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 تاو تربيت وخ ېوونښد ماشوم د 

 ېه کټپه خي ان-له وخته ړېد ماشومانو روزنه د هغوی د زوک ېپوهان او اروا پوهان وايي، چ ځرن
ماشوم د مور  ېيدوي او کله چي.اسالم هم هم دا خبره تائږپيلي -ه کيدو وروستهټد ماشوم له غو

ه ډډخه د څو ړاو ان غلطو ک ه خوراکونوړمور ته له حرامو او ناو ې، هغه وخت يوی ېه کټپه خي
وي،  ېه کټماشوم د مور په خي کله ېراغلي دي، چ ېيرو حديثونو کډی ده.په ړته کښکولو سپار

ه د ګپه تو ېوي، د بيلکځاغيز غور ولډل په بچيو دا ړو او ميوو خوړنو د پالنکيو پالنکيو خو
 .کلی کويښل ماشوم ړخو ل او شيدوړو خوڼم

دا خبره  اچوي. ېيا منفي اغيز ېمثبت ېينځه وخوري، نو په بچي ړخوا ېينځول که مور ډهم دا 
زما مطلب دا  کتابونه ليکل شوی، خو ړه بشپړا ېه، په دګده. په هره تو ړېنوي طب هم تائيد ک

او  ېپاست ېاستن اک،څښوي، نو مور بايد د خوراک  ېه کټخي کله ماشوم د مور په ېدی، چ
نه  ېدږخوراکونو ته ن کارونه او ېخيرتيا کار واخلي او داس ېيرډله  ېروحي حاالتو په چاره ک

 .د راتلونکي بچي په زيان وي ېشي، چ
و ځپن د ېچ ،ےه کلن ماشوم دځد عالمه طباطبايي په نامه يو پن ېپه ايران ک ېتاسو به خبر وئ، چ

ه او تفسير ړخپله ژبا او ړېزده ک  و قراتونو سره قران مجيدڅوله او ډو څپه  ېي ېکالونو په عمر ک
ما به ورته د قران مجيد  ېچ و، ېه کټال د مور په خي ېد ېماشوم پالر وايي، چ ېي. د دځهم ور

سوره يا نوری ناستم او يسين ېښک ېاځ له مور سره يو ېام به يښبيال بيل سورتونه تالوتول. ما
د قاری  ېپه کور ک ېو مځيو ورړله هماغو لوم دو ورستهږول تر زيډ. هم دا ېتالوتول ېبه م ېسور

ده  ېوه، چ ړېتنه کښهم سپار ېي ېول او مور ته مږغ نورو قاريانو تالوتونه ېعبدالباسط او داس
دا  ېينځي. ړورک ۍوي او ماشوم ته په اوداسه سره پ ېاوداسه ک تل په ېته له پيو ورکولو مخک
وله د قران مچيد تالوت حفظ، قرات ډو څ ېک ۍه کلنځنېزما زوی په پ ېچ سببونه او الملونه وو،

ي. د محمد حسين طباطبايي پالر اوس يوا مدرسه ځاو ان موضوعي تفسير هم ور ړاو تفسير زده ک
وايي:  ېکوي. د ړېو کلنو کم قاريان او حافظان زده کځنو تر پينګپه لس ېک ېپه هغ او ېپرانست

په  ه شي او له هغه وخته مور بايدټغو ېه کټکله ماشوم د مور په خي ېچرام لرم، ګپرو ېداس زه يو
ي. د ړاجرا ک رام عملي اوګهم بايد دغه پرو ېدو مخکېږي او ان د بچي تر زړرام عمل وکګدغه پرو

 .ماشوم حافظ يا قاري کوي ېه کټد مور په خي ېده ادعا ده، چ
 ځاو رن تنو سربيره طبښر اسالمي سپارپ ېکه چځپه هر حال، د ده دا ادعا ردولی هم نه شو، 

او له  ېه اورڅ هر ېه کټماشومان د مور په خي ې، چړېنده کګرڅنو هم دا خبره ړيڅاو نويو  ېپوهن
 .ي.ږي او متاثر کيږز منيېبيال بيلو حاالتو اغ
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وي،  ېنس ک په ېماشوم ي ېهمغه مهال، چ ر شي بايد پهټاکډهم  ېي اوالد يړغوا ېره، چټاکډيوه 

وله توجه دغو ټ ولري. طبي کتابونه ولولي او ېروهنګرجحانات او  ېپوهن ځري او د رنټاکډ
 .يړيزونو ته ورکڅ

لپاره له  کار ېه موسيقي پوهـ شي، نو بايد د دښ ېبچی ي ېي، چړه غواښځول که يوه ډهم دا 
ونه او ساز ۍموسيق ېخوندور ښېس په کار شي او وي، ال ېه کټپه خي ېبچي ي ېهماغه وخته، چ

 .اوري ېد
اک، څښ ول حاالت، ناسته پاسته، خوراکټوي، نو د مور  ېک  هټکله بچی په خي ېغرض دا چ

هم اغيز  اوونه پر بچيړول پټان او د ژوندانه ګي خپښيدل، روحي حاالت، خوځرګکتل اوريدل، 
ي، ړک ېاندړو ته ېولنټه او رغنده بچی ښ ېي، چړوک غواڅي او که ېږدول کږاچوي او هغه ته لي

يره اساسه دنده لري ډ پالر هم ېاوونو کړوساتي. البته په دغو پ ېيزونو خيال دڅنو بايد د دغو 
ارام خيال وساتي او په کومو  او ۍ، کرارېد مور د هوساين ېاوونو کړولو پټپه  ېاو پکاره ده،چ

 .يړک نه ې، بايد ويېي پرېږهغه حساسه ده او خپه ک ېکارونو، چ
ورسته  يدوږتر زي ېاو ورپس ټېاو د مور له خيړپ ېاو روزن ېوونښد ماشوم د  ېغرض دا چ

 .ي.ږي او شورو کيېږسمدستي پيل
  

 ليدړد شخصيت جو ځېور ړۍيدو له لومږد زي

دغو بريدونو  ه هم پهښځ ۍجرمنيانو فرانسه ونيوله، يوه فرانسو ېکله چ ېک ګيوال جنړپه دويم ن 
پوه  ځد رن ېکله چ په وخت ۍمنه شوه. د جراحړته ايا اپريشن  ۍژوبله شوه او د ماغزو جراح ېک

 ېه او کله چړسندره پيل ک ۍجرمن ېهوشی ک ېپه ب ښځېد، ګېول ګد مازغو په يو ر ېچاقو د هغ
ود او ېښک ګبيا چاقو په دغه ر لځپوه يو  ځه. رنړسندره هم بند ک ښځې، ړک ېچاقو لير  جراح
 ېه په هوش کښځکله  ېل او چړاريان ک يرډپوهان  ځکار طبيبان او رن ېه دړبيا سندره پيل ک ښځې

کی جرمني هم نه ټماته يو  ېوويل، چ ښځېکه ځ زياته شوه، ېرانو حيراني الپسټاکډراغله، نو د 
 .يځرا

شول  ډهان سره راغونپو ځندويان، اروا پوهان او رنڅېړ ړلپاره يو ل ېنڅېړد  ېښېنده پېښه ېد د
 ېه هغه وخت، چښځ دا ېنده شوه، چګرڅنو وروسته ټنو او پلڅېړيرو ډله تر څېړو ېي  او دا چاره

 ېسندر ېيرغل په وخت کوم د ېی و او جرمنيانو چړپر کور بريد ک ېه وه، جرمنيانو د دړيره وډله 
 .ېو ېياد او ۍاو تر اوسه ژوند ېو ېشو ېپات ېپه ذهن ک ې، هغه د دېويل

دي،  راغلي ېپه حديثونو ک ېکه چځتصديق کوالی شو،  ېکيس ېله اسالمي روايتونو هم د د
مخکيان  ه د دينګئ. هم دا رنړاو اقامت وک ګبان ېي ېونو کږي، نو په غوږماشوم وزي ېکله چ
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ي، ړجماع ونه ک له يو بل سره مينه او ېه بايد د ماشوم په مخ کېړه او مښځ ېتنه کوي، چښسپار

 کار شي. زنا ېد يد بچي پر ذهن اغيز اچوي او اوال ېشي دا چاره ي ېداېک ېکه چځ
و د ځيو ورړلوم دو له هماغوېيرتيا د پيدا کځاو اوامرو ته پاملرنه او  ېتنښد اسالم دغه سپار

 .وونه کويښماشوم د ذهن د اغيزمنتيا 
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 تربيت وختد د ماشوم 

حکمت  ای د ېتل، چښوپو ېي ېنځت او ورمور خپل ماشوم يو پوهته وروس ېپخوا يو ېوايي، چ
 ؟مړپيل ک وونه او تربيت شورو اوښله کوم عمره د خپل بچي  ېاته ووايه، چتنه مڅښ ېاو پوه

يک ټته  !ېرمنېوويل: م ېماشوم د يو کال وي، نو ورته ي ېير شو پوه شو، چځپوهه، ماشوم ته 
 ؛ېي ېناوخته راغل ېدولس مياشت

 شي.  پيل ځېور ړۍربيت بايد له هماغه لومماشوم روزنه او ت د ېي، چېږندګرڅ ېکيس ېله د
ه وينا ړپه ا ېاو روزن ېوونښد   نامتو اديب، اندری مالرو؛ خلکو ته ځيوه ور ېهم دا راز وايي، چ

وينا پای  ېچ ېي  . کلهېشو ښېاو د خلکو خو ړېوک ېي ېخبر ېه پورړاو په ز ېکلښ ېيرډکوله. 
بچي روزنه صيب؛ زه د خپل  ويل؛ مالرو ېيده او وڅوريدونکيو راپاه له اښځته ورسيده، نو پوه 

 ،مړه وخته پيل کڅله 
 ؟يېږکله پيدا ک ېستا بچ ېتل، چښمالرو ورنه په ادب وپو

لورو څ ، زما بچی خو اوس دېکو ېي؟ عجيبه خبرږ، کله به پيدا کيړواب ورکځرانتيا ېپه ح ښځې
 ۍومره د خواشينڅ لور کاله؟! اوه اوهڅوويل؛  ېي ېچغ دا خبره واوريده، نو په ېکالو دی. مالرو چ

ی ړورسره ک ېاو زياتی د ي ديړلور کالونه ضايع کڅير غوره ډتا د خپل بچي  ږېخبره ده، ای خو
 .دی

ماشوم له ونو  ه يو باغ ته ورسيدل،ړيو ماشوم له پالر سره په چکر وتلی و دوا ځيوه ور ېوايي، چ
پالره وه. ماشوم له  ېه راوتلږک ېمکځله  ېيوه ونه وليده، چ ېي ې، په ونو کېکول ېسره لوب

 .يړدا ونه نيغه ک ېتل، چښوغو
 ېور زياته ي يار و،ښهو ېچ ېي. پالر يېږده او نه نيغ ېوويل، زويه دا ونه اوس لويه شو ېپالر ي

وروسته د هغه سمه  دوېږېير دی، که له کوچنتيوبه او له زڅپه  ېون ېه؛ بچيه انسان هم د دړک
ي، ېږته رس ۍکمرغېي او نېږلوي سم او روغول شي، نو ګول ېالر ېغېوونه او روزنه وشي او په نښ

اخالقي رذايلو او سپکو خويونو سره لوی  وکرل شي او له ږی کوګخو که له کوچنتيا به دا نيال
 .وونکی نه شي نيغولیښ څهي ېشي. نو بيا ي

 ،ه دي لولودړپه ا ېند روز ېشعرونه، چ ېينځد امام علی عليه السالم 
 الصغر  حرض بنيک علی االراب فی

 الکبر     فی    عنياک    تقربهم   کيما
 تجمعها       االراب     مثل     انما   و

 فی عنفواک الحسبا کانقش فی البحر
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ئ، ړوونه وکښ و اخالقو الرښد روغو او خو ېه: خپلو اوالدونو ته په کوچنيتابه ماشوموالي کړژبا

المل شي،  ړاو د ويا و تورګستر شي او ستاسو د ېوانان يا پيغلځه غوره او درانه ښبه  سبا ېچ
اخالقو تزريقول او ور زده  د ماشومانو ذهنونو او فکرونو ته د نيکو ادابو، دودونو او ېکه چځ

لی وی او د وخت له تيريدو سره نه ږکا يڼپه کا ېير دي، لکه چا چڅور په ځکول د هغه نقش او ان
 .الیړه نه شي وځله من ېي ګراتبدلونونو  نورو ېتونو او داسښي او د بارانونو، ورږميخت

 هي اووه کلونړد ژوندانه لوم

هلکانو او  اوونو په بنياد د ماشومانو،ړد همدغو دريو پ ېغمبر)ص( په يو بل حديث کېد اسالم پ
ه په ګه توښاصول په  اره او کلي ېد مور وپالر د دندو او فرايضو او د روزن ېاندړزلميانو په و

  ي دي او فرمايي:ړوته کګ
وروزل شي او  ي، اووه کاله بيا تاديب اوړوک ېو اووه کاله لوباوالدونه م ېدئ، چېږه: پرړژبا ؛

 وي. سالکار او وزير ې( ستاسېپور ۍکلن 21خه تر څ  14اووه کاله نو )له
 ےاو کمزور ، پوهه کمه او بدن ناتوانهګړےد ماشوم ذهن نيم ېيو اوو کلونو کړد ژوندانه په لوم

ي ړهغو سره چلند وک سره له ېاو طريق ې، مينۍمهربان ېرډېپه  ېايي، چښر ته وي، نو مور و پال
ووايي. ماشومان د عمر په  وابځمثبت  ېتياوو ته يړي او اړپوره دِ پوره ک ېتنښغو ېرډېد هغه 

ي، ړازاد وي حُکم وک ېدي، چېږپر بايد ېباچايان دي، نو مور او پالر ي ېيو اوو کلونو کړلوم
 ېووونه او روزنه ورباندښي او کومه ړمقيد نه کي. هغه بايد محدود او ړچاهي وکي او باړوک ېلوب

 ېه له خپل چاپيريال يانګمستقيم او الشعوري تو ماشوم په غير ېونه تپي. په دغو اوو کلونو ک
 .يېږماشومانو اغيزه اخلي او روزل ک ، خپلوانو او نوروېولنټ، ۍکورن

 واړخورا مهم پ

د انسان د  ي،ېږل کګڼاو ړمهم او اغيزمن پ يرډد عمر  ېني اووه کلونه،چړومد انسان د ژوندانه ل
 .يدو کلونه ديړشخصيت د جو

کلونه دي او دا  ېاو پاملرن ېد بدني روزن ېد کوچنيتابه کلونه يواز ېدل، چېل کګڼپه خوا به دا 
ومان ګو پخوانيو خلک دهېل کګڼعمر نه  ېاو سوون ېپالن ېولنيزټعمر د ذهني احساساتي او 

له  ېوونښاو  ېنګاستو و، جامو، روغتيا،ړد خو ېيو کلونو کړپه لومکه يو ماشوم  ېکاوه، چ
 ېتر نورو مخک ېتياوو کړتعليمي و او ې، بايد په بدني ودېونه لري او پراختيا ولر ېخه ستونزړا

اوونو ړلو پوټاو لوبيدا په  ېماشوم د ود ېچ ده، ړېنده کګرڅدا  ېه وي، خو نن سبا د تجربړاو تک
په احساسي، ادراکي، خيالي او ذهني  ېلري، بلک تياړته ا ېبدني پاملرن ړېبشپ ېنه يواز ېک

ته پوره پوره  ېوونښاو الر ېهم مين ېک ېتياوو او پوهړپه و وسونو او هم دا راز په بدني او د خبرو
 .ېتيا لرړا
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دو ېبالغ و په چلند او لهوانانو او هلکانځد  ېچ ېاو ستونز ډۍوګډهغه  ېنه وي، چ ېره دېه

تنو ښمينو او غو د هغو احساساتو ېي، په کوچنيتابه کېږره کېرابرس ېو کړه د هغو په کَوروست
 ېله د ېستونز ېاو چلن ډۍوګډ ېرډېدو ېاو بالغ ۍته د سم پام د نه کولو له امله دي او د خوان

و  ېوونښاو  ېد فکري ود ماشومانو ولډد دغه  ېاو کړد کوچنيتابه په پ ېي، چېږامله پيدا ک
 .ےشو ےلپاره مناسب کار نه دتربيت 

و او چلند ړپه ک ېيو او د هغوډوګډولنيزو ستونزو، ټوانانو او ان د لويو کسانو د ځد  ږمون ېکله چ
ر څېدا خبره د لمر په  و، نوړنه وکټچونو او خرابيو سمه شننه او پلېکړته شويو کځد رامن ېک

 ېور و پالر او پالونکيو له خوا د ميند م ېيو کلونو کړوندانه په لومد ماشوم د ژ ېي، چېږانښرو
يو ډوګډد  ېماشومانو په راتلونکي ژوندانه ک د ےت او د سمو روزنيزو الرو نشتوالښاو محبت کم

وانانو او هلکانو پا ځول ډي او په دا ېږسمون والي سبب ک د نه ېاو حاالتو سره د هغو ېولنټاو له 
اوي له امل ړخه د سرغڅله اصولو او قانونو  ېولنټالريو او د  ېولنيزو بټ قي اود اخال ېغلو کېپ
 .يځرګ

مسئله اوار  ولو مهمهټيو اوو کلونو د نفسياتي او روحي روغتيا تر ړد يو ماشوم د ژوندانه د لوم
 ېعمر ک ېپه د ېده، چ ندهګرڅودل دي تاسو ته ېښد هغه ازاد پر ېک ېيدا او په تجربې، لوېپه ود

نه لري،  ےچمتووال ېاو تجرب ېشنن يز د عقليڅي او د هر ړه نه وي کد ماشوم ذهن او فکر الپوره ود
ر مهم رول لري، ډې ېونونو او کارونو کګغبر  و،ړو وړوني حواس د هغه په کځګله بل پلوه د هغه پن

 ېد کوي، ماشوم په ېاو حرکتي کارونو الس پور په حسي ېنو ماشوم د همدغو حواسو له الر
کته پورته شي او پخپله په خپل ښي، ړحرکت وک ووهي، ډېي، منړوک ېلوب ېي، چړغوا ېعمر ک

يز سره مينه او څريال له هر ېي، نو د خپل چاپړک يزونه تجربه او معلومهڅنوي  ېژوندانه ک
 .يړک ېي او تجربه او معلوم يړورو ته الس ېي هغوړدلچسپي لري او غوا

، ېماشوم د ود ازادي د ېپه کارولو ک دل، ويل، بُوَيوَل او لمس کول(ېو حواسو )ليدل، اورځنېد پ
بايد  ېعمر ک ېد ي، نو پهېږالمل ک ګتونو او پرمختښتونو د نوځښدو، د هغه د حسي خوړېغو

 زيان ورسي. او د حکم ورکولو احساس ته ۍد ماشوم باچاه ېشي، چ ړےکار ونه ک ېداس
نو هغه ته امر او نهي کول نه يا وي، ګسره په لوبو او کار ل يرتياځول پام او ټيو ماشوم په  ېکله چ

 .ول پکارړاو فعاليته نه دي غ رونه او امرونه نه دي ورکول پکار او هغه له خپل کارډدي پکار، ا
خپلو  د ېبريالي دي، چ ېوونه او روزنه کښاوس مهال هغه مور و پالر د خپلو اوالدونو په 

خپلو  د ېشي، چ ېکوال ګواد پر مختېخت ورکوي او هغه هته و ېاو روزن ېوونښاوالدونو 
 .شي ېکول او امکانات پوره ېتياوړ، لوبو او فعايتونو لپاره مناسب حاالت، اېماشومانو د ود
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خپل وجود  ريال مناسب او سم ومومي او دېاو لوبيدو لپاره فضا او چاپ ېود ېکه ماشوم د خپل

ول ډو اخالقي انر زر خپل روحي اډېوي، نو ګول ېفضا ک ېاو مناسب ېانرژي او خوراک په سم
 .پيدا کوي

ي او ړتير ک او د امکاناتو په لرلو سره ۍ، ازادۍباچاه ړېي اووه کلونه په بشپړماشوم بايد لوم
 ېول يډنفسياتي ان ل شي، روحي اوړوزار ورکګته  ۍاو واکمن ۍکه په کوم دليل ده هغه باچاه

  ي.ږخرابي
او  ېود د ېک ۍستونزو المل په کورنرو نفسياتي او اروايي ډېانو د د ماشوم ېيو کځوونښپه 

 .ےد ےد سمو حاالتو او فضا نشتوال ېروزن
ت ښارام دا کراري او ګنڅاو محبت د احساس تر  ېي، بايد د مور د مينېږدا کېپ ېيو ماشوم چ
 ېي ېل شي، جامړورک ېشي، شود ړےک ېښشي، په وخت و ړےپه وخت ويده ک ېهم ولري، چ

 .واب وويل شيځمناسب  ېا ته يړشي او ژا ېبدل
ونونه مناسب او په ګ د مور او پالر غبر ېاندړد ماشوم په و ېيو اوو کلونو کړکه د ژوندانه په لوم

ول ډروحي او اخالقي ان ېاو په خپل شخصيت ک ېوي، نو ماشوم هم په راتلونکي ژوندانه ک ےاځ
واب او ځته مناسب تنو ښاو غو تياووړا ېروزنکي ي ملتيا پيدا کوي او که مور و پالر اوږاو غ
د  ېد هغه په شخصيت ک ېژوندانه ک يي، نو دا چاره د ماشوم په راتلونکيښون و نه ګغبر
 .يېږالمل ک ۍاو کمزور ۍولډناان

پوره  ېمين ودل شي، د خواوشا کسانو لهېښخي ازاد پرېب ېعمر ک ېماشوم بايد په د ېمانا دا چ
نرمه وي او بايد  ره نازکه، حساسه اوډېه د ماشوم روحي ېعمرک ېشي. په د ړوب او موړپوره خ

 .ورول شيځکله ونه څهي
ه؛ ړ؛مه ک ه؛ړول ؛وکټ ېد هغو ېعمر ک ېماشوم بايد په د ېومان کوي، چګمور و پالر دا  ېينځ

پالر بايد  مور و ېمطيع او منونکي وي. حال دا چ ړاو امرونه واوري او د مور و پالر بشپ
، ېناستالېک يا غلي نه شي ېدېنه شي اور ېستاسو خبر ېعمر ک ېماشوم په د ېي، چېږپوهو
د  ېلري، بلک يزونو او خلکو سره کار ونهڅت ونه لري او له خواوشا ځښحرکت او خو  ېڅه ېچ

تنو، ښخيزو غوړهرا د ۍباچاه ۍدا مهال د ماشوم د ازاد ېيزونو له مخڅاسالم او نويو علمي 
. ےدا مهال دړېاو غو ۍازاد ،ېد ود ۀالخره د هغبوختيا، ازادو فعاليتونو او بات، لوبو، ځښخو

ونه شي او د هغه د  ېلوبو مخنيو د اوالد له طبيعي فعاليتونو او ېپکار ده، چ ېعمر ک ېپه د
ي ړي وکړه غواړز ېه يڅهر  ېازاده، چ هغه بايد په ېروهنو مخه ونه نيول شي، بلکګتنو او ښغو

عمر د  ېيزونه پخپله د دڅي، البته دا ړک احساس تجربه ېنټ، تجسس او د پلاو خپله تلوسه
 .يوه موخه ده ېاو روزن ېوونښ
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او ړکولو پ دوره مور و پالر ته د هغه د امر او نهي ۍرسول اهلل )ص( فرمايي: ؛د ماشوم د باچاه

  ؛ےد
 ېاوالدونو خبر د ېي ېاو کړي پړپه لوم ېشي، چ ېهغه مور و پالر په خپلو بچو خپله خبره منال

ي او د ېږودر ېاندړو تنو پهښد ماشوم د غو ېوي، هغه مور و پالر چ ړےورته ک ېم يمنلي او پا
ز هم ېاغ ېخبر ېزه او د خپلېاغ خپله ې، په ماشوم باندړېپوره نه ک ېتياوړهغه بدني او روحي ا

مخه هم  ېدو او ودړېغو او استعدادونو د تياووړو وټله السه ورکوي او له بل پلوه د ماشوم د پ
 .نيسي

 

 ېزېاغ ېتناکښاو ارز ېمثبت ۍد ماشوم د پاچاه ېنيو اوو کلونو کړپه لوم

 :داېره کېتياوو برسړو وټد ماشوم د پ -:1

شي، نو  ېي ېي کوالړه غواڅهر  ېي، چړول مخه کډپه ازاد  ېريال کېپه ارام چاپ ېيو ماشوم، چ
ره ېاستعداد رابرستيا وکاروي او ړول وس او وټپل خ ېي، چېږته چمتو ک ېطبعاً د هغه ذهن د

 ېکاري، نوخپلښ نه ډه خنڅکه  ېندولو په الره کګرڅتنو ښماشوم ته د خپلو غو ېکه چځي، ړک
 .ندويګرڅ ېتياوړو

دو ېرډېوس د  ت دښدو او د هغه د نوېاو علم د زيات ېپخپله د ماشوم دپوه ېله بل پلوه همدا تجرب
ونه شي او يا ان د  تنو ته پامښغو شوم ازاد نه وي او د هغه طبيعيي. برعکس که ماېږالمل ک

ولو موقع نه ړرولو او غوېبرس تياوو دړونيول شي، نو هغه د خپلو و ېتياوو مخه يړماشومانه ا
ماشومان په  ېنه مومي، نو داس امکان ېي او د ودېږخپل ک ېزه يګېمومي داخلي محرک او ان

 او ايجاد هيله ونه لرو. تښنو نه کوي او له دوي بايد د ګهم وده او پرمخت ېراتلونکي ک
 په مور و پالر د ماشوم باور: -:2

ورکوي،  ېي مور و پالر يړغوا ېه چڅهر   ېي، چړکه ماشوم محسوس ک ېو اوو کلونو کړپه لوم
نه مرستيال او په ژوندا ري،ګي او مور و پالر خپل ملېږدا کېباور او اعتماد پ ېنو په مور و پالر ي

ان له ځي، نو ېږدو مهال ته ورسېغېبال د ېدا کوي او کله چېينه پي او ورسره مګڼيوه تکيه  ېک
 ېني. د هغوګ ېيلېپ ېپامته داره او په هغوي پور او جذباتي نظره د مور و پالر د ميني ېعاطف

انه په د ژوند ېکي هم، چ ۍه اخلي او په خوانګټ ېوونو يښالر نيسي او له تجربو او ږته غو ېخبر
ودي ښمور و پالر خپل مل او الر ېو کړي، په ستونزو او ربځته ورنن ېلنوټ دي اوږام کيګ ېر کډګ
خه سال څاو له مور و پالر  ېي يڅېړاو مشکالت شريکوي،  ېستونز ېسره خپل ېي. له هغوګڼ

 .يګڼي ړي او مالتږمور و پالر خپل خوا خو ېکه چځاخلي، 
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استدالل او  ي، نو د هغويړدا کمور و پالر باور او اعتماد پي په ےبچ ې، چېاو کړپ ېد عمر په د

 .کوي ېاو عمل پر کاريښورته د مور و پالر خبره پخه او سمه  ېدليل هم مني او په هر حال ک
او  د هغوي روحي ېپه کوچنيتابه ک ې، چےو يو المل دا دړوانانو د ستونزو او ربځرو ډېد 

ماشومانو په  دغو ېوي، چ کار پايله )انجام( دا ېوي، د دتياوو ته پاملرنه نه وي شړاحساسي ا
 .ړےدا کېمور و پالر باور نه وي پ

مهم او  ولوټدو تر ړېو شخصيت د جوښد خپلو اوالدو  ېي ېپه کوچنتيابه ک ېهغه مور و پالر، چ
په  ېک واليېوي، په لو ړےوي، له السه ورک ېخي په اختيار کېب ېماشوم ي ېاو، چړحساس پ

 ېکه چځ ،ېاو پر هغوي نفوذ نه شي لرال ےه شي اچولزه نېمناسبه او ضروري اغ ېباندماشوم 
او ړپه پ ۍوانځ د ېچ ېي تر دځه ځي او متقابل باور له منېږک ېماشومان سوکه سوکه له هغوي لر

ي، د مور و ېږک رهېاحساس رابرس ېتنښغو ۍد ماشوم د استقالل او خپلواک ې، چېاو ولوله ک
ي له مور و پالر ېږژور ومرهڅ ېن، چټي او دا واېږن زياتټوا ځول ماشومانو تر مينډپالر او دغه 

ري او دوستان، د ګي، ملړغوا و فرصتڅي. له بل پلوه د الرو کوېږهغو مره کرکه پيدا ک ېي
ه ړيا ناوګړټت او نيمښوان له کمځ ندولو سره دګرڅيو، مينو او دوستيو په ږغولونکيو خواخو

 .ز اچويېاغ ېي او پر شخصيت يږته راکاان ځر زر ډې ېغلېول زلمي يا پډي. دغه ړاستفاده ک
د  ۍخه د هلک يا جينڅ ۍوي، نو له کورن ېالر ېب ۍري يا سويلګکه دغه ظاهري دوستان، مل

 ېداي شي داسېک ن د زياتولو له پاره مناسبه زيمنه براروي اوټد وا ځکولو او د دوي تر مين ېلير
ه پايلو ړولو ناوټي. د دغو ږالريو ته راکا ېيو او بډوګډولنيزو ټريو يا الږاخالقي ک ۍهلک يا جين

مناسبه پاملرنه نه  ېر وخت کېتياوو ته په تړا تنو او روحيښول کسانو غوډدا  ې، چےالمل دا د
تنو ته منفي ښرو غوډې. او د هغه ېشو ےسم سلوک نه د سره ېتنښاو د هغه د عمر له غو ېده شو

احساس  ۍاو د خپلواک ېغله شوېيا پ ېشو ےنن زلم ېچ ماشوم، ېنو پرون، ےد ېواب ويل شوځ
نه اوري، له  ېکومه دلچسپي نه لري، خبره ي ېپه خبرو ک د خپل پالر و مور ېره شوېرابرس ېي

رو ېخپلو ت ېکه چځوي، ګډاو مشکالت له هغوي سره نه  ېستونز ېي او خپلېږک ېهغوي لير
او مسايل شريک  ېستونز ېکه له مور وپالر سره خپل ېچ ،تجربو ته په پام سره هغه فکر کوي

تنو او ښواب وويني او د غوځر منفي څېر په ېنوبيا هم د ت ي،ړي او له هغوي مرسته وغواړک
 شي. ونيول ېو مخه به يړکېپر
 :ې: د اطاعت پړاو لپاره د ماشوم چمتووال3

ي ړپيدا ک يکيړا ېدوستانه او نژدله ماشوم سره  ېخبره بريالي شي، چ ېمور و پالر په د ېکله چ
په زلميتوب يا  ي، نو ماشوم هم ورسره مينه پيدا کوي اوړان د ماشوم باور السته راوځاو پر 

ماشوم دا  ېکه چځ اوري، ېي ېخبر ېوونو ته پاملرنه کوي او معقولښد هغوي الر ېغلتوب کېپ
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 ېي او تل يړدرک ک ساتد هغه احسا ېر وخت کېه مور و پالر په تګنڅلکه  ېاحساس کوي، چ

او تجسس ته  ېتلوس شوق، ذوق، ۀمنلي دي او د د ۍدلي او ورين تندي او خوشالړېوهغه په غ
لپاره زمينه برابروي، نو ماشوم  او نورو تجربو ړې، اوس به هم د هغه د زده کےواب ويلځمثبت  ېي

د مور و پالر  ېپه زياتولو کخپلو تجربو او علم  روهنه پيدا کوي او دګله مور و پالر سره مينه او 
 اخلي. وونو کارښتنو او الر ښسپار له

ي ېږک يرځو مومي، نو د نورو تجربو ته هم  ېتجرب ېوي، چ ېعمر ک ېپه د ۍهلک يا جن ېاوس چ
خالص تندي  په ېوونښاو الر ېتجرب ېولټه اخلي او د مشرانو او مور و پالر ګټاو له هغوي هم 

 مني.
منيت احساس او پر ماشوم د مور و پالر د مور و پالر له خوا د ا ېبه کپه کوچنيتا ېمانا دا چ
پر مور و پالر د  له خوا ۍد هلک يا جن ېپام، په لويوالي ک ېتنو او احساساتو ته يښباور، غو

مشرانو اطاعت او د مور و پالر  د ېول ماشوم په لويوالي کډ ېي او په دېږباور او اعتماد المل ک
ول ډخپل عمر سره سم له مور و پالر هر  ي، له روحي او نفسياتي نظره لهېږخبرو ته چمتو ک

 زده کولو خوند اخلي. تر السه کوي او د هغو تجربو له ېتجرب  او ېوونښالر
 : په راتلونکي عمر کې د ماشوم روحي ارامښت:4

ت په ښارام غلتوب( کراري اوېد ماشوم د راتلونکي ژوندانه )زلميتوب يا پ ېتيا ده، چښدا ر
ول ډه له هر ګتو او په خپلواکه ې، تجربۍد هغه په خپلواک ېمهال ک پر ۍکوچنيتابه او د باچاه

ت، نرمي او د ښارام ېغلتوب کېيا پ ۍوانځ.په ےد ېلړت ېپور ېه اخيستنګټخه په څامکاناتو 
له هم  کارونو ته پاملرنه ده. د ماشوم د فعاليتونو، لوبو او خپلواکه ېمنل په کوچنيتابه ک ېخبر

 ښې ېماشوم په کوچنيتابه ک ېده، چ ه خبرهښومره څ؛   ول )ص( فرماييران رسګ ېامله د خدا ېد
 ےاو ارام وي؛ )يستحب عرامه الغالم ف کرار ېوالي کېپه لو ېت ولري، چځښ، حرکت او خوېلوب

 کبره( ےصغره ليکون حليما ف
 : پر ځان باور، د روحې او خپلوانکه شخصيت جوړښت5

اعتماد المل  ان د باور اوځد ماشوم د شخصيت او پر  ېک په کوچنيتابه او لويوالي ېچ يز،څهغه 
خپلواکي او تجربه  د هغه ېوي، په کوچنيتابه کړيار او باوري جوښي او ماشوم خپلواکه، هوځرګ

 ده.
هغو تجربو  او په عمل ېه تجربه کوي او ازمايي يګه په اسانه توڅهر  ېماشوم په کوچنيتابه ک

لپاره فضا او چاپيريال  د يو ماشوم ېومره چڅغه يقين ته رسوي، ه ېي. او دغه پايلېږلو ته رسپاي
امله په هغه  ېي او له دېږچمتو ک دلو لپارهېمناسب وي هغومره هغه د خواوشا پر حقيقتونو د پوه

 دي، ېتنښغو ړېلوم ېريال کېچاپ ېداس ي. پهېږک ړېان تکيه، اعتماد او خپلواکي پياوځپر ېک
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دل او باالخره د يو خپلواک، پوخ او ېاعتماد پيدا ک ان د باور اوځ پر ېبيا کول دي او بيا ورپس

 .دلړېرغنده شخصيت جو
 د بادشاهۍ د پړاو څو سپارښتنې

د  د هغه ېيو اوو کلونو يعنړد ماشوم په لوم ېمور و پالر ي ېاو مشکالت، چ ېهغه ستونز
مسايل دي نه د ماشوم  او ېپخپله د مور وپالر ستونزپر مهال )وخت( محسوسوي، زياتره  ۍباچاه

خپل وخت يو  ي او دړماشوم ته خپل پوره پوره وخت ورک ېي، چړر مور و پالر نه غواډې ېکه چځ
ول ډووايي. له بل پلوه دا  وابونهځه ښمثبت او  ېتنو ته يښي او پوړهغه ته جال )جدا( ک ېبېو شڅ

يزونه د مور څول ټ ېک ېهغ په ېبرابروي، چ ريالېاو چاپ فضا ېمور و پالر د ماشوم له پاره داس
فضا د ماشوم د طبيعي حرکتونو،  ېوي، نو داس روهه برابر شويګتنه او ښه، غوښو پالر په خو

ريال ېچاپ ېماشوم په داس ېپاره مناسبه نه ده. اوس چ ونونو لهګخپلواکو فعاليتونو او فطري غبر
يز ته، څتياوو سره سم هر ړو اتنو، تلوسو او هيلو اښپلو غوخ ، نو لهےد ړژوندانه کولو ته ا ېک
نه، ېه، کړخوخي د مور و پالر او نورو مشرانو له مه کوه، وک ېته چ ي او هر لورړالس ورو ېچ

 .يېږنورو اوامرو او نواهيو سره مخامخ ک ېاو داس ې، اخوا ورنه شړېو شه، الس ورنه ېلير
نوي  ېسره توپير لري. او د دوغتيايي او نفسياتي سالمتيا ريال د ماشوم له روحي، رېول چاپډدا 

 نيسي. دا مخهړېاو غو ېتياوو د ودړتو وښو او نغټپي او د هغه پځ ېتنښي غوګنيال
ي ړک ېلري، لير د هغه له پاره خطر ېيزونه، چڅرياله بايد هغه ېالبته د ماشوم د ژوندانه له چاپ

 پکار نه دي. ورولو خرابولو منع کولځ يزونو لهڅکله د خواوشا  ېڅشي، خو ماشوم ه
ضروري  ېي، چړبرابر ک ېريال او فضا داسېد ماشوم د ژوندانه چاپ ېايي، چښمور وپالر ته 

ه، زهرجن ړچا يزونه لکه بياتي،څز ېدي او خطرناک او تېږک ېايونو کځيزونه په سمو او خوندي څ
او په  ېالسونو لير مان د ماشوم لهسا ےدونکېران بيه او ماتګ، يا ېدرمل، مهم کتابونه، ليکن

  وساتي. ېک ېاځخوندي 
 ېي ړي جوړخراب شوي او غوا ېسامانونه، چ ېمور و پالر بايد هغه الکترونيکي او نور داس

دا کار  ماشومان ويده وي ېنه لري، نو کله چ ېاځي او که جال ړدا کار وک ټي، له ماشومه پړک
  ي.ړک ېلير انهځله  لوټاو ر ېپه غوس ې، نو هغه دکوي ېي ېي او که د ماشوم په مخکړوک ېد

سامانونه د ماشوم   خپل ېايي، چښته   ندوېو، خوڼغلو او مشرانو وروېهم دا راز لويو هلکانو، پ
يزونه څنور  ېاو داس ېلو سامان مشين، ستنډنګبايد د  ېساتي، ميند ټاو پ ېخه ليرڅله الس 

که ماشوم دغو  ېچ کهځکوي،  ېل دډنګيده وي ماشوم و ېوساتي او کله چ ېله ماشومه لير
 ېښېپ ېد د ېنه دي، بلک رمګي، نو ماشومان ړک ږان خوځه ړمه ک ېشي او خدا ېدږيزونو ته ورنڅ

 .ه دهړناه د مور و پالر پر غاګاصلي 
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ماشوم  د ېئ، چړه وکڅئ، نو بايد تل هړدل غواړېتياوو غوړکه تاسو د خپلو اوالدونو و ده و

 ېه؛ ؛ليرړ؛ وک ماشوم ته د ؛مه کوه؛ او ځي او هره ورېږته کوم زيان و نه رس ۍوالاو واک ۍباچاه
 مه کوئ؛ ېنورو تلقينونه او امر و نه ې؛ او داسړېشه ؛او ؛اخوا شه؛ ؛الس ورنه و

رسوي، نو د  نه وي يا اوالد ته زيان ېشون ېپوره کول ي ېي، چړتنه وکښيوه غو ېکه ماشوم داس
پام  ېکار ته ي ېاو داس وئځرګه بل پلو ته وګه توښره ډېو سره د هغه پام په په ساتل ۍهغه د باچاه

ماشوم متوجه نه شي  ېچ چل، ېونيسي او په داس ېاځ ېتنښه د هغه د غوڅه ناڅ ېوئ، چځرګو
 .ئړک ېيز د هغه له السه ليرڅخطرناک 

 ېپرته په يو دوېک ، نو له چغو او غوسههړه يا بياتي الس ته راوړه که ماشوم چاګپه تو ګېلېد ب
 ېالبته غوره دا ده، چ واخلئ. ېه ترړوئ او چاړسره د هغه پام د لوبو نور سامان ته وا ېطريق
د هغه له  ېوساتل شي، چ ېيزونه ليرڅ ېخه داسڅ ېنړد ماشوم له السته راو ېله مخک ېمخک

ه ړه، وکړ، مه کهړالسه واخلو او وک يز د ماشوم لهڅهر  ېمجبور شو، چ ږپاره خطرناک وي او مون
ه ورو حسي تجربو مهال وي، نو ګټاو  ، د هغه د تلوسو هيلوۍاچاهدا مهال د ماشوم د ب ېکه چځ

 .نه شو ډنځدو ړېتونو او د استعداد د غوښنو بايد د هغه د تجربو مخه ونه نيول شي او د هغه د
د ماشوم  ېچ ،ېمر کع ېاو په د ےمهال د او له محسوساتو سره د ماشوم د بلدتيا او اشناييړدا پ

تفکر، تعقل او  ړېبه هماغومره پياو ېي وي، په راتلونکي ژوندانه کړومره پياوڅ ېحسي تجرب
 .ت ولريښنو

له پاره مناسبه  د ماشومانو د لوبو او فعالتونو ېعمر ک ېهم دا راز مور و پالر او مشران بايد په د
 ېشي. پکاره ده، چ ېاړوک ېتجرب ېپله خګم په خپلواکه توماشو ېي، چړاخه فضا برابره کړاو پ

د هغه د  ېيزونو، چڅوسايلو او  ولوټتنو ته پام وشي او له بل پلوه له هغو ښتل د ماشوم غو
 شي. وساتل ېي، ليرېږدو المل کېسپکاوي او د شخصيت د خراب

نو نسل او د نن ماشوما د راتلونکي ېواد د چلونکيو او حکومت دنده هم دا ده، چېالبته دلته د ه
، پارکونه او ېزمين ېمناسب دو له پارهړېوانانو د ودي او د هغوي د استعدادونو د غوځاو د سبا 

ه ګد يو قام پان ې، چېتياوړاو و واد د ماشوم استعدادونهېد يو ه ېي، چړک ړايونه جوځد لوبو 
 .نه شي ړايه الځ ېي، بېږل کګڼاو شسته 

 هيم اووه کلونېد ژوندانه در

.د ےد عمر ۍوانځي، د بالغيدو او ېږپيل ۍلس کلنځنېله پ ېاووه کلونه،چ يمېد ژوندانه در
، ۍروهنګ ېمتفاوت او ېلېال بېدو د بحران او بدالنه له امله بېد بالغ ېزلم ېاو کړپ ېژوندانه په د

 .ېاو احساس لر ېتنښغو



       ............................................................................................................د ماشومانو تربيت 

 
غله ې. پيېږک لښسره اخ ۍاودلچسپ ېله نورو سره له مينتنه او ښان غوځخوا ماشومانه  ېله يو 

ي. ړتوب هم غواېيواز رو سهر وي،ګي له خپلو دوستانو او ملړغوا ېسره سره، چ ېله د ےيا زلم
دونکي او نازک هلک يا ېک حساس او ژر خپه ۍنده او ولوله ناک ماشوم په نننځخوخو ےپرون

پر روحي او نفسياتي حاالتو  تونو نه د هغهښوک بدلونونه او اټوي او د بدن چ ےزلمي بدل شو
د مخالفت جنس په پرتله يو  دو سرهېدا کېواک له راپځد جنسي  ېندي په هغه کښر اغيز ډې
 .يېږدا کېاحساس پ ګړےانځ

 ټګچ ېاندړو پر وړو وړوي او د نورو د ک ےدونکېر حساس، نازک او زر خپه کډېدا مهال هلک 
کسانو خبرو ته  ان سره چورته او سوچونه وهي او کله د خواوشاځندوي. کله کله له ګرڅون ګغبر

د  ےاو د هغو ه کويړر زر له همزولو تقليد او زده کډېيا هلک  ۍنجل ېعمر ک ېي. په دېږير کځ
نابرابره بدال نه سره  روي کوي، د شخصيت له نظره د کوچنيتابه نسبي کراري لهېو او چلند پړک

يو  ېي، چېږدا کېقوت پ ےل کونکېول داخلي محرکونه او بډ يو ېوي او په هلک ک ےمخامخ شو
په  ېواک يځ ټوي او پ ېشو هډه وګډملتيا ږولنيزه غټهم وي د هغه  ېتنښغو ۍد خپلواک ېخ يړا

 .ه کويڅدو هېره کېول د رابرسډيو 
ورمحسوسولو  ندولو او نورو نه دګرڅان د ځاو د  ېان مننځ، ېوونښان ځد  ېي ېو کړو وړنو په ک

او يو رول يا  وشي، ورته پام وشي ېنوم ي مطرح شي، ېپه نورو ک ېي، چړر وي. غواډېاحساس 
 ېکله کله په نورو ب سست او ناپايداره وي او ېه واخلي. البته حاالت او شخصيت يړدنده په غا

ي، په ړرانغا ټېته م ېمقابل تياوو سرهګړره حوصله نه لري له خپلو نيمډېي او کار ته ېږباوره ک
 ټي د خپلواکه ژوندانه بنسړغوا وي او ےپوره شو ېلتيا او پيوستون وخت يېد پ ېوروپورن

 .ديېږک
او د هغه په  حاالت ېره بيا مور و پالر بايد د هغه په دېد هغه د خواوشا کسان، مشران او په ب

ند ي نزاکت سره چلګړانځ په مينه، محبت او ېشن پوه شي ا له هغه سره د ېچن او حساس پوزېکړک
غلو سره نرم ېوانانو يا پځ ېچ تنه کوم،ښته سپار رسول فرايي: تاسو ےد خدا ېه چګنڅکوي لکه 

په غلطيو  ۍبايد د هلک او نجل ېايونو کځ ينوځونه نو په ړز ےد هغو ېکه چځاو مهربان اوسئ، 
وساتو او تر  ېدږان سره نځتل هغه له  ېده، چ ر شئ. پکارېت ېنځشي او ور ےاړک ټېپ ګېشتر

 .واب ووايوځتياوو ته ړو عاطفي اروحي ا و او د هغهړرتيا وکګپله وسه ورسره ملخ
ي ېږختم ښېن و له امله ورو ورو د کوچنيتابهړو وړه چلند او صحيح کښد مور و پالر او مشرانو د 

او هلک ذهني  د زلمي ېاو کړپ ې. د عمر په دېږېاحساس ښېن ېاو ور ۍوانځد  ېاو په هلک ک
  ي.ړږک ېدږله ذهني نظره عقلي بلوغ ته ني او ېږکټوده چ
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 ےلګڼ شنېد ماشوم پوزيشن د وزير پوز ېاو کړپ ېرسول حضرت محمد)ص( د عمر په د ےاد خد

په  ۍاو د کورن ړےر کېاو تړپ ېهغه نور د اطاعت، خبره منلو او ازموين ېمانا دا ده، چ ېاو د د
 .د وزير رول لوبوي ېواد کېه

شي، نو  بالغ ېله چکوم مسوليت او دنده نه لري، خو ک ېک ۍه کورندو بر مخه پېماشوم د بالغ
واخلي. په بله مانا  وږي يوه برخه په اوېټد درانده پ ۍيوه دنده وروسپارل شي او د کورن ېايي چښ

ورسره سال وشي. په  ېو کړکېبايد د مور و پالر مرستيال شي او د کور د چارو په چلولو او پر
 ۍد خپلواک ېول يډ ېپه د ېوشي، چ ېي ےپام وشي او د شخصيت درناوخبرو ته  ېي ېو کړپريک

ر سخت ډېه هم ړهلک د دين په ا ېعمر ک ېجذبه پوره شي. په د ېندونګرڅان ځاو  ېتنښغو
د احکامو او عقايدو له نظره هم  ېچ فضا ورته برابره شي، ېاحساسات پيدا کوي، نو بايد داس

 .شي ړبشپ
 .يېږندګرڅ هښفرض د مور و پالر مهمه دنده او  ېاندړدغو خبرو ته په پام سره د ماشوم په و

 

 تمسولي ېد روزن

)ص(  حضرت محمد ےران استازګ ےه لري. د خداړمسوليت پر غا ېمور و پالر د ماشوم د روزن
تيا ښئ په رړک ې)ادبو اوالدکم فانکم مسئولون عنهم( ؛او تربيت ي ےفرمايي؛ خپل اوالدونه وروز

 .ي؛ېږتنه کښه پوړهغه په ا له تاسو به د ېچ
 ې، چےحق دا د ېد بچ ېه فرمايي ؛....او په تا باندړالسالم هم د بچو د حق په اامام سجاد عليه 

لي دي. ته د ړت ېپور ه او بد په تاښد هغه  ېک ړۍن ېاو په د ےهغه ستا له وجوده د ې، چېخبر ش
ي، ېږپوه ېر وي، چڅېغه چا د عمل په ه د هړ، نو ستا عمل بايد د هغه په اېمسول ي ېهغه د رابلن

 ي، نو سزا به ويني؛ړون وکډاو که لن يېږي، نو جزا او بدله به ورکول کړوک ېچي سره نيککه له ب
مرسته  ېيه له ما سره د اوالد په روزنه کخدا ےي؛ اړامام سجاد عليه السالم له خدايه غوا[1]

 .ړېوک
 اورنکي او مسول ياست،څکسانو  ېول د خپلو الس الندټخلکو تاسو  ےرسول)ص( ؛ا ےد خدا

د  ېيواز ې، چےر نه دڅېيا وي، د هغه چا په ګان او نورو په سمولو او اصالح لځد  ېوک چڅ
، ےرو زغمي او د هغه چا په خبر نه دد نورو ازار او خو ېوک چڅوي او  ېاصالح په فکر ک ېخپل

د  ېالر ک پر ےد سختيو زغمل د خدا ۍ، ارام او سوکاله ژوند کوي. د اوالد او کورنهوسا ېچ
 ؛.ےر دڅېجهاد په 

سستي  ېکولو ک مور و پالر بايد د اوالد د حقوقو په ورکولو او پوره ېي، چېږندګرڅروايته  ېله د
 .يړونه ونه کړسرغ ېني او د خپلو اوالدونو له روزړونه ک
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 نه چلندله ماشومانو سره عادال

 ېچ غمبر )ص( وليدل،ې.پےرسول ته ورغ ےله خپلو دوو اوالدونو سره د خدا ړےيو س ځيوه ور
د هغه  کله ېران استازي، چګ ےد خدا ړه پام ونه کڅ ېاو بل ته ي ړکل کښ ېدغه کس خپل يو بچ

صاف او سره له ان وفرمايل؛ له خپلو اوالدونو ېته يانصافه چلند وليد، نو ور ېدا ناعادالنه او ب
ه ګنڅ؛ لکه ےانصافه کار اخل له ېوفرمايل ؛ په خپلو اوالدونو ک ې؛ بيا يېکار نه اخل ېول ۍبرابر

له انصافه کار واخلي؛  ېمعاملو ک ئ، ستاسو اوالد او نور خلک ستاسو په چارو اوړغوا ېچ
ته  ېشبي بي عاي ېداستازي ماندين ےبچيو سره د خداه له خپلو دوو ښځيوه  ځيوه ور ېوايي، چ

هر يوه ته يوه يوه خرما  ښځې، ړېورک ېدان ېته د خرما )کجورو( در ېهغ ېورغله. بي بي عايش
  ه.ړنيمه نيمه ورک ېته ي ه او هر يوهړنيمه ک ېيمه هغه يېه او درړورک

 رسول ےه، د خداړوکورته کيسه  ېرسول کور ته راستون شو، بي بي عايش ےد خدا ېکله چ
امله هغه  کار له ېبه د همد ےتعال ےخدا ې، حال دا چېو حيرانه شوړک په ښځې ېوفرمايل، ته د د

   [2]ي.ځجنت ته شو
 لعد ځد ماشومانو تر من ېغمبرانو په سيرت کېد پ

اوخوايندو ته  وڼه، خو زما نورو وروړراک ۍالډوه پالر ماته ي ېي ځنعمان بن بشير وايي؛ يوه ور
کار خوشاله  ېپه د ېزه د .ےعمر بنت رواحه ته وويل ستا دا کار سم نه د ېل. مور مړه ورنه کڅ ېي

ار و، که هغه ستا د کړپوستنه وک خهڅله رسول  ےتعال ےه د خداړا ےپه د ېه، چځنه يم او را
له رسول اهلل مبارک  ېورغلل او پالر م استازي ته ےه د خداړمنم. دوا ې، نو زه يړوک ےسپيناو

 ےسم نه د ېدا کار د ېوايي، چ ېه مښځاو  هړورک ۍالډما خپل يوه بچي ته  ېه، چړتنه وکښپو
 ؟ه واياستڅ ېک ېنو تاسو په د ي،ړواهي ورکګد سموالي  ېرسول ي ےبايد دخدا

 هيل: نو ېي؟وړورک ېواس ېولو بچيو ته دټه؛ ړتنه وکښرسول پو ےد خدا
زه په ظالمانه  له انصافه کار اخلئ، ېئ او په بچيو کېږهغه حضرت )ص( وفرمايل: نو له خدايه ووير

 [3](. ےد ول ظلمډستا دا کار له نورو بچيو سره يو  ېواهي نه ورکوم )يائګکار 
 ييرتيا کار واخستل شځ ېرډېبايد له  ېپه ويشلو ک ېد مين ېپه ماشومانو ک

بنيا  يوسف او ېدوه زامن يان ېک ےپه هغو ېحضرت يعقوب عليه السالم دولس زامن لرل، چ
بيا يوسف  رهېبه دغو دوو بچو په ت راحيل نوميده.يعقوب عليه السالم ېمور وو، چ ېمين له بل

ولو ټتر  ےخو دو ړےلوم ېکه چځورسره کوله،  ېکاوه او زياته بينه به ير پام ډېعليه السالم ته 
روايتونه  ېينځ ېلرله او دويمه دا، چ تياړا ېته ي ېاو مين ړه او کشران وو او طبعا زيات مالتړوا

امله  ېوه، نو له د ېدلېراحيله بي بي په حق رس ېيان ېه يسيران وو او مور يړدوا ےدو ېوايي، چ
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پوره  ېي ےدا کم ېيعقوب به ورره زياته مينه کوله، چ وو، حضرت ېبرخ ېب ېميند مور له  ېچ

 .کاندي
 ې، چېشو المل ېد د ېيار او نابغه و او دا چارښر هوډېر حضرت يوسف عليه السالم ېورت ېتر د

يوسف حاسدانن  ه. دړغه سره تر نورو زياته مينه وکنده له هګرڅحضرت يعقوب عليه السالم په 
 ېي ېاو په خپلو ک سخت خپه شول ېچار ېي، له دړکيو ته پاملرنه وکټدغو  ې، چېله د ېه بڼورو

ه يو، ړتک ږمو ېحال دا چ ره مينه کوي،ډېپالر له يوسف او د هغه له ورور سره  ږزمون ېوويل، چ
 .ےد ےسره زيات ږنودا خو له مون پرمخ بيايو، ېچار د کور کارونه کوو او د پالر او نور کور

پالر په غلطه  ږزمو ېنده ده، چګرڅويل:  ېخيز قضاوت سره خپل پالر وغنده او وړه يو اپ ېبيا ي
يو پالن  ےهغو احساس باالخره ۍاو حاسد ېپلځ. له حضرت يوسف عليه السالم سره د ےروان د

ايه دومره ځ ېله د ېيا ي يا خو بايد يوسف ووژنو او ېه، چړه وکړکړېپ ېي ېته ورسول او په خپلو ک
وله پام ټسره کوي او  ږوله مينه له مونټ نه وي. بيا به نو پالر ېدو امکان يېد راستن ېو، چړک ېکر

يار او پوهه و، د حضرت ښر هوډې ېورور، چ يو ېک ےي، خو په دوځرګته راو ږمو ېلرنه به ي
يوسف به نه وژنو،  ېچ ،ړوک ېانديز يړاو و ړره مخالفت وکيوسف عليه السالم د وژلو له پالن س

شي او که کومه قافله يا کاروان  ېپات ےژوند ېوو، چځوغور ېبه ي ېپه يو کوهي )چاه( ک ېبلک
به هم تري خالص شو او السونه به مو هم په وينو  ږيوسي، نو مو ېي انه سرهځ، له ےراغ ېورباند

 .سره نه شي
او يو کوهي  ړانه سره يووځد سيل او چکر په پلمه يوسف عليه السالم له  وڼولو وروټ ېه دا چډلن

يا وو او د ګپه لوبو ل ږبابا جانه مو ېويل، چ ېه پالر ته ستانه شول او وړاوه. په ژاځوغور ېته ي
و له خپل سامان او جامو  ےوکړر وډې ېسيالي مو کوله او يوسف مو، چ ۍغشو ويشتلو او سورل

کله  ېشو او چر ېورور مو هم ه ان خپل ېدومره بوخت شوو، چ ېپه لوبو ک ږمويناوه، خو ښسره ک
 و. ےير لڅ ېو او هغه ي ےوه راغلېرحمه ل ېخبر شوو، يو ب

په وينو  هم ېي، د حضرت يوسف عليه السالم کميس )خت( يړخپله خبره پخه  ېلپاره، چ ېبيا د د
  [4]ود.ښپالر ته و ےلړل

بايد له  او پلرونه ېميند ې، چےدا د ېر سبقونه هم شته، خو يو سبق يډېنور  ېپه قران شريف ک
  خه کار واخلي.څيرتيا ځ ېرډېله  ېندولو کګرڅپه  ېخپلو اوالدونو سره د مين

او د  او که له يوسف ړېکومه خطا نه ده ک ېک ړل ېوک هم حضرت يعقوب عليه السالم په دڅکه 
خو په هر حال  ل،ړمو بيان ک ېمخک ېهم هغه وو، چ ېمينه کوله، نوالملونه ي ېسره ي هغه له ورور

 ېيرتيا او پاملرنځ ېرډې بايدله ېله ماشومانو سره په چلند او مينه ک ېي، چېږمعلوم ېکيس ېله د
يوه ماشوم سره زياته مينه او يو کس ته زياته توجه دبل کله کله له  ېکه چځکار واخيستل شي، 
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ه کار ته الس اچوي او ړبيا هر يو بد او ناو وي، چي هغهړکينه او حسد جو ېداس ېه کړم په زماشو

خپل ورور يا خور وژلو او ورته د زيان رسولو لپاره  هغه ان د ېد هغه شخصيت دومره ماتوي، چ
ندولو ګرڅد  ېکاره کوي او که د غوسي او خپلښ، خپله غوسه وي ېول چډژني. هر ېبريد نه پ ېڅه

 ېي او دمحبت او بينېږک ېکينه حسادت او د کمي احساس پات ېي ېه کړت ونه مومي، نو په زوخ
 .شي په نفسياتي او روحي ناروغيو اخته شي ےداېي او کله کله کېږلوي ت له احساس سرهښدکم

 ېپالن او روغتيا ېو او طبعا مين ےناروغ شو ےوز ےوکړري وګزما ديومل ېياد دي، چ ېه مښ
او ورسره د  ېروغتياپالن او ېدهغه مشر ورور ته دهغه د ساتن ېتيا درلوده. پالر يړره اډې ېته ي
 ےمشر زو ېره، چېموده نه وه ت هڅو.  ےومارلګکار  ېپه د ېوه اوهغه ي ېکولو دنده سپارل ېمين

ته وويل زما په خيال  ېرګمل ېشو، ما م اخته ۍناروغ نفسياتي او اروايي ېژاندېناپ ېپه يو ېي
دا ده،  ېتيا احساس اره ناروغي يګړد نيم ت او د محبتښد کم ېناروغي د مين ےشر زوستا د م

وروست، هغه  ېپوه ته يځرن ېچ ېده، تر دېک باور نه ېده د پالر ي ېمينه ورسره کمه شو ېچ
لري، د دي اره ناروغي دا ده،   ناروغي نه ګېانځ کومه ےستا زو ېپوه روته وويل، چځاروايي رن

ره پاملرنه او ډې ېکشر ورور ته ي ېکه چځ، ےد ےکمي له احساس سره مخ شود  ېد مين ېچ
 هاو له ده سره کم ېورسره مينه شو

ره مينه کوم ډې امله حضرت امام باقر عليه السالم فرمايي: زه کله کله لو يوه بچي سره ېله همد
د هغه بل حق ده، خو  مينه م دا دومرهېږپوه ېه ورکوم. حال دا چږنوم او خواېانه کګهغه په خپل زن

حسد پيدا نه  ېي، له بل سره يڅېږه د نورو په خالف ونه ېم ےکوم بچ ېلپاره کوم،چ ېدا کار د د
 [5]و. ړےسره ک و هغهڼد يوسف ورو ېي، چړشي او هغه کار ورسره ونه ک

 تعدال  ېه پايلړناو ېۍعادالنه قضاوت او د ب ېپه ماشومانو ک
السالم ته  ي درسونه حضرت علي عليهځوونښامام صادق عليه السالم فرمايي: ماشومانو به د 

 معلوماوه. ېه او غوره به يښه کوله او ړکېپر ېک ځپه من ېبه ي ےل او دوړو
کار  ېپه د او ےول قضاوت او حکومت دډر يو ه فرمايل: دا کاړا ېعليه السالم به په د ےامام عل

له چا سره ظلم  ېد حکومت او قضاوت په چاره ک ېوک چڅلکه  ےد ېداس ےله ماشومانو سره زيات
زيات ووهي قصاص  وزارونوګبولو په وخت مو له دريو ډکه د  ېوونکيو ته مو وايي، چښي، ړوک

 [6]ي به.ېږک
زما  ېپالر به م .ےروالېنه شم ه ېخي يېب ېر ترخه يادونه لرم، چډېوايي زه له کوچنيتابه  ےيو زلم
تر ما زيات  ېنه کتل او هغه پره ګپه يوه ستر ېو ته به يړتوپير کاوه دوا ځوکي ورور ترمنړاو د و

له  ېظالمانه چلند له امله م ېلم. د همدټر غندلم ېنه کوله او زه به يمي ېران و، له هغه سره به يګ
غير انساني او ظالمانه چلند غچ  ېد د ېتل، چښغو ېه مړدا شوه، زېپالر او ورور سخته کرکه پ
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وک په څکله  ېچ ېان له امله مګاوخپ ېغوس ېدل، د سختېک له السه نه ېم څواخلم، خو هي ېتر

ول ړپه ميخ ن ېاو صفا ديوالونه به م ۍته به ورغلم او المار ټېکو لمنوېنه و، نودم ېکور ک
. البته نور ېده کاوه مېله السه ک ېبه م ےه ورانڅ ېاو چ ېماتول ښېيښ ېم . کله بهېاوخرابول به م

خبر نه شو او  ېچار ېکله له دېڅه ېپالر متل. ښه غوڅر ډې ېه مړز ېنګدل،ېالسه نه ک له ېه مڅ
 ےوررسول ي وي يا به دا زيان ماړاو ديوالونه به ما خراب ک ۍالمار ټېد کو ېه، چدېنه ک ېباور ي دا

 وي.
عقله او کم هوشه.  ه کمږياره وه اوبله لښ، يوه هوېلرل ڼېي دوه لوډاونګيو  ږرمنه وايي، زمونېيوه م

 ېي په سبق کځوونښد  ز نه و،ېر تډې ېو عقل ي ښهو ېه لور چ، مشرېي ته تللځوونښبه  ړېدوا
 ېاو په سبق ک ېو ېرډې ېنومر لور ې، خود کشرېو ېکم ېنومر ېر وخت به يېه نه وه او يښره ډې

ويل  ېبد به ي ېاو دلوي ېکول ېلور ستاين ړېو ېهر وخت او هر چا ته د خپل ېه وه. مور به يړهم تک
خو ندوله، ګرڅره ډېورسره  ېورکاوه او مينه به ي ېبه ي ےشاباسکول،  ېتعريفونه به ي ېدکشر

ي، نه سبق ږيټ، ته به ال نورو غګټې ټېپر سر شه، غ ېد ېخاور ېيواز ېويل، چ ېته به ي ېمشر
ه ړاوخوا ېدا جام ېپه تا خو م ېولګول ېدومره پيس ېدرباند مو ېي. هسېږزده ک ېاو نه د ېواي

 ؟يړېږه جوڅاخر ستا نه به  ،ټېل ،ېي، بد مرغېږهم نه سود ک
ده، تل د  ه نهښځو اوالدو مور ده، خو يوه روغه او سالمه څ او د ېاوس واده شو ېمشره لور ي

 ېميلمستياو ک ي، پهږيښيوازيتوب خو ېي ېک ےاځتيا احساس کوي، په هر ګړسپکاوي او نيم
ه ووايه، نو څته هم  ېوک ووايي، چڅورته  ېنه کوي. کله چ ېناسته وي او خبر ېک ټوګچرته يو 

 ؟ووايم هڅزه  ې، چېي او وايړوک ےلېاسو ړيو سو
ه ښځوا  ېوروسته ورته ويلي، چ ېر تر ازموينټاکډده او  ېر ته هم وروستټاکډ ېله يځو څو څ

 ده. ېبريده رسول ېتر د ېدا ي ېمور و پالر ناروغان دي، چ ېد د ېناروغه نه ده، بلک
 ويل هو ېه شوه او وړه په ژاښځ؟ ېش ېپخول ډۍوډ ېتل، چښپوه وپوځيوه رن ېتر ځيوه ور
 پاملرنه ګړېانځورته کومه  ېم پالو و مور مړپخه ک ډۍوډ ېشم، خو هر کله چ ېي ےپخوال

  پخوي. ډۍوډر خوندوره ډېاو  ېه دښر ډې ېخور الس د ېکوي او وايي ماشاءاهلل د کشر  نه
د  ے، د هغوېيه خبرځ ېل او يټر د ماشومانو ېپه کوچنيتابه ک ېي، چېږندګرڅ ېکيس ېله د

ومره څپرتله  ايهځ ېي ےندو ان له پرديو خلکو سره د هغوېو، خوڼروشخصيت خرابول او له نورو و
المل هماغه د  ار ۍاو تدمرغ ۍد لويوالي د ناروغ ښځې ېشي. د د ےلرال ېپايل ېه اوبدړناو

کله په خپل  ېڅشومان هما ېاو د شخصيت کمزوري کول وو داس ےپامي، سپکاو ېکوچنيتابه ب
انونه ځ ېژوندانه ک ولټاو په  ےداړېرونکي کسان نه شي جوان اعتماد لځباوري اوپه  ېژوندانه ک

يو  ےد ېدا خبره چ ېکوچنيتابه ک ذهن ته په ےي، د هغوګڼي ګړتر نورو کم، کم لياقته او نيم
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 ېوالي کېپه لو ېوي، چ ېدومره القاء شو ،ےاو کم د ګړےناپوه، کم عقل او د نورو په پرتله نيم

ه نه لري او دا ګټ څوشي، هي ېلځ ېومره هلڅ لو لپاره هرکه د هغه د شخصيت د روغولو او سمو
 او کم شخصيته خلک وي. کم باوره ېول ژوندانه کټول خلک په خپل ډ

 
 خم 135وک ټ 3وسايل،  - [1]
 سنن ابن ماجه -  [2]
 مخ 707وک،ټ 10ميزان الحکمه، -  [3]
 يوسف سوره قران شريف -  [4]
 کوټ 9تفسير نمونه،  -  [5]
 مخ150 وک،ټ 10تهذيب ،  -  [6]

 هاکنټد نامه 

اکل په پالر ټ ه نامهښاکل شي. د ټه نوم ورته وښدو وروسته يو ېږېماشوم ته تر ز ېمستحبه ده، چ
 .ديېږک ه نومښ ېپه بچي باند ېي، چېږاو پالر بايد وپوه ےد بچي يو حق د ېباند

ي، ړمانا ورک او عبادت ګۍد خدای تعالی د بند ېولو غوره نومونه هغه دي، چټد بچيو لپاره تر 
نومونه د رسوالنو او  هښ ېاو کړنور... په دويم پ ې، عبدالرحمان، عبدالرحيم او داسلکه عبداهلل

 .ابوالقاسم وي ېکنيت ي ېچ ه نه ده،ښامامانو نومونه دي. که د يو ماشوم نوم محمد وي، نو 
امامانو نومونه  ول د رسوالنو اوډتعالی نسبتی او صفتی نومونه او هم دا  ېد خدا ېد اسالم له مخ

ول عربي نومونه ډبايد هر  ږمون ېمانا دا نه ده،چ ېبيان شوی دی. د د ېل شوي او ثواب يګڼ هښ
ل شوي، نو له بل ګڼول غوره ښکي دو، که يو طرف اسالمي نومونه )نه عربي نومونه(ېږان کځپر 

 ېاو زما په خيال، خو که انسان داس وول هم د اسالم له نظره روا ديښتو نومونو کيښپلوه د پ
ه ښيره ډوونه کوي او د هغه د قوميت، نو دا به ښ هم د هغه د دين او اسالميت ېدي، چېږونه کنوم

 .نور.. ېمحمد، حسن غالم، حسين علی او داس لګوي لکه ايمل حسن، محمد خوشال، 
 ېداس ،ېه کار نه دی. حال دا چښودل ېښتو نومونو کښد پ ېوا کګ ې، چخلک دا خيال کوي ېينځ
ورو، ګو، نو ړوک د خپل خوا و شا پر مختلليو مسلمانانو ولسونو ته يوه کتنه ږونخي نه ده. که مېب

خپل لرغونی دود،  ېی او له بل پلوه يړک ګينټهغوی له يوه پلوه خپل مذهب او اسالميت  ېچ
ايرانيان واخلو، دا قام له  ه، بهګپه تو ګېلېساتالی دی. د ب ېر هم ژونددستور، قوميت او کولتو

خپل دوديز او لرغوني نومونه هم  ېي دي، خو له بل پلوه ړوال ګينټاسالمي نومونو خوا په  ېيو
ندونه ګرڅد خپل ايرانيت  ېنامه يوه برخه ي د ېي، چېږليدل ک ږايرانيان ل ېي او داسېښنه دي پر

 .يړونه ک

http://www.al-shia.com/html/pash/ejt/04/004.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://www.al-shia.com/html/pash/ejt/04/004.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://www.al-shia.com/html/pash/ejt/04/004.htm#_ftnref3#_ftnref3
http://www.al-shia.com/html/pash/ejt/04/004.htm#_ftnref4#_ftnref4
http://www.al-shia.com/html/pash/ejt/04/004.htm#_ftnref5#_ftnref5
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 .يېږو کګستر نور... نومونه تر ېهم اهلل دته، اهلل رکها او داس ېراز په پنجابيانو ک هم دا

ولري.  و شرطونه بايدڅکی او وسيله ده، ټی ړلوم ۍلوګژندېد انسان د شحصيت او پ ېنوم، چ
 داسی نور. يرانی؛ اوډه ترخه او سپک نه وي لکه؛ ېږه وي،زږه او خواښپکار ده  ېی دا چړلوم

قام او کولتور  ول د هغه دډووندوی دي، هم دا ښ ېه، د يو کس د دين او الرګرنڅلکه  ېچاو بله دا 
د يو کس د قام،  ېچ ی،ړک ےنومونو مخالفت نه د ېکله د داس څي. اسالم هيړوونه هم بايد وکښ

خوا فرمايي،  ېله يو ېک ووونه کوي، خدای تعالی که په قران شريفښولس او کولتور يا تاريخ 
 ېار وي، نوله بلګزېاو پره متقي ې، چےکس هغه د ېدږته ن ېه او خداښولو ټتر  ېکتاسو  ېچ

 .ژندل شئېسره وپ ېئ، چړک او قامونه، قامونه ېلډ ېلډ ېتاسو م ېدا هم ويلي، چ ېخوا ي
تنو نومونه ښُپ ه دي، خوښغوره او   ه هم اسالمي نومونهڅکه  ېمطلب دا ده، چ ېله دغو خبرو م

 .کامو سره توپير او فرق نه لريهم د اسالم له اح

 هاوونړپ ېد اوالد تربيت او د دو

 يا ايهاالذين امنو قوا انفسکم او اهليکم النار فرمايي؛ ېايت ک 16خدای تعالی د سوره تحريم په 
 وساتئ. مو د دوزح له اوره وژغورئ او ۍانونه او کورنځترجمه : ای د ايمان خاوندانو  

وونه او ښ هښاو اوالد ته  ۍان او کورنځفرمايي:  ېنه کړايت په سپ حضرت علی عليه السالم د دي
نن ورسره  ېمسئله، چ ره مهمهډېد دوزخ له اوره بچ شي. يوه  ېوروزئ. چ ېه يښئ او ړروزنه ورک

 ېاو روزن ېوونښانسان د  ي، دېږاو ک ېشو ېپر ېخبر ېرډېمخامخ ده او  ړۍاو ن ېولنټعلمي 
 سئله ده.م

يو ماشوم  د ېدي، چ ېاو طريق ېچار ېموخه )مطلب( هغه الر ېاو روزن ېوونښد د اسالم له نظره 
او په هغه  ېتياوړو ټېد انسان پ ېبايد وکارول شي، چ ېدو مخکېږېدو او ان د هغه تر زېږېتر ز

ي ړره کچ کتيا الړاو بشپ ي او انسان د تکاملړېږي او وغوړاستعدادونه الزمه وده وک ېتښنغ ېک
او ارونه لري. د اسالم د  ېچار ېالر ان تهځولو لپاره ړد جو ېولنټه ګاو بيل ېيالډاي ېاسالم د يو

، د ماشوم ېتر واده مخک ۍولو يانړله جو ۍکورن ه دغو ارونو ته بايد دګاحکامو او اوامرو په تو
 .پاملرنه وشي ېاوونو کړپه پ ېود دو د مخه، وروسته او د اوالد دېږېتر ز

حقونه، د  ه پر يو بلېړاو م ښځېول، د ړجو ۍه( غوره کول، د کورنړييا م ښځې) ړېان ته د جوځ
حاالت، د جنين  د مور ېاو کړپه پ ۍندوارېاو ام ګۍوالی، د حاملګرنڅدو ېه کټ)بچي( د غو ېنطف

اب او اد ۍاون ړۍاو لوم دو د وختېږېاکنه، د زټخيزه پاملرنه، د ماشوم د نامه ړي ته هر اړاو سخ
ت او ړښد يو انسان په جو ېچ دي، ېهغه چار ېولټ ېخبر ېنور ېل او داسدودونه، د شودو ورکو

 .رول لوبوي ېوالي کګرنڅد هغه د شخصيت د رغيدو په 



       ............................................................................................................د ماشومانو تربيت 

 
تر   ېشو يان شلیېاوونه په دوو برخو وړپ ېول د اسالم له نظره د ماشوم د تربيت او روزنډپه کلي 

ه( په غوره ړه يا ميښځ) ړېد جو ېو کاوونړدو د مخه پېږېته تر زدو وروسېږېدو د مخه او تر زېږز
و او غوره ښدا چاره ماشوم ته د  يزونو خيال ساتل. البتهڅد ضروري او الزمو  ېکولو او واده ک

دو په وخت، ضروري خبرو ته ېه کټد غو ېخه مهمه ده د نطفړد له اېږتياو د لګړانځصفتونو او 
 وري تدبيرونو خيال ساتل.د ضر ېاو کړحامله توب په پاو  ۍندوارېپاملرنه او د ام

 .يېږشل کېو مهمو برخو وځنېاو په پړدو وروسته پېداکېد ماشوم تر پ
 ياو ماشوموال ېکوچنوال· 

 هلکتوب· 

 (واني )زلميتوب يا پيغلتوبځ· 

 لويوالی· 

 .والیړزو· 

 هلکتوب او اوونو )کوچنوالي،ړو پېيو درړد يو انسان د ژوندانه د لوم ېيواز ېم، چړدلته زه غوا
 .مږيږه وغڅه يو ړزلميتوب( په ا

برخو  يو مهموېاوونه په درړي پړحضرت محمد)ص( د انسان د تربيت لوم ېران استازګد خدای 
ويشي او فرمايي: اَلوَلَدُ سَيد َسبعَ سِنِينَ و عبد سبع سنين و وزير سبع سنين؛ )مکارم 

 مخ(222االخالق.
مريه  مطيع او ې، په دويم اوو کلو کےل دباچا او سرخي ېيو اوو کلو کړ: ماشوم په لومېيان

 .ےوزير او مسئول د ېاو په ورستيو اوو کلو ک ےاوغالم د
اوونه په ړلوبيدا پ کلو د انسان دتربيت او 21وينا په الهام سره تر  ېد اسالم د قدرمن پيغمبر د د

 .شلي شو باچاهي، اطاعت او وزارتېاوونو وړدريو پ
 .هلکتوب او زلميتوب تطبيق او سمون خوريوکوالي، ړاوونه په وړپ ېدا در

 ړپه بشپ ي اوړره کېموده ت ۍاو واکوال ۍمانا سره د پاچاه ېتينښکه يو ماشوم په حقيقي او ر
ي او ځورننو اوو تهړه د اطاعت او منلو پسر ېطريق ښېير په ډپوره شي، نو  ېتنښغو ېي ۍازاد

ي، نو ړر کېه تګسمه تو او هم پهړاطاعت دا پ هر وخت به د مور و پالر او مشرانو خبره مني او که د
ه ښای ناستي مقام ته په ځهغوی د  د مور و پالر د وزارت او د ېريال او کور کېپه چاپ ۍد کورن

 .يېږه رسګتو
 

 يوونکښني ړد ماشوم لوم
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 ېد ېچ ډبور ر دی او په دغهڅېپه  ټ، تابلو يا د يو خالي کيسډهو! د ماشوم ذهن د يو سپين بور

ي. اوس نو ېږک ېپات ېهغه پک ل،ړه ثبت کڅهر  ېچ ېد ېک ټل يا په دغه کيسړور کځان هڅهر 
 .وروئ او که بدځان ېيزونه پرڅه ښ ېه ده، چښستاسو خو

او وايي،  ه خاص خيال نه ساتيڅو او کارونو ړد خپلو ک ېزياتره خلک د ماشومانو په مخک ږزمون
يال ډی ايړلپاره لوم بره بيخي ناسمه ده. د ماشومدا خ ېي. حال دا چږدا خو ماشوم دی، نه پوهي ېچ

ولو لوی خوراک ټتر  ړۍيا مور د ن هغه خپل پالر ېامله، چ ېه د هغه مور او پالر وي او له دګبيلاو 
ولو ټه د مور و پالر د ګتو ېتښيا ناغو ېتښغو ي، نو پهګڼول کارونه سم او روا ټي او د هغه ګڼ
يکيو، ړا، ېپاست ېپه ناست ېي، نو په کور کګڼه هم ښکارونه  هدغ ېتقليد کوي، بلک ېو نه يوازړک

وونکي دي. هغه ښني ړمور و پالر د ماشومانو لوم ېولو چارو کټپه  اک ان د ژوندانهڅښخوراک 
 .ه ده؛ږی، د مور غيځوونښی ړوايي؛ د ماشوم لوم ېد يوه پوه خبره، چ

تونو ځښخو  و اوړولو کټد خپلو  ېمخک کيو ته په پام سره مور و پالر بايد د ماشومانو پهټدغو 
ته  ېخبر ېبلکه د ي،ګڼمحدود نه  ېان پورځپه  ېيواز ېخپل کارونه او اخالق دخيال وساتي او 

 ېالند ېارنڅاو  ېيرنځ ت د اوالدځښد دوی هر يو عمل، هره خبره او هر خو  ېتل پام لري، چ ېد
 .يزده کو ېخه يڅه زده کوي، له دوی څدی او که ماشوم هر 
دا تمه ونه  کوي، نو ېاو وعد ېد دروغو ژمن دروغ وايي او له ماشوم سره ېکه يو پالر په کور ک

ماشوم  ېکه چځ شي، ړتينی انسان جوښيو صادق او ري ېانده کګپه  ېزوی يا لور ي ېساتي، چ
يال وکارونو په خښکارونه د  ولټان او نور ګدغه دورغ يا بل غلط کار ان د خبرو طريقه، غوسه، خپ

 .ېله پالر او موره اخلي او زده کوي ي
 ېداېويل ک ايه زده کوي؟ د ماشوم دروغځماشوم دروغ له کوم  ېی، چړايا تاسو تر اوسه دا سوچ ک

دروغ ويل دي. د  د مورو پالر ېپه کور ک ېير الملونه او سببونه ولري، خو يو المل سبب يډشي 
 .مړه به درته يوه کيسه وکګپه تو ګېبيل

     ايه زده کويځدروغ له کوم ماشوم 

ي، نو ږسوري ېر کټپه مو ېشي، کله چ ړله کوره بهر ال ېي چړغوا ېي انه دی، پالرښر روټمو
نه بچيه، زه  ېوايي، چ ه، پالر ورتهځان سره بوځه کوي او وايي؛ پالره ما هم له ډرامن ېماشوم ي

ير اهميت نه لري په خپله خبره ډ هد پالر ؛نه؛ ورت ېضروري کار لرم تا نه شم بوتالی. ماشوم، چ
 ېخبر ېپوه شي، ماشوم له خپل ې، چېي ي. پالرځ ېبوي ېر ته زارئ کوي، چار کوي او پالګينټ

 ېه، پاکړک ېبدل ېشه، جام ړوايي؛ زويه ته ال ذهن ته راشي او بچي ته ېي، نو يو چل يړنه او
پالر طبيعي باور او اعتماد لري، په په  ېم. زوی چځبو ېد يم بيا به ړواغونده، زه درته وال ېجام

ي او نه د ګرک لڅه څد پالر  ېراستون شي، نو نه ي ېي، خو چړک ېبدل ېجام ېشي، چ ړه الډمن



       ............................................................................................................د ماشومانو تربيت 

 
 ېير خپه شي چيغډي، ښک ېه يړوري، زګدا حال و ېکاري ماشوم چښ یګر لوټد مو ېر. يوازټمو

 !، دروغجهېدروغجن ي ي؛ پالره ته واييړک
وی ته ويالی يو پالر خپل ز ې، ستاسو په خيال داسےدروغجن د ېر يتيا وايي، پالښماشوم ر

 ؟ےه کار نه دښمه وايه، دروغ   زويه يا لوري دروغ ېشي، چ
دی او  دروغ ويل بدکار ېي، چړزده ک ۍريال او کورنېزما په خيال، ماشوم بايد له خپل چاپ

 .ه کارښتيا ويل ښري

 هد مور او پالر دروغو ته د ماشومانو پاملرن

وس ځخيال پن زما په ېره سال کوله او ويل يترور له پالر س ېم ځيوه ور ېاو ماشوم وم، چ ېکوچن
ير ډ ېشوم او بيا ي د شپيتو ېکاري، چښيدلی يم ماته ړوسو اوځه پنځنېپوره شوي. له پ ېکاله م

 ؟شتو يمېاوس د و شتو شي؛ ايا زهېتو شي، نو د وې؛ د شپېوويل؛ وايي، چ ۍپه حيران
 ېراوويسته او و هېټن ړترور د زوک پالر د قران مجيد په شاه زما د ېر له تللو وروسته مد ترو

 !کابو د اتياو کالو وه ېترور م ېليدل، چ
وويل  ېم لو پر مهال خپل عمر شل کاله وليکه مور تهړد جو ڼېژند پاېمور د پ ېم ځيوه بله ور

وم دا شول  ېه کټشته هم ستا په خيمشر زوی يم، د دولسو کالو يم، نهه ميا ېد ېزه چ ېمور
شل کاله  ېدلته د وارلس کاله و، دا شول اوه ويشت کاله،څديارلس او د واده پر مهال ستا عمر 

ترخه  ېدروغ وايي؟ مور م ېمن دی، نو بيا ولښدروغجن د خدای د ېوايي، چ  وليکل؟ ايا ته ېول
زما  ېکله وليدل، چ ېچ ېبيا ي اوه کار دی؛څحسابونو سره  ېه ستا له دځه ځل؛ ېو ېشوه او و

تيا ويل ښمصلحت دروغ دي؛ دلته په ر ويل؛ زويه دا خو د ېخندل او و ېوخبره منطقي ده، نو 
 .فتنه ده ېک

پوه شي،  ېد ويل؛ تاته پته نشته که پالر ېده؟ و ېای کځپه کوم  ېفتنه ي ېمور ېتله، چښما وپو
ه ښځشوم او بله  ډۍزه بو ېواخلي چ ېفکر يشي دا  ېزه د اووه ويشتو کالو يم، نو کيدا ېچ

 !ي!!ړوک
شي او  تيني لویښماشومان به ر ېداس ېويالی شو، چ ږسره، ايا مون ېدغو کيسو ته په پاملرن

 درواغ به نه وايي؟

 بني اداړيدو وروسته لومېږتر ز

 ېد پر ېدو وروسته ولمبول شي.تر لمبولو مخکږېماشوم تر زي ېلمبول : مستحبه ده، چ-:1
 .ه زيان لري او که نهڅايا ماشوم ته خو  ېپوهيدل ضروري دي، چ
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ه نه ښول ډنځ وروسته د غسل ېيدنږولمبول شي او تر زي ېيو وختونو کړماشوم بايد په همغه لوم

 .مکروه دي ېتاخير ي ول اوډنځر ډېي، باک نه لري، خو ږيډنځلمبول و ځېدي، که يوه يا دوه ور
( ګاذان )بان ېک ږي غوښيدو وروسته د هغه په ېږد ماشوم تر ز ېاذان، اقامت: مستحبه ده، چ-:2

 .شي ړېاقامت وک ېاو په کين ک
اقامت وويلی  ېاو په کين ک ګبان ېک ږي غوښد ماشوم په  ځور ړۍيدو په لومېږغوره دا ده چي د ز

 .وشي ېيدو مخکځشي يا دا کار د نوم بر وچيدو او غور
 ېورسره به م وم او ېرګزه د امام صادق عليه السالم مل اکل: ابو هارون وايي،ټه نامه ښد -:3

وويل:  ېنو راته ي ورغلم، ېه موده پس چڅهغه ته ورنه غلم،  ځېو ورڅپاسته کوله. يو ناسته 
که ځ، نو ےد ړېوويل: هو، خدای پاک زوی راک ې؟ ورته مېکاريدښنه  ېوشو ځېور ېرډې

  مشغول وم.
محمد؛  ويل؛ ېی؟ ومېښا  هڅ ېپر ېنوم د ېه ووايه، چمبارک شه، دا رات ېفرمايل: قدم ي ېو

مخ  ېچ شو ټيټفرمايل محمد، محمد او دومره  ېته وکتل او و ېمکځامام صادق عليه السالم 
زار  ېله نام د محمد)ص( ړۍوله نټوفرمايل: زما مور او پالر او  ېشو، بيا ي ېدږته ن ېمکځ ېي

مه،  ېکوه، سپکوه ي ل ورته مهځی دی، نو کنېښادا نوم  ېپر ېد ېراته وويل اوس چ ېشه بيا ي
نامه وي، د شيطان له پله او  محمد ېچ ېپه مخ کوم کور ک ړۍورسره مه کوه. د ن مه او بد ېوهه ي

 چالونو به پاک وي.
ه ښويشل(  ېاروي حاللول پر خلکو او غريبانو يڅيا بل  ګډعقيقه ) د  ۍعقيقه: د هلک يا جين-:4

 ..ےد ېار شوګينټر ډې ېاو په د ےکار د
 .ل شيړکد بچي عقيقه ور ځپه اوومه ور ېمستحبه ده چ ·
 یړپه خپله عقيقه ورک ېل شوي، نو مستحبه ده چړکه د يوچا عقيقه نه وي ورک ·
 .حاللول کافي دي ښ، غوا يا اوې، بزګډېد  ېک ېپه عقيق ·
 وي. و کم نهوي نو په کار ده تر لسو کسان ړېچاته بلنه ورک ېلو ته يړخو ېکه عقيق ·
 ونه خوري.ه ښغو ېمور او پالر د ماشوم د عقيق ېغوره ده،چ ·
شي او د  د هغه سر وخريل ېمستحبه ده، چ ځيدو په اوومه ورېږتو خريل: د ماشوم د زېښد و-:5
 .ل شيړسره زر يا سپين زر صدقه ورک ېتو په اندازه يښو
 ختنه: هر مسلمان بايد سنت شي. -:6
 .ئړسنت ک ېدو مخکېشوم تر بالغهر ما ېضروري ده، چ ·
 .ےه د ادا کولو شرط دګدتونو په سمه توه او نورو عباځدل د لمانېسنت ·
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خپله د  په ېی شي، نو تر بلوغ وروسته ضروري ده، چړسنت نه ک ېدو مخکېکه يو کس له بالغ ·
 .ان سنتولو لپاره الس په کار شيځ
 .ی شيړسنت ک ځماشوم په اوومه ور ېغوره ده، چ ·
 .ورکول غوره کار دی ډۍوډد  ېپه سنت ک ·
د  ېکه چځسنت شي، هم دومره غوره ده،  ېوچنتابه او ماشوموالي کومره په کڅ ېماشوم چ ·

 .درد کم وي ېي او هم يېږه کښپ هم زر ټماشوم 

 :اکڅښد اسالم له نظره د ماشومانو خوراک او 

وينه  او خنزير او ېلکه سپ عين نجس وي ېيز چڅماشومانو ته د عين نجاست ورکول )هغه  ·
 .ل( حرام ديړخو

 .يز ورکول حرام ديڅماشومانو ته د هر مستوونکي او نشه کوونکي  ·
 .يزونو ورکول جايز نه ديڅد نجسو  ·
 .ه کار نه ديښيزونو ورکول څماشومانو ته د نجسو  ·
 ي.و نه ې( پکېعين نجاست ) لکه متياز ېد نجسو اوبو ورکول هغه وخت جايز دي، چ ·
 .ئړوک هډډخه څيزونو له ورکولو څماشومانو ته د شرابو او حرامو  ·

 لدو او پَيو ورکوېد ش

، ېتجرب ېلېب الېدلي او همدا راز بېالس ته راس ږانو زمونښد اسالم له مخک ېهغه روايتونه، چ
ذهنياتو او د  ت،ړښد ماشوم په جو ېد مور شيد ېودنه کوي، چښ ېد د ېتونه او معاينېښازم

 .اثرات اچوي ړبشپ ېدو کړېد شخصيت په جو هغه
نو له بل پلوه دا  ار شوی،ګينټر ډېه ماشوم ته د مور د شودو په ورکولو امله که له يو پلو ېله هم د

 ېحاالتو بچو ته شود بايد په کومو کومو طريقو، الرو او ېميند ېده، چ ېتنه هم شوښسپار
ته د شودو ورکولو د احکامو  الم له نظره ماشومی به د شريعت او اسړه مو وي لومښي. که خوړورک

 .وڅېړدا چاره و و او بيا به د نوي طب له نظرهږېږوغ ږه لړاو ادابو په ا
 هورکول، د اسالم له نظر ېدېش
مسلمانه، پاکه،  ېدو ورکولو لپاره بايد غوره شي، چېماشوم ته د ش ېد اسالم له نظره هغه مو، چ 

 وي. تنهڅښتياوو ړظاهري او باطني اخالقو او وو ښکه، او د ې، نېکلښعاقله، 
 ېکم ي ېتر د ه همڅي، که ړورک ېد اسالم له نظره يوه مور بايد پوره دوه کاله خپل اوالد ته شود

ي. البته د دوو څښو ېماشوم بايد پوره دوه کاله د مور شود ېهم ورکوالی شي، خو غوره دا ده، چ
 .ورکول هم جايز دي ېير شيدډکلو نه 
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ي ړورک ېم ته شودخپله مور ماشو ېی خو غوره دا ده، چړلوم ېراغلي، چ ېسالم په احکامو کد ا

  ورته ونيسي. ېه دايه دښنه لري، نو يوه  ېشيد ېاو که خپله مور ي
که مور  ېيان يړه ماشوم ته د شيدو په ورکولو مجبوره کښځ ېه حق نه لري، چېړخه مړله اسالمي ا

بچي ته د تي  خهڅه ېړي، نو دا کار کوالی شي او له مړرنه کو ېماشوم ته شيد ېي، چړوغوا
ي يا ېږدا کېه نه پڼداي بله ېوي، چ ېاو خرچه اخيستالی شي. البته که حاالت داس ېورکولو پيس

 ېمور بچي ته شود ېواجبه ده، چ هګتو ې، نو په دېزيان لر ېشود ېه او نورړماشوم ته نور خوا
 .يړورک

 دا دي؛ ه ونه نيول شي،ڼپه ب ڼېاستفاده ونه شي او د داي ېپيو ي ، لهےمکروه د ېچ ښځېهغه 
 هښځه ګکم عقله او بد رن ·
 هښځکافره  ·
 هښځبد اخالقه  ·
 .شوي وي ړېجو ېله ناروا الر ېي ېشود ېه چښځهغه  ·
 .ونه لري ېتياوګړانځ ېنيک ېه چښځهغه  ·

 ېشود ېي نيولو له امله ېروژ وي او يا د ېکم ېشود ښځې ېد اسالمي احکامو له نظره که د يو
 .حتمي او يقيني نه ده ېپري او ماشوم ته زيان رسوي، نو روژه ېږکم

په  ګېبيل ي. دږالمل هم کي ۍينو کسانو د محرميت او خپلوځل د څښد اسالم له نظره د شودو 
ي، څښشودي و ي دي،ړاسالم ياد ک ېله هغو شرايطو سره سم، چ ښځې ېه که دوه کسان له يوګتو

 ېشود ېسره هم، چ ښځې ېول له هغډي او هم دا ېږخپلوان او محرم ک ېو دغه دوه کسه پخپلو کن
 .وي ېلڅښ ېنځور ېي

 لټکول او رټد ماشومانو وهل، 

منع  وونکي اوړد يو غ ېوونه او روزنه کښپه  ېد ماشومانو وهل رغوونکي رول نه لري، بلک
کار الس  نده له يوهګرڅپه  ېرېوهلو له و شي ماشوم د ےداېي. کېږل کګڼه ګکوونکي المل په تو

هغه بد عادت له  د ېي، خو په حقيقت کړيو کار ونه ک ېاندړشي، د مشرانو په و ېواخلي او منع
 .يځه نه ځمن

 د بدني سزا او وهلو زيانونه

ماشومانوشخصيت  ر مهم او لوي زيانونه لري اوډېد ماشومانو وهل کله کله، بلکه زياتره وختونه 
 :دا دي ېينځ ېدونکي زيانونه رسوي. په دغو زيانونو کېجبرانته نه 
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تسليم شي،  دليله ېه او بېڅه ېب ېڅزور ته ه ېي، چېږعادت ېپه د ېماشوم په خپل ژوندانه ک -:1

او بدمعاشانو ده او دنيا  ه د زوروروګڼ ېپه دنيا ک ېي، چېږمنطق او عادت سره لوي ېماشوم په د
 خپل کار وباسه. او ېکوه يټي، ځدرته په الس در ےرکمزو ېد زور دنيا ده، نو چ

د  ي اوېږومانګمني پيدا کوي، په هغه بدښوک وي دڅماشوم له وهونکي سره که هغه هر  -:2
 .يېږزيات ېاوي احساس يړسرغ

روحي  له السه ورکوي، ېاو درناوي، خپل شخصيت ېږه لويړز ېکولو سره ماشوم بټپه وهلو  -:3
 .يړېږارن کس تري جوډتن او څښه کمزوري شخصيت ول نه لري او د يوډان
 ېله د ي اوړېږر وهل وخوري، له هغه يو ظالم کس جوډې ېپه کوچنيوالي ک ېکوم مشران، چ -:4

دليل او وهلو  ېهم له د ېوي په راتلوني ژوندانه ک ېمنطق سره لوي شو ېپخپله په د ېامله چ
 .ولري ېه پايلړناو ېرډېي، نو بيا خو ېږرسه که کوم مقام ته وړلو کار اخلي او خداي مه کړخو

د  ېي، چېږمعلوم و، نوڅېړراو ېښېد نامتو ظالمانو واکمنانو تاريخ او د ژوندانه پ ړۍکه د ن
ر ډې ېپه کوچنيوالي ک ر کسانوڅېنورو ظالمانو په  ېلر، صدام ، بش او داسټحجاج بن يوسف، ه

کسان  ېشوي دي. داس ېسره لو ېو په روحيکولټلي او د همدغه تاو تريخوالي او وهلو ړبول خوډ
پوره کوي  ېد ظلم له الر ېتياوګړنيم ېينځمثبت او رغنده شخصيت نه لري، نو د خپل شخصيت 

 .برسره کوي ېالر ېله د ےي عقيدړز ېاو خپل
ماشومانو حد  فرمايي؛ په ېايلو ته په پاملرنه پړامام صادق عليه السالم د ماشومانو د وهلو ناو

 ؛ه بايد ادب شي.ګي، بلکه په سمه توېږکنه جاري 
بدني وهلو  له ېي ېينځله وهلو کار اخلي او  ېوونه او روزنه کښر مور و پالر د ماشومانو په ډې

 نور. ېل او داسځل، کنټبندول، ر ېه کټهم کاروي لکه، ماشوم په کو ېروي ېپرته نور
لري. دا کارونه  او زيانونه ېپايل ېبد او ادبونه هم د وهلو هومره ېانګول سزاډدا  ېبايد ووايم، چ

ي ړکارونو ته مخه وک هړدغو ناو ېماشوم په خپل ژوندانه ک ېکوي، چ ېد ماشوم شخصيت سپکو
ل او خپل الم ۍسپين سترک ل د ماشوم دټر وهل او رډې ېره پردېشي. سرب ېدږاو په دغو چارو رو

  ي.ېږهم ک
لمبه  او ضد اور ګۍزياتون د سپين ستر ېو کلټامام علی عليه السالم فرمايي؛ په وهلو او ر

 کوي.؛
ينو ځهم په  هڅي. که ګڼه الره ښولو ټتر  ېاو رون ېوونښاسالم مينه، محبت، مهرباني او نرمي د 

که ځايي، ښون وګانو مناسب غبرګد ماشومانو په غلطيو اوخطا ېوي، چ ړبنيادم ا ېايونو کځ
نو د دغو  وول شي،ښون ونه ګمناسب غبر ېدانړه او سپک کار په وړکه ماشومانو د ناو ېچ
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ه ړکار غلط ناو ېي، ماشومان بيا داسېږکم ېو کګکارونو سپکوالي او غلطوالي د ماشوم په ستر

 .شي ېدږرو ېشي ورباند ےداېي او کګڼنه 
بايد په نظر  ېانګغير بدني سزا ېينځغورلو لپاره ه کارونو د ماشومانو د زړنو له غلطيو او ناو

کول، يا له لوبو او د هغه  دل، له انعام او بوختيا د هغه منعهېشي. لکه له ماشومه خپه کونيول  ېک
ه عملي شي، نو د ګپه سمه تو او ادبونه ېانګول سزاډو کارونو د هغه بندول، که دا ښله خو

 ي.ش ېه رول لوبولښ ېماشومانو په روزنه ک
 امام ورته ړبچي شکايت وک حضرت امام موسی بن جعفر عليه السالم ته د خپل ي ړيوه س

ر ډې ېد انګدا خپ ېخپه شه، خو پام کوه چ ېمه وهه او د ادابولو لپاره تر ېد ېبچ ېوفرمايل؛ چ
بدني، رغنده رول  وويل شول سزا که بدني وي او که غير ېمخک ېه چګنڅد نه شي. البته لکه ږاو

 .ويڅاصالح کولو ته نه ه وان سمولو اځندي او ماشوم ښزه نه ېر مهال مثبته اغډېنه لري او 
ي، ړپيدا ک ي، خو که فرصتړکاره يو کار ونه کښپه  ېرېدای شي د وهلو او سزا له وېيو ماشوم ک

دو لپاره له ېژغور خه دڅکولو ټکله کله وهلو او  ېپايله دا ده، چ ېکوي او د د ېه يټنو په پ
 ېايونوکځينو ځوغ وايي، په و، ريا او غولولو کار اخلي او مشرانو ته دوکه ورکوي يا دردروغ

سزا خطا  ېايونو کځ ېپه داس ز لري. البتهېاغ ېکه سزا مناسبه او په موقع وي، نو روغونک
 ېي، چړکله کله انسان غوا ره نورو ته هم عبرت او سبق لري.ېکوونکي کس پر صالح سرب

ي، ړتنبيه ک ېي ندهګرڅپه  ېده، چ ي، نو پکارړه کارسزا ورکړاو ناو ۍغلط ېمماشومانو ته د کو
 .يړنه ک غلط کار تکرار ېهم سبق واخلي او بيا داس ېنور تر ېچ

 يکټد ادابو او سزا مهم 

 .کيو ته پاملرنه پکار دهټالندينيو  ېد ماشومانو په تنبيه والو او ادابولو ک
او خپه  او خبرو سره وي، کله کله يو مالمته نظر ېپه ژب سزا او ادابول تل ېضروري نه ده، چ

  شي. ېهم ماشوم پوهول ګېرست
د هغو په  ېول شي، چټاو الملونه ول ېښېبايد د شوي غلط کار ر ېله تنبيه ولو او ادابولو مخک

 ختمولو سره د غلط کار د تکرار مخه ونيول شي.
 ېمنع ۍغلط ېکوم ه ماشوم لهګکه په بله تو ېنحربه او السوند وي يا ۍتنبيه بايد د بنيادم وروست

 .ا پکار دهډاډوسه وسه  ره بيا له وهلو خو ترېکار وانخلو په ت ېبايد له تنبيکوالی شو، نو 
ان، د ګخپ د ماشوم د ېکه چځو، ړتنبيه نه ک ېاندړرو تر وګماشوم د هغه د مل ېتوجه پکار ده، چ
 .يځرګالمل  ګۍدو او شپين سترېشخصيت د خراب

بايد  وي او د ماشوم شخصيت ېي يړک ېل شي، چټبايد د ماشوم هغه بد کار ور ېپه تنبيه ک
 ېوويل شي، چ ې، نو ورته دړه که ماشوم يو غلط کار وکګپه تو ګېلېی. د بړمالمت او خراب نه ک



       ............................................................................................................د ماشومانو تربيت 

 
 ېول خبرډ؛ دا ېي ر خراب او غلط کسډې؛ يا ؛ېر بد هلک يډېته  ې. نه دا چےستا دا کار غلط د

 .هماغه غلط کار ماشوم ته وريادول پکار دي ېپکار. بلک نه دي
کوم مشر زوي  ي او دا کار خپلړو بچو سزا او ادبول پخپله وکړد خپلو و ېايي، چښو پالر ته  مور

 .يېږومانيو المل کګبد  د اختالف او د ځدا چاره د بچيو تر من ېکه چځدي، ږنه  ېيا لور ته پر
مانو په ماشو ه پايله نه لري. اوښتياوو وريادول ړتياوو او وګړناځماشوم ته د نورو ماشومانو د 

 .يځرګحسد او خپل المل   ېک
ان ځکاره  د کوم کار له امله سزا ويني نو بيا له هغه ېبايد ماشوم وپوهول شي، چ ېپه سزا ک

دي او هغه  خپه ېد کور خلک له هغه ول ېبايد ماشوم پوه شي، چ ېولو مواردو کټوساتي، په 
 ؟ي ديړانه خپه کځله  ېنور ي ې، چےد ړېکوم داسي کار ک

يالس ګ ېه که د ماشوم له السه د شيشګپه تو ګېهره غلطي او خطا سزا نه لري، د بيل د ماشوم
کاره شي، ښ ان ورته مالمتهځي او ځرګته پام و ۍغلط ېي او مات شي، د ماشوم خپلځېږوغور

سره  ۍپه کرار ېبلک ووهي، ېچغ ېي يا پرړه کسزا ن ېکار ي ېپه د ېايي، چښنو مور و پالر ته 
 .ر احتياط او پاملرنه کويډې ېبيا د ېدي، چورته ويل پکار 

 .بايد د ماشوم بدني او روحي ستونزو ته پام لرنه وشي ېپه سزا ک
؛باو؛ ؛ديو؛  ه هغه لهګپه تو ګېيزونو سره سزايي نه شي. د بيلڅياتو او وهمي ټماشوم بايد په چ
 .رول نه دي پکارېيزونو وڅنورو  ېاو ؛بال؛ او داس

اخيستلو په  دو او غچړېه د سړوونکيو د زښد مور و پالر او  ېدابول دد ماشوم سزا کول او ا
رول او واک ټکن ړبشپ د ماشوم د سزا پر مهال بايد په خپلو احساساتو ېاحساس سره نه وي، بلک

د هغه په سزا کولو  ېمشران ي مور و پالر يا ېي، چړماشوم دا احساس ونه ک ېولرل شي، چ
 .يړېږس ېه يړي او زېږخوشال

 ېيا داس م؛ړک ېمات ېبه د ښېه؛ پګپه تو ګېلېوهل، د ب ېاو غور ېالپ ېماشوم په تنبه ولو ک د
مشران او  ېي، چېږر زر پوهډېز ولري، خو ماشوم ېدای شي موقت او مهاليز اغې، کېخبر ېنور

 السه ورکوي. ر زر لهډېزه ېولي، نو خپله اغ ېوزډ ېهس ېدا کار نه کوي، بلک ېمور و پالر ي
مور  ېپکار، چ نه ده ېکار وانه خيسل شي او داس ۍپال ېاو ب ۍبايد له سست ېوري تنبيه کپه ضر

شي،  ېولټرا ۍناسم ېرډې ېي او چړک ټېپ ګېد ماشوم په غلطو کارونو ستر ېمور ېو پالر تر يو
او موقع تنبيه شي او هغه  په وخت ۍغلط ېم بايد په هرماشو ېئ، بلکړتنبيه ک ېای يځنو په يو 

 .وول شيښه الر وروته سم



       ............................................................................................................د ماشومانو تربيت 

 
او محبت  ېکه ماشوم له ناسمو کارونو ستومانه شي او له هغه کار راستون شي، نو بايد په مين

پخپله  ېي، چړه وکڅه ېي، خو انسان ته پکاردي چېږله انسانه خطا ک ېسره ومنل شي، چ
 .يړک ېکم ېانګخطا

 ها ته د رسول اهلل )ص( مبارک پاملرنړد ماشوم ژا

ورکوله،  ه جمعهځين د لمانښد ماسپ ېد خدای استاز ځه السالم فرمايي يوه ورامام صادق علي
ه وروسته ځتر لمان ل.ړتر سره نه ک ېل او مستحبات يړه وکړر په بيډې ېخو دوه وروستي رکعتونه ي

 ېد ېوه؟ ول ېشو هېښه در پښکومه پي ېکه ځد خدای رسوله: په لمان ېا ېتل، چښخلکو وپو
 ؟ےد ېه چل شوڅ ېفرمايل ول ېه ورساوه؟ وه پای تړپه بي ځلمون

وفرمايل   آله( غمبر )صلی اهلل عليه وېل. پړه وکړر په بيډې ېخلکو ورته وويل وروستي دوه رکعته د
 ؟ېدېنه اور ېا او کوکارړتاسو د هغه ماشوم ژا ېول

مبارک  اهلل رسول ځرمن وه، وايي يوه ورېد عباس م ېد امام حسين عليه سالم دايه؛ ام الفضل؛ چ
ر په سخته له ډې . ما ماشومړېوک ېمتياز ېتش ېي ېه کېږامام حسين له ما واخيسته او په غ

رسول اهلل مبارک راته وفرمايل  ه شو.ړه او ماشوم په ژاږراکا  پيغمبر اکرم )صلی اهلل عليه و اله(
ان او ګخپ هړماشوم د ز ېي، خو د دړک ېخو به اوبه پاک ې: کراره اوسه زما جامېد فضل مور ېا

 ؟يړک ېوک لرڅغم به 
وروستل،  خلکو به بچي رسول اهلل مبارک ته ېدا دود و، چ ېيو کښد اسالم په سرک ېوايي، چ

 ېاو مينه به ي ناوهېک ېک ېږاکي.د خدای رسول به په ورين تندي ماشوم په خپله غټو ېنوم ي ېچ
 ېمتياز ېتش ېک ېږغ )ص( پهماشوم به د خدای د رسول  ېوشول، چ ېورسره کوله کله کله به داس

 ېمتياز ېد  ېول ې، چړېوک ېخبر ېسخت ې، ماشوم ته به يړک ړشور جو ېاو مور و پالر به ي ړېوک
 .ړېوک

فرمايل  کول او ېوهلو منع او ۍکاره او له ماشومانو سره له سخت ېد خدای رسول به خلک له د
ود او دعا به ېښک په ماشوم نوم ېيکوئ بيا به  ېپه زوره ماشومان له کارونو مه منع ې، چېبه ي

به د رسول اهلل مبارک په  مهال ېپر د ړخپل اوالد يوو ۍاو مور و پالر به په خوشال ړورته وک ېي
 ېبه ي ېجام ېنو خپل ړماشوم ال ېاو کله به چ ېنه و ېانښن ښېي ېڅان هګيا خپ ېتندي د غوس

 .ېلځووين
 ېاو وهلو پايل ۍپر ماشومانو د سخت

دار له  ڼېتا ېراوستل. کله چ ېته ي ڼېونيول او تا ۍپوليسو يو هلک او جين ځور يو ېوايي چ
کنجوس او  رډې ېوويل: پالر م ېته، نو هلک ورته داسښدوی د غلطو کارونو او غال المل وپو

ي ځوونښپه  ېچ ېم نه راکوله کله به ېبه ي ۍي ته تلم، نو يوه روپځوونښه کل ې. زه به چےبخيل د
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يا کيکونه خوري،  ټبسک ول شوي،ټته را ېو دکان( مخړين )د خوټد کين ېليدل، چ نور هلکان ېک

يا  ټبسک ېر مڅېدوی په  لرالی او د ېما هم پيس ېکاشک ېتل، چښه غوړر زډېنو زما به هم 
 .لرلو ۍروپ ېول ارمان د يوټزما  اخيستی وای  ېټچاکل

طالقه  ل محمد پالر د هغه مورګد ل محمد سره اشنا شوم. ګله  ېوم، چ ېپه هم دغو چورتونو ک
اخيستو لوی ارمان  و دړي له دوکانه د خوځوونښر د څېه وه. ده هم زما په ړم ېوه او مور ي ړېک

رتيا مزی ګد مل ږاو زمو کی وټ ګډ ۍد دوست ږاحساس زمو ۍدرلود.همداغه ارمان او د محروم
 .ړک ګينټ ېي

بريده  ېتر د رتياګه ملږله به مو سره کوره. زموه خواړناستو او د زېر مهال به له يو بل سره کډې
به برابروو،  ېاو پيس ووټد نورو ماشومانو سامانونه به پ ېسال شوو، چ ېه په دړدوا ېده، چېورس

 ېوونکي وليدو او له دښ ځيوه ور ل. خيرړو پيل کول مټرو کتابونه، کتابچو او قلمونو پګنو د مل
 به غال نه کوو. بيا ېيله چېوپت ل محمدګو، ما او ړار کګتوبه  ېکاره ي

. ېاو وهلم به ي ېراکوه، خو هغه نه راکول ېپيس ېه ماتڅه يو ږتر ل ږل ېر وويل، چډېپالر ته  ېما م
ي بهر غال ته مال ځوونښ له ېه، چړه وکړکېو پرړدوا ېا دا چډل محمد انجام هم همدا و. لنګد 
 ونيول شوم. ځوه وراو باالخره ي ړېپيل ک ېانګو. له دکانونو مو غالړوت

ما خپلو  ی نه شو اوړس ېزما خيال به ساتي، خو پالر م ېله پالره ژمنه واخيسته، چ ېپوليسو م
ه د پوليسو ړدوا ځه او يوه روړک ېدږکار رو ېانه سره په دځهم له  ې، خور مړغالوو ته دوام ورک

  پريوتو. ېپه الس ک
الس  ېڅه د ژغورلو لپاره ږي، خو هغه زموړخالص ک ېپالر به م ېخيال کاوه، چ ېم ېپه محبس ک

ان پوه ځالمل  د دغه بدکار او غال د کولو پر صحيح ږزمو ې، چېله د ېول او بڅه ونه خوښو پ
 .نيولو ېتل تر وهلو الند ېبه ي ږي، موړک

وونکی ښ م.ړرد کګشا ېزه نور سبق نه وايم،نو له يو مستري سره ي ېپوه شو، چ پالر ېم ېکله چ
 ېيواز ېبه ي ځېور کاوه او د ېراباند ېر سخت کار به يډېی و. ړبد اخالقه او ناکسه س رډېهم  ېم

 ړدو ته اېتښباالخره له کوره ت م اوړزاره کېب ېله ژونده ي ېوهلم، چ ېراکوله. دومره به ي ۍيوه روپ
د دل، نو ېکارښمن ښول راته دټشول او  ېبد ېده، انسانان مېکرکه ک ې. له کار او ژونده مشوم

ورول ځيان ډاونګره بيا ېنور خلک په ت ېتل به م ه،ړپيدا ک ېورولو روحيه مځلکو د ازارولو او ځ
 .مرسته کوله ېکار ک ېراسره په د ېوررساوه او خور به م ېاو زيان به م

 ۍپام ېب تياوو او روحياتو تهړکولو او د ماشوم اټوهلو او  ېکيسه ک ېپه د ېتاسو وليدل، چ
ه پايلو ړوهلو له ناو ه. دا دړه بدمرغه کګنڅ ېي ۍاو يوه کورن ړک سره مخامخ کهغه له کوم برخلي

و مجرمانو او ظالمانو ړلويو او و د ړۍه. که د نړک ېاندړما تاسو ته و ېه وه، چګلېيوه ب ېيواز
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ه کتل ګورته په سپکه ستر ېک ۍکورن په ېکسان دي، چ ېداس ېر پکډې، نو وئړروا ېښېژوندپ

ه چلنداو وهلو له امله له ړاو د کور د ناو ېسمه پاملرنه ده شو ېروحياتو ته يتو او ښدل، غوېک
 .شوی دی ړازارولو ته ا ، غلطو کارونو او د خلکوېتېښکوره ت

ير شي او ځ و پايلو تهړهلو او تنبيهولو ناوايه وځ ېمور و پالر د ماشومانو د ب ېهيله چ ېپه د
 .يړه وکڅکولو ه ېاندړيو د وګړته د مثبتو و ېولنټ

 رتوپي ځد لور او زوي تر من

ولنه، ټتني ښپ په ږزمون ېنه يواز ېوونه کوي، چښ ېد د ېنټاو پل ېنڅېړلو سيمو ېال بېد ب ړۍد ن
و ڼاو پالرونه له لو ېاو ميند يېږو زياته توجه کڼزامنو ته تر لو ېولنو کټرو ېرو تډېپه  ړۍد ن ېبلک

ي ېږل کګڼد نه خي اوالېورو، نو لور خو بګو که ېنه کولټپه  ږسره تر زامنو زياته مينه کوي. زمو
 ږه زمونړو په اڼي. د لوېږل کړراو ڼېاووه لو ږشپ ېپرله پس لو لپارهړاو کله کله خو د يو زوي د راو

  ي.ځپردي کور ده او پردي کور ته به  د ې، چےنظر دا د ېولنټد 
ل ګڼ هګپه تو ېخي د جنسي توکېب ېينو سيمو کځوک دومره پروه نه کوي. په څ ېامله ي ېله د

او د واده  يړک ېبه ي څېبه شي او خر ېغلېپ ېکه خوشاله وي، چځو ته ڼلو ۍکورن ېينځ ي اوېږک
په  ېدي، چ ېندګرڅ ولو تهټتاسو  ږ، خو مونېول وپايلڅد لور د خر ېپرده ک ېپه نامه او په د

 .يېږه کتل کګورته په کومه ستر ېک ۍنګسخر
نه وخت لرو  دلته ېي ږمو ېيسه لري، چده کږانته اوځو ظلم ڼو او لوښځپر  ېولنه کټپه  ږخير زمون
 .وږيږموضوع نور غ ېاو نه په د

به  ېولنه کټ  دوديزه په ږدل او زمونېل کګڼه ګو په توېړو کوله، پخوا که به زامن د مڼخبره مو د لو
 ې، چےت دومره پرمخ تللاو وخ دله، خو نن هغه شرائط هم نه شتهګېينټمال  ۍد پالر او کورن ېپر

ه وکتل ګو ته په سپکه سترڼبايد لو ېول ه هم وساتي، لويه خبره ده، نو اوسېټخپله خکه هر انسان 
 ېينځسره  ښځېاو دودونو له  ۍتونولښپ ږخوا مون ېل شي. که له يوګڼشي. او د خدای بنيادم ونه 

ر عزت ډېاو لور ته د  ښځېخوا هم  ېي، نو له بلړل ظلمونه کېب الېپه نامه ب ېناروا چلند او د سور
ل، رحمت ګد جنت په  ېاو هغه ي ړےر اهميت ورکډېو درناوي قايله ده. هم دا راز اسالم هم لور ته ا

و، ړک ډحديثونه راغون ېو د ستاينڼده، او که د زامنو په پرتله د لو ېنومونو نومول نورو ېاو داس
 .يېږکډ ېکتابونه تر نو

و ڼ، خو اسالم دغه دودونه او د لوه رسمونه دود ووړدودونه او ناو ېينځهم  ېپه ناپوهو عربو ک
، ړي ته خبر راوړس يو ېچ ېل، قران شريف وايي؛ کله به يړپه پرتله دغه حساسيتونه له مخه يو

ته  ډډېامله به له خلکو  مخ سور شول او د شرم له ېبه ي ې، نو له غوسېولېږلور ز ېد ښځې ېچ
  ه.؛ )سوره نخل(ړخه کښ ۍلور ژوند ېشو يا به ي
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خدای لور  ې، چړاپه ورته چا خبر راوڅی له رسول اهلل مبارک سره ناست و، ناړو سي ځيوه ور 

 ۍينډاډاو  ږۍر خپه شو، پيغمبر )ص( ورته د خواخوډېد او ېتښوت ګده، د دغه عرب رن ړېدرک
 ېتعالی ي ایوي، خدړخپل سيوری نه غ ېبوج زغمي، هسک تر ېمکه د همغځلپاره وفرمايل؛ 

 ښۍوښدا خو نا ،ېبه ي ېبويو ېر ده، چڅېل په ګ؟ ستا لور د ېخپه ي ېهم روزي رسوي، نو ته ول
 ؛خبره نه ده

له  ېچ ،ېی د خدای رسول ته راغی او يو بل کس ته يړامام صادق عليه السالم فرمايي؛ يو س
 .ده ړېخدای لور درک ېرسول اهلل مبارک سره ناست و، وويل چ

خو  رېخ ېته، چښشول، د خدای رسول وپوله شرمه سره  ېي يګت او اننښواو ېړز ګي رنړد س
وفرمايل؛  ده. د خدای رسول ورته ېشو ېلور م ې، چړي خبر راوړويل خير نه دی، س ېدی، و

خدای ورکوي او  به ژوند کوي، روزي هم ېمکه دی او د خدای تر اسمان الندځپه  ېدروندوالی ي
رو ته مخ ګدای رسول خپلو ملخوشبوي وي. بيا د خ ېپر ېکور به د ېر ده، چڅېل په ګدا خو د 

و ڼد دوو لو ېوک چڅوت او ېپر وږپر او ېيوه لور وشوه، دروند بوج ي ېاوه او وفرمايل د چا چړوا
، نو جهاد او هر سخت کار ېوشو ڼېلو ېدر ېي او د چا چړورسره مرسته وک ېپالر شو، خدای د

ئ او ړانو هغه ته پوره ورکګخدای بنده  ه ولري، نو ای دڼلور لوڅ ېی چړمعاف دی او کوم س ېتر
 ؛ئ.ړمهرباني ورسره وک

مور و پالر  و د مور و پالر دنده د زامنو ترڼد اسالم له نظره د لو ېي، چېږندګرڅحديثه  ېله د
يرنه يي وشي، ځ رهډېو احساسات او جذبات لطيف او نرم وي او بايد ښځد  ېکه چځسخته ده، 

هم لري،  ېمسئل ېاو نور نه شي. همدا راز د واده ږکو ېی د خپلو احساساتو له امله له الرټبو ېچ
ی. البته ړحکم ک ېسره د مرست کس ېريو او مسلمانانو ته له داسګکه د خدای رسول خپلو ملځنو 

 .يځغ جنت ته ېو پالر به نڼد لو ېمخ ينو حديثونو لهځر لوی ثواب هم لري او د ډېو روزل ڼد لو
 لکو ېو مخکڼد لو ېشلو کېپه و ۍالډ د

واخلي، نو  ۍالډلپاره کومه  ۍکورن ېشي او د خپل ړبازار ته ال ېوک چڅد خدای رسول فرمايي؛ 
شلو ېاليو په وډاو د  ي ويړوزليو ته صدقه ورکېب ېي ېد خدای په الره ک ېر دی، چڅېد هغه چا په 

ي ړوک خپله لور خوشاله کڅ ېکه چځي، ل شړورک ېو ته تر زامنو مخکڼلو ې، چېښېينه برړا ېک
خپل زوی د  ېوک چڅکوم  ی وي اوړازاد ک ېد حضرت اسماعيل يو زوزات ي ېده لکه چ ېداس

دلی وي او ړېژا ېرېهغه له و او د ېده لکه د خدای په الر ک ېي، داسړپه ورکولو خوشال ک ۍالډ
 .يځدا به جنت ته 

 ؟ه واييڅبهلول 
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زوی د  د ېده. اسحاق چ ېشو ېلور د ې، چړن محمد ته خبر راواسحاق ب ېي ځيوه ور ېوايي چ

لی ړت ږخبره لو الس واخيست او د چا ېاک يڅښر غمژن شو او له خوراک ډېدي په تمه ناست و، ېز
، ېه کوڅوال په ګا انړژ ويل دا دومره ېخبر شو، نو اسحاق ته ورغی او و ېله د ې. بهلول چړوک ېي

لور په  ېاو سالم ېروغ ېی دی. که د دړه بچی درکټروغ رم خدای تعالی ې، چېکر نه وباسش
دا خبره  ېه کول؟ اسحاق چڅ ېی وای، نو بيا به دړونی زوی درکېر لڅېزما په  ېزما ي ېای بځ

 .ړک مات ېي ړت ږر خوشاله شو، په خندا شو او لوډېده، نو ېواور
رسول اهلل  ی دی.ړوالد ورکخدای روغ ا ځېخوشاله وي،  ېانسان بايد په د ېي، چېږندګرڅ ېله د

روغ دی او  ېکوله ، چ تنهښدا پو ېی به يړ، نو لومړکله د چا د بچي خبر راو ې، چېمبارک ته به ي
که ځلور ده او که زوی،  ېکوله، چ نه ېتنه به يښر به خوشاله شو. دا پوډېکه نه. که روغ به و، نو 

 ابر وو.ه برړد هغوی په اند دوا ېچ
مور و پالر سره  لور د زوی په پرتله له ېو د نفسياتو پوهان وايي، چڼنو او لورمېاو م ېد اروپوهن

 .ران ويګر ډې ېره مينه کوي او مور و پالر ورباندډې
نه شته  مټسس ۍکورن ګډېد کمبائن او  ېرته، چېچ ېولنوکټولنو او پرمختلليو ټينو ځپه  ږزمو

وي دا ړجو ۍکورن انتهځي او ېږونو جال کروسته له خپلو ميندو او پلره و زامن تر واده وڼاو لو
پرتله د مور و پالر  د زامنو په ڼېدو وروسته لوړېد مور و پالر تر ز ې، چېنده شوګرڅخبره 

وروسته د خپل کور شي او  ر زامن تر وادهډېر خيال ساتي. ډېي او د هغوی ځور ېرډېته  ېتنښپو
جال او  ېهم تل د مور و پالر ي وروسته تر واده ڼېمور وپالر ته دومره پاملرنه نه کوي، خو لو

 .يځهرو مرو ور ېتنی ته يښي، نو پوېږس
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 ؟ويښه خوڅخدای پاک 

خداي پاک  ېشيخ الطايفه ابو جعفر طوسي رضوان اهلل عليه له حضرت امام صادقه )ع( نقلوي چ
يو ، نو ېراورسيد کلي ته ېد ې، کله چېلپاره واستول ېاو تباه ګد يو کلي د مر ېتښدوه فر

دي او په عبادت او  يړاه ته الس اوچت کګد خداي در ېي ښېپه توره شپه ک ېوليد چ ېي ړےس
 .ےيا دګا لړوير ژ
هغه  ېچ وړته وکښي په حقله پوړس ېد د ېا وي چه به دښته وويل:  ېبل ېتو يوښدوو فر ېله هغ

تنه ښپو څحقله هي ېخپل کار سر ته رسوم او په د ۀوويل: ز ېتښفر ېو؟ دويمړک ړهم له نورو سره م
 ېته چ ېتښفر ېهغ تل. خداي پاکښي په حقله وپوړس ېله خدايه د هغ ېتښفر ړۍم. لومړونه ک

)فقد حل به معهم سخطى  يړک ړله نورو سره مهم  ېد ړےهغه س ېه چړه وحي وکړونه ک ېتنه يښپو
هغه  ېکه چځغصه يم،  ېغوند هم د نورو کسانو ېباند ۀان هذا لم يتغير وجهه قط عضباً( په هغ

وي. او هغه  ېانه بدل شوګله خف ېمخ ي ېچ ېشو ېناهانو په ليدو غصه نه دګکله د خلکو د څهي
واچولو  ېته ي ېجزير ېغصه شو او يو ېهغوه خداي پاک پر  ړېتنه کښپو ېله خدايه ي ېچ ېتښفر

 (1)ده ېالند ېده او د خداي تر غص ېاوس هم ژوند
وفرمايل: خداي  هغوي ېليه له حضرت امام باقر )ع( نقلوي چمحمد بن يعقوب كليني رضوان اهلل ع

ت زره ښم سلويړک به ستا له قومه سل زره کسان عذاب ۀه زړپاک حضرت شعيب )ع( ته وحي وک
خه وي. حضرت شعيب څ ه کسانوښدي او شپيته زره کسان به  ېار او بدکارګهغوي کناهکسان له 

ه او ښ ې، خو د دېعذابو په سبب ېي له بدعملارا! بد کسان خو د هغوګ: پروردړ)ع( عرض وک
المعاصى و لم يغضبوالغضبي خداي  ناه ده؟ فاوحى اهلل عزوجل اليه داهنوا اهلګه څنيکو کسانو 

ارانو سره سره روان وو او په هغه ګناهګ هغوي له ېکه چځه: ړپاک حضرت شعيب )ع( ته وحي وک
 (2)شوم. غصه کيدم غصه نه ېزه پر ېچ ېناهانو باندګ
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