
اسالمي ＊وونه او روزنه

اووم ټول／ی

د پوهن３ وزارت

د چاپ کال: ١٣٩٨ هـ . ش. 



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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ج

د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي  خه يې برخمن ک له نعمت 

نی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو.  لوم
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس د مرشتابه مقام، د هېواد په 
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او هاند  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کو 
ي، چې  ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل ک وک
ور  ولنې متمدن او گ ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع د نن ور

اوسېدونکي وي.
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه او  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



د

مخعنواند درس شم５ره

١د حديث شريف د علم پيژندنهلوم７ى لوست
٤د حديث شريف تدويندويم لوست
٦نيت او اخالصدريم لوست

١٠خير غو＊تنه＇لورم لوست
١٢د مسلمان په وړاندې د مسلمان مسئووليتپن％م لوست
١٦نيک اخالقشپ８م لوست
١٨شفقت او مهربانياووم لوست
٢٠طهارت )پاکوالى(اتم لوست
٢٢استنجا او نجاستنهم لوست
٢٤اودسلسم لوست

٢٧تيمميوولسم لوست
٣٠صالة )لمون＃(دولسم لوست

٣٤أذان او اقامتديارلسم لوست
٣٨د لمان％ه شرطونه＇وارلسم لوست
٤٠د لمان％ه واجبات او سنتونهپن％لسم لوست
٤٤د لمان％ه د ادا  کولو طريقهشپاړسم لوست
٤٨وتر او سنت لمون％ونهاوولسم لوست

٥٠تراويح لمون＃ او قضايي لمون％ونهاتلسم لوست
٥٢د لمان％ه مفسدات او مکروهاتنولسم لوست

٥٤د لمان％ه متفرقه مسايلشلم لوست
٥٨د ناروغ او مسافر لمون＃يوويشتم لوست

٦٠د سيرت النبي ارز＊تدوه ويشتم لوست
٦٤نبوي سيرت او تاريخدرويشتم لوست

٦٨له اسالم ＇خه وړاندې د جزيره العرب حالت＇لورويشتم لوست
٧٢له اسالم ＇خه د مخه د عربو حالتپن％ه ويشتم لوست

٧٦د پيغمبر اکرم )صلى اهلل عليه وسلم( نسبشپ８ويشتم لوست

د لوستونو شم５رې  



ه

مخعنواند درس شم５ره

٨٢د نبي کريم )صلى اهلل عليه وسلم( ميالداووه ويشتم لوست
٨٥محمد� د ＄وان９ په درشل ک３اته ويشتم لوست
٨٩د کعب３ شريف３ جوړولنهه ويشتم لوست

٩٥د نبوت او رسالت په سيوري ک３ د４رشم لوست
١٠١د وح３ د نزول ادامهيود４رشم لوست

١٠٣خديجه )رضى اهلل عنها(دوه د４رشم لوست
١٠٥پ＂ه بلنه)سري دعوت(دري د４رشم لوست

١٠٧داراالرقم )د رهبرۍ مرکز(＇لور د４رشم لوست
١٠٩ايمان او ثباتپن％ه د４رشم لوست
١١١د يتيم پالنهشپ８ د４رشم لوست
١١٣مرسته او کومکاووه د４رشم لوست

١١٧د مسلمان پ５ژندنهاته د４رشم لوست
١١٩د اسالم پن％ه بناوېنهه د４رشم لوست
١٢٣حياء ＇لو４＋تم لوست

١٢٥ن５شه يي توکييو＇لو４＋تم لوست
١٢٧د جماعت لمون＃دوه ＇لو４＋تم لوست

١٢٩د جمع３ او اخترونو لمون％ونهدري ＇لو４＋تم لوست
١٣٣د کسوف ، خسوف او استسقاء لمون％ونه＇لور ＇لو４＋تم لوست
١٣٥د جنازې احکامپن％ه ＇لو４＋تم لوست
١٣٧د ميت لمبول او ورباندې د جنازې لمون＃ کولشپ８ ＇لو４＋تم لوست
١٤١زکاتاووه ＇لو４＋تم لوست

١٤٥د ＇ارويو زکاتاته ＇لو４＋تم لوست
١٤٩د فصلونو او م５وو زکاتنهه ＇لو４＋تم لوست

١٥٣حجپن％وسم لوست
١٥٦د حج فرايض او واجباتيو پن％وسم لوست

١٦٠د حج ډولونه دوه پن％وسم لوست
١٦٢د حج متفرقه مسايلدرې پن％وسم لوست
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لوم７ى لوست

د حديث شريف د علم پيژندنه

حديث شريف چ３ د اسالمي شريعت دويم مصدر دى، نو پدې بايد وپوه８５و چ３ 
کوم علم د پيغمبر� له سنتو ＇خه بحث کوي. هغ３ ته د حديث شريف علم ويل 

ک８５ي.
د حديثو د علم تعريف، موضوع او غرض

د حديث د علم تعريف:)حديث( په لغت ک３: خبرو او هر نوي من＃ ته راغلي 
شي ته وايي. او په اصطالح ک３ له هغه علم ＇خه عبارت دى چ３ د پيغمبر�  قول 

فعل، او تقرير د متن او سند له لحاظه ＇７５ي.
د حديث د علم موضوع: د پيغمبر� وينا، ک７نه او تقرير دى.

د حديث د علم غرض: د پيغمبر� ري＋تن３ پيروي ده چ３ په دواړو جهانونو ک３ 
د انسان د سعادت او نيکمرغ９ المل گر＄ي.

فعاليت

زده کوونکي دې په ډله ييزه توگه د ＊وونکي په ملتيا د حديث د علم د موضوع او 
غرض تر من＃ د توپير په اړه بحث او مباحثه وک７ي.

د حديث د علم له ＄ينو اصطالحاتو سره اشنايي:
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١- تقرير: له تقرير ＇خه مطلب دا دى چ３ يو يا ＇و تنو اصحابو يوکار سرته رسولى 
وي او يا ي３ کومه خبره ک７ې وي او پيغمبر�  په هغه باندې له پوهيدلو وروسته د 

هغه په باره ک３ چوپتيا اختيار ک７ي وي.
٢- صحابي هغه ＇وک دى چ３ پيغمبر�  ي３ ليدلى، ايمان ي３ پرې راوړى او د 

ايمان په حالت ک３ وفات شوی وي.
٣- تابعي هغه ＇وک دى چ３ د اسالم په حالت ک３ ي３ له صحابي سره مالقات 

شوى وي او په همدې حالت ک３ وفات شوی وي.
حديث شريف دوه برخ３ لري:

الف- متن: له هغو الفاظو ＇خه عبارت دى چ３ د پيغمبر�  له ويناوو،  ک７نو او 
تقرير ＇خه حکايت کوي.

ب- سند: د حديث راويانو د نومونو له ل７ۍ ＇خه عبارت دى.

فعاليت

�زده کوونکي دې په ډله ييز ډول د لوست د اصطالحاتو په باره ک３ له يو بل ＇خه  t
وپو＊تي.

د حديث شريف ډولونه
حديث د راويانو د شمير له مخ３ په درې ډوله دی:

متواتر، مشهور او أحاد.
١- متواتر حديث

هغه حديث ته ويل کي８ي چ３ د راويانو شمير ي３ دومره زيات وي چ３ اتفاق کول ي３ 
په دروغو محال او غير ممکن وي.

د متواتر حديث شرطونه:
الف: د راويانو شمير ي３ زيات وي.

ب: د راويانو اتفاق کول ي３ په دروغو محال وي.
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ج: د راويانو شمير ي３ په ！ولو طبقو ک３ د تواتر له اندازې کم نه وي.

٢-مشهور حديث
هغه حديث ته ويل کي８ي چ３ د پيغمبر� په زمانه ک３ ي３ د راويانو شم５ر کم وي خو 
د تابعينو په زمانه ک３ مشهور شوى وي او د راويانو شمير ي３ په ！ولو طبقو ک３ د تواتر 

اندازې ته نه وي رسيدلى.
آحاد  -٣

له هغه حديث ＇خه عبارت دى چ３ د راويانو شمير ي３ د مشهور اندازې ته نه وي 
رسيدلی او يا دا چ３ د مشهور حديث ！ول شرطونه پک３ پوره نه وي.

فعاليت

�زده کوونکي دې د متواتر حديث فرق له مشهور او أحاد سره په ډلييز ډول بيان  t
ک７ي.

ارزونه

١- د حديث د علم تعريف، موضوع او غرض بيان ک７ئ.
٢-متواتر حديث تعريف او شرطونه ي３ بيان ک７ئ.  

٣- مشهور او أحاد حديث بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

زده کوونک３ دې د حديث لغوي او اصطالحي تعريف په خپلو کتابچو ک３ وليکي او 
تکرار ي３ ک７ي او دا چ３ صحابي او تابعي ＇وک دي؟
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دويم لوست

د حديث شريف تدوين
په لوم７ي لوست ک３ مو د حديث د علم او د هغه د اقسامو په اړه معلومات ترالسه 

ک７ل، په دې لوست ک３ به د احاديثو د را！ولولو او ليکلو په هکله خبرې وک７و. 
أيا تاسو پوهي８ئ چ３ ＇رنگه احاديث  را！ول شوي او ليکل شوي دي؟

لوم７ۍ مرحله
اصحابو کرامو به د پيغمبر� په ژوند کى هغه ！ول３ خبرې، ک７ن３ او تقريرونه زده 
ليکل  پر دې  او ＄ين３ اصحابو سربيره  به ي３ ورباندې کاوه  او استدالل  کول، عمل 

هم.
خو د پيغمبر� له رحلت ＇خه وروسته ＄ينو اصحابو ته دا احساس پيدا شو چ３ نبوي 
احاديث بايد وليکل شي، تر＇و د احاديثو حفاظت او ساتنه وشي، په همدې خاطر د 
احاديثو د ليکلو ل７ۍ پيل شوه. د احاديثو د تدوين لوم７ۍ مرحله د اصحابو په دور ک３ د 

پيغمبر� له وفات ＇خه  وروسته پيل شوه او همدا د احاديثو د ليکلو لوم７ی پ７او و.

فعاليت

�زده کونکي دې د تدوين د معنا او د احاديثو د تدوين د پيل په اړه په خپلو ک３ سره  t
بحث وک７ي.

په رسمي ډول د احاديثو د تدوين دويمه مرحله
کله چ３ حضرت عمر بن عبدالعزيز د هجرت په)۹۹(کال د مسلمانانو خليفه شو؛ 
تصميم ي３ ونيو تر＇و احاديث جمع او تدوين ک７ي او په دې کار ک３ ي３ دوه هدفونه په 

نظر ک３ وو چ３ په الندې ډول دي: 
١. دا چ３ په نبوي احاديثوک３ دروغ گ６ نه شي

کله چ３ اسالمي فتوحات زيات شول او د مختلفو اديانو خلک د اسالم په دين مشرف 
شول د دې و４ره پيدا شوه چ３ د اسالم د＊من３ ډل３ د پيغمبر� په احاديثو ک３ السوهنه 
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ونه ک７ي او له ＄انه جوړ شوي احاديث د پيغمبر� په احاديثو ک３ ورگ６ نه ک７ي.
٢. دا چ３ نبوي احاديث ضايع نه شي

 د وخت په تيريدو او د اصحابو د شهادت او وفات له کبله، د دې ويره وه چ３ نبوي 
احاديث به له من％ه الړ شي بناًء د مسلمانانو خليفه عمر بن عبدالعزيز خپلو واليانو ته، 
چ３ د هغوی له جمل３ ＇خه محمد بن عمروبن الحزم ته چ３ د مدين３ منورې والي و، 
دنده ورک７ه چ３ د وخت مشهور عالم محمد بن شهاب الزهرى په مرسته نبوي احاديث 
را！ول او د کتاب په شکل ک３ وليکي. دغه کار يوا＄３ په مدينه منوره ک３ نه،  بلک３ ډ４رو 
علماوو په مکه، عراق، بصره او کوفه ک３ د دې کار په سرته رسولو ک３ برخه واخيسته.

له دې وروسته د نبوي احاديثو د را！ولولو او تدوين کار دوام وموند او ！ول احاديث په 
خورا غ＂و کتابونو ک３ تاليف شول چ３ مشهور کتابونه ي３ په الندې ډول دي:

د وفات ن５＂هد ليکونکي نوم او د تولد ن５＂هد کتاب نومشم５ره

٢٥٦ هـمحمدبن اسماعيل بخاري )رح( ١۹٤هـصحيح البخاري ١

٢٦١ هـمسلم بن حجاج نيشاپوري )رح(              ٢٠٤ هـ صحيح مسلم ٢

٢٧۹ هـمحمد بن عيسی ترمذي )رح(                 ٢٠۹ هـ   جامع ترمذي ٣

٢٧٥ هـسليمان بن اشعث سجستاني )رح(           ٢٠٢ هـ سنن نسايي ٤

٢٧٣ هـمحمد بن يزيد قزويني )رح(                   ٢٠۹ هـ سنن ابن ماجه ٥

٣٠٣ هـاحمدبن شعيب نسايی )رح(                   ٢١٥ هـسنن ابوداوود٦

*دغه فقره اضافي معلومات دي، د زده کوونکو لپاره په امتحان ک３ شامل نه دي.

ارزونه

١- أيا د احاديثو تدوين د پيغمبر�  په زمانه ک３ موجود و؟
٢- د کوم خليفه په وخت ک３ د احاديثو تدوين پيل شو؟

٣- د احاديثو د مشهورو کتابونو نومونه وليکئ.
کورن９ دنده

د احاديثو د تدوين او د هغو د سترو علماوو په اړه خپل معلومات وليکئ.
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دريم لوست

�à�=�Îç· ßq%�åç�=� ß¹Ç àiße� àKá£åß��6 ß¹>ß®�$àÄá¿ ß¢�à�=� ßÊ åuße%� åH> çìßá�=� åÀáE�ßf ß» à¢� áÀ ß¢
� áKß¾>ß²� áÀ ß»ßª�(ÏßÇß¾�>ßº� æÔåfáº=� ȩ̈ à³å¶�>ßç�åCßÆ�( åL>çÉë¿¶>åE� à¹> ß» á¢ßáÙ=�>ßç�åC �6 à¹Çà̄ßÈ�$ ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢
�>ßÉá¾ àbå¶ �àÄàIßf áRåÂ� áKß¾>ß² � áÀßºßÆ �(åÄå¶Ç àißeßÆ �å�= � ß�åC �àÄàIßf áRåÃßª �åÄå¶Ç àißeßÆ �å�= � ß�åC �àÄàIßf áRåÂ

WÄÉ·¢�°«JºY�*�åÄáÉß¶åC�ßf ßQ> ßÂ�>ßº� ß�åC�àÄàIßf áRåÃßª�> ßÃ àQçÆßhßJßÈ�æÌß?ßfáº=�áÆß?�> ßÃàFÉ åràÈ
د راوي پيژندنه

نوم مبارک ي３ عمر، د پالر نوم ي３ )خّطاب( کنيه ي３ )ابوحفص( او لقب ي３ )فاروق( 
دى. د مسلمانانو دويم خليفه دى. له بعثت ＇خه تقريباً )٣٠( کاله د مخه زي８يدلى، 
او د نبوت په شپ８م کال په اسالم مشرف شوى او له برکته ي３ اسالم او مسلمانانو قوت 

وموند.
د ده د خالفت په دوران ک３ شام، مصر، فلسطين، بيت المقدس او عراق فتح شول، د 
هجرت په)٢٣(کال د يوه مجوسي غالم له خوا چ３ ابولؤلؤ نوميده، پداس３ حال ک３ چ３ 
د سهار د لمان％ه په امامت والړ و، په خنجر ووهل شو او د )٦٣( کلن９ په عمر په شهادت 

ورسيد. وروسته د پيغمبر� او ابوبکر صديق W تر＇ن， خاورو ته وسپارل شو.

فعاليت

�زده کونکي دې، د راشدو خلفاوو د نومونو او په ＄انگ７ې تو－ه د حضرت عمر )رضی  t
اهلل عنه( په باره ک３، په ډله ييز ډول بحث او مباحثه وک７ي.

نيت او اخالص
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د کلمو معنا
د )نيت( جمع ده، قصد او ارادې ته وايي. ١. النِّيَّاِت:   

نيت ي３ وک７. ٢. نََوى:  
＊％ه.    6æÌß?ßfáº= .٣

کس )نر وي او که ＊％ه( ٤. اْمِرٍئ:   
الس ته ي３ راوړي. ٥. يُِصيُبَها:   

هجرت ي３ وک７. ٦. َهاَجَر:   
د حديث شريف معنا

له حضرت عمر W ＇خه روايت دى، فرمايي: ما له رسول اهلل �＇خه واوريدل 
چ３ وي３ فرمايل: ！ول اعمال يوا＄３ له نيت سره ت７او لري او بس.

هر چا ته به هغه ＇ه وي چ３ نيت ي３ ک７ى وي. که يو چا د اهلل او د اهلل د رسول د رضا 
او خو＊９ لپاره هجرت وک７؛ نو هجرت ي３ د اهلل تعالى او د اهلل د رسول لپاره دی، 

يعنی اهلل تعالی به ورته پرې اجر او ثواب ورکوي.
او که ي３ هجرت د دنيا د الس ته راوړلو لپاره ک７ى وي چ３ هغه الس ته راوړي او يا ي３ 
هجرت له ＊％３ سره د نکاح په خاطر ک７ى وي چ３ نکاح ورسره وک７ي نو په حقيقت 

ک３ ي３ هجرت د هماغه  ＇ه لپاره دى چ３ نيت ي３ ورته ک７ى وي.
د نيت معنا او هدف

)نيت( په لغت ک３ د زړه قصد او ارادې ته وايي. په پورتني حديث شريف ک３ له نيت 
نيت  او  کار کوي  انسان  په خاطر  د رس５دلو  ورته  ＇خه مقصد هغه هدف دى چ３ 

عبادت له عادت ＇خه جال کوي.
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د حديث شريف حکمت
په کومه ！ولنه ک３ چ３ وگ７ي د نيکو کارونو په سرته رسولو ک３ رياکاري کوي او په 
باطن ک３ د هغو خالف نيت لري، په دې سره د خلکو په من＃ ک３ دوکه، چل، دروغ 

ويل، ب３ اعتمادي او نفاق پيدا کي８ي.
خو د دې پر خالف په کومه ！ولنه ک３ چ３ وگ７ي د خداى > د رضا په خاطر 
نيک کارونه سرته رسوي، ري＋تينولي، سپ５）لتيا، مينه او اعتماد رامن＃ ته ک８５ي، نو 
الزمه ده چ３ مسلمانان د خداى تعالى د رضا د الس ته راوړلو لپاره په ！ولو کارونو ک３ 

د نيت پاکوالي ته پام وک７ي او وه）ول شي.

فعاليت

�زده کونکي دې، په ډله ييز ډول د ＊وونکي په مرسته د ريا ضررونه او د اخالص  t
گ＂３ بيان ک７ي.

د حديث شريف گ＂３:
١- د نيت اهميت: اهلل تعالى ته يوا＄３ هغه عمل قبول او د ارز＊ت وړ دى چ３ په ＊ه 

نيت يعن３ يوا＄３ د ده د رضا لپاره پيل شوی وي.
٢- د ريا ضرر: هر کار چ３ د ريا په خاطر تر سره  شوی وي نه يوا＄３ دا چ３ اهلل تعالى 

ته قبول نه دى، بلک３ گناه گ２ل ک８５ي.
٣-هجرت: له مک３ مکرم３ ＇خه مدين３ منورې ته هجرت کول ډ４ر خطرناک او 
گران کار و او د متعهد مسلمان يوه ن＋ه وه، خو بيا هم ثواب او اجر ي３ په نيت پورې 
ت７لی دی، که چ５رې هجرت د اهلل تعالى د رضا د الس ته راوړلو لپاره وي؛ ثواب لري 

او که چ５رې د دنيوي کارونو په خاطر وي، اجر  او ثواب نه لري.
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ارزونه

١- د اعمالو ثواب په ＇ه پورې اړه لري؟
٢- د حديث معنا بيان ک７ئ.

٣- د ريا او ＄ان ＊ودن３ زيانونه ＇ه دي؟

کورن９ دنده

١- د دې لوست حديث له ژباړې سره وليکئ.
�ÏßÇß¾�>ßº$�ياد ک７ئ. æÔåfáº=� ȩ̈ à³å¶�>ßç�åCßÆ� åL>çÉë¿¶>åE� à¹> ß» á¢ßáÙ=�>ßç�åC% ٢- د حديث دغه عبارت
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＇لورم لوست 

خير غو＊تنه
��=�Î·q��=� å¹Çie�½åa>]�Ä¿¢��>£I��=�Êue�´¶>º� åÀE� åk¾?�ßÌßh ß��ÊE?�À¢
� çGåà��ÎçJU� á¼ à² àbU?� àÀåºÖàÈ�× �6¹>®�¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Î·q��¿¶=�À¢�¼·iÆ�ÄÉ·¢

�¶¿»Äj�* ]متفق عليه[ èGåà��>º�ÄÉ]Ù
د راوي پ５ژندنه

نوم ي３ انس بن مالک، د انصارو له جمل３ ＇خه يو جليل القدر صحابي دى، پوره لس 
کاله ي３ د رسول اهلل په خدمت ک３ ت５ر ک７ي دي او د فقهاوو صحابه وو له جمل３ ＇خه دى. 
پيغمبر� ورته داس３ دعا ک７ې ده چ３ عمر دې اوږد، په مال او اوالد ک３ دې برکت شه او 

جنت دې نصيب شه. نوموړى صحابي د هجرت په)۹٣( کال وفات شوی دی.
د کلمو معنا

نشي ک５داى يو له تاسو پوره مؤمن   : á¼ à² àbU?� àÀåºÖàÈ�×
تر＇و خوښ ک７ي د خپل ورور لپاره.    :ÄÉ]Ù� çGåà��ÎçJU

هغه ＇ه چ３ ＄ان ته ي３ خو＊وي.    :Äj«¿¶� èGåà��>º
د حديث شريف معنا

له حضرت انس )رضي اهلل عنه( ＇خه روايت دى چ３ پيغمبر �  وفرمايل:
هي）وک د پوره ايمان خاوند کيداى نشي تر＇و خپل مسلمان ورور ته هغه ＇ه خوښ  

ک７ي، کوم چ３ ＄ان ته ي３ خو＊وي.
د حديث شريف حکمت

د کوم３ ！ولن３ وگ７ي چ３ خير غو＊تونکي او د خير رسون３ په فکر ک３ وي او د داس３ 
ژوند په ه）ه ک３ وي چ３ يو له بل سره ＊يگ２ه وک７ي، ！ولنيزو گ＂و ته پک３ پاملرنه وشي 
او هي）کله ！ولنيزې گ＂３ د شخصي گ＂و قرباني نه شي، نو له هر اړخه به يوه قوي او 

پياوړې ！ولنه وي.
خو که وگ７ي ي３ ＄ان غو＊تونکي وي، ＄ان ته د گ＂３ او نورو ته د ضرر رسولو په ه）ه 

ک３ وي، په دې صورت ک３ به په دغه ！ولنه ک３ د＊مني، کين３ او حسد ＄اى نيسي.
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نو په کار ده چ３ په مسلمانانو ک３، نورو ته د خير رسولو احساس را ژوندى او ！ول 
د４ته وه）ول شي. له منفعت طلب９، ＄ان غو＊تن３ او د شخصي گ＂و لپاره د عامه گ＂و 

له قرباني کولو ＇خه منعه ک７اى شي.

فعاليت

�زده کونکي دې په ډله ييز ډول د خير غو＊تن３ گ＂３ او د ＄ان غو＊تن３ ضررونه  t
بيان ک７ي.

د حديث شريف گ＂３:
١. له ＄ان غو＊تن３ ＇خه ډډه کول: هغه ＄ان غو＊تونکى انسان چ３ خپل３ گ＂３ د 

نورو په  ضرر ک３ ل＂وي، کامل مسلمان نه دى.
لپاره هم  نورو  د  پوره کي８ي چ３  ايمان هغه وخت  يو مسلمان  د  ايمان کمال:  د   .٢

خيرغو＊تونکى وي.
نسبي  له  سره  مسلمان  بل  له  اړيک３  مسلمان  يو  د  دى:  ورور  مؤمن  د  مؤمن   .٣

ورورگلوۍ ＇خه ډ４رې پياوړې وي.
٤. په خير غو＊تن３ باندې ！ينگار: پيغمبر � په دې حديث شريف ک３ مسلمانان 

خير غو＊تن３ ته رابللي او له ＄ان غو＊تن３ ＇خه ي３ منع ک７ي دي.

ارزونه

١-  د حديث دگ＂و په اړه خپل معلومات وواياست.
٢- نورو ته له خير غو＊تن３ ＇خه مقصد ＇ه دى؟ له مثال سره ي３ بيان ک７ئ. 

٣- د حديث شريف معنا بيان ک７ئ.
کورن９ دنده

١- د خير غو＊تن３ د اهميت په باره ک３، يوه مقاله وليکئ چ３ له پن％و کر＊و ＇خه کمه نه وي.
٢- پورتنى حديث شريف حفظ ک７ئ.
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پن％م لوست

د مسلمان په وړاندې د مسلمان مسؤوليت
�Ç à]ß? � à¼å· ájàá�= �6 ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�à�=�Îç· ßq�å�=� à¹áÇ àiße� ß¹>ß® �6 ß¹>ß® �W �ßÌßfáÈßf àÂ�ÊåEß? � áÀ ß¢
� ßP ßØßM�åÅåeáb ßq� ß�åC�à� ånàÈ�ßÆ%�>ß¿ àÂ> ßÂ�ÏßÇá̄çJ¶=�(àÅ àfå̄áß�� ß×ßÆ�àÄà¶ àdáß�� ß×ßÆ�àÄ à»å· á�ßÈ� ß×�¼å· ájàá�=
�¼å· ájàá�=�Îß· ß¢�¼å· ájàá�=� ȩ̀ à²�( å¼å· ájàá�=�àÅ> ß]ß?�ßfå̄áß�� áÁß?�ëf çn¶=�Àåº� æÔåfáº=� åG ájßå}�$ æL=çfßº

W¼·jº�Å=ÆeY�*�àÄ àuáf å¢ßÆ�àÄà¶>ßºßÆ�àÄàºßa�ã½=ßf ßU

د راوي پيژندنه
نوم ي３ عبدالرحمن بن صخرالدوسي، لقب ي３ )ابوهريره( او د هجرت په اووم کال مسلمان 
شوى دى. ډ４ره موده ي３ د پيغمبر � خدمت ک７ى، له همدې امله ي３ له رسول اهلل� 
＇خه گ０ شمير احاديث روايت ک７ي دي. دغه جليل القدر صحابي په تقوى او پرهيزگارۍ 

مشهور او د لوړ ذکاوت خاوند و او د هجرت په )٥٨( کال ک３ وفات شوی دی.

د کلمو معنا
پر هغه ظلم نه کوي.    :àÄ à»å· á�ßÈ� ß× -1

او هغه ي３ مالت７ نه پري８دي.     :àÄà¶ àdáß�� ß×ßÆ -2

او هغه نه سپکوي.    :àÅ àfå̄áß�� ß×ßÆ -3

پرهيزگاري.    :ÏßÇá̄çJ¶= -4

بس ده يو انسان ته.   : æÔåfáº=� åG ájßå} -5

ناموس، عزت، آبرو.     :záfå¢ -6
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د حديث شريف معنا

له ابوهريره W  ＇خه روايت دى چ３ پيغمبر� وفرمايل:
مسلمان د مسلمان ورور دى، نه په خپله ورباندې ظلم کوي او نه ي３ د  مظلوميت پر مهال 
ب３ مالت７ه پر８４دي او نه هغه سپکوي. د حديث راوي ابوهريره W وايي چ３ په دې وخت 
ک３ پيغمبر� خپل３ سين３ ته اشاره وک７ه او درې ＄ل３ ي３ وفرمايل: تقوى په دې ＄اى 
ک３ ده، د يو چا د بدوالي لپاره همدا کافي ده چ３ خپل مسلمان ورور سپک ک７ي او د 

هر مسلمان وينه، مال او أبرو پر بل مسلمان باندې حرام دي.

فعاليت

�زده کوونکي دې د دې حديث شريف په اړه مباحثه وک７ي. t

د حديث شريف حکمت

ورور گلوي، مرسته، يو بل ته درناوى د نورو خلکو پر نفس، مال او أبرو له ظلم او تيري 
＇خه ＄ان ساتل، له مظلوم ＇خه دفاع او له اهلل تعالى ＇خه و４ره، د يوې سالم３ ！ولن３ له 
اساساتو ＇خه دي او له دې پرته په ！ولنه ک３ د نظم  راوستل اصًال ممکن نه دي. ＄که 
خو پيغمبر � په خپلو )جوامع الکلم( عبارتونو ک３، پورتني پراخه مفاهيم او مطالب 

بيان ک７ي دي.
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د حديث شريف گ＂３:
١- اسالمي ورور گلوي: يو مسلمان د بل مسلمان ورور دى، البته نارينه د نورو ورو１ه 
او＊％ينه د نورو خويندې گ２ل ک８５ي، کله چ３ ！ول سره ورو１ه او خويندې شول؛ نو الزمه 
ده هغه حقوق او وجايب چ３ ورو１ه او خويندې ي３ يو د بل په وړاندې لري، د خپل توان 

په اندازه رعايت ک７ي.
٢- د ظلم حراموالى: ظلم د حق پايمالولو ته وايي، هر ډول تيري او ناحقه الس وهن３ 

په ک３ شاملي８ي، ظلم که په هر رنگ  او هره بهانه وي؛ حرام دى.
٣- له مظلوم ＇خه دفاع کول: مسلمان ته نه ＊ايي چ３ خپل مسلمان ورور د مظلوميت 

پر مهال يوا＄３ پر８４دي، بلک３ مالت７ ي３ ورباندې الزم دى.
٤- له سپکاوي ＇خه منع: د نورو سپکاوى او ذليلول حرام دي.

درناوى  هم  ي３  هغوى  تر＇و  وک７ي  درناوى  نورو  د  بايد  مسلمان  درناوى:  نورو  ٥-د 
وک７ي.

٦- اصلي تقوا باطني تقوا ده: ＄که چ３ که چ５رې په باطن ک３ له  اهلل تعالى ＇خه ويره 
نه وي؛ د انسان ！ول کارونه په ريا او نفاق بدل８５ي.

٧- تر ！ولو لوى شر: د مسلمان ورور سپکاوى دى.
٨-  د نورو پر نفس ت５رى کول حرام دي: پر نفس باندې د تجاوز ！ول ډولونه، لکه: وژل، 

تعذيبول، وهل او ！کول او له يو بل سره جنگ کول په اسالمي ！ولنه ک３ حرام دي.
۹- د نورو پر مال ت５رى کول حرام دي: د نورو پر مال، حقونو او گ＂و باندې هر ډول ت５رى 

کول په اسالمي ！ولنه ک３ حرام دي.
١٠- د نورو خلکو پر أبرو او عزت تيرى کول حرام دي: په اسالمي ！ولنه ک３ د انسانانو 

أبرو، عزت او عفت خوندي وي او هر ډول ت５رى ورباندې حرام او ناروا دى.
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ارزونه

١- مسلمانان په خپلو ک３ يو د بل پر وړاندې ＇ه مسؤوليتونه لري؟
٢- الندې عبارتونه تکميل ک７ئ:

�*�àÅàfå̄áß�� ß×ßÆ�********** ß×ßÆ�******** ß×�¼å· ájàá�=�Ç à]ß?� à¼å· ájàá�= 
*�àÄ àuáf å¢ßÆ�*********ßÆ�*******ã½=ßf ßU�¼å· ájàá�=�Îß· ß¢�¼å· ájàá�=� ȩ̀ à² 

کورن９ دنده

١- د دې لوست حديث له معنا سره وليکئ.
٢- الندې عبارتونه په يادو زده ک７ئ:

*�àÅ àfå̄áß�� ß×ßÆ�àÄà¶ àdáß�� ß×ßÆ�àÄ à»å· á�ßÈ� ß×�¼å· ájàá�=�Ç à]ß?� à¼å· ájàá�= 
�*�àÄ àuáf å¢ßÆ�àÄà¶>ßºßÆ�àÄàºßa�ã½=ßf ßU�¼å· ájàá�=�Îß· ß¢�¼å· ájàá�=� ȩ̀ à² 
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شپ８م لوست

نيک اخالق

��=�Îç· ßq%��=�¹Ç àiße� àKá¶ß@ ßi�6 ß¹>ß®�$Ä¿¢��=�Îue%�Á>ß£áß�� åÀáE�l=çÇç¿¶=�À ß¢
� å� � ßµ> ßU �>ßº �¼áMåáÝ=ßÆ �(°à·àá�= �À áj àU �äå�á¶= �6 ß¹>ß® �;¼áMåáÝ=ßÆ �äå�á¶= �À ß¢ �$ ß¼ç· ßißÆ �åÄáÉß· ß¢

·l>ç¿¶=�åÄáÉß� ]رواه مسلم[ ß¢�¤å· çìßÈ� áÁß?� ßKáÂåfß²ßÆ�( ß́ já«ß¾
د راوي پيژندنه

په مدينه منوره ک３  راويانو ＇خه دى چ３  له شامي  او  نواس د سمعان زوى  نوم ي３ 
اوسيده. اووه لس )١٧( حديثونه ي３ له پيغمبر� ＇خه روايت ک７ي او د هجرت 

په)٥٠( کال ک３ وفات شوی دی.
د کلمو معنا

ن５کي.    6äå�á¶= -١
ن５ک اخالق.   6°à·àá�=�À áj àU -٢

گناه.   �6¼áMåáÝ= -٣
هغه ＇ه چ３ په زړه ک３ دې شک پيدا ک７ي.   6´já«ß¾� å�� ßµ> ßU�>ßº -٤

بد وگ３２.    6KáÂåfß²�-٥
خبر شي.     6¤å· çìßÈ -٦

د حديث شريف معنا
حضرت نواس بن سمعان W وايي چ３ ما له پيغمبر �＇خه د ن５ک عمل او گناه په 
اړه پو＊تنه وک７ه. حضرت محمد� وفرمايل: ن５ک عمل ＊ه خوى دى او گناه هغه 

ده چ３ په زړه ک３ دې شک پيداک７ي او دا نه خو＊وې چ３ خلک پرې خبر شي.

فعاليت

�زده کونکي دې د ن５کو اخالقو مثالونه په ډله ييز ډول بيان ک７ي. t
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د حديث شريف حکمت
د اسالم د ستر پيغمبر � الر＊وون３، د مسلمان تربيتي سطحه دومره لوړوي چ３ 
زړه ي３ کامًال پاک８５ي د هغه د ژوند هر حرکت ن５ک اخالق تمثيلوي او ورو  ورو په 
مسلمان ک３ داس３ يو قوت پيدا کوي چ３ پرته له بهرني فشار ＇خه په خپله له بدو 
اعمالو ＇خه ډډه کوي او ه５）کله پدې ه）ه ک３ نه وي چ３ ＇رنگه د قانون او نظام 

له منگولو ＇خه ＄ان وژغوري.

فعاليت

�زده کوونکي دې د ＊و اخالقو گ＂３ او د بدو اخالقو د ضررونو په هکله بحث او  t
خبرې وک７ي.

د حديث شريف گ＂３:
١- ＊ه اخالق د ！ولو نيکيو بنس دى، ＄که چ３ ＊ه اخالق انسان نيک９ او دوست９ ته 

رابولي او له بديو ＇خه ي３ منع کوي او بد اخالق ي３ د＊من９ او اختالف ته را بولي.
٢- گناه ＇ه شى ده؟ هر هغه کار چ３ پاک نفس ي３ په کولو شرم８５ي او نه غواړي چ３ 

خلک ورباندې خبر شي، گناه بلل ک８５ي.
٣- گناه فطرتاً مبغوض عمل دى: گناه هغه ناوړه عمل دى چ３ حتى مرتکب ي３ هم 

نه غواړي چ３ خلک ورباندې خبر شي.

ارزونه
١- د پورتني حديث شريف معنا او د راوي پيژندنه بيان ک７ئ.

٢- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*************6´já«ß¾� å�� ßµ> ßU�>ßº*****************�6¼áM�×=****************6°à·àá�=�À áj àU**********6äå�á¶=

٣- د ！ولن３ په اصالح کولو ک３ ن５ک اخالق ＇ه رول لري؟

کورن９ دنده

       د دې لوست حديث شريف له معنا سره وليکئ.
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اووم لوست

شفقت او مهرباني

ِ�قَاَل:  �=هللَّ ß¹Ç àiße� çÁß?�$> ß» àÃá¿ ß¢�àç�=� ßÎ åuße%� åt>ß£á¶=� åÀáE�Æåf á» ß¢� åÀáE�åç�=�åbáF ß¢� áÀ ß¢
*�åÐ> ß» çj¶=�Îåª� áÀßº� á¼ à³áß�áfßÈ�( åzáeßÙ=�Îåª� áÀßº�=Çàß�áe=�( àÀßá�çf¶=� à¼ àÃàß�áfßÈ� ßÁÇàå�=çf¶= 

 ]رواه ابوداود والترم  ذی[
دراوي پيژندنه

نوم ي３ عبداهلل د پالر نوم ي３ عمرو و، زوی او پالر دواړه صحابه وو، خورا عالم او فاضل 
و، د قرأن عظيم الشان له مشهورو قاريانو ＇خه و، ډ４ر احاديث ي３ له پيغمبر )صلی اهلل 

عليه وسلم( ＇خه روايت ک７ي دي او د هجرت په )٦٥( کال وفات شوى دى.
د کلمو معنا

رحم کوونکي.     : ßÁÇàå�=çf¶= -١
رحم وک７ئ.    :=Çàß�áe= -٢

پر تا سو به رحم  وک７ي.    : á¼ à³áß�áfßÈ -٣
＇وک چ３ په ＄مکه ک３ دي.   : åzáeßÙ=�Îåª� áÀßº -٤

هغه ذات چ３ له تاسو بردى.   :åÐ> ß» çj¶=�Îåª� áÀßº -٥
د حديث شريف معنا

له حضرت عبداهلل بن عمرو ＇خه روايت دى چ３ پيغمبر � وفرمايل: رحم کوونکو 
باندې اهلل تعالى رحم کوي، نو تاس３ په ！ولو هغو ژونديو چ３ پر ＄مکه ژوند کوي، 

رحم وک７ئ تر＇و هغه ذات چ３ بر دى، پر تاسو رحم وک７ي. 
د حديث شريف حکمت

مهرباني او زړه سوى چ３ د اخالقو يوه مهمه ستن ده، يوه داس３ رس９ ده چ３ ！ول 
موجودات ي３ سره ت７لي او يو له بل سره ي３ مرست３ او غمخوارۍ ته اړ ک７ي دي، د 

زړه له سخت９، ب３ رحم９ او د نورو په حق ک３ له ت５ري کولو ＇خه ي３ لرې ساتي.
له بل پلوه پر مخلوقاتو باندې په شفقت او ترحم سره، بنده د اهلل > له قهر او غضب 
＇خه په امان ک３ وي چ３ په نتيجه ک３ ！ول مخلوقات د أرام９ او اطمينان په فضاء 



19

ک３ خپل ژوند ت５روي، بناًء که د يوې ！ولن３ وگ７ي يو پر بل مهربانه وي، کارونه به ي３ 
په أسان９ سره مخ پر وړاندې ＄ي، ستونزې به ي３ حل وي او د＊مني، د زړه بدوالى او 

ک５ن３ به ي３ په محبت او مينه بدل８５ي.
د حديث شريف گ＂３:

١- رحمت او مهرباني: مهرباني د اهلل تعالى له خاصو صفتونو ＇خه يو صفت دی. هر 
＇ومره چ３ دا صفت د انسان په وجود ک３ وي؛ په همغه اندازه د اهلل تعالى د رحمت 

او مهربان９ مستحق گر＄ي. 
٢- د ترحم د دايرې پراخوالى: د پيغمبر � په الر＊وونو ک３ ترحم او زړه سوى 

دومره پراخه مفهوم لري چ３ ！ول موجودات رانغاړي.
٣- ترحم او مهربان９ ته ه）ول: اهلل تعالى خپله مهرباني او ترحم، پر مخلوقاتو باندې 

د ترحم او مهربان９ کولو پورې ت７ل３ ده. 

فعاليت

بحث  دې  اړه  دې  په  ووايي  بيل／３  ترحم  د  باندې  پرمخلوقاتو  دې  کونکي  �زده  t
وک７ي.

ارزونه

١- د دې لوست حديث شريف معنا ک７ئ.
٢- الندې کلم３ معنا ک７ئ.

.....: åzáeßÙ= �Îåª � áÀßº-٤.....: á¼ à³áß�áfßÈ-٣......:=Çàß�áe=-٢.......: ßÁÇàå�=çf¶=  -١

کورن９ دنده

١-  د ترحم او مهربان９ په هکله يوه لن６ه مقاله وليکئ.
٢- الندې عبارات حفظ ک７ئ:

«.åÐ> ß» çj¶=�Îåª� áÀßº� á¼ à³áß�áfßÈ�( åzáeßÙ=�Îåª� áÀßº�=Çàß�áe=�( àÀßá�çf¶=� à¼ àÃàß�áfßÈ�( ßÁÇàå�=çf¶=»
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اتم لوست

طهارت )پاکوالى(
نن په ن７ۍ ك３ پاكوالي ته ＄ان／７ې پاملرنه ك８５ي، پوهان تل خلكو ته دا سپار＊تنه كوي 

چ３ خپل ＄ان او چاپيريال پاك وساتي.
نوطهارت او پاكي په اسالم ك３ ＇ن／ه ده ؟ او ＇ه اهميت لري؟

١. د طهارت تعريف
)طهارت( په لغت ک３: پاکوالي ته وايي.

 او د فقهاوو په اصطالح ک３: د ب３ اودس９ او نجاست لرې کول، طهارت بلل ک８５ي.

فعاليت

�يو زده كوونكى دې د لمان％ه د شرطونو نومونه واخلي. t
�بل زده كوونكى دې د دې جمل３ نه هغه شرطونه په －وته ك７ي چ３ له طهارت  t

سره ارتباط لري.
$]مسلم[ åÁ>ß�å×=� àfì ßm�àeÇ àÃ èì¶ß=% :٢.د طهارت مشروعيت: پيغمبر اكرم � وايي

ژباړه: نظافت د ايمان جز دى.
په اسالم ك３ دومره اهميت لري چ３  د حديث شريف مفهوم دا دى چ３ طهارت 
مستقيما له ايمان سره رابطه لري، نو كه ＇وك غواړي چ３ ايمان ي３ كامل شي بايد د 

خپل ＄ان او چاپيريال نظافت ته ډ４ر پام وك７ي.
٣.د طهارت يا پاکوالي ډولونه

طهارت يا پاکوالى په دوه ډوله دی:
الف - حکمي پاکوالی: له جنابت او وړې ب３ اودس９ ＇خه پاکوالي ته، حکمي پاکوالی وايي.

ب - حقيقي پاکوالی:له نجاست ＇خه پاکوالي ته، حقيقي پاکوالی وايي.
٤.د پاكوالي طريقه: له حکمي نجاست ＇خه پاکوالى په غسل، اودس او تيمم سره 
را＄ي، خو له حقيقي نجاست ＇خه پاکوالى په پاکو او سوچه اوبو  د هغه نجس ＄ای 

په مين％لو سره را＄ي.



21

فعاليت

�زده كوونكي دې، پورتني مطالب په －روپي شكل په سوال او ＄واب سره تكرار ك７ي.  t
٥.بيت الخال ته د تللو آداب: هغه ＇وک چ３ بيت الخال يا قضاى حاجت ته ＄ي، 

بايد الندې أداب مراعات ک７ي:
١- بايد د خلکو له ستر－و پناه شي.

٢- بايد داس３ ＄اى غوره ک７ي چ３ د بولو )متيازو( ＇ا＇کي ور وانه لوزي او ＄ان او 
لباس ي３ كك７ نه شي.

الُخُبِث             ِمَن  بَِك  اَُعوُذ  إنِّي  «الّلُهمَّ  بايد  مخه  د  ننوتلو ＇خه  له  ته  الخالء  بيت   -٣
َو الَخبَائِِث» ووايي.

٤- د حشراتو په سوړو ک３ بايد بول３ ونه ك７ي.
٥- بايد په الره، هديره، سيوري او د خلکو د ناست３ په ＄ايونو ک３ قضای حاجت ونه شي.

٦- بايد د قضای حاجت په وخت ک３ خبرې ونه شي.
٧- بايد قضای حاجت د قبل３ په لوري ونه شي.

٨- په والړو اوبو ک３ قضای حاجت ونه ک７ي.
۹- استنجاء )اودس وچول( بايد په کي０ الس وشي.

فعاليت

�هر زده کوونکی دې، د يوه ادب دحكمت يا －＂３ په هكله خپل نظر ووايي. t

ارزونه
الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

١. طهارت تعريف ك７ئ.
٢. د طهارت د مشروعيت دليل ووايئ.

٣. طهارت په ＇و ډوله دى؟
٤. د بيت الخال  أداب بيان ك７ئ.

کورن９ دنده

د پورتنيو پو＊تنو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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نهم لوست

استنجاء او نجاست
١. د استنجاء تعريف

استنجاء: له خپل مخصوص ＄اى ＇خه د نجاست پاکول، استنجاء بلل ک８５ي. 
٢. د استنجاء وسايل

د  شي(،  نيولی  ＄ای  دې  د  چ３  شى  هغه  هر  کاغذ)او  تشناب  د  تي８ه،  لو！ه،  اوبه، 
استنجاء له وسايلو ＇خه شم５رل ک８５ي. 

استنجاء په ه６وكي، خوشايي، طعام، سكاره، شيشه، د ليكلو كاغذ، وي＋تان، پنبه، 
！و！ه او د ＇ارويو په و４＋تو باندې مكروه ده.

٣. د استنجاء حکم:
له خپل ＄ای ＇خه  په عادي حاالتو ک３ )هغه وخت چ３ نجاست  استنجاء   .١

تجاوز نه وي ک７ی( سنت مؤکد ده.
٢. خو کله چ３ نجاست له خپل ＄ای ＇خه ل８ تجاوز وک７ي؛ استنجاء واجبه ده او 

که شا او خوا ＄ايونه كك７ شوي وي؛ نو بيا ي３ وين％ل فرض دي.
٤. د نجاست معنا

نجاست په لغت ک３: پليت９ او ناپاك９ ته وايي.
 او د فقهاوو په اصطالح: هر هغه شی چ３ شريعت پليت بللى وي، نجاست －２ل ک８５ي.

٥. د نجاست ډولونه
نجاست په دوه ډوله دی:

الف - حقيقي نجاست: هغه －ند－ي ده چ３  لمون＃ ورسره نه صحيح ک８５ي.
ب - حکمي نجاست: هغه دی چ３ د نجاست اثر او وجود ＇ر－ند نه وي، خو په 

حکمي او اعتباري ډول سره شريعت نجس －２لى وي.
٦. د حکمي نجاست ډولونه

حکمي نجاست په دوه ډوله دى:
١- لويه ب３ اودسي: هغه حالت ته وايي چ３ په انسان باندې غسل واجب وي او 

لمون＃ ورسره نه ک８５ي.
٢- کوچن９ ب３ اودسي: هغه حالت ته وايي چ３ په انسان باندې يوا＄３ اودس کول الزم وي.
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٧- د حقيقي نجاست ډولونه:
١- غليظ نجاست: هغه نجاست دی چ３ په قطعي دليل سره ثابت شوی وي، لکه: 

وينه، خنزير، د انسان بول３ اوغايطه مواد، د مردارشوي حيوان غو＊ه او شراب.
٢- سپک )خفيف( نجاست: هغه دی چ３ نجاست ي３ په غير قطعي دليل سره 

ثابت شوى وي، لکه: د هغو حيواناتو بول３ چ３ غو＊ه ي３ خوړل ک８５ي.

فعاليت
�زده کوونک３ دې هغه شيان چ３ استنجاء کول پرې مکروه دي، وليکي. t

٨- د نجاست ب＋ل شوې اندازه
اندازه  ل８ه  مقدار ＇خه  له  روپ９  شرعي  يوې  د  نجاست  جامد  يا  غليظ  کله چ３  �t
)١٢٥، ٣ －رامه( جامو ته ورس８５ي، لمون＃ ورسره ک８５ي او که مايع وي له ورغوي 

＇خه کمه اندازه )٦ سانتي( معاف ده.
�tپه خفيف )سپک( نجاست ک３ ب＋ل شوی مقدار، په جامو ک３ له ＇لورم３ برخ３ 

نه کم باک نه لري او په بدن ک３ د غ７ي له ＇لورم３  اندازې ＇خه کم معاف دى.
پاك３ وي، ＄كه چ３  ي３  او جام３  بايد تل كو＊（ وك７ي چ３ ＄ان  �tخومسلمان 
نظافت د ايمان جز دى. همدارنگه ب３ نظافتي انسان ته مختلف３ صحي ستونزې پيدا 

كوي او په ！ولنه ك３ خلك ور＇خه نفرت كوي.

فعاليت

�زده كوونكي دې، پورتني مطالب په ډله ييزه تو－ه د سوال او ＄واب په ميتود سره  t
تكرار ك７ي. 

ارزونه
١. الندې اصطالحات تعريف ک７ئ:

استنجاء، غليظ نجاست، خفيف نجاست.
٢. الندې شيانو ته مثال وواياست:
غليظ نجاست، خفيف نجاست. 

کورن９ دنده

د ارزون３ د برخ３ پو＊تن３ په خپلو كتابچو ك３ له ＄وابونو سره يو ＄اي وليكئ.
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لسم لوست

١- د اوداسه تعريف
د معينو اندامونو وين％لو او مسح كولو ته، اودس وايي.

فعاليت

�زده کوونکي دې د اودس د －＂و په هكله په ډله ييزه تو－ه بحث وك７ئ. t
٢- د اوداسه حکم

اودس کول د لمون％ونو د ادا كولو لپاره فرض دی.
٣- د اوداسه فرايض

د اوداسه فرايض ＇لور دي:
١- د مخ وين％ل: د سر له وي＋تو نه د زن３ تر الند４ن９ برخ３ پورې او د يو غوږ له 

نرم９ ＇خه د بل غوږ تر نرم９ پورې.
٢- د السونو پر４مين％ل له ＇ن／لو سره.
٣- د سر د＇لورم３ برخ３ مسحه کول.

٤- د پ＋و مين％ل له ＊ن／رو سره.
٤- د اوداسه سنتونه:

١- نيت کول.
٢- د اوداسه په پيل ک３ د "بسم اهلل الرحمن الرحيم" ويل.

٣- درې ＄له د السونو مين％ل تر م７وندونو پورې.
٤- درې ＄ل３ د خول３ پر４مين％ل )مضمضه(.

٥- درې ＄ل３ د پوزې پر４مين％ل)استنشاق(.

اودس
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٦- مسواک وهل.
٧- د ږيرې خاللول.
٨- د －وتو خاللول.

۹- د مخ، السونو او پ＋و درې ＄ل３ پر４مين％ل.
١٠- په ！ول سر باندې مسحه کول.

١١- د غوږونو شا او مخ په نويو اوبو مسحه کول.
١٢- )تـَيـَّمن( لوم７ى د ＊ي غ７و مين％ل. 

١٣- اوداسه ک３ ترتيب مراعتول.

١٤- پرله پس３ د اندامونو مين％ل.
١٥- د مين％لو په وخت ك３ د اندامونو م＋ل.

٥- د اوداسه آداب )مستحبات(
د اوداسه أداب په الندې ډول دي:

١. د اوداسه په وخت ك３ نسبتاً په ج， ＄ای ک５ناستل چ３ جام３ لمدې نشي.
٢. د اوداسه په وخت له خلکو سره خبرې نه کول.

٣. په اوداسه ك３ له بل چا نه مرسته نه غو＊تل)م／ردا چ３ عذر ولري(.
پاك  ي３ ＊ه  د هغ３ خو＄ول چ３ ورالندې ＄اى  －وته ک７ې وي،  په  ي３  －وتمه  که   .٤

شي.
٥. په ＊ي الس دخول３ پر４مين％ل او په چپ الس د پوزې پر４مين％ل.

فعاليت

�ستاسو له ！ولگيوالو ＇خه دې، درې تنه په خپل وار سره داس３ اودس وک７ي چ３  t
فرضونه، سنتونه او أداب زده کوونکو ته پک３ عمًال و＊ايي.

٦- د اوداسه مکروهات
د اوداسه د سنتو او يا د أدابو ترك كول.
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٧- د اوداسه ماتوونکي
اودس په الندې شيانو مات８５ي:

١. له بدن نه د بولو، باد او غايطه موادو په خارج５دلو سره.
٢. له بدن نه د وين３ او زوې خارج５دل.

٣. په ډکه خوله قی کول.
٤. ب３ هوشي.

٥. ل５ونتوب.
٦. نيشه ك５دل )د نيشه يي موادو استعمال(.

٧. په لمان％ه ک３ په زوره )قهقهه( خندل.
٨. په اړخ او يا ډډه خوب کول )هغه خوب چ３ د اودس د مات５دو امكان په ك３ وي(.

فعاليت

�د اوداسه د ماتوونكو په هكله دې، زده كوونكي يو له بل نه په －روپي تو－ه پو＊تن３  t
وك７ي.

ارزونه
١. د اوداسه فرايض بيان ک７ئ.
٢. د اوداسه سنتونه بيان ک７ئ.

٣. د اوداسه أداب په لن６ ډول بيان ک７ئ.
٤. د اوداسه مكروهات په لن６ه تو－ه وواياست.

٥.  د اوداسه ماتوونکي بيان ک７ئ.

کورن９ دنده
ژبه  ساده  په  ک３  کتابچو  خپلو  په  ＄وابونه  سوالونو  پورتنيو  د  دې  کوونکی  زده  هر 

وليکي.
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يوولسم لوست

تيمم
١- د تيمم تعريف

)تيمم( په لغت ک３: قصد، عزم او ارادې ته وايي.
او په اصطالح ك３:په مخصوصه طريقه په پاکو خاورو باندې )د طهارت په نيت( د مخ او 

السونو مسحه کولو ته، تيمم وايي. 
٢- د تيمم د روا ک５دو عذرونه

په الندې عذرونو سره تيمم روا ک８５ي:
الف - د اوبو نشتوالی يا كم والی: کله چ３ اوبه نه وي او يا دومره كم３ وي كه په هغ３ اودس 

وشي، نو د ＇كلو او پخلي لپاره بيا كفايت نه کوي، نو په داس３ حالت ك３ تيمم روا دى.
ب - د اوبو لرې والى: د يوه ميل په اندازه لرې والى، ＄كه چ３ په يو ميل تگ ك３ تكليف دى، 

خو كه د ده هماغه الره وي؛ نو بيا دې لمون＃ ل８ وروسته ك７ي او هلته دې اودس وك７ي.
ج - مريضي: داس３ مريضي چ３ اودس ورته زيان رسوي.
د - ډار او خوف: له د＊من او يا له وحشي حيواناتو ＇خه.

ه - بند:كه ＇وك داس３ ＄اى ك３ بندي وي چ３ د اوداسه اجازه ورته نه وركول ك８５ي.
ط- د اوبو د اخيستلو توان نه درلودل: كه اوبه يوا＄３ په اخيستلو)پيرودلو( پيدا ك５دل３؛ خو 

له انسان سره مالي توان موجود نه وي.
ر- د جنازې د لمان％ه د ادا كولو لپاره )د هغه چا لپاره چ３ نا ＇اپه راپي（ شي او جنازه تياره وي(.

ز- د اوبو داستعمال توان ونه لري:لكه هغه ＇وك چ３ له ＇اه سره والړ وي؛ خو رس９ نه 
وي چ３ اوبه ورباندې راوباسي.

٣- د تيمم کولو طريقه
په پاکو خاورو باندې دوه ＄ل３ د السونو وهل چ３ لوم７ی ＄ل به وروسته له ＇ن６ وهلو په 

مخ او دويم ＄ل به تر ＇ن／لو پورې په السونو باندې راکاږي.
٤- د تيمم شرطونه:

الف - د تيمم لپاره نيت کول
ب - د تيمم لپاره له روا کوونکو عذرونو ＇خه، د يو عذر موجوديت

ج - تيمم بايد په پاکه خاوره باندې وشي.
د - په ！ول مخ او السونو باندې تر ＇ن／لو پورې د مسح３ الس راکشول.

ه - ！وله پنجه او يا د پنج３ اکثره برخه، دوه ＄ل３ په ＄مکه وهل.
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٥- د تيمم ماتوونکي:
الف - هر شی چ３ اودس او غسل ماتوي، هغه تيمم هم ماتوي.

ب - کله چ３ هغه عذرونه له من％ه الړ شي چ３ تيمم ي３ روا ک７ی و، لکه: د اوبو 
پيدا ک５دل.

٦- په موزو باندې مسحه کول:
د مسح３ کولو معنا:

)مسحه( په لغت ک３: په يو شي باندې الس راک＋لو ته وايي.
او په اصطالح ک３: په خاصو موزو په خاصه توگه د لمدو السونو را＊کل مسحه بلل ک８５ي.

٧- په موزو باندې د مسح３ د جواز شرطونه:
الف - د موزو اغوستل په اوداسه سره.

ب - موزې بايد د －ر＄يدلو قابليت ولري.
ج - ＊ن／ري بايد په موزو ک３ پ وي.

د - موزې بايد روغ３ وي او له درې －وتو نه زيات３ ＇يرې نه وي.
٨- په موزې باندې د مسح３ موده:

الف - د مقيم لپاره د مسح３ کولو موده يوه شپه او ورځ ده.
ب -  د مسافر لپاره د مسح３ موده درې ور＄３ او درې شپ３ ده.

٩- د موزې د مسح３ ماتوونکي:
الف - هر هغه شی چ３ اودس ماتوي؛ هغه د موزو مسحه هم ماتوي.

ب -  جنابت، حيض او نفاس )بيا به پ＋３ مين％ي(.
ج - د يوې او يا دواړو موزو ويستل.

د - د پ＋３ اکثره برخه لمديدل.
ر - د مسح３ ！اکل شوې موده ت５ريدل. 

ز - د درې －وتو په اندازه د موزې شک５دل.

فعاليت

�يو زده کوونکی دې په عملي ډول تيمم او په موزو باندې مسحه وک７ي. t
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١٠- په پ＂يو باندې مسحه کول:
د پ＂９ معنا: هر هغه شى چ３ پر مات او زخمي غ７ي د رغولو لپاره اي＋ودل ک８５ي؛ 

پ＂９ ورته وايي.
١١- په پ＂９ باندې د مسح３ حکم:

په پ＂ـ９ باندې مسحه کول واجب دي.
١٢- په پ＂ـ９ باندې د مسح３ شرطونه

په پ＂９ باندې د مسح３ کولو لپاره علماوو الندې شرطونه اي＋ي دي:
الف - کله چ３ د زخمي او يا ژوبل شوي ＄اى وين％ل ناشونى وي.

ب - ژوبل شوي ＄ای ته به اوبه رس５دل او مين％ل ضرر رسوي.
ج - له اړتيا نه په زيات３ اندازې ＄اى باندې پ＂９ نه لگول.

١٣. د پ＂９ د مسح３ ماتوونکي
د پ＂９ مسحه په دوو حالتونو ک３ مات８５ي:

الف-  د پ＂９ غور＄５دل يا لرې کول.
ب - د اودس مات５دل )بيا به هغه ＄ای مسح كوي(.

فعاليت
�زده كوونكي دې، پورتني مطالب په －روپي شكل د سوال او ＄واب په ميتود سره  t

تكرار ك７ي.

ارزونه
١- د تيمم لغوي او اصطالحي معنا بيان ک７ئ.

٢- په موزو باندې مسحه کول تعريف ک７ئ او مسحه په لغت ک３ ＇ه ته وايي؟
٣-  د پ＂ـ９ مسحه کولو حکم ＇ه دى؟

٤- د موزو د مسح３ موده، د مقيم او مسافر لپاره ＇ومره ده، بيان ي３ ک７ئ.
٥- د تيمم د رواوالي سببونه کوم دي؟ بيان ي３ ک７ئ.

٦- د تيمم د صحت شرطونه ذکر ک７ئ.
کورن９ دنده  

هر زده کوونکی دې د پورتنيو سوالونو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ په ساده ژبه وليکي.



30

دولسم لوست

صالة  )لمون＃(
١- د صالة )لمان％ه( تعريف:

)صالة( په لغت ك３: دعا ته ويل ك８５ي.  
او په اصطالح ك３: له مخصوصو اقوالو او افعالو عبارت دى چ３ په تکبير سره شروع 

ك８５ي او په سالم باندې ختم８５ي.
٢- د لمان％ه ＄ين３ ＄ان／７تياوي: )١(

١- لمون＃ پاكي ده.
٢- لمون＃ د انسان د دعا د قبليدلو ＊ه وخت دى.
٣- لمون＃ له خدای سره د انسان راز او نياز دى.

٤- لمون＃ له فحشاوو او منكراتو ＇خه انسان ژغوري.
٥- لمون＃ تقوا ده.

٦- لمون＃ له نورو مسلمانانو سره د ورور－لوۍ ＊ه رابطه ده.
٧- لمون＃ د انسان په مخ ك３ نور او ر１ا پيدا كوي.

٨- لمون＃ انسان ته تسكين او اطمينان وركوي.
۹- لمون＃ د انسان صحت ساتي.

١٠- لمون＃ د انسان مشكالت أسانه كوي.
١١- لمون＃ انسان د ＊ه فاميل خاوند كوي.

١٢- لمون＃ له خدای سره د انسان وعده ده چ３ ＊ه به كوي او بد به نه كوي.
١٣- لمون＃ تواضع ده.

)١( د لمان％ه ＄ان／７تياوې اضافي معلومات دي او  په امتحان ك３ شامل نه دي.



31

١٤- لمون＃ انسان ته وقار، درن＋ت او د خلكو احترام ورپه برخه كوي.
١٥- لمون＃ انسان د وخت ارز＊ت ته متوجه كوي.

١٦- لمون＃ د توب３ او خداى ته د مراجع３ ＊ه وخت دى.
١٧- لمون＃ د خدای> د ذكر ＊ه طريقه ده.

١٨- لمون＃ د خدای مرسته انسان ته ورپه برخه كوي.
١۹- لمون＃ د مخلوق او خالق تر من＃ د اړيکو يو ＊كلى او په زړه پورې ان％ور 

جوړوي.

٣- د لمان％ه د پر４＋ودو حکم:
الف - د لمان％ه له فرضيت نه انكار كفر دى.

ب - د سست９ او ل＂９ له امله د لمون＃ نه کول، فسق دى.

٤- د لمان％ه وختونه
په احاديثو ک３ د لمان％ه وختونه معلوم او ！اکل شوي چ３ تفصيل ي３ په الندې ډول 

دی:
 الف - د سهار د لمان％ه وخت: د ر＊تيني سبا راختلو ＇خه پيل او په لمر ختلو 

سره پای ته رس８５ي.
ري＋تونی سبا: کله چ３ سپينوالی عرضاً د أسمان په کنارو ک３ خپور شي؛ ري＋تونی 

سبا بلل ک８５ي.
ب - د ماسپ＋ين وخت: پيل ي３ د لمر له زوال ＇خه او کله چ３ د هر شي سيوری 
د خپل３ اندازې دوه برابره شي )پرته د زوال له سيوري ＇خه(، د ماسپ＋ين وخت 

پاى ته رس８５ي. 
ج - د مازي／ر د لمان％ه وخت: پيل ي３ د ماسپ＋ين وخت له پای ＇خه او کله چ３ 

لمر ډوب شي، د مازدي／ر وخت ختم８５ي.
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د - د ما＊ام د لمان％ه وخت: کله چی لمر ډوب شي د ما＊ام وخت پيل８５ي او چ３ 
شفق )هغه سره ر１ا چ３ د ور＄３ په پای ك３ په افق ك３ ＊كاري( ورک شي د ما＊ام 

وخت پای ته رس８５ي.
 ه - د ماسخوتن د لمان％ه وخت: د ماسخوتن د لمان％ه وخت د شفق له ډوب５دو 

＇خه پيل او د سبا په ختلو باندې پای ته رس８５ي.

٥- مکروه وختونه
په الندې درو وختونو ک３ لمون＃ کول منعه شوي دي:

 الف - د لمر ختلو په وخت ک３ لمون＃ کول روا نه دي  .
ب - د زوال په وخت ک３ لمون＃ کول روا نه دی.

ج - د لمر ستر－ه چ３ کله ز７４ه شي، د لمر تر ډوبيدو پورې، د همهغ３ ور＄３ د 
مازدي／ر د لمان％ه نه پرته بل  لمون＃ روا نه دی.

مسأله
د سهار لمان％ه نه وروسته تر لمر ختلو پورې او د مازدي／ر له لمان％ه ＇خه تر لمر 
پريوتلو پورې، نفل لمون＃ مکروه دی، خو قضايي لمون％ونه، د تالوت سجده او د 

جنازې لمون＃ کول )چ３ په همدې وخت ك３ حاضره شي ( مکروه نه دي.
٦- په الندې وختونو ک３ د نفلونو کول مکروه دي:

الف -  د سبا ختلو نه وروسته د سهار له سنتو پرته نور نفلونه کول مکروه دي.
ب -  د ما＊ام له لمان％ه ＇خه مخک３ د نفلونو کول مکروه دي.

ج - کله چ３ خطيب د جمع３ يا اختر خطبه وايي، د نفلونو کول مکروه دي.
د - د اخترونو له لمون＃ ＇خه وړاندې او وروسته نفل کول مکروه دي.

ه - کله چ３ د جماعت لمون＃ والړ وي د نفلونو کول مکروه دي.
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فعاليت

�زده كوونكي دې، پورتني مطالب په ډله ييزه تو－ه د سوال او ＄واب په ميتود سره  t
تكرار ك７ي.

ارزونه

١- لمون＃ تعريف ک７ئ.
٢- د لمان％ه لس ＄ان／７تياوې بيان ك７ئ.

٣- د لمان％ه وختونه کوم دي؟
٤- د لمان％ه مکروه وختونه کوم دي؟ په مختصره تو－ه ي３ بيان ک７ئ.

٥- په کومو وختونو ک３ نفل کول مکروه دي؟

کورن９ دنده

پورتني سوالونه په خپلو کورونو ک３ حل او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.
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ديارلسم لوست

اذان او  اقامت

١- د اذان تعريف

)اذان( په لغت ک３: اعالن ته وايي.
او د فقهاوو په اصطالح ک３: د لمان％ه لپاره په مخصوصو الفاظو سره اعالن کول اذان 

بلل ک８５ي.

٢- د اذان حکم

نورو  د  او  دی  سنت  مؤکد  لپاره  لمان％ه  د جمع３  او  لمون％ونو  وخته  پن％ه  د  اذان 
لمون％ونو، لکه: د اخترونو، سنتو، نفلونو، استسقاء، خسوف او کسوف لپاره جواز 

نه لري.
٣- په اذان او اقامت ک３ بايد الندې شيان په نظر ک３ ونيول شي

الف - بايد اذان او اقامت د وخت له داخليدلو نه وروسته وي.
ب - اذان او اقامت بايد په عربي ژبه وشي.

 ج - د اذان او اقامت الفاظ او کلمات بايد پرله پس３ او په ترتيب سره وويل شي.
د - اذان بايد په لوړ أواز سره وشي، تر ＇و ي３ نور خلک واوري.

ه - مؤذن بايد مسلمان او عاقل وي.
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٤- د اذان الفاظ:
����àß�²ß=�à�ß=
����àß�²ß=�à�ß=

����à�=� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�Áß?� àbßÃmß?
��å�=� à¹Ç àiçe�â=b ç»ßà�� çÁß?� àbßÃmß?

åÌ ßØ çr¶=�Îß· ß¢� çÊ ßU
å\ ßØß«¶=�Îß· ß¢� çÊ ßU

àß�²ß=�à�ß=

����àß�²ß=�à�ß=
����àß�²ß=�à�ß=

����à�=� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�Áß?� àbßÃmß?
��å�=� à¹Ç àiçe�â=b ç»ßà�� çÁß?� àbßÃmß?

åÌ ßØ çr¶=�Îß· ß¢� çÊ ßU
å\ ßØß«¶=�Îß· ß¢� çÊ ßU

àß�²ß=�à�ß=

           

يادونه
َالُة َخيٌر ِمَن  � تر جمل３ وروسته د «الصَّ å\ ßØß«¶=�Îß· ß¢� çÊ ßU  د سهار د لمان％ه لپاره د��t

النَّوم» عبارت دوه ＄له ويل ک８５ي.
�tد اقامت په وخت ک３ همدغه کلمات ويل ک８５ي؛ يوازې د «َحيَّ َعلَى الَفَالِح» له 

َالُة» ويل ک８５ي. کلم３ نه وروسته دوه ＄ل３ «قَد قَاَمِت الصَّ

فعاليت

�يو زده كوونكى دې په ！ول／３ ك３  اذان  او بل زده كوونكى دې اقامت په  داس３ أواز  t
سره ووايي چ３ د نورو  ！ول／يو مزاحمت پرې ونه شي، بيا دې ＊وونكى او نور زده 

كوونكي خپل３ مالحظ３ ووايي.

��à�=� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×
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٥- د اذان او اقامت سنتونه
په اذان ک３ اووه شيان سنت دي:

الف - مؤذن بايد صالح، امين او د لمان％ه وختونه وپ５ژني.
ب - مؤذن ته ＊ايي د اذان کولو پر مهال اودس لرونکى وي.

ج - مؤذن به اذان په والړه وايي.
َالةِ» ويلو  د - د اذان په وخت ک３ به د مؤذن مخ قبل３ لور ته وي او د «َحیَّ َعلَى الصَّ
په وخت ک３ به ＊ي خوا ته او د «َحيَّ َعلَى الَفَالِح» ويلو په وخت ک３ به کي０ لوري ته 

مخ اړوي. 
ه - د اذان په وخت ک３ مؤذن بايد خپل３ －وت３ په غوږونو ک３ ک８５دي.

ط - مؤذن بايد د ＊ه أواز لرونکى وي.
ر- مؤذن بايد د اذان او اقامت ترمن＃ فاصله راولي، يعن３ له اذان ＇خه به ＇ه وخت 

وروسته اقامت کوي.

٦- د اذان مکروهات
الف - په اذان ک３ تلحين )د اذان کلم３ يا حرکات بدلول، کمول يا زياتول( مکروه دي.

ب - د جنابت په حال ک３ د اذان او اقامت کول مکروه تحريمي دی.
ج - د فاسق اذان مكروه دى.

د - د غير عاقل ماشوم له پاره اذان مکروه دي.
 ه - د ＊％３ اذان مکروه دی.

ر - د اذان په وخت ک３ خبرې کول مکروه دي.
ز - له اذان نه وروسته د مؤذن وتل له جومات نه مکروه دي.
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٧- د اقامت حکم
 م اقامت د ！ولو وختي، فرضي او فوتي لمون％ونو لپاره سنت دی. د اقامت الفاظ ک
د اذان الفاظ دي م／ر د )حّي علی الفالح( له ويلو ＇خه به وروسته )قد قامت الصالة( 

زياتوي او همدا راز د اذان احکام د اقامت لپاره هم دي.

فعاليت

 

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په －روپي شكل د سوال او ＄واب په ميتود سره  t
تكرار ك７ي.

ارزونه

الف ـ اذان او اقامت تعريف ک７ئ.
ب ـ  د اذان او اقامت حکم بيان ک７ئ او شرطونه ي３ کوم دي؟

ج ـ د اذان او اقامت سنتونه ＇و دي؟ بيان ي３ ک７ئ.
د ـ  د اذان مکروهات کوم دي؟ په لن６ه تو－ه ي３ بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

د پورتنيو پو＊تنو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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＇وارلسم لوست

د لمان％ه شرطونه

١- د لمان％ه شرطونه په الندې ډول دي:
 الف ـ له حقيقي او حکمي نجاست ＇خه د ＄ان پاکوالى.

 ب ـ له نجاست ＇خه د جامو پاکوالی.

 ج ـ په پاکو جامو باندې د عورت پ＂ول.
 د ـ قبل３ ته مخ کول.

 ه ـ د وخت داخل５دل.
 وـ  لمان％ه ته د داخل５دو نيت کول، په داس３ ډول چ３ له تحريم３ تکبير سره ه５＆ فاصله 

ونه لري. 
ز ـ د لمان％ه د ＄اى پاکوالى. 

مسأله
د هغه عورت اندازه چ３ پ＂ول ي３ د لمان％ه لپاره ضروري دي عبارت دي له:

الف: د س７ي عورت: د نامه له غو！９ ＇خه تر زن／نونو پورې، خو د زنگنونو سترگه 
عورت ده او د نامه غو！９ عورت نه ده.

ب: د ＊％３ عورت: په لمان％ه ک３ د ＊％３ ！ول بدن عورت دی، م／ر يوازې مخ، پنجه 
او قدمونه ي３ عورت نه دي، يعن３ د لمان％ه په وخت ک３ به ！ول بدن پ＂وي پرته له ذکر 

شويو ＄ايونو ＇خه.
مسأله

که چ５رې ＇وک د قبل３ په لوري شکمن شي او نه پوه８５ي چ３ کوم３ خواته ده، نه 
＇وک داس３ پيدا ک７ي چ３ پو＊تنه ورنه وک７ي، فکر دې وک７ي، وروسته له دې چ３ په 
هر لوري ي３ غالب －ومان ک３ راغی هغه لوري ته دې لمون＃ وک７ي، همدا لوری د ده 

لپاره قبله ده.
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٢- د لمان％ه ارکان او فرضونه
الفـ  د تکبير تحريمه ويل. 

 ب ـ په لمان％ه ک３ دريدل.
 ج ـ د قرائت لوستل كه يو أيت هم وي.

 د ـ رکوع کول.
 ه ـ  سجده کول.

ط ـ  د تشهد په اندازه وروست９ قعده.
٣- د لمان％ه د فرضونو حکم

د فرايضو ادا کول په لمان％ه ک３ حتمي او ضروري دي، که چ５رې ي３ ＇وک قصداً يا 
سهواً پر８４دي لمون＃ ي３ نه صحيح ک８５ي او ب５رته به خپل لمون＃ را－ر＄وي، همدا راز د 

فرضو پري＋ودل د سهوې د سجدې په کولو نه جبيره ك８５ي.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييزه تو－ه د سوال او ＄واب په ميتود سره  t
تكرار ك７ي. 

ارزونه

١. د لمان％ه شرطونه ＇و دي؟  بيان ي３ ک７ئ.
٢. د لمان％ه ارکان ＇و دي؟ بيان ي３ ک７ئ.

٣. که ＇وک يو فرض له فرائضو ＇خه په لمان％ه ک３ پري８دي، نو حکم ي３ ＇ه دی؟

کورن９ دنده

پورتنيو پو＊تنو ته په خپلو کتابچو ک３ په ساده ژبه ＄وابونه وليکئ.
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پن％لسم لوست

د لمان％ه واجبات او سنتونه

١- د لمان％ه واجبات:
١. د فاتح３ يعن３ )الحمد هلل( لوستل،

٢. په ډكو رکعتونو ک３ د فاتح３ له سورت سره، د يو بل سورت او يا درو أيتونو يو 
＄ای کول،

٣. په جهري لمون％ونو ک３ )د امام لپاره( په جهر سره قرائت او په خفيه لمون％ونو 
ک３ په خفيه قرائت،

٤. د )الحمد هلل( لوستل د سورت له لوستلو ＇خه مخک３،
٥. د هر رکن اداء کول په أرام او اطمينان سره،

٦. له دوو رکعتونو نه وروسته ك５ناستل )لوم７ۍ قعده(،
٧. په اوله او دويمه قعده  ک３ د تشهد لوستل،

٨. په اركانو ك３ د ترتيب مراعاتول،
۹. په وتر لمان％ه ک３ د قنوت دعاء لوستل،

ركعتي  اودرې  ركعتي  )په  ＇لور  لپاره  قرائت  د  تعينول  ركعتونو  لوم７يو  دوو  د   .١٠
فرضي لمون％ونو ك３(،

١١. د اختر په لمان％ه ک３ د زوايدو )اضافي( تکبيرونو ويل. 

٢. د واجباتو د پر４＋ودلو حکم
که په لمان％ه ک３ يو واجب قصداً پري＋ودل شي، لمون＃ به ب５رته را－ر＄وي او که سهواً 

ترک شي، سجده سهوه الزم８５ي.
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د لمان％ه سنتونه
په لمان％ه ک３ الندې شيان سنت دي:

١- د نارينه لپاره په تکبير تحريمه ک３ د غوږونو تر برابرۍ او د ＊％و له پاره د اوږو تر 
برابرۍ، د السونو پورته کول،

٢- له تکبير تحريمه ＇خه وروسته د ثناء ويل،
٣- په لوم７ي رکعت ک３ د «اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم» ويل،

٤- د )بسم اهلل الرحمن الرحيم( ويل،
٥- له فاتح３ نه وروسته د )أمين( ويل،

٦- له رکوع نه وروسته د )سمع اهلل لمن حمده( ويل،
٧- له )سمع اهلل لمن حمده( ＇خه وروسته د )ربنا ولک الحمد( ويل،

٨- هر رکن ته د انتقاليدو لپاره د تکبير )اهلل اکبر( ويل،
 )Î·¢Ù=�ÎEe�Á>VFi( او په سجده ک３ د )۹- په رکوع ک３ د )سبحان ربي العظيم

ويل،
١٠- په رکوع ک３ د زن／نونو د ستر－و په سر، د السونو اي＋ودل چ３ －وت３ ي３ پراخه 

ن５ول３ وي، يعن３ په عادي حالت د السونو ا４＋ودل،
١١- د ＊９ پ＋３ ودرول او د چپ３ پ＋３ غوړول په دواړو قعدو او د دواړو سجدو په 

من＃ ناسته )جلسه( ک３ ورباندې ک５ناستل،
�Ä¶C( په وخت ک３ د شهادت －وته پورته کول او د )اال اهلل( په ويلو  ä×�Á?�bÃm?( ١٢- د

سره ＊کته کول،
١٣- د ک５ناستلو په وخت ک３ السونه په زن／نونو باندې اي＋ودل،

١٤- د فرضو په دوو وروستيو رکعتونو ک３ د )الحمدهلل...( لوستل سنت دي.
١٥- د امام له لوري د انتقاليدو تکبيرونه، )سمع اهلل لمن حمده( او سالم لفظ په لوړ 

أواز سره ويل سنت دي.
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١٦- په وروست９ ناسته )قعده( ک３ درود ويل،
١٧- له درود نه وروسته د ماثورې )قرأني او مسنونه( دعاء لوستل، لکه: )ربنا أتنا فى 

الدنيا حسنة و فى األخرة حسنة وقنا عذاب النار(،
١٨- د سالم －ر＄ولو په وخت ک３ ＊ي او کي０ لور ته د مخ －ر＄ول،

١۹- کله چ３ امام سالم اړوي، بايد مقتديان په نيت ک３ ونيسي چ３ زما سالم  په 
دوی، ساتونکو )حفظه( ماليکو او د جنياتو په صالحو بند－انو باندې دى. 

به هغه خلک نيسي چ３ کوم د  په نيت ک３  ٢٠- کله چ３ مقتدي سالم －ر＄وي؛ 
سالم لور ته وي.

٢١- مقتدي به د سالم －ر＄ولو په وخت ک３، په امام باندې چ３ کوم لور ته واقع وي 
هم د سالم اچولو نيت کوي او که په امام پس３ والړ وي په دواړو سالمونو ک３ به په 

امام د سالم اچولو نيت کوي.
٢٢- که چ５رې يو ＇وک يوازې لمون＃ کوي؛ د سالم اچولو په وخت به په ساتونکو 

)حفظه( ماليکو د سالم اچولو نيت کوي.

فعاليت

�يو زده کوونکى دې د لمان％ه واجبات د نورو زده کوونکو په وړاندې بيان ک７ي. t

ارزونه

�tالف: الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:
١- د لمان％ه له واجباتو ＇خه د يو واجب پات３ ک５دل ＇ه حکم لري؟

٢- د لمان％ه سنتونه ＇و دي؟ پن％ه ي３ بيان ک７ئ.
٣- د لمان％ه واجبات بيان ک７ئ.
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توري  )غ(  د  ته  مخ３  غلطو  د  او  )ص(  ته  مخ３  جملو  صحيحو  الندې  د  ب:  �t
وليکئ:

١- په وترو ک３ د قنوت دعاء لوستل فرض ده )      (.
٢- د أمين، آعوذ باهلل، بسم اهلل او سمع اهلل لمن حمده ويل د لمان％ه سنتونه 

دي. )      (

کورن９ دنده

هر زده کوونکی دې د پورتنيو سوالونو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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شپاړسم لوست

د لمان％ه د ادا  کولو طريقه
١. د لمان％ه د ادا کولو طريقه په الندې ډول ده:

١- لمون＃ کوونکی بايد د لمان％ه د پيل پر مهال، السونه د غوږونو له الندنيو نرميو 
سره برابر ک７ي او هم مهاله دې )اهلل اکبر( ووايي.

� ß́ ß¾> ßVáF ài% ٢- بيا دې خپل ＊ی الس په چپ الس له نامه الندې ک８５دي، بيا دې ثناء
$�ووايي. ßµàá�ß¦�ßÄß¶åC�ß×ßÆ� ßµäb ßQ� ß�>ß£ßI�ßÆ� ß́ àá�=� ßµße>ßFßI�ßÆ� ßµåb á»ßå}�ßÆ� á¼ àÃ·ç¶=

٣- د ثناء ويلو نه وروسته دې )ڃ ڃ ڃ چ چ       ٱ       ٻ  ٻ  ٻ( ووايي. 
)د ثناء، آعوذ باهلل او بسم اهلل ويل په پ أواز سره دي او مقتدي به اعوذ باهلل او بسم اهلل 

نه وايي که چيرې لمون＃ په جماعت سره و(.
٤- )پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ( دې ووايي.
٥- بيا دې په پ＂ه سره )أمين( ووايي.

٦- وروسته دې د قرأن کريم يو سورت او يا درې أيتونه تالوت ک７ي.
 ٧- د سورت تالوت کولو نه وروسته دې، په تکبير )اهلل اکبر( ويلو سره رکوع ته ！ي

شي.
٨- په رکوع ک３ به په پن６يو باندې، په والړ حالت ک３ السونه د زن／نونو په ستر－و په 
داس３ حال ک３ ک８５دي چ３ －وتو ي３ －ون６ې محکم３ نيول３، شا ي３ غوړول３ او سر به 

ي３ نه ＊کته وي نه پورته، رکوع به وک７ي.
۹- په رکوع ک３ دې درې ＄له تسبيح )سبحان ربي العظيم( ووايي.

١٠- کله چ３ له رکوع ＇خه سر را اوچت ک７ي، نو لوم７ى دې )سمع اهلل لمن حمده( 
ووايي، او بيا دې )ربنا ولك الحمد( ووايي.
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مسأله
د جماعت په  لمان％ه ک３ به امام )سمع اهلل لمن حمده( ووايي او مقتدي يوازې )ربنا 

ولك الحمد( وايي.
١١- د )ربنا ولك الحمد( له ويلو نه وروسته، لمون＃ کوونکى ل８ه ش５به په مطمئن 
ډول ن５غ در８４ي، بيا سجدې ته د ！ي＂يدو پرمهال د تکبير )اهلل اکبر( په ويلو سره ！ي＂８５ي، 
لوم７ى به زن／نونه، بيا السونه په داس３ حال ک３ چ３ －وت３ ي３ مخامخ قبل３ ته وي، 
بيا پوزه او ورپس３ تندى په ＄مکه ک８５دي او په هره سجده ک３ به درې ＄له )سبحان 
ربي االعلی( ووايي. د سجدې پر مهال بايد ＇ن／ل３ له زن／نونو او ورنونه له －６５ې نه 
لرې ک７ي او د پ＋و د －وتو سرونه به د قبل３ لور ته کوي، داس３ چ３ له ＄مک３ ＇خه 

به پورته نه وي.
١٢- بيا دې په تکبير ويلو سره سم، له سجدې ＇خه سر راپورته ک７ي او په مطمئن 
ډول سره دې السونه د زن／نونو ستر－و سره برابر ک８５دي، په داس３ حال ک３ چ３ ＊９ 

پ＋ه ي３ والړه او کي２ه پ＋ه ي３ ＇ملول３ وي، ک５ـني.
١٣- د ل８ې ش５ب３ دم３ نه وروسته دې دويم３ سجدې ته الړ شي او درې ＄له دې 

تسبيح )سبحان ربي االعلی( ووايي.
په داس３ حال  اکبر( ويلو سره  په تکبير )اهلل  نه وروسته دې  له دويم３ سجدې   -١٤
لمون＃  ک７ي.  اوچت  را  زن／نونه  ورپس３  بيا السونه  سر،  لوم７ى خپل  ودر８４ي چ３ 
کونکى دې السونه په ＄مکه نه ل／وي او په مستقيم ډول دې دوهم رکعت ته پورته 

شي.
١٥- دويم رکعت دې هم د لوم７ي رکعت په ＇５ر اداء ک７ي، )السونه دې غوږونو ته نه 
پورته کوي، ثناء او آعوذ باهلل به هم نه وايي، نور پات３ رکعتونه يوازې په بسم اهلل الرحمن 

الرحيم سره پيل８５ي(.
بيا  نو  له سجدې ＇خه خالص شي؛  ١٦- کله چ３ لمون＃ کونکى د دويم رکعت 
دې د السونو －وت３ خپرې د زن／نونو له ستر－و سره برابرې ک８５دي، داس３ چ３ ＊ی 
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الس ي３ په ＊ي زن／ون او کي０ الس ي３ په کي０ زن／ون ک５＋ودل شوى وي، له بل３ خوا 
� àL>çÉ åVçJ¶=% ９ پ＋ه والړه او کي２ه پ＋ه ي３ ＇ملول３ وي او پرې ناست وي او بيا دې＊
�à½ ßØ çj¶=�(àÄàI> ß²ßfßEßÆ�åç�=�àÍßá�ßeßÆ�èå�ç¿¶=�> ßÃèÈß?� ß́ áÉß· ß¢�à½ ßØ çj¶=�( àL>ßFëÉ çì¶=ßÆ� àL=ßÇß· çr¶=ßÆ�åçå�
�àÅ àbáF ß¢�=âb ç»ßà�� çÁß?�bßÃ ámß?ßÆ�àç�=� ç×C�ßÄß¶C� ç×� áÁß?� àbßÃ ámß?�(ß�åå�> çr¶=�åç�=�åa>ßF å¢�Îß· ß¢ßÆ�>ß¿áÉß· ß¢

àÄà¶Ç$ ووايي. àißeßÆ
�( æb ç»ßà��Îß· ß¢� ȩ̈ ßq� ç¼ àÃç·¶=( ١٧- که چ５رې لمون＃ دوه رکعته وي بيا دې درود شريف
�( ãbÉåç��ãbÉåß�� ß́ ç¾åC�( ß¼É åÂ=ßfáEåC� å¹A�Îß· ß¢ßÆ�( ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß· ß¢� ßKáÉç· ßq�> ß»ß²�( æb ç»ßà�� å¹A�Îß· ß¢ßÆ
� å¹A�Îß· ß¢ßÆ�( ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß· ß¢� ßKá²ße>ßE�> ß»ß²�( æb ç»ßà�� å¹A�Îß· ß¢ßÆ�( æb ç»ßà��Îß· ß¢� áµåe>ßEß� ä¼ àÃç·¶=
� å�çÆ�âÍß¿ ßj ßU�>ßÉá¾ èb¶=� å��>ß¿åIA�>ß¿çEße� ç¼ àÃç·¶=( او د ماثورې دعا ) ãbÉåß��ãbÉåß�� ß́ ç¾åC�( ß¼É åÂ=ßfáEåC

�=¶¿åe>ç( تر ويلو وروسته، سالم و－ر＄وي. ßH=ßd ß¢�>ß¿å®çÆ�âÍß¿ ßj ßU�åÌßf å] áÛ=
١٨- که چ５رې لمون＃ درې رکعتيزه وي؛ بيا د دريم رکعت له دويم３ سجدې وروسته 

تشهد، درود او دعا  ووايي او سالم دې و－ر＄وي.
١۹- که ＇لور رکعتيز وي؛ بيا دې د ＇لورم رکعت له دويم３ سجدې وروسته همدا 

پورتنی عمل ترسره ک７ي.
٢. د س７ي او ＊％３ د لمان％ه ترمن＃ توپيرونه

د ＊％３ لمون＃ د س７ي له لمان％ه نه په الندنيو شيانو ک３ توپير لري:
١_ ＊％ه به د تکبير تحريمه په وخت ک３ السونه تر اوږو پورته کوي او س７ى د غوږو 

تر نرميو پورې.
٢_ ＊％ه د قيام پر مهال السونه پر س５نه او س７ي ي３ تر نامه الندې ږدي.

٣- په سجده ک３ به ＊％ه ＇ن／ل３ له  زن／نونو سره  ن＋لوي، نارينه به ي３ جال کوي.

٤- په سجده ک３ به ＊％ه خ５＂ه له ورنونو سره ن＋لوي او س７ى ي３ جال کوي.
پر ＄مکه  او  باسي  ته  پ＋３ ＊ي طرف  دواړه  ناستو ک３ ＊％ه  ！ولو  په  لمان％ه  د   -٥

ک５ني.
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٦- ＊％ه به د سجدې په وخت ک３ ＇ن／ل３ له ＄مک３ سره ل／وي.
    

فعاليت

�يو زده کوونکی دې، عمًال دوه رکعتيز لمون＃ د خپلو مل／رو په وړاندې ادا ک７ي.  t
＊وونكى او نور زده كوونكي  دې خپل３ مالحظ３ په أخر ك３ وړاندې ك７ي.

ارزونه

 ١. د ثنا دعا کومه ده او له دې ＇خه وروسته به لمون＃ کوونکی ＇ه وايي؟ 
 ٢. د ) وال الضألين( نه وروسته کومه کلمه پ＂ه تکراري８ي؟

 ٣. )سمع اهلل لمن حمده( او )ربنا ولک الحمد( په کوم ＄اى ک３ ويل ک８５ي؟
 ٤. د ＊％３ او س７ي د لمان％ه تر من＃ مهم توپيرونه وواياست.

کورن９ دنده

د لمان％ه د ادا کولو طريقه، په لنده تو－ه خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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اوولسم لوست

وتر او سنت لمون％ونه
١. د وترو د لمان％ه حکم

د وترو لمون＃ د امام ابوحنيفه )رحمة اهلل عليه( په نظر واجب دى، لکه ＇رن／ه چ３ د 
اخترونو لمون％ونه دي او د يارانو په نظر مؤکد سنت دى.

٢. د وترو د لمان％ه مقدار
د وترو لمون＃ درې رکعته دى.

٣. د وترو د لمان％ه وخت
د وترو لمون＃ د ماسخوتن له لمان％ه ＇خه وروسته ادا ک８５ي.

٤. د وترو لمون＃ ک３ قرائت
د وترو په ！ولو رکعتونو ک３ د قرائت لوستل الزم دي. 

٥. د قنوت ويل
له رکوع ＇خه مخک３ د وترو په دريم رکعت ک３ د قنوت دعا ويل ک８５ي:

د قنوت دعا
�*ß�ßá�= �´Éß· ß¢ �Îå¿áNà¾ßÆ �´Éß· ß¢ � à̧ ç²ßÇßJß¾ßÆ �´åE � àÀåºáÖà¾ßÆ �µàfå«á§ßJ ájß¾ßÆ �´à¿Éå£ßJ ájß¾ �>ç¾C � ç¼ àÃç·¶=
� àb àR ájß¾ßÆ�Îë· ßrà¾�´ß¶ßÆ� àbàFá£ß¾� ßµ>ÈC� ç¼ àÃç·¶=*µàfRá«È�Àßº� àµàá�ß¾ßÆ� à¤ß·áß�ßÆ�µàfà« á³ß¾�×ßÆ�µàf à³ ánß¾Æ

* ã° åßVá·àº�åe>ç« à³á¶>åE�´ßE=ßd ß¢� çÁC�´ßE=ßd ß¢�Î ßnáß�ßÆ�´ßJßá�ße�Ç àQáfß¾Æ� àbå«áß�ßÆ�Îß£ ájß¾�´Éß¶åCßÆ
٦. د سنت ډولونه

سنت په دوه ډوله دي، يو ته ي３ مؤکد او بل ته ي３ غير مؤکد سنت يعن３ مندوب وايي.
الف ـ مؤکد سنت

هغه دي چ３ رسول اهلل� پرې هميشه والى ک７ى، خو کله کله ي３ د دې لپاره پر４＋ي 
چ３ د فرضو －ومان پرې ونه شي.

ب ـ غير مؤکد سنت )مندوب(
هغه سنت دي چ３ رسول اهلل� کله ک７ي او کله ي３ پر４＋ي وي.
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د مؤکدو سنتونو وختونه
 د مؤکدو سنتونو د وختونو ترتيب په الندې ډول دى:

١-د سهار له فرضو ＇خه مخک３ دوه رکعته او په کولو ي３ ډ４ر تاکيد شوى دى.
٢- د ماسپ＋ين له فرضو ＇خه مخک３ ＇لور رکعته لمون＃ په يو سالم سره )او يا 

هم د جمع３ لمان％ه ＇خه مخک３(.
٣-د ماسپ＋ين له فرضو ＇خه وروسته دوه رکعته.

٤- د ما＊ام له فرضو ＇خه وروسته دوه رکعته.
٥-د ماخوستن له فرضو ＇خه وروسته او له وترو ＇خه مخک３ دوه رکعته.

٦- د جمع３ له لمان％ه ＇خه وروسته ＇لور رکعته په يو سالم اداء کول.
٩. د غير  مؤکدو  سنتونو وختونه

د غير مؤکد سنتونو وختونه په الندې ډول دي:
١- د ماسپ＋ين له دوه رکعته سنتو سره نور دوه رکعته يو ＄اى کول.

٢- د مازديگر له فرضو ＇خه مخک３ ＇لور رکعته.
له هغو مؤکدو سنتو  رکعته، عالوه  وروسته ＇لور  فرضو ＇خه  له  ماخوستن  د   -٣

＇خه.
٤- د ما＊ام له فرضو ＇خه وروسته شپ８ رکعته.

ارزونه
١- د وترو د لمان％ه حکم ＇ه دى؟

٢- د وترو لمون＃ ＇ه وخت اداء ک８５ي؟
٣- د قنوت دعا وواياست.

٤- غيرمؤکد سنتونه کوم دي؟

کورن９ دنده

د مؤکدو او غير مؤکدو سنتو وختونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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اتلسم لوست

د تراويح لمون＃ او قضايي لمون％ونه

١. د تراويح د لمان％ه حکم: د تراويح لمون＃ د ＊％و او س７و لپاره د روژې په 
مياشت ک３ مؤکد سنت دى، ＄که چ３ نبي اکرم )صلى اهلل عليه وسلم( او راشدو 

خلفاوو پرې هميشه والی ک７ی. په جماعت سره اداء کول ي３ هم سنت دي.
مسأله: نفل په پيل باندې الزم８５ي، بناًء کله چ３ چا پرې پيل وک７ او بيا ي３ پري＋ود 

يعن３ فاسد ي３ ک７ وروسته به ي３ قضاء راوړي.
٢. د تراويح د لمان％ه وخت: د تراويح لمون＃ له ماخوستن لمان％ه ＇خه وروسته 

او له وترو ＇خه وړاندې اداء ک８５ي.
٣. د تراويحو د رکعتونو شم５ر: تراويح شل رکعته دي، دوه دوه رکعته په يو نيت او 
سالم اداء ک８５ي او بيا د هرو ＇لورو رکعتو وروسته  يو＇ه ناسته ک８５ي، يعني په لسو 
بيا له دې ＇خه وروسته د وترو لمون＃ هم په  سالمو شل رکعته تراويح پوره ک８５ي، 
جماعت سره اداء ک８５ي. ياده دې وي چ３ د روژې له مياشت３ ＇خه په پرته نورو مياشتو 

ک３ وتر په جماعت سره نه اداء ک８５ي.
٤. د قضايي لمون％ونه وختونه: کله چ３ له چا ＇خه لمون＃ قضاء شي، هر وخت 
چ３ فرصت ومومي بايد قضايي ي３ راوړي مگر په هغو درو وختونو ک３ دې نه کوي  

په کومو ک３ چ３ د لمان％ه له کولو ＇خه منعه راغل３ ده.
٥. د قضايي لمون％ونو د ادا کولو کيفيت: په قضايي لمون％ونو ک３ ترتيب واجب 
دى. کله چ３ له چا ＇خه له شپ８و لمون％ونو ＇خه ل８ لمون％ونه قضاء شوي وي، دا 
مراعتول  ترتيب  د  په خاوند  ترتيب  د  وايي:  کرام  فقهاء  ترتيب خاوند دى،  د  س７ى 
واجب دي، د ترتيب معنا دا ده چ３ قضايي لمون％ونه به له حاضر لمون＃ نه مخک３ 
کوي او بيا به د قضايي ترمن＃ هم ترتيب مراعتوي يعن３ کوم لمون＃ چ３ ترې مخک３ 

قضاء شوى وي هغه به وړاندې کوي.
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٦. هغه شيان چ３ د ترتيب وجوب پرې ساقط８５ي:
١- کله چ３ قضايي لمون％ونه پرته له وترو ＇خه شپ８و ته ورس８５ي.

٢- کله چ３ له س７ي ＇خه قضايي لمون％ونه ه５ر شي.
٣- کله چ３ وخت تن， وي او دواړه ) وختي او قضايي لمون％ونه( نه ادا ک８５ي.

فعاليت

زده كوونكي دې پورتني مطالب په  －روپي شكل د سوال او ＄واب په ميتود سره تكرار ك７ي.

ارزونه
١- الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

 آ. د وترو او تراويحو لمون％ونه ＇ه حکم لري؟
 ب. د وترو او تراويحو لمون％ونه ＇ن／ه اداء ک８５ي؟

٢- الندې صحيحو جملو ته د )ص( او غلطو ته د )غ( ن＋ه ک８５دئ:
)  (  آ. د تراويحو لمون＃ د ماخوستن له وترو ＇خه وروسته اداء ک８５ي.   

 ب. له چا ＇خه چ３ د پن％و لمون％ونو ＇خه زيات لمون％ونه قضاء  شي، د  ترتيب خاوند 
)  ( دی.         
)  (  ج.د ترتيب خاوند به وختي لمون＃ په قضايي لمون＃ باندې مخک３ کوي.  
)  د. د وخت په تن／والي سره ترتيب ساقط８５ي.     ) 
)  (  ه. شل رکعته تراويح په لسو سالمونو سره سرته رس８５ي.                 

کورن９ دنده

پورتنيو سوالونو ته په خپلو کتابچو ک３ ＄وابونه وواياست.



52

نولسم لوست

د لمان％ه مفسدات او مکروهات 
١. د لمان％ه مفسدات

)فساد( په لغت ک３ د صالح ضد ته وايي او د فقها وو په اصطالح ک３ په عبادت ک３ 
ناسم وصف فساد بلل ک８５ي. په عباداتو ک３ د فساد معنا بطالن دى او په معامالتو 
ک３ فساد ب５له معنا او بطالن بيله معنا لري، هدف دا چ３ معامالت له فساد ＇خه 

وروسته صحيح کيداى هم شي خو عبادات داس３ نه دي.
٢. د لمان％ه مفسدات:

١- خبرې کول، 
٢- خوراک او ＇＋اک کول که ＇ه هم په ه５ره وي. 

٣- داس３ کار کول چ３ له لمان％ه ＇خه بيرون کس پرې د لمون＃ کوونکي گومان ونه ک７ي.
٤-  له قبل３ ＇خه د سين３ －ر＄ول،

٥- د لمان％ه په من＃ ک３ درې پرله پس３ قدمونه اخيستل،
٦- ليونتوب او ب３ هوشي،

٧- د پوره يو رکن ادا ء کول په داس３ ډول سره چ３ عورت ي３ ＇ر－ند او يا ورسره 
دومره نجاست وي چ３ لمون＃ ورسره نه ک８５ي.

٨- داس３ خندا چ３ خپله ي３ واوري.
۹- په خوله د سالم اچول  يا ＄وابول،

١٠- د نيوي امورو لپاره  ژړل، خو که چ５رې د خدای له ويرې وي بيا ي３ لمون＃ نه فاسد８４ي.
١١- هغه الفاظ ويل چ３ له لمان％ه ＇خه نه دي لكه: )انا هلل و انا اليه راجعون( او 

يا )الحمد هلل( ويل.
١٢- په داس３ شکل سره قرائت کول چ３ د کلم３ معنا غلطوي.

١٣- له امام نه پرته بل چاته فتحه ورکول.
٣. د کراهيت معنا

)کراهيت( په لغت ک３ د محبت ضد ته وايي او د فقهاوو په اصطالح ک３ هر هغه 
او که  بلل ک８５ي  تنزيهي مکروه  له کولو ＇خه غوره وي،  ي３  پر４＋ودل  شی چ３ 

چ５رې منعه والى ي３ په ظني دليل ثابت وي تحريمي مکروه بلل ک８５ي.
کله چ３ لمون＃ له تحريمي کراهيت سره اداء شي؛ را－ر＄ول ي３ واجب دي او که 

له تنزيهي کراهيت سره شوى وي، ب５رته ي３ را－ر＄ول مستحب دي.
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٤. د لمان％ه مکروهات
الندې شيان په لمان％ه ک３ مکروه دي:

١_ د سنتو او واجباتو پر４＋ودل، لکه: د امام متابعت چ３ په لمان％ه ک３ پري＋ودل شي.
٢_ په لمان％ه ك３ په نورو كارونو باندې د السونو مصروفول، لكه:

��tله －وتو ＇خه ！کونه ويستل، ��tد －وتو قاتول راقاتول،   
t د کا１و او －＂و لرې کول، وي＋تان ويستل، �tد لمان％ه پر مهال ！ن６ه پاکول،  

�tپه اشاره باندې د سالم ＄وابول. �tله خپلو جامو او السو سره لوب３ کول، 
٣_ په لمان％ه ك３ په نورو شيانو باندې د ستر－و مصروفول، لكه:

�tد ستر－و پ＂ول. �t＊ي او کي０ لور ته کتل. �tد أسمان لور ته کتل. 
٤_ مخصوص اذكار او دعا －ان３ نه لوستل، لكه: د رکوع په حالت ک３ چ３ د قرائت لوستل.

٥_ په مسنونه طريقه د اركانو نه ادا كول، لكه:
�tغيرمنظم دريدل.      �tنا سمه ركوع.  �tنا سمه سجده  لكه د پ／７ۍ په ول سجده كول.

٦_ ب３ ضرورته ！وخى او اوسيلى كول.

فعاليت
�زده كوونكي دې نور هغه کارونه چ３ د لمان％ه د روحي３ خالف دي او بعض３  t

اشخاص هغه كوي، په －وته ك７ي.

ارزونه
١-  الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

 ا - کراهيت او فساد ＇ه معنا لري؟ په لن６ ډول ي３ تعريف ک７ئ.
 ب- د لمان％ه له مکروهاتو ＇خه پن％ه  وواياست.

 ج- د لمان％ه پن％ه مفسدات بيان ک７ئ.
٢- الندې صحيح جملوته )ص( او غلطو جملو ته )×( ن＋ه ک８５دئ:

)       (  آ- په لمان％ه ک３ له －وتو ＇خه ！کونه ويستل مکروه دي.  
)        (  ب- د رکوع په حالت ک３ د قرائت لوستل لمون＃ فاسدوي.  
)         (  ج- په لمان％ه ك３ خبرې كول مکروه دي.    

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د پورتنيو پو＊تنو ＄وابونه په خپلو كتابچو ك３ وليكي.
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شلم لوست

د لمان％ه متفرقه مسايل

١ ـ په لمان％ه ک３ ب３ اودسه ک５دل
کله چ３ ＇وک پرته له ارادې، په لمان％ه ک３ ب３ اودسه شي:

١- لمون＃ دې پر８４دي، اودس ته دې الړ شي او پس له اوداسه دې خپل لمون＃ له هغه 
＄اى ＇خه پيل ک７ي چ３ په کوم ＄اى ک３ ب３ اودسه شوى دى. خو له سره را－ر＄ول 

ي３ غوره دي.
٢- که چ５رې ب３ اودسه شوى شخص امام وي، يو له خپلو مقتديانو ＇خه دې امام 

ک７ي او پات３ لمون＃ به په خپل امامت مقتديانو ته پوره کوي.
٣- که چ５رې يو لمون＃ کونکي ته له وروست９ ناست３ ＇خه وروسته ب３ اودسي پ５＋ه شي، 
له لمان％ه ＇خه دې و－ر＄ي، اودس دې وک７ي او بيا دې سالم واړوي، پورتني درې واړه 
هغه صورتونه دي چ３ خبرې ي３ نه وي ک７ې، خو که خبرې ي３ ک７ې وي، بيا ي３ لمون＃ 

فاسد８４ي برابره ده قصداً، سهواً او يا خطآ ي３ له خول３ وتلي وي.
٤- که چ５رې کوم لمون＃ کوونکى له ب３ اودس９ ＇خه وروسته د اودس لپاره قدمونو 
نه  ي３  لمون＃  وک７،  ي３  کار  دا  او  و  اړ  ته  －ر＄ولو  مخ  قبل３ ＇خه  له  يا  او  اخيستلو 

فاسد８４ي که ＇ه هم له درو قدمونو ＇خه زيات هم تللى وي.
٢- د سهوې سجده

الف ـ )سهوه( غفلت او ب３ پرواي９ ته وايي. د سهوې سجده هغو دوو سجدو ته ويل 
ک８５ي چ３ د لمان％ه زيادت يا نيم／７تيا پوره کوي.

ب ـ د سهوې د سجدې حکم: د سهوې سجده واجب ده.
ج ـ د سهوې د سجدې سببونه: د سهوې سجده په الندې شيانو واجب８５ي:

- کله چ３ له واجباتو ＇خه  يو ي３ له خپل ＄اى نه وړاندې يا وروسته، سهواً زيات او 
يا پر４＋ودل شي.

- کله چ３ لمون＃ کوونکى فرض له خپل  ＄اى ＇خه سهواً مخک３ يا وروسته ک７ي.
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�tمسأله
د سنتو په پر４＋ودلو باندې د سهوې سجده نه الزم８５ي، ＄که چ３ د سنتو په پر４＋ودلو 

باندې لمون＃ نه نيم／７ى ک８５ي.
�tمسأله

د فرضو پر４＋ودل په سجده سهوه باندې نه جبيره ک８５ي، ＄که چ３ د فرضو پر４＋ودل 
لمون＃ باطلوي، خو که چ５رې ＇وک د لمان％ه په کوم رکن ک３ سهوه شو ب５رته به ي３ 
به د سهوې سجده  بيا  له خپل ＄اى ＇خه وروسته ک７،  ي３  او که چ５رې  را－ر＄وي 

کوي. 
٣- د سهوې د سجدې وخت 

د سهوې د سجدې وخت د اخري قعدې له تشهد او يو سالم －ر＄ولو ＇خه وروسته دى.
٤- د سهوې د سجدې طريقه

＇خه  دې  له  بيا  او  ک８５ي  اړول  سالم  يو  وروسته  ＇خه  تشهد  له  قعدې  وروست９  د 
وروسته دوه د سهوې سجدې ک８５ي، له دې ＇خه وروسته تشهد )التحيات...( د دويم 
＄ل لپاره په همدې ناسته ک３ بيا به درود )اللهم صل...( او دعاء چ３ مخک３ ندي 

ويل شوي، ولولي او بيا به ＊ي او کي０ لور ته سالم واړوي. 
٥- په لمان％ه او يا اوداسه ک３  شک كول

١- که چ５رې يو چاته دا شک پيدا شو چ３ لمون＃ ي３ ک７ى او که ي３ نه دى ک７ى، دې 
س７ي لمون＃ نه دى ک７ى، ＄که نه کول ي３ يقيني او په کولو ک３ ي３ شک دى.

٢- که چ５رې يو چا ته له سالم －ر＄ولو او يا د أخري قعدې له تشهد نه وروسته شک 
پيدا شو، دا شک هي＆ باوري نه دى او اعتبار ورته نشته.

٣-که چ５رې ＇وک ډ４ر شکي وي او هر وخت ورته شک پيدا ک８５ي، دا به په غالب 
－مان عمل کوي.

٤- که چ５رې ＇وک په دې باور وي چ３ اودس م３ ك７ى دى، خو فكر كوي چ３ 
ممكن بي اودسه شوى وي، د دې س７ي اودس شته، م／ر که په ياد ي３ وي چ３ دى ب３ 

اودسه و، خو ممكن له عادت سره سم ده اودس ك７ى وي، نو دا ب３ اودسه دى.
٦- د تالوت سجده:

الف ـ د تالوت د سجدې حکم:د تالوت سجده کول واجب دي.
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 ب ـ د تالوت د سجدې اسباب
د تالوت سجده په الندې درو سببونو باندې واجب８５ي:

 - تالوت: د تالوت سجده په تالوت کوونکي باندې واجب８５ي.
هم   باندې  اوريدونكي  په  اوريدلو  په  أيت  د  د سجدې  تالوت سجده  اوريدل:د   -  

واجب８５ي.
 - اقتداء: که امام د تالوت د سجدې أيت ولوست په مقتدي باندې هم واجب８５ي، كه 

＇ه هم چ３ اوريدلی ي３ نه وي.
 ج ـ  د تالوت سجده ادا کول

تکبير به وايي )خو السونه به غوږونو ته نه پورته کوي( او سجدې ته به ＊کته ک８５ي، 
داس３ سجده به کوي لکه ＇ن／ه چ３ د لمان％ه سجده کوي او بيا به له سجدې ＇خه 
د پورته ک５دو لپاره تکبير وايي، دا دواړه تکبيرونه ويل واجب دي، د تالوت سجده 

ک３ تشهد او سالم نشته.
په سجدې ک３ به )ُسْبَحاَن َربِى اَالْعلَى( درې ＄ل３ وايي، د تالوت د سجدې أيتونه په 
الندې جدول ک３ رو＊انه شوي دي او همدارن／ه په قرأن كريم ك３ هم دغه ＄ايونه په 

ن＋ه شوي دي.
 د ـ - د تالوت د سجدو شم５ر

أيتسورتشم５رهأيتسورتشم５ره
٢٦النمل٢٠٦٨االعراف١
١٥الم السجدة١٥۹الرعد٢
٥٠١٠t٢٤النحل٣
٣٨حم السجدة١٠۹١١االسراء٤
٦٢النجم٥٨١٢مريم٥
٢١االنشقاق١٨١٣الحج٦
١۹العلق٦٠١٤الفرقان٧
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فعاليت

�يو زده کوونکی دې د خپلو مل／رو په وړاندې د تالوت سجده عمًال اداء ک７ي او  t
هم دې د وجوب اسباب ＇ر－ند ک７ي. 

ارزونه

الف ـ الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:
١. د سهوې سجدې حکم ＇ه دى؟ او سببونه ي３ په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ. 

٢. د تالوت د سجدې اسباب ＇و او کوم دي؟
٣. د تالوت د سجدې د أيتونو شم５ر ＇و دی؟ 

٤. که چ５رې امام په لمان％ه ک３ ب３ اودسه شي، ＇ه بايد وک７ي؟ 

ب ـ الندې خالي ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ئ: 
١. د سنتو په پر４＋ودلو باندې د سهوې سجده...........الزمي８ي.

٢. د فرضو پر４＋ودل د سهوې په سجدې باندې..............ک８５ي.
٣. د تالوت سجدې په دې سورتونو.........................................ک３ دي.

کورن９ دنده

پورتني سوالونه سره له ＄وابونو په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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يو ويشتم لوست

د ناروغ او مسافر لمون＃
د ناروغ لمون＃

د ناروغ لمون＃، ناروغ９ ته په کتلو په الندې ډولونو دى:
١- کله چ３ ناروغ ته ودر４دل ناشوني شول؛ بيا به لمون＃ په ناسته، رکوع او سجدې سره کوي.

٢- که چ５رې کوم ناروغ ته د رکوع او سجدې کول ناشوني شول؛ بيا به رکوع او سجده 
په داس３ حال په اشاره کوي چ３ د سجدې اشاره به د رکوع له اشارې ＇خه ！ي＂ه وي، 

خو د سجدې لپاره دې ＇ه شی نه پورته کوي چ３ هلته ورباندې سجده وک７ي.
٣- که چ５رې ＇وک په ناسته هم قادر نه و، دا س７ی به ستونی ستغ په داس３ حال ک３ 
＇ملي چ３ پ＋３ به ي３ د قبل３ لور ته وي، د سر الندې به ي３ د پورته کولو په خاطر، 
ترسره  باندې  اشاره  په  به  او سجده  رکوع  به مالست،  قبل３  په  مخ  وي،  اي＋ی  بال＋ت 

کوي.
٤- کله چ３ کوم ناروغ په دې قادر نه وي چ３ د سر په اشارې باندې لمون＃ وک７ي، له ده 
＇خه لمون＃ وروسته ک８５ي، د ستر－و او وري％و په اشارې سره لمون＃ کول ورته روا نه دي.

٢- د مسافر لمون＃
په  راغلي دي چ３  لپاره ＄ان／７ي احکام  د دې  نو  لري،  ＇رن／ه چ３ سفر ستونزې 

الندې ډول دي:
١- د روژې په مبارکه مياشت ک３ مسافر ته روژه خوړل روا اما نيول ي３ غوره دي.

٢- مسافر ته  د سفر په خاطر، په اغوستل شويو موزو باندی درې ور＄３ او شپ３ مسحه کول روا دي.
٣- په مسافر باندې د جمع３ او اخترونو لمون％ونه او قرباني نه شته.

٤- مسافر په سفر ک３ ＇لور رکعتي فرض لمون％ونو ک３ قصر کوي.
او  غلو  له  چ３  ک３  صورت  هغه  په  دي  روا  ورته  هم  کول  وروسته  لمون＃  د   -  ٥  

شوکمارو ＇خه و４ره ولري.
٣- قصر

＇لور رکعتيز فرض لمون％ونه نيمايي کول او پر ＄اى ي３ دوه رکعته کول، قصر بلل 
ک８５ي، بنا ًء د سهار او ما＊ام لمان％ه ک３ قصر نه ک８５ي.
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٤- د قصر حکم: د لمان％ه قصر په سفر ک３ الزم او په روژه ک３ )عزيمت( دى.
٥- د قصر شرطونه: فقهاوو کرامو د قصر لپاره الندې شرطونه اي＋ي دي:

١. د سفر اندازه او لياره به په عادي ت， سره درې ور＄３ او شپ３ وي. )١(
٢. سفر د مسافر له خپل کلي يا قري３ ＇خه د وتلو نه حساب８５ي، يعن３ کله چ３ مسافر 

له خپل３ عالق３ ＇خه بيرون شو، مسافر بلل ک８５ي.
٣. د سفر نيت به كوي.

٤. بايد کوم سفر چ３ نيت ي３ لري، له دريو ور＄و ＇خه كم نه وي.
٦. د سفر په هکله مسل３:

١- يو س７ى له خپل اصلي ！ا！وبي ＇خه هغه چ３ پک３ ز４８４دلى او هستوگنه کوله؛ الړ 
او بل ＄اى ک３ ي３ هستوگنه غوره ک７ه، د ＄ينو اړتياوو له امله د ＇ه وخت لپاره خپل 
！ا！وبي ته راغى، دا س７ى به په خپل اصلي ！ا！وبي ک３ قصر کوي، په دې شرط چ３ د 

دواړو تر من＃ فاصله درې ور＄３ او يا له دې ＇خه زياته وي.
٢- که له يو چا ＇خه په سفر ک３ لمون％ونه قضاء شول او بيا کور ته راستون شو، د 
سفر د لمان％ه قضايي به دوه رکعته راوړي او که چ５رې په کور ک３ ترې قضاء شوي وي 

او قضاء ي３ په سفر ک３ راوړي هم هغه ＇لور رکعته به پوره کوي.

ارزونه
١- الندې پو＊تنو ته ＄وابونه وواياست:

 آ- د سفر ＄ان／７ي احکام ＇و دي؟ په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ.
 ب- قصر ＇ه ته وايي او حکم ي３ ＇ه دی؟

 ج- قصر ＇و شرطونه لري؟ په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ.
٢- الندې صحيحو جملوته )ص( او غلطو ته د )غ( ن＋ه ک８５دئ:

 أ- د سفر اندازه په عادي ت， سره درې ور＄３ ده. )       (
 ب- که له يو چا＇خه په سفر ک３ لمون％ونه قضا شول، په کور ک３ به ي３ پوره اداءکوي. )        (

 ج- په مسافر باندې د جمع３، اخترونو لمون％ونه او قرباني نشته. )       (
 د- کله چ３ ناروغ ته در４دل ناشوني شي بيا به لمون＃ په ناسته کوي. )        (

کورن９ دنده
پورتنيو سوالونو ته په خپلو کتابچو ک３ ＄وابونه وليکئ.

)١( ＄ينو معاصرو علماوو د شرعي سفر اندازه تقريباً )٨۹( کيلومتره تعيين ک７ې ده.
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د سيرت النبي ارز＊ت

دوه و４شتم لوست 

¿ãÍß��]األحزاب سورت)٢١([. ßj ßU�ãÌßÇ áià?�åç�=� å¹Ç àiße� å�� á¼ à³ß¶� ßÁ>ß²�ábß̄ß¶  :اهلل تعالی فرمايي
ژباړه: )په حقيقت ک３ ستاسو لپاره د اهلل په رسول ک３ يوه خورا غوره نمونه ده(

اهلل تعالى په دې مبارک أيت ک３، موږ د پيغمبر� پيروۍ او اطاعت ته ه）ولي يو، 
له دې امله الزمه ده چ３ د نبي کريم� سيرت زده ك７و تر ＇و وکوالى شو هغه پس３ 
اقتداء او د هغه الره تعقيب ک７و، د سنتو او طريقو پل＂نه ي３ وک７و او په الر＊وونو ي３ 
عمل وک７و، نو  د اسالم په پوهيدو او پيژندو ک３ د سيرت ＇ه اهميت دی؟ د سيرت 

مفهوم او ＄ان／７تياوې کوم３ دي؟ د سيرت د تدريس موخ３ ＇ه دي؟

د سيرت تعريف
په لغت ک３: د سنت، طريق３ او ت／الرې په معنا راغلى دى.

په اصطالح ک３: سيرت د يوه شخص د ژوند حاالتو، تاريخ او په هغه پورې اړوندو 
موضوعاتو ته ويل ك８５ي.

كله چ３ سيرت مطلق ذكر شي، نو د حضرت محمد� سيرت ور ＇خه مراد وي.

فعاليت

�د سيرت علم  له كوم علم سره زيات ورته والی لري؟ د حديثو له علم سره، د  t
تاريخ له علم سره او كه له كوم بل علم سره؟

هغه عمده موضوعات چ３ په سيرت ک３ ＇７５ل ک８５ي عبارت دي له:
او ن＋ان３، د حضرت  له مهال ＇خه د نبوت مقدماتي ن＋３  پيغمبر� د ميالد   د 
محمد� وړوكتوب، رشد، ＄واني، په مختلفو حاالتو ك３ د اهلل > ساتنه له خپل 
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پيغمبرنه، پيغمبر� باندې د وح３ د نازليدلو وخت، پ او ＊كاره دعوت، د قريشو 
له خوا د مسلمانانو ډول ډول رب７ون３، د مسلمانانو هجرت حبش３ ته، له مك３ مكرم３ 
له خلكو سره  يثرب )مدين３ منورې(  د  بهر د اسالم د مقدس دين خپر４دل،  ＇خه 
ت７ون، هلته هجرت، په مدينه منوره ك３ د اسالمي ！ولن３ جوړول، قبائلو او －اون６يانو 
سره ت７ونونه، د مسلمانانو پر ضد د مشركانو او يهودو توطي３ او دسيس３، د هغوی په 
وړاندې د مسلمانانو دفاع او د پيغمبر اكرم� غزا－ان３، －اون６يو حاكمانو ته د دعوت 
پيغمبر�  د  ته د اسالم رسيدل،  العرب مختلفو سيمو  ل８５ل، د جزيرة  پيغامونو  د 

سفرونه، د هغه� ＄النده صفات او له نيم／７ې دنيا ＇خه د هغه رحلت.

 د سيرت النبي ＄ان／７تياوې 
نبوي سيرت ډ４رې ＄ان／７تياوې لري چ３ ＄ين３ ي３ دا دي: 

١ - د نبي كريم� سيرت د نورو انبياوو د سيرت په پرتله تر ！ولو صحيح ترين سيرت 
دى، ＄که چ３ دغه سيرت د متصلو رواياتو، پ５ژندل شوو او موثقو شخصياتو له الرې 

نقل شوي او د ثبت او تدوين مرحل３ ته رسيدالی دی.
 د سيرت تدوين په )١٠١هجري( كال ک３ د عمر بن عبد العزيز د خالفت په دور ك３ 
پيل شو، نو ＄که د سيرت علماء په ډ４رې أسان９ سره كوالى شي  د پيغمبر اكرم )صلی 

اهلل عليه وسلم( صحيح سيرت له ناسمو اقوالو او ضعيفو کيسو ＇خه جال ك７ي. 
٢ – د سيرت الر＊وون３ هر اړخ５زې او د ژوند ！ولو حاالتو ته شامل３ دي چ３  د هر 

چا لپاره په هر وخت او شيبه ك３ د ژوند غوره نمونه دي. 
٣ – د پيغمبر� سيرت رو＊انه سيرت دى چ３ د هغه د ژوند د حاالتو پ７اوونه په 
＇ر－ند ډول بيانوي: د پيغمبر� د پالر عبد اهلل او مور بي بي أمنه بنت وهب د واده 
له وخت ＇خه پيل، د پيغمبر� پيداي＋ت، بعثت، د دعوت  پ７اوونه، غزا－ان３ او د 

پيغمبر� وفات په ＇ر－ند ډول بيانوي.

فعاليت
�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييزه تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t

تكرار ك７ي.
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د سيرت النبي د زده ك７ې ارز＊ت:
١ - د نبي کريم� سپي）لى سيرت له فضايلو، نيکو اخالقو، نصيحتونو او عبرتونو 

＇خه ډک دى چ３ انسان د خير په لور ه）وي.
٢- د پيغمبر� د سيرت زده ك７ه دا رو＊انه كوي چ３ د اسالم سپي）لى دين د صبر، 

زغم، فكر، عقل، حكمت او بشريت ته د ＊ي／２و او －＂و رسولو دين دى.
٣- د پيغمبر� سيرت مصلحينو او داعيانو ته د ！ولن３ د اصالح بلنه او الر＊وونه 

كوي.
٤- د پيغمبر� سيرت د اسالم د سپي）لي دين لوړ مقام او بهتري د جاهليت د زمان３ 

د ناوړو دودونو، ب３ عدالتيو او ظالمانه رسمونو په پرتله، موږ ته را په －وته كوي.
٥- د نبوي سيرت لوستل، د پپغمبر� او اصحابو كرامو له زيارونو او تكليفونو )چ３ 

د اسالم د دين لپاره ي３ －اللي( خبريدل، د انسان صبر، زغم او حوصله زياتوي.
٦- د سيرت د زده ك７ې له بركته کوالی شو د دين په ډ４رو مقاصدو پوه شو، د قرأن 

كريم د زياتو أياتونو په تفسير او شآن نزول خبر شو.
٧- نبوي سيرت د اسالمي امت د وحدت ＇ر－ندونه کوي او دا را په －وته کوي چ３  
اسالم ＇رن／ه وکوالی شو له مختلفو، يو بل ته له د＊منو او خپرو قومونو، ملتونو او 
قبائلو ＇خه يو واحد، قوي عزتمند او يو مو！ى ملت جوړ ك７ي، او ！ول  سره ورو１ه 
ک７ي، د دوی مشران  چ３ له تقوى، اخالص او الهي و４رې ＇خه برخمن وو، د خپلو 

كشرانو او اتباعو په زړونو ك３ ي３  تر ！ولو －ران او عزتمند ک７ي دي.
٨- د سيرت لوستل او تدريس مسلمان ته، د اسالمي فرهن， او پوه３ د يوې مهم３ 

برخ３ د غنامندۍ او ب６اين３ المل －ر＄ي. 
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ارزونه

١ -  نبوي سيرت په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.
٢- د نبوي سيرت درې ＄ان／７تياوې ＇ر－ندې ک７ئ.

٣- د نبوي سيرت د زده ک７ې ارز＊ت، د مسلمانانو د ژوندانه په مختلفو اړخونو ک３ 
＇ر－ند ك７ئ.

کورن９ دنده

د دې لوست د مطالبو خالصه، د يوې لن６ې مقال３ په ل７ ک３ په خپلو الفاظو وليكئ.
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نبوي سيرت او تاريخ

درويشتم لوست 

د تاريخ تعريف
تاريخ په لغت ک３ د يوې پي＋３ د وخت او زمان تعيين ته وايي.

په اصطالح ک３ د تيرو وختونو د مهمو پي＋و او واقعاتو د وخت او زمان３ ！اكل دي، 
تمدنونو،  له  حاالتو،  له  مرګ  او  ژوند  د  هغوى  د  ډلو،  مهمو شخصيتونو،  د  لكه: 

＊ارونو، دودونو، رواجونو، عاداتو، ک７نو، صنعتونو او انسابو ＇خه بحث كوي.

سيرت د تاريخ اساس او بنس دى
د پيغمبر� سيرت د تاريخ اساس او ب２س دى چ３ مسلمانان پرې وياړي، ＄كه 
د  بيا  وې،  پي＋３  سيرت  د  هغه  دي،  ليكل３  مسلمانانو  چ３  پي＋３  تاريخي  لوم７ن９ 

وروستنيو حوادثو تدوين تر نن ور＄３ پورې د هماغه سيرت ل７ۍ ده.

د سيرت او تاريخ د سند د نقلولوطريقه:
د روايت په سلسله د تاريخي پي＋و نقلول او صحيح روايتونه له غلطو روايتونو ＇خه جال 
كول دا يوازې د عربو او مسلمانانو ＄ان／７تيا وه چ３ نور ور＄ن３ ب３ برخ３ وو، ＄كه چ３ 
مسلمانانو د سيرت ليكنه خپله ديني وجيبه －２له، دوى زيار باسه تر ＇و په رواياتو ك３ 
كوم شك او شبهه پات３ نشي او سيرت له هر ډول دروغو ＇خه پاك وي. دغه ت／الره 
لوم７ۍ د حديثو او سيرت په ليكنه ك３ رامن％ته شوه، بيا د تاريخ په ليكنه ك３  ور＇خه 

كار واخيستل شو او تاريخ پورې اړوندوحقايقو د تمييز لپاره معيار و！اکل شو.

فعاليت

�د سيرت او د تاريخ د علم ترمن＃ تفاوت واضح ك７ئ. t
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د نبوي سيرت مصادر
مون８ کوالى شو د نبوي سيرت مصادر په الندې ډول خالصه ک７و: 

١ - قرأن کريم: د نبوي سيرت يوه پراخه برخه په قرانکريم ک３ په اجمالي تو－ه ذکر 
شوې ده.

٢ - نبوي سنت: دنبوي سيرت زياته برخه د احاديثو په كتابونو ك３ ذکر شوې ده، د 
احاديثو كتابونه عبارت دي له: كتب الصحاح،  سنن، مسانيد، مستدركات او معاجم 

او د سننو د كتابونو له قاموسونو ＇خه.
٣ - د محمدي صفاتو )شمايلو ( کتابونه:د محمدي شمايلو کتابونه هغه کتابونه دي 
چ３ مؤلفينو ي３ د نبي کريم� اخالقو، عاداتو، فضايلو اوسلوکو ته ＄ان／７ې توجه 

ك７ې وي.
پيغمبر�  د  ك３  كتابونو  دغو  په  معجزې(:  )محمدي  کتابونه  داليلو  نبوي  د   -  ٤

معجزې او د نبوت دالئل ذکر شوي دي. 
٥ - د محمدي خصائصو کتابونه: دغه كتابونه د پيغمبر� او د هغه د امت د خصائصو 

او ＄ان／７تياوو په هکله بحث كوي.
٦ - د غزاگانو کتابونه:

دغه كتابونه د اسالم په اول ك３ د مسلمانانو د د＊منانو له سازشونو، دسيسو، د مسلمانانو 
له دفاع او د پيغمبر� له غزواتو ＇خه بحث كوي.

٧_د سيرت ＄ان／７ي كتابونه: دغه كتابونه د سيرت له علم پورې له اړوندو موضوعاتو 
＇خه بحث كوي.

د سيرت د ليكن３ پيل او د سيرت مشهور كتابونه
هجري   )٥٠-٦٠( له  ب２ه  ابتدايي  په  تدوين  سيرت  د  دوره:  وو  صحابه  د   -١
كلونو ＇خه پيل شو، چ３ حضرت عبد اهلل بن عباس/ به خپلو شا－ردانو ته د 
پيغمبر� د نسب او د هغه د غزا－انو په هكله معلومات ورکول او هغوی به ليكل، 
همداراز عبداهلل بن عمرو بن العاص او براء بن عازب 1 به هم خپلو شا－ردانو ته 

دسيرت د علم تدريس كاوه.
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٢- د تابعينو دوره: د سيرت تاليف د تابعينو په زمانه ك３ پيل شو، عروه بن زبير 
بن عوام د رسول اهلل � د غزا －انو كتاب وليكه.

 د پيغمبر � په سيرت او غزواتو ك３ تر ！ولو مهم كتاب چ３ د تابعينو په زمانه ک３ 
وليكل شو، هغه د أبان بن عثمان )رحمه اهلل( کتاب و چ３ ليکل ي３ له )٨٣( هجري 

＇خه دمخه بشپ７ شو.
له هغه ＇خه وروسته په دويمه درجه ک３ د وهب بن منبه چ３  په )١١٠( هجري ک３ 
وفات شوى او د موسى بن عقبه چ３ په )١٤١( هجري ک３ وفات شوى، د سيرت 

كتابونه دي.
دغو كسانو د صحابه وو كرامو په زمانه ک３ ژوند كاوه او له هغوی ＇خه ي３ زده ك７ه ك７ې 

وه.
٣- د اتباع تابعينو دوره:په دغه دوره ك３  چ３  كوم كتابونه ليكل شوي دي، په 

الندې ډول دي:
«السير والمغازي» د محمد بن اسحاق )المتوفى ١٥١هـ( ليكنه، «السيرة النبوية» 
＇خه                  تابعينو  له  مؤلفانو  دواړو  پورتني  ليكنه،  هـ(   ٢١٣ )المتوفى  هشام  ابن  د 

زده ک７ې ك７ې وې.
همدارن／ه )الموطآ( د امام مالك )رحمه اهلل( )المتوفى ١٧۹ هـ( ليكنه، دا د احاديثو 
اړه  پورې  اوصافو  او  په سيرت  پيغمبر�  د  ي３  احاديث  برخه  زياته  كتاب دى، خو 
لري. )صحيح البخاري( د محمد بن اسماعيل البخاري )رحمه اهلل( )المتوفى٢٥٦ هـ( 
ليكنه، او )صحيح مسلم( د امام مسلم )رحمه اهلل( )المتوفى ٢٦١هـ( ليكنه، په دغو 
كتابونو ك３ د احاديثو ډ４ره برخه، د پيغمبر � له نبوت ＇خه مخك３ او وروسته، د ژوند 

حاالت، د هغه خصائص، فضائل، غزوات او د يارانو مناقب او فضيلتونه بيانوي.
وروسته بيا نور كتابونه هم وليكل شول چ３ ＄ين３ ي３ دا دي:

١- عبد الملك بن هشام د محمد بن اسحاق كتاب )السير والمغازي( مختصر ك７، 
بيا د دغه )مختصر( لپاره، امام ابو القاسم عبد الرحمان اندلسي د )الروض االنف( په 

نوم شرحه وليكله.
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اتو  په  كتاب  الكبرى(  الطبقات  د)  و،  شا－رد  واقدي  د  سعد چ３   بن  محمد    -٢
او  پيغمبر� د سيرت  د  يوا３＄  ي３  او دويم جلد  لوم７ی  وليكه چ３  جلدونو ک３ 

غزواتو د بحث لپاره ＄ا ن／７ی شوی دی.
په اوسني عصر ك３ د سيرت په مختلفو اړخونو ك３  ډ４ر كتابونه تآليف او تدقيق شوي 

دي چ３ ＄ين３ ي３ الندې ذکرشوي دي:
- سيرة النبي: د امام ابن كثير ليكنه.

- سيرة النبي: د عالمه شبلي نعماني ليكنه.
- الرحيق المختوم: د مباركپوري ليكنه.

- فقه السيرة: د محمد الغزالي ليكنه.
- نبي الرحمة: د محمد بن مسعد ياقوت ليكنه.

_تهذيب سيرة النبي ابن هشام د عبد السالم هارون ليكنه.)١(

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييزه تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي.

ارزونه

١. د نبوي سيرت تاثير د تاريخ په تدوين ک３ بيان ک７ئ.
النبي� تدوين په مستقله توگه ＇ه وخت پيل شو؟ او د دوو کتابونو  ٢.د سيرت 

نومونه واخلئ چ３ په مستقيمه توگه د نبوي سيرت په هکله تاليف شوي وي.

کورن９ دنده

د لوست مهم مطالب په مختصر ډول په خپله ژبه د يوې مقال３ په ل７ک３ وليكئ.

)١( د )سيرت د ليكن３ پيل او د سيرت د مشهورو كتابونو( بحث، اضافي معلومات دي، په امتحان ك３ شامل نه دي.
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＇لور و４شتم لوست

د شپ８م３ پي７ۍ په دويم３ نمايي ک３ د جزيرة العرب حالت

 په عربي جزيره  ک３ حاکم دين کوم و؟ 
 د بتانو عبادت ＇رنگه شروع شو؟ 

 بتان له کومه ＄ايه عربي جزيرې ته راوړل شول؟
د دين تعريف

دين  په لغت ک３: د شريعت، قانون، مذهب، ملت، الرې، جزا او حساب په معنا راغلى 
دى.

په اصطالح ک３  د انسانانو د ژوند هغه نظام دى چ３ اعتقادي، فکري، اخالقي او عملي 
اړخونه ي３ په بر ک３ نيسي.

له اسالم ＇خه وړاندې د جزيرة العرب حالت 
الف - )د بتانو د عبادت پيل(
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له اسالم ＇خه دمخه د عربانو دين
له هغه وخته چ３ په مکه مکرمه ک３ د ابراهيمX ＄و＄ات )نسل( ميشت شول او بيا د 
عربي جزيرې په نورو سيمو ک３ خپاره شول، عربان د ابراهيمي دين پيروان وو. د يو اهلل 
بنده گي ي３ کوله، خو د يوې اوږدې مودې له تيريدو وروسته هغوی هغه ＇ه چ３ ي３ زده 
ک７ي وو، هغه ي３ هير ک７ل او پرته له ＄ينو ديني شعائرو ＇خه نور هي＆ شى هم په هغوی 

ک３ پات３ نه وو.

د بتانو د عبادت پيل
د لوم７ي ＄ل لپاره د نوحX په زمانه ک３ د بتانو عبادت پيل شو. د نوحX له قوم ＇خه 
پن％ه تنه د )ود، سواع، يغوث، يعوق او نسر( په نامه نيک، ＊ه او عبادت کوونکي خلک 
وو، د هغوی مرگ د خلکو د و４رې، غم او خپگان المل وگر＄يد، يوه س７ي ورته وويل: 
أيا د دوى ＇يرې ستاسو لپاره له لرگي ＇خه جوړې ک７م چ３ د هغو په ليدو سره تاسو ته 

أرامي حاصله شي؟ دوى وويل: هو!  که کوالى ش３ دا کار وك７ه.
نو ＇يرې ي３ د هغوى د ژوندانه د حالت په شان د خلکو لپاره جوړې ک７ې، د هرې کورن９ 
چ３ به کومه ＇يره خو＊يده، هماغه به ي３ وړه او په خپلو کورونو ک３ ي３ کي＋وده، هغ３ ته 
به ي３ کتل او ＇ه اندازه غمونه او اندي＋ن３ به ي３ کميدل３، وخت په همدې توگه تيريده، 
دويمه او دريمه پي７ۍ يو په بل پس３ تيرې شوې، خو ！ولو خلکو به د هغو ＇يرو سره د 
لوم７ن９ پي７ۍ په شان ک７نه کوله  تر＇و ＇لورمه پي７ۍ را ورسيده، خلکو وويل: که چ５رې 
موږ د دغو نيکو او صالحو اشخاصو د ＇يرو عبادت وک７و، نو دا به اهلل> ته زموږ د 
ن８د４والي المل و گر＄ي او دوى به د اهلل> په وړاندې زموږ شفاعت وک７ي، بناء د دغو 

مجسمو او شكلونو عبادت ي３ پيل ک７ او راتلونكو نسلونو هم دې کار ته دوام ورك７.
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د عربو پر ＄مكه دبتانو د عبادت پيل
پيغمبر� د اهلل> له لوري د اس３ خلكو ته ولي８ل شو چ３ هغوی د جاهليت په تورو 

تيارو ك３  ژوند تيراوه او دغه تياره د هغوی د ژوندانه په هره برخه حاکمه وه.
له دې ＇خه مخك３  ！ول عرب د ابراهيمX د سپي）لي دين پيروان وو.

يو کس چ３  عمرو بن لحی نوميده او د بني خزاعه د قبيل３ مشر و، هغه يوه ورځ  شام 
ته سفر وك７،  －وري چ３ د شام خلك د بتانو عبادت كوي، دا كار ي３ ډ４ر خوښ شو، 
له شام ＇خه ي３  يو بت چ３ )هبل( نوميده، له ＄انه سره مك３ ته راوړ او د كعب３ شريف３ 
په من＃ ك３  ي３ کي＋ود. د مک３ خلك ي３ د دغه بت بند－９ ته راوبلل، د مك３ خلكو 
د ده بلنه ومنله او د بتانو عبادت ي３ پيل ك７، ل８ه موده وروسته د ！ول حجاز اوسيدونكو د 

مك３ د خلكو الره ونيوله.
د حجاز د خلكو د پخوانيو بتانو له جمل３ ＇خه )الت، منات او عزا( وو چ３ په مختلفو 
سيمو ك３  ي３ شتون درلود. له دې وروسته له اهلل> سره شريک نيول او بت پرستي په 
！ول حجاز ک３ خپره شو، په هر کلي او بيا په هر کور ک３ د بتانو عبادت پيل شو، مسجد 
الحرام ي３ له بتانو ＇خه ډک ک７، په دې تو－ه بت پرستي د جاهليت د دين يو مظهر 

و－ر＄يده.

د بت پرست９ مراسم
د بت پرست９  مراسم دا رنگه وو:

خلکو به د بتانو عبادت کاوه، هغوى ته به ي３ پناه وړه، په ستونزو ک３ به ي３ بتانو ته فرياد او 
زارۍ کول３، خپل ضرورتونه او اړتياوې به ي３ له بتانو غو＊تل３، داس３ عقيده ي３  درلوده 
چ３ بتان د اهلل > په وړاندې زموږ سپار＊تنه کوي، د هغو په شا اوخوا به ي３ طوافونه کول، 

هغو ته به ي３ سجدې کول３ او د بتانو لپاره او د هغو په نامه به ي３ قربان９ کول３.
خپل هر شى )خير او شر( به ي３ په غشو معلومول، د کاهنانو، منجمانو او غيب ويونکو 

په خبرو ي３ باور درلود، فال اچونه په هغو ک３ مروجه وه.
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دا دين چ３ پر شرک، بت پرست９، وهمياتو او خرافاتو والړ و، د ډيرو عربانو دين و.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييزه تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي.

ارزونه

١. دين په لغت او اصطالح  ک３ ＇ه ته وايي؟ تعريف  ي３ ک７ئ.
٢. د کعب３ شريف３ په چاپيريال ک３ خلکو ＇ه وخت د بتانو عبادت پيل ک７؟

٣. مشرکان په بت پرست９ ک３ د يو شمير مراسمو پابند وو، ＄ين３ له هغو ＇خه شرحه 
ک７ئ.

کورن９ دنده

د لوست مطالب په مختصر ډول د يوې مقال３ په ترڅ ک３ په خپله ژبه وليکئ.
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پن％ه و４شتم لوست

له اسالم ＇خه د مخه د عربو حالت 
)ديني، اخالقي، ！ولنيز ، سياسي او اقتصادي حالت(

د  درلودل؟  وړاندې عربو ＇رن／ه اخالق  نه  له ＇رک وهلو  لمر  اسالم د ＄النده  د 
هغوی ！ولنيز او سياسي حالت ＇رنگه و؟

ديني حالت
کله چ３ د اسالم سپي）لی دين ＇رگند شو، عربانو چ３ د ابراهيمX د دين د پيروۍ 
دعوا ي３ درلوده، د هغه د شريعت له اوامرو او نواهيو ＇خه ډ４ر لرې پات３ وو، د گ０ 

شمير بتانو عبادت ي３ کاوه او د ابراهيمي دين ！ول اخالقي مکارم ي３ پري＋３ وو.
له همدې امله د وخت په ت５ريدو سره په دوی ک３ ناوړو تقليدونو او دودونو وده وك７ه، 
چ３ په پايله ک３ بت پرستي من＃ ته راغله، دغو كارونو د دوی په ديني، ！ولنيز او سياسي 

ژوند باندې د پام وړ اغيزې وك７ې.

اخالقي او ！ولنيزحالت
پرته له شکه د عربو د جاهليت په دور ک３ داس３ ناوړو، ！ي＂و او ناکارو اخالقو شتون 
درلود چ３ سليم عقل نشو منلى او بيداره وجدان نشو قبلولى، خو د دې تر＇نگ د 
دوى په من＃ ک３ ＄ين３ ستايل شوي اخالق او غوره عادتونه هم وو چ３ د عربو مشرانو 
او شاعرانو به پرې وياړ كاوه، لكه: سخاوت، ＄وانمردي، په وعدو وفا، مي７انه، عزت 

النفس او داس３ نور.
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عربي ！ولنه په ب５ال ب５لو طبقو ويشل شوې وه چ３ د هرې طبق３ ژوند به د بل３ طبق３ له 
ژوند سره توپير درلود.

نارينه به د كورن９ مشر او د پوره واك خاوند و، د س７ي او ＊％３ اړيکه د واده د مراسمو 
په ترڅ ک３ د ＊％３ د اولياوو د نظر الندې سرته رسيده، خو په ＄ينو طبقاتو ک３ به د 
س７و او ＊％و ترمن＃ ډول، ډول ناروا اړيکو شتون درلود چ３ موږ هغ３ ته له بدكارۍ، 
فساد او ب３ پت９ پرته بل  تعبير نه شو ورکوالی. د جاهليت په زمانه ک３ به د ډ４رو ＊％و 
لرل، د يوه کس لپاره په مي７ان３، وياړ او نيك９ داللت کاوه، د پلرونو ＊％３ )ميرې( به 

ي３ له طالقيدو يا د پالر له م７ين３ ＇خه وروسته، زامنو په نکاح کول３.
پلرونو به له خپلو اوالدونو سره جال، جال چلند درلود، ＄ينو به ويل: زامن زموږ د 
＄يگر ！و！３ دي چ３ د ＄مک３ په سر گر＄ي او ＄ينو به خپل３ لورگان３ د ننگ، عار، 
فقر او لوږې له امله ژوندۍ خ＋ول３، د زوى په زي８يدلو به خوشحاله كيدل، د لو１و 
په زي８يدنه به خورا زيات خپه کيدل او د ډ４ر غم او قهر له كبله به ي３ د مخونو رن／ونه 
توريدل، له خلكو ＇خه به پ＂يدل،  －واک３ چ３ په كور ک３  ورته کوم لوى غم پي（ 
شوى دى. خرافات د دوی ترمن＃ دومره اوج ته رسيدلي وو چ３ كله ناكله به ي３  خپل 
مقصد ته د رسيدو په موخه زامن نذر او قرباني كول اوخلکو به د ＇ارويو په ＇ير ژوند 

كاوه.
＊％３ به ي３ د خر＇الو لپاره بازار ته وړاندې کول３ او کله به هم ورسره د کا１و، لرگيو 

او نورو جماداتو په ＇ير معامله کيده.

سياسي حالت
د اسالم د ظهور په وخت ک３ د عربي جزيرې حاکمان په دوه ډوله وو:

او بشپ７ې  – تاجداره پاچاهان: چ３ دا ډول حاکمان په حقيقت ک３ له خپلواک９   ١
أزادۍ ＇خه برخمن وو.
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٢ – د قبايلو او پرگنو مشران: ددغو مشرانو حاکميت او امتياز د تاجدارو پاچاهانو په 
＇５ر و، ډ４رو ي３ بشپ７ه أزادي درلوده، خو ＄ينو نورو ي３ د تاجدارو پاچاهانو پيروي 

کوله.
هغو خلکو به د قبيلو مشري په غاړه اخيسته چ３ دنورو په پرتله به ي３ ډ４ره پان／ه او 

طاقت درلود.
خپل３  د  گ＂３،  متقابل３  يووالي،  قومي  د  وه چ３  ＇ير  په  واړه حکومت  يوه  د  قبيله 

خاورې د ساتن３ او د د＊من د ＄پلو پر بنس تشکيليده.
د حجاز حکومت د ！ولو عربانو لپاره د احترام وړ و، هغه ي３ د ديني مرکز الر＊ود، 
ساتونکى او خادم گ２لو، د اوسني پارلمان په ＇يرد ادارو او تشکيالتو خاوند و، خو دا 

حکومت ډ４ر کمزوری او ناتوانه و.

اقتصادي حالت
اقتصادي حالت د ！ولنيز او امنيتي حالت تابع وي، دا قضيه هغه وخت په سمه تو－ه 
رو＊انه ک８５ي چ３ د عربو د ژوندانه ب３２ اوحالت ته نظر وک７و، تجارت چ３ د ژوندانه 
د اړتياوو د پوره کولو تر ！ولو لويه وسيله ده، يوازې د سول３ او امن په سيوري ک３ وده 
کوالی شي سوله او امن په جزيرة العرب ک３ يوازې په حرامو مياشتو )اشهر الحرم( 

ک３ شتون درلود او د عربو مشهور بازارونه به په همدې مياشتو ک３ گرميدل.
د ＇ارويو ساتن３ په جزيرة العرب ک３ رواج درلود، په ＄ينو سيمو ک３ به کرنه او زراعت 
هم ترستر－و كيده،  د عربو ډ４رې ＊％３ به په وړيو وريشلو اخته وې خو دا ！ول شيان 
به په جگ７ه ک３ له من％ه تلل، ب３ وزلي، لوږه او بربن６توب د ！ولن３ په ！ولو برخو ک３ 

＇ر－ند وو.
 د＊مني، د قوم او قبيل３ پلوي کول د دوى په من＃ ک３ عامه وه،خلک په ډلو او －روپونو 

ويشل شوي وو او هرې ډل３ به يوازې د خپل３ قبيل３ او خپل ！ولي لپاره کار کاوه.



75

د شخ７ې او ج／７ې پر مهال به هيچا هم دا ل＂ه نه كوله چ３ حق له كوم３ ډل３ سره 
دی، بلك３ د هغوی كو＊（ به دا و چ３ ＇رن／ه بل لورى زيانمن، ناتوانه او کمزوری 

ك７ي.

فعاليت

په طريقه  او ＄واب  د سوال  تو－ه  ييزه  ډله  په  پورتني مطالب  �زده كوونكي دې،  t
تكرار ك７ي

ارزونه

١- د جاهليت په زمانه ک３ د عربو ديني او اخالقي حالت بيان ك７ئ.
٢- د جاهليت په زمانه ك３ د عربو سياسي او اقتصادي حالت بيان ك７ئ.

کورن９ دنده

د لوست مهم مطالب په مختصر ډول په خپله ژبه د يوې مقال３ په ل７ ک３ وليكئ.
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شپ８ و４شتم لوست

د پيغمبر اكرم ) صلى اهلل عليه وسلم( نسب

د نبي کريم� د نسب سلسله چ５رته رس８５ي؟ نبوي کورن９ کومه ده؟
د پيغمبر اكرم� نسب

نوم ي３ محمد بن عبد اهلل بن عبدالمطلب بن هاشم قريشي دی، د نسب سلسله ي３ 
عدنان او له هغه ＇خه پورته اسماعيل بن ابراهيم )عليهما الصالة والسالم( ته رس８５ي.

نبوي کورن９:
نبوي کورن９ په هاشمي کورن９ مشهوره ده چ３ نسبت ي３ د نبي اكرم � نيکه هاشم 
بن عبد مناف ته کي８ي، لدې امله بايد د هاشم او له هغه ＇خه وروسته امورو او حاالتو 

ته يوه کتنه وک７و.
هاشم:

هاشم چ３ نوم ي３ عمرو و، د بني عبد مناف د ＄و＄ات نه يوازنى کس و چ３ د اهلل د 
کور زايرينو ته ي３ اوبه ورکول３ او د هغوی خدمت ي３ په غاړه درلود، ب６اى شخص و 

او د خلکو په من＃ ک３ له زيات شرافت او عزت ＇خه برخمن و.
عبدالمطلب:

> د كور ميلمنو ته اوبه وركول３، د هغوی  عبد المطلب به د هاشم په ＇ير د اهلل 
خدمت به ي３  کاوه او د خپل قوم په من＃ ک３ داس３ شرف، عزت او مرتب３ ته ورسيد 

چ３ هي＆ يو له نيکونو ＇خه ي３ دې مقام ته نه و رسيدلى.
د عبدالمطلب په زمانه ک３ د کعب３ شريف３ په هکله دوه مهم３ پي＋３ واقع شوې: 

 ١– د زمزم د ＇اه کيندل.
٢– د فيل پ５＋ه.
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١- د زمزم د ＇اه د کيندلو لن６ه کيسه

عبدالمطلب ته په خوب ک３ د زمزم د ＇اه ＄اى ور په گوته شو، بيا ي３ د ＇اه په کيندلو 
پيل وک７، په ＇اه ک３ ي３ قيمتي شيان، لکه: تورې، زغرې او دوه د سرو زرو هوس９ و 
موندل３ چ３ )جرهميانو( د خپلو وتلو په وخت هلته خ＋３ ک７ې وې. له تورو ＇خه 
ي３ کعب３ ته دروازه جوړه ک７ه او دواړه د سرو زرو هوس９ ي３ په دروازه ک３ کي＋ودل３ او 

حاجيانو ته ي３ د زم زم د اوبو ورکول پيل ک７.
کله چ３ د زمزم ＇اه ＊کاره شوه، نو قريشو له عبدالمطلب سره جنجال او منازعه پيل 

ک７ه، هغه ته ي３ وويل: مون８ ته هم په هغ３ ک３ برخه راک７ه.
عبدالمطلب وويل: زه داس３ کار نه کوم.

 له قريشو سره د همدې منازع３ په پايله ک３ عبدالمطلب پر خپل ＄ان نذر کي＋ود چ３ 
که چ５رې اهلل> ده ته لس زامن ورک７ل او په هغه ＇ه ک３ بريا ته ورس８５ي چ３ له قريشو 

سره په ک３ ＊كيل دی، نو له خپلو زامنو ＇خه به يو تن په کعبه ک３ قرباني ک７ي.

د زمزم د کوهي داخلي نقطه
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٢ - د فيل د پ５＋３ لن６يز

كله چ３ )حبشي ابرهه( چ３ په يمن ک３ د حبش３ د پاچا والي و، په کعبه شريفه ک３  د 
عربو د زيارت کول او را！وليدل وليدل، نو لوى معبد ي３ د )صنعا( په ＊ار ک３ جوړ ک７، 
او غو＊تل ي３ چ３ خلك د مك３ په ＄ای هلته الړ شي، له شپيته زريز ل＋کر سره د 
مک３ په لوري روان شو، تر ＇و کعبه ورانه ک７ي او د ＄ان لپاره ي３ لوى فيل غوره ك７، 
خپل حركت ته ي３ دوام ورك７، كله چ３ لوى فيل د )محسر( وادي ته )چ３ د منى او 
مزدلف３ تر من＃ پرته ده( ورسيد، فيل ي３ خپله سينه پر ＄مکه کي＋وده او جگ نشو، 

د کعب３ په لورې له ورتگ ＇خه ي３ ډډه وک７ه.
عبدالمطلب د ابرهه په وړاندې

 عبدالمطلب له ＇و زامنو سره د ابرهه د پو＄يانو د مرکز په لوري حرکت وک７، کله چ３ 
د ابرهه دروازې ته ورسيدل، ابرهه ته وويل شوه، عبدالمطلب ستا د دروازې مخ３ ته 

راغلى دى.
 هغه وويل: عبدالمطلب ＇وک دى؟

د زمزم د کوهي داخلي نقطه
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 هغه ته وويل شوه: هغه د قريشو مشر او د مک３ د کاروان ＇＋تن دى، هغه خلکو ته په 
هواره ＄مکه او هوايي مرغانو ته د غرونو په لوړو ＇وکو ک３ خواړه ورکوي.

 ابرهه ورته د داخليدو اجازه ورک７ه. 
اړتيا لري؟  پو＊تنه وک７ه چ３ ＇ه  ي３  له هغه ＇خه  ته وويل:  ژباړونکي  بيا ي３ خپل 

ژباړونکي د حاجت پو＊تنه وک７ه.
هغه وويل: حاجت م３ دا دى چ３ دوه سوه او＊ان مو زما نيولي دي، هغه ماته بيرته 
راک７ه. ابرهه خپل ژباړونکي ته وويل: کله م３ چ３ ته وليدې په حيرت ک３ شوم، خو 
کله م３ چ３ ستا خبرې واور４دې، نو ډ４ر ب３ اعتنا او ب３ پروا شوم. زه راغلى يم ＇و 
کعبه ون７وم، هغه کعبه چ３ ستا دين او ستا د پلرونو دين دى، ته د دوو سوو او＊انو په 

هکله زما سره خبرې کوې؟ او د کعب３ په هکله هي＆ نه واي３؟ 
åÄÉ$6 زه د او＊انو ＇＋تن يم،  å»áß�� ãHe� åKÉF·¶Æ�(¸EÝ=� èHe�>¾?% :عبدالمطلب وويل

کعبه خپل ＇＋تن لري، هغه به ي３ ساتي. 
ابرهه د عبدالمطلب د خبرو په ＄واب ک３ وويل: هي）وک نشي کوالى چ３ زما د 

پرمختگ خن６ شي.
 عبدالمطلب ورته وويل: نور دا ستا کار دى.

 نو هغه دوه سوه او＊ان ي３ چ３ نيول３ وو، عبدالمطلب ته واپس ک７ل. عبدالمطلب 
راستون شو او قريش ي３ له کيس３ ＇خه خبر ک７ل، بيا ي３ د کعب３ د دروازې په ک７ۍ 
او پردو پورې خپل ＄ان په ډير عجز، ويرې او زارۍ و ＄７اوه، عبدالمطلب او قريشو 
اهلل تعالى ته پناه يوړه او له هغه ＇خه د مرست３ او ساتن３ غو＊تونکي شول. بيا له مک３ 
＇خه ووتل ＇و په درو، غارونو او د غرونو په ＇وکو ک３ پناه واخلي او په دې انتظار وو 

چ３ قادر او توانا خداى ＇ه وخت د ظالمو سرک＋انو ！غر ！ولوي.
 کله به چ３ د ابرهه ل＋کر د سهيل، شمال يا ختي＃ په لورې روانيده، نو فيل به په 
چابک９ سره مخک３ کيده او کله به ي３ چ３ د کعب３ په لوري مخ کاوه فيل به په گون６و 
کيده او خپله سينه به ي３ په ＄مک３ ک５＋وده، په همدې حالت ک３ وو چ３ اهلل تعالى 
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پر هغوى باندې د وادي محسر په سيمه ك３ ډل３، ډل３ مرغان را ول８５ل او هغوی ي３ 
د سجيل په کا１و وويشتل، په پايله ک３ هغوى د خوړل شوو و＊و په ＇ير و گر＄يدل،      
اهلل تعالى ابرهه په داس３ رن＃ اخته ک７ چ３ غ７ي ي３ بند، بند جدا ک５دل، صنعا ته په 

الر ک３ و چ３ زړه ي３ وچاوديد، سينه ي３ ＇يرې شوه او هالک شو. 
له  کريم�  نبي  د  ور＄３ مخک３  پن％وس  پن％ه  ک３  مياشت  په  محرم  د  واقعه  دا 

زي８يدن３ ＇خه، من＃ ته راغله.

فعاليت

�＇و تنه زده كوونكي دې د ＊وونکي په مرسته د پورتني لوست ＄ين３ مهم３ برخ３  t
د ！ول／يوالو په وړاندې بيان ك７ي.

عبداهلل د پيغمبر� پالر
د نبي کريم � د پالر نوم عبداهلل و، عبداهلل د عبدالمطلب تر ！ولو ＊ه زوى او دى 

هماغه ذبيح دى.
کله چ３ د عبدالمطلب زامن لسو تنو ته ورسيدل او پوه شو چ３ هغوی کوالى شي د 
قريشو مخه ونيسي، نو زامنو ته ي３ د خپل نذر خبره وک７ه او دوی فرمانبرداري ＊کاره 
ک７ه، نومونه ي３ په غشو وليکل او هغه ي３ د )هبل( ساتونکي ته ورک７ل ＇و په غشو 
فال ونيسي، غشی د عبداهلل په نامه راووت. عبدالمطلب عبداهلل او چاړه له ＄ان سره 
په  او  قريشو  تر ＇و عبداهلل حال ل ک７ي،  ک７ه  من６ه  ي３  لور  په  د کعب３  او  واخيستل 

＄انگ７ې توگه ابو طالب او ماماگانو ي３ د عبداهلل د حاللولو مخ نيوى کاوه.
بيا ي３ غشى د عبداهلل او سلو او＊انو تر من＃ واچوه، غشی د او＊انو په نامه راووت، 

عبدالمطلب سل او＊ان د عبداهلل په ＄اى حالل ک７ل.
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د پيغمبر� مور آمنه
عبدالمطلب د خپل زوى عبداهلل لپاره يوه نجل９ د أمن３ بنت وهب بن عبد مناف په 
نامه غوره ک７ه، هغه په خپل وخت ک３ د مرتب３ او نسب له حيثه د قريشو بهترينه نجل９ 
وه، پالر ي３ د بني زهره د قبيل３ سردار و، عبداهلل په مک３ ک３ له هغ３ سره واده وک７.

بيا وروسته د تجارت په مقصد شام ته والړ، په الره ک３ ناروغ شو، د ناروغتيا په حالت 
ک３ مدين３ ته ورسيد او هلته د )٢٥( کلن９ په عمر وفات شو. 

د لوست ＄ين３ مهم ！کي
١ – د کعب３ شريف３ عظمت او لويي.

٢ –د بيت اهلل او قريشو په مقابل ک３ د ابر هه كينه او حسد. 
٤ – پدې اړوند کلک او راسخ ايمان درلودل، چ３ پاک اهلل> د خپل کور دفاع او 

ساتنه په خپله کوي.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييزه تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي.

ارزونه
١. نبوي کورن９ په هاشمي کورن９ مشهوره ده، هاشم ＇وک دى؟

٢. د اهلل د کور په هکله عبدالمطلب ته دوه مهم３ واقع３ پي＋３ شوې، هغه ＇ه وې؟ 
＇رگندې ي３ ک７ئ.

٣. د نبي کريم � پالر ＇ه وخت وفات شو؟

کورن９ دنده

 د لوست مهم مطالب په مختصر ډول په خپله ژبه د يوې مقال３ په ل７ ک３ وليكئ.
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اووه و４شتم لوست

د نبي کريم� پيداي＋ت

د نبي کريم� ميالد په ！ول انساني تاريخ ک３ يوه لويه پي＋ه وه چ３ د تاريخ او بشري 
ژوند مجرا ته ي３ بدلون ورک７.

 نو د ميالد پي＋ه ي３ ＇نگه وه؟ د ماشومتوب دوره ي３ ＇نگه ت５ره شوه؟

مولد النبي�
پيغمبراكرم� د دوشنب３ په سهار چ３ د ربيع االول دولسمه وه، د ابو طالب په کور 
ک３ د بني هاشم له ＄و＄اته دنيا ته تشريف راوړ. دا ميالد  د عام الفيل چ３ د )٥٧١(م 

کال د اپريل د مياشت３ له شلم３ يا دوه ويشتم３ ني＂３ سره برابره ده، من＃ ته راغی. 
ولي８ه  ته  المطلب  عبد  نيکه  خپل  هغه  ي３  مور  راغى،  ته  دنيا  محمد�  چ３  کله 
او همداراز هغه ته ي３ د خپل لمسي د زي４８دن３ په هکله زيرى ورک７، عبدالمطلب 
خوشحاله شو او لمسى ي３ د کعب３ شريف３ داخل ته يووړ، د اهلل تعالى شکر ي３ اداء 
ک７ او هغه ته ي３ د )محمد( نوم غوره ک７ په داس３ حال ک３ چ３ دا س３ نوم په عربو ک３  
نا اشنا و او هغه ي３ په اوومه ورځ سنت ك７.لوم７ن９ ＊％３ چ３ محمد� ته ي３ د هغه 

له مور ＇خه وروسته شيدې ورک７ې، ثويبه د ابولهب وين％ه وه.

د بني سعد په قبيله ک３
ورکوونک３  شيدې  ي３  به  لپاره  ماشومانو  خپلو  د  چ３  درلود  عادت  ＊اريانو  عربو  د 
＊％３ )مرضع３( کتل３ تر ＇و د هغوی ماشوم د ＊ار له ناروغيو ＇خه لرې خپل ژوند 
ت５رک７ي، قوي جسمونه او اعصاب ولري او د عربي فصيحه ژبه په اصلي ！ا！وبي ک３ 

په سمه توگه زده ک７ي.
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عبدالمطلب هم د بني سعد بن بکر له قبيل３ ＇خه يوه ＊％ه د )حليمه سعديه( په نامه، 
د خپل ماشوم د شدو ورکولو لپاره غوره ک７ه. 

د پيغمبر� رضاعي ورو１ه - )حمزه بن عبد المطلب، عبد اهلل بن حارث، ابو سفيان 
بن حارث( او رضاعي خويندې ي３ )انيسه بنت الحارث او شيما بنت الحارث( دي.

د مهربان３ مور په غي８ ک３
حليم３ سعدي３ د شيدو د مودې له پوره كيدو ＇خه وروسته محمد� خپل３ مور ته 
وسپاره، تر شپ８ کلن９ پورې ي３ د خپل３ مور په ＇نگ ک３ ژوند کاوه، أمن３ بي بي هوډ 

وک７ چ３ د خپل مي７ه په ياد په يثرب ک３ د هغه د قبر زيارت وک７ي.
سره  عبدالمطلب  پالونکي  او  ايمن  ام  خادم３  محمد�،  زوى  يتيم  خپل  له  أمنه 
له مک３ ＇خه روانه شوه او د پن％و سوو کيلو مترو فاصل３ له وهلو وروسته يثرب ته 
ورسيده. يوه مياشت ي３ هلته ت５ره ک７ه، د ب５رته را ستنيدو پر مهال أمنه ناروغه شوه او د 
الرې په اوږدو ک３ ي３ ناروغي سختيده چ３ باألخره د )ابواء( په سيمه ک３ چ３ د مک３ 

او مدين３ تر من＃ پرته وه، وفات شوه او هم هغلته دفن شوه.

له زړه سواندي او خواخوږي نيکه سره
المطلب                عبد  د  شو،  راستون  ته  مک３  ＄اى  يو  سره  محمد�  له  عبدالمطلب 
زړه سوی، مهرباني او شفقت پر خپل يتيم لمسي باندې ورځ په ورځ زيات５ده، ＄كه 
په داس３ ازمي＋ت ک３ ولويد چ３ د ده ت５ر پرهرونه ي３ بيا را تازه ك７ل، په محمد� 
ي３ زړه سوی او نرمي دومره زياته شوه چ３ په ه５＆ يو زوی ي３ دومره نه وه زياته شوې، 
هغه به ويل: «په اهلل قسم چ３ د ده په وجود ک３ لويي او دبدبه نغ＋ت３ ده»، نو له هغه 
سره به په يوه فرش کيناسته، د هغه په سر به ي３ الس را کاږه او د هغه هر کار د عبد 

المطلب د خوشحال９ المل گر＄يده.
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لن６ه دا چ３ اته کاله ي３ د خپل ارز＊تناک عمر ت５ر ک７ل چ３ نيکه ي３ )عبدالمطلب( په 
مکه ک３ وفات شو او له وفات ＇خه مخک３ ي３ ابو طالب چ３ د محمد� تره و، د 

خپل لمسي د سرپرست９ او پالن３ لپاره وگماره.

د خپل تره د سيوري الندې
ابو طالب د خپل وراره محمد� حق لکه ＇نگه چ３ الزم و، اداء ک７. پيغمبر�  
ي３ له خپل زوی سره يو ＄ای ك７ هغه ته به ي３ ＄انگ７ى درناوى او عزت ورکاوه او د 

تل لپاره ي３ مالت７ و.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييزه ！و－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي.

ارزونه

١. پيغمبر� ＇ه وخت پيدا شو؟
٢. د محمد� د مور د وفات پ５＋ه شرحه ک７ئ.

٣. د رسول اهلل� د مور له م７ين３ وروسته د هغه نيکه له رسول اهلل� سره ＇رنگه 
ک７نه کوله؟

کورن９ دنده

د لوست مهم مطالب په مختصر ډول په خپله ژبه د يوې مقال３ په ل７ ک３ وليكئ.
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اته و４شتم لوست

محمد � د ＄وان９ په درشل ک３
محمد� د وړوکتوب دوران تير ک７ ＇و د بلوغ مرحل３ ته ورسيد په مي７انه، امانت، 
صبر او استقامت ک３ ب３ سارى و، هميشه ي３ ر＊تيا ويل او له ناوړو کارونو ＇خه ي３ 

＄ان ژغوره تر دې چ３ د خلکو په من＃ ک３ په )امين( مشهور شو.
علي بن ابي طالب/ وايي:پيغمبر� د ＊ه خوى، نرم مزاج او ورين تندي خاوند 
و، هي）کله هم بدخويه، زړه سختى، بد ويونکى او عيب پل＂ونکى نه و... نو د ده 
د وړوكتوب او د ＄وان９ پر مهال ＇ه ن＋３ ＊کاره شوې چ３ ＄ينو ي３ د ده پر نبوت 

گواهي ورکوله، دغه پ５＋３ چ３ را من＃ ته شوې، کوم３ دي؟
بحير ا راهب

کله چ３ پيغمبر� دولس کلن９ ته ورسيد، کاکا ي３ ابو طالب هغه د تجارت په نيت له 
＄ان سره شام ته بوتلو، تردې چ３ بصرې ته چ３ په شام ک３ د عربو يوه سيمه گ２ل کيده 
او د يونانيانو له سلط３ الندې وه؛ ورسيدل. په دې ＊ار ک３ يو راهب د )جرجيس( په نامه 
چ３ په )بحيرا( مشهور و، ژوند کاوه، کله چ３ قافله ورسيده؛ بحيرا د دې قافل３ خواته 
ورغى او په پو＊تنو او پل＂نو ي３ پيل وک７ تر＇و د پيغمبر� حضور ته ورغى او هغه ي３ 
له السه ونيوه او وه ي３ ويل: دا )کس( د عالميانو سردار او د پروردگار رالي８ل شوى پيغمبر 

دى، دا هغه ＇وک دى چ３ پاک اهلل به ي３ د عالميانو د رحمت لپاره غوره کوي.
بيا ي３ دوی ته ډ４ره  درنه ميلمستيا وک７ه، د دوی اکرام او عزت ي３ وک７، له ابوطالب 
＇خه ي３ وغو＊تل چ３ هغه بيرته مک３ ته بو＄ي او په راتلونکي ک３ ي３ هم د شام له 
رات， ＇خه وساتي، هس３ نه چ３ يونانيان او يهوديان ده ته تاوان ورسوي. ابوطالب د 

راهب خبره ومنله او دى ي３ له خپلو زامنو سره مک３ ته ول８５ه.
د فجار جگ７ه

نبي کريم� شل کلن و چ３ د عکاظ په بازار ک３ د قريشو چ３ بني كنانه هم ورسره مل／رې 
وو، او د قيس غيالن د قبيل３ تر من＃ جگ７ه پي＋ه شوه، دا جگ７ه د )فجار( په نامه مشهوره ده. 

قبيل３ ＇خه درې س７ي   له  قيس  د  قبيل３  كنانه  بني  د  و چ３  دا  ددې ج／７ې المل 
ووژل، سمدستي داخبره د عكاظ په بازار ك３  خپره شوه، دواړه خواوې د جن， لپاره 
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راوالړې شوې او يو له بل ＇خه ي３ د ديت غو＊تنه كوله، په دې جن， ك３  د قريشو او 
بني كنانه سرمشري د حرب بن اميه په غاړه وه، د جن， په لوم７ۍ ورځ د قيس قبيله 

پر بني كنانه بر الس３ وه، خو د ور＄３ په پای ك３ ج／７ه دقريشو په －＂ه تمامه شوه.
د جگ７ې پر مهال د قريشو ＄ينو وگ７و دواړه خواوې سول３ ته را وبلل３، په دې تو－ه 
چ３ دواړه خواوې دې خپل م７ي وشميري هر لوري چ３ ډ４ر م７ي درلودل، د هغو 
ديت دې واخلي، سوله په همدې توگه تر سره شوه، کومه د＊مني او کرکه چ３ د دوی 
تر من＃ وه، له من％ه الړه او دا جگ７ه د )فجار( په نامه له دې کبله ونومول شوه چ３ په 

دې جگ７ه ک３ د حرامو مياشتو حرمت او عزت له من％ه تللى و.
د فضول ت７ون )حلف الفضول(

د فضول ت７ون له هغه عزتمن ت７ون ＇خه عبارت و چ３ د بيوزلو او غريبانو د حقوقو 
د دفاع او ساتن３ لپاره تر سره شوی و، کله چ３ قريش د فجار له جگ７ې ＇خه راستانه 

شول، نو هغوی دا ت７ون په مکه ک３ د عبداهلل بن جدعان په کور ک３ وک７.
په دې ت７ون ک３ ！ولو ژمنه وک７ه چ３ په مکه مکرمه ک３، که د مک３ اوسيدونکی وي يا 
د کوم بل ＄اى، په هر چا چ３ تيرى او ظلم وشو، نو د مظلوم په ＇نگ ک３ به ودر８４و 
او له هغه ＇خه به مالت７ کوو تر ＇و  مظلوم ته د هغه حق ورک７ل شي. قريشو دا ت７ون 

د )حلف الفضول( په نامه ونوماوه.
 دې ت７ون د قريشو مرتبه د نورو قبايلو په من＃ ک３ لوړه ك７ه، کله چ３ پيغمبر� په دې 

ت７ون ک３ برخه واخيسته، په دغه وخت ک３ شل کلن و.
نامه ＄كه ونومول شو چ３ دې ت７ون د )جرهم( د قبيل３  په  دات７ون د )حلف الفضول( 
)حلف الفضول( له ت７ون سره ورته والى اومشابهت درلود كومه چ３ پخوا په مكه مكرمه 
په زيار شوى و چ３ د هغوی د نومونو پيل د  ک３ ميشته وه. هغه ت７ون د داس３ كسانو  
)فضل( په لفظ سره، شوى و، لكه: )فضل بن حارث، فضل بن وداعه، فضل بن فضاله(، 
له دې امله په )حلف الفضول( مشهور شو. د دې دواړو ت７ونونو ترمن＃ يو بل ورته والى په 
دې ك３ و چ３ ددواړو ت７ونونو اساس اوبنس يو شان و، لكه: د دوو ج／７ه مارو ډلو ترمن＃ 
عدالت او انصاف تامينول، د مظلوم حق له ظالم ＇خه اخيستل، دالرويو او مسافرو حق 
باندې ډ４ره ژوره اغيزه  انساني ت７ون پر محمد�  له استو－نو ＇خه اخيستل.دغه لوى 
وک７ه ＄که چ３ دغه ت７ون خلک د خير او ＊يگ３２ لوري ته را وبلل. نبي کريم� په دې 
ت７ون ک３ تشريف درلود، وروسته له دې چ３ په پيغمبرۍ عزتمن شو وي３ فرمايل: د عبد 
اهلل بن جدعان په کور ک３ چ３ په کوم ت７ون ک３ حاضر وم، هغه ماته له سرو او＊انو ＇خه 

زيات ارز＊تناک و، که په اسالم ک３ هم يوه داس３ کار ته وبلل شم، نو وبه ي３ منم.
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ستونزمن او له ه）و ډک ژوند
پيغمبر� د ＄وان９ په پيل ک３ د بني سعد په قبيله ک３ م８５ې ＇رول３، همدارن／ه ي３ 

په مکه مکرمه ک３ د ＇و )قيراطونو( په بدل ک３ د مک３ د خلکو م８５ې ＇رولي دي.
 کله ي３ چ３ د ＄وان９ په درشل پ＋ه كي＋وده، نو تجارت ته ي３ مخه ک７ه، نبي کريم�  
له سائب مخزومي سره －６ تجارت كاوه چ３ د هغه ب３ سارى شريك و، كله  چ３  
مكه فتحه شوه، سائب مخزومي پيغمبر اكرم� ته هر كلى وويلو او ورته ي３  وويل: 

زما  －رانه وروره او د تجارت مل／ريه په خير راغل３.
په پن％ه ويشت کلن９ ک３ د خديجه الکبرى د مال په اړوند، شام ته د تجارت لپاره الړ، 
خديجه بنت خويلد يوه شريفه، ب６ايه او تاجره ＊％ه وه په خپل مال ک３ د تجارت لپاره 
به ي３ ＄ين３ نارينه استخدامول او هغه ته به ي３ يوه ！اکل３ برخه ورکوله. قريشو د تجارت 
دنده درلوده، کله چ３ خديجه د نبي کريم� له ر＊تينول９، اخالص، امانت دارۍ، 
له  او  ته ولي８ه  يو س７ى ي３ هغه  نو  لوړو اخالقو ＇خه خبره شوه،  نورو  او  ＄وانمردۍ 
انحضرت� ＇خه ي３ وغو＊تل چ３ د دې پانگه د تجارت لپاره د دې د مريي ميسره په 
ملتيا شام ته يوسي، پيغمبر� د هغ３ وړانديز ومانه او له ميسره سره شام ته روان شو.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييزه ！و－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي.

 له خديج３ )2( سره واده
کله چ３ نبي کريم � له شام ＇خه مک３ ته را ستون شو؛ خديج2３ په خپل مال 
ک３ داس３ امانت او برکت وليد چ３ هي）کله ي３ هم نه و ليدلى، همدا رنگه کله چ３ 
ميسره خپل د سترگو ليدلى حال )د نبي کريم � صفتونه، روغ فکر او ري＋تينولى( 

خديج３ ته بيان ک７ه، خديج３ خپل ورک شوى －وهر بياموند.
د قريشو مشرانو او مخورو خلكو له خديجW３ سره نكاح كول غو＊تل، خو خديج３ 
دې كار ته غاړه نه اي＋وده.خديج３ خپله د زړه خبره خپل３ د راز مل／رې نفيس３ بنت منبه 
سره شريکه ک７ه، نو نفيسه د نبي کريم�حضور ته ورغله او د خديج３ د نکاح  خبره ي３ 
ورسره وک７ه، هغه قبوله ک７ه، بيا ي３ له خپل کاکا سره مجلس وک７، هغوی د خديج３ کا کا 
ته ورغلل او خديجه ي３ د نبي کريم� لپاره وغو＊ته.د هغه له رضا وروسته نکاح وت７ل 
شوه، د نكاح په مراسمو ك３  د بني هاشم اوبني مضرد قبيلو مشران حاضر وو، د نكاح مهر 



88

شل او＊３ و！اکل شوې دا نکاح د شام له سفر ＇خه دوه مياشت３ وروسته ترسره شوه.
پندونه او نصيحتونه:

١-عدالت په هر وخت او د هر چا له خوا چ３ ي３ وړانديز وشي، د ستاين３ او منلو وړ دى.
٢- د فضول ت７ون د جاهليت د تيارو په وړاندې د يو رو＊ان ＇راغ په ＇ير و، دا خبره په دې داللت 
کوي چ３ په يوه ！ولنه يا يو نظام ک３ د فساد خپريدل د ！ولو فضليتونو د منتفي ک５دو په معنا نه ده.

٣- ظلم  په هره ب２ه چ３ وي مردود دی، که ＇ه هم په ډ４ر ل８ شمير خلکوباندې واقع 
شي، اسالم له ظلم سره په ج／７ه ک３ دى او د مظلوم په ＇ن， ک３ پرته له رن，، دين، 

وطن او جنس ＇خه والړ دى.
٤- د خير او نيکو کارونو لپاره د ت７ون جواز، مسلمانانو ته جائز دى چ３ د حلف 
الفضول په شان ت７ونونه له کفارو سره السليک ک７ي، په دې شرط چ３ د اسالم له 

مقاصدو سره مطابقت ولري.
٥- مسلمان بايد په ！ولنه ک３ هميشه فعاله ون６ه واخلي او د چاپيريال په حوادثو ک３ بايد 

هي）کله هم ب３ پروا پات３ نشي.
مرسته وک７ي  د هغه  تر＇و  ک７ه،  ميرمنه غوره  مناسبه  ته  پيغمبر  تعالى خپل  اهلل   -٦

غمونه ي３ کم کاندي او د رسالت د ک７اوونو په زغملو ک３ ي３ مرستياله وي. 

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييزه ！و－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي. 

ارزونه
١- د پيغمبر� اخالق د ＄وان９ پر مهال او له پيغمبرۍ ＇خه د مخه ＇رن／ه وو؟
٢-ِأيا نبي کريم� د ＄وان９ پرمهال کوم ！اکلى کسب او کار درلود؟ ＇رگند ي３ ک７ئ.
٣- له حلف الفضول ＇خه ＇ه پندونه او نصيحتونه اخيستالى شو؟ ＇رگند ي３ ک７ئ.

٤- بحيرا راهب پيغمبر� ＇رنگه وپيژنده؟

کورن９ دنده

د لوست مهم مطالب په مختصر ډول په خپله ژبه د يوې مقال３ په ل７ک３ وليكئ.
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نهه و４شتم لوست 

د کعب３ شريف３ جوړول

د کعبی شريف３ ودانول:
نبي کريم� د )٣٥(  کلونو په عمر ک３ و چ３ قريش د کعب３ جوړولو لپاره راغون６ شول، د 

کعب３ د چت جوړول هغوی ته زيات ارز＊ت درلود، خو د کعب３ له ړنگولو ي３ و４ره درلوده.
د  کو！ه  کعب３  د  ک７ل،  برابر  لر－ي  مناسب  لپاره  جوړولو  د  چت  د  کعب３  د  قريشو 
اسماعيلX له وخته تر دغه دمه چت نه درلود او د تي８و يو ديوال و، په همدې كال 
ك３  پر مسجد الحرام باندې سيالب راغى، ن８دې وه چ３ کعبه ورانه او ويجاړه شي،  

قريش دې ته اړشول چ３  كعبه شريفه له سره جوړه ك７ي.
قريشو پر４ک７ه وک７ه چ３ د کعبي په جوړولو ک３ له حالل او پاکيزه مال ＇خه پرته بل 
مال مصرف  نه ک７ي او هغه پيس３ چ３ له ناروا الرو، لكه سود او قمار ＇خه په الس  

راغل３ وي د كعب３ په جوړولو ک３ ور＇خه استفاده ونه ك７ي.

％ور
ى ان

خوان
３ پ

ريف
３ ش

کعب
د 
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حجر اسود پرته له غالف ＇خه حجر اسود د سپينو زرو له غالف سره  

وليد بن مغيره مخزومي د کعب３ په ورانولو پيل وک７،كولن， ي３ را واخيست او وي３ ويل: )اې 
پرورد－اره !له نيك９ نه پرته بله هي＆ اراده نه لرم( د رکـنينو برخه ي３ ورانه ک７ه، کله چ３ هغه ته په 
لوم７ۍ ورځ کومه ستونزه پي＋ه نه شوه؛ نو  په دويمه ورځ ي３ خلکو په ورانولو ک３ مالت７ او پيروي 

وک７ه او هغو بنس＂ونو ته ورسيدل چ３ د ابراهيمX په الس جوړ شوي وو.
له هغه وروسته ي３ د کعب３ په جوړولو پيل وک７، داس３ چ３ کعبه ي３ په ＇و برخو وويشله 
او د هرې برخ３ جوړول ي３ يوې قبيل３ ته وسپارل. هرې قبيل３ د كا１و  په راوړلو او په 

جوړولو پيل وك７، د كعب３ شريف３ د جوړولو دنده د يو رومي معمار په غاړه وه.
کله چ３ ديوال د حجراالسود د اي＋ودلو تر ＄ايه پورته شو؛ نو دا چ３ د حجر االسود 
د كا１ي دكي＋ودلو وياړ به د چا په برخه شي، د دوى تر من＃ اختالف پيدا شو او تر 
＇لورو يا پن％و ور＄و پورې ي３ دوام وک７، ن８دې و چ３ دا اختالف د حرم شريف په 

من＃ ک３ په يوې خون７ۍ جگ７ې بدل شي.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا  －روپي شكل د سوال او ＄واب  t
په طريق３ سره تكرار  ك７ي.

په حجر  اسود  ك３ د  تحکيم وا قعه
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ابو اميه بن مغيره وړاند４ز وک７: د دې جنجال د اوارولو په هکله به هغه لوم７نى س７ى 
چ３ سهار مهال د جومات په دروازه راننو＄ي؛ َحکم ！اکو، ！ولو ومنله. اهلل غو＊تل 
به رسول اهلل�  ننو＄ي؛ هغه  را  په دروازه  لوم７نى س７ى کوم چ３ د جومات  چ３ 
دا  ويل:  وي３  او  پورته شول  ي３  غ８ونه  د خو＊９  نو  وليد؛  هغه  کله چ３ خلکو  وي 
ته ي３ د شخ７ې په  هماغه امين دى، دا محمد� دى؛ موږ د ده پريک７ه منو هغه 
هکله معلومات ورک７ل. محمد� يو ＇ادر راوغو＊ت، حجراالسود ي３ په ＇ادر ک３ 
کي＋ود، د جنجال کوونکو قامونو له مشرانو ＇خه ي３ وغو＊تل چ３ هغوی ！ول د ＇ادر 
پي）ک３ ونيسي او هغه پورته ک７ي او ＄اى ته ي３ ورسوي، بيا ي３ په خپله د حجراالسود 
تي８ه راواخيسته او په خپل مبارک الس ي３ په خپل ＄ای ک３ کي＋وده. دا د جنجال د 

اوارولو يوه مناسبه طريقه وه چ３ ！ول خلک پرې راضي شول.
د کعب３ د جوړولو پر مهال د قريشو مال کم شو، نو سهيلي برخه ي３ پري＋وده چ３ تر 
اوسه پات３ ده او د حجر يا )حطيم( په نامه يادي８ي همدارن／ه د کعب３ دروازه ي３ هم له 

＄مک３ ＇خه لوړه ک７ه.
 د كعب３ د جوړولو پر مهال پيغمبر� ته دوه ＄ان／７ي وياړونه ور په برخه شول:

 يو د مك３ د قبيلو ترمن＃ د احتمالي جن， مخنيوى و او بل په خپلو مبارکو السونو 
د حجر االسود  اي＋ودل په ！اکلي ＄اى ك３ و.

له بعثت ＇خه وړاندې د نبوي سيرت لن６ه پيژندنه
پيغمبر� د ډ４رو نيکو صفاتو خاوند و، لکه: له خلکو سره ＊يگ２ه، تواضع او عاجزي، 
مي７انه، ري＋تينولي، ميلمه پالنه، امانتداري، سخاوت، په وعده وفا، انصاف،شفقت 

پاک نفسي، کلکه او مظبوطه اراده او داس３ نور.
هغه شراب نه ＇＋ل، د بتانو نذران３ ي３ نه خوړل３، په هغو مرا سموک３ چ３ د بتانو 
د لمان％ن３ لپاره به تياريدل؛ －６ون نه كاوه، د ژوند له لوم７نيو شيبو ＇خه ي３ له بتانو 
＇خه كركه درلوده، بلك３ د ＄مك３ په سر ي３ هغه تر ！ولو موجوداتو بد －ا１ه او نه ي３ 
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پر بتانو قسم زغمالى شو.
محمد� د خلكو تر من＃ په ＊و خويونو او غوره خصلتونو شهرت درلود. هغه تر 
！ولو ＊ه －اون６ى، تر هر چا د اوچتو اخالقو ＇＋تن، د ډ４ر لوى زغم خاوند، په خبرو 
ك３ تر ！ولو ري＋تينى، زيات مهربان، نرم خويه او په وعدو والړ شخص و. لن６ه دا چ３ 

د انسانيت او د كمال ！ول صفتونه پر هغه� تمام شوي وو.
د كعب３ شريف３ د جوړولو تاريخ:

١- د كعب３ شريف３ د جوړولو په اړوند ډول، ډول روايتونه راغلي دي.
＄ينو مؤرخينو د كعب３ تاريخ حتى د أدمX له زمان３ ＇خه ډ４ر مخک３ په －وته ك７ى 
او وايي: د أدمX له زي８يدن３ ＇خه ال ډ４ر مخك３ مالئكو كعبه شريفه جوړه ك７ى وه.

 خو بله ډله په دې نظر ده چ３: لوم７نى هغه کس چ３ كعبه ي３ جوړه ك７ه أدمX و او 
كله چ３ ي３ د كعب３ ودان９ سرته ورسوله اهلل> ورته وح３ وك７ه چ３  له  کعب３ ＇خه 

طواف وك７ي او ورته ي３ وويل: )ته لوم７نى انسان او دا لوم７نى كور او ودان９ ده(.
له هغه ＇خه وروسته ډ４رې پي７ۍ ت５رې شوې او د نوحX زمانه راورسيده، نوحX د 
کعب３ د حج مراسم اداء ك７ل. د ＇و پي７يو په تيريدو سره د ابراهيمX زمانه راغله هغه 

هم د کعب３ بنيادونه اوچت ك７ل.
په هر حال هغه ＇ه چ３  د قرأن كريم په قطعي دليل ثابت دي هغه دادي: يوازيني هغه 
دوه س７ي چ３ د بيت الحرام بنيادونه ي３ ودرول هغه ابراهيم او د هغه زوى اسماعيل 

)علیهما السالم( و.

٢- كعبه شريفه ＇لور ＄له جوړه شوې او يو ＄ل په پاخه شان ترميم او رغول شوې ده:
لوم７ى ＄ل: د لوم７ي ＄ل لپاره كعبه ابرا هيمX جوړه او اسماعيلX به ورسره مرسته 

كوله.
دويم ＄ل: د پيغمبر� له بعثت ＇خه دمخه قريشو  كعبه له سره جوړه ك７ه چ３  

پيغمبر� هم په ك３ شريك و.
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دريم ＄ل: د يزيد بن معاويه په زمانه ك３، كله چ３ د عبد اهلل بن زبير/ د محاصرې 
پر وخت يزيديانو كعبه په منجنيقو وويشتله او اور ي３ واخيست، عبداهلل بن زبير/ 

هغه له سره أباده ك７ه.
＇لورم ＄ل: د عبد الملك بن مروان په زمانه ك３، كله چ３ عبد اهلل بن زبير /  
ووژل شو عبد الملك بن مروان كعبه په هغه نقشه جوړه ك７ه ＇رن／ه چ３ د پيغمبر� 

په زمانه ك３  وه.
  پن％م ＄ل: د کعب３ ترميم او رغونه:

د سعودي پاچا خادم الحرمين الشريفين ملك فهد بن عبد العزيز أل سعود كعبه د 
مسجد الحرام په شمول دننه او بهر ！وله په اساسي تو－ه ترميم او ورغوله.
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 زده کوونکي دې د لوست مطلبونه په ډله ييزه تو－ه د پو＊تن３ او ＄واب په طريق３ سره 
تکرار ک７ي. 

ارزونه

١- د هغ３ شخ７ې المل چ３ د حجراالسود د ک５＋ودلو پر مهال د قبايلو تر من＃ پي＋ه 
شوه، ＇ه و؟

لن６ه توگه ي３ شرحه  په  ته راغله؟  ٢- د نبي کريم� د تحکيم قضيه ＇نگه من＃ 
ک７ئ.

٣- هغه نيک صفتونه چ３ له بعثت ＇خه وړاندې په نبي کريم�  ک３ را غون６ شوي 
وو؛ ＄ين３ له هغو ＇خه بيان ک７ئ.

ي３ کول  له خلکو سره  پيغمبر� غوره اخالق چ３  د  د مخه  بعثت ＇خه  له   -٤
وارزوئ.

کورن９ دنده

د لوست مطالب په خپل تعبير سره وليکئ او هم ورته مناسب عنوان غوره ک７ئ. 

فعاليت
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د４رشم لوست

د نبوت او رسالت په سيوري ک３

وروسته له دې چ３ اهلل تعالى پيغمبر� ته د نبوت او رسالت عزت ور په برخه ک７؛ نو 
ژوند ي３ په دوو برخو ويشل ک８５ي چ３ هره يوه برخه ي３ خپل３ ＄انگ７تياوې لري. دا 
دوه برخ３ له مکي او مدني دورو ＇خه عبارت دي، نو دا دوه دورې ＇ه ＄انگ７تياوې 

لري؟ کومو مرحلو ته شامليدای شي؟
مکي دور 

دواړو دورو  گ３２ مرحل３ تيرې  ک７ې دي او هره مرحله ي３ خپل３ ＄انگ７تياوې لري.
كه چيرې هغو حاالتو ته ＊ه ＄ير شو چ３ له دغو پ７اوونو تير شوي دي؛ موږ کوالی 

شو مکي دوران چ３ تقريباً )ديارلس کاله( و په دريو برخو وويشو: 
١- د پ＂３ بلن３ مرحله چ３ درې کلونه وه.

٢- مک３ والو ته ډاگيزه او ＊کاره بلنه چ３ د بعثت له ＇لورم کال ＇خه پيل او د بعثت 
د لسم کال تر أخره پورې ي３ دوام وک７. 

٣- له مک３ ＇خه بهر د دعوت د خپريدو مرحله چ３ د بعثت لسم کال له وروستيو 
＇خه پيل او مدين３ منورې ته تر هجرت پورې دوام وک７. 

فعاليت

په طريق３ سره  او ＄واب  تو－ه د سوال  ييزه  ډله  په  پورتني مطالب  زده كوونكي دې 
تكرار ك７ي.
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   د حراء غار قبل３ ته مخامخ

د حرا غار)جبل النور(
کله چ３ د نبي کريم � عمر ＇لويـ＋تو کلونو ته ن８دې شو، نو گو＊ه والى او خلوت 
ي３ اختيار ک７، اوبه او خواړه  به ي３ له ＄ان سره واخيستل او د حراء د غار په لور چ３ 
په )جبل النور( ک３ موقعيت لري؛ روان شو. که چ５رې تاس３ له مک３ مکرم３ ＇خه 
د سهيل په لور د يوه ساعت په وا！ن الر ووهئ؛ نو هلته به تاس３ يو غر ووينئ دا غر 
به د  او نبي کريم�  النور غر دی چ３ د حراء غار پک３ شتون لري  همغه د جبل 
روژې )رمضان( مياشت په دغه غار ک３ تيروله، خپل وخت به ي３ په عبادت، د کايناتو 
په ننداره او د هغه قدرت په سوچ او فکر ک３ ت５راوه چ３ د کايناتو تر شا وجود لري، 
هغه شرکي عقايد چ３ د ده قوم پرې اخته و، ده ته د منلو وړنه وو او د رو＊ناي９ هغه 
الر چ３ د ده� اعتماد او رضا پرې حاصليداى شوه له ده ＇خه ورکه وه، نو له دې 

امله به هر وخت پريشانه و. 
دغه خلوت اوعزلت د دې لپاره و؛ تر＇و دی� د هغه لوى مسئووليت او امانت لپاره 

چ３ د ده په انتظار ک３ و، تيار شي. 
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جبرائيل عليه السالم له وح３ سره

کله چ３ د پيغمبر� عمر پوره ＇لوي＋ت کاله شو؛ نو د نبوت وړانگو ي３ په ＄ليدو 
پيل وک７، داس３ چ３ د مك３ هر يوه كا１ي به ورته سالمونه كول، هر خوب به ي３ چ３  
ليده حقيقت به ي３ د روڼ سهار په ＇５ر ＇ر－نديده په همدې تو－ه شپ８ مياشت３ تيرې 

شوې.
په  د دريم کال  پيغمبر�  را ورسيده چ３   په داس３ وخت ك３   د رمضان مياشت 
رمضان ک３ د حراء په غار ک３ گو＊ه ناست و، اهلل تعالى وغو＊تل تر ＇و د ＄مک３ 
خلک له خپل رحمت ＇خه برخمن ک７ي؛ نو محمد� ي３ په نبوت عزتمن ک７ او 

جبرائيل)عليه السالم( ي３ د قرأن كريم له ＇و  أيتونو سره د ده حضور ته ورول８５ه.

د حراء غار
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وح３ ＇ه وخت نازله شوه؟
د دوشنب３ په ورځ  د رمضان المبارك يوويشتمه چ３  د )٦١٠( ميالدي کال د اگست 
له لسم３ ني＂３ سره سمون خوري، کله چ３ پيغمبر � د ＇لوي＋ت کلن９ په عمر ک３ 

و؛ وح３ پرې نازله شوه.
 عائشه صديقه )رضي اهلل عنها( پدې هکله داس３ روايت کوي: د رسول اهلل � د 
وح３ پيل له نيکو او ＊و خوبونو ＇خه شوى و، د حرا په غار ک３ به ي３ له خلکو گو＊ه 
ژوند کاوه، پرته له دې چ３ کورته والړ شي، ＇و مسلسل３ شپ３ به په عبادت مشغول و 
او د هغو شپو لپاره به ي３ تو＊ه ورسره وړله، بيا به خديج３ ته راستون شو او همغومره 

نوره تو＊ه به ي３ له ＄ان سره واخيستله.
د حرا په غارک３ و چ３ وح３ پرې نازله شوه. مالئکه ورته راغله او ورته ي３ وويل: 
«ولوله»، ده وويل: «زه لوستل نشم کوالى»، رسول اهلل� وويل: «بيا مالئک３ زه 
！ينگ ونيولم او زور ي３ ک７م، بيا ي３ پري＋ودم»، بيا ي３ وويل: «ولوله»، ما وويل: «زه 
لوستونکى نه يم»، بيا ي３ دويم ＄ل３ ونيولم او ډ４ر زيات ي３ زور ک７م او ډ４ر په تکليف 
شوم، بيا ي３ پري＋ودم او وي３ ويل: ولوله ! ما وويل: «زه لوستونکى نه يم»، دريم ＄ل３ 

ي３ ونيولم او را ！ينگ ي３ ک７م او بيا ي３ پري＋ودم او راته ي３ وويل:
ک    � ڑ     ژ   ژ   ڈ�    ڎ    ڎ     � ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     � ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   

ک  ک  ک   گ�چ)١(
ژباړه: ولوله )اى پيغمبره(! د خپل رب په نوم چ３ هغه پيدا ک７ل، پيدا ي３ ک７ انسان 
د کلک３ شوې وين３ له ！و！３ ＇خه، ولوله او ستا رب ډ４ر مهربان دى چ３ هغه د قلم په 

مرسته علم و＊وده، انسان ته ي３ د هغه ＇ه علم ورک７ چ３ هغه پرې نه پوه５ده.
پيغمبر � د حرا له غاره راستون شو، زړه ي３ درزيده او خديج３ رضی اهلل عنها  ته ي３ وويل: «ما 
 ونغاړه، ما ونغاړه»، هغه ي３ په ＇ادر ک３ و نغاړه تر＇و  ي３ و４ره ورکه  شوه ، خديج３ رضی اهلل عنها    

)١( العلق: ١ - ٥.
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ته ي３ وويل: «په ما ＇ه شوي دي؟» خديجه )رضی اهلل عنها( ي３ له هغ３ پي＋３ ＇خه 
چ３ په ده تيره شوې وه، خبره ک７ه. خديج３ )رضی اهلل عنها( وويل: «هي）کله داس３ 
تا نه رسوا کوي ＄که چ３ ته خپلوي پال３، د  به  نده، په اهلل قسم دى چ３ پاک اهلل 
بيوزالنو مرسته کوې، پريوتي خلک تر منزله رسوې، د ميلمه عزت او پالنه کوې او د 

حق په الره ک３ د ستونزو د لرې کولو لپاره مال ت７ې».
ته  نوفل  تره زوى ورقة بن  له رسول اهلل� سره، خپل د  خديجه )رضی اهلل عنها( 
ورغله، هغه په جاهليت ک３ د نصرانيت دين قبول ک７ى و او يو سپين ږيرى بوډا س７ى 

و چ３ سترگو ي３ ليد نشو کولى.
دې  خبرې  وراره  خپل  د  زويه!  تره  د  «اې  وويل:  ورته  عنها(  اهلل  )رضی  خديج３ 
واوره»، ورقه ورته وويل: «اې وراره! ＇ه شوي دي»؟ پيغمبر� هغه ته ！وله کيسه 
بيان ک７ه. «ورقه وويل دا هماغه مالئکه ده چ３ اهلل تعالى موسى )عليه السالم( ته هم 
را لي８ل３  وه، اې کاشک３ زه ＄وان او غ＋تلى واى )تر ＇و ستا  مرسته م３ ک７ې واى( او 
کاشک３ چ３ زه هغه وخت ژوندى واى كله چ３  تا خپل قوم له كور او وطنه وباسي». 
پيغمبر� وويل: «أيا هغوى به ما له مک３ ＇خه وباسي» ؟ ده وويل: «هو! هر چا 
هغه  چ５رته  زه  که  نو  ده،  شوې  ورسره  د＊مني  دى،  راوړى  پيغام  ＇ير  په  ستا  چ３ 

وخت ژوندى وم؛ په ！ول توان او طاقت سره به ستا مالت７ وک７م».
له دې پي＋３ وروسته ورقه ډ４ر ژر وفات شو او وح３ هم بنده شوه.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييز تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي. 
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ارزونه

١. مکي دور په دوو پ７اوونو ويشل کي８ي، نومونه ي３ واخلئ.
٢.  ول３ نبي کريم� له پيغمبرۍ مخک３ د حرا غار ته تشريف وړلو؟

٣. کله چ３ پيغمبر� ورقه بن نوفل د وح３ له نازليدو خبرک７؛ د هغه عکس العمل 
＇ه و؟

کورن９ دنده

د لوست مطالب په خپل تعبير سره وليکئ او هم ورته مناسب عنوان غوره ک７ئ. 
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د وح３ د نزول ادامه
د وح３ ډولونه

 د وح３ ډولونه او مرتب３ په الندې ډول دي:
١ - ر＊تيني خوبونه: دا خوبونه د پيغمبر� لپاره د وح３ پيل و.

٢ - هغه ＇ه چ３ ماليک３ د ده په ذهن او زړه ک３ تلقينول، پرته له دې چ３ ماليکه وويني.
٣ - کله به ماليکه د يوه س７ي په ＇يره ک３ نبي کريم� ته راتله تر＇و هغه ＇ه چ３  
ورته وايي، ＊ه پرې پوه شي، په دغسى حالت ك３  به صحابه وو هم جبرائيلX ليده.
٤ - پر＊ته به د زن， د ک７ن／ار په ＇ير ورته راتله او د دې ډول وح３ زغمل به ورته سخت 
تماميدل، حتى په سخته يخن９ ک３ به د ده په مبارک３ ！ن６ې د خولو ＇ا＇کي معلوميدل، 

او كه په دغه حالت ك３  پر سپرل９ سپور و نوسپرل９ به پر ＄مكه  －ون６ې ل／ول３. 
٥- پيغمبر اكرم � به كله مالئكه په خپل اصلي شكل ك３  ليدله او د اهلل> له 
خوا رالي８ل شوى فرمان به ي３ ورته سپارلو. دا ډول وح３ دوه ＄له پ５＋ه شوې ده چ３ 

د )النجم( په سورت ك３ ي３ بيان راغلى دی.
٦ – أسمان ته د تللو پر وخت هم اهلل> پر هغه� وح３ نازله ک７ه، لكه د معراج 

په شپه چ３ په پيغمبر � وح３ نازله شوه.
٧ – د اهلل تعالى کالم به د پر＊ت３ له واسط３ پرته نبي کريم � ته وح３ کيده، لکه ＇نگه چ３ 
 Xاهلل تعالى د موسى بن عمران )عليه السالم( سره خبرې ک７ې وې چ３ دغه وح３ د موسی

لپاره د قرأن په نص او د پيغمبر� لپاره د اسراء او معراج په حديث ك３ ثابته ده.
جبرائيل عليه السالم دويم ＄ل３ وح３ راوړي

و چ３        انتظار ک３  په  نازليدو  د  د وح３  کريم�  نبي  وح３ ＇و ور＄３ ＄ن６ شوه، 
اهلل تعالى دويم ＄ل３ په وح３ مشرف ک７، پيغمبر� فرمايي: يوه مياشت د حرا په غار 
ک３ معتکف شوم، کله چ３ زما اعتکاف پاى ته ورسيد؛ د حرا له غاره راکوز شوم، 
يو أواز م３ واوريد، نو ＊ي، کي０، مخ３ او شاته م３ وکتل، ＇ه م３ ونه ليدل، کله چ３ 
م３ پورته خواته وکتل؛ همغه ماليکه م３ وليده چ３ د حراء په غار ک３ ماته راغل３ وه، 



102

پر هغه کرس９ چ３ د أسمان او ＄مک３ تر من＃ ي３ شتون درلود؛ ناسته وه، نو ډ４ر زيات 
وويريدم او د هغ３ د ليدو له ويرې پر ＄مکه پريوتم.

 خديج３ ته راغلم او وم３ ويل: ما ونغاړه! ما ونغاړه! هغ３ زه  ونغاړلم، بيا دا أيتونه نازل شول: 
چ  ھ  ھ  � ے  ۓ � ڭ ڭ � ڭ  ۇ � ۆ ۆ �چ  )١(

ژباړه: اې ＄ان نغ＋تونکﾧه ＇مالستونکيه! پا＇８５ه او خبرداري ورک７ه او د خپل رب 
لويي اعالن ک７ه او خپل３ جام３ پاک３ وساته او له چ＂ل９ ＇خه په ＇نگ اوسه.

د دې ＇خه وروسته پيغمبر� شل كاله د ارام９ خوب اوراحت پر ＄ان او پر خپله 
كورن９ بند ك７ او د اهلل> دين ته د بلن３ لپاره ي３ خپله مال وت７له، د الهي رسالت د تبليغ 
دروند پي＂ى ي３ په غاړه واخيست، د ظلم، تيري او له جهالت سره د كلك３ مبارزې 
دروند بار ي３ په اوږو كي＋ود، نو ＄كه ي３ د شلو كلونو ＇خه زياته موده په مختلفو برخو 

ك３ هل３ ＄ل３ او كو＊＋ونه كول او په دې الره ك３  ي３ ب３ ساري زحمتونه و－الل.
كله ي３ چ３ أسماني أواز تر غوږو شو او د دعوت په رسولو مامور شو؛ نو د دنيا هي＆ 

ډول خن６ونو او ستونزو ونشواى ک７اى د ده د لوړې موخ３ د الرې خن６ واقع شي.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييز تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي.

ارزونه

١. د وح３ ډولونه په لن６ه توگه بيان ك７ئ.
٢. جبرائيل امين د دويم ＄ل لپاره د ＇رنگه وح３ سره راغى؟

کورن９ دنده

د لوست عمده مطالب په خپل تعبير سره وليكئ او يو مناسب عنوان ورته و！اكئ.

)١( المدثر: ١ – ٥.
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خديجه 2
خديجه2 ＇وک ده؟ ＇رن／ه ي３ د پيغمبر� مالت７ وک７؟ له پيغمبر� سره د 

هغ３ نکاح د دعوت په نشراوخپرولو ک３ ＇ه اغيزه درلوده؟
خديجه2 ＇وک ده؟

خديجه بنت خويلد بن اسد ده چ３ د پيغمبر اكرم� سره په دريم نيكه ك３ شريكي８ي.
مخه  د  کاله  پن％لس  ＇خه  الفيل  عام  له  ياديدله،  هم  نامه  په  )طاهرې(  هغه2د 
زي８يدلى وه. په ！ولو ＊％و ک３ د حسب او نسب له مخ３ کامله او د ＊و اخالقو ＇＋تنه 
بنت خويلد،  ！ولو غوره خديجه  تر  په ＊％و ك３   فرمايي:)د جنت  پيغمبر�  وه، 

فاطمه بنت محمد، مريم بنت عمران او أسيه بنت مزاحم د فرعون ＊％ه ده(.
خديجه2 لوم７ن９ ＊％ه ده چ３ په نبي کريم� ي３ ايمان راوړى دى.

او د رسول اهلل�  نبي کريم� لوم７ن９ ＊％ه وه چ３ کون６ه وه  2 د  خديجه 
له  و چ３  كلن   )٢٥( اكرم�  پيغمبر  و،  كاله   )٤٠( عمر  ي３  مهال  پر  واده  د  سره 

خديج2３سره ي３ واده وك７. دوی وروسته له واده )٢٥( کاله گ６ ژوند درلود.
خديجه د رسول اكرم� مالت７ې

کله به چ３ د پيغمبر� په وړاندې ستونزې راتلل３؛ ام المؤمنين خديجه2به د هغه تر 
＇نگ والړه وه، د هغه� ک７اوونه به ي３ کمول، هغه ته به ي３ ارز＊تناک３ مشورې ورکول３، 

په خپله پانگه ي３ له هغه سره همدردي کوله او په خبرو سره ي３ هغه ته تسلي ورکوله.
د پيغمبر� ماشومان

د پيغمبر � ！ول ماشومان له خديج2３ ＇خه وو، يوازې ابراهيم له ماري３ ＇خه 
او  قاسم، عبداهلل  له:  وو عبارت دي  له خديج2３ ＇خه  ماشومان چ３  و، هغه 

＇لور لورگان３ ي３ هره يوه زينب، رقيه، ام کلثوم او فاطمه ده.
قاسم او عبداهلل په وړکتوب ک３ وفات شوي دي.

د خديج2３ م７ينه
له بنديز او محاصرې ＇خه ډ４ر وخت نه و ت５ر شوى چ３ خديج３ 2 د پاک اهلل د 
لوري  اجل بلونکي ته لبيک وويل او له هجرت ＇خه درې کاله دمخه وفات شوه، 
نبي کريم� د هغ３ په م７ينه ډ４ر سخت غمجن شو، پيغمبر� ي３ قبر ته ＊کته 
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شو او په خپلو مبارکو السونو ي３ په قبر ک３ ک５＋وده. خديجه2 د روژې په لسمه د 
)٦٥( کلونو په عمر له فاني دنيا سترگ３ پ＂３ ک７ې.

په " عام الحزن " يعن３ د غم په کال ونومول شو، ＄که په دې کال ک３ نبي  دا کال 
کريم� دوه مهم شخصيتونه له السه ورک７ل چ３ خديجه او ابو طالب وو. ＄كه چ３  
دا دوه شخصيتونه د هميش لپاره د پيغمبر� مالت７ي وو، له پيغمبر� سره ي３ ب３ 
کچ３ مينه درلوده او پر هغه زيات مهربانه وو. د دوی په مرگ پيغمبر� يوازې پات３ شو 
او په کورن９ ک３ ي３ بل مرستندوى او مالت７ی نه درلود. پيغمبر� د خديج2３ له 
وفات ＇خه وروسته واده وك７، م／ر د خديج2３مينه د پيغمبر� په زړه ك３ د 

ژوند تر اخرنيو شيبو پورې ＄اى نيوالى و او تل به ي３ د هغ３ يادونه  کوله.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييز تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي. 

امهات المؤمنين
هغ３  په  ميرمن３  کريم�  نبي  د  کريم  قرأن  چ３  ده  ُکنيه  هغه  المؤمنين(  )امهات 

عزتمن３ ک７ي دي، اهلل> فرماي３:} وازواجه آمهاتهم { ] األحزاب: ٦ [. 
د دې ُکني３ له اطالق ＇خه موخه د نبي کريم�له رحلت وروسته، د دغو بيبيانو سره د 
نکاح د حرمت اعالن و. دا  ُکنيه د هغ３ وياړمن３ امتيازي ن＋３ په ＇ير وه چ３ دوی ته د 

احترام، درناوي او د دعوت په الر ک３ د نه ست７ې ک５دونکو هلو ＄لو لپاره ورک７ل شوه.

ارزونه
١. خديجه2 ＇وک وه؟

٢. هغه الملونه چ３ له پيغمبر� سره د خديج2３ د واده د ترغيب باعث شوی؛ 
＇ه و؟ بيان ي３ ک７ئ.

٣. خديج2３ به نبي کريم� سره همدردي کوله، هغه ته به ي３ تسلي ورکوله، 
دا موضوع شرحه ک７ئ.

٤. له امهات المؤمنين ＇خه مراد ＇ه دى؟ او دا ＄انگ７تيا چ３ اهلل تعالى هغوی ته ورپه 
برخه ک７ه، ＇ه مطلب افاده کوي؟

کورن９ دنده
 د لوست عمده مطالب په خپل تعبير سره وليكئ او يو مناسب عنوان ورته و！اكئ.
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پ＂ه بلنه )سِرّي دعوت(

پيغمبر� د رسالت په رسولو، د توحيد او د يو اهلل> د عبادت په لور د خلکو په 
رابللو مامور شو، نو رسول اهلل� د خپل رسالت تبليغ ＇رنگه او له کومه ＄ايه پيل 

ک７؟ د خلکو غبرگون د دې نوې بلن３ په وړاندې ＇رنگه و؟
د پ＂３ بلن３ پيل: د مدثر سورت د ＇و أيتونو له نازليدو وروسته نبي کريم �خپل 

دعوت او بلنه د يو اهلل په لوري پيل ک７ه.
ول３ د دعوت پيل په پ＂ه وشو؟

رسول اهلل � په داس３ قوم ک３ ژوند کاوه چ３ پرته له بت پرست９ ي３ بل کوم دين نه 
درلود، د دوی دليل د بتانو په عبادت ک３ دا و چ３ د دوی پلرونو د بتانو عبادت کاوه.

د ستونزو او شخ７و په حل ک３ ي３ پرته له تورې بله الره نه پيژندله. له دې سره، سره ي３ 
په عربي جزيره ک３ ديني زعامت او مشري درلوده. 

په داس３ شرايطو ک３ د حکمت غو＊تنه دا وه چ３ بلنه بايد په پ＂ه مخک３ الړه شي، 
＇و د مک３ خلک په يو ＄لي او نا＇اپي توگه له يو پاروونکي کار سره مخامخ نشي، 

نو لدې امله به پيغمبر �خلک په پ＂ه او سري توگه اسالم ته رابلل. 

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييز تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t
تكرار ك７ي. 

بلنه له كوم ＄ايه شروع شوه؟
رسول اهلل� به لوم７ى هغه چاته دعوت وړاندې کولو چ３ له ده سره ډ４ر نژدې او د کورن９ 
غ７ي او دوستان به ي３ وو. رسول اهلل� هغه کسان اسالم ته رابلل چ３ په نيكو صفاتو پيژندل 

شوي وو، لكه: د حق طرفداران، د خير او اصالح خاوندان، ري＋تيني او داس３ نور.
داس３ خلكو به ضرور د پيغمبر� بلنه منله او د پيغمبر� په خبرو به ي３ باور كاوه، 
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دوی اسالم او د اسالم پيغمبر ته پوره اخالص درلود او د ژوند تر أخري سل／９ پورې  
له ب３ سارې قربان９ او سر＊ندن３ سره د اسالم په خدمت ك３ وو.

دوی د اسالم په تاريخ ک３ د اسالم په لوم７يو مخک＋انو )السابقون االولون( وپيژندل شول.
ام المؤمنين حضرت خديجه بنت خويلد،  د دې ډل３ په سر ک３ د پيغمبر� بي بي 
په  دعوت  د  ډله  دا  عنهم( وو.  اهلل  )رضی  حارثه  بن  زيد  او  طالب  ابي  بن  علي  بكر صديق،  ابو 
لوم７ن９ ورځ په اسالم مشرفه شوه. حضرت ابو بکر صديق د دعوت په کار ک３ فعاله ون６ه 
واخيسته او د خپل قوم په من＃ ک３ ي３ دعوت پيل ک７، خپل ډ４ر ن８دې او د باور وړ کسان 
ي３ اسالم ته را وبلل، لكه: عثمان بن عفان، زبير بن عوام، عبدالرحمن بن عوف، سعد 
بن ابي وقاص او طلحه بن عبيد اهلل )رضی اهلل عنهم(، د ابو بکر صديق په بلنه په اسالم مشرف 
شول چ３ دوی هم د اسالم له لوم７نيو مخک＋انو ＇خه شم５رل کي８ي. له هغه وروسته ابو 
عبيده، عامر بن جراح، ابو سلمه بن عبداالسد، ام المؤمنين ام سلمه، ارقم بن ابي ارقم، 
عثمان بن مظعون، عبداهلل بن جحش او ډ４ر نور په اسالم سر لوړي شول او دا ！ول د 
قريشو له قبيل３ ＇خه وو. له قريشو پرته د اسالم په مخک＋انو ک３ دا کسان وو: عبداهلل بن 
مسعود، مسعود بن ربيعه، بالل بن رباح حبشي، صهيب بن سنان رومي، عمار بن ياسر 
او د هغه پالر ياسر، مور ي３ سميه او عامر بن فهيره )رضی اهلل عنهم(. له يادو شوو ＊％و ＇خه پرته 
د اسالم په مخک＋و ＊％و ک３ ام ايمن، ام الفضل  لبابه بنت حارث او اسماء بنت  ابي 

بکر صديق )رضی اهلل عنهن( وې.

فعاليت
�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييز تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره  t

تكرار ك７ي. 

ارزونه
١- رسول اهلل � پ دعوت ＇رنگه پيل ک７ او ＇ومره موده ي３ دوام وک７؟

٢- داسالم له لوم７نيو او مخک＋و له جمل３ ＇خه د پن％و كسانو نومونه واخلئ.
کورن９ دنده

د لوست عمده مطالب په خپل تعبير سره وليكئ او يو مناسب عنوان ورته و！اكئ.
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دار االرقم )د رهبرۍ مرکز(

＇لور د４رشم لوست

د پ＂３ بلن３ مرکز: د ارقم )رضی اهلل عنه( کور د پ＂３ بلن３ مرکز و چ３ مسلمانان به هلته 
را ！وليدل. هره نوې وح３ به ي３ له پيغمبر� ＇خه اوريدله، رسول اهلل� به هغو ى ته د 
قرأن کريم تالوت کاوه او د اهلل> صفات به ي３ ورته  بيانول. احکام، اخالق او د اسالم د 
مقدس دين أداب ي３ هغوى ته ＊ودل. د هغوى پو＊تن３ به ي３ ＄وابول３ او د خپل نظر الندې 

ي３ د اسالمي الر＊وونو سره سم تربيه کول.
په دار االرقم ک３ به اصحابو د اسالم د اساسي ارز＊تونو، لکه: توحيد، تقوٰى، صبر، زغم، 
ت５ر４دن３، تحمل، ثبات، ورورگلوۍ، صدق، وفاء، امانت، ايثار، يو له بل سره مرست３ او 

يووالي په اړه درسونه زده کول.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په ډله ييز تو－ه د سوال او ＄واب په طريق３ سره تكرار  t
ك７ي.

ول３ د ارقم کور؟
د مشرتابه د مرکز لپاره د ارقم د کور په غوره کولو ک３ گ０ الملونه وو چ３ ＄ين３ ي３ دا دي:

١. د ارقم د مسلمانيدو په هکله خلکو معلومات نه درلود. له دې امله د هيچا په خيال ک３ 
دا خبره نه تيريده چ３ محمد� د خپلو يارانو سره د ارقم په کور ک３ غون６ې جوړوي.

٢. ارقم بن ابي االرقم د مخزوم له قبيل３ ＇خه و او هغه داس３ قبيله وه چ３ د بني هاشمو 
په وړاندې ي３ د جگ７ې او سيال９  بيرغ پورته ک７ى و.

٣. ارقم بن ابي االرقم يو شپاړس کلن ＄وان و چ３ په اسالم مشرف شو او د عربو عادت دا 
و چ３ دوی به عموما خپل３ غون６ې د مشرانو په كورونوك３  كول３، له همدې كبله هي）کله 
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دا تصور او －مان نه كيده چ３ محمد� به داس３ غون６ې د يو ＄وان په کور ک３ و ک７ ي.
پ＂３ بلن３ ＇و كاله دوام وك７؟

درې کاله په همدې توگه تير شول، دعوت په پ＂ه چليده او دعوت په افرادو پورې منحصر 
و، د دې مودې په اوږدو ک３ يوه مؤمنه ډله من＃ ته راغله چ３ يو بل ته ي３ د ورورۍ السونه 

ورک７ل، يو د بل مالت７ او هل３ ＄ل３ ي３ کول３ چ３ د اسالم پيغام خلکو ته ورسوي.
پيغمبر� خپل دعوت د خلکو په من＃ ک３ په ＊کاره ډول اعالن نه ک７، خو په قريشو ک３ 
مشهور شوى و او د اسالم پاک نوم د مک３ مکرم３ په گوډ گوډ ک３ خپور شوى و. خلکو 
هر ＄اى د دې دعوت په هکله خبرې کول３، ＄ينو خلکو، لكه: ابوجهل او ابو لهب په يو 
شمير مؤمنانو ظلم کاوه، خو سره  له دې هم مشركانو دې کار ته ډ４ره پاملرنه نه کوله، ＄که 
چ３ پيغمبر� ال تردې دمه د اسالم دعوت نه و ＊کاره ك７ى، تر ＇و وح３ نازله شوه او 

نبي کريم� ي３ له باطلو عقيدو سره د مقابل３ او د بتانو په ړنگولو مکلف ک７.

ارزونه

١. ارقم بن ابي ارقم ＇وک و؟
٢. اصحابو  په دار االرقم ک３ ＇ه زده کول؟

٣. ول３ داراالرقم د غون６و لپاره مركز و！اكل شو؟

کورن９ دنده

د لوست مهم ！کي په خپل تعبير سره وليكئ او يو مناسب عنوان ورته و！اكئ.
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ايمان او ثبات
پن％ه د４رشم لوست

�ß×�â×Çß®�å½Ø áiÝ=���Ê¶� á̧ à®���=�¹Ç àiße�>ßÈ�6 àKá·à®�6 ß¹>ß®�W�=�bF¢�ÀE�Á>É«i�À¢
�* ]رواه مسلم[ á¼å̄ßJi=� ç¼àM�(å�>åE� àKá¿ßºA� á̧ à® �6 ß¹>ß®�( ßµßá�ß¦�â=b ßUß?�àÄá¿ ß¢� à¹ß@ ái?

د راوي پيژندنه
نوم ي３ سفيان د پالر نوم ي３ عبداهلل د طائف اوسيدونکى و، د حضرت عمرW د 

خالفت په موده ک３ د طائف والي و.
د کلمو معنا

پو＊تنه ونه ک７م.    6 à¹ß@ ái?�ß× -١  
خبره    6â×Çß® -٢  
ووايه    6 á̧ à®�-٣  

بيا په همدغه مستقيمه الره ！ينگ اوسه.    6 á¼å̄ßJi=� ç¼àM -٤  
د حديث شريف معنا

له حضرت سفيان بن عبداهللW ＇خه روايت دى چ３ پيغمبر� ته م３ عرض وک７: 
اى د اهلل پيغمبره! د اسالم په باره ک３ راته يوه داس３ خبره وک７ه چ３ په دې اړه له تا 
＇خه وروسته له بل چا ＇خه د پو＊تن３ ضرورت پات３ نشي. نو ي３ وفرمايل: ووايه په 

اهلل ايمان لرم او بيا پرې ！ينگ اوسه.
د حديث شريف حکمت

مؤمن د ايمان له برکته ه５）کله نه پر４شانه ک８５ي، ＄که چ３ دى پر هغه پروردگار ايمان 
او عقيده لري چ３ د ！ولو کايناتو مالک او متصرف دى، هر ＇ه د هغه په الس ک３ 
دي، مؤمن په دې هم پوه８５ي چ３ يوازې ماديات د انسان ！ول مشکالت نشي حل 
کوالى او د ده اړتياوې نه پوره کوي، په همدې اساس د خپل پروردگار په بنده گ９ او 

اطاعت کلک والړ وي.
په نتيجه ک３ هغه مؤمن چ３ د ايمان په غو＊تنو ثابت والړ وي؛ د ده د ذهن او فکر ＇خه 
هر ډول تشويشونه او غمونه لرې کوي. صبر، حوصله او زغم ورپه برخه کوي، ＄که 

چ３ د برياليتوب راز يوازې په استقامت ک３ نغ＋تی دی.
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فعاليت

�زده کونکي دې په ！ولنيز، اقتصادي او امنيتي اړخونو ک３ په اهلل تعالى د ايمان مثبت３  t
اغيزې له غير اسالمي ！ولنو سره په مقايسه کولو بيان ک７ي.

له استقامت ＇خه هدف: له استقامت ＇خه هدف ب３ له کمي او زياتي ＇خه د 
اسالم پر سم３ الرې تلل، په پوره ډول د اهلل> له ！ولو اوامرو ＇خه پيروي کول او له 

نواهيو ＇خه ي３ ＄ان ساتل دي.
د استقامت گ＂ه: استقامت له مسلمان سره د اهلل تعالى په بنده گ９ ک３ کومک کوي، د 
شيطاني وسوسو او نفسي خواهشاتو په مقابل ک３ ي３ سر لوړى کوي، د هغه د سعي３ 

او کو＊（ د ضايع ک５دلو مخه نيسي، د دنيا او أخرت د ن５کمرغ９ المل گر＄ي.
د حديث شريف گ＂３:

١. په اهلل تعالى باندې د ايمان ارز＊ت: په اهلل تعالى ايمان درلودل دومره مهم او ارز＊تناک 
کار دى چ３ پيغمبر� د سوال په ＄واب ک３ لوى عنوان و！اکه.

٢.د استقامت لزوم: انسان د خپل برياليتوب لپاره دوو ارز＊تناکو قوي قوو ته اړتيا لري 
چ３ يوه ي３ باطني او بله ي３ خارجي ده،  باطني قوه ي３ په اهلل تعالى باندې کامل ايمان 

دى او خارجي قوه ي３ په ايمان باندې استقامت دى.
٣.د دين زده ک７ه: د دغه صحابي له پو＊تن３ ＇خه معلوم８５ي چ３ هر مسلمان بايد د دين 

د زده ک７ې لپاره د علم او پوه３ له خاوندانو ＇خه پو＊تن３ وک７ي.

ارزونه
١- له ثبات او استقامت ＇خه مراد ＇ه دى؟

٢- د استقامت گ＂３ ＇ه دي؟
٣- الندې کلم３ معنا ک７ئ.

**************************6 á¼å̄ßJi=� ç¼àM)H� � �*********************6å�>åE� àKá¿ßºA� á̧ à® )?�
کورن９ دنده

د ايمان د اهميت او پر هغه د استقامت د حتميوالي په باره ک３ يوه مقاله وليکئ.
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شپ８ د４رشم لوست

د يتيم پالنه
�¼ÉåJßÉá¶=� à̧ åª> ß²ßÆ�>ß¾ß? �6 ß¹>ß®$ ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=�Îç· ßq%ë�ç¿¶=� áÀ ß¢/æbá£ ßi� ßÀáE� å̧ áÃ ßi�À¢

<½ß�* ]رواه  ابو داود[ ßÃáEåáÝ=�Êå·ßI� å�ç¶=ßÆ�Î ßì áiàÇá¶=�åÄáÉ ß£àF áqà?�ß á�ßE� ßÁßfß®ßÆ�åÍç¿ßá�=� å��å á�ßI>ßÃß²
د راوي پ５ژندنه

نوم ي３ سهل د پالر نوم ي３ سعد الساعدي دی، د جاهليت په زمانه ک３ ي３ نوم حزن 
باندې ونوماوه په ډ４رو غزاگانو ک３ ي３ گ６ون  )غم( و، پيغمبر� په سهل )ايماني( 

ک７ى و او د هجرت په )٨٨( کال د )۹٤( کلونو په عمر وفات شوی دی.
د کلمو معنا

پالونکى.    6 à̧ åª> ß²�-١
هغه ماشوم چ３ پالر يا مور او پالر دواړه ي３ م７ه وي. ٢- اْليَتِيِم:  

لکه دغه دوه )گوت３(.     6å á�I>ßÃß²�-٣
دواړه گوت３ ي３ سره يو ＄اى ک７ې.   6åÄáÉß£àF áqà?�ß á�ßE� ßÁßfß® -٤

د حديث شريف معنا:
حضرت سهل/له پيغمبر� ＇خه روايت کوي چ３ وي３ فرمايل: زه او د يتيم 
پالونکى به په جنت ک３ يو د بل تر ＇نگ داس３ ن８５دې يو لکه د يو الس دا دوه گوت３. 

راوي وايي چ３ خپله من％ن９ او د شهادت گوته ي３ سره ني８دې ک７ې. 

فعاليت

�زده کونکي دې يتيم ته د نه پاملرن３ زيانونه په ډله ييز ډول بيان ک７ي. t

د  حديث شريف حکمت
په هره ！ولنه ک３ لکه ＇رنگه چ３ پانگوال او سرمايه دار ژوند کوي، فقيران، ب３ وزله 
او ب３ کسه يتيمان هم ژوند کوي. د اسالم مقدس دين موږ دې ته ه）وي چ３ د هغوى 
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سرپرستي وک７و او دوى پرې ن８دو چ３ په دغه حالت ک３ د يوازې والي احساس وک７ي، 
ثابته ک７ې ده  دا  نو تجرب３  نه ک７ل شي؛  پوره  اړتياوې او ضرورتونه  که چ５رې د دوى 
او خطرناک فکرونه لري  چ３ دغس３ خلک لوی شي، زړونه ي３ سخت وي، کينه 
او بيا د اسالم د＊منان ور＇خه د خپلو سترو اهدافو ته د رس５دلو لپاره کار اخلي او په 
ورانکارۍ پيل کوي، د راحت فضا خ７ه پ７ه او ژوندون په يو تريخ حقيقت بدلوي، 
نو په همدې اساس د شتمنو او ب６ايو خلکو دا وظيفه ده چ３ د دوى تعليم او سالم 
تربيت په خپله غاړه واخلي او خپله ديني وجيبه ترسره ک７ي او هم د لوى اجر او ثواب 

خاوندان شي. 

فعاليت

�＇نگه کوالى شو له يتيمانو سره مرسته وک７و؟ په دې اړه خپل نظريات په ډله ييز  t
ډول ＇رگند ک７ئ.

د حديث شريف گ＂３:
١- د يتيم د پالونکي مقام: پيغمبر�د يتيم پالونکي ته دا ز４رى ورک７ى دى چ３ هغه 

به د قيامت په ورځ د پيغمبر� تر＇نگ والړ وي.
٢- په ＊وونه ک３ له تعليمي وسايلو ＇خه استفاده: د دې لپاره چ３ مطلب د مخاطب 
کار  ＇خه  اشارو  له  گوتو  مبارکو  خپلو  د  پيغمبر�  ونيسي  ＄اى  ＊ه  ک３  ذهن  په 

واخيست.

ارزونه
١- يتيم چا ته ويل ک８５ي او د هغه پالنه د چا په غاړه ده؟

٢- د يتيم د پالونکي مقام ＇ه دى؟ واضح ي３ ک７ئ.
٣-  د پورتني حديث شريف گ＂３ ذکر ک７ئ.

کورن９ دنده

په دې اړوند چ３ يتيم دې له کومه حيثه د پاملرن３ وړ وگر＄ي يوه لن６ه مقاله وليکئ.
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اووه د４رشم لوست

مرسته او کومک

$¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Î·q%�å�=� ß¹Çie� çÁß?�$>»Ã¿¢��=�Êue%�ßf» à¢� åÀE�å�=�åbF ß¢� áÀ ß¢
� ßÁ>²�(åÄáÉ å]?�åÍ ßQ> ßU�áå�� ßÁ>ß²� áÀßº�Æ�(àÄ à»å· ájàÈ�×Æ�(àÄ à»å· á�ßÈ�×�(¼å· ájà�=�Ç à]?� à¼å· ájà�ß= �6¹>®
�å½ÇßÈ� åHßf à²� áÀåº�âÍßEáf à²�>ßÃE�àÄá¿ ß¢�à�=� ßTçfßª�(âÍßEáf à²� æ¼å· ájàº� áÀ ß¢� ßTçfßª� áÀßºßÆ�(åÄåJ ßQ> ßU�áå��à�=

�*WËe>^F¶=�Å=ÆeY�*�åÍßº>ßÉå̄¶=�ß½áÇßÈ�à�=�àÅßß� ßi�â>»å· ájàº�ßß� ßi� áÀßºßÆ�(åÍßºß>Éå̄¶=
دراوي پيژندنه

نوم ي３ عبداهلل، د پالر نوم ي３ عمر او په قوم قريشي دى، په مکه مکرمه ک３ په اسالم 
مشرف او بيا ي３ مدين３ منورې ته هجرت وک７. په صحابه کرامو ک３ د فقهاوو له جمل３ 
＇خه و، له نبي کريم� ＇خه ي３ زيات شمير احاديث روايت ک７ي دي او د هجرت 

په )٧٣( کال وفات شوی دی.

د کلمو معنا
ک７او اوستونزه.    6âÍßEáf à² -١

6    ليرې ي３ ک７ي. ßTçfßª -٢
عيب ي３ پ ک７.   6ßß� ßi -٣

د حديث شريف معنا
له عبداهلل بن عمر1 ＇خه روايت دى چ３ پيغمبر� وفرمايل: مسلمان د مسلمان 
ورور دى، نه تيرى ورباندې کوي او نه ي３ تيري کوونکو ته سپاري. هر ＇وک چ３ د 
خپل ورور اړتيا پوره ک７ي اهلل تعالى به د ده اړتيا پوره ک７ي. هر ＇وک چ３ د يو مسلمان 
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مشکل حل ک７ي، اهلل تعالى به ي３ د قيامت په ورځ مشکالت اسانه ک７ي. هر چا چ３ 
پر يو مسلمان پرده واچوله، اهلل تعالى به ي３ د قيامت په ورځ پرده وساتي.

  
فعاليت

�په پورتني حديث شريف ک３، د مرست３ او کومک ＊３ اغ５زې په ډله ييز ډول بيان  t
ک７ئ.

د حديث شريف حکمت
اهلل تعالى دوه ورو１ه يا خويندې اويا د يوې کورن９ غ７ي فطرتاً داس３ پيداک７ي دي چ３ 
＄انگ７ې مينه او محبت ي３ تر من＃ وي او د تل لپاره د يو بل د سعادت او هوساين３ په 
فکر ک３ وي، که اړتيا ورپي＋ه شي او يا له کوم３ ستونزې سره مخامخ شي د حل لپاره 
ي３ د خپل توان مطابق هل３ ＄ل３ کوي، ه５）کله هم پر يو بل تيرى نه کوي او نه يو بل 
غليم ته سپاري، نو ＄که پيغمبر�  په دې حديث شريف ک３ ！ول مسلمانان د يوې 
کورن９ د غ７و او په خپلو ک３ د خويندو او ورو１و په ＇ير بللي دي او له داس３ اعمالو 
＇خه چ３ دغه اړيک３ پرې کوي او له من％ه ي３ وړي، منع ک７ي دي، لکه: ظلم، ت５رى 

او داس３ نور.
د يوې ديني دندې په توگه ي３ د يو بل د غم خوړلو، د ستونزو د حل کولو او د نورو له 

عيبونو ＇خه سترگو پ＂ولو ته خپل پيروان را دعوت ک７ي دي.
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فعاليت

�زده کونکــي دې پــه خپل گروپ ک３ د دې لوســت حديث شــريف په صحيحو  t
الفاظو سره ووايي.

د حديث شريف گ＂３:
١- مسلمانان په خپلو ک３ خويندې او ورو１ه دي. بايد چ３ د يوې  کورن９ د غ７و په 

＇ير سره ژوند وک７ي.
٢- مسلمان پر مسلمان ظلم نه کوي او ظلم کول په هيچا هم روا نه دي.

٣- مسلمان خپل مسلمان ورور د＊من ته نه سپاري.
٤- مسلمان د خپل مسلمان ورور د اړتياوو د پوره کولو په فکرک３ وي.

نشته ري＋تينى مسلمان د  انسان  ب３ عيبه  پ＂وي.  بل مسلمان عيب  د  يو مسلمان   -٥
خلکو ＊ه صفتونه بيانوي او بدۍ ي３ پ＂وي.

٦- د دې ！ولو کارونو په بدله ک３ اهلل تعالى له خپل بنده سره همدغه شان مرسته او 
کومک کوي.

ارزونه

١- يو مسلمان د بل مسلمان په باره ک３ بايد ＇رنگه احساس ولري؟
٢- د ＇ه لپاره د نورو په عيبونو پرده اچوو؟

٣- د الندې کلمو معنا ＇ه ده؟ 
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************************************************6àÄ à»å· á�ßÈ�×)�¬¶=
*************************************************6àÄ à»å· ájàÈ�×Æ�[�H
*************************************************************6 ßTçfßª�[�T
*************************************************************6âÍßEáf à²�[�a
**************************************************6â>»å· ájàº�ßß� ßi�[�Å
*****************************************************6à�=�àÅßß� ßi�[�Æ

کورن９ دنده

عنوان  دې  تر  وک７و؟  مرسته  گاون６يانو سره  او  ！ولگيوالو  د خپلو  ＇رنگه کوالى شو 
الندې يوه لن６ه مقاله وليکئ. 
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اته د４رشم لوست

د مسلمان پ５ژندنه
�$¼·i�Æ�ÄÉ·¢��=�Î·q%��¿¶=�À¢�*$Ä¿¢��=�Îue%�Æf» ß¢� åÀE��=åbF¢�À¢
�à�=�ÎßÃß¾�>ßº�ßf ßRßÂ�Àßº�àf åQ>Ãà�=Æ�åÅåbßÈßÆ�Äå¾> ßjå¶�Àåº� ßÁÇ à»å·jà�=� ß¼å· ßi�Àßº� à¼å·jà�ß= �6¹>®

*WËe>^F¶=�Å=ÆeY��Ä¿¢
د راوي پيژندنه

 دغه راوي په اووه ديرشم لوست ک３ پ５ژندل شوى دى.

د کلمو معنا
<¾6Äå   د هغه له ژب３. ßjå¶�Àåº .١
د هغه له السه.   ��6åÅåbßÈßÆ .٢
پري＋ودونکى.    6 àf åQ>Ãà�= .٣

چا چ３ پرې ا４＋ى وي.   �6ßf ßRßÂ�Àßº .٤
هغه ＇ه چ３ اهلل تعالى منع ک７ي دي.   �6à�=�ÎßÃß¾�>ßº .٥

د حديث شريف معنا
له حضرت عبداهلل W ＇خه روايت دى چ３ پيغمبر�  وفرمايل: مسلمان هغه ＇وک 
دى چ３ نور مسلمانان ي３ د ژب３ او الس له ضرر ＇خه په امن وي او مهاجر هغه ＇وک 

دى چ３ له  گناهونو ＇خه ＄ان ساتي.

فعاليت

زده کونکي دې په ډله ييزه توگه د ژب３ او الس د ضررونو په هکله خپل معلومات وړاندې ک７ي.
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د حديث شريف حکمت
انسان ته له دوو لوريو ضرر رسيدالى شي، يو جسمي او فزيکي او بل معنوي او روحي. 
بناًء په دې حديث شريف ک３ مسلمانان نورو ته د ژب３ او الس له هر ډول ضرر رسولو 
＇خه منع شوي دي، تر＇و مسلمانان يو بل ته د متقابل احترام په فضا  ک３ د عزت ژوند 

وک７ي او له هر ډول تيري، بهتان، تمسخر او ازار ＇خه خوندي وي.

د حديث شريف گ＂３:
١- د ژب３ سپ５）لتيا: مسلمان په غور او سوچ سره خبرې کوي او له بدو الفاظو او کن％لو 

＇خه ＄ان ساتي.
٢- د مسلمان له السه ه５چا ته ضرر نه رس８５ي.

٣- د  گناه له مجلسونو ＇خه لرې والى: مسلمان بايد د گناهونو له مجلسونو ＇خه خپل 
＄ان لرې وساتي او په پاک چاپيريال ک３ ژوند وک７ي.

ارزونه

١- پدې حديث شريف ک３ له مهاجر ＇خه ＇وک مراد دى؟ 
٢- ول３ يوازې د الس او ژب３ په ساتنه ！ينگار شوى دى؟ 

کورن９ دنده

پورتنى حديث شريف له معنا سره په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. 
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د اسالم پن％ه بناوې

نهه د４رشم لوست

�ÄÉ·¢ ��= �Î·q% �å�= �¹Ç àiße �¹>® �6 ß¹>ß® �($>»Ã¿¢ ��= �Êue% �ßf ß» à¢ � åÀE= � åÀ ß¢
�(å�=� à¹Ç àiëe�â=b ç»ßà�� çÁ?ßÆ�(à�=�ç×C�ßÄ¶C�ß×� áÁ?�åÌßa> ßÃ ßm�6 ækáß��Îß· ß¢�à½Ø áiÝ=�ßå�àE�6$¼·iÆ

�*WËe>^F¶=�Å=ÆeY�* åKáÉßF¶=� ëS ßUßÆ�( ßÁ> ßvßºße�å½áÇ ßqßÆ�åÌ> ß²çh¶=�åÐ>ßJÈåC ßÆ�(åÌßØ çr¶=�å½>ß®åC ßÆ

د راوي پيژندنه
دا راوي په اوه د４رشم لوست ک３ معرفي شوى دى.

د کلمو معنا
بنا شوى دى.    6ßå�àE _١

پن％ه.    6 ækáß� _٢
د لمان％ه اداء کول.   6åÌßØ çr¶=�å½>ß®åC _٣

زکات ورکول. �6åÌ> ß²çh¶=�åÐ>ßJÈåC� -٤

د حديث شريف معنا
حضرت عبداهلل بن عمر1 وايي: چ３ پيغمبر� وفرمايل: اسالم پر پن％و ستنو 

والړ دى: 
١_ په دې －واهي ورکول چ３ پرته له اهلل> ＇خه بل معبود نشته )هي）وک د عبادت 

او بند－９ وړ نه دى( او حضرت محمد � د اهلل> رسول دى.
٢_ د لمان％ه اداء کول.

 ٣_ د زکات ورکول.
٤_ د حج د فريض３ اداء کول

٥ _ د رمضان د مبارک３ مياشت３ روژه نيول.
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د حديث شريف حکمت
اسالم د سلم )صلح( او سالمت９ له مادې ＇خه اخيستل شوى او اهلل تعاٰلى ته د غاړې 
ا４＋ودلو په معنا دى چ３ بنده به د اهلل تعالى ！ول امرونه مني او له نواهيو ＇خه به ي３ 
＄ان ژغوري. په دې حديث شريف ک３ د اسالم مقدس دين له داس３ تعمير سره تشبيه 

شوى دى چ３ په پن％و محکمو ستنو والړ دى.
دغه پن％ه ستن３ دا دي:

د شهادت د کلم３ لوستل: د اسالم بنس د اهلل تعاٰلى په يووالي ايمان لرل دي چ３ 
يوا＄３ همدغه ذات د کايناتو پيدا کوونکى او د عبادت او بندگ９ وړ دى او حضرت 
محمد� ي３ بنده او پيغمبر دى او د هغه پ５غامونه ي３ انسانانو ته رسولي او د ژوند 

کولو او بند－９ الرې ي３ ورته ＊ودل３ دي.
لمون＃: له کلم３ وروسته د اسالم مهم رکن لمون＃ دى چ３ د ور＄３ پن％ه وخته پر 
هر نارينه او ＊％ه فرض دى. لمون＃ مؤمن ته قوت ورکوي، لکه ＇ن／ه چ３ په قرأن 
åÌßØ( ژباره: ))اې مؤمنانو!  çr¶=ßÆ�åá� çr¶>åE�á=Çà¿Éå£ßJ ái=ßÆ( :عظيم الشان ک３ ويل شوي دي
په صبر او لمان％ه سره مرسته وغواړئ(( )١( د اهلل تعاٰلى د ياد تر ！ولو ستره وسيله لمون＃ 
Ëåfá²ådå¶�ßÌ( )٢( ژباړه: ))زما  ßØ çr¶=�¼å®ß?ßÆ( :دى په دې باره ک３ قرأن عظيم الشان فرمايي
د ياد لپاره لمون＃ وک７ه((. لمون＃ د مؤمن ژوند منظموي، له فحشا او منکراتو ＇خه ي３ 

منع کوي او زړه ته ډاډ ورکوي.
لمون＃ يو ！ولنيز عبادت دى خلکو ته د اهلل تعاٰلى د احکامو په وړاندې د ！ولو انسانانو 

د برابرۍ پ５غام ورکوي.
زکات: زکات بله هغه ستنه ده چ３ اسالم ورباندې والړ او د پاک９ او ودې په معنا دى. 
زکات يوا＄３ مالي مرسته نه ده، بلک３ د لمان％ه، روژې او حج په ＇５ر يو عبادت 
دى. د زکات په ورکولو مؤمن د خپل رب امر پر ＄اى کوي او په پاى ک３ ي３ د ثواب 

)١( د البقره سورت، ١٥٣ أيت.
)٢( طه سورت، ١٤ أيت.
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مستحق  －ر＄ي او همدغه ثواب دى چ３ د انسان اخروي ژوند جوړوي او که په ＊ه 
طريقه ورک７ل شي د ！ولن３ د ！ولو افرادو د ژوند سطحه لوړوي.

روژه: روژه هم د اسالم د بنا په حيث انسانان له －ناه ＇خه ژغوري، انسان ته د صبر، 
شکر او نظم درس ورکوي، د فقيرانو له حال ＇خه ي３ خبروي او د جسم د أرام９  المل 

－ر＄ي.
حج: ډ４ر فردي او ！ولنيز حکمتونه لري، د حج په کولو سره د انسان －ناه ب＋ل ک８５ي او 
زړه ي３ پاک８５ي، انسان عبادت او بند－９ ته ه）وي، ايمان قوي کوي، د اسالم ت５ر برم را 
يادوي او د اسالم په الر ک３ د رسول اهلل� او يارانو سر＊ندن３ او قهرمان９ ي３ را ژوندۍ 

کوي.
حج په ميليونونو انسانان ب３ له دې چ３ د رن，، ژب３، قوميت، دولت، فرهن，، مقام او 
منصب توپير ي３ په نظر ک３ ونيول شي؛ د يو گ６ هدف او موخ３ لپاره په يو ＄اى را ！ولوي 
او دا ＇ر－ندوي چ３ په مسلمانانو ک３ د ورور －لوۍ او برابرۍ  اړيک３ ＇ومره کلک３ او 
غ＋تل３ دي، نو دغه دين يوا＄ينى دين دى چ３ ！ول خلک په يوه محور را！ولوي او د دنيا 

او أخرت د ن５کبخت９ په لور ي３ بيايي.

د حديث شريف گ＂３:
١_ اسالم پر پن％و بناوو والړ دى.

٢_ لمون＃ فرض دى.
٣_ روژه فرض ده.

٤_ زکات په ب６ايه او شتمنو مسلمانانو ＇وک چ３ د نصاب خاوندان وي؛ فرض دى.
٥_ حج فرض دى.
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فعاليت

�زده کوونکي دې په ډله ييز ډول د اسالم د ارکانو په باره ک３ سره خبرې وک７ي. t

ارزونه

١_ اسالم ＇و بناوې لري؟
٢_ د لمان％ه د اهميت او ارز＊ت په باره ک３ مو ＇ه زده دي؟

٣_ د حج ＄ين３ حکمتونه ذکر ک７ئ.

کورن９ دنده

د دې لوست حديث شريف حفظ ک７ئ او له معنا سره ي３ وليکئ.
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حياء
＇لو４＋تم لوست

�Îç· ßq%�åç�=� à¹Ç àiße� ß¹>ß®�6 ß¹>ß®�$Ä¿¢��=�Îue%�Ææf á» ß¢� åÀáE�ßÍßFá̄ à¢�æaÇ à£ ájßº�ÊåEß?� áÀ ß¢�
� á¤ß¿ áq>ßª� åXßJ ájßI�áß��=ßcåC� ß�ÆàáÙ=�åÌçÇàFè¿¶=�å½ ßØß²� áÀåº� àl>ç¿¶=� ßµßeáaß?�>çå�� çÁåC �6$ ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=

�*WËe>^F¶=�Å=ÆeY�*� ßKáÒ åm�>ßº
د راوي پ５ژندنه

نوم ي３ عقبه، کنيه ي３ ابو مسعود او په کوفه ک３ ز４８４دلى دى. د هجرت په )٤٠( کال د 
حضرت عليW د خالفت په دور ک３ وفات شوى دى. 

د کلمو معنا
هغه ＇ه چ３ خلکو له مخکينيو ＇خه زده ک７ي دي.    6 àl>ç¿¶=� ßµßeáaß?�>çå� -١

هغه ＇ه چ３ د ！ولو انبياوو )عليهم السالم(    6 ß�ÆàáÙ=�åÌçÇàFè¿¶=�å½ ßØß²� áÀåº -٢
شريعتونو ورباندې اتفاق ک７ى دى.     

کله دې چ３ حيا نه لرله.    6 åXßJ ájßI�áß��=ßcåC -٣
نو کوه.     6 á¤ß¿ áq>ßª -٤

د حديث شريف معنا
له ابو مسعودW ＇خه روايت دى، چ３ پيغمبر � وفرمايل: د ت５رو شوو پيغمبرانو له 
ويناوو ＇خه چ３ خلکو زده ک７ې، يوه دا خبره مهمه ده چ３ کله دې حياء نه لرله، نو ＇ه 

چ３ دې خوښ وي؛ کوه ي３.

فعاليت

�أيا په زده ک７ه او ＊وونه ک３ حيا کول ＊ه دي؟ t
د حديث شريف حکمت: حيا د هغه انساني کيفيت نوم دى چ３ س７ى له هرې 
غير مناسب３ خبرې او ناوړه کار ＇خه کرکجن کوي، انسان بايد د هر چا ＇خه زيات له 
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اهلل تعالى ＇خه حياء ولري. کوم شى چ３ ！ولنه فاسدوي، اخالقي فساد دى او حيا داس３ 
يو ن５ک صفت دى چ３ انسان له ！ولو بديو او ناوړو کارونو ＇خه منع کوي، ＄که خو 
اسالم حيا د ايمان ارز＊تناکه ＇انگه بلل３ ده او سپار＊تنه ي３ ک７ې ده چ３ مسلمانان دې 
دغه خوى په ＄ان ک３ پيدا ک７ي، خپله ！ولنه دې له بربن６توب او ب３ حياي９ ＇خه چ３ د 

ډول ډول ناروغيو المل ک８５ي؛ وساتي او د خلکو د تشويش مخنيوى دې وک７ي.
د حيا ثمره

�ÊåI>ßÈ ß×�àÐ>ßÉß�ß=  پيغمبر� فرمايلي دي پايل３ هميشه －＂ورې وي، لکه ＇ن／ه چ３  د حيا 
~�ßå� حيا يوا＄３ خير او ＊２／５ه ز８４وي. په بل حديث شريف ک３ فرمايي: ç×C

))حيا او ايمان تل مل／ري وي. کله چ３ يو له دوى دواړو ＇خه نه وي؛ بل به ي３ هم نه وي((.

فعاليت

�زده کوونکي دې د حيا په باره ک３ سره خبرې وک７ي. t
د حديث شريف －＂３:

١- حيا د ！ولو پيغمبرانو له الر＊وونو ＇خه ده.
٢- د حيا اهميت: حيا انسان له فحشا، منکراتو او خپل سريو ＇خه منع کوي.

٣- حيا انسان ته قدر  ارز＊ت او عزت ور په برخه کوي.

ارزونه
١- حيا تعريف ک７ئ.

٢- د حيا حکمت بيان ک７ئ.
٣- انسان تر ！ولو زيات بايد له چا ＇خه حيا ولري؟

کورن９ دنده

د حيا د ارز＊ت او －＂و په هکله يوه لن６ه مقاله وليکئ.
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يو ＇لو４＋تم لوست

ن５شه يي توکي

�æf å³ ájàº� ȩ̈ à²� áÀ ß¢����=� à¹Ç àiße�ÎßÃß¾%�6 áKß¶>ß®�>Ã¿¢��=�Êue�ßÍ ß»ß· ßi�å½à=� áÀ ß¢
æå�á«àºßÆ$* ]رواه ابو داود[

د راوي پ５ژندنه
نوم ي３ حضرت ام سلمة W د بنو مغيره قبيل３ ته منسوبه ده. له لوم７نيو مسلمانانو 
＇خه ده، ام سلمةW د هغو مهاجرينو له جمل３ ＇خه ده چ３ حبش３ او مدين３ ته 
ي３ هجرت ک７ى دى. هغه د خپل مي７ه ابو سلمة له وفات ＇خه وروسته د هجرت 
په ＇لورم کال د شوال په مياشت ک３ د پيغمبر� په نکاح ک３ راغله او د امهات 
المؤمنين په صف ک３ داخله شوه له )٣٠٠( ＇خه زيات احاديث ي３ له پيغمبر� 
＇خه روايت ک７ي دي او باألخره د هجرت په ديارلسم کال د )٨٤( کالو په عمر وفات 

شوه.

د کلمو معنا
ن５شه کوونکى، د عقل له من％ه وړونکى.   6æf å³ ájàº  -١

سستوونکى.   6æå�á«àº  -٢

د حديث شريف معنا
حضرت ام سلمةW روايت ک７ى چ３ پيغمبر� د هر هغه ＇ه له استعمال ＇خه منع 

ک７ې ده چ３ ن５شه راولي او عقل خرابوي او يا عقل کمزورى کوي.
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د حديث شريف حکمت
له  تعاٰلى  اهلل  د  او  مال ساتنه  او  د عقل، ＄ان  يو هم  له مهمو هدفونو ＇خه  د اسالم 
نعمتونو ＇ه د －＂３ اخيستلو د ＊و الرو ＊ودنه ده، اهلل تعاٰلى انسان ته د عقل په واسطه 
له ح５واناتو ＇خه غوره والى ورک７ى دى، ＇رن／ه چ３ انسان د خپل عقل په وسيله ＊ه 
له بدو او －＂ه له زيان ＇خه توپير کوالى شي او د خپل عقل په پراختيا کوالى شي، د 

ترق９ او پرمخت， الرې هوارې ک７ي. 
لدې کبله د اسالم مقدس دين، د عقل د ساتن３ لپاره ！ول ن５شه يي توکي چ３ په لوم７ي سر ک３ 
ي３ شراب ＄اى لري، حرام ک７ي دي، ＄که چ３ د دغو توکو استعمال د مختلفو جرمونو، 

لکه: ＄ان وژنه، غال، ت５ري، بد امن９ د صحت خرابوالي او داس３ نورو المل گر＄ي.
د حديث شريف گ＂３:

ن５شه يي توکو مختلف  او د  ١- ！ول مستي راوستونکي او سستوونکي، لکه شراب 
ډولونه حرام دي.

٢- ن５شه کوونکي توکي که ل８ وي او که ډ４ر وي؛ حرام دي.
٣- له ن５شه يي توکو ＇خه هر ډول گ＂ه اخيستل حرام دي.

٤- د اسالم مقدس دين، انسان د ＄ان او عقل د ساتن３ مسؤول －２ي.

ارزونه
١- په اسالم ک３ د ن５شه يي توکو حکم ＇ه دى؟

٢- د شرابو او ن５شه يي توکو زيانونه بيان ک７ئ.
٣- د درس مفهوم په لن６ ډول بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

د ن５شه يي توکو د زيانونو په اړه يوه مقاله وليکئ.
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دوه ＇لو４＋تم لوست

د جماعت لمون＃
١. د جماعت د لمان％ه حکم

د جماعت لمون＃ مؤکد سنت دى.
٢. ＇وک د امامت حق لري؟

په امامت ک３ د لوم７يتوب حق په ترتيب سره الندې کسان لري:
١- لوم７ى د امامت حقدار هغه ＇وک دى چ３ عالم وي، يعن３ په شرعي مسايلو او 

خاصتاً د لمان％ه په احکامو پوه８５ي.
٢- که چ５رې داس３ ＇وک نه وي بيا هغه ＇وک دى چ３ د قرأن کريم قاري او يا چ３ 

قرأن ＊ه تالوت وک７اى شي.
٣- که عالم او قاري هم پيدا نه شي بيا به متقي او پره５ز－ار س７ى مخک３ ک８５ي.

٤- او که په تقوى ک３ ！ول سره يوشان وي بيا به هغه ＇وک مخک３ ک８５ي چ３ په عمر 
ک３ تر نورو مشر وي.
٣- د اقتداء احکام

روا دى چ３  په داس３ حالت ك３  په فرض کوونکي پس３  لمون＃  د فرض کوونکي   .١
دواړه يو فرض له غاړې ＇خه ساقطوي، يعن３ دواړه د ماسپ＋ين فرض کوي، خو که يو د 

مازدي／ر او بل د ماسپ＋ين لمون＃ کوي، بيا يو بل پس３ نيت کول صحيح نه دی.
٢. تيمم کوونکى د اودس کوونکي امام ک５دى شي.

٣. پ＋３ وين％ونکى د مسح３ کوونکي مقتدي ک５دى شي.
٤. په ناست پس３ والړ دريدى شي.

٥. ＇وک چ３ رکوع او سجده کوي په اشاره کوونکي پس３ ي３ اقتداء صحيح نه ده.
٦. د نفل کوونکي اقتداء په فرض کوونکي پس３ صحيح ده.
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٧. د غير معذور لمون＃ په معذور پس３ روا نه دى.
٨. په جامه پ س７ى د لوڅ س７ي مقتدي ک５داى نه شي.

۹ . قاری دې په امي پس３ اقتدا نه کوي.
٤. په جماعت سره د فرض لمون＃ موندل

کله چ３ يو چا پر سنتو، فرضو يا قضايي لمون＃ ＄انته پيل وک７، بيا جماعت ودريد، خپل 
لمون＃ دې په والړه باندې په سالم －ر＄ولو پر８４دي او په جماعت ک３ دې شريک شي. 

٥. په يو جومات ک３ د جماعت د تکرار حکم
د کلي په جومات ک３ په يو أذان او اقامت د جماعت تکرار مکروه دى. مخصوصا 

چ３ دغه كار د يوې ډل３ له خوا هميشه تكرار شي، ＄كه دا  د تفرق３ المل －ر＄ي.
د کلي جومات: هغه مسجد دى چ３ امام او مقتديان ي３ معلوم وي.

٦. په الندې ＄ايونو ک３ د جماعت تکرارول روا دي
١. د الرې په جومات ک３.

٢. په هغه جومات ک３ چ３ ！اکلى امام او مؤذن ونه لري او هر وخت ب５ل ب５ل خلک 
را＄ي او لمون＃ پک３ کوي.

ارزونه

ا- د جماعت لمون＃ ＇ه حکم لري او په امامت ک３ د لوم７يتوب حق په ترتيب 
سره بيان ک７ئ.

 ب- د اقتداء ＄ين３ احکام په لن６ ډول بيان ک７ئ.
 ج-په کومو ＄ايونو ک３ د جماعت تکرارول روا دي؟

کورن９ دنده

د پورتنيو پو＊تنو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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درې ＇لو４＋تم لوست

د ُجمع３ او د اخترونو لمون％و نه

د جمع３ لمون＃:
١. د ُجمع３ د لمان％ه حکم

د ُجمع３ لمون＃ فرض عين دى.
٢. د ُجمع３ لمان％ه د وجوب شرطونه

د جمع３ د لمان％ه د وجوب شرطونه دا دي:
١. نارينتوب: په ＊％و باندې د ُجمع３ لمون＃ فرض نه دى.

٢. مقيم توب: په مسافر باندې د ُجمع３ لمون＃ فرض نه دى.
٣. امنيت: په هغه چا باندې چ３ امنيت ي３ تر گواښ الندې وي، د ُجمع３ لمون＃ 

فرض نه دى.
٤. د ستر－و روغوالى: په ＄اى ناست ړوند باندې د ُجمع３ لمون＃ فرض نه دی.

٣. د جمع３ د لمان％ه د صحت شرطونه
١. د ُجمع３ لمون＃ په ＊ار يا په هر هغه ＄اى ک３ چ３ امير او قاضي ولري صحيح دى.
٢. د ُجمع３ لمان％ه امام بايد خپله  د سيم３ واكمن وي او يا خو د هغه استازى وي.

له ماسپ＋ين ＇خه  نو  اداء ک８５ي،  به د ماسپ＋ين په وخت ک３  ٣. د ُجمع３ لمون＃ 
مخک３ او وروسته د جمع３ لمون＃ نه صحيح ک８５ي.

٤. جومات ته به هر ＇وک ننوتالى شي او ه５）وک به ترې نه منع ک８５ي.
٥. په جماعت به ادا ک８５ي او پرته له جماعت ＇خه يوازې نه ک８５ي او د جماعت کمه 
اندازه درې تنه دي او د دوى لپاره خطب３ ته حاضريدل شرط نه دي. ＄ين３ وايي که 

درې تنه د امام په شمول حاضر شي د ُجمع３ لمون＃ ورسره ک８５ي.
٦. ُخطبه له عرب９ ＇خه پرته په بله ژبه هم جواز لري. 

٧. بايد خطبه د لمان％ه ＇خه مخک３ ووايي.
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فعاليت

�يو زده کوونکی دې، عمًال د ُجمع３ لمون＃  د خپلو مل／رو په وړاندې په لن６ه  t
تو－ه تمثيل ك７ي. 
د اخترونو لمون％ونه

 د اخترونو د لمان％ه حکم
！ولو هغو خلکو چ３ د ُجمع３ لمون＃ پرې فرض دى، د اختر لمون＃ ورباندې واجب  په 

دى.
د اخترونو د لمان％ه د وجوب شرطونه

د اخترونو د لمان％ه د وجوب شرطونه، ک م د ُجمع３ د لمان％ه د وجوب شرطونه دي.
د اخترونو د لمان％ه د صحت شرطونه

د اخترونو د لمان％ه د صحت شرطونه، ک م د ُجمع３ د لمان％ه د صحت شرطونه 
دي، خو د ُجمع３ په خالف د اخترونو په لمان％ه ک３ خطبه له لمان％ه ＇خه وروسته 

سنت ده.
٤. د اخترونو د لمان％ه لپاره سنتونه

١. په ا خترونو ک３ غسل سنت دی د ！ولو مسلمانانو لپاره که لمان％ه ته ＄ي او يا نه ＄ي. 
٢. خوشبويي ل／ول، غوره او پاک３ جام３ اغوستل،

٣. له چا سره د مبارک９ په وخت ک３ ＄ان خوشحاله ＊ودل،
٤. د اخترونو په ورځ زيات خيرات او صدقه کول، همدا راز د سرساي３ ورکول پر چا 

چ３ واجب وي.
٥.  د الرې بدلول، يعن３ ت， په يوه الر او رات， په بله الر،

٦. د اخترونو له لمان％ه ＇خه مخک３ او وروسته نفل نه کول.
٥. د اخترونو د لمان％ه ادا کولو کيفيت

١. امام او مقتدي به په شريکه د اختر د لمان％ه نيت په ژبه باندې په داس３ حال ک３ 
کوي چ３ امام به د امامت او مقتدي به د اقتداء لفظ ورسره زياتوي.
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٢. امام او مقتدي دواړه به ثناء )سبحانک اللهم....( په پ＂ه وايي.
٣. له ثناء ＇خه وروسته به امام او مقتدي درې تکبيره په داس３ حال ک３ وايي چ３ 

السونه به تر غوږو پورې پورته کوي او ترمن＃ به ي３ ل８ چوپ پات３ ک８５ي.
٤. بيا به امام )اعوذ باهلل او بسم اهلل( په پ＂ه او ورپس３ فاتحه د سورت په ملتيا په جهر 

وايي.
٥. بيا به رکوع ته د ＊کته کيدو تکبير وايي او رکوع به کوي.

تکبير  لپاره  کيدو  پورته  د  ته  به دوهم رکعت  او سجدو ＇خه وروسته  قوم３  له   .٦
وايي.

٧. کله چ３ دوهم رکعت ته پورته شو )بسم اهلل الرحمن الرحيم( به په پ＂ه وايي.
٨. له )بسم اهلل( ＇خه وروسته به فاتحه له سورت سره يو＄اى وايي.

۹. له سورت ＇خه وروسته او له رکوع ＇خه وړاندې به بيا درې تکبيره په داس３ حال 
ک３ وايي چ３ السونه به غوږونو ته پورته کوي.

١٠. بيا به وروسته په ＇لورم تکبير رکوع ته ＊کته ک８５ي. رکوع او سجده به کوي.
١١. له تشهد، درود او دعاء ＇خه وروسته به سالم اړوي.

که چ５رې  وايي،  به  دوه خطب３  او  ک８５ي  پورته  امام  به  وروسته  له سالم ＇خه   .١٢
کوچنى اختر وي په لوم７ۍ خطبه ک３ به د سرساي３ او که لوى اختر وي د قربان９ او د 

تشريق د تکبيراتو احکام بيانوي.
پورته  ته  خطب３  دويم３  به  بيا  او  ک＋５ني  ساعت  ل８  به  ترمن＃  خطبو  دواړو  د   .١٣

ک８５ي.
٦. د تشريق تکبيرونه

* àb á»ß�á=�å å��Æ�àß�á²ß=�à ß�ß=�àß�á²ß=�à ß�ß=�Æ�à�×C�Ä¶C� ß×�àß�á²ß=�à ß�ß=�)àß�á²ß=�à ß�ß=
٧. د تشريق د تکبيرونو حکم

د تشريق تکبيرونه په هر بالغ مسلمان واجب دي.
٨. د تشريق د تکبيرونو وخت

د عرف３ د سهار له لمان％ه ＇خه وروسته پيل او د تشريق د ور＄و په اخري مازدي／ر 
پاى ته رس８５ي )د اختر په ＇لورمه ورځ د مازديگر له لمان％ه وروسته د تکبيرونو په 



132

ويلو سره پاى مومي(.

فعاليت

�له شا－ردانو ＇خه دې يو کس د اختر لمون＃ په عملي ب２ه تمثيل ک７ي. t

ارزونه

١-  الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:
 آ- د تشريق ور＄３ ＇و دي په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ؟
 ب- د جمع３ او اخترونو لمون％ونه ＇ه حکم لري؟

 ج- د جمع３ د لمان％ه د صحت او و جوب شرطونه ＇و او کوم دي؟
 د- د اختر د لمان％ه له پاره د لمون＃ کوونکي سنتونه په لن６ ډول بيان ک７ئ؟

٢- الندې صحيحو جملو ته )ص( او غلطو جملو ته )غ( ن＋ه ک８５دئ:
) آ- د تشريق تکبيرونه په هر بالغ او نابالغ مسلمان واجب دي. ) 

 ب- د اختر د لمان％ه د صحت شرطونه ک م د جمع３ د لمان％ه د صحت 
شرطونه دي. )        (

ذی  د  او  پيل  وروسته  ＇خه  لمان％ه  له  سهار  د  عرف３  د  تکبيرونه  تشريق  د   ج- 
) الحج３ په ديارلسم پای مومي. ) 

کورن９ دنده

ک３  کتابچو  خپلو  په  سره  ترتيب  په  طريقه  کولو  اداء  د  لمان％ه  د  اختر  �د  t
وليکئ.
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＇لور ＇لو４＋تم لوست

د کسوف، خسوف او استسقا لمون％ونه

 د کسوف لمون＃
١. د کسوف معنا

)کسوف( د لمر توروالي او يا ي３ د رو＊ناي９ کموالي ته وايي.
کله چ３ سپوږم９ د ＄مك３ او لمر ترمن＃ واقع شي او د لمر د وړان／و مخه ونيسي، 

نو كسوف )يا د لمر تياره كيدل( من＃ ته را＄ي.
د کسوف د لمان％ه حکم

 د کسوف لمون＃ مؤکد سنت دى.
د کسوف د لمان％ه کيفيت

د کسوف لمون＃ دوه رکعته دى، په داس３ شکل به ک８５ي لکه ＇نگه چ３ نور لمون％ونه 
ک８５ي. خطبه، اذان او اقامت نه لري. امام به پک３ په پ＂ه قرائت لولي او د هغه چا په 
امامت به ادا ک８５ي چ３ کوم د ُجمع３ امامت کوي، خو که چ５رې ＇وک امامت ته 

حاضر نه شو؛ بيا به هر س７ى په خپل کور ک３ ＄انته دوه يا ＇لور رکعته لمون＃ کوي.
د خسوف لمون＃

د خسوف معنا: د سپوږم９ د سترگ３ توروالي او يا ي３ د رو＊ناي９ کموالي ته خسوف 
وايي. کله چ３ ＄مكه د سپوږم９ او لمر ترمن＃ راشي او د ＄مك３ سيورى د سپوږم９ 
پر مخ ولوي８ي او د لمر د هغو وړان／و چ３ په سپوږم９ به لويدل３ ممانعت وشي نو 

خسوف )يا د سپوږم９ تياره كيدل( من＃ ته را＄ي.
د خسوف د لمان％ه کيفيت

 د خسوف لمون＃ د تل لپاره کور ک３ ک８５ي. همدا راز لمون％ونه د زلزلو او د ساري 
ناروغيو ＇خه د خالصون په موخه هم ک８５ي.

!"#$%&'()*+,

$-,+ (* () '#&%ه $#"!)
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٦. د استسقا لمون＃
استسقاء باران غو＊تلو ته وايي. په استسقاء ك３ دوه ركعته لمون＃ ك８５ي، بيا امام خطبه 

وايي او دعا كوي.
���tمسايل:

١. د استسقاء په لمان％ه ك３ الزمه ده چ３ اهلل تعالى ته د خشوع، عذر او زاريو 
اظهار وشي او حتى ＇اروي هم له ＄ان سره صحرا ته يوړل شي.

٢. د ماشومانو او سپين ږيرو ويستل د استسقاء د لمان％ه لپاره هم په کار دي، ＄که 
چ３ د اهلل> رحمت په داس３ ضعيفو رانازل８５ي.

٣. د استسقاء په لمان％ه ک３ به امام ډ４ر استغفار وايي.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا －روپي شكل د سوال او ＄واب  t
په ميتود سره تكرار ك７ي.

ارزونه

١- الندې پو＊تنو ته ＄واب وواياست:
 آ- خسوف او کسوف ＇ه معنا لري؟ تعريف ي３ ک７ئ.

 ب- د خسوف لمون＃ په کوم ＄ای ک３ ک８５ي؟ او پرته له خسوفه دا لمون＃ په نورو 
کومو ＄ايونو ک３ ک８５ي رو＊انه ي３ ک７ئ؟

 ج- استسقاء ＇ه معنا لري  لغوي او اصطالحي تعريف ي３ وک７ئ؟
 د- د استسقاء د لمان％ه حکم وواياست.

٢-الندې صحيحو جملوته )ص( او غلطو جملو ته )غ( ن＋ه ک８５دئ:
آ- د کسوف او استسقاء لمون％ونه مؤکد سنت دي. )          ( 
 ب-د کسوف د لمان％ه امام به د جمع３ امام وي.)           (  

کورن９ دنده
د پورتنيو سوالونو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ په ساده ژبه وليکئ.
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پن％ه ＇لو４＋م لوست

د جنازې احکام
د جنازې تعريف

ته جنازه  دې  نو  ك８５ي؛  وړل  لپاره  دفن  او  لمان％ه  د  او  برابر شي  ته  م７ى ＊خولو  كله چ３   
وايي.

د ＄نکدن د وخت آداب او سنتونه 
د ＄نکدن په حالت ک３ الندې شيان سنت دي:

١ـ د ＄نکدن په وخت ک３ د شهادت کلمه ويل.
په وخت  د ＄نکدن  ناروغ  د  دوستانو حاضريدل  اويا  تنوخپلوانو  د ＇و  ناروغ  د  ٢ـ 
ك３ مستحب دي، په دې خاطر چ３ كه ＇ه وصيت كوي، نو هغوى دې واوري او د 
شهادت کلمه ورته ورياده او تلقين ک７ي )البته ناروغ باندې بايد امر ونه شي  چ３ كلمه 

ووايه ＄كه چ３ ناروغ په ＄ان نه پوهي８ي اوكيداى شي منفي عكس العمل و＊يي(
3ـ  كله چ３ روح له بدن ＇خه جدا شي، نو بيا الزمه ده چ３ د م７ي بدن په داسي تو－ه 
لكه چ３ ويده وي، په ＊كلي هيئت سره برابر شي، ستر－３ ي３ پ＂３، زنه يي را！وله، 
پ＋３ او دواړه السونه ي３ اوار ك７ل شي او كه كوم ＇ادر وي؛ نو هغه دې پرې واچول 

شي.
٣. د ميت حقوق

هغه معلوم قرضونه چ３ پر ميت باندې دي، د هغو خالصول او يا ي３ پر غاړه اخيستل،
١ـ غسل ورکول،

٢ـ د جنازې لمون＃ ورباندې اداء کول،
٣ـ په هديره ک３ ＊خول.

د حقيقي شهيد احکام
١ـ خپل３ جام３ ي３ کفن دى او بل نوى کفن ورته نه ورکول ک８５ي.

٢ـ هر هغه شى به ترې لرې کوي چ３ له کفن ＇خه زيات وي، لکه: چپن، ساعت 
او داس３ نور...

٣ـ غسل ورته نه ورکول ک８５ي.
د جنازې لمون＃ به ورباندې کوي.  ۴ـ 
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د متوفٰی ماشوم حق
١ـ د نوم اي＋ودل.
٢ـ غسل ورکول.

٣ـ د جنازې لمون＃ ورباندې کول.
۴ـ په هديره ک３ خ＋ول.

د ميت د تکفين او تجهيز مصارف
د  ميت د  تجهيز، تکفين او ＊خولو مصارف به د ميت له خپل مال ＇خه ورکول ک８５ي.

که چ５رې کوم ميت خپل مال ونه لري بيا به ي３ هغه خپلوان مصارف گالي چ３ په 
کومو باندې ي３ نفقه واجبه ده او يا د ده نه ميراث وړي. خو که ＇وک داس３ خپلوان 
هم ونه لري بيا به له بيت المال ＇خه دا مصارف ورکول ک８５ي.البته الزمه ده له هغو 
اضافي او مالماتوونكو مصارفو＇خه چ３ يوا＄３ د تظاهر، ريا او د سيال９ لپاره ك８５ي  
ډډه وشي، ＄كه ډ４ر كله داس３ ك８５ي چ３ د متوفى د كورن９ د دوه چنده اذيت  او 

تكليف المل －ر＄ي. )١(

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا －روپي شكل د سوال او ＄واب  t
په ميتود سره تكرار ك７ي.

ارزونه
الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:

١. جنازه ＇ه ته وايي؟
٢. د ＄نکدن أداب او سنتونه کوم دي؟ 

٣. د ميت حقونه کوم دي؟ په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ.
٤. د حقيقي شهيد احکام په لن６ ډول وليکئ.

٥. د ميت د تجهيز او تكفين مصارف له کوم ＄اى ＇خه ورکول ک８５ي؟

کورن９ دنده

د پورتنيو سوالونو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

)١( پورتني معلومات اضافي دي او په امتحان كي شامل نه دي.
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شپ８ ＇لو４＋تم لوست

د ميت لمبول او ورباندې د جنازې لمون＃ کول

لوم７ی: د م７ي د لمبولو طريقه:
 پ ي３  به  او عورت  وکاږي  نه  ترې  به جام３  او مستور＄ای ك３  مناسب   يو  په   .١

ک７ي.
٢. د م７ي حرمت دې وساتل شي او د عورت ＄ايونه دې په داس３ شکل پريمن％ل 
شي چ３ غسل ورکوونکى  دې په خپلو السونو ک３ ＇ه ونيسي تر ＇و السونه ي３ د 

م７ي پر بدن ونه ل／ي８ي او نه وليدل شي. 
٣. اودس دې ورك７ل شي، خو خوله او پوزه دې ورته نه پر４مين％ي، بلک３ خوله او 

پوزه به يي په يوه لمده ！و！ه مسح ك７ي.
٤. بيا دې سر ورته  پريمن％ي.

٥. بيا دې په ！ول بدن باندې اوبه ورواچوي، كه صابون پرې ووهل شي بهتره  ده.
٦. بيا دې ＊ي اړخ ورته  پريمن％ي او بيا دې چپ اړخ ورته پريمن％ي تر＇و چ３ ！ول 

بدن ي３ ومين％ل شي.
＇وک د ميت د لمبولو لپاره مناسب او غوره دي؟

دا بهتره ده چ３ ميت د ده ن８دې خپلوان کوم چ３ په لمبولو پوه８５ي  ولمبوي، خو 
که داس３ نه وي، نو بيا دې داس３ پرهيزگاره س７ى ورته غسل ورك７ي چ３ په لمبولو 

پوه８５ي.
البته م７ه ＊％ه به ＊％ه لمبوي، خو ＊％ه كوالی شي خپل مي７ه ومين％ي.

٢ـ ميت ته کفن ورکول
* د  کفن ورکولو حکم: م７ي ته کفن ورکول فرض کفايي دي.
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* د کفن ډولونه:
 کفن په درى ډوله دى:مسنونه کفن، کفايی او د ضرورت کفن.

مسنونه کفن: په الندې ډول د ى:
 قميص: له ورمي８ ＇خه ترقدمونو پورې دم７ي ！ول ＄ان ورباندې پ＂８５ي.

ازار: د م７ي سر او ！ول بدن پ＂وي د قميص له پاسه وراغوستل ک８５ي.
لفافه: دا هم له سر ＇خه تر قدمونو پورې ده، خو له ازار ＇خه ي３ اندازه زياته ده او له 

سر او پ＋و سره ت７ل ک８５ي.
البته د ＊％３ په كفن ك３ دوه ！وت３ نورې هم اضافه ك８５ي: )خمار  او خرقه(

خمار: ！كرى د سر او د مخ لپاره 
خرقه: يوه ！و！ه د صدر )سين３( نه تر زن／ونونو پورې 
خمار او خرقه له لفاف３ نه مخك３ وراغوستل ك８５ي.

کفن الکفاية: عبارت له ازار او لفاف３ ＇خه دى او قميص پک３ نشته، خو ＊３％ 
لپاره به يو ＇ادر )！يکرى( زيات８５ي.

کفن الضرورة: هغه ！و！ه چ３ د كفن د کفايت له اندازې ＇خه كمه وي او ميت د 
ضرورت لپاره پك３ تكفين شي. )١(

په م７ي باندې د جنازې لمون＃
١ـ د جنازې د لمان％ه حکم: دجنازې لمون＃، لكه: د م７ي تجهيز، تکفين 

اوخ＋ول په مسلمانانو باندې  فرض کفايي دى.
٢ـ د جنازې د لمان％ه ارکان: د جنازې لمون＃ دوه رکنه لري:

١. ＇لور تکبيره،
٢. ودريدل.

�نيت يعني قصد او اراده د جنازې د لمان％ه لپاره شرط دى. t
�له ＇لورم تکبير ＇خه وروسته دواړو لوروته سالم گر＄ول واجب دي. t

)١( د دې درس پورتن９ برخه اضافي معلومات دي او په امتحان كي شامل نه دي
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د جنازې د لمان％ه سنتونه
�ßÆ� ßµåb»ßå}�ßÆ� ç¼ àÃ·ç¶=� ß́ ß¾> ßVF ài% :١ـ له لوم７ي تکبير نه وروسته د حمد او ثنا ويل

.$ ßµà�ß¦�ßÄß¶åC� ß×�ßÆ� ß́ àÑ>ß¿ßM� ç̧ ßQ�ßÆ� ßµèb ßQ� ß�>ß£ßI�ßÆ ß́ à�=� ßµße>ßFßI
� æb ç»àà�� å¹ßA�Îß· ß¢ßÆ�æb ç»ßà��Îß· ß¢� ȩ̈ ßq� ç¼ àÃ·ç¶ß=% :٢ـ له دويم تکبير نه وروسته د درود ويل
� ß́ ç¾åC� ß¼É åÂ=ßfEå=� å¹ßA�Îß· ß¢�ßÆ� ß¼É åÂ=ßfEå=�Îß· ß¢� ßK å�ße�ßÆ� ßK²ße>ßE�ßÆ� ßK»ç· ßi�ßÆ� ßKÉç· ßq�> ß»ß²

*$ãbÉåß��ãbÉåß�
٣ـ له دريم تکبير ＇خه وروسته، م７ي ته دعا کول او هغه ته مغفرت غو＊تل، په هر 

عبارت چ３ وي، خو بهتره دا ده چ３ په مآثوره  الفاظو باندې دعا وشي، لكه:
�>ß¾ åb åÂ> ßmßÆ�>ß¿åJäåÉßº�ßÆ�>ß¿äåÉßå��få«¦=� ç¼ àÃ·ç¶ß=% که ＊％ينه:  او  نارينه وي  لپاره  م７ي  بالغ  �tد 
�Î· ß¢�åÄÉååÉUß>ßª�>ç¿åº�ÄJ[á[ÉßÉU=�Àßº� ç¼ßÃ·ç¶ß=�(>ß¾>ßN¾à?�ßÆ�>ß¾åfß²ßc�ßÆ�>ß¾å�åFß²�ßÆ�>ß¾å�å§ ßq�ßÆ�>ß¿åFåÑ> ß¦ßÆ

*$ åÁ>ß�å×=� ßÎ· ß¢�Äà[[çªßÇßJßª�>ç¿åº�àÄ[[ßJÉçªßÇßI�Àßº�Æ�½Øi×=
�>ß¿ß¶�àÄ·ß£Q=�ßÆ�â>{ßfßª�>ß¿ß¶�àÄ·ß£Q=� ç¼ àÃ·ç¶ß=% :او که م７ی ماشوم وي؛ نو دا دعا به لولي��t

*$â>£ß[[« ßnàº�ßÆ�â>£åª> ßm�>ß¿ß¶�àÄ·ß£Q=�ßÆ�â=f]àc�ßÆ�â=f[[[[Qß?
�>ß¿ß¶�> ßÃ·ß£Q=�ßÆ�â>{ßfßª�>ß¿ß¶�> ßÃ·ß£Q=� ç¼ àÃ·ç¶ß=% :او که م７ی ماشومه وي؛ نو دا دعا به لولي�t

��*$âÍ£ß[[« ßnàº�ßÆ�âÍ£åª> ßm�>ß¿ß¶�> ßÃ·ß£Q=�ßÆ�â=f]à�c�ßÆ�â=fQß?
د جنازې د لمان％ه ادا کولو طريقه

پس له دې چ３ جنازه د لمان％ه لپاره كي＋ودل شوه، امام د م７ي د سين３ په مقابل ك３ 
در８４ي او د صفونو له ترتيبولو او د ميت له تعيينولو )چ３ ماشوم دى او که لوى( وروسته 

لوم７ى تكبير وايي.
 له لوم７ي تکبير سره د جنازې لمون＃ کوونکي السونه تر غوږو پورته کوي، تکبير 

....( وايي. وايي او بيا )ُسبَحانََك اَلَّلُهمَّ
...( وايي.   بيا امام دويم تکبير وايي او ورپس３ )الَّلُهمَّ َصلِّ
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بيان  تفصيل سره  په  کوي، ＇ن／ه چ３ مخك３  دعا  ورپس３  او  وايي  تکبير  دريم  بيا 
شوې، لكه: )اَلَّلُهمَّ اغِفر لَِحيِّنَا َو َميِّتِنَا...( 

له دعا ＇خه وروسته به ＇لورم تکبير وايي او ورپس３ به سم د الس ＊ي او کي０ لورته 
سالم اړوي.

فعاليت

�يو زده کوونکی دې د خپلو ！ول／يوالو په وړاندې عمًال د لويانو د جنازې لمون＃  t
په جهر سره  تمثيل ک７ي. 

بل زده کوونکی دې د ماشوم د جنازې لمون＃ په جهر سره  تمثيل ک７ي.
او بل زده کوونکی دې د ماشوم３ د جنازې لمون＃ په جهر سره  تمثيل ک７ي.

ارزونه

الندې پو＊تنو ته ＄وابونه وواياست:
١. د جنازې د لمان％ه دعا－ان３ ووايئ.

٢. کفن په ＇و ډوله دى؟
٣. د نارينه او ＊％ينه كفن ＇ه توپير لري؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د جنازې لمون＃ په يادو زده ک７ي او د جنازې کيفيت دې په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي. 
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اووه ＇لو４＋تم لوست

زکات
د زکات تعريف

زکات په لغت ک３: پاکوالي، زياتوالي او برکت ته وايي. 
په اصطالح ك３: مستحقينو ته د هغه مال د ！اکل３ برخ３ وركول دي چ３ نصاب ته 

رسيدلى وي. 
د زکات حکم

زکات د اسالم له ارکانو ＇خه يو رکن دى او ورکول ي３ په هغه چا فرض دى چ３ د 
ورکولو شرطونه په ك３ وي.

د زکات د فرضيت داليل
زکات په قرأن کريم، احاديثو او اجماع باندې ثابت دى:

١$ßÌ> ß²çh¶=�=ÇàIAßÆ�ßÌ ßØ çr¶=�=Ç à»Éå®ß?ßÆ%:١. قرأن کريم
 ژباړه: تاس３ لمون％ونه قايم ك７ئ او زکات ورک７ئ.

٢. حديث: رسول اکرم� فرمايي: اسالم پن％ه بناوې لري لوم７ۍ بنا ي３ د شهادت 
کلمه، دويمه بنا ي３ لمون＃، دريمه بنا ي３ زکات ورکول، ＇لورمه بنا ي３ د روژې نيول 

او پن％مه بنا ي３ د حج کول دي.
٣.اجماع: د ！ول امت علماوو اجماع ک７ې چ３ زکات د اسالم له ارکانو ＇خه يو رکن 

دى.
فرضيت ＇خه  له  روژې  د  کال  دويم  په  د هجرت  زکات  کال:  فرضيت  د  زکات  د 

مخک３ فرض شوى دى.

1 )د البقرې سورت،٤٣ أيت(
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د زکات د وجوب شرطونه
زکات ＄انگ７ي شرطونه لري چ３ ＄ين３ په مالک او نور ي３ په مال پورې اړه لري:

لوم７ى د مکلف يا مالک شرطونه:
١. اسالم.
٢. عقل.
٣. بلوغ.

٤. اصيلوالى. يعني )مريي( نه وي.
٥. د نصاب مالک کيدل چ３ د کال په پيل او پاى ک３ د نصاب خاوند وي.

د زکات نصاب په نقدينو ك３ دوه سوه درهمه سپين زر او يا شل مثقاله سره زر دي. 
باندې د سرو زرو نصاب ٨٥ －رامه او د سپينو زرو نصاب  چ３ په اوسنيو －رامونو 

٥۹٥ －رامه ك８５ي )٢(
دويم: په مال پورې ت７لي شرطونه

١. مال بايد د مالک په الس ک３ وي، نو په ورک شوي مال باندې زکات نشته.
٢. د مال په خاوند باندې داس３ پور نه وي چ３ ！ول مال ورالندې شي او يا دومره 

ترې پات３ شي چ３ نصاب نه  كم وي.
بايد د اصلي حاجتونو ＇خه اضافه وي، لکه: کور، دكور اسباب او  ٣. نصاب 

داس３ نور.
قابليت  زكات  د  شرعا  وي چ３  شوى  پوره  مالونو ＇خه  هغو  له  بايد  نصاب   .٤

لري.
٥. يو کال بايد پرې تير شوى وي، يعن３ پس له دې چ３ نصاب ته رسيدالى وي له 

مالك سره يو كال پرې تير شوى وى.
)خو د فصلونو او م５وو په زکات ک３ د کال ت５ر４دل شرط نه دى، بلک３ د فصل او م５وې 

د را！ول５دو سره سم پک３ زکات واجب８５ي(.

)٢( المكيال و الميزان فتاوٰى االزهرالشريف ٢٠٢/١
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٥. د زکات د صحت شرطونه
فقهاوو کرامو د زکات د صحت لپاره الندې شرطونه ＊ودلي دي:

نه  عبادت  نيت ＇خه  له  پرته  او  دى  عبادت  ورکول  زکات  نيت، ＄که چ３   .١
صحيح ک８５ي.

٢. اسالم، ＄که چ３ له کافر ＇خه د نيت تصور نه شو کولى.
٣. زکات به مستحق کس ته ورکول ک８５ي، د مستحقينو بيان وروسته را＄ي.

٤. د مستحق  له لوري د زکات قبضول.
٥. زکات له حالل مال ＇خه ورکول.

٦. هغه مالونه چ３ زکات ورکول پک３ واجب８５ي
١. ＇اروي.

٢. تجارتي توکي.
٣. م５وې او فصلونه.
٤. سره او سپين زر.

٥. معدنونه او ＊خ شوي مالونه.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا －روپي شكل د سوال او ＄واب  t
په ميتود سره تكرار ك７ي. 

� t
ارزونه 

�الندې پو＊تنو ته ＄واب وواياست: t
١. زکات په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.

٢. د زکات د فرضيت دليل له قرأن کريم ＇خه وواياست.
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٣. د زکات د صحت شرطونه په لن６ ډول بيان ک７ئ.
٤. د مال د خاوند شرطونه په لن６ ډول وليکئ.

�الندې خالي ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ئ: t
١. هغه مالونه چ３ زکات پک３ واجب８５ي عبارت دي له...........................
٢. په د مال پورې ت７لي شرطونه عبارت دى له....................................

�الندې صحيح جملو ته )ص( او غلطو جملو ته )غ( ن＋ه ک８５دئ: t
آ- د زکات د وجوب شرطونه اسالم، عقل او بلوغ دي. )       (

 ب- د فصلونو او م５وو په زکات ک３ هم د کال ت５ر４دل شرط دى. )        (

کورن９ دنده

 زده کوونکي دې د لوست مهم مطالب په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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اته ＇لو４＋تم لوست

د ＇ارويو زکات

له ＇ارويو ＇خه زموږ مطلب او＊ه، اوښ، غوا، غوايان، مي＋３، سن６اگان، پسونه، 
مي８ې، وز او وزې دي، بناًء په وحشي ＇ارويو ک３ زکات نشته. 

١. د او＊انو زکات
د او＊انو د زکات ترتيب په الندې ډول دى:

ـ په پن％و او＊انو ک３ يو پسه دى.
ـ په لسو او＊انو ک３ دوه پسونه دي.

ـ په پن％لس او＊انو ک３ درى پسونه دي.
ـ له شلو او＊انو ＇خه تر ＇لور ويشتو پورې، پک３ ＇لور پسونه دي.

ـ له ٢٥ او＊انو ＇خه تر ٣٥ او＊انو پورې، يوه کلنه جونگ９ ده، هغه چ３ په دويم کال 
ک３ ي３ قدم اي＋ى وي.

ـ له ٣٦ ＇خه تر ٤٥ او＊انو پورې، پک３ يوه دوه کلنه جونگ９ چ３ دريم کال ک３ ي３ 
قدم اي＋ى وي.

ـ  له ٤٦ ＇خه تر ٦٠ او＊انو پورې، پک３ يوه حقه ده يعنی درى کلنه جونگ９ چ３ 
＇لورم کال ک３ ي３ قدم اي＋ى وي.

ـ له ٦١ ＇خه تر ٧٥ او＊انو پورې، جذعه ده ＇لور کلنه جونگ９ چ３ په پن％م کال 
ک３ ي３ قدم اي＋ى وي.

ـ له ٧٦ ＇خه تر ۹٠ او＊انو پورې، دوه يو کلن３ جونگ９ چ３ دويم کال ک３ ي３ قدم 
اي＋ى وي واجب８５ي.

ـ له ۹١ ＇خه تر ١٢٠ او＊انو پورې، دوه درى کلن３ جونگ９ چ３ ＇لورم کال ک３ ي３ 
قدم اي＋ى وي واجب８５ي.
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د زكات مقدار د او＊انو تعداد د زكات مقدار د او＊انو تعداد

۱ دوه كلنه جون／９ ٣٦ او＊انو ک３ ۱ پسه  ٥ او＊انو ک３

۱ درى كلنه جون／９ ٤٦ او＊انو ک３ ۲ پسونه ١٠ او＊انو ک３

 ۱ ＇لوركلنه او＊ه چ３ په پن％م 
کال ي３ قدم اي＋ی وي

٦١ او＊انو ک３ ۳ پسونه ١٥ او＊انو ک３

۲ يو كلن３ جون／９ ٧٦ او＊انو ک３ 4 پسونه ٢٠ او＊انو ک３

۲ درى كلن３ جون／９  ۱ يوه كلنه ۹١ او＊انو ک３
جون／９

٢٥ او＊انو ک３

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا －روپي شكل د سوال او ＄واب  t
په ميتود سره تكرار ك７ي.

٢. د غواگانو او غوايانو زکات
د غواگانو او غوايانو نصاب د４رش غواگان３ او غوايان دي.

د غوايانو او غواگانو د زکات اندازه:
 کله چ３ د غواگانو يا غوايانو شم５ر د４رشو ته ورس８５ي په هغو ک３ يوه کلنه خوس９ 

چ３ په دويم کال ک３ ي３ قدم اي＋ي وي واجبي８ي.
 کله چ３ ي３ شم５ر ＇لوي＋تو ته ورس８５ي بيا پک３ يوه دوه کلنه خوس９ چ３ دريم کال 

ک３ ي３ قدم اي＋ى وي، واجب８５ي.
کلن３  يو  دوه  پک３  بيا  ورس８５ي  ته  شپيتو  شم５ر  غوايانو  يا  او  غواگانو  د  کله چ３   

خوسک９ چ３ په دويم کال ک３ ي３ پ＋ه اي＋ى وي، واجب８５ي.
 کله چ３ يي شم５ر اوياوو ته ورسي８ي بيا په ک３ يوه يوکلنه او بله دوه کلنه خوس９ 

ورکول ک８５ي.
 کله چ３ د غوايانو او غواگانو شم５ر اتياوته ورسي８ي بيا په ک３ دوه دوه کلني خوسک９ 

ورکول ک８５ي.
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د مي＋و او سن６اگانو زکات د غواگانو او غوايانو د زکات په شان دى.

فعاليت

�د غوا－انو د زكات د اندازې لپاره يو جدول جوړ ك７ئ لكه ＇ن／ه چ３ او＊انو ته  t
جوړ شوى دى. 

٣. د مي８و او وزو زکات
د مي８و او وزو د زکات نصاب: د مي８و، پسونو او وزو د زکات نصاب ＇لوي＋ت م８５ې 

يا وزې دي بناًء په نهه د４رشو پسونو او وزو ک３ زکات نشته.
د مي８و او وزو د زکات اندازه:

ک３  زکات  په  به  پسه  يو  ورس８５ي  ته  ＇لوي＋تو  شم５ر  وزو  يا  مي８و  د  چ３  کله  ١ـ  
ورکوي.

زکات ک３  په  پسونه  دوه  به  بيا  ورس８５ي  ته  وزو شم５ر ١٢١  يا  مي８و  د  کله چ３  ٢ـ 
ورکوي.

٣ـ کله چ３ ي３ شم５ر ٢٠١ ته ورس８５ي درى پسونه به زکات ک３ ورکوي.
له  چ３  کله  ورکوي  ک３  زکات  به  پسونه  ＇لور  ورسي８ي  ته  ＇لورسوو  چ３  کله  ۴ـ 

＇لوروسوو ＇خه د مي８و او وزو شم５ر زيات شي بيا په هرو سلو ک３ يو پسه يا وزه د 
زکات لپاره وباسي.

مسأله: د مي８و او وزو په زکات ک３ به يو کلن مال چ３ په دويم کال ک３ ي３ قدم اي＋ى 
وي ورکوي يعن３ له کال نه د ل８ عمر مال په زکات ک３ نه ورکول ک８５ي.
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فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا －روپي شكل د سوال او ＄واب  t
په ميتود سره تكرار ك７ي.

ارزونه

( او غلطو ته د )×( ن＋ه ک８５دئ: � t( الندې صحيح جملو ته
) ١. په هرو پن％و او＊انو ک３ ＇لور پسونه الزم８５ي. )  

ک３  زکات  به  کلن３ خوس９  يو  دوه  ورس８５ي  ته  شپ５تو  غواگانو شم５ر  د  کله چ３   .٢
) ورکوي. )  

٣. د مي８و نصاب ＇لوي＋ت مي８ې دي او له دې ＇خه په کمو ک３ زکات نشته. )     (
) ٤. د غواگانو نصاب ＇لوي＋ت غواگان３ دي. ) 

کورن９ دنده

د زکات د －＂３ په اړه يو مطلب چ３ پن％ه کر＊３ وې وليکئ.
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نهه ＇لو４＋تم لوست

د فصلونو او م５وو زکات

د ميوو او فصلونو زکات ته )عشر( ويل ک８５ي.
د ميوو او فصلونو د زکات د وجوب داليل

د م５وو او فصلونو زکات په قرأن کريم، احاديثو او اجماع ثابت دى.
�àÄç̄ ßU�=ÇàIAßÆ% :١- قرأن کريم: اهلل> په خپل مبارک کتاب قرأن کريم ک３ فرمايي

  )١($åÅåa> ßr ßU�ß½áÇßÈ
ژباړه: تاس３ د فصلونو زکات د لو په ورځ ورک７ئ.

رضی  عمر  بن  عبداهلل  د  ک３  حديث  مبارک  يو  په   � اکرم  نبي  حديث:   -٢
اوبو  په  او سيالب  باران  د  هغه ＄مکه چ３  ))هره  فرمايي:  روايت  په  عنهما  اهلل 
خ７وب８５ي، لسم من به په زکات ک３ ورکوي او هغه چ３ په تکليف او مشقت سره 

خ７وب８５ي شلم من به ترې په زکات ک３ اخيستل ک８５ي((.
٣- اجماع: ！ول امت په دې اجماع ک７ې چ３ په ميوو او فصلونو ک３ عشر واجب 

دى.
 د عشر د وجوب شرطونه:

١- ＄مکه به خراجي نه وي، ＄که عشر او خراج په يوه ＄مکه باندې يو ＄اى 
ک５داى نشي.

٢- د حاصالتو له اخيستلو ＇خه به موخه د －＂و ترالسه کول وي، بناًء په لر－يو ک３ 
زکات نشته، معنا دا چ３ په نلونو، درمو او د لر－يو په ډډونو ک３ زکات نشته.

٣- ＄مکه به د باران، ويال３ او سيند په اوبو خ７وب８５ي، خو که چ５رې په تکليف 
او مشقت سره خ７وب５ده، بيا پک３ عشر نشته، بلک３ شلم من زکات دى.

١- )االنعام/١٤١(
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هغه ＇ه چ３ د ميوو او فصلونو په زکات ک３ شرط نه دي
١- د کال ت５ر４دل ورته شرط نه دى.

٢- ！اکلى نصاب نه لري ＇ومره ميوه او حاصالت چ３ ونه او ＄مکه وک７ي، لسمه 
برخه به پک３ ورکوي.

٣- عقل او بلوغ ورته شرط نه دى، د ل５وني او ماشوم په ＄مکه ک３ هم عشر واجب 
دى.

٤- د ＄مک３ ملکيت هم ورته شرط نه دى، په دهقان او اجاره دار باندې هم عشر 
شته.

٥- د قرض )دين( او پور ورکول هم ورته شرط نه دى.
٦- پات３ کيدل او نه خرابيدل هم ورته شرط نه دى، بلک３ په سبزيجاتو او م５وو ک３ 

هم عشر واجب دی.

فعاليت

�د خپل چاپ５ريال له هغو فصلونو ＇خه پن％ه پن％ه مثاله ورک７ئ چ３ عشر په ک３  t
واجب８５ي او دوه هغو ته ورک７ئ چ３ شلم من په ک３ واجب８５ي.

د سرو او سپينو نصاب
د سرو زرو نصاب شل مثقاله دى يعني ٨٥ －رامه او د سپينو زرو نصاب دوه سوه 

درهمه چ３ د ٥۹٥ －رامو سره مساوي ک８５ي.
په سرو اوسپينو ک３ د زکات اندازه

په سرو او سپينو زرو ک３ دوه نيم فيصده هغه وخت په زکات ک３ ورکول ک８５ي چ３ 
کله نصاب ته ورس８５ي او کال ورباندې ت５ر شي، همدا راز ＇ومره چ３ زيات８５ي بيا په 

هرو ＇لو４＋تو روپوک３ يوه روپ９ زکات دى.
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د بانک نو！ونو زکات
په اوسنيو مروجو بانکي نو！ونو ک３ زکات ورکول هغه وخت واجب دى چ３ نصاب 
ته ورس８５ي او ددې د ارز＊ت ！اکل د سپينو او سرو زرو له الرې ک８５ي، معنا دا چ３ په 
＇ومره بانکي نو！ونو باندې ٥۹٥ －رامه سپين زر او يا ٨٥ －رامه سره زر ترالسه ک８５ي 
همدومره اندازه ي３ نصاب دى او دوه نيم فيصده به په زکات ک３ ورکوي. بيا که چ５رې 
له دې ＇خه ډ４ر４دل، په هرو ＇لو４＋تو روپو ک３ به يوه روپ９ ورکوي، ＄که اوسنيو 
مروجو بانکي نو！ونو د سرو او سپينو زرو ＄اى نيولى او همدې بانکي نو！ونو  دا دواړه 

له چلند ＇خه غور＄ولي دي.
چاته به زکات ورکول ک８５ي؟

هغه افراد چ３ زکات ورکول ک８５ي، اته ډل３ دي، مالک کوالى شي چ３ ！ولو ډلو ته 
د خپل زکات برخ３ ورک７ي او دا هم واک لري چ３ ！ول زکات يوې ډل３ يا يو تن ته 
ورک７ي، دده غاړه خالص８５ي. علماوو له اتو ډلو ＇خه چ３ صحابه کرامو )رضوان اهلل 
عليهم اجمعين( پرې اجماع ک７ې وه يوه ډله چ３ )مولفة القلوب( ورته وايي د زکات 
د ورک７ې ＇خه ويستل３ ده، اوس دوى ته زکات ورکول روا نه دي پات３ الندې اوو ډلو 

ته زکات ورکول ک８５ي:
١- فقير: هغه چاته ويل ک８５ي چ３ ل８ مال لري خو نه د ده بسيا پرې ک８５ي او نه 

نصاب ته رس８５ي.
٢- مسکين: هغه ＇وك چ３ هي＆ نه لري او يا له فقير ＇خه کم مال ولري، مسکين 

دى
٣- هغه مامورين چ３ د بيت المال له لوري د زکات ！ولولو لپاره ！اکل شوي وي.

٤- غالمان: هغه چ３ مالک ورته ！اکلی مال ＊ودلى او له ورکولو ＇خه وروسته 
أزاد８４ي.

لري، خود جهاد  اراده  د جهاد  اهلل: هغه حقيقي مجاهدين چ３  ٥-  في سبيل 
امکانات و نه لري.
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٦- قرضداران: هغه قرضدار چ３ د خپل پور خالصولو توان نه لري.
٧- مسافر: هغه چ３ د خپل３ کورن９ او مال ＇خه لرې وي. له زکات ＇خه به ده 

ته دومره ＇ه ورکول ک８５ي چ３ خپل کور ته پرې ورس８５ي.
مسأله: د جومات او الرې جوړولو لپاره د زکات ورکول روا نه دي.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا －روپي شكل د سوال او ＄واب  t
په ميتود سره تكرار ك７ي.

ارزونه
الندنيو پو＊تنو ته ＄واب وواياست: 

١- د م５وو او فصلونو زکات ته فقهاء کوم نوم اخلي؟ د وجوب د داليلو بيان ي３ و ک７ئ.
پک３  زکات  ＇ومره  او  دی  ＇ومره  نصاب  زکات  د  زرو  سپينو  او  سرو  د   -٢

واجب８５ي؟ 
٣- ＇و ډلو ته زکات ورکول ک８５ي په تفصيل سره ي３ بيان ک７ئ؟

الندې صحيحو جملو ته )( او غلطوته د )×( ن＋ه ک８５دئ:
١- د سرو زرو نصاب شل درهمه دى او د سپينو زرو نصاب دوه سوه مثقاله دى. )      ( 
٢- هغه ＇وك چ３ هي＆ نه لري او يا د فقير ＇خه کم مال ولري، مسکين دى.   )    (

کورن９ دنده

د پورتنيو پو＊تنو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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پن％وسم لوست

حج

 د حج تعريف
 حج په لغت ک３: قصد ته وايي.

او په اصطالح ک３: د يو خاص ＄اى زيارت کول، په خاص وخت او خاصو ک７نو 
سره، حج بلل ک８５ي.

 د حج حکم
د اسالم مبارک دين پن％م رکن حج دى، په هغه چا باندې چ３ استطاعت او قدرت 

د حج ولري فرض عين دى.

د حج د فرضيت دالئل
د حج فرضيت په قرأن کريم، احاديثو او دامت په اجماع ثابت دى.

)âØÉåF ßi�åÄáÉß¶åC� ß¥> ßìßJ ái=� åÀßº� åKáÉßFá¶=� èS åU� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�åäå�ßÆ( :١- قرأن کريم: اهلل> فرمايي
)١(

باندې د حج کول فرض دي چ３ د  د اهلل> د رضا پخاطر په هغو مسلمانانو 
الرې تو＊ه ولري. 

٢- حديث: په احاديثو ک３ د اسالم مبارک دين پن％م رکن حج ＊ودل شوى. 
٣- اجماع: د اسالمي امت ！ول مجتهدين د حج په فرضيت متفق دي.

1- )ال عمران/۹٧(
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د حج د وجوب شرطونه
＊ودلي  شرطونه  الندې  لپاره،  وجوب  د  حج  د  تعالى  اهلل  رحمهم  کرامو  فقهاء 

دي:
١- اسالم: په کافر باندې حج نشته.

٢- عقل او بلوغ، نو په ل５وني او ماشوم حج نشته.
٣- قدرت او استطاعت، قدرت او استطاعت په الندې شيانو تحقق مومي:

الف: د بدن روغوالى )صحت(، يعن３ داس３ ناروغتيا ونه لري چ３ د سفر مانع 
－ر＄ي.

ب: د الرې د ت， رات， او خوراک مصارف بايد ولري.
ج: د کور نه تر حج پورې الره به په امن وي )امنيت(.

د:  که چ５رې کوم３  ＊％３  د حج  نيت  ک７ى  وي  بايد  يو مسلمان محرم  ورسره  وي.
    هـ: د حج کولو په وخت ک３ بايد د حج مصارف په الس ک３ ولري.

 د حج د صحت شرطونه
١. اسالم.

٢. تمييز او عقل.
٣. احرام.

٤. په مخصوصو ＄ايونو ک３ د ＊ودل شويو عبادتونو ادا کول، يعن３ په عرفات ک３ د 
عرف３ په ورځ در４دل او د کعب３ شريف３ نه د زيارت طواف کول، داس３ نه چ３ د يو پر 

＄اى بل وک７ي.
٥. په خپل وخت ک３ د ＊ودل شويو عبادتونو کول.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا －روپي شكل د سوال او ＄واب  t
په ميتود سره تكرار ك７ي. 
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ارزونه

ا ـ الندې پو＊تنو ته ＄واب وواياست:
١. د حج د وجوب شرطونه ＇و دي؟ په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ.
٢. استطاعت په ＇ه شي تحقق مومي؟ په لن６ ډول ي３ وليکئ.

٣. حج ＇ه حکم لري؟ دليل سره ي３ وواياست.
ب ـ الندې خالي ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ئ:

١. حج په لغت ک３....... او د فقهاوو په اصطالح ک３.................
٢. د حج د صحت شرطونه عبارت دي له..............،..............،............

٣. د حج د فرضيت دليل عبارت دى له......................
کورن９ دنده

پورتنيو پو＊تنو ته په خپلو کتابچو ک３ ＄وابونه وليکئ.
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يو پن％وسم لوست

د حج فرايض او واجبات

د حج فرايض درې دي:
١- احرام،

٢- د زيارت طواف،
٣- د عرف３ په ورځ عرفات ک３ دريدل.

د حج  واجبات:
١- له ميقات نه د احرام ت７ل،

٢- په عرفات ك３ د لمر تر پريوتلو پورې تم كيدل،
٣- په مزدلفه ك３ د ر＊تيني سبا له راختلو د لمر تر راختلو پورې تم كيدل،

٤- دجمراتو ويشتل،
٥- ذبح ) د قارن او متمتع حاجي لپاره(،

٦- د سر د وي＋تانو حلق او يا تقصير په خپل وخت ك３،
٧- د جمراتو د ويشتلو تقديم په حلق باندې،

٨- د اختر د ور＄و نه  د فرضي طواف نه تاخيرول،
۹- د صفا او مروه ترمن＃ سع３ كول،

د عرفات ميدان )جبل الرحمة( بيت اهلل الحرام       
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١٠- د سع３ شروع له صفا نه،
١١- طواف وداع كول،

١٢- د حجر اسود نه د طواف شروع كول،
١٣- ＊ي خوا ته طواف كول،

١٤- په اوداسه طواف كول،
١٥- د عورت پ＂ول،

١٦- په احرام ک３ له ممنوعه کارونو ＇خه ＄ان ساتل، لكه: د －６２ل شويو جامو 
او  تراشل  وي＋تانو  د  او  غو＇ول  نوكانو  د  لپاره(،  نارينه  )د  پ＂ول  سر  د  اغوستل، 

كمول.
٣- په سعي ك３ بايد الندې کارونه مراعات شي

١- سع３ )ت，( به له صفا ＇خه پيلوي.
٢- صفا او مروه ته به پورته ک８５ي. 

٣- د هرې سع３  په پيل ک３ به السونه پورته کوي مخ به قبل３ ته کوي اوتکبير به 
وايي.

٤- د سع３ پر مهال به دعا －ان３، تکبيرات، تسبيحات او تهليالت وايي.
٥- سع３ به له طواف ＇خه وروسته كوي. 

٦- په اوداسه سره سع３ کول  سنت دي.
٤- په مزدلف３ ك３ بايد الندې کارونه په پام ك３ ونيول شي:

١- د اختر شپه ت５رول په مزدلفه ک３ سنت دي. 
٢- د ما＊ام او ماخوستن لمون％ونه يو＄اى کول په يو أذان او اقامت سره په مزدلفه 

ک３ سنت دي.
٣- له مزدلف３ ＇خه د لوبيا په اندازه کا１ي او گ＂３ را！ولول، سنت دي.

٤- زيات تکبير، تسبيح، تهليل، استغفار او په نبي اکرم صلى اهلل عليه وسلم درود 
ويل،

٥- په أرام سره د مزدلف３ نه منٰى ته  تلل.
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د جمرو ويشتل
 ！ول３ جمرې درى دي:

١- كبرٰى  يا د عقب３ جمره،
٢- وسطٰى جمره،
٣- صغرٰى جمره.

 د عقب３ جمره ويشتل
د عقب３ د جمرې موقعيت: د عقبى جمره له منٰى ＇خه مک３ لور ته دريمه جمره ده، 

اوجمرة الکبرى هم بلل ک８５ي.
د عقب３ جمرې د ويشتلو وخت: د عقب３ جمرې د ويشتلو وخت د لوى اختر ور３＄ 
د سهار راختلو ＇خه پيل او د يوولسم３ ور＄３ د سپيده داغه پورې دوام مومي، که 

چ５رې کوم حاجي له دې وخت ＇خه تاخير وک７ دم؛ ورباندې الزم８５ي.
غوره وخت ي３ د لمر ختلو نه تر زواله پورې دى. 

٢- د درې واړو جمرو ويشتل د ذي الحج３ په ١١-١٢-١٣ور＄و ک３:
د ويشتلو وخت: په يوولسمه او دولسمه ورځ باندې د لمر له زوال ＇خه تر غروبه 
پورې ي３ ويشتل سنت دي او له غروب ＇خه تر سهار ختلو پورې هم جواز لري 

م／رد كراهيت سره.
 د اختر په ＇لورمه ورځ دجمراتو ويشتل اختياري دي او وخت ي３ د سبا له ختلو 

＇خه تر لمر پريوتلو پورې خو د زوال نه مخک３ ي３ ويشتل مکروه دي.
مسأله: په هر حاجي الزمه ده چ３ د اختر په دويمه او دريمه، درى واړه جمرات: 

)صغرٰى، وسطٰى او كبرٰى ( وولي.
د جمرو ويشتلو د صحت شرطونه:

١- جمرې به په هغه شي باندې ولي چ３ د ＄مک３ له جنس ＇خه وي لکه کا１ى، لو！ه. 
٢- هره جمره به په بيلو بيلو اوو كا１و ولي. 

٣- كله چ３ درى واړه جمرې ولي؛ نو بايد په ويشتلو ک３ ي３ ترتيب مراعت ك７ي، 
يعن３ لوم７ى به صغرٰى بيا به وسطٰى او په پاى ک３ به کبرٰى جمره ولي.
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فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا －روپي شكل د سوال او ＄واب  t
په ميتود سره تكرار ك７ي. 

ارزونه

١- الندې پو＊تنو ته ＄واب وواياست.
الف: د حج واجبات ＇و دى؟ په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ.

ب: په سع３ ك３ كوم امور بايد مراعات شي؟
ج: په مزدلف３ باندې د دريدلو سنتونه بيان ك７ئ.

د: د جمرو ويشتل ＇ه وخت پيل８５ي؟ او ＇ه وخت پاى مومي؟ لن６ه اشاره ورته وک７ئ.
هـ: د يو پر＄اى د بل３ جمرې ويشتل ＇ه حکم لري؟

٢- الندې صحيحو جملو ته )ص( او غلطو ته د )×( عالمه ک８５دئ.
الف: حاجى به د صفا او مروه ترمن＃ سع３ د طواف ＇خه وړاندې كوي.)      (
ب: ！ول３ جمرې درې دي.            )        (

کورن９ دنده

پورتنيو پو＊تنو ته په خپلو کتابچو ک３ ＄وابونه وليکئ. 
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دووه پن％وسم لوست

د حج ډولونه

١- حج په درى ډوله دى:
١- قــِــران.

٢- تمتع.
٣- افراد.

کوم يو پدې ک３ غوره دى؟
تر ！ولو غوره ِقـران، ورپس３ تمتع او بيا افراد دى.

لوم７ى: د  ِقــران حج
د قران معنا: قران په لغت ک３: د دوه شيانو ن８دې کولو ته وايي. 

قـِـران حج  د  ته(  ادا كولو  او  نيت کول  يو ＄اى  او عمرې  )د حج  په اصطالح ک３:  او 
وايي.

د قـِران حج طريقه
کله چ３ قارن مک３ شريف３ ته ننوت، خپله عمره سرته رسوي، خو له احرام ＇خه 
＄ان نه اوباسي بلک３ په احرام ك３ پات３ كي８ي، كله چ３ د حج مراسم د ذي الحج３ 
په اتمه شروع شي؛ نو بيا به په همدې احرام ك３ منٰى ته روان شي او د فرضي حج 

مناسك به شروع ك７ي.
د قارن تكليف نسبتاً متمتع او مفرد ته زيات وي، ＄كه له كوم３ ور＄３ نه چ３ عمره 

يي ك７ې ده تر اختر پورې بايد په احرام ك３ پات３ شي.
په قارن باندې د شکر دم واجب دى، يعن３ قارن به د اهلل> د شکر په خاطر يو ＇اروى حاللوي. 

دويم- د تمتع حج
دحج په سفر ک３ د حج او عمرې ادا کولو ته چ３ په بيال بيلو احرامونو باندې وي د 

تمتع حج وايي.
د قران او تمتع حج فرق

متمتع لوم７ى احرام  صرف د عمرې لپاره ت７ي، كله ي３ چ３ عمره خالصه ك７ه نو 
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او په عادي تو－ه خپل وخت تيروي، كله چ３ د حج وخت  خپل احرام لرې كوي 
ورسي８ي بيا د دويم ＄ل لپاره خپل احرام ت７ي.

خو قارن د عمرې او حج لپاره  يو ＄ل احرام ت７ي، تر ＇و ي３ چ３ حج خالص ك７ى نه 
وي تر هغه وخته پورې په احرام ك３ پات３ وي كه مك３ ته د حج د وخت نه يوه مياشت 
مخك３ هم داخل شوى وي بيا هم  د حج تر وخته پورې بايد په احرام ك３ پات３ شي.  

په متمتع باندې هم د شکر دم الزم８５ي.
درييم:د افراد حج

افراد په لغت ك３: يوا＄３ کولو ته وايي.
او په اصطالح ك３: هغه حج دى چ３ په هغه ك３ يوا＄３ دحج كولو احرام وت７ل شي 

او عمره ونه ك７ي.
په مفرد باندې د شکر دم نشته.

فعاليت

� t .زده كوونكي دې دحج د اقسامو تفاوتونه  په انفرادي او يا －روپي تو－ه بيان ك７ي

ارزونه

 الف ـ الندې پو＊تنو ته ＄واب وواياست.
١- حج په ＇و ډوله دى؟

٢- ِقران ＇ه معنا لري؟ طريقه ي３ بيان ک７ئ.
٣- تمتع ＇ه معنا لري؟ طريقه ي３ بيان ک７ئ. 

 ب ـ الندې صحيحو جملو ته د )ص( او غلطو ته د )غ( ن＋ه ک８５دئ.
)           ( ١-  د شکر دم يوا＄３ په متمتع حاجي واجب دى.  

٢-  قارن د عمرې او حج لپاره  يو ＄ل احرام ت７ي )          (

کورن９ دنده
 

پورتنيو پو＊تنو ته ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ په ساده ژبه وواياست.
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درې پن％وسم لوست

د حج  متفرقه مسايل

 د حلق معنا
 د وي＋تانو خريل يا کلول )حلق( بلل ک８５ي ) يوا＄３ د نارينه لپاره(

 د تقصير معنا
 د سرنه د وي＋تانو كمول )تقصير( بلل ک８５ي.

 طواف الوداع
دا هغه طواف دى چ３ حاجيان ي３ له مك３ نه د وتلو په وخت ك３ د وداع )رخصت９( په 

نيت سره كوي.
 دې ته طواف )صدر( هم وايي، دا طواف په هغه حاجي واجب دى چ３ له ميقاتو ＇خه 

بهر اوسي８ي او د مک３ په اوسيدونکي باندې نشته.

 د طواف الوداع سقوط
طواف الوداع له معذورو ＊％و ＇خه ساقط８５ي.

فعاليت

�زده كوونكي دې پورتني مطالب په انفرادي او يا －روپي شكل د سوال او ＄واب په ميتود  t
سره تكرار ك７ي. 



163

ارزونه

الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:
١. حلق او تقصير ＇ه معنا لري؟ تعريف ي３ ک７ئ.

٢. د طواف الوداع بل نوم ＇ه دی، په چا واجب او کله ساقط８５ي؟

کورن９ دنده

پورتنيو پو＊تنو ته په خپلو کتابچو ک３ ＄وابونه وليکئ.


