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احلمد هلل الذي اذ يف ک اب :ذ ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﭼ
والصالة والسالم علی نبی الي ( ا ن یزوراألنص ر ،ویسلم علی صبی هنم ،ومیسح رؤوسهم ) »1«.و آل وأصح  :أمجعنی .و :عد
د موږ په ټولنه کې په ځینو سیمو هیواد کې د کوچنیانو د حقوقوضایع کیږي یا په ب :عبارت سره د ماشومانو حقوقو ته پاملرنه نه کیږي نو اړینه بولم چې د
ماشومانو یعنې د هغو چاچې دمګړۍ هغوی ضعیف او ناتوانه او مرستې ته ضرورت لري لیکن د راتلونکی او مستقب :ځوانان ،مشران او مسلوولین بلل :کيلږي
د اه :او عیال د مسئولیت په هکله هللا پاک ج :جاله فرمایي ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ التحريم  ٦ای مومنانو ځان او خپ :اه :د دوزخ له
اوره وژغورئ.
نو ډېراړین یې بولم چې د ماشومانو حقوقو په هکله په تفصی :سره خبره وکړم ترڅو د ټولنې دغو بي وسه او مظلوم قشرته توجه وش ي او له دغو نلاخوالو،
د هرلوری له پلوه په جنګ جګړو کې شریک کړی شوي اوپه شاقه کارونوکې له دوی څخه ګټه اخست :کړی شوی په ځینلو حلاوتو کلې د دوی متولیلانو لله خلوا د
دنیایي کمي مادي کټې لپاره مهاجرت او سفرته مجبورکړی شوی چې ډېریې پله بحرونلو کلې د کبلانو قر لالي شلول نلو راهلم د دغله مظلوملانو حقوقلو تله پله تفصلی:
سره غوږ شو او په خپ :ژوند کې د دوی حقوقو ته جدی پاملرنه وکړو
النحل٧٨ :

د واده کولللو څخلله مقصللد یللوازی د جزېل ب غریل ی اشللباک کللول نلله دي بل لکلې عمللده هللدد یللې د زشللري کللورلص لشللکی :دی چللې یللوازی د نیکللو او للا و کورنیلو
مرهون دی چې ایمان ،اخالق او سامله تر یه کنترولوی.
عهذ َ -عذْ الهبذي ذ صذلی علیذ
ګورو چې په حدیث شریف کې د دینداره میرمنب د اختیارپه هکله ټینګارشویدی او روایلت دی « َعذْ أَي رُ ََیذ َذَةَ  -رضذ
اك » »2«.دابی هریره څخه روایت دی چې رسول هللا وفرمای :ښځه
سب َه َو َمجَ ِلَ َولدیه َه فَ ظ َفَ َ :يات الدیْ تَََ:ت یَ َد َ
وسلم ذ اَ َيف ترذه َك ر
ح ال َمَأَةر ألَرٍ َ:ع ل َم ِلَ َوحلَ َ
د څلللور للفاتو للله کبللله پلله نکللاد سللره غللوره کیللږي د مللال ،لسللخ ،خایسللتواکم او دیللن للله وجېللې څخلله نللو خپللله نیکمر للم د دینللداری میرمنللې پلله اختیللارکللې ولټللوئ
(وسونه دی په خاورو لړکي سه).
او همدا رازد مسلمان خاوند په اختیارکې نبي کریم فرمایي « عْ أي َُیَة ا يف  -ا يف رسويف صلى علی و سلم إذا أاتكم مْ تَضون خلق ودیه
فزوجوه .إال تفعلوا تكْ فبهة ک األرض وفس د عَیض » »3«.کله چې تاس ب ته مرکه راش ب نو که چیری هغه شخص دینداراو د نیکو اخالقلو خاونلد وی هغله ومنلب
کله نلله نللو داسل ې کلار(د دینللدارشللخص رد کللول او د فاسلخ شللخص اختیللارول) بلله پله ټولنلله لکلې د لللویي فتنلې او فسللاد باعللث وګرهللم .بلله دا چللې د والللدینو اخللالق او
شخصیت پر ماشومانو مهمه اغیزه لري .که چیری والدین نیک افراد وی نو اوودونه یې هم نیک تر یه کیږی او که چیری والدین نیک خلک نه وی نو اوودونه به
یي هم ناسامله او بې تر یه وی .په تیره بیا چې مورد ماشوم لپاره د لومړلص مدرس ې حیثیت لری .سالک وایي
األم مدرسة إذا أعدت أعدت شعب طیب األعَاق
مورښه مدرسه ده که چيری روزل شوی وي نو ډېرغوره ملت به ټولنې ته وړاندی کړي
کله چې السان دنیا ته راهم د ضعف او بې وس ب په حالت کې وي او محتاج وي ترڅو یې څوک وروزی ،په غیلږ کلې یلې ونیېل ب او شلفقت او مهر لالی ورسلره وشل ب
تر څو پخپلو پښو ودریږي دلته دی چې د هللاأ د لسخ رابطه چې د هغه د موراو پالرترمنځ پیوند دی برقراره ګرځوکم او د هغې تلرسلیوری ونلدی ماشلوم د هلر
ډول عنایت او حقوقوڅخه برخه من کیږی .په دی هلکه هللاأ فرمایې ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﭼ الفرقان  ٥٤هللا لعاکم هغه ذات دی
چې د او و څخه یې السان منځ ته راووست ،نو د هغه (رابطه) یې د ( نورو سره) د لسخ اوزوجیت (قرابت) له مخې وټاکله.
دلتلله دی چللې هللاأ د تبنللي( فرزنللد خوانللده لقلی) ق للیه او د اسللالم څخلله د مخلله د جاهلیللت رسللم او رواج چللې د السللان د لسللخ د حللخ تللرمللنځ حایلل :کیللده للله
منځله یللووړاو فرمایلل :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﭼ األحل ا  ٤یعنللې او ویللی نلله ګرځللول ستاسل ب فرزنللد خوانللده لقلی ستاسل ب حقیقللی زامللن» .او دارنګلله فرمللایي
ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ األح ا  ٥یعنې هغوی ته لسبت ورکړئ د هغوی پلرونو ته ،دا د هللا ج :جالله په وړاندی عدالت ته نږدی دی.
د ماشوم د حقوقو څخه یو هم د ښه نوم درلودل دی ،ځکه د نوم پرته د السان معرفت ممکن نه دی.

ذويف ا ب  -صذذلى
همللدا رازممکنلله نلله ده چللې هغلله د خپلللو حقوقللو او امتیللازونو بللرخمن شل ب .پلله دی هکللله روایللت دی « َعذذْ أَ ال ذدبر َداا اَذ َيف اَ ذ َيف َر رسذ ر
وسلم -إنبكم تدعون یذوم القی مة ِبَْس ئكم وأَْس ا آَبئكم فأَحسهوا أَْس اكم»»4«.
ر ر َ َ َ َ َ َ َ ر َ َ َ ر َ ر َ َر
د أبلي اللدرا  څخله روایلت دی چلې رسلول هللا فرملایام تاسل بله د قیاملت پله ور پله خپللو نومونلو او د پلرونلو پله نومونلو غوښلت :کیلږي ،ځکله نلو ښله
نومونه غوره کړئ.
او د ښه نومونو څخه لکه چې په احادیثو کې راغاي دي هغه دي چې هللاأ ته د السان د بنده قص دولت وکړي لکه عبد هللا ،عبدالرحمن ...او داس ې نلوریلا د
انبیا علیهم الصالة والسالم له نومونو څخه وي لکه محمد ،ابراهیم ،موس ب او داس ې نور.
علی ذ

عقیقه هم د ماشوم د حقوقو څخه ده چې پله عقیقلې سلره د ماشلوم د وودت څخله ملانځل :دي چلې پل لله وودت څخله یلو پسله ذبل کیلږي او د ماشلوم د سلر
ویښللتان خریلل :کیللږي او د پسلله غوښلله لکلله د قر للالص ویشلل :کیللږي چللې ښلله ور یللې اووملله ده چللې د نلله ام لکلان پلله للورت کللې څوارلسللمه او یللا یوویشللتمه ور ګنلل:
شویده.
کله څلله هلم دځینللو فقهلاوو للله نظلره هغلله واجلخ ګنلل :کیلږي او پلله دی نظلردی چللې تلرڅللو پسله ذبل لدل ب واجللخ د واللدینو للله ذملی څخلله نله سللاق کیلږی ،امللا د
جمهللورو فقهللاوو راح ل قللول دا دی چللې عقیقلله پلله هغلله للورت لکلې چللې السللان یللې وسلله ولللری سللزت ده او نیټلله یللې د دریللو اونیللو پلله مللنځ کللې ده .پلله دی هکللله ( چللې
صذلبى ا بر َعلَیذ َو َسذلب َم اَذ َيف ْ المر َذال رم
ويف
سْ أَ بن َر رس َ
َ
عقیقه د ماشوم حخ دی) زیات حدیثونه روایت شویدی چې د هغې جماې نه دا روايت هلم دی « َعْ احلَ َ
ٍ
س بمى» »5«.نوی پیدا شوی ماشوم معلخ دی د عقیقی تلرادا کوللو پلوري چلې پله اوومله ور بله
ح یَذو َم ال ب
رمَََتَ ٌْ َ :عقی َقب ْ أَو اَ َيف ْ َ :عقی َقة تري َ:ر
س :عَ ،و رُيلَ رق َرأ رس ر َویر َ
ذب ش ب ،د ده ویښتان دی وخری :ش ي نوم د کیښودل ش ب.
د کوچني د زیږیدلونه پ لومړلی مهم خوړو ته چې ارتیا لری هغه د مورشیدی دي .مورد شفقت او عاطفی له مخم دی مسوولیت څخه سرغړونله نکلوی او
په رضا او رغبت سره دا وجیبه ترسره کوي.
د ماشوم د حخ او د میندو د مسوولیتونو په هکله هللا لعاکي فرمایي ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ البقرة ٢٣٣
میندی خپلو ماشومانو ته تر دوه کلونو دی شیدی ورکړئ ،د هغه چا لپاره چې غواړی د رضاعت موده پوره کړي.
د رضایت موده له دوه پلوه د بحث وړده
د شیدی ورکوونکی او شیدو خوړونکی ( ماشوم) ترمنځ د حرمت د ثبوت له پلوه.
د ماشوم د حخ له پلوه د رضاعت م د او اجرت.
حرمت د ثبوت له پلوه د رضاعت د مودی په اړوند فقها د نظراختالد لري
 ۱د امام ابوحنیفه :په وړاندی دوه کاله او شپږ میاشتي ده.
 ۲د امام جعفر :په وړاندی دری کاله ده.
 ۳د احبیو او جمهورو فقهاوو له نظره دوه کاله ده.
چې پدی ډول د رضاعت د مودی له پلوه د ماشوم د حخ په برخه کې پردوه کاله د نظرتو افخ موجود دی.
د هغې قرینب نه چې په مبارک آیت کې ورته اشاره شویدی داس ې ښکاری چې د ماشوم د رضاعت حخ دوه کاله دی.
د ﭽ ﮭ ﮮﭼ او د ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﭼ ذکللرنلله وروسللته داسل ې تللچکرشللویدی چلې د هغللې د رضللاعت د اجللوری پللروجللو ( پلله
هغلله ځللای کللې چللې د رضللاعت پلله اجللازه سللره وي) پللرپلرونللو ت کیللد شللویدی .چللې پل للله دوه کلونللو پللرپللالربانللدی خللوراک او پوښللاک پلله سللمه طریقلله وزم ګرځللول
شویدی .دی آیت کریمه نه ښکاره شوه چې د ماشوم د حقونو له جمام نه یو هم د رضاعت حخ دی .دلته دا پوښتنه رامنځ ته کیلږي چلې رضلاعت پلرملورواجلخ
دی که پرب :چا؟
لله دینلله چلې مللورخپل :ماشللوم تلله ډېلرنللږدی او مهر لان السللان دی چلې شللیدی یللې ماشلوم تلله هلم خللواړه دي هلم درملل ،:نللو چلې تللوان یلې ولللری دا مکلفیلت هغللم تلله
متوجلله کیللږي .لکلله چللې پلله آیللت لکلې ذکللرشللوی او اشللاره هللم ورتلله شللویده « مینللدی پللوره دوه کاللله خپلللو اوودونللو تلله شللیدی ورکلل » مګللرفقهللا دا وجللو دینللي او
اخالقي بوکي .په دی برخه کې توپیرلشته چې مورد پالرپه نکاد کې وي او یا هم ترمنځ یې بی :واکي راغام وي.
ځکه نو که مورد توان درلودلو باوجود انکاروکړي مسئوله او ګنهکاره ګڼ :کیږي.

دا په دی موقود دی چې آیا مورد پالرپه نکاد کې ده او که ترمنځه یې بی :واکي راغام دی.
که چیری مفارقت یا بیلواکم منځته راغالم وي ملورمجبلوره کلووی لدل ب بلکلې پلالرمکللف دی چلې بلله شلیدی ورکلونکی ښلځه د مل د او اجلوری پله بلدل کلې ماشلوم
ته د شیدو ورکولو لپاره وټاک .
بایللد وویلل :شل ي کلله بللله ښللځه پیللدا لدل ي او یللا ماشللوم د باللې ښل ې د لللي د قبلولللو نلله ان لکلاروکللړي او یللا هللم پللالرد شللیدی ورکللوونکی ښل ې د اجللوری د ورکولللو تللوان
ونلري نو بیرته دا مکلفیت د ماشوم خپاې مورته راګرهم ځکه که چیری مورانکاروکړي نو ماشوم کیدای ش ي له منځه ورشل ي چلې دا عمل :ملردود او د ماشلوم پلر
حخ باندی تیری ګڼ :کیږي.
آیا مورکووی ش ي د خپ :ماشوم د رضاعت په بدل کې د ماشوم له پالرڅخه م د واخاي؟
راجللن نظللردا دی چللې کلله مللورد پلالرپلله عصللمت اونکللاد لکلې وی او یللا طللالق د عللدت پلله مللوده کللې وی چللې نفقلله یللې پللرپللالربانللدی جللاري وي ،پلله دی للورت کللې د
اجوری مستحخ نه ګڼ :کیږي ځکه نفقه یې پرپالر جاري ده او که د رضاعت م د هم پری کړي نو خاوند یې مت ررکیږي.
کلله څلله هللم ځینللب فقهللا پلله دی نظللردي چللې کلله د پللالراو مللورتللرمللنځ داس ل ې تللړون موجللود وي چللې د هغللې للله مخللې مللورد خپلل :ماشللوم د رضللاعت پلله بللدل کللې د
اجوری غوښتنه وکړي ،د هغې مستحخ کیدای ش ي .په هرحال د خاوند توان او رضامندی په پام کې ونیول ش ي.
کلله چیللری مللورد پللالرد عص للمت څخلله وتاللې وي او دعللدت مللوده ی للې هللم تیللره شللوی وي ن للو کلله پلله دی حالللت کللې د رض للاعت د اجللوری غوښللتنه وکللړی ،د هغ للې
مستحقه ګڼ :کیږی ځکه په دی حالت کې د یوی پردۍ ښ ې حیثیت لري چې د ماشوم پرپالر باندی د کومې نفقې حخ نلري»6« .
روزنه د ماشوم یو مسلم حخ دی چې مراد له دینه د ماشلوم ورښلودنه ده د دینلي او دنیلوي علموملو پله برخله کلې تلرڅلو د هغلې پله ر لا کلې ټلولنې تله یلو نیلک او
ګټور غړی وړاندی ش ي.
د ماشوم د زړه او ذهن لوحه لکه د یو سپین کاغچ په څیرده چې هرڅه پری ولیک :ش ب ،ماشلوم هماغله خلوی او علادت خپلوکي ،کله چیلری دا روزنله ښله وي نلو
ماشوم هم غوره السان منځته راهي او که بد څه پری ولیک :ش ي نو ماشوم د یو منفور شخص په ټوګه کورلص او ټولنې ته منځته راهي.
د اهلل :او عیللال د مسللئولیت پلله هکللله هللاأ فرمللایي ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ التحللريم  ٦ای مومنللانو ځللان او خپلل :اهلل :د دوزخ للله اوره
وژغورئ.
ح رت عاي د دی مبارک آیت د تفسیرپه ر ا کې فرمایي « أد:وُم علموُم » »7«.خپلو اوودونلو تله عللم او اد وښلای  .پیغمبلراکلرم فرملایي « أاَمذوا
أوالداذم وأحسذهوا أد ذم » »8«.خپللو اوودونلو تله اکلرام وکلړئ او هغلوی تله اد ورزده کلړئ .هملدا رازفرملایي « م حنذ والذد والذدا مذْ حنذ أف ذ مذْ أد حسذْ
» »9«.د اد د زده کړی نه هیڅ غوره هدیه د پالرله خوا خپ :اوود ته بله لشته.
د خالخ معرفت په ډېره آسانه او روانه طریقه او د هغله د احکلامو منل :چلې د دواړو نړیلو د سلعادت باعلث ګرهلي او اجتنلا د نواهیلو څخله چلې ارتکلا
یې د دواړه نړیو د بدبختیو باعث ګرهي.
د والدینو په حقوقو پوهیدل چې د اسالم د مهمو فرای و څخه ګن :کیږی او د هغه راتلونکی مکلفیت دی.
د ښو اخالقو معرفت او پرهغو التزام اود ناوړه اخالقو څخه لیری واکم.
د ټولنې د غړو د حقوقو معرفت او په راتلونکی کې هغم ته ژمن پالي کیدل.

چې د بدن د نظافت ،لباس او ځای څخه عبارت دی چې په اسالم کې هم نظافت د ایمان ج ګڼ :شویدی.
۱
همدا رازپاک خواړه او د هغه څه نه چې د ماشوم روغتیا ته تاوان رسلوي ،د هغله لیلری سلات :او هلم پله ورزو او نلورو هغله څله بانلدی د هغله روږدی کلول چلې
ص ت ته یې ګټه رسوی.
د ماشوم روږدی کول په هغله څله بانلدی چلې د هغله د عقل :او دملاو د پوخلواکم ګرهلي لکله لوسلت :د دی الېلي ارشلاد پله دلیل :سلره ﭽﭻ ﭼ ﭽ
۲
ﭾ ﭿﭼ العلخ  ١ولوله د خدای په نوم چې خلخ یې پیدا کړی دي.
ﭽﮋ ﮌﭼ هغه ذات چې السان ته یې پوهه ورمړي د قلم په واسطه.
ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ وي پوهاوه السان په هغه څه چې نه پوهیده.

په اسالم کې لیک ،:لوست :او د علم زده کړه ځانګړی اهمیت لري چې د علم او معرفت غوښتنه د شرعي فرای و څخه ګڼ :کیږي؛ ځکه نو که واللدین د دی
وجیبلې پلله ترسللره کولللو لکلې پللالی راهلي او یللا ماشللوم والللدین یللا نللږدی اقللار ونللري ،حکومللت پلله دی برخلله لکلې مکلفیللت للري؛ ځکلله پادشللاه د بللی سللرپرسللته او یتیمللو
افرادو وکي ګڼ :کیږي.
همدا رازد اعام تر یت د وسایلو څخه د خدای په مخلوقاتو او کائناتو باندی تدبراو فکرکول دي چې په ډېرو قرآلي آیاتو کې یې ذکراو ت کید شویدی لکله دا
آیت ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ آل عمران  «١٩١د هللا پاک بنده قان د کائناتو په خلقت او د هللاأ د قدرت په هکله فکراو تدبرکوي».
د ماشلوم د رويلي روزللې وسلای :عبلارت دی د ماشلوم روږدی کلول پله نیکلو اخالقلو ،د عبلاداتو پله ادا کوللو ،پله اسلالمي ارزښلتونو او آدابلو بانلدی
۳
التزام کو ،د ناپسند اخالقو او عاداتو څخه لیری واکم لکه دروو ،خیانت ،غال او داس ې نور.
هغله څلله چللې د ځللان څخلله د مشللروک پلله هکلله دی او همللدا رازد بللدلي لیاقللت تقویلله او ورزو او داسل ې نلوردی پلله اسللالم لکلې مشللروک دفللاک د یللو مسلللمان مسلللم
حخ ګڼ :کیږي چې په عام ډول وندیني چاری رالغاړي
 ۱ل د دین او عقیدی څخه دفاک چې د جهاد ترمفهوم وندی د هللاأ په وره کې ترسره کیږي.
 ۲ل د نف څخه د فاک.
 ۳ل د آبرو ،ع ت او کرامت څخه د فاک.
ٍ
 ۴ل په دی هکله حدیث شریف دی چې « َعْ َسذعید :ذْ َيیذد َعذْ الهبذ  -صذلى علیذ وسذلم -اَذ َيف « َمذْ اربذ َ ردو َن َم لذ فَذ ره َذو َشذهی ٌد َوَمذْ اربذ َ ردو َن أَُلذ أَو
دون دم أَو دون دیه فذهو شهید»»10«.
ر َ
َرَ َ ٌ
ر َ َ
د سلعید بلن زیللد لله نبللي څخله روایلت کللوي چلې و لی فرمایلل « :څلوک چلې دخپلل :ملال ددفللاک لله کبلله ووژل شللو هغله شلهید دی ،او څللوک چلې د اهلل،:
ځان او د دین د دفاک له کبله ووژل شو هغه شهید دی».
دا هللم پلله حللدیث شلریف څخلله ثابتلله ده چللې پیغمبللر د اوودونللو پلله ښللوونه او روزنلله او د هغللوی آشللنا کللول د آس سللپریدلو او تیللراچولللو بانللدی ت کیللد کړیللدی.
ځکه نو هرهغه څه چې د السان د فکراو ذهني ودی یا بدلي تر یت یا د ځان ،مال ،ع ت او آبرو څخه د مشروک دفاک لپاره ګټوروي او هغه ته اړتیا لري ،د هغله
زده کړه او پوهیدل د هغه د مسلمو حقوقو څخه ګڼ :کیږي .په دی برخه کې باید تقصلیراو اهملال ولدل ي بلکلې د هغلې د حصلول او تحصلی :زمینله برابلره شل ي تلر
څو ماشومان هغې ته وس رس ب پیدا کړي.
د ماشللوم څخلله نظللرغوښللتنه د تملرین او د هغللو د ترولللو پخللاطرتللرڅللو پلله راتلللونکې لکلې وکللووی شل ي د پللوخ نظللراو رایللي خاونللد وي دا هللم د ماشللوم او کللوچني
سره د اسالمي شریعت سره سم چلن دی ،ماشوم په هرش ب کې تمرین ته اړتیا لري تر څو هغه استعداد یې چې هللاأ ورکړیدی تقویه او وده وکړي.
دلته دی چې کله دماشوم څخه د کومې موضوک په اړه پوښتنه کیږي هدد د هغه د استعداد سرکو کول نه بلکې د هغه د استعداد د معلوماتو پوهه او د
برداشلت ځلواک وي .کللله چلې ځلوا یللې سلم وي بایللد هغله و زیلات تقللدیراو لشلویخ شل ي تللرڅلو د هغلله د ذهنلي ودی او د زیلالی ه للې او هانلد سلبخ شل ي او کله چیللری
ځوا یی سم نه وي ،نباید چې د سرزلش سره مخامخ ش ب بلکې په ډېره مهر الص سره باید ورښوونه ورته وش ي ترڅو حو له او همت یې اغیزمن لد ي.
په دی هکل ه یعنې دماشوم د استعداد ،معلوماتو او ذهني او فکري ودی په هکله قرآن پاک وایي ﭽ . . .ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ. . .ﭼ الزسا
 ٦یعني که چیری تاسو دهغو ( یتیمانو /کوچنیانو چې پلرونه یي وفات شویوي) پوه احساس کړه؛ نو مالونه یي ورکړئ.
همدا راز اسالم هرډول کورلي تاوتریخواکم منع ګرځوکم دی ځکه د مورپه وړاندی تاوتریخواکم چې د ماشوم و اقعي تکیله ځلای ګڼل :کیلږي ،د ویلری اوخلود د
ف ا باعث ګرهي او پرماشوم مستقیمه اغیزه لري .په حدیث شریف کې ذکرشوي چې کله به رسول اکرم د ماشوم ژړا واوریدله نو خپ :خوږ قرائت به یې لنل
کړ « َعْ أَنَس  ْ:م ل ٍ
صذي فَذأ ََوَبوري ابذ أَعلَ رذم مذْ شذدبة َوجذد أرمذ مذْ :ر َك ئذ
ص َذالة فَأرریذ رد إطَ لَبَذ َهذ فَذأَْسَ رع :ر َكذ َا ال ب
ك َعْ الهبي صذلی علیذ وسذلم اَذ َيف إِ َألَد رخذ ر ک ال ب
َ
»»11«.
ځیني وخت زه په ملانځه کې داخلیلږم غلواړم چلې مللونځ اوږد کلړم؛ نلو د ماشلوم ژړا ملې تلرغلوږه شل ي؛ نلو مللونځ( قلرأت ) مختصلرکلړم د هغله لله کبلله چلې زه
درک کړم احساس د تکلیف د مورد ژړا د هغه څخه .ادامه لری
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