
د پوهنې وزارت

اسالمي ＊وونه او روزنه
 شپ８م ！ولگى

د چاپ کال:١٣٩٨ هـ.ش. 



 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
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شپ８م ！ولگى 

د چاپ کال:١٣٩٨ هـ.ش. 

اسالمي ＊وونه او روزنه
                                

د پوهن３ وزارت



ب

تیاوې ان د کتاب 
-----------------------------------------------------

وونه او روزنه مضمون: اسالمي 

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

نت غړي تو ژبې د اډيټ دیپار اډي کوونکي: د پ

م ی: شپ ول

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 

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

ي.    قانو چلندکې



ج

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 
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

مخلوستد لوست شمېره

1د نبوي احاديثو مقاملوم７ی لوست

3د احاديثو ډولونهدويم لوست

5شفاعتدر４م لوست

7د اصحابو مقام＇لورم لوست

9قسم خوړلپن％م لوست

11د قسم ډولونهشپ８م  لوست

13شرکاووم لوست

15د شرک ډولونهاتم لوست

17ريانهم لوست

19شرعي حکمونه )١(لسم لوست

21شرعي حکمونه ) ۲ (يوولسم  لوست

23د غسل فرضونهدولسم لوست

25د غسل موجباتديارلسم لوست

27روژه＇وارلسم لوست

29د روژې فرضيت پن％لسم لوست

31د روژې ډولونهشپاړسم لوست

33د روژې فاسدوونکياووه لسم لوست

35تراويحاته لسم لوست

فهرست



ه

مخلوستد لوست شمېره

37اعتکافنولسم لوست

39د فطر صدقهشلم لوست

41زکاتيوويشتم لوست

43د زکات نصابدوه ويشتم لوست

47د غلو، دانو او م５وو زکاتدري ويشتم لوست

49د ＇ارويو زکات＇لور ويشتم لوست

51د زکات مستحقينپن％ه ويشتم لوست

53حجشپ８ ويشتم لوست

55د حج مسايل اوه ويشتم لوست

58حياءاته ويشتم لوست

60تواضعنهه ويشتم لوست

62صله رحمي ډ４رشم لوست

64ر＊تيا ويليو د４رشم لوست

66د مور او پالر اطاعتدوه د４رشم- لوست

68اسرافدرې د４رشم لوست

70حجاب＇لور د４رشم لوست

72د صدق３ فضايلپن％ه د４رشم لوست
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لوم７ى لوست

د رسول اهلل� وينا، عمل او تقرير ته حديث ويل ک８５ي.

د پيغمبر� وينا وح３ ده.

�> ßÃèÈß?�>ßÈ` :د پيغمبر� پيروي د اهلل تعالی پيروي ده، اهلل تعالی فرمايي

^ ]النساء: ٥٩[ ژباړه: ای مْومنانو!  ß¹Ç àiçf¶=�=Ç à£É å{ß?ßÆ�ß�=�=Ç à£É å{ß?�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=
د اهلل او د رسول اطاعت وك７ئ.

د کومو کارونو په کولو چ３ رسول اهلل� الر＊وونه ک７ې هغه ترسره 

کوو او له کومو کارونو ＇خه ي３ چ３ منع ک７ې، له هغو ＇خه ډډه کوو. 

� á¼ à²>ßÃß¾�>ßºßÆ�àÅÆ àd à̂ ßª� à¹Ç àiçf¶=� à¼ à²>ßIA�>ßºßÆ` :اهلل تعالی په دې اړه فرمايلي دي

Ç=^ ]الحشر : ٧[  àÃßJá¾>ßª�àÄá¿ ß¢
ژباړه: په ＇ه چ３ پيغمبر� تاس３ ته امر ك７ی، نو هغه ومنئ او له  ＇ه 

شي ＇خه ي３ چ３ منعه ک７ي يئ، له هغه منعه شئ.

د قرآن کريم ډ４ر حکمونه د رسول اهلل� په احاديثو ک３ بيان شوي 

دي.

د نبوي احاديثو مقام
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فعاليتونه

＄ين３  محمد�  حضرت  د  مرسته  په  ＊وونکي  د  دې  کوونکي  زده   .۱

احاديث  د ب５لگ３ په ډول بيان ک７ي.

＇و  پيروۍ  د  ＇خه  پيغمبر�  له  ک３  ژوند  خپل  په  دې  کوونکي  زده   .۲

بيلگ３ ووايي.  

۳. د ＊وونکي په مرسته د نبوي احاديثو د ＄ينو کتابونو نومونه واخلي.

پو＊تن３

۱. حديث ＇ه ته ويل ک８５ي؟ 

۲. اهلل تعالی موږ ته د رسول اهلل� د احاديثو په هکله ＇ه فرمايلي 

دي؟ 

۳. آيا د رسول اهلل� ويناوو او ک７نو دواړو ته حديث ويل ک８５ي؟

^ وژباړئ. ß¹Ç àiçf¶=�=Ç à£É å{ß?ßÆ�ß�=�=Ç à£É å{ß?�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ` ٤. دا آيت

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتني دواړه آيتونه حفظ او ژباړه دې زده ک７ي.
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دو４م لوست 

د پيغمبر� حديثونه په درې ډوله دي:

ک８５ي،  ويل  حديث  قولي  ته  ويناوو  پيغمبر�  د  حديث:  قولي   -۱

�åÄå¾> ßjå¶� áÀåº� ßÁÇ à»å· ájàá�=� ß¼å· ßi� áÀßº� à¼å· ájàá�=  :لکه: رسول اهلل� فرمايلي دي

åÅ� رواه البخاری.  åbßÈßÆ
ژباړه: مسلمان هغه ＇وک دی، چ３ مسلمانان ي３ د ژب３ او الس له 

ضرر ＇خه په امن وي.

۲- فعلي حديث: د رسول اهلل� ک７نو ته فعلي حديث ويل ک８５ي، 

��> â£ßEáeß?�ß½>ß®ß?�ß� åUßÆ�(�å á�ßJß£á²ße�ßfßª> ßi�ß� åU�(�å�=� à¹Ç àiße�Îç· ßq  :لکه

ژباړه: رسول اهلل� په سفر ک３ دوه رکعته لمون＃ کاوه کله چ３ به 

مقيم وو، بيا به ي３ ＇لور رکعته لمون＃ کاوه.

په  اهلل�  رسول  د  کار  کوم  چ３  صحابي  يو  حديث:  تقريري   -۳

وړاندې ک７ی وي او رسول اهلل� هغه کار بد نه وي گ２لی، دې ته 

تقريري حديث ويل ک８５ي، لکه: په نبوي مسجد ک３ د حبشيانو لوب３ 

چ３ د ن５زو په وهلو سره ي３ کول３.

د احاديثو ډولونه



4

زده کوونکي دې په الندې حديثونو ک３ د و４نا، عمل او تقرير  حديثونه په 

گوته ک７ي:

دی؟  غوره  مسلمان  کوم  وپو＊تل:  ＇خه  اهلل�  رسول  له  س７ي  يو   .۱

پيغمبر� ورته وفرمايل: هغه ＇وک غوره دی چ３ مسلمانان ي３ د ژب３ او 

الس له ضرر نه په امان وي. رواه مسلم .

۲. رسول اهلل� د لوی اختر په ورځ لوم７ی لمون＃ وک７، بيا ي３ خطبه 

 وويله،ورپس３ ي３ ＇اروی حالل ک７. متفق عليه . 

پو＊تن３

۱. د پيغمبر� حديثونه په ＇و ډوله دي؟ 

۲. قولي حديث تعريف ک７ئ.

۳. فعلي حديث تعريف ک７ئ.

٤. تقريري حديث تعريف ک７ئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

فعاليتونه



5

دريم لوست

شفاعت سپار＊تن３ ته وايي.

اهلل> د قيامت په ورځ غوره خلکو ته د شفاعت اجازه  ورکوي.

د اهلل> له اجازې پرته ه５）وک شفاعت نشي کوالی.

ن５ک خلک به د مسلمانو گناهگارانو شفاعت کوي. 

شفاعت د گناه د ب＋لو او جنت ته د تللو لپاره ک８５ي.

هر پيغمبر به د خپل امت شفاعت کوي.

رسول اهلل� به لوم７ی شفاعت کوي.

د دې امت غوره خلک د شفاعت حق لري.

د قرآن کريم قاري به د خپل３ کورن９ د لسو غ７و شفاعت کوي.

 شهيد  د ۷۰ تنو  شفاعت کوي.

ن５ک اعمال د مسلمان شفاعت کوي.

قرآن کريم د خپل لوستونکي شفاعت کوي. 

شفاعت
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فعاليتونه

۱- زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته د شفاعت په اړه يو له بل سره 

خبرې وک７ي.

۲- د قرآن کريم قاري ته ول３ د شفاعت حق ورکول ک８５ي؟ زده کوونکي 

دې په دې هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ي.

په دې هکله د  په هکله سپار＊تنه ＇ن／ه ده؟  نيکو خلکو  په دنيا ک３ د   -۳

＊وونکي معلومات له ＄ان سره شريک ک７ئ.

پو＊تن３

۱- شفاعت ＇ه ته ويل ک８５ي؟

۲- پيغمبران به د چا شفاعت کوي؟

۳- شهيد د ＇و کسانو شفاعت کوالی شي؟

٤- قرآن کريم د چا شفاعت کوي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ له غ７و سره د شفاعت په اړه خبرې وک７ي.
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 ＇لورم لوست

اصحاب د صحابي جمع ده. 

صحابي: هغه چا ته ويل ک８５ي، چ３ پيغمبر� ي３ ليدلی وي، په هغه ３４ 

ايمان راوړی وي او د ايمان په حالت ک３ وفات شوی وي.

اصحابو کرامو رضي اهلل عنهم له رسول اهلل� سره د دين په خپرولو 

＄اني  او  مالي  ډول  هر  ي３  ک３  الر  پدې  او  گاللي  زيارونه  ډ４ر  ک３ 

قربان９ ورک７ي دي.

اصحاب رضی اهلل عنهم د اسالمي امت تر ！ولو غوره خلک دي.

د رسول اهلل� اصحاب د هدايت مشالونه دي، د هغوی په پيروۍ 

ک３ مسلمانان سمه الر مومي.

رسول اهلل� موږ ته له اصحابو سره د مين３ او اخالص الر＊وونه 

ک７ې ده.

موږ ！ولو صحابه کرامو رضی اهلل عنهم ته درناوی لرو.

اصحابو ته بد ويل او د هغوی توهين کول لويه گناه ده.

فاروق،  عمر  حضرت  صديق،  ابوبکر  حضرت  لکه:  صحابه،  مشهور 

حضرت عثمان، حضرت علي، حضرت زبير، بي بي خديجة الکبری، 

بي بي عايشه او بي بي فاطمة الزهرا رضی اهلل تعالی عنهم او داس３ 

نور دي.

د اصحابو مقام
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فعاليتونه

۱- له رسول اهلل� ＇خه د اسالم دين چا زده ک７؟ او بيا  ي３ نورې ن７ۍ 

ته ＇نگه ورساوه ؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

۲- هغه کوم اصحاب دي چ３ په دنيا ک３ پرې د جنت زيری شوی؟  نومونه 

ي３ واخلئ.

۳- هغه کوم اصحاب دي چ３ تر ！ولو ي３ لوم７ی اسالم راوړی دی؟ په دې 

هکله د ＊وونکي معلومات له ＄ان سره شريک ک７ئ.

پو＊تن３

۱- اصحاب چا ته ويل ک８５ي؟

شي  ＇ه  د  هکله  په  وو  صحابه  د  ته  امت  خپل  اهلل�  رسول   -۲

سپار＊تنه ک７ې ده؟

۳- د ＇و مشهورو اصحابو نومونه واخلئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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 پن％م لوست

مسلمان بايد له ب３ ＄ايه قسم خوړلو ＇خه ډډه وک７ي.

ب３ ＄ايه قسم خوړل د منافق ن＋ه ده.

که چ５رې مسلمان قسم خوړلو ته اړ شي، نو د اهلل تعالی په نومونو او 

� áÀßº  :يا صفتونو دې قسم وک７ي، په دې هکله رسول اهلل� فرمايي

� رواه البخاري  áK à» árßÉå¶�áÆß?�å�>åE� á¬å· áVßÉá·ßª�>â«å¶> ßU� ßÁ>ß²
ژباړه: که ＇وک قسم کوي، نو په اهلل تعالی دې قسم وک７ي او يا دې 

پ＂ه خوله پات３ شي.

د قسم له الفاظو ＇خه ＄ين３ ي３ دا دي:

ِة اهلِل. ۵- ِبَکالِم اهلِل همدارنگه په  ۱- َواهلِل. ۲- ِباهلِل. ۳- َتاهلِل. ٤- ِبِعزَّ

قرآن کريم هم قسم خوړل روا دي.

د اوالد په سر، په زيارت، آسمان، مسجد او داس３ نورو شيانو قسم 

خوړل، لويه گناه ده او پيغمبر� موږ ترې منع ک７ي يو.

قسم خوړل
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فعاليتونه

۱- د ＊وونکي په مرسته ＄ين３ هغه حالتونه بيان ک７ئ چ３ خلک  پک３ ب３ 

＄ايه قسم کوي.

۲- آيا خپل ملگري سره په نه خبرو کولو قسم کول روا دي ؟ په دې هکله 

خبرې وک７ئ.

 ۳- د لوست حديث له يادو ووايئ.

پو＊تن３

۱- ب３ ＄ايه قسم خوړل د ＇ه شي ن＋ه ده؟

۲- که مسلمان قسم خوړولو ته اړ شي، نو په ＇ه شي به قسم خوري؟

۳- رسول اهلل� د قسم خوړلو په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

٤- آيا د اهلل تعالی له نومونو او صفتونو پرته په نورو شيانو قسم خوړل 

گناه ده؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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شپ８م  لوست

قسم په درې ډوله دی:

۱- لغوه قسم: ب３ له قصده قسم خوړلو ته لغوه قسم ويل ک８５ي، لکه 

＄ين３ خلک چ３ د عادت له مخ３ په خبرو ک３ وايي: واهلل داس３ وو 

او قسم کولو ته ي３ اراده نه وي.

په لغوه قسم ک３ گناه او کفاره نه الزم８５ي.

۲- منعقده قسم: په راتلونک３ زمانه ک３ د يو کار په کولو او يا نه کولو 

باندې قسم خوړلو ته منعقده قسم ويل ک８５ي. 

نه شو، بلک３ د خپل قسم  پات３  که ＇وک وروسته په خپل قسم ک３ 

خالف کار ي３ وک７، نو په ده باندې کفاره الزم８５ي. 

۳- غموس قسم: قصدًا په دروغو د ت５ر وخت د يو کار په ک５دلو او يا نه 

ک５دلو قسم خوړلو ته غموس قسم ويل ک８５ي. 

لکه: ＇وک ＊ه خبر وي چ３ دا کار نه دی شوی، خو بيا هم قصدًا په 

دروغو قسم خوري چ３ دا کار شوی دی.

غموس قسم انسان دوزخ ته داخلوي. 

غموس قسم لويه گناه ده، کفاره نه لري، بلک３ انسان به اهلل تعالی ته 

تل ژړا او زارۍ کوي، ＇و ي３ دا گناه ورته وب＋ي. 

د قسم ډولونه 
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فعاليتونه

۱-  په نوبت سره د لغوه، منعقده او غموس قسمونو ب５لگ３ بيان ک７ئ.

۲- د چا پر حق سترگ３ پ＂ول او قسم پرې خوړل. دا کوم ډول قسم دی؟ 

په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱- قسم په ＇و ډوله دی؟

۲- لغوه قسم کوم دی؟

۳- منعقده قسم بيان ک７ئ.

٤- غموس قسم تعريف ک７ئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د قسم ډولونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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اووم لوست

شرک له ！ولو گناهونو ＇خه لويه گناه ده.

�ß�=� çÁåC اهلل تعالی مشرک ته ب＋نه نه کوي، اهلل تعالی پدې اړه فرمايي:̀�

<àÐ^ ]النساء : ٤٨[  ßnßÈ� áÀßå�� ß́ å¶ßc� ßÁÆàa�>ßº� àfå«á§ßÈßÆ�åÄåE� ßµßf ánàÈ� áÁß?� àfå«á§ßÈ� ß×
ژباړه: اهلل> يوازې شرك نه ب＋ي، له شرک پرته نورې گناوې چ３ چا 

ته ي３ خو＊ه شي، ورب＋ي ي３.

موږ بايد له شرکي اعمالو ＇خه ډډه وک７و، لکه: 

۱- له اهلل تعالی پرته د بل چا عبادت کول،

۲- له اهلل تعالی سره په ذات او صفاتو ک３ ＇وک شريک گ２ل،

۳- ساحر او کوډ گرو ته تلل او باور پرې کول،

٤- له اهلل تعالی پرته بل چا ته ب３ له اسبابو د غيبو علم ثابتول،

۵- په ن５کو عملونو ک３ ريا کول،

٦- له اسبابو پرته له مخلوق ＇خه مرسته غو＊تل.

توبه  ي３  تعالی  اهلل  وک７ي،  توبه  ＇خه  شرک  له  مشرک  چ５رې  که 

قبلوي.

شرک
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فعاليتونه

بحث پرې وک７ئ:

درولي؟  ک３  هوا  په  ستوري  او  ＄مکه  لمر،  چا  ک７ي؟  پيدا  چا  ۱-کائنات 

بارانونه ＇وک وروي؟ د عبادت اليق ＇وک دی؟.

۲- له اسبابو پرته له مخلوق ＇خه د مرست３ غو＊تلو ＇و مثالونه ووايئ.          

پو＊تن３

۱- آيا شرک تر ！ولو لويه گناه ده؟

۲- ＇وک چ３ مشرک م７ شي، آيا اهلل تعالی هغه ته ب＋نه کوي؟

۳- کوم عملونه شرک بلل ک８５ي؟

٤- آيا په ژوند ک３ د مشرک توبه قبل８５ي؟

کورن９ دنده

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

شرک په دوه ډوله دی.

۱- اکبر )لوی( شرک.

۲- اصغر )کوچنی( شرک.

له اهلل تعالی سره په عبادت ک３ شريک پيدا کولو ته اکبر )لوی( شرک 

ويل ک８５ي.

اکبر شرک انسان له اسالمه باسي او د تل لپاره به په دوزخ ک３ وي.

اصغر )کوچنی( شرک هغه گناهونه دي چ３ په احاديثو ک３ د شرک 

نسبت ورته شوی وي، تر ＇و خلک  ترې ＄ان وساتي.

اصغر شرک لويه گناه ده، خو انسان له اسالمه نه باسي.

ريا  او  خوړل  قسم  شي  بل  پر  پرته  تعالی  اهلل  له  لکه:  شرک،  اصغر 

کول.

د شرک ډولونه
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فعاليتونه

مثالونه  ＇و  شرک  اصغر  او  اکبر  د  سره  نوبت  په  مرسته  په  ＊وونکي  د   -۱

بيان ک７ئ.

له  معلومات  په دې هکله د ＊وونکي  بلل ک８５ي؟  اصغر شرک  ول３  ريا   -۲

＄ان شريک ک７ئ. 

پو＊تن３

۱. شرک په ＇و ډوله دی؟

۲. اکبر )لوی( شرک کوم دی؟

۳. اصغر )کوچنی( شرک کوم دی؟

٤. آيا لوی شرک مسلمان له اسالم ＇خه باسي؟

۵. آيا ريا ته شرک ويل ک５دای شي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتنی لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



17

نهم لوست

＄ان ＊ودن３ ته ريا وايي، موږ ＊ه کارونه د اهلل> لپاره کوو.

نه  رضا  اهلل>  د  رياکوونکی  ＄که  نشته،  ثواب  ک３  کارۍ  ريا  په 

غواړي. 

اخالص د ن５ک عمل د قبليدو شرط دی، رسول اهلل� فرمايلي دي:�

� رواه البخاري  åL>çÉë¿¶>åE� à¹> ß» á¢ßÙ=�>ßç�åC 
ژباړه: د عملونو ثواب په نيت پورې اړه لري.

ريا کول لويه گناه ده، رسول اهلل� فرمايي: ＄ان ＊ودنه پ شرک 

دی.

د خلکو پر وړاندې د فرض عملونو تر سره کول ريا نه گ２ل ک８５ي.

موږ له ريا کارۍ نه ＄ان ژغورو. 

ريا 
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فعاليتونه

۱. د ＊وونکي په مرسته د ريا په اړه يو له بل سره خبرې وک７ئ.

۲. که ＇وک د دې لپاره صدقه ورکوي چ３ نوم ي３ په خلکو ک３ خپور شي، 

آيا د ده صدقه قبل８５ي؟ په دې هکله په خپلو  ک３ خبرې وک７ئ.

۳. د ريا ضد ＇ه شی دی؟ په گوته ي３ ک７ئ:

)ر＊تيا، اخالص، قناعت(

پو＊تن３

۱. ريا ＇ه ته ويل ک８５ي؟ 

۲. آيا ريا لويه گناه ده؟

۳. رسول اهلل� د ريا په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د ريا په اړه خبرې وک７ي.
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لسم لوست

د اسالم دين موږ ته د ژوند په ！ولو چارو ک３ الر＊وونه ک７ې ده، هغه 

＇ه چ３ زموږ په گ＂ه دي، موږ ته ي３ د هغو د سرته رسولو امر ک７ی او 
يا ي３ روا ک７ي دي او هغه ＇ه چ３ زموږ په زيان دي، له هغو ＇خه ي３ 

منع ک７ي يو.
د شريعت حکمونه په  دوه ډوله  دي: 

۱.   اوامر:
  اوامر: هغو حکمونو ته وايي چ３ اهلل تعالی ي３ په سرته رسولو امر 

ک７ی دی.
۲.  نواهي:

 نواهي: هغو حکمونو ته وايي چ３ شريعت ترې منع ک７ې ده، کول 
ي３ گناه او اهلل تعالی پرې ناراضه ک８５ي.

اوامر د اهميت له مخ３ په الندې برخو ويشل ک８５ي: 
رسولو مکلف  په سرته  ي３  مون８  ويل کي８ي چ３  ته  هغه حکم  فرض: 
يو، کول ي３ ثواب، پر４＋ودل ي３ گناه ده او انکار ترې کفر دی، لکه: 

پن％ه وخته فرض لمون％ونه او فرضي روژه.

پر４＋ودل  لري،  ثواب  او  حتمي  ي３  ＇ير،کول  په  فرضو  د  واجب:  

ي３ گناه ده او منکر ي３ فاسق بلل کي８ي، لکه: د اختر لمون＃، د وترو 

لمون＃، د قنوت دعا ويل.

شرعي حکمونه )۱( 
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پر４＋ودل ي３  او  ته ويل ک８５ي چ３ کول ي３ ثواب  سنت: هغه حکم 

مالمتي ده، لکه: د ماسپ＋ين شپ８ رکعته سنت لمون＃، ＇لور له فرضو 

مخک３ او دوه وروسته.

مستحب: هغه عمل ته ويل ک８５ي چ３ کول ي３ ثواب لري او  پر４＋ودل 

ي３ نه گناه او نه مالمتي لري.

مباح: هغه عمل ته ويل ک８５ي چ３ په کولو او پر４＋ودلو ک３  ي３ گناه 

نه وي، لکه: ＊کار کول.

فعاليتونه
۱.  د ＊وونکي په مرسته د فرضو، سنتو، مستحبو او مباحو ＇و نور مثالونه ووايئ.

۲. د الندنيو چارو حکم ووايئ :

) اسراف، حج، غيبت، زکات، غال، سالم اچول (

پو＊تن３

۱. شرعي حکمونه په ＇و ډوله دي؟

۲. فرض کوم حکم ته ويل ک８５ي ؟

۳. سنت او مستحب کوم حکمونه دي؟ 

٤. مباح ＇ه ته ويل ک８５ي؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د ياد لوست متن په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 
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يوولسم لوست 

د اسالم دين موږ له هغو کارونو ＇خه منع ک７ي يو چ３ کول ي３ زموږ 

په زيان دي، علماوو ناروا کارونه په دوو برخو ويشلي دي: 

۱- حرام: هغه عمل ته ويل ک８５ي چ３ پر４＋ودل ي３ فرض وي، لکه: 

قتل، غال، غيبت او داس３ نور.  

۲- مکروه: هغه عمل ته وايي چ３ په شريعت ک３ بد گ２ل شوي وي. 

مکروه په دوه ډوله دي:

رسولو  سرته  له  چ３  ک８５ي  ويل  ته  عمل  هغه  مکروه:  تحريمي  الف: 

＇خه ي３ شريعت منع ک７ې وي، کول ي３ گناه لري، خو له حرام ＇خه 

را ＊کته وي، لکه: د اودس ماتي په وخت ک３ قبل３ ته مخ کول او په 

لمان％ه ک３ وي＋تان سمول.

هغه عمل ته ويل ک８５ي چ３ پر４＋ودل ي３ غوره  ب: تنزيهي مکروه: 

وي، په کولو ک３ ي３ گناه نه وي، لکه: دويم رکعت له لوم７ي رکعت 

＇خه اوږدول.

شرعي حکمونه ) ۲ (
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پن％ه  يوه ډله دې د حرامو  په دوو ډلو وويشل شي،  ۱. زده کوونکي دې 

مثالونه ووايي، دويمه ډله دې د مکروهو پن％ه مثالونه ووايي.

۲ . زده کوونکي دې ووايي چ３ حرام له مکروه ＇خه ＇ه توپير لري؟ په دې 

هکله دې خبرې وک７ي.

پو＊تن３

۱. حرام ＇ه ته ويل ک８５ي؟  يو مثال ي３ ووايئ.

۲. آيا تحريمي مکروه پيژنئ؟  دوه مثالونه ي３ ووايئ.

۳. تنزيهي مکروه ＇ه ته ويل ک８５ي؟ ＇و مثالونه ي３ په لمان％ه ک３ ذکر 

ک７ئ.

٤. د حرامو او فرضو ترمن＃ ＇ه توپير دی؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست متن په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

فعاليتونه
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دولسم لوست  

د ！ول بدن پرمين％لو ته غسل ويل ک８５ي.

د غسل فرضونه: 

په غسل ک３ درې فرضونه دي:

۱.  مضمضه: په خوله ک３ د اوبو اچولو او غ７غ７ه کولو ته مضمضه ويل 

ک８５ي.

ي３   ته  کولو  لرې  بيرته  او  اچولو  اوبو  د  ک３  پوزه  په  استنشاق:   .۲

استنشاق ويل ک８５ي.

۳. د ！ول بدن پر４مين％ل: پداس３ توگه چ３ په سر اوبه اچوي او ！ول 

ه５＆  بدن  د  او  شي  ت５رې  اوبه  اندامونو  ！ولو  په  چ３  وين％ي،  بدن 

برخه وچه پات３ نشي. 

يادونه: د ＊％و لپاره د و４＋تانو بيخ  پر４مين％ل کفايت کوي، د کو＇يو 

پرانيستل ضرور نه دي.

د غسل فرضونه
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فعاليتونه

 ۱. د ＊وونکي په مرسته د غسل د گ＂و په هکله بحث وک７ئ.

۲. د غسل د آدابو په هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱. غسل تعريف ک７ئ.

۲. په غسل ک３ ＇و فرضونه دي؟

۳. مضمضه او استنشاق ＇ه ته وايي؟

٤. آيا په غسل ک３ د ＊％و لپاره د کو＇يو پرانيستل فرض دي؟

کورن９ دنده

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

هغه ＇ه چ３ له کبله ي３ پر مسلمان غسل الزم８５ي، د غسل موجبات 

بلل ک８５ي.

غسل په دوه ډوله دی:

الف:  فرض غسل .   ب: سنت غسل.

الف:  فرض غسل: په هر عاقل او بالغ مسلمان باندې په الندې حالتونو 

ک３ غسل فرض ک８５ي:

-  احتالم:  يعن３ په خوب ک３ غسل الزم５دل،

-  جماع:  د ＊％３ او خاوند کور والی او مباشرت،

-  حيض:  د ＊％３ مياشتن９ ناروغي،

-   نفاس: د ماشوم له زي４８دن３ وروسته د مور ناروغي،

ب: سنت غسل: په الندې وختونو ک３ غسل سنت دی:

۱.  د جمع３ د لمان％ه لپاره  غسل کول،

۲.  د اخترونو د لمن％ونو  لپاره غسل  کول، 

۳.   له احرام ت７لو ＇خه مخک３ غسل کول.

د غسل موجبات
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فعاليتونه

بحث پرې وک７ئ:

۱- د اسالم دين پاک９ ته ＇ومره ارز＊ت ورکوي؟

۲- که فرض غسل ونه شي، آيا لمون＃ ک８５ي؟

۳- د غسل د گ＂و په هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱. غسل په ＇و ډوله دی؟ بيان ي３ ک７ئ .

۲. په کومو حالتونوک３ غسل فرض ک８５ي؟ 

۳. په کومو حالتونوک３ غسل سنت دی؟ 

کورن９ دنده

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

 د روژې تعريف: له سپيده داغ )صبح صادق( ＇خه تر لمر پريوتو پورې 

له خوراک، ＇＋اک او جماع ＇خه د عبادت په نيت ＄ان  ساتلو ته 

روژه وايي.

روژه د اسالم  له پن％و بناوو ＇خه ده. 

رسول اهلل� د روژې په هکله  داس３ فرمايلي دي:

روژه  د  ي３  خو＊ي  يوه  دي:  خو＊９  دوې  لپاره  نيوونکي  روژه  د   (

ماتي او بله ي３ د قيامت په ورځ له اهلل تعالی سره د مالقات پر وخت( 

رواه مسلم .

 د روژې گ＂３: 

- د روژې په نيولو سره د مسلمان ايمان غ＋تلی ک８５ي.  

- روژه د مسلمان سپر دی، له دوزخ ＇خه ي３ ژغوري. 

-  روژه نيول د انسان روغتيا ته ډيرې گ＂３ رسوي. 

- د روژې په نيولو سره د مسلمان په زړه ک３ ترحم پيدا ک８５ي.

-  روژه انسان ته د صبر او امانتدارۍ درس ورکوي.

روژه 
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فعاليتونه

۱. د روژې د پيل او پای د وختونو په هکله بحث وک７ئ.

۲. کوم شيان د روژې ماتوونکي دي؟ په دې اړه په خپلو من％و ک３ مباحثه 

وک７ئ.         

پو＊تن３

۱. روژه ＇ه ته ويل ک８５ي ؟

۲. روژه نيول ＇ه گ＂３ لري ؟ بيان ي３ ک７ئ. 

۳. روژه نيول روغتيا ته ＇ه گ＂ه رسوي ؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د روژې د گ＂و په هکله يوه مقاله وليکي.
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پن％لسم لوست 

د رمضان مياشت３ روژه نيول پر هر عاقل، بالغ،  مسلمان باندې فرض 

دي. 

د فرضيت دليل:

�> ß»ß²�à½>ßÉ ër¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈ` اهلل تعالی فرمايلي دي: 

*KÈA�$-4/%�Åf¯F¶=*^ ßÁÇ à̄çJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� á¼ à³å·áFß®� áÀåº� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢� ßGåJ à²
له  لکه چ３  روژه فرض ک７ای شوې ده،  تاسو  پر  ژباړه: ای مؤمنانو! 

گار  پرهيز  چ３  لپاره  دې  د  وه،  فرض  خلکو  مخکينيو  په  ＇خه  تاسو 

شئ.

د رمضان د مياشت３  فضيلتونه:

- په رمضان مياشت ک３ قرآن کريم نازل شوی دی. 

- د رمضان د مياشت３ په هکله رسول اهلل� داس３ فرمايلي دي: 

پرانيستل ک８５ي. د  راتلو سره د جنت دروازې  په  مياشت３  د رمضان 

دوزخ دروازې بند８４ي او لوی شيطانان ت７ل کي８ي.

 دا مياشت د صبر مياشت ده چ３ بدل ي３ جنت دی.

دا مياشت د برکت مياشت ده، د مسلمان رزق پک３ زيات８５ي، لوم７ۍ 

لسيزه ي３ د رحمت، دويمه لسيزه ي３ د ب＋ن３ او وروست９ لسيزه ي３ له 

دوزخ ＇خه د خالصون وسيله ده. 

د روژې فرضيت  
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فعاليتونه

۱- روژه ول３ د صبر مياشت ده؟ بحث پرې وک７ئ.

۲- د روژې لوم７ۍ لسيزه د رحمت، دويمه ي３ د ب＋ن３ او دريمه ي３ له دوزخ 

＇خه د خالصون وسيله ده، دا عبارت شرحه ک７ئ.

پو＊تن３

۱. روژه پر چا فرض ده؟

۲. د روژې د فرضيت دليل ووايئ.

۳. د لوست د آيت ژباړه وليکئ؟

٤. د روژې د مياشت３ فضيلتونه ووايئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د رمضان مياشت３ د فضايلو په هکله مقاله وليکي.
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شپاړسم لوست 

 روژه د حکم له پلوه په الندې ډولونو ويشل شوې ده: 

 ۱-  فرض    ۲ - واجب    ۳ - سنت   ٤- ناروا.

 ۱-  فرض روژه، لکه: د رمضان د مياشت３ او د نذر روژې نيول. 

قضايي  وروسته  فاسد４دو  له  روژې  نفلي  د  لکه:  روژه،  واجب   -۲

راوړل.

۳- سنت روژه، په الندې وختونو ک３ روژه نيول سنت دي: 

- د محرم د مياشت３ د نهم３ او لسم３ ور＄３ روژه نيول،

-   د شوال د مياشت３ شپ８ ور＄３ روژه نيول،

-  د عرف３ د ور＄３ روژه نيول.،

-  په هره اوون９ ک３ د دوشنب３ او پنجشنب３ د ور＄و روژه نيول،

- د هرې قمري مياشت３ د ديارلسم３، ＇وارلسم３ او پن％لسم３ ور３＄ 

روژه نيول. 

۴ - ناروا روژه، لکه د شک د ور＄３ روژه نيول چ３ د رمضان مياشت 

ثابته شوې نه وي او خلک ي３ د فرض روژې په نيت ونيسي، داس３ 

روژه نيول ناروا او نيوونکي ي３ گناه گار دي.

-  همداراز د دواړو اخترونو په ور＄و ک３ روژه نيول ناروا دي.

د روژې ډولونه
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فعاليتونه

۱. د ＊وونکي په مرسته هغه ور＄３ چ３ روژه نيول پک３ ثواب لري، په گوته 

ک７ئ.

۲. د هغو ور＄و په هکله مباحثه وک７ئ چ３ روژه نيول پک３ ناروا دي.

پو＊تن３

۱. روژه د حکم له پلوه په ＇و ډوله ده؟

۲. د فرض روژې يو مثال وواياست.

۳. په کومو ور＄و ک３ روژه نيول سنت دي؟

٤. په کومو وختونو ک３ روژه نيول ناروا دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د شوال مياشت３ او عرف３ 

ور＄３ د روژې نيولو فضايل په خپلو کتابچو ک３ وليکي او بيا دې په 

！ولگي ک３ ولولي. 
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اووه لسم لوست 

هر هغه ＇ه چ３ روژه ورباندې مات８５ي، د روژې فاسدوونکي ورته ويل 

ک８５ي.

د روژې فاسدوونکي په الندې ډول دي:

سره  قصد  په  ک３  ورځ  په  کول:  ＇＋اک  او  خوراک  سره  قصد  په   .۱

خوراک او ＇＋اک کولو سره روژه مات８５ي، خو که چ５رې په هيره سره  

＇ه وخوري يا و＇＋ي، روژه ي３ نه فاسد８４ي.

۲. په قصد سره قی کول: که چ５رې روژه نيوونکی په ډکه خوله قصدًا 

قی وک７ي، روژه ي３ فاسد８４ي، خو که د ناروغ９ له کبله ي３ قی وک７، 

روژه ي３ نه فاسد８４ي.

۳. حيض: د ＊％３ د مياشتن９ ناروغ９ په را تللو سره روژه فاسد８４ي، 

＊％و ته جواز نلري چ３ د حيض پر مهال روژه ونيسي. 

۴. نفاس: که ＊％ه د روژې په حالت ک３ ماشوم وز８４وي، روژه ي３ 

فاسد８４ي او تر ！اکل３ مودې پورې روژه نيول هم ورته روا نه دي.

په  خاوند  او   ３％＊ د  ور３＄  د  ک３  روژه  په  والی(:  )کور  جماع   .٥

کوروالي  سره روژه فاسد８４ي.

د روژې فاسدوونکي
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فعاليتونه

۱. د روژې د فاسدوونکو په هکله په خپلو من％و ک３ مباحثه وک７ئ.

۲. د ناروغ９ په وخت په پيچکاري کولو روژه نه فاسد８４ي. په دې هکله په 

خپلو من％و ک３ بحث وک７ئ.

پو＊تن３

۱. د روژې فاسدوونکي ＇ه ته وايي؟

۲. آيا د هيرې په حالت ک３ د خوراک له امله روژه مات８５ي؟ 

۳. قی په کوم حالت ک３ روژه ماتوي؟

٤. آيا ＊％３ ته د حيض او يا نفاس په حالت ک３ روژه نيول روا دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتن９ پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي.
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اتلسم لوست 

د روژې په مياشت ک３ شل رکعته تراويح کول مؤکد سنت دي.

اداء  تراويح  رکعته  دوه  دوه  وروسته  لمان％ه  فرض  د  ماخوستن  د 

ک８５ي.

په جماعت سره د تراويح لمون＃ کول ثواب لري. 

رسول اهلل� او صحابه وو رضي اهلل عنهم تراويح په جماعت سره 

اداء ک７ې دي.

د شل  ته  مسلمانانو  په وخت ک３  حضرت عمر. د خپل خالفت 

رکعته تراويحو کولو الر＊وونه وک７ه. 

په تراويحو ک３ امام په جهر سره قراءت لولي.

په تراويحو ک３  د ！ول قرآن کريم لوستل مستحب دي. 

په يوازې ډول )＄انته( تروايح کول هم روا دي.

تراويح
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فعاليتونه

۱. آيا کله مو د تراويح په لمان％ه ک３ گ６ون ک７ئ؟ له نورو لمون％ونو سره ＇ه 

توپير لري؟

۲. امام  بايد په تراويحو ک３ قرآن کريم ＇نگه ولولي؟ په دې هکله د ＊وونکي 

معلومات له ＄ان سره شريک ک７ئ.

پو＊تن３

۱. تراويح په کوم وخت ک３ اداء ک８５ي؟

۲. تراويح ＇نگه اداء ک８５ي؟

۳. د تراويحو لمون＃ ＇ه حکم  لري؟

٤. حضرت عمر. د ＇و رکعتونو تراويحو الر＊وونه ک７ې ده؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتن９ پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي.
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نولسم لوست

اعتکاف په لغت ک３ په يو ＄ای ک３ پات３ ک５دو ته وايي.
ته  تيرولو  وخت  نيت  په  عبادت  د  ک３  جومات  په  ک３  اصطالح  په 

اعتکاف ويل ک８５ي. 
د رمضان مياشت３ په وروستيو لسو ور＄و ک３ اعتکاف کول کفايي سنت 
دي. رسول اهلل� به هر کال د روژې مياشت３ په وروست５و لسو ور＄و 

ک３ اعتکاف کاوه. 
د اعتکاف شرطونه: 

۱. اسالم: اعتکاف کوونکی بايد مسلمان وي.
۲. عقل: اعتکاف کوونکی بايد عاقل وي، د ليوني اعتکاف نه صحيح 

ک８５ي.
۳. مسجد: اعتکاف بايد په مسجد ک３ ترسره شي، خو ＊％３ کوالی 

شي چ３ په خپل کور ک３ په ＄انگ７ي ＄ای ک３ اعتکاف وک７ي.
٤. د اعتکاف نيت کول.

۵. له حيض او نفاس ＇خه پاکوالی.
د اعتکاف په هکله ＄ين３ مسايل:

- اعتکاف کوونکی کوالی شي چ３ په الندې حالتونو ک３ له جومات 
＇خه وو＄ي: 

اعتکاف
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۱. د قضای حاجت لپاره .
۲. د جمع３ د لمان％ه د ادا کولو لپاره.

۳. د ضرورت لپاره، لکه: د خوراک، ＇＋اک او درملن３ لپاره چ３ بله 
چاره ي３ نه وي.

فعاليتونه

۱. په نوبت سره د اعتکاف تعريف او شرطونه په يادو ووايئ.

ک３  من％و  خپلو  په  هکله  دې  په  دي؟  کار  په  کول  ＇ه  ک３  اعتکاف  په   .۲

خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱. اعتکاف ＇ه ته وايي؟

۲. اعتکاف ＇ه حکم لري؟

۳. رسول اهلل� په کومو ور＄و ک３ اعتکاف کاوه؟

٤. د اعتکاف د صحت لپاره کوم شيان شرط دي؟

۵. په کوم وخت ک３ اعتکاف کوونکی له مسجد ＇خه وتالی شي؟

کورن９ دنده

ک３  کتابچو  په  تعبير  خپل  په  شرطونه  اعتکاف  د  دې  کوونکي  زده 

وليکي.
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شلم لوست 

د کوچني اختر د لوم７ۍ ور＄３ سهار له را ختلو سره سم د فطر صدقه 

واجب８５ي، خو له  دې نه مخک３ د روژې په را رس５دلو سره ي３  هم  

ادا کول روا دي.

رسول اهلل� د فطر د صدق３ )سرساي３( په هکله فرمايلي دي: د فطر 

صدقه د روژه نيونکي لپاره له گناهونو ＇خه پاکي او د مسکينانو لپاره 

خوراک دی. 

د فطر د صدق３ اندازه:

 -  نيمه صاع غنم: چ３ له يوې کيلو او اته سوه گرامو سره برابره ده.

-  همدا راز د پورتني مقدار قيمت په افغانيو هم ورکول ک５دای شي. 

 د فطر د صدق３ شرطونه:

صدقه ورکوونکی بايد، مسلمان، آزاد او غني )د نصاب مالک( وي. 

پالر به له ＄ان او نورو نفقه خورو، لکه: ＊％３ او اوالدونو ＇خه صدقه 

ورکوي.

د فطر صدقه 
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فعاليتونه

۱. د خپل３ کورن９ د غ７و د سرساي３ اندازه معلومه ک７ئ. په دې هکله خبرې 

وک７ئ .

۲. ستاس３ د کورن９ مشر د فطر صدقه چا ته ورکوي؟ بيان ي３ ک７ئ.

۳. د فطر صدقه په کوم وخت ک３ ورکول ک８５ي؟ بحث پرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱. د فطر صدقه کله واجب８５ي؟

۲. د فطر صدق３ په هکله پيغمبر� ＇ه فرمايلي دي ؟

۳. د فطر د صدق３ مقدار ووايئ.

٤. د فطر صدقه پر چا واجب８５ي؟

۵. آيا له کوچنيانو ＇خه د فطر صدقه ورکول ک８５ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتن９ پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي.
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يوويشتم لوست 

زکات د اسالم مهم رکن  دی چ３ د هجرت په دويم کال فرض شوی 
دی. 

زکات په لغت ک３ پاکوالي او زيادت ته وايي او په اصطالح ک３ هغه 
！اکل３ اندازه مال دی چ３ د شريعت په ＊وونه ي３ غنيان، اړو خلکو 

ته ورکوي. 
َكاَة^  الزَّ `َوآُتوا  ته د زکات  ورکولو حکم کوي:  تعالی مسلمانانو  اهلل 

ژباړه: او زکات ورک７ئ.
د زکات د فرضيت شرطونه:

الندې  چ３  ک８５ي  فرض  زکات  وخت  هغه  باندې  مسلمان  يوه  په 
شرطونه ولري:

۱. زکات ورکوونکی بايد عاقل او بالغ وي.
۲. مال ي３ بايد د نصاب کچ３ ته رس５دلی وي.

۳. مال به ي３ له بنس＂يزو اړتياوو، لکه: کور، سوارل９  او کاليو＇خه 
اضافه وي.

٤.  د چا پور به پرې نه وي. 
۵. پر مال به ي３ يوکال تير شوی وي، پرته له م５وو او غلو ＇خه چ３ 

په هغو ک３ د کال تيريدل شرط نه دي.
د زکات ورکولو گ＂３:

زکات



42

-  زکات ورکوونکی په زکات ورکولو سره خپل مال پاکوي او په پات３ 
مال ک３ ي３ اهلل تعالی برکت اچوي.

-  زکات ورکول له فقر سره مبارزه او له اړو خلکو سره مرسته ده.
-  زکات ورکوونکی د اړو خلکو دعا تر السه کوي.

محبت  او  مينه  ک３  من＃  په  مسلمانانو  د  سره  ورکولو  زکات  په   -
زيات８５ي.

فعاليتونه

۱.   د زکات د گ＂و په هکله بحث وک７ئ .

۲. په زکات ورکولو سره د مسلمان مال پاک８５ي. په دې هکله په خپلو من％و 

ک３ خبرې وک７ئ .

۳. د زکات او صدق３ تر من＃ شته توپيرونه بيان ک７ئ.

پو＊تن３

۱. زکات په لغت او اصطالح ک３  تعريف ک７ئ.
۲. ＇ه وخت په يوه مسلمان زکات ورکول فرض ک８５ي؟

۳. زکات ورکول ＇ه گ＂３ لري؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ د غ７و په مرسته د زکات د گ＂و په هکله 

لن６ه مقاله وليکي.
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دوه ويشتم لوست 

له مخ３  ته وايي چ３ د شريعت  اندازې  ！اکل３  د مال هغ３  نصاب: 

زکات پک３ فرض ک８５ي.

مالک  زرو  سپينو  گرامو    ۵۹۵ د  راهيسي  کال  يوه  له  شخص  يو  که 

وي او له اړتياوو ＇خه ي３ دا مال زيات وي، نو دا شخص بايد له هرو 

＇لوي＋تو گرامو ＇خه يو گرام سپين زر او يا ي３ قيمت )پيس３( زکات 

ورک７ي.

 هغه مالونه چ３ زکات ترې ورکول ک８５ي، په الندې ډول دي:

۱. سپين او سره زر او اوسن９ پيس３. 

۲. معدنونه،

۳. د تجارت توکي،

٤. م５وې او غل３،

۵. ＇اروي.

د زکات نصاب 



44

د سپينو او سرو زرو نصاب:                     

الف: سپين زر:  کله چ３  سپين زر دوه سوه درهمو او يا )۵۹۵( گرامو 

ته ورسي８ي، ورسره د ت５ر لوست شرطونه پوره ک７ي، زکات پک３ فرض 

ک８５ي.

 ب: سره زر: د سرو زرو نصاب )۲۰( مثقاله دی چ３ يو مثقال )۲۵،٤( 

گرامه وزن لري، نو )۲۰(  مثقاله سره زر )۸۵( گرامه ک８５ي.

که ＇وک د )۸۵( گرامو په اندازه سره زر ولري،  کال پرې تير شوی 

وي او له بنس＂يزو اړتياوو ي３ زيات وي، نو بايد له هرو ＇لوي＋تو گرامو 

＇خه يو گرام سره زر او يا ي３ قيمت زکات ورک７ي.

يادونه: په اوسنيو پيسو ک３ هم د سپينو زرو د نصاب له مخ３ زکات 



45

په  قيمت  د  گرامو   )۵۹۵( د  يو شخص  که چ５رې  نو  ک８５ي،  ورکول 

اندازه پيس３ ولري، په ده باندې زکات الزم８５ي.

زکات بايد ＇ومره ورک７ل شي؟

)له هرو ＇لو４＋تو  له سپينو زرو، سرو زرو او پيسو ＇خه دوه نيم سلنه 

واحدونو يو واحد( زکات ورکول ک８５ي.

فعاليتونه

۱. زده کوونک３ دې دوې ډل３ شي، په ترتيب سره دې يوه ډله د لوست 

په هکله يو سوال مطرح ک７ي او بله ډله دې ＄واب ووايي. 

په  افغان９ ک８５ي؟  ۲. اوس مهال د )۵۹۵( گرامه سپينو زرو قيمت ＇ومره 

دې هکله له ＊وونکي ＇خه مرسته وغواړئ.

پو＊تن３

۱. نصاب ＇ه ته وايي؟

۲. په کومو مالونو ک３ زکات فرض کي８ي؟

۳. د سپينو زرو نصاب ＇ومره دی؟
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٤. د سرو زرو نصاب ＇ومره دی؟

۵. له پيسو ＇خه ＇نگه زکات  ورکول ک８５ي؟

کورن９ دنده

الندنيو پو＊تنو ته په ＄واب ورکولو سره يوه مقاله وليکئ چ３ تر اتو 

کر＊و کمه نه وي:

۱- زکات ول３ يوازې پر غنيانو فرض دی؟

۲- زکات ول３ يوازې اړو خلکو ته ورکول ک８５ي؟

۳- زکات په ！ولنه ک３ ＇نگه د خواخوږۍ او يووالي احساس رامن％ته 

کوي؟
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در ويشتم لوست

د ＄مک３ په حاصالتو او م５وو ک３ د زکات ورکولو لپاره  نصاب او د کال 
تيريدل شرط نه دي، کله چ３ فصل را ！ول شي، که زيات او يا کم وي، 

بايد زکات ترينه ورک７ل شي.
 ＄مکه د حاصالتو له مخ３ په دوه ډوله ده:

لوم７ی ډول: 
هغه ＄مک３ چ３ د اره يا ماشين په واسطه اوبه ک８５ي، له حاصالتو 
＇خه ي３ شلمه برخه زکات ورکول ک８５ي. د بيلگ３ په ډول له شلو منو 

غنمو ＇خه ي３ يو من غنم زکات ورکول ک８５ي.    

د غلو، دانو او م５وو زکات 
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 دويم ډول:
 هغه ＄مک３ چ３ په باران او يا روانو اوبو، لکه: ويال３ او کاريز ＇خه 
خ７وب８５ي، له حاصالتو ＇خه ي３ لسمه برخه زکات ورکول ک８５ي، يعن３ 

له لس منه غنمو ＇خه ي３ يو من زکات ورکول ک８５ي.
 نورو نفقه خورو، لکه: ＊％３ او اوالدونو ＇خه صدقه ورکوي.

فعاليتونه
له حاصالتو  دا جوته ک７ئ چ３  کتلو سره  په  ته  د خپل３ سيم３ ＄مک３   .۱

＇خه ي３ لسمه او که شلمه برخه زکات ورکول ک８５ي؟
ي３  زکات  ＇ومره  بايد  وي،  غنم  منه  حاصالت ۱۰۰  ＄مک３  د  چ５رې  که   .۲

ورک７ل شي؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱. آيا په غلو دانو او م５وو ک３ زکات شته؟
۲. آيا له غلو دانو او م５وو ＇خه د زکات ورکولو لپاره نصاب او د کال 

تيريدل شرط دي؟
۳. له کومو م５وو او حاصالتو ＇خه لسمه برخه زکات ورکول ک８５ي؟

٤. له کومو حاصالتو او م５وو ＇خه شلمه برخه زکات ورکول ک８５ي؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتن９ پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي.
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＇لور ويشتم لوست 

په او＊انو، غواگانو او پسونو ک３ هغه وخت  زکات  فرض ک８５ي چ３ 
نصاب ي３ پوره ک７ی وي، يو کال پرې تير شوی وي او ＇ريدونکي 

وي. 
۱. د او＊انو نصاب: 

په  پن％ه ＇رنده او＊انو ک３ زکات فرض ک８５ی، د پورته شرطونو په 
يا ي３ قيمت زکات ورک７ل  او  له هغو ＇خه يو پسه  بايد  رعايتولو سره 

شي.
۲. د غواگانو او مي＋و نصاب:

په د４رشو )۳۰( ＇ريدونکو غواگانو او مي＋و ک３ يو کلن خوسی او يا 
ي３ قيمت زکات ورکول ک８５ي.

د ＇ارويو زکات 
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۳.  د پسونو او وزو نصاب:
په ＇لوي＋تو )٤۰( ＇رنده پسونو او وزو ک３ يو پسه او يا ي３ قيمت زکات 

ورکول ک８５ي.
فرض  نه  پک３  زکات  وي،  کم  ＇خه  شمير  ياد  له  ＇اروي  چ５رې  که 

ک８５ي.

فعاليتونه
۱. د هغو ＇ارويو په هکله بحث وک７ئ چ３ په کورونو ک３ ساتل ک８５ی. آيا له 

هغو ＇ارويو ＇خه زکات ورکول ک８５ي؟
۲. آيا د پسونو او م８５و په رمه ک３ چ３ شم５ر ي３ زيات وي زکات فرض دی؟ 

په دې هکله خبرې وک７ئ. 

پو＊تن３

۱. په ＇ارويو ک３ کله زکات فرض ک８５ي؟
۲. د او＊انو نصاب ＇ومره دی؟

۳. د غواگانو او مي＋و نصاب ووايئ.
٤. د پسونو او وزو نصاب ＇ومره دی؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتن９ پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي.
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پن％ه ويشتم لوست 

شريعت اته ډوله خلک د زکات مستحق  بللي دي، يعن３ دوی ته بايد 

زکات ورک７ل شي چ３ الندې ي３ يادونه ک８５ي: 

وين３％،  او  غالمان  القلوب،  مؤلفة  عاملين،  مسکينان،  )فقيران، 

پوروړي، مسافر او د اهلل> په الر ک３ وتلي خلک(.

۱. فقيران: فقيران هغه اړ او محتاج خلک دي چ３ خپله سرمايه ي３ د 

دوی اړتيا نه پوره کوي، بايد دوی ته زکات ورک７ل شي.

۲. مسکينان: مسکينان هغه اړ او محتاج خلک دي چ３ ه５＆  مال نه 

لري. د نورو خلکو مرست３ ته زياته اړتيا لري.

زکات  د  خوا   له  حکومت  د  چ３  واي３  ته  خلکو  هغو  عاملين:   .۳

را！ولولو دنده پر غاړه لري، که چ５رې معاش ونه لري، نو دوی ته هم 

له زکات ＇خه يوه اندازه مال ورکول ک８５ي.

۴. مؤلفة القلوب: دوی تازه مسلمان شوي خلک دي چ３ مسلمانان 

د دوی تاييد ته اړتيا لري، نو اسالم ته د ه）ون３ په موخه له زکات 

＇خه يوه برخه دوی ته ورکول ک８５ي.

٥. غالمان او وين％３: د غالمانو او وين％و د آزادۍ لپاره  بايد زکات 

ورک７ل شي.

د زکات مستحقين 
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اخيستلو  زکات  د  دوی  دي،  پوروړي  چ３  خلک  هغه  پوروړي:   .۶

مستحق دي.

پر  ته ويل ک８５ي چ３ د سفر  السبيل هغه مسافر  ابن  السبيل:  ابن   .۷

مهال ي３ خپل مال ته الس رسی نه وي او مرست３ ته اړتيا لري.

ته د زکات  وتلو خلکو  په الر ک３  يعن３ د اهلل>  ۸. فی سبيل اهلل: 

ورکول، لکه: مجاهدين او يا د ديني علومو زده کوونکي.

فعاليتونه
۱. د زکات د مستحقو خلکو په هکله په خپلو من％و ک３ بحث وک７ئ. 

۲.  يو زده کوونکی دې د مستحق نوم واخلي او بل  دې له ياده هغه تعريف 
ک７ي.

پو＊تن３

۱. زکات کومو خلکو ته ورکول کي８ي؟ 
۲. فقير او مسکين چا ته ويل ک８５ي؟ 

۳.  عامل ته زکات ورکول ＇ه وخت جواز لري؟ 
٤. آيا مسافر او بندي ته زکات ورکول ک８５ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتن９ پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي. 
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شپ８ ويشتم لوست 

حج په لغت ک３ قصد ته وايي او په اصطالح ک３ د حج  په مياشتو ک３ 
د اهلل>کور )کعب３( ته د ＄انگ７و عبادتونو په مقصد د مسلمان ورتگ 

ته حج ويل ک８５ي.
حج د اسالم پن％م رکن دی. د هجرت په نهم کال فرض شوی دی. هر 

توان لرونکی مسلمان بايد په ！ول عمر ک３ يو ＄ل حج ادا ک７ي. 
حج زيات اجر او ثواب لري. 

رسول اهلل� د حج په هکله  فرمايي: که چ５رې مسلمان د حج پر 
مهال له گناهونو او شخ７و ＇خه ＄ان وساتي، له حج وروسته د ده ！ول 

گناهونه ب＋ل ک８５ي، لکه چ３ نوی مور زي８ولی وي. 
هر کال د ن７ۍ له گوټ گوټ ＇خه مسلمانان مک３ مکرم３ ته د حج 
لپاره را＄ي، د ابراهيم خليل اهلل او اسماعيل ذبيح اهلل ياد تازه کوي، د 

اهلل> له کور ＇خه  طواف او د صفا او مروا ترمن＃ سع３ کوي. 
اتمه  په  الحج３  د ذې  ت７ي،  نيت  احرام  د  مسلمانان  لپاره  د حج  

حج 
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ورځ  حاجيان ِمنی ته ＄ي او په نهمه ورځ ي３ په عرفات ک３ لمون％ونه 

او دعاگان３ کوي، له اهلل> ＇خه د گناهونو ب＋نه غواړي، د لمر له 
پريوتلو وروسته مزدلف３ ته را＄ي، هلته هم عبادت کوي او په لسمه 
لوري  په  اهلل  بيت  د  ب５رته  ورځ ده، حاجيان  اختر  لوی  د  ورځ چ３ 
گر＄ي، په ِمنی ک３ په وړو وړو کا１و باندې عقبه جمره ولي، ورپس３ 
غسل  وروسته  کموي،  ي３  يا  او  خريي  وي＋تان  سر  د  او  کوي  قرباني 

کوي، جام３ اغوندي او د بيت اهلل طواف کوي. 
له طواف وروسته حاجيان ب５رته ِمنی ته ＄ي او په يوولسمه او دولسمه 
ورځ هم په ِمنی ک３ جمرې ولي چ３  په دې سره ي３ حج بشپ８４７ي. 

فعاليتونه
۱.  د حج په هکله په خپلو من％وک３ بحث وک７ئ.

۲. حاجيان په الندې ＄ايونوک３ ＇ه ترسره کوي، بحث پرې وک７ئ:
-  صفا او مروه.    -  ِمنی او عرفات.   -  مزدلفه.

پو＊تن３

۱. حج په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.
۲. حج کله فرض شو؟

۳. په کومه ورځ حاجيان عرفات ته ＄ي؟
٤. د حج په هکله پيغمبر�＇ه فرمايلي دي؟ 

کورن９ دنده

لن６ه  هکله  په  حج  د  مرسته  په  غ７و  د  کورن９  د  دې  کوونکي  زده 
مقاله وليکي. 
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اوه ويشتم لوست 

حج د ＄انگ７و شرطونو په درلودلو سره پر مسلمان فرض ک８５ي. 
په حج ک３ ＄ين３ فرض، ＄ين３ واجب او ＄ين３ سنت عملونه دي.

د حج د فرضيت شرطونه:
۱. اسالم: حج پر مسلمان فرض دی.

۲. عقل: حج پر عاقل مسلمان باندې فرض ک８５ي،  په ليوني باندې 
حج فرض نه دی.

۳. بلوغ: حج پر بالغ مسلمان فرض دی، په صغير باندې حج فرض نه دی.
۴. حريت: حج پر آزاد مسلمان باندې فرض ک８５ي، په غالم او وين３％ 

باندې فرض نه دی.
٥. استطاعت: حج کوونکی بايد مالي توان ولري،  حج ته د تگ او 
ب５رته راتگ او د همدې مودې لپاره د کور د مصرف لپاره پانگه ولري 

د حج مسايل  
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او که وي３ نه لري، نو حج ور باندې فرض نه دی.
۶. د حج وخت: شريعت د حج د ادا کولو لپاره ＄انگ７ی وخت ！اکلی 
له  دی چ３ د هجري قمري کال د دولسم３ مياشت３ )ذی الحج３( 

اتم３ ور＄３ پيل او په 
پای  ي３  ورځ  دولسمه 

ته رس８５ي. 
پرته  مودې  يادې  له 
خو  ک８５ي،  نه  حج 
ک３  وختونو  نورو  په 
مسلمانان مک３ مکرم３ 

ته د عمرې د ادا کولو لپاره ＄ي.
د حج فرضونه: 

۱.  احرام ت７ل: د حج لپاره نيت کولو ته احرام ويل ک８５ي چ３ له هغه 
وروسته ＄ين３ چارې پر حج کوونکي حرام８５ي، لکه: د گن６لو جامو 

اغوستل، ＊کار کول، د وي＋تانو او نوکانو غو＇ول.
۲. په عرفات دريدل: حاجيان د ذي الحج３ مياشت３ په نهمه ورځ د 
عرفات ميدان ته ＄ي، هلته دعاوې او لمون％ونه کوي او له لمر پريوتو 

وروسته ب５رته را گر＄ي. په عرفات در４دل فرض دي.
۳. د زيارت طواف: د عقب３ جمرې له ويشتلو وروسته د اختر په لوم７ۍ 
ورځ حاجيان ＇اروي ذبحه کوي او له احرام ＇خه فارغ８５ي. له دې 
＇خه وروسته د زيارت طواف کوي چ３ دې طواف ته فرضي طواف 

هم ويل ک８５ي.
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فعاليتونه

۱. په يادو د حج د فرضيت شرطونه ووايئ.

۲. د حج فرضونه په نوبت سره نورو ته واوروئ.

په خپلو من％و ک３ په دې هکله  بالغ مسلمان حج کوالی شي ؟   ۳. آيا غير 

    خبرې وک７ئ.   

پو＊تن３

۱. د حج شرطونه ووايئ.

۲. استطاعت ＇ه ته ويل ک８５ي؟

۳. پر عرفات در４دل په کومه ورځ ترسره ک８５ي؟ 

٤. احرام ＇ه ته وايي؟

۵. په حج ک３ ＇و فرضه دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې پورتن９ پو＊تن３ په خپلو کتابچو ک３ ＄واب ک７ي.
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اته ويشتم لوست 

حياء هغه ＊ه خوی دی چ３ انسان ن５کو کارونو ته ه）وي او له بدو کارونو 
＇خه ي３ ژغوري.

حياء لرونکی شخص له اهلل تعالی او خلکو ＇خه شرم８５ي. له بدو چارو ＄ان 
ساتي او ن５ک３ چارې تر سره کوي.

رسول اهلل� د حياء په هکله داس３ فرمايلي دي:
*� åÁ>ßá�åÝ=� ßÀåº�ãÍßFá£ àm�àÐß>Éßá�=ßÆ�âÍßFá£ àm� ßÁÇ à£áF ßißÆ� ã¤ ávåE� àÁ>ßá�åÝ= 

  ژباړه: ايمان ＇ه د پاسه )۷۰( ＇انگ３ لري  او حياء د ايمان يوه ＇انگه ده.
حضرت محمد� مسلمانانو ته د حياء لرلو سپار＊تنه ک７ې ده. 

يوه ورځ يوه صحابي خپل ورور ته د ډ４رې حياء لرلو له کبله نصحيت کاوه، پدې 
وخت ک３ حضرت محمد� تيريده او د هغه نصحيت ته ي３ پام شو، پيغمبر� 

ورته وفرمايل: پرې ي３ ږده! له حياء سره تل خير او نيمکرغي مل وي.
حياء د ايمان ن＋ه ده، مسلمان تل حياء لرونکی وي او له ب３ حياء چارو 

＇خه ＄ان ساتي.
مسلمان تل له اهلل> ＇خه حياء کوي، حکمونه ي３ پر ＄ای کوي، خپله 

ژبه له فحش او سپکو ويلو او کن％لو ＇خه پاکه  ساتي.
موږ بايد تل حيا ولرو، ＄که ب３ حيايي انسان ناوړو کارونو ته ه）وي.

يادونه: د زده ک７ې پر مهال له ＊وونکي ＇خه له پو＊تن３ او ＄واب ورکولو 
ډډه کول حياء نه گ２ل ک８５ي، بايد زده کوونکي د آدابو په رعايتولو سره د 

لوست په بهيرک３ فعال گ６ون ولري.
همدارنگه له خلکو سره  له خبرو ډډه کول او ＄ان گو＊ه کول هم حيا نه 

گ２ل ک８５ي.

حياء 
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په ژوند ک３ د حياء کولو ＇و بيلگ３: 
له  پرې پ شي،  ي３  بدن  ！ول  اغوندي چ３  مسلمان داس３ جام３   .۱

نازکو او لن６و جامو ＇خه ډډه کوي.
۲. مسلمان سپک３ او فحش خبرې نه کوي.

۳. مسلمان چاته کن％ل３ نه کوي.
٤. مسلمان ＇وک په بد نوم نه يادوي.

۵. مسلمان د اهلل تعالی او د خلکو پر وړاندې له ناروا کار ＇خه د حياء له 
کبله ډډه کوي.

فعاليتونه
۱. په ژوند ک３ د حيا اهميت او گ＂و په هکله په نوبت سره خبرې وک７ئ.

۲. آيا په زده ک７ې ک３ له پو＊تن３ او ＄واب ورکولو ＇خه ډډه کول حيا بلل ک８５ي؟ 
په دې هکله خبرې وک７ئ. 

 ۳. په جامو اغوستلو ک３ ＇رنگه حياء په پام ک３ نيول په کار دي؟ په دې هکله 
خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱. حياء ＇ه ته ويل ک８５ي ؟
۲. رسول اهلل� د حياء په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

آيا په زده ک７ه ک３ له پو＊تنو او ＄واب ورکولو ＇خه ډډه کول حياء   .۳
گ２ل ک８５ي؟

٤. مسلمان له کومو خبرو ＇خه ＄ان ساتي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کورن９ غ７و په مرسته د حياء په هکله لن６ه مقاله وليکي.
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نهه ويشتم لوست 

د ژوند په ！ولو چارو ک３  حق منل او له خلکو سره په نرم９ او  درناوي 

چلند کولو ته تواضع ويل ک８５ي.

د اسالم دين موږ  تواضع ته را بللي يو،  رسول اهلل� فرمايلي دي: 

��à�=�àÄß£ßªße� ç×åC�å�å�ãb ßUß?� ß¤ ßu=ßÇßI�>ßº 
نه  نرم９ سره چلند  او  په درناوي  لپاره  تعالی  ژباړه: ه５）وک د اهلل 

غوره کوي، مگر اهلل تعالی ي３ اوچتوي. 

په بل حديث ک３ رسول اهلل� داس３ فرمايلي دي: اهلل> ما ته حکم 

ک７ی چ３ له خلکو سره په تواضع او احترام چلند کوئ، تر ＇و خلک يو 

پر بل ＄ان غوره ونه گ３２ او يو پر بل ظلم او تيری ونه ک７ي. 

موږ بايد له خلکو سره په خوږه ژبه چلند وک７و، په هر وخت ک３ حق 

ته غاړه ک８５دو او ه５＆ وخت له حق نه سرغ７ونه ونه ک７و.

او گاون６يانو احترام وک７و، د مشرانو نصيحت  ！ولگيوالو  د ＊وونکو، 

واورو او عمل پرې وک７و.

د تواضع ضد کبر او لويي ده، کبر لويه گناه ده.

حضرت محمد� کبر داس３ بيان ک７ی: کبر د حق نه منل او خلکو 

ته سپکاوی کول دي.

تواضع 
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د ＊کلو او پاکو جامو اغوستل کبر نه گ２ل ک８５ي،  بلک３ اسالم موږ ته 

د پاک９ او نظافت امر کوي.

د تواضع يوه ن＋ه دا ده چ３ مسلمان په سالم اچولو ک３ لوم７يتوب 

وک７ي، بل ته د سالم اچولو منتظر پات３ نشي. 

فعاليتونه

۱. د ＊وونکي په مرسته د تواضع ＇و بيلگ３ بيان ک７ئ. 
۲. له مور او پالر سره ＇نگه رويه کول په کار دي؟ په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱. تواضع ＇ه ته وايي ؟  معنا ي３ ک７ئ.

۲. د تواضع په هکله پيغمبر� ＇ه فرمايلي دي؟

۳. د تواضع ضد ＇ه شی دی؟

٤. کبر او لويي ＇ه ته وايي؟

۵. آيا ＊کل３ او پاک３ جام３ اغوستل کبر گ２ل ک８５ي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوست حديثونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



62

د４رشم لوست 

په  توان  خپل  د  ته  هغوی  ＊يگ２ه،   سره  خپلوانو  پالنه،  خپلول９  د   
اندازه گ＂ه او خير رسول، په ستونزو او غم ک３ ورسره مرسته کولو ته 

صله رحمي وايي.
د  سره  خپلوانو   له  کوي،  امر  رحم９  صله  په  ته  موږ  دين  اسالم  د 
خپلوۍ پالنه پر هر مسلمان واجب ده او قطع کول ي３ لويه گناه ده. 

که  دي:  فرمايلي  داس３  هکله  په  رحم９  صله  د  محمد�  حضرت 
له  شي،  پيدا  برکت  ي３   ک３  عمر  او  روزۍ  په  چ３  غواړي  ＇وک 

خپلوانو سره دې صله رحمي وک７ي.
 مور او پالر سره صله رحمي له هر خپلوان ＇خه لوم７يتوب لري.

د صله رحم９ ＇و بيلگ３:                
۱.  خپلوانو سره تگ او راتگ، له ژوند ＇خه ي３ ＄ان خبرول او د 

هغوی د خوشحالولو ه）ه کول،
۲.  د اړتيا په وخت ک３ هغوی سره هر ډول روا  مرسته کول،

۳.  خپلوانو ته نصحيت او سمه  الره ＊وول،
٤.  د خپلوانو په من＃ ک３ د اتفاق او يووالي ه）ه کول،

۵.  هغوی سره ＊ه چلند کول او له بد چلند ＇خه ډډه کول،
٦.  د خپلوانو احترام او عزت کول، په مينه او محبت سره هغوی ته 

＊ه راغالست ويل.

صله رحمي  
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د صله رحم９ له گ＂و ＇خه: 
۱.  د صله رحم９ په پاللو سره مسلمان د اهلل> رضا ترالسه کوي.

محبت  او  مينه  ک３  من＃  په  خپلوانو  د  کبله  له  رحم９  صله  د    .۲
زيات８５ي.

۳.  صله رحمي په خلکو ک３ خوشحالي را من＃ ته کوي.
٤.  د صله رحم９ په پاللو سره د مسلمانانو ستونزې او غمونه کم８５ي.

۵.   صله رحمي د د＊من９ او کين３  مخه نيسي.

فعاليتونه
۱. د صله رحم９ په هکله په خپلو من％و ک３ مباحثه وک７ئ.

۲. د خپلوانو سره صله رحمي ＇نگه ک５دای شي؟ په دې هکله د ＊وونکي 
معلومات له ＄ان سره شريک ک７ئ.

پو＊تن３

۱. صله رحمي ＇ه ته وايي ؟

۲. حضرت محمد� د صله رحم９ په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

۳. د صله رحم９ ＇و بيلگ３ ووايئ .

٤. د صله رحم９ گ＂３ ووايئ .

کورن９ دنده

ک３  کتابچو  خپلو  په  شريف  حديث  لوست  د  دې  کوونکي  زده 
وليکي.
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يو د４رشم لوست 

ر＊تيا ويل د مسلمان ن＋ه ده. اهلل تعالی موږ ته  د ر＊تيا ويلو الر ＊وونه 
 �ß�å®åa> çr¶=� ß¤ßº�=Çà¾Ç à²ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI=�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ` :کوي او فرمايي

)التوبة ١١٩ آيت(
ژباړه: ای مؤمنانو! له اهلل نه وويري８ئ او له ر＊تينو خلکو سره ملگري شئ.

رسول اهلل� فرمايي: تل ر＊تيا ووايئ، ر＊تيا ويل مسلمان له هالکت 
＇خه ژغوري . متفق عليه

موږ بايد په خپلو ويناوو او عملونو ک３ ر＊تيني واوسو. 
کله چ３ خبرې کوو، تل بايد ر＊تيا ووايو، له چا سره چ３ وعده کوو 

بايد سرته ي３ ورسوو.
له خلکو سره زموږ اړيک３ بايد صادقانه وي، موږ مور او پالر ته تل ر＊تيا 

وايو، په ！ولگي ک３ خپلو ！ولگيوالو سره په ر＊تيا چلند کوو.
د ر＊تيا و４لو گ＂３:

۱. په ر＊تيا ويلو سره اهلل> رضا ک８５ي.
نه ي３  له بدو کارونو  ن５کو کارونو ته ه）وي،  ۲. ر＊تيا ويل مسلمان 

ژغوري.
۳. په ر＊تيني انسان باندې خلک باور کوي.
٤. په ر＊تيا ويلو سره د انسان عزت زياتي８ي .

۵. ر＊تيا ويل د نجات او خالصون وسيله ده.

ر＊تيا ويل 
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فعاليتونه
۱. د ر＊تيا ويلو په هکله په خپلو من％و ک３ بحث وک７ئ.

۲. دروغ ويل ＇ه زيانونه لري ؟ بحث پرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱. اهلل تعالی موږ ته د ر＊تيا ويلو په هکله ＇ه الر＊وونه کوي ؟

۲. رسول اهلل� د ر＊تيا ويلو په هکله ＇ه فرمايلي دي؟

۳. موږ بايد په وينا او عمل ک３ ＇نگه واوسو؟

٤. ر＊تيا ويل ＇ه گ＂ه لري؟  بيان ي３ ک７ئ .

ب: الندې تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ:

۱. موږ بايد په خپلو ويناوو او عملونو ک３ .... واوسو. 

۲. ر＊تيا ويلو سره د انسان ......  زيات８５ي .

۳. -    .......    ويل د مسلمان  ن＋ه ده.

٤. په ر＊تيا ويلو سره اهلل> ......  ک８５ي .

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د مور او پالر د حقونو په هکله لن６ه مقاله وليکي. 
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دوه د４رشم لوست 

د مور او پالر اطاعت پر هر مسلمان فرض دی. 
موږ بايد په روا کارونو ک３ د مور او پالر خبره ومنو. 

د اهلل> رضا د مور او پالر په خو＊９ ک３ ده.
 اهلل تعالی موږ ته له مور او پالر سره د ＊يگ３２ امر ک７ی دی: `َوَقَضى 

َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَوالَِدْيِن ِإْحَساًنا^ د االسراء سورت۲٣ آيت.
ژباړه: او ستا رب فيصله ک７ې چ３ يوازې د يو اهلل> عبادت وک７ئ او  

له مور او پالر سره احسان وک７ئ.
له مور او پالر سره ＊يگ２ه د هغوی پيروي کول دي. 

موږ له مور او پالر سره په خوږه او نرمه ژبه خبرې کوو، غو＊تنو ته ي３ 
په درناوي ＄واب وايو، د ژوند په چارو ک３ ور سره مرسته کوو. 

 تل د مور او پالر احترام کوو.  
موږ  مور او پالر ته د خير دعا کوو.

حکايت: 
يوه ورځ  يو صحابي حضرت محمد� ته له خپل پالر سره راغی، 
پيغمبر� ترې پو＊تنه وک７ه: دا سپين ږيری ＇وک دی؟ هغه وويل: 
مه  مخک３  نه  هغه  له  وفرمايل:  ورته  محمد�  حضرت  دی.  پالر  زما 
＄ه، مخک３ ترې مه ک５نه، نوم ورته مه اخله او داس３ کار مه کوه چ３ 

خلک هغه ته کن％ل３ وک７ي. رواه الطبرانی فی االوسط 

د مور او پالر اطاعت 
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فعاليتونه

۱. د مور او پالر د اطاعت په هکله په خپلو من％و ک３ بحث وک７ئ .

۲. د مور او پالر په وړاندې کوم آداب په پام ک３ نيول په کار دي؟ پدې 

هکله په خپلو من％و ک３ خبرې وک７ئ.

۳. د مور او پالر په وړاندې )اف( کلمه ويل روا نه دي. بحث پرې وک７ئ. 

پو＊تن３

الندې تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ: 

۱. د مور او پالر اطاعت پر هر مسلمان .....   دی. 

۲. موږ بايد په روا کارونو ک３ د مور او پالر.....   وک７و .

۳. د اهلل> رضا د مور او پالر په ......  ک３ ده .

الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ئ :

۱. اهلل> موږ ته د مور او پالر په هکله ＇ه الر＊وونه ک７ې ده ؟

۲. له مور او پالر سره ＊يگ２ه ＇نگه ک５دای شي؟

۳. رسول اهلل� د پالر د حقونو په هکله زوی ته ＇ه الر＊وونه ک７ې ده؟

٤. آيا تاس３ مور او پالر ته د خير دعا کوئ ؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د مور او پالر د حقونو په هکله لن６ه مقاله وليکي. 
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درې د４رشم لوست  

ته اسراف و４ل  پرته، ب３ ＄ايه د روا شيانو اضافه استعمال  اړتيا  له  
ک８５ي. 

اسراف په اسالم ک３ حرام او گناه ده.  
 اهلل تعالی موږ له اسراف ＇خه منع ک７ي يو: `...َوال ُتْسِرُفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ 

اْلُمْسِرِفيَن^ األعراف سورت:٣١ آيت.
ژباړه: او تاس３ اسراف مه کوئ، پرته له شکه اهلل تعالی اسراف کوونکي 

نه خو＊وي.
َغْيِر  ِفى  ُقوا،  َوَتَصدَّ َواْلَبُسوا  َواْشَرُبوا  ))ُكُلوا  فرمايي:  اهلل�  رسول 

ِإْسَراٍف َوَال َمِخيَلٍة((. رواه البخاري.
ژباړه: خوراک او ＇＋اک کوئ، جام３ اغوندئ او صدقه  ورکوئ، 

خو اسراف او کبر مه کوئ.
پوه انسان، تل له اسراف ＇خه ډډه کوي.

موږ بايد د ژوند په ！ولو چارو ک３ له اسراف نه ＄ان وساتو.
د اسراف ＇و مثالونه:

-  له اړتيا پرته د اوبو زيات استعمال، آن تر دې چ３ په اوداسه ک３ 
هم اسراف بلل ک８５ي.

-  له اندازې زيات خواړه تيارول او خوړل ي３ اسراف دی.
-  له اړتيا پرته ډ４رې جام３ او لباس اخيستل، اسراف بلل ک８５ي.

اسراف 
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-  له اړتيا پرته د بر４＋نا کارول اسراف بلل ک８５ي.
د اسراف له زيانونو ＇خه : 

-   اسراف شيطاني عمل دی، کول ي３ گناه ده.
-  اسراف ب３ ＄ايه د مال ضايع کول دي.

-  اسراف انسان په گناهونو ک３ ＊کيل کوي.
- اسراف مسلمان له عبادت او اطاعت ＇خه غافل کوي.

فعاليتونه

۱.  د ＊وونکي په مرسته په چاپيريال ک３ د اسراف ＇و بيلگ３ ووايئ. 
۲. آيا د اسراف او سخاوت تر من＃ توپير شته؟ بحث پرې وک７ئ. 

۳. الندې چارې په گوته ک７ئ چ３ روا  او که ناروا دي:
)  بخل،  م５لمه پالنه،  سخاوت، پاسلنه (

پو＊تن３

۱. اسراف ＇ه ته ويل ک８５ي؟
۲. اسراف ول３ گناه ده ؟

۳. اهلل تعالی موږ ته د اسراف په هکله ＇ه الر＊وونه ک７ې ده؟
٤. د اسراف ＇و مثالونه ووايئ.
۵. د اسراف ＇و زيانونه ووايئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې له لوست ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره د اسراف په 
هکله يوه مقاله وليکي.
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＇لور د４رشم لوست 

اهلل تعالی مسلمانو ＊％و ته د حجاب رعايتولو امر کوي. 

د ＊％３ بدن او ＊ايست پ＂ولو ته حجاب وايي.

مسلمانه ＊％ه بايد له نامحرمو ＇خه پرده وک７ي. 

حجاب د مسلمان３ ＊％３ د عزت ساتنه کوي. 

د مسلمان３ ＊％３ لباس بايد الندې ＄انگ７تياوې ولري:

۱.  جام３ بايد نرۍ  نه وي چ３ بدن ترې ＊کاره شي.

۲. جام３ بايد پراخه وي، تنگ３ نه وي چ３ د بدن غ７ي پک３ معلوم شي. 

۳.  جام３ ي３ بايد د نارينه وو په ＇５ر نه وي.

٤.  جام３ بايد د کافرانو له جامو سره مشابهت ونه لري.

۵.  ！ول بدن بايد پک３ پ شي.

حجاب
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د حجاب گ＂３: 

- د حجاب په رعايتولو د اهلل تعالی امر پر ＄ای ک８５ي.

-   حجاب پر ＊％ه د تيري مخه نيسي.

-   حجاب د پاک３ او اصيل３ ＊％３ ن＋ه ده. 

-   خلک د حجاب لرونک３ ＊％３ احترام کوي.

فعاليتونه

 ۱. د حجاب په هکله په خپلو من％و ک３ بحث وک７ئ.
۲.  حجاب د پاک３ او اصيل３ ＊％３ ن＋ه ده. په دې هکله په خپلو من％و ک３ 

خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

۱. اهلل تعالی مسلمانو ＊％و ته د ＇ه امر ک７ی دی؟

۲. حجاب ＇ه ته  وايي؟

۳. د مسلمان３ ＊％３ لباس بايد ＇ه ＄انگ７تياوې ولري؟

٤. حجاب کول ＊％３ ته ＇ه گ＂ه لري؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د ياد لوست گ＂３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي او په 
راتلوونکي ورځ ک３ دې په ！ولگي ک３ ولولي.
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پن％ه د４رشم لوست 

د اهلل تعالی مرسته له هغه بنده سره مل ده چ３ له نورو خلکو سره 

مرسته کوي.  

مسلمان له اړو خلکو سره مرسته خپل مسؤوليت گ２ي.

له خپل مال ＇خه مسکينانو او فقيرانو ته صدقه ورکوي.

مسلمان د توان او قدرت په اندازه صدقه ورکوي.

 صدقه ورکول مسلمان له دوزخ ＇خه ژغوري.

 رسول اهلل� داس３ فرمايي: «اتَُّقوا النَّاَر َولَْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة» . رواه البخاري.

ژباړه: په صدق３ ورکولو سره ＄ان له دوزخ ＇خه وژغورئ، که ＇ه هم 

د خرما يوه ！و！ه وي.

 لوم７ی بايد غريبو او اړو خپلوانو ته صدقه ورک７ل شي، په دې ک３ 

اجر او ثواب زيات دی، رسول اهلل� فرمايي: «لَُهَما أَْجَراِن أَْجُر اْلَقَراَبِة 

َدَقِة». رواه البخاري. َوأَْجُر الصَّ

د صدق３ فضايل
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ژباړه: د دوی لپاره دوه اجره دي، يو ي３ د خپلوۍ د پالن３ او بل ي３ 
د صدق３ ورکولو.

د صدق３ ورکولو گ＂３:
-  په صدق３ ورکولو اهلل> له مسلمان ＇خه راضي ک８５ي.

＇خه  مصيبتونو  او  ستونزو  ډيرو  له  مسلمان  سره  ورکولو  صدق３  - په 
نجات مومي.

- په صدق３ ورکولو د مسلمانانو په من＃ ک３ مينه او محبت زيات８５ي.
-  اهلل تعالی د صدق３ ورکوونکي په مال او عمر ک３ برکت اچوي.

فعاليت
۱. د خپلو مرستو ＇و بيلگ３ چ３ له غريبانو او خپلوانو سره مو ک７ې دي، په 

！ولگي ک３ بيان ک７ئ.
۲. صدقه او خيرات بايد په پ＂ه ورک７ل شي. په دې هکله خبرې وک７ئ.

پو＊تن３

الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ئ :

۱. د اهلل تعالی مرسته له چا سره مل وي؟

۲. رسول اهلل�د صدق３ په هکله موږ ته ＇ه الر＊وونه ک７ې ده؟

۳. لوم７ی بايد چاته صدقه او خيرات ورک７ل شي؟
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٤. صدقه ورکول مسلمان ته ＇ه گ＂ه رسوي؟

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

۱. په صدق３ ورکولو سره ＄ان له......... وژغورئ.

۲. لوم７ی بايد غريبو او اړو .........   ته صدقه  ورک７ل شي .

۳. په صدق３ ورکولو سره له مسلمان ＇خه اهلل> .........  ک８５ي.

٤. اهلل تعالی د صدق３ ورکوونکي په مال او عمر ک３.........  اچوي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې لوست په خپلو کتابچو ک３ وليکي.


