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د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې

د ژباړن پېلزيه
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ْ
َ َّ َ َ َّ َ
ين نَبينَا ُم َ
الْ َ
النْبيَاء َوال ْ ُم ْرسل َ
ح َّمد صلى اهلل
السلم على أشرف
المين والصلة و
حمد هلل رب ال َع
ِ
ِ
َ
ْ
َ َْ َ
َ
ج َمع َ
ين.
علي ِه وعلى آله َوصحبه أ ِ
کوچنيانو ته اسالمي تربيه ورکول او په دينې بڼه يې روزل د ګڼ شمېر الملونو له کبله بیخي ډېره
اړتيا لري ،د تربيت په ساحه کې وخت تر بله خيل خيل اندونه په نظر راځي چې په انساني تربيه
باندې ټينګار کوي ،سره له دې چې دغه اندونه تر دې حده له ظروفو او شرائطو سره سمون هم
خوري خو انسان ته د تربيت په مهال چيلنجونه يې ګواښي او د عملي بڼې مخه يې نيسي او له بل
پلوه دغه بشري اندونه دومره شمول هم نه لري چې له هر زمان او مکان سره سمون وخوري ،دا چې
د اسالمي تربيې بنسټ په اهلل پاک باندې ايمان دی او په خپل ټول ژوند ژواک کې يې د ډار له کبله
څارل او ورته خضوع او خشوع ده ،نيک عمل او په حق باندې سپارښتنې دي ،د عمل او صحيح
معرفت پلټل او د خلکو ترمنځ يې نشر او اشاعت دی نو ځکه په مور او پالر او ټولو سرپرستانو
باندې واجب دي چې اسالمي تربيه خپل واجب وګڼي ،هېره دې نه وي چې دا ډول تربيه ديني
امانت دی چې پيړۍ پيړۍ به يې له يو بل څخه په ميراث کې وړي ترڅو کوچنيان يې سيورې کې
وده وکړي او ژوند يې له مزو څخه ډک شي ،د اسالمي تربيې پرته سعادت ،راحت ،ارام او اطمئنان
نشته.
دا چې د شيخ عبداهلل بن حمد الرکف کتاب ( أسئلة األطفال االيمانية ) په خپل باب کې بلها
ځانګړتياوې لرلې چې د کوچنيانو په نشو نما کې د قابل غور او اهميت حامل دی او د پښتون
چاپيريال د ودې او پرمختګ او د ثقافت په ډګر کې به ګټور تمام شي نو ځکه مو پښتو ته يې ژباړه
اسالمي واجب وبولو ،ترڅو هغه پوښتنې ځواب او ډب شوې الرې هوارې کړي چې د تربيت او
پالنې په مهال خنډ او خار دي.
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زمونږ دا زيار دې اهلل پاک په خپل دربار کې قبول کړي ،او دا زيار دې اهلل پاک زمونږ د ټولنې ګرد
کوچنيانو لپاره د دنيوي او اخروي سعادت سبب وګرځوي ،له رب پروردګار څخه هيله مند يم چې
د ډېرو سروهلو بروهلو کوچنيانو او بې علمه سرپرستانو ټپونو ته به دارو درمل شي.
اهلل پروردګار ذات په نيتونو باندې ډېر ښه عالم او په عملونو باندې د ثواب ورکونکی دی ،اهلل
دې د خلکو په زړونو کې ددې کتاب قبول کيږدي.
امين يا رب العلمين
لقمان حکيم حکمت
gmail.com@Hekmat0344
 / ۸مارچ  ۲۰۲۰ /م
 / ۱۴رجب المرجب 
 ۱۴۴۱ /ـه
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تقريظ
الحمد هلل ،والصالة والسالم علی رسول اهلل ،وعلی آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
د شيخ عبد اهلل بن حمد الرکف کتاب (أسئلة األطفال اإليمانية) چې محترم او ګران ورور
لقمان حکيم حکمت پښتو ته د ( د ایمان په تړاو د کوچنیانو پوښتنې) په نوم ژباړلی دی ،ما
يې ځينې برخې ولوستلې ډېر ارزښتناک کتاب دی.
ٔ
ٔ
د ځانګړې پاملرنې په ترڅ کې ياد کتاب په دې ارزي چې چاپ او نشر شي او د بچو په ديني
تربيه کې ترې ګټه واخيستل شي  ،دا چې تربيت عنداهلل مسؤليت دی هيله ده چې خطيبان
او واعظان ،مور او پالراو جمله ښوونکي بايد ورڅخه مستفيد شي.
خو دا يوه مالحظه بايد نظر کې ونيول شي چې عکسونه او تصويران ترې حذف شي
اهلل دې مؤلف او ژباړن او د چاپ چارې سمبالونکو ته اجر ورکړي او اهلل دې ترې دا عمل
قبول کړي
ٔ
په درنښت
دکتور /عبد العزيز العرفاني
په مسجد نبوي کې د پښتو ژبې استاذ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم علی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ،و بعد!
ْ
ُ
ُّ َْ
َْ ُ َ َُْ َ
ون زينَة ال َ
حيَا ِة الدنيا ﴾،
ستر ذات شتنمې او اوالدونو د دنیا د ژوند ښکال بلليه﴿ المال والبن ِ
[الکهف ]۴۶:بیشکه ،چې دواړه ستر نعمتونه دي او شکر اداء کول یې پر هر انسان الزم دی
اوالد یوازې نعمت نه بلکې مسئولیت هم دی ،چې ساتنه ،پالنه او روزنه یې له شرعي پلوه
خپله کورنۍ
ستا مسئولیت ټاکل شوی ،چې په غوره ډول یې باید سرته ورسوي ،خپل ځان او
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ
ُ
يكمْ
د دوزخ له اوره وساتي ،اهلل تعال فرمایلي دي﴿ :يا أيها ال ِذين آمنوا قوا أنفسكم وأه ِل
نَ ً
ارا﴾ [التحریم]۶:
بده بخته باید ووایم ،چې زموږ په ټولنه کې د ماشوم ښوونې او روزنې ته هیڅ پاملرنه نه
کېږي ،په کورنۍ کې هم ورسره ډېر سطحي چلن کېږي ،د ماشوم هر څه ورته ماشومانه
ښکارې ،بابېزه یې ګڼې ،خبرې ته یې اهمیت نه ورکوي ،پوښتنه یې نه ور جوابوي ،که ماشوم
جدې پوښتنه وکړي ،لویان ډېر سطحي ورته ګوري ،بلکې په ډېری کورنیو کې یې په پوښتنه
رټې ...
(د ایمان په تړاو د کوچنیانو پوښتنې کتاب) ځینې برخې مې وکتلي ،ډېره غوره کتاب دی ،د
غوره والي یو المل یې دا دی ،چې په ډېره اړینه موضوع لیکل شوی او په یاده موضوع کې مې
هیڅ کتاب په پښتو ژبه کې نه دی تر سترګو شوی.
ستر ذات دي لقمان حکيم حکمت ته ستره بدله ورکړي ،چې پښتو ژبه ته یې په ډېره اړینه
موضوع د مشهور لیکوال عبد اهلل بن حمد الرکف کتاب وژباړل او له مورنۍ ژبې سره یې خپله
مینه زباد کړه.
په درنښت
رحمت اهلل اندړ
د اطالعاتو او کلتور وزارت د ديني چارو مشاور ،کابل افغانستان
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د (ایمان په تړاو د ماشوم پوښتنې) په نامه کتاب چې محترم استاذ لقمان حکیم حکمت
ژباړلی دی ،د مضمون او محتوی له پلوه او هم دا چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی ،نهایت
مهم کتاب دی ،او د هرې مسلمانې کورنۍ لپاره یې لوستل اړین دي ،ترڅو خپل ماشومان ددغه
پوښتنو له ځوابونو سره اشنا کړو ،او دا معلومات یې په ذهن کې راسخ شی چې دا کار به له
یوې خوا ددغه ماشومانو عقیدوي راتلونکی محفوظ کړی ،او له بلې خوا به یې د خپل دین د
اساساتو په هکله مناسبه پانګه له ځان سره لریل وي ،په دې اساس هر مسلمان چې دې کتاب
ته الس رسی ولری باید د خپلو بچو د دیني پوهاوي په پار یې ولويل ،او بیا د خپلو ماشومانوسره
دا پوښتنې مطرح کړی ،ترڅو د خپلو بچو دیني تربیت یې په سالمه توګه ترسره کړی وي ،اهلل
تعالی دې ددې کتاب لیکونکی او ژباړونکې دواړو ته ددې کار نیکې بدلې ورکړی ،او هم
دې ددوی دواړو لپاره صدقه جاریه وګرځوي،او بیا په ځانکړی ډول ژباړونکی چې د کتاب
په ژباړه کې یې زیات زیار ګاللی دی ،اهلل تعالی دې نور هم دداسې ګټورو کتابونو او رسالو
د ژباړې توفیق ورکړي ،ځکه پښتنه ټولنه دداسې معلوماتو تهیه کولو ته زیاته اړتیا لري ،باید
لیکواالن او نور اړونده خواوې یې په حال رحم وکړي ،او خپل شرعی مسوولیت په دې هلکه
ترسره کړي.
عبدالسالم (ایویب)
د امام بخاري د پوهنتون تعليمي مدير
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نحمده ونصلي علی رسوله الکريم ،وبعد!
په اسالمي شريعت کې ماشوم زيات حقونه لري ،چې ځينې يې :د نسب د ثبوت حق ،د
رضاع حق ،له زېږون وروسته په غوږ کې اذان او اقامت کول ،د مېراث حق ورکول ،شرعي نوم
کېښودل ،حتنه کول ،عقيقه کول ،د حضانت حق ،د نفقه حق ،د ښوونې او روزنې حق او دې
ته ورته نور...
تر ټولو اړين حق يې د ښوونې او روزنې حق دی ،چې اسالمي شريعت پرې زيات ټينګار لري؛
د طفوليت په دور کې د ماشوم والدين او مريب بايد په هر اړخيزه توګه د اوالد ښوونې او روزنې
ته بشپړه پاملرنه وکړي او په ښوونه کې دې الندې ټکي په پام کې ونيول شي:
ْ
لومړی توحيدي ښوونه ،لکه په ُمؤ َمن بِ ِه شيانو باندې د ايمان درلودلو او هم د ټول هغو مسايلو،
چې په اسالمي عقېده پورې تړاو لري اوالدونو ته دې د طفوليت په دوره کې وروښوول شي.
دويم قرآني ښوونه ،درېيم اخالقي او تربيتي مسايلو ښوونه ،څلورم د ديني فرايضو ښوونه،
يعنې د طفل پر مور او پالر دا فرض دي ،چې اوالدونو ته د طفوليت په اوږدو کې فرايض،
عبادات او هم د ټولو شرعي ،ديني او مذهبي احکامو ښوونه ورکړي .پنځم مسلکي او کسبي
ښوونه ،شپږم د ملي او بهرنيو ژبو ،کمپيوټر او هم د نورو ګټورو علومو ښوونه او دې ته ورته
نور...
د ماشومانو اړوند حقونو په لړ کې چې ښاغلي عبداهلل بن حمد الرکف (أسئلة األطفال
االيمانية ) ګټور کتاب د ايمان په تړاو د ماشومانو پوښتنې او نور ګټور معلومات ترتيب کړي
دي ،چې ياد کتاب ښاغلي لقمان حکيم حکمت ( د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې )
ترعنوان الندې په ساده او روانه پښتو ژبه ژباړلی دی.
ياد کتاب ما ولوست ،د ايمان او اسالمي عقيدې په تړاو يې د وخت د غوښتنو مطابق ګټور او
هر اړخيز معلومات راټول کړي دي ،چې د ماشومانو په روزنه کې به زيات اغېزمن تمام شي.
ښاغلي ليکوال او ښاغلي ژباړن ته د دې لوی زيار زيات اجرونه او ثوابونه غواړم ،قلمونه يې
تل تاند او هڅاند اوسه او هم له ټولو والدينو په خورا درنښت هيله لرم ،چې دا کتاب ولولئ او
د اوالدونو په تربيت کې ترې ګټه واخلئ!
په درنښت
پوهندوی حسام الدين رحيم زی
شيخ زايد پوهنتون د شرعياتو پوهنځی استاد
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پيلزيه
ان الحمد هلل رب العلمين ،والصالة والسالم علی أشرف األنبیاء وأفضل
المرسلين ،نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
نړۍ ته د کوچني په راتللو سره د ماشومتوب په لومړنۍ مرحله کې يې جوړښت
لوی اهميت لري ،په دې بنسټيزه مرحله کې د ماشوم په ذهن کې د مفاهيمو
کينول په بېالبېلو مرحلو کې د انسان د شخصيت په جوړښت کې قابل تعريف
رول لري ،مناسب ده چې په دې مرحله کې بايد د کوچني نفسي ،ټولنيزې او
ديني غوښتنې له مرحلې سره مناسبې وي ،په کوچنيتوب کې ښه پالل به يې
مرستندويه شي چې په مستقبل کې به د نن ورځې کوچني د مستقیم سلوک
څښتن ،کارمند او د توليد څښتن وي او د ژوند په ژورو کې به ښه دننه الړ شي،
څه چې اوري او ويني يې په همدغه باندې د نړۍ په تړاو کوچنی د خپل بنسټيز
ژوند ډبره ږدي ،له دې مرحلې وروسته يې پاتې ژوند د کوچنيتوب د مرحلې د
تنفيذ مرحله وي ،چې څه يې ليدلي وي له ظروفو سره سم يې تنفيذوي.
د کوچني لپاره په دې مرحله کې باور وړ معريف مصادر مور او پالر دي ،له
دې کبله کوچنيان په هغو اخالقو روزل کيږي چې کوم اخالق يې مور او پالر
لري ،همدوی د خپلو بچيانو د تعليم مسؤليت لري ،ځکه خو نبي کريم صلی
اهلل عليه وسلم فرماييُ [ :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ َ ،فا ِإل َما ُم َر ٍاع َو َم ْسئُو ٌل َع ْن
َر ِع َّيتِهِ َ ،وال َّر ُج ُل فِ ي أَ ْهلِهِ َر ٍاع َو ُه َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ َ ،وال َم ْرأَةُ فِ ي بَيْ ِت َز ْو ِج َها َر ِ
اعيَ ٌة
َو ِه َي َم ْسئُولَ ٌة َع ْن َر ِع َّي ِت َها ] (((.
ژباړه :تاسو کې هر څوک سرپرست دی او د سرپرستۍ اړوند به ترې پوښتنه
کوالی شي ،امام – حاکم – سرپرست دی او د خپل رعيت پوښتنه به ورڅخه
کيږي ،سړی د خپل کور سرپرست دی او د خپل رعيت څخه پوښتنه به ترې
کېدالی شي ،ښځه د خپل خاوند د کور سرپرسته ده او له دغه مسؤليت پوښتنه
به ورڅخه کېدالی شي.
دا تکليف په تربيه او تعلیم کې په انسان باندې پوره اهتمام او اجتهاد
واجبوي.
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دا چې مونږ دداسې زمانې شاهدان يو چې شهوتونه او شبهات ورپکې ډېرښت
لري نو په پالرانو الزمه ده چې د خپلو کوچنيانو په تربيه کې له داسې پوره زيار
څخه کار واخلي چې له صداقت او حرص څخه ډک وي ،کله چې پالران د
خپلو بچو په ذهن کې د داسې عمل کشت و کر وکړي نو له مرګ وروسته به
يې هم په ګته راشي ،په دې معنا ويالی شو چې نيک عمله ځوی له مرګ نه
وروسته جاريه ثواب دی ،ځکه خو نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم فرمايي[ :أَ ْو
صال ٍِح يَ ْد ُعو لَ ُه ] ((( .
َولَ ٍد َ
ژباړه :او يا نيک عمله ځوی چې دعاګانې ورله غواړي.
ان چې اهلل پاک هم پالرانو ته د اوالدونو په تړاو سپارښتنې کړي دي ،اهلل پاک
وصي ُكم َّ
اللُ فِ ي أَ ْو َلدِ ُك ْم ] ((( .
فرمايي[ :يُ ِ ُ
ژباړه :ستاسو د اوالدونو په پار درته اهلل پاک توصیه کوي.
معنا دا چې ای پالر او مور! بچيان له تاسو سره د اهلل پاک امانتونه دي په ښه
پاللو يې درته اهلل پاک سپارښتنه کوي ،ترڅو تاسو يې ديني او دنيوي مصلحتونه
په نظر کې ونيسئ  ،دين ورته زده کړئ او ادب ورته ورکړئ ،د اهلل پاک په
اطاعت يې امر کړئ او له مفاسدو څخه يې راونيسئ ،په تقوا باندې ورته د
دائمې مالزمت سبق ورکړئ ،اهلل پاک فرمايي[ :يَاأَ ُّي َها ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا ُقوا أَنْف َُس ُك ْم
َّاس َوالْ ِح َجا َرةُ] ((( .
َوأَ ْهلِي ُك ْم نَا ًرا َو ُقو ُد َها الن ُ
ژباړه :ای هغه کسانو چې ايمان مو راوړی دی ،خپل ځانونه او بچيان مو له
هغه اور څخه وساتئ چې خس او خاشاک يې خلک او کاڼي دي.
مور او پالر ته د بچو په تړاو ديني سپارښتنې شوي دي که يې دغه سپارښتنې
پر ځای کړې نو ډېره ښه ده خو که ضائع يې کړي نو د وعيد او سزا وړ به
وګرځي ،دا په دې داللت کوي چې اهلل پاک په خپلو بندګانو باندې له مور او
پالر څخه ډېر مهربانه دی ،ځکه يې مور او پالر ته ورله توصيه هم کړې ده که
څه هم د نورو خلکو په نسبت مور او پالر په بچيانو ډېر مهربانه وي. ((( .
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په دې بنياد که کوچنی د کور دننه وپالل شي نو ښه به وشي ،په دې سره کوچنی
کوالی شي چې له کور څخه بهر ماحول سره په الئقه توګه چال چلند وکړي خو
که مور او پالر د کوچنيانو په سليمه ايماني تربيه کې پاتې راشي نو ماشوم به
له سپيڅلو او مقدسو اخالقو او تعامل څخه لوڅ راستر شي (((  ،تربيه يواځې د
کوچني د تېروتنو تصحيح ته نه ويل کيږي ،بلکې د اسالمي دين د تعليماتو هغه
تلقين ته ويل کيږي چې په نفس کې يې د تصوراتو د ترسيخ په خاطر بېالبيل
وسائل په کار واچول شي لکه قدوه حسنه باندې هغه ته تربيه ورکول ،په نصيحت
او پند او قيصو ورته تربيه ورکول او داسې نور ((( ...ترڅو وکوالی شو له کوچني
څخه داسې شخصيت جوړ شي چې په ژوند او ټولنه کې کارمند او مستقيم
الفطرت وي.
مونږ دا کتاب ( د ايمانې تربیې په تړاو ) دوو فصلونو ته ويشلی دی ،په بلها
ډېرو قواعدو او اساسونو مشتمل دی چې د اهلل په اذن سره به له مور او پالر سره
ښه مرستندويه ثابت شي ،اما دوهم فصل يې بيا د ( د ايمان په تړاو د کوچنيانو
پوښتنو ته د عملي ځوابونو بېلګې ) دي چې د زياتو کوچنيانو ترمنځ مشهورې
دي او په ځانګړې توګه بيا هغه پوښتنې چې د ايمان د اراکنو اړوند دي ،په دې
فصل کې مو توضيح کړي دي چې دې ډول پوښتنو سره بايد څه ډول تعامل
وکړی شي؟
د خير د کارونو توفيق اهلل پاک ورکوي او سمې الرې ته هدايت هم هغه خپله
کوي.
عبداهلل بن حمد الرکف

13

فهرست
د ايماني

تربيت اړوند...

32

16

په ايمانياتو باندې

د ماشوم پالل...

د ايماني
تربيې اراکن

56

78

د کوچنيانو له
پوښتنو

وړاندې تمهيدي
کلمات...

د ايماني
پوښتنو په تړاو د
کوچنيانو پوښتنو ته

د ځوابونو بېلګې...

96

د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې
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تربيت اړوند...
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د انسانيت

د انسانيت د جوړښت په تقاضا تربيه بذات خود
بشري اړتیا ده ،د ژوند په ګردو چارو کې تربيه د
ماشوم د ښه پاللو درست بنسټ دی ،د تربيې پر بنسټ
کوالی شو د ماشوم ټولنيز ،پو هنيز ،نفسي او صحي
او د ژوند اړوند نور اړخونو کې هغه ته وده ورکړو،
وړاندې له دې چې د ايماني تربيې اړوند وګړيږو
او ارزښت يې رابرسيره کړو ،ښه به دا وبريښي چې
لومړی د تربيې خپله معنا ،له تربيت څخه موخې او
ترڅنګ يې وپېژنو چې د تربيت ورکونکي له تربيې
څخه هدف څه شی دی؟!

17

د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې

د تربيې

مفهوم

تربيه له غرض څخه ډکه هغه پرمختللي
کړه وړه دي چې خپل قانون او قاعده يې
مهاروي ،موخه ورڅخه د توجيهاتو او الرښوونو،
د زده کړې او تهذيب له الرې د ښو خويونو او
خصلتونو الس ته راوړل دي.

کول او ورته وده ورکول دي ،له دې پړاو وروسته
بيا دغه مواهب او فطرت دواړه مناسب او الئق
کمال او صالح ته توجيه کول دي چې په انسان
کې د ځمکې د ودانولو د وړتيا ښه مرستندويه
(((
وي.

له تربيې څخه موخه د ماشوم فطرت پالل او
خونديتوب دی ،د هغه وړتيا او مواهب رابرسيره

څرګنده شوه چې تربيه هغه څه دي چې د
(((
ژوند په ټولو برخو کې قيادتونه زږوي.

د ايماني تربيې
ارزښت او اهميت

ايمان د انساني وجود ستر حقيقت او د انسانيت خورا لويه قضيه ده ،په دنيوي ژوند ژواک کې ايمان د
(((1
بشريت الرې سره جال کوي ،اهلل پاک فرماييَ [ :فمِ نْ ُه ْم َم ْن آ َم َن َومِ نْ ُه ْم َم ْن َك َف َر ]
ژباړه :له دوی څخه ځينو يې ايمان او نورو ځينو يې کفر وکړ.
په ايمان باندې د دوی تصرفات او کړه وړه بنا دي ،ان چې ايمان په اخروي ژوند کې هم لوی
توپيروي څېز دی(.((1
د انسان په ژوند کې له توپيرونکو مراحلو څخه بله د ماشومتوب مرحله ده ،ځکه د ژوند په دې
مرحله کې د ماشوم ذهنيت په عقائدو ،په خويونو او عادتونو او په نورو مقاصدو پالل نه يواځې دا چې
په بشپړه توګه به يې پريږدي بلکې تغير ورکول ورته هم سخت بريښي ،او په ځينو وختونو کې خو يې
(((1
بيخي په ټول ژوند کې ورڅخه اثر او اغېز پاتې وي.
له دې کبله په ماشومتوب کې ايماني تربيه له هغو تاسيسي مراحلو څخه شمېرل کيږي چې په دنيا
کې پرې د انسان ډېره زندګي تېرېدالی شي.
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په خپل اجمال کې تربيه پخپله د اهتمام نوم دی ،له اهتمام پرته تربيه نه شي شته کېدلی ،ګټوره
به دا وي چې اهتمام د ايمانياتو په کشت او کر باندې وشي ،مونږ د داسې وخت شاهدان يو چې زياتره
شنونکي پکې د تربيې اړوند ايکې يواځې په صحي ،عقلي او جسمي اړخونو اهتمام لري ،خو ولې
له ايماني او روحي اړخونو څخه يې بې غوره پاتې دي ،له دې کبله د دوی موخې د دنيوي معيارونو
په اساس دنيوي نجاح دی ،خو ولې له هغې صالح څخه ګونګ دي چې اخروي سعادت تضمينوي،
(((1
ايکې یواځې همدغه ايماني نظريه ده چې مونږ پکې له دنيا پرستو څخه توپيروي.
له دې کبله دې د نبوت په سپيڅلې مقدس تاريخ کې پر مونږ پټ او پناه نه وي چې ايماني تربيه
يې د تربيت له اراکنو څخه رکن ګرځویل دی ،له عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه نه روايت دی چې ما
له رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم څخه اوريدلي دي ويل يې ُ [ :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ َ ،فا ِإل َما ُم
َر ٍاع َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ َ ،وال َّر ُج ُل فِ ي أَ ْهلِهِ َر ٍاع َو ُه َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َر ِع َّيتِهِ َ ،وال َم ْرأَةُ فِ ي بَيْ ِت َز ْو ِج َها َر ِ
اعيَ ٌة َو ِه َي
(((1
َم ْسئُولَ ٌة َع ْن َر ِع َّي ِت َها ]
ژباړه :تاسو کې هر څوک سرپرست دی او د سرپرستۍ اړوند به ترې پوښتنه کوالی شي ،امام -
حاکم  -سرپرست دی او د خپل رعيت پوښتنه به ورڅخه کيږي ،سړی د خپل کور سرپرست دی
او د خپل رعيت څخه پوښتنه به ترې کېدالی شي ،ښځه د خپل خاوند د کور سرپرسته ده او له دغه
مسؤليت پوښتنه به ورڅخه کېدالی شي.
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دلته نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم هغه
ستر مسؤليت په ادا باندې خبر ورکړ چې زمونږ
هر فرد يې پر غاړه لري ،په داسې حال کې چې
هرومرو به ورڅخه پوښتنه کېدالی شي چې
دوی خپل رعيت ته څه ورکړي دي؟
په بل حديث کې ورڅخه روايت دي [ َما مِ ْن
َعب ٍد استَر َعاهُ َّ
يح ٍة ،إ َِّل
اللُ َر ِع َّي ًةَ ،فل َ ْم يَ ُح ْط َها ِبن َِص َ
ْ ْ ْ
(((1
الجنَّةِ ]
ِح َة َ
لَ ْم يَ ِج ْد َرائ َ
ژباړه :داسې څوک بيخي نشته چې اهلل پاک
ورته د رعيت سرپرستي ورکړي او دا يې په خپل
نصيحت او حفاظت کې وانخلي مګر دا چې د
جنت بوي به هم ونه ګوري.
دلته په پوره صدق او امانت سره د نصيحت
کولو اهميت ته اشاره ده چې دا نصيحت به
د منصوح ټولو اړخونو له نګاه نه خير او فايده
تضمينوي ،په دې باب کې له عبداهلل بن عمر
رضي اهلل عنه نه روايت دی چې فرمايي[ :أَ ِّد ِب
ابْن َ
ِكَ ،ف ِإ َّن َك َم ْسئُو ٌل َع ْن َولَدِ َكَ ،ما َذا أَ َّدبْتَهُ؟ َو َما َذا
َ َ (((1
َعلَّ ْمتَهَُ ،و ِإ َّن ُه َم ْسئُو ٌل َع ْن ِب ِّر َك َو َط َو ِ
اعيَتِهِ لك]
ژباړه :ځوی ته دې ادب ورکړه ،د ځوی اړوند
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به دې له تا څخه پوښتنه کيږي چې په کوم
ادب دې پاللی دی؟ څه دې ور زده کړي دي؟
خو له هغه څخه به بيا ستا اړوند د احسان او
فرمانبردارۍ پوښتنه هم کيږي.
دلته عمر رضي اهلل عنه په پوره تاکيد سره
څرګندوي چې د لومړي ځل لپاره مسؤليت د
مور او پالر اوږو ته وليږي ،په تعليم او تربيه کې
همدوی لومړني مصادر دي ،داسې روايتونه هم
شته چې له خيرات او صدقې څخه تربيه بهتري
لري َ
َص َّد َق
[لَ ْن يُ َؤ ِّد َب ال َّر ُج ُل َولَ َدهُ َخيْ ٌر لَ ُه مِ ْن أَ ْن يَت َ
(((1
ِص ٍاع ]
ب َ
ژباړه :په يو صاع باندې له صدقې څخه به
بهتره وي که څوک خپل ځوی ته ادب ورکړي.
همدا راز بل روايت څرګندوی چې بچو ته
ادب ورکول له هر ډول بذل او سخا څخه بهتري
لريَ [ .ما نَ َح َل َوا ِل ٌد َولَ ًدا مِ ْن نَ ْح ٍل أَف َ
ْض َل مِ ْن أَ َد ٍب
َح َسن]
ژباړه :له ښه ادب او تربيې څخه به پالر ځوی
ته په صدقه کې نور څه بهتر شی ورنه کړي.

دا او دې ته ورته نور نصوص په دې داللت
کوي چې په تعليم او تربيه باندې ځانګړی خيال
له هغو مهماتو او عظيمو شيانو څخه دي چې مور
او پالر يې خپل اوالد ته ورکوي.

( رياض األطفال ،روضة األطفال ) له مخې هم
کوالی شو ،خو که له دې څخه بې غوره پاتې شو
نو نزدې ده له داسې خسارت او تاوانونو سره مټ
(((1
اټۍ شو چې بېرته به جبيره نه شي.

په نسبتي شکل به مخکې مونږ په مغلقه
توګه بچو ته تربيه ورکوله ،خو ولې اوسمهال
ګردې نړۍ ته د تربيې په بابت مو د کور دروازو
او کړکيو پلې له يو اړخ څخه تر بل پورې وازې
دي.

خو ولې د تربوي ګټور عمل او مسلسل زغم
له مخې به وکوالی شو چې د اهلل په اذن سره
ښې نتيجې ترالسه کړو ،په موقت او عارضي
توجيهاتو باندې په تربيه کې بسيا کول کفايت نه
کوي بلکې په تربوي امورو کې متابعه او توجيه
(((1
بايد استمرار ولري.

طبيعي ده چې دا ډول تربيه ښه او بد دواړه
اړخونه لري ،دا هله چې له روان بهير سره يې
مونږ ځان په ناخبرۍ کې واچو ،په داسې بهير
کې ناخبري هرومرو بدي په ښو باندې درنوي
او زياتوي يې ،ځکه مونږ کوالی شو چې له
ځان څخه ارد ګرد تغيراتو او تقلباتو ته په پام
لرلو سره چې څومره په تيزۍ روان دي ،خپل
کامال متوجه کړو او د تربيت له زاويې
ځانونه
ً
څخه يې د کلکې څېړنې الندې ونيسو او دې
ّ
مرب ځانګړی پام د دې مرستندويه
شيانو ته د ِ
جوړيږي چې د کورين چال چلند له مخې د
ماشومانو ذهنيتونه په اسالم او ايمانيت باندې
وپالي ،دا مونږ د ماشومانو لپاره د ځانګړو مدرسو
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ايماني تربيت

اړتيا ده

د نن ورځې کوچنيان د نفسي او ثقافتی
پرمختګونو په واسع جريان کې راستريږي،
ارد ګرد اړخونه يې هم دومره جاذب او زړه
راښکونکي دي چې په ټيټ نظر کتل ورته ستره
تېروتنه ده ،د بشريت په تاريخ کې نن مونږ د خورا
ارزښتناک مسؤليت په ادا کې بوخت يو چې
تربيه ده( ، ((2په ايماني تربيه باندې د ماشومانو
پاللو اړتيا او ورته د اسالمي امت خورا درون
احتياج دليل دا دی چې خلکو ته د ايمان تعليم
او ورته يې رادعوت کول  -او په ځانګړې توګه
بيا کوچنيان  -د پېغمبرانو عليهم السالم دنده
ده ،او ورپسې د خلکو پېشه ده چې د پېغمبرانو
وارثان دي.
له دلیلونو څخه يې يو د اهلل پاک دا قول دی
چې د نوح علیه السالم خپل ځوی ته دعوت
ورکړ او د بې الرو خلکو له مصاحبت څخه يې
په کامله توګه وډارو  ،اهلل پاک فرمايي[ :يَابُن ََّي
(((2
ا ْر َك ْب َم َعنَا َو َل تَ ُك ْن َم َع الْ َكافِ رِ ي َن]
ژباړه :ای ځويه! له مونږ سره کشتۍ کې
راسور شه او د کافرانو مل مه جوړېږه.
همدا راز اهلل پاک د ابراهيم عليه السالم
اړوند چې خپلو ټولو بچو ته يې سپارښتنه کوله
فرماييَ [ :و َو َّصى ِب َها ِإبْ َر ِ
ُوب يَابَن َِّي
اهي ُم بَنِيهِ َويَ ْعق ُ
َ
اص َط َفى لَ ُك ُم الدِّي َن َف َل تَ ُموت َُّن إ َِّل َوأَنْتُ ْم
إ َِّن اهلل ْ
(((2
ُم ْس ِل ُمو َن ]
ژباړه :ابراهيم او يعقوب عليهما السالم هم
ورباندې خپلو بچو ته دا سپارښتنه وکړه چې ای
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زامنو! اهلل پاک ستاسو لپاره اسالمي دين غوره
کړی دی چې له اسالم پرته درته په بل څه مرګ
رانه شي.
او اهلل پاک د لقمان عليه السالم اړوند
فرمايي چې هغه خپل ځوی ته سپارښتنه کوله او
له شرک څخه ډارول يې ورته لومړۍ سپارښتنه
هلل إ َِّن ِّ
وه ،هغه فرمايي[ :يَابُن ََّي َل ت ُْشرِ ْك بِا ِ
الش ْر َك
(((2
لَ ُظل ْ ٌم َع ِظي ٌم ]
ژباړه :ای ځويه! له اهلل سره برخه دار مه
جوړه  ،په يقين سره چې له هغه سره برخه دار
جوړل خورا ستر ظلم او ستم دی.
همدا راز نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم
عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه ته سپارښتنه
کوي او ورته وايي[ :يَا ُغ َل ُم ِإ ِّني أ ُ َعلِّ ُم َك َك ِل َم ٍات،
الل يَح َف ْظ َك ،اح َف ِظ َ
اح َف ِظ َّ َ
اه َك،
اهلل ت َِج ْدهُ ت َُج َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
استَعِ ْن
استَ َعن َْت َف ْ
اسألِ اهللَ ،و ِإ َذا ْ
ِإ َذا َسألْ َت َف ْ
(((2
بِاهللِ]

ژباړه :ای ماشومه! زه درته يو څو کلمات ښايم ،د اهلل په اوامرو او نواهيو کې د هغه خيال وساته
اهلل پاک به دې په دنيا او اخرت کې ښه وپالي ،او د اهلل پاک حقوق وپاله نو هر کله به دې اهلل پاک
مخې ته وي ،کله چې څه غواړې نو له ا هلل پاک څخه يې وغواړه ،او کله چې مرسته غواړې نو له اهلل
پاک څخه يې وغواړه.
په دې ايتونو او حديث کې ايماني تربيت باندې تيزي ورکول دي.

(((2

نور هغه دليلونه چې د ايماني تربيې اړوند اړتيا روښانوي د ايماني تعليماتو پېژندل دي ،دا په
داسې حال کې چې د ايمانياتو پېژندل د ګردو تعليماتو بنسټ او سر دی ،ماشومانو ته چې کله
ايمان ورزده کړی شي او په زړه کې يې جرړې ښخې شي نو اهلل پاک ورته د نبوي منهج باندې د
تعقيب توفيق ورکوي ،له دې وروسته عبادتونه او ټول فروع يې تابع وي ،د ايمانياتو په زده کړه باندې
ځانګړی خيال د اهلل په اذن سره د توفيق او هدايت ستر المل دی ،ځکه ډېر داسې کړه وړه دي چې
په اهلل پاک او د اخرت په ورځ باندې ايمان لرلو سره کلکه اړيکه لري ،خو چې ايمان څومره په
قوت کې وي هومره د منهياتو له الرو ګودرو څخه د انسان الس رانيسي.
بل دليل چې د ايمانياتو د زده کړې اهميت رابرسيره کوي دا دی چې مونږ ځينې پالران وينو چې د
کوچنيتوب په دليل يې د ايمانياتو په زده کړې کامل بې غوره دي ،خو چې کله يې همدغه بچيان راستر
شي نو نه شي کوالی چې ايمانيات ورزده کړي ،خپلو بچو ته په کوچنيتوب کې که څوک د ايمانياتو
له تعليم څخه بې غوره شي او بې مهاره يې پريږدي نو له بچو سره يې بې ساری ظلم او زياتی وکړ ،او
حقيقت دی چې د ډېرو بچو د بې الريتوب او فساد سبب پالران خپله وي چې د اسالمی دين د فرائضو
او سنتو د تعليماتو په ورزده کړه کې يې پوره بې غوره وي ،دا چې پالرانو يې په کوچنيتوب کې ضائع
(((2
کړي وي او د ځان په ګټه يې نه وي راوستي نو په ستروالي کې يې بيا په هېڅ خير او ګټه را نشي.
بل المل یې په ټولنيزو شبکو او خواله رسنيو کې د ماشومانونو لپاره ( انځوريز ،غږيز او د لوست په
بڼه) چمتو شوي پروګرامونه دي ،چې د ماشومانو په نفسونو کې غير اسالمي تصورات او ناوړه مفاهيمو ته
وده ورکوي ،ضرور ده چې د دغو ناوړه حرکتونو مخه ايکې يواځې ايماني روزنې ډپ کړي ،ځکه ايماني
تربيه د مشروعو اسبابو باندې د عمل نوم دی ،او د مشروعو اسبابو استعمال هغه ګټور عامل دی چې د
کوچنيانو څخه د تخريب ټولو اسبابو په شنډولو کې کفايت کوي  ،دا هله چې د شر او فساد اسباب وجود
نه لري که وجود ولري نو د مشروعو اسبابو استعمال يې ډېره ښه دارو درمل دي.
مسلم حق دی ،په دنيا کې يې د سعادت سبب
حاالنکه دا د کوچنيانو بچو په خپلو پالرانو باندې ّ
او په اخرت کې يې د اهلل په اذن سره د کاميابۍ سبب دی ،او د اخرت په ورځ به د خلکو په اجرونو او
(((2
ثوابونو کې د تفاضل يواځينی المل همدغه وي.
په پای کې  :ايماني تربيه د کوچنيانو په شخصيت کې پوره روحي استقرار ،او نفسي امن راويل،
ځکه ايماني تربيه د ژوند په اوږدو کې سترې پوښتنې ځوابوي ،او دغه ځوابونه شونې ده چې د اهلل
پاک په کتاب او د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم په سنتونو ترالسه شي ،چې هم د سرچينې په اعتبار
پاک ،د منهج په اعتبار بيخي واضح او د اهدافو په اعتبار ربانيت لري ،د دۍ سربيره د کوچنيانو اړتياو
ته يې خاص پاملرنه کړې ده او تربيه يې هم واقعي ده ، ((2( .ترڅو د کوچني شخصيت او د هغه توازن
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د ايماني تربيې

موخې:

له تربيې څخه عامه موخه په سمه توګه د باري تعالی عبادت کول دي ،د دې موخې ترالسه کولو
لپاره اړينه ده چې نورې فرعې موخې شته کړی شي چې له جملې څخه يې ځينې دا دي:
لومړی :په سمه توګه د مسلمانې ټولنې کوچنيان په دروسته عقيده پالل ،ترڅو هغه ډول
انسان ورڅخه جوړ شي چې د دليلونو په رڼا کې په سمه توګه د اهلل پاک عبادت کوي .
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دوهم :دا چې په اسالمي ټولنه کې هر فرد په نيکو خويونو سينګار وي ،په اخالقو کې به يې
مقتدا هغه نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم وي چې اهلل پاک يې په قرانکريم کې په خپله تزکيه
(((2
کړې ده ،اهلل پاک فرماييَ [ :و ِإ َّن َك لَ َعلَى خُ ل ُ ٍق َع ِظ ٍيم]
ژباړه :په يقين سره چې ته د عظيمو اخالقو څښتن يې.
او د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم دې قول ته عملي بڼه ورکولو په خاطر چې هغه فرمايي:
(((3
صا ِل َح ْالَخْ َلق]
[ ِإ َّن َما بُعِ ثْ ُت ِلُتَ ِّم َم َ
ژباړه :زه په دې خاطر راستول شوی يم چې نېک اخالق بشپړ کړم.
دريم :د اسالمي ټولنې د افرادو اجتماعي شعور په سمه توګه پالل ،ترڅو د فرد په ذهن کې
راسخه شي چې خپلې ټولنې ته په انتماء او نسبت باندې کمی احساس نه کړي ،له دې الرې به
وکویل شي چې د خپلې ټولنې قضاياو ته ځانګړی پام ولري ،د اهلل پاک دې قول ته عملي بڼه ورکولو
(((3
سره له خپلو ورونو سره غښتلي اړيکه لري ،اهلل پاک فرماييِ [ :إ َّن َما الْ ُمؤْمِ نُو َن ِإخْ َوةٌ]
ژباړه :په يقين سره چې ټول مومنان سره خپل منځ کې ورونه دي.
ض ُه بَ ْع ً
ضا]
او نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم فرمايي[ :إ َِّن ال ُمؤْمِ َن ِلل ْ ُمؤْمِ نِ َكالْبُنْ َيانِ يَ ُش ُّد بَ ْع ُ

(((3

ژباړه :په يقين سره چې مومن د مومن لپاره د ابادۍ مثال لري چې يوه برخه يې بله مضبوطوي.
احمِ هِ ْم َوتَ َوا ِّد ِه ْم َوتَ َع ُ
الج َسدِ ِ ،إ َذا ْ
ض ًوا
اشتَ َكى ُع ْ
اطفِ هِ ْمَ ،ك َمثَلِ َ
او فرمايي[ :تَ َرى ال ُمؤْمِ نِي َن فِ ي تَ َر ُ
(((3
الح َّمى]
تَ َد َ
ِالس َهرِ َو ُ
اعى لَ ُه َسا ِئ ُر َج َسدِ ِه ب َّ
ژباړه :ته به مومنان په خپل منځ کې رحمت کولو ،خپل منځ کې محبت او مرسته کې داسې
ووينې لکه يو جسد ،که يې يو غړی درمنده وي نو ټول جسد ورسره په درد او تبه او شبګير کې
راغونډ وي.
د مسلمان امت د بچو ترمنځ مينه او اړيکه په دې سره د تل لپاره غښتلې پاتې کېدلی شي.
څلورم :په نفسي او عاطفي اړخ کې د وګړو راټوکېدل چې په دې سره فرد د خپلې ټولنې
لپاره خواخوږی ،ګټور او د مستقيم فطرت څښتن وي ،داسې راوټوکيږي چې د ځمکې په ودانۍ
او ورڅخه د ګټو په اخستلو کې خپل فعال دور لوبوي ،د مشرۍ په مهال هر ډول ستړو ستونزو
ته د صبر تحمل او برداشت اوږه ورکوي ،او دغه ډول خلک په رښتنې توګه په ځمکه کې د اهلل
(((3
خليفګان دي.
له دې ځای څخه مونږ کوالی شو چې په صحيح مفهوم سره ايماني تربيې ته اړتيا درک کړو
چې وروسته به بيا په استمراري توګه روحي قوې ته تقويه ورکوي ،ذاتي قربانۍ ته وده ورکوي او د
انسان په داخل کې اخالقي جانب له بدو څخه ژغوري ،د انسان په اقوالو او افعالو کې روحيت
اچوي او د مطلوبو اعمالو په سر ته رسولو کې انسان ته اسانتياوې وربښي ،په دې خاطر چې د انسان
نفسي او حرکتي اهداف وجود ته راشي.
(((3
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تربوي

بنسټونه

دلته څه شمېر داسې بنسټونه شته دی چې په تربوي بنيان کې پرې باور کېدلی شي خو د ټولو
حصر په دوو کې امکان لري :لومړی :معريف بنسټ ،دوهم :عملي بنسټ.

معريف بنسټ دوه ډولونه لري :علم او ايمان:
لومړی ډول :علم :د سلوکياتو دوافعو او د فهم پوهې لپاره لويه کونجي ده ،اهلل پاک فرماييُ [ :ق ْل
اب ] (((3
َه ْل يَ ْستَوِ ي ا َّلذِ ي َن يَ ْعل َ ُمو َن َوا َّلذِ ي َن َل يَ ْعل َ ُمو َن ِإ َّن َما يَتَ َذ َّك ُر أُولُو ْالَلْبَ ِ
ژباړه :ورته ووايه چې ايا هغه خلک چې پوهيږي او هغه چې نه پوهيږي دوی سره برابر دي؟ پند
ايکې يواځې د عقل څښنان اخلي.
او نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم په دې ډېر حريص و چې خپلو ملګرو ته ګټور علم ورزده
کړي ،او هغوی يې پوهويل و چې له هغه ډول علم څخه د اهلل پورې پناه وغواړي چې ګتور نه وي،
هغه به ورته ورزده کول چې دا دعا ووايي[ :الل ُه َّم ِإ ِّني أَ ُعو ُذ ب َ
ِك مِ ْن ِعل ْ ٍم َل يَنْ َف ُعَ ،ومِ ْن َقل ْ ٍب َل يَخْ َش ُع
] (((3
ژباړه :ای اهلل! له تا پورې له بې ګټې علم او هغه زړه نه پناه غواړم چې نه ډاريږي.
دوهم ډول :ايمان :دا ډول يې د ماشومانو په
زړونو کې د ايمان د اراکنو په زده کړې سره په زړه
کې قرار لري ،د ايمان پېژندل هغه شمويل معنا
لري چې د ژوند ژواک په ټولو اړخونو باندې رڼا
اچوي ،او نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم په دې
ډېر حريص و چې د خپل امت په زړونو کې د
ايماني مستقيمې عقيدې کشت کر وکړي.
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عملي اساس يې بيا دري ډولو ته تقسيميږي :عبوديت ،تطبيق ،اخالق.
لومړی ډول :عبوديت( :((3د ګټورې تربيې لپاره ضرور ده چې زړه کې صداقت وي ،ځانګړي
متميز ذاتي صفتونه شته شي چې د ماشومانو په پالنه او تربيه کې مثبت رول ولري ،هغه به د ژوند
ټولې برخې بيا په پوره اخالص او له اهلل پاک سره په صادقانه اړيکو تېروي ،سلوک به يې مستقيم
او فکر به يې روڼ وي ،ان چې اميدونه او توقعات به يې هم په استقامت سينګار وي ،نبي کريم
صلی اهلل عليه وسلم معاذ بن جبل رضي اهلل عنه ته د سپارښتنې په مهال وايي :معاذه! زه درسره مينه
لرم ،له دې کبله له هېڅ لمونځ وروسته دا کلمات پرې نه ږدې[ :اللَّ ُه َّم أَ ِعنِّي َعلَى ذِ ْكرِ َكَ ،و ُش ْكرِ َك،
َو ُح ْسنِ ِع َبا َدت َ
ِك] (((3
ژباړه :ای اهلل! ستا په ذکر او ياد او ستا لپاره په ښايسته عبادت ته له ما سره مرسته او کومک
وکړې.
په دې دعا کې يې ورته دا ورزده کړل چې عبادت کول د اهلل پاک له پلوه په انسان باندې الهي
لورينه ده خو انساني اجتهاد نه دی ،بلکې رباني توفيق دی ،ترڅنګ يې ورته دا هم ورزده کړل چې
د عبادت ادا د تل لپاره له اهلل پاک څخه استعانت غوښتلو ته اړتيا لري ،نو د انسان په زړه کې دا تر
يقين ورسيږي چې د اهلل پاک د عبادت پر مهال د مومن بنده واجب جوړيږي چې د عبادت کولو
په مهال ورڅخه مرسته وغواړي او تولک پرې وکړي ،ځکه چې د عبادتونو توفيق اهلل پاک ورکوي
بل څوک نه.
دوهم ډول :تطبيق ،له عمل پرته علم هېڅ دی ،له دې کبله د اخرت په ورځ به د خلکو ترمنځ
د تفاضل وسيله عمل وي ،اهلل پاک فرماييَ [ :ف َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْ َقا َل َذ َّرةٍ َخيْ ًرا يَ َرهُ * َو َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْ َقا َل َذ َّرةٍ
َش ًّرا يَ َره ]
ژباړه :که د ذرې په څېر څوک کار خير ولري نو وبه يې ويني ،او که د ذرې په څېر څوک کار
شر ولري نو وبه يې ويني.
دريم ډول :اخالق ،اسالمي منهج هم دا دی چې له انسان څخه د ښو اخالقو څښتن جوړ کړي،
ان چې نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم په خپله ځان خلکو ته داسې ورپېژنی چې رسالت يې په
صا ِل َح ْ
الَخْ َلق] (((4
نېکو اخالقو باندې له پاللو څخه څرخيږي ،هغه فرماييِ [ :إ َّن َما بُعِ ثْ ُت ِلُتَ ِّم َم َ
ژباړه :زه په دې خاطر راستول شوی يم چې نېک اخالق بشپړ کړم.
او هغه يې د نيکو اخالقو په خپلولو راتيزوي ،ورته فرمايي[ :إ َِّن مِ ْن أَ َح ِّب ُك ْم ِإلَ َّي َوأَ ْق َر ِب ُك ْم مِ نِّي
اسنَ ُك ْم أَخْ َل ً
َم ْجل ًِسا يَ ْو َم القِ َيا َمةِ أَ َح ِ
قا ] (((4
ژباړه :په تاسو کې ما ته يقيني ګران او د قيامت په ورځ د مجلس په اعتبار نزدې هغه څوک
دی چې ښه اخالق ولري.
په ډاګه شوه چې اخالق د ايمان ظاهري تربيې ثمره او ګټه ده.
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تربيتې

بېلګې
د تربيتې بېلګو بيانول هغه څه دي چې د
اخالقو په ثبات کې ښه رول لري ،دلته غواړو
چې د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم او صحابه
کرامو رضي اهلل عنهم څخه د تربيت هغه بېلګې
ذکر کړو چې په ايماني تربيه يې کوچنيان څنګه
او په څه ډول پالل((4( .

.١

.٢
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له عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما
صلَّى
نه روايت دی فرماييَ [ :كا َن ال َّنب ُِّي َ
الح َسيْ َن،
اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم يُ َع ِّو ُذ َ
الح َس َن َو ُ
ِس َم ِ
اعي َل
َويَقُو ُل " :إ َِّن أَبَا ُك َما َكا َن يُ َع ِّو ُذ ِب َها إ ْ
ات ا ِ
ِس َحا َق :أَ ُعو ُذ ِب َك ِل َم ِ
هلل التَّا َّمةِ  ،مِ ْن ُك ِّل
َوإ ْ
مة] (((4
َشيْ َط ٍان َو َها َّم ٍةَ ،ومِ ْن ُك ِّل َعيْ ٍن الَ َّ
ژباړه :نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم به
حسن او حسين دواړه په دې دعا دمول
او ويل به يې :ستاسو پالر ابراهيم عليه
السالم به په دې دعا باندې اسمعيل او
اسحاق عليهما السالم هم دمول  :د اهلل
په پوره کلماتو سره په اهلل پورې پناه
غواړم ،له هر شيطان او زهريله حيواناتو
او حشراتو څخه ،او له هرې نظر بازې
سترګې څخه.
له ابوهريره رضي اهلل عنه نه روايت دی
چې رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم

فرماييَ [ :ما مِ ْن َم ْول ُ ٍود إ َِّل يُولَ ُد َعلَى الفِ ْط َرةَِ ،ف َأبَ َواهُ يُ َه ِّو َدانِهِ أَ ْو يُن َِّص َرانِهِ  ،أَ ْو يُ َم ِّج َسانِه]

.٣

(((4

ژباړه :هېڅ ماشوم نشته مګر په اسالمي فطرت سره پېدا کيږي ،مور او پالر يې ترې يهودي،
يا نصرانی او يا مجوسي جوړوي.
له عمر بن أبي سلمه رضي اهلل عنه نه روایت دی فرماييُ [ :كن ُْت ُغ َ
ال ًما فِ ي َح ْجرِ َر ُسولِ َّ ِ
الل
َّ
ُ
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َمَ ،و َكانَ ْت يَدِ ي ت َِط ُ
صلَّى اهلل َعلَيْهِ
الص ْحفَةِ َ ،ف َقا َل لِي َر ُسو ُل ِ
الل َ
َ
يش فِ ي َّ
الم ،س ِّم َّ َ
َ
ِكَ ،و ُك ْل مِ َّما يَل َ
اللَ ،و ُك ْل ِب َيمِ ين َ
َّ
ُ
ِيك ] (((4
غ
ا
ي
«
:
م
ل
س
َو َ َ َ
ُ َ

.٤

ژباړه :زه د رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم سره
په پالنه کې وم  -زه پرکټی وم  -په کاسه کې به
مې الس هر خوا ته تلو راتلو ،رسول اهلل صلی
اهلل عليه وسلم راته وويل :ماشومه! بسم اهلل
ووايه ،په ښۍ الس دې خوراک کوه ،او له هغه
ځايه خوراک کوه چې تا ته نزدې وي.
له عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما نه
روايت دی چې زه له رسول اهلل صلی اهلل
عليه وسلم سره يوه ورځ وروسته روان وم،
راته يې وويل [ :يَا ُغ َل ُم ِإ ِّني أ ُ َعلِّ ُم َك َك ِل َم ٍ
ات،
الل يَح َف ْظ َك ،اح َف ِظ َّ َ
اح َف ِظ َّ َ
الل ت َِج ْدهُ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
استَ َعن َْت
ت َُج َ
اسألِ اللَ ،و ِإ َذا ْ
اه َكِ ،إ َذا َسألْ َت َف ْ
َّ
ُ
َ
اجتَ َم َع ْت َعلَى
استَعِ ْن بِاللَِ ،و ْ
اعل َ ْم أ َّن األ َّم َة لَ ْو ْ
َف ْ
ِش ْيءٍ لَ ْم يَنْ َف ُع َ
أَ ْن يَنْ َف ُع َ
وك إ َِّل ب َ
وك ب َ
ِش ْيءٍ َق ْد َكتَبَ ُه
َّ
اللُ لَ َ
ك ] (((4
ژباړه :ای هلکه! زه درته ځينې کلمات
درښايم  -عمل پرې وکړه  -د اهلل لحاظ او
خيال وکړه  -اوامر يې ومنه او له نواهيو څخه
يې ځان وساته  -نو اهلل پاک به ستا لحاظ
وکړي  -له مکروهاتو او ستونزو ستړيو څخه
به دې وساتي  -او چې کله هم مرسته غواړې
نه له اهلل څخه يې وغواړه ،په دې يقيني شه
چې که ټول امت دې په ګټه او فايده راغونډ
شي خو چې اهلل پاک درته نه وي ليکلي هېڅ
ګټه به درته ونه شي رسوالی.
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له حسن بن علي رضي اهلل عنه نه روايت دی چې ما ته په وترو کې د قنوت کلمات نبي کريم
صلی اهلل عليه سلم داسې رازده کړي دي[ :اللَّ ُه َّم َعافِ نِي فِ ي َم ْن َعا َفيْ َتَ ،وتَ َو َّلنِي فِ ي َم ْن تَ َو َّليْ َت،
ضيْ َت َوبَارِ ْك لِي فِ ي َما أَ ْع َطيْ َتِ ،إ َّن َك تَق ِْضي َو َل يُق َ
اهدِ نِي فِ ي َم ْن َه َديْ َتَ ،وقِ نِي َش َّر َما َق َ
ْضى
َو ْ
عالَيْت] (((4
َعلَيْ َك ِإ َّن ُه َل يَذِ ُّل َم ْن َوالَيْ َت ُسبْ َحانَ َك َر َّبنَا تَ َبا َر ْك َت َوتَ َ
ژباړه:يا اهلل د هغه کسانو سره چې تا ورته هدایت کړی دی ماته هم هدايت وکړه ،او د هغه
کسانو په جمله کې چې تا ورته عافيت ورکړی ماته هم عافيت راکړې ،او د هغو کسانو په
جمله کې چې تا يې ساتنه کړې ده ،زما ساتنه او حفاظت هم وکړه ،او په هغه څه کې چې تا
ماته راکړي دي برکت واچوه ،او څه چې تا فيصله کړې ده د هغه د شر نه مي وساته ،ځکه
همدا ته فيصله کوونکی يې ،او ستا د حکم څوک دفع کوونکی نشته ،په رښتيا سره
چې ته له چا سره دوستي وکړي ،هغه به خوار نشي ،او له چا سره چې دښمني وکړې ،هغه به
عزتمند نشي ،ته د برکت واال ذات يې ،او ته د لويي څښتن يې ای زمونزه ربه.
له انس بن مالک رضی اهلل عنه نه روايت دي چې ما ته رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم وويل:
[يَا بُن ََّي ِإ َذا َد َخل ْ َت َعلَى أَ ْهل َ
هلِ بَيْتِك] (((4
ِك َف َسلِّ ْم يَ ُكو ُن بَ َر َك ًة َعلَيْ َك َو َعلَى أَ ْ

ژباړه :ځويه! کله چې هم خپل کور ته ننوځې نو د کور په خلکو دې سالم وکړه ،دغه
سالمي کلمات به ستا او ستا د کورنۍ لپاره خير او برکت وي.
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم
له جندب بجلی رضي اهلل عنه نه روايت دی فرماييُ [ :كنَّا َم َع ال َّنب ِِّي َ
الي َما َن َقبْ َل أَ ْن نَتَ َعلَّ َم الْ ُق ْرآنَ ،ثُ َّم تَ َعلَّ ْمنَا الْ ُق ْرآ َن َفا ْز َد ْدنَا ِبهِ إِي َما ًنا]
َونَ ْح ُن فِ تْيَا ٌن َح َزاوِ َرةٌَ « ،فتَ َعلَّ ْمنَا ْ ِ
(((4

.٨
.٩
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ژباړه :مونږ د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم په ملګرتيا کې قوی زلموټي وو ،دقران کريم له
زده کړې څخه مو مخکې ايمان زده کړ ،بیا مو قران زده کړ نو ايمان مو پرې ډېر کړ.
د انس بن مالک مور أم سليم رميصاء رضي اهلل عنها چې کله اسالم راوړ نو دغه مهال انس
رضي اهلل عنه د غيږي ماشوم و چې شيدې به خوړې ،مور به يې انس رضي اهلل عنه ته دغه
مهال په شهادتينو تلقين ورکو ،ورته به يې ويل :ووايه :ال اله اال اهلل ،أشهد أن محمدا رسول
اهلل ،نو انس رضي اهلل عنه به دغه کلمات ورسره ويل((5( .
ابراهيم تيمي رحمه اهلل وايي :سلفو صالحينو به د خپلو ماشومانو خبرې په ( ال اله اال اهلل )
باندې ماتولې ،اووه ځله به يې ورته تهليل ووايه نو هغوی به دا کلمه وويله((5( .
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په ايمانياتو باندې

د ماشوم پالل...
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د مضمون

د مضمون له نګاه نه د ماشوم لپاره ايماني تربيه
خورا نهايت زياته مهمه ده ،ځکه په دې سره د ماشوم
د ښو خويونو او عادتونو بنسټ کېښودل کيږي او فکر
او زړه ته يې صحيحه او درسته عقيده په کامل قوت
سره ورښکته کېږي ،بلکې د ژوند په ټولو برخو او نيکو
اخالقو ته يې مزيده توجيه او الرښونه هم ده ( ،((5په دې
مرحله کې ماشوم ټولې نړۍ ته خپلې موخې ورښايي،
نو له کبله يې خپل اخالق او برخورد او سلوک اصالح
کړي ،چې څومره يې هدف متحقق وي هومره په دنيا
کې سعيد او نېک بخته وي ،او په اخرت ورته د خپل
سعادت په اندازه سرفرازي ورکړل شي ،دومره ده چې د
ماشوم په دې عمر کې دا دنده د مور او پالر ده ،ځکه
خو يې قرانکريم شان او مرتبه پورته کړې ده ،اهلل
َّ ُ
پاک فرمايي[ :يُ ِ
م ] (((5
وصي ُك ُم الل فِ ي أَ ْو َلدِ ُك ْ
ژباړه :ستاسو د اوالدونو په پار درته اهلل پاک
ځانګړې سپارښتنه کوي.
بلکې نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم ورباندې
بيخي ډېر صراحت کړی دی ،هغه فرماييَ [ :ما مِ ْن
َم ْولُ ٍود إ َِّل يُولَ ُد َعلَى الفِ ْط َرةَِ ،ف َأبَ َواهُ يُ َه ِّو َدانِهِ أَ ْو يُن َِّص َرانِهِ ،
سانِه ] (((5
أَ ْو يُ َم ِّج َ
ژباړه :هېڅ ماشوم نشته مګر په د حق د قبلولو
قابليت سره پېدا کيږي ،مور او پالر يې ترې يهودي،
يا نصرانی او يا مجوسي جوړوي.
ياد حديث په يو څو اموورو باندې داللت کوي:
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په انسان کې ايمان فطري دی ،څوک چې له ايمان څخه ستنيږي عوارض يې بشر په خپله
دی.
د ماشوم په تربيه او پاللو کې حديث مبارک د مور او پالر مسؤليت او لوی دور لوبولو ته
اشاره کوي.
حديث مبارک د ټولنې هغه اغيز ته هم اشاره کړې ده چې د ماشوم په تربيه کې لوبوي.

(((5

دا هم د اهلل پاک لورينه ده چې له دليل او برهان پرته يې د ماشوم د پاللو په لومړي پړاو کې د هغه
زړه او سينه خالصه کړې ده ( ،((5د دې حديث په رڼا کې مور او پالر د ځوي په خونديتوب کې بايد
خپل فعال رول ولوبوي او به مذکور فطرت باندې خاص ترکيز وکړي ،او په هغه دين باندې د خپلو
بچو پالنه وکړي چې د قراني ايتونو او صحيحو نبوي حديثونو څخه استخراج شوی دی ،مور او پالر
هېڅکله بايد په هغو عنعناتو او تقليدونو بسيا ونه کړي چې له ټولنې څخه ترويجيږي ،تقليدي
اسالم هېڅکله هم د چا لپاره په دې عصر کې د انحراف مخه نه ډب کوي ،او نه هم د شخصيت
کمزورتيا او د هويت ويلي کېدل خوندي کویل شي.
د کوچني ماشوم پاک زړه له هر ډول نقش او تصوير څخه پاک وي له دې کبله کېدای شي چې
هر ډول نقش او تصوير ته ځای ورکړي ،که د ماشوم نفس د خير په کارونو باندې روږدی شي او په
علم کې يې راشي په دنيا او اخرت کې به د سعادت څښتن شي ،مور او پالر او د کار خير هر معلم
او ښوونکی به ورسره په ثواب کې ګډونوال وي ،خو که د ماشوم نفس د شر او شرارت په کارونو
باندې روږدی شي او د بهائمو او چارپايانو په څېر ال وباله پرېښودل شي نو د شقاوت او هالکت
ښکار به شي ،ګناه او وبال به يې خپل سرپرست او نګران ته هم ورسيږي ( ،((5ځکه ښه ډول ارزول
په کوچنيتوب کې کيږي ،خو که کوچنی ال وباله او بې مهار پرېښودل شي او شرارت يې طبيعت
جوړ شي نو کار خير ته راستنول به يې ډېر ګران وي (.((5
د غښتلي ايمان څښتن او اسالمي تعليماتو ته ژمنې کورنۍ کې چې د کوم کوچني نشو نما وشي
او په هر څه کې مور او پالر تقليد کړي ،د مور او پالر د نظر له مخې خپل ځانګړي مفاهيم
تصحيح کړي ،ګورو چې داسې خلک هم شته چې په پوره باور او کلک عزم باندې شرعي مفاهيم
مقدم بويل چې دا په ماشومانو کې بعينه د مور او پالر ديني جذبه راويل ،خو که د کوم ماشوم مور
او پالر شرعي تعليماتو ته ژمن نه وي ،نو ډېره به ګرانه وي چې په مستقبل کې دین راجذب کړی
شي ،ځکه چې په کوچني توب کې يې د دين هېڅ اثر نه وي ليدلی نو ديني افکار او اتجاهات يې
په شخصيت کې ځای هم نه نيسي((5( .
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د ديني اړخ نشو نما

د کوچنيانو په نفسياتو کې دين د اهلل پاک د وجود له فکرې څخه پېل اخلي ،بيا يې ترڅنګ
نور اندونه راڅرګنديږي ،د پېدا کېدو ،د اخرت او مالئکو او شيطانانو فکر ،د کوچنيتوب د نښانو
ديني نشو نما دا مرحله څلور ځانګړني لري:
أ واقعي ځانګړنه :چې ماشوم ديني مفاهيم په خپلو محسوسو واقعيتونه کې راتاو کړي ،څومره
چې کوچنی وده کوي هومره حقيقت پېژني او د ديني مفاهيمو په ادراک کې مخکې ځي او
د مراهقت په مرحله کې یې خپل نصاب وګرځوي.
ب شکلي ځانګړنه :دا هله چې کوچنی په خپلو عبادتونو او دعاګانو کې خپل مشران تقليد
کړي ،له دې پرته چې کوچنی دې د خپلو عبادتونو او اذکارو په معنا او روحي ستروالي
وپوهيږي ،له مريب سره خو بيخي الئق دي چې د ماشومانو له دې مرحلې څخه ګټه واخلي او
د اسالم په اراکنو ،په اسالمي اخالقو او د ايمان په اراکنو او ثمراتو يې وپوهوي.
ج ګټوره ځانګړنه :چې کوچنی د خپلو عبادتونو په ادا سره د خپل مور او پالر او د استاذانو
خوشحالي درک کړي ،نو دا مهال ماشومان د خپل عبادت په ادا سره د دوی خوشحالول
غواړي ،کوچنی دا مهال خپل عبادت په دې خاطر هم کوي چې خپلې ګټې تر السه کړي او
يا د هغه عقوبت مخنيوی وکړي چې د کسالت او ال وباليت په مهال ورته متوجه کيږي.
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تعصبي ځانګړنه :په دې ځانګړنې سره کوچنی د خپل دين لپاره د والء تر کچه رسيدلی خپل
فطريت تعصب کوي ،د سترې درجې کار يې د دين او اهلل پاک لپاره تعصب دی((6( .

له تېرې څېړنې څخه په استنباط کوالی شو چې ايماني تربيه باندې د ترکيز اهميت درک
کړو ،په عمومي توګه د ټولو کوچنيانو او په ځانګړې توګه په دې دور کې چې فتنې ورپکې په
ډېرښت دي او د ملهياتو او په ناوړه امورو باندې د بوختيا اسباب او اساليب بلها تنوع لري  ،بايد
مور او پالر او ګرد پالونکي زيار اوباسي چې د کوچنيانو په ذهن کې ايماني کشت او کر وکړي
او ايماني امور ورته اسان معريف کړي.
په ايماني تربيه باندې د ماشوم پاللو په مهال بايد مور او پالر او ښوونکي الندې امورو ته
متوجه وي:
لومړی :د کوچني په نفس کې د فطرت غښتلتيا ،ترڅو کوچني ته د توحيد د کلمې په تعليم او
زده کړه کې رول ولري.
دوهم :د ايمان د شپږو اراکنو په ورزده کړې سره د ماشوم په نفس کې ايمان ته وده ورکول چې
بنسټ به يې له رب پروردګار سره مينه او د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم سره محبت او قراني
تعليمات وي(.((6
د والدينو په نفسونو کې ديني فطرت د خپلو بچو د تربيې په تړاو ستر مرستندويه دی ،فطرت د
تدين باعث په ډاګه کوي ،او تدين هم د نورو طبيعي غرائزو په څېر غريزه ده چې تبديل او تغيير
نه قبلوي ،بلکې توجيه او نشو نما قبلوي ،شونې ده چې د تدين غريزه په بيالبېلو هغو ځايونو کې
استعمال شي چې له کبله تدين نه دی شته شوی ،خو ولې ګورو چې اسالم بيا فطرت ته له هغه
اړخه توجيهات متوجه کوي چې له کبله يې تدين شته شوی دی((6( .
يو له هغو مهمو امورو څخه چې د ماشوم نشو نما پرې اړينه ده د ايمان د شپږو اراکنو زده کړه
ده چې مهم يې په اهلل پاک باندې ايمان دی ،په اهلل پاک باندې ايمان او ورسره محبت له کبله د
ايمان پاتې اراکن خپله شته کيږي ،له دې کبله اهلل پاک خپل محبت ،هغه ته خضوع او خشوع
د ايمان لپاره موکد قانون ګرځویل دی ،د دې معنا دا ده چې له اهلل پاک سره مينه او محبت او له
دښمنانو سره يې دښمني د هغه د اطاعت له لوازمو څخه دي ،او اهلل پاک په دنيا کې واجب کړي
دي چې بايد په ټولو ديني محبتونو بايد له اهلل سره مينه او پورته وي ،اهلل پاک فرماييُ [ :ق ْل إِن
ِجا َرةٌ تَخْ َش ْو َن َك َسا َد َها
اج ُك ْم َو َع ِشي َرتُ ُك ْم َوأَ ْم َوا ٌل ا ْقتَ َر ْفتُ ُم َ
وها َوت َ
َكا َن آبَا ُؤ ُك ْم َوأَبْنَا ُؤ ُك ْم َو ِإخْ َوانُ ُك ْم َوأَ ْز َو ُ
َو َم َساكِ ُن تَ ْر َ
صوا َح َّتىٰ يَ ْأت َِي اللَّـ ُه ِب َأ ْمرِ ِه
ض ْونَ َها أَ َح َّب ِإلَيْ ُكم ِ ّم َن اللَّـهِ َو َر ُسولِهِ َو ِج َه ٍاد فِ ي َسبِيلِهِ َفتَ َر َّب ُ
َواللَّـ ُه َل يَ ْهدِ ي الْ َق ْو َم الْ َف ِ
ن ] (((6
اسقِ ي َ
ژباړه( :اى پېغمبره!) (ته دوى ته) ووایه :كه چېرې وي ستاسو پلرونه او ستاسو زامن او ستاسو
وروڼه او ستاسو ښځې او ستاسو قبیله او هغه مالونه چې تاسو هغه ګټلي دي او هغه تجارت چې
تاسو د هغه د بندېدو وېره كوئ او هغه استوګنې چې تاسو هغه خوښوئ ،تاسو ته ډېر محبوب دي
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له اهلل او د هغه له رسول او د هغه په الره كې له جهاد كولو نه ،نو بیا انتظار كوئ ،تر هغه پورې
چې اهلل خپل حكم راويل او اهلل فاسقو خلقو ته هدایت نه كوي.
او اهلل پاک د خپلو بندګانو لومړی صفت چې هغه پرې ورباندې خوشحاله وي دا دی چې دوی
له اهلل سره مينه لري ،هغه فرمايي[ :يَا أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا َمن يَ ْرت ََّد مِ ن ُك ْم َعن دِ ينِهِ َف َس ْو َف يَ ْأتِي اللَّـ ُه
ِب َق ْو ٍم يُ ِح ُّب ُه ْم َويُ ِح ُّبونَ ُه أَذِ َّل ٍة َعلَى الْ ُمؤْمِ نِي َن أَ ِعزَّةٍ َعلَى الْ َكافِ رِ ي َن يُ َج ِ
اه ُدو َن فِ ي َسبِيلِ اللَّـهِ َو َل يَ َخا ُفو َن
لَ ْو َم َة َلئ ٍِم َ ٰذل َ
ض ُل اللَّـهِ يُ ْؤتِيهِ َمن يَ َشاءُ َواللَّـ ُه َو ِ
م] (((6
ِك َف ْ
اس ٌع َعلِي ٌ
ژباړه :اى هغو كسانو چې ایمان يې راوړى دى! په تاسو كې چې څوك له خپل دین نه مرتد شو،
نو ژر ده چې اهلل به داسې خلق راويل چې هغه (اهلل) به له دوى سره مینه كوي او دوى به له هغه
(اهلل) سره مینه كوي ،په مومنانو به ډېر نرمي كوونكي وي او په كافرانو باندې به ډېر سخت
وي ،د اهلل په الر كې به جهاد كوي او د هېڅ مالمت كوونكي له مالمتیا نه به نه وېرېږي ،دا د
اهلل فضل دى ،چا ته چې وغواړي هغه ته يې وركوي او اهلل ډېر د فراخۍ واال ،ښه پوه دى.
او اهلل پاک توضيح کړي دي چې خالص توحيد هله شته کيږي چې د اهلل پاک لپاره محبت
َّاس َمن يَت َِّخ ُذ مِ ن ُدونِ اللَّـهِ أَن َدا ًدا
مطلق باندې د توحيد عقیده ونه لري ،اهلل پاک فرماييَ [ :ومِ َن الن ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
اب أ َّن ال ُق َّوةَ
يُ ِح ُّبونَ ُه ْم َك ُح ِ ّب اللَّـهِ َوا َّلذِ ي َن آ َمنُوا أَ َش ُّد ُح ًّبا ِ ّللَّـهِ َولَ ْو يَ َرى ا َّلذِ ي َن َظل ُموا ِإ ْذ يَ َر ْو َن ال َعذ َ
اب] (((6
ِللَّـهِ َجمِ ي ًعا َوأَ َّن اللَّـ َه َشدِ ي ُد الْ َع َذ ِ
ژباړه :او په خلقو كې ځېنې هغه څوك دي چه له اهلل نه غير نور شريکان نیسي ،له هغوى سره
مینه كوي له اهلل سره د مینې په شان ،او هغه كسان چې ایمان يې راوړى دى؛ له اهلل سره په مینه
كې ډېر سخت (او كلك) دي ،او كه چېری هغه كسان چې ظلم يې كړى دى؛ دا وویني ،كله
چې دوى عذاب ویني ،چې یقینًا قوت ټول خاص د اهلل لپاره دى او دا چې یقینًا اهلل ډېر سخت
عذاب وركوونكى دى.
خو د کوم عبادت لپاره چې اهلل پاک مونږ پېدا کړي يو نو د محبت لويه مرتبه ده ،او د اهلل
دتوحيد بنسټ له اهلل پاک سره مينه او محبت کول دی او همدا د اهلل پاک د الوهيت اصل او د
عبادت حقيقت دی ،تر هغه د انسان توحيد تر کمال نه رسیږي ترڅو له اهلل پاک سره کامله مينه
ونه لري چې په ټولو مينو او محبتونو تفوق لري ،پرېکړې به په همدغه مينه او محبت باندې پالل
کيږي او د انسان ټول محبتونه به د اهلل پاک د محبت تابع وي او د انسان سعادت او فالح هم د
همدې پورې تړل شوی دی((6( .
دغسې محبت چې بنسټ يې په اهلل باندې کامل ايمان وي د کوچنيانو د سلوکو د استقامت
لپاره او په اسالم باندې د سرښندنې او د اهلل پاک او د هغه درسول د اطاعت ستره وسيله ده ،که
د چا په زړه کې د اهلل مينه ځای پر ځای شي نو عقيده او عبادت او اخالق به يې دروست شي،
که په ځينو جزيئ مسائلو کې څه هم دغه ډول سړی انحراف ولري او يا پرې غفلت او نسيان
طارئ شي خو په ډډ کې يې له اهلل سره مينه بېرته ديني استقامت ته راستنوي ( ،((6ځکه مينه او
محبت يواځې دا نه چې خارجي دوافع هم لري بلکې داخلي دوافع لري.
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اسالمي عقیده چې د کومې موخې نشر او اشاعت کوي بيخي د انسان د فطرت او طبيعت سره
سمون خوري ،له سليم عقل سره موافق خو ورسره هېڅ ډول تناقض نه لري ( ،((6دا ډول اسالمي
عقيده دومره ځانګړنې او امتيازات لري چې بله عقيده يې نه لري ،ايکې يواځې اسالمي دين
دی چې فکري ،عقيدوي ،اخالقي او تشريعي نظم او ضبط لري ،له دې نګاه څخه چې اسالمي
دين فکري او عقيدوي نظام او ضوابط لري نو د نړۍ لپاره يې هومره شامل تفسير کړی دی چې
د نړۍ پايله به څه وي؟ په داخل کې يې حقائق څه شی دي؟ له دې وروسته به بيا څه وي؟ ژوند
څنګه پېل اخلي؟ له ژوند څخه موخه او هدف څه شی دی چې انسان يې له کبله شته شوی دی؟
دا ټول هغه څه دي چې د انسان عقلي پوښتنې ځوابوي ،تر هغه انسان نه شي هوسا کېدای ترڅو
خپلو پوښتنو ته شافي او کافي ځوابونه ونه لري ،ورنه خپل ټول ژوند به په نا اراميو ،اضطراب او
کشمکش کې تيروي ،ځکه چې د ژوند په تړاو هېڅ قابل غور څه نه لري((6( .
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ګټې او فايدې
د ایمانی تربيې ورکونکی مريب او معلم ګڼ شمېر ثمرات ترالسه کوي چې ځنې يې دا دي:

1
2
3
4
5
6
7
8

لومړی :د خير او ښېګړې په کارونو مسارعت کول ،دا ډول مريب د تل لپاره زيا اوباسي چې
اهلل پاک ته د قربت او رضا کارونه کوم کوم دي چې ويې کړي.
دوهم :ايماني تربيه په انسان کې داخلي تدبير تقويه کوي ،ژوندی ايمان دې ته ويل کيږي
چې د انسان په سلوکو کې مثبت رول ولري.
دريم :په دنيا کې زهد ،په داسې حالت کې يې زړه بيخي له دنيا سره هېڅ اړيکه نه لري او
نه يې دنيا د تعامل او اهتمام موخه وي.
څلورم :الهي مالتړ ،په داسې وختونو کې اهلل پاک د خپل مومن بنده ټولې چارې پخپله په
هغه توګه اداره کوي چې د بنده مصلحت او ګټه او د دنيا او اخرت سعادت يې ورپکې وي.
پنځم :اهلل پاک ته رغبت ،څومره چې هم د انسان ايمان ډېرښت کوي هومره يې په اهلل پاک
باندې باور ډېريږي ،هغه ته يې رغبت او له مخلوق څخه يې انصراف ډېر وي.
شپږم :د افرادو ترمنځ ستړې ستونزې او د سلبياتو کمښت ،څومره چې زړونه په ايمان
باندې ودان وي هومره پرې د هواپرستۍ اغېز سست وي ،د انسان اراده دومره پياوړې شي
چې د هر کار خير په کولو باندې انسان مجبوروي.
اووم :په خلکو کې د مثبت اړخ تقويه ،د غښتلي ايمان څښتن د تل لپاره د خپل ځان او بل
په اصالح بوخت وي.
اتم :د ډاډ او اطمئنان احساس ،څومره چې د چا په زړه کې ايماني باور غښتلی وي هومره
ترې د وير ډار ثقافت کډه کيږي او خلک هم ورڅخه ډار لري((7( .
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د ايمانې تربيې
اړوند

مور او پالر بايد بچو ته هغه څه ورزده کړي چې ايماني قوه يې
غښتلي کوي ،د هغوی سلوک او اخالق ارزيابي کوي او د محمد
صلی اهلل عليه وسلم امت ته په انتساب وياړ کوي ،په دې معنا کې
الندني امور راځي:

.١

.٢
.٣
.٤
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د ايمان د شپږ واړه اراکنو زده کړه ،اجمالي ايمان داسالمي
شريعت شمول چې له فطرت او انساني طبيعت سره سمون
خوري ،ترڅنګ يې ځان د شکلي تلقين څخه د ځان ساتلو
خيال ساتل چې له انسان څخه د ايمان روح سلبوي ،خو دې ته
بايد پام ولرل شي چې ياد عمليات بايد په داسې حالت ترسره
شي چې زړه راوېښوي او عقل ته حرکت ورکړي او د انسان
سلوک ورسره پاک صفا شي.
له افراط او تفريط پرته د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم ،د
هغه له کورنۍ او بي بيانو ،او د ټولو صحابه کرامو رضي اهلل
عنهم اجمعين سره په مينه او محبت باندې د بچو پالل.
د اسالمي دين د شعائرو او نښو نښانو په تعظيم باندې د بچو
پالل ،او په ديني شعائرو باندې يې له ملنډو او رشخند څخه
ډارول((7( .
کوچنيان په دې پوهول چې ايمان له نيکو اعمالو انجامولو
پرته نه بشپړيږي ،ايمان د نيکو عملونو په کولو زياتيږي او
د بدو عملونو په کولو کميږي ،ايماني تربيه تر هغه ضروري
ده ترڅو د کوچني په اخالقو او سلوکو او عبادت کې خپلې
ميوې ورکړي((7( .

.٥
.٦
.٧

د کوچنيانو په نفسونو کې د اخرت په ورځ باندې د کلک ايمان لرلو عقيده ،چې په دغه ورځ
به انسان ته د هغو عملونو بدله ورکړل کيږي چې دنيا کې پرې بوخت و ،که څوک محسن
وي نو بدله يې جنت او که بد کار وي نو بدله يې اور دی.
کوچنيان د اهلل پاک په مراقبه پوهه ول ،چې په هر حالت کې يې هغه ويني او ګوري ،هغه يې
اقوال اوري او پرې پوهيږي ،او د ژوند هېڅ حالت يې پر هغه پټ او پناه نه دی.
کوچنيان پوهول چې ديني مسير يې حق او حقيقت دی ،ترڅو دا شعور يې پرې باعث شي
چې اسالمي دين ته انتساب کې دځان عزت او احترام وويني او دين ته په هر حالت کې ژمن
وي((7( .
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د کوچنيانو په زړونو کې د ايمان
د کشت او کر اسلوبونه

کوالی شو چې دا ډول اسلوبونه دوو ډولونو ته تقسيم کړو ،يو ډول يې د کوچني له تمييز
څخه وړاندې او بل ډول يې ورڅخه وروسته.

(((7

د هغو امورو له جملې څخه چې د تمييز له مودې نه وړاندې د کوچني په زړه کې ايمان ته
پياوړتيا وربښي دا امور دي:

.١

.٢
.٣
.٤
.٥
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په چاپيريال کې يې د هغو نومونو په مغز پوهول چې دا يې اوري لکه عبداهلل ،عبدالرحمن،
عبدالکريم ،او په اجمالي توګه يې د دې نومونو په معناګانو پوهول ،د اذان په اوريدو ورته
د اهتمام درس ورکول ،ورځني اذکار ورته يادول او په هغې باندې ورته د خيال ساتلو درس
ورکول ( ،((7د اهلل پاک لورينې ورته يادول او په ځانګړې توګه د خوراک او څښاک په مهال،
هغوی ته د خوراک په مهال بسم اهلل ورزده کول او په اخر کې يې په الحمدهلل ويلو باندې
روزل.
د قرانکريم ځينې سورتونه ورته يادول ،او کوچنی په دې پوهول چې قرانکريم د اهلل
پاک کالم دی ،لومړی بايد ورته سورت فاتحه ور زده کړی شي او بيا سورت اخالص او بيا
معوذتين ،دا راز ماشوم ته ځينې هغه قصيدې او شعرونه ور زده کول چې د صحيح ايمان
ترجماني ورپکې شوي وي((7( .
د خوشحاليو په مهال ورته د اهلل پاک نوم وريادولو خيال ساتل ،بايد د کوچنيتوب په مهال ورته
د اهلل د پاک نوم له عذابونو سره ياد نه شي ،دا مهال به مريب ماشوم ته د اهلل پاک د غضب
اوعذاب او درزخ ډېرې خبرې نه کوي.
په اخالقو او قوت کې کوچنيان ښايسته اخالقو ته توجيه کول ،ترڅو د اهلل پاک عظمت او
قدرت باندې سم دم پوهه شي ،او له اهلل سره يې په دې مينه پېدا شي چې ټوله نړۍ او کائنات
يې ورله مسخر کړي دي.
په سلوکو  ،په ترحم او مهربانۍ ،د خبرو د کولو او اورېدلو په ادبونو باندې ماشوم اموخته کول،
د ښه مقتدا له الرې يې په نفسيت کې اسالمي اخالق کرل ترڅو د فضيلت او خيريت په
فضا کې ژوند وکړي او له ارد ګرد چاپيرال څخه د خير او سعادت اقتباس وکړي((7( .

اما د تمييز له مودې وروسته مخکنو يادو شويو امورو ته بايد د غور او سوچ دا امور هم اضافه
شي:

.١

د نړۍ په ستروالي ،په دقيق صنعت او غښتليتا باندې بايد کوچنی وپوهول شي ،ترڅو له
[صنْ َع َّ ِ
الل ا َّلذِ ي أَتْ َق َن ُك َّل
دې الرې د اهلل پاک عظمت او جالل وپېژني ،اهلل پاک فرماييُ :
يءٍ ] (((7
َش ْ
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ژباړه( :وګورئ) كاریګري د اهلل هغه چې هر شى يې محكم كړى دى.

.٢

د اهلل پاک په افعالو او مخلوقاتو باندې کوچنيانو ته تذکير ورکول ،ترڅو له اهلل پاک سره مينه
ولري او ثناګانې يې ووايي ،د بېلګې په توګه له ورځې او شپې د پېدا کولو څخه د اهلل پاک
حکمتونه ،له لمر سپوږمۍ ،له حواسو :غوږونو ،سترګو ،ژبې او نورو شيانو په تخليق کې د اهلل
الس َما َو ِ
ض َو َما
ات َو ْالَ ْر َ
پاک حکمتونه ،اهلل پاک فرمايي[ :أَ َولَ ْم يَتَ َف َّك ُروا فِ ي أَنف ُِسهِ م َّما َخل َ َق اللَّـ ُه َّ
رونَ] (((7
بَيْنَ ُه َما إ َِّل بِالْ َح ِ ّق َوأَ َج ٍل ُّم َس ًّمى َوإ َِّن َكثِي ًرا ِ ّم َن الن ِ
َّاس ِب ِلقَاءِ َر ِ ّبهِ ْم لَ َكافِ ُ

ژباړه :ایا دوى په خپلو نفسونو كې فكر نه دى كړى ،چې اهلل اسمانونه او ځمكه او هر هغه څه چې د
دې دواړو په مینځ كې دي؛ نه دي پیدا كړي مګر په حقه سره او په ټاكلې نېټې سره او بېشكه
ډېر له خلقو ځنې د خپل رب په مالقات خامخا منكران (او كافران) دي.

.٣

.٤
.٥
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له روانو پېښو څخه په ګټه اخستلو سره موقعې او چانسونه کتل تر څو ماشومانو ته د خير
جمله کارونه محبوب او له شر او شرارت څخه يې نفرت پېدا شي ،دبېلګې په توګه :که
ناجوړه شي نو بايد ده چې مونږ د هغه د زړه رابطه اهلل پاک سره جوړه کړو ،دعاګانې بايد
ورته ور وښايو ،ښه ګمان په اهلل پاک ور زده کړو ،شرعي دمونه ور زده کړو ،که کور ته
ميوجات يا نور خواږه راوړو بايد ده چې د شکر ويستلو عبادت باندې يې روږدي کړو او ويې
خبرو چې دا د اهلل پاک پر مونږ ځانګړې لورينه ده ،د سترو دردونکو پېښو په مهال بايد مور
او پالر خپلو کوچنیانو ته له ايماني مفاهيمو له زده کړې څخه ډډه وکړي ځکه چې هغوی
د پوهې او ادارک د کاملې قوې څښتنان نه دي((8( .
د اسالمي خويونو د تعليم په خاطر مور او پالر بايد د ماشومانانو لپاره عملي عادات ولري
تر څو موخه په اسانۍ سره تر السه کړو ،له دې کبله له مريب سره ښائيږي چې د اقتداء لپاره
بايد پخپله نېکه بېلګه وي ،ځکه د دين او اخالقو ترمنځ تعامل او سلوک رښتنې اړيکه
لري چې د غور او سوچ تقابل بيخي نه ارزي((8( .
له هدفي قصو او واقعو څخه ګته اخستل تر څو کوچنيانو ته ور زده کړی شي او له خيالي
قيصو څخه يې لرې ساتل ،مناسب ده چې واقعه اوقصه ورته د اغېزناک تمثيل له الرې
واورول شي ،او ورڅخه هغه موخې ظاهره شي چې له کبله يې ماشوم ته قصه اورول
کيږي ،د شعرونو اورولو له الرې هم مونږ کوالی شو چې د کوچنيانو نفسيتونه په ښو
اخالقو باندې وروزو ،د نبي کریم صلی اهلل علیه وسلم سيرت ورپېژندل ترڅو اطاعت
يې وکړي او په ځانګړي توګه بيا هغه واقعات چې د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم د
ماشومتوب په مهال تر سره شوي دي ،يا يې له ماشومانو سره خوندور مواقف او له دوی
سره لوبې لوبالې ،د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم هيئت او د هغه بهترين اخالق ،همدا
راز کوالی شو چې ماشومانو روزنه د صحابه کرامو رضي اهلل عنهم په قصو او ايماني
افروز واقعاتو باندې وکړو ،د نبي کريم صلی اهلل عليه بي بيانې او د هغه پاکه کورنۍ -
رضي اهلل عنهم أجمعين  -په واقعاتو او داسې نور((8( .

.٦

.٧
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د کوچنيانو لپاره په تربيت کې ميانه روي کول ،په هغوی هغه شاق کارونه نه تحميلول چې
له توان نه يې بهر وي ،هېره دې نه وي چې د ماشومانو لپاره د لوبو او سپورټس وختونه له
ياده ونه باسو ،باید داسې چلند ورسره ونه کړو چې د هغوی د طبيعي او نفسي نشو نما مخه
نيسي ،يا ترې د کارونو اړوند هرومرو مثبتې نتيجې وغواړو ،يا پرې هغه څه تحميل کړو چې
د کوچنيتوب له اساسي حاجتونو څخه يې بې برخې کوي ،ځکه په دې برخه کې مغاالت
کول او ډېر نقد سلبي اړخ ته تللو سره کوچنی په سلبي اړخ روانيدلی شي ،دا ډول پېښې
له کوچني سره په لومړنۍ مرحله کې مور او پالر په دې خاطر کوي چې کامله بېلګه او ښه
مقتدا جوړ شي.
د لويانو له پلوه باید د کوچنيانو په طبيعت کې ډېره مداخله ونه کړی شي ،د کوچنيانو لپاره
بايد د نشاطاتو ټول اوزار شته کړی شي چې د هغه په نفس کې پټ کرکټر راښکاره کړي
او د چاپيريال ادراک په ښه ډول وکړي ،په دې سره د کوچنيانو په نفسياتو کې نوښتونه او د
انکشاف جذبه وده کوي.
کوچني ته تشجيع ورکول د هغه په نفس باندې ډېر ښه او ګټور اغېز لري ،د تل لپاره يې د
نيکو عملونو په ترسره کولو په پوره جدوجهد هڅوي ،څومره چې د کوچنیانو د سلوکي اړخ
بنسټ ثواب او مينه وي هومره به يې بوختيا نېکې پايلې ورکوي او په ښه ډول به خپل کارونه
انجاموي ،بايد ده چې له ماشوم سره په تعليمي مرحله کې پوره خواري وشي ،هغه ته بايد ما
له او ما عليه حقوق ور وپېژندل شي ،هغه کارونه چې کول يې ښه او هغه چې کول يې ناښه
وي ،کوچنی بايد په خپل کرامت او مکانت باندې پوهه کړی شي او په تربيه کې بايد له ډېر
سهولت څخه کار وا نه اخستل شي((8( .
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د کوچنيانو په زړه کې د قرانکريم مينه او محبت کرل ،ترڅو د قرانکريم اوامرو او نواهيو
ته په اسان زړه راښکونکي اسلوب قداست او احترام ولري ،ماشوم بايد پوهه شي چې
څومره په اتقان سره تالوت کوي نو د مالئکو تر درجې به ورسيږي ،د تل لپاره بايد د تالوت
د ادبونو خيال وساتي لکه اعوذ باهلل ،بسم اهلل ويل ،په ډېر احترام د قران کريم ايتونه اورېدل،
ځکه دا ډول کردار د ماشوم لغوي اړخ مضبوطوي او په تالوت يې ال تشجيعوي ،کوچني
ته بايد د قرانکريم د ځينو هغوو ايتونو تفسير ور زده کړی شي چې هم د ده ياد وي او هم
په عقيدوي امورو مشتمل وي ،لکه سورت فاتحه ،سورت اخالص ،معوذتين ،په ښايسته زړه
راښکونکي اسلوب او تکرار سره بايد کوچنيانو ته دقرانکريم قصې او واقعات بيان کړی
شي((8( .
د پوښتنې او ځوابونو له الرې د کوچنيانو له استخدامولو څخه ګټه اخستل ،دا ډول پوښتنې
باید په هغو معلوماتو باندې مشتملې وي چې مونږ يې ماشومانو ته زده کړه غواړو ،ځوابونه
هم بايد ډېر مختصر وي او د کوچنيانو له عمر او مستوی سره سمون خوري ،دا ډول پوښتنې
او ځوابونه د ماشوم په نفسياتو او د ښايسته اخالقو په کسبولو کې ستر رول لري او ښه اړخ
ته يې ټيل باسي.
د تصويرانو د رنګولو له الرې بايد د ماشومانو وختونه ګټور شي ،د دوی مخې ته داسې ايمان
افروز تصويرانو کېښودل شي ترڅو دوی يې رنګ کړي او بايد هر ځل دغه ايمان بښونکي
تصويران يو له بل څخه بدل وي ،دوی ته د مسابقاتو او د پراخه مجالونو له مخې بايد دغه
ډول تعليمات ورکړل شي ،ښه به دا وي چې دا ډول مسابقې د حرکتونو واال وي ځکه چې
ماشومان ورسره مينه هم لري او برخه هم ورپکې ډېره اخلي((8( .
ضرور ده چې کوچنیانو ته د عقيدوي مسائلو په پار ځينې حديثونه يا يې څه برخې هم
ورزده کړو چې د دوی له تفکيري مستوا سره سمون خوري ،هغه هم په لنډ مختصر جاذب
انداز سره چې د دوی عقل يې ايجابوي ( ،((8دا هم کېدای شي چې د کوچنيانو تعليم د هغو
عبارتونو له مخې وشي چې ايمان ته وده ورکوي او بيا د دغو کلماتو استعمال خپله د ماشوم
عادت او خوی وګرځي :لکه َ :ق َّد َر اهللُ َو َما َشا َء َف َعلَ ،په اهلل مې بروسه ده ،اهلل پاک په هر
څه قدرت لري ،د مور او پالر او د ښوونکي تر څارنې الندې د کوچني تربيه په دې هم
کېدای شي چې هغه خپله خوب خونه او صنف پاک صفا وساتي او له ايمان څخه ډکو
کلماتو باندې يې مزين کړي ،لکه  :زه مسلمان يم ،زه مې له رب سره مينه لرم ،د ايمان اراکن،
دا او دې ته ورته تعليمي وسائل له مشاهدې سره سم د کوچني په ذهن کې ځانګړی مقام
پېدا کویل شي((8( .

.١٣

کوچني ته بايد ور زده کړو چې له غم او درد ،له ستونزو او ستړو څخه هېڅوک هم خالص نه
دی ،په نړۍ کې اهلل پاک هرومرو خلک په مصيبتونو باندې ازموي ،کوچنيان بايد پوهه کړو
مقدر کړي نو هغه ورپکې بال شمېر حکمتونه او ګټې لري ،په دې يې
چې اهلل پاک هر څه ّ
بايد وپالو چې ګټه او تاوان رسونکی اهلل پاک دی ،رحمت يې په غضب او غصه ډېر مخکې
دی ،بايد کوچنيانو ته ور زده کړو چې د تل لپار اساني او مزې له سختو ګاللو وروسته وي ،په
مخلوق کې دا د اهلل قانون دی او بايد په اهلل باندې ښايسته ګمان ولرو ،دا خبرې کوچنيانو
ته ورزده کول بعينه عبادت دی ،دا بايد ومنو چې زمونږ د اهلل پاک اختيار زمونږ د خپل ځان
لپاره له اختيار څخه ډېر ښه دی ،انسان بايد ځان په صبر او حوصله باندې سينګار کړي ،د
مصيبتونو په مهال بايد انسان ټول شرعي اسباب په کار واچوي ،د اهلل په سوچه رضا باندې ځان
ګاڼه کړي او مصيبتونه د ځان لپاره اجر او ثواب وګڼي ،په اخر کې باید له ياده ونه باسو چې
ماشوم ته دا ور زده کړو چې ډېرې دعاګانې او اهلل پاک ته التجاء د انسان لپاره تل او همېشه
ګټور تجارت دی((8( .
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د پرورش

وسائل

د کوچنيانو په نفسياتو کې د ايمان د کشت او کر لپاره مرستندويه مهم وسائل په دې توګه دي:

.١

قدوه حسنه :د کوچنيانو په نفسونو کې نېک مقتدا د اسلوبو په اعتبار د ستر اثر او ژور رسوخ
وسيله ده ،د کوچنی ماشوم د ښه مستقبل په خاطر نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم د ښه اقتدا
لرلو تنبيه ورکړې ده ،له عبداهلل بن عامر رضي اهلل عنه نه روايت دی فرماييَ [ :د َعتْنِي أ ُ ِّمي
اع ٌد فِ ي بَيْ ِتنَاَ ،ف َقالَ ْتَ :ها تَ َعا َل أ ُ ْع ِط َ
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم َق ِ
يَ ْو ًما َو َر ُسو ُل َّ ِ
يكَ ،ف َقا َل لَ َها
الل َ
َر ُسو ُل َّ ِ
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َمَ « :و َما أَ َر ْد ِت أَ ْن تُ ْع ِطيهِ ؟» َقالَ ْت :أ ُ ْع ِطيهِ تَ ْم ًراَ ،ف َقا َل لَ َها َر ُسو ُل
الل َ
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم« :أَ َما ِإ َّن ِك لَ ْو لَ ْم تُ ْع ِطهِ َشيْ ًئا ُك ِتبَ ْت َعلَيْ ِك كِ ْذبَ ٌ
َّ ِ
ة] (((8
الل َ
ژباړه :نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم زمونږ په کور کې ناست او ما ته مې مور اواز وکړ چې
راشه څه شی درکړم ،رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم ورته وويل :آيا څه شی دې ورکول؟
هغې وويل :غوښتل مې چې کجوره ورکړم ،هغه ورته وويل :که دې څه نه وای ورکړی نو يو
دروغ به درته ليکل شوي ول.
په يو روايت کې ال دا هم راځيَ [ :م ْن
ِصب ٍِّي :تَ َعا َل َه َ
اك ،ثُ َّم لَ ْم يُ ْع ِطهِ
َقا َل ل َ
َفهِ َي َك ْذبَ ٌ
ة] (((9

ژباړه :که څوک ماشوم ته ووايي
چې راشه څه واخله ،او بيا څه ورنه
کړي نو دا دروغ دي.

.٢
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قدوه بايد فعال اسلوب وي ،او
حديث کې هم په ځانګړي توګه له
ماشومانو سره د رښتيا ويلو اهميت
ته اشاره ده((9( .
رښتوین نصيحت :امکان لري چې
نصيحت په بېالبېلو الرو سره
وکړی شي ،يا خو دا چې نصيحت په
معروف او مشهور شکل ورکړل شي
او يا د مثالونو په بيان سره ،يا د قصې

.٣

.٤

.٥
.٦
.٧

.٨

او کهانۍ په منځ کې او يا هم د حوار او مکالمې په شکل او که بل صورت او ډول ولري ،خو
دا مو بايد دنده وي چې په نصيحت کې ماشومان تنګ نه کړو او خيال يې وساتو((9( .
ترغيب او ترهيب ،له دې څخه په ثواب او عقاب هم تعبير سم دی ،له دې وروسته بيا عاطفي
اسلوبونه بايد په کار واچول شي ځکه دا ډول نصيحت د انسان له هغه فطرت سره سمون
خوري چې اهلل پاک ورباندې پېدا کړی دی ،او دغه فطرت له ګټې سره مينه لري او د جلبولو
زيار يې اوباسي ،له شر او شرارت څخه نفرت لري او له ځان څخه يې دفع کوي ،خو ضرور
ده چې ترغيب او ترهيب د افراط او تفريط په منځ کې وي ،ځکه د ماشوم نفس بيخي رقيق
او شفاف وي نو نه ارزي چې وډارول شي ،دا چې د کوچنيانو نفسيتونه زر د اغېز الندې
راځي نو ترغيب ورته په کار دی ،د عمر په دې مرحله کې ماشوم له ترهيباتو څخه ترغيباتو
ته ډېره اړتيا لري((9( .
تدريب او ممارسه :د اهلل پاک په رضا باندې کوچنی اموخته کول ،له هغه څخه خشيت او
حيا کول ،د ژوند په ټولو برخو کې پر اهلل پاک باندې تولک چې هر څه د اهلل په الس کې دي،
دا او دې ته ورته اخالق هغه څه دي چې په ماشومانو کې د هر محنت او مشکل په وړاندې
قوت او صالبت پېدا کوي ،دا اخالق په کوچنيانو کې رضا ،يقين ،او قلبي اطمئنان پېدا کوي
چې هم يې پرې نفس او هم يې پرې زړه مطمئن وي.
تکرار ،تکرار هغه اسلوب دی چې اوسني تعليم تر ثبوت رسولې ده چې د انسان په نفس
کې علم ال تقويه کوي((9( .
حوار او مناقشه ،له کوچنيانو سره حوار او مناقشه د هغوی د معرفت او دانش مدرکونه
پراخوي ،خو ضرور ده چې د کوچنيانو د راي احترام پکې وساتل شي ،خبرې يې په سمه
توګه واورېدل شي ،په دې خاطر چې حوار ناجح او ګټور شي او په ترڅ کې يې ورته توجيهات
هم وشي((9( .
کتاب ،د ستر اهميت خبره ده چې د ماشومانو لپاره د هغوی مناسب علمي ،ثقافتي او ايماني
کتابتون شته شي ترڅو د هغوی اړتيا له منځه الړه شي او ډېره ښه خبره ده چې مکتبه سمعي
او بصري او رقمي څانګې ولري ،ډېره مهمه ده چې د کوچنيانو دا ډول مکتبه په قصو او واقعاتو
مشتمله وي ځکه قصې د تربيت لپاره ډېره ښه وسيله ده ( ،((9د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم
سيرت او صحابه کرامو د ژوند ډېرې داسې ښې قيصې او ګټورې واقعې شته دی((9( .
اوسنۍ ټيکنالوجي او تعليمي وسائل :د افکارو په نشر او اشاعت او کوچنيانو ته په زده کړه
کې دا دواړه پوره برخه لري ترڅو ماشومانو ته دغه افکار ورياد کړی شي ،دا هم کېدای شي
چې دغه ډول د الرو پر سر تختو باندې رنګين او زړه راښکونکي اسلوب باندې وليکل
شي چې کوچنيان ځان ته راکاږي او نفسي حالت يې هم داسې کوي چې قبول اخلي((9( .
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فطري دوافع :ماشوم ځينې داسې دوافع لري چې ګټه اخستل ورڅخه امکان لري ،لکه هغوی
سر لوبې کول ،له يو بل سره مرسته کول او تقليد او داسې نور ...د لوبې له الرې کوچنی
کوالی شي چې ارد ګرد خلک ځان ته کشف کړي او له خپلو تصوراتو څخه تعبير وکړی
شي ،له دې څخه د ګټو اخستلو امکان داسې کېدای شي چې د ژوند او نړۍ په تړاو ورته
سم دروست تفسير ورکړی شي او په نفسيت کې يې د ښو اخالقو کرونده وشي ،خو دا هم
په مناسب او لنډ اسلوب سره ،کله چې د کوچني له دريځونو او منځ ته راغلي پېښو څخه
په ښو توجيهاتو او تنبيهاتو سره ګټه واخستل شي ( ((9نو د کوچني په نفس کې خورا پياوړی
اغېز پريږدي.
دعاګانې ،دعا اهلل پاک ته د انسان په افتقار او د هغه د فضل او مهربانۍ د اميد ساتلو باندې
ښه دليل دی ،اهلل پاک خپل بندګان هم د دعاګانو په کولو راتيز کړي دي او وعده يې ورسره
کړې ده چې هرومرو به يې دعاګانې قبلوي ،اهلل پاک فرماييَ [ :و َقا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُعونِي أَ ْست َِج ْب
م ] (((10
لَ ُك ْ
ژباړه :او ستاسو رب فرمايي :تاسو ما وبلئ چې زه ستاسو دعا قبوله كړم.
دعا د مريب لپاره د هدف په ترالسه کولو کې ستره وسيله ده ،او دا وسيله د مربينو سپه ساالرو
او د اهلل پاک بهترينو خلکو استعمال کړې ده چې انبياء کرام دي ،ايکې يواځې په دې
خاطر چې په ايمان او توحيد باندې ټينګ او قائم او دائم ووسي ،اهلل پاک فرماييَ [ :و ِإ ْذ َقا َل
ِإبْ َر ِ
م] (((10
صنَا َ
اج َع ْل َه َذا الْبَل َ َد آمِ نًا َو ْ
اهي ُم َر ِّب ْ
اجنُبْنِي َوبَن َِّي أَ ْن نَ ْعبُ َد ْالَ ْ
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ژباړه :او (یاد كړه) هغه وخت چې ابراهیم وویل :اى زما ربه! ته دا ښار د امن واال وګرځوه
او ما او زما زامن د بتانو له عبادت نه لرې وساته.

.١١

کوچنيانو ته دعا کول له هغه سره تربيت او پالنه کې د احسان لويه نښه ده.

(((10

تمثيل او تقليد ،تقليد کول د کوچنيانو خوی او عادت وي ،بايد ده چې ماشوم ته فرصت
ورکړی شي چې د مسجد د امام دور ادا کړي ،لمونځ او تالوت وکړي ،يا د خطيب دور ادا
کړي او پورته شي خطابت وکړي ،يا د ښوونکي دور ادا کړي او د درس ځيني فقرات شرح
او تفصيل کړي ،په دې سره د کوچنيانو په نفسيتونو کې معناګانې رسوخ پېدا کوي
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د مريب

او پالونکي ځانګړنې
.١

رحمت او شفقت ،تربيت او پالنه تر هغه مثبته نتيجه نه ورکوي تر څو له تربيې سره رفق
اونرمي نه وي مل شوې چې زړونه له رحمت او شفقت څخه ډک کړي ،اقرع بن حابس
رضي اهلل عنه وليدل چې نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم د حسن او حسين په مچي کولو
بوخت دی ،ورته يې وويل :زه لس بچيان لرم خو ال مې هم يو نه دی مچې کړی ،نبي صلی
حم ] (((10
اهلل عليه وسلم ورته وويلَ [ :م ْن الَ يَ ْر َح ُم الَ يُ ْر َ
ژباړه :څوک چې په چا رحم نه کوي نو په ده به هم رحم ونه کړی شي.
او مزيد فرمايي[ :ال َّر ِ
الس َماءِ]
اح ُمو َن يَ ْر َح ُم ُه ُم ال َّر ْح َم ُن ا ْر َح ُموا أَ ْه َل ْالَ ْر ِ
ض يَ ْر َح ْم ُك ْم َم ْن فِ ي َّ

.٢

(((10

ژباړه :په رحم کونکي مخلوق به رحمن ذات رحم او مهرباني وکړي ،دځمکې پر ميشو
خلکو مهربانه شئ هغه څوک به په تاسو مهربانه شي چې په اسمان کې دی.
برده باري او درګزري ،د برده بارۍ ښايسته اخالقو لوړې څوکې ته نبي کريم صلی اهلل عليه
وسلم خپله رسيدلی دی ،له جملې څخه يې د حوصلې او زغم اړوند انس بن مالک رضي
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم َو َعلَيْهِ بُ ْر ٌد نَ ْج َران ٌِّي َغل ُ
اهلل عنه واييُ [ :كن ُْت أَ ْم ِشي َم َع َر ُسولِ َّ ِ
ِيظ
الل َ
الح ِ
صف َْحةِ َعا ِتقِ َر ُسولِ
َ
اشيَةِ »َ ،ف َأ ْد َر َك ُه أَ ْع َراب ٌِّي َف َجبَ َذهُ بِرِ َدائِهِ َجبْ َذ ًة َشدِ ي َد ًةَ ،حتَّى «نَ َظ ْر ُت ِإلَى َ
ُ
َ
َّ ِ
صلَّى اهلل َعلَيْهِ َو َسلَّ َم َق ْد أ َّث َر ْت ِب َها َح ِ
اشيَ ُة البُ ْردِ مِ ْن ِش َّد ِة َجبْ َذتِهِ » ،ثُ َّم َقا َل :يَا ُم َح َّم ُد ُم ْر
الل َ
الل ا َّلذِ ي ِعنْ َد َكَ « ،فالْتَ َف َت ِإلَيْهِ َر ُسو ُل َّ ِ
لِي مِ ْن َمالِ َّ ِ
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم ثُ َّم َ
ض ِح َك ،ثُ َّم أَ َم َر
الل َ
لَ ُه ِب َع َ
طاءٍ ] (((10
ژباړه :له رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم سره يو ځای روان وم او پر هغه باندې نجرانی زيګ
څادر پروت و ،يو بانډه چې راونيو او دومره سخت يې ځان ته راجذب کړ چې د رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم په مرۍ مبارکه کې يې اثر پرېښود ،بيا يې ورته وويل :ای محمده! زما
لپاره د اهلل پاک له مال څخه په څه شي د راکولو امر وکړه ،رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
ورته وکتل او يې خندل ،بيا يې امر وکړ چې څه ورکړل شي.
عفوه او درګزر هم له بردبارۍ سره تړلي اخالق دي ،اهلل پاک فرمايي[ :خُ ذِ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر
ض َعنِ الْ َج ِ
ن ] (((10
بِالْ ُع ْر ِف َوأَ ْعرِ ْ
اهلِي َ
ژباړه :ته معاف كول راونیسه (د عفوه كولو عادت راخپل كړه) او د نېكۍ حكم كوه او له
جاهالنو نه مخ وګرځوه.
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په دې خاطر چې حلم او بردباري وجود ته راشي ،نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم له غضب
او غصې څخه په ځان ساتلو توصيه کړې ده ،په صحيح حديث کې راځي چې يو سړي نبي
صلی اهلل عليه وسلم ته وويل :ما ته سپارښتنه وکړه ،هغه ورته وويل :مه غصه کېږه ،سړي
يې بار بار غوښتنه وکړه خو هغه ورته وويل[ :الَ تَغ َ
ْضب ] (((10

.٣
.٤
.٥

ژباړه :مه غصه کېږه.
صبر او حوصله ،د تربيت او تعليم په دوران کې بايد مريب او ښونکی له بېړې څخه کار
وانه اخلي او ځان په صبر او زغم سينګار کړي ،او نه به مريب او ښونکی د خپلو هلو ځلو
پايلي فورا غواړي ،ورنه د خپل تربيتي لړې کې به ډېر ناهيلې شي او د ناکاميو ښکار به
شي ،بې حوصلې مريب لکه د بې توخې مسافر مثال لري.
عدل ،کله چې د افرادو ترمنځ له واضح سبب پرته امتيازي سلوک شته شي همکاري بې
درکه او ال بيخي ورکه شي ،د ماشومانو ترمنځ تفاهم بېګانه شي ،او ظلم او زياتی چې کله
هم وجود ته راشي هر څه بې رنګه شي.
امانت ،له ښونکي اوپالونکي سره ښايي چې له کوچنيانو سره پوره صادق او په تعامل کې
امانتګر وي ،امانت د اسماني استازو پېغمبرانو خوي او عادت و ،او د اعمالو په خورا پياوړتيا
او ښايست او کاميابۍ کې امانت بې پناه اثر لري.
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تقوا ،څوک چې له اهلل پاک څخه ډار لري نو د دومره اعمالو توفيق به ورکړي چې د ده به
ورته خيال هم نه وي ،په دنيا او اخرت کې د توفيق ،فالح او نجاح لپاره تقوا ډېر ښه شی دی.
علم ،ځکه عالم د انسان په حال او مآل پوره خبر وي ،د جاهل په خالف باندې چې حاضر
ضايع کوي چې عاقبت يې بيا ډېر ناکاره وي.
اخالص ،تر څو پورې چې په اعمالو کې اخالص نه وي نو اعمال يې مردود دي ،او رياکار
له ستړو ستومانيو پرته نور څه نه لري.
حکمت ،مريب او ښوونکی چې کله هر څه په خپل نصاب کې کيږدي ،نو هر څه به په
ګړندۍ توګه خپلې پايلې ورکړي او تربيه به خپلې ميوې ورکړي ،مريب او ښونکی بايد د
کوچنيانو نفس ته دننه ننوځي او د ماشومانو په تربيه او توجيه کې حکمت ګټور وبويل.
په تربوي اعمالو باندې باور ،تربيه نفسي او روحي خيرات او صدقه ده ،که څوک په تربوي
عملياتو باوری نه وي نو خلکو ته يې ګټه هم نه شي رسویل((10( .
پرمختګ ،ضرور ده چې مريب او ښونکی بايد د خپلو امکانياتو له پرمختګ سره سم اهتمام
وکړي ترڅو هغو موخو ته رسيدګي وکړی شي چې دا يې د تربوي دور په ادا کې لوبوي.
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د ايماني

تربيې اراکن
56

(((10

رکن

لومړی رکن:

په اهلل پاک باندې ايمان لرل.

دوهم رکن:

په مالئکو باندې...

دريم رکن:

په اسماني کتابونو ايمان لرل...

څلورم رکن:

په پېغمبرانو باندې ايمان...

پنځم رکن:

د اخرت په ورځ ايمان..

شپږم رکن:

په تقدير باندې ايمان...
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لومړی رکن:

په اهلل پاک باندې ايمان لرل.

انساني فطرت عقل او شريعت د اهلل په وجود ډېر ښکاره داللت کوي ،هر مخلوق د اهلل د وجود
په فطرت پېدا کيږي ،عقل هم دا قبلوي چې مخلوقات بايد خالق ولري ،او شريعت او اسماني
دينونه هم دا ثابتوي چې خالق شته دی ،په اهلل پاک باندې ايمان څلورو شيانو ته شمول لري:
لومړی :د اهلل پاک شتون.
دوهم :د اهلل پاک په ربوبيت ايمان چې اهلل پاک ورکونکی ،پېدا کونکی رازق او د نړۍ
چلونکی دی.
دريم :د اهلل پاک په الوهيت باندې ايمان او په عبادت کې يې يو ګڼل چې هېڅ راز برخه دار نه
لري.
څلورم :د اهلل پاک د کمال او جمال لرونکو نومونو او صفتونو باندې ايمان ( ،((11کله چې مونږ
ماشوم ته دا عقيده ورزده کړو نو د اهلل پاک په معرفت او تعظيم او محبت به راوټوکېږي ،په داسې
حالت کې چې دا د ټولو اراکنو بنسټ دی.

کوچني ولې د اهلل په مينه او محبت وروزو؟

.١
.٢

.٣
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ځکه چې اهلل پاک له عدم څخه مونږ شته کړي يو ،ښايسته شکل يې راکړی دی او په ډېر
مخلوق يې بهتر ګرځويل يو ،او د بال شمېر لورينو په ترڅ کې يې اسالم هم نازويل يو ،دومره
لورينې چې مونږ وړ نه يو ،له دې سره بيا هم ښو او ښايسته افعالو تر سره کولو په مهال له مونږ
سره د جنت وعدې کوي ،اهلل پاک لومړی او اخرین متفضل دی.
ځکه چې له مينې څخه احترام او په ښکاره او پټ ډول هيبت توليدوي ،حاالنکه مونږ
شديده اړتیا لرو چې زمونږ ماشومان دې د اهلل پاک احترام وکړي او ورڅخه ډار ولري ،نه
يواځې دا چې له عذاب او جهنم څخه يې ډار ولري او له هغه سره د ډار عالقه او اړيکه
ولري ،نو که ويره او مينه دواړه وي نو عبادتونه به يې هغه روحي غذا وي چې دوی پرې ژوند
وکړی شي او له خطاګانو څخه سالم او غانم پاتې شي.
ځکه چې اهلل پاک حي او قيوم او د تل لپاره دائم ذات دی چې مرګ پرې نه راځي ،پراکلي
او خوب پرې نه راځي ،مخلوق چې هر چرته وي اهلل پاک ورسره وي ،اهلل پاک يې حفاظت
کوي او له مور او پالر څخه يې هم ښه پالي ،له دې کبله يې له اهلل پاک سره مينه اړيکه
ځکه ډېره اړينه ده تر څو وپوهيږي چې دوی د اهلل په څېر کلک مالتړ لري.

.٤

.٥

کوچنيان چې کله له اهلل پاک سره مينه ولري له قران سره به يې هم مينه او محبت پېدا
شي ،په لمونځ باندې به يې حرص زيات شي ،دوی چې کله د اهلل پاک له جمال څخه
خبر شي چې جمال خوښوي نو دوی به د تل لپاره ښايسته او د جمال کارونه کوي ،که
کوچنيان وخبريږي چې اهلل له توبه ويستونکو او پاکو خلکو سره مينه لري ،له محسنينو او
متصدقينو ،له صابرينو او متولکينو او د متقينو سره مينه او محبت لري ،زيار به اوباسي چې
ټول دغه صفتونه په ځان کې راويل ،ترڅو اهلل پاک راضي او خوشحاله شي او دهغه په واليت
سرفراز شي او اهلل پاک يې په خپلې دفاع کې واخلي((11( .
کله چې کوچنيان وپوهيږي چې له خيانتګرو ،کافرانو ،متکبرينو ،ستمګرو ،ظالمانو او
ورانکارو سره اهلل مينه نه لري نو کوچنيان د خپل توان په اندازه له اهلل پاک سره د مينې او
محبت په تقاضا ورڅخه لرې وځي.
له اهلل پاک سره مينه د اهلل پاک په وجود باندې د عقيدې ساتلو معنا ورکوي ،په دې سره
انسان ته پوره ډاډ او اطمئنان حاصلېدلی شي ،غم او درد له منځه ځي او د انسان بدن له
ګردو بدمرغيو او نفسي او عضوي رنځونو څخه سالم پاتې کيږي ،دا ال څه چې انسان پرې
له ګناهونو څخه هم ژغورل کېدلی شي((11( .
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له اهلل سره مينه او محبت به مونږ خپلو شاګردانو ته څنګه ورزده کړی شو؟

.١

د ماشومانو په تړاو حسي مدخل د ايماني قضيو د کشت او کر لپاره يواځنی مدخل شمېرل
کيږي ،معنا :په اهلل پاک باندې د ايمان د غښتلتيا لپاره کوالی شو چې په حواسو باور ولرو،
کوالی شو په دې اړه د ماشوم له ارد ګرد طبيعي نښانو څخه ګټه واخلو لکه  :لمر ،باران ،باد او
طوفان ،د دې په ترڅ کې مونږ کوالی شو چې ماشوم پوهه کړو چې دا نړۍ خالق او مدبر لري،
بايد ويې هڅو چې په دې اړه پوښتنې ولري ( ،((11دا مهال بايد مونږ زيار اوباسو چې د ايماني ليد
لورې له مخې يې پوښتنې ځواب کړو ترڅو د اهلل پاک د وجود په دليلونو باندې وپوهيږي او په
علمي افاقو کې يې تحليل او درس کړي ( ،((11حرص بايد وکړو ماشومانو ته د اهلل پاک معجز
قدرت او خوندور نوښت راښکاره کړو ،د دې له جملې څخه يوه هم دا رباني توجيه ده چې د
النْ َسا ُن مِ َّم خُ ِل َ
ق ] (((11
انسان د پېدائښت پېل ته غور سوچ وکړي ،اهلل پاک فرماييَ [ :فل ْ َين ُْظرِ ْ ِ
ژباړه :انسان دې دېته وګوري چې له څه شي يې پېدائښت شوی دی.
او اهلل پاک فرماييَ [ :وفِ ي أَنْف ُِس ُك ْم أَ َف َل تُبْ ِص ُرونَ]

(((11

ژباړه :او ستاسو په نفسونو کې داهلل پاک د توحيد نښانې دي ايا تاسو يې نه وينئ؟
دا ډول د انسان خوراک څښاک کې سوچ غور چې اهلل پاک يې څنګه شته کوي او په کومو
عامِ ه] (((11
مرحلو باندې تيريږي ،اهلل پاک فرماييَ [ :فلْيَن ُْظرِ ْ ِ
النْ َسا ُن ِإلَى َط َ
ژباړه :انسان دې خپل خوراک او څښاک ته په ځېر وګوري.
همدا راز د اهلل په مخلوقاتو کې سوچ او غور چې د اهلل په عظمت باندې دليل دی ،اهلل پاک
الس َماءِ َكيْ َف ُرفِ َع ْت * َو ِإلَى الْ ِجبَالِ َكيْ َف
فرمايي[ :أَ َف َل يَن ُْظ ُرو َن ِإلَى ْ ِ
البِلِ َكيْ َف خُ ِل َق ْت * َو ِإلَى َّ
ت ] (((11
نُ ِصبَ ْت * َو ِإلَى ْالَ ْر ِ
ض َكيْ َف ُس ِط َح ْ
ژباړه :ايا دا خلک اوښ ته نه ګوري چې د خلقت په کوم کيفيت پېدا کړی شوی دی ،دوی
اسمان ته نه ګوري چې څنګه پورته کړی شوی دی؟ دوی غرونو ته نه ګوري چې څنګه ودرول
شوي دي؟ دوی ځمکې ته نه ګوري چې څنګه غوړول شوې ده.

.٢
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کېدای شي چې د مخلوق په ښايسته پېدائښت کې دا سترې معناګانې چې د اهلل پاک په عظمت
لوی دليل دی  ،په خورا ښايسته ډول د کوچنيانو په ذهن کې کېښودل شي او د کوچنيانو د
عمرونو لحاظ پکې وساتل شي ،د دې په ترڅ کې د اوسمهاله تعليمي او توضيحي وسائلو څخه
پکې کار هم واخستل شي ( ،((11ماشوم به د خپل فطرت له مخې هرومرو له هغه اهلل پاک سره
مينه پېدا کړي چې هم يې ورله نړۍ پېدا کړې ده او هم يې ورله مسخر کړې ده.
کوچنيانو ته د اهلل پاک په کمال او جمال باندې داللت کونکي نومونه او صفتونه ور زده
کول ،اهلل پاک رحيم او رحمن ذات او رحمت و شفقت يې هر څه شي ته عام او تام دی ،اهلل

.٣

.٤

.٥

.٦

پاک عفو ذات له ګناهونو څخه بخشش کوي ،اهلل پاک عفوې ذات دی دی په ګناهونو پرده
اچوي او بخښي يې ،کريم ذات دی له طلب او سبب پرته په خپل مخلوق باندې کرم او سخا
کوي ،اهلل پاک هادي ذات دی بندګانو ته هغه څه ورښايي چې د دوی ورپکې ګټه وي ،اهلل
پاک ودود ذات دی چې دا له نورو او نور له ده سره مينه لري ،د اهلل پاک دا ډول معرفت او
پېژندنه کوچنيان له اهلل پاک سره په مينه او محبت باندې پالي او مرسته ورسره کوي((12( .
کوچنيانو ته بايد له داسې خبرو ډډه وکړوچې [ که خبره مې وانه اورې او منونکی نه شې
نو اهلل پاک به دې سزا وار کړي ] ماشوم ته ور زده کول چې اهلل پاک نافرمانو بندګانو ته سزا
ورکوي او يا زما له اطاعت څخه سرکشۍ کې به د اهلل پاک له پلوه ته سزا وار شې او هغه ته
په دې دړکې ورکول ،دا دواړه خبرې خپل منځ کې ستر توپير لري ،دا ډول خبرې د اهلل په
قدرت او عظمت کې له ژور سوچ او فکر نه د ماشوم مخه ډپ کوي ،او نه دا مناسب دي
چې د کوچنيانو په تربيه کې هغوی په اهلل وډارول شي ،بلکې واجب دا ده چې مونږ ګرد
کوچنيان د اهلل پاک په عظمت او محبت او توقير باندې وپالو ( ،((12اهلل پاک ته بايد داسې څه
شی منسوب نه کړو چې د اهلل پاک اړوند د ماشوم نظريه باندې ناوړه اغېز لري.
کله کوچنيان وګوري چې مور او پالر د فرضي لمونځونو څومره پابند دي او له محرماتو
څخه څومره ځان ژغوري ،نو زياتره کوچنيان داسې وي چې په اړه يې پوښتنې لري ،هرومره
ده چې مور او پالر يې په ځواب کې ورته د اهلل پاک د محبت او اطاعت ذکر وکړي نو دا به
د کوچني لپاره داهلل په محبت کې ډېره ښه مقتدا وي ،ځکه د لومړي ځل لپاره د کوچني
مقتدا مور او پالر وي ،بل سبب د ماشوم په نفس کې د اهلل پاک محبت کریل شي دا دی چې
ته کوچني ته د جنت اړوند وګړيږې او د اهلل پاک هغه لورينې وريادې کړې چې له مومنانو
سره يې ورله وعدې کړي دي.
کله چې کوچنی داسې عمر ته ورسيږي چې د واجباتو معنا ادراک کویل شي ،بايد ده چې له
اهلل سره د مينې او محبت واجبي حکم هم ور زده کړی شي ،ځکه اهلل پاک مونږ پيدا کړي
يو ،ښايسته شکل يې راکړی دی او رزق روزي راکوي ،په ډېرو مخلوقاتو يې مونږ ته شرف
او قدر رابښلی دی او پر مونږ باندې احسان لري چې د اسالم په نوم دين يې راکړی دی
( ،((12ضرور ده چې ماشوم ته ورزده کړو چې ارد ګرد څومره نعمتونه دي دا د اهلل پاک لورينه
ده ،بايد ده چې په دې يې وپالو چې دوی به داهلل پاک د نعمتونو شکريه څنګه ادا کوي او
مزيد نعمتونه به ترې څنګه غواړي؟ د نعمتونو دا تذکره له اهلل پاک سره د مينې او محبت
ډېر جلبونکی المل دی((12( .
کوچنيانو ته د هغو وسائلو زده کړه چې د اهلل پاک او د هغه له رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
سره مينه او محبت جلبوي ،که قويل ،که فعلي او که د احوالو څخه وي خو استفاده ورڅخه
وشي((12( .
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دوهم رکن:

په مالئکو باندې ايمان لرل...

په مالئکو باندې د ايمان معنا د
هغوي په وجود باندې باور لرل دي ،په
ټولو هغو مالئکو بايد باور ولرل شي
چې مونږ يې په نوم پېژنو او که نه ،په هغو
حديثونو ايمان لرل چې د مالئکو په اړه
په صحيح سند روايت شوي دي ،ورسره
مينه کول ،په مالئکو باندې د ايمان په
تړاو چې بايد کوچنيان ورباندې ايماني
تربيه ولري دا دي:

.١

کوچنيان پوهول چې مالئک له د نور ( رڼا ) څخه پېدا دي ،له عائشې رضي اهلل عنها نه
روايت دي چې رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايي[ :خُ ِل َق ِت الْ َم َل ِئ َك ُة مِ ْن نُ ٍورَ ،وخُ ِل َق
الْ َجا ُّن مِ ْن َمارِ ٍج مِ ْن نَ ٍارَ ،وخُ ِل َق آ َد ُم مِ َّما ُو ِص َف لَ ُ
كم] (((12
مالئک له نور څخه پېدا شوي دي ،پېريان د اور له شغلې څخه پېدا دي ،او ادم له هغه څه
چې تاسو ته يې بيان شوی دی.

.٢

د مالئکو اړوند همدومره وصف بسيا کوي ،د خلقت او طبيعت اړوند يې مزيد تفاصيلو
ته دلته اړتيا نه ليدل کيږي.
کوچنيانو ته د هغو مالئکو نومونه ور زده کول چې ثبوت لري ،لکه جبريل عليه السالم ،دا
د ټولو مالئکو مشرتابه او امانتګر دی ،د قران نزول دجبريل عليه السالم په واسطه باندې
شوی دی.
ميکائيل :ده ته د باران ورولو مسؤليت ورپه غاړه دی.

.٣
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اسرافيل :ده ته د قیامت لپاره په شپيلۍ کې پوکی ورکول ورپه غاړه دي ،نور مالئک هم شته
چې حملة العرش ورته ويل کيږي ،ځيني نور د بندګانو اعمال ليکي ،نور مالئک دي چې
انسان له تکليفونو څخه ژغوري او داسې نور...
کوچنيان پوهول چې مالئک ګڼ شمېر لري ،له اهلل پاک پرته يې هېڅ چا ته د شمېر معلومات
نشته ،مالئک د اهلل په اطاعت او د هغه د اوامرو په تنفيذ باندې پېدا دي ،هر مالئک جال
مسؤليت لري او په تنفيذ يې بوخت وي.

.٤
.٥

.٦

مالئک له ګناه څخه معصوم دي ،دوی په دوامداره توګه د اهلل بندګي کوي او ستړيا نه
احساسوي او تکبر هم نه کوي ،مالئک د مومنانو بندګانو سره مينه لري او مرسته کومک
يې کوي ،دعاګانې ورله غواړي او حفاظت يې هم کوي ،دوی د مسلمانانو د ذکر او ديني
مجلسونو ته حضور هم کوي او د دا ډول مجلسونو پلټنې کوي.
کوچينانو ته مالئک د طبیعي الرې څخه ورګرانول چې دوی د خیر کارونه کوي ،په دې
يې پوهول چې په انسانانو باندې د تل لپاره د مالئکو خیر او ګټه پېرزو وي ،په دې سره د
کوچنيانو له دغه بابرکته مخلوق مالئکو سره د ميني او محبت څپې راپورته کيږي ،ځکه
مالئک د خپلو تسبيحاتو او استغفار په ترڅ کې مومنانو ته دعاګانې هم کوي ،د حق او ايمان
او په عمل صالح باندې د استقامت څښتنانو ته دجنتونو زيري هم ورکوي ،د مومنانو مرسته
ات
او کلک مالتړ يې کوي ( ،((12دوی يې عملونه خوندي ساتي ،اهلل پاک فرمايي[ :لَ ُه ُم َع ِّقبَ ٌ
ّ
مرِ اللِ] (((12
مِ ْن بَيْنِ يَ َديْهِ َومِ ْن َخلْفِ هِ يَ ْح َف ُظونَ ُه مِ ْن أَ ْ
ژباړه :له انسان څخه مخکې او وروسته مالئک وي چې د اهلل په امر يې تحفظ کوي.
په مالئکو باندې ايمان لرل د دوی احترام او قدر کولو ته هم شمول لري ،مالئک د اهلل پاک
قدرمند مخلوق دی ،دامرونو په تړاو يې هېڅ ډول سرغړونه نه کوي ،له هغو صفتونو څخه
يې تنزيه واجب ده چې له دوی سره الئق نه دي.

.٧

په شخصي نظافت ځانګړی خيال لرل ،ځکه مالئک له ټولو هغو شيانو څخه تکليف ده
وي چې انسانان ورڅخه په تکليف کې کيږي ،له جابر رضي اهلل عنه نه روايت دی چې
ص َل
وم  -و َقا َل َم َّر ًةَ :م ْن أَ َك َل الْ َب َ
نبي صلی اهلل عليه وسلم فرماييَ [ :م ْن أَ َك َل مِ ْن َهذِ ِه الْ َب ْقلَةِ  ،الثُّ ِ
م] (((12
َوالثُّو َم َوالْ ُك َّراثَ َف َل يَ ْق َربَ َّن َم ْس ِج َدنَاَ ،ف ِإ َّن الْ َم َل ِئ َك َة تَتَ َأ َّذى مِ َّما يَتَ َأ َّذى مِ نْ ُه بَنُو آ َد َ

.٨

د مالئکانو په وجود او ورباندې ايمان لرلو کې بالشمېر ګټې او حکمتونه دي ،يوه ګته يې
دا ده چې انسان د اهلل پاک په وسيع علم ،عظيم قدرت او نا اشنا حکمتونو باندې پوهول دي،
بله ګټه يې دا ده چې مسلمان امن او ډاډ محسوس کړي ،دا هله چې مسلمان وپوهيږي چې
مالئک مې د اهلل په امر ساتنه کوي او زما مالتړي دي((12( .

.٩

ژباړه :څوک چې له دې سبزي  -اوږې  -يا يې وويل :له پیاز ،اوږې او ګندنې څخه خوراک
وکړي نو زمونږ مسجد ته دې بيخي نه رانزدې کيږي ،ځکه مالئک له هغه شيانو څخه په
تکليف کې کيږي چې انسانان هم ورنه تکليف کې وي.

له مونږ سره د مالئکو د تخليق او ايجاد او مراقبې اړيکه مونږ ته د هغوی اهميت او
ارزښت راښايي ،له دې څخه د هغو افکارو مخه ډپ کيږي چې د مالئکو په حقارت او
توهين بناء وي ،په دې سره انسان ايله بېله ځان وپېژني او د عملې بڼې لپاره خپل ټول زيار
په کار واچوي او خپل واجب دور په سمه توګه ولوبوي((13( .
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د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې

دريم رکن:

په اسماني کتابونو ايمان لرل...

په اسماني کتابونو باندې ايمان لرل الندې موضوعاتو ته شمول لري:

.١

.٢
.٣

د هغو کتابونو په وجود ايمان لرل چې نزول يې د اهلل پاک له اړخه شوی دی ،دا په بندګانو د
اهلل لويه لورينه ده چې هر قوم ته يې په خپل زبان داسې کتاب ورکړی دی چې دوی پرې د
هدايت الرې لټوي ،داسې احکام يې ورته پکې ورکړي دي چې له دوی سره مناسب دي،
کوچنيانو ته بايد توضيح شي چې داسماني کتابونو نزول د اهلل لويه او ځانګړې لورينه ده،
ځکه اسماني کتابونو مونږ ته د اهلل پاک او د اخرت د ورځې پېژندلو علم راکړی دی او په
خير او شر يې پوهويل يو.
په هغو کتانونو د تصديق عقيده لرل چې مونږ يې په نومونو پېژنو لکه د ابراهيم عليه السالم
صحيفې ،تورات چې په موسی عليه السالم نازل شوی و او زبور چې په داود عليه السالم يې
نزول شوی وی ،انجيل چې په عيسی عليه السالم باندې رانازل شوی و او قران کريم چې
په محمد مصطفی عليه السالم باندې نازل شوی دی.
دا عقيده لرل چې اسماني کتابونو د يو بل تصديق او مالتړ کوي ،يو بل نه دروغجنوي او نه خپل
َاب ] (((13
ص ِّد ًقا ِل َما بَيْ َن يَ َديْهِ مِ َن الْكِ ت ِ
ترمنځ تعارض او تناقض لري ،اهلل پاک فرماييُ [ :م َ
ژباړه :قران کريم ټول هغه کتابونه تصديقوي چې له ده څخه مخکې نازل شوي دي.
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به ټولو صحيحو اخبارو يې د تصديق عقيده لرل ،او په دې خلک پوهول چې له قران پرته ټولو
اسماني کتابونو کې تحريف او السوهنې شوي دي ،ځکه هغه وقتي کتابونه و او د همغې زمانې
لپاره اهلل ځانګړي کړي ول چې د قران په څېر يې اهلل پاک د حفاظت وعده نه وه کړې.
په دې عقيده لرل چې په قرانکريم سره ټول مخکني اسماني کتابونه نسخ شوي دي ،او تر
قیامت پورې د قرانکريم اوامرو ته عملي بڼه ورکول او له نواهيو څخه يې ځان ژغورنه واجب
دي ،د قران کريم حاللو ته حالل او حرامو ته يې حرام ويل ،په محکم ايتونو يې عمل او
متشابهه ايتونو ته يې تسليمي او حدود او تعليماتو کې يې توقيف وجويب حکم لري((13( .

يو له هغو مهمو امورو څخه چې په اسماني
کتابونو باندې د ایمان په باب کې داخليږي د
ماشومتوب په مرحله کې کوچنيانو ته د قران
کريم زده کړه ده ،د ماشومانو د ذکات د ودې
لپاره د قرانکريم زده کړه او حفظ يو له مهمو
نشاطاتو څخه شمېرل کيږي ،خو دا هله چې
استاذ دنده په ښه توګه ادا کړي او د کوچني
په نفس کې د ايتونو فضا ژوندۍ وساتي،
قرانکريم مونږ ته د اسمان او ځمکې په تخليق
کې ،د انسان په پېدائښت او له مونږ څخه ارد
ګرد کې د سوچ او غور پوره دعوت راکوي په
دې دعوت راکوي ترحو ايمان مو وده وکړي او
علم مو عملي بڼه ولري ،د قرانکريم حفظول
او په معناګانو يې ځان پوهول انسان د ذکاوت
لوړ څلي ته رسوي ( ،((13څومره چې يې په قرائت
او تجويد کې ژبه مهاريږي هومره ماشومان په
فصاحت او بالغت باندې راټوکوي  -د خشوع،
خضوع ،رغبت او رهبت  -د زړونو او احساس
د نرمولو لپاره  -دا او دېته ورته نورې خدايي
ورکړو باندې انسانيت پالي ،د قرانکريم
حفظ کوچنيان روږدي کوي چې د قرانکريم
تعليماتو ته عملي بڼه ورکړي او د روز مره ژوند
په ټولو مرحلو کې يې د ادب او احترام ځانګړی
خيال وساتي ،د قرانکريم حفظ د کوچنيانو
خوی جوړوي چې ژوند کې يې استقالل او د

ښو اخالقو څښتنان شي ،د قرانکريم د حفظ
بله ګټه دا ده چې د قرانکریم د حفظ لپاره په
حلقاتو کې د دوی راغونډېدلو سره دوی لوی
اجر او عظيم فضل ګټلی شي((13( .
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د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې
د قرانکريم حفظ ته بايد ماشومان څنګه ترغيب کړو؟

.١

دوی ته بايد د قرانکريم فضيلتونه شرح او تفصيل کړو،
د قران کريم د حفظ ،د تالوت او تعليم او ورباندې دعمل
کولو فضيلتونه ورته بيان کړو ،لکه نبي کريم صلی اهلل علیه
وسلم فرمايي[ :ا ْق َرءُوا الْ ُق ْرآ َن َف ِإ َّن ُه يَ ْأتِي يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ َشفِ ي ًعا
حا ِبهِ ] (((13
ص َ
ِلَ ْ
ژباړه :قرانکريم په کثرت سره ولولئ ،د قیامت په ورځ به
قرانکريم خپلو لوستوالو لپاره په داسې حالت کې راشي چې
سفارش به يې کوي.
ِص ِ
اح ِب
او نبي صلی اهلل عليه وسلم فرمايي[ :يُ َقا ُل  -يَ ْعنِي ل َ
الْ ُق ْرآنِ  :-ا ْق َرأْ َوا ْرتَقِ َو َر ِّت ْل َك َما ُكن َْت تُ َر ِّت ُل فِ ي ال ُّدنْ َياَ ،ف ِإ َّن
َمنْزِ لَت ََك ِعنْ َد ِ
ها] (((13
آخرِ آيَ ٍة تَ ْق َرأ ُ ِب َ
ژباړه :قاري صيب ته به وويل شي :قران داسې لوله لکه په
دنيا کې چې دې لوستو او پورته خېژه ،ستا اخرنۍ منزله او
مرتبه به د هغه اخري ايت سره وي چې ته يې ولولې.
او نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم فرماييَ [ :مثَ ُل ال ُمؤْمِ نِ ا َّلذِ ي
يح َها َط ِّي ٌب َو َط ْع ُم َها َط ِّي ٌبَ ،و َمثَ ُل
يَ ْق َرأ ُ ال ُق ْرآ َن َك َمثَلِ األُتْ ُر َّجةِ  ،رِ ُ
ال ُمؤْمِ نِ ا َّلذِ ي الَ يَ ْق َرأ ُ ال ُق ْرآ َن َك َمثَلِ ال َّت ْم َرةِ ،الَ رِ ي َح لَ َها َو َط ْع ُم َها
يح َها
ُحل ْ ٌوَ ،و َمثَ ُل ال ُمنَافِ قِ ا َّلذِ ي يَ ْق َرأ ُ ال ُق ْرآ َن َمثَ ُل ال َّريْ َحانَةِ  ،رِ ُ
َط ِّي ٌب َو َط ْع ُم َها ُم ٌّرَ ،و َمثَ ُل ال ُمنَافِ قِ ا َّلذِ ي الَ يَ ْق َرأ ُ ال ُق ْرآ َن َك َمثَلِ
م ٌّر ] (((13
َ
س لَ َها رِ ي ٌح َو َط ْع ُم َها ُ
الحن َْظلَةِ  ،لَيْ َ
ژباړه :هغه مومن چې قرانکريم لويل مثال يې د ترونجبين
دی هم خوشبودار او هم مزيدار وي ،د هغه مومن مثال
چې قرانکريم نه لويل د کجورې دی خوشبويي نه لري خو
په خوند خوندوره وي ،د هغه منافق مثال چې قران کريم
لويل د کشمالي په څېر دی ،په بوی خوشبودار خو په مزه او
خوند کې تريخ وي ،د هغه منافق مثال چې قران هم نه لويل
د مړغوین دی چې خوشبويي خو بيخي نه لري خو خوند کې
هم تريخ وي.
او نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم فرماييَ :
[خيْ ُر ُك ْم َم ْن تَ َعلَّ َم
ه ] (((13
ال ُق ْرآ َن َو َعلَّ َم ُ
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ژباړه :په تاسو کې غوره ترين هغه دی چې قران زده کړي او نورو ته يې
وښايي.

.٢

.٣

.٤

.٥

دا ډول ورته بايد په قرانکريم باندې د سلفو صالحينو اهتمام هم ورياد شي
حاالنکه دا ډول وسائل د عزم او مورال لوړوالي کې مهم رول لري((13( .
ضرور ده چې مونږ خپل کوچنيان د قرانکريم په مدرسو او مسجدونو
کې د تحفيظ په حلقاتو کې داخل کړو ،يا يې د قاري صاحبانو اړوند
لټه او تاالش وکړو او په مستقله توګه يې د خپلو ماشومانو معلمين کړو،
کوچنيانو ته د قران کريم په حفظ بايد جائزې او انعامونه ورکړو ،او ضرور
ده چې د شاګردانو او بچيانو ترمنځ د قرانکريم په حفظ کې د منافسې او
مقابلې فضا جوړه کړو((14( .
په لومړۍ مرحله کې بايد ده چې ماشوم ته د قرانکريم د حفظ مجال
خالص پاتې شي ترڅو د قران په حفظ کې بذات خود رغبت ولري ،دا چې
د اخرنۍ سپارۍ سورته واړه دي ښه به دا وي چې پېل له ( عم يتساءلون )
سپارې څخه واچوي ځکه چې د کوچنيانو په ذهن کې يې رسوخ ډېر آسان
دي ( ،((14بله ځانګړنه يې دا ده چې د اخري سپارې سورتونه د ايمان په اراکنو
مشتمل دي نو په دې سره به يې عقيده هم اصالح شي او اخالق هم ،بلکې
په دې سورتونو سره د کوچنيانو صحت هم خوندي ساتل کېدای شي  -ځکه
قران کريم کې شفاء ده ،دم هم دی او ذکر هم ،د اهلل اضافي لورينه يې ال
ورسره دا ده چې ژبه کې استقامت او په خبرو اترو کې بيان هم پېدا کوي.
د تالوت په اثنا کې بايد دقراکريم د هغې حصې مختصره شرح کوچني
ته وکړو چې هغه يې په يادولو بوخت وي ،تر څو زړه او عقل يې قراني
معناګانو ته متوجه وي ،دا ګمان بايد هېڅوک ونه لري چې ماشوم د قران
په تفسير او شرح باندې نه پوهيږي ،د فهم او حفظ په ميدان کې ماشوم
ځانګړی مقام لري((14( .
کوچنيانو ته بايد ور زده کړو چې قرانکريم شفا ،رحمت او برکت دی ،اهلل
ن ] (((14
پاک فرماييَ [ :ونُنَ ِّز ُل مِ َن الْ ُق ْرآنِ َما ُه َو ِش َفاءٌ َو َر ْح َم ٌة ِلل ْ ُمؤْمِ نِي َ
ژباړه :مونږ له قران څخه هغه څه نازولو چې د مومنانو لپاره شفا او رحمت
وي.
خو که څوک قران زده کړي او يا يې يو برخه زده کړي نو ورته به اسانه وي
چې د بې تابۍ په مهال ځان او د خپل ماحول نور خلک دم کړي.
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څلورم رکن:

په پېغمبرانو باندې ايمان...

په پېغمبرانو باندې د ايمان معنا دا ده چې هغوی په خپلو خبرو کې تصديق کړی شي ،که مونږ
يې په نومونو پېژنو او که نه خو زمونږ ايمان لرل ورباندې واجب دي ،په دوی باندې ایمان لرل چې
دوی د اهلل پاک هغه غوره ترين مخلوق دی چې په خپلو نسبونو او قومونو کې يې غوره کړي دي ،په
دې خاطر چې د نورو په پرتله دوی د عقل او اخالقو له نګاه پر نورو برتري لرله ترڅو د اهلل رسالت
م] (((14
او پېغام تر خلکو ورسوي ،اهلل پاک فرماييَ [ :و َما أَ ْر َسلْنَا مِ ْن َر ُس ٍ
ِسانِ َق ْومِ هِ ِليُ َب ِّي َن لَ ُه ْ
ول إ َِّل ِبل َ
ژباړه :مونږ مخکې هېڅ پېغمبر نه دی استویل مګر د خپل قوم په ژبه مو استویل دی ترڅو دین
ورته تشریح او تفصيل کړي.
که پېغمبر عليه الصالة والسالم چرته مالئک وای نو خلک به يې په خبرو باندې نه ول پوهه
شوي ،پر مونږ باندې واجب دي چې د پېغمبرانو ترمنځ توپيري چلند ونه کړو ،داسې نه چې پر ځينو
ايمان او پر نورو ځينو يې کفر وکړو ،بلکې په ټولو باندې به يو څېر ايمان ځکه لرو چې ګرد په
خپلو رسالتونو کې رښتوين دي ،خپلو امتونو ته په نصيحت او خيرخواهۍ کې صادقين دي ،د اهلل
پاک له پلوه په تبليغ کې معصوم دي ،خو مونږ به يې د اخرين پېغمبر محمد صلی اهلل عليه وسلم په
شريعت عمل کو ،په پېغمبرانو باندې د ايمان لرلو د معناګانو له جملې څخه چې بايد د کوچنيانو
په ذهن کې کېنول شي ځينې يې دا دي:
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کوچنيانو ته د دې بيان چې اهلل پاک په هر امت کې له دوی څخه پېغمبران راليږلي دي،
ايکې يواځې د اهلل عبادت ته به يې خلک رابلل او د باطلو معبودانو په الوهيت به يې خلک
کفر ته دعوت کول ،ټول پېغمبران رښتوين ،ښه خلک ،متقیان ،امانتګر او هوښيار او ځېرک
هستيانې دي.
کوچنيان پوهول چې له لومړي څخه تر اخره پورې د ټولو پېغمبرانو عبادت د دعوت بنسټ
عمال اهلل پاک ايکې يواځې وګڼل
قوال او
يو دی چې د عبادت په ټولو ډولونو کې
ً
عقيدةً ،
ً
شي او له هغه پرته د ټولو باطلو معبودانو په عبادت کفر وکړی شي.
کوچنيانو ته پېغمبرانو د راستولو فلسفه بيانول چې د اهلل پاک عبادت او هغه يو ګڼل دي،
صراط المستقیم ته دخلکو رادعوت کول او په دیني او دنيوي امورو کې د خلکو السنيوی
کول ،له تورتمونو څخه يې رڼاګانو ته راويستل ،د امت قيادت کول او د اهلل پاک شریعت
ورباندې تطبيقول ،له پېغمبرانو پسې اقتدا کول او د هغوی تګالره خپلول.
د اهلل په رحمت باندې علم لرل چې هغه پر خپلو بندګانو څومره رحيم دی او خيال پرې
کوي چې د دوی د هدايت لپاره يې پېغمبران راستويل دي ،کوچنيان د اهلل پاک دې سترې
لورینې ته ځېر کول چې شکريه يې ادا کړي ،له پيغمبرانو سره مينه او محبت ولري ،ځکه
د اهلل پاک د پېغام د رسولو او بندګانو ته يې د نصيحت کولو د ذمه وارۍ دنده همدوی په
غاړه لري ،که خلکو ته هرڅومره علم او دانش ،عقل او ځيرکتيا ورکړل شي خو د امت
د مصلحت او يووالي اړوند استقالل او هر چا ته د خپلو حقونو له ورکړې څخه به پاتې
راغلي ول ،خو ولې پېغمبران خلکو ته د همدوی لپاره ګټور شيان ورښايي او له زيانمنو
شيانو يې رابندوي((14( .
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کوچنیان د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم په مينه او محبت پالل ترڅو اطاعت يې وکړي
او په نقش قدم يې والړ شي او تعظيم يې وکړي ،په محبت يې د هېڅ مخلوق مينه او محبت
پورته ونه ګڼي ،له ټولو هغو خلکو سره مينه وپالي چې له رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
سره مينه او محبت لري او له دښمنانو سره يې دښمني وپالي ( ،((14لکه د هغه نوم ياداشت په
مهال ورته قدر او احترام لرل او درود ورباندې ويل ،د هغه د ښو اخالقو او فضائلو تذکره کول
چې هغه بذات خود عظیم رحمت او ستر شفقت و ( ،((14که د مسجد نبوي په زیارت اهلل پاک
څوک ّ
مشرف کړي نو د قبر ترڅنګ يې عزت او قدر کول چې نزدې ورسره اواز لوړ نه کړي
او په احترام يې ترڅنګ ودريږی (.((14

کوچني ته بايد له نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم سره مينه څنګه ور زده
کړو؟

.١

.٢
.٣
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هرو مرو بايد کوچنی وپوهو چې له نبي صلی اهلل عليه وسلم سره د اهلل پاک ډېره
مينه ده او پر ټولو خلکو يې ورته بهتري ورکړې ده ،ترڅنګ يې پر مونږ واجب
کړي دي چې مينه ورسره ولرو ،کوچنی بايد وپوهو چې له نبي کريم صلی اهلل
عليه وسلم سره مينه او محبت له اهلل پاک سره په مينه دليل دی ،که څوک له
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم سره مينه ولري نو له اهلل پاک سره په خپلې مينه
کې صادق دی((14( .
کوچنيان پوهول چې څنګه په دنيا کې د دين په تبليغ کې نبي کريم صلی اهلل
عليه وسلم د ګرد مخلوق لپاره رحمت دی ،همدغسې به د قيامت په ورځ هم
د مخلوقاتو لپاره رحمت وي او سفارش به يې کوي.
کوچنيانو ته د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم د خوندور سيرت ځينې برخې
لوستل ،په دې سره به کوچنی په خپله وپوهيږي چې رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم دګرد بشريت لپاره مثل أعلی او ښه مقتدا دی ،بايد ده چې کوچني ته د
هغه مبارک ځينې معجزات او عظيم اخالق ،له مظلومانو سره مالتړ او په ناداره
خلکو د هغه عطف او حنان ،د يتيمانانو سپارښتنې او په بې وسو او بې کسو
باندې د شفقت بېلګې ور زده کړی شي ( ،((15د دې لپاره ضرور ده چې له ماشوم
سره مو په دې تړاو خبرې دومره واضحې او له غموض لرې وي چې د هغه له
مستوا سره سمون خوري ،او هغه امور ورته توضیح شي چې د ماشوم عقلي
مستوا يې مني ترڅو ښه وفهميږي ،د کوچني د مرحلې سره سم بايد مونږ د هغه
د پوهې په خاطر ټول هغه اوسمهاله رنګارنګ تدريسي وسائل په کار واچو او د
چاپيريال او فردي توپيرونه يې په نظر کې ولرو((15( .

.٤

.٥

.٦

کوچنی بايد په خپل مور او پالر او چاپيريال کې د نبي کريم صلی اهلل عليه
وسلم او د هغه د سنت او اقوالو تعظيم وويني ،لکه د هغه پسې اقتدا کول او خبره
يې منل ،په درود شريف باندې پابندي کول کله چې يې نوم ياد شي ،د تربيت
اغېزناکه وسيله د مور او پالر عملي سلوک دی ،د نمونې په توګه که پالر خپله
د سنت او نفل لمونځ پابند وي نو خپلو بچو ته ويالی شي چې نبي کريم صلی
اهلل عليه وسلم به داسې کول ،ځکه د نيکې مقتدا تربيه د کوچنيانو په دروستې
تربيه او سليمي عقيدې کې مهم رول لري ،نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم په
خپله قدوه او نېکه نمونه ده بايد ګرد مربين او استاذان ورپسې اقتدا وکړي او
الرښونې يې عملي کړي سنت يې له خپلو بچو سره په يقيني جامه کې عملي
کړي((15( .
کوچني ته ځينې هغه حديثونه ور زده کول چې د اسالمي دين په کمال او جمال،
دنبي کريم صلی اهلل عليه وسلم په نېکو اخالقو او د صحابه کرامو د فضيلت
اړوند غږيدلي وي ،د شخصيت جوړولو او په ايمان او سلوکو کې حديثونه بې
پناه اغېز لري ( ،((15شونې ده چې دا ډول حديثونه د مسابقې له الرې ياد کړی
شي خو چې واړه واړه حديثونه او د معنا له لحاظه بيخي واضحه وي او په هغه
ډول اخالقو مشتمل وي چې د کوچنيانو له مرحلې سره سمون خوري ،دا مهال
بايد ماشومانو ته د انعامونو او تشويق د اسلوب استعمالولو بايد ځانګړی خيال
وساتل شي.
کوچنيانو ته د صحابه کرامو هغه واقعې ذکر کول چې د نبي کريم صلی اهلل
عليه وسلم قدر او احترام ورپکې وي او يا پرې غيرت نيويل وي او په ځانګړي
توګه د کوچنيانو صحابه کرامو قيصې ،لکه د انس رضي اهلل عنه واقعات چې
په کم عمرۍ کې يې په نبي صلی اهلل عليه وسلم پسې اقتدا کوله ،د خوراک
لپاره يو خياط نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم ته دعوت ورکړ ،انس رضي اهلل عنه
وايي  :زه له رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم د خوارک لپاره الړم ،خياط رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم ته د وربشې ډوډۍ نزدې کړه  ،د غوښې او کدو شوروا هم
وه ،ما رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم وليد چې د کاسې په څنډو کې به يې کدو
پسې الس وړو ،له دغه ورځ راهيسي مې کدو خوښ دی ،ثمامه له انس رضي
اهلل عنه څخه نقلوي :ما به يې مخې ته کدو ورغونډو((15( .
مريب او استاذ بايد کوچنيان وپوهوي چې له نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم سره
د صحابه کرامو ډېره بې پناه مينه وه او ترې قربانېدل به ،په دې باب کې بال نور
واقعات هم شته((15( .
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کوچنيانو ته په دې محبت باندې جائزه ورښودل ،لکه له انس رضي اهلل عنه نه روايت دی
چې يو سړي له نبي کريم صلی اهلل علیه وسلم څخه وپوښتل :قيامت به کله وي؟ هغه ورته
وويل :تا ورته څه تياری کړی دی؟ سړي وويل :هېڅ نه خو له اهلل او رسول سره يې مينه لرم،
هغه ورته وويل :ته به له هغه چا سره مل يې چې مينه ورسره لرې.
انس رضي اهلل عنه فرمايي :د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم د دې قول چې ته به له هغه
چا سره مل يې چې مينه ورسره لرې ،مونږ چې په دې څومره خوشحاله شوي يو په بل څه شي
نه يو ،بيا انس رضي اهلل عنه وويل :زه له نبي صلی اهلل عليه وسلم سره ،له ابوبکر او ،عمر
رضي اهلل عنهما سره مينه لرم ،که څه هم د هغوی په څېر نېک عملونه نه لرم خو د مينې له
کبله به مې ورسره ملتيا وکړم((15( .
د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم سره د محبت په اړه له ماشوم په نوښتونو کې مرسته کول،
لکه شعرونه ليکل ،قصې او واقعې ليکل ،خطبه ليکل ،مقاالت ليکل ،د نبي کريم صلی اهلل
عليه وسلم د محبت اړوند مسابقو کې يې په ګډون تشويقول((15( .

پنځم رکن:

د اخرت په ورځ ايمان..
په اخرت ورځ باندې د ايمان مطلب له مرګ څخه وروسته ژوند باندې ،په حساب او کتاب،
د صراط پل ،د اعمالو تله ،جنت او اور باندې ايمان لرل دي ،د تمييز له مرحلې وروسته کوچنی
د اخرت اړوند د ځينو مسائلو ادراک په خپله کوي ،له دې مرحلې وړاندې افضله خبره ده چې
بايد معلومات ورته په نهايت اختصار ورکړل شي ،دا مهال بايد ماشوم ته توضيح شي چې يو ژوند
بل هم شته دی ،اهلل پاک جنت د مومنانو لپاره او اور يې د کافرانو لپاره پېدا کړي دي((15( .
د اخرت دورځې په تړاو د تربيت مهمې معناګانې چې بايد د کوچنيانو په نفس کې کېنول
شي دا دی:

.١

.٢

بايد ماشوم وپېژني چې له مرګ وروسته
به يې اهلل پاک بېرته راپورته کوي ترڅو
د خپلو دنيوي عملونو جزا وويني ،که يې
ښه عملونه کړي ول نو ښه بدله او که يې
بد عملونه کړي و نو ناکاره بدله.
ماشوم بايد وپېژني چې په دغه ورځ
باندې اهلل پاک جنت د کرامت او
سعادت او تل پاتې کور پېدا کړی دی،
په دې خاطر يې جنت پېدا کړی دی چې
خپلو نېکانو بندګانو ته يې بدله ورکړي،
او اور يې د کافرانو لپاره تيار کړی دی،
دا درس ماشومانو ته جنت او نعمتونو ته
د ترغيب په شکل د وړاندې کولو امکان
لري.

.٣

له ماشوم سره د مرګ مړينې او اخرت
په تړاو داسې خبرې اترې کول چې د
اهلل په مغفرت او رحمت او لطف باندې
داللت کوي ،دا په دې خاطر چې د
کوچنيانو ذهن ته ستړي کونکي افکار
سرايت ونه کړي ( ،((15ضرور ده چې
دا ډول خبرې د ټولو ژوندي حيواناتو
بېالبېلو مرحلو ته شاملې وي ،خو ولې
انسان ورڅخه په دې امتياز لري چې اهلل
مکلف کړی دی او ټول کائنات يې ورته
مسخر کړي دي او د جزا او سزا وعده
يې ورسره ايښي ده.
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کوچني ته بايد بيان کړی شي چې ظلم نه د اهلل پاک خوښيږي او نه به ظالم بې سزا او مظلوم
له انصاف پرته پريږدي ،مونږ د ژوند په اږدو کې وينو چې ځينې خلک ظالمانه ژوند لري او
د ظلم په حالت کې مړه هم شي ،خو ولې له دې ژوند پرته به هغوی له بل ژوند سره هم مخ
شي چې محسن انسان ته به ورپکې نيکې بدلې او بد کار ته به د خپل ناکاره عمل په بدل
کې وړ سزا ورکړل شي او هر چا ته به خپل حق ورکړل شي((16( .

شپږم رکن:

په تقدير باندې ايمان...
په تقدير باندې د ايمان معنا د اهلل په کمال علم ،په کتابت او په ټول مخلوق باندې د قدرت
او د هغه په مشيئت باور لرل دي ،کوچنی د خپل کوچنيتوب په مهال نه شي کوالی چې د قضا او
تقدير مسائل په سمه توګه فهم کړي ،هغه دا مسائل نزدې نهه کلنۍ کې درک کوالی شي ( ،((16خو
ويل ضرور ده چې په دې مرحله کې يې ځينې معناګانې او مفاهيم په ذهن کې کېنول شي چې له
جملې څخه يې ځينې دا دي:

.١

په دې باب کې بنسټ د عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه حديث دی چې زه له نبي کريم
صلی اهلل عليه وسلم سره په سورلۍ شا ته ناست وم راته يې وويل[ :يَا ُغ َل ُم ِإ ِّني أ ُ َعلِّ ُم َك
َّ َ
الل يَح َف ْظ َك ،اح َف ِظ َّ َ
ات ،اح َف ِظ َّ َ
َك ِل َم ٍ
استَ َعن َْت
الل ت َِج ْدهُ ت َُج َ
ْ
ْ
ْ
اس َألِ اللَ ،و ِإ َذا ْ
اه َكِ ،إ َذا َس َألْ َت َف ْ
َّ
ِش ْيءٍ لَ ْم يَنْ َف ُع َ
اجتَ َم َع ْت َعلَى أَ ْن يَنْ َف ُع َ
وك إ َِّل ب َ
وك ب َ
ِش ْيءٍ َق ْد َكتَبَ ُه
استَعِ ْن بِاللَِ ،و ْ
اعل َ ْم أَ َّن األ ُ َّم َة لَ ْو ْ
َف ْ
َّ
َّ
ُ
ُ
ض ُّر َ
ض ُّر َ
وك ب َ
وك إ َِّل ب َ
ِش ْيءٍ َق ْد َكتَبَ ُه الل َعلَيْ َكُ ،رفِ َع ِت
ِش ْيءٍ لَ ْم يَ ُ
اجتَ َم ُعوا َعلَى أَ ْن يَ ُ
الل لَ َك َولَ ْو ْ
الص ُح ُ
ف] (((16
األَ ْق َل ُم َو َجف ْ
َّت ُّ
ژباړه :ای هلکه! زه درته ځينې کلمات درښايم  -عمل پرې وکړه  -د اهلل لحاظ او خيال
وکړه  -اوامر يې ومنه او له نواهيو څخه يې ځان وساته  -نو اهلل پاک ستا لحاظ وکړي  -له
مکروهاتو او ستونزو ستړيو څخه به دې وساتي  -او چې کله هم مرسته غواړې نه له اهلل
څخه يې وغواړه ،په دې يقيني شه چې که ټول امت دې په ګټه او فايده راغونډ شي خو
چې اهلل پاک درته نه وي ليکلي هېڅ ګټه به درته ونه شي رسوالی ،او که ټول امت درته په
ستونزو او ستړو جوړولو راغونډ شي نو نه يې شي در رسویل مګر دا چې اهلل پاک درته ليکلی
وي ،قلمونه پورته شوي او کتابونه رابند شوي دي.
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په بل روايت کې بيا داسې راځي[ :اح َف ِظ َ
اهلل ت َِج ْدهُ أَ َما َم َك ،تَ َع َّر ْ
ف ِإلَيْهِ فِ ي ال َّر َخاءِ  ،يَ ْعرِ ف َْك
ْ
َ
َ
فِ ي ِّ
الصبْرِ َ ،وأ َّن الْ َف َر َج َم َع
اعل َ ْم َّ
الش َّدةَِ ،و ْ
َّص َر َم َع َّ
أن فِ ي َّ
الصبْرِ َعلَى َما تَ ْك َرهُ َخيْ ًرا َكثِي ًراَ ،وأ َّن الن ْ
َ
را] (((16
الْ َك ْر ِبَ ،وأ َّن َم َع الْ ُع ْسرِ يُ ْس ً
ژباړه :د اهلل پاک خيال وساته خپلې مخې ته به یې ووينې ،په نعمتونو کې اهلل پاک ته ځان
ور وپېژنه هغه به دې په سختيو کې وپېژني ،پوهه شه چې په ازمېښتونو باندې په صبر او
حوصله کې ډېر اجر دی ،مرسته او کومک له صبر او زغم سره وي ،اساني له سختيو سره وي،
او له هر ډول تنګدستۍ سره بال سهولتونه وي.

.٢

.٣
.٤

دا نبوي حديث د ښو او ارزښتناکو توجيهاتو لپاره له نبي کريم صلی اهلل علیه وسلم له پلوه
ستره سرچينه ده چې خپل امت يې په اسالمي عقيدې باندې د ماشومانو روزلو ته تنبيه
کړی دی((16( .
د ماشومتوب په دې مرحله کې له هغه
سره د قضا او قدر مسئلو له څېړلو څخه
ډډه کول ،ماشوم ته بايد دا مهال د اهلل
پاک د وسيع علم د هغه قدرت او په خپل
مخلوق يې احاطه او د انسان د حريت
له ثبوت سره د اهلل پاک د مشيئت اړوند
بايد معلومات ورکړل شي ،او پوهه
شي چې انسان په اختياري افعالو کې
مجازات کيږي ،خو که د کوچني ذهن
په دې مسئلو مشغول شي او په خپل
واک کې يې واخلي ضرور ده چې بايد
مسائل ورته د توان په اندازه داسې توضيح شي چې د ماشوم له ذهنيت سره سمون خوري.
کوچنی په دې تربيه کول چې له اهلل پرته له بل چا څخه هېڅ هم ونه غواړي او مرسته
و کومک له يو اهلل څخه وغواړي ،په دعاګانو کې اهلل پاک ته متوجه وي او په اهلل پاک
باندې تولک او بروسه وپېژني ،بايد ده چې د اهلل پاک په تقدير او قضا باندې د صبر او
زغم زده کړه وکړي.
کوچنی بايد پوهه کړی شي چې اهلل پاک ورباندې له خيرته پرته بله اراده نه لري او هرومرو
به ورته په دې زندګۍ کې د اهلل پاک تقدير ور رسيږي ،بيا به يې نفس هېڅ چا ته جزع او
فزع نه کوي ،د اهلل پاک د تقدير له ستړو ستومانيو سره به په خوشحاله نفس مواجه کيږي،
او دا به يې يقین وي [ ُق ْل لَ ْن يُ ِصيبنَا إ َِّل َما َكت َ َّ ُ
َب الل لَنَا] (((16
َ
ژباړه :ورته ووايه چې نه رارسيږي مونږ ته مګر هغه چې اهلل پاک راته ليکلي وي.
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کوچنی بايد پوهه شي چې ټول امور د اهلل پاک په الس کې دی ،هغه څه به کيږي چې د اهلل
خوښه او اراده وي ،هغه په خپل ملکيت کې مطلق تصرف لري ،دا لړې يې له اهلل پاک سره
اړيکه ال پسې تقويه کوي ،له دې وروسته يې امېدونه او هيلې ټولې له اهلل سره وتړل شي.
په تقدير باندې د ماشوم ايمان لرل هغه ته د زړه اطمئنان او توازن وربښي ،کله چې
مومن وپوهيږي چې د ده اړوند هر ډول د خير او شر پرېکړې د همده لپاره خير دی دا يې
د نفس په داخل کې ډاډ او اطمئنان الپسې تقويه کوي ،دا مهال کوچنی او ماشوم د اهلل
پاک تقديري مسائل خير او که شر وي په پراخه سينه استقبالوي ،او په ډاډمن زړه او ارام
ذهن د اهلل پاک امر ته تسليم وي ( ،((16څوک چې د اهلل په تقدير ايمان ولري د مصيبتونو
او ازمېښتونو په مهال هېڅ ډول جزع او فزع نه کوي ،بلکې له صبر او حوصلې څخه کار
اخلي او د لومړي پړاو سره پرې زغم بال ثواب او ډېر اجر ګڼي ،اهلل پاک فرمايي [ا َّلذِ ي َن
اج ُعو َن * أُولَئ َ
صابَتْ ُه ْم ُم ِصي َب ٌة َقالُوا ِإ َّنا ِ َّ ِ
ات مِ ْن َر ِّبهِ ْم َو َر ْح َم ٌة
ل َو ِإ َّنا ِإلَيْهِ َر ِ
صل َ َو ٌ
ِك َعلَيْهِ ْم َ
ِإ َذا أَ َ
َوأُولَئ َ
دونَ] (((16(((16
ِك ُه ُم الْ ُم ْهتَ ُ
ژباړه :کومو خلکو ته چې ازمېښت او کړاو واوړي او هغوی (إِ َّنا ِ َّ ِ
اج ُعونَ) ووايي
ل َو ِإ َّنا ِإلَيْهِ َر ِ
نو په دوی هم د خپل رب له پلوه رحمتونه وي او په هدايت باندې روان هم دي .
بايد ده چې هغه ډول واقعې او قيصې ورته واورول شي چې په چا باندې د اهلل تقديري
ازمېښتونه راغلي وي او ده ورته سينه تنګه کړي وي ،بيا وروسته پوهيدلي وي چې همدغه
شر ورله د اهلل له پلوه خير او برکت و ،چې د ژوند حالت يې ښو چارو ته تغير وخوړ.
ً
ً
په تقدير باندې د ايمان نچوړ دا دی چې اهلل پاک په هر څه باندې جملة وتفصيال علم لري،
تر قيامت پورې د ټول مخلوق تقديرونه اهلل پاک د خپل علم له مخې په لوح محفوظ کې
ليکلي دي ،په کائناتو ګرد تغيرات ايکې يواځې د اهلل پاک د مشيئت او تخليق له مخې
کيږي.
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د کوچنيانو له پوښتنو

وړاندې تمهيدي کلمات...
78

اهلل

اهلل پاک کوچنيان داسې تخليق کړي دي
چې له پوښتنې سره مينه لري ،په دې خاطر چې
خپل عقل د امکان په صورت کې په معلوماتو
وخړوبوي ،د کوچنيتوب مرحله څکه د پوښتنو
مرحله شمېرل کيږي چې د کوچني دا مرحله له
بلها پوښتنو څخه جوړه ده ( ،((16ماشومان پوهيږي
چې دوی له ځان چار چاپيره شيانو په اړه کره
معلومات نه لري خو له دې کبله چې جهالت
ډار زږوي نو د خپل زيار په اندازه هغوی پوهې
او دانش ته ځان ټيل باسي ،مونږ ګورو درې کلن
کوچنی به مور او پالر او مشرانو وروڼو څخه
لسګونه پوښتنې لري ،او يقيني ده چې د دوی
ځوابونه د کوچني په نفسياتو باندې اغېز لري،
په دوامداره توګه يې په دې دليل چې يوه پوښتنه
يې بېالبېل اسلوب لري له يو حال څخه يې بل ته
اړوي ( ،((17تاسو به له ماشوم څخه دا ډول پوښتنې
د تل لپاره اورئ :دا ولې؟ د دې ځای چرته دی؟
داسې ولې وشول؟ دا له کومه راغی؟ دا څه شی
دی؟ دا څه چل دی؟ ايا ته يې پېژنې؟
کوم شيان چې يې انتباه ځان ته راړوي نو
کوچنی د هغه په تړاو پوښتنې لري او خوښه ګڼي
د سترګو ليدلی حالت او غوږونو اوريدلي شيان
په خپل فهم کې راويل ،خو ولې کله په ځواب
وپوهيږي او کله پرې ونه پوهيږي ،کله ځواب ته
ډېر وخت خاموش پاتې شي او کله خاموشي ماته
کړي((17( .
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کوچنيان له ځان پوهنې سره ځانګړې مينه لري ،او کله يې چاپيريال په علم او دانش کې مثبت اغېز
ولري او نورې هغه موقعې چې کوچني ته مهيا وي ،له دې کبله يې د ماشومتوب او هلکولۍ په مهال
پوښتنې مقارنه کول مونږ هم حيران دريان کړي ،المل يې يواځې د زمان او مکان اختالف او علمي
پرمختګ دی ،او په دې کې شک نشته چې مربين کوم اسلوب له کوچنيانو سره خپلوي د پوښتنې دائره
ورته ال پراخوي او يا يې بيخي له منځه وړي ،که کوم مريب ماشوم ته د پوښتنې مجال پراخه پريږدي او
فرصتونه ورکړي نو د خپلو ځانونو اړوند ال پسې ژور والړ شي ،خو که څوک يې پوښتنې ښې استقبال
نه کړي ،يا يې بيخي وانه اوري او يا پرې لوړ غږونه ورپورته کړي نو هېڅ کوچنی به ورڅخه پوښتنې
ونه لري ( ،((17سره له دې چې په دې کې مونږ تر اتفاق رسيدلي يو چې د ماشوم لپاره په دې کې هېڅ
مصلحت نشته چې په هر څه دې پوهه او دانش ولري ،خو ولې دا ډېره مهمه ده چې بايد د خپل ژوند
ژواک په تړاو د هغو پوښتنو په هکله ډار محسوس نه کړي چې په ژوند يې اغېز لري ،دا ډېره مهمه ده
چې کوچنيان ونه پوهيږي چې دوی غير حاضر و او يا باور وړ نه دي ،بلکې له دې څخه ډېره مهمه دا
ده چې دوی په پوره ډاډ او اطمئنان له خپلې کورنۍ سره خبرې اترې کوي((17( .

له کوچنیانو سره

د ډېرو پوښتنو الملونه
کوالی شو چې د کوچنيانو د ډېرو پوښتنو اړوند الملونه په راروانو نقطو کې منحصر کړو:

.١

.٢
.٣
.٤
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د علم او دانش په تړاو د کوچنيانو رغبت ،ترڅو د خپلې عقلې ودې اړتیاوې پوره کړي.

(((17

له کوچنيانو څخه د ارد ګرد شيانو په تړاو د علم او دانش اړتیا.
د سابقه معلوماتو د نه شتون له کبله له ځينو شيانو څخه د کوچنیانو خوف او ډار ،د نمونې
په توګه :له ځينو حيواناتو څخه د کوچنيانو ډار که څه هم سره نه وي ټکر شوي ،له دې کبله
يې اړوند پوښتنې هم ډېرې لري ترڅو ډاډ او امان ترالسه کړي.
د کوچنيانو لغوي قاموس کې پراختيا ،کله چې هغه پرله پسې پوښتې ولري ،نو د پوښتنې
ځواب ته به دومره اړتیا نه لري لکه څومره چې د لغوي استعمال او د خپل توان په اندازه
اجتماعي مشارکې ته اړتيا لري.

.٥
.٦

د پالرانو او بچو ترمنځ د وجداني مشارکې او خواله (تواصل) فرصتونه شته کېدل.
د کوچني په خپل ځان او مور او پالر باندې باور ،او د هغه په قدر او احترام کې وده او
پرمختګ((17( .

د ماشومانو

د پوښتنو طبيعت
په دې خاطر چې د کوچنيانو پوښتنې په سمه معنا درک کړو باید ده چې مونږ لغوي او عقيدوي
او نفسي پوښتنې سره توپير کړو ،د لغوي پوښتنو په مهال کوچنيان کوښښ کوي چې يو شی بذاته
وپېژني او يا بذاته د يو شي اړوند معلومات ورکړي ،خو ولې په دوهم ډول پوښتنو کې يې نفسي ډاډ
باعث وي چې بحد ذاته جواب يې موخه نه وي ،ضرور ده چې مونږ يې له بنسټيز حقيقت څخه
متاکد يو چې دغه پوښتنې داللت غوڅ دريځه دی ،تر هغه مونږ د کوچنيانو د پوښتنو ارزښت
نه شو پېژندلو ،نه يې په فهم کې راوستلی شو او نه يې معنا تحديدویل شو ترڅو مو هغه المل نه
ذاتا دومره
وي پېژندلی چې کوچنيان يې دغه ډول پوښتنو کولو ته اړل کړي وي ،پوښتنه په خپله ً
ارزښت نه لري خو ارزښت له هغه طبيعي موقف څخه اخلي چې له ماشوم ارد ګرد وي ،له دې کبله
د کوچنيانو پوښتنې درې خورا مهم تکویني اړخونه لري:

.١
.٢
.٣

د ماشومانو د نفسياتي توازن تحقيق :ځکه د ماشومانو د بلها پوښتنو سرچينه نفس خپله
وي.
استنباطي غور او سوچ :کله چې ماشوم د هغو معلوماتو په مټ چې دا يې لري او يا ورسره
اړيکه لري زپار اوباسي چې نور نوي معلومات ترالسه کړي.
په ارد ګرد چاپيريال او د ژوند اړوند چارو باندې ځان خبرول ،لکه اخالقي او سلوکي
خويونه چې د کوچنيانو چاپيريال په داخل کې وي((17( .
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د کوچنيانو

د پوښتنو ډولونه

ګټوره به دا وي چې مونږ د کوچنيانو پوښتنو ته له پلې زاويې څخه وګورو ،د زاويې له پېژندلو
سره پوښتنې توپير خوري ،مونږ کوالی شو چې د ماشومانو دا ډول پوښتنې راروانو ډولونو ته تقسيم
کړو:

.١
.٢
.٣

.٤
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لغوي پوښتنې :د نمونې په توګه :دا ولې د دې شيانو نومونه دي؟ مونږ يې په نومونو کې تغير
ولې نه شو راوستالی؟ مونږ د بلې ژبې ايجاد ولې نه کو؟
وجودي پوښتنې :د بېلګې په توګه :مونږ له کومه راغلي يو؟ چرته به ځو؟ بچيان څنګه دنيا
ته راځي؟ مرګ ولې راځي؟ نړۍ څه ته ويل کيږي؟...
تمردي پوښتنې :دا ډول پوښتنې د ماشوم له فکر څخه څرخيږي د بېلګې په توګه :د مسائلو
اجازه مونږ ته ولې نه راکړل کيږي چې مشرانو ته ورکړل کيږي؟ دا ډول پوښتنې د سوال په
صورت کې دومره نه وي لکه د مشرانو د تقليد هومره چې څومره وي.
ازميښتي پوښتنې :دا ډول پوښتنې هغه وي چې ماشومان د خپل کور واالو څخه د انتقاد
او اعتراض په شکل کوي چې کله ورپکې کمزورتيا احساس کړي ،دا ډول پوښتنې زيات
وخت کې سرچينه د کوچني د دوستانو د کورنيو څخه راپورته کيږي ،او غالبا د کورنۍ مالي
لګښتونو او يا د بدن او تنې څخه څرخيږي.

.٥
.٦

د کوچنيتوب اضطرابي پوښتنې :دا ډول پوښتنې اکثره د کوچني د پراخه احساس له مخې
وي ،او زياتره پوښتنې يې بيا د کورين غړيو د سفر او غياب په مهال راپورته کيږي او يا دا
چې ځينې يې له ځينو راجال او مستقل شي.
د تنې په تړاو پوښتنې :د دې ډول پوښتنو په سر کې هغه پوښتنې راځي چې ماشوم يې د
مذکراو مؤنث جسدونو ترمنځ توپيرونه احساسوي ترڅو خپل علم کې زيادت راويل.

بايد ده چې په دې پوښتنو کې د کوچني کورنۍ له ماشوم سره مرسته وکړي او د پوښتنې يې
داسې ځواب کړي چې ښه شاليد ولري ،هغوی پوښتنې دپوښتنې په نوم نه کوي ،بلکې په نفس کې
داخلي باعث لري چې له کبله يې پوښتنې کولو ته اړ کړي((17( .

مور او پالر د کوچنيانو په پوښتنو ولې ځان نانګاره کوي؟!
د کوچنيانو پوښتنې مهملې پرېښودل اويا ورڅخه ځان نانګاره کولو معنا دا نه ده چې يا يې
پوښتنې بې ارزښته دي او يا يې پوښتنې ته ځواب نه مومي ،دا نور الملونه لري چې مهم يې په دې
توګه دي:

.١

.٢

.٣
.٤

کله چې مشران د کشرانو پوښتنې نا اشنا وګڼي ،جدي يې وانه اخلي او په حقارت ورته
وګوري ،دا د دې المل دی چې مشران د کشرانو د پوښتنې بې ارزښته کړي او يا ورته بيخي
التفات نه کوي ،په دې سره لويان د خپلو کوچنيانو حقوق د خپلې ځانګړي اند له مخې
غوبل کړي چې ډېر بسط او واضح وي ،د لويانو دغه کړنه  -چې د کوچنيانو پوښتنې بې
ارزښته پريږدي -هغه عقلي ځواک دی چې همدوی پرې ځانونه مسلط بويل ،نفسي موخې
تر السه کول خو الپريږده چې په ځينو دريځونو کې يې له السه ورکړي خو ولې د کوچنيانو
د علم او دانش اړوند ساده پاده له صادق رغبت سره پوښتنې هيرې او تيرې کړي.
چې د لويانو له پلوه د کوچنيانو پوښتنو ته ځواب ويل ګران وبريښي ،د بېلګې په توګه چې د
کوچني پوښتنه د چاپيريال او يا د اخالقي محرماتو اړوند وي په داسې حالت کې چې دغه
يې بايد په مناسب عمر کې ځواب شي ،د ماشومانو دا ډول درانه سوالونه ګرد لويان حيران
دريان کړي ،لويانو ته په داسې دريځونو کې په کار دي چې د کوچنيانو پوښتنو ته پوره چمتو
والی ونيسي.
د کوچنیانو زياتره پوښتنې د لويانو له پلوه د بې ارزښته کولو نور الملونه هم کېدای شي ،خو
که لويان د کوچنيانو د پوښتنو اهميت او ارزښت له نفسي ناحيې څخه ادراک کړي شاید
د ځواب درېځ يې بدل شي چې هغه ماشومانو ته تشجيع ورکول دي ترڅو خپلې پوښتنې په
کثرت سره وکړي لکه دوی چې د اوريدلي اواز اړوند غور سوچ وړي وي.
د هغو الملونو له جملې څخه چې لويان د کوچنيانو پوښتنې بدې نه وړي دوی ته مناسب
التفات او اهتمام دی ،ځکه د کوچنيانو دغه پوښتنې په ضمني شکل راځي خو ولې مباشرې
پوښتې نه وي.
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.٥
.٦

کله مور او پالر د کوچنيانو پوښتنو ته له ځواب څخه ځکه تښتي چې کوچنیان کوم
علم او معرفت غواړي مور او پالر يې پرې جهالت لري ،مونږ ويالی شو چې  :تاسو بايد
د خپلو کوچنيانو بچو پوښتنو ته د ځوابونو لټه وکړئ ،او دوی په پوره امانت او صداقت
سره وخبروئ((17( .
د کوچنيانو پوښتنې کله بې ځوابه ځکه پاتې شي چې پوښتنې يې له عقلي قدرت څخه
باندې وي او ځوابونه يې هم داسې وي چې ستره پيچلتيا لري ،په دې مور او پالر فکر
يوسي چې کوچني يې دې پوښتنې ته الره څنګه پېدا کړه؟( ((17له دې کبله يې پوښتنه
ځکه بې ځوابه پريږدي.

مور او پالر بايد بچي له پوښتنو سره څه ډول تعامل وکړي؟
د مور او پالر واجب جوړيږي چې د خپلو بچو پوښتنو ته سم صحيح ځوابونه ووايي ،د ايمان
په تړاو بايد مور او پالر له کوچني سره د خبرو اترو فضا جوړه کړي او د دين په تړاو چې ورسره
څومره افکار او اندونه دي بايد د خبرو اترو له الرې ورسره مرسته وکړي ،تر څو د دين صحيح
فهم ،قناعت او ډاډ په کې راپورته شي ،په دې سره په کوچنيانو کې هغه ديني مساوات شته شي
چې افراط او تفريط دواړه نه لري ( ،((18په مور او پالر الزم نه دي چې هرومرو دې د کوچنيانو
ديني پوښتنو ته ځوابونه ولري ،بلکې دا پرې الزم دي چې خپل کوچنيان د ايمان اراکنو په علم
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او معرفت راوټوکوي چې په اهلل پاک باندې د غښتلي ايمان سره ځوانان راغټ شي ،خو ولې دا بيا
ډېره خوندوره ده چې مور او پالر خپل مشران بچي د کوچنيانو پوښتنو په ليکلو مجبور کړي ،هغه
به دا دنده ډېره ښه استقبال کړي او په ځانګړي توګه بيا هله چې اهتمام او تشجيع څخه برخمن
شي ،د دې په ترڅ کې کوچنيان له دې څخه خوند په دې هم اخلي چې لويان د کوچنیانو په نفسونو
کې د پوښتنو ارزښت کېنوي نو ځکه به پوښتنې کولو ته زړه هم ښه کړي ،يواخې دا نه بلکې په دې
سره مونږ د دوی په نفسونو کې د خپلو بچو پوښتنو ته په ارزښت ورکولو هم بال اهتمام کویل شو کله
چې دوی خپله پالران او ميندې جوړې شي ،له بل پلوه مونږ سره به پوښتنې راجمع کيږي چې په
اسانه به يې ځوابونه وپلټلی شو ،د کوچنيانو پوښتنې ځوابولو سره به هغوی وکویل شي چې د خپلو
ورونو او خويندو پوښتنو ته سم دم ځوابونه ورکړي ،که مونږ د کوم کوچني پوښتنې ته بروقت ځواب
ورکړو څومره به خوشحاله شي ،د کوچنيانو پوښتنو ته ښه ځوابونه ورکولو سره د اهلل په اذن زمونږ او
دهغوی ترمنځ اړيکې ال تقويه کيږي او کوچنی به پوهه شي چې د معرفت او دانش لومړی مصدر
يې مور او پالر دي چې په خپل مستقبل کې به په همدوی باور لري ،د دې بدل کې چې معلومات
له مشکوکو ځايونو راغونډ کړي او په ځانګړي توګه د مراهقۍ او زلميتوب په مهال((18( .
يوه بله نقطه چې بايد مور او پالر ورته متوجه وي د ماشومانو د پوښتنو ترمنځ توپير دی.
لومړی :له هغو پوښتنو څخه ستړيا محسوسول چې ماشومان يې تکراراً کوي او کله همدغه
پوښتنې د کورنۍ له مختلفو افرادو څخه هم کوي چې ورڅخه نورې پوښتنې زيږيږي.
دوهم :عرضي او جانبي پوښتنې ،که چرته يې مونږ تفصيلي څېړنې ته مخ واړو نو شايد د
کوچني د پوښتنې ځواب راڅخه پاتې شي ،دا ښه خبره نه ده چې پوښتنې يې د تجاهل له کبله بې
ځوابه پرېږدو ،بايد ده چې د ځواب په ورکولو کې يې زيار اوباسو او سمه پلټنه يې وکړو ،او يا د هغه
چا اړوند پوښتنه وکړو چې پوښتنې ته درست ځواب ويلی شي او حاالنکه دا تربوي ښه ابعاد لري،
خو که د کوچني پوښتنې داسې ډول وي چې پرېښودل يې له دې کبله وي چې هغه يې په ځواب نه
پوهيږي نو هېڅ باک نه کوي.
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د کوچنیانو له پوښتنو سره

د چال چلند طريقه کار
د کوچنیانو پوښتنو ته د ځواب په مهال بايد ځينو قاعدو او قانون ته مور او پالر ژمن وي او
ځانګړی خيال پرې ولري :ځينې يې دا دي:

.١

.٢
.٣

د احترام قانون ،کله چې مور او پالر د کوچني پوښتنې ته غوږ کيږدي نو ته دا پېغام ورکوي
چې مونږ دې په غم او خفګان کې شریک يو ،د هغه پوښتنو ته د احترام له مخې د کوچني
نفسيات او توازن ډېر ښه وي نو ډاډ او اطمئنان ولري ،په دې سره د ماشوم په نفس کې باور
رامنځ ته کيږي او هغه ته خپلې پوښتنې ډېرې دقيقې ښکاري او د خبرو اترو په جريان کې
منطقي تتابع هم رامنځ ته کيږي.
د باور او نه رټلو قانون ،کوچنيان چې کله هم پوښتې وکړي بايد ځواب ته يې مور او
پالر له دقت څخه کار واخلي او مشهور او معروف لغوي مفرداتو په استعمال کې ځواب
ورکړي ،او د علم په صحيح چواکټ کې ورته معلومات ورنزدې کړي ،په پای کې د
رښتوين ځواب په ورکولو سره د کوچني په نفس کې باور او نفسي اطمئنان راځي.
په کوچنيانو کې د داخلي اسبابو د معالجې قانون ،د کوم درېځ له سياق څخه چې کوچنيان
د ژوند سرچينه اخلي ورڅخه موخه ده ،د بېلګې په توګه :کله چې په کورنۍ کې ماشوم پېدا
شي نو د لړزې په حالت کې هرومرو ماشوم پوښتنه لري؟ دا کوچنيان له کومه راځي؟ اوس د
ماشوم د پوښتنې او اضطراب حالت هېڅکله علمي ځواب ته اړتیا نه ليدل کيږي ترڅو يې
هغه داخلي دوافع او اسباب وڅېړل شي چې ماشوم يې دغه ډول پوښتنې ته اړ کړی دی ،او
بايد ده چې ځانګړی اهتمام پرې ولرل شي((18( .

غوره شيان چې لويان يې کشرانو ته ورکوي د هغوی عقلي انارت او روښنايي ده ،نه يواځې دا
چې د صحيحو او دروستو قيصو او واقعو حکاياتو له مخې يې ذهن رڼا کړي ،ضرور ده چې عقلي
قوه يې په سوچ غور کولو باندې روښانه کړي ،مشورې ورڅخه وغوښتل شي او د ظاهري امورو په
علم او دانش باندې د بسيا عادت يې له منځه يوړل شي ،بايد دوی مجبور شي چې له دغو ظاهري
معناګانو چې دوی يې پېژني تر شا څومره باطني ګټې او فايدې پټې پناه دي ( ،((18له دوی سره بايد
ګټوره مشارکه مناقشه شي او خبرې اترې پکې تبادله شي ( ،((18مور او پالر هم بايد پوښتنې وکړي
ترڅو د کوچنيانو تفکيري اړخ وده وکړي.
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شونې ده چې له پوښتنو څخه جوابونه توظيفي لوی صورت ولري ،مور او پالر بايد له کوچني
څخه وغواړي پوښتنې ورڅخه وکړي او يا ورڅخه پوښتنې د کورين افرادو په اجتماع کې وکړي،
خو که پوښتنه عادي وي بايد ټولو ته د ځواب مجال خالص پرېښودل شي چې نه ورسره ماشوم
حساسيت ولري او نه سوال ډېر ژور وي ،د پوښتنې له سادګۍ څخه يې بايد مشران ورورنه تمسخر
او استهزاء نه کړي ،که مجلس کې دغه څېر تعامل منځ ته راشي ضرور ده چې پالر د ماشوم اړخ
ونيسي او جرأت يې وستايي او مطرح کړي چې دی ډول پوښتنو ته مونږ ډېره اړين يو ،او د اهلل پاک
دا قول ورياد کړي [ َو َما أُوتِيتُ ْم مِ َن الْعِ ل ْ ِم إ َِّل َقل ً
ِيل] (((18
ژباړه :او تاسو نه دی درکړل شوی مګر ډېر لږ علم درکړل شوی دی.
د کوچني پوښتنې ته له اجتماعي ځواب څخه به مونږ وکوالی شو چې خپلې موخې ترالسه
کړو.
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د خبرو اترو په شکل کې

د ماشوم تربيه

سوال او ځواب د کوچنيانو د تربيې لپاره ډېره ښه طريقه ده ،ځکه په دې سره ژبه روانيږي د زده
کړې او تحصيل ملکه يې وده کوي ،پوښتنې او ځواب د تحصيل او زده کړې ملکه تر انسان رانزدې
کوي او موخې ترې په اسانه تر السه کېدای شي ( ،((18ضرود ده چې د مکالمې په دوران کې کوچني
خپل کرامت او عزت احساس کړي او په همدې سره ماشوم د لړزې او احساس کمترۍ څخه
وځي او ټول نفسي موانع ماتوي او د ډار ثقافت ړنګوي ،خو که د مکالمې او مناقشې په جريان کې
کوچنی نفسي راحت او ډاډ احساس کړي نو له خپل محاور او مناقش سره به خپل ټول زيار په کار
واچوی او ترمخ يې پرتې ستونزې او ستړيا به په سمه توګه وګالي ،خو که طرفين د خپلو مشکالتو
په تړاو صريح وګړيږي نو کوچنی به هم ما في الضمير په ډېر صراحت ظاهر کړي نو حل ته به په
اسانۍ رسيدګي وکړای شي او د خوښۍ په کامله بڼه به برياليتوب شته شي (.((18
له ماشوم سره د مور او پالر حوار ګڼ شمېر ګټې لري چې له جملې څخه يې دا دي:
پېژندګلو :د کورنۍ نورو غړو ته به هم ماشوم په دې سره بال نزدې شي.
مينه او محبت :په حوار او مکالمې سره د کورين غړيو ترمنځ مينه او محبت ال وده کوي او يو
بل ته سره نور هم نزدې کيږي.
نرمي او لطف :د دې مطلب دا دی چې له حوار څخه به زمونږ موخه رسمی فضا جوړول نه وي،
بلکې موخه به ورڅخه حقيقي حوار وي ترڅو د نرمۍ او مهربانۍ خوږه فضا رامنځ ته شي((18( .
له تېرې څېړنې څخه مو زده کړل چې له ماشومانو سره د خبرو اترو عمليات ځانګړتياوې لري
چې ځينې يې دا دي:

.١
.٢
.٣
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دا ډول عمليات کوچنيانو کې د حقايقو پلټلو د فکر او غور ازادي ورکوي ،په دې سره د
کوچنیانو نوښتونه او شخصيت دواړه وده کوي.
د خبرو اترو دا ډول عمليات ډېر اسان طرزه دي او له کوچنيانو سره پکې ښه رويه هم
کېدالی شي او له خجالت او شرم پرته پکې ماشوم ښه ګډنوال هم جوړيږي.
دا ډول عمليات د کوچنيانو په نفسيتونو کې خوښي رامنځ ته کوي او په خپل نفسي ارزښت
يې پوهوي ،له دې الرې همدا کوچنی کوالی شي نورو کوچنيانو ته ښوونه وکړي.

.٤
.٥

دا ډول عمليات کوچنيانو ته په مسقبل کې د روڼ اندۍ پوره موقعه ورکوي ،هغه بيا خپل
امور له بېالبېلو اړخونو څخه څېړي او منطقي سوچ فکر يې عادت ګرځي.
دا ډول عمليات د کوچنيانو انتباه بيداروي او احساس کمتري يې له منځه وړي (،((18

د مکالمې لپاره

د پوښتنو جوړولو
شونې ده چې په کوچنيانو رنګارنګ پوښتنې وکړو چې له جملې څخه يې ځينې دا دي:
 (څه کيږي او څه روان دي؟) دا ډول پوښتنې کوچنيان په بحث او پلټنې مجبوروي ترڅو دکوچني په چاپيريال کې د سترګو ليدلي حاالت په خپله وڅيړي.
 ( ته څه غواړې؟ ) دا ډول پوښتنې يې شخصې اړتياوې رابرسيره کوي. ( ولې داسې کوې؟ ) دا ډول پوښتنې له ماشوم سره د ازاد فکر مرستندويه وي او پوښتنې تهد ځواب ورکولو هوډ پېدا کوي.
 ( داسې ولې کيږي؟) دا ډول پوښتنې يې له ظاهري امورو څخه صرف نظر ته اړ باسي اومجبوره وي يې چې له الملونو اړوند يې پلټنه وکړي ،د شيانو ترمنځ د اړيکو اړوند خپله
شننه پېل کړي.
 ( که داسې وشي مونږ به څه کو؟ ) دا ډول پوښتنې کوچنيان د ژوند په چارو کې نظر ثانيته اړکوي.

کومې پوښتنې چې له کوچنيانو څخه کېدای شي بال تنوع لري خو ولې د تربيت اړوند هغه
پوښتنې چې که په حواري شکل له کوچنيانو څخه وشي نو خپل ثمرات به ورکړي په دې ډول دي:
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د امکان په صورت کې بايد پوښتنې کوچنۍ وي.
بايد ده چې پوښتنې بيخي واضحه او محدودې وي.
ضرور ده چې پوښتنې د کوچني له عمر او هغه چاپيريال سره سمون ولري چې کوچنی پکې
هستوګن دی او د زمان او مکان سره موافقې وي.
پوښتنې بايد داسې نه وي چې د خطا او رسا دواړه اړخونه لري ،پوښتنې بايد داسې شکل
ولري چې د کوچني د ذهن کنارې توسيع کړي او حرکت ورکړي ،ترڅو کوچني ته د ځواب
لپاره مجال مفتوح پاتې شي((19( .

د ماشومانو پوښتنو ته

د ځوابونو اسلوب

له تېرې څېړنې څخه مو د پوښتنو ډولونه،
د پوښتنو صيغې او کلمات او دې ته ورته
معلومات زده کړل ،دلته به د ځوابونو اړوند
ګړيږو چې د ظروفو او زمان او مکان په تغيير
سره د پوښتنو ځوابونه مختلف راځي چې خورا
مشهور ځوابونه يې په دې توګه دي:

.١
.٢
.٣
.٤

مباشر شفوي ځواب :خورا زيات او مشهور هم همدا ډول ځوابونه دي چې کوچنی پوښتنه
ً
غالبا
وکړي او کورين غړي يې پوښتنه په فوري توګه شفاهة ځواب کړي ،دا ډول ځوابونه
ً
توند او لنډ وي.
په وړو وړو قيصو سره ځواب :پوښتنو ته په ځواب ورکولو کې دا طريقه غير مباشره ده ،دلته
قيصګۍ له پوښتنې سره بيخي سمون خوري او دا ډول ځواب ماشومانان هم پسند بويل او
ځواب يې هم په ډېره مينه باندې اوري.
انځوريز ځواب :ځينې وخت کې کوچنی پوښتنه وکړي خو ځواب ته يې د ځينو توضيحي
اشکالو او تصويرانو اړتیا وي ،نمونې يې هغه علمي پوښتنې دي چې د معرفت او دانش لپاره
رئيسي سرچينه وي او په ځانګړي توګه چې تصويران رنګونه هم ولري.
نظــري ځــواب :کلــه کوچنــی داســې پوښــتنه وکــړي چــې ځــواب يــې عملــي بڼــه لــري
نــو ضــرور ده چــې د ځــواب ځــای تــه بوتلــل شــي ترڅــو واقعيتونــه ووينــي او خپلــه
پوښــتنه بېرتــه خپلــه ځــواب کــړي ،د بېلګــې پــه توګــه کلــه چــې ماشــوم د چاپيريــال
د حيواناتــو اړونــد پوښــتنه وکــړي چــې دوی څنګــه ژونــد کــوي؟ او څــه خــوري؟ او پــه
کــوم شــکل ډېرښــت پېــدا کــوي؟ (((19
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د ځواب په مهال عمومي
سپارښتنې

چې بايد ځانګړی خيال
يې وساتل شي
.١
.٢
.٣

.٤
.٥
.٦
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د مناقشې ،د پوښتنې او توضيح په خاطر د قناعت ورکولو کلک حرص وکړه خو چې په
تلقيني اسلوب هېڅ باور ونه لرې ،کله چې له ځواب څخه اوزګار شو بايد ارزيابي کړو چې
ايا ماشوم ته مو د ځواب په مهال داسې قناعت ورکړی دی چې هغه پرې خوشحاله وي؟
د ځواب په مهال بايد ته رښتوین يې او له خپل کوچني سره درواغ مه وايه ،بايد حرص ولرې
چې د خپل کوچني معلومات دې ناسم نه وي ،که خبره هر څه وي خو د ځوابونو واقعيت او
صحت په تا باندې ستا د ماشوم د باور ښه مدار دی.
زيار اوباسه چې ځوابونه دې مختصر وي ترڅو فهم ورڅخه اسان شي او د کوچنيانو له
ذهنيت سره سمون وخوري ،له غموض او پيچلتیا څخه ډه ډه وکړه چې د کوچنيانو ذهن
تشويش کې اچوي ،بايد زيار اوباسې چې کوچنيانو ته په دې دليل ناقص معلومات ور
نه کړئ چې ماشوم ال هم ماشوم دی او د صحيح فهم ادراک نه شي کوالی ،ځکه چې دا
معلومات د هغه په ذهن کې کرښه کيږي((19( .
هېڅکله له خپل ماشوم سره د غبي په نوم کردار مه کوه ،که ته لږ اسلوب ښايسته کړې نو
کوالی شې چې هغه ته معلومات انتقال کړې ،بايد زيار اوباسې چې له تحريف او بدلون
پرته د ماشوم پوښتنه په فوري توګه سمه دمه ځواب کړې ،ترڅو له مضمون څخه بهر د
ماشوم ذهن نوره حيرانتيا الهو نه کړي.
که کوچنی هر ډول پوښتنه ولرې خو چې نه يې ورټې او نه ورپسې تمسخر او استهزاء وکړې،
بلکې ذهن يې داسې جوړ کړه چې ته يې پوښتنې هر کله ځوابولو ته چمتو يې ( ،((19ځکه له
ماشوم پسې بړقا خندا په هغه کې هم د معرفت د مينې کچه ټيټوي او هم يې په ځان باندې
باور له منځه ورکوي.
د خالق پروردګار اړوند د ماشوم له پوښتنو څخه مه لړزيږه چې دا خو د وجود اړوند له تصور
څخه ډېر قاصر دی! او مه يې پوښتنو ته له ځواب څخه تخښته ،ځکه دا ډول کردار هغه
مجبور وي ترڅو خپلو پوښتنو ته ځواب په نورو مصادرو کې ولټوي.

.٧
.٨
.٩
.١٠

.١١
.١٢
.١٣

.١٤

د ځواب لپاره هغوی ته مهلت ورکولو کې بايد هېڅ تردد ونه کړي ،که د شناند په توګه هغوی
ته ځان ورمعريف کړې له دې څخه به بهتر وي چې د علم او معرفت له دعوې سره ورته
جاهل معريف شې ،دا هېڅ عيب او خو نه ده چې ته دې خپل ماشوم ته ووايې چې وار وکړه زه
دې پوښتنې ته د ځواب لټون خوم((19( .
په پوره اهتمام د خپلو ماشومانو پوښتنې واوره او هېڅکله يې ال وباله مه ګڼه او مه يې اړوند
له تغابي او تجاهل څخه کار اخله ،ځکه نفسي او واقعي د ماشوم پالل له هغه سره د اشياؤ
په شرح او تفصيل کې چې ده ته پرې فهم ګران بريښي بال مثبت رول لري.
که تا بوختياوې درلودې بايد ماشوم په پوره رفق او نرمۍ سره وپوهوې چې دا ستا پوښتنې ته د
ځواب وخت نه دی ،خو چې څنګه دې بوختياوې بشپړې شي بايد په فوري توګه يې پوښتنه
وځوابوې.
له هغې شرح او تفصيل څخه ډډه وکړه چې هېڅ اړتيا ورته نه ليدل کيږي ،د شپږکلن
کوچنی پوښتنې ته ځواب بايد د لس کلن کوچني پوښتنې ته له ځواب څخه لنډ وي ،دا
هله چې پوښتنه په دليلونو سره توضيح ته اړتیا لري ،لکه د مغيباتو اړوند پوښتنې ،خو دا
چې ځينې پوښتنې بيخي محدودې وي نو د هر ډول عمر کوچنيانو ته يې ځواب بايد يو څېر
ورکړل شي((19( .
زيار اوباسه چې خپل ماشومانو ته خپل ځواب په داسې واقعي شيانو پورې تړلی ورکړې چې
ماشوم يې ادراک کویل شي ،او له هغو مجردو شيانو څخه ډډه وکړه چې د ماشومانو په دې
مرحله کې پرې فهم ګران وي ،د توان په انداز بايد ماشومانو ته ځواب له دليلونو څخه کلک
مالتړ ولري ترڅو ځواب منطقي وي هوايي نه وي((19( .
کوچني ته د معلوماتو په ورکولو کې بايد ده چې مور او پالر موافق وي او د خبرو منځ کې
ټکر ونه لري.
د کوچنيانو پوښتنې بايد په پوښتنو ځواب نه شي ،لکه ځوی پوښتنه وکړي او پالر ورته ووي
( ستا څه مطلب دی؟) له دې پوښتنې سره کوچنی ځان چټي وګڼي ځکه ماشوم نه شي
توانېدای چې له پالر څخه په بل عبارت پوښتنه وکړي او المل يې همدا دی چې کوچنی
عقيده لري چې له تفسير او شرح پرته يې مور او پالر په خبره باندې پوهيږي ،خو که مور يا
پالر د کوچني په پوښتنه ځان پوهول غواړي بايد ده چې تقريري سؤال ورڅخه وکړی لکه:
( ستا موخه دا ده چې) ...
د کوچنيانو معينې پوښتنې ته په ځوابو ويلو سره بايد والدين له استبداد څخه کار وانه اخلي،
که ماشوم خپلې پوښتنې ته له بل مصدر څخه ځواب د مور او پالر د ځواب طريقه کار څخه
په بل اسلوب حاصل کړي ،بايد ده چې دا مهال مور او پالر په اسانه طريقه چې په مور او پالر
باور له منځه الړ نه شي صحيح ځواب ورکړي((19( .

93

د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې
.١٥

.١٦
.١٧

94

زيار اوباسه چې ځواب دې د مکالمې په صورت کې وی خو چې د محاضرې ( ليکچر ) په
صورت کې نه وي ،د ځواب په جريان کې بايد ډېر مثالونه او قيصې ورته وکړې او زيار اوباسه
چې د ځواب په مهال بايد علمي انځوريز موسوعې استعمال کړې ( ،((19ترڅو د کوچني ذهن ته
معلومات سم صحيح ورسيږي ،ضرور ده چې د ځواب په مهال ورته حرکتي کاټون ،مثالونه ،رسم
او تصوير ،سوچ او غور ،شعرونه ،فکري لوبې ( ،((19ځکه ُّ
تنوع د ماشوم فکر ته وده ورکوي او
معلومات يې پياوړي کوي.
ځينو پوښتنو ته په يوه دفعه ځواب نه ورکول کيږي ،بلکې په تدريجي توګه ورته لږ لږ ځواب
ورکول کيږي ،که هغه په کثرت سره پوښتنې وکړي نو د کوچني عمر ته په کتلو سره بايد
ځوابونه ډېر او د بېالبېلو وسيلو په استعمال ورکړی شي چې څومره يې ماشومانو ته اسانه
وي((20( .
کله چې کوچنی غوټکی شي او په ښه عمر کې شي نو ښه به دا وی چې لومړی ورڅخه
د خپلې پوښتنې په تړاو مشوره وغوښتل شي او همدا خپله پوښتنه به بېرته له هغه نه وکړو
چې هغه يې اړوند څه عکس العمل ښايي ،له دې ځای څخه کوالی شو چې پوښتنې ته يې
ځواب ورکړو او له دې څخه يې صرف نظر کړو چې زمونږ په عقل او ذهن کې سوچ يوسي،
که داسې ونه شي نو کوچنی به په داسې دائره کې داخل شي چې ځای به يې نه وي((20( .

د کوچنيانو پوښتنو ته
د ځواب په مهال تربيتي خطاګانې
د کوچنيانو پوښتنو ته د ځواب په مهال له مونږ څخه دا خطاګانې کيږي:
  :د تربيت د مختلفو اړخونو ځانګړی خيال ساتل ،لکه ايماني اړخ ،اخالقي اړخ ،علمياړخ ،تېروتنه هم دا ده چې نظر پر يو اړخ متمرکز وي او بل ال وباله پرېښودل شي او بل
الوباله پرې نه ښودل شي خو ترمنځ يې موازنه نه وي ،بل په تربيه کې د تدرج نشتوالی او
د رټنې او توبيخ ډېرښت او په تقصير باندې کوچنيان تورنول ،يا له مناقشې پرته هغه خپلو
خبرو ته تسليمول ،يا هوښيارانو ماشومانو څخه مشوره نه اخستل،يا توندي او ګړنديتوب
کول ،يا د متابعې کمزوري ،يا د توجيهاتو او سپارښتننو په مهال پيچلتوب کول ،يا زمونږ د
ا قوالو او افعالو ترمنځ ټکر ،يا هغه ډول پېغامات چې سلبي اړخونه لري ( ،((20دا ټولې هغه
تېروتنې او خطاګانې دي چې د کوچنيانو په نفسياتو کې په ايماني او تربوي اړخونو باندې
ناوړه اغېز لري.
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د ايماني
پوښتنو په تړاو د
کوچنيانو پوښتنو ته

د ځوابونو بېلګې...
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په دې

په دې څپرکې کې راغلي ځوابونه په لومړۍ درجه
کې مور او پالر ،نارينه او ښځينه ښونکي ،تربوي
هېئتونه او مصلحينو ته متوجه دي ،او دټولو هغو
خلکو د پام وړ هم دي چې د کوچنيانو د عمر او ذهني
استدراک په تقاضا باندې ځوابونه چمتو کوي ،ځکه
مونږ نه شو کوالی چې يو سوال ته د هر ماشوم د عمر
او عقل او علمی مستوا په تقاضا ځواب کېږدو(،((20
ضرور ده چې بايد زمونږ ځواب حقيقي وي نه حريف
ځواب چې تش په نوم له کلماتو جوړ وي( ،((20دا ډول
بايد د مباشر او غير مباشر ( فوري ) ځوابونو په اسلوب
کې توپير وي ،ترڅو وکوالی شو قدرمند لوستوال ته په
لويه کچه معلومات ورکړی شو ،هغه به په خپل وار
همدغه ځوابونه راواخلي او په خپل قالب کې به يې د
بيا ځل لپاره داسې ترکيب کړي چې همده ته غوره او
د خپل ماشوم لپاره مناسب بريښي.
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د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنو ته د ځواب لپاره مناسب دي چې مور او پالر لږ شرعي ثقافت
او اسالمي معلومات ولري ترڅو وکوالی شي چې خپلو ماشومانو ته د هغو د عمر او عقل سره سم
لومړی ديني معلومات ورکړي ،خو ولې له کومې ستونزې چې ترتيب ورکونکی سر ټکوي ايکې
يواځې په معلوماتو پورې انحصار نه لري ،بلکې په هغه قالب کې يې کېښودل په کار دي چې د
کوچني عقل يې اخلي او پرې پوهيږي ،هغه هم په داسې اسلوب چې د زمان او مکان او له هغو
ظروفو سره سمون خوري چې ماشوم ورپکې ژوند کوي.
په راروانو کرښو کې غواړو چې ځينې هغه پوښتنې د بېلګې په توګه ذکر کړو چې ماشومان يې
په ډېرښت سره کوي ،دا ټولې نه بلکې ځنې مهمې او تکراري پوښتنې دي ،مونږ زيار اوباسو چې
په خپل نظر ځوابونه بايد منطقي او ښه ووايو خو د نمونې دعوه يې نه کو ،ولې نه! په دې اعتبار د
نمونې ځوابونه دي چې مور او پالر ورڅخه پېل اخلي کېدای شي چې دا ځوابونه ،تصحيح شي،
حذف شي او يا ورته نور څه هم اضافه شي.

تنبيه:
که څوک د خپلو ماشومانو په تړاو فکرمند وي چې شايد تربيتي خلل ورته له دغو ډول پوښتنو
څخه راوالړيږي نو دغه انسان خطا دی ،بلکې دا د ماشونو د فکر او غور او په عقلي توان کې د
صحت ښه نښه ده چې طبیعي وده او منطقي تسلسل لري ،که خوګانې ولري هم نو د پالر له پلوه به
وي چې د ماشوم او نشو نما کې يې بې توانه راغلی دی ترڅو د کوچنيانو عقلي کنارې خالصې
کړي او تر شاوخوا يې ارد ګرد شيانو ته ذهن متوجه شي ( ،((20په مور او پالر او څوک چې د ماشوم
تربيت په غاړه لري بايد چې کوچنيانو ته تر يو حده قناعت بخش ځوابونه ورکړي ،ځکه قناعت
بخش ځواب له کوچني سره نفسي او فکري او عقلي قرار او سکون باندې ښه مرستندويه وي ،د
هغې ځوابونو په خالف چې يا ګډ وډ وي او يا خطا او کاږه وي چې کوچنيان ال هک پک او درهم
برهم کړي ،يواځې دا نه بلکې دغه حيرانتيا به د کوچنيانو په سلوکو کې مزید اضطراب او د تفکير
تعامل کې به يې ال کوتاهي زياته کړي.
لويې ستونزې يو دفعه نه زيږيږي او د غومبر اور ابتدا له کوچنۍ سکروټې کيږي ،له دې کبله بايد
ځېر يو چې په انسان کې بد صفتونه د لومړي ځل لپاره ورکوټی تخم وي چې الوباليت او د وبه شي
کلمات يې خړوبوي ،د تجاهل له اوبو څخه خړوب شي او دومره وده وکړي چې په انساني نفس کې
جرړې پياوړې کړي نو وروسته يې زوال او له بيخه ويستل بيخي ګران شي((20( .
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لرلو اړوند د کوچنيانو پوښتنې...
د ماشومتوب په لومړۍ مرحله کې د ماشوم په ذهن کې زياتره د اهلل پاک متعلق پوښتنې تيريږي
راتيريږي ،دلته مونږ هغه ډول پوښتنې ښکاره کول غواړو چې زياتره کوچنيان يې له خپلو والدينو
څخه کوي.

اهلل څوک دی؟
له پېل څخه بايد مونږ ماشوم ته موقعه ور نه کړو چې د اهلل پاک اړوند راڅخه پوښتنې وکړي،
مناسبه دا ده چې بايد مونږ هرومرو په هر مناسبت کې د اهلل پاک اړوند په کثرت سره وګړيږو،
د ماشوم دې پوښتنې ته په سم صحيح ځواب د هغه په نفس او عقل او زړه کې د خالص توحيد
دعقيدې او په اهلل پاک باندې د ایمان بنسټ ږدي ،له دې کبله مناسب دا ده چې بايد ماشوم ذهن
د اهلل پاک په ذات کې له فکر او سوچ څخه د اهلل پاک نعمتونو او لورينو ته سوچ واړول شي ،لکه
اسمان ،وريځې ،ستوري ،لمر ،سپوږمۍ ،سمندرونه او ونې او داسې نور نعمتونه ( ،((20دې ته يې
بايد سوچ واړول شي چې ته اهلل پاک پېدا کړی
يې او د بدن غړي يې درکړي دي ،سترګې،
غوږونه او خوله او ژبه ،خپې او حتی ټول بدن
يې درکړی دی ،مونږ بايد کوچنی وخبرو چې
اهلل پاک اسمان پېدا کړی دی ،ځمکه يې پېدا
کړی ده ،ټولې ونې بوټې يې راټوکولې دي ،په
دې سره به کوچنيان له دې خبرو سره روږدي
شي  ،که بيا راڅخه پوښتنه ولري چې اهلل پاک
څوک دی؟ مونږ به يې په ساده الفاظو وپوهویل
شو چې اهلل پاک هغه څوک دی چې له مونږ
څخه ارد ګرد شيان يې پېدائښت دی ،او وبه
کویل شو چې په دې اړه ورته ډېر مثالونه ورکړو.
کله چې مونږ وکوالی شو چې د اسمان او
ځمکې په عالمونو خپل کوچنيان وخبرو او
له دې حيران کن نظام او عجيب ترتيب
څخه ورته پرده پورته کړو  ،ورته به ووايو :په
دې نظام پوهه شوې؟ د دې قوانينو او ضوابطو
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کېښودونکی اهلل پاک پخپله دی ،په دې سره به کوچنيان په علم او برهان او ښه دليل سره اهلل
پاک وپېژني ،بيا به یې وخبرو چې اهلل پاک هر څه پېدا کړي دي او د هغه په څېر هېڅ شی نشته
دی ،اهلل ډېر مهربان ،رازق او کريم ذات دی ،اهلل پاک ښايسته نومونه او ښکلي ډويل صفتونه لري،
له دې کبله اهلل پاک د عبادتونو مستحق دی او په عبادت کې هغه هېڅ برخه دار نه لري ،اهلل پاک
له کوچنيانو سره دومره مينه لري چې لويان يې امر کړی دي چې ځانګړی خيال پرې ولري او هر
ډول خير او سعادت لپاره يې هلې ځلې وکړي ،ماشومانو ته په ځانګړي توګه او ټولو خلکو ته به په
عمومي توګه خير او ګټه رسوي ،له مونږ سره به اهلل پاک په خپلو ښو او بدو عملونو محاسبه کوي
او سزاګانې او جزاګانې به ورکوي ،هغه به محسن ته د خپلو نيکو عملونو بدله ورکړي او بد کار
ته به د خپلو ناوړه کارونو ،دا به ډېره ګټوره وي چې مونږ کوچنيانو ته قصار مفصل سورتونو ورزده
کړو  ،ځکه همدعه سورتونو يې پوښتنو ته ډېر ښه ځوابونه وايي او د اهلل په ذات او صفاتو مشتمل
سورتونه دي ،اهلل پاک هغه څوک دی چې نه ورڅخه څوک پېدا دی او نه ورنه څوک پېدا دي او
هېڅ مساوي هم نه لري((20( .
کوالی شو چې پوښتنه ورڅخه وکړو :دا ښايسته کالي درته چا واخستل؟ هغه به ځواب وکړي :زما
پالر ،او مدرسې مکتب ته دې څوک بوځي او راويل؟ ؟ هغه به ووايي :زما پالر ،کله چې ته ناجوړه
شې نو روغتون ته دې څوک بوځي؟ هغه به هرومرو وايي :زما پالر ،د رخصتې په مهال مو په چکر
باندې څوک بوځي ،هرومرو به وايي :پالر ،د دې معنا دا شوه چې ستا ټوله سرپرستي همدا ستا پالر
کوي ،همذغه څېر اهلل پاک زمونږ د ټولو انسانانو سرپرستي کوي ،هغه د ټولو شيانو خالق او واکدار
دی ،څومره شيان چې ستا په نظر راځي د اهلل پاک تخليق دی ،لمر ،سپوږمۍ ،وريځې ،دريابونه،
غرونه ،دا ډول هغه انسانان او حيوانات ،مرغان او مالئک او ان شيطانان يې پېدا کړي دي ،اهلل
پاک دا ټوله دنيا پېدا کړې ده ،اهلل پاک ډېر کريم او مهربان باچا دی چې مونږ پالي او پام راباندې
کوي ،هغه له مونږ  -مسلمانانو  -سره مينه لري او زمونږ لپاره هر ډول خير خوښوي.

ايا اهلل پاک د انسان په څېر دی؟
نا ،هغه زمونږ په څېر نه دی ،داهلل په څېر هېڅ شی نشته ،زه او ته او ټول مخلوق همدغه اهلل
پېدا کړي يو ،هغه ونې بوټې ،نهرونه او دريابونه او په دنيا کې هر څه پېدا کړي دي ،ټول قوتونه له
هم هغه څخه سرچينه اخلي ،هغه چې هر څه ته د ( موجود شه ) کلمه ووايي نو موجود شي ،اهلل
پاک له انسان سره کامل توپير لري ،انسان هېڅکله نه شي کوالی چې انسان پېدا کړي خو ولې اهلل
ته ډېره اسانه ده چې انسان پېدا کړي او چې څه کول وغواړي نو په توان کې يې دي ،هېڅ څوک
نه شي کوالی چې په دنيوي ژوند کې اهلل پاک وګوري او نه څوک د دې توان لري چې د اهلل پاک
ذات خلکو ته په داسې صفتونو ور وپېژني چې ګویا ده ليدلی دی ،دا چې زمونږ توان محدود دی نه
شو کوالی چې اهلل پاک ته د هغه د نور او ښکال له کبله وګورو ،بيا به له ماشوم څخه وغواړو چې
لمر ته دې وګوري خو په دې شرط چې سترګې پورې راپورې نه کړي ،دا مهال به ورڅخه وپوښتنو
چې ايا ته په استمراري توګه کوالی شې چې لمر ته دوامدار وګورې؟ ضرور ده چې هغه به ځواب
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په (نا) سره کوي ،مونږ به ورته ووايو :ګرانه! دا ډول مونږ هغه نور او وړانګې هم نه شو برداشت
کوالی چې د اهلل پاک له ذات څخه راپورته کيږي ،خو چې جنت ته والړ شو هلته به يې د هغه په
اذن سره ليدلی شو.
شايد کوچنی په دې قناعت ونه شي کړای او وپوښتي :د هغه په څېر څنګه هېڅ شی هم نشته؟
مونږ يې بايد دا پوښتنه په پوره ارام سره وځوابو چې  :مونږ که هرڅومره لوی او ستر شو ،پوهه مو
که هرڅومره وده وکړي او مخکې الړه شي خو بیا به هم د بشريت له کبله مو عقلونه د تېر په څېر
قاصر وي ،دومره به پوهيږي چې څومره د اهلل خوښه وي او پاتې نور هر څه به جاهل پاتې وي ،دا
چې مونږ بشر يو نو ناشونې ده چې هر څه دې وپېژنو.
يا ورته داسې وويل شي چې :که چرته اهلل پاک زمونږ په څېر انسان وای نو زمونږ په څېر به
ناجوړه کېدو هم ،زمونږ په څېر به يې خوراک څښاک کو او د مړه شويو خلکو په څېر به پرې مرګ
هم راتلو ،خو دا چې اهلل پاک نه ناجوړه کيږي او نه خوراک او څښاک کوي او نه پرې مرګ راځي،
نو هغه به د تل لپاره وي او هغه د اسمانونو او ځمکو او د ټولې دنيا خالق دی ،له دې کبله د اهلل په
څېر هېڅ شی نشته.
دا هم شونې ده چې مونږ ورڅخه وپوښتو :ايا مونږ انسانان کوالی شو چې يو شي ته ووايو چې
( پېدا شه ) او هغه شی پېدا شي؟ ضرور ده چې د کوچني ځواب به دې پوښتنې ته ( نا ) وي ،په دې
سره مونږ کوالی شو له کوچني سره دې نتېجې ته ورسيږو چې اهلل پاک زمونږ په څېر بشر نه دی
بلکې هغه عظيم او جليل ذات دی.
مونږ به کوچني ته وا يو :زمونږ اوريدل محدود دي له معينې مسافې ور اخوا بيا هېڅ نه اورو خو
که هر څه مو اوريدای نو له سخت تکاوټ او ستړيا سره به مخ وای ،سترګې مو هم محدودې دي
له معينې مسافې پرته ور اخوا ليدل نه شي کوالی ،مونږ نه شو کوالی چې له ديوال وار اخوا څه
ووينو ،لکه څنګه چې مو سترګې او غوږونه محدود دي دغه څېر مو عقل هم محدود دی ،د هر څه
شي ادراک نه شي کوالی ،جوته شوه چې د نوم انسانيت عقل قاصر دی د هر څه شي ادارک توان
نه لري ،له کوم راهيسې چې اهلل پاک ادم علیه السالم پېدا کړی دی تر نن پورې له معلوماتو څخه
د مجهوالتو د مساحت کچه لوړه ده ،د بېلګې په توګه د انسان په جسد کې روح ده ،د ټولو شيانو په
پرتله مونږ ته نزدې ده خو ولې مونږ يې نه خيال کې راوستلی شو او نه حقيقت ادراک کوالی شو،
چې مونږ د خپلې يوې برخې له حقيقت څخه عاجز يو نو د هغه اهلل اړوند به څه ادراک وکړو چې
له مونږ څخه خارج دی؟!!
له دې کبله چې تر څو د انسان عقل محدود وي هېڅ کله به ونه توانيږي چې د اهلل پاک د ذات
ادراک وکړي ،د اهلل ذات او شکل په تصور ،عقل او يا وهم سره هېڅکله نه شي ادراک کېدای،
بلکې په اسالمي شريعت سره کوالی شو چې اهلل پاک وپېژنو او دا مسئله قران کريم په ډېره زغرده
ر] (((20
تفصيلي څېړلې ده ،اهلل پاک فرمايي [ :لَيْ َ
السمِ ي ُع الْبَ ِصي ُ
س َكمِ ثْلِهِ َش ْيءٌ َو ُه َو َّ
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ژباړه :د هغه په څېر هېڅ هم نشته او هغه ښه اورېدونکی او ښه ليدونکی ذات دی.
له ايت څخه پوهيږو چې نه اهلل پاک زمونږ په څېر دی او نه د نورو شيانو په څېر ( ،((21دا په بل
څه نه بلکې د اهلل پاک په عظمت او جالل باندې داللت کوي ،هغه اهلل چې په مونږ باندې يې
محبت او رجا او خشيت واجب دی ،د اهلل رؤيت به په جنت کې کېدای شي او علی االطالق د اهلل
رؤيت په جنت کې لوی نعمت دی.

اهلل پاک چا پېدا کړی دی؟
که اهلل پاک بل چا پېدا کړی وی بله پوښتنه هم منځ ته راځي چې د اهلل خالق به بيا چا پېدا
کړی وي؟ له دې کبله ضرور ده چې وپېژنو چې دا د خالق صفت دی چې خپله به مخلوق نه وی
او ټول مخلوق همده پېدا کړی دی ،که خالق چرته خپله مخلوق وای نو مونږ به يې عبادت نه
کو ،ايکې يواځې دومره به مو کول چې تعليمات او توجيهات به مو ورله پلي کول ،جوته شوه دا
ډول پوښتنه چې ( اهلل پاک چا پېدا کړی دی ) نا سمه پوښتنه ده ،او ناسمې پوښتنې بې معنا وي،
د نمونې په توګې که له چا څخه پوښتنه وکړې چې د مثلث څلورمه کرښه څومره اوږده وي؟ نو د
ځواب لپاره يې بیخي مجال ځکه نشته چې مثلث څلورمه کرښه نه لري ،له دې کبله ( اهلل چا پېدا
کړی دی ) پوښتنه له سره ځکه ناسمه ده چې ( اهلل ) او ( چا پېدا کړی دی ) داسې کلمې دي چې
خپل منځ کې ټکر لري ،ځکه هېڅوک اهلل پاک نه شي پېدا کویل ،د تخليق عمليات له مخلوق سره
کېدای شي نه له خالق سره ،او نه څوک توان لري چې اهلل پېدا کړي ورنه بيا به اهلل هم مخلوق شي
او حا النکه اهلل پاک پېل او انتها دواړه نه لري.
خو که د فرضياتو په صورت کې غاړه کېږدو چې اهلل مستقل خالق لري نو پوښتنه به همدغسې
دوامداره پاتې شي چې د اهلل خالق چا پېدا کړی دی؟ بيا د خالق خالق چا پېدا کړی دی؟ دا
پوښتنه به دومره ځنځيري شکل ولري چې پای به نه لري ،د ذهني تقريب لپاره کوالی شو چې
مثال بیان کړو ،لکه عسکر او توپانچه  ،عسکر غواړي چې ضربه وکړي خو مناسب دي چې له
هغه عسکر اجازه وغواړي چې
ورڅخه وروسته دی ،او دا به له
هغه چا نه اجازه غواړي چې له ده
نه پورته دی ،همداسې هر يو به له
هغه چا نه اجازه اخلي چې د ده
امير دی دا لړې به تر هغه جريان
لري چې پای يې نه وي ،پوښتنه
دا ده چې ايا عسکر به توپانچه
او کالشينکوف ضربه کړي ،نا
يې طبعي ځواب ځکه دی چې
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مشر ورته امر نه دی کړی خو که سلسله تر هغه چا ورسيږي چې پورته پرې د بل امر نه وي نو بيا
به عسکر توپانچه او کالشينکوف ضربه کوي خو له اجازې پرته هېڅکله ډز قدرې هم نه شي
کوالی ،که اميران پرې هر څومره زيات شي ،لنډه دا چې د صفر مثال يې دی ،که څومره صفرونه
کېږدې خو چې عدد ترې مخکې وروسته نه وي نو که هرڅومره ډېر شي همدغه صفر به وي((21( .

اهلل له کومه راغی ؟ او عمر يې څومره دی؟
زما محبوب کوچنيه! اهلل چا نه دی پېدا کړی ،نو نه له چا نه پېدا دی او نه ترې څوک پېدا دي،
نه پېل لري او نه پای ،جوته شوه چې هغه عمر او زندګي نه لري لکه څنګه چې يې مونږ انسانان
لرو ،ځکه چې اهلل پاک خالق ،عظیم ،غني باچا ،کبير او متين ،عزير او رحيم او د پوره قوت څښتن
دی ،اهلل پاک ښائسته نومونه او اوچت صفتونه لري ،اهلل پاک د کمال صفتونه لري د نقص نه ،اهلل
پاک ټوله نړۍ او ټول شيان او ټول مخلوقات پېدا کړي دي.

له اهلل نه مخکې څوک و؟
دا نفس هغه پوښته ده چې اهلل چا پېدا کړی دی او ومو ويل چې دا پوښته له بنسټه ناسمه ده،
اهلل پاک اول ذات دی لومړی ترې څوک نشته ،او هغه اخر دی وروسته ترې څوک نشته ،اهلل پاک
فرماييُ [ :ه َو ْالَ َّو ُل َو ْال ِخ ُر َو َّ
اه ُر َوالْبَ ِ
الظ ِ
اط ُن َو ُه َو ِب ُك ِّل َش ْيءٍ َعلِي ٌم]
ژباړه :اهلل پاک اول ،اخر ظاهر او باطن ذات دی او هغه په هر څه شي باندې پوهيږي.

زمانه هم د مکان په څېر ده چې اهلل پاک نه شي محدود کوالی ،زمانه هم د اهلل پاک د مخلوقاتو
څخه مخلوق دی نو له مخلوقاتو سره نه ښائيږي چې خپل خالق په ځان کې راونغاړي او احاطه
پرې وکړي ،بلکې اهلل پاک د پوره کمال او جمال صفتونه لري ،ضرور ده چې کوچني ته نبوي
سپارښتنه وشي ،نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم فرمايي[ :يَ ْأتِي َّ
الشيْ َطا ُن أَ َح َد ُك ْم َفيَقُو ُلَ :م ْن َخل َ َق
َك َذاَ ،م ْن َخل َ َق َك َذاَ ،حتَّى يَقُو َلَ :م ْن َخل َ َق َر َّب َك؟ َف ِإ َذا بَل َ َغ ُه َفلْيَ ْستَعِ ْذ ب َّ ِ
ولْيَنْتَهِ ] (((21
ِالل َ
ژباړه :په تاسو کې چې چا ته شيطان راشي او ورته ووايي :فالنی شی چا پېدا کړی دی؟ فالنی
شی چا پېدا کړی دی؟ تر دې چې ورته ووايي :ستا رب چا پېدا کړی دی؟ کله چې دې حد ته څوک
ورسیږي نو له اهلل پورې دې پناه ونيسي او دغه ډول پوښتنو نه دې رابند شي.
نو له اهلل پورې پناه غوښتل او په غير مباشرې توګه د کوچني ذهنيت بلې قضيې ته اړول تر څو
دغه ډول پوښتنو کې دننه والړ نه شي او تسلسل ونه لري  ،نو له دغو ډول پوښتنو څخه راګرځېدل
غوره ځواب دی ،ذهنيت ورڅخه راړولو معنا دا نه ده چې دغه پوښتنه ځواب نه لري بلکې په دې
خاطر چې د شيطان د وسوسو دروازه وتړل شي.
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ايا اهلل نارینه او که زنانه قام دی؟
بايد ده چې د اهلل په ذات کې له سوچ او فکر نه د کوچني ذهن په لرې وړولو کې پوره زيار
اوباسو او توجيه يې کړو چې سوچ بايد هغو شيانو کې وي چې د ده لپاره ګټور وي ،دلته بايد
کوچنيانو ته توضيح کړو چې د تذکير او تانيث مسئله د ژوندي حيواناتو به جنس کې د تفريق او
توپير لپاره الزم دي ،له دې کبله اهلل پاک خپل مخلوق باندې احسان هم کوي ،ه هغه فرماييَ [ :وأَ َّن ُه
الذ َك َر َو ْ
َخل َ َق ال َّز ْو َجيْنِ َّ
الُنْثَى] (((21
ژباړه :او همدغه اهلل پاک دوه جوړې مذکر او مؤنث پېدا کړي دي.
او اهلل پاک په جنس کې له تفريقې څخه پاک او مقدس دی ،بلکې په مخلوقاتو کې هم داسې
مخلوق شته چې مذکر او مؤنث نه لري لکه مالئکان ،بلکې اسمان ،ورېځ  ،هواګانې ،اوبه هم
مذکر او مؤنث نه لري ،نو چې په ناقص مخلوق کې مذکر او مؤنث نه وي نو اهلل پاک خو بيخي
ر] (((21
ورڅخه غني دی [لَيْ َ
السمِ ي ُع الْ َب ِصي ُ
س َكمِ ثْلِهِ َش ْيءٌ َو ُه َو َّ

د اهلل په موجوديت ولې بايد باور ولرو؟ د اهلل د موجوديت ثبوت څنګه
کېدای شي؟
په اهلل پاک باندې ايمان او باور لرل هغه انساني فطرت دی چې د انکار کولو توان ترې هېڅ
څوک نه لري ،د اهلل په وجود باندې دليلونه بال ډېر دي خلک يې د خپلو تخصصاتو په باب کې په پرله
پسې توګه اکتشاف کوي بلکې په انساني نفس کې خپله دومره دليلونه دي چې د اهلل په وجود باندې
داللت کوي[ :فِ ْط َر َت َّ ِ
ها] (((21
َّاس َعلَيْ َ
الل ا َّلتِي َف َط َر الن َ
ژباړه :دا د اهلل هغه فطرت دی چې خلک يې ورباندې پېدا کړي دي.
په مونږ کې هر څوک دا داخلي توان لري چې په خپل نفس کې د اهلل عظمت او بړايي ،د هغه
قوت او کامل رعايت ادراک کړي او علمي حسي دليلونه هم ثابتوي چې دا نړۍ يو دقيق نظام لري،
او ضرور ده چې دغه نظام چا ايښی وي ،ځکه پوښتنه دا راپورته کېږي چې ګرد مخلوقات چا تخليق
کړي دي او څوک يې پالي؟ يا خو له کوم سبب پرته په تصادفي توګه خپله شته شوي دي نو د دې علم
خو بيا هېڅ بشر ته نه شي کېدای چې څنګه او په څه ډول شته شول!!
او بل احتمال دا دی چې دغو مخلوقاتو ځانونه خپله پېدا کړي دي او ځانونه په خپله پالي ،او
دريم احتمال دا دی چې ټول مخلوقات يو خالق لري  ،هم هغه پېدا کړي دي او هغه يې پالي ،د شننې
له مخې اول او دريم احتمالونه خو ناشوين دي خپله خبره دريم ته پاتې شوه چې همدغه مخلوقات اهلل
پاک پېدا کړي دي او دا صحيح او واضح خبره ده ،په دې اړه اهلل پاک په قرانکريم کې فرمايي[ :أَ ْم
ض بَ ْ
الس َما َو ِ
ل َل يُوقِ ن ُونَ] (((21
ات َو ْالَ ْر َ
خُ ِلقُوا مِ ْن َغيْرِ َش ْيءٍ أَ ْم ُه ُم الْ َخا ِلقُو َن * أَ ْم َخلَقُوا َّ
ژباړه :ايا دوی له کوم مقصد موخې پرته پېدا شوي دي او که نه خپله يې ځانونه پېدا کړي دي ،ايا
دوی اسمانونه او که ځمکې پېدا کړي دي؟ بلکې دوی باور او يقين نه لري.

104

د اهلل پاک په شتون باندې له حسي دليلونو له جملې څخه د دعاګانو قبلول دي ،د ځمکې او
الس َما َو ِ
ات
اسمان متانت هم د اهلل پاک په وجود باندې دليلونه دي ،اهلل پاک فرمايي [ :إ َِّن فِ ي َخلْقِ َّ
اب] (((21
ض َواخْ ت َِل ِف اللَّيْلِ َوال َّن َهارِ َليَ ٍات ِلُولِي ْالَلْ َب ِ
َو ْالَ ْر ِ
ژباړه :د اسمانونو او ځمکې په پېدائښت او د شپې او ورځې په بدلېدو رابدليدو کې خامخا
هوښيارانو لپاره د توحيد نښې نښانې دي.
او اهلل پاک فرماييَ [ :وفِ ي أَنْف ُِس ُك ْم أَ َف َل تُبْ ِص ُرونَ]

(((21

ژباړه :او ستاسو په نفسونو کې د اهلل توحيد نښانې شته ،ايا تاسو يې نه وينئ.
دارنګه د ستورو او غرونو او حيواناتو په پېدائښت کې د اهلل د توحيد نښانې شته دی او
حاالنکه ټول موجودات په دې داللت کوي چې دوی خالق لري ،د اهلل پاک د شتون او توحيد
نښانې د اسمان په کنارو ،په نفسونو او ميوجاتو کې ليدل کيږي او ټول د يو معبود ،خالق او أحد
واحد په وجود داللت کوي ،بله دا چې دا مخلوقات بې موخې نه دي شته شوي ،بلکې د يو هدف
او مقصد په خاطر شته شوي دي چې ايکې يواځې د اهلل پاک عبادت کول دي چې هېڅ شريک نه
لري ( ،((21شونې ده چې په دې خاطر درته د امام أبو حنيفه رحمه اهلل واقعه نقل کړو چې يو قوم ترې
د اهلل د وجود اړوند ( توحيد ربوبيت ) ثبوتونه وغوښتل ،هغه ورته وويل :وړاندې له دې چې مسئله
سره وڅېړو تاسو د دجلې د سيند کشتۍ په تړاو څه فکر لرئ چې خپله ځي او له خوراک څښاک
او نورو شيانو څخه خپله راډکيږي ،خپله راستنيږي او له کشتيوان پرته خپله روانه وي ،او خپله
راستنیږي ،خو ګورئ چې هېڅ څوک پکې الس نه لري ،خلکو ورته وويل :دا ناشونې ده ،هېڅکله
نه شي کېدای ،امام صيب ورته وويل :چې په يوې کشتۍ کې دا خپل سري ناشوين وي نو دا پراخه
نړۍ جې ښکته پورته شلېدلې ده څنګه بايد مدبر ونه لري؟! (((22
نو دا بيخي امکان نه لري چې دغه پياوړی مخلوق دې قدير او عليم خالق ونه لري.
دا هم ويالی شو چې کله ته ګېدخوږی محسوس کړې ايا نه محسوسوې چې وږی شوی يې؟ او
لګيا يې د خوراک څښاک اړوند پلټنه کوې ترڅو ولږه له منځه يوسې! يا چې کله تنده محسوس کړې
نو ايا د اوبو په لټه کې نه يې چې تنده دې خړوب کړې؟ يا خوشبوې محسوس کړې نو په سعادت
نه پوهيږې؟ يا بد بوي محسوس کړې نو ايا تنګستیا نه محسوسوې؟ کله جې مونږ ګالنو او ګالبونو
ته وګورو ،اسمان او ارد ګرد جاذب طبيعت ته نظر واچو ،ايا ته سعادت او خوشحالي نه احساسوې؟
زما ګرانه کوچنيه ! دغه څېر مونږ اتوماتيکي شعور لرو چې کله اړمن شو نو همدغه معبود او
حق اله ته رجوع کو ،ترڅو ډاډ او اطمئنان تر السه کړو ،کله چې تنګستيا ،غم او درد احساس کړو نو
اتومات اهلل پاک ته رجوع کو او اوازونه ورته کو ،خو که سعادت او خوشحالي احساس کړو نو د اهلل
پاک حمد او ثناګانې وايو.
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د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې
ايا اهلل پاک زمونږ په څېر اورېدل ،ليدل او خبرې کوي؟

اهلل پاک هم خبرې کوي او هم اورېدل او ليدل ،اهلل پاک فرماييَ [ :ق ْد سمِ َع َّ
اللُ َق ْو َل
َ
َّ َ
ا َّلتِي ت َُجادِ لُ َك فِ ي َز ْو ِج َها َوت َْشتَكِ ي ِإلَى َّ ِ َّ ُ
ِ
ر] (((22
ي
ص
ب
الل َوالل يَ ْس َم ُع ت ََحا ُو َر ُك َما إ َِّن الل َسمِ ي ٌع َ ٌ
ژباړه :په تحقيق سره چې اهلل پاک د هغې زنانه اواز واورېد چې له تاسره يې
د خپل خاوند اړوند جګړه شخړه کوله او اهلل پاک ته يې خپل فرياد کو ،اهلل
ستاسو د دواړو خبرې واورېدې او په يقين سره چې اهلل پاک اوريدونکی
او ليدونکی دی.
او اهلل پاک فرماييَ [ :قا َل َل ت ََخا َفا ِإ َّننِي َم َع ُك َما أَ ْس َم ُع َوأَ َرى]

(((22

ژباړه :اهلل ورته وويل :زه درسره مل يم ،زه مو خبرې اورم او وينم مو.
او اهلل پاک فرماييِ [ :إ َّن ُه ِب َما تَ ْع َملُو َن بَ ِصي ٌر]

(((22

ژباړه :په يقین سره چې اهلل پاک ستاسو عملونو لره ليدونکی دی.
خو د هغه خبرې زمونږ د خبرو په څېر ،اورېد او ليدل يې زمونږ د ليدلو او
اورېدلو په څېر نه دي او بنسټ يې دا دی چې اهلل پاک زمونږ په څېر نه دی ،که اوازونه
هر څومره پټ او پناه شي خو اهلل پاک يې اوري ،که مخلوقات هرڅومره واړه او زاړه شي لرې
او پناه شي خو اهلل پاک يې ويني ،هغه هر څه اوري او هر څه ګوري ،خو د هغه سمع او بصر
د مخلوق د سمع او بصر په څېر نه دي چې کمزوري او د نقصان او خوګانو ښکار شي ،ځکه
السمِ ي ُع الْبَ ِصي ُر]
چې اهلل باک [لَيْ َ
س َكمِ ثْلِهِ َش ْيءٌ َو ُه َو َّ

ښه به دا وي چې په مباشرو سلوکو کوچيان وپوهول شي ،داسې بايد ورته وويل شي :کله
چې اهلل پاک اورېدل او ليدل کوي نو ايا له مونږ سره مناسب دي چې اهلل پاک مو په داسې حالت
وويني او داسې څه واوري چې ورته پسند نه وي؟! (((22

ایا اهلل تعالی ولږه او تنده نه لري؟
اهلل پاک کمالي صفتونه لري چې هېڅ راز نقص او نقصان پرې نه راځي ،ولږه اوتنده د کمزورۍ
نښې نښانې دي خو ولې د دغې ضعف او کمزورۍ نسبت اهلل پاک ته کول هېڅ کله جواز نه لري ،د
دې سربيره اهلل پاک خوراک او څښاک ته اړتيا هم نه لري ( ،((22دا ځکه چې اهلل پاک د هر شي خالق
دی او هېڅ شي اړتيا نه لري ،که اړتيا يې ورته درلودای نو بيا خو د الوهيت قابل نه و ،اهلل پاک صمد
ذات دی چې خوراک او څښاک ته اړتيا نه لري او له دغو شيانو څخه غني باچا دی ،بلکې مخلوقات
له هغه څخه د رزق اميدوار دي او د خوراک او څښاک غم يې کوي او اړتياوې يې پوره کوي.
کوالی شو چې دا هم ووايو:
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د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې
د خالق او مخلوق ترمنځ د مقارنې هېڅ مجال نشته ،دا ضرور ده چې مونږ په څه ډول نوښت او
ابتکار کو نو هغه طريقه کار دې هغه هم ولري او زمونږ په هيئت ابتکار او صفتونه دې د هغه هم وي،
نو نه اهلل پاک وږی کيږي او نه تږی کيږي.
زه يوه پوښتنه لرم :سائيکل چا جوړ کړی دی؟ ضرور ده چې هغه به وايي :دا سائيکلونو مصري
جوړ کړی دی ،ډېره ښه ځواب خو که فرض کړو چې سائيکل خبرې کوي او له خپل نوښتګر څخه
وپوښتني چې څه خورې او څه به څښي؟ ته وا چې ځواب به يې څه وي؟ ایا دا به ورته وايم چې له
تاسره نه ښيائيږي چې دا ډول پوښتنې وکړې! يا  :که يې درته ووايم نو تا ته به څه ګټه وي؟ ایا دا ځواب
به ستا په سرعت او تيز رفتارۍ کې کوم مثبت رول ولري؟
بچيه ! همداسې مونږ هم يو چې اهلل پاک مونږ د خپل محدود مقصد په خاطر شته کړي يو ،هغه
دونِ ] (((22
س إ َِّل ِل َي ْعبُ ُ
فرماييَ [ :و َما َخلَق ُ
ْت الْ ِج َّن َو ْ ِ
النْ َ
ژباړه :ما پيريان او انسان نه دي پېدا کړي مګر د خپل عبادت په خاطر.
دا پوښتنې هېڅکله نه زمونږ لپاره ګټورې دي او نه راسره د هغې موخې په شته کولو کې مرستندويه
ثابتيږي چې له کبله يې مونږ شته شوي يو ،برعکس زمونږ ذهنونه له خپلو کارونو څخه شړوي  ،بله
دا ده چې سائيکل له مونږ څخه پوښتنه کله لري؟ کله چې هغه بې کاره شي نو مصري ته يې وړل
مهم دي ترڅو اصالح شي ،آيا داسې نه ده؟ دا ډول به مونږ هم د عبادت څخه د تقصير او د نورو ستړو
ستونزو په مهال اهلل پاک ته سوالونه لپه کړي وي او دعاګانې به ورڅخه غواړو

اهلل پاک څومره زورور دی؟
کله چې مونږ د چا د زور ځواک اړوند ګړيږو معنا دا ده چې مونږ د کمزوري قوت او ځواک په
تړاو خبرې اترې کو ،ځکه د قوت پياوړتيا ابتدائي کمزورتيا ته اشاره ده او حاالنکه اهلل بيخي ضعف
او کمزوري نه لري ،ځکه د اهلل پاک قدرت مطلق دی نه محدود دی او نه يې کوم شی کمزوری کویل
َّ َ
ر] (((22
شي ،اهلل پاک فرمايي[ :أَلَ ْم تَ ْعل َ ْم أَ َّن الل َعلَى ُك ِّل َش ْيءٍ َقدِ ي ٌ
ژباړه :ايا ته معلومات نه لرې چې اهلل پاک په هر څه باندې قدرت لري؟

کله چې هم هغه د څه شي اراده ولري نو د ( کن ) کلمه ورته ووايي نو له دې کبله چې اهلل
پاک په هر څه باندې کامل قدرت لري هغه شی موجود شي ،ځکه داسې هېڅ شی په ځمکه او اسمان
کې نشته چې اهلل پاک عاجز او بې وسه کړي ،دا ټول شيان مخلوق دي او د مخلوق قدرت او توان
محدود دی ،څنګه چې ماسوا د اهلل نه هر څه مخلوق دي دا ډول قدرتونه يې هم مخلوق دي ،اما د اهلل
پاک قدرت نه محدود دی او نه نقصان لري ،له دې کبله اهلل پاک د عبادت او ورڅخه د سوال او دعا
مستحق دی ،په دې دليل چې اهلل پاک ايکې يواځې قادر ذات دی چې د مخلوقاتو اړتیاوې پوره کوي
او ورته رزقونه ورکوي ،رغبتونه يې ترسره کوي او د ژوند تدبير يې مخې ته وړي((22( .
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اهلل چرته او حجم يې څومره دی؟
کله چې کوچنی له پېل څخه وپوهيږي چې اهلل پاک پېدا کړی دی او له کوچنيانو سره د اهلل
پاک ډېره مينه وي ،هغه کوچنيانو ته ډېر نعمتونه ورکوي ،شونې ده چې دا مهال ورته تشريح کړو
ماءِ ] (((22
الس َ
چې اهلل پاک په اسمان کې دی ،اهلل پاک فرمايي[ :أَأَمِ نْتُ ْم َم ْن فِ ي َّ
ژباړه :ايا له هغه ذات څخه به بيا په امن کې شئ چې په اسمان کې دی.
ً
نو ذاتا اهلل پاک په اسمان کې دی خو ولې علم يې په هر ځای کې دی ،اهلل پاک فرماييَ [ :و ُه َو
م] (((23
َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكنْتُ ْ
ژباړه :تاسو چې هر چرته ياست نو اهلل پاک درسره دی  -د علم په اعتبار .-

خو ولې دا له مونږ سره هېڅ نه ښايي چې ووايو :اهلل پاک په هر ځای کې دی ،ځکه دا د دې
معنا ورکوي چې اهلل پاک د هرڅه شي په داخل کې دی او حاالنکه دا صحيح عقيده نه ده ،بلکې
مونږ به په هغه څه سمه عقيده لرو چې په نبوي سنتو کې يې تشريح راغلې وي ،نبي کريم صلی اهلل
ُ
الس َماءِ َ ،قا َلَ « :م ْن أَنَا؟» َقالَ ْت :أَنْ َت
علیه وسلم له يوې وينځې څخه وپوښتل[ :أَيْ َن اهلل؟» َقالَ ْت :فِ ي َّ
َر ُسو ُل اهللَِ ،قا َل« :أَ ْع ِت ْق َهاَ ،ف ِإ َّن َها ُمؤْمِ نَ ٌ
ة] (((23
ژباړه :اهلل چرته دی ،هغې وويل :په اسمان کې ،هغه وويل :زه څوک يم؟ هغې وويل :ته د اهلل
رسول يې ،نبي صلی اهلل علیه وسلم ورته وويل :ازاده يې کړه دا مسلمانه ده.
سره له دې چې اهلل پاک په اسمان کې دی خو په هر ځای کې مونږ ويني او زمونږ اوري ،د
کوچني ذهنيت بايد جوړ شي چې اهلل پاک مونږ هر وخت او په هر حالت کې ويني ،په دې سره د
ماشوم په نفس کې داخلي مانع وده کوي او د څارنې مصدر ورپکې ذات په خپله جوړيږي.
اما د اهلل پاک حجم  :ناشونې ده چې اهلل پاک دې له خپل مخلوق سره مقارنه کړی شي ،اهلل پاک
له هر شي او هر مخلوق څخه لوی دی ،که مخلوقات هرڅومره عظمت ولري خو خالق يې ورڅخه
ډېر عظيم دی ،دغه درانه غرونه به اهلل روان کړي ،بحرونه او سمندرونه يې روان کړي دي ،په خپل
امر يې اوبه په ځمکه کې دننه ننويستي دي ،په نړۍ کې د اهلل له امر او ارادې پرته هېڅ ډول تغيرات
نه شي راتالی ،خالق هېڅکله مخلوق ته اړتیا او احتياج نه لري ،اسمان هم د اهلل پاک مخلوق دی
خو د اهلل پاک شتون ورپکې له اسمان پورې متوقف نه دی او نه ورته هغه اړتیا لري ،اهلل پاک له
خپل ټول مخلوق څخه غني باچا دی((23( .

ايا اهلل پاک مونږ ويني؟
کومې سترګې چې اهلل پاک مونږ ته په دنيا کې راکړي دي ډېرې کمزوري دي او په دنيا کې د
هر څه ليدلو توان نه لري ،له دې کبله انسان د شيانو د ښه وضاحت لپاره د تکبير االت استعمالوي،
کله چې انسان د شيانو له رؤيت او ليدلو څخه ناتوانه راځي نو الئق ده چې د اهلل پاک د رؤيت
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څخه ناتوانه وي ،هېڅکله دنيوي رؤيت د انسان لپاره د دې مرستندويه نه شي جوړېدای چې اهلل
پرې وويني ،ناشوين ده چې مونږ دې په دنيا کې اهلل ووينو خو په ليدلو مو ورله ايمان شته او په دې
باوري يو چې اهلل پاک له مونږ سره مينه لري ،هغه قدرت او پياوړی قوت لري او په هر څه باندې
پوهيږي ،هغه په دې هم پوهيږي چې دا اوسمهال يې اړوند مونږ خبرې اترې کو ،زمونږ له وجود او
مونږ نه اهلل پاک ډېر لوي او پاک مقدس دی ،له دې کبله هغه مونږ ويني او مونږ ټول په يو وخت
کې ويني ،لکه څوک چې د لوړې ماڼې سر ته پورته شي د کوڅې ښکته پورته کې ټول خلک ويني
خو خلک يې نه ويني ،اهلل پاک مونږ ويني خو ولې مونږ يې نه وينو ،ډېر مخلوقات شته چې مونږ يې
نه وينو خو ولې په نړۍ کې موجود دي ،مونږ کوچنيانو ته دا هم ويالی شو :زمونږ سترګې توان نه
لري چې هر څه وويني ،اواز مونږ اورو خو مونږ يې نه وينو ،مونږ هواګانې حس کو خو مونږ يې نه
وينو ،مونږ په دنيا کې نه شو کوالی چې اهلل پاک ووينو خو ان شاء اهلل چې په جنت کې به يې وينو
هلته به مو سترګې ډېرې ښايسته وي او اهلل به پرې ووينو( ،((23ځکه چې اهلل پاک َ
صا ُر
[ل تُدْرِ ُك ُه ْالَبْ َ
صا َر َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ر] (((23
َو ُه َو يُدْرِ ُك ْالَبْ َ
يف الْ َخبِي ُ
ژباړه :سترګې يې نه شي ليدلی او هغه سترګې ( هرڅوک ) ویني  ،اهلل پاک بارک بين او خبردار
ذات دی.

خلک خو ډېر دي چې اهلل يې څنګه ويني؟
ترڅو دې پوښتنې ته عملي ځواب ورکړو ماشوم به ځان سره کوڅې ته اوباسو ،ورڅخه به
وپوښتو چې خلکو ته وګوره او دليدلو خلکو شمېر راته وښايه ،خير مونږ به هم درسره ليدلي خلک
وشمارو ،له دې وروسته به ماشوم دوهم پوړ ته پورته کړو ،کوم خلک چې ويني نو شماروي به يې ،بيا
به يې د بلډنګ سر ته پورته کړو ترڅو خلک وویني او شمار يې کړي ،بيا به ورته دوربين ورکړو چې
خلک په سمه توګه وويني او دقيق يې وشماري ،د دې عملي مثال په ترڅ کې به ورته مونږ واضح
کړی شو چې مونږ د خپل محدود بشري مقياس په اندازه نه شو کوالی چې دا عمليه تر سره کړو،
بيا به ورته په ډاګه کړو چې اهلل پاک له ګرد مخلوق څخه ډېر عظيم او کبير ذات دی ،د تل لپاره به
َّ َ
ر ] (((23
يې په عقل کې دا ترسيخ کړو چې [أَلَ ْم تَ ْعل َ ْم أَ َّن الل َعلَى ُك ِّل َش ْيءٍ َقدِ ي ٌ
ژباړه :ايا ته معلومات نه لرې چې اهلل پاک په هر څه باندې قدرت لري؟

ممکنه ده چې مونږ له کوچني څخه محسوسه پوښتنه ولرو او ورته ووايو :ايا ستا به باور شي
چې ميږي مونږ په کامل تفصيل سره ويني؟ او که نه خيال او سيوری ويني؟ هغه به هرومرو ځواب
راکوي چې ميږي د انسان د يو برخې ( قدم ) پرته نور څه نه ويني ،او کله کله قدم ورته بال لوی
غر هم ښکاري.
خا سمه ده ،ايا ميږي کوالی شي چې له تا څخه وپوښتي چې تاسو ولې مونږ ټول په يو ان کې
ليدلی شئ؟ ستا ځواب به ورته هرومرو دا وي چې دا طبيعي ده ،دا ستا له هغه توان سره توافق خوري
چې اهلل پاک ورباندې ته تخلیق کړی يې ،د ميږې توان ډېر کمزوری دی ،يو کمر او ډبره کې به د
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ميږانو بال کلي او کورونه وي خو ولې ته ټول په ډېره اسانه ليدلی شي ،خو ولې ميږی بيا د خپل
توان سره سم ټول هغه څه نه شي ليدلی چې ته يې ګورې ،خو دا چې په دې زمونږ د ټولو اتفاق دی
چې اهلل پاک هېڅ مثل او مثيل او شبيه نه لري او په هر څه باندې قادر ذات دی نو په اړه يې دا له
مونږ سره بيخي نه دي مناسب چې مونږ هغه ډول پوښتنې ولرو چې اهلل پاک ته يې ليدل طبيعي
دي ،د اهلل قدرت او توان ډېر لوی دی او د مخلوقاتو له قدرتونو بال عظمت لري ،دا ځکه چې [أَلَ ْم
َّ َ
ر] (((23
تَ ْعل َ ْم أَ َّن الل َعلَى ُك ِّل َش ْيءٍ َقدِ ي ٌ
ژباړه :ايا ته معلومات نه لرې چې اهلل پاک په هر څه باندې قدرت لري؟

ايا په تورتمونو کې اهلل پاک خلک ليدلی شي؟
مونږ کوالی شو چې کوچني ته له دې پوښتنې سره سم داسې مستند فلم وروښايو چې زميني
جنګې لښکرې پکې د شپې له مخې هر څه په دوربين کې لکه د ورځې په څېر ويني ،يا ورته د
هغه مرغانو تصويرانو البم وروښايو چې هغو د شپې داسې ليدل کوي لکه ورځ ،يا يې ورته د هغې
ويډيوګانو يا ګيمونو به ترڅ کې دا حقيقت روښانه کړو چې ماشوم يې ګوري ،ځکه ليزر ورته ځينې
هغه شيان ورښايي چې د پردې تر شا دي او له کبله يې په تورتمونو کې خلک ليدل کوالی شي ،له
دې ټولو شيانو له مشاهدې وروسته مونږ کوالی شو چې کوچني ته ووايو :ايا ودې ليدل چې انسان د
خپل کمزوري کيفيت له مخې څنګه کوالی شي چې تروږمو کې شيان وي په واضحه توګه وویني؟
نو د اهلل پروردګار خالق اړوند څه ګمان لرې چې دا انسان او ټول مخلوقات يې پېدا کړي دي؟(((23
مونږ ته چې اهلل پاک کوم کيفيت راکړی دی او کوالی شو چې د شپې له مخې پرې هر څه
وګورو نو د اهلل پاک قدرت او عظمت بیخي ډېر پورته دی ،سره له دې چې د اهلل د قدرت او توان
مخه هېڅوک نه شي نيوالی.

اهلل څنګه کوالی شي مونږ وويني حاالنکه مونږ د بندو دروازو او کړکيو تر
شاه په خونه کې پټ او پناه يو؟
له دې پوښتنې سره سم مونږ کوالی شو چې طبي شعاعګانې کوچنيانو ته وښايو او په ترڅ کې
ورته ووايو :اهلل پاک چې کوم انسان تخليق کړی دی کوالی شي چې له هر اړخه پټ هډوکی د
شعاعګانو په څرک کې وویني نو په هغه رب ته څه ګمان لرې چې همدغه انسان يې پېدا کړی دی
ايا هغه به هر څه نه ويني؟
په کامل تاکيد سره ويالی شو چې اهلل پاک مونږ په خپلو کورونو کې د بندو دوازو او کړکيو تر
شاه ويني ،په ګرد مخلوق کې د اهلل په څېر هېڅ نشته ،اهلل پاک څه د انسان په څېر نه دی چې لوړې
ودانۍ به يې له ليدو مانع واقع شي ،هېڅکله نه شي کېدای نه شي چې خالق دې د مخلوق په څېر
وي ،اهلل په خپل ټول مخلوق باندې کامل قدرت لري او هغه له شريک او شبيه نه پاک دی ،مناسب
به دا وي چې دې پوښتنې ته ځواب د ماشوم له سلوکياتو سره موافق وي ،ضرور ده چې ځواب به
ورته د هغه داخلي ديني ذوق اړخ ته په کتلو ورکړل شي((23( .
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اهلل څنګه کوالی شي زمونږ د ټولو عملونه وپېژني؟ هغه څنګه کوالی شي
چې په دومره کثرت سره مونږ مراقبه کړي؟
مناسب ده چې د تل لپاره بايد ماشوم په دې وروزو چې اهلل پاک د کمال او جالل او د جمال
صفتونه لري ،بايد ويې پوهو چې د اهلل قدرت حدود نه لري ،اهلل پاک قدير او قادر ذات دی ،چې [أَلَ ْم
َّ َ
ر] (((23
تَ ْعل َ ْم أَ َّن الل َعلَى ُك ِّل َش ْيءٍ َقدِ ي ٌ
ژباړه :ايا ته معلومات نه لرې چې اهلل پاک په هر څه باندې قدرت لري؟

دا چې اهلل پاک عظيم قدرت لري نو په ځمکه او اسمان کې يې هېڅ شی نه شي عاجز کویل ،که د
مخلوق قدرت هرڅومره لوړ او پورته شي خو ناشونې ده چې د مخلوق قدرت دې د خالق له قدرت سره
مقايسه کړو ،اهلل پاک ډېر عظيم او کبير ذات دی ،د ذهني تقريب په خاطر کوالی شو چې کوچنيانو
ته د کيمرو د ويډيوګانو مثال ورکړو چې کيمرې کوالی شي چې هره وړه او غټه په ژوندۍ بڼه خوندي
کړي اهلل پاک مثل اعلی لري او له دې مثال څخه ډېر عظيم دی او عظیم قدرت لري ،په نفس الوقت
کې هغه کوالی شي چې ټول خلک مراقبه کړي ،ځکه چې اهلل المحدود قدرت لري او علم يې شامل
او کامل دی او په ټول مخلوق يې احاطه کړې ده((24( .
کوالی شو چې د ذهني تقريب په خاطر ورته بل مثال ذکر کړو :که يوه فابريکه وي او خپل ټول
موظفين تعقيبوي ،له دې پرته چې موظفين وپوهیږي خو هغوی ورته د څار کيمرې ايښې وي ،ټول
له څارنې الندې ونيسي خو ولې يو هم پرې پوهه نه وي او په يو وخت کې فابريکه د ټولو موظفينو
حاالت په هر ډيپارټمنټ کې څاري نو چې کمزوری بنده دا کوالی شي نو په هغه اهلل مو څه ګمان دی
چې همدغه انسان يې پېدا کړی دی ،ايا خالق توان نه لري چې په يو ان کې خپل ټول بندګان وويني؟

انسان ولې مړ کيږي او اهلل نه مړی کيږي؟
مرګ د اهلل پاک هغه تقدير دی چې ټولو مخلوقاتو ته يې ليکلی دی ،اهلل پاک فرماييُ [ :ك ُّل نَف ٍْس
عونَ] (((24
َذا ِئ َق ُة الْ َم ْو ِت ثُ َّم ِإلَيْنَا تُ ْر َج ُ
ژباړه :هر نفس د مرګ څکونکی دی او بيا به مونږ ته ستاسو رجوع وي.
مرګ د اخروي ژوند لپاره پېل دی او دا ډېره مهمه مرحله ده.
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د ژوند له لوازمو څخه مرګ د ضعف او کمزورۍ نښه ده او په اهلل پاک کې هېڅکله کمزوري
نه شي راتلالی ،ځکه چې اهلل پاک نه چا پېدا کړی دی او نه مري خو ولې انسان مخلوق دی نو
ځکه مري ،اهلل پاک زمونږ په څېر ژوند نه لري ،هر څه به فاني وي او اهلل پاک باقي وي ،د اهلل پاک
ٌ
(حي ) دی چې مرګ پرې نه راځي((24(.
ژوند د کمال ټولو صفتونو لره مستلزم دی او مهم صفت يې

ايا اهلل پاک له ما سره مينه لري؟
اهلل پاک غفور او رحيم ذات دی ،له پاکو او رښتونو خلکو سره مينه لري ،اهلل باک فرمايي[ :يُ ِح ُّب ُه ْم
َويُ ِ
ح ُّبونَهُ] (((24
ژباړه :اهلل به له دوی او دوی به له اهلل سره مينه لري.
له بندګانو سره د اهلل د مينې نښه دا ده چې هغه يې پالي او عزت احترام يې کوي ،چارې يې
سمبالوي او رزق ورکوي ،ګناهونه يې بخښي  ،په مونږ کې هر څوک کوالی شي په خپل ځان باندې د
اهلل پاک لطف او کرم وپېژني ،کوم بنده چې اهلل پاک ته ځان نزدې کوي او فرمانبردار وي او د اهلل د
محبت لپاره ټول موجبي اسباب په کار اچوي ،نو اهلل پاک هم ورسره مينه لري ،لکه څوک چې پنجګانه
لمونځ باندې ځانګړې خيال لري ،مور او پالر پالي ،خیراتونه کوي او له خلکو سره ښه برخورد کوي،
رښتیا وايي او قران په کثرت سره لويل ،په اذکارو باندې خاص پام لري ،داسې نور نيک عملونه ،نو که
څوک داسې نيک عملونه کوي ضرور ورسره اهلل پاک مينه لري((24( .
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د مالئکو

متعلق پوښتنې...
مالئک څوک دي؟
مالئک د اهلل پاک مخلوق او له نور څخه پېدا دي ،اهلل پاک له انسانانو څخه مخکې پېدا کړي
دي ،دوی اراده ،عقل او وزري او ښايسته شکلونه لري ،دوی توان لري چې ځانونه د بشر په څېر
کړي ،مالئک خوراک څښاک نه کوي او د اهلل پاک داسې مخلوق دی چې ټول هغه څه کوي چې
امر ورته پرې کېدای شي ،دوی په فضل او فضيلت کې سره خپل منځ کې توپيرونه لري ،د فضيلت
َ َ َ
په سر کې جبريل ،اسرافيل او ميکائيل عليهم السالم او نور مالئک دي ،څنې مالئک ( حفظه )
دي ،د دوی دنده دا ده چې د انسانانو حفاظت کوي ،مالئک بیخي ډير دي او هر يو يې جال دنده
لري او په تنفيذ يې بوخت وي((24( .

مالئکو نومونه څه شی دي؟
مالئک ګڼ شمير دي او له اهلل پرته بل چا ته يې شمېر معلوم نه دی ،د ځينو نومونه لکه :
جبريل ،ميکائيل ،اسرافيل ،رضوان ،مالک  -عليهم السالم  -دي ،نور هم دي لکه  :حملة العرش،
حفظه چې د انسانانو عملونو خوندي ساتي او داسې نور مالئک((24( .

اهلل پاک دوی ولې پېدا کړي دي؟
اهلل پاک دوی د خير د کارونو لپاره پېدا کړي د ي ،دوی مطلق خير او خير دي ،دوی نه شر
پېژني او نه يې کوي ،په اصل کې مالئک په اسمان کې دي خو د ځينو تقاضاګانو له کبله هغوی
ځمکې ته راکوزيږي ترڅو هغه دندې په سمه توګه ادا کړي چې اهلل ورسپارتې وي ،لکه د انسانانو
او د اعمالو خونديتوب يې ،د دوی مراقبه او کومک کول ،دوی ته استغفار غوښتل او د خير اوعلم
په مجالسو کې ګډون کول او داسې نور ...شونې ده چې ماشوم ته وويل شي مالئک دوه مهمې دندې
لري :د اهلل پاک عبادت کول او د نړۍ چارې مخ په وړاندې بوتلل((24( .

مونږ مالئک ولې نه شو ليدای؟
انسانان نه شي کوالی چې مالئک په هغه شکل وويني چې اهلل پاک پرې پېدا کړي دي ،مالئک
کوالی شي چې ځانونه د بشر شکل ته واړوي ترحو انسانان يې وويني او له دوی سره الئق تعامل
وکړي ،لکه بې شميره ځله جبريل عليه السالم خپله د بانډه چې په شکل راغلی دی لکه د دیني
امورو د تعلیم په حديث کې يې تفصيل شته((24( .
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پيريان څوک دي؟
پيريان د ا هلل پاک مخلوق دی او له اورڅخه يې پېدا کړي دي ،دوی هم د اهلل پاک د امر په
منلو او له نواهيو څخه يې د ځان په ژغورلو مامور دي ،دوی هم د نورو مخلوقاتو په څېر مري او
مونږ يې نه شو ليدالی او نه يې توان لرو ،دوی ته اهلل پاک له انسان نه بدل قدرتونه ورکړي دي،
دوی کوالی شي والوځي او په چټکه توګه نقل و حرکت وکړي او خپل شکل ته بدلون ورکړي (،((24
پيريان او انسانان سره په خلقت او تخليق کې بال توپير لري ،انسان له خاورې خټې او پيريان له
اور څخه پېدا شوي دي.

څوک ځواکمن دي؟ مالئک او که پيريان؟
مالئک به په شپيلۍ کې تر پوکې پورې ژوندي وي خو ولې جنات به له دوی څخه وړاندې
َّ ُ
ُس
مري ،جوته شوه چې ملک الموت د اهلل په امر سره له خلکو څخه روحونه اخلي [الل يَتَ َو َّفى ْالَنْف َ
ها] (((25
ِحي َن َم ْو ِت َ
ژباړه :اهلل پاک نفسونه وفات کوي کله يې چې د وفات وخت راشي.
جوته شوه چې له دې ناحيې څخه مالئک په پيريانو باندې ځواکمن دي ،ان چې په دنيوي ژوند
کې پرې هم ځواکمن دي پيريان له مالئکو څخه ډار لري خو ولې مالئک يې له پيريانو څخه نه
لري ،د بدر په غزا کې چې کله شيطان وکتل چې مالئک اهلل پاک د مومنانو د مرستې لپاره راستويل
اف َّ َ
الل َو َّ
دي کافرانو ته يې وويلِ [ :إ ِّني بَرِ يءٌ مِ نْ ُك ْم ِإ ِّني أَ َرى َما َل تَ َر ْو َن ِإ ِّني أَ َخ ُ
اب] (((25
اللُ َشدِ ي ُد الْعِ َق ِ
ژباړه :زه درڅخه بيزاره يم ،زه هغه څه وينم چې تاسو يې نه وينئ زه له اهلل څخه ډاريږم،
حاالنکه اهلل پاک د شديد عذاب واال دی.

ايا په مالئکو به هم مرګ راځي؟
مالئک هم د اهلل پاک له مخلوقاتو څخه مخلوق دی ،او له اهلل پرته به هر ډول مخلوق مري ،اهلل
حي او قيوم ذات دی هغه نه مري ( ،((25اهلل پاک فرماييُ [ :ك ُّل َش ْيءٍ َهال ٌ
ههُ] (((25
ِك إ َِّل َو ْج َ
ژباړه :د اهلل له مخ پرته به نور هر څه هالک او له منځه الړ شي.

نو د ځمکې او اسمان ټول مخلوقات به مري مګر هغه څوک چې اهلل پاک يې ژوندی
وغواړي ،خو له اهلل پرته به نور څوک پاتې نه شي ،اهلل پاک حي او قيوم ذات دی او هغه به د تل
لپاره ژوندی وي.
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داسماني کتابونو

په تړاو پوښتنې...

اسماني کتابونه څه شی وي؟
اسماني کتابونه ټولو هغو کتابونو ته ويل
کيږي چې اهلل پاک له اسمان څخه په خپلو
پېغمبرانو باندې نازل کړي وي ،ترڅو يې خلکو
ته تبليغ کړي او دغه شريعت په تنفيذ سره
پیاوړی کړي ،اسماني کتابونه هم د مخلوق لپاره
هدايت او هم ورلره رحمت دی ترڅو په دنيا او
اخرت کې د سعادت څښتنان شي ،مونږ ته چې
د کومو اسماني کتابونو معلومات رارسيدلي دي
په دې ډول دي :ځينې صحيفې چې په ابراهيم
عليه السالم باندې نازلې شوي دي ،په داود علیه
السالم باندې زبور ،په موسی عليه السالم باندې
تورات ،په عيسی عليه السالم باندې انجيل او
په محمد مصطفی صلی اهلل عليه وسلم باندې
قرانکريم نازل شوی دی((25( .

مونږ ولې قران ته اړتيا لرو؟ او قران ولې تل پاتې معجزه ده؟
يوه وړه اله چې انسان يې جوړه کړي او ترڅنګ يې د الئق استعمال په خاطر ورسره کوچنی
کتابګی هم کيږدی ترڅو له آالتو څخه د استعمال په دوران کې وړ استفاده وشي ،نو انسان چې
د اهلل پاک مخلوق دی ډېر الئق دی چې د ارشاد او هدايت ،د فالح او بهبود ،د دنيوي او اخروي
صالح او سالمتیا په خاطر ورته کتاب ورکړي ،اهلل پاک فرمايي[ :أَ َل يَ ْعل َ ُم َم ْن َخل َ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
يف
ر] (((25
الْ َخبِي ُ
ژباړه :ايا انسان په دې نه پوهيږي چې چا پېدا کړی دی؟ حاالنکه اهلل پاک بارک بين او
خبردار ذات دی.
اما دا خبره چې قران تل پاتې معجزه ده ځکه چې محمد صلی اهلل عليه وسلم اخرین پېغمبر دی
نو بايد ده چې معجزه يې هم په دې تل پاتې وي چې له هغه وروسته بل پېغمبر نشته ،نو واجب ده
چې په مخلوق باندې يې حجت قائم او دائم وي او تر قيامت پورې يې ټول خلک چيلنج کړي دي،
د قرانکريم د اعجاز دليلونه ډېر زيات دي خو مهم يې په دې توګه دي:
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لغوی او بالغي اعجاز :دا هغه ډول اعجاز دی چې اهلل پاک ورباندې ټول عرب چې د بيان
اوفصاحت قائدين او رائدين ول چيلنج کړل خو انس او جن يې له دې پاتې راغلي دي چې د قران
په څېر کتاب راوړي ،دا په دې دليل دی چې قران کريم رباني او الهي مصدر دی((25( .

اهلل پاک ولې مخکني کتابونه له تحريف نه محفوظ نه کړل؟
اهلل پاک هغه څه کوي چې يې خوښه شي ،د ځينې کارونه حکمتونه يې مونږ پېژنو او د ځینو
نه ،خو ولې له دليلونو څخه داسې جوتيږي چې مخکني کتابونه د معجزې په شکل اهلل پاک نه
و راليږلي له دې کبله تل پاتې کېدل يې هم مطلوب نه و ،دا ډول د تېرو خلکو ديني شريعتونه هم
ځکه محدود و چې مطلوب خلک پرې محدود ول((25( .

د قرانکريم په عدم تحريف باندې دليل څه شی دی؟
دا ډول پوښتنې هغه کوچنيان کوي چې د متوسطې مرحلې څښتن وي ،چې نه بيخی کوچنی
او نه مراهق وي ،له دې کبله ضرور ده چې له عقليت څخه په ډک او ارام اسلوب سره ځواب کې
هغه دليلونه ورته وويل شي چې د قران صحت تثبيتوي ،مونږ بايد دې ډول کوچني ته ووايو :یو شی
چې څومره تکراريږي هومره پياوړه کيږي ،چې څومره نشر او انتشار ولري هومره تاکيدي وي،
قران کريم مونږ ته د تواتر له مخې رارسېدلی دی  -دلته بايد کوچني ته د متواتر معنا توضيح شي
چې متواتر دې ته ويل کيږي چې بسته ډله له بسته ډلې څخه يو څه واوري چې په دروغو راټولېدل
يې عقل نه مني  ، -په دې باندې هر خاص او عام پوهيږي ،مسلمانانو هم کاملې پيړۍ دغه قراني
نقل له مخکنۍ کاملې پېړۍ څخه کړی دی ،دوی يې په خپلو مجلسونو کې يو بل ته لويل او په
لمونځونو کې يې تالوت کوي ،خپلو بچيانو ته يې ور زده کوي ،که يو دينی لوی عالم د قران کريم
د کلماتو ناسم تلفظ وکړي نو وړاندې له دې چې لويان پرې وخبريږي کوچنيان به يې ناسم تلفظ
تصحيح کړي ،په دې طريقې سره يې مونږ ته قرانکريم له زيادت او نقصان ،له تحريف او بدلون
پرته محفوظ رارسویل دی ،که له دې دليل څخه انکار شونې وي نو دا انکار به د ثابتو حقيقتونو
څخه انکار ته وده وکړي لکه د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم او د صحابه کرامو رضي اهلل عنهم
شتون ،يا نور مشهورې تاریخي څېرې ،او حاالنکه له دې حقيقتونو څخه انکار هغه څه دي چې
ټول عاقالن يې نه مني ،اهلل پاک ټول مخلوق چيلنج کړی دی چې د قران په څېر کتاب راوړي خو
ولې ناتوانه ترې پاتې شول ،قرانکريم له دې سره چې غټ او ستر کتاب دی خو هېڅ ډول تناقض
او اختالف نه لري ،هر خبر او تشريع ،هر حکم او قول يې بې پناه اعجاز لري ،دا ټول په دې ښکاره
دليل دی چې قران د کوم بشر کتاب نه دی چې د دوی د اقوالو په څېر پکې تغيير او نقصان راشي،
قران کريم داهلل پاک کتاب دی او هغه يې په خپله د حفاظت او خونديتوب ذمه لري((25( .
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د پېغمبرانو

په تړاو پوښتنې...
پېغمبران او رسوالن څوک دي؟
دوی له بني ادم څخه انسانان دي ،په رسالت ورته اهلل پاک وحي کړي وي او امر کړي يې وي
چې خلکو ته يې دين تبليغ کړي او ايکې يواځې د اهلل پاک عبادت ته خلک راوبلي ،لومړی يې
ادم عليه السالم او اخرین يې محمد صلی اهلل علیه وسلم دی ،شمېر يې ډېر ځکه دی چې اهلل پاک
د ځمکو ټولو هغو خلکو ته راستويل دي چې د ځمکې پر مخ اباد ول ،د تاريخ په هره مرحله کې به
پېغمبر و او خپل قوم به يې اهلل ته دعوت کو او د هدايت او رشاد الرې به يې ورته ښودلې.

اهلل پاک پېغمبران ولې راليږي؟
اهلل پاک په خپلو بندګانو باندې د رحمت له کبله پېغمبران راستوي ترڅو الرښونې يې وکړي
او د خپل رب پيغامات ورته ورسوي ،رسول د خپل قوم غړی وي او د وحي له راتګ وړاندې يې ټول
سم صحيح پېژني ،خلک يې په ښه سړيتوب او د خير ښيګړې سره په مينه ګواهي ورکوي ،اهلل پاک
پيغمبران د خلکو لپاره نېکه مقتدا جوړوي ،دوی ته سلوک او نېک تعامل او اخالق او ټول ګټور
شيان ور زده کوي او له هر تکليف ده او زيانمن شي څخه ورته د ځان ژغورنې سپارښتنه کوي،
اهلل پاک پېغمبران ځکه راستوي چې په مخلوق باندې قيام حجت وکړي او ټول خلک په يو دين
چې خالص د اهلل پاک عبادت دی ورباندې راټول کړي ( ،((25خلک هغه چا ته اړتیا لري چې دين
ورته توضیح او په خپله ژبه ورته سمه صحيح الره وښايي ،له دې کبله اهلل پاک په دغو پېغمبرانو
باندې دخپل قوم په ژبه کتابونه ورکړي دي تر څو د اهلل پاک پيغامات ورته په سمه توګه تبليغ شي.

ايا پېغمبران له خطا څخه معصوم دي؟
پيغمبران د بشريت برخه ده او د انسانيت معناګانې ورپکې دي ،د رسالت په تړاو ورته اهلل پاک
عصمت ورکړی دی او له ټولو هغه ډول کړو وړو څخه يې ژغوري چې په اخالقو او سلوکو کې
يې قدح او عيب پېدا کوي ،دا په دې خاطر چې د خلکو لپاره قدوه حسنه جوړه شي او په اقوالو
او اعمالو يې خلک پوره قناعت وکړی شي او ترڅو خلک ونه کړی شي چې په رسالت او اسماني
استازيتوب کي يې عيبجن کړي ،له دې ټولو باوجود بيا هم پيغمبران بشر دي او هغه ډول عادي
خطاګانې ورڅخه صادريږي چې په رسالت او اسماني استازيتوب کې نقص او عيب نه پېدا کوي ،د
بېلګې په توګه :د زراعت قابله ځمکه کې خطا کېدل ،يا د مورچې نيولو ځای کې خطا کېدل(.((26
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محمد صلی اهلل عليه وسلم څوک دی؟
محمد صلی اهلل عليه وسلم هغه اخرين پېغمبر دی چې اهلل پاک راستویل دی ،خپل نوم يې
محمد ،د عبداهلل ځوی او د عبدالمطلب لمسی و ،هاشمي او قرشي و ،د فيل په کال د ربيع األول
مياشت او د دوشنبې په ورځ پېدا دی ،مور يې پرې اميدواره وه چې پالر يې ومړ او شپږ کلن و چې
مور يې هم مړه شوه ،نيکه يې څارنه په ذمه لرله خو چې نيکه يې مړ کېده د ده مبارک عمر اته
کاله و ،بيا يې کفالت تره ابو طالب واخست ،د ښو اخالقو او تعامل له کبله به ورته خلکو امين او
صادق ويل ،څلوېښت کلن و چې په اسماني استازيتوب وګمارل شو او په مکه کې يې خلک اسالم
ته دريالس کاله دعوت کړل ،کله چې ورته په دعويت امورو کې حاالت پيچيده شول مدینې ته يې
هجرت وکړ او هلته يې لس کاله خلک دعوت کړل ،انصار او مهاجرین يې سره ورونه ورونه کړل او
د اهلل پاک شريعت احکام يې تطبيق کړل ،د هجرت په يولسم کال يې له دنيا څخه په داسې حالت
کې رحلت وکړ چې امت ته يې دين تبليغ او امانت يې وروسپارت((26( .

د اهلل رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم د رسالت تصديق څنګه بايد ثابت شي؟
د نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم د نبوت دليلونه بال ډېر دي چې مهم يې قرانکريم دی ،قران
کريم هغه معجز کتاب دی چې په پيړيو پيړيو خلک يې په خپل اعجاز ملغلرو او اللونو کې هک
پک دریان کړي دي ،په رسالت کې يې د صداقت بل دليل د هغه سيرت او سلوکي صفتونه دي
چې له دوستانو څخه مخکې يې پرې خپلو دښمنانو هم اقرار کړی دی ،ان چې کافرانو به هم ورته
صادق امين ويل ،په رسالت کې يې د صداقت بل دليل متواترې معجزې دي چې ټولو هغو خلکو
ليدلي دي چې د هغه هم عصره ول او په پېړيو پېړيو خلکو روايت کړي دي ،په رسالت کې يې د
صداقت بل دليل داسالمي دين غښتلی شريعت دی چې کمال او جمال يې رپاند او څپاند دی ،د
صداقت بل دليل يې دا دی چې په مخکنو اسماني کتابونو کې يې زيري راغلي ول ،د صداقت بل
دليل يې دا دی چې په هر زمان او مکان کې يې اسالمي دين دومره نشر او اشاعت لري چې بل دين
يې نه لري ،په رسالت کې يې د صداقت بل دليل دا دی چې د تېرو امتونو اړوند يې معلومات کره
او د راروانو اړوند معلومات يې سم صحيح خيژي((26( .

ايا په يوه شپه کې يې اسماني سفر تکميل ناشونې نه ده؟
په دغه شپه باندې نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم په براق باندې تر بيت المقدس هم يوړل شو او
بيا د جبريل عليه السالم په ملتيا تر اسمان پورته کړی شو ،اهلل پاک په هر څه باندې قدرت لري او
هېڅ شی يې په اسمانونو او ځمکو کې نه شي بې توانه کوالی ،خو نن مونږ وينو چې کمزوری او بې
وسه انسان وتوانېد چې د داسې الوتکې نوښت وکړي چې له اواز څخه تونده وي ،او همدغه انسان د
دې نوښتګر دی چې په يو ان کې د دريو زاويو تصوير واخستل شي نو اهلل پاک خو هم د دغه انسان
خالق او ډېر لوی ،عظيم او جليل دی.
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محمد صلی اهلل عليه وسلم ولې اخري پېغمبر دی؟
د اسماني استازو سلسله له الرښونې او ارشاداتو سره ټینګه اړيکه لري ،دا چې مخکنو پېغمبرانو
له مړينې وروسته اسماني کتابونو کې د زيادت او نقص السوهنې شوې وې نو دا د اهلل پاک د حکمت
تقاضا وه چې ورڅخه وروسته داسې پېغمبر راواستوي او داسې کتاب ورکړی چې تر قيامت پورې
پکې السوهنې ونه شي ،دا چې قرانکريم کريم په خپل ذات کې واضح او مبين کتاب او په ګرد
مخلوق باندې د اهلل پاک حجت او د تل لپاره پاتې دی نو ځکه يې پېغمبر هم اخري دی.

پر مونږ د نبي صلی اهلل عليه وسلم مينه ولې واجب ده؟
ځکه چې له نبي کريم صلی اهلل علیه وسلم سره مينه د ايمان رکن دی ،په اهلل باندې ايمان
لرل له نبي صلی اهلل علیه وسلم سره له مینې پرته کمال ته نه رسيږي ،له اهلل پاک سره يې د مینې
او محبت ذکر هم ځکه شوی دی چې د دې عظيم رسالت لپاره يې د همده انتخاب کړی دی ،په
خلکو کې يې د غوره ترين نسب او اقوالو ،اخالقو او اعمالو څښتن انتخاب کړ ،اهلل پاک په دې
ډېر ښه پوهيږي چې د اسماني استازيتوب امانت به چا ته ورکوي ،دا چې اهلل پاک د دې عظيم
محنت لپاره د هغه انتخاب وکړ نو ځکه واجب ده چې د ټولو خلکو ترمنځ ورسره مونږ ځانګړې
مينه او محبت ولرو ،نبي کريم صلی اهلل علیه وسلم دی چې خلکو ته يې خپل رب وښود ،د
خپل امت لپاره هغه ډېر بهترين پېغمبر و ،په خپل رعيت ډېر مهربانه و ،له اهلل پاک نه وروسته په
دې امت باندې لوی محسن نبي کريم صلی اهلل علیه وسلم دی ( ،((26اسالمي دين ته په دعوت او
د خير ښېګړې په کارونو کې نبي صلی اهلل عليه وسلم ډېر تکليفونه برداشت کړي دي ،که د
دعوت په مهال به څوک انکاري شول د هغه مبارک سینه به تنګه شوه ،شفقت به يې پرې راغی
چې که زما ونه مني نو اور ته به الړ شي ،اهلل پاک فرماييَ [ :فل َ َعلَّ َك بَ ِ
اخ ٌع نَف َْس َك َعلَى آثَارِ ِه ْم ِإ ْن
يث أَ َس ً
لَ ْم يُؤْمِ نُوا ِب َه َذا الْ َحدِ ِ
فا] (((26
ژباړه :ای پيغمبره! شايد ته له غم او خفګان له کبله په خپل قوم ځان مړ کړې چې دوی په
دې قران ولې ايمان نه راوړي.
نو له دې کبله نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم ډېر حقدار دی چې له اهلل پاک وروسته ورسره
مينه او محبت ولرو.
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د قیامت د ورځې

په تړاو پوښتنې...

د اخرت ورځ څه شی ده؟
د اخرت ورځ هغه ورځ چې د حساب کتاب لپاره به ورپکې اهلل پاک ټول اولني او اخرين
راغونډ کړي ،د اخرت ورځ ورته ځکه وايي چې له دې نه وروسته بله ورځ نشته ،په دغه ورځ به اهلل
پاک له خلکو سره په ټولو هغو عملونو حساب کتاب وکړي چې دوی په دنيا کې کړي وي ،که چا د
خير ښيګړې کارونه کړي وي او د اهلل فرمانبرداره وي نو جنت ته به يې بوځي ،او که چا ورپکې
شر او شرارت او د اهلل عصيان کړی وي اور ته به يې بوځي ،په دغه ورځ به د خلکو دنيوي ژوند
پای ومومي ،دې ورځ ته د قيامت ورځ هم وايي ځکه چې خلک به ورپکې له قبرونو نه راپورته
شي او قيام به وکړي اسمان ته به ګوري او حساب کتاب ته به روان وي((26( .

قيامت به کله وي؟ او ولې يې علم خلکو ته نشته.

اعةِ أَ َّيا َن
الس َ
دا علم هېڅ چا ته نشته چې قيامت به کله وي ،اهلل پاک فرمايي[ :يَ ْس َألُونَ َك َعنِ َّ
اها* َك َأ َّن ُه ْم يَ ْو َم يَ َر ْونَ َها لَ ْم
اها* ِإ َّن َما أَنْ َت ُمنْذِ ُر َم ْن يَخْ َش َ
اها * ِإلَى َر ِّب َك ُمنْتَ َه َ
اها *فِ ي َم أَنْ َت مِ ْن ذِ ْك َر َ
ُم ْر َس َ
َ
َّ
ً
اها] (((26
يَلْبَثُوا إِل َع ِش َّية أ ْو ُ
ض َح َ
ژباړه :مشراکن له تا نه د قيامت دورځې اړوند پوښتنه لري * خو تا ته يې هېڅ علم نشته * د
قيامت د ورځې علم اهلل پاک سره دی * ته يې اړوند هغه چا ته ډار ورکوې چې له دغې ورځ نه
خوف ترس لري * چې کله يې دوی وويني نو وبه پتيلي چې مازيګری يا يو سهار يې تېر کړی دی.
قيامت ورځ اهلل پاک له مونږ نه پټه ځکه ساتلې ده چې هره ورځ ورته چمتوالی ونيسو او نيک
عملونه وکړو او له شر او شرارت څخه الس په سر شو ،که چرته انسان ته ددغې ورځ علم وای نو
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تر هغه به نه توبه ګار کېده چې لږ وخت يې نه و پاتې ،او اوس چې دنيا له کوم فساد او تخريب ډکه
ده کچه به يې بيخي ډېره پورته وه((26( .

حساب کتاب څه شی دی؟

دا هغه څه دي چې له کبله به يې اهلل پاک ټول اولني او اخرين راغونډ کړي [ ُق ْل إ َِّن ْالَ َّولِي َن
َو ْال ِخرِ ي َن * لَ َم ْج ُمو ُعو َن ِإلَى مِ ي َق ِ
وم] (((26
ات يَ ْو ٍم َم ْعل ُ ٍ
ژباړه :ورته ووايه چې د معلومې ورځې په خاطر به اهلل پاک ټول اولني او اخرين راغونډ کړي.
بيا به يې په خپلو خپلو عملونو وخبروي او پرې پوهه به يې کړي او بيا به هر يو ته په خپل خپل
عمل مجازات ورکړي ،که يې عمل نيک وي بدله به يې نېکه وي او که عمل بد وي سزا به يې هم بده
ره ُ] (((26
وي ،اهلل پاک فرماييَ [ :ف َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْ َقا َل َذ َّرةٍ َخيْ ًرا يَ َرهُ * َو َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْ َقا َل َذ َّرةٍ َش ًّرا يَ َ
ژباړه :که څوک د ذرې په څېر د خير عمل وکړی وبه يې ويني ،او که څوک د ذرې په څېر د شر
کار او کسب وکړي نو وبه يې ويني.

مرګ څه شی دی؟
شپږ کلنې يا ورڅخه په لږه موده کې کوچنی نه شي کوالی چې د مرګ او بعث معنا په سمه
کامله توګه ادراک کړي ،د ګرد بشريت لپاره مرګ اخرین پړاو دی او په دې کې هېڅ چا ته استثناء نه
ده حاصله ،له شپږو څخه پورته تر اته کلنۍ پورې ماشوم پوهيږي چې مرګ به هرومرو وي او هر چا
ته راځي ،خو تر لس کلنۍ پورې بيا کوچنی کوالی شي چې د مرګ او بعث اړوند سمه معنا او تفسير
ادراک کړي ،کله کوچنی په لومړي ځل د خپلې کورنۍ د کوم غړي د مړينې سحنه وويني دا مهال به
د ماشوم د مرګ او قبر اړوند څه سوچ او فکر وي؟
داسې مهال اکثره ماشومان له رعب او ترس څخه ډک وي ،الزمه ده چې دا مهال مونږ ماشوم ته
د مرګ اړوند هغه تفصيل ورکړو چې دروغ پکې نه وي او قناعت ورکړو چې مړ شوی نور له مونږ
څخه مسافر دی ،د نورو پرتله به ده ته حقيقت ډېر معلوم وي.
وړاندې له دې چې کوچنيان د خپلې کورنۍ د کوم غړي د مرګ خبر واوري بايد ده چې مړه
مرغۍ چڼچڼه  -ور وښايو ،يا وچه کړسه ونه ور وښايو يا نور کوم حشرات چې مړه شوي وي ،ځکه
محسوس شکل ماشوم ته د مرګ مفهوم او معنا توضيحوي ،بيا به زيار اوباسو چې کوچني ته په ډېر
وضاحت ووايو چې دا مړی د ژوند لپاره بلې نړۍ ته روان دی ،خو د اهلل په اذن سره مونږ ټول به په
جنت کې سره يو ځای کيږو ،اړينه به وي چې ماشوم وپوهيږي چې مرګ د انتهاء په معنا نه دی ،بلکې
د مرګ معنا دا ده چې مومن بنده له يو څخه بلې بهترې زندګې ته نقلوي ،او شرپسند انسان د خپلو
کړو وړو سزاګانو ته بوځي ،اهلل پاک چې مونږ مړه کوي دا معنا نه ده چې هغه له مونږ سره مينه نه
لري ،بلکې په دې خاطر مو مړه کوي چې د هغه په څنګ کې اووسيږو ،په داسې ښايسته جنتونو کې
ووسيږو چې جمال او ښکال نه يې زمونږ تصور ډېر قاصر دی((27( .
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ځينې ماشومان نو بيا ولې مړه کيږي؟

ً
ً
په عمومي توګه ماشومان شرپسند نه وي او نه قصدا عمدا ناسم کارونه کوي ،اهلل پاک چې کوم
کوچنيان مړه کوي خپله ورله استقبال کوي او جنت ته يې ننباسي ،کله چې انسان وفات شي او
بيخي خاورې ايرې شي خو روح يې ال هم باقي پاتې وي ،روح يې خالق تعالی جل جالله ته پورته
کړی شي ،همدا راز د دغه انسان ښه کردار او نوم هم د خلکو په زړونو کې د تل لپاره پاتې وي ،له
دې کبله الزمي ده چې انسان د خپل رب سره ديدار ته د خير د کارونو په کولو او له شر او شرارت
څخه د ځان په ساتلو سره پوره چمتوالی ونيسي او د اسالمي شريعت تعليماتو ته پوره ملتزم وي((27( .

مونږ چې کله ومرو نو چرته ځو؟
کله چې په دنيا کې زمونږ هغه موده تر پای ورسيږي چې اهلل پاک راته مقرره کړې ده نو قبر ته
مو نقل مکاني وشي  -قبر د مړو لپاره ځانګړی ځای دی  -قبر يا د جنت له باغيچو څخه د هغه
چا لپاره باغيچه وي چې په اهلل پاک باوری وي او يقين پرې لري ،اطاعت يې کوي او په خپل دنيوي
ژوند کې نيک عملونه کوي ،تر قيامت پورې دغه مومن بنده په نعمتونو او مزو چړچو کې وي((27( .
  :ايا مړی اوريدل او ليدل کوالی شي؟ د خاورو الندې هغه څه ډول تنفس اخلي؟ ايا هغهخوراک څښاک او خوب کوالی شي؟
هو ،کله چې مونږ په مړي باندې سالم وکړو هغه زمونږ د سالم کلمات اوري او که دعاګانې
ورته وکړو نو دعاګانې ورته رسيږي ،خو ولې هغه زمونږ په څېر نه تنفس کوالی شي او نه ورته
اړتيا لري ،هغه زمونږ له ژوند سره په کامل توپير د بل ژوند پړاو ته تللی دی ،اخروي حيات له برزخ
څخه پيليږي  ،دا مرحله خپل قوانين او جال کيفيت لري ،دلته نه تنفس او نه خوراک څښاک شته،
نه خوب او کار روزګار شته ،بلکې يا استمراري نعمتونه او يا استمراري عذاب وي((27( .

جنت څه شی دی او هلته څه وي؟
جنت دار السالم دی ،د امن او امان کور دی ،ډېر ډويل او ښايسته ځای دی ،چې انسان د څه
شي تمنا وکړي او خوښ يې وي هلته به وي ،جنت هغه ځای دی چې نيک عمله خلک به ورته الړ
شي ،جنت اته دروازې او لوړې لوړې ډېرې درجې لري ،مومنان بندګان به ورته د خپلو نيکو عملونو
له مخې خپلې خپلې برخې ته الړ شي ،د ډېرو حسناتو څښتن ځای به په کې د هغه چا پرتله چې
حسنات يې کم وي ډېر ښايسته او اعلی او مزيدار او خوندور وي ،خو جنتيان به ټول په امن او امان،
په ارام او سکونت سره ژوند کوي ،د اهلل په رضا او نعمتونو کې به وي ،مونږ به په جنت کې د کامل
سعادت څښتنان يو ،نه به ناجوړه کيږو او نه به راباندې ستړې ستومانتيا راځي ،مونږ به هلته اهلل پاک
او د هغه رسول او ټول انبياء عليهم السالم ووينو ،هغه خلک به هم ووينو چې مونږ ورسره مينه لرو،
هلته به ټول هغه څه وي چې زمونږ خوښ وي او غواړو يې ،که هغه خوراک وي او که څښاک او که
نور نعمتونه((27( .

124

اور څه شی دی؟ او اهلل پاک ولې پېدا کړی دی؟
اور د عذابونو کور دی ،اور هغه ځای دی چې اهلل پاک د ټولو هغو خلکو لپاره تيار کړی دی
چې په شر او شرارت بوخت وي ،خلکو ته اذيتونه ورکوي او داهلل په عصيان ککړ وي ،نه د اهلل پاک
امر مني او نه يې د نواهيو نه ځان ساتي.

حيوانات به چرته ځي؟ جنت او که دوزخ ته؟
حيوانات په عبادتونو مکلف نه دي ،بلکې مسخر مخلوق دی چې اهلل پاک د انسان د ګتې په
خاطر پېدا کړي دي ،دوی حساب کتاب او حتی عقاب نه لري ،د قيامت په ورځ به اهلل پاک ټول
مخلوقات راغونډ کړي او له يو بل نه به ورله قصاص او بدلې واخلي ،کونډی حيوان به له ښکرور
حيوان څخه بدله واخلي ،کله چې اهلل پاک د دوی له قصاص څخه فارغ شي امر به ورته وکړی
چې خاورې ايرې شئ نو خاورې ايرې به شي((27( .
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د تقدير

په تړاو د کوچنيانو پوښتنې...
قضاء او تقدير څه معنا ده؟
قضاء او قدر د ايمان رکن دی ،اهلل پاک فرماييَ [ :و َخل َ َق ُك َّل َش ْيءٍ َف َق َّد َرهُ تَقْدِ ي ًرا]

(((27

ژباړه :هغه هر شی پېدا کړی دی او اندازه يې ورله لګولې ده.

قضا او قدر د اهلل پاک هغه علم دی چې د ګردو شيانو لپاره يې پکې له وجود او تخليق وړاندې
اندازه لګولې ده ،بيا يې ليکلي دي او د خپل مشيئت سره يې کوي او وخت په وخت يې پېدا کوي((27( .

چې يو شی پېدا نه وي څنګه يې اهلل ته علم وي چې داسې به کيږي؟
ممکن ده چې کوچنيانو ته د دې پوښتنې په ځواب کې بسيط حسي شيان په مثال کې ورکړل شي
لکه :د ګيمونو نوښتګر ،چې لوبه يې پرې کړې نه وي خو ايجاد يې کړي او ښه ورته ياده وي ،دا ځکه
چې نوښتګر يې خپله دی او هر غټ او کوچنی يې په علم کې راوستی وي ،هغه د لوبې په ابعادو او
جزئياتو باندې کامل او شامل محيط علم لري ،هغه مجاالت يې هم علم کې وي چې لوبه بايد څنګه
مخکې حرکت پکې وکړی شي ،اهلل پاک هم دا انسان پېدا کړی دی او په دغو شيانو کامل او شامل
محيط قدرت لري ،د قدرت او توان په لحاظ اهلل پاک عظيم ،،د علم په اعتبار واسع او د تخليق په
اعتبار د کمال څښتن دی ،د يو شي د تخليق نه وړاندې ،له تخليق وروسته او د دې په اثناء کې هغه
پرې محيط علم لري ،دا چې انسان  ،زمان او مکان اهلل پاک پېدا کړي دي نو وړاندې له دې هغه په
مخکنو او وروستنو او چې ال پېدا کيږي ورباندې پوره علم لري.
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ايا مونږ مجبور يو؟ ايا انسان په خپلو کړو وړ کې اختيار لري؟
انسان په ځينو شيانو کې مجبور او په نور ځينو کې مختار دی ،د والدت ،مرګ ،د ژوند موده د مور
او پالر په انتخاب او نه انتخاب ،د خپلولۍ په پاللو او داسې نورو شيانو کې مونږ مجبور يو ،خو په ځينو
امورو کې بيا مونږ مختار يو لکه  :لمونځ کول او نه کول ،ايمان او کفر ،له دې اختيار باوجود زمونږ
ارادې د اهلل پاک د ارادې تابع د ي ،مطلب دا چې که هغه وغواړي اختيار راڅخه واخلي اخستالی
يې شي ،که هغه وغواړي چې د يو کار له پرېښودلو څخه مو رابند کړي کوالی شي ،خو دا يې پرېکړه
ده چې انسان ته اختيار ورکړي او له اختيار وروسته ورسره حساب کتاب وکړي ،همدا د اهلل پاک د دې
قول معنا دهَ [ :و َما ت ََشاءو َن إ َِّل أَ ْن يَ َشاء َّ
ن] (((27
اللُ َر ُّب الْ َعالَمِ ي َ
َ
ُ
ژباړه :تاسو څه شی نه غواړئ مګر دا چې رب العلمين اهلل يې وغواړي.
ممکن دي چې کوچنيانو ته د اختيار او جبر مسئلې وضاحت په عملي بڼه ورکړل شي ،استاد او
ّ
مرب به شيشي پياله راوغواړي ،کوچني ته به ووايي :ايا ته کوالی شې چې په ځمکه باندې دا پياله
وغورځوې چې ما ته يې کړې؟ طبعي ده چې د کوچني ځواب دا وی :هو ،کوالی شم ،استاد به ورڅخه
په توندې وپوښتي :ولې يې نه کوې؟ کوچنی به دا ځواب ورکوي چې دا کار ناسم دی او کول يې
مناسب نه دي ،دلته استاد د کوچني په دې کالم تعليق وکړي چې په ازل کې هم اهلل پاک دا ليکلي
و چې د پيالۍ به ته نه ماتوې ،ځکه چې ته ډېر ښه ماشوم يې ،دا هم د اهلل په علم کې و چې شقي
کوچنی به راپورته کيږي او دا پيالۍ به ماتوي ،ايا په ځمکه باندې د جام له غورځولو نه چا ستا الس
نيوی وکړ؟ او ايا کوم چا شقي ماشوم مجبور کړی و چې دغه جام په ځمکه ګوزار کړي تر څو مات
شي ،همدا ډول هدايت او ضاللت هم دی ،بيا به کوچني ته وويل شي :انسان په دې نه پوهيږي چې
اهلل پاک يې اړوند څه پرېکړه کړې ده او نه ته په دې مجبور يې چې د ځان په تړاو د اهلل د پرېکړو
کشف وکړې ،په دې باب کې له تا څخه ايمان مطلوب دی چې د اهلل پاک علم کامل او شامل دی ،او
هرڅه هغه ليکلي او اندازه کړي دي ،ته د خپلو ارادو مسؤل يې ،له تا څخه د دې پوښتنه کيږي چې
د اهلل ماموراتو ته څومره ژمن وې او له نواهيو څخه دې ورله ځان څومره را قابو کو ،ستا د ارادې او
قدرت محور او احاطه همدومره ده((27( .

اهلل ولې چا ته هدايت او چا ته يې نه کوي؟
داهلل پاک د قول له مخې هغه ټولو ته هدايت کړی دی ،هغه فرماييَ [ :و َه َديْنَاهُ الن َّْج َديْنِ ]

(((28

ژباړه :او مونږ انسان ته دواړه الرې ښودلې دي.
په ايت کې د ( َو َه َديْنَاهُ) معنا هغه هدايت دی چې د مستقيمو الرې وضاحت او شرح ورته کوي
داسې توضيح چې باطل پکې واضح او حق پکې واضح وي ،له دې کبله اهلل پاک خلکو ته اختيار
حريت ورکړی دی ،اوس خلک دي چې د ځان لپاره سمه او څوک ناسمه الره اختياروي((28( .
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که اهلل پاک په ازل کې ليکلي وي چې يا به تيروځي او يا ګمراه کيږي نو ولې
بيا مونږ سزا وار کوي؟
دغه د اهلل علم دی او بشريت هېڅکله د اهلل په علم مزيد علم نه لري ،له انسان سره له جهل
او وهم او ګمان پرته نور څه نشته ،له انسان سره د دنيوي ژوند په کړو وړ باندې محاسبه کېدای
شي ،او د دې خو بيخي مجال نشته چې انسان د ځان اړوند د اهلل تقدير وپېژني او هغه اوامرو ته
دې عملي بڼه ورکړي او له نواهيو څخه دې ورله ځان وساتي ،تقدير ليکل شوی دی او دليل دی.
همدا راز بايد ورته وويل شي :دنيوي امور ستا لپاره اهلل پاک ليکلي دي ...ته ولې بيا هغه دنيوي
کارونه کوې چې ستا لپاره ګټور وي او له زيانمن يې نه ځای ژغورې؟
ممکن دي چې کوچني ته په دې اړه دا مثال ووايې :که څوک عمومي منطقې ته سفر کول
غواړي او دوه الرې ورته تللې وي ،يوه يې له امن نه ډکه او بله يې بې امنه الره وي ،ته به په کومه
الره ځې؟
طبعي به د هغه ځواب په لومړۍ الره باندې تلل وي ،دا ډول به انسان اخرت ته خپل سفر جنت
ته له هغې الرې پېل کوي چې پر امنه وي ،او دغه الره د اهلل پاک د اوامرو امتثال او له نواهيو څخه
يې ځان ژغورل دي ،که تقدير د چا لپاره حجت او دليل وای نو د جنايتکارو حبسول توان به مو نه
درلود ،ځکه هغوی به د خپلو عملونو لپاره دليل په تقدير نيو ( ،((28نو په انسان باندې واجب دي چې
اهلل پاک ته ځان تسليم او په پرېکړو يې خوشحاله او راضي شيَ ،
[ل يُ ْس َأ ُل َع َّما يَ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْس َألُونَ]
ژباړه :له اهلل نه د هغه کړو وړ اړوند پوښتنه نه شي کېدای او مخلوق څخه به پوښتنه کېدای
شي ،مخلوق د اهلل مخلوق او واک د اهلل واک دی.

اهلل پاک مونږ ولې پېدا کړي يو؟ ولې يې دنيا پېدا کړې ده؟ حيوانات يې ولې
پېدا کړي دي؟

س إ َِّل ِل َي ْعبُ ُدونِ ]
اهلل پاک فرماييَ [ :و َما َخلَق ُ
ْت الْ ِج َّن َو ْ ِ
النْ َ

(((28

ژباړه :ما پيريان او انسانان نه دي پېدا کړي دي مګر د خپل عبادت لپاره\.
اهلل پاک د داسې موخې په خاطر شته کړي يو چې که څه هم د هغه عبادت دی خو ولې زمونږ
لپاره ګټور دی ،د اعمالو سره سم به ورباندې نتيجه په اخرت کې مرتب کيږي ،جنت به د محسنينو
او دوزخ به د بدکارو لپاره وي ،دا دنيا ټوله د اهلل ده ،هغه په ډېر دقت او علم سره پېدا کړې ده ،هغه
ا سمانونه او ځمکې پېدا کړي دي ،ستوري يې د اسماني زينت ،نښې نښانې پېدا کړي دي ،لمر يې د
دې لپاره پېدا کړی دی چې مونږ ته تودوخه او حرارت راکړي او د نباتاتو په نشو نما او د جراثيمو مخه
ډپ کړي ،حيوان يې د انسان لپاره پېدا او مسخر کړی دی ،انسان يې خوري او بار ورباندې وړي ،اهلل
مونَ] (((28
پاک فرمایيَ [ :والْ َخيْ َل َوالْ ِب َغا َل َوالْ َحمِ ي َر ِلتَ ْر َكبُ َ
وها َوزِ ينَ ًة َويَخْ ل ُ ُق َما َل تَ ْعل َ ُ
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ژباړه :اسونه او قچر او خره اهلل پاک پېدا کړي دي تاسو ورباندې سپاره شئ او ستاسو لپار ښايست
دی او هغه نور داسې څه چې تاسو پرې نه پوهيږئ.
د هستوګنې لپاره يې ځمکه چمتو کړې ده او د انسان له تخليق وړاندې يې دا ډول شيان شته کړي
دي ..دا په دې خاطر چې اهلل پاک په ټولو هغو شيانو د انسان تکريم وکړي چې انسان يې ورباندې
خاص کړی دی ،سره له دې چې دا ټول شيان د اهلل پاک تسبيحات او تحميدات وايي او په نفس وخت
ِح ْمدِ ِه َولَكِ ْن َل تَ ْف َق ُهو َن
کې ټول بېرته د اهلل پاک عبادت کوي ،اهلل پاک فرمایيَ [ :و ِإ ْن مِ ْن َش ْيءٍ إ َِّل يُ َس ِّب ُح ب َ
ِيح ُه ْم ِإ َّن ُه َكا َن َحلِي ًما َ
غفُو ًرا] (((28
ت َْسب َ
ژباړه :هېڅ شی نشته مګر د اهلل پاک تسبيح او حمد وايي خو تاسو په تسبيحاتو نه پوهيږئ ،اهلل پاک
ډېر بردبار او بخښونکی ذات دی.

ايا اهلل پاک به له هغو خلکو سره
حساب وکړي چې رسول ورته نه
وي راغلی؟
هو ،دوی هم د پوښتنو او حساب الندې
دي ځکه چې اهلل پاک ورته عقل ورکړی دی،
د قيامت په ورځ به يې اهلل پاک امتحان کړي
او اوامر به ورته متوجه کړي ،که يې خبره ورله
ومنوده نو جنت ته به الړ شي او که يې ورله
نافرماني وکړه نو اور ته به الړ شي.

شرونه ولې دي؟ بايد نه وی!
دنيا د ازمېښت او امتحانونو کور دی ،د دوو سمسټرو په څېر لومړی سمسټر دی او اخرت دار
الجزاء او د محاسبې کور دی ،د مظلومانو لباره به له ظالمانو څخه قصاص وا خستل شي ګويا
که اخرت يې دوهم سمسټر دی ،له دې کبله د شرپسندو شتون او په دنيا کې يې نه سزا وار کول د
ازمېښت په معنا دي ورنه دا څه اخری پړاو نه دی ،بلکې د قيامت په ورځ به هرومرو ټول راپورته
کيږي او هر انسان ته به د خپل اعمالو سزا او جزا ورکول کيږي ،اهلل پاک فرماييَ [ :ف َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْ َقا َل
ره] (((28( ((28
َذ َّرةٍ َخيْ ًرا يَ َرهُ * َو َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْ َقا َل َذ َّرةٍ َش ًّرا يَ َ
ژباړه :که د ذرې په څېر څوک کار خير ولري نو وبه يې ويني ،او که د ذرې په څېر څوک کار
شر ولري نو وبه يې ويني.
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اهلل پاک ولې دوی شرپسند کول؟
له کله راهيسې چې اهلل پاک مخلوق پېدا کړی دی د خير او شر په کارونو کې يې ورته اختيار
ورکړی دی ،ته کوالی شې چې مهذب او يا غير مهذب شې خو نتائج به يې منې ،دا پرېکړه د اهلل
پاک لورينه او له حکمت څخه ډکه ده ،شرپسند کوالی شي چې ښه ا و نيک خلک جوړ شي او
زمونږ زيار به هم دغه وي چې له شرپسندو نه ښه خلک جوړ شي ،خو که په خپل شر او شرارت
کلک درېځ ولرې بايد ده چې له خلکو څخه يې دشرارت مخه واړو ،تر څو اهلل پاک له مونږ سره
مينه ولري او د خير بدله راته راکړي ،د دنيا په ژوند کې اهلل پاک د هر څه شي خالق او مالک دی او
همدا ژوند د ازمېښتونو او امتحان زندګي ده ،اهلل پاک فرمايي [ :ا َّلذِ ي َخل َ َق الْ َم ْو َت َوالْ َحيَاةَ ِليَبْل ُ َو ُك ْم
ر] (((28
أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َم ًل َو ُه َو الْ َعزِ ي ُز الْ َغفُو ُ
ژباړه :اهلل پاک هغه ذات دی چې مرګ او ژوند يې پېدا کړی دی ،ترڅو ازمېښت مو کړي چې
په تاسو کې د ډېر ښه عمل واال څوک دی؟ او اهلل پاک زرور او بخښونکی ذات دی.
او د ازمېښتونو له جملې څخه دا هم دي چې د شيطانانو او منحرفينو انسانانو په السونو يې شر
او شرارت پيدا کړی دی((28( .

ځنې خلک ولې ګډوډ او يا په تکليف او رنځ اخته پېدا کيږي؟
دوی هم اهلل ځکه په ازمېښت کې اچويل دي ترڅو وايې ازموي چې ايا په نقص او رنځ له زغم
څخه کار اخستالی شي؟ ترڅو د مزيدو حسناتو څښتنان شي ،او په دې خاطر هم چې اهلل پاک ته د
صحت او جوړتيا نعمت راياد کړي تر څو د صحت په لورينه يې شکريه ادا کړو ،په دې سره اهلل پاک
مونږ ته زمونږ کمزوري راښايي ترڅو غرور او کبرياء مو ښکار نه کړي او د تل لپاره تواضع او منځني
هماهنګي او د تعاون تعامل ولرو ،د حساب ( قيامت ) له ورځې وروسته به د خير ښيګړې څښتنان په
جنتونو کې دتل لپاره رک روغ صحتمند وي  -ان شاء اهلل ((29( -
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ځنې خلک ولې ناداره او ځنې نور بيا شتمن وي؟ ولې ځنې شرپسند په ماڼو
خو نېک انسانان په کيږدو او خام کورونو کې زندګي کوي؟
دنيوی رزق د اهلل پاک تقسیم دی او اهلل پاک غواړي خپل بندګان وازموي ،کله انسان ته
ښايسته ښکلی رزق ورکوي او په دې يې ازموي چې ايا نورو ته څه ورکوي او که نه؟ او کله يې له
رزق روزۍ څخه محروموي ترڅو وايي ازموي چې آيا حوصلې زغم څخه کار اخلي او غالګانې
او حسدونه خو نه کوي؟ څومره چې په دنيوي موقته زندګۍ کې انسان د صبر او حوصلې په حالت
کې ژوند تير کړي د قيامت په ورځ به يې ثواب بال ډېرښت پېدا کړي ،که د کوم انسان رزق روزي
ډېره وي خو د نورو هېڅ برخه پکې ونه کړي او ناوړه برخورد ورسره وکړي نو د قيامت په ورځ به
په دې خاطر سزا وار شي چې د اهلل د نعمتونو قدر او احترام يې نه دی کړی.
ممکن دی چې مونږ کوچني ته دا هم ووايو :اهلل پاک انسانان په بېالبېلو درجو پېدا کړي دي،
ځنې يې شتمن او نور ځنې يې خوار فقير ،په دې خاطر چې شتمن په ناداره زړه سوانده او مهربانه
شي ،زورور د کمزوري مرسته او کومک وکړي ،په دې کې د اهلل پاک حکمت دی چې خلک يې په
هر څه کې متفاوت پېدا کړي دي ،ژبې يې سره بيلې دي او رنګونه يې له يو بل نه بدل دي ،بېالبېل
رګونه او طبيعتونه دي ،ځينې يې چوست چاالکه او ځينې يې ناراسته ،ځنې ځان پرست او ځنې د
قربانۍ واال ،ځينې کريم او سخي او ځينې نور کنجوس بخيالن ،په ماليتونو او مادياتو کې هم دوی
متفاوت دي ،ځينې فقير او ځينې امير ،خو ولې ټول د ازمېښت الندې دي ،شتمني ازمېښت او فقر
ناداري هم ازمېښت دی ،شتمن په دې ازموي چې ايا خرچ او نفقه کوي؟ ايا زاکت ورکوي؟ آيا کرم
او صدقات ورکوي؟ او فقير په دې ازموي چې ايا صبر به وکړی شي؟ ايا کار روزګار کوي او که نه؟
ايا د ځمکې په اړخونو کې به رزق روزي طلب کړي او که نه؟ ايا رشوتونه اخلي او ورکوي او که
نه؟ ايا غال کوي او که نه؟ که څه هم ټول ابتالء کې دي خو د رزق ضمانت د دواړو اړخونو شوی
دی چې اهلل پاک به يې ورکوي ،شتمني او ناداري هېڅکله له جنت او دوزخ څخه مانع نه دي ،هر يو
يې په دومره څه مکلف دی چې توان يې وي ،که ټول مخلوق يو څېر شتمن وی هېڅ چا به د بل چا
ض ُه ْم بَ ْع ً
سخْ رِ ًّيا] (((29
خدمتونه نه کول او نه به څوک چا ته محتاج و ،اهلل پاک فرماييِ [ :ليَت َِّخ َذ بَ ْع ُ
ضا ُ
ژباړه :په دې خاطر چې ځينې يې نورو ځينو لره په تابعدارۍ ( مزدورۍ ) ونيسي.
معنا دا چې په تاسو کې ځينې د نورو ځينو تابع وي او دنيوی مدار هم داسې دی ،خو که ټول
خلک په رزق او معاش کې يو څېر وای نو دا حالت به په ټپه والړ و((29( .

مونږ ولې رنځوريږو؟ انسان ته ولې کړاونه رسيږي؟
اهلل پاک هر څوک په ازمېښت کې اچوي چې ايا دوی به په رنځ زغم وکړای شي او که ناراضه به
شي؟ که څوک صبر وکړی نو اهلل پاک ورته ستر انعام هم ورکوي ،د قيامت په ورځ به يې خوشحاله
کړي ،رنځ او کړاو د اهلل پاک تقدير دی او د انسان درجې او منزلت پرې پورته کوي ،په دې سره اهلل
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پاک زمونږ زړونه او اخالق له غرور او تکبر څخه پاک اوتصفيه کوي ،درنځ او کړاو په حالتونو
کې انسان له اهلل پاک سره دعا او جرګه مرکه وي اهلل پاک په دې هم نزدې کيږي او هم يې په صبر
باندې په ايمان او حسناتو او له اهلل پاک په مينه او محبت کې زيادت اچوي ،په دې سره انسان د
عافيت او صحت قدر او ارزښت پېژني  ،ممکن ده چې مونږ د دې لپاره د ګاړي موټر مثال کې
وړاندې کړو ،کوالی شو ووايو :مونږ به ورڅخه وپوښتو چې موټر ييا ګاړی ولې جوړ شوی دی؟ آيا
له دې کبله چې روان شي؟ بیا ورپکې د فابريکو واال بريک ولې لګوي؟ ايا بريک يې له حرکت
او سرعت سره ټکر نه لري؟ بلکې د موټر د سالمتيا لپاره ضرور ده چې بريک ولري ،که څه هم
موټر د تللو لپاره جوړ دی خو په مناسب وخت کې يې بريک ځای پر ځای په دې خاطر ودروي
چې مالک يې له منځه الړ نه شي ،نو اهلل پاک مونږ پېدا کړي يو چې په خپل عبادت او نعمتونو مو
سعادتمند کړي ،اهلل پاک مصيبتونه او کړاونه په دې خاطر پېدا کړي دي چې بې غمه او له اهلل
پاک څخه مشغول انسان هغه کار ته متوجه کړي چې له کبله يې اهلل پاک شته کړی دی ،نو په دې
سره به انسان وکوالی شي چې له خپل غفلت او بې غورۍ څخه رابيدار شي او اهلل پاک ياد کړي،
بخښنه ورڅخه وغواړي او له زغم نه کار واخلي او خيل مصيبت او ازمېښت د اجر اوثواب ذريعه
وبويل((29( .

ايا حيوانات او مضره حشرات هم اهلل پاک پېدا کړي دي؟
اهلل پاک د هر څه شي خالق او مالک دی ،اهلل پاک نه يواځې دا چې مخلوقات يې په خپل قدرت
پېدا کړي دي بلکې په حکمت يې هم پېدا کړي دي ،ځکه چې اهلل پاک حکيم او عليم ذات دی،
هغه د کارونو په عاقبت دومره ښه پوهيږي چې مونږ پرې بيخي نه پوهيږو ،زمونږ علم او دانش د
اهلل پاک د علم په پرتله ډېر کم او محدود دی ،اهلل پاک فرماييَ [ :و َما أُوتِيتُ ْم مِ َن الْعِ ل ْ ِم إ َِّل َقل ً
ِيل] (((29
ژباړه :او تاسو ته علم نه دی درکړل شوی مګر ډېر لږ علم .
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مونږ په دې نه شو توانېدای چې د حيواناتو له خلقت څخه ټول هغه حکمتونه وپېژنو چې اهلل
پاک يې له کبله شته کړي دي ،په دې ډول مخلوقاتو کې د اهلل پاک يو حکمت د مخلوقاتو په
تخليق کې د هغه پياوړتوب او غښتلتيا اظهار دی چې اهلل پاک خپل مخلوقات په دومره حکمت
سره اداره کوي ،له دومره کثرت سره بيا هم اهلل پاک دوی ته رزق روزي هم ورکوي ،دا ډول اهلل پاک
په دې ډول حيواناتو باندې ګرد انسانيت ازموي او که څوک يې په درد او زهرو مبتال شي اهلل پاک
اجرونه او ثوابونه ورکوي ،که يې څوک ووژني په خلکو کې ميړنی شمېرل کيږي ،بل حکمت يې
په کې دا هم دی چې اهلل پاک ورباندې د انسانانو د ضعف او کمزورتيا ا ظهار کوي چې له چيچلو
ً
سره يې فورا درمند او رنځور شي ،سره له دې چې دا زهريله حيوان له انسانانو نه په قوت او شجاعت
کې ډېر کمزوری دی.
اوسني طبابت تر ثبوت رسولې چې ځنې ګټور دارو درمل د زهريله مارانو له زهرو څخه ترکيب
کیږي ،د مارانو د پېدائښت له حکمتونو څخه يو دا دی چې د کشت او کر په پټو کې هغه مږې
منږکان خوري چې پتې سوري کوي او فصل او زراعت ته زيانونه اړوي ،بل حکمت يې دا دی چې
همدغه زهريله ماران د نورو ګټورو حيواناتو لپاره خوراک او څښاک دي چې د چاپيريال او طبيعت
په توازن کې رول لري((29( .

زه په روځ او شپه کې ولې پنځه ځلې لمونځ کوم؟
کوم عبادتونه چې اهلل پاک په مونږ فرض کړي دي په دې سره هغه زمونږ نفسونه له ګناهونو
پاکوي او روح مو پرې وده کوي سره له دې چې اړوند کوښښ او زيار يې هم ډېر کم دی ( ،((29دا
چې لمونځ په قرائت او ذکر او دعاګانو باندې مشتمل دی په دې سره په هراړخيزه توګه د عبوديت
ټول اراکن په کې راغونډ دي نو ځکه له ټولو قرائتونو ،ذکر او دعاګانو څخه بهتر دی((29( .
مومنان لمونځ ته ځکه خوشحاليږي چې له اهلل پاک سره پکې جرګه مرکه وي ،چې څه يې په
زړه وي هغه ورنه غواړي او اهلل پاک يې ورته ورکوي ،مونږ لمونځ هم ځکه کو چې اهلل پاک پرې
راته امر کړی دی ،او مونږ ته پسند هم دا دي چې ټول هغه څه ترسره کړو چې اهلل پاک پرې مامور
کړي يو ،مونږ يې عبادت ځکه کو چې هغه زمونږ خالق او رازق دی ،هغه د عبادت مستحق ځکه
دی چې پر مونږ يې دومره لورينې کړي دي چې حتی مونږ يې وړتيا هم نه لرو او نه يې لورينې شمېر
او ليکل کيږي ،اهلل پاک فرماييَ [ :و ِإ ْن تَ ُع ُّدوا ِن ْع َم َت َّ ِ
ر] (((29
ص َ
وها إ َِّن ْ ِ
الل َل ت ُْح ُ
النْ َسا َن لَ َظلُو ٌم َكفَّا ٌ
ژباړه :که تاسو د اهلل پاک د لورينو په شمېر سر شئ وبه يې نه شئ شماریل ،په يقین سره چې
انسان ډېر ظالم او ناشکره دی.
مونږ چې عبادت کو دا ورسره زمونږ د محبت او په نعمتونو يې د شکر مظهر او نښه ده ترڅو
هغه مو صحت سالم وساتي ،د هر کار خير توفيق راکړي او له هر کار شر نه مو په امن کې ولري
سره له دې چې اهلل پاک زمونږ عبادت او شکر ته بيخي اړمن نه دی ،هغه له مونږ او زمونږ له
عملونو څخه غني باچا دی او هېڅ ګټه ورته نه رسوي ،عبادتونه د اهلل هغه اوامر دي چې مونږ به
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ورته عملي بڼه داسې ورکو چې څنګه يې راته پېغمبر محمد صلی اهلل عليه وسلم راښودلي دي ،او
همدا د شهادتينو د کلمې ( ال اله اال اهلل ) سمه صحيح معنا ده چې د اهلل پاک عبادت به د هغه د
رسول په طريقه کار کو ،بلکې دا عبادتونه زمونږ لپاره د اجرونو او ثوابونو سترې وسيلې دي چې له
کبله يې جنت ته تلالی شو ،دا د ا هلل پاک د حکمت تقاضا ده چې انسان ته اجر او ثواب له عمل
پرته نه ورکوي ،له دې کبله جنت د اهلل پاک پلور توکې دي چې په لوی نرخ  -اطاعت  -يې خلکو
ته ورکوي((29( .

ما مې په لمونځ کې دعاګانې وکړې او په توندۍ مې تکبير هم وکړ خو ولې
اهلل پاک مې دعا بيخي قبوله نه کړه.؟
دعاګانې خپل اسالمي ادبونه لري بايد خيال يې وساتل شي ،دا هم د دعا ادب دی چې هغو
قواعدو او طريقه کار ته يې سمه صحيح پاملرنه وشي چې اهلل پاک د نړۍ د نظام او قانون لپارايښې
دي ،مونږ له اهلل پاک څخه تل هغه خير غواړو چې زمونږ لپاره يې اختيار کړی دی ،که ته د ګاړو
موټرو په سړک باندې موټر سائيکل باندې لوبې کوې نو لومړی يې درته پالر نه پريږدي ،ځکه پالر
درسره مينه لري او ستا د دغه کار مخنيوی ستا لپاره غوره بويل ،دا د اهلل پاک لوی کرم دی چې زمونږ
دعاګانو ته يې درې حاالت ورکړي دي:
لومړی حالت :چې اهلل پاک زمونږ نفس دعا قبوله کړي.
دوهم حالت :چې اهلل پاک ورباندې له مونږ څخه هغه ازمېښت او کړاو پورته کړي چې مونږ
ته په مستقبل کې متوجه دی\.
دريم حالت :د قيامت د ورځې لپاره يې راله اهلل پاک ذخیره کوي او په جنت کې به يې راله بال
عوضونه او بدلې راکړي((30( .

زه مې د ملګرې په څېر ولې ښايسته نه يم؟
اهلل پاک هرڅوک پېدا کړي دي او هر چا ته یې له بل څخه جال شکل او صورت ورکړی دی،
النْ َسا َن فِ ي أَ ْح َسنِ
د اهلل پاک ټول مخلوقات ښايسته او ډويل دي ،اهلل پاک فرمايي[ :لَ َق ْد َخل َ ْقنَا ْ ِ
يم] (((30
تَ ْقوِ ٍ
ً
ژباړه :يقينا چې مونږ انسان په ښايسته شکل اوصورت کې پېدا کړی دی.
هر وګړی له بل څخه په خلقت کې جال امتياز لري ،که چا ته اهلل پاک ډېر ښايسته شکل او
صورت ورکړی وي نو ضرور ده چې د اهلل پاک شکر ادا کړي ،خو که څوک ډېر ښايسته نه وي بايد
ده چې د اهلل پاک په تقدير رضا شي او خپله دغه برخه قبوله کړي ،که څوک صبر کوي او که څوک
شکر اوباسي نو دوی د دډېرو لويو اجرونو څښتنان دي((30( .
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چې اهلل له مونږ سره مينه لري ولې راته تکليفونه او کړاونه راکوي؟
اهلل پاک مونږ ازموي ترڅو بدکار او نيکو کار سره توپير کړي ،کله اهلل پاک انسان ځکه وازموي
چې انسان ورته پناه يوسي او د تل لپاره اهلل ته قريب او نزدې ووسي ،اهلل پاک خپل محبوب بندګان
ځکه ازموي چې پاک يې کړي ،درجې يې پورته کړي ترڅو د نورو لپاره په صبر او زغم کې مقتدا
مشرتابه جوړ شي ،له دې کبله نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم فرمايي[ :أشد الناس بالء األنبياء
ثم األمثل فاألمثل] (((30
ژباړه :په خلکو کې په ډېر او سخت ازمېښت مبتال خلک پېغمبران دي ،او ورپسې قريب خلک.
هر څوک دومره ازمول کيږي چې څومره ديني متانت لري ،که ديندارۍ ته نزدې او ديانت
کې يې صالبت وي نو سخت کړاونه او تکليفونه د دوی وي ،له دې کبله اهلل پاک پېغمبرانو
په سختو کړاونو او شديدو ازمېښتونو باندې مبتال کړي ول ،څوک يې وژل شوي دي او چا ته
سخترين تکليف رسول شوی دی ،ځينې بيخي داسې و چې رنځ يې د ژوند ډېره موده نيولې وه
لکه ايوب عليه السالم ،يا زمونږ پېغمبر محمد صلی اهلل عليه وسلم چې په مکه او مدينه کې په
سختو ازمېښتونو وازمول شو خو د هر څه باوجود بيا هم نبي صلی اهلل عليه وسلم صبر او حوصله
له السه ور نه کړه ،ايماندار او تقوادار ته ازمېښت دومره ورکول کيږي چې څومره ايمان او تقوا
ورپکې وي( ،((30تر هر څه اړينه ده چې د کوچنيانو په نفسياتو کې بايد کينول شي چې اهلل پاک د
خپل مشيئت او ارادې سره سم چې هر څه وغواړي هغه کوي ،له اهلل پاک څخه څوک پوښتنه نه
شي کوالی او اهلل پاک له هر چا نه د کړو وړو پوښتنه کوي ،ځکه اهلل پاک احکم الحاکمين دی.
دا ځينې هغه پوښتنې وې چې کوچنيان يې په کثرت سره کوي ،په الندني ايميل مونږ ستاسو
مزيدو نورو پوښتنو ته ځواب او يا همدې پوښتنو ته د نورو بهترينو ځوابونو هریلک کو.
()jrakaf@gmail.com
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پايڅوړ...
په پای کې له تاسو سره د ځينو نورو روزنيزو سپارښتنو شريکول غواړو چې بال اهميت لري:
والديــن بايــد علمــي ثقافــت پــه اړه کافــي شــافي زيــار وګالــي ،ځکــه دوی د راروان
نســل لپــاره پــه تربيــه او پوهــاوی کــې لومــړی بنســټ او تــاداو دی ،ممکنــه ده چــې مــور
او پــار لپــاره يــې د علــم او دانــش پــه پــار د اهليــت او وړتیــا لپــاره ســيمينارونه جــوړ
شــي.
د کاټــون (کارټــون ) دينــي او اســامي ويډیوګانــې د نړيــوال سســټم ســره ســم پــه ښــه
کوالټــۍ کــې يــې د مشــاهدې اهتمــام شــوی وي مــور او پــار تــه ښــودل.
د کوچنيانــو لپــاره د نشــر او اشــاعت پــه ډګــر کــې د ليــک لوســت ســيمينارونه جــوړول،
ترڅــو زمونــږ او زمونــږ هويــت تــه پــه رســيدګۍ کــۍ ورســره مرســته وکــړی شــي ،کــه
نــه وي بايــد پــه عــوض کــې ورتــه نــور د ســيل چکــر مواقــع برابــر شــي((30( .
د ثقافــت پــه بــاب کــې پــه ځانکــړي توګــه د عربانــو ماشــومان ځکــه کمــزوري دي
چــې زياتــره ثقافــت يــې د بېالبېلــو ثقافتونــو او د پــردو چاپيريــال څخــه ترجمــه ده،
مناســب ده چــې ددې خــو او عيــب د مخنيــوی لپــاره بايــد د عــريب ژبــې کتابتــون د شــته
کولــو بــې تحاشــا زيــار اوباســي.
د کوچنيانــو د ايمانــي تربيــې پــه ډګــر کــې بايــد روزنيــز پروګرامونــه (ويډيوګانــې)
شــته شــي او پــه ځانګــړې توګــه پــه دې ميــدان کــې بايــد روزونکــي او مشــاورين
وروزل شــي ،دا ډول روزنيــز پروګرامونــه (ويډیوګانــې) بــه ټولــو هغــو اســتاذانو تــه
ښــودل کيــدای شــي چــې پــه مختلفــو مرحلــو کــې د ماشــوم پالنــه کــوي ،پــه دې شــرط
چــې د کوچنيانــو د عمــر پــه لحــاظ د هغــوی روزنيــزې او علمــي تفــاوت تــه ځانګــړې
پاملرنــه وکــړي.
په رسمي تعليمي منهجونو کې پرمختګ ته پام چې په داسې تربوي او علمي نقطو مشتمل
منهج وي چې اوسمهال ايماني پوښتنو ته پوره ځوابونه ولریل شي.
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 -53سورت نساء.) ۱۱ ( :
 -54صحيح البخاري.) ۱۳۵۸ ( :
 -55تطور الشعور الديني لدی األطفال والمراهقين ، ) ۴ ( :د دکتور پوهاند محمد الخطيب ليکنه.
 -56احياء علوم الدين ) ۹۴ / ۱ ( :د ابوحامد الغزالي ليکنه.
 -57احياء علوم الدين  ،) ۷۲ / ۳ ( :د ابوحامد الغزالي ليکنه.
 -58الطب الروحاني ،) ۶۰ ( :د ابن الجوزي ليکنه.
 -59المربون وتساؤالت األطفال ،) ۳۰ - ۲۹ ( :د نوال خليفه ليکنه.
 -60تطور الشعور الديني لدی األطفال والمراهقين ،) ۶ ( :د دکتور پوهاند محمد الخطيب ليکنه.
 -61تربية الطفل فی االسالم ،) ۴۸ ( :د سيما ابو رموز ليکنه ،األنشطة غير الصفية في تنمية حب النبي صلی
اهلل عليه وسلم لدی تلميذات المرحلة االبتدائية ،) ۷۶ ( :د فوزيه البقمي لیکنه.
 -62الطريق الی العبقرية  ،) ۳۹ ( :د مقداد يالجن ليکنه ،تطور الشعور الديني لدی األطفال والمراهقين،) ۴ ( :
د دکتور پوهاند محمد الخطيب ليکنه.
 -63سورت توبه. ) ۲۴ ( :
 -64سورت مائده.) ۵۴ ( :
 -65سورت بقره.) ۱۶۵ ( :
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 -66القول السديد شرح کتاب التوحيد ،) ۱۲۸ ( :د عبدالرحمن سعدي ليکنه.
 -67التربية العقائدية ،د محمد حاج جزائري ليکنه ،نشر :طريق االصالح شبکه.
 -68تربية الطفل في االسالم  ،) ۱۰۱ ( :د عبدالسالم فندي ليکنه.
 -69الطريق الی العبقرية  ،) ۶۸ - ۶۷ ( :د مقداد يالجن ليکنه.
 -70نظرات في التربية االيمانية ،) ۱۶ ( :د مجدي الهاللي ليکنه.
 -71منهج التربية للطفل ،) ۲۵۳ ( :د محمد سويد له ليکنو څخه ګټه واخستل شي.
 -72د عبادت په تړاو بايد له ( مالمح السعادة فی تربية الطفل علی العبادة ) د دکتور عبدالمجيد البيانوي
ليکنه ،البناء العبادي من کتاب منهج التربية النبوية للطفل ،) ۲۵ ( :د محمد سويد ليکنه.
 -73التربية العقائدية ،ددکتور محمد حاج جزائري ليکنه ،نشر :طريق االصالح ويب پاڼه ،أراء ابن الجوزي
التربوية ،) ۳۳۷ - ۳۲۴ ( :د دکتور ليلي عطار ليکنه.
 -74په کوچنيانو کې د تمييز موده له يو بل څخه جال ده ،ځينې علماء يې موده پنځه کاله ښايي او زياتره علماء
يې موده اووه کلونه ښايي ،نښه يې همدا ده چې ماشوم ګټور او زيانمن شيان سره توپير کړي او په خبرو
باندې وپوهيږي ،خو ولې د تربيې علماء بيا وايي چې له مدرسې او مکتب ته له تللو څخه وړاندنۍ مرحله
د ماشوم د ارزيابي مرحله ده ،وګوره :األسرة ودورها في تنمية القيم االجتماعية لدی الطفل فی مرحلة
الطفولة المتأخرة ،) ۱۷ ( :د حسين عزيزي ليکنه.
 -75کوالی شئ چې په دې تړاو له کتاب ( حصن المسلم ) څخه ګټه واخلئ چې سعيد القحطاني ليکلی دی،
او له ( اذکار الطفل المسلم ) کتاب څخه چې محمود مصري ليکلی دی.
 -76د کوچني ماشوم په زندګۍ کې د شعرونو اهميت پېژندلو لپاره کوالی شئ چې ( القيم الدينية واألخالقية
في أناشيد األطفال ) د قحطان بيرقداري ليکنه وګورئ ،نشر :شبکة األلوکة ( ويب سائټ) تاريخ/ 25 :
  1429 / 11ــه ( ،أهمية األناشيد في العملية التعليمية وأهداف تدريسها ) د امجد قاسم ليکنه ،نشر :افاق
علميه وتربويه ويب سائټ ،تاريخ 2013 / 6 / 12 :م ( ،األناشيد و دورها فی تربية الطفل المسلم) د رفعت
المرصفي ليکنه ،رابطة أدباء الشام ويب سائټ ،تاريخ 2013 / 1 / 5 :م.
 ( -77التربية العقائديه) د محمد حاج جزائري ليکنه ،نشر :طريق االصالح ويب سائټ  ،التربية الدينية
للطفل ،د خوله درويش ليکنه ،نشر :صيد الفوائد ويب سائټ ،أطفال المسلمين کيف رباهم النبي األمين:
(  ،) ۴۰د جمال عبدالرحمن ليکنه.
 -78سورت نمل.) ۸۸ ( :
 -79سورت روم.) ۸ ( :
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 -80غرس أصول االيمان في نفس الطفل ، ) ۹ ۶۹ - ۶۵ ( :د دکتوره شريفه حازمي ليکنه.
 -81منهج التربية النبوية للطفل ،) ۳۷۹ ( :د محمد سويد ليکنه.
 -82طفل يقرأ  ،) ۶۷ ( :د دکتور پوهاند عبدالکريم بکار ليکنه ،په ياد کتاب کې دکتور صيب د قيصو او
واقعاتو د فن اړوند ځينې علمي پالن هم ذکر کړی دی ،دا راز تاسو کوالی شئ چې په دې بابت له ( أعظم
انسان عرفته البشرية ) کتاب (  ) ۱۴۳څخه استفاده وکړئ ،لیکنه :هشام برغش ،کيف نزرع حب الحبيب
صلی اهلل عليه وسلم في الناشئة  ،) ۳۶ -۳۳ ( :د أمينه دراعو ليکنه ،خمسون موقفا للنبي صلی اهلل عليه
وسلم مع الصغار ،د دکتور ابراهيم الودعان لیکنه .رجال ونساء حول الرسول لألطفال  ،د سيد مبارک ليکنه.
 -83البناء النفسي والوجداني للطفل ،) ۹ ( :د دکتور صالح عبدالرارزق ليکنه.
 -84التربية الدينية لألطفال ،د خوله درويش ليکنه :نشر  :صيد الفوائد ويب سائټ ،کيف أجيب عن أسئلة
طفلي و أحاوره ،) ۱۰۸ ( :د دکتوره سلوی مرتضی ليکنه.
 -85االرتقاء باألسرة في تعظيم محبة النبي صلی اهلل عليه وسلم األمة.) ۵ ( :
 -86په دې بابت بايد له راروانو کتابونو څخه ګټه واخستل شي ( :منهاج الطفل المسلم) د محمود مصري
ليکنه( ،أحاديث لألطفال ،عشر أحاديث لألطفال ) د الوکه ويب سائټ له نشرياتو څخه ( ،منهج التربية
النبوية للطفل ،) ۴۱۸ :د محمد سويد ليکنه.
 -87کیف تعلم العقيدة لألطفال ،د هيا الصنيع ليکنه ،نشر :صيد الفوائد ويب سائټ ،أطفال المسلمين کيف
رباهم النبي األمین ،) ۱۴۳ ( :د جمال عبدالرحمن ليکنه.
 -88قواعد في تلقي المصائب ،د دکتور عمر المقبل ليکنه :نشر  :د دکتور عمر مقبل ويب سائټ2014 / 12 / 3 ،
م ،حال االنسان عند حلول المصيبة ،د ظافر ال جبعان ليکنه ،نشر :صيد الفوائد ويب سائټ.
 -89سنن أبي داود .) ۴۹۹۱ ( :او الباني حديث ته ( حسن ) ويلي دي.
 -90مسند أحمد.)9836 ( :
 -91دور البيت في تربية الطفل المسلم ،) 30 ( :د خالد شنتوت ليکنه ،منهج التربية النبوية للطفل ،) ۹۰ ( :د
محمد سويد ليکنه ،السنة النبوية رؤية تربوية ) ۳۵۶ ( :د دکتور سعيد علي ليکنه ،أساليب الرسول في
تربية األسرة المسلمة  ،) ۳ ( :دشافع الحمادي ليکنه ،تربية الشباب ،األهداف والوسائل ،) ۳۰ ( :د دکتور
محمد الدويش ليکنه ،خمسون موقفا للنبي صلی اهلل عليه وسلم مع الصغار ،) ۹( :د دکتور ابراهيم
الودعان ليکنه.
 -92السنة النبوية رؤية تربوية  ،) ۳۷۰ ( :د سعيد علي ليکنه ،په دې باب کې د ( مواعظ الصحابة ) د دکتور عمر
المقبل له ليکنې هم استفاده کویل شئ.
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 -93غرس أصول االيمان في نفس الطفل ،) ۱۲۵ ( :د دکتور شريفه الحازمي ليکنه ،دور البيت في تربية الطفل
المسلم ،) ۲۵ ( :د خالد الشنتوت ليکنه ،أساليب الرسول صلی اهلل عليه وسلم في تربية األسرة المسلمة ( :
 ،) ۱۹د شافع الحمادي ليکنه.
 -94منهج التربية النبوية للطفل ،) ۱۳۹ ( :د محمد سويد ليکنه.
 -95غرس أصول في نفس الطفل ،) ۴۵-– ۳۴ ( :د دکتوره شريفة الحازمي ليکنه ،السنة النبوية رؤية تربوية۴۰۶ ( :
) ،ددکتور سعيد علي ليکنه.
 -96القصة في مجالت األطفال ودورها في تنشئة األطفال اجتماعيا ،دريم باب ،د دکتور أمل حمدي دکاک
ليکنه ،لومړی چاپ ،کال 2012 :م.
 -97منهج التربية النبوية للطفل ،) ۳۷۰- ۱۱۰ ( :د محمد سويد ليکنه ،أساليب الرسول صلی اهلل عليه وسلم في
تربية األسرة المسلمة ،) ۲۱( :د شافع حمادي ليکنه ،قصص رواها النبي صلی اهلل عليه وسلم  ،د دکتور
عثمان مکانسي ليکنه ،ثالثون قصة بلسان محمد صلی اهلل عليه وسلم  ،د عصام الشايع ليکنه.
 -98دور األنشطة غير الصفية في تنمية حب النبي صلی اهلل عليه وسلم لدی التلميذات ،المرحلة االبتدائية:
(  ،) ۵۲ - ۴۵د فوزية البقمي ليکنه.
 -99غرس أصول االيمان في نفس الطفل ،) ۵۵ - ۴۶ ( :د دکتوره شريفه حازمي ليکنه ،السنة النبوية رؤية
تربوية ،) ۳۴۳ ( :د دکتور سعيد علي ليکنه.
 -100سورت غافر.) ۶۰ ( :
 -101سورت ابراهيم.) ۳۵ ( :
 -102منهج التربية النبوية للطفل ،) ۱۰۲ ( :د محمد سويد ليکنه ،مواقف تربوية من هدي النبي صلی اهلل عليه
وسلم مع األطفال ،) ۳۸ ( :د دکتور عبدالمجيد بيانوين ليکنه.
 -103صحيح البخاری.) 5997 ( :
 -104سنن أبي داود ،) ۴۹۴۱ ( :او الباني ورته صحيح ويلي دي.
 -105صحيح البخاري.) 5809 ( :
 -106سورت أعراف.) ۱۹۹ ( :
 -107صحيح البخاري.) ۶۱۱۶ ( :
 -108تربية الناشئة في القران الکريم ،) ۲۲۶- ۲۱۱ ( :د صباح الطليان ليکنه ،التربية في السنة النبوية (  ،) ۴۷أبو
لبابه حسين ليکنه ،أساليب الرسول صلی اهلل علیه وسلم في الدعوة والتربية ، )۱۵( :د يوسف الصوري
ليکنه.
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 -109له ( هذه عقيدتي ) د دکتور طارق بکري کتاب څخه بايد د عقيدوي مسائلو په زده کړه کې ګټه واخستل
شي ،مجلة الفاتح ( )۱۴۲ګڼه ،أسئلة في العقيدة لألطفال ،داأللوکه ويب سائټ ،عقيدة الطفل المسلم ،د
هيام محمود ليکنه.
 -110األساليب النبوية لتنمية القيم االيمانية لدی الشباب المسلم في ضوء التحديات المعاصرة ،) ۸۵ - ۸۴ ( :د
طيب احمد شنقيطي ليکنه.
 -111کيف نحب اهلل ونشتاق اليه ،) ۱۴ ( ،د مجدي الهاللي ليکنه.
 -112تربية الطفل في االسالم ،) ۵۰ ( :د سيما ابو رموز ليکنه ،أطفالنا وحب النبي صلی اهلل عليه وسلم ،د دکتور
أماني الرمادي ليکنه ،نشر :صيد الفوائد ويب سائټ ،کيف نحب اهلل ونشتاق اليه ،) ۲۲ ( :د مجدي هاللي
ليکنه.
 -113المربون وتساؤالت األطفال ،) ۳۹ - ۳۶ ( :د نوال خليفه ليکنه.
 -114جوانب التربية االسالمية األساسية ،)۱۴۷ ( :مقداد يالجن ليکنه.
 -115سورت طارق.) ۵ ( :
-116سورت ذاريات.) ۲۱ ( :
 -117سورت عبس.) ۲۴ ( :
-118سورت غاشيه.) ۲۰ - ۱۷ ( :
 -119تربية الناشئة في القران الکريم ) ۴۳ – ۳۴ ( :د صباح الطليان ليکنه .غرس محبة اهلل في نفوس المدعوين:
(  ،) ۱۸د دکتور جوهر الطريفي ليکنه.
 -120غرس محبة اهلل في نفوس المدعوين ،) ۱۰ ( :د دکتور جوهر الطريفي ليکنه.
 -121کيف تقولها ألطفالک ،) ۱۵۸ – ۱۵۷ ( ( :د بول کولمان ليکنه ،عظمة اهلل عزوجل ،د دکتور محمد شريف
ليکنه.
 -122التربية العقائدية ،د دکتور محمد حاج جزائري ليکنه ،نشر :طريق االصالح ويب سائټ ،منهج التربية
النبوية للطفل ،) ۲۱۲( :د محمد سويد ليکنه
 -123غرس محبة اهلل في نفوس المدعوین (  ،) ۱۴د دکتور جوهره الطريفي ليکنه.
 ۱۰۰-124وسيلة ليحبک اهلل ورسوله  .) ۵ ( :د سيد مبارک ليکنه.
 -125صحيح مسلم.) ۲۹۹۶ ( :
 -126تربية الناشئة في القران الکريم ،) ۴۴ – ۴۳ ( :د صباح الطليان ليکنه.
 -127سورت رعد.) ۱۱ ( :
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 -128صحيح مسلم.) 564 ( :
-129د مالئکو په تړاو کوالی شئ مزيد معلومات له الندنيو کتابونو څخه هم واخلئ( :عالم المالئکة
األبرار) د عمر األشقر ليکنه( ،عالم المالئکة في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية) د نبيل ابو العمرين
ليکنه ( ،أهمية االيمان بالمالئکة وعالماته النفسية واالجتماعية والخلقية ) د دکتور محمود سعدات
ليکنه ،نشر :شبکة األلوکة.
 -130عالم المالئکة األبرار (  ،) ۶د عمر األشقر ليکنه.
 -131سورت مائده( :ـ .) ۴۸
 -132کوالی شئ چې په دې باب کې مزيد معلومات له يادو کتابونو څخه تر السه کړئ .االيمان بالکتب ،د
دکتور محمد بن ابراهيم الحمد ليکنه ،االيمان بالکتب ،د احمد النجار ليکنه.
 -133تعليم التفکير ،) ۱۲۱ ( :د سيف العيساوي ليکنه.
 -134من اآلثار االيمانية لتعليم وتعلم القران الکريم علی الفرد والمجتمع ،د دکتور شعبان مقلد ليکنه ،نشر:
الوکه ويب سائټ 1430 / 6 / 13 ،ــه ،أسس بناء شخصیة الطفل المسلم ،) ۴۶ ( :د علي الشحود ليکنه.
 -135صحيح مسلم.) ۸۰۴ ( :
 -136سنن الترمذي.) ۲۹۱۴ ( :
 -137صحيح البخاري.) ۵۴۲۷ ( :
 -138صحيح البخاري.) ۵۰۲۷ ( :
 -139التربية العقائدية ،د دکتور محمد حاج جزائري ليکنه ،نشر :طريق االصالح ويب سائټ ،منهج التربية
النبوية للطفل ،) ۲۳۸ ( :د محمد سويد ليکنه.
 -140دا چې قراني حلقات د کوچني د شخصيت په جوړولو کې څومره اثر لري؟ د مزيدو معلوماتو لپاره کوالی
شئ چې د عبداهلل محمد هنانو ليکنې ( دور الحلقات القرانية في تنمية شخصية الطفل المسلم ) ته
مراجعه وکړئ.
 -141طفل االبتدائي و طرق تربيته عمليا ،د معتز شاهین ليکنه ،نشر :موقع المسلم ويب سائټ  1432 /7 / 7 ،ــه
.
 -142التربية العقائدية ،د دکتور محمد حاج جزائري ليکنه ،نشر :طريق االصالح ويب سائټ ،مهارات تحبيب
أطفالنا فی القران الکريم ،د آمنه محمد ليکنه ،نشر :مجلة الوعي االسالمي ) ۶۵۶ ( :ګڼه ،منهج التربية
النبوية للطفل ، ) ۲۳۲ ( :د محمد سويد ليکنه.
 -143سورت اسراء.) ۸۲ ( :
-144سورت ابراهيم.)۴( :
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-145مجموع فتاوی ورسائل ابن العثيمين.)۱۴۵( :
 -146دور األنشطة غير الصفية في تنمية حب النبي صلی اهلل عليه وسلم لدی التلميذات المرحلة االبتدائية:
( .) ۹۸،۹۹ ،۹۲د فوزيه بقمي ليکنه.
 -147کوالی شئ چې په دې اړه له راروانو کتابونو څخه استفاده وکړئ :عناية الرسول صلی اهلل عليه وسلم
بالمرأة والطفل ،د محمد مسعد ياقوت ليکنه ،رحمة الرسول صلی اهلل عليه وسلم بالحيوانات والطيور ،د
دکتور حذيفه السامرائي ليکنه.
َ
المنجد ليکنه ،نشر :االسالم سؤال وجواب ويب سائټ 2002 / 1 / 21 ،م.
 -148حقيقة االيمان بالرسل ،د محمد
 -149دور األنشطة غير الصفية في تنمية حب النبي صلی اهلل عليه وسلم لدی التلميذات المرحلة االبتدائية :
(  ،) ۸۴د فوزيه البقمي ليکنه.
 -150کوالی شئ چې په دې تړاو له راروانو کتابونو څخه استفاده وکړئ :کيف عاملهم صلی اهلل عليه وسلم:
َ
المنجد ليکنه ،الرحمة في حياة الرسول صلی اهلل عليه وسلم  ،)۶۵ ( :د راغب
(  ،) ۷۶۱ ،۶۹۱ ،۳۰۱د محمد
سرجاني ليکنه.
 -151تعامل الرسول صلی اهلل عليه وسلم مع األطفال تربويا ،) ۷۷ – ۷۵ ( :د دکتور حصة الصغير ليکنه ،األطلس
التاريخي لسيرة الرسول صلی اهلل عليه وسلم ،) ۱۹۹ ( :د سامي المغلوث ليکنه.
 -152تربية الناشئة فی القران الکريم ،)۵۹ – ۴۴ ( :د صباح الطليان ليکنه ،منهج التربية النبوية للطفل ،) ۲۱۹ ( ،د
محمد سويد ليکنه ،أسس بناء شخصية الطفل المسلم ،)۲۲ ( :د علي شحود ليکنه ،دور األنشطة غير
الصفية في تنمية حب النبي صلی اهلل علیه وسلم لدی التلميذات المرحلة االبتدائية .) ۸۸ ( :د فوزيه بقمي
ليکنه.
 -153الطفل في الشريعة االسالمية ومنهج التربية النبوية ،) ۲۵۲ ( :د سهام جبار ليکنه.
-154صحيح البخاري.) ۵۴۳۹ ( :
-155أعظم انسان عرفته البشرية ،)۱۵۲ ( :د هشام برغش ليکنه ،خمسون موقفا للنبي صلی اللهه عليه وسلم مع
الصغار ،) ۱۹ ( :د دکتور ابراهيم الودعان ليکنه.
-156صحيح البخاري.) ۳۶۸۸ ( :
 -157التربية العقائدية ،د دکتور محمد حاج جزائري ليکنه ،نشر :طريق االصالح ويب پاڼه ،کيف أرسخ
حب النبي في قلب ولدي ،د خالد روشة ليکنه ،ننشر :صيد الفوائد ويب سائټ ،أطفالنا وحب الرسول
صلی اهلل عليه وسلم ،د دکتور اماني الرمادي ليکنه ،نشر :صيد الفوائد ويب سائټ ،أعظم انسان عرفته
البشرية ،)۱۵۱ ( :د هشام برغش ليکنه.
 -158غرس أصول االيمان في نفس الطفل  ،) ۱۲۴ ( :د دکتوره شريفه حازمي ليکنه.
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 -159المربون وتساؤالت األطفال ،) ۱۲۱ - ۱۱۱۹ ( :د نوال الخليفه ليکنه.
 -160د مزيدو معلوماتو لپاره کوالی شئ چې راروانو کتابونو ته مراجعه وکړئ ( :االيمان باليوم اآلخر )د دکتور
محمد الحمد ليکنه ،االيمان باليوم االخر وأثره في حياة المسلم) د عبداهلل اثري ليکنه.
-161غرس أصول االيمان في نفس الطفل ،) ۱۲۸ ( :د دکتوره شريفه حازمي ليکنه.
 -162سنن الترمذي.) ۲۵۱۶ ( :
 -163مسند أحمد.) ۲۸۰۳ ( :
 -164تربية الناشئة في القران الکريم ،) ۳۳ ( :د صباح طليان ليکنه ،احفظ اهلل يحفظك (  ) ۸د محمد الدبيسي
ليکنه ،خمسون موقفا للنبي صلی اهلل علیه وسلم مع الصغار ،) ۲۵ ( :د دکتور ابراهيم الودعان ليکنه.
 -165سورت توبه.) ۵۱ ( :
 -166الطفل في الشريعة االسالمية ومنهج التربية النبوية  ،) ۲۴۹ ( :د سهام جبار ليکنه.
 -167سورت بقره.) ۱۵۷ - ۱۵۶ ( :
 -168تربية الطفل في االسالم  ،) ۷۰ ( :د سيمان ابو رموز ليکنه ،االيمان بالقضاء والقدر ،د دکتور محمد الحمد
ليکنه ،القضاء والقدر ،د دکتور عمر األشقر ليکنه.
 -169تأسيس عقلية الطفل ،) ۱۰ ( :د دکتور عبدالکريم بکار ليکنه.
 -170القواعد العشر ( أهم القواعد في تربية األبناء ،) ۳۳ :ددکتور عبدالکريم بکار ليکنه.
 -171تأسيس عقلية الطفل ،) ۱۶ ( :ددکتور عبدالکريم بکار ليکنه.
 -172األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۱۱ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه،
-173القواعد العشر ( أهم القواعد في تربية األبناء ) ،) ۳۶ ( :د دکتور عبدالکریم بکار ليکنه.
-174الطفل وحب االستطالع ،د عمر السبع ليکنه ،نشر :مفکرة االسالم ويب سائټ 2012 / 1 / 5 ،م ،دراسات فی
حب االستطالع واالبداع والخیال ،) ۳۳ ( :د دکتور شاکر عبدالحميد او عبداللطيف خليفه ليکنه.
-175أسئلة األطفال المحرجة وکيفية االجابة عنها ،د دکتور مصطفی أبوسعد فيسبوک ،د نشر تاريخ/ 5 / 23 :
2014م ،حول فقه التربية وفضول المعرفة  ،د دکتور عبدالرحمن ذاکر ليکنه ،نشر :فن الحياة ويب سائټ،
تاريخ2014 / 7 /9 :م
-176.أسئلة الطفل وعالقتها بتنمية القدرات العقلية وآفاقها عند الطفل ،د حسين سباهي ليکنه ،نشر :الوکه
ويب سائټ ،تاريخ  1432 / 12 / 1 :ــه.

147

د ايمان په تړاو د کوچنيانو پوښتنې
-177أسئلة األطفال المحرجة وکیفية االجابة عليها ،د دکتور مصطفی أبوسعد له فيسبوک څخه ،تاريخ:
2014 / 5 / 23م.
-178أسئلة الطفل وعالقتها بتنمية قدرات العقلية وأفاقها عند الطفل ،د حسين سباهي ليکنه ،نشر :الوکه
ويب سائټ ،تاريخ  1432 / 12 / 1 :ــه.
-179أسئلة األطفال المحرجة وکيفية االجابة عليها ،د دکتور مصطفی أبو سعد ليکنه ،د هغه فيسبوک ،تاريخ:
 2014 / 5 / 23م.
-180علم نفس المراحل العمرية ،) ۴۳۲ ( :د عمر المفدی ليکنه.
-181طفلك في الرابعة والنصف ،هاني العبد القادر ليکنه ،نشر :مسلم ويب سائټ  ،تاريخ  1428 / 1 / 1 :ــه.
-182أسئلة الطفل وعالقتها بتنمية القدرات العقلية وآفاقها ،د حسين سباهي ليکنه ،نشر1432 / 12 / 1 :ــهـ .
 -183تأسيس عقلية الطفل ،) ۷۸ ( :د دکتور عبدالکريم بکار ليکنه.
 -184برنامج مقترح لتدريب معلمات الروضة علی اجابة التساؤالت العلمية المحرجة لدی األطفال،) ۷ ( :
د پوهاند دکتور ماهر صبري ليکنه.
 -185سورت اسراء.) ۸۵ ( :
 -186مقدمة ابن خلدون.) ۵۴۵ ( :
 -187الحوار وبناء شخصیة الطفل ،) ۱۰۸ ، ۱۰۵ ( :د سلمان خلف اهلل ليکنه.
 -188کيف أجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره  ،د کتوره سلوی مرتضی ليکنه.
 -189الحوار و بناء شخصیة الطفل ،) ۷۷ ( :د سلمان خلف اهلل ليکنه ،منهج التربية النبوية للطفل،) ۱۱۹ ( :
د محمد سويد ليکنه ،مهارات ا لتواصل مع األوالد ،)۳۱( :ددکتور خالد الحليبي ليکنه.
 -190استراتيجية األسئلة لتعليم التفکير ،د محمود طافش شقيرات ليکنه ،نشر :د هغه شخصي سائټ،
استراتيجيات التدريس في القران الحادي والعشرين ،) ۲۱۸ ( :ذوقان عبيدات او د دکتور سهيله أبو
السيد ليکنه،
 -191کيف أجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره ،) ۷۴ - ۷۳ ( :د سلوی مرتضی ليکنه.
 -192کيف تريب أبناءك في هذا الزمان ،) ۱۲۲ ( :د دکتور حسان شمسي باشا ليکنه.
 -193ابني مکتشف کيف أعينه علی اکتشافه ،) ۳۳ ( :د منصور سالمي ليکنه.
 -194أسئلة طفلک الحرجة ،) ۱۰ ( :د ابو المجد حرک ليکنه.
 -195أسئلة األطفال المحرجة وکيفية االجابة عليها ،د دکتور مصطفی أبو سعد ليکنه ،نشر  :د هغه فيس بوک
پاڼه ،تاريخ 2014 / 5 / 23 :م.

148

 -196کيف أجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره ،) ۷۳ ( :د دکتوره سلوی مرتضی ليکنه.
 -197المربون وتساؤالت األطفال ،) ۱۳۰ - ۱۲۶ ( :د نوال خليفه ليکنه.
 -198کوالی شئ چې په دې باب کې له راروانو کتابونو څخه استفاده وکړئ ( :قصص تکوين شخصیة
الطفل ) د فيد براکاش ليکنه ،د ( عالم الکتب ) خپروندويه نشراتي ادارې د قيصو کتابونه چې تر دا
مهال ورڅخه د قيصو (  ) ۱۶کتابونو د چاپ په بڼه راويت دي ( ،طفل يقرأ  ) ۱۰۱ :د دکتور عبدالکريم
بکار ليکنه ،هغه د کتاب په دې برخه کې د ماشومانو د بېالبېل عمرونو لپاره ګڼ شمېر قيصې ذکر
کړي دي ( ،قصص رواها النبي صلی اهلل عليه وسلم ) د دکتور عثمان مکانسي ليکنه ( ،قصص رواها
الصحابة ) د دکتور عثمان مکانسي ليکنه.
 -199منهاج تفکر مع أنوس ،)۷ ( :د مها شحادة ليکنه ،االرتقاء باألمة في تعظيم محبة نبي األمة.) ۶ ( :
 -200أسئلة األطفال المحرجة ،د عائشه الحکمی ليکنه ،نشر :الوکه ويب سائټ ،تاريخ  1434 / 1 / 17 :ــه.
 -201القواعد العشر ( :أهم القواعد في تربية األبناء) ،) ۳۵ ( :ددکتور عبدالکريم بکار ليکنه ،االشکالية
المعاصرة في تربية الطفل المسلم ،) ۵۹ ( :د سعيد عبدالعظيم ليکنه.
 -202اخطاؤنا في التربية  ،د دکتور عبدالرحمن العايد ليکنه  ،هغه پخپلې ليکنه ځنې خطاګانې او پکې د
وقوع اسباب ذکر کړي دي ،حاول أن تروضني  ،) ۲۲۳ ( :د راي ليفي او ويل اوهانلون ليکنه.
 -203د تربيې متخصصين د کوچنيانو عمر درېو مرحلو ته تقسيموي ،لومړۍ مرحله :ماشومتوب چې له
(  ) ۵ - ۳کلنۍ پورې وي ،دوهمه مرحله :وسطي ماشومتوب چې له (  ) ۸ - ۶کلنۍ پورې وي ،دريمه
مرحله :وروستنی ماشومتوب چې له (  ) ۱۲ - ۹کلنۍ پورې وي.
 -204األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۲۷ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه.
 -205هل طفلي ملحد؟ اعداد :لجنة الدعوة االلکترونية.؟
 -206الدعوة مهارات وفنون ،) ۳۴۰ ( :د شحاته صقر ليکنه.
 -207کوالی شئ چې په دې باب کې له ( عجائب خلق ) د عمر األشقر له ليکنې څخه استفاده وکړئ.
ّ
 -208وسائل التربية االيمانية في ضوء العلم والفلسفة واالسالم ،د دکتور مقداد يالجن ليکنه ( ،المسلم
المعاصر مجله ،ګڼه ،) ۵ :المربون وتساؤالت األطفال ،) ۳۲ ( :د نوال خليفه ليکنه ،القران الکريم رؤية
تربوية ،) ۱۹ ( :د دکتور سعيد علي ليکنه.
 -209سورت شوری.) ۱۱ ( :
 -210کيف أجیب عن أسئلة طفلي؟ د مروه عاشور ليکنه ،نشر :الوکه ويب سائټ (   1432 / 2 / 19ــه ،ابني
مکتشف کيف أعينه علی اکتشافه ،) ۳۰ ( :د منصور سني ليکنه ،کيف أجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره:
(  ،) ۱۰۷د دکتوره سلوی مرتضی ليکنه ،األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۳۱ - ۳۰ ( ،د دکتور
بسام العموش ليکنه.
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 -211األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۲۹ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه ،الملحد وسؤاله
الخاطئ من خلق اهلل ،د دکتور ربيع أحمد لیکنه ،نشر :الوکه ويب سائټ ،تاري  1436 / 5 / 18 :ــه ،أسئلة
طفلک الحرجة ،) ۲۴ ( : :د ابو المجد حرک ليکنه ،شموع النهار  ،) ۱۵۱ ( :د عبداهلل العجيري ليکنه.
 -212صحيح البخاري.) ۳۲۷۶ ( :
 -213سورت نجم.) ۴۵ ( :
 -214سورت شورى.) ۱۱ ( :
 -215سورت روم.) ۳۰ ( :
 -216سورت طور.) ۳۶ – ۳۵ ( :
 -217سورت ال عمران.) ۱۹۰ ( :
 -218سورت ذاريات.) ۲۱ ( :
 -219األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۵۵ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه ،أفي اهلل شک:
(  ،) ۱۲۹د دکتور حمد مرزويق ليکنه ،األدلة علی وجود اهلل والحکمة من خلقه للعباد ،اسالم سؤال
وجواب ويب سائټ تاريخ نشر 2002/ 4 / 7 :م ،اهلل کتاب فی نشأة العقيدة االلهية ،) ۲۲۲ – ۲۱۱ ( :د عباس
العقاد ليکنه.
 -220شرح العقيدة الطحاوية  ،) ۳۵ ( :د ابن ابي العز حنفي ليکنه ،او د احمد شاکر تحقيق.
 -221سورت مجادله.) ۱ ( :
 -222سورت طه.) ۴۶ ( :
 -223سورت هود.) ۱۱۲ ( :
 -224األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۳۵ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه ،القران الکريم
رؤية تربوية ،) ۴۳ ( :د دکتور سعيد علي ليکنه ،أسئلة األطفال وأجوبة األباء واألمهات  ،) ۲۲ ( :د مجدي
السيد ليکنه.
 -225األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۳۵ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه.
 -226سورت ذاريات.) ۵۶ ( :
 -227سورت بقره.) ۱۰۶ ( :
 -228األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة علیها ،) ۳۱ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه ،مختصر الفقه
االسالمي ،) ۵۸ ( :د محمد التويجري ليکنه.
 -229سورت ملک.) ۱۶ ( :
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 -230سورت حديد.) ۴ ( :
 -231صحيح مسلم.)۵۳۷ ( :
 -232األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة علیها ،) ۴۵ - ۳۲ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه
 -233األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة علیها ،) ۳۷ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه ،کيف تقولها
ألطفالک ،) ۱۵۶ ( :د بول کولمان ليکنه ،من اليوم لن تهرب من أسئلة طفلک المحرجة ،) ۱۰۸ ( :د
عبداهلل المعطي ليکنه.
 -234سورت أنعام.) ۱۰۳ ( :
 -235سورت بقره.) ۱۰۶ ( :
 -236سورت بقره.) ۱۰۶ ( :
 -237من اليوم لن تهرب من أسئلة طفلک المحرجة ،) ۱۰۳ ( :د عبداهلل عبدالمعطي ليکنه.
 -238من اليوم لن تهرب من أسئلة طفلک المحرجة ،) ۱۰۴ ( :د عبداهلل عبدالمعطي ليکنه ،کيف أجيب عن
أسئلة طفلي ،د مروه عاشور ليکنه ،نشر :الوکه ويب سائټ  ،تاريخ  ۱۴۳۲ / ۲ / ۱۹ :ـه.
 -239سورت بقره.) ۱۰۶ ( :
 -240األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها  ،) ۴۲ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه.
 -241سورت عنکبوت.) ۵۷ ( :
 -242األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها  ،)۵۴ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه ،اهلل حي اليموت،
د محمد راتب النابلسي ليکنه ،نشر :موسوعة النابلسي للعلوم االسالمية.
 -243سورت مائده.) ۵۴ ( :
 -244األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها  ،)۵۸ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه ،أتمنی أن يحبني
ريب ،د اميمه الجابر ليکنه ،نشر :المسلم ويب سائټ ،تاريخ نشر  ۱۴۳۳ / ۳ / ۱۹ :ـه.
 -245عالم المالئکة األبرار ،) ۱۶ ،۱۵ ،۱۲ ،۹ ( :د عمر األشقر ليکنه.
 -246عالم المالئکة األبرار.) ۱۶ ( :
 -247األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،)۹۰ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه ،عالم المالئکة
األبرار ،) ۷۲ ،۵۲ ،۳۵ ( :د عمر األشقر ليکنه ،محاضرات في االيمان بالمالئکة ،)۵۳ ( :د پوهان دکتور
محمد الجهني ليکنه.
 -248حقيقة المالئکة ،) ۵۴ ( :د احمد النجار ليکنه.
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 -249عالم الجن والشياطين ،) ۲۲ ،۱۲ ،۱۱ ( :د عمر األشقر ليکنه.
 -250سورت زمر.) ۴۲ ( :
 -251سورت أنفال.) ۴۸ ( :
 -252عالم المالئکة ا ألبرار :ـ  ،) ۱۸د عمر األشقر ليکنه ،حقيقة المالئکة ،) ۶۶ ( :د احمد النجار ليکنه.
-253سورت قصص.) ۸۸ ( :
-254االيمان بالکتب  ،) ۵ - ۴ ( :د محمد الحمد ليکنه.
-255سورت ملك.) ۱۴ ( :
 -256القران ومکتشفات العلم الحديث ،) ۴ ( :محمد السيد محمد ،األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة
عليها ،) ۱۰۵( :د دکتور بسام العموش ليکنه.
 -257االسالم ومکتشفات العلم الحديث ،) ۴ ( :د محمد السيد محمد ليکنه ،األسئلة العقائدية عند
األطفال واالجابة عليها ،)۱۰۵ ( :د بسام العموش ليکنه ،االعجاز البياني للقران الکريم أراکنه ومظاهره،
د دکتور حسين الترتوري ليکنه ،نشر :مجلة البحوث االسالمية ) ۲۳ ( :ګڼه ،مخ ،) ۲۲۵( :اعجاز القران
البياني ودالئل مصدره الرباني ،) ۵ ( :د دکتور صالح الخالدي ليکنه.
-258األدلة العقلية والتاريخية علی صحة وحفظ القران الکريم :نشر :مرکز الفتوی اسالم ويب سائټ،
تاريخ ۲۰۰۱ / ۵ / ۲۱ :م ،األدلة علی أن القران کالم اهلل ،د محمد صالح المنجد ويب سائټ ( االسالم سؤال
وجواب ) تاريخ ۲۰۰۱ / ۱۱ / ۵ :م.
-259األسئلة العقائدية عند األطفال و االجابة عليها ،) ۱۲۳ ( :حکمة ارسال الرسل ،د محمد بن صالح العثيمين
رحمه اهلل ليکنه ،نشر :طريق االسالم ويب سائټ.
-260األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۱۳۱ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه .عصمة األنبياء:
(  ،) ۴د محمد الدليمي ليکنه.
-261أصول الدين االسالمي ،) ۷۴ ( :د محمد التويجري ليکنه.
-262دالئل النبوة ) ۱۲۸ ،۱۱۲ ،۱۰۵ ،۴۸ ،۱۸ ،۹ ،۴ ( :د منقذ السقار ليکنه.
-263أطفالنا وحب الرسول صلی اهلل علیه وسلم ،د دکتور اماني الرمادي ليکنه ،نشر :صيد الفوائد ويب
سائټ ،محبة النبي صلی اهلل عليه وسلم وتعظيمه ،) ۵۸ - ۵۳ ( :د عبداهلل الخضيري او د عبداللطيف
الحسن ليکنه.
-264سورت کهف.) ۶ ( :
-265األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۶۸ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه.
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-266سورت نازعات.) ۴۶ - ۴۲ ( :
-267األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۶۷ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه.
 -268سورت واقعه) ۵۰ - ۴۹ ( :
-269سورت زلزله.) ۸ - ۷ ( :
-270طفلك وأسئلته الحرجة  ,) 76 ( :د شاهيناز عبدالفتاح ليکنه ،أسئلة طفلك الحرجة ،) ۱۶۸ ( :د
ابوالمجد حرک ليکنه.
-271أسئلة طفلك الحرجة ،) ۱۷۰ ( :د ابو المجد حرک ليکنه ،طفلك وأسئلته الحرجة ،) ۷۷ ( :د شاهيناز
عبدالفتاح ليکنه.
-272من اليوم لن تهرب من أسئلة طفلك المحرجة ،) ۱۵۹ ( :د عبداهلل عبدالمعطي ليکنه ،ابني مکتشف کيف
أعينه علی اکتشافه ،) ۷ ( :د منصور السني ليکنه ،کيف أجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره ،) ۱۰۴ – ۱۰۳ ( :د
دکتوره سلوی مرتضی ليکنه.
-273األسئلة العقائدية عنداألطفال واالجابةعليها ،) ۷۹ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه.
-274أسئلة طفلك الحرجة  ،) 27 ( :د ابو المجد حرک ليکنه ،أسئلة األطفال المحرجة ،د عائشه الحکمي
ليکنه ،نشر :الوکه ويب سائټ ،تاريخ  ۱۳۴۳ / ۱ / ۱۷ :ــه ،کيف تقولها ألطفالک ،) ۱۵۶ ( :د بول کولمان
ليکنه.
-275األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابةعليها ،) ۸۱ ( :ددکتور بسام العموش ليکنه ،مصير الحيوانات
يوم القيامة ،د محمد المنجد ليکنه ،االسالم سؤال وجواب سائټ ،تاريخ ۲۰۰۱ / ۵ / ۳۱ :م.
-276سورت فرقان.) ۲ ( :
-277االيمان بالقضاء والقدر ،)۳۶ ( :د دکتور محمد الحمد ليکنه.
-278سورت تکوير.) ۲۹ ( :
-279األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۱۴۵ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه ،احفظ اهلل
يحفظک ،) ۷۲ - ۷۱ ( :د محمد الدبيسي ليکنه ،االيمان بالقضاء والقدر ،) ۱۸۵ ( :د دکتور محمد الحمد
ليکنه.
-280سورت بلد) ۱۰ ( :
-281األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة علیها ،) ۱۵۶ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه.
-282االيمان بالقضاء والقدر ،) ۱۳۴ - ۱۳۰ ( :د دکتور محمد الحمد ليکنه.
-283سورت ذ اريات.) ۵۶ ( :
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-284سورت نحل.) ۸ ( :
-285سورت اسراء.) ۴۴ ( :
-286سورت زلزله.) ۸ - ۷ ( :
-287القواعد العشر ( :أهم القواعد في تربية األبناء ،) ۲۲ ۰ ۲۱ ( :د دکتور عبدالکريم بکار ليکنه.
-288سورت ملک.) ۲ ( :
-289األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۱۵۵ ( :د دکتور بسام العموش ليکنه.
-290ردود علی شبهات متعددة  ،نشر :مرکز الفتوی ،اسالم ويب ۲۰۰۷ / ۶ / ۷ ( :م.
-291سورت زخرف.) ۳۲ ( :
-292المربون وتساؤالت األطفال ،) ۹۶ ( :د نوال خليفه ليکنه ،األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة
عليها ،) ۱۶۰ ( :د دکتور بسام عموش ليکنه.
-293االيمان بالقضاء والقدر ،) ۱۶۲ - ۱۵۲ ( :د دکتور محمد الحمد ليکنه ،لماذا خلق اهلل االنسان ،د دکتور
محمد نابلسي ليکنه ،نشر :موسوعة النابلسي للعلوم االسالمية.
-294سورت اسراء.) ۸۵ ( :
-295أسئلة طفلک الحرجة ،) ۳۱ ( :د ابوالمجد حرک ليکنه ،الحکمة من خلق الحيوانات الضارة ،د محمد
المنجد ليکنه ،نشر :اسالم سؤال وجواب ويب سائټ ،تاريخ ۱۹۹۶ / ۶ / ۲۶ :م.
-296االيمان والحياة ،) ۶ ( :د دکتور يوسف قرضاوي ليکنه.
-297الوابل الصيب ،) ۲۳۴ ( :د ابن القيم الجوزيه ليکنه.
-298سورت نحل.) ۱۸ ( :
-299أسئلة طفلك الحرجة  ،) ۳۲ ( :د ابوالمجد حرک ليکنه ،المربون وتساؤالت األطفال  ،) ۳۵ ( :د نوال
خليفه ليکنه ،األسئلة العقائدية عند األطفال واالجابة عليها ،) ۱۵۱ - ۱۴۸ ( :د دکتور بسام عموش ليکنه.
-300أسئلة طفلك الحرجة ،) ۳۵ ( :د ابو المجد حرک ليکنه .من اليوم لن تهرب من أسئلة طفلك المحرجة:
(  ،) ۱۱۱د عبداهلل عبدالمعطي ليکنه.
-301سورت تين.) ۴ ( :
-302المربون وتساؤالت األطفال ،) ۹۵ ( :د نوال خليفه ليکنه.
-303صحيح الجامع الصغير.) ۹۹۲ ( :
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-304کيف تقولها ألطفالك ،)۱۵۶ ( :د بول کولمان ليکنه ( .اذا أحب اهلل عبدا ابتاله ) د امام ابن باز رحمه
اهلل ويب سائټ.
-305مدی تأثير البرامج االعالمية علی تصورات األطفال االيمانية ،) ۲۴ ( :د دکتور بدر عازمي او دکتور فهد
اللميع ليکنه.
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