
د چاپ کال:١٣٩٨ هـ.ش. 

د پوهن３ وزارت

اسالمي ＊وونه او روزنه
 پن％م ！ولگى



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـو＇ـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 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 ！ولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود



أ

پن％م ！ولگى 

د چاپ کال:١٣٩٨ هـ.ش. 

اسالمي ＊وونه او روزنه
                                

د پوهن３ وزارت



ب

تیاوې انگ د کتاب 
-----------------------------------------------------

وونه او روزنه مضمون: اسالمي 

وونې او روزنې د برخې د دريس کتابونو مؤلف مؤلفین: د تعلیمي نصاب د اسالمي 

ي نت غ تو ژبې د اډيټ دیپار اډيټ کوونکي: د پ

ټولگی: پنځم

تو د م ژبه: پ

انکشاف ورکوونکی: د تعلیمي نصاب د پراختیا او دريس کتابونو د تألیف لوی ریاست 

خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ١٣٩٨ هجري شميس

ای: کابل د چاپ 

چاپ خونه:  

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

-----------------------------------------------------
د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلندکی
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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
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 دا وطن د ！ولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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د پوهنې د وزير پيغام

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

پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو. 
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 د 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس مرشتابه مقام، د هېواد په 
خه دي. همدارنگه  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  ونوالو په توگه، او  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
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مخلوستد لوست شمېره

1د کايناتو پيداي＋ت لوم７ی لوست

3اسالم ته  درناوی دويم لوست

5وح３ در４م لوست

7د پيغمبرانو عصمت ＇لورم لوست

9معجزه پن％م لوست

11سحر )کوډې( ＊پ８م  لوست

13فال کتل اووم لوست

15فال نيول اتم لوست

17لوی گناهونه نهم لوست

19د جمع３ لمون＃ لسم لوست

21د جنازې لمون＃ )١( يوولسم  لوست

23د جنازې لمون＃ ) ۲ ( دوولسم لوست

25د جنازې د لمان％ه دعاگان３ ديارلسم لوست

27د اختر لمون＃ ＇وارلسم لوست

29د اختر د لمان％ه طريقه پن％لسم لوست

31د تالوت سجده شپاړسم لوست

33د سهوې سجده ) ١ ( اووه لسم لوست

35د سهوې سجده )۲ ( اته لسم لوست

37د سفر أداب نولسم لوست

39د ژب３ ساتنه شلم لوست

41مرسته او همکاري يوويشتم لوست

ليک ل７                                                      



ز

مخلوستد لوست شمېره

43د  ب３ اتفاق９ زيانونه دوه ويشتم لوست

45بد  ملگری دري ويشتم لوست

47د دين ستنه ＇لور ويشتم لوست

49د وخت ارز＊ت پن％ه ويشتم لوست

51د مسلمان پن％ه حقونه شپ８ ويشتم لوست

53د سالم  فضايل اووه ويشتم لوست

55غيبت اته ويشتم لوست

57دروغ ويل نهه ويشتم لوست

59ب＋نه کول ډ４رشم لوست

61قناعت يو د４رشم لوست

63د صبر فضايل دوه د４رشم- لوست
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لوم７ى لوست

！ول کائنات د اهلل تعالی مخلوقات دي.

＄مکه، آسمانونه، غرونه او  سيندونه اهلل تعالی پيدا ک７ي دي.

انسانان، پ５ريان، ماليک３ او ژوي د اهلل تعالی مخلوق دي.

السالم( ＇خه  )عليهما  او مور حوا  يوه پالر آدم  له  انسانان  تعالی  اهلل 

پيدا ک７ي دي.

انسان د اهلل تعالی غوره مخلوق دی.

！ول مخلوقات د اهلل تعالی تسبيح وايي.

！ول مخلوقات د اهلل تعالی د حکم پيرو دي.

 اهلل تعالی ته ني８دې او غوره خلک تقوا لرونکي خلک دي.

د کايناتو پيداي＋ت



2

فعاليتونه

۱- ＄مکه، لمر او ！ول مخلوقات د اهلل تعالی د حکم پيرو دي، په دې هکله يو له 

بل سره خبرې وک７ئ.

۲- د کايناتو د پيداي＋ت په اړه يو له بل سره خبرې وک７ئ.

۳- انسان ته ول３ غوره مخلوق ويل ک８５ي؟

۴- اهلل> آدم% له ＇ه شي ＇خه پيدا ک７؟ پدې هکله له ＊وونکي ＇خه معلومات 

واخلئ.

پو＊تن３

۱- د انسانانو پالر ＇وک دی؟

۲- انسانان، آسمانونه، ＄مکه او نور مخلوقات چا پيدا ک７ي دي؟

۳- په انسانانو ک３ غوره خلک کوم دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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 دويم لوست

موږ  د اسالم ！ول حکمونه او الر＊وون３ منو او درناوی ورته لرو.

د اسالم مقدساتو ته درناوی د ايمان يوه برخه ده.

د اسالم له مقدساتو ＇خه ＄ين３ دا دي:

١- قرآن کريم: قرآن کريم د اهلل تعالی کالم دی، درناوی ي３ په دې 

ک３ دی چ３ په الر＊وونو ي３ عمل وک７و.

٢- کعبه: د اهلل تعالی کور دی، مسلمانان د کعب３ لوري ته پن％ه وخته 

لمون＃ ادا کوي.

ب３ ＄ايه  په جومات ک３  عبادت ＄ای دی.  د  ٣- جومات: جومات 

خبرې کول ناروا دي.

٤- د حج مناسک: لکه: عرفات، منی، مزدلفه .

٥- لمون＃: موږ هر لمون＃ په خپل وخت ادا کوو.

٦- روژه: موږ هر کال د رمضان د مياشت３ روژه نيسو. 

د اسالم حکمونو او مقدساتو ته سپکاوی کول کفر دی.

اسالم ته  درناوی 
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فعاليتونه

الر＊وون３  او  حکمونه  ＇و  دين   د  اسالم  د  سره  وار  په  مرسته  په  ＊وونکي  د   .۱

ووايئ. 

۲. اسالم ته درناوی په ＇ه ک３ دی؟ په دې هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

۳. قرآن کريم ته ＇نگه درناوی پکار دی؟ په دې هکله له ＊وونکي ＇خه معلومات 

ترالسه ک７ئ.

پو＊تن３

۱- د اسالمي مقدساتو ＇و ب５لگ３ ووايئ.

۲- د اسالم مقدساتو ته درناوی کول د ＇ه شي برخه ده؟

۳- اسالمي مقدساتو ته توهين او سپکاوی کول ＇ه حکم لري؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اسالمي مقدساتو په هکله د کورن９ د غ７و  په مرسته 

لن６ه مقاله وليکي.
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دريم لوست

د اهلل تعالى له لوري د پيغمبرانو خبرولو ته وح３ ويل کي８ي.

حضرت جبرئيل%به د اهلل تعالی له لوري پيغمبرانو ته وح３ راوړله.

تورات، انجيل، زبور او فرقان )قرآن کريم( ！ول آسماني کتابونه دي.

موږ پر ！ولو آسماني کتابونو او صحيفو ايمان لرو.

تورات پر موسی%، انجيل پر عيسی%، زبور پر داوود% او قرآن 

کريم پر حضرت محمد� نازل شوی دی.

پر حضرت محمد� لوم７ۍ وح３ د حرا په غار ک３ نازله شوه.

� ß́ ëEße� å¼ ái>åE�á?ßfá®= لوم７ۍ وح３ د علق سورت پن％ه لوم７ني آيتونه دي:̀ 

� ß¼ç· ß¢�Ëådç¶=�&�à½ßfá²ßáÙ=� ß́ èEßeßÆ�á?ßfá®=�&� æ°ß· ß¢� áÀåº� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� ß°ß· ß]�&� ß°ß· ß]�Ëådç¶=
^�]العلق : ١ - ٥[ á¼ß·á£ßÈ�áß��>ßº� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� ß¼ç· ß¢&� å¼ß·ß̄á¶>åE

د حضرت محمد� له وفات ＇خه وروسته پر ه５چا وح３ نه نازل８５ي.

وح３



6

فعاليتونه

۱.  د ＊وونکي په مرسته د آسماني کتابونو په اړه  خبرې وک７ئ.

۲. په پخوانيو کتابونو ايمان لرل ＇ه معنا لري؟ په دې هکله په خپلو ک３ خبرې 

وک７ئ.

۳. د لوست په آيتونو ک３ کوم３ کلم３ دي چ３ يوه ي３ په لوستلو امر کوي او بله 

ي３ د ليکن３ وسيله ده .

 ۴. تاسو معلومات لرئ چ３ د حرا په غار ک３ پر حضرت محمد� وح３ ＇نگه نازله 

شوه؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱- وح３ ＇ه ته ويل کي８ي؟ 

۲- د آسماني کتابونو نومونه واخلئ.

۳- آسماني کتابونه پر کومو پيغمبرانو نازل شوي دي؟ 

۴- پر حضرت محمد� لوم７ۍ وح３ په کوم ＄ای ک３ نازله شوه؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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＇لورم لوست 

ويل  ته عصمت  پاکوالي  السالم  عليهم  پيغمبرانو  د  گناهونو ＇خه  له 

کي８ي.

！ول پيغمبران )عليهم السالم( له گناهونو معصوم )پاک( دي.

موږ  د پيغمبرانو )عليهم السالم( پر عصمت ايمان لرو.

انبيا عليهم السالم د اهلل تعالی غوره بندگان دي.

لوم７ی پيغمبر حضرت آدم%او وروستی پيغمبر حضرت محمد�دی.

په قرآن کريم ک３ د ۲۵ پيغمبرانو يادونه شوې ده.

د پيغمبرانو پر عصمت ايمان او باور لرل فرض دي.

د پيغمبرانو عصمت
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فعاليتونه

بحث پرې وک７ئ:

۱- عصمت ＇ه ته ويل کي８ي؟ 

۲- د پيغمبرانو )عليهم السالم( عصمت ＇ه معنی لري؟ 

۳- ماليک３ له  گناه پاک３ دي. په دې هکله له ＊وونکي معلومات له ＄ان سره شريک 

ک７ئ.

پو＊تن３

۱- عصمت ＇ه ته ويل کي８ي؟

۲- د لوم７ي او وروستي پيغمبرانو، نومونه واخلئ.

۳- په قرآن کريم ک３ د ＇و پيغمبرانو، نومونه ذکر شوي دي؟

۴- د پيغمبرانو )عليهم السالم( په عصمت ايمان لرل ＇ه حکم لري؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د پيغمبرانو )عليهم السالم( د عصمت په اړه لن６ه مقاله 

وليکي.
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پن％م لوست

معجزه  هغه عمل ته ويل کي８ي چ３ د پيغمبرانو په الس ترسره شوې 

وي او نور خلک ور ＇خه عاجز وي. 

معجزه د پيغمبر د ري＋تينول９ دليل دی.

اهلل تعالی خپلو  پيغمبرانو  )عليهم السالم( ته ډول ډول معجزې ورک７ې دي.

د موسی% يوه معجزه له امسا )لک７ې( ＇خه مار جوړ４دل، د عيسی% 

يوه معجزه په دعا سره د ړانده رغ５دل او د محمد� تر ！ولو لويه معجزه 

قرآن کريم دی.

د پيغمبرانو * پر معجزو ايمان لرل فرض دي.

معجزه
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فعاليتونه

۱- د پيغمبرانو * د ＄ينو معجزو يادونه وک７ئ.

۲- د محمد� ＄ين３ مشهورې معجزې بيان ک７ئ. په دې هکله دې ＊وونکی له 

زده کوونکو سره مرسته وک７ي .

۳- قرآنکريم ته ول３ معجزه ويل ک８５ي؟ په دې هکله دې ＊وونکی  له زده کوونکو 

سره  مرسته وک７ي.

پو＊تن３

۱- معجزه ＇ه ته وايي؟

۲-  آيا په معجزه ايمان لرل فرض دي؟

۳-  آيا له پيغمبرانو * پرته نور خلک معجزې لري؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د معجزې په اړه يوه لن６ه 

مقاله وليکي.
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شپ８م لوست

سحر کول لويه گناه ده.

سحر د شيطان کار دی.

د کوډو له الرې روزي گ＂ل حرام دي.

＇وک چ３ هره شپه آيت کرسي تالوت کوي، له هر ډول زيان او ضرر 

＇خه به په امن وي.

په کوډو سره انسان ته ضرر رس８５ي.

کوډگر  د ه５چا نه خو＊８５ي.

�� àf áV ëj¶=ßÆ�å�>åE� àµáf ën¶=� åL>ß̄åEÇàá�=�=ÇàFå¿ßJ áQ=  :رسول اهلل� فرمايلي دي

ژباړه: له هالکوونکو شيانو ＇خه چ３ يو ي３ شرک او بل ي３ سحر دی، 

＄انونه وساتئ.

�=âf åU> ßi�ÎßIß?� áÀßº  :کوډگر ته ورتگ ناروا دی، رسول اهلل� فرمايلي دي

���� æb ç»ßà��Îß· ß¢� ß¹åhá¾à?�>ßå��ßfß«ß²�ábß̄ßª� à¹Çà̄ßÈ�>ßå��àÄß®çb ßrßª�>âª=çf ß¢�áÆß?�>â¿ åÂ>ß²�áÆß?
ورشي  ته  کتونکي  فال  او  ويونکي  د غيب  ژباړه: که ＇وک کوډگر، 

او د هغوی خبرې ر＊تيا وگ２ی، نو په هغه ＇ه چ３ پر محمد� نازل 

شوي کافر شو.

سحر )کوډې(
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فعاليتونه

۱- د لوست حديثونه تکرار ک７ئ.

 ۲- د سحر له ضرر ＇خه د ＄ان خوندي ساتلو لپاره بايد ＇ه وک７و؟ د ＊وونکي په 

مرسته ي３ ＄واب ووايئ.

۳- په شپه ک３ کوم وخت معوذتين او آيت الکرسي لولئ؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱- آيا سحر لويه گناه ده؟

۲- سحر د چا کار دی؟

۳- د کوډو له الرې د روزۍ گ＂ل ＇ه حکم لري؟

۴- د کوم آيت په لوستلو  سره موږ د کوډو له ضرر ＇خه په امن ک８５و؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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اووم لوست

فال کتل حرام او لويه گناه ده.

فال کتونکي ته ور تلل، خبرې ي３ منل او پرې باور کول لويه گناه 

ده.

�àÄß®çb ßrßª�>âª=çf ß¢�áÆß?�>â¿ åÂ>ß²�áÆß?�=âf åU> ßi�ÎßIß?� áÀßº  :رسول اهلل� فرمايلي دي 

���� æb ç»ßà��Îß· ß¢� ß¹åhá¾à?�>ßå��ßfß«ß²�ábß̄ßª� à¹Çà̄ßÈ�>ßå�
ته والړ شي  فال کتونکي  او  ويونکي  ژباړه: که ＇وک کوډگر، غيب 

او د هغوی خبرې ر＊تيا وگ２ي، نو په هغه ＇ه چ３ پر محمد� نازل 

شوي کافر شو.

فال کتونکی به له سختو ک７اوونو او عذابونو سره مخ ک８５ي.

فال کتل
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فعاليتونه

۱- د فال کتونکي د عمل په اړه يو له بل سره بحث وک７ئ.

۲- که ＇وک د فال کتلو په نيت چاته ور＄ي، تاس３ بايد ورته ＇ه ووايئ، ＇و له 

دې کار ＇خه منعه شي؟ په دې هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

۳-  ستاسو په آند فال کتل ＇ه زيانونه لري ؟

پو＊تن３

۱- د فال کتل ＇ه حکم لري؟

۲- آيا  فال کتونکي ته ورتلل روا دي ؟

۳- رسول اهلل� د فال کتونکي په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

کورن９ دنده

که چيرې زده کوونکو کوم فال کتونکی ليدلی وي، د هغه کيسه دې 

په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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اتم لوست

＊ه فال نيول روا او بد فال نيول گناه ده.

د اسالم مبارک دين موږ له بد فال نيولو ＇خه منع ک７ي يو.

پيغمبر� فرمايي: بد فالي نشته او ＊ه فال نيول غوره کار دی .

د ＊ه فال نيولو ＇و بيلگ３: 

- په کوچنيانو باندې د نيکو خلکو نومونه کي＋ودل.

- ناروغ ته روغ و４ل او د روغتيا هيله ي３ کول.

- په خوب ليدلو باندې ＊ه فال نيول.

د بد فال نيولو ＇و ب５لگ３: 

-  د کي３２ سترگ３ په رپ５دلو بد فال نيول.

-  د يو شي په اخيستلو بد فال نيول.

-  د چا په ！ن６ه يا پل ) راتللو(  بد فال نيول.

موږ  بايد په هر ＇ه ＊ه فال ونيسو،

 او له بد فال９ ＇خه ＄انونه وساتو.

 فال نيول 
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فعاليتونه

۱- د ＊وونکي په مرسته د ＊ه فال نيولو او بد فال９ په اړه يو له بل سره بحث وک７ئ.

۲- د ＊ه فال نيولو ＇و ب５لگ３ ووايئ.

۳- آيا د چهارشنب３ په ورځ د سفر نه کولو بد فال نيول روا دي؟  په دې هکله 

بحث وک７ئ. 

پو＊تن３

۱- آيا ＊ه فال نيول روا دي؟

۲- د ＊ه فال نيولو ＇و ب５لگ３ ووايئ.

۳- د بد فال نيولو ＇و ب５لگ３ ووايئ.

کورن９ دنده

 زده کوونکي دې د کورن９ له غ７و سره د ＊ه فال نيولو او بد فال９ په 

اړه خبرې وک７ي.
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  نهم لوست

ته ي３ په شريعت ک３  لوی گناهونه هغه گناهونه دي چ３ کوونکي 

سزا ！اکل شوې وي او له توب３ پرته نه ب＋ل کي８ي.

که ＇وک وړه گناه تکرار ک７ي، دا هم په کبيره گناه بدل８５ي.

موږ  بايد له ！ولو وړو او لويو گناهونو ＇خه ＄ان وساتو.

＄ين３ لوی گناهونه په الندې ډول دي:

۱- شرک: له اهلل تعالی سره شريک نيول تر ！ولو لويه گناه ده.

۲- سحر: کوډې کول.

۳- قتل: په ناروا د انسان وژل.

۴- سود خوړل.

۵- د جهاد له مورچل ＇خه ت５＋ته کول.

٦- تهمت: پر ب３ گناه مسلمان د گناه تور لگول.

٧- د مور او پالر نا فرماني: په روا کارونو ک３ د مور او پالر  له الر＊وونو 

سرغ７ونه، او خبره ي３ نه منل لويه گناه ده.

لوی گناهونه 
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فعاليتونه

۱- د ＇و نورو لويو گناهونو نومونه بيان ک７ئ.

۲- له اهلل> سره د شريک  نيولو ＇و ب５لگ３ ووايئ.

۳- د مور او پالر د نا فرمان９ ＇و ب５لگ３ ووايئ.

پو＊تن３

۱- لوی گناهونه تعريف ک７ئ .

۲- وړه گناه ＇ه وخت په لويه گناه بدل８５ي؟

۳- د ＇و لويو گناهونو نومونه واخلئ .

کورن９ دنده

زده کوونکي دې ＄ين３ هغه لوی گناهونه چ３ په لوست ک３ نه دي 

ذکر شوي، په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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لسم لوست

د جمع３ لمون＃ دوه رکعته دی او په جماعت  ادا کي８ي. 

ادا ک８５ي. د جمع３  پر ＄ای  لمان％ه  د  ماسپ＋ين  د  لمون＃  د جمع３ 

لمون＃ پر عاقل، بالغ مقيم مسلمان  فرض دی. 

د يوې جمع３ لمون＃ د راتلونک３ جمع３ تر لمان％ه پورې د گناهونو 

کفاره ده. 

د جمع３ د لمان％ه لپاره غسل کول او پاک３ جام３  اغوستل سنت دي. 

د جمع３ په لمان％ه ک３ امام له دويم اذان وروسته دوې خطب３ وايي. 

لمون＃ کوونکي خطب３ ته پوره غوږ نيسي او له خبرو کولو ډډه کوي. 

د جمع３ د لمان％ه پر مهال مسلمانانو ته کار کول ناروا  دي.  

د جمع３ لمون＃ پر４＋ودل گناه ده، رسول اهلل� فرمايي: ＇وک چ３ 

د جمع３ لمون＃ 
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)پرته له عذره( درې جمع３ لمون％ونه ترک ک７ي، په زړه ي３ تور داغ 

لگي８ي. رواه ابن ماجه 

فعاليتونه
۱- د جمع３ د لمان％ه په هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

۲- که ＇وک د خطب３ پر مهال خبرې کوي، آيا تاس３ ته روا ده چ３ له خبرو ＇خه 
ي３ منعه ک７ئ؟ 

۳- که يو ＇وک د جمع３ لمان％ه ته ناوخته راشي، آيا حق لري چ３ د خلکو پر اوږو 

تير شي او لوم７ي صف  ته ＄ان ورسوي؟ 

پو＊تن３

۱- د جمع３ لمون＃ ＇ه حکم لري؟

۲- د جمع３ لمون＃ ＇نگه ادا کي８ي؟

۳- د جمع３ لمون＃ پر چا فرض دی؟

۴- امام د جمع３ د لمان％ه لپاره ＇و خطب３ وايي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست پو＊تن３ په خپلو کتابچوک３ ＄واب ک７ي.
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يولسم لوست 

د جنازې لمون＃ کفايي فرض دی.

د جنازې لمون＃ ډ４ر ثواب لري. 

د جنازې لمون＃ په جماعت ادا ک８５ي.

د جنازې لمون＃ په والړه او له رکوع او سجدې پرته ادا ک８５ي. 

د جنازې په لمان％ه ک３ د ＇لورو تکبيرونو ويل فرض دي.

د جنازې لمون＃ د م７ي د ولي يا عالم په امامت سره ادا ک８５ي. 

د جنازې لمون＃ قضايي نه لري.

د جنازې لمون＃ )١(
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فعاليتونه

۱- د جنازې د لمان％ه په هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

۲- د جنازې د لمان％ه او نورو لمون％ونو ترمن＃ توپيرونه په گوته ک７ئ. 

۳- که چيرې د جنازې لمون＃ تيار وي او تاس３ اودس و نه لرئ، آيا تيمم کوالی 

شئ؟ د ＊وونکي په مرسته ي３ ＄واب ووايئ.

پو＊تن３

۱- د جنازې لمون＃ ＇ه حکم لري؟

۲- آيا د جنازې لمون＃ په جماعت سره ادا کي８ي؟

۳- د جنازې په لمان％ه ک３ رکوع او سجده شته؟

۴- د جنازې په لمان％ه ک３ ＇و تکبيرونه ويل کي８ي؟

۵- آيا د جنازې د لمان％ه تکبيرونه فرض دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي.
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دوولسم لوست

د جنازې  د لمان％ه طريقه:
د جنازې لمون＃ په ＇لور ＄ل３ تکبير ويلو سره اداکي８ي چ３ په الندې 

ډول بيان８５ي: 
لوم７ی تکبير:

لمون＃ کوونکي په امام پس３ )د نورو لمون％ونو په ＇５ر( تحريمه تکبير او 

�ßÄ¶å=×ßÆ� ßµèb ßQ��>£ßIßÆ� ß́ à�=� ßµße>FßIßÆ� ßµåb»ßå}ßÆ� ß¼ àÃ·¶=� ß́ ¾>VF ài  ３ورپس

� وايي. ßµà�ß¦
دويم تکبير:

 د امام د دويم ＄ل تکبير له ويلو سره سم مقتدي هم دويم تکبير وايي 

�Êß· ß¢� ßKáÉäß· ßq�> ß»ß²�æb äß»ßà�� å¹A�Êß· ß¢�ßÆ�æb äß»ßà��Êß· ß¢� äå̧ ßq� äß¼ àÃäß·¶ß=  ورپس３ درود

�báÉåäß� وايي. �ãbáÉåß�� ß́ äß¾å=� ß¼áÉ åÂ=ßfáEå=� å¹A�Êß· ß¢�ßÆ� ß¼áÉ åÂ=ßfáEå=
دريم تکبير:

 د درود له ويلو وروسته امام دريم تکبير وايي او ورپس３ د جنازې دعا 
لولي، مقتديان هم همدا دعا لولي.

＇لورم تکبير:
د ＇لورم تکبير له ويلو وروسته امام ＊ي اوکي０ خوا ته سالم گر＄وي، 

مقتديان هم دواړو خواوو ته سالم گر＄وي.

د جنازې لمون＃ ) ٢ (
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فعاليتونه

۱- ＄ين３ زده کوونکي دې د جنازې د لمان％ه ادا کول په ！ولگي ک３ تمثيل او 

＊وونکی دې د دوی ت５روتن３ اصالح ک７ي. 

۲- د جنازې لمون＃ په کوم ＄ای ک３ ادا ک８５ي؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

۳- آيا د جنازې د لمان％ه لپاره اقامت ويل ک８５ي؟

پو＊تن３

۱- د جنازې په لمان％ه ک３ له لوم７ي تکبير وروسته ＇ه ويل کي８ي؟

۲- له دويم او دريم تکبير وروسته امام او مقتديان ＇ه وايي؟

۳- له ＇لورم تکبير وروسته ＇ه ويل کي８ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي.
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ديارلسم لوست

په بالغ م７ي )نارينه او ＊％ينه( الندې دعا ويل ک８５ي:
�>ß¾åfß²ßcßÆ�(�>ß¾å�åFß²ßÆ�>ß¾å�å§ ßqßÆ�(>ß¿åFåÑ> ß¦ßÆ�>ß¾ åb åÂ> ßmßÆ�(�>ß¿åJëÉßºßÆ�>ß¿ëÉßå��áfå« á¦=� ç¼ àÃç·¶=
�àÄçªßÇßJßª�>ç¿åº�àÄßJáÉçªßÇßI� áÀßºßÆ�(�å½ßØ áiåáÝ=�Îß· ß¢�åÄåÉ áUß@ßª�>ç¿åº�àÄßJáÉßÉ áUß?� áÀßº� ç¼ àÃç·¶=�(�>ß¾>ßNá¾à? ßÆ

�* åÁ>ß�åáÝ=�Îß· ß¢
ژباړه:ای اهلل! زموږ ژوندي، م７ي، حاضر، غايب، کوچني، لوی، نر 
او ＊％３ وب＋ه، ای اهلل! له موږ ＇خه چ３ چاته ژوند ورکوې، په اسالم 
ژوند ورک７ه، او له موږ ＇خه چ３ له چا روح اخل３، په ايمان سره ي３ 

واخله.
که م７ی کوچنی هلک وي، الندې دعا پرې لوستل کي８ي: 

�> â£åª> ßm �>ß¿ß¶ �àÄá·ß£ áQ= �ßÆ �(=âf á]àcßÆ �=âf áQß? �>ß¿ß¶ �àÄá·ß£ áQ=ßÆ �(> â{ßfßª �>ß¿ß¶ �àÄá·ß£ áQ= � ç¼ àÃç·¶=
*> â£ç« ßnàºßÆ

ژباړه: ای اهلل! دغه م７ی )هلک( زموږ د ثواب سبب وگر＄وه او زموږ 
لپاره ي３ د آخرت پانگه وگر＄وه او زموږ لپاره ي３ شفيع او شفاعت ي３ 

قبول وگر＄وه.
که م７ی کوچن９ نجل９ وي، الندې دعا پرې لوستل ک８５ي: 

�â�Íß£åª> ßm�>ß¿ß¶�> ßÃá·ß£ áQ=ßÆ�(=âf á]àcßÆ�=âf áQß?�>ß¿ß¶�> ßÃá·ß£ áQ=ßÆ�(> â{ßfßª�>ß¿ß¶�> ßÃá·ß£ áQ=� ç¼ àÃç·¶=
*âÍß£ç« ßnàºßÆ

د جنازې د لمان％ه دعاگان３
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ژباړه: ای اهلل! دغه م７ی )نجل９( زموږ د ثواب سبب وگر＄وه، زموږ 
لپاره ي３ د آخرت پانگه وگر＄وه او زموږ  لپاره ي３ شفيع او شفاعت ي３ 

قبول وگر＄وه.

فعاليتونه

۱- آيا د جنازې  لمان％ه لپاره ！اکلی وخت شته ؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

۲- د بالغانو، هلک او نجل９ د دعاگانو په من＃ ک３  شته توپير په گوته ک７ئ.

۳- د جنازې په لمان％ه ک３ له م７ي سربيره نور چاته دعا ک８５ي؟

پو＊تن３

الف: الندې جمل３ معنا ک７ئ:

۱- اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِحيَِّنا َوَميِِّتَنا 

۲- اللَُّهمَّ َمْن أَْحَيْيَتُه ِمنَّا َفأَْحِيِه َعَلى الْإِْسَالِم

۳- اللَُّهمَّ اْجَعْلُه لََنا َفَرًطا

ب: ＇وک د بالغ م７ي دعا له ياده ويالی شي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د جنازې دعاگان３ حفظ ک７ي او په راتلونکي ساعت 

ک３ دې ！ولگيوالو ته واوروي. 
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＇وارلسم لوست

مسلمانان هر کال د خوشحال９ دوه اخترونه لمان％ي.
لوم７ی کمکی اختر ورپس３ لوی اختر.

کمکی اختر د روژې له مياشت３ ＇خه وروسته د شوال مياشت３ په لوم７ۍ 
ورځ وي.

په کمکي اختر ک３ مسلمانان غريبانو ته د فطر صدقه ورکوي.
 لوی اختر د ذي الحج３ مياشت３ په لسمه ورځ وي. 

په لوی اختر ک３ مسلمانان قرباني کوي.
مسلمانان په دواړو اخترونو ک３ عيدگاه ته د لمان％ه ادا کولو لپاره ＄ي.

د دواړو اخترونو لمون％ونه واجب دي او په جماعت سره ادا ک８５ي.
د دواړو اخترونو لمون＃ دوه دوه رکعته دی.

د دواړو اخترونو د لمان％ه وخت د اختر د ور＄３ له لمر ختلو نه پيل 
ک８５ي او تر زوال پورې وي.

د اختر لمون＃ 
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د اختر لمان％ه لپاره غسل کول، پاک３ جام３ اغوستل او عطر وهل سنت 
دي.

فعاليتونه

۱- د لوی او کمکي اختر په لوم７ۍ ورځ بايد کوم کارونه وک７و؟

۲- د ＊وونکي په مرسته په لوی اختر ک３ د واجبو تکبيرونو الفاظ ووايئ.

۳- په لوی اختر ک３ د تکبيرونو  ويلو  ور＄３ په گوته ک７ئ.

پو＊تن３

۱- کمکی اختر د کوم３ مياشت３ په کومه ن５＂ه دی؟

۲- په لوی اختر ک３ مسلمانان ＇ه کارونه کوي؟

۳- د اختر لمون＃ ＇و رکعته دی؟

۴- د اختر لمون＃ ＇ه حکم لري؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د لوی اختر په هکله يوه 

لن６ه مقاله وليکي.
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 پن％لسم لوست

د دواړو اخترونو لمون＃ دوه دوه رکعته دی. د اختر د لمان％ه لپاره 

اذان او اقامت نه ويل ک８５ي.

د اختر په لمان％ه ک３ شپ８ تکبيرونه اضافه ويل ک８５ي. درې په لوم７ي 

رکعت او درې نور ي３ په دويم رکعت ک３ ويل کي８ي.  

لوم７ی رکعت:

 امام تحريمه تکبير په جهر سره او مقتديان ي３ په خفيه وايي.

د سبحانک اللهم... له ويلو  وروسته امام په جهر سره درې ＄ل３ تکبير 

وايي او دواړه السونه ورسره د غوږونو نرميو ته  پورته کوي.

مقتديان ورپس３ په خفيه درې ＄ل３ تکبير وايي او دواړه السونه ورسره 

د غوږونو نرميو ته  پورته کوي.

بيا السونه پر نامه ک５＋ودل ک８５ي، امام په جهر سره قرائت لولي، پات３ 

د عام لمون＃ په ＇５ر ترسره کي８ي.

دويم رکعت: 

امام د قرائت له لوستلو وروسته مخک３ له رکوع،  درې تکبيرونه په 

پورته  نرميو  تر  په هر ＄ل دواړه السونه د غوږونو  او  وايي  جهر سره 

کوي، مقتديان هم همداس３ کوي.

د اختر د لمان％ه طريقه 
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＄وړند  بايد  السونه  ک３  من＃  په  تکبيرونو  شپ８و  يادو  د  يادونه: 

شي.  ونيول 

فعاليتونه

لمان％ه  ۱. زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د اختر د 

لوم７ی رکعت او دويمه ډله دې دويم رکعت تمثيل ک７ي. 

۲. آيا د جنازې او اختر د لمون％ونو د تکبيرونو ترمن＃ په اداکولو ک３ ＇ه توپير شته؟ 

په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱- د اختر لمون＃ ＇و رکعته دی؟

۲- د اختر په لمان％ه ک３ ＇و اضافي تکبيرونه ويل کي８ي؟

۳- لوم７ي درې تکبيرونه ＇ه وخت ويل ک８５ي.

۴- په دويم رکعت ک３ ＇و تکبيرونه او ＇ه وخت ويل ک８５ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اختر د لمان％ه طريقه په خپلو کتابچو ک３ وليکي او 

په ！ولگي ک３ دې له ياده ولولي.
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شپاړسم لوست

د تالوت سجده واجب ده. 
د سجدې آيت په لوستلو او يا اور４دلو سره د تالوت سجده الزم８５ي. 

د تالوت د سجدې د ادا کولو طريقه: 
سجده کوونکی  تکبير وايي او سجدې ته ＄ي، په سجده ک３ درې 
＄ل３ تسبيحات )سبحان ربي األعلی( وايي، ورپس３ دويم تکبير وايي او له 

سجدې نه را پورته ک８５ي او  په دې سره ي３ سجده بشپ７ه شوه.
د تالوت سجدې لپاره در４دل حتمي نه دي. 

اور４دلو  په  آيت  نورو ＇خه د سجدې  او داس３  ！لويزيون  راډيو،  له 
سجده نه الزم８５ي. 

په قرآن کريم ک３ ۱۴ ＄ايه د تالوت سجده راغل３ ده.
په يو ＄ای ک３ د سجدې د يو آيت په ＇و ＄له  لوستلو سره يوازې يوه 

سجده الزمي８ي. 

د تالوت سجده
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په الندې جدول ک３ د تالوت د سجدې آيتونه راوړل شوي چ３ په 
لوستلو او يا اور４دلو سره ي３ د تالوت سجده الزم８５ي: 

د سجدې أيتسورتشميرهد سجدې أيتسورتشميره

۲۵النمل۲۰۶۸االعراف۱

۱۵الم السجده۱۵۹الرعد۲

۳۸فصلت۴۹۱۰النحل۳

۲۴ص۱۰۷۱۱االسرا ء۴

۶۲النجم۵۸۱۲مريم۵

۲۱االنشقاق۱۸۱۳الحج۶

۱۹العلق۶۰۱۴الفرقان۷

فعاليتونه
۱- د تالوت سجده په ！ولگي ک３  تمثيل ک７ئ.

۲- د سجدې آيتونه په قرآن کريم ک３ په ډله ييز ډول په گوته ک７ئ.

پو＊تن３

۱- د تالوت سجده ＇ه حکم لري؟
۲- په قرآن کريم ک３ ＇و  د تالوت سجدې دي؟

۳- د تالوت سجده کله واجب８５ي؟
۴- په ＇لورو آيتونو ک３ د تالوت سجده را و＊يئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د سجدې د آيتونو موقعيت، د سپارو له مخ３ په گوته 
ک７ي. 
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اووه لسم لوست

د سهوې سجده واجب ده. 

د سهوې سجده په لمان％ه ک３ ترسره ک８５ي.

سجده  سهوې  د  سره  ＄ن６ولو  په  فرضو  د  يا  او  ترک  په  واجبو  د 

واجب８５ي. 

د سهوې د سجدې طريقه:

۱- په وروست９ قعده ک３ له تشهد وروسته سالم  گر＄ول ک８５ي.

۲- بيا ورپس３ دوې سجدې ک８５ي. 

۳- ورپس３ تشهد، درود، او دعا ويل ک８５ي.

۴- په پای ک３ دواړو خواوو ته سالم گر＄ول ک８５ي.

د سهوې سجده )١(
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فعاليتونه

۱. د سهوې د سجدې په هکله يو له بل سره خبرې وک７ئ.

۲. آيا کله مو د سهوې سجده ک７ې ده ؟ د واجب ک５دو سبب ي３ بيان ک７ئ.

پو＊تن３

۱- د سهوې سجده ＇ه حکم لري ؟

۲- د سهوې سجده ＇ه وخت واجب８５ي؟

۳-د سهوې سجده ＇نگه ادا  ک８５ي؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست متن په خپلوکتابچو ک３ وليکي. 



35

اتلسم لوست

په لمان％ه ک３ د سهوې سجدې د واجب５دلو ＇و مثالونه: 

۱. د فاتح３ سورت پر４＋ودل.

۲. د فاتح３ سورت پس３ د بل سورت يا ＇و ايتونو نه لوستل.

۳. په وترو ک３ د قنوت دعا پر４＋ودل.

۴. لوم７ۍ قعده پر４＋ودل.

۵. په وروست９ قعده ک３ تشهد پر４＋ودل.

يا  او  ک５ناستل،  رکعت ک３  لوم７ي  په  لکه  وروسته کول،  فرضو  د   .٦

دويم رکعت ک３ له تشهد وروسته دريم رکعت ＄ن６ول.

د سهوې سجده )٢(
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فعاليتونه

۱. د سهوې سجدې د واجب５دلو ＄ين３ سببونه بيان ک７ئ.

۲. که په جماعت ک３ امام د سهوې سجده ادا کوي،  مقتديان بايد ＇ه وک７ي ؟ 

پو＊تن３

۱- د قيام په حالت ک３ د سهوې سجده کله واجب８５ي؟ 

۲- د قعدې په حالت ک３ د سهوې سجده کله واجب８５ي؟

۳- آيا په وترو ک３ د قنوت په پر４＋ودلو سره سجده الزم８５ي؟ 

۴- آيا د فرضو په تاخير سره سجده واجب８５ي؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي.
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 نولسم لوست

اسالم موږ ته د سفر په وخت، د آدابو الر＊وونه کوي، چ３  ＄ين３ ي３ 

په الندې ډول دي:

۱- له مور او پالر ＇خه د سفر کولواجازه اخيستل.

 ۲- درې ＄ل３ اهلل اکبر ويل.

�ß�å¾åfá̄ àº�àÄß¶�>ç¿ à²�>ßºßÆ�= ßd ßÂ�>ß¿ß¶�ßf ç̂ ßi�Ëd¶=� ßÁ> ßVáF ài`�:۳- د سفر دعا ويل 

.^ÁÇàFå·ß̄á¿àß��>ß¿ëEße� ß�åC�>ç¾åC ßÆ
 ۴- اهلل> زيات يادول.

 ۵- له اهلل ＇خه د خير او عافيت سوال کول. 

په سفر ک３ د مسلمان سوال او دعا قبلي８ي.  

په سفر ک３ د دعا ＄ين３ بيلگ３:

د سفر آساني غو＊تل.

د کورن９ غ７و او خپلوانو ته دعا کول.

د سفر له ستونزو ＇خه د خالصون دعا کول.

کورته په خير او عافيت د را ستنيدلو دعا کول.

د سفر آداب
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فعاليتونه

۱.  د سفر د آدابو په هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

۲. آيا د اسالم دين په کومه ！اکل３ ورځ ک３ له سفر کولو ＇خه منعه ک７ې ده؟ په دې 

هکله خبرې وک７ئ.  

پو＊تن３

۱- د سفر دعا ووايئ.

۲- د سفر کولو لپاره له چا ＇خه اجازه اخلئ؟

۳- آيا په سفر ک３ دعا قبل８５ي؟

۴- د سفر په وخت کوم３ غو＊تن３ په کار دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د سفر آداب په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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شلم لوست

رسول  کوي،  خبرې   ３＊ تل  کوي،  ساتنه  ژب３  خپل３  د  مسلمان 

�å½áÇßÉá¶= ßÆ�åç�>åE� àÀåºáÖàÈ� ßÁ>ß²� áÀßº �:اهلل� موږ  ته داس３ الر＊وونه ک７ې ده

*�� áK à³ ájßÉå¶�áÆß?�=âá� ß]� á̧ à̄ßÉá·ßª�åf å] áÛ=
ژباړه:که ＇وک په اهلل او د آخرت په ورځ ايمان لري، د خير خبرې 

دې کوي او يا دې چپ اوسي.

مسلمان ب３ گ＂３ خبرې نه کوي. 

موږ  چا ته کن％ل３ او بدې خبرې نه کوو.

＇وک په سپک نوم نه يادوو.  

＇خه  پيغمبر�  له  معاذ/  ＄ي،  ته  دوزخ  انسان  خبرو  ناروا  په   

وپو＊تل: آيا موږ په خپلو ويناوو نيول کي８و؟ پيغمبر� وفرمايل: زيات 

خلک د خپلو ژبو له کبله دوزخ ته نسکور غور＄８５ي.

موږ  بايد له سپکو او ناوړو خبرو ＇خه ＄ان وساتو.

زموږ  له الس او  ژب３ ＇خه بايد چا ته ضرر ونه رسي８ي.

د ژب３ ساتنه
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فعاليتونه

 ۱-  د ژب３ ساتن３ په هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

۲- کوم وخت چوپتيا غوره ده؟ په دې هکله خبرې وک７ئ. 

پو＊تن３

۱. د الندې حديث جمل３ معنا ک７ئ:

ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر» -«َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهللَّ  

- «َفْلَيُقْل َخْيًرا أَْو لَِيْسُكْت» .  

۲. الندې خالي ＄ايونه ډک ک７ئ:

- زموږ له الس او ....  بايد چاته ضرر ونه رس８５ي.  

-  مسلمان د خپل３ ژب３ ...  کوي.  

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د ژب３ ساتن３ په هکله لن６ه مقاله وليکي.
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يوويشتم لوست

له خلکو سره په ＊و کارونو ک３ مرسته کول ډ４ر ثواب لري.
اهلل> په دې هکله موږ ته داس３ الر＊وونه کوي:

^�***� åÁ=ßÆáb à£á¶=ßÆ� å¼áMåÝ=�Îß· ß¢�=Çà¾ßÆ>ß£ßI�×ßÆ�ÏßÇá̄çJ¶= ßÆ�ëå�á¶=�Îß· ß¢�=Çà¾ßÆ>ß£ßIßÆ`
        المائده سورت ۲ ايت. 

ژباړه: او په نيکو او د تقوا په کارونو ک３ يو له بل سره مرسته کوئ او 
د گناه او ت５ري په چارو ک３ يو له بل سره مرسته مه کوئ.

رسول اهلل�  فرمايي: 
سره  خلکو  نورو  له  چ３  وي  مل  سره  چا  هغه  له  مرسته  هلل>  د   -۱

مرسته کوي. )رواه مسلم( 
۲- ＇وک چ３ د اړو خلکو ستونزې حل ک７ي، اهلل>به ي３ د دنيا او 

آخرت ستونزې آسانه ک７ي. )رواه مسلم( 

مرسته او همکاري
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موږ له مور، پالر، ورو１و او خويندو سره  د کور په چارو ک３ مرسته کوو.
موږ له خپلو گاون６يانو او ！ولگيوالو سره  مرسته کوو.
په ناروا کارونو ک３ له چا سره مرسته کول گناه ده.

فعاليتونه

۱- له اړو خلکو سره د مرست３ ＄ين３ ب５لگ３ د ＊وونکي په مرسته ووايئ.

۲-  موږ بايد په کومو ＄ايونو ک３ د خلکو سره له مرست３ کولو ډډه وک７و؟ 

پو＊تن３

۱- اهلل> له خلکو سر ه د مرست３ په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

۲- د اهلل>  مرسته له چا سره مل وي؟

۳- ＇وک  د مرست３ کولو ډ４ر  وړ دی؟

۴- آيا د گناه په چارو ک３ مرسته کول روا دي؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د مرست３ په هکله يوه لن６ه مقاله وليکي.
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دوه ويشتم لوست 

د اسالم دين موږ ته په يووالي او اتحاد  امر کوي، له اختالف او ب３ 

اتفاق９ ＇خه ي３ منعه ک７ي يو. 

�> â£Éåß��åç�=� å̧ áFßå}�=Ç à» årßJ á¢=ßÆ` اهلل> په قرآن کريم ک３ فرمايلي دي: 

�Çà®çfß«ßI=^ )د أل عمران سورت ١۰٣ أيت(. ß×ßÆ
ژباړه: د اهلل په رس９ )قرآن کريم( باندې منگول３ ولگوئ او ب３ اتفاقي 

مه کوئ. 

موږ بايد له اختالف او ب３ اتفاق９  ＇خه ＄ان وژغورو.

اختالف او ب３ اتفاقي ډ４ر زيانونه لري:

اتفاقي گناه ده،  هر هغه ＇وک چ３ د مسلمانانو ترمن＃ ب３  ۱- ب３ 

اتفاقي راولي، اهلل> ترې ناراضه ک８５ي.

۲- ب３ اتفاقي او اختالف د د＊من９ المل ک８５ي.

۳- په ب３ اتفاق９ ک３ له ژوند ＇خه برکت اوچت８５ي.

د  ب３ اتفاق９ زيانونه
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فعاليتونه

۱- د  اختالف او ب３ اتفاق９  زيانونه  په گوته ک７ئ.

۲- د الندې کلمو ضد ووايئ:

)اتفاق، د＊مني، امر، زيان(    

پو＊تن３

الف: الندې تش ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ئ:

۱- د اسالم دين موږ ته په يوالي او ..............  کوي. 

۲- ب３ اتفاقي او اختالف د ................... المل ک８５ي .

۳-  په ب３ اتفاق９ ک３ له ژوند ＇خه ...............  اوچت８５ي.

ب:  په لوست ک３ د آيت ژباړه ووايئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ په مرسته د ب３ اتفاق９ د زيانونو په اړه  يوه 

مقاله وليکي.
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در ويشتم لوست

بد  له  ＇و  تر  وک７و،  فکر  زيات  ک３  کولو  غوره  په  ملگري  د  بايد  موږ 

شخص  سره مخ نه شو. 

رسول اهلل� د نيک او بد ملگري مثال داس３ بيان ک７ی دی: د نيک 

شخص ملگرتيا، د عطرو د پلورونکي په ＇ير ده،  له دوو گ＂و ＇خه ي３ 

له يوې خامخا برخمن ک８５ئ: 

۱-  يا به ترينه عطر واخلئ.

۲-  او يا خو به د مشکو ＊３ وږم３ بوی ک７ئ.

 د بد شخص ملگرتيا د پ（ په ＇ير ده، د دوو زيانونو ＇خه ي３ يو زيان 

حتما درته رسي８ي:

۱-  بدن او يا جام３ به دې وسو＄وي.

۲-  يا خو به بد بوی او لوگی در ورسي８ي. مسند امام احمد.  

موږ بايد تل له ＊و خلکو سره ملگرتيا وک７و.

د نيک شخص په ملگرتيا ک３ د دنيا او آخرت ډيرې گ＂３ دي. 

موږ  بايد له بد شخص سره ملگرتيا ونه ک７و.

د بد شخص ملگرتيا ډير زيانونه لري.

بد  ملگری 
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فعاليتونه

۱- د نيک ملگري د گ＂و په هکله په خپلو من％و ک３ بحث وک７ئ.

۲- د بد شخص د ملگرتيا زيانونه په گوته ک７ئ.

پو＊تن３

۱- رسول اهلل� د نيک ملگري په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

۲-  د بد شخص ملگرتيا د ＇ه شي په شان ده ؟

۳-  د نيک شخص ملگرتيا ＇ه گ＂３ لري؟

۴-  تاس３ له چا سره ملگرتيا کول غواړئ؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د بد شخص د ملگرتيا زيانونه د يوې مقال３ په ترڅ 

وليکي.  
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＇لور ويشتم لوست

لمون＃ د اسالم دويمه بناء او د دين ستنه ده.

په لمان％ه سره مسلمان د خپل  دين ساتنه کوي. 

لمون＃ انسان له بدو او ناروا کارونو＇خه  ژغوري.

لمون＃ د ايمان ن＋ه ده.

په لمان％ه د مسلمان او کافر ترمن＃ فرق ک８５ي. 

په لمان％ه د مسلمان گناهونه ب＋ل ک８５ي . 

 رسول اهلل�  فرمايي: 

که  له تاسو ＇خه د يوه د کور مخ３ ته وياله بهي８ي او هغه پک３ هره ورځ 

پن％ه ＄ل３ المبي، آيا په بدن به ي３ ＇ه خيری پات３ شي؟ صحابه وو 

وويل: د نوموړي په بدن خيری نه پات３ ک８５ي. رسول اهلل� وفرمايل: 

لمون＃ هم د دې ويال３ په ＇ير دی، هغه ＇وک چ３ پن％ه وخته لمون＃ 

کوي، گناهونه ي３ ب＋ل ک８５ي. )متفق عليه( 

موږ  پن％ه وخته لمون％ونه په خپل وخت ادا کوو.

د دين ستنه 



48

فعاليتونه

۱- د لمان％ه د ارز＊ت او گ＂و په هکله په خپلو من％و ک３ بحث وک７ئ.

۲- د ＊وونکي په مرسته دا واضح ک７ئ چ３ لمون＃ د دين ستنه ده.

۳- په لمان％ه سره د مسلمان او کافر تر من＃ ＇نگه فرق ک８５ي؟ 

پو＊تن３

۱-  لمون＃ د دين ستنه ده؟ دا جمله رو＊انه ک７ئ.

۲- رسول اهلل� د لمان％ه په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

۳- لمون＃ ＇ه گ＂３ لري؟ واضح ي３ ک７ئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د لمان％ه گ＂３ په خپلو 

کتابچو ک３ وليکي، او په ！ولگي ک３ دې بيان ک７ي.
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پن％ه ويشتم لوست

وخت زموږ  ژوند  دی او د انسان ارز＊تناکه پانگه ده.  موږ  بايد خپل 

وخت ضايع نه ک７و. 

رسول اهلل� د وخت په  هکله فرمايلي دي: 

دوه نعمتونه دي چ３ زيات خلک ترې ب３ خبره دي: يو روغتيا او بل 

وخت. 

موږ بايد له وخت ＇خه سمه گ＂ه واخلو. 

د دې لپاره چ３ وخت مو ضايع نشي الندې ！کو ته  پاملرنه کوو: 

۱- پن％ه وخته لمون＃ په خپل وخت ک３ ادا کوو.

۲-  ＊وون％ي ته په وخت ＄و.

۳-  خپل درسونه په پوره پاملرن３ سره لولو.

۴-  کورن９ دنده  په خپل وخت ک３ ليکو .

۵-   لوب３ په ！اکلي وخت ترسره کوو.

٦-   د نن کار سبا ته نه پري８دو.

د وخت ارز＊ت 
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فعاليتونه

۱.  د وخت د ارز＊ت په هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

۲. د ＊وونکي په مرسته د خپل ور＄ني ژوندانه مهال ويش ووايئ.

پو＊تن３

۱-  رسول اهلل� د وخت په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

۲-  د دې لپاره چ３ وخت مو ضايع نشي، ＇ه بايد وک７و؟

۳-  د نن کار بايد ＇ه وخت سرته ورسوو؟

کورن９ دنده

هر زده کوونکی دې د خپل ور＄ني ژوند مهال و４ش د کورن９ د غ７و 

په مرسته وليکي، بيا دې په ！ولگي ک３ ولولي.



51

شپ８ ويشتم لوست

！ول مسلمانان سره خويندې او ورو１ه دي، تل يو بل ته درناوی کوي.

مسلمان په خپل مسلمان ورور باندې زيات حقونه لري، رسول اهلل� 

�àÌßa>ßÉ å¢Æ�(å½ ßØ çj¶=�èaße�6 ãkáß�� å¼å· ájà�=�Îß· ß¢� å¼å·jà�=� è° ßU  :په دې هکله فرمايي

��رواه البخاری  åk å{>ß£á¶=� àKÉ å» ánßIÆ�(åÌßÇ á¢çb¶=�àÍßE>QCÆ�(åhåÑ>ß¿ß�=� à¥>ßFëI=Æ�( åxÈåfß�=
ي３  ته  سالم  لري:  حقونه  پن％ه  مسلمان  په  مسلمان  معنا:  حديث  د 

بلنه   تلل،  پو＊تنه کول، جنازې پس３ ي３  ناروغ  د  ＄واب ورکول،  

ي３ منل او له عطس３ ＇خه وروسته  د الحمد هلل ويلو په ＄واب ک３ 

ورته  َيٌرَحُمَک اهلل ويل.

موږ د مسلمان سالم ته ＄واب وايو، که ناروغه وي پو＊تنه ي３ کوو، 

په جنازه ک３ ي３ گ６ون کوو، بلنه ي３ منو او عطس３ نه وروسته ورته 

يرحمک اهلل وايو.

له مسلمان سره مرسته کول زموږ ديني دنده ده.

له مسلمان سره مرسته کول ثواب لري.

د مسلمان پن％ه حقونه
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فعاليتونه

۱- د مسلمان پن％ه حقونه ＇نگه ادا کي８ي؟ په دې هکله په خپلو  من％و  ک３ خبرې 

وک７ئ.

۲- آيا کله مو د کوم ناروغ پو＊تنه ک７ې ده؟

۳- دوه زده کوونکي دې د عطس３ دعاوې تمثيل ک７ي.

پو＊تن３

۱- مسلمان پر مسلمان ＇و حقونه لري؟

۲- د تشميت العاطس معنا ووايئ.

۳-  د سالم ＄واب ＇نگه ورکول ک８５ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست حديث له معنا سره  په خپلو کتابچو ک３ 

وليکي.
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اووه ويشتم لوست

سالم اچول سنت او ＄واب  ي３ واجب دی. 
سالم د مسلمان لپاره غوره تحفه ده.

د سالم الفاظ: السالم عليکم ورحمة اهلل وبرکاته.
ژباړه: پر تاسو دې سالمتيا او د اهلل رحمت وي.

د سالم ＄واب: وعليکم السالم ورحمة اهلل وبرکاته.
ژباړه: پر تاسو دې هم سالمتيا او د اهلل رحمت وي.

سالم  د اخالص ، امن او  مين３  پيغام دی. 
سالم د مسلمانانو په من＃ ک３ مينه او محبت زياتوي. 

رسول اهلل� فرمايي:  تر ＇و چ３ ايمان رانه وړئ، جنت ته نشی 
تللئ او مؤ منان نشئ کيدای، تر ＇و په خپلو من％و ک３ مينه او محبت 
او  مينه  تر من＃  ته داس３ ＇ه ونه ＊ايم چ３ ستاسو  تاسو  آيا  نلرئ،   و 

محبت پيدا ک７ي؟ 
اصحابو وو４ل: ول３ نه.

 پيغمبر� وفرمايل: په خپلو من％و ک３ سالم اچول زيات ک７ئ. 

)رواه البخاری(         
د بشپ７ سالم اچوونکي او ＄واب ورکوونکي دواړو ته ديرش، ديرش 

نيک９  ورکول ک８５ي. 

د سالم  فضايل
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د سالم په هکله ＄ين３ الر＊وون３: 
- تيريدونکی به په والړو او ناستو خلکو سالم اچوي. 

-  کشر به مشر ته سالم کوي.
-  کور ته د ننوتلو په وخت به سالم اچوي. 

فعاليتونه

۱- د ＊وونکي په مرسته د بشپ７ سالم اچولو د فضيلت په هکله خبرې وک７ئ.

۲- زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډل３ دې بشپ７ سالم واچوي، بله 

دې ورته بشپ７ ＄واب ووايي.

پو＊تن３

۱- سالم اچول ＇ه حکم لري؟

۲- سالم اچول ＇ه گ＂３ لري؟

۳- رسول اهلل� د سالم په هکله ＇ه فرمايلي دي.

۴- په سالم اچولو سره مسلمان ته ＇و نيک９ ورکول ک８５ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د سالم په هکله د لوست حديث په خپلو کتابچو 

ک３ وليکي.



55

اته ويشتم لوست 

  مسلمانان سره خويندې او ورو１ه دي، د مسلمان ورور غيبت کول 

حرام دي. 

اهلل تعالی موږ  له غيبت کولو ＇خه منع ک７ي يو. 

غيبت کول د م７ه ورور د غو＊و د خوړلو په ＇５ر دي.

د چا په غياب ک３ د هغه نيمگ７تياوې بيانولو ته غيبت و４ل ک８５ي.

که چيرې مسلمان هغه عيب و نه لري، دې ته بهتان ويل ک８５ي. 

ي３  ک３  مجلسونو  په  او  وک７و  ډډه  ＇خه  بهتان  او  غيبت  له  بايد  موږ 

گ６ون ونه ک７و.

 په ناروا  کارونو ک３ له چا سره مرسته کول او غيبت ته غوږ نيول گناه 

ده.

غيبت 
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فعاليتونه

۱-  د غيبت د زيانونو په هکله په خپلو ک３ يو له بل ＇خه پو＊تن３ وک７ئ.

۲- د غيبت او بهتان تر من＃ توپير په گوته ک７ئ.

پو＊تن３

۱- غيبت ＇ه ته وايي؟

۲- آيا غيبت روا دی؟

۳- غيبت کول د ＇ه شي په ＇５ر دي؟

۴-آيا د غيبت په مجلسونو ک３ ناسته روا ده ؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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نهه  ويشتم لوست

مسلمان تل ر＊تيا وايي، دروغ ويل لويه گناه ده.

دروغ ويل د منافق ن＋ه ده.

پيغمبر� فرمايي: د منافق درې ن＋３ دي:

۱- په وعده وفا نه کوي. 

۲- د بحث او جنگ پر مهال کن％ل کوي.

۳- او په خبرو ک３ دروغ وايي.

دروغجن انسان د ه５چا نه خو＊８５ي.

 په دروغجن انسان ＇وک باور نه کوي.

موږ  بايد تل ر＊تيا ووايو او له دروغ ويلو ډډه وک７و. 

دروغ ويل
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فعاليتونه

۱- د ＊وونکي په مرسته د دروغو د ناوړه پايلو په اړه يو له بل سره خبرې وک７ئ.

۲-  د الندې کلمو ضد په ن＋ه ک７ئ: 

- منافق ، دروغ،  وفا کول،  جنگ .   

)  ر＊تيا، ب３ وفايي، سوله (   

۳- په وعده وفا کول ＇ه گ＂ه لري؟ په دې هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱- دروغ ويل په اسالم ك３ ＇ه حکم لري؟

۲- دروغ ويل د ＇ه شي ن＋ه  ده؟

۳- آيا خلک پر دروغجن انسان باور کوي؟

۴- آيا دروغجن انسان د چا خو＊８５ي؟

کورن９ دنده

د دروغو ＇لور زيانونه په ＇لورو جملو ک３ وليکئ.
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د４رشم لوست

عفوه )ب＋نه( کول نيک خوی او د مسلمان صفت دی.

مسلمان د بدو په مقابل ک３ ＊ه کوي.

خلکو ته ب＋نه کوونکی بنده د اهلل>خوښ دی.

�¶ÏßÇá̄çJ·å^ د  àHßfá®ß?�á=Çà«á£ßI�Áß?ßÆ` :اهلل> موږ ته د ب＋ن３ الر＊وونه کوي

البقرة سورت، ۲٣٧ آيت.

ژباړه: او ستاس３ ب＋نه کول تقوا ته ني８دې عمل دی. 

�ßa=g�>ßº ßÆ  :په ب＋ن３ سره د انسان عزت زياتي８ي، رسول اهلل� فرمايي

éh=��)رواه مسلم( å¢�ä×C�æÇá«ß£åE�= âbáF ß¢�àä�=
معنا: او اهلل> په عفوې او ب＋ن３ سره د انسان عزت زياتوي.

د ب＋ن３ له گ＂و ＇خه:

۱- په ب＋ن３ د مسلمان زړه له کين３ او بغض ＇خه پاک８５ي.

۲- له ب＋نه کوونکي ＇خه اهلل> راضي ک８５ي.

۳- په ب＋نه د انسان عزت الزيات８５ي.

۴- په ب＋نه ！ولنه له د＊من９ او شر ＇خه ژغورل ک８５ي.

موږ  بايد د عفوې خصلت خپل ک７و. 

ب＋نه کول



60

فعاليتونه

 ۱- د ب＋ن３ ＇و مثالونه بيان ک７ئ.

من％و ک３  په خپلو  په دې هکله  زياتي８ي؟  انسان عزت  د  ب＋ن３ سره ＇نگه  په   -۲

خبرې وک７ئ.

۳- خپلو ！ولگيوالو ته د ب＋ن３ ＇و بيلگ３ ووايئ . 

پو＊تن３

۱- ب＋نه د چا خصلت دی؟

۲- مسلمان د بدو په مقابل ک３ ＇ه کوي؟

۳- د ب＋ن３ په هکله رسول اهلل� ＇ه فرمايلي دي؟

۴- ب＋نه ＇ه گ＂３ لري؟ بيان ي３ ک７ئ. 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د ب＋ن３ په هکله لن６ه مقاله وليکي. 
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يو د４رشم  لوست

د  او  ژوند خوښ وي  په خپل   مسلمان تل  د اهلل> منندوی وي، 

الزيات ＊ه ک５دلو هيله ي３ لري، چ３ دې ته قناعت وايي.

قناعت د اهلل> ستر نعمت او د انسان لويه پانگه ده، په خپل ژوند 

خو＊ي د کامياب９ الره ده. 

�>ßå��àç�=�àÄß£ç¿ß® ßÆ�>âª>ß«ß²� ß±åg àeßÆ� ß¼ß· áiß?� áÀßº� ßXß·áªß?� ábß® �:رسول اهلل� فرمايي

àÅ>ßIA�*�)رواه مسلم(
معنا: پرته له شکه هغه ＇وک بريالی شو چ３ اسالم ي３ راوړ، روزي ي３ 

د اړتياوو بسنه وک７ي او اهلل تعالی په ورک７ل شويو نعمتونو ورته قناعت 

ورک７ی وي.

د قناعت گ＂３: 

۱-  اهلل> له مسلمان ＇خه راضي ک８５ي.

۲-  انسان له ب３ ＄ايه حرص ＇خه ژغورل ک８５ي.

۳-  اهلل> د مسلمان په  ژوند ک３ برکت اچوي. 

۴- انسان له نا اميدۍ، کين３ او حسد ＇خه خالصي８ي.

۵- انسان زيار باسي چ３ ژوند ي３ ال ＊ه شي.

قناعت
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فعاليتونه

۱-   د قناعت گ＂３،  په  نوبت  سره بيان ک７ئ. 

۲-  د قناعت ضد ＇ه کيدای شي؟ په دې هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

۳-  آيا په ب３ ＄ايه حرص کولو ژوند ＊ه ک８５ي؟

پو＊تن３

۱-  قناعت ＇ه ته وايي؟

۲-  رسول اهلل� د  قناعت په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

۳-  قناعت ＇ه گ＂ه لري؟

۴.-  آيا په قناعت لرلو سره د انسان کينه له من％ه ＄ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د قناعت گ＂３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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دوه ديرشم  لوست

د اسالم دين موږ ته د صبر او حوصل３ الر＊وونه کوي. 
صبر او حوصله د مسلمان صفت دی. 

رسول اهلل� فرمايي: د مؤمن ژوند د تعجب وړ دی، هر حالت ي３ 
د ده لپاره خير دی چ３ دا يوازې د مؤمن ＄انگ７تيا ده: 

که چيرې خوشحالي ورته ورسي８ي، شکر پرې وباسي او دا ورته خير 
دی او که چيرې تکليف يا ضرر ورته پي（ شي، صبر پرې کوي، دا هم 

ورته خيردی. )صحيح مسلم( 
د صبر ډولونه:  

۱- صبر په اطاعت: يعن３ د اهلل> امرونه پر ＄ای کول، لکه: پن％ه وخته 
لمون＃ کول، روژه نيول او داس３ نور.

۲- صبر له گناه ＇خه: له هر هغه ＇ه ＄ان ساتل چ３ په دين ک３ ناروا 
دي، لکه: غال، ظلم او غيبت کول.

۳- صبر په تکليف او غم ک３: يعن３ د ستونزو او غم پر وخت صبر او 
حوصله کول.

د صبر له گ＂و ＇خه:
۱- اهلل> له مسلمان ＇خه راضي ک８５ي.

۲- په صبر سره انسان غ＋تلی ک８５ي او له ناهيل９ ＇خه نجات مومي. 

د صبر فضايل
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۳.  په صبر لرلو سره انسان خپل３ موخ３ ته رسي８ي.

 ۴. په صبر لرلو سره  د ژوند ستونزې حل ک８５ي.

فعاليتونه

۱-  له گناه ＇خه صبر ＇نگه ک８５ي؟ په دې هکله ＇و مثالونه  ووايئ. 

۲- په خپل ژوندانه ک３ د صبر ＇و عملي گ＂３ ووايئ.

۳- د زده ک７ې پر مهال ＇نگه صبر کيدای شي؟ په دې هکله په خپلو من％و ک３ 

خبرې وک７ئ. 

پو＊تن３

۱-  اسالم موږ  ته د ＇ه الر＊وونه کوي؟

۲-  د صبر په هکله رسول اهلل� ＇ه فرمايلي دي؟

۳-  صبر په ＇و ډوله دی؟

۴- د صبر ＇و گ＂３ ووايئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د صبر ＇لور گ＂３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.


