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ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې
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د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا هيــــــواد به تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د ﭘوﻫﻨ ３وزارت

اسﻼمي ＊وونه او روزنه
دويم ！ول／ی
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----------------------------------------------------مضمون اس مي وونه او روزنه

مؤلف ن د تعل مي نصاب د اس مي وون او روزن د برخ د در

تابونو مؤلف

ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ د پار نت غړي
دويم

ټول

به پ تو

دم

ان شاف ور وون

خ روون

د اپ ال
د اپ ا
اپخونه

بر نال

د تعل مي نصاب د پراخت ا او در

تابونو د تأل ف لو ر است

د پوهن وزارت د اړ و او عامه پوهاوي ر است
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ﻓﻬﺮسﺖ
مﺨونه

ﻋﻨوانونه
د اسﻼم بﻨاوې

١

د طﻴب ３او شﻬادت کﻠﻤ３

٣

د تﻤجﻴد کﻠﻤﻪ ()١

٥

د تﻤجﻴد کﻠﻤﻪ ()٢

٧

د تﻤجﻴد کﻠﻤﻪ ()٣

٩

د تﻤجﻴد کﻠﻤﻪ

١١

پﻪ اهلل

١٣

اﻳﻤان

پﻪ پر＊تﻮ اﻳﻤان

١٥

په آسﻤاﻧﻲ کتابﻮﻧﻮ اﻳﻤان

١٧

پﻪ پﻴغﻤبراﻧﻮ

اﻳﻤان

١٩

پﻪ آخرت اﻳﻤان

٢١

پﻪ تﻘدﻳر (اﻧدازه) اﻳﻤان

٢٣

پﻪ بﻴا را ژوﻧدي ک５دﻟﻮ اﻳﻤان

٢٥

أﻣﻨت باهلل

٢٧

ﻗبر

٢٩

د ﻟﻤاﻧ％ﻪ شرطﻮﻧﻪ

٣١

د اوداسﻪ فرضﻮﻧﻪ

٣٣

د اوداسﻪ عﻤﻠﻲ طرﻳﻘﻪ

٣٥

د

ﻋﻨوانونه

مﺨونه

ﻟﻤﻮﻧ＃

٣٧

تسﻤﻴع او تحﻤﻴد

٣٩

اﻟتحﻴات

٤١

درود او دعا

٤٢

د ﻟﻤاﻧ％ﻪ د ادا کﻮﻟﻮ عﻤﻠﻲ طرﻳﻘﻪ ()١

٤٣

د ﻟﻤاﻧ％ﻪ د ادا کﻮﻟﻮ عﻤﻠﻲ طرﻳﻘﻪ ()٢

٤٥

د ﻟﻤاﻧ％ﻪ د ادا کﻮﻟﻮ طرﻳﻘﻪ ()١

٤٧

د ﻟﻤاﻧ％ﻪ د ادا کﻮﻟﻮ طرﻳﻘﻪ ()٢

٤٩

پﻨ％ﻪ فرض ﻟﻤﻮﻧ％ﻮﻧﻪ ()١

٥١

پﻨ％ﻪ فرض ﻟﻤﻮﻧ％ﻮﻧﻪ ()٢

٥٣

د جﻤاعت ﻟﻤﻮﻧ＃

٥٥

ر＊تﻴا وﻳﻞ

٥٧

د ﻣﻮر او پﻼر درﻧاوی

٥٩

د －اوﻧ６ي حﻘﻮق

٦١

د ﻣشراﻧﻮ حﻘﻮق

٦٣

د جﻮﻣات ادبﻮﻧﻪ

٦٥

د روغتﻴا ارز＊ت

٦٧

سﻮﻟﻪ

٦٩

د ﻣسﻠﻤان خﻮی

٧٠

ه

لوم７ی لوسﺖ

د اسﻼم ﺑﻨﺎوې
اسﻼم ﭘﻨ％ه ﺑﻨﺎوې لﺮي:
 - 1ﻃﻴﺒه ﮐﻠﻤه
 -2لﻤون＃
 -۳روژه
 -۴زﮐﺎت
 - ۵ﺣﺞ

1

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د اسﻼم د ﭘﻨ％و ﺑﻨﺎوو ﭘه ﻫﮑﻠه له يو ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ３
وﮐ７ي.

ارزونه
 -١د اسﻼم ＇و ﺑﻨﺎوې دي؟
 -٢د اسﻼم دويﻤه ﺑﻨﺎء ووايﺊ؟
 -٣ﺗﺮﺗﻴﺐ ي ３ﮐ７ئ:
 روژه -ﺣﺞ -ﮐﻠﻤه -لﻤون -＃زﮐﺎت.........-٥ .........-٤ .........-٣ ......... -٢ .........-١

2

دويم لوسﺖ

د ﻃﻴﺒ ３او ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻤ３
 -١ﻃﻴﺒه ﮐﻠﻤه:
ﻟﻪ ِإ َّﻻ ُ
اﷲ ُﻣ َح َّﻤ ٌد َّر ُس ُ
ﻮل اﷲ
ﻻ ِإ َ
 -٢د ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻤه:
ﻻ ُ
ﻻ ِإل َه ِإ ﱠ
َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْن ﱠ
اﷲ َو َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ﱠن ُم َﺤ ﱠﻤﺪ ًا
َﻋ ْﺒ ُﺪ ُه َو َر ُسو ُل ُه.
د ﮐﻠﻤو ﺗﮑﺮارول:
ﻻ ُ
ﻻ ِإل َه ِإ ﱠ
 أ َْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْن ﱠاﷲ.
و َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ﱠن ُم َﺤ ﱠﻤﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪ ُه و ََر ُسو ُل ُه.َ
3

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﻃﻴﺒ ３او ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻤ ３يو له ﺑﻞ ＇ﺨه وﭘو＊ﺘي.

ارزونه
 -١ﻃﻴﺒه ﮐﻠﻤه ووايﺊ.
 -٢د ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻤه ووايﺊ.
 -٣ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
ﻻ ُ
َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْنِ ..............إ ﱠ
اﷲُ ..............م َﺤ ﱠﻤﺪ ًاَ ...................و َر ُس ْو ُل ُه.
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دريم لوسﺖ

د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه
ﺎن اﷲَ ،و ْال َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ِ
ﷲ...،
ُس ْﺒ َﺤ َ
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)(١

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې لوسﺖ ＊وونﮑي ﭘﺴ ３ﭘه لوړ ﻏ ８ﺗﮑﺮار ﮐ７ي او ＇و
＄ﻠه دې ووايي.

ارزونه
 -١د ﺗﻤﺠﻴﺪ د ﮐﻠﻤ ３لوم７ۍ ﺑﺮﺧه ﭘه لوړ ﻏ ８ووايﺊ.
 -٢د ﺗﻤﺠﻴﺪ د ﮐﻠﻤ ３لوم７ۍ ﺑﺮﺧه له يﺎده ووايﺊ .
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＇ﻠورم لوسﺖ

د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه
ﻻ ِإ ٰل َه ِإ ﱠ
َو َ
ﻻ اﷲَ ،واﷲ َأ ْﻛ َﺒ ُﺮ...،
د ﮐﻠﻤو ﺗﮑﺮار:
ﻻ ُ
ﻻ ِإ ٰل َه ِإ ﱠ
 َو َاﷲ
ُ
واﷲ َأ ْﮐ َﺒ ُﺮ
-
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)(٢

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑــي دې ﭘــه ﺑ５ﻠــو ﺑ５ﻠو ډلو ﮐ ３د لوســﺖ مﺘﻦ لــه يو ﺑﻞ ＇ﺨه
وﭘو＊ﺘي.

ارزونه
 -١د ﺗﻤﺠﻴﺪ د ﮐﻠﻤ ３دويﻤه ﺑﺮﺧه ووايﺊ.
 -٢ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ.
ﺎن ا ِ
ﷲَ ................واﷲ َا ْﮐ َﺒ ُﺮ
ُس ْﺒ َﺤ َ
 -٣د ﺗﻤﺠﻴﺪ د ﮐﻠﻤ ３دويﻤه ﺑﺮﺧه له يﺎده ووايﺊ.
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ﭘﻨ％م لوسﺖ

د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه

)(٣

َوﻻ َﺣ ْو َل َوﻻ ُﻗ ﱠو َة ِإﻻ ِﺑﺎ ِ
ﷲ ْال َﻌ ِﻠ ﱢي ْال َﻌ ِﻈ ْﻴ ِم.
د ﮐﻠﻤو ﺗﮑﺮار:
 َو َﻻ َﺣ ْو َل
 َو َﻻ ُﻗ ﱠو َة
 ِإ ﱠﻻ ِﺑﺎ ِ
ﷲ
ْ -ال َﻌ ِﻠ ﱢي ْال َﻌ ِﻈ ْﻴ ِم
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه ﭘه ډلﻴﻴﺰ ډول ﺗﮑﺮار او له يو ﺑﻞ ＇ﺨه
وﭘو＊ﺘي.

ارزونه
ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
ُس ْﺒﺤ َﺎ َن اﷲ.................و ُ
اﷲ َا ْﮐ َﺒ ُﺮ
َ
َو َﻻ َﺣ ْو َل..............................
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ﺷﭙ８م لوسﺖ

د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه
اﷲ و ُ
ﻻ ُ
ﻻ ِإ ٰل َه ِإ ﱠ
ﷲ َو ْال َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ِ
ﺎن ا ِ
ﷲ َو َ
اﷲ
ُس ْﺒ َﺤ َ
َ
ﻻ ُﻗ ﱠو َة ِإ ﱠ
ﻻ ِﺑﺎ ِ
ﻻ َﺣ ْو َل َو َ
َأ ْﻛ َﺒ ُﺮ َو َ
ﷲ ال َﻌ ِﻠ ﱢﻰ ال َﻌ ِﻈ ِ
ﻴم.
د ﮐﻠﻤو ﺗﮑﺮار:
ﺎن ا ِ
ﷲ
 ُس ْﺒ َﺤ َ َو ْال َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ِﷲ
ﻻ ُ
ﻻ ِإ ٰل َه ِإ ﱠ
 َو َاﷲ
ُ
واﷲ َأ ْﮐ َﺒ ُﺮﻻ َﺣ ْو َل َو َ
 َو َﻻ ُﻗ ﱠو َة
 ِإ ﱠﻻ ِﺑﺎ ِ
ﷲ ال َﻌ ِﻠ ﱢﻰ ال َﻌ ِﻈ ِ
ﻴم
11

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه ﭘه لوړ ﻏ ８ووايي او له يو ﺑﻞ ＇ﺨه دې
وﭘو＊ﺘي.

ارزونه
 -١د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه ﭘه لوړ ﻏ ８ولولﺊ.
 -٢د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه له يﺎده ووايﺊ.
 -٣ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
ﷲ ..........................و ُ
اﷲ ْ
ﺎن ا ِ
أﮐ َﺒ ُﺮ
ُس ْﺒ َﺤ َ
َ
َو َﻻ َﺣ ْو َل.............إﻻ ................الﻌﻈﻴم.
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اووم لوسﺖ

ﭘه اﷲ ايﻤﺎن
آمﻨﺖ ِﺑﺎ ِ
ﷲ...
ُ
مﻌﻨﺎ :ﭘه اﷲ

ايﻤﺎن لﺮم.

-

ﺑﺎور لﺮم ﭼ ３اﷲ

-

ﺷﺮيﮏ او سﺎری نه لﺮي.

-

ﻗﺎدر او ＄واﮐﻤﻦ دی.

-

د ！ولو ＇ﻴﺰونو ﭘﻴﺪا ﮐوونﮑی دی.
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يو دی.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې ﭘه ډلﻴﻴﺰ ډول لوسﺖ ﺗﮑﺮار ﮐ７ي.

ارزونه
آمﻨﺖ ِﺑﺎ ِ
ﷲ مﻌﻨﺎ ﮐ７ئ.
-١
ُ
ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
 -٢ﺑﺎور لﺮو ﭼ ........３يوازنی ذات دی.
 -٣ﻗﺎدر او..............دی.
 -٤ﺷﺮيﮏ او .........نه لﺮي.
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اﺗم لوسﺖ

ﭘه ﭘﺮ＊ﺘو ايﻤﺎن
...و َم َ
ﻼ ِﺋ َﮑ ِﺘ ِه...
َ
مﻌﻨﺎ :او د اﷲ

ﭘه ﭘﺮ＊ﺘو ايﻤﺎن لﺮم.

 -ﺑﺎور لﺮو ﭼ ３ﭘﺮ＊ﺘ ３د اﷲ

مﺨﻠوق دي.

 د نور ＇ﺨه ﭘﻴﺪا ﺷوې دي. -د اﷲ
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له امﺮ ＇ﺨه سﺮﻏ７ونه نه ﮐوي.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې لوسﺖ ﭘه ﺧﭙﻠو مﻨ％و ﮐ ３ﺗﮑﺮار ﮐ７ي.

ارزونه
 -١ومﻼﺋﮑﺘه ＇ه مﻌﻨﺎ لﺮي؟
ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
 -٢ﭘﺮ＊ﺘ ３د ...........مﺨﻠوق دي.
 -٣له ................ﭘﻴﺪا ﺷوې دي.

16

نﻬم لوسﺖ

پﻪ آسﻤﺎني ﮐﺘﺎﺑونو آيﻤﺎن
...و ُﮐ ُﺘ ِﺒ ِه...
َ
مﻌﻨﺎ :او د اﷲ

ﭘه ﮐﺘﺎﺑونو ﺑﺎنﺪې ايﻤﺎن لﺮم.

آسﻤﺎني ﮐﺘﺎﺑونه ﺣﻖ دي.
آسﻤﺎني ﮐﺘﺎﺑونه ＇ﻠور دي:
 _١ﺗورات :ﭘه موسی
 _٢زﺑور :ﭘه داود
 _٣انﺠﻴﻞ :ﭘه ﻋﻴﺴی

نﺎزل ﺷوی دی.
نﺎزل ﺷوی دی.
نﺎزل ﺷوی دی.

 _٤ﻗﺮآن ﮐﺮيم :ﭘه ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ
دی.
17

نﺎزل ﺷوی

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د آسﻤﺎني ﮐﺘﺎﺑونو ﭘه ﻫﮑﻠه له يو ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ３
وﮐ７ي.

ارزونه
 -١وﮐﺘﺒه وژﺑﺎړئ.
 -2آسﻤﺎني ﮐﺘﺎﺑونه ＇و دي؟ نومونه ي ３واﺧﻠﺊ.
 -٣ﻻنﺪې ﺧﺎلي ＄ﺎيونه ﭘه مﻨﺎسﺒو ﮐﻠﻤو ډک ﮐ７ئ:
 انﺠﻴﻞ ﭘﺮ....... ﺗورات ﭘﺮ....... زﺑور ﭘﺮ ........ -او .....................ﭘﺮ ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ

نﺎزل ﺷوی دی.
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لﺴم لوسﺖ

ﭘه ﭘﻴﻐﻤﺒﺮانو

ايﻤﺎن

َو ُر ُس ِﻠه....
ژﺑــﺎړه :او د اﷲ

ﭘه ﭘﻴﻐﻤﺒﺮانــو ﺑﺎنﺪې ايﻤﺎن

لﺮم.
！ول ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺣﻖ دي.
د ﺑﺸﺮ د ﻻر＊وون ３لﭙﺎره را اسﺘول ﺷوي دي.
ﺗﺮ ！ولو لوم７نی ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آدم
ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ

19

دی.

او وروسﺘﻨی

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮانو

ﭘه ﻫﮑﻠه يو له ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ３

وﮐ７ي.

ارزونه
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان

د ＇ه لﭙﺎره را اسﺘول ﺷوي دي ؟

 -٢ﻻنﺪې ﺗﺶ ＄ﺎيونه ﭘه مﻨﺎسﺒو ﮐﻠﻤو ډک ﮐ７ئ:
！ -ول ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان

 .............دي.

 -ﺗﺮ ！ولو لوم７نی ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ............او وروسﺘﻨی ي .............３دی.
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يولﺴم لوسﺖ

ﭘه آﺧﺮت ايﻤﺎن
...وال وم ا خر...
ژﺑﺎړه :او د آﺧﺮت ﭘه ورځ ايﻤﺎن لﺮم.
ايﻤﺎن لﺮو ﭼ:３
د آﺧﺮت ورځ راﺗﻠونﮑ ３ده.
د آﺧﺮت ورځ د ﺣﺴﺎب ورځ ده.
ﭘه آﺧﺮت ﮐ ３ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗه د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺪل او سﺰا
ورﮐول ﮐﻴ８ي.
21

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د لوسﺖ مﺘﻦ ﭘه لوړ ﻏ ８ووايي او د لوسﺖ ﭘه ﻫﮑﻠه
دې يو له ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزونه
 -1آﺧﺮت د ＇ه ﺷي ورځ ده ؟
ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
 -٢د آﺧﺮت ورځ ...........ده.

 -٣ﭘه آﺧﺮت ﮐ ３ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗه د .............................ورﮐول ﮐﻴ８ي.
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دولﺴم لوسﺖ

ﭘه ﺗﻘﺪيﺮ ايﻤﺎن
َو ْال َﻘ ْﺪ ِر َﺧﻴ ْ ِﺮه َو َﺷ ّﺮه ِمﻦ ا ِ
ﷲ ﺗَﻌﺎلی...
ژﺑﺎړه :او د ﺧﻴﺮ او ﺷﺮ ﭘه ﺗﻘﺪيﺮ ﭼ ３د اﷲ
لوري دی ايﻤﺎن لﺮم.
د ﮐﻠﻤو ﺗﮑﺮار:
 َو ْال َﻘﺪ ِر َﺧﻴ ِﺮه َو َﺷ ِّﺮه ِمﻦ ا ِﷲ ﺗَﻌﺎلی
23

له

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﺗﻘﺪيﺮ ﺧﻴﺮ او ﺷﺮ ﭘه ﻫﮑﻠه يو له ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزونه
-١ﺧﻴﺮ او ﺷﺮ د ﭼﺎ له لوري دی؟
ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
 -١والﻘﺪر.......................................

 -٢او د ﺧﻴﺮ ....................................له لوري دی ايﻤﺎن لﺮم.

24

ديﺎرلﺴم لوسﺖ

ﭘه ﺑﻴﺎ را ژونﺪي ﮐ５ﺪلو ايﻤﺎن
َ ...و ْال َﺒ ْﻌ ِ
ﺚ ﺑَ ْﻌ َﺪ ْال َﻤ ْو ِت.
ژﺑﺎړه :او له مﺮ－ه وروسﺘه ﭘه ﺑﻴﺎ را ژونﺪي ﮐ５ﺪو
ايﻤﺎن لﺮم.
ايﻤﺎن لﺮو ﭼ:３
له مﺮ－ه وروسﺘه ژونﺪي ﮐ５ﺪل ﺣﻖ دي.
د آﺧﺮت ژونﺪ د ﺗﻞ لﭙﺎره دی.
ﭘه ﺣﺸﺮ ﮐ ３د انﺴﺎنﺎنو را！ول５ﺪل ﺣﻖ دي.
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د لوسﺖ ﭘه ﻫﮑﻠه له يو ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزونه
الﺒ ْﻌ ِ
ﺚ ﺑَ ْﻌ َﺪ ْال َﻤ ْو ِت ＇ه مﻌﻨی لﺮي ؟
َ -١و َ
 -٢له مﺮ－ه وروسﺘه ژونﺪي ﮐ５ﺪل ..................دي.
 -٣د آﺧﺮت ژونﺪ ＇ﺮن／ه دی ؟
 -٤د ...................را！ول５ﺪل ﺣﻖ دي.

26

＇وارلﺴم لوسﺖ

آمﻨﺖ ﺑﺎﷲ
ِ
آ َم ْﻨ ُﺖ ِﺑﺎ ِ
اﻵﺧ ِﺮ
ﷲ َو َم َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ِه َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ِه َو ُر ُس ِﻠ ِه َو ْالﻴَ ْو ِم
ﷲ ﺗَﻌﺎلی ْ
َو ْال َﻘ ْﺪ ِر َﺧ ْﻴﺮه َو َﺷ ﱢﺮه ِم َﻦ ا ِ
وال َﺒ ْﻌ ِ
ﺚ ﺑَ ْﻌ َﺪ
ْال َﻤ ْو ِت.
د ﮐﻠﻤو ﺗﮑﺮار:
آ َم ْﻨ ُﺖ ِﺑﺎ ِ
ﷲ
َو َم َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ِه َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ِه َو ُر ُس ِﻠ ِه
ِ
َو ْالﻴَ ْو ِم
اﻵﺧ ِﺮ
َو ْال َﻘ ْﺪ ِر َﺧ ْﻴﺮه َو َﺷ ﱢﺮه ِم َﻦ ا ِ
ﷲ ﺗَﻌﺎلي
َو ْال َﺒ ْﻌ ِ
ﺚ ﺑَ ْﻌ َﺪ ْال َﻤ ْو ِت.
27

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې آمﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﭘه لوړ ﻏ ８ﺗﮑﺮار او له يو ﺑﻞ ＇ﺨه دې
ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزونه
 -1آ َم ْﻨ ُﺖ ِﺑﺎ ِ
ﷲ ولولﺊ.
 -2آ َم ْﻨ ُﺖ ِﺑﺎ ِ
ﷲ له يﺎده ووايﺊ.
 -٣ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
آ َم ْﻨ ُﺖ ِﺑﺎ ِ
ﷲَ ......................................و ُر ُس ِﻠ ِه
َو ْال َﻘ ْﺪ ِر .............................................ﺗَﻌﺎلی
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ﭘﻨ％ﻠﺴم لوسﺖ

ﻗﺒﺮ
ﭘــه ﻗﺒﺮ ﮐ ３لــه ﻫﺮ انﺴــﺎن ＇ﺨه درې ﭘو＊ــﺘﻨ３
ﮐ８５ي:
-

-

-

رب دې ＇وک دی؟
ديﻦ دې ＇ه دی؟
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دې ＇وک دی؟
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ＊وونﮑي ﭘه مﺮسﺘه يﺎدې ﭘو＊ﺘﻨ ３ﭘه ﺧﭙﻠو ﮐ ３ﺗﮑﺮار
ﮐ７ي.

ارزونه
 -١ﻗﺒﺮ ＇ه دی؟
 -٢ﭘه ﻗﺒﺮ ﮐ ３ﮐوم ３ﭘو＊ﺘﻨ ３ﮐ８５ي؟
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ﺷﭙﺎړسم لوسﺖ

د لﻤﺎن％ه ﺷﺮﻃونه
د لﻤﺎن％ه ﺷﺮﻃونه اﺗه دي:
 _١د ﺑﺪن ﭘﺎﮐوالی.
 _٢د ﺟﺎمو ﭘﺎﮐوالی.
 _٣د ＄ﺎی ﭘﺎﮐوالی .
 _٤د وﺧﺖ ﭘ５ﮋنﺪل .
 _٥د ﻋورت ﭘ＂ول.
 _٦ﻗﺒﻠ ３ﺗه مﺦ ﮐول.
 _٧نﻴﺖ ﮐول.
 _٨د ﺗﺤﺮيﻤه ﺗﮑﺒﻴﺮ ويﻞ.
31

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې ﭘه ﺑﻴﻼﺑﻴﻠو ډلو ﮐ ３د لﻤﺎن％ه د ﺷﺮﻃونو ﭘه ﻫﮑﻠه يو له
ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزونه
 -١د لﻤﺎن％ه ﺷﺮﻃونه ＇و دي؟
 -٢د لﻤﺎن％ه ﺷﺮﻃونه ووايﺊ.

32

اووه لﺴم لوسﺖ

د اوداسه ﻓﺮﺿونه
د اوداسه ﻓﺮﺿونه ＇ﻠور دي:
 _١د ！ول مﺦ مﻴﻨ％ﻞ.

 _٢د ﻻسونو مﻴﻨ％ﻞ
له ＇ﻨ／ﻠو سﺮه.
 _٣د سﺮ د ＇ﻠورم ３ﺑﺮﺧ３
مﺴﺢ ﮐول.
 _٤د ﭘ＋و مﻴﻨ％ﻞ
له ＊ﻨ／ﺮو سﺮه.
33

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د اوداسه ﻓﺮﺿونه ﭘه ﻋﻤﻠي ﺑ２ه ﭘه ！ول／ي ﮐ ３را ﭘه
－وﺗه ﮐ７ي.

ارزونه
 -١د اوداسه ﻓﺮﺿونه ＇و دي ؟
 -٢د اوداسه ﻓﺮﺿونه ووايﺊ.
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اﺗﻠﺴم لوسﺖ

د اوداسه ﻋﻤﻠي ﻃﺮيﻘه

35

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
＊ _١ﺎﻏﻠی ＊وونﮑی دې ﭘه زده ﮐوونﮑو اودس وﮐ７ي.
 _٢زده ﮐوونﮑــي دې د ＊ــوونﮑي ﺗﺮ نﻈﺮ او ﻻر＊ــوونو ﻻنﺪې اودس
وﮐ７ي.

36

نولﺴم لوسﺖ

لﻤون＃
 -١نﻴﺖ.
ُ -٢
اﷲ َأ ْﮐ َﺒﺮ.
ﺎر َ
ﻚ ال ّﻠ ُﻬ ﱠم َو ِﺑ َﺤ ْﻤ ِﺪ َ
اس ُﻤ َ
ُ -٣س ْﺒ َﺤﺎ َن َ
ﻚ
ك ْ
ك َوﺗَ َﺒ َ
ك َو َ
ﻻ ِإ ٰل َه َﻏ ْﻴ ُﺮ َ
َوﺗَ َﻌﺎلﻰ َﺟ ﱡﺪ َ
ك.
َ -٤أ ُﻋ ْو ُذ ِﺑﺎ ِ
ﷲ ِم َﻦ ﱠ
الﺸ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ال ﱠﺮ ِﺟ ْﻴ ِم .
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ِ -۵ب ْس ِﻢ ا ِ
اﻟر ِح ْﻴ ِﻢ
اﻟر ْح ِ
ﻤﻦ َّ
ﷲ َّ
ا

()1
 -۶ا ْﻟ َح ْﻤ ُد ِ ِ
ﷲ َر ِّب ا ْﻟ َعا َﻟ ِﻤ ْﻴ َﻦ
اﻟر ِح ْﻴ ِﻢ
اﻟر ْح ِ
ﻤـﻦ َّ
َّ

()2

اك َﻧ ْع ُب ُد و ِإ َّﻳ َ
اﻟد ْﻳ ِﻦ (ِ )۳إ َّﻳ َ
َﻣا ِﻟ ِ
اك َﻧ ْس َت ِع ْﻴ ُﻦ
ﻚ َﻳ ْﻮ ِم ِّ
()۴
ﻴﻢ (ِ )۵ص َر َ
اﻟص َر َ
اط ا َّﻟ ِذ ْﻳ َﻦ
اط ُ
ِا ْﻫ ِد َﻧـا ِّ
اﻟﻤ ْس َت ِﻘ َ

ت َع َﻠ ْﻴﻬ ِْﻢ(َ )۶غ ْﻴ ِرا ْﻟ َﻤ ْغ ُض ْﻮ ِب َع َﻠ ْﻴﻬ ِْﻢ َو َ
ﻻ َّ
اﻟضا ِّﻟ ْﻴ َﻦ
َأ ْﻧ َع ْﻤ َ

()7

 -7آﻣﻴﻦ
ـد (ُ )1
ُ -۸ق ْﻞ ُﻫﻮ ُ
اﻟص َﻤ ُد (َ )2ﻟ ْﻢ َﻳ ِﻠ ْد
اﷲ َأ َح ٌ
اﷲ َّ
َ
َو َﻟ ْﻢ ُﻳﻮ َﻟ ْد (َ )۳و َﻟ ْﻢ َﻳ ُﻜﻦ َّﻟ ُﻪ ُﻛ ُف ًﻮا َأ َح ٌد

()۴
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ﺷﻠم لوسﺖ

ﺗﺴﻤﻴﻊ او ﺗﺤﻤﻴﺪ
َا ُ
ﷲ َا ْﻛ َب ْر
ان َربِّ َﻲ ا ْﻟ َع ِظ ْﻴ ِﻢ (درې ＄ﻠ)３
 ُس ْب َح َ َس ِﻤ َع ُاﷲ ِﻟ َﻤ ْﻦ َح ِﻤ َد ُه.
 َر َّبﻨَا َو َﻟ َﻚ ا ْﻟ َح ْﻤ ُد.

39

َا ُ
ﷲ َا ْﻛ َب ْر
سب َحان ر ِّبﻲ َ
اﻷ ْعﻠﻰ (درې ＄ﻠ)３
ُْ َ َ َ

40

يو ويﺸﺘم لوسﺖ

ال ﱠﺘﺤﻴﺎت
ات َو َّ
ﻼم َع َﻠ ْﻴ َ
ات ِ ِ
ﻚ
اﻟط ِّﻴ َب ُ
اﻟص َﻠ َﻮ ُ
اﻟ َّت ِح َّﻴ ُ
اﻟس ُ
ﷲ َو َّ
ات َّ
َأ ُّﻳ َﻬا اﻟ َّﻨ ِب ُّﻲ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ ا ِ
ﻼم َع َﻠ ْﻴﻨَا
اﻟس ُ
ﷲ َو َب َر َﻛاتُ ُﻪ َّ
اﻟصا ِﻟ ِح ْﻴ َﻦ َأ ْش َﻬ ُد َأ ْن َ
ﻟﻪ ِإ َّ
اد ا ِ
َو َعﻠﻰ ِع َب ِ
ﻻ
ﻻ ِإ َ
ﷲ َّ
ُ
اﷲ َو َأ ْش َﻬ ُد َأ َّن ُﻣ َح َّﻤ ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسﻮ ُﻟ ُﻪ.
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دوه ويﺸﺘم لوسﺖ

درود او دﻋﺎ
آل ُﻣ َح َّﻤ ٍد َﻛ َﻤا
َاﻟ ّﻠ ُﻬ َّﻢ َص ِّﻞ َعﻠﻲ ُﻣ َح َّﻤ ٍد َّو َعﻠﻲ ِ
اﻫ ْﻴ َﻢ ِإ َّﻧ َ
آل ِإ ْب َر ِ
ت َعﻠﻰ ِإ ْب َر ِ
ﻚ
اﻫ ْﻴ َﻢ َو َعﻠﻰ ِ
َص َﻠ ْﻴ َ
َح ِﻤ ْﻴ ٌد َّﻣ ِج ْﻴ ٌد.
ار ْ
آل ُﻣ َح َّﻤ ٍد َﻛ َﻤا
ك َعﻠﻰ ُﻣ َح َّﻤ ٍد َّو َعﻠﻰ ِ
َاﻟ ّﻠ ُﻬ َّﻢ َب ِ
اﻫ ْﻴ َﻢ ِإ َّﻧ َ
آل ِإ ْب َر ِ
ت َعﻠﻰ ِإ ْب َر ِ
ﻚ
اﻫ ْﻴ َﻢ َو َعﻠﻰ ِ
ار ْﻛ َ
َب َ
َح ِﻤ ْﻴ ٌد َّﻣ ِج ْﻴ ٌد.
اﻟد ْﻧﻴا َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ َّو ِفﻲ ْ
اﻵ ِخ َرةِ
َاﻟ ّﻠ ُﻬ َّﻢ َر َّبﻨَا آ ِتﻨَا ِفﻲ ُّ َ
ار.
اب اﻟ َّﻨ ِ
َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ َّو ِقﻨَا َع َذ َ
ﻟس َ
ﻼ ُم َع َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ ا ِ
ﷲ.
َا َّ
ﻟس َ
ﻼ ُم َع َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ ا ِ
ﷲ.
َا َّ
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درويﺸﺘم لوسﺖ

د لﻤﺎن％ه د ادا ﮐولو
ﻋﻤﻠي ﻃﺮيﻘه

43

)(١
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＇ﻠﻴﺮ ويﺸﺘم لوسﺖ

د لﻤﺎن％ه د ادا ﮐولو
ﻋﻤﻠي ﻃﺮيﻘه

45

)(٢

46

ﭘﻨ％ه ويﺸﺘم لوسﺖ

د لﻤﺎن％ه د ادا ﮐولو
ﻃﺮيﻘه

)(١

زده کﻮوﻧکﻲ د دې ﻟﻮست د ﻣتﻦ پﻪ وﻳﻠﻮ ﻣکﻠف ﻧﻪ دي.

لوم７ی رﮐﻌﺖ:
نﻴﺖ ،د ﻻسونو ﭘورﺗه ﮐول ،ﺗﺤﺮيﻤه ﺗﮑﺒﻴﺮ ويﻞ،
ﺗــﺮ نﺎمه ﻻنﺪې د ﻻســونو ﺗ７ل ،د ﺛﻨــﺎء ،ﺗﻌوذ،
ﺑﺴم اﷲ ،د ﻓﺎﺗﺤ ３سورت او د يوې ﺑﻠ ３سورې
ﻗﺮآﺋﺖ ﮐول.
د اﷲ اﮐﺒﺮ ﭘه ويﻠو رﮐوع ﺗه ＄و او د ﺗﺴــﻤﻴﻊ او
ﺗﺤﻤﻴﺪ ﭘه ويﻠو ﺑ５ﺮﺗه وﻻړي８و او د ﺗﮑﺒﻴﺮ ﭘه ويﻠو
سﺮه سﺠﺪې ﺗه ＄و ،دوه سﺠﺪې ﮐوو.
47

دويم رﮐﻌﺖ:
دويم رﮐﻌﺖ د لوم７ي رﮐﻌﺖ ﭘه ＇ﻴﺮ دی ،يوازې
دومــﺮه ﺗوﭘﻴﺮ لﺮي ﭼ ３ﭘــه دويم رﮐﻌﺖ ﮐ ３ﺛﻨﺎء
او ﺗﻌوذ نه ويﻞ ﮐ８５ي.
له سﺠﺪو ﮐولو وروسﺘه ﮐ＋ﻴﻨو او ﺗﺸﻬﺪ الﺘﺤﻴﺎت
وايو ،ﮐه لﻤون ＃دوه رﮐﻌﺘي و ،ور ﭘﺴ ３درود او
دﻋﺎ وايو او ﺑﻴﺎ ＊ي او ﮐﻴ ０لور ﺗه سﻼم اړوو.
ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې اودس وﮐ７ي او ﻋﻤ ً
ﻼ دوه رﮐﻌﺘه لﻤون ＃دې اداء ﮐ７ي.

ارزونه
 -١د لﻤﺎن％ه د لوم７ي رﮐﻌﺖ د ادا ﮐولو ﻃﺮيﻘه ووايﺊ.
 -٢د لﻤﺎن％ه د دويم رﮐﻌﺖ د ادا ﮐولو ﻃﺮيﻘه ووايﺊ.
 -٣د لﻤﺎن％ه ﺗﺴﺒﻴﺢ ووايﺊ.
 -٤الﺘﺤﻴﺎت ووايﺊ.
48

ﺷﭙ ８ويﺸﺘم لوسﺖ

د لﻤﺎن％ه د ادا ﮐولو
ﻃﺮيﻘه

)(٢

زده کﻮوﻧکﻲ د دې ﻟﻮست د ﻣتﻦ پﻪ وﻳﻠﻮ ﻣکﻠف ﻧﻪ دي.

دريم رﮐﻌﺖ:
د دويم رﮐﻌﺖ له ﺗﺸﻬﺪ ويﻠو وروسﺘه د ﺗﮑﺒﻴﺮ ﭘه
ويﻠو وﻻړي８و ،ﮐه رﮐﻌﺖ ﺗﺶ و ،يوازې ﺑﺴم اﷲ
او د ﻓﺎﺗﺤ ３سورت وايو.
او نور د لوم７ي او دويم رﮐﻌﺖ ﭘه ＇ﻴﺮ ادا
ﮐﻴ８ي.
49

＇ﻠورم رﮐﻌﺖ:
＇ﻠورم رﮐﻌﺖ د دريم رﮐﻌﺖ ﭘه ＇ﻴﺮ دی ،ﺧو له
سﺠﺪو ﮐولو وروسﺘه ﮐ＋ﻴﻨو او ﺗﺸﻬﺪ الﺘﺤﻴﺎت ،
درود او دﻋﺎ وايو وروسﺘه ＊ي او ﮐﻴ ０لوري ﺗه
سﻼم －ﺮ＄وو.
ﮐه رﮐﻌﺘونه ډک وو؛ نو د ﻓﺎﺗﺤ ３ﭘه سورت ﭘﺴ３
يو ﺑﻞ سورت ﻫم وايو.
ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ＇ﻠور رﮐﻌﺘي لﻤﺎن％ه ﭘه ﻫﮑﻠه ﭘه ﺧﭙﻠو مﻨ％ونو ﮐ ３له
يو ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزونه
 -١د دريم رﮐﻌﺖ د ادا ﮐولو ﻃﺮيﻘه ووايﺊ.
 -٢د ＇ﻠورم رﮐﻌﺖ د ادا ﮐولو ﻃﺮيﻘه ووايﺊ.
 -٣د سﺠﺪې ﺗﺴﺒﻴﺤﺎت ووايﺊ.
50

اوويﺸﺘم لوسﺖ

ﭘﻨ％ه ﻓﺮض لﻤون％ونه

)(١

د سﻬار ﻟﻤﻮﻧ＃
＇ﻠﻮر رکعتﻪ
دوه رکعتﻪ فرض

دوه رکعتﻪ سﻨت
ډک

ډک

ډک

ډک

د ﻣاسپ＋ﻴﻦ ﻟﻤﻮﻧ＃
ﻟس رکعتﻪ

＇ﻠﻮر رکعتﻪ
سﻨت
ډک

ډک

ډک

＇ﻠﻮر رکعتﻪ
فرض
ډک

ډک

ډک

دوه رکعتﻪ سﻨت
ډک

تش

تش

د ﻣازدﻳ／ر ﻟﻤﻮﻧ＃
＇ﻠﻮر رکعتﻪ فرض
ډک

51

ډک

تش

تش

ډک

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د سﻬﺎر او مﺎسﭙ＋ﻴﻦ د لﻤون％ونو د رﮐﻌﺘونو ﺷﻤﻴﺮ يو
له ﺑﻞ ＇ﺨه وﭘو＊ﺘي.

ارزونه
 -١د سﻬﺎر لﻤون＇ ＃و رﮐﻌﺘه دی؟
 -٢د مﺎسﭙ＋ﻴﻦ لﻤون＇ ＃و رﮐﻌﺘه دی؟
 -٣د مﺎسﭙ＋ﻴﻦ لﻤون＇ ＃و رﮐﻌﺘه ﻓﺮض او ＇و رﮐﻌﺘه سﻨﺖ دی؟
 -٤د مﺎزدي／ﺮ لﻤون＇ ＃و رﮐﻌﺘه دی؟
 -٥د مﺎسﭙ＋ﻴﻦ او مﺎزدي／ﺮ لﻤون％ونو ﺗﺶ رﮐﻌﺘونه ووايﺊ.

52

اﺗه ويﺸﺘم لوسﺖ

ﭘﻨ％ه ﻓﺮض لﻤون％ونه

)(٢

د ﻣا＊ام ﻟﻤﻮﻧ＃
پﻨ％ﻪ رکعتﻪ

دوه رکعتﻪ سﻨت

دری رکعتﻪ فرض
ډک

ډک

تش

ډک

ډک

د ﻣاخﻮستﻦ ﻟﻤﻮﻧ＃
ﻧﻬﻪ رکعتﻪ

＇ﻠﻮر رکعتﻪ فرض
ډک

ډک

53

تش

تش

دوه رکعتﻪ سﻨت
ډک

ډک

دری رکعتﻪ وتر واجب
ډک

ډک

ډک

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د مﺎ＊ﺎم او مﺎﺧوسﺘﻦ د لﻤون％ونو ﻓﺮض او سﻨﺖ
رﮐﻌﺘونه له يو ﺑﻞ ＇ﺨه وﭘو＊ﺘي.

ارزونه
 -١د مﺎ＊ﺎم لﻤون＇ ＃و رﮐﻌﺘه دی ؟
 -٢د مﺎﺧوسﺘﻦ لﻤون＇ ＃و رﮐﻌﺘه دی ؟
 -٣د مﺎ＊ﺎم او مﺎﺧوسﺘﻦ لﻤون％ونو ﺗﺶ رﮐﻌﺘونه ووايﺊ.

54

نه ويﺸﺘم لوسﺖ

د ﺟﻤﺎﻋﺖ لﻤون＃
ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه لﻤون ＃ﮐول سﻨﺖ دي.
ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه لﻤون ＃ﮐول ډيﺮ ﺛواب لﺮي.
موږ ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه لﻤون ＃ﮐوو.

55

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ＊وونﮑي ﭘه مﺮسﺘه ﻋﻤ ً
ﻼ ﭘه ！ول／ي ﮐ ３د ﺟﻤﺎﻋﺖ
لﻤون ＃ﺗﻤﺜﻴﻞ ﮐ７ي.

ارزونه
ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
 -١ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه لﻤون ..........＃دي.
 -٢ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه لﻤون ..........＃لﺮي.
 -٣موږ ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه .................

56

ديﺮﺷم لوسﺖ

ر＊ﺘﻴﺎ ويﻞ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي:

_ ر＊ﺘﻴﺎ وايﺊ.
_ له دروﻏو ＄ﺎنونه وژﻏورئ.
＄ﮑه ﭼ:３
ر＊ﺘﻴﺎ ويﻞ ﺧﻼ請ون او دروغ ويﻞ ﻫﻼﮐﺖ دی(١).

 -1صحﻴح بخاری
57

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ر＊ﺘﻴﺎ ويﻠو د ＂－و او د دروﻏو ويﻠو د ﺿﺮرونو ﭘه
ﻫﮑﻠه له يو ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزونه
 -١ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ

د ر＊ﺘﻴﺎ ويﻠو ﭘه ﻫﮑﻠه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢د ر＊ﺘﻴﺎ ويﻠو  ３＂－ووايﺊ.

58

يو ديﺮﺷم لوسﺖ

د مور او ﭘﻼر درنﺎوی
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيي :د مور او ﭘﻼر سﺮه نﻴﮑي او

＊２／５ه ﺗﺮ ！ولو ﻏوره ﻋﻤﻞ دی (١) .
 موږ د ﺧﭙﻞ مور او ﭘﻼر درنﺎوی ﮐوو. موږ د ﺧﭙﻞ مور او ﭘﻼر ﺧﺪمﺖ ﮐوو. -موږ له ﺧﭙﻞ مور او ﭘﻼر سﺮه مﻴﻨه لﺮو.

 -1بخاری او ﻣسﻠﻢ
59

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د مور او ﭘﻼر د ﺣﻘونو ﭘه ﻫﮑﻠه له يو ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې
وﮐ７ي.

ارزونه
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د مور او ﭘﻼر ﭘه ﻫﮑﻠه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
 موږ ......................درنﺎوی ﮐوو. -موږ له ........................مﻴﻨه لﺮو.

60

دوه ديﺮﺷم لوسﺖ

د －ﺎون６ي ﺣﻘوق
－ﺎون６ی ﭘﺮ موږ ﺣﻖ لﺮي.
موږ له －ﺎون６ي سﺮه مﺮسﺘه ﮐوو.
موږ د ﺧﭙﻞ －ﺎون６ي درنﺎوی ﮐوو.
－ﺎون６ي ﺗه ﺿﺮر رسول －ﻨﺎه ده.

61

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د －ﺎون６ي د ﺣﻘونو ﭘه ﻫﮑﻠه له يو ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې
وﮐ７ي.

ارزونه
ﻻنﺪې ﺟﻤﻠ ３ﺑﺸﭙ７ې ﮐ７ئ:
 -١موږ له  ...............سﺮه مﺮسﺘه ﮐوو.
 -٢موږ د ......................درنﺎوی ﮐوو.
－ -٣ﺎون６ي － .......................ﻨﺎه ده.
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دري ديﺮﺷم لوسﺖ

د مﺸﺮانو ﺣﻘوق
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي:

＇وک ﭼ ３زموږ د مﺸﺮانو درنﺎوی نه ﮐوي
زموږ له ډل＇ ３ﺨه نه دی (١).
 موږ مﺸﺮانو ﺗه سﻼم اﭼوو. موږ د مﺸﺮانو ﺧﺒﺮه مﻨو. -ﭘه ﮐﺎرونو ﮐ ３له مﺸﺮانو سﺮه مﺸوره ﮐوو.

 ( -١اﻟﻤعجﻢ اﻟکبﻴر ﻟﻠطبراﻧی )
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑــي دې د مﺸــﺮانو د ﺣﻘونــو ﭘــه ﻫﮑﻠه له يو ﺑﻞ ســﺮه ﺧﺒﺮې
وﮐ７ي.

ارزونه
ﻻنﺪې ﺟﻤﻠ ３ﺑﺸﭙ７ې ﮐ７ئ:
 -١موږ ............ﺗه سﻼم.........
 -٢موږ  ..................ﺧﺒﺮه مﻨو.
 -٣موږ له مﺸﺮانو .............ﮐوو.
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＇ﻠور ديﺮﺷم لوسﺖ

د ﺟومﺎت ادﺑونه
ﺟومﺎت د ﻋﺒﺎدت ＄ﺎی دی.
 ﭘه اوداسه سﺮه ﺟومﺎت ﺗه داﺧﻠﻴ８و. د نﻨوﺗﻠو ﭘه وﺧﺖ ﮐ ３دا دﻋﺎ وايو:اب َر ْﺣ َﻤ ِﺘ َ
ﻚ
ال ّﻠ ُﻬ ﱠم اﻓﺘ َْﺢ ِل ْی َا ْﺑ َو َ
 لــه ﺟومﺎت ＇ﺨه د وﺗﻠــو ﭘﺮ مﻬﺎل دا دﻋﺎ وايوﻚ ِم ْﻦ َﻓ ْﻀ ِﻠ َ
ال ّﻠ ُﻬ ﱠم ِإ ﱢن ْی َأ ْسﺌَ ُﻠ َ
ﻚ
 ﭘه ﺟومﺎت ﮐ ３مﻨ６ې وﻫﻞ ،ﺧﻨﺪل او لوﺑ３ﮐول －ﻨﺎه ده.
65

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑــي دې د ﺟومــﺎت د ادﺑونــو ﭘــه ﻫﮑﻠه له يو ﺑﻞ ســﺮه ﺧﺒﺮې
وﮐ７ي.

ارزونه
 -١ﺟومﺎت ﺗه د نﻨوﺗﻠو ﭘﺮ وﺧﺖ ﮐومه دﻋﺎ ويﻞ ﮐﻴ８ي؟
 -٢له ﺟومﺎت ＇ﺨه د وﺗﻠو ﭘﺮ وﺧﺖ ﮐومه دﻋﺎ ويﻞ ﮐﻴ８ي؟
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ﭘﻨ％ه ديﺮﺷم لوسﺖ

د روﻏﺘﻴﺎ ارز＊ﺖ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي:

نﻈﺎﻓﺖ د ايﻤﺎن يوه ﺑﺮﺧه ده

) (
١

نﻈﺎﻓﺖ ﺗه ﭘﺎمﻠﺮنه نه ﮐول د نﺎروﻏﻴو ﻻمﻞ ﮐ８５ي.
موږ ﺑﺎيﺪ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن او ﺟﺎم ３ﭘﺎک وسﺎﺗو.
موږ ﺧﭙﻞ ﮐور ،ﺟومﺎت او ！ول／ی ﭘﺎک سﺎﺗو.

-1

( صحﻴح ﻣسﻠﻢ )
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د روﻏﺘﻴﺎ د ارز＊ﺖ ﭘه ﻫﮑﻠه له يو ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې
وﮐ７ي.

ارزونه
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د نﻈﺎﻓﺖ ﭘه ﻫﮑﻠه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي ؟

 -٢ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
موږ ﺑﺎيﺪ ...................ﭘﺎک وسﺎﺗو.
موږ ﺧﭙﻞ ﮐور .....................ﭘﺎک سﺎﺗو.
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ﺷﭙ ８ديﺮﺷم لوسﺖ

سوله
اسﻼم د ورور－ﻠوۍ ديﻦ دی.
اسﻼم موږ ﭘﺨﻼيﻨ ３ﺗه ﻫ（وي.
الﺼ ْﻠ ُﺢ َﺧ ْﻴ ٌﺮ .
اﷲ د سول ３ﭘه ﻫﮑﻠه ﻓﺮمﺎييَ :و ﱡ
ژﺑﺎړه :او سوله ﮐول ﻏوره دي.
موږ له ﻫﻴﭽﺎ سﺮه ﺷﺨ７ې او ﺟ７／ې نه ﮐوو.
ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د سول ３او ﭘﺨﻼيﻨ ３ﭘه ﻫﮑﻠه ﭘه ﺧﭙﻠو ﮐ ３ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزونه
 -١اﷲ

د سول ３ﭘه ﻫﮑﻠه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
 اسﻼم :د  .............ديﻦ دی. موږ له ﻫﻴﭽﺎ سﺮه ...........................نه ﮐوو.69

اووه ديﺮﺷم لوسﺖ

د مﺴﻠﻤﺎن ﺧوی
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي:

اﷲ ﺗﻌﺎلی د ﺑﻨﺪه مﺮسﺘه ﮐوي ،ﺗﺮ ﻫﻐه ﭘورې
ﭼ ３ﺑﻨﺪه دﺧﭙﻞ ورور مﺮسﺘه ﮐوي ).(١
 موږ له مﺴﻠﻤﺎنﺎنو سﺮه ＊ه ﭼﻠﻨﺪ ﮐوو. موږ د ﮐور ﭘه ﭼﺎرو ﮐ ３مﺮسﺘه ﮐوو. -موږ ﻫﻴﭽﺎ ﺗه ﺿﺮر نه رسوو.

 -١رواه ﻣسﻠﻢ
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د يوه مﺴﻠﻤﺎن د ﺧوی ﭘه ﻫﮑﻠه ﭘه ﺧﭙﻠو ﮐ ３ﺧﺒﺮې
وﮐ７ي.

ارزونه
 -١د يوه مﺴﻠﻤﺎن د ﺧوی ﭘه ﻫﮑﻠه ﺧﭙﻞ مﻌﻠومﺎت ووايﺊ.
 -٢ﺑﺸﭙ ７ي ３ﮐ７ئ:
 موږ له مﺴﻠﻤﺎنﺎنو سﺮه...........ﮐوو. موږ د ﮐور ﭘه  ......................ﮐوو. -موږ ﻫﻴﭽﺎ ﺗه .................نه رسوو.
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