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 د افغانستــــان اســــالمي امارت                  
 د ارشـــــاد، حج او اوقافو وزارت                   

 د مساجدو د ارشاد او انسجام رياست                   

 د ارشــــــاد او دعوت آمريت                   

 د خطبو د تنظيم عمومي مديريت     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی92/۶۶/۶411هجری قمری مطابق ۶۱/7/۶441  :رخؤدجمعې د خطبې الرښود  م

 د اوالد سالمه تربيه

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فال مضل له 

آن محمدا)صلوات الله عليه وسالمه( الذی حثنا علی تربية االنجال واالجيال وعلی و أشهد ، ومن يضلل فال هادي له 

 .أما بعد ،آله وصحبه اجمعين

  اهميت يې او روزنېتربد د اوالد 

 ( 31-31}وَجَعَلْتُ لَهُ مَاالً مَّمْدُودًا . وَبَنِينَ شُهُودًا { المدثر:) اوالد يو ستر الهي نعمت دی : 

 او زامن حاضر .ړ ېر زيات مال وركډ( ده ته ) بيا مې او  ه :ړژبا

 (64:} الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{ الکهف: ) همدا راز ددنيا ښايست او زينت دی. الله تعالی فرمايلي دي

 مال او زامن د دنيايي ژوند زينت دى . ه :ړژبا

 .يو مسئوليت دیاو پالر په غاړه  يه د مورترب سالمهپه عين حال کې د اوالد اصالح او  

په اسالم کې د اوالد سالمه تربيه او رزونه يو له هغو مهمو موضوعاتو څخه ده چې د اسالم مبارک دين ورباندې 

ه چيرې د کټينګار کړی دی؛ دا ځکه چې په حقيقت کې د اوالد تربيه د راتلونکي صالحه نسلونو او ټولنې تربيه ده. 

جالونه په هرڅای کې خپاره دي او د  چې د فتنو کې اوالد تربيې ته پاملرنه ونه شي بالخصوص په اوسني وخت 

له حده زيات او په هرځای کې شتون لري، اوالدونه به مو په فتنو او کې را ګير شي او بې الرې به ګمراهۍ وسائل 

 دی.را لوی شي چې بيا سمې الرې ته راوستل ګران کار 

 ؛ چې، داوالد سالمه تربيه له دې امله مهمه دهشوی دهتوجه خورا زياته د اوالد تربيې ته  په اسالمي نصوصو کې

ې د چ د ټولنې راتلونکی په هغه اطفالو او ماشومانو پورې تړلی دیماشوم د ټولنې د جوړښت او بنسټ ډبره ده او 

ح او نيکان آينده ټولنه له همدوی څخه تشکيليږي؛ که چيرې د اوس ماشومان صال ،مور او پالر په غيږو کې دي

وجه ونه ت ټولنه به د نيکبختيو ډکه ټولنه وي، خو که چيرې د نن ورځ ماشوم تربيې ته الزمه تربيه شي راتلونکې

 وي. ټولنه راتلونکې ټولنه به د زياتو ناخوالو او مشکالتو څخه ډکه -خدای مه کړه –شوه 

مکتب او څى ، کو، د کلي ، اصالح نۍ د اوالد تربيه د کورځکه  ،اهميت لري ډير لویاوالد سالمه اسالمي تربيه  د

 جل جاللهالله  .لنې اصالح ده چې ستر فضيلت لري د والدين او اوالد د پاره د دنيا او آخرت سعادت او کاميابي دهټو

 .4التحريم : {ا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا فرمايي:}

 .ي ديږوساتئ چې خس يې خلک او تېه څخعيال له هغه اور اونونه او خپل اهل ځا! خپل ای مؤمنانوه :ړژبا
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م }قوا أنفسكم وأهليكحضرت علی رضي الله عنه څخه ددې آيت په تفسير کې داسې راغلي دي:)عن على : فى قوله 

 نارا{ قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم( جامع األحاديث للسيوطي 

 او تربيه ورته ورکړئ. ښوونه وکړئخير د خپل ځان او اهل ته مو  ترجمه:

 (311)طه: َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّالةِ َواْصَطبِْر َعلَْيَها{ }په يو بل آيت کې الله تعالی فرمايلي دي:

 او خپل اهل ته په لمانځه امر وکړه او خپله هم په لمانځه ثابت اوسه. ترجمه:

، اإلِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، » كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ:ديرسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي 

يح صح     «رَعِيَّتِهَا عَنْ  وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ، مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِوَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ 

 البخاري

) د رعيت ساتونکی او مسؤول دی او ستاسو هر يو کس د خپل رعيت په اړه مسؤول دی.هر يو څخه  ستاسو ه :ړژبا

ی ړس، او د خپل رعيت مسئول دی ساتونکی دی لنې رهبر د خپل رعيت ټو( . د يږکيښتنه پوڅخه ه به له ده ړپه ا

 .ه په کور کې د خپل اوالد او مسئوله دهړد مي، ښځه د خپل کور د اهل مسئول دی 

 َعلَْيَها َوُهْم أَْبنَاُء َعْشِر ِسنِينَ ُمُروا أَْوالَدَُكْم بِالصَّالَةِ َوُهْم أَْبنَاُء َسْبعِ ِسنِيَن َواْضِربُوُهْم » په يو حريث شريف کې راځي: 

قُوا بَْينَُهْم فِى اْلَمَضاِجعِ   ن-سنن أبى داود«. َوفَّرِ

خپلو اوالودونو ته په اوه کلنۍ کې د لمانځه کولو امر وکړئ او کله چې لس کلنۍ ته ورسيږي د لمانځه په  ترجمه:

 کړئ. پريښودلو باندې يي ووهئ او ددوی بستره يو له بل څخه جدا

، قَاَل :) َمْن َعاَل  -صلى الله عليه وسلم  -، عن النَّبّي  -رضي الله عنه  -په يو حديث شريف کې راځي: وعن أنس 

 َجاِريَتَْين َحتَّى تَْبلُغَا َجاَء يَْوَم الِقيَاَمِة أنَا َوُهَو كََهاتَْيِن ( وَضمَّ أَصابِعَهُ . رواه مسلم .

امام چاچې دوه لوڼه تربيه کړی ترڅو چې هغه بلوغ ته ورسيږي، داسې شخص او زه به د قيامت په ورځ  ترجمه:

ې اړتياونووي رحمه الله )عال( جملې په شرح کې وايي:)قام عليهما بالمؤنة والتربية( چې دهغوی تربيه وکړي او 

 شرح النووي على مسلم يې پوره کړي .

ُجُل َولَدَ »عْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم: دي:په يو بل حديث کې راغلي  َب الرَّ هُ أَلَْن يَُؤدِّ

 سنن الترمذي« َق بَِصاعٍ َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَتََصدَّ 

له عليه وسلم فرمايلي دی: د حضرت جابربن سمره رضي الله عنه څخه روايت دی چې رسول الله صلی ال ترجمه:

 داچې سړی خپل بچي ته ادب ور وښايې ددې څخه غوره دی چې يوه پيمانه خيرات ورکړي.

  سنن الترمذي« َما نََحَل َواِلدٌ َولَدًا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمْن أَدٍَب َحَسنٍ »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي:

 هيڅ پالر خپل بچي ته د غوره اخالقو څخه پرته بله غوره ډالۍ نه ده ورکړی. ترجمه:

په بې شميره منابعو کې راځي چې  تيرو علماؤ او نيکانو خلکو حرص دا ؤ چې هغوی به د خپلو اوالدونو دسالمې 

، ۍ وتلي علماءددې نتيجه وه چې د هغوی اوالدونه به د نړتربيې لپاره ځانګړي مربين )تربيه کوونکي( نيول. 

 سياسون او متبحره اشخاص ؤ چې اسالمي ټولنې ته به يي زيات خير رسيدلو. 
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کوچنيان د مور او پالر سره امانت دی. که چيرې نيکه تربيه يي وشي، ټولنې ته به په اينده کې نيکان او صالحه 

اشخاص وړاندې شی او که چيرې بده اربيه يي وشي او يايي په تربيه کې غفلت وشي ټولنې ته به بد اشخاص ناوړه 

 اوب دخلک وړاندې شي. 

د اوالد دتربيې په اړه داسې ليکلي دي: )اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من حجة االسالم امام غزالي رحمه الله 

أهم األمور وأوكدها والصبيان أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو 

 الدنيا واآلخرة وشاركه في قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في

ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي 

 [إحياء علوم الدين]له( 

څخه ده او ماشومان د خپل مور او  تربيه کول د خورا مهمو او ضروري کارونو پوهه شه چې د کوچنيانو ترجمه:

، د هر ډول نقش او انځور څخه خالي دی او دیزړه ډير سپيڅلی او ساده جوهر  پاک پالر سره امانت دي؛ د ماشوم

، که چيرې او اړوي، ميالن کوي او ګرځيڅوک ګرځوي چې او هرې خوا ته يي  دی والید هر ډول نقش لپاره چمتو

 ي او په دنيا او آخرت کې به نيکبخته وي او پهپه نيکۍ لوئيږ ه،ل شونيکي ورته وښودپه نيکيو عادت کړای شو او 

دې نيکبختۍ کې به مور او پالر، هر معلم او هر ادب ورکوونيکی ورسره شريک وي او که چيرې په شر باندې 

عادت کړای شو او يا دڅارويو په څير ورته هيڅ ډول توجه ونه شوه، بد بخته به شي او هالک به شي او ګناه به يي 

 ړه وي.د سرپرست په غا

  پالنه:تربيه او د اوالد جسمي 

 ته خورا پاملرنه کړی ده. دجسم ساتنې د جسم په ځانکړي توګه د اوالدلکه د روح په څير داسالم مقدس دين 

 ، لکه: دبيال بيلې الرې چارې دي د جسم او صحت ته پاملرنه 

 ماشومانو د اړتيا وړ حالله او صحي غذا چمتو کول.•         

 انو ته ددې روزنه ورکول چې د مسواک په استعمال سره د خپل صحت خيال وساتي.ماشوم•         

   ددې روزنه ورکول چې د خوب پر وخت په ښي اړخ ويده شي. ماشومانو ته  

 .په مسنونو اذکارو سره د اوالد دمول 

 کولحفظ الصحې سره عادت  نورواو  کمولو ماشومان د نوکانو پرې کولو، ويښتانو. 

 .ماشومانو ته د سپورت، المبو وهلو او آس سپريدلو تربيه ورکول 

   سپورتي سياليو ترسره کول.ګټور د ماشومانو لپاره 

  والد عقيدوي تربيه: اد 

پوښتنه تربيې په اړه به ورڅخه  د ویدداو  سره امانت دیاو سرپرست پالر  مور، دا چې ماشومان او اوالدونه د

ورڅخه ځکه پوښتنه کيږي چې د اوالد آينده کاميابي او ناکامي، کيږي؛ په ځانګړي توګه د عقيدې په برخه کې 

 داوالدونو د جسمي روزنې اوسالمې عقيدې پورې تړلي دي.  جنت ته داخليدل نيکبختي او بدبختي او په آخرت کې

  په عقيدوي روزنې سره جسمي مشکالت تحمل کيږي. پالنې څخه روحي او عقيدوي روزنه ډيره اړينه ده.

 پرست ته په کاردي چې خپل اوالدونه د اسالم په مقدسه عقيده وروزي. سرد ماشوم ،  پالر او مور بناءً 
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 د ماشوم د عقيدې جوړول په الندې ډول دي:

 اوالدونو ته په وړکتوب کې د توحيد کلمه ور زده کړئ.•  

و ا ، د رسوالنو او حضرت محمد صلی الله عليه وسلم او صحابه کرامو سره مينهمحبتلی تعااوالدونو ته د الله •  

 ور زده کړئ.  سره محبت کولنورو بزرګانو د ددين 

 اوالدونو ته د صحابه کرامو، تابعينو او تبع تابعينو او نورو ددين دبزرګانو سيرت او تاريخ وواياست.  •

 په زړونو کې پيدا شي.مينه سره د خپل دين  کبله يېکيسې ووايئ چې له داسې ته  انوماشوم•  

زده کړئ او کوښښ وکړئ چې د قرآن کريم سورتونه په ور د قرآن کريم تالوت په کوچنيوالي کې اوالدونو ته •   

 يادو زده کړي.

 کوښښ وکړئ چې اوالد مو د قرآن کريم په معنا پوهه شي.•  

 برعليه السالم ضروري آحاديث په يادو زده کړئ.اوالدونو ته مو دپيغم•  

 اوالدونه مو د عبادت په کولو عادت کړئ.•   

 ان مو له ځانه سره مسجد ته بوزئ ترڅو مسجد سره يې عالقه پيدا شي او دمسجد آداب ور زده کړئ.ماشوم•  

 ان مو د علم حلقو ته بوزئ.ماشوم•  

 اوالد ته د عبادت په کولو تربيه کول 
 عبادت باندې د اوالد تربيه کول صبر او وخت ته ضرورت دی. په  •

زلميان شي بيا ورته د عباداتو په کولو امر کوو؛ بلکې په پريږدو کله چې  اخبره سمه نه ده چې مونږ ماشوماند   •

په عباداتو لکه لمونځ، د هغوی دعمر مطابق ځينې وخت روژه نيول او نورو  دوی د وړوکوالي څخه کارده چې

نفلي عباداتو په کولو باندې تدريجا عادت کړو، خو چې کله دوی زلميان او لويان شي بيا به ورته په جدي توګه امر 

 کوو چې عباداتو باندې الترام او پابندي وکړي.

رول ډير زيات مهم دی؛ ځکه که چيرې مونږ خپله  کرکټر او کړنو په تربيه او روزنه کې د روزونکي )قدوه( •

مشکل کاردی؛ ځکه زمونږ وينا او عمل به دواړه سره په  ورکول رزونه ته د اوالدباندې  لمونځ نه کوو په لمانځه 

 تضاد کې وي. 

ثره ده؛ ډيره مؤ بايد زياته وکار ؤ، ځکه دا بڼه ترغيبي او تشويقي بڼه د امر په ځای اوالد ته د عبادت په کولو کې •

 لکه ماشوم په عبادت کې له ځان سره شريکول او هغه د عبادت ځای ته له ځان سره بوتلل.

په عباداتو د روزنې لپاره مهمه دا ده چې اوالد ته سالم چاپيريال رامنځ ته کړو، په کور کې د عباداتو کول،  •

ه کورڅخه ټول هغه اسباب او وسائل لری کړو چې د اوالد په تربيه بده اغيزه کوي؛ اوريدل او ليدل زيات شي او ل

داسې نور  لکه لوڅ انځورونه، فلمونه او سريالونه او پرځای يي د قرآن کريم تالوت، ديني او علمي مسابقې او

 شيان وکارول شي.

 علومات وړاندې کول.اوالد ته د رسول الله صلی الله عليه وسلم سيرت او اخالقو په اړه م •

د صحابه کرامو، تابعينو او د نيکانو او زاهدانو سيرت، واقعات او حکايات سمعي او بصري په کور کې زيات  •

 شي.

 اوالدونه د قرآن کريم حفظ ته تشويقول. •

 اوالد نيکو او ښو کارونو ته هڅول او بدو اخالقو او ښويونو څخه يي ژغورل او ساتل.•

  د مور او پالر سره نيکي کول هغه موضوع ده  مور او پالر  سره د نيکۍ کولو روزنه:اوالد ته د

چې بايد ماشومانو ته يي روزنه ورکړل شي چې عموما دا دمشرانو ورونو، ترونو، ماماګانو او د استاد او معلم 

 دنده ده؛ چې ماشومانو ته ددې خبرې روزنه ورکړي.
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چلند نه دی، بلکې د مور او پالر سره نيکي کول کسبي چلن دی چې بايد اوالد د مور او پالر عزت کول يو طبيعي 

 ته ور وښول شي.

استادان، او علماء بايد ماشومانو ته تلقين کړي چې د مور او پالر سره نيکي او دهغوی سره مرسته کول ثواب او •  

 اجر لري. 

 که چيرې کوم ماشوم د مور او پالر په حق کې نافرماني کوي، بايد هغه خپلې خطا ته متوجه کړل شي. • 

د ماشومانو او اوالدونو د تربيې لپاره د مشرانو او استادنو کرکټر او کړنې غوره نمونه ده او په دې برخه کې •   

 لږه بې پروايې خورا زيات زيان لري.

 الندې خبرو ته پاملرنه په کارده:د اوالدونو په تربيه کې 

  ه توجه کوئ.زيات ئې تهنظافت او صفا ماشومانود . 3

که هلک وي وريښتان ئي مه ور غټوئ ، که انجلۍ  ،کوچني ته تر اندازي زيات سينګار او ښايست مه ورکوئ. 1

وي تر څو چي د ستر او پردې اليقه نه وي زېور مه په پوري کوئ ، يو خو ئې د ځان خطره وي او بل ئې د 

  ږي.يپه زړه کي د زيوراتو شوق پيدا ک کوچنيوالي څخه

 وتاسخپه خوړلو او څښلو شيان ور کوئ چي  کالي ، پيسې ، د د کوچنيانو په الس سره غريبانو ته ډوډۍ ، . 1

  .یعمل دځکه چي بخل يو ډېر بد  شي،عادت 

  نو د سپينو جامو رغبت د ده په زړه کي پيدا کړئ . که هلک وي . ۴

  د دوی ټولي غوښتني مه ور پوره کوئ په دې سره ئې عادت خرابيږي .. ۵

   خصوصاً که ښځه وي .څخه ئې منع کوئ د په زوره خبرو او نارو . ۶

، د  کول ، چغلي کول  قهر ، غضب کول ، درواغ ويل ، حرص کول ، غال منع کوئ:ددې شيانو څخه ئې . ۷

  .ځانه خبرو جوړول ، بې فائدې ډيرې خبرې کول ، دوکه ورکول او په ښه او بدو خبرو کي فکر نه کول

  ترڅو خپلې اشتباه ته متوجه شي.ته ورکړئ مناسب زجر ورناوړه کړنه او وينا وکړي که . ۸

 زده کړئ . ورتهاول قرآن مجيد  لو شيچي د مدرسې د تل.  ۹ 

يو داسي هنر او کمال ور زده کړئ چي د ضرورت او نفقې له پاره په دغه هنر سره پيسي پيدا کړي  اوالد ته. 3۱

 او دنور داحتياج څخه خالص وي. 

 ونه ګرځي .سستي او ټنبلي ئې عادت  ؛ ترڅوسره کار وکړيړئ چي په خپل الس کوچنيان عادت ک. 33

 او داسې نور. ، ډوډۍ پخول ، ګنډل ، د جامو جوړول یپخل و باندې د کور کارونه زده کړئ لکه:نجون.31

  .هم ورکړئ بلکي يو څه انعام  ،شاباس ورته وواياست تشويق يې کړئ، ښه کار وکړي . که چيرې کوچنی31

دمجلس آداب او خبرو آداب ورزده کړئ، د مشرانو ړئ،کد خوراک مسنونه طريقه ور زده  ته و کوچنيانو .3۴

 احترام ورته زده کړئ او بې ځايه او ناوړه خبرو يې مه اموخته کوئ.

د آذان دعاء ، کور ته د ننوتلو دعاء او دا ډول ئې بايد ټوله .کوچنيانو ته مسنونې دګانې وريادې کړئ؛ لکه: 3۵

                                       .يودعاوي زده 

 

 والسالم عليکم ورحمة الله وبرکاته                                                        
 

 

 
 

 


