د پﻮهن ３وزارت

اسﻼمﻲ ＊ﻮونه او روزنه
درﻳم ！ﻮل／ی

د چاپ کال ١٣٩٨ :هـ  .ش.

ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه يان

دا ه５ــــــواد 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
دريم ！ول／ی

أ

د تاب ان ت او

----------------------------------------------------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
دريم

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
هجري شم
ابل
ته curriculum@moe.gov.af

----------------------------------------------------تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن
د در
پلورل او پ رودل منع دي له غړوون و ه
وزارت ه محفوظ د په بازار
قانو
ب

چلند

ي

د

ن د ز ر غام

اقرأ باسم رب
مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي له
ش ر ه ا وو
د لو او ب ون خدا
اله لوم ن
نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف
غام ورته لوستل و درود وايو
هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به
ولو ته اره ده
رن ه
اداره
تاب وون
زده وون
د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون
د ه واد د وون
او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي
او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت د
م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د
له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه
وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او
ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو
د با يفيته در
ا لري مو ه د باور يو
توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه
تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو
وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و
ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا
ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم
تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو هي ول ه ه او هاند
د ه واد ب يانو ته د د در
زيار او و
ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه
ه ه د نيت لوست ل ي
و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در
ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن او ور
د نن ور
اوس دون وي
د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت
همدا راز له خو و زده وون و خه
و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته ه
ه روسه د
خه ه ورته ي او د زده
درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي
د
د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه
ه ا
دي مننه وم او د لو
دون هل ل
د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست
بريا غوا م
له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه
خدا
و ي خ لوا وه او
وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له
د معياري او رمختل
سو اله وي
د وهن وزير
د تور محمد م ويس بلخ

ج

ﻓﻬﺮسﺖ
سﺮلﻴﮏ

مﺦ

ﻣفصﻞ اﻳﻤان

١

د تﻤجﻴد کﻠﻤﻪ

٣

د تﻮحﻴد کﻠﻤﻪ ()١

٥

د تﻮحﻴد کﻠﻤﻪ ()٢

٧

أﻳت اﻟكرسﻲ ()١

٩

أﻳت اﻟكرسﻲ ()٢

١١

أﻳت اﻟكرسﻲ ()٣

١٣

د أﻳت اﻟكرسﻲ فضﻴﻠتﻮﻧﻪ

١٥

تﻮحـــﻴد

١٧

شرک

١٩

د شرک ب５ﻠ３／

٢١

کفر

٢٣

استﻨجاء ()١

٢٥

استﻨجاء ()٢

٢٧

د اوداسﻪ فرضﻮﻧﻪ

٢٩

د اوداسﻪ اوبﻪ

٣١

د ت５ر ﻟﻮست اداﻣﻪ

٣٣

د اوداسﻪ ﻣاتﻮوﻧکﻲ

٣٥

د

سﺮلﻴﮏ

مﺦ

د ﻟﻤاﻧ％ﻪ وختﻮﻧﻪ

٣٧

د ﻟﻤاﻧ％ﻪ فرضﻮﻧﻪ

٣٩

وتر ﻟﻤﻮﻧ＃

٤٣

د قﻨﻮت دعا ()١

٤٥

د قﻨﻮت دعا ()٢

٤٧

د قﻨﻮت دعا ()٣

٤٩

د قﻨﻮت دعا ()٤

٥١

د جﻤاعت ﻟﻤﻮﻧ＃

٥٣

صف برابرول

٥٥

د ﻣسجد أداب

٥٧

د اودس ﻣاتﻲ أداب

٥٩

د ﻣسﻠﻤان اخﻼق

٦١

د ﻣﻮر او پﻼر حقﻮق

٦٣

د ＊ﻮوﻧکﻲ پﻪ وړاﻧدې أداب

٦٥

ﻟﻪ خپﻠﻮاﻧﻮ سره چﻠﻨد

٦٧

د چاپ５رﻳال پاکﻮاﻟی

٦٨

ﻟﻪ ژوو (＇اروﻳﻮ) سره چﻠﻨد

٧٠

پاکﻮاﻟی

٧٢

ب＄ ３اﻳﻪ خبرې کﻮل

٧٤

د ﻣسﻠﻤان خﻮﻳﻮﻧﻪ

٧٥
ه

لوم７ی لوسﺖ

مﻔﺼﻞ ايﻤﺎن
مــوږ ﭘــه اﷲ  ،ﭘﺮ＊ــﺘو ،آســﻤﺎني ﮐﺘﺎﺑونــو،
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮانو ،د آﺧﺮت ﭘه ورځ ،ﻗﻀﺎء ،ﻗﺪر ＊ه او
ﺑﺪ ﭼ ３د اﷲ

1

له ﻃﺮﻓه دي ايﻤﺎن لﺮو.

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

ارزوﻧﻪ
 -١د ايﻤﺎن د ارﮐﺎنو نومونه واﺧﻠﺊ.
 -٢مﻔﺼﻞ ايﻤﺎن له يﺎده ووايﺊ.
 -٣ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
 -موږ ﭘه ﻗﻀﺎ او ﻗﺪر .............لﺮو.

2

دويم لوسﺖ

د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه
اﷲ ،و ُ
ﻻ ُ
ﷲَ ،وﻻ ِإل َه ِإ ﱠ
ﷲَ ،و ْال َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ِ
ﺎن ا ِ
اﷲ
ُس ْﺒ َﺤ َ
َ
َأ ْﻛ َﺒ ُﺮَ ،و َﻻ َﺣ ْو َل َو َﻻ ُﻗ ﱠو َة ِإ ﱠﻻ ِﺑﺎ ِ
ﷲ ْال َﻌ ِﻠ ﱢي ْال َﻌ ِﻈ ْﻴ ِم.
د ﮐﻠﻤو ﺗﮑﺮار:
ﺎن ا ِ
ﷲ
ُس ْﺒ َﺤ َ

َو ْال َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ِ
ﷲ

ﻻ ُ
َوﻻ ِإل َه ِإ ﱠ
اﷲ

و ُ
اﷲ َأ ْﻛ َﺒ ُﺮ
َ

َوﻻ َﺣ ْو َل َوﻻ ُﻗ ﱠو َة

ِإ ﱠﻻ ِﺑﺎ ِ
ﷲ ْال َﻌ ِﻠ ﱢي ْال َﻌ ِﻈ ْﻴ ِم

3

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه ﭘه ﺧﭙﻠو مﻨ％و ﮐ ３ﺗﮑﺮار ﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه له يﺎده ووايﺊ.
 -٢د ﺗﻤﺠﻴﺪ ﮐﻠﻤه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ :سﺒﺤﺎن اﷲ و الﺤﻤﺪﷲ....

4

دريم لوسﺖ

د ﺗوﺣﻴﺪ ﮐﻠﻤه

)(١

ﻻ ُ
ﻻ ِإل َه ِإ ﱠ
اﷲ َو ْﺣ َﺪ ُه َ
َ
يﻚ َل ُهَ ،ل ُه ْال ُﻤ ْﻠ ُ
ﻻ َﺷ ِﺮ َ
ﻚ
َو َل ُه ْال َﺤ ْﻤ ُﺪ...
د ﮐﻠﻤو ﺗﮑﺮار:
ﻻ ُ
ﻻ ِإل َه ِإ ﱠ
َ
اﷲ
َو ْﺣ َﺪ ُه َ
ﻻ َﺷ ِﺮ َ
يﻚ َل ُه
َل ُه ْال ُﻤ ْﻠ ُ
ﻚ
َو َل ُه ْال َﺤ ْﻤ ُﺪ

5

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﺗوﺣﻴﺪ ﮐﻠﻤه يو له ﺑﻞ ＇ﺨه وﭘو＊ﺘي.

ارزوﻧﻪ
 -١د ﺗوﺣﻴﺪ ﮐﻠﻤه له يﺎده ووايﺊ.
 -٢ﻻنﺪې ﮐﻠﻤه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
ﻻ ُ
ﻻ ِإل َه ِإ ﱠ
َ
اﷲَ ...........................و َل ُه ْال َﺤ ْﻤ ُﺪ...
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＇ﻠورم لوسﺖ

د ﺗوﺣﻴﺪ ﮐﻠﻤه

)(٢

ُ ....ي ْﺤ ِﻴ ْي َو ُي ِﻤ ْﻴ ُﺖ َو ُﻫ َو َﺣ ﱡي َ
ﻻ َي ُﻤ ْو ُت ِﺑﻴَ ِﺪ ِه ْال َﺨ ْﻴ ُﺮ
َو ُﻫ َو َﻋﻠﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْي ٍء َﻗ ِﺪيﺮ.
د ﮐﻠﻤو ﺗﮑﺮار:
ُي ْﺤ ِﻴ ْي
َو ُي ِﻤ ْﻴ ُﺖ
ِﺑﻴَ ِﺪ ِه ْال َﺨ ْﻴ ُﺮ

7

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې ﭘه ډلﻴﻴﺰه ﺗو－ه د ﺗوﺣﻴﺪ ﮐﻠﻤه ﺑﺸﭙ７ه ولولي.

ارزوﻧﻪ
 -١د ﺗوﺣﻴﺪ ﮐﻠﻤه ﭘه لوړ ﻏ ８ولولﺊ.
 -٢د ﺗوﺣﻴﺪ ﮐﻠﻤه له يﺎده ووايﺊ.
 -٣ﻻنﺪې ﮐﻠﻤه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
ُي ْﺤ ِﻴ ْیِ ...................................ﺑﻴَ ِﺪ ِه ْال َﺨ ْﻴ ُﺮ.....................................
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ﭘﻨ％م لوسﺖ

آيﺖ الﻜﺮسي

)(١

ُ
ﻻ ُﻫ َﻮ ْال َﺤ ﱡي ا ْل َق ُّﻴ ْﻮ ُم َ
اﷲ َ
لـﻪ ِإ َّ
ﻻ َت ْأ ُخ ُذ ُه ِسﻨَ ٌﺔ
ﻻ ِإ َ
ات وما ِفﻲ َ
َّو َ
ض َمﻦ
اﻷ ْر ِ
او ِ َ َ
الس َم َ
ﻻ َﻧ ْﻮ ٌم َل ُﻪ َما ِفﻲ َّ

ٖ

َذا ا َّل ِذ ْي َﻳ ْش َف ُع ِع ْﻨ َد ُه ِإ َّ
ﻻ ِب ِإ ْذ ِﻧﻪ...
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د آيﺖ الﮑﺮسي لوم７ۍ ﺑﺮﺧه ﭘه ﺧﭙﻠو مﻨ％و ﮐ ３ﺗﮑﺮار
ﮐ７ي او يو له ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١د آيﺖ الﮑﺮسي لوم７ۍ ﺑﺮﺧه ولولﺊ.
 -٢د آيﺖ الﮑﺮسي لوم７ۍ ﺑﺮﺧه له يﺎده ووايﺊ.
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ﺷﭙ８م لوسﺖ

آيﺖ الﻜﺮسي

)(٢

َ ...ﻳ ْع َل ُم َما َب ْﻴ َﻦ َا ْﻳ ِد ْﻳﻬ ِْم َو َما َخ ْل َف ُﻬ ْم َو َ
ﻻ ُﻳ ِح ْﻴ ُط ْﻮ َن
ـﻲ ٍء ِّم ْﻦ ِع ْل ِم ِﻪ ِا َّ
ـﻴ ُﻪ
ﻻ ِب َما َشـآ َء َو ِس َ
ـع ُك ْر ِس ُّ
ِب َش ْ
ض َو َ
ات َوا َ
ﻻ ْر َ
او ِ
ود ُه ِح ْف ُظ ُﻬ َما َو ُﻫ َﻮ
ﻻ َﻳ ُؤ ُ
الس َ
ـم َ
َّ
ـم
ْال َﻌ ِﻠ ﱡ
ــي ا ْل َع ِظ ْﻴ ُ

11

(البقـره)255/

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د آيﺖ الﮑﺮسي دويﻤه ﺑﺮﺧه يو له ﺑﻞ سﺮه ﺗﮑﺮار ﮐ７ي او
يو له ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١د آيﺖ الﮑﺮسي دويﻤه ﺑﺮﺧه ولولﺊ.
 -٢د آيﺖ الﮑﺮسي دويﻤه ﺑﺮﺧه له يﺎده ووايﺊ.
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اووم لوسﺖ

آيﺖ الﻜﺮسي

)(٣

ُ
اﷲ َ
ﻻ ُﻫ َﻮ ْال َﺤ ﱡي ا ْل َق ُّﻴ ْﻮ ُم َ
لـﻪ ِإ َّ
ﻻ َت ْأ ُخ ُذ ُه ِسﻨَ ٌﺔ
ﻻ ِإ َ
ات َو َما ِفﻲ ا َ
َّو َ
او ِ
ض َم ْﻦ
ﻻ ْر ِ
الس َم َ
ﻻ َﻧ ْﻮ ٌم َل ُﻪ َما ِفﻲ َّ
َذا ا َّل ِذ ْي َﻳ ْش َف ُع ِع ْﻨ َد ُه ِإ َّ
ﻻ ِب ِإ ْذ ِﻧﻪٖ َﻳ ْع َل ُم َما َب ْﻴ َﻦ َأ ْﻳ ِد ْﻳﻬ ِْم
َو َما َخ ْل َف ُﻬ ْم َو َ
ﻮن ِب َش ْﻲ ٍء ِّم ْﻦ ِع ْل ِم ِﻪ ِا َّ
ﻻ ِب َما
ﻻ ُﻳ ِح ْﻴ ُط َ
ات و َ
ض َو َ
اﻷ ْر َ
ﻻ َﻳ ُؤ ْو ُد ُه
او ِ َ
الس َم َ
َشآ َء َو ِس َع ُك ْر ِس ُّﻴ ُﻪ َّ
ِح ْف ُظ ُﻬ َما َو ُﻫ َﻮ ْال َﻌ ِﻠ ﱡي ا ْل َع ِظ ْﻴ ُم

13

(بقره )255 /

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې آيﺖ الﮑﺮسي ﭘه لوړ ﻏ ８ولولي او ﺑﻴﺎ دې يو له ﺑﻞ ＇ﺨه
ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١آيﺖ الﮑﺮسي ولولﺊ.
 -٢ﺑﺸﭙ７ې ﮐ７ئ :
ُ
ﻻ ُﻫ َﻮ ْال َﺤ ﱡي َ .................و َ
اﷲ َ
لـﻪ ِإ َّ
ﻻ َﻧ ْﻮ ٌم ......
ﻻ ِإ َ
ات و َ
اﻷ ْر َ
ض ..........................
او ِ َ
الس َم َ
َ -وسِ َع ُك ْرسِ ُّﻴ ُﻪ َّ

14

اﺗم لوسﺖ

د آيﺖ الﮑﺮسي ﻓﻀﻴﻠﺘونه
 د آيﺖ الﮑﺮسي ويﻞ ډيﺮ ﺛواب لﺮي.ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي:

ﮐﻠه ﭼ ３ويﺪه ﮐﻴﺪل ３آيﺖ الﮑﺮسي ووايه ،ﭘه
دې ﺗو－ه د اﷲ

له ﻃﺮﻓه درﺗه يو سﺎﺗونﮑی

！ﺎﮐﻞ ﮐ８５ي او ﺗﺮ سﻬﺎره ﻫﻴ＆ ﺷﻴﻄﺎن درﺗه ن８دې
ﮐ５ﺪای نﺸي .

)(١

 موږ له ﻫﺮ ﻓﺮض لﻤﺎن％ه وروسﺘه آيﺖ الﮑﺮسيوايو.
( -)١صحﻴح اﻟبخاری
15

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ＊وونﮑي ﭘه مﺮسﺘه د آيﺖ الﮑﺮسي د ﻓﻀﻴﻠﺘونو ﭘه اړه
ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د آيﺖ الﮑﺮسي ﭘه اړه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢ﻻنﺪې ﺟﻤﻠ ３ﺑﺸﭙ７ې ﮐ７ئ:
 -١د آيﺖ الﮑﺮسي...................ﺛواب لﺮي.
 -٢موږ له ﻫﺮ ﻓﺮض لﻤﺎن％ه وروسﺘه .....................وايو.

16

نﻬم لوسﺖ

ﺗوﺣـــﻴﺪ
د اﷲ

ﭘــه وﺣﺪانﻴــﺖ ﺑــﺎور لﺮلو ﺗــه ﺗوﺣﻴﺪ

وايي.
يو دی.

اﷲ

ﺷﺮيﮏ او سﺎری نه لﺮي.
له ﻫﺮ ﻋﻴﺒه ﭘﺎک دی.
موږ يوازې د اﷲ
اﷲ

د ！ولو مﺨﻠوﻗﺎﺗو ﭘﻴﺪا ﮐوونﮑی دی.

يوازې اﷲ

17

ﻋﺒﺎدت ﮐوو.

ﭘه ﻏﻴﺒو ﭘوﻫﻴ８ي.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ＊وونﮑي ﭘه مﺮسﺘه اﷲ

ﺗه د ﻋﺒﺎدت ﭘه اړه ﭘه ﺧﭙﻠو

مﻨ％ونو ﮐ ３ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﺗوﺣﻴﺪ ＇ه ﺗه ويﻞ ﮐ８５ي؟
 -٢ﭼﺎ ！ول موﺟودات ﭘﻴﺪا ﮐ７ي دي؟

18

لﺴم لوسﺖ

ﺷﺮک
له اﷲ

سﺮه د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺷﺮيﮏ او سﻴﺎل ２－ﻠو ﺗه

ﺷﺮک وايي.
ﺷﺮک لويه －ﻨﺎه ده.
له اﷲ

＇ﺨه ﭘﺮﺗه ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗه ﻋﺒﺎدت ﮐول ﺷﺮک

دی.
مﺸﺮک نه ﺑ＋ي.

اﷲ

مﺸﺮک ﺟﻨﺖ ﺗه نﺸي داﺧﻠ５ﺪای.

19

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د لوسﺖ له مﺘﻦ ＇ﺨه ﭘه  ３＂－اﺧﻴﺴﺘﻨ ３سﺮه ﭘه ﺧﭙﻠو
مﻨ％و ﮐ ３سوال او ＄واب ﺗﺮسﺮه ﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﺷﺮک ＇ه ﺗه ويﻞ ﮐ８５ي؟
 -2آيﺎ مﺸﺮک ﺟﻨﺖ ﺗه داﺧﻠﻴﺪای ﺷي؟

20

يوولﺴم لوسﺖ

د ﺷﺮک ﺑ５ﻠ３／

د ﺷﺮک ﺑ５ﻠ ３／ﻋﺒﺎرت دي:
 -له اﷲ

＇ﺨه ﭘﺮﺗه ﺑﻞ ＇ه ﺗه سﺠﺪه ﮐول.

 -له اﷲ

＇ﺨه ﭘﺮﺗه د ﺑﻞ ＇ه ﻋﺒﺎدت ﮐول.

 د ﺑﺘﺎنــو ،اور او نــورو ﺷــﻴﺎنو ﺗﻌﻈﻴــم اودرنﺎوی.
 -د اﷲ

21

ﭘه 請ﻔﺎﺗو ﮐ ３د مﺨﻠوق ﺷﺮيﮑول.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﺷﺮک د ﺑ５ﻠ／و ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١له اﷲ

＇ﺨه ﭘﺮﺗه ﺑﻞ ＇ه ﺗه سﺠﺪه ﮐول ＇ه ２－ﻞ ﮐﻴ８ي؟

 -2د ﺷﺮک ﺑ５ﻠ ３／ﺑﻴﺎن ﮐ７ئ.

22

دولﺴم لوسﺖ

ﮐﻔﺮ
ﮐﻔﺮ د انﮑﺎر ﮐولو ﭘه مﻌﻨﺎ دی.
د ﮐﻔﺮ ﺑ５ﻠ:３／
 -د اﷲ

او د ﻫﻐــه له رســول

＇ﺨه انﮑﺎر

ﮐول.
 د اسﻼم له ديﻦ ＇ﺨه انﮑﺎر ﮐول. د اسﻼم ﭘه ديﻦ مﻠﻨ６ې وﻫﻞ. ﺧﭙﻞ ＄ﺎن ﺗه ﮐﺎﻓﺮ ويﻞ.مــوږ ﺑﺎيﺪ د ﮐﻔــﺮي الﻔﺎﻇو له ويﻠــو ＇ﺨه ＄ﺎن
وسﺎﺗو.
23

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د لوسﺖ له مﺘﻦ ＇ﺨه ﭘه  ３＂－اﺧﻴﺴﺘﻠو سﺮه د ﮐﻔﺮ ﭘه اړه
ﭘه ﺧﭙﻠو مﻨ％و ﮐ ３ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﮐﻔﺮ د ＇ه ﭘه مﻌﻨﺎ دی؟
 -٢د ﮐﻔﺮ د ﺑ５ﻠ／و نومونه ولﻴﮑﺊ.
 -٣ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
 -مون ８ﺑﺎيﺪ .....................له ويﻠو ＄ﺎن وسﺎﺗو.

24

ديﺎرلﺴم لوسﺖ

اسﺘﻨﺠﺎء

)(١

اسﺘﻨﺠﺎء:
د ﺷﺮم ＄ﺎی ﭘﺎﮐولو ﺗه اسﺘﻨﺠﺎء ويﻞ ﮐ８５ي.
ﮐوﻻی ﺷو ﭘه ﻻنﺪنﻴو ﺷﻴﺎنو اسﺘﻨﺠﺎء وﮐ７و:
 اوﺑه لو！ه25

 ﺗﻴ８ه ﺗﺸﻨﺎب ﮐﺎﻏﺬموږ ﺑﺎيﺪ ﭘه ﭼﭗ ﻻس اسﺘﻨﺠﺎء وﮐ７و.
ﮐﻠه ﭼ ３نﺠﺎسﺖ زيﺎت وي ﭘه اوﺑو سﺮه اسﺘﻨﺠﺎء
واﺟﺒه ده.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي ﺑﺎيﺪ د ﻫﻐو ﺷﻴﺎنو ﭘه ﻫﮑﻠه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي ﭼ ３اسﺘﻨﺠﺎء ﭘﺮې
ﮐﻴ８ي.

ارزوﻧﻪ
 -١اسﺘﻨﺠﺎء ﺗﻌﺮيﻒ ﮐ７ئ؟
 -٢ﭘه ﮐومو ＇ﻴﺰونو سﺮه اسﺘﻨﺠﺎء ﮐول روا دي؟

26

＇وارلﺴم لوسﺖ

اسﺘﻨﺠﺎء

)(٢

ﻫﻐه ＇ه ﭼ ３اسﺘﻨﺠﺎء ﭘﺮې روا نه ده:
 ډوډۍ ﻫ６وﮐی ﺧوﺷﺎيي او ﻫﻤﺪارن／ه ﭘه ＊ي ﻻس سﺮه اسﺘﻨﺠﺎء روا نهده.
27

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﻫﻐو ＇ﻴﺰونو ﭘه اړه ﭼ ３اسﺘﻨﺠﺎء ﭘﺮې روا نه ده يو له
ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١د ﻫﻐو ＇ﻴﺰونو نومونه واﺧﻠﺊ ﭼ ３اسﺘﻨﺠﺎء ﭘﺮې روا نه ده.
 -٢اسﺘﻨﺠﺎء ﭘه دﻏو ＇５ﺰونو روا نه ده:
.............-٤.................-٣.................-٢ .................-١

28

ﭘﻨ％ﻠﺴم لوسﺖ

د اوداسه ﻓﺮﺿونه
د اوداسه ﻓﺮﺿونه ＇ﻠور دي

 -١د ！ول مﺦ مﻴﻨ％ﻞ.
 -٢د ﻻسونو مﻴﻨ％ﻞ له ＇ﻨ／ﻠو سﺮه.
＇ -٣ﻠورمه ﺑﺮﺧه د سﺮ مﺴﺢ ﮐول.
 -٤د ﭘ＋و مﻴﻨ％ﻞ له ＊ﻨ／ﺮيو سﺮه.
29

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ＊وون％ي ﭘه ان ７／ﮐ ３د ＊وونﮑي ﺗﺮ ﻻر＊وون ３ﻻنﺪې
ﻋﻤ ً
ﻼ اودس وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١د اوداسه ﻓﺮﺿونه ＇و دي؟
 -٢د اوداسه د ﻓﺮﺿونو نومونه واﺧﻠﺊ؟

30

ﺷﭙﺎړسم لوسﺖ

د اوداسه اوﺑه
ﭘه ﻻنﺪنﻴو اوﺑو سﺮه اودس ﮐول روا دي:

 -١د ﺑﺎران اوﺑه
 -٢د ﭼﻴﻨو او ويﺎلو اوﺑه
 -٣د ﮐوﻫﻴﺎنو اوﺑه
 -٤د سﻴﻨﺪ اوﺑه
31

 -٥د واورې ،ږل ９او يﺦ اوﺑه
 -٦د لويو ډن６ونو او ﺣوﺿونو اوﺑه
ﭘــه مــوږ ﻻزمه ده ﭼــ ３ﭘــه ﭘﺎﮐو اوﺑــو اودس
وﮐ７و.
ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﻫﻐو اوﺑو ﭘه ډولونو ﭼ ３اودس ﮐول ﭘﺮې روا دي
ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﭘه ﮐومو اوﺑو اودس ﮐول روا دي؟
 -٢ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
 -ﭘﺮ موږ ﻻزم دي ................... ..................وﮐ７و.

32

اووه لﺴم لوسﺖ

د ﺗ５ﺮ لوسﺖ ادامه
ﭘه ﻻنﺪې اوﺑو ﭘﺎﮐوالی روا نه دی:
 -١ﻫﻐه مﺎيﻌﺎت ﭼ ３اوﺑه نه ورﺗه ويﻞ ﮐﻴ８ي.
لﮑه :د م５وې اوﺑه＊ ،وروا ،ﭼﺎی او داس ３نور.
 -٢ﻫﻐــه اوﺑــه ﭼ ３نﺎﭘﺎک ﺷــی ﭘﮑــ ３لويﺪلی
وي.
موږ ﺑﺎيﺪ ﭘه نﺎﭘﺎﮐو اوﺑو اودس ونه ﮐ７و.

33

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﭘﺎﮐو او نﺎﭘﺎﮐو اوﺑو ﭘه اړه ﭘه ﺧﭙﻠو مﻨ％و ﮐ ３ﺧﺒﺮې
وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﭘه ﮐومو اوﺑو اودس ﮐول روا دي؟
 -٢ﭘه ﮐومو اوﺑو اودس ﮐول روا نه دي؟
 -٣ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
 -موږ ﺑﺎيﺪ .................................وﮐ７و.
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اﺗﻠﺴم لوسﺖ

د اوداسه مﺎﺗوونﮑي
د اوداسه مﺎﺗوونﮑي ﭘه ﻻنﺪې ډول دي:
 -١ﻏﺎﺋﻄه مواد ،مﺘﻴﺎزې او د ﺑﺎدو وﺗﻞ له مﻘﻌﺪ
＇ﺨه.
 -٢له ﺑﺪن ＇ﺨه د ويﻨ ３او زوو وﺗﻞ او ﺟﺎري
ﮐ５ﺪل.
 -٣ﭘه ډﮐه ﺧوله ﻗی ﮐول.
 -٤ﺧوب
 -٥ﺑ５ﻬوﺷي
 -٦لﻴونﺘوب
35

 -٧ﭘه لﻤﺎن％ه ﮐ ３ﭘه لوړ ﻏ ８ﺧﻨﺪل.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې ﭘه وړو ډلو وويﺸﻞ ﺷي او د اوداسه مﺎﺗوونﮑي دې يو
له ﺑﻞ ＇ﺨه وﭘو＊ﺘي.

ارزوﻧﻪ
 -١د اوداسه مﺎﺗوونﮑي ＇و دي؟
 -٢د اوداسه مﺎﺗوونﮑو ＇ﻴﺰونو نومونه واﺧﻠﺊ.

36

نولﺴم لوسﺖ

د لﻤﺎن％ه وﺧﺘونه
 -١د سﻬﺎر د لﻤﺎن％ه وﺧﺖ:
د 請ﺒﺢ 請ﺎدق )ر＊ﺘﻴﻨي سﺒﺎ( له راﺧﺘﻠو ＇ﺨه ﭘﻴﻞ
د لﻤﺮ ﺗﺮ راﺧﺘﻠو ﭘورې.
 -٢د مﺎسﭙ＋ﻴﻦ د لﻤﺎن％ه وﺧﺖ:
د لﻤﺮ له زوال ＇ﺨه د ﻫﺮ ﺷي د سﻴوري ﺗﺮ دوه
ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ５ﺪلو ﭘورې.
 -٣د مﺎز دي／ﺮ د لﻤﺎن％ه وﺧﺖ:
د مﺎسﭙ＋ــﻴﻦ د لﻤﺎن％ــه لــه ﭘﺎی ＇ﺨــه د لﻤﺮ ﺗﺮ
لويﺪلو ﭘورې.
 -٤د مﺎ＊ﺎم د لﻤﺎن％ه وﺧﺖ:
د لﻤــﺮ لــه لو４ﺪلــو ＇ﺨــه د ﺷــﻔﻖ ﺗــﺮ ورﮐ５ﺪلو
ﭘورې.
37

 -٥د مﺎﺧوسﺘﻦ د لﻤﺎن％ه وﺧﺖ:
د مﺎ＊ــﺎم د لﻤﺎن％ــه لــه ﭘــﺎی ＇ﺨــه د ﺷــﭙ ３ﺗﺮ
آﺧﺮه.
د لﻤﺎن％ه وﺧﺘونه
د مﺎسﭙ＋ﻴﻦ لﻤون＃

د مﺎزدي／ﺮ لﻤون＃

د مﺎ＊ﺎم لﻤون＃

د سﻬﺎر لﻤون＃

د مﺎﺧوسﺘﻦ لﻤون＃

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د لﻤﺎن％ه د وﺧﺘونو ﭘه ﻫﮑﻠه يو له ﺑﻞ ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨ３
وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
＇ -١وک د لﻤﺎن％ه وﺧﺘونه ﺑﻴﺎنولی ﺷي؟
＇ -٢وک ﺑه د مﺎسﭙ＋ﻴﻦ د لﻤﺎن％ه وﺧﺖ ووايي.
38

ﺷﻠم لوسﺖ

د لﻤﺎن％ه ﻓﺮﺿونه
ﭘه لﻤﺎن％ه ﮐ ３اووه ＇５ﺰونه ﻓﺮض دي:
 -١ﺗﺤﺮيﻤه ﺗﮑﺒﻴﺮ
 -٢ﻗﻴﺎم )دريﺪل(

39

 -٣ﻗﺮاﺋﺖ )ويﻞ (

 -٤رﮐوع

40

 -٥سﺠﺪه

 -٦وروسﺘ ９ﻗﻌﺪه )نﺎسﺘه(.

 -٧له لﻤﺎن％ه ＇ﺨه وﺗﻞ )سﻼم －ﺮ＄ول(.

41

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
＊وونﮑی دې ﭘه زده ﮐوونﮑو ﺑﺎنﺪې ﭘه ﻋﻤﻠي ﺑ２ه لﻤون ＃وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١د لﻤﺎن％ه ﻓﺮﺿونه ＇و دي؟
 -٢د لﻤﺎن％ه د ﻓﺮﺿونو نومونه واﺧﻠﺊ.
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يوويﺸﺘم لوسﺖ

وﺗﺮ لﻤون＃
د وﺗﺮ لﻤون ＃واﺟﺐ دی.
د وﺗﺮ لﻤون ＃درې رﮐﻌﺘه دی.
لﻤون ＃ﮐوونﮑی:
 ﭘه دريم رﮐﻌﺖ ﮐ ３د سورت له ويﻠو وروسﺘهد ﺗﮑﺒﻴﺮ ﭘه ويﻠو سﺮه دواړه ﻻسونه د ﺗﺤﺮيﻤه
ﺗﮑﺒﻴﺮ ﭘه ＇５ﺮ ﭘورﺗه ﮐوي.
 وروسﺘه له ﺗﮑﺒﻴﺮ ويﻠو ＊ی ﻻس ﭘه ﭼﭗ ﻻسږدي او د ﻗﻨوت دﻋﺎ وايي.
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د وﺗﺮ لﻤون ＃ﭘه ！ول／ي ﮐ ３ﭘه ﻋﻤﻠي ﺑ２ه اداء ﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١د وﺗﺮ لﻤون＇ ＃و رﮐﻌﺘه دی؟
 -٢د ﻗﻨوت دﻋﺎ د وﺗﺮو ﭘه ﮐوم رﮐﻌﺖ ﮐ ３ويﻞ ﮐ８５ي؟
 -٣ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
 -د وﺗﺮ لﻤون ............. ＃دی.
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دوه ويﺸﺘم لوسﺖ

د ﻗﻨوت دﻋﺎ

)(١

ُﻚ َو َن ْﺴﺘ َْﻐ ِﻔ ُﺮ َ
ك َو ُن ْﺆ ِم ُﻦ ِﺑ َ
ال ّﻠ ُﻬ ﱠم إ ﱠنﺎ َن ْﺴ َﺘ ِﻌ ْﻴﻨ َ
ﻚ َو َن َﺘ َو ﱠﻛ ُﻞ
ﻚ َو ُن ْﺜ ِﻨ ْي َﻋﻠَ ْﻴ َ
َﻋﻠَ ْﻴ َ
ﻚ ْال َﺨ ْﻴ َﺮ ...
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﻗﻨوت د دﻋﺎ لوم７ۍ ﺑﺮﺧه ﭘه ډلﻴﻴﺰه ﺗوﮐه ﭘه لوړ ﻏ８
ووايي.

ارزوﻧﻪ
 -١د ﻗﻨوت دﻋﺎ لوم７ۍ ﺑﺮﺧه ﭘه يﺎد ووايﺊ.
 -٢ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
 -ال ّﻠﻬم إنﺎ نﺴﺘﻌ ْﻴﻨﻚ...............و نﺆمﻦ ﺑﻚ.....................................
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درويﺸﺘم لوسﺖ

د ﻗﻨوت دﻋﺎ

)(٢

َو َن ْﺸ ُ
ــﺮ َ
ــﻜ ُﺮ َ
ــﻦ
ــﺮ ُك َم ْ
ك و َن ْﺨﻠَ ُ
ــﻊ َو َن ْﺘ ُ
ك َوﻻ َن ْﻜ ُﻔ ُ
ﱠي ْﻔ ُﺠ ُﺮ َ
ك...
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﻗﻨوت دﻋﺎ دويﻤه ﺑﺮﺧه ﭘه لوړ ﻏ ８ووايي او له يو ﺑﻞ
＇ﺨه دې ﭘو＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
د ﻗﻨوت دﻋﺎ دويﻤه ﺑﺮﺧه له يﺎده ووايﺊ.
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＇ﻠور ويﺸﺘم لوسﺖ

د ﻗﻨوت دﻋﺎ

)(٣

ــم ِإ ﱠي َ
ــﺠ ُﺪ َو ِإ َل ْﻴ َ
ــﺪ َو َل َ
ﻚ
ﺎك َن ْﻌ ُﺒ ُ
ﻚ ُن َﺼﱢﻠي َو َن ْﺴ ُ
ال ّﻠ ُﻬ ﱠ
َن ْﺴ َﻌﻰ...
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﻗﻨوت دﻋﺎ دريﻤه ﺑﺮﺧه ﭘه ډلﻴﻴﺰه ﺗوﮔه ﭘه لوړ ﻏ８
ووايي.

ارزوﻧﻪ
 -١د ﻗﻨوت دﻋﺎ دريﻤه ﺑﺮﺧه له يﺎد ووايﺊ.
 -٢ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
 -ال ّﻠﻬم إيﺎك نﻌﺒﺪ .................................نﺴﻌﻰ.
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ﭘﻨ％ه ويﺸﺘم لوسﺖ

د ﻗﻨوت دﻋﺎ

)(٤

َﻚ َو َن ْﺨ َﺸــﻰ َﻋ َﺬاﺑَ َ
ــﺪ َو َن ْﺮ ُﺟــوا َر ْﺣ َﻤﺘ َ
ﻚ ِإ ﱠن
َو َن ْﺤ ِﻔ ُ
َﻋ َﺬاﺑَ َ
ﻚ ِﺑ ْﺎل ُﻜ ﱠﻔﺎ ِر ُم ْﻠ ِﺤﻖٌ .
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﻗﻨوت دﻋﺎ وروسﺘ ９ﺑﺮﺧه ﭘه لوړ ﻏ ８ووايي.

ارزوﻧﻪ
 -١د ﻗﻨوت دﻋﺎ آﺧﺮه ﺑﺮﺧه ولولﺊ.
 -٢د ﻗﻨوت دﻋﺎ له يﺎده ＇ﺨه ووايﺊ.
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ﺷﭙ ８ويﺸﺘم لوسﺖ

د ﺟﻤﺎﻋﺖ لﻤون＃
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي:

ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ ســﺮه لﻤون ＃ﮐول له ＄ﺎن ﺗه لﻤﺎن％ه
＇ﺨه اووه ويﺸﺖ درﺟ ３ﻓﻀﻴﻠﺖ لﺮي

)(١

_ موږ ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه لﻤون ＃اداء ﮐوو.
_ د مﺎسﭙ＋ﻴﻦ او مﺎزدي／ﺮ لﻤون％ونه ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ
سﺮه ﭘه ﺧﻔﻴه )ورو( ويﻞ ﮐ８５ي.
_ د مﺎ＊ــﺎم ،مﺎﺧوســﺘﻦ او ســﻬﺎر لﻤون％ونه ﭘه
ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه ﭘه ﺟﻬﺮ )لوړﻏ (８ويﻞ ﮐ８５ي.
مــوږ ﭘه ﺟﻬﺮي لﻤون％ونو ﮐــ ３د امﺎم ﻗﺮاﺋﺖ ﺗه
ﻏوږ نﻴﺴو.
 -1اﻟبخارى
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﺟﻤﺎﻋﺖ د لﻤﺎن％ه ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د ﺟﻤﺎﻋﺖ د لﻤﺎن％ه ﭘه اړه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢ﮐوم لﻤون％ونه ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه ﭘه ﺧﻔﻴه )ورو( ويﻞ ﮐ８５ي؟
 -٣ﮐوم لﻤون％ونه ﭘه ﺟﻤﺎﻋﺖ سﺮه ﭘه ﺟﻬﺮ )لوړﻏ (８ويﻞ ﮐ８５ي؟
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اووه ويﺸﺘم لوسﺖ

請ﻒ ﺑﺮاﺑﺮول
ﺣﻀﺮت مﺤﻤﺪ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي:

請ﻔونه مو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ７ئ ＄ﮑه د 請ﻔونو ﺑﺮاﺑﺮول د
لﻤﺎن％ه ﺑﺮﺧه ده

)(١

 يو د ﺑﻞ ＇ﻨ ，ﺗه اوږه ﭘه اوږه دريﺪل سﻨﺖدي.
 د 請ﻔونو نه ﺑﺮاﺑﺮول د ﺣﺴﺪ او نﻔﺎق ﻻمﻞ－ﺮ＄ي.
 -1اﻟبخارى
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې ﭘه ！ول／ي ﮐ ３د 請ﻒ ﺑﺮاﺑﺮول ﺗﻤﺜﻴﻞ ﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د لﻤﺎن％ه د 請ﻒ ﭘه اړه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢د 請ﻒ نه ﺑﺮاﺑﺮول د ＇ه سﺒﺐ －ﺮ＄ي؟
 -٣ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
 -يو د ﺑﻞ ＇ﻨ .................................，سﻨﺖ دي.
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اﺗه ويﺸﺘم لوسﺖ

د مﺴﺠﺪ آداب
ﺟومﺎت ﺗه له نﻨوﺗﻠو ＇ﺨه مﺨﮑ ３اودس ﮐوو.
ﭘه ＊ ９ﭘ＋ه ﺟومﺎت ﺗه نﻨو＄و او دا دﻋﺎ وايو:
َال ّﻠ ُﻬ ﱠم ْ
اب َر ْﺣ َﻤ ِﺘ َ
ﻚ
اﻓﺘ َْﺢ ِل ْی َا ْﺑ َو َ
ﮐﻠه ﭼ ３له ﺟومﺎت ＇ﺨه راو＄و ،نو ﭼﭙه ﭘ＋ه
لوم７ۍ ﮐوو او دا دﻋﺎ وايوَ :ال ّﻠ ُﻬ ﱠم ِإ ﱢنی َأ ْسﺌَ ُﻠ َ
ﻚ
ِم ْﻦ َﻓ ْﻀ ِﻠ َ
ﻚ .
د ﭼﺎ د لﻤﺎن％ه ﭘه مﺦ ﮐ ３نه ﺗ５ﺮي８و.
ﭘه ﺟومﺎت ﮐ ３ﺑ＄ ３ﺎيه او ﭘه لوړ ﻏ ８ﺧﺒﺮې ﮐول
＊ه نه دي.
57

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﺟومﺎت د آداﺑو ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١د ﺟومﺎت له آداﺑو ＇ﺨه ＇و ﺑ５ﻠ ３／ووايﺊ.
 -٢ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ７ه ﮐ７ئ:
 -ﺟومﺎت ﺗه له نﻨوﺗﻠو مﺨﮑ...............３
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نﻬه ويﺸﺘم لوسﺖ

د اودس مﺎﺗي آداب
موږ ﺑﺎيﺪ د اودس مﺎﺗي ﭘه وﺧﺖ ﮐ ３ﻻنﺪې
آداب مﺮاﻋﺎت ﮐ７و:
ﮐﻠه ﭼ ３ﺑﻴﺖ الﺨﻼء ﺗه ＄و ،ﺑﺎيﺪ دا دﻋﺎ ووايو:
ﺚ َو ْال َﺨ َﺒﺎ ِﺋ ِ
ﻚ ِم َﻦ ْال ُﺨ ُﺒ ِ
ال ّﻠ ُﻬ ﱠم ِإ ﱢن ْی َأ ُﻋ ْو ُذ ِﺑ َ
ﺚ
له وﺗﻠو ＇ﺨه وروسﺘه دا دﻋﺎ وايوُ :ﻏ ْﻔ َﺮا َن َ
ﻚ
د نﻨوﺗﻠو ﭘه وﺧﺖ ﮐ ３ﮐﻴ２ه ﭘ＋ه او د وﺗﻠو ﭘه وﺧﺖ
ﮐ ９＊ ３ﭘ＋ه مﺨﮑ ３ﮐوو.
د اودس مﺎﺗي ﭘه وﺧﺖ ﮐ ３مﺦ او ﺷﺎ د ﻗﺒﻠ３
لوري ﺗه نه ﮐوو.
59

ﭘه اوﺑو ﮐ ３مﺘﻴﺎزې نه ﮐوو.
ﭘه ﮐﻴ ０ﻻس سﺮه د نﺠﺎسﺖ ＄ﺎی ﭘﺎﮐوو.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د اودس مﺎﺗي د آداﺑو ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﺑﻴﺖ الﺨﻼء ﺗه د نﻨوﺗﻠو دﻋﺎ ووايﺊ.
 -٢د ﺑﻴﺖ الﺨﻼء ＇ﺨه د راوﺗﻠو دﻋﺎ ووايﺊ.
 -٣د نﺠﺎسﺖ ＄ﺎی ﭘه ﮐوم ﻻس ﭘﺎﮐوو؟
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ديﺮﺷم لوسﺖ

د مﺴﻠﻤﺎن اﺧﻼق
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي زه د ＊و اﺧﻼﻗو د

ﺑﺸﭙ７ولو لﭙﺎره رال８５ل ﺷوی يم (١).
د مﺴﻠﻤﺎن له اﺧﻼﻗو ＇ﺨه دا دي:
 ﻫﻴ（وک سﭙﮏ نه ２－ي. يو او ﺑﻞ ﺗه ﺑ＋ﻨه او ﺗ５ﺮيﺪنه ﮐوي. له ﺧﭙﻞ مور او ﭘﻼر سﺮه نﻴﮑي ﮐوي او د ﻫﻐویﭘﺮ وړانﺪې ﭘه نﺮم ９سﺮه ﺧﺒﺮې ﮐوي او اﻃﺎﻋﺖ
ي ３ﮐوي.
 له ﺑﺪ －ﻤﺎن ９او ﺟﺎسوس＇ ９ﺨه ＄ﺎن سﺎﺗي. -١سﻨﻦ اﻟکبرا ﻟﻠبﻴﻬقی
61

 د ﺑﺪو لﻔﻈونو له ويﻠو ＇ﺨه ＄ﺎن ژﻏوري. دروغ نه وايي ،ﻏﻴﺒﺖ نه ﮐوي او له ﭼﺎ سﺮهدوﮐه نه ﮐوي.
 -او ﭼﺎﺗه ﮐﻨ％ﻠ ３ﻫم نه ﮐوي.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د مﺴﻠﻤﺎن د اﺧﻼﻗو ﭘه اړه يو له ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د اﺧﻼﻗو ﭘه اړه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢د مﺴﻠﻤﺎن د اﺧﻼﻗو ＇و ﺑ５ﻠ ３／ووايﺊ؟
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يو د４ﺮﺷم لوسﺖ

د مور او ﭘﻼر ﺣﻘوق
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي :ﭘه ر＊ــﺘﻴﺎ سﺮه اﷲ

ﺗﺎسو ﺗه د ﺧﭙﻠو مﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮونو ﭘه ﻫﮑﻠه د نﻴﮑ９
ﮐولو امﺮ ﮐوي ).(١
 موږ له ﺧﭙﻞ مور او ﭘﻼر سﺮه مﻴﻨه ﮐوو. له مور او ﭘﻼر سﺮه ﺗﻞ مﺮسﺘه ﮐوو. د ﺧﻴﺮ ﭘه ﮐﺎرونو ﮐ ３د ﻫﻐوی ﭘﻴﺮوي ﮐوو. له ﺧﭙﻞ مور او ﭘﻼر سﺮه نﻴﮑي ﮐوو. د ﻫﻐوی ﭘه وړانﺪې ﭘه ادب او درنﺎوي -١د احﻤد او ابﻦ ﻣاجﻪ ＇خﻪ رواﻳت
63

ﭼﻠﻨﺪ ﮐوو.
 -د ﻫﻐوی ﻏ ８ﺗه ژر ＄واب وايو.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د مور او ﭘﻼر د ﺣﻘونو ﭘه اړه ﭘه ﺑ５ﻼﺑ５ﻠو ډلو ﮐ ３ﺧﺒﺮې
وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د مور او ﭘﻼر ﭘه اړه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢د مور او ﭘﻼر د ﺣﻘونو نومونه واﺧﻠﺊ.
 -٣ﻻنﺪې ﺟﻤﻠه ﺑﺸﭙ ７ه ﮐ７ئ:
 ...........ﭘه وړانﺪې ............................ﭼﻠﻨﺪ ﮐوو.
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دوه د４ﺮﺷم لوسﺖ

د ＊وونﮑي ﭘه وړانﺪې اداب
رســول اﷲ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي ﭘه ﺗﺤﻘﻴﻖ سﺮه زه
)(١

＊وونﮑی رال８５ل ﺷوی يم .

 ＊وونﮑی زموږ د مور او ﭘﻼر ﭘه ＇５ﺮ دی. ﮐﻠه ﭼ ３لوسﺖ ﭘﻴﻞ ﮐوي ،نو ＊ه ﻏوږ ورﺗه نﻴﺴو. د ﻫﻐه د ﺧﺒﺮو ﭘه مﻨ ＃ﮐ ３نه ﻏ ８ي８و. د ﻫﻐــه ﭘــه موﺟوديــﺖ ﮐ ３ﺧﺒــﺮې ،لوﺑ ３اوﺷوﺧي نه ﮐوو.
 ﮐﻠه ﭼ ３ﭘه لوســﺖ ﮐ ３ﮐومه سﺘونﺰه ولﺮو ،نو دﻫﻐه ＇ﺨه ﭘو＊ﺘﻨه ﮐوو.
 -١د ابﻦ ﻣاجﻪ رواﻳت
65

د ﻫﻐه له اﺟﺎزې ＇ﺨه ﭘﺮﺗه له ！ول／ي ＇ﺨه ﺑﻬﺮ
نه و＄و.
 -د ＊وونﮑي نﺼﻴﺤﺖ مﻨو.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
له ＊وونﮑي سﺮه د ＊ه ﭼﻠﻨﺪ ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ئ.

ارزوﻧﻪ
 -١له ＊وونﮑي سﺮه ﺑﺎيﺪ ＇ﻨ／ه ﭼﻠﻨﺪ وﺷي؟
 -٢ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د ＊وونﮑي ﭘه اړه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟
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دري د４ﺮﺷم لوسﺖ

له ﺧﭙﻠوانو سﺮه ＊ه ﭼﻠﻨﺪ
ﻓﺮمﺎيي :ﻫﺮ ＇وک ﭼ ３ﻏواړي روزي ي３

رسول اﷲ

زيﺎﺗه او ﻋﻤﺮ ي ３اوږد ﺷي ،نو ﺑﺎيﺪ 請ﻠه رﺣﻤي ولﺮي (١).

 موږ له ﺧﭙﻠوانو سﺮه مﻴﻨه لﺮو. له ﺧﭙﻠوانو سﺮه سم ﭼﻠﻨﺪ ﮐوو. له ﻫﻐوی سﺮه اړيﮑ ３نه ﭘﺮې ﮐوو. له ﻫﻐوی سﺮه ﭘه ﮐﺎرونو ﮐ ３مﺮسﺘه ﮐوو. ﻫﻐوی ﺗه ﺿﺮر نه رسوو او ﺗﮑﻠﻴﻒ نه ورﮐوو.ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې له ﺧﭙﻠوانو سﺮه د ＊ه ﭼﻠﻨﺪ ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١له ﺧﭙﻠوانو سﺮه ﺑﺎيﺪ ＇ﺮن／ه ﭼﻠﻨﺪ وﮐ７و؟
 -٢ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

له ﺧﭙﻠوانو سﺮه د ﭼﻠﻨﺪ ﭘه اړه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -١صحﻴح اﻟبخاری .
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＇ﻠور د４ﺮﺷم لوسﺖ

د ﭼﺎﭘ５ﺮيﺎل ﭘﺎﮐوالی
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي:

ﺧﭙﻞ ﭼﺎﭘ５ﺮيﺎل ﭘﺎک وسﺎﺗﺊ

) (
١

موږ ﺑﺎيﺪ ﺧﭙﻞ ﭼﺎﭘ５ﺮيﺎل ﭘﺎک وسﺎﺗو.
 د ﮐور او ＊وون％ي ﭘه ﺷﺎوﺧوا ﮐ ３ون ３ﮐ＋ﻴﻨوواو سﺎﺗﻨه ي ３ﮐوو.
 －ﻼنو او ﭼﻤﻨونو ﺗه اوﺑه ورﮐوو. ﺧ％ﻠ ３ﭘه ＄ﺎن７／و ＄ﺎيونو ﮐ ３اﭼوو. د مﻴــوې ﭘوســﺘﮑي او ﺧوراﮐي ＇５ﺰونه ﭘه ﻻر -١سﻨﻦ اﻟکبرا ﻟﻠبﻴﻬقی – سﻨﻦ ترﻣذی
68

ﮐ ３نه اﭼوو.
 د ﭼﺎﭘ５ﺮيﺎل ﭘه ﺷــﻴﻦ والــي او ﺗﺎزه والي ﮐ３ﮐو＊） ﮐوو.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ژونﺪ د ﭼﺎﭘ５ﺮيﺎل د ﭘﺎک سﺎﺗﻠو ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
د ﺧﭙﻞ ژونﺪانه د ﭼﺎﭘ５ﺮيﺎل د ﭘﺎﮐوالي ﭘه اړه ﺑﺎيﺪ ＇ه وﮐ７و؟
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ﭘﻨ％ه د４ﺮﺷم لوسﺖ

له ژوو ) ＇ﺎرويو( سﺮه ﭼﻠﻨﺪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د ژوو له ﺟﻨ／ولو او ﻫﻐوی ﺗه له

ﺿﺮر رسولو ＇ﺨه مﻨﻊ ﮐ７ې ده (١).
موږ د ﺣﻴوانﺎﺗو ﭘه وړانﺪې له مﻬﺮﺑﺎن＇ ９ﺨه
ﮐﺎر اﺧﻠو.
 ژوو ﺗه وا＊ه او اوﺑه ورﮐوو. ﻫﻐوی نه وﻫو او نه ﭘﺮې ﻇﻠم ﮐوو. د ﺿﺮر رسوونﮑو ﺣﺸﺮاﺗو،لﮑه :مﺎر ،ل７م اوداس ３نورو وژل روا دي.
 -١سﻨﻦ ابی داود
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ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې له ژوو سﺮه د ﭼﻠﻨﺪ ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د ژوو د ﺟﻨ／ولو ﭘه اړه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢له ﺣﻴوانﺎﺗو سﺮه د ＊ه ﭼﻠﻨﺪ ﭘه اړه ＇و مﺜﺎلونه ووايﺊ.
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ﺷﭙ ８د４ﺮﺷم لوسﺖ

ﭘﺎﮐوالی
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي :د اسﻼم ديﻦ د ﭘﺎﮐوالي

ﭘﺮ ﺑﻨﺴ وﻻړ دی (١).
 مــوږ ﻫﺮ ســﻬﺎر ﺧﭙﻞ ﻏﺎ＊ــونه ﭘه مﺴــواک يﺎﺑورس ﭘﺎﮐوو.
موږ د ډوډۍ له ﺧوړلو مﺨﮑ ３او وروسﺘه ﺧﭙﻞ
ﻻسونه مﻴﻨ％و.
 ﭘه نﺎﭘﺎﮐو ﻻسونو ډوډۍ نه ﺧورو.ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ＊ه مﻴﻨ％و او ﭘﺎک ﮐﺎلي آﻏونﺪو.
له ﺗﺸــﻨﺎب وﺗﻠو ＇ﺨه وروســﺘه ﺧﭙﻞ ﻻســونه ﭘه
 -١صحﻴح اﻟبخاری
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請ﺎﺑون او ﭘﺎﮐو اوﺑو مﻴﻨ％و.
ﭘﺎﮐوالی له نﺎروﻏﻴو ＇ﺨه مﺨﻨﻴوی ﮐوي.

ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د ﭘﺎﮐوالي ﭘه اړه يو له ﺑﻞ سﺮه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د ﭘﺎﮐوالي ﭘه اړه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

 -٢ﻻنﺪې ﺟﻤﻠ ３ﺑﺸﭙ７ې ﮐ７ئ:
 ﭘﺎﮐوالی له .....................................ﮐوي. -ﭘه ........................ﻻسونو ډوډۍ نه ﺧورو.
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اووه د４ﺮﺷم لوسﺖ

ﺑ＄ ３ﺎيه ﺧﺒﺮې ﮐول
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮمﺎيﻠي دي ＇وک ﭼ ３ﭘه اﷲ

او د آﺧﺮت

ﭘه ورځ ايﻤﺎن لﺮي ،نو ﺗﻞ ﺑﺎيﺪ نﻴﮑ ３ﺧﺒﺮې وﮐ７ي او يﺎ
دې ُﭼﭗ اوسي «(١).
 له ﻫﻐو ﺧﺒﺮو ＇ﺨه ﭼ ３زموږ له ﭘﺎره ＂－ه نه لﺮي ＄ﺎن سﺎﺗو. له اړﺗﻴﺎ ﭘﺮﺗه زيﺎﺗ ３ﺧﺒﺮې نه ﮐوو. ﭘه ﻓﮑﺮ او ﻏور سﺮه ﺧﺒﺮې ﮐوو. له ﺑ５ﮑﺎره ﺧﺒﺮو ＇ﺨه ＄ﺎن ژﻏورو.ﻓﻌﺎلﻴﺖ
ارزوﻧﻪ

زده ﮐوونﮑي دې د ﺑ＄ ３ﺎيه ﺧﺒﺮو ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

د ﺑ＄ ３ﺎ４ه ﺧﺒﺮو ﮐولو ﭘه اړه ＇ه

ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟
 -١صحﻴح اﻟبخاری
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اﺗه د４ﺮﺷم لوسﺖ

د مﺴﻠﻤﺎن ﺧويونه
ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ ﻓﺮمﺎيﻠي دي :مﺴــﻠﻤﺎن ﻫﻐه ＇ــوک دی ﭼ ３ﺑﻞ
مﺴﻠﻤﺎن د ﻫﻐه د ﻻس او ژﺑ ３له ﺿﺮر ＇ﺨه ﭘه امﻦ وي (١).
د مﺴﻠﻤﺎن ＄ﻴﻨ ３ﺧويونه دادي:
 مﺴﻠﻤﺎن د ！ولو مﺨﻠوﻗﺎﺗو سﺮه ＊ه ﭼﻠﻨﺪ ﮐوي. ﭘه ﺧﭙﻠه وﻋﺪه وﻓﺎ ﮐوي. ﺗﻞ ر＊ﺘﻴﺎ وايي او له دروﻏو ＇ﺨه ډډه ﮐوي. 請ﺒﺮ ﮐوونﮑی او ﺷﮑﺮ ايﺴﺘونﮑی وي. ﺧﻠﮑو ﺗه ﭘه ＊و ﮐﺎرونو امﺮ او له ﺑﺪو ﮐﺎرونو ＇ﺨه ي ３مﻨﻊ ﮐوي. ﺧﭙﻠه ﻏوسه زﻏﻤي او د ﺧﻠﮑو ﺗ５ﺮوﺗﻨ ３ﺑ＋ي.ﻓﻌﺎلﻴﺖ
زده ﮐوونﮑي دې د مﺴﻠﻤﺎن د ﺧويونو ﭘه اړه ﺧﺒﺮې وﮐ７ي.

ارزوﻧﻪ
 -١د مﺴﻠﻤﺎن د ＇و ﺧويونو نومونه واﺧﻠﺊ.
 -٢ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
 -١صحﻴح اﻟبخاری
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د مﺴﻠﻤﺎن ﭘه ﻫﮑﻠه ＇ه ﻓﺮمﺎيﻠي دي؟

