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 .کوم   ل ی پ   ی مهربان د   شه ی او هم   ر ډی   ې مدد د نوم د اهلل چ   په 

 رسيزه

ِفرُهُ، َوَنُعوُذ بِاهللِ ِمنح   إِن   َتغح َتِعیُنُه َونَسح د هللِ، ََنحَمُدهُ َونَسح َمح اْلح
َفال  اهلُل  ِدهِ  َيهح َمنح  َماِِلَا،  عح

َ
أ َسیَِّئاِت  َوِمنح  ُفِسَنا  نح

َ
أ ورِ  ُُشُ

نح ال إََِلَ إاِل  اهلُل 
َ
َهُد أ شح

َ
لُُل َفاَل َهاِدَي ََلُ، َوأ نح یَضح ُمِضل  ََلُ، َومح

دَ وَ  َداً َعبحُدهُ َوَرُسوَُلُ  هُ حح ن  ُُمَم 
َ
َهُد أ شح

َ
 .ال َُشِيَك ََلُ، َوأ

 :بعد اما

 رو ډېاو په خپلو    ړیعزت ورک   ر ډېبنيادمو ته    تعایل  اهلل
 وييل:  دي، اهلل تعایل يړغوره ک یهغو ېخملوقاتو ي
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ب مو    ې)او  ته  اوالدي  آدم  د  ورك  ر ډېشكه    (. ىړعزت 
 [. 70]اإلرساء: 

د د  ک   ېاو  عزت  په  د  ېي  ې امت  هم    روایلډېنور    ېپه 
)صیل -غوره نيب حممد    ولوټد خپلو نبيانو تر    ېچ  ،ړیک

وسلم( عليه  ک   ېي  -اهلل  کتابونو   ،یل ېږ رال  ېپه  خپلو  د 
ي کريم  قران  کتاب  ک   ېپر   ې غوره  خپل   ړینازل  د  او 
ي اهلل   ،ید  ړیک  ښورته خو  ېرشيعت سرت دين اسالم 

دي:    تعایل ا)تاسو  وييل  یاست  امت  شوي   ستلیغوره 
به امر کوئ او َل بدیو به    ویكید خلكو د پاره، په ن  استی

ایمان لرئ، او که اهل کتابو    هللخلک منع کوئ او په ا
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واى )نو دا( حتماً ورته غوره وه، )بیا    ىړ)هم( ایمان راو
 فاسقان دي(   ېمؤمنان خو زياتره ی ېی ېینځهم( 

 [.  110]آل عمران: 

اسالم ته   ېچ  ینعمت دا د  یيو لو   پر انسان د اهلل تعایل
  يړ ورنصيب ک  ېثبات پر   ي،ړ وک  ېد هدايت احسان پر 

 ې دغه کتاب چ  ي،ړ عمل وک  ې او پر احاکمو او قوانينو ي
په   ، ید  یخو د مضمون هل پلوه لو  کوچین  ېپه حجم ک

ا  هګتو  هډنل په  اسالم  هغه    هړد  ته  مسلمانانو   هڅنويو 
سرت   ېنه دي، د د  هښ  ېتر   دلېک  ېناپوه پات  ېچ  ي ښور 

ور  اصول  وي  ېچ  يښدين  هل    ژندلېپ  ېکه  هغو  د  او 
به   ېنو د علم په طلب پس  ،ړعمل وک  ېرسه سم ي  تنوښغو
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پر  يځوو  پوه  ېاو  ال  وک  هڅه  دوېد  خپل   وڅ  ي،ړ به 
او د   -()صیل اهلل عليه وسلم- د هغه نيب حممد    ار،ګپرورد 

به بيا په   يګنو د اهلل بند  ژين؛ې وپ  هښهغه دين اسالم ال  
ز او بصريت رسه کوي،  ي  هړپوهه  د    ېبه  او  مطمنئ وي 

او د هغه د نيب حممد   دوېک  ېدږ عبادت په کولو اهلل ته په ن
ايمان   ېبه ي  ۍد سنتو په پريو   -)صیل اهلل عليه وسلم(-

 .يېږ زيات

برکت   ېک  يکټکتاب په هر    ېد د   ې چ  مړنه غوا  تعایل  اهلل
 ې ورسوي، يواز  هګټ  ېواچوي، اسالم او مسلمانانو ته پر 

ژونديو او    ولوټ  ېومين او ثواب ي  ېد هغه د رضا لپاره ي
 .مسلمانانو ته ورسوي  وړ م
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 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني وصیل 

 .بن الشيبة الشهري  حممد

 .ه۱۴۴۱ /۱۱ /۲

 *** 
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 .الله مې رب دی 

وك  ی)اوييل:    تعایل  اهلل عبادت  خپل رب  د   ئ، ړخلكو 
 ې د د  وميب،ړ  ېاو َل تاس  ئړ پیدا ک  ېی  ېتاس   ېهغه چ
 .[21]ابلقرة:  وساتئ(. ان ځ ېلپاره چ

 

َل هغه پرته بل   ې)اهلل هماغه دى چوييل:    اهلل تعایل •
 .[22]احلرش:  د عبادت نه شته(. قیال

نه شته)نه   یش  یڅ )د هغه په شان هدي:    يل يفرما  تعایل  اهلل
ک ذات  ک  ېپه  صفاتو  په  نه  هماغه  ېاو  او    هښ ( 

 .[11]الشورى:  يلدونكى دى(.  دونكىېاور 
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او د بل هر يش رب هم، د   یهمدا اهلل زما رب هم د •
او د    یروزي ورکوونک  ،یهر يش مالک، پيدا کوونک

 .یونکړهر يش تدبري جو

بند  ېیواز • د  بل   ،ید  ړو  ګۍهمغه  نه  پرته  هغه  هل 
 .ړو ګۍشته او نه بل د بند ارګپرورد 

 ې خپله ي  ېچ  صفات لري   ړنومونه او لو  يلکښ   ېداس  هغه
)صیل اهلل عليه -او د هغه نيب    يړ لره ثابت ک  انځهم  

ک   -وسلم( ثابت  ورلره  چ  يړ هم  او    ې دي،  کمال  په 
نشته    یش  څهي  ر څېد هغه په    ديل،ېاوج ته رس   ېک  ايستښ

 .ید یدونکاو یل یدونکېاو هغه اور 

 دا دي ېنومونه ی ستهی اښ رډی ېینځ: 
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پاچا،   واکمن،ځمهربان،    ،ىوركوونك  روزي 
وروكونك  ،ىدونكېاور  وار،    ،ىيلدونك  ،ىامن  ذمه 

کوونك  کوونك  ،نیب   کيبار  ،ىپیدا  او    ىبسنه 
 .ىونكښب

بند   :الرزاق  ید هغو  ېذمه وار، چ  ۍروز   ېد هغ  انوګد 
 .ژوندي دي ېاو بدنونه پر  ونهړز

ن هر يش ته   ېخاوند چ  ۍمهربان  ېاو پراخ  ېد سرت   :الَرَّْحح
 .ده ېورغل

عجز شته او نه   ېنه پک  ېتوان خاوند چ   ړ د بشپ  :القدیر
 .ياړ ست
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 ولو ټقهر او تدبري په صفاتو موصوف او د    ،ۍد لوي  :الَملِك
 .يېږک ېترصف پک ېهغو شيانو مالک چ

چ  :السمیع ذات   دل ېاور   اکره ښاو    ټپ  ولټ   ېهغه 
 .شيان درک کوي  دونکيېک

اَلم  .هل هر نقصان، آفت او عيب نه پاک :الس 

که  ،ید ېتر نظر الند ېي هر یش ېهغه ذات چ :ابَلِصيُ 
پوه   ېپر   ،یوي، د شيانو یلدونک  او کوچین  ټپ  ومره څ

 .یخرب د ېي  خهڅ وټاو هل پ

د    :الَوكِیحل وار،  ذمه  روزيو  د  خملوق  خپل  د   یهغود 
 ېخپل دوستان ي  ېمصلحتونو رسپرست او هغه ذات چ
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 ه څ او هر    يړ ک  ېورته اسان  ېي   ېنيويل، نو چار  ۍ په دوست
 .یبس د ید ېلره ي 

داس  :اخلالق کوونک  هګتو  ېپه  راپيدا  شيانو  او    ید 
 .ېنه ده یلدل شو هګلېب ې ي ېخمک ېچ  ،یوونکځپن

ته عزت ورکوي،   انوګخپلو بند  ېهغه ذات چ  :اللطیف
 .پوره کوي  ېي ېتن ښکوي او غو ېرحم پر 

هغو شيانو   ولوټ ته په    انوګخپلو بند  ېهغه ذات چ  :الََكِف 
د ده په   ېدي، او هغه ذات چ  ړورته ا  ېبسنه کوي چ  ېک

 .پروايي ده ېبسنه او ب خهڅهل بل هر چا  ېمرسته ک

ر    ناهونو ګد    ید هغو   انګخپل بند  ېهغه ذات چ  :الَغُفوح
 .نه ورکوي  ېهل رشه سايت او زسا پر 
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 تښپيداي  ک ډ  ۍد اهلل په عجيبه او هل اسان  مسلمان
خملوقات خپلو کوچنيانو   ېچ   وروګغور کوي، لکه    ېک

او پاملرنه حريص   ولوړ په م  ې ته پاملرنه کوي، تر هغه ي
بسيا يش، نو پايک ده هغه ذات لره   انځپر    ېچ   وڅوي تر  

  ې ي   ۍهل مهربان  ،ېپر   یدي او مهربان د  ېي  ي ړ پيدا ک   ېچ
پوره کمزوري   ېدا خملوقات ي   ېچ  ېهل د  رسه   ېدا هم ده چ

مرسته وررسه    ېچ  يړورته برابر ک  ې ي  هڅ  ېدي، خو داس
 .کوي  هښ ېکوي او حالت ي

 *** 
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  - )صلی الله علیه وسلم( - نبي مې محمد  

 دی 

تعایل دي:    )اهلل(  دى-)فرماييل  داس  -دا  یو  ته   ې تاسو 
  ې چ  ه څدى،    خه څخپله َل همدا تاسو    ېرسول راىلغ چ

ک کوي ړتاسو  مشقت  ده    ې)په  په  هغه  اچوي(    ر ډېمو 
تمام  رانګ درانه(  حريص    ښېګڼېپر    ېستاس   ي،ېږ)او 

 .[128]اتلوبة:    دى(.  ىږدى، په مؤمنانو مهربان خواخو

تعایل د  فرماييل دي:    )اهلل(  مو  ته  لپاره   ولوټ)او  خلكو 
 .[107األنبياء: (. ]ېی ىلېږل هګد یو رْحت په تو ېیواز

 .رمحت  یشو ۍالډ -)صیل اهلل عليه وسلم(- حممد
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د نبيانو    -)صیل اهلل عليه وسلم(-د  عبداهلل    یزو   حممد
ل د   ( رسوالنو  پاړۍاو  رسوونک  ی (  تعایل   ، یته  هل    اهلل 
 ي ښخري ورو   وڅ  ه،ېږ خلکو ته راول  ولوټاساليم دين رسه  

 یلو  ېچ  يړ منع ک  ېاو هل رشه ي  ،یخري توحيد د  یلو  ېچ
 .رش اهلل رسه رشيک نيول دي

ش  په ک  ېچ  ېي  انويکومو  ک   ړیامر  طاعت    ېي  ېهغو 
په هغو    ړیخرب ورک  ېچ  ېاو هل کومو شيانو ي  ،یواجب د

منع او   ېچ  ېهل کومو شيانو ي  ،یتصديق واجب د  ېي  ېک
رضوري دي، او د اهلل عبادت   ېساتل تر   انځ  ړېک  ېنه

 .ي ېږ د هغه هل رشيعت رسه سم ک ېبه يواز
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اهلل    ينېانبياوو رسالت د يواز  ولوټد    ېاندړده او هل ده و   د
 .رشيک نه لري  څهي  ېعبادت ته بلنه وه، چ

 ې صفات په الند  ېینځ  -)صیل اهلل علیه وسلم(-هغه    د
 :دي ولډ

ز  تينويل،ښر صرب،  نريم،   هښسخا،    ورتيا،ړمهرباين، 
 .نهښاخالق، عدل، تواضع او خب

 *** 
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 قران کريم مې د رب کالم)خربی یې( دی 

د خپل رب   ېخلكو یقینا چ  ی)ادي:    يل يفرما  تعایل  اهلل
  اييڼ ر  ندهګرڅديلل درىلغ او تاسو ته مو    َكرهښَل لوري مو  

 .[174]النساء:  )ىچ قران دى(.  ړېنازَل ک

تعایل  قران اهلل  د  د  کريم  نيب    ېچ  ی هغه الکم  پر خپل 
  و څ  ،ید  ړینازل ک   يې  -)صیل اهلل عليه وسلم(-حممد  
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ته وبايس او    ا ڼر  -د ايمان-هل تيارو نه    -د کفر -خلک  
 .ي ړبرابر ک ېته ي ېالر  ېغېن

  ې ي  وکڅاو    ی ثواب د  یولويل؛ هغه لره لو  ېچ  ېي  وکڅ
 .وي  الره به تلیل  غهېپه ن ي،ړعمل وک وونوښپر الر  ېچ

 *** 
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 د اسالم بناوې پېژندل غواړم 

)اسالم پر  وييل دي:    -)صیل اهلل عليه وسلم(-اهلل    رسول
 ګۍ َل اهلل پرته د بند  ېچ  وايهګ  ېد د  ،یشیانو بنا د  وځپن
او ُممد   وکڅهی  ړو د   -)صیل اهلل علیه وسلم(-نشته 

د رسول  رمضان   ځ ملون  ،یاهلل  د  وركول،  زاکت  قایمول، 
 .روژه نیول او د بیت اهلل حج کول(

 ېهر مسلمان ي   ېعبادتونه دي چ  ېداس  ېاسالم بناو   د
ک  تررسه  د  يړ بايد  نه  هغه  تر  اسالم  انسان  يوه  د   یاو 
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ي او په  بناوو د فرضيت عقيده و نه لر   ېد د  ېچ  ح،يصح
بنا    ېاسالم پر همد  کهځ  ي،ړتررسه نه ک   ېي   ولډ  ړ بشپ

 .ي ېږ ورته ويل ک ېامله د اسالم بناو ېهل همد ،ید

 دغه دي ې بناو دا: 

رکن: ❖ يا  بنا  د  لومړۍ  چ   وايهګ  ېد  اهلل   ېورکول  هل 
بند د  هي  ړو  ګۍ پرته  اهلل   وکڅبل  د  او حممد  نه شته 

 .یرسول د

یقینا َل اهلل پرته    ېشه چ ی)نو پودي:  يل يفرما تعایل اهلل
 .[19]حممد:  نه شته(. ړبل د عبادت و 

تعایل  او داس  - دا دى-)دي:    يل يفرما  اهلل  یو  ته   ېتاسو 
  ې چ  ه څدى،    خه څخپله َل همدا تاسو    ېرسول راىلغ چ
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)او   رانګ  ر ډې)تاسو ته سخت وي( هغه په ده  وي ړتاسو ک
تمام نه(  په   ښېګڼېپر    ېستاس  ي،ېږ درا دى،  حريص 

 .[128]اتلوبة:   دى(.  ىږمؤمنانو مهربان خواخو

هل اهلل پرته بل   ېمعنا دا ده، چ  ۍواهګد    »ال هلإ إال اهلل«  د
 .حق معبود نشته څهي

په کوم يش   ېمعنا دا ده، چ   ۍواهګد    »ُممد رسول اهلل«  د
ک امر  ي  ېوي  ړیهغه  شيانو  کومو  هل  خرب   ېچ  ېمنو، 

او   ېنه  ېچ  ېهل کومو شيانو ي   و،ړ وک  ېتصديق ي  ړیورک
هل رشيعت رسه سم د    ېاو يواز  وړ وک  ېتر   هډډ  ړېمنع ک

 .وړ وک  يګاهلل بند
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 .ادا کول هځد ملان هګتو حيپه صح دوميه بنا: ❖

 .[110]ابلقرة:  و دروئ. ځ او ملونفرماييل دي:  تعایل اهلل

  ړی په هغه طريقه ادا ک  ېته وايي چ  ېقايمول د  هځملان  د
او د هغه رسول ُممد   ی د  ړیفرض ک  اهلل تعاىل  ېيش چ

 .ید ودىلښته  ږمو -)صیل اهلل علیه وسلم(-

 

 .هړد زاکت ورک درېيمه بنا: ❖

 .[110]ابلقرة:    )او زاکت وركوئ(.فرماييل دي:    تعایل  اهلل
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ازمويلو   ۍتينولښد مسلمان د ايمان د ر  اهلل تعایل  زاکت
 ې د د  ارګد خپل پرورد   ېبل دا چ  ،ید  ړیلپاره فرض ک

او د    ړیورک  ېد مال نعمت ي  ېچ  يړ احسان شکر ادا ک
 .يړمرسته وک  منوړغريبانو او ا

 لړ مستحقو خلکو ته ورک  ې وي چ  ېداس  هړ زاکت ورک  د
 .يش

 ېانداز   ېالکټ  ېچ   یيو فرض حق د  ېپه هغه مال ک  زاکت
 ې چ يېږ خلکو ته ورکول ک  وهل ډ( ۸اته )وي،  دیلېته رس 

دي او غريب او مسکني    يړ ذکر ک   ېاهلل په قران کريم ک 
 .دي  ېهم په ک
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سوي، د مسلمان    هړاو ز  ۍد مهربان  ې ک  هړ زاکت په ورک   د
  ونوړد اخالقو او مال د پاکولو، د غريبانو او مسکينانو د ز

  ې د مين   ځتر من  وګړ د و  ېونلټ  ېخوشحالولو او د مسلمان
هل    ، یکولو صفت پروت د  يړپياو  يکوړد ا  ۍاو ورورول 

ادا کوي او   هښپه خو   هړمسلمان د ز  کېن  ېامله ي  ېهمد
  ې نور خلک پر   ېچ  يېږ امله خوشحال  ېهل د  ېي  هړ رکپه و

 .خوشحاهل شوي دي

سپینو زرو، نغدو   ذخيه شويو رسو زرو،  پهزاکت اندازه    د
د   ته جو  ګټېاو  پلور  او  پي    ريزو ګشويو سودا  وړلپاره 

او یو    دىلېته رس  ېانداز  ېاک ټ   ېقیمت ی  ېچ  ېتوكو ک
 .ده ٪۲.۵وي؛  یشو رېت ې اکل پر ړبشپ
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 ، ښ)او  یژو  یچارپا  ر ېيو معلوم شم  وکڅراز که    دغه
 ېچ   ېهل د  ېموده ب   یر ډېولري او د اکل    (ګډېغوا او  

نو   ېياو ګ  ېد زمک  يړ خوراک ورک  ېخاوند ي وخوري، 
 .یفرض د ېزاکت په ک

نو ک  وو،ېپه هغو دانو، مراز    دغه هم زاکت   ېاکنونو او خزا
د زمک  ېچ   ی فرض  ته   ېانداز  ېالکټاو    يځراو  ېهل 

 .وي  ديل ېرس 

 

 روژه نيول ېد رمضان د مياشت څلورمه بنا: ❖



 د نوي مسلامن لپاره ګټور کوچنی کتاب  

 

24 

 ېمؤمنانو پر تاسو روژه داس   ی)افرماييل دي:    تعایل  اهلل
 ېفرض شو  ېلكه َل تاسو نه پر خمكینیو چ   ،ېفرض شو

 .[۱۸۳]ابلقرة:  (.ئړساتنه وك انځ ېلپاره چ ې وه، د د

دا د    اکل نهمه میاشت ده،د    ېک  هجري کزيهپه    رمضان
د اکل د نورو  ېمسلمانانو په اند يوه حمرتمه مياشت ده چ

مياشت روژه    وهلټمقام لري او    ګړیانځمياشتو په پرتله  
 .یيو رکن د خهڅاراکنو  وځد اسالم هل پن ېنيول ي

  ې مياشت  ېد مبارک  ېد روژ  ېته وايي چ   ېرمضان روژه د  د
راختو    ېک  و ځور   ولوټپه   َل  سهار  لو  خهڅد  ملر   دوېتر 
خوراک،    ېپور  روژه   اک،څښَل  هر  بل  او  کوروايل 
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  ړی وك   يګکولو د اهلل بند   هډډپه    خهڅماتوونكي يش  
 .يش

 

 

 

 .د بيت اهلل رشيف حج کول پنځمه بنا: ❖

اهلل  فرماييل دي:    تعایل  اهلل د  د)او  د  پر خلكو   ېلپاره 
وس پیدا   ېهغه ته د الر ېچ وك څکور حج )الزم( دى، 

 .[97]آل عمران :  (.يړک

د ادا    ېچ  یپر هغه چا فرض د  لځيو    ېپه ژوند ک  حج
عباداتو د   وګړ انځوخت د    الک ټلري، دا په    ېکولو توان ي

د   ېمکرم  ېادا کولو په موخه د بيت اهلل رشيف او د مک
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)صیل -قصد ته وايي، حج نيب کريم    ايونوځنورو مقدسو  
وسلم( عليه  ک  -اهلل  و  ړیهم  هغه  هل  او  نورو   ېاندړو 

و   ړیهم او ابراهيم عليه السالم ته اهلل امر ک  غمربانوېپ
 ه ړا ېپه د اهلل تعایل ي،ړ د حج اعالن وک ېخلکو ک ېچ

ک کريم  قران  دي.    ېپه  کوييل  خلكو  په  حج    ې)او  د 
(  ولډنه پيل او په هر )   ېالر  ې لر  ېَل هر  ېچ   هړاعالن وك

 .[ 27]احلج : سپاره درته رايش(.  ښاو رګنډ

 *** 
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 د اميان ارکان پېژندل غواړم 

وسلم(-نيب    هل عليه  اهلل  ا  خهڅ  -)صیل  په  ايمان    ه ړ د 
په   ،ېپه اهلل، په مالیكو ی  ې)چويل:    ېشو نو وي  تلښوپو

او د تقدیر   ځد قیامت په ور   ،ې په رسوالنو ی  ،ېکتابونو ی 
 .(ېپه خي او ُش ایمان ولر
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هر مسلمان    ېهغه عبادتونه دي چ  هړايمان اراکن د ز  د
 يېږک   حيته رضور دي او د يو چا اسالم تر هغه نه صح

امله ورته    ېپر دغو عبادتونو عقيده و نه لري، هل همد  وڅ
ي اراکنو رسه  اراکن ويل شوي دي. د اسالم هل  ايمان   ېد 

د اسالم اراکن هغه ظاهري اعمال دي   ېچ  ،یتوپري دا د
لكه کمه طیبه تررسه کوي،  وړ په خپلو غ ېي انانس ېچ

ايمان اراکن د ز  او زاکت،  ځ ويل، ملون  هغه اعمال   هړ او د 
ي  ېچدي   د   هړپه ز  ېانسان  پر اهلل،  ادا کوي، لکه  رسه 

 .هغه پر کتابونو او د هغه پر رسوالنو ايمان درلودل

معنا: او  مفهوم  اميان  ماليکو،   د  پر  هغه  د  اهلل،  پر 
او د تقدير په خري او   ځکتابونو، رسوالنو، د اخرت پر ور 
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 ېهغو شيانو پريوي چ   ولوټلکک تصديق او د    ه ړرش د ز
وسلم(-رسول   عليه  اهلل  پيل   ي،ړراو  -)صیل  هغو  د  او 
په وينا لكه د »ال هلإ إال اهلل« ويل، د قران   ېد ژبکول:  
اال   تسبیح  تالوت،کريم   اَل  تهلیل)ال  او  )سبحان اهلل( 

 .اهلل( او د اهلل ثنا بیانول

حج او روژه... او په   ،ځ لكه ملون  او د ظاهري غړو په عمل:
دي، لكه د اهلل ُمبت   يلړت  ېپور   هړپه ز  ېچ   وړباطين غ

 .پر هغه تولک او هغه لره اخالص ره،ېاو هغه نه و 

کوی: داسې  تعريف  لنډ  يې  خلک  ز  ځينې  او   هړد  باور 
ژب  د  غ  ېتصدیق،  د  او  چ   وړاقرار  طاعت   ېعمل،  په 

 .يېږکم ناهګاو په   يېږزيات
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 اهلل ايمانپر  لومړی رکن: ❖

شكه مؤمنان هغه کسان دي   ې)بفرماييل دي:    تعایل  اهلل
 .[62]انلور:  وي(. ىړایمان راو ېپه اهلل ی ېچ

په ربوبيت، الوهيت او   ېکوي چ  تنهښاهلل ايمان دا غو  پر 
 ې ومنل يش، او ايمان الند  ېهغه يواز   ېاسماوو صفاتو ک

 :شيانو ته شامل دي
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 .پر شتون ایمان )سبحانه وتعاىل(اهلل  د

هغه د   ېپر ربوبيت ايمان او دا چ  )سبحانه وتعایل(اهلل    د
کوونک پيدا  مالک،  يش  ورکوونک  ،یهر  او   یروزي 

 .یاکرساز د

چ  د دا  او  ايمان  الوهيت  پر  پاک  د   ېيواز  ېاهلل  همغه 
و پک  څهي   ېچ  ،ید  ړعبادت  لکه   ې رشيک  لري:  نه 

مرسته غو  ،ځملون نذر، حالهل،  غ  تل،ښداع،  او    تلښوپناه 
 .نور عبادتونه ولټ

 ې صفتونو ايمان چ  وړنومونو او لو  ايستهښاهلل پر هغو    د
)صیل اهلل عليه - او نيب    يړ ته ثابت ک  انځهم    ېخپله ي
دي، او د هغو نومونو او   يړ هم ورلره ثابت ک  ېي  -وسلم(
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يا   يړ نه نيف ک  انځهغه هل خپل    ېصفتونو نيف کول چ
دي، او    يړ نيف ک  ېتر   -وسلم()صیل اهلل عليه  -نيب    ېي

اخري حد ته   الکښاو صفتونه د کمال او    ه نومون  ېدا چ
په    ديل ېرس  هغه  د  او  هغه   یش   څهي  ر څېدي  او  نشته، 
 .ید یاو یلدونک یدونکېاور 

 

 پر ماليکو ايمان دويم رکن: ❖

)اهلل لره ستاینه ده، َل نوي رسه د  فرماييل دي:    تعایل  اهلل
  ې پیدا کوونكي )لره(، د دوه دوه، در  ېمكځاسمانو او  

استازي   لورو څ  لورو څاو    ېدر مالیكو  واال  وزرونو 
لره، چ   وونكيځرګ   ه ګ نڅ  ېهغه په خملوق ک   ې)اهلل( 



 د نوي مسلامن لپاره ګټور کوچنی کتاب  

 

33 

هر    يړغوا  په  اهلل  یقینا  کوي  زياتواىل  قادر   هڅهومره 
 .[1]فاطر:  دى(. 

يوه غييب دنيا ده او   ېماليک  ېايمان لرو چ  ېپر د  ږمو
پيدا   ې( نه ياڼهل نور)ر  ېدي چ  انګبند  ېد اهلل داس  یهغو

او    يړ ک ي  انځدي  او رس  ېلره    يټيټطاعت کوونکي 
 .دي ړېک

 ر ېاو شم  واکځ  ېچ  یيو سرت خملوق د  یهغو  ېدا چ  او
نومونه،   ېداس  ېهر يو ي  ،یته معلوم د  اهلل تعایل  ېيواز  ېي

دند او  چ   ېصفتونه  تعایل  ېلري،   ګړېانځورته    اهلل 
  ې چ  ،ید  خهڅ   یدي، جربيل عليه السالم هم هل دو  يړ ک
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ور په   لړو  ېهل لوري د هغه رسوالنو ته د وح   د اهلل تعایل
 .و هړاغ

 

 .پر کتابونو ايمان درېيم رکن: ❖

پر اهلل ایمان    ږ تاسو ووایئ: مونفرماييل دي:    )اهلل( تعایل
شوي دي،    ىړته نازل ک  ږمون  ېچ  هڅاو پر هغه    ىړراو 

ابراهیم او اسٰمعیل او اسٰحق او یعقوب    ېچ  هڅاو پر هغه  
 ږ شوي دي، او )مون  ىړته نازل ک  ېاو )د هغوى( اوالد 

راو پر هغه    ىړایمان  ته    ېچ  هڅدى(  او عیٰٰس  موٰٰس 
د خپل رب َل جانبه   ېچ  هڅشوي دي، او پر هغه    ىړورك

د    ېپه دوى ک  ږشوي دي، مون  ىړ)نورو( نبیانو ته ورك
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خاص د هغه    ږفرق نه کوو، او مون  ېک  ځ یو په مین  ېڅ ه
 .[136]ابلقرة: )اهلل( حكم منونكي یو. 

 .یاسماين کتابونه د اهلل الکم د  ول ټ  ېباور چ  څغو  ېد  پر 

حق رسه د اهلل عز وجل هل   اکره ښدا کتابونه په    ېدا چ  او
بند خپلو  د  رانازل   انوګلوري  رسوالنو  پر  هغه  د  لپاره 

 .شوي 

چ  او حممد    ېدا  نيب  خپل  پاک  عليه -اهلل  اهلل  )صیل 
راول  ولوټ  -وسلم( ته  د  ه،ېږ خلکو  په  ي  ېنو   ول ټ  ېرسه 

ک منسوخ  دينونه  ي  لړخمکيين  کريم  قران   ولوټپر    ېاو 
او اهلل   اوه،ځر ګسخ و نا  یاسماين کتابونو مسلط او د هغو

ذمه   ېبدلون او حتريف نه د قران کريم د ساتن  ولډهل هر  
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خپله دا ذکر    ږ)یقینا مووييل.    . اهلل تعایل تهواري واخيس
]احلجر   حتما ساتونكي یو(.  ېی  ږاو همدا مو  ىړنازل ک

 :9 .] 

کتاب   وروسیت  قران کريم انسانانو ته د اهلل تعایل  کهځ 
  وروستین  -)صیل اهلل عليه وسلم(- حممد    ېاو نيب ي  ید
اهلل د قيامت   ېچ   یاو اساليم دين هغه دين د  ،ید  غمربېپ

ته خو  ېپور  ځېتر ور  تعایل  ،ید  ړیک  ښانسانانو   اهلل 
 )یقینا اهلل ته منیل دین اسالم دى(.  فرماييل دي: 

 .[19]ال عمران: 

تعاىل  ېاسماين کتابونه چ  هغه ک   اهلل   ې په خپل کتاب 
 :دي، دا دي ي ړذکر ک



 د نوي مسلامن لپاره ګټور کوچنی کتاب  

 

37 

نيب حممد    د پر  لوري  هل  پالونکي  د  اهلل  خملوقاتو  )صیل 
 .ید ینازل شو عليه وسلم(

مویس  ېچ  :تورات نيب  خپل  پر  نازل   اهلل  السالم  عليه 
 .و ړیک

عيیس  ېچ  :اجنیل نيب  خپل  پر  نازل   اهلل  السالم  عليه 
 .و ړیک

 ړی اهلل پر خپل نيب داوود عليه السالم نازل ک  ېچ  :زبور 
 .و

عليه   ېچ  :ېابراهیم صحیف  د ابراهيم  نيب  پر خپل  اهلل 
 .ېو ړېک ېالسالم نازل
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 .ايمان غمربانوېپر پ څلورم رکن: ❖

دي:    تعایل  اهلل موفرماييل  رسول    ږ)او  یو  ته  ولس  هر 
وملان  ېچ  ه،ېږول معبودانو    ئځاهلل  باطلو  َل    ان ځاو 

 .[36]انلحل:  وساتئ(.

يو رسول    ېپه هر امت ک  اهلل تعایل  ېيقني چ  څغو  ېد  پر 
بلل،   ېيواز  ېي  یهغو  ېچ   ،ید  یلېږ ل ته  د اهلل عبادت 

هل اهلل پرته    ېنه منل چ  هڅرشيک نه لري، او د هغه    ېچ
 .يېږ عبادت ک ېي
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وو،   انګاو د اهلل بند  يړ انسانان، س   ولټ  یهغو   ېدا چ  او
 اران ګز ې شوي وو، پره  لړ او تصديق ک  توينښر  یاو هغو

الره    غهېاو پر ن  ودونکيښ  ې الر   ېغېاو امانتدار وو، د ن
 ولډ  ړ وو په بشپ  يل ېږاهلل وررسه رال  ېچ  هڅ برابر وو، او  

 انهښحق او رو   ندګر څپر    ولټخلکو ته رسويل دي او    ېي
 .روان وو  يتهدا

دعوت د دين په اصل    ولوټاو وروسيت د    يړ د لوم  یهغو  د
چ  یايک  ېک و،  بند  ېيو  يو    ېک  ګۍپه  اهلل  او   لګڼد 

 .رشيک وررسه نه نيول و

 

 ايمان  ځد اخرت په ور  پنځم رکن: ❖
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َل هغه پرته    ې)اهلل هماغه دى چفرماييل دي:    )اهلل( تعایل
نشته، خاخما به مو د قیامت په هغه   ړکوم بل د عبادت و

او تر اهلل   ېشك پك  ه څ  ېچ  يړک  ډراغون   ځور  نشته 
 .[87]النساء:  خربه به د چا وي؟(.  ېتینښزياته ر

پر هر هغه يش پوخ باور درلودل   وندړا  ځېاخرت د ور  د
 هړ په ا  ېد هغ  ېاهلل عز وجل په خپل مقدس کتاب ک   ېچ

راک حممد    رانګيا    ،ید   ړیخرب  عليه -نيب  اهلل  )صیل 
ک  -وسلم( بيان  مر   يړ راته  انسان  د  لکه  هل    ،ګدي، 

ب وروسته  ک  رتهېقيامت  مزيان    دل،ېراژوندي  شفاعت، 
  ځې او د اخرت د ور   دوزخ)تله(، حساب کتاب، جنت،  

 .نور شيان وندړا
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 ايمان ېد تقدير په خري او رش باند شپږم رکن: ❖

تعایل دي:    )اهلل(  مو  ې)بفرماييل  یوه   ږشكه  په  هر یش 
 .[49]القمر :  (ړیاندازه پیدا ک ېاکټ

رسه    وېښخملوقات هل کومو پ  ېدنيا ک  ېباور درلودل چ  دا
په علم،   )سبحانه وتعایل(د يوازيين اهلل    ولټ  ي،ېږمخ ک

ک رسه  تر  تدبري  او  چ  ي،ېږ تقدير  دا  د    ېاو  تقدير  دغه 
و، او انسان اراده   ییللک شو  ېاندړو  تښانسان هل پيداي

)تررسه  فاعل  حقييق  اکرونو  خپلو  د  او  لري  واک  او 
او   ېاراد  ،ېد اهلل هل پوه  هڅ  څ خو دا هي  ،ی( دیکوونک

 .نه وتيل ندي ښېخو
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 :نو پر تقدير اميان څلور مرتبې لري چې دا دي

 علم ايمان ر ېد اهلل پر شامل او چاپ :ړۍلوم. 

 د هر    ځېد اهلل هل لوري د قيامت تر ور   :دويمه
 .يش پر یللکو ايمان  دونکيېښېپ

 بشپ   :یمهېدر او  نافذ مشيئت  پر  اهلل  قدرت   ړ د 
 ې وي هغه به وي او چ  ښد اهلل خو   هڅ  ېايمان، نو چ

 .نه وي، هغه به نه وي  ښخو ېي هڅ

  د   : لورمه څ چ   ې پر  پيدا    ې ايمان  يش  هر  د  اهلل 
 .رشيک نه لري   څ هي   ې ک   ت ښ او په پيداي   ی د   ی کوونک 

 *** 
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 اودس زده کول غواړم 

تعایل دي:    )اهلل(  توبه    ې)بفرماييل  بیا  بیا  اهلل  شكه 
خو  خو  انځاو    وي ښکوونكي  ساتونكي   ( وي ښ پاك 

 .[22]ابلقرة: 

)زما د فرماييل دي:    -)صیل اهلل عليه وسلم(-اهلل    رسول
 .(هړاودس وك  رڅېاودس په   ېد

 ېاهلل خمک  ېچ  يږ معلومي  خهڅ  ېشان ل   یلو  هځملان  د
ملان  ړیفرض ک   پاکوایل  ېتر  د  ي  هځاو  لپاره    ې د صحت 

کييل ده او فضيلت ته په   هځنو پايک د ملان   ،ول ځر ګرشط  
ادا کولو ته شوق پيدا کوي. رسول   هځد ملان  هړز  ېکتو ي
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 مین  )پاکواىلفرماييل دي:    -  )صیل اهلل عليه وسلم(  -اهلل  
 .ده( اييڼر  ځ او ملون ید  مانیا

اهلل    او وسلم(رسول  عليه  اهلل  )يل يفرما   )صیل   ېچا چ: 
وك  ی  ناهونهګنو    ،ړوك   ېی  هښاو    ړاودس  بدنه    ې به  َل 

 .(يځوو 

هل پلوه او د    ۍبنده د اودس په کولو رسه د حيس پاک  نو
 ې رسه سم يواز  وونوښهل الر   -)صیل اهلل عليه وسلم(-نيب  

هل    ۍعبادت په تررسه کولو د معنوي پاک  ېاهلل لپاره د د 
 .يېږ در یل يڅامله پاک سپ
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 :هغه څه چې اودس کول ورته واجب دي

 .که فريض وي، که نفيل  ځمطلق ملون .1

 .)طواف( دلېتاو ېرشيف  ېهل کعب .2

 .ولګپه قران کريم الس ل .3

 

 :په پاکو اوبو؛ اودس او غسل کوم

وي    ېشو  یهل اسمانه راتو  ېهغه اوبه چ  ېولټ  اوبه:پاکې  
وي، په   ېپات هڼوي او په خپله اصيل ب ېراوتل ېيا هل زمک

صفتونو   بو  ،ګ)رندريو  او  په   ېي  ېک  (یخوند  هم  يو 
 ه ځهل من  د اوبو پاکوایل  ېچ  یيش نه وي بدل شو  ېداس

 .يړو
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 :اودس زده کول غواړم

د نيت معنا: اهلل   ،ید  یاځ  ېي   هړز  ېنيت چ  لومړی ګام:
 .عزم  هړد عبادت په کولو د ز  ېهل خم  ديکتږ ته د ن  تعایل

 .لځ( وينوړ د السونو )خپ دويم ګام:

 مضمضه کول درېيم ګام:

  رتهېاو ب  ولوړرا  ولوړاوبو اچولو، ا  ېک  ېپه خول  :مضمضه
 .راويستلو ته وايي

 استنشاق څلورم ګام:

 ۍ وروست  ېاوبو کشولو او د پوز   ېپه ساه باند  :استنشاق
 .ييته رسولو ته وا ېبرخ 
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وغريه   ګنګړ   ېد پوز   ېپه ساه باند  ېچ  :یاستنثار د   بیا
 .راويستلو ته وايي

 ل ځمخ وين پنځم ګام:

 :مخ اندازه د

 .يېږک ېپر  دلېمخ ک ې: چمخ

 .ده ېنه تر بل پور  ږپه پلنوايل هل يوه غو ېي اندازه 

د    تانو ښد رس د وي  ه ګپه اعدي تو  دوايل ږپه او  ېاندازه ي  او
 .ده ېپور  ې برخ  ۍکتنښتر  ېد زن ايهځهل  دوېشنه ک

او همدا    تانو،ښکوچنيو وي  ولوټرسه د مخ د    ل،ځمخ وين  د
 .ویکډه او راوتیل  یاځپاک  تانو ښراز هل وي
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 ۍ ک څد پو  ږد غو  (یاځپاک    تانوښ)َل وي  هغه   :سپینواىل
 .يېږته ويل ک یا ځ ځتر من ويکډاو راوتيل ه

د   ېچ  ويکډد مخ پر راوتيل ه  ېدي چ  تهښهغه وي   :عذار
د   کتهښاو    ،رس ته تلیل   ېهغه سوري ته برابر وي چ  ږغو
 .ته ريس خېم ږغو

وين  د د    لځمخ  راز  تر   وګڼ  ولوټ  ېير ږدغه    ېاو 
 .یته شامل د تانوښوي دونکوځړې

ګام: وين  شپږم  تر   ېنيول  وکوڅ هل    وتو ګد    ل،ځد السونو 
 .ېپور  لوګنڅ

 .دي ېداخل ېک لوځد السونو په فريض وين ېلګنڅ او
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رس   ولټپه السونو د    لځيو    ونګډپه    ونوږد غو  اووم ګام:
 .مسح کول

بريخ به   ۍبه پيل کوي تر وروست   ېبرخ   ۍرس هل خمکين  د
 .وي ځر ګرا  ېبه ي رتهېاو ب يړالسونه و

 .ننبايس ېک ونوږبه په غو ېوت ګشهادت  د

غو  ېوتګ  ټېغ  او د  خمالف  ونو ږبه  ظاهر  د    ېد  او  نييس 
 .مسح کوي  ېشا او مخ به پر  ونوږغو

ګام: پ   اتم   رو ګنښتر    وکوڅ هل    وتو ګد    ل،ځوين  وښد 
 لوځپه فريض وين  وښهم د پ  ۍکټيګاو    ،ېپور   (كیوټیګ)
 .دي ېداخل ېک
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 ويک ډراوتيل دوه ه  ېک  ې برخ   کتهښپه    يوډد پون   :ۍیك ګټ
 .دي

 

 :ماتېږياودس په دې شيانو 

  ، ېبول  ټېاو غ   ېهل سبيلينو وتونکي شيان لکه تش .1
 .باد، مين او مذي

 ونتوب ېاو ل  ونکيړنشه راو  ،ۍ هوش   ېد ژور خوب، ب  .2
 .دلېهل امله د عقل زايل

یش .3 هغه  جنابت،    ېچ  هر  لکه  کوي،  فرض  غسل 
 .حيض او نفاس
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نو جناست پاکول   ي،ړ پوره ک  تياړانسان خپله ا  ېچ  لکه
دا غوره ده، يا بغري هل اوبو    ېيا په اوبو چ   ي،ېږ الزم  ېپر 

چ شيانو  هغو  من  ېپه  هل  تي  ي،ړ و  هځجناست   ،ږې لکه 
زيات    لوځيا هل دريو    ېدر  ې وغريه، چ  ټېوټاکغذونه او  

 .به وي  اکروي، خو پاک او روا یش ېبه ي

 *** 
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 .پر موزو او جرابو مسحه 

بو د اغوستلو پر مهال مسحه پر  د  ې شون  ېموزو یا جرا
  ې خو په الند  ي،ېښېږنه پ  تیاړته ا  لوځوين  وښده او د پ
 :ُشطونو 

 ړوروسته په بشپ  ۍاودس  ېب   ېاو سرت  ۍهل کوچن   ېچ .1
ک  ښېپ  ېچ-پاکوايل   په   -وي   ېشو  لځ وين  ېهم 

 .وي  ېاغوستل شو 

 .وي  ېاو غري جنس ېخپله پاک ېچ .2

 .وي  ېموده ک ېشو الکټمسحه په   ېچ .3

 .نه وي   ېيا غصب شو  ېوي، نو غال شو   ې حالل  ېچ .4
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پوستیک  ښېپ  ېچ  موزې: نرم  کوم  اغوستل    ته  وغريه 
( ښېقدمونه )پ ېهم ورته ورته دي چ انټهغه بو  ي،ېږ ک
 .وي ټپ

وغريه وراغوندي   ه ټوټته کومه    و ښانسان پ  ېچ  جرابې:
 .يېږ ک ژندلېاو د جرابو په نوم پ

  رواوايل حکمتپر موزو د مسحې د: 

حکمت پر هغو مسلمانانو اساين کول   ېموزو د مسح  پر 
ورته   لځوين  و ښد موزو يا جرابو ويستل او د پ  ېدي، چ

او سفر    ۍخين  ېد ژيم، سخت  ولډ  يګړ انځسخت وي، په 
 .ېپه وختونو ک
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  د مسحې موده: 

 .ساعته( ۲۴) ځيوه شپه او ور  مقيم:

 .ساعته( ۷۲)  ځېاو ور  ېشپ ېدر مسافر:

پر موزو يا جرابو  -وروسته ۍاودس  ېهل ب-موده  ېمسح د
 .يېږ رسه سمه پيل ېمسح ۍنړ هل لوم

 پر موزو يا جرابو د مسحې طريقه: 

 .ي ېږ السونه ملدول ک .1

پ .2 د  ک  ښېالسونه  کول  کش  لوري  پاس  )د   يېږ پر 
 .تر پیله( ډۍد پن  وكوڅَل  وتوګ

پ  يښپر    هښپ  ښۍ .3 چپه  او  الس    هښالس  چپ  پر 
 .يېږ مسحه ک
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 د مسحې ماتوونکي: 

 .غسل واجبوي  ېچ هر یش .1

 .دلېوخت ختم  ېد مود  ېد مسح .2

 *** 
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 :غسل 

يا خوب حالت   ښېيا د وي  ،ړ وک  کوروایل  ښځېيا    ي ړ س  که
 و څ  يېږ واجب  ې مين په شهوت ووتل، غسل پر   ېتر   ېک

ده،  ينهړپايک ورته ا ېچ يش يا بل هغه یش  ړیادا ک ځملون
هل حيض يا نفاس نه پاکه شوه، غسل   هښځدغه راز که  

يا بل هغه يش ادا کول ورته   هځد ملان  وڅ  ،یواجب د   ېپر 
 .ده ينهړورته ا يکپا ېروا يش چ

 

 د غسل طريقه داسې ده: 
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 ېپه هره طريقه چ  ي،ړ بدن لوند ک  ولټمسلمان خپل    ېچ
 ېدي، نو چ  ېهم په ک  لځوين  ځېاو پو  ېوي، او د خول 

ي  ولټ تر  ېب  هټلوند شو، غ  ېبدن  او   ېلر   ېاوديس  شوه 
 .شوه   هړ بشپ ېپايک ي

  پر جنوب د الندې شيانو کول بند دي، تر څو چې غسل وکړي: 

 .ځملون .1

 .طواف ېد کعب .2

پرته جومات   ګخو هل درن  دل،ېک  ېپات  ېجومات ک .3
 .يش  یدېر ېت ېک

 .په قران کريم الس وهل  .4

 .د قران کريم تالوت .5

 *** 
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 تيمم 

  ېيا ي  ي،ړ مسلمان د پاکوايل لپاره اوبه پيدا نه ک  ېچ  لکه
يا د ملان  ۍناروغ  ېد کوم او  د وخت د   هځوغريه هل امله 

و  دوېر ېت ک  ېرېهل  نه  به    ړیاستعمال  خاوره  په  نو  يش، 
 .تيمم کوي 

 ې السونه وويه او يواز  لځيو    ېچ  طريقه يې داسې ده،
او دوا پر   هړمخ   ېرشط چ  ې. په ديړ مسح ک  ېالسونه 

 .خاوره پاکه وي 
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 تيمم په دغو شيانو ماتېږي: 

 .يېږ مات ېاودس پر ېچ يېږ هغو شيانو مات ولوټپه  .1

د هغه هل پيل   ي،ېږ د کوم عبادت لپاره تيمم ک  ېچ .2
 .اوبه وموندل يش ېاندړو

 *** 
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 ملونځ زده کول غواړم 

باند  اهلل مسلمان  پر  جالهل  ور   ېجل  او  شپه   ېک  ځپه 
ک   ونهځملون  هځپن ماسپ  ېچ  ي،ړ فرض  سهار،    ني، ښ د 

 .دي ونهځاو ماخوسنت ملون امښما ر،ګمازدي

 

 ملانځه ته چمتووالی نيسم. 

 ېب  ړې وخت داخل يش، مسلمان هل و  هځد ملان   ېچ  لکه
 ۍ اودس   ېب   ټېاوديس ولري، هل غ  ېب  هټاو که غ  ۍاودس

 .پاکوي  انځ

 .پر مسلمان غسل واجبوي   ېهغه چ غټه بې اوديس:
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 .پر مسلمان اودس الزموي  ېهغه چ وړه بې اوديس:

کوي   ځملون  ېک  یاځپاک    ېپه پاکو جامو او داس  مسلمان
 .وي ټ هل جناستونو پاک وي، او خپل عورت پ ېچ

 لک ښ  انځپه مناسبو جامو    ېوخت ک  هځد ملان   مسلمان
  ې ته نه دي روا چ  يړ او س  وي،ټپ  ېکوي او خپل بدن پر 

او زن  ې ک  هځملان  اکرهښهم    یا ځ  ږ ل  ځتر من  ون ګد نامه 
 .يړ ک

هل مخ او السونو پرته   ېک  هځپه ملان   ېته الزم دي چ  ښځې
 .يړ ک  ټبدن پ ولټ

ملان  مسلمان يواز  ېخرب   ېک  هځپه  او  کوي    ځ ملون  ېنه 
او که   وري،ګنييس، يو خوا بل خوا نه    ږوايي، امام ته غو
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تر   ه ځنه وي زده نو د ملان  ېعبارتونه ي  يګړ انځ  ه ځد ملان
ژر   ېچ  يېږ الزم  ېپايه د اهلل تسبيح او ذکر کوي، او پر 

 .يړ او د هغه عبارتونه زده ک ځتر ژره ملون

 

  ملونځ زده کوم 

ګام: هغ  لومړی  چ  ېفريض   ې د  نيت  ي   ېلپاره   ې کول 
 .ید هړز یاځاو د نيت  ي،ړغوا

  ې م  ته مخ کوم او که کول  ې اودس کولو وروسته قبل   هل
 .کوم ځملون ه ړشو نو په وال

  ه ځبرابر السونه پورته کوم او ملان)ويلو(    وږاو د    دويم ګام:
 .)اهلل اکرب(وايم:  تيد ننوتو په ن ېک
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ملان  درېيم ګام: د  وايم،   ه ځهل رواياتو رسه سم  پيل داع  د 
ي  ېچ ده.    ېيوه  الل ُهم   دا  َوَتَباَرَك  )ُسبحَحانََك  ِدَك،  َوِِبَمح

َك( َك، َواَل إََِلَ َغيح ُمَك َوَتَعاىَل َجدُّ  .اسح

ګام: باند  څلورم  اهلل  ر  ېپه  پناه   لټهل  نه  شيطان  شوي 
 )أعوُذ باهللِ من الشیطان الرجیم(نو وايم:  م،ړغوا

دا   ېسورت وايم، چ  ېد فاحت  ې په هر رکعت ک  پنځم ګام:
حده   ېزيات مهربان، ب  ر ډې  ېکوم چ   لېد اهلل په نوم پ:  ید

)د کمال( صفتونه خاص د اهلل   ولټرحم کوونكى دى  
زيات   ر ډېپالونكى دى.   هښاعملَونو   ولوټد   ېلپاره دي چ

مالك    ځېد ور   ېرحم کوونكى دى. د بَدل  شه یاو، هم
ستا   خاص  مرسته    عبادتدى.  نه  تا  َل  خاص  او  کوو 
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مون   وړغوا  )ن  ږته  َسَمه  وغهې ته  الره  يلَیهښَ(  هغه   ار.  د 
نه پر  ېدى؛ چ  ىړانعام ک ېتا پر هغوى باند  ېکسانو چ

 .دي مراهانګغضب شوى او نه  ېهغوى باند

او دويم رکعتونو   يړ په لوم  هځوروسته د هر ملان  ېفاحت  هل
)د  د قران کريم يوه اسانه برخه وايم، او دا فرض نده ېک

 ېي  ې، خو په کولو کپس نور قرات(  خهڅ  ېسورت فاحت
 .یثواب د یلو

 ېچ   ېتر د  م،ځوايم او رکوع ته    )اهلل اکرب(  شپږم ګام:
او السونه م  ېمال م برابره يش  وي   نونوګپر زن  ېسيده 

)سبحان وايم:    ېوي، بيا رکوع ک  ېخالص  ېي  ېوتګ  ېچ
 .ريب العظیم(
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په ويلو هل رکوع راپورته )سمع اهلل ملن ْحده(  د    اووم ګام:
بدن   ېچ  ېبرابر پورته کوم، لکه م  وږاو السونه د او  مېږ ک

 .وايم )ربنا ولک اْلمد(يش،  غېن هښ هړپه وال

ګام: اکرب(  اتم  زن  )اهلل  پر السونو،  او   و، ښپ  نونو،ګوايم 
 ( )سبحان ريب األیلع  ېتندي او پوزه سجده کوم، سجده ک

 .وايم

پر    م،ېږ راپورته ک  ېوايم او هل سجد  )اهلل أکرب(  نهم ګام:
په ناسته   ېچ  ېدروم، تر د  ه ښپ  ښۍاو    نمښې ک  هښچپه پ

 .)ريب اغفر يل(مال برابر شم، بيا وايم:  غهېن

لوم  )اهلل أکرب(  لسم ګام: او د    ې غوند  ېسجد  ړۍوايم 
 .بله سجده کوم
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ګام: أکرب(  د    يوولسم  سجد)اهلل  هل  ويلو  راپورته   ېپه 
لوم  م،ېږ در  غېن  هښاو    مېږ ک د  په    يړ بيا  د   ر څېرکعت 

 .رکعتونه کوم ېپات هځملان

  ېک  ونو ځاو ماخوسنت ملون   امښما  ر،ګمازدي  ني،ښماسپ  د
ناسته کوم،   ړۍهل دويم رکعات وروسته د تشهد لپاره لوم 

پاکزيه    ېولټتعريفونه ، عبادتونه او    ولټ.  یاو تشهد دا د 
نيب او    یا  ېوي پر تا باند  ېاهلل لره دي، سالم د   ېخرب 

ا  ید اهلل رْحت او بركتونه وي، او سالمت  ېد   ېپر تا باند
پر مون  ېد بند   ږوي  او صاْلو  نیكو  پر  اهلل  د  ،   انوګاو 

د عبادت    وکڅ پرته بل    خهڅ َل اهلل    ېادا کوم چ  ېشاهد
 ه یاهلل عل   صیل-ُممد  ېادا کوم چ  ېنشته ، او شاهد  ړو
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  يم ېوروسته در  ېهل د  .   ید اهلل بنده او رسول د-و سلم
 .مېږ رکعات ته پورته ک

تشهد    دييهل وروسيت رکعات وروسته د اخ  هځهر ملان  د
ک  لپاره  د  ېچ  نم،ښېلوستو  دا  ،   ولټ:  یهغه  تعريفونه 

وي    ېاهلل لره دي، سالم د  ېپاکزيه خرب   ېولټعبادتونه او  
ا تا  د  یپر  تا  پر  او  وي،   ېنيب  بركتونه  او  اهلل رْحت  د 
مون  ېد  ایسالمت پر  صاْلو   ږوي  او  نیكو  پر  اهلل  د  او 

 وکڅپرته بل    خهڅَل اهلل    ې، شاهدي ادا کوم چ   انوګبند
ُممد د اهلل   ېنشته ، او شاهدي ادا کوم چ   ړد عبادت و

- پر ُممد    ړېاهلل! رْحت نازل ک   یا  ،یبنده او رسول د
وسلم( علیه  اهلل  د    -)صیل  کورناو  په  لكه   ۍهغه   ،
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 ړی نازل ک  ۍپر ابراهیم او د هغه په کورن  ېچ   ې د  هګرنڅ
 ړېاهلل! بركت نازل ک  یا .یې  یاو لو  یلیو، یقیناً ته ستا

 ، ۍاو د هغه په کورن  -)صیل اهلل علیه وسلم(- پر ُممد  
بركت    ۍپه ابراهیم او د هغه په کورن  ېچ  ېد   هګرنڅلكه  

 .یې یواو ل یلیو، یقیناً ته ستا ړینازل ک

لور ته    ي ښ نه د وتو په نيت    ه ځ وروسته ملان   ې هل د   دولسم ګام: 
  ې ، ورپس )السالم علیكم ورْحة اهلل( او وايم:    وم ځ ر ګ سالم  

  )السالم علیكم ورْحة اهلل(، او وايم:    وم ځ ر ګ لور ته سالم    ڼ کي 
 .وي   ړی ک   ړ بشپ   ځ ملون   ې رسه به م   ې د 

 *** 
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 د مسلامنې ښځې سرت پرده

نو او   رمنو،ېنيب خپلو م  ی )افرماييل دي:    )اهلل( تعایل لورا
مؤمنانو   نورو  ووایه چ  وښځد  پ  ې ته  پر    ې د  ون ړخپل 

هغوى    ېلري چ  تیاړو  ره ډې  ې راخرپوي، دا اکر د د  انځ
نه    ژندىلېوپ به  بیا  )  يږکی  ورولځ يش،  اهلل  (  رډې او 
 .[59]األحزاب:  مهربان دى(. ونكيښخب

مسلمانه    اهلل پر  س  ېباند  هښځجل جالهل  پرديو    يو ړ هل 
جامه حجاب کول او د عورت او   زه يدود   ايي ځپه    خهڅ
پ  ولټ ک  ولټبدن  هغ  يړ فرض  چ  ېدي،  ده  نه  روا   ې ته 

او حمارمو پرته د بل چا په مخ   هېړهل خپل م  ېحجاب ي
محارم هغه خلک دي چې مسلامنې ښځې    ي،ړک  ېلر   ېک
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ته له هغوی رسه واده کول د تل لپاره حرام وي او هغوی دا  

دي: همداس   کسان  او  زو   ېپالر  همداس  یپورته،   ې او 
ماما  كته،ښ مور   ان،ګترونه،  د  خورينی،  وراره،  ورور، 

او    یزو   هېړپورته، د م  ېپالر او همداس  هېړ خاوند، د م
رضايع ورور او د رضايع مور    كته،ښ  ېورپس  ېهمداس

د    ې چ  يېږمهغه خلک حرا   ېخاوند، او د رضاعت َل خم
 .يېږحرام ېنسب َل خم
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 مسلامنه ښځه په خپله جامه کې څو شيانو ته پام کوي: 

 .لړبدن رانغا  ولټد  لومړی:

  ېنه وي کومه چ  خهڅد هغه جامو    يېدا جامه به    دويم:
 .د پاره اغوندي ارګنيس ولډد 

 .يش   اکره ښ  ېتر   ېبدن ي  ېبه نه وي چ  ۍدومره نر   درېيم:

  ې ي   ی اځد بدن کوم    ېنه، چ  ګېبه وي، تن  ېپراخ  څلورم:
 .يش ژندلېوپ

 .ېنه وي وهل شو ېخوشبويي به پر  پنځم:

 .جامو ته به ورته نه وي   وړ د س شپږم:

 ېهغو جامو ته به نه وي ورته چ  و ښځد نامسلمانو    اووم:
 .خپلو عبادتونو او اخرتونو ته اغوندي ېي یهغو
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 د مومن له صفاتو څخه. 

تعایل دي:    )اهلل(  چ فرماييل  ده  دا  ( تیينښ)ر  ې)خربه 
یاد    ېمؤمنان هغه کسان دي چ  شكهیب نوم  د اهلل  که 

 ېورباند  ېآیتونه ی  ېاو که چ  يږريېوو   ې ی  ونهړيش ز 
او په خپل رب    يړورزيات ک  ېولوستل يش؛ نو ایمان ی

 .[2]األنفال:   بروسه کوي(.

 .وي او دروغ نه وايي توینښري ېخپلو خربو ک په ✓

 .وفا کوي  ونړ په ژمنه او ت ✓

 .نه وايي ېسپور  ېپر وخت سپک ړېد شخ ✓

 .امانت ادا کوي  ✓
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ته   انځخپل    ېچ  وي ښخو   مسلمان ورور ته هغه یش ✓
 .وي ښخو ېي

 .وي  کډهل خريه  ✓

 .کوي  هښېګڼرسه  خلکو ✓

 خپلويل پايل  ✓

پر  ✓ په  اهلل  خو  هړ کې د  پراخ  ښ)تقدير(  د  پر    ۍوي، 
 .پر مهال صرب کوي  ېسګمهال شکر بايس او د تن

 .حياناک وي  ✓

 وي  یسواند  هړپر خملوق ز ✓

 خهڅ  ري ېپر نورو هل ت   ېاو السونه ي   ېهل کين  ېي  هړز ✓
 .پاک وي 

 .کوي  نهښخلکو ته خب ✓
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 .کوي ېپر  هړ ورک هړ نه خوري او نه راک سود  ✓

 .زنا نه کوي  ✓

 يکڅرشاب نه  ✓

 .کوي  هښېګڼرسه  يانو ډاونګ ✓

 .نه کوي  يټګظلم او  ✓

 .نه کوي  بېغال او فر  ✓

که مسلمانان نه    ر ګکوي ا  يکېهل مور او پالر رسه ن ✓
 .خربه مين ېي ېک کيوېوي او په ن

تربيه روزي، د رشيع واجباتو امر    کهېخپل اوالد په ن ✓
 .منعه کوي  ېورته کوي او هل بديو او حرامو ي
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د نامسلمانو    ېاو هغو اعدتونو ک  تياوو ګړ انځپه ديين   ✓
ک چ  ېښېپ  نوړ د  کوي،  هغو  ېنه  او   تياګړ انځ   ید 

 .شعار وي 

 *** 
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 نېکبختي مې په خپل دين اسالم کې ده

نارينه    ؛ړعمل وك  كېن  ې)چا چفرماييل دي:    )اهلل( تعایل
ژوند   هښمؤمن وي نو خاخما به    ېخو چ  ینهښځوي که  

دوى   ېعملونو چ  كوې به( د هغو ن  ېاو )اخرت ک  وړورك
 .[97]انلحل:  (. وړبدَل ورك هښبه کول، 

خوشحايل، پرايخ او خوشبخيت   ره ډې  ېته چ  هړمسلمان ز  د
پرته    يځګړ من  يړ راويل، هغه هل کوم بت او ژوندي يا م

په   اهلل تعایل  کهځده،    يکهړرسه د ده ا  ارګهل خپل پرورد
  انو ګهغه تل خپلو بند  ېوييل چ  ېخپل مبارک کتاب ک

ن ي  ، ید  ېدږ ته  ي  ېاوري  داع  اهلل    ېاو  لکه  قبلوي، 
زما    ېم  انګبند  ې)او چوييل دي:    ېچ  )سبحانه وتعایل(
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  ې دږ( زه باللك نېنو )ورته وایه چ  يت؛ښتا که وپو  هړپه ا
ما وربويل، نو زما   ېسوال قبلوم که چ  تونكىښیم، د غو
په    وڅتر    يړایمان راو  ېهم ومين او پر ما د  ې)بلنه( د

 [. 186]ابلقرة:  يش(. ېسمه الر ُمكم پات

او هل هغو   ړیامر ک  ولوته د داع ک  ږهغه جل جالهل مو
خپل   ېمسلمان پر   ېده، چ  ېولځر ګ  ېسرتو عبادتونو ي

)او  وييل دي:  ېلکه اهلل عز وجل چ ي،ېږ ک ېدږ رب ته ن
ما دروبولئ سوال به مو قبول   ېستاسو رب وييل دي چ

 [60]اغفر:  (. مړک

 ې اندړپه و  ېاهلل ته حمتاج وي، تل ي  شهېبنده هم  کېنو ن
 .کوي  ېدږ ورن انځ  ونو عمل کوېداع کوي او په ن
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حکمت هل    ید يوه لو  ېک  ناتوياک  ېپه د  ږمو  اهلل تعایل  او
ک   ېخم هس  يړپيدا  لو  ېخوش   ېيو،  دا  حکمت   ینه، 

رشيک وررسه و نه منل يش،   ېده، چ  يګد هغه بند  ېيواز
د خاص او   ېچ   ،یل ېږ يو شامل رباين دين رال  ېته ي  ږمو

  ې اعدل دين ي   ېمو تنظيموي، پر د  ېچار  ېولټاعم ژوند  
 ږهغه زمو  ېدي، چ  ړېخوندي ک  ېتياوړا   ېولټد ژوند  

 وکڅناموسونه، عقلونه او مالونه دي، او    انونه،ځدين،  
 هډډد رشيعت د اوامرو تابع ژوند کوي او هل حرامو    ېچ

خوندي سايت او هل شک پرته خبتور    ېتياوړکوي، نو دغه ا
 .رويېاو مطمنئ ژوند ت
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  ېژوره وي چ  ېهل خپل رب رسه داس  يکهړد مسلمان ا   او
خو  ډاډنفيس   او  امن  سکون،  د  ورکوي،  ارام   ښۍ او 

احساس کوي او د اهلل جل جالهل ملتيا، پاملرنه او مومن 
وييل دي:   بنده رسه د هغه دوسيت احساسوي، اهلل تعایل

َل    ى،ړراو   ېایمان ی  ېغو خلكو دوست دى چ)اهلل د ه
 .[ 257]ابلقرة:  ته بايس( پلو ا ڼد ر ېتیارو ی

د رمحن ذات  ېچ  یيو وجداين حالت د يکهړلويه ا دغه
بند ي  ګۍهل  ته  او مالقات  د شوق   ېنه د خوند اخيستو 
ايمان د شريين  يځر ګالمل   بنده    ۍاو د  په احساسولو د 

 .وي ګنځ ېپه اسمان ک ۍد خوشحال هړز
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د    ېيش چ  بيانول  ېي  وکڅهغه   ېيواز  ېشرييين چ  هغه
ده، هل   ېلکڅ  ېکولو ي   هډډپه    ناهونوګطااعتو په کولو او هل  

 - )صیل اهلل عليه وسلم(-امله د اهلل رسول حممد    ېهمد
پر اهلل د رب    ېچ  اکه،څ)هغه چا د ایمان خوند ووايي:  
تو تو  ه،ګپه  په  د رسول  پر ُممد  او  دین  د  اسالم    ه ګ پر 

 .(يشرايض 

 شینېخپل هم  ېاندړانسان د خپل خالق پر و  ېلکه چ  هو
ک احساس  خپلو    ي،ړ شتون  په  او   لکوښ هغه  نومونو 

 ې ي  وري ګلکه    ي ړ وک  ېعبادت ي  ېاو داس  ژينېصفتونو وپ
او هل اهلل پرته بل   يړ د اهلل لپاره وک  ېعبادت يواز  ،ېچ



 د نوي مسلامن لپاره ګټور کوچنی کتاب  

 

81 

به يو پاک او خوشحاهل ژوند   ېهيچا ته نه، نو په دنيا ک
 .اجنام په نصيب يش کېن ېبه ي ېک خرت او په ا يړ وک

نو د يقني په    ي،ځپر مومن را  ېدنيا ک  ېچ  اوړ هغه ک  ان
خري   ولټپر تقدير په رضا، د تقدير پر    د اهلل تعایل  ،ۍخين 

رضا د هغه   ړېپه بشپ   ېغ او رش د اهلل په محد ويلو او پر ه
 .يړېږ تاو س

پر   ېچ   یش  بل د    ډاډاو    ۍخوشحال  ېد خپل  ېمسلمان 
ياد او د    د اهلل تعایل  ي،ړ حرص بايد وک  ر ډېزياتولو په پار  

د تالوت  کريم  تعایل  ،ی قران  اهلل  دي.   ېچ  لکه  وييل 
  ونهړز  ېاو د اهلل په یادولو ی  ىړایمان راو  ې)هغوى چ 
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 هډ اډخو د اهلل په یاد    ونهړز  ېشوي، خربدار اوسئ چ  هډاډ
 [.  28]الرعد:  (.يږکی

 ر ډې مسلمان د اهلل ذکر او د قران تالوت    ې چ  ومره څاو  
نفس   ي،ګېږينټ  يکهړرسه ا  اهلل تعایل   ېهغومره ي  ي،ړ وک

 .ي ېږ قوي ک ېاو ايمان ي يېږ پاک ېي

هل صحيحو مصادرو   ېراز مسلمان ته په اکر ده، چ  دغه
حريص واويس،    هړ د خپل دين د مسايلو په زده ک  خهڅ
)صیل اهلل -نيب    ي،ړ عبادت وک  په پوهه د اهلل تعایل  وڅ

پر هر مسلمان    هړ)د علم زده کوييل دي:    -عليه وسلم(
اوامرو   د خپل پيدا کوونکي اهلل تعایل  ېاو چفرض ده(،  

اوامرو په   ېوي، که د د  یودونکښاي  هړته تسليم او اغ
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په خپل پاک   اهلل تعایل  کهځحکمت خرب وي او که نه،  
 ې مومن   یڅ مومن او ه  یڅ نه دي مناسب هوايي:    ېکتاب ک

 ې اکر چ   وید    یېاهلل او رسول    يړوك  صلهیف  ېلره که چ
 ار یلره اخت  یدو  ېپه عوض ک  ېصل ید ف  ید هغو  ېيش د

او د هغه د رسول نو   د اهلل  يړ وك  ونهړرسغ   ېچ  وکڅاو  
   الريتوب(. ېب ندګرڅشو په یو   ېالر ېهغه ب

 .[36]األحزاب: 

 .اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني وصیل 

 یپا
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