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 :د كتاب ځانګړنې

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

  كتــاب نــوم : )تعليم االسالم ( ديني ښوونې د

 ليـــكــــــــــوال : مفتي كفايت الله رحمه الله

 ژبــــــــــــاړه : حبيب الله قاسمي

 كـــــــمـــپـــــوز : محمدابراهيم نبيل

 ستمرب 4002ل تله،  3131:  دچـــاپ كـــال

 پاكستان –دچـــاپ ځـــاى : الهور 

 خــپــروونــكــي : نفيس علمي ټولنه اكوړه خټك دارالعلوم حقانيې ته مخامخ دسيد احمدشهيد مكتبي ترڅنګ

 

 0054-1009773491_  0054-1119355033تليفون :  

 : دمــونــدلــو دركـــونــه

خيرببازار، دانش كتابخانه ډهيك نعلبندي ، مكتبه روضۍ القراّن ، مكتبه رشيديه ، قصه پيښور: رسحد بك ايجنيس 

 . خواىن ، مكتبه سيداحمد شهيد اكوړه خټك
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 :ډالۍ

 

 ! دخپل ځورېديل او نيمه خوا اولس هغو كمكيانو ته

 . چې زياتره يې له ليك لوست بې برخې دي او برخمن يې بيا له ديني ښوونو محروم دي
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 خپرندو يې ټولنې ياد ښت د

موږ له وړكتوبه خپلو كمكيانو ته داخربه ورزده كوو چې : داسالم بناوې ) اركان ( پنځه دي ، ستاسې په الس كې 

( پوښتنې په ډيره ساده اوداسې روانه ژبه ځوابوي چې راښكون لري او ديني 070كتاب په همدې هكله څه دپاسه )

 .پوهه تاندوي

نږ دكمكيانو اوځوانانو له ديني ښوونو ناخربي اوله هغو رسه الپروايي پټه خرب نه ده ، ځكه خو په اوس وخت كې زمو 

 . دامهال ددغه څېر كتابونو لوستل ، كمكيانو اوځوانانوته ترپخوازيات اړين اوارزښتمن ښكاري

رابرول دنفيس كتابونو بكوچنيانواولويانوته دزده كړې اولوست لپاره دپښتو داوسني ليكدود له معياررسه سم دديني 

علمي ټولنې )چې يوه اّزاده، ناپيلې، اسالمي، علمي اوفرهنګي ټولنه ده( ترټولو سرته هيله ده، بلكې دهمدې موخې 

دالسته راوړلو په مقصديې دبنسټ ډبره ايښودل شوې ، زمونږ هيله له ميندو، پلرونو اومرشانو څخه داده چې 

لويل بلكې دامال په ډول يې پرې هم ولييك، څويې له يوه پلوه امال زده شوي داكتاب پر خپلو كمكيانو نه يواځې و 

وي اوله بل لوري به يې دكتاب ديني مسئلې په ذهن كې دژوند ترپايه ناستې وي، همداهيله مو دافغاين مكتبونو 

 . اوليسوله مرشانو څخه هم ده چې نوموړى كتاب په خپل نصاب كې داخل كړي

منه كوي چې په نږدې راتلونيك كې به ) كه خداى كول ( ددې لړۍ يو بل كتاب د )ديني ټولنه له تاسې رسه ژ 

ښوونه( په نامه چې څو تنو افغاين علاموو دوه لسيزې دمخه په ګډه دسړو اومريمنو لپاره ليكىل اودعقايدو، عباداتو 

 . پوركړياواخالقو درى بيالبيلې ګټورې برخې لري له نويو زياتونو اوسمونو رسه يو ځاى خ

ديادولو وړ ده چې ټولنې دغه څېر دنوروګټورو كتابونو دژباړې ترڅنګ د ) معارف القران ( تفسري په ژباړه هم الس 

پورې كړى ، اوس نوداهرڅه په تاسې كيږي چې څومره په خپلو لورينو، رغوونكو الرښوونو دټولنې كارونه تاند اوچټك 

اوملګرومننه كوو چې ددې كتاب په بشپړولو اوخپراوي كې يې رارسه زيار  سايتْ، په تلو تلو كې له ټولو هغودوستانو

ايستىل، په ځانګړې توګه دسعودي عربستان له مسافرورور الحاج عبدالحنان نه يو جهان مننه كوو چې ددې كتاب 

 . دخپرولولپاره يې ټولنې ته په ورين تندي پور وركړ

 

 ! سوكاله اونيكمرغه اوسْ 

 له خوا دنفيس علمي ټولنې
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 زيری

تعليم االسالم يا )ديني ښوونې ( دموالنا مفتي كفايت الله صاحب هغه اثردى چې دهند په نيمه وچه او ورته څېرمه 

پرتو نورو هيوادو پاكستان اوافغانستان كې يې شهرت ترهرچارسيدىل ، اوس دپښتو ژبې ته په نوې بڼه ژباړل شوى 

  خپورشوى،دنفيس خپروندويه علمي ټولنې له خوا 

كتاب په عام ډول هرچاته اوپه خاص ډول نوي ځوان كول ته ډيرګټور دى چې په ډير ساده او روان انداز كې دژوند 

په هره برخه كې ټول رضوري احكام دسوال اوځواب په بڼه له ځان رسه لري ، دغو ارزښتونو ته په پام رسه ميندو 

ه پرخپلو اوالدونو هلكانو اوانجونو دلوستلو ګټورې پايلې اونېكمرغاوپلرونو ته ښايي چې دديني مسْوليت له مخې يې 

  . راتلونكې ولوروي

) ديني ښوونې ( له پورته ښېګڼو رسه رسه له نني مروج اوښكيل صحافت څخه هم بې برخې نه دى . چې ترډيره حده 

 . دپښتو ليكدود په معياربرابردى

 

 لييك يو نامتو هندى ليكوال ددې كتاب دارزښت په اړه

اّه ..! په رښتياهم خدايه ! موږ درته ګرم يو اوالدونه او تنىك ځوان نسل مودخپلې الپروايي له امله له ديني ښوونوبې 

له الرې رسه نابلده كيږي اوپه نورو برخې اوناخربه دى، په رڼو سرتګو يې وينو چې ورځ تربلې د خپل خواږه پيغمرب

م دډيروپلرونو، ميندو اومرشانو رسدديني ښونوپه ارزښت اواړتيا خالص الرورسدي اودتعجب ځاى خودادى چې اله

 .نه دى

خوږوميندو! پلرونو! اومرشانو!......كه چريته نن هم دخپلو اوالدونو دديني روزنې غم ونه خورو بيابه يې كله او څه 

وستلوددين له رضوري وخت خورو ؟ .... راځْى ګرانو ! .... خپل كمىك ځوان نسل ستاسې په الس كې كتاب په ل

احكامو خرب كړو اوكه چريته ددې كتاب يوه يوه كرښه پرې دامالپه ډول وليىْك يو خو به يې امال زده يش له بلې خوا 

به يې ددې كتاب هره مسئله دژوند ترپايه په ذهن كې ناسته وي اودتجربې خربه ده چې ددغه ډول بزرګانو په 

 ومانو و لــوستل يش په اّينــده كې يې له ديني بې الرۍ ) انحراف ( ژغوريالس كښيل كتابونه كه چريته په مــاش

....." 
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 لومړۍ برخه

 بســـــم الله الرحـــــمن الــــــرحــــيم

 : نحمدالله العىل العظيم ونصيل عىل رسوله الكريم

  پـوښـتـــنه :ته څوك يې ؟

 . ځـــــواب :مسلامن

  هب )دين( نوم څه دى ؟پـوښـتـــنه :د مسلامنانو د مذ

 . ځـــــواب :اسالم

  پـوښـتـــنه :اسالم څه ښونه كوي ؟

دالله  ځـــــواب :اسالم داښوونه كوي چې : خداى تعاىل يودى دبندګۍ اليق يواځې هغه دى ، حرضت محمد

ېګڼې رت ټولې ښتعاىل بنده او رسول دى، قران كريم دخداى تعاىل كتاب دى، اسالم رښتينى دين دى،د دنيا او اخ

 . اونېكې خرب ې اسالم ښايي

  پـوښـتـــنه : داسالم كلمه كومه ده ؟

  : ځـــــواب :داسالم كلمه داده

  الاِلـَه ااِلاللُه مـَُحّمـٌَد رَُّسـوُل اللهِ 

 رسو ل دى ، دې كلمې ته كلمه طيبه داللهژباړه : له خداى تعاىل نه پرته بل دعبادت وړ )معبود( نشته محمد

  .اوكلمه توحيد وايي

  پـوښـتـــنه :دشهادت كلمه كومه ده ؟

  : ځـــــواب : دشهادت كلمه داده

داًَعـبُده و َرَسـُولـُه  اَشهـَُد اََن ال الـَه اال اللُه َوحـَدُه الَشـِريَك لَـُه َواَشهـَُد اََن ُمـَحـمَّ

ه يو دى سيال نه لري، اوداشاهدي وركوم چې نه پرته بل خداى دعبادت وړ نشته هغزه شاهدي وركوم چې دالله

 .يي بنده او رسول دى محمد

  پـوښـتـــنه :اميان مجمل كوم دى ؟
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  : ځـــــواب :اميان مجمل دادى

 امـنُت بـالله كـامهو باسـامئـه وصفاته، وقبلُت جـميع احكامه

تعاىل هغسې دى اود هغه په هغه  اميان مې راوړى )باور اويقني مې كړى( پرالله باندې لكه څرنګه چې خداى

 . نومونواو صفتونو باندې مې اميان راوړى ، اوما يې ټول حكمونه منيل دي

  پـوښـتـــنه :اميان مفصل كوم دى ؟

  :ځـــــواب :اميان مفصل دادي

 َوََشِِه مـَِن اللِه تَعـاىل َوالبَعِث بَعِد الـَموت الََمنـُت ِبـاللِه َوَمالئكتـِه وَكُتُـِبِه َورَُسولِـِه َوالـيَوِم االَخـِر َوالقـَدَر َخـريِهِ 

باندې پرمالئكويې، اوپركتابونويې او د هغه پررسوالنو، دقيامت پر ورځې او په دې چې دښه  اميان مې راوړى پرالله

  . اوبد تقدير دالله تعا ىل له لوري دى، او له مرګ وروسته پرژوندي كېدو باندې

  چا پيداكړي يْى ؟پـوښـتـــنه :تاسې 

  . ځـــــواب :موږ، زمونږ موراوپالر، اسامنونه، ځمكې او ټول مخلوق خداى تعاىل پيداكړي

  پـوښـتـــنه :خداى تعالىدنيا له څه يش نه پيداكړه ؟

 .ځـــــواب :په خپل قدرت اوحكم رسه يې پيداكړې ده

  ا يي ؟پـوښـتـــنه :كــوم خلك چې الله تعاىل نه مني هغوى ته څه و 

  . ځـــــواب : هـــغوى ته كافران وايي

پـوښـتـــنه :كوم خلك چې له الله تعاىل نه پرته دنـورو شيانو عبادت كوي اويادوه درى خدايان مني هغوى ته څه 

  وايي؟

  . ځـــــواب :دايس خلكوته مرشكان او كافران وايي

  پـوښـتـــنه : مرشك بښل كيږي اوكه نه ؟

  . ! مرشك نه بښل كـيږي ، هغه به تل ترتله په تكليف او عذاب كې وي ځـــــواب :نه

  څوك ْو ؟ پـوښـتــنه:حرضت محمد

  . دالله تعاىل بنده ،دهغه رسول اوپيغمرب ْو مونږ يې امتيان يو ځـــــواب :حرضت محمد
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 چريې پيداشوى ْو ؟پـوښـتـــنه :زمونږ پيغمرب

  . كې معظمې يو ښار دي، په هغه كې پيداشوى وْ ځـــــواب :دعربو په وطن يك دم

  پـوښـتـــنه :دده مبارك دپالراونيكه نومونه څه وه؟

  . ځـــــواب : دپالر نوم يې عبدالله او دنيكه نوم يې عبداملطلب وْ 

  درتبې له لحاظه له نوروپيغمربانولوى اوكه وړوىك دي ؟پـوښـتـــنه :زموږ پيغمرب

  . په رتبه كې ترټولو پيغمربانو سرت اود الله تعاىل له ټول مخلوق نه لوى ديمربځـــــواب :زموږ پيغ

  عمر چريې تېركړى ْو ؟ پـوښـتـــنه :حرضت محمد

( كالوپورې په خپل ښار، مكه معظمه يك واوسيده اوله هغه وروسته دالله تعاىل له 91ځـــــواب :تردرى پنځوسو )

( كالو په عمر له دنيا څخه 01( كاله يې هلته تېر كړل او د درشپيتو )30ړ ،لس )حكم رسه سم مدينې منورې ته وال 

  . والړ

  نه مني هغه څرنګه دى ؟ پـوښـتـــنه :كه چريې يو څوك حرضت محمد

  دخداىتعاىل رسول نه بويل ځـــــواب :څوك چې حرضت محمد

  . هغه هم كافردى

  دى ؟ دمنلو مطلب څه پـوښـتـــنه :دحرضت محمد

دخداى تعاىل راليږل  دمنلو مطلب دادى چې : سړۍ په دي يقني وكړي چې هغه ځـــــواب :دحرضت محمد

شوى پيغمرب دى اوپه دې يې عقيده وي چې دى مبارك له خداى تعاىل نه وروسته ترټول مخلوق غوره دىاوددده 

  رسه مينه ولري، دحكمونو پريوي يې وكړي

  دخداى تعاىل پيغمربدى ؟علومه شوه چې حرضت محمدپـوښـتـــنه :داڅرنګه م

ځـــــواب : دايس ښه ښه كارونه يې وكړل، اودايس خربي يي خلكوته وښودلې چې له پيغمربپرته يي نه بل څوك 

 . ښووالى يش ، اونه يي كوالى يش

 پـوښـتـــنه : داڅرنګه معلومه شوه چې قران كريم دخداى تعاىل كتاب دى ؟

  . فرماييل دي چې قران كريم د الله تعاىل كتاب دى او پر ما باندې يې نازل كړى حرضت محمدځـــــواب :

  په يوه واراو كه ليږ ليږ نازل شوى ؟پـوښـتـــنه : قرانكريم پر پيغمرب
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رته و  ځـــــواب : هو! ليږليږنازل شوى، كله يوايت، كله دوه،كله څلور اّياتونه اوكله هم بشپړسورت، څومره به چې

  . رضورت ْو هغومره به نازلېده

  پـوښـتـــنه : په څومره وخت يك ټول قران كريم نازل شو.؟

 . ( كاله كې41ځـــــواب :په درويشت )

  پـوښـتـــنه :قران كريم څه ډول نازليده ؟

 يده، يا داوه به ييبه راغى ده مبارك ته به يي اّيت يا سورت ترياوه، ده مبارك به اور ځـــــواب :حرضت جربائيل

  . ليكونىك به يې راوغوښت په هغه به يې وليكه

  پـوښـتـــنه :ده مبارك خپله ويل نه ليكه ؟

 . ځـــــواب :ځكه چې دى مبارك " اُمي" وْ 

  پـوښـتـــنه : امي چاته وايي ؟

يا يك دچا څخه علم زده په دن ځـــــواب :دچا چې ليك لوست زده نه وي هغه ته " امي " وايي كه څه هم پيغمرب

  . كړي نه ْو خو بيا هم خداى تعاىل ده مبارك ته ترټول مخلوق نه زيات علم وركړي وْ 

  پـوښـتـــنه : حرضت جربائيل څوك ْو ؟

  .ځـــــواب : مالئيكه ده،پيغمربانوته به يې دالله تعاىل حكمونه راوړل

  ؟پـوښـتـــنه :مسلامنان دالله تعاىل بندګي څرنګه كوي 

  . _حج كوي2_زكات وركوي 1_ روژه نيسې 4_ ملونځ كوي 3ځـــــواب :

  پـوښـتـــنه :ملونځ څه ته وايي ؟

ځـــــواب :ملونځ دالله تعاىل دعبادت او بندګۍ يوه خاصه طريقه ده چې الله تعاىل په قران كريم كې او رسول 

 . په حديثونوكې مسلامنانوته ښوديل ده الله

  دبندګۍ هغه طريقه څه ډول ده كومې ته چې ملونځ وايي ؟پـوښـتـــنه :.

ځـــــواب :په كور يا په جومات )مسجد( كې خلك دالله تعاىل په وړاندې الس په نامه دريږي قران َشيف وايي 

دالله تعاىل ستاينه كوي، دهغه لويي اوتعظيم بيانوي، اودهغه په وړاندي ټيټيږي ،رس په ځمكه ږدي، دهغه لويي او 

  . پله عاجزي ښكارويخ
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  پـوښـتـــنه : خداى تعاىل ملونځ كونىك په جومات كې ښه ويني اوكه په كوركې ؟

ځـــــواب :خداى تعاىل ته ملونځ كونىك هر ځاى ويني،په جومات كې وې اوكه په كوركې ، خو په جومات كې ملونځ 

 . كول ډير زيات ثواب لري

  السونه اوپښې مينځي هغه ته څه وايي ؟ پـوښـتـــنه :له ملانځه مخكې چې خلك مخ

  .ځـــــواب :هغه ته اودس وايي له اوداسه پرته ملونځ نه كيږي

  پـوښـتـــنه :په ملانځه كې كوم لورته مخ كول پكاردي ؟

 .ځــــــواب :لويديز لور ته )كومې خواته چې ملر لويږي(

 پـوښـتـــنه : ولې په ملانځه كې دلويديزلورته مخ ګرځوو؟

ځــــــواب :دمكې معظمي په ښار يك دخداى تعاىل كور چې كعبه يې بولې هغې ته مخ ګرځول رضوري دي ) هغه 

 . زموږ دښار "دهيل" لويديز لورته ده(؛ ځكه خوخلك دلته دلويديځ لورته ملونځ كوي

 پـوښـتـــنه :په ملانځه كې چې خلك كوم لورته دريږي هغه ته څه وايي؟

  . ورته واييځــــــواب : قبله 

  پـوښـتـــنه :په شپه او ورځ كې څو واره ملونځ كيږي ؟

  . ځــــــواب :په شپه اوورځ كې پنځه وخته ملونځ فرض دى

  پـوښـتـــنه :هغه پنځه وختونه كوم دي ؟

 : ځــــــواب

 . دسهار)فجر( ملونځ چې دسهار په وخت له ملرختومخكې كيږي _1

  . زوال )دسيوري له له ماتېدو ( نه وروسته كيږيدماسپښني )ظهر(ملونځ: چې د _2

  . دمازديګر)عرص( ملونځ: چې له ملر لويدو يو نيم يا دوه ساعته مخكې كيږي _3

 . دماښام )مغرب(ملونځ: چې تر ملر لويدو وروسته كيږي _4

 . دماخسنت )عشاء(ملونځ: چې له ملر لوېدو يونيم يا دوه ساعته وروسته كيږي _5

  :اّذان څه ته وايي ؟ پـوښـتـــنه
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 : ځــــــواب :كله چې دملانځه وخت رايش له ملانځه لږ مخكې يو سړي دريږي په زوره زوره داتوري وايي

  اللُه اَكـبـر اَللُه اَكـبـَر

 خداى ډيرلوى دى خداى ډيرلوى دى

  اَللُه اَكـبـَر اَللُه اَكـبـَر

 خداى ډير لوى ده خداى ډيرلوى دى

 الّ اِلـَه ااِلّالله اَشـَهـُد اَنَّ 

 . نه پرته بل هيڅ يو معبود نشته Y شاهدي وركوم چې دالله

 اَشـَهـُد اَنَّ الّ اِلــََه ااِلّاللهُ 

 . نه پرته بل هيڅ يو معبود نشته Y شاهدي وركوم چې دالله

 اَشَهـُد اَنَّ مـُحـَمـَّد رَُسـوُل الله

  رسول دى Yدالله eشاهدي وركوم چې محمد

 اَنَّ مـُحـَمـَّد رَُسـوُل الله اَشَهـدُ 

 رسول دى Yدالله eزه شاهدي وركوم چې محمد

الۍ ـالۍ َحـّي َعىَل الصَّ  َحـّي َعـلىالصَّ

 ملانځه ته راىْش ملانځه ته راىشْ 

  َحـّي َعلَـى الـَفالح َحـّي َعىَل الَفالح

 كاميايب ته راىْش كاميايب ته راىشْ 

 اَلله اَكـبـَر اللُه اَكـبَـر

  ى ډير لوى دى خداى ډير لوى دىخدا

 الالـــه االّ الله

 دالله نه پرته هيڅگوك دعبادت اليق نشته
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 . دې الفاظو ته اذان وايي

 . دسهار په اّذان كې د حّي عىل الفالح نه وروسته الصالۍ خري ّمن النّوم )ملونځ له خوبه ښه دي( ويل كيږي

 پـوښـتـــنه :تكبري )اقامت( څه ته وايي ؟

ـــواب :كله چې ملانځه ته خلك دريږي نو دملانځه له پيل كيدو مخكې يو سړي هاغه كلمې وايي كومې چې په ځـــ

 .اذان كې ويل كيږي، همدې ته اقامت اوتكبري وايي

 . خوپه اقامت كې له حّي َعىَل الَفـالح وروسته قـدقامت الّصـالۍ وه واري داذان كلمو زياتې ويل كيږي

  ې اّذان يا تكبري وايي هغه ته څه وايي ؟پـوښـتـــنه :څوك چ

ځــــــواب :څوك چې اّذان كوي هغه ته " مْوذن" )اذان كونىك( اوڅوك چې تكبري وايي هغه ته " مكرب " 

 . )تكبريويونىك(وايي

  پـوښـتـــنه :ډيرخلك چې په ګډه ملونځ كوي ملونځ وركونيك ،ملونځ كوونكو اوهامغه ملانځه ته څه وايي ؟

ــواب :كله چې ډيرخلك په ګډه ملونځ كوي هغه ملانځه ته دجمعې )جامعت( ملونځ وايي، ملونځ ور كوونيك ځــــ

 . ته امام اوملونځ كوونكو ته مقتديان وايي

  پـوښـتـــنه :څوك چې يواځې ملونځ كوي هغه ته څه وايي ؟

 . ځــــــواب :يواځي ملونځ كوونيك ته )منفرِد( وايي

  ځاى ته چي خاص دملانځه لپاره جوړوي اوخلك پكې ملونځ كوي څه بلل كيږي ؟ پـوښـتـــنه :داسې

 . ځــــــواب :هغه ته جومات )مسجد( وايي

  پـوښـتـــنه :څوك چې جومات ته الړ يش هلته بايدڅه وكړي ؟

ادب رسه  ځــــــواب :په جومات كې دې ملونځ وكړي، قراّن َشيف دې ووايي، يا دې يوه بل ذكر وكړي اويادې په

 . غىل كېني، په مسجد كې لوبې ، ټوپونه ، شور ، اوددنيا خربې كول بد كاردى

  پـوښـتـــنه :ملونځ څه ګټې لري ؟

 : ځــــــواب : ملونځ ډيرې ګټې لري يو څو يې تاسو ته درښايو

 . دملونځ كونيك انسان بدن او كايل تل پاك او صاف وي _1
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 . خوښ او خوشحاله وي له ملونځ كونيك څخه خداى تعاىل _2

 . هم خوښ اوخوشحاله وي eدملونځ كونيك څخه حرضت محمد _3

 . ملونځ كونيك دخداى تعاىل په نزد ښه وي _4

 . دملونځ كونيك سړي عزت خلك په دنيا كې هم كوي _5

 . ملونځ كونىك له ډيرو ګناهونو ساتىل وي _6

 . احت كې كويملونځ كونىك انسان خداى تعاىل له مرګ وروسته په ر  _7

 پـوښـتـــنه :په ملانځه كې چې كوم كلامت ويل كيږي ، د هغو نومونه اوهغه كلامت څه دي ؟

  : ځــــــواب :په ملانځه كې چې كوم كلامت ويل كيږي د هغو ټولو نومونه او الفاظ دادي

 تكبري

 الله اكـبـر

 . خداى ډير لوى دى

 ثــنـــــاء

َك َوآل الـََه َغـيـرُكُسـبَحانـََك اللـُّهَم َوِبحـَ   مِدَك َوتَبـارََك اسـُمَك َو تـَعاىََل َجـدُّ

ژباړه : اى الله ! ستاينه او ثنا يواځې ستاله پاره ده اونوم دې مبارك دى ، شان دې لوړ دى او پرته له تا بل معبود 

 . نشته

 تعــــــــوذ

يـطاَِن الرَّجيـم  اَُعـوُذ ِبالله مـَِن الّشَّ

 . داى ته پناه وروړم چې له رټيل شيطانه مې وژغوريژباړه : زه خ

 تـــســــميـه

 

 . ژباړه : دهغه خداى په نامه َشوع كوم چې لورونىك اومهربانه دى
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 ســــورت فــاتحــــه

 

  . ژباړه :دټول عامل رب او پالونيك ته ثناده چې لورونىك اومهربانه دى ، دقيامت دورځې خاوند دى

ستا عبادت كوو اويواځې له تانه مرسته غواړو ، موږ ته نيغه)سمه(الر راوښيه، دهغوالرچې تاپرې خدايه! يواځې 

 . نعمتونه لورويل دي ، نه دهغو الرچې ته ورته قهرېدىل يې ، اونه هم دبېالرو خلكو الر

 سورت كوثر

 

ې ، ستا دښمن بې نومه اوب اى پيغمربه ! له شكه پرته مو كوثر)حوض( دركړى، خپل خداىته ملونځ اوقرباين كوه

  .نښانه دى

 سورت اخالص

 

ژباړه :اى پيغمربه! دوى ته ووايه چې خداى يو دى ، خداى بې نيازه دى ، نه له ده څخه څوك پيداشوي اونه دى له 

 . چا څخه پيداشوى ، اونه يې څوك سيال شته

 سورت فلق
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ناه غواړم په رب دسباڅريونيك ، له َشه د مخلوق، اوله َشه ژباړه : اى پيغمربه ! په دعاء كې داسې ووايه : چې زه پ

 . د تيارې شپې چې تكه توره يش اوله َشه د پويك كوونكو ساحرانو ښځو چې پوكول كوي په غوټو كې

 سورت الناس

 

بود عژباړه : اى پيغمربه !په دعاء كې داسې ووايه چې: پناه غواړم په رب دټولو خلكو ، په خاوند دټولوخلكو، په م

دټولو خلكو ، له َشه دهغه وسوسه اچونيك تښتېدونيك )شيطان(چې دخلكو په زړونوكې وسوسه اچوي ، دغه وسوسه 

 . اچونيك له پرييانو څخه وي ، اوكه له انسانانو څخه وي

 

  دركوع تسبيح

َ الَعـِظيم  ُسبَحـاَن َريبي

 . زما سرت رب ته پايك ده

 دقومې )له ركوع څخه دوالړېدو( تسميع

سـِمَع اللُه لِـَمن َحِمـَده ََ 

 . الله دثنا ويونكو ستاينه واورېده

 دقومې تحميد

ـنَا لََك الـَحــمدُ   َربَـّ
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 . ربه ټولې ستاينې ستالپاره دي

 دسجدې )په ځمكه درس كيښودو( تسبيح

َ الَډعـىَل   سبُــَحن َريبي

 . زما درب شان ډير لوى دى

 تشهد ) التحي اٍت (

الُم َعلَينَا َو َعىَل التِّحيّاُت لِلِّه  لََواۍ َوالطَّيِبَاُت اَلّسالُم َعلَيَك اَيُّهـَاالنَبيُّ َو رَحـَمۍ اللِه َو بَرَكَاتُُه اَلسَّ بَاِد اللِه عِ  َوالصَّ

الِـِحنَي، اََشَهُد اَن الَ اِلَه الاِلالَُه َواَشَهُد اَنَّ ُمـَحَمداً َعبُده َورَُسولُهُ   . الصَّ

ې خداى ته دي اوهم پاكې ، اى نبي! پرتا دې سالم ،دخداى رحمت اوبركتونه وي . پرموږ اودخداى ژباړه: ثنا اوستاين

 e پرنيكو بنده ګانو دې سالم ي ، شاهدي وركوم چې بې له خدايه بل معبود نشته او شاهدي وركوم چې محمد

  . دخداى بنده اورسول دى

 درود َشيف

ِجـيد، اَللَُّهَم بَارِك  اَللُّهمَّ َصلي َعىَل ُمـَحَمٍد ّوَعىَل  ٍد كَـاَم َصلَّيَت َعىَل اِبرَاِهيـَم َوَعىَل آِل اِبرَاِهـيَم الِنََّك َحـِميٌد مَّ آِل ُمـَحمَّ

جِ  ٍد كَـام بَاَركَت َعىَل اِبرَاِهـيَم َو َعىَل آِل الرِبَاِهـيَم اِنََّك َحـِميـٌد مَّ َعىَل آِل ُمـَحـمَّ ٍد وَّ  . ـيدٌ َعىَل ُمـَحمَّ

اودهغه پركورنۍ دې چې لوروىل ْو ،  u اودهغه پركورنۍ رحمت ووروه ، لكه پرابراهيم eباړه: يا الله ! پرمحمدژ 

اودهغه پركورنۍ  u اودهغه پركورنۍ بركتونه واوروه ، لكه پرابراهيم e بيشكه ته ستايىل اولوى يې . يا الله ! پرمحمد

 . دې چې ورويل ْو ، بيشكه ته ستايىل او لوى يې

 له درود وروسته دعاء

ِقنَا َعَذاَب النَّار نيَا َحَسنۍ وَِِّف اآلِخَرۍ َحَسنَۍ وي   اَللَُّهَم َربَّنَا آتِنَاِِف الدُّ

 . ژباړه :يا الله موږ ته په دنيا كې نعمت اوپه اّخرت كې جنت راكړه اوددوزخ له اوره مو وساته

 : په ځينو روايتونوكې دادعا هم راغلې ده

ُهمَّ  نُوَب اال اَنَت فَاغفـِريِل َمغِفـرَۍ مين ِعنِدَك َوارَحمـِني انََّك  اَللَـّ نَت الَغُفـوُر اَ  ايني ظَلَمُت نَفـيِس ظُلامً كَِثـرياً وَّاليَغِفرُالذُّ

 الـرَِّحيم
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 يژباړه : يا الله ما پرځان ډيرظلم كړى دى او بيشكه چې له تا پرته څوك ګناوې بښىل نه يش ، نو ماله خپل لور 

 . وبښه،او راباندې ورحميږه بې شكه ته بښونىك اولوروونىك يې

 ســــــــــــالم

ـالُم َعـلَيـُكم َو رَحـَمۍ اللهِ   اَلسَّ

 . پرتاسو دې سالم اودخداى رحمت وي

 له ملانځه وروسته دعاء

ـالَُم تَبـَاَركـَت يَا َذاالـَجـالِل وَ  ـالَُم َو ِمـنَك السَّ  االِكـرَاماَللَُّهـمَّ اَنَت السَّ

ژباړه : يا الله! سالمتي وركونىك يواځې هم ته يې او سالمتي ستا له لوري وي ، دډير بركت څښنت دلويي اوعزت 

 . خاوند يې

 دعاء قنوت

 نرَتُُك َمن َوالَنَكُفرَُك، ونَـخلَُع وَ اَللَُّهمَّ اِنَّا نَستَِعينُِك َونَستَغِفرُِك َوُُنُِن ِبَك َونَتَوَكَُّل َعلَيَك َونُثنِي َعلَيَك الـَخري، َونَشـُكرَُك 

اِر َعذاَبََك اِنَّ َعَذابََك ِبايَّفُجرَُك ،اَلَّلُهمَّ اِيَّاَك نَعبُُد َولََك نُـَصيلي َونَسُجُد َواِليََك نَسَعى َونَحِفُد َونَرُجوا رَحـَمتََك َونَخََش  لُكفَّ

  ُملِحق

اوله تانه بښنه غواړو اوپرتا اميان لرو ، پرتا توكل كوو ، ستا غوره ستاينه ژباړه :يا الله ! موږ له تانه مرسته غواړو ، 

 كوو، ستا شكر ادا كوو، ستا ناشكرې نه كوو، له هغه چا رسه پريكون اوداړيكو شلون كوو چې له تارسه پريكون كوي

.  

حمت رمنډې وهو ، يواځې ستادر ياالله ! يواځې ستاعبادت اوستا ملونځ كوو، تاته سجده كوو، ستاپرلور پنا دروړو ، د

  . هيله من يو ، ستاله عذابه ويريږو، اوبې شكه ستا عذاب كافرانو ته رسيدونىك دى

 

 داوداســـــه طـريـــقه

 

  پـوښـتـــنه :اودس څه ډول كول په كاردى ؟
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خ كې قبلې ته مخامځــــــواب : په پاك لوښي كې پاكې اوبه را واخله، پرپاك صاف او لوړ ځاى كښينه، په اوداسه 

كيناستل غوره دي ، خوكه چريته مو كه نه وه هيڅ زيان نه لري ، لستوڼي ترڅنګلو پورې پورته كړه، بيا بسم الله 

ووايه، اودواړه السونه ترمړوندو پورې ومينځه، بيادرى وارې په خوله اوبه ورغړوه، مسواك ووهه، كه مسواك نه وي 

رى ځله پزې ته اوبه واچوه ، دچپه الس په خچڼه ګوته پزه پاكه كړه ، درى ځله نوګوته په غاښوپورې وموښه ، بيا د

 . مخ ومينځه ، خو مخ ته په تيزي رسه اوبه مه اچوه ، بلكې په كراررسه تندي ته اوبه واچوه اومخ ومينځه

ځل مخ مين دويښتانو دشنه كېدو له ځايه نيولې دزنې تر الندې برخې پورې ، اوديوه غوږ څخه تربل غوږ پورې

پكاردي ، بيا له څنګلو رسه دري وارې دواړه السونه ومينځه ، لومړى ښى الس درى وارې بيا چپه الس درى وارې 

  . مينځل په كاردي

بيا الس په اوبو لوند كړه درس مسح وكړه ، اود غوږو مسح وكړه ، بيا د ورميږ )غاړه( مسح وكړه ، اويواځې يې يوځل 

  . دواړه پښې له بيډيو رسه ومينځه ، لومړى دښۍ بيا چپه پښې مينځل په كاردي كول په كاردي . درى ځله

 

 دلـمـانـځـه طـريـقـه

 

  پـوښـتـــنه :دملونځ كولو طريقه څه ده ؟

 : ځــــــواب : دملانځه دكولو طريقه داده چې

ه نيت وكړه ، دواړه السونه كله چې اودس وكړې ، پاك كاىل واغونده ، پرپاك ځاى قبلې ته مخامخ ودريږه ، دملانځ

غوږوته يوسه او " الله اكرب" ووايه ،اوبيا السونه دنامه دغوټۍ الندې داسې وتړه چې دښي الس ورغوى دچپ الس 

  . پرخپړه رايش

په ملانځه كې په ادب رسه ودريږه يوې بلې خواته مه ګوره دالله تعاىل لورته ځرياوسه ، السونه چې وتړې لومړى 

  : داثناء ولوله

َك َوآل اِلـََه َغـيـرُك  ُسـبَحانـََك اللـُّهَم َوِبحـَمِدَك َوتَبـارََك اسـُمَك َو تـَعاىََل َجـدُّ

بيا تعوذ ) اعـوذ بالله من الّشيطان الرّجيم ( او تسميه ) بسم الله الرّحـمن الرّحيم ( او الحمد لله ولـوله ، الحمد لله 

)خدايه زما دعا قبوله كړې( ووايه ، په دې پسې سورت اخالص يا بل سورت چې كله خالصه كړې، نو په كراره آّمني 

 .چې ياد دې وي ووايه ، بيا " الله اكرب" ووايه ركوع ته كښته شه ، په ركوع كې ځنګنونه په دواړه ورغوو ونيسه
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يه ، للُه لـمن حمده( هم ووادركوع تسبيح ) ُسبحاَن ريّبَ العظيم ( درى وراه يا پنځه واره ووايه ، بيا تسميع ) سـمـِع ا

بيا تكبري ووايه اونيغ ودريږه ، تحميد )ربّنا لك الـحمد( هم ووايه، بيا تكبري ووايه ، سجدې ته داسې الړشه چې لومړى 

دواړه ځنګنونه پرمځكه ولګوه، دواړه ورغوي كښيږده، پزه ، تندى اومخ مو بايد ددواړو السو ترمنځ د سجدې پرځاى 

ح ) سبحان ريّب الډعىل( درى يا پنځه وارې ووايه، بيا تكبري ووايه اوله سجدې راپاڅه نيغ كينه وي ، دسجدې تسبي

،تكبري ووايه دوهمه سجده هم په همغه څېر وكړه، بياوايه پورته شه ، د والړېدو په وخت كې پرمځكه السونه مه 

  . لګوه

م الله او الحمد لله ووايه او يو بل سورت هم په سجدو رسه يو ركعت پوره شو او س نو دوهم ركعت پيل كړه ، بس

وررسه ووايه ، بيا ركوع ، قومه اودواړه سجدې وكړه ، كېنه ، اول تشهد بيا درود َشيف ووايه ، او بيا لومړى ښي لور، 

  . بياچپ لورته مخ واړوه ، اوس نو دوه ركعته ملونځ پوره شو

الَ  الَُم تَبَاَركَت يَا َذاالـَجالِل َواالكرَام ووايه ، او الس پورته كړه دعاء له سالم ګرځولو وروسته اَللَّهُمَّ اَنَت السَّ ُم َوِمنَك السَّ

 وكړه خو ډير يې مه پورته كوه داسې چې تراوږو دې پورته يش دعا چې كله خالصه كړې دواړه السونه پرمخ تېركړه

. 

  ې څه ډول كيناستل په كار دي ؟پـوښـتـنه :ددوو سجدو په منځ كې اويا هم دتشهد د ويلو په حالت ك

ځـــواب : ښۍ پښه بايد والړه اودګوتو مخ يې دقبلې لورته وي اوچپه پښه دې څملوه پرې كينه دناستې په حال كې 

  . دواړه السونه په ځنګنونو ايښودل پكاردي

  پـوښـتـنه :دامام، مقتدي، اومنفرد )يواځې ملونځ كونىك( په ملانځه كې څه فرق دى ؟

واب : دامام، مقتدي اومنفرد په ملانځه كې لږ فرق شته ، يو فرق دادى چې : امام او منفرد دواړه په اول ركعت ځـــ

كې له ثنا وروسته اعوذ بالله او بسم الله او الحمدلله َشيفه او سورت ټول پوره وايي ، اوپه دوهم ركعت كې هم بسم 

ي به يواځې په لومړي ركعت كې ثنا وايي اونور په دواړو ركعتونو الله او الحمدلله َشيفه اوسورت پوره وايي خو مقتد

  . كې پټه خوله والړ وي

دوهم فرق دادى چې : دركوع څخه دوالړېدو په وخت كې امام اومنفرد دواړه" سمع الله ملن حمده " وايي اومنفرد 

  . ديدتسميع رسه تحميد هم ويالى يش، خو مقتدي ته يواځې " ربنالك الحمد" ويل پكار 

  پـوښـتـنه :كه ملونځ درى يا څلور ركعتي وي نو بيا څه ډول كيږي ؟

ځـــواب :دوه ركعته ملونځ خو بايد همغسې وكړي څرنګه چې پورته تري شو خوپه اوله قعده كې دې له التحيات 

  . اوياتشهد نه وروسته درود َشيف نه وايي ، بلكې " الله اكرب" دې ووايي او پورته دې يش
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ملونځ واجب ياسنت يا نفل وي نو پاتې دوه ركعته دې د مخكني دوو ركعتو نو په څېروكړي ، او كه چريې فرض كه 

وي نو په دريم اوڅلورم ركعت كې له " الحمدلله" نه وروسته دې سورت نه وايي ، اوپاته نوردې دهمغو پخوانيو دوو 

  . ركعتونو په څري وكړي

 نځ دري ركعته هم كيږي؟پـوښـتـنه :اّيا سنت او يانفل ملو 

  . ځـــواب : نه ! سنت يا نفل ملونځ درى ركعته نه كيږي دوه ياڅلور ركعته كيږي

  پـوښـتـنه :دركوع كولو سهي طريقه څرنګه ده ؟

ځـــواب :ركوع داسې بايد ويش چې مالله رس رسه يو برابر وي ،داسې چې رس نه له ماللوړ اونه ټيټ وي ، او دواړه 

 . له خېټې او تشيو نه لري وي ، او ځنګنونه بايد په خپړو ټينګ ونيسېڅنګلې بايد 

 پـوښـتـنه :دسجدې سهي طريقه څرنګه ده ؟

ځـــواب : سجده دايس پكار ده چې خپړې پر مځكه وي او مړوندونه اوڅنګيل دمځكې څخه پورته وي، نس )ګيده( 

 . دې دورنو څخه لري او السونه دپښو څخه جال وي

 له ملانځه وروسته په ګوتو باندي دشمري په وخت څه ويل كيږي ؟پـوښـتـنه :

 ( واره ويل كيږي چې ډير زيات ثواب لري11(واره ، " الله اكرب" )11(واره الحمدلله " )11ځـــواب : " سبحان الله " )

. 

 

 اســــالم كلـــمې

 اولــه : كلـمـْه طـيبـه

  هِ الاِلـَه ااِلاللُه مـَُحّمـٌَد رَُّسـوُل الل

  . رسو ل دى Y داللهeله خداى تعاىل نه پرته بل دعبادت وړ )معبود( نشته محمد

 

  دوهــمه : د شـهادت كلــمـه

داًَعـبُده و َرَسـُولـُه   اَشهـَُد اََن ال الـَه اال اللُه َوحـَدُه الَشـِريَك لَـُه َواَشهـَُد اََن ُمـَحـمَّ
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بل خداى دعبادت وړ نشته هغه يو دى سيال نه لري، اوداشاهدي نه پرته Yژباړه : زه شاهدي وركوم چې دالله

 .يي بنده او رسول دى e وركوم چې محمد

  دريــمـه : د تـمجــيد كلــمــه

 ُسبَحاَن اللِه َوالـَحمُدللِه َوال اِلََه ااِلاللُه َواللُه اَكرَب َوالَحوَل َوال قُوَّۍ ااِل ِباللِه الَعيل الَعِظيم

لوى دى له ګناوو  Y پاك دى ستاينې هغه لره دي له خدايه پرته دعبادت وړ بل ذات نشته ، خداى Y ژباړه : خداى

  . دساتنې اود نيكو كارونو دكولو توفيق يواځې هغه وركوي هغه دلويي او شوكت څښنت دى

  څــلـورمـه : دتـوحيـد كلـمـه

يَك لَُه، لَُه املُلُك  َولَُه الـَحمُد يُحيِى َومُيِيُت وهو حّي ٌ ال مَيُوُت اَبداً اَبداً ُذوالَجالِل َواالكرَاِم ِبيَِدِه الاِلََه ااِلاللُه َوحَدُه الََشِ

 . الـَخري َوُهَو َعىَل كُلي يَشٍء قَِدير

له خدايه پرته دعبادت وړ بل ذات نشته ، سيال نه لري پاچاهي اوستاينې هغه لره دي، ژوندي كول اومړه كول يې 

، تل ترتله به ژوندى وي، دعزت اوشوكت څښنت دى او ښېګڼه يې په واك كې ده ، په هرڅه قادر  په واك كې دي

 . دى

  پنـځـمـه كلـمـه : د استـغـفا ر كلـمـه

نِب الِذي  نِب الذي اَستَغِفرُاللَه َريبي ِمن كُلي َذنٍب اَذنَبتُُه َعَمداً اَوَخطاً رِسّاً اَوَعالنِيَۍ َواَتُوُب الَيِه ِمَن الذَّ ي اَعلَُم َوِمنَّ الذَّ

نُوِب َوالَحوَل َوالقُوَّۍ ااِل ِباللِه الَعىّلِ  اُر الذُّ ََ  .  الَعِظيمال اَعلَُم اِنََّك اَنَت َعاّلُم الُغيُوِب َوَستَّاُر الُعيُوِب وَغفَّ

ې په هېره رسه كړې ژباړه : زه له هغه ذاته بښنه غواړم چې زما خداى دى، له هرې هغې ګنا څخه چې په قصداويا م

  وي ، دهغه په درباركې له هرې ګناڅخه چې ماته معلومه وي اويا نه وې توبه باسم

په تحقيق رسه خدايه ! په پټو رازونو خرب يې ! دعيبونو پټوونىك، دګناوو بښونىك يې ! له ګناڅخه دساتنې 

  ! نت يېاوښوكارونودكولو توفيق يواځې ته وركوې! په تحقيق رسه دلويي اوشوكت څښ

  شپــږمــه : لـه كفـره دبـې زارۍ كلـمـه

ِر ُت َعنـُه َوتـرَباُت ِمَن الُكـفاَللـَُّهمَّ ايِني اَُعـوُذِبَك ِمَن اَن اَُشَِك بَِك َشياً َواَنَا اَعلَُم ِبِه َواَستَغـِفُرِبَك لاِم ال اَعلَُم بِِه تُبـ

َوالنَِمـيَمۍ َو الَفـواِحِش َوالبُهـتَاِن َوالـمعاِِص كُليَها َواَسلَمُت َواَقُـوُل ال اِلََه  َوالـرِشِك َوالَكـِذِب َوالِغـيبَۍ َوالبـِدَعـۍ

ـٌد رَُّسـوُل اللهِ    الاِلالله ُمـَحمَّ
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خدايه ! زه پرتا پنا غواړم له دې څخه چې له تارسه بل څه سيال وګڼم اوزه پرې پوهيږي اوله هغه َشك څخه چې 

تاته توبه باسم له هر كفر، َشك، درواغو، غيبت ، بدت، چغل خوري، سپكوسپورو، تور لګولو پرې نه پوهيږم خدايه 

 داللهeاوټولو ګناوو څخه، اومااميان راوړى اووايم چې : له خداى تعاىل نه پرته بل دعبادت وړ )معبود( نشته محمد

Y رسو ل دى . 
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 دوهمه برخه

  

 لومـــړۍ څـــانــګه

 تـعلـيـم االيـامن

 ـالمي عــقايـدو زده كړهداس

 بســـــم الله الرحـــــمن الــــــرحــــيم

 نحمدالله العىل العظيم ونصيل عىل رسوله الكريم

  

 پـوښــتنه :داسالم بنياد پر څو شيانو والړ دى ؟

 . ځـــواب : داسالم بنياد پر پنځو شيانو والړ دى

 دى كوم كوم دي ؟ پـوښــتنه :هغه پنځه شيان چې داسالم بنياد پرې والړ

 : ځـــواب :هغه پنځه شيان دادي

 . اول : كلمْه طيبه يا كلمه شهادت مطلب دا چې په زړه رسه  منل اوپه ژبه يې اقرار كول

 . دوهم : ملونځ كول

 . دريم : زكات وركول

 .څلورم : دروژي په مياشت كې دروژې نيول

 . پنځم : حج كول

 نى يي څه ده ؟پـوښــتنه :كلمْه طيبه كومه ده اومع

 : ځـــواب :كلمْه طيبه داده

 الا له االالله محمد رسول الله
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دالله تعاىل راليږيل  e او مطلب يي دادي چې دالله تعاىل نه پرته بل هيڅ څو ك دعبادت وړ نشته او حرضت محمد 

 . رسول دى

 پـوښــتنه :دشهادت كلمه كومه اومعنى يي څه ده ؟

 : ځـــواب :د شهادت كلمه داده

 اشهـد اّن الّ اله االّالله واشهـد اّن مـحمـّداً عبده ورسـوله

او معنى يي ده چې: زه شاهدي وركوم چې دالله تعاىل نه پرته دعبادت وړبل هيڅوك نشته او شاهدي وركوم چې 

 . دالله تعاىل بنده اورسول دي e حرضت محمد

 ژبه ويلورسه  سړى مسلامنيداى يش ؟ پوښتنه : دكلمې دمعنااومطلب له پوهيدلوپرته  يواځې يې په

 . ځواب : نه  ! بلكې په  معنا پوهيدل اوپه زړه رسه يقني كول اوپه ژبه يې اقرار كول رضوري دي

 پوښتنه : په زړه رسه  يقني  اوپه ژبه اقرار كولو ته  څه  وايي ؟

 . ځواب  : اميان وايي

 ه  ډول اميان  راوړي ؟پوښتنه :ګونګى چې په ژبه اقرار كوالى نه ىش هغه به څ

ځواب : دخدايي عذر له امله دهغه  اشاره  هم كاِف  بلله كيږي معنا داچې : هغه دې په اشاره رسه داوښيي چې 

 . دخداى تعاىل پيغمرب دى eالله تعاىل يو دى  اوحرضت محمد

 پوښتنه : دمسلامنانو لپاره  پرڅو  خربو اميان لرل رضوري دي  ؟

 : و ، چې يادونه يې په  اميان مفصل كې راغلې"خرب  7ځواب : پراوو "

 تَوالبَعِث بَعِد الـَمو اََمنـُت ِبـاللِه َوَمالئكتـِه وَكُتُـِبِه َورَُسولِـِه َوالـيَوِم االَخـِر َوالقـَدَر َخـريِِه َوََشِِه مـَِن اللِه تَعـاىل 

غه پررسوالنو، دقيامت پر ورځې او په دې چې باندې پرمالئكويې، اوپركتابونويې او د ه Y اميان مې راوړى پرالله 

 . دښه اوبد تقدير دالله تعا ىل له لوري دى، او له مرګ  وروسته پرژوندي كېدو باندې

 

 دخداى تعاىل په هكله دمسلامنانوعقيده
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 پوښتنه : دخداى تعالىپه هلكه دمسلامنانو عقيده بايد څه ډول وي ؟

 : ځواب : مسلامنان بايد داعقيده ولري چې

 . خداى تعاىل يو دى -1

 . يواځې همغه دعبادت اوبندګۍ وړ دى اوله هغه پرته دبندګۍ وړ بل هيڅوك نشته -2

 . هغه سيال نه لري -3

 . له هرڅه خرب دى هيڅ ىش ترينه پټ نه دي -4

 . دپوره طاقت اوقدرت خاوند دى -5

پيداكړى  Yاو لنډه داچې ټول جهان يواځې هغهځمكه، اّسامن، سپوږمۍ، ملر،ستوري، مالئكې،انسانان، پرييان،  -6

   اوهغه يې مالك دى

 . مرګ اوژوند دهغه له لورې دي، يعنې دټول مخلوق ژوند اومرګ  دهغه په واك كې دي -7

 . ټول مخلوق ته روزي وركوي Y هغه -8

 . خوراك، څښاك او خوب نه كوي -9

 . تل ْو اوتل ترتله به وي -10

 . ى نه دىهيچا پيداكړ  Y هغه  -11

نه يې پالر شته نه زوى ، نه لور، نه ښځه ، اونه هم له چارسه دغه ډول خپلوي لري ، له دارنګه ټولو خپلوليو  -12

 . څخه پاك دى

 . هرڅه ده ته محتاج دي، خودى هيچا ته محتاج نه  دى اوهيچ يش ته اړتيانه لري -13

 . بې مثله دى هيچ يو ىش يې په څېر نه د ي -14

 . ټولو عيبونوپاك دىله  -15

 . دمخلوق په څېر الس، پښې، پزه او غوږونه نه لري -16

 .ماليكې يې پيداكړي اوددنيا په بيالبيلو كارونويې ګامرلې -17
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دخپل مخلوق دالرښوونې )هدايت( لپاره يې پيغمربان راليږيل، څو خلكو ته رښتيني الر )دين( ور وښيي، ښې  -18

 . كړي خربې ورزده اوله بدو يې منع

 

 مال ئــكــې ) فــرښتــې (

 

 پـوښــتنه :مالئكې څوك دي ؟

ځـــواب :مالئكې دالله تعاىل يو جال مخلوق دي له نوره يي پيدا او زموږ له سرتګوپنا دي نه نارينه او نه هم ښځېنه 

 . و بوختې ديدي، نه دخداى تعاىل دحكم نافرماين او نه ګناه كوي، په كومو كارو يې چې مقرري كړي دي په هغ

 پـوښــتنه :مالئكې څومره دي ؟

ځـــواب :دمالئكو شمري له خداى تعاىل پرته بل هيڅ چاته معلوم نه دى  هو! دومره موږ ته معلومه ده چې مالئكې 

 . ډيرې اوڅلور پكې مقربې اومشهورې مالئكې دي

 پـوښــتنه :مقربې اومشهورې مالئكې كومې دي ؟

چې دالله تعاىل كتابونه، احكام، اوپيغامونه به يې پيغمربانو عليهم السالم ته  u يلځـــواب :اول : حرضت جربائ

 . راوړل

 . چې دقيامت شپيلۍ به پويك uدوهم: حرضت ارسافيل

 . چې دباران داورښت اومخلوق ته دروزي رسولو په كارو مقرره ده u دريم: حرضت ميكائيل

 . روح ( په اخيستو مقرره  ده چې له مخلوق دارواوو) u څلورم : حرضت عزرائيل

 

 دخـداى تــعــالــى كــتـابــونـه

 

 پـوښــتنه :دخداى تعاىل كتابونه څودي ؟

ځـــواب :دخداىتعاىل ډير زيات واړه اوغټ كتابونه  پر پيغمربانو عليهم السالم نازل شويدي، غټو ته يي كتابونه او 

 . وړو ته يې صحيفې وايي څلور كتابونه مشهوردي
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 پـوښــتنه :څلور مشهور اّسامين كتابونه  كوم كوم دي ؟ او په كومو پيغمربانو نازل شويدي ؟

 : ځـــواب

 . نازل شوى u تورات : چې په حرضت موس -1

 . نازل شوي ده uزبور:  چې په حرضت داْو د -2

 .نازل شوي دى u انجيل:چې په حرضت عيىس -3

 . شوي دينازل eقراّن كريم : چې په حرضت محمد -4

 پـوښــتنه :صحيفې څومره دي او پركومو پيغمربانو نازيل شوي دي ؟

اويوڅه پر  uاويوڅه پرحرضت شيث u ځـــواب :دصحيفو شمريه معلومه نه ده، خو يوڅه صحيفې پر حرضت اّدم

ازيل ن  نازيل شويدي له دې پرته نورې صحيفې هم شته چې پرځينو نورو پيغمربانوعليهم السالم u حرضت ابراهيم

 . شوي دي

  

 دخداى تعاىل پيغمربان عليهم السالم

  

 پـوښــتنه :رسول چاته وايي ؟

ځـــواب :رسول انسان اودخداى تعاىل بنده وي خداى تعاىل خپلو بندګانو ته دحكمونو رسولوله پاره ټاكيل وي، 

 مررسه معجزي ښكاروي، پيغامونههغوى رښتيا ويونيك وي درواغ هيڅ كله نه وايي، ګناه نه كوي، دخداى تعاىل په ا

 . يې په پوره ډول مخلوق ته رسوي كموايل او  زياتوايل پكې نه كوي اونه هم هيڅ يو پيغام پټوي

 پـوښــتنه :دنبي معنا څه ده ؟

ځـــواب :دنبي معنا همداده چې هغه دخداى تعاىل بنده اوانسان وي دالله تعاىل حكمونه بندګانو ته رسوي رښتينى 

په حكمونوكې كمواىل او زياتواىل نه كوي او نه هم هيڅ يو حكم   Yغ نه وايي، ګناه نه كوي، دخداى تعاىلوي دروا 

 . پټوي

 پـوښــتنه :دنبي اورسول تر منځ څه فرق شته ؟ اوكه دواړه يو ىش دي ؟
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ه تعاىل ل ځـــواب :دنبي اورسول په منځ كې لږ فرق شته  اوهغه داچې : رسول هغه پيغمرب ته وايي چې دخداى

لورې نوى َشيعت اوكتاب وركړل شوي ويو، اونبي هرپيغمربته وايي ، نوى َشيعت اوكتاب وركړل شوي وي اوكه 

 . نه داسې چې دمخكني َشيعت او كتاب تابع وي

 پـوښــتنه :اّيا يو سړى په خپل كوښښ اوعبادت رسه نبي كيديل يش ؟

تعاىل يي  نبي وګرځوي معنا داچې دنبي اورسول كېدل دانسان ځـــواب :نه ! بلكې هغه څوك نبي وي چې خداى 

 . په كوښښ او ارادې پورې تړيل نه دي، بلكې دامرتبه دخداى تعاىل له لوري وركول كيږي

  پـوښــتنه :درسوالنو اونبيانو شمري څومره څه دى ؟

داى تعاىل ته معلومه ده، خو مونږ ځـــواب :دنيا ته ډير رسوالن اونبيان راغيل دي خو دهغوي پوره شمريه يواځي خ

 .اوتاسو بايد دا عقيده ولرو چې دخداى تعاىل ټول رسوالن هرڅومره چې وي برحق اوريښتيني دي

 پـوښــتنه : لومړىن پيغمرب څوك ْو ؟

 . دي u ځـــواب :تر ټولولومړى پيغمرب حرضت اّدم

 پـوښــتنه :تر ټولو وروستى پيغمرب څوك دي ؟

 . دي eوروستى اواّخري پيغمرب حرضت محمدځـــواب :ترټولو 

 وروسته به بل پيغمرب راځي اوكه نه ؟ e پـوښــتنه :له حرضت محمد

پاى ته ورسيده له ده مبارك وروسته ترقيامته   e ځـــواب :نه! ځكه چې پيغمربي اونبوت پر حرضت محمد مصطفى

 . ي دعوه كوي هغه درواغجن دىپوري هيڅ يو نبي نه راځي، له ده مبارك وروسته چې څوك دپيغمرب 

 پـوښــتنه :په رسوالنو كې ترټولو غوره )افضل( رسول څوك دى ؟

په ټولو نبيانو او رسوالنو كې غوره او لوى دى ، دى كه څه هم دخداى  e ځـــواب :زمونږ پيغمرب حرضت محمد

 . دده مبارك مرتبه زياته ده تعاىل بنده او اطاعت كونىك دى خو له دخداى تعاىل وروسته په مخلوق كې ترهرچا

 

 دقيامت بيان

 

 پـوښــتنه :دقيامت ورځ كومې څه  ته وايي ؟
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ځـــواب :دقيامت هغې ورځي ته وايي په كومه كې به چې ټول انسانان او حيوانان مړه كيږي، اوټوله دنيا به له منځه 

ې ټه يش الندې به راولوېږي، لنډه داچځي، غرونه به دپمبوو دګالنو په څېر په هوا كې والوزي ستوري به ټوټه ټو 

 . هرىش به زره زره او له منځه والړيش

 پـوښــتنه :ټول انسانان اوحيوانان به څرنګه مړه كيږي ؟

به شپيلۍ پوه كړي د شپيلۍ اّواز به يې دومره "ويروونىك" اوسخت وي چې له هيبت  u ځـــواب :حرضت ارسافيل

 . ره او فنا يشبه يې ټول خلك مړه اوهر ىش به زره ز 

 پـوښــتنه :قيامت به څه وخت وي  ؟

ځـــواب :قيامت راتلونىك دىخو ټاكىل وخت يې له الله تعاىل پرته هيچاته معلوم نه دى، هو ! دومره معلوم دي چې 

ځينې نښانې يې ښودلې دي هغو ته كه وكتل يش   eدجمعې په ورځ دمحرم په لسمه نيټه به وي اوزمونږ پيغمرب

 .داچې قيامت نږدې دى معلوميږي

 پـوښــتنه :دقيامت نښانې كومې دي ؟

 : فرماييل دي چې eځـــواب :پيغمرب

 .كله چې په دنياكې ګناوې زياتې يش -1

 . خلك دخپل مور او پالر نافرمانه يش اوپرهغوى سختي پيل كړي -2

 . په امانت كې خيانت پيل يش -3

 .سندرې غږول، رقص، اورسود زيات يش -4

 . ستي خلك مخكنيو بزرګانو ته بد ويل پيل كړيورو  -5

 .بې علمه اوكم عمله خلك مرشان يش -6

 . شپانه اودټيټې درجې خلك لوړ لوړ عامرتونه جوړول پيل كړي -7

 . ناپوه خلكو ته  غټې چوكۍ په الس وريش،  نو په دې پوه شه چې قيامت نزدې دى -8
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 دتقدير بيان

 

 ؟ پـوښــتنه :تقدير څه ته وايي

ځـــواب :دهرې خربې او هريش دښه اوبد اندازه چې له پخوانه دخداى تعاىل په علم كې ټاكلې شوې اودهريش له 

پيداكيدو دمخه خداى تعاىل ته معلومه وي ، دالله تعاىل همدې علم او اندازې ته تقديروايي ، هيڅ يوښه اوبد ىش 

 . دالله تعاىل له علم او اندازې څخه دباندې نه دى

 

 ه مـرګ وروستــه بيــا ژونـدي كېـدللـ

 

 پـوښــتنه :له مرګه وروسته دبياژوندي كيدلو مطلب څه دى ؟

به دوهمه شپيلۍ پوه كړي چې په دې  u ځـــواب :كله چې دقيامت په ورځ ټول شيان له منځه والړ يش ارسافيل

ه ول مخلوق  دالله تعاىل درانه حضورترسه به بريته ټول شيان او انسانان راژوندي يش ، د حرش په ميدان كې به ټ

وړاندې يش ، حساب به اخستل كيږي ، دښو اوبدو كارو بدله به وركول كيږي ، په كومه ورځ چې داكارونه تررسه 

كيږي هغې ورځې ته "يوم الحرش" )دجمع كيدو ورځ(، "يوم الجزا" او "يوم الدين" )بديل وركولو ورځ(، او"يوم 

 . الحساب" )حساب ورځ( وايي

( شيانو يادونه راغلې په هغو كې كه  څوك يو يا دوه خربې نه مني 7پـوښــتنه :په اميان مفصل كې چې دكومو اوو )

 مسلامن بلل كيداى يش اوكه نه ؟

ځـــواب :نه ! هيڅكله نه ، كله چې يوڅوك دالله تعاىل كتابونه، مالئكې، دقيامت ورځ،  تقدير، اوله مرګه وروسته 

 . نه مني مسلامن كيدالى نه يشبياژوندي كيدل 

داسالم بنياد پنځه شيان ښويل، په هغو كې خو دمالئكو اودالله تعاىل دكتابو ،دقيامت  eپـوښــتنه :حرضت پيغمرب

 ، تقدير اونورو يادونه گ نه ده شوې ؟

رضت باندې داميان راوړل دي اوكله چې يوڅوك پرح eځـــواب :په هغو پنځو شيانو كې يوهم پرحرضت محمد

باندې اميان راوړي ، نوهغه به خامخا دده مبارك ټولې ښوولې خربې  مني ، اودالله تعاىل كتاب كوم چې  e محمد
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راوړى دى پرهغه به هم خامخا اميان راوړي او ټولې هغه خربې چې په اميان مفصل كې يې يادونه راغلې  eپيغمرب

 .و ) احاديثو (څخه ثابتې شوېله ويناو  eدخداى تعاىل له كتاب )قراّن كريم(اودپيغمرب

پـوښــتنه :كه يوڅوك ددې ټولو خربو په زړه رسه يقني اوژبه رسه اقرار وكړي ، خو ملونځ نه كوي او يازكات نه 

 وركوي يا روژه نه نييس، يا حج نه كويس هغه مسلامن دى ؟

مسلامن ته فاسق وايي ، دوى به ځـــواب :هو ! مسلامن دى  خو سخت ګناه ګار اودالله تعاىل نه ياغي دى ، داسې 

 . لومړى دخپلو ګناوو په سزا رسول كيږي بيا به خالصون مومي

  

 

 

 

 

 دوهــــمـــه څـــانــګه

  

 دعـبــاداتـو ښـــوونـه

 تعليم االركان

 داسالمي اعمـالو زده كړه

 بســـــم الله الرحـــــمن الــــــرحــــيم

 

 وايي  ؟پـوښــتنه :اسالمي  اعامل څه ته 

ځـــواب :هغه پنځه شيان پركومو چې داسالم بنياد والړ دى چې لومړين ته يې اميان وايي ، چې بيان يې تاسې 

داسالمي عقايدو ترعنوان الندې په اوله څانګه كې لوستىل ، پاته څلور نور شيان )ملونځ، زكات، روژه او حج( دې 

 . ه كې به لومړى تاسې دملانځه بيان ولوىلْ واړو ته اسالمي اعامل وايي ، په همدې دوميه څانګ
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 لــمــونـــځ

  

 پـوښــتنه :ملونځ څه ته وايي ؟

بندګانو ته  e ځـــواب :ملونځ دالله تعاىل دعبادت اوبندګۍ يوه غوره او جال طريقه ده چې الله تعاىل اودهغه رسول

 .  ښولې

 پـوښــتنه :له ملانځه مخكې دكومو شيانو كول رضوري دي ؟

( خربې رضوري دي ، چې له هغو پرته ملونځ نه كيږي همدې خربو ته دملانځه 7ځـــواب :له ملانځه مخكې اووه )

 . َشطونه او فرايض وايي

 (خربې كومې دي چې له ملانځه نه يې مخ ته كول رضوري دي ؟7پـوښــتنه :هغه اوه )

 دعورت -دملانځه دځاىپاكواىل، څلورم : -، دريم :دجامو يا كاليو پاكواىل -دبدن پاكواىل، دوهم : -ځـــواب :اول :

 .نيت كول -قبلې ته مخ كول، اووم: -دملانځه دوخت پېژندل، شپږم: -پټول، پنځم:

 

 دملانځه دلومړي َشط)پاكوايل( بيان

 

 پـوښــتنه :دبدن پاكواىل څه ته وايي ؟

 . ځـــواب :دبدن پاكواىل دادى چې هيڅ ډول پلتي اونجاست پرې نه وي

 ـوښــتنه :پلتي )نجاست( څو ډوله دى  ؟پ

 .ځـــواب : دوه ډوله ده : يوه حقيقي اودوهمه حكمي

 پـوښــتنه :حقيقي پلتي )نجاست( څه ته وايي ؟

ځـــواب :هغه ښكاره پلتي چې په سرتګو ليدل كيږي حقيقي نجاست بلل كيږي لكه : وړې بولې )متيازې(، غټې 

 . بولې ، وينې ، او َشاب

 پـوښــتنه :حكمي نجاست څه ته وايي ؟
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ځـــواب :هغه پلتي چې په سرتګو نه لېدل كيږي خو د َشيعت د حكم له مخې ثابته شوې وي حكمي نجاست بلل 

 . كيږي لكه : بې اوديس، جنابت

 پـوښــتنه :دملانځه لپاره له كوم ډول نجاست څخه دبدن پاكواىل رضوري دى ؟

 . ت څخه دبدن پاكواىل رضوري دىځـــواب :له دواړه ډوله نجاس

 پـوښــتنه :حكمي نجاست څو ډوله دى ؟

ځـــواب :دوه ډوله دى : لومړى كمىك حكمي نجاست چې حد ث اصغر ورته وايي ، دوهم غټ حكمي نجاست چې 

 . حد ث اكرب او جنابت يې بويل

 پـوښــتنه :دكميك حكمي نجاست څخه دبدن دپاكولو طريقه څه ډول ده ؟

 . :له كميك حكمي نجاست څخه بدن په اوداسه رسه  پاكيږي ځـــواب

  

 داوداسه بيان

 

 پـوښــتنه :اودس څه ته وايي ؟

ځـــواب :كله چې سړى دملانځه اراده وكړي ، نو په پاك لوښي كې دې پاكې اوبه را واخيل ، لومړى دې ترمړوندو 

ورغړوي ، مسواك دې ووهي ، بيا دې درى ځله  پوري دواړه السونه ومينځي ، ورپسې دې درى وارې په خوله اوبه

پوزې ته اوبه واچوي او په كيڼ الس دې پاكه كړي بيابه درى وارې مخ ومينځي ، ورپسې دې درى واره دواړه السونه 

 . ترڅنګلوپورې ومينځي، بيا دې درس او غوږو مسح وكړي ، بيابه دواړه پښې تر بيډيو ومينځي

 . ريقه يې تاسې د تعليم االسالم په لومړى برخه كې لوستې دههمدې ته اودس وايي چې دكولو ط

 پـوښــتنه :اّيا په اوداسه كې داټولې خربې رضوري دي ؟

ځـــواب :نه ! په اوداسه كې ځيني شيان ډيررضوري دي ، اوكه پريښودل يش اودس نه كيږي هغوته فرض وايي 

يږي ، او كه پاته يش څه زيان نه لري چې همدې ته  ،اوځينې خربې بيا دايس دي چې په كولو رسه يې ثواب زيات

 . مستحب وايي

 پـوښــتنه :په اوداسه كې څو فرضونه دي ؟
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 : ځـــواب :په اوداسه كې څلورفرضونه دي

دمخ مينځل درسد ويښتانو دشنه كېدو له ځايه نيولې دزنې ترالندې برخې پورې ،د يوه غوږ له             .1    

 . غوږ ترنرمۍ پورې دي نرمۍڅخه نيولې دبل

  ترڅنګلو ورې دواړه السه )لومړى ښى اوبيا چپ( پرمينځل                 .2

 . درس دڅلورمې برخې مسح كول            .3    

 .  ددواړو پښومينځل ترښنګرو)بېډيوپورې(            .4    

 پـوښــتنه :په اوداسه كې څو شيان سنت دي ؟

 . ( شيان سنت دي31ديارلس ) ځـــواب :په اوداسه كې

 . داوداسه نيت         .1

 . بسم الله الرحمن الرحيم ويل         .2

 .اول ترمړوندو دواړه السه مينځل         .3

 . مسواك وهل         .4

 . خوله مينځل         .5

 . درى وراه په كيڼ الس پوزې ته اوبه اچول         .6

 . دږيرې خاللول         .7

 . دالسو اوپښو د ګوتو خاللول         .8

 . هراندام )غړى(درى وراه مينځل         .9

 . دټول رس مسح، يعني لوند الس پررستريول       .10

 . ددواړو غوږو مسح كول       .11

 . په ترتيب رسه داندامونومينځل       .12

 . نه وي سمدستي بل اندام پرېمنځل يشپيوسته اودس كول دايس چې يواندام ال وچ شوى        .13

 پـوښــتنه :په اوداسه كې څوشيان مستحب دي ؟
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 : (شيان مستحب دي9ځـــواب :په اوداسه كې پنځه )

 . له ښي اندام نه َشوع كول ، چې ځينې علاميې په سنتو كې شامري         .1

 . ورمېږ)غاړه( مسح كول         .2

 . اودس كول دبل چاله كومك پرته         .3

 . قبلې ته مخامخ كښيناستل         .4

 . پرپاك او لوړ ځاى باندې اودس كول         .5

 پـوښــتنه :په اوداسه كې څو شيان مكروه دي ؟

 : ( شيان مكروه دي2ځـــواب :په اوداسه كې څلور )

 . پرناويل ځاى اودس كول         .1

 . په ښي الس دپوزې پاكول         .2

 . په اوداسه كې دنيايي خربې كول         .3

 . دسنت پرطرېقې خالف اودس كول         .4

 پـوښــتنه :اودس په څو شيانو رسه ماتيږي ؟

 : ( شيانو رسه اودس ماتيږي چې داوداسه نواقض يعني ماتوونيك ورته وايي3ځـــواب :په اتو )

 . نو څخه ديوبل يش وتلغټې او وړې بولې كول، يا دهمدې دوو َشمځايو          .1

 .باد پريكېدل )دشاڅخه هوا وتل(         .2

 . دبدن ديو ځايه څخه دوينې او نوونو بهېدل         .3

 . په ډكه خوله قى )كانګې(كول         .4

 . په پرويت اويا ډډه وهلو رسه ويدېدل         .5

 .دناروغۍ او يا بلې وجې څخه بې هوښه كېدل         .6

 .ليونتوب         .7
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 . په ملانځه كې په زوره خندل         .8

 

 دغسـل بـيــان

  

 پـوښــتنه :دغټ حكمي نجاست ) حد ث اكرباوجنابت( څخه دبدن پاكولو طريقه څه ډول ده ؟

 . ځـــواب :بدن دحدث اكرب يا جنابت څگخه په غسل پاكيږي

 پـوښــتنه : غسل څه ته وايي ؟

 . ينځلوته وايي ، چې په َشيعت كې جال طريقه لريځـــواب :ټول بدن م

 پـوښــتنه :دغسل َشعي طريقه څه ډول ده ؟

ځـــواب :دغسل كولو طريقه داده چې : اول دواړه السونه ترمړوندو پورې پرميينځي بيا استنجا وكړي ، اوله بدن 

وموښي ، اوبيا پرې درى واره اوبه څخه حقيقي نجاست لري كړي ، اودس وكړي بيا پربدن اوبه واچوي ، په الس يې 

 .تريې كړي، خوله كنګال اوپوزې ته به هم اوبه اچوي

 پـوښــتنه : په غسل كې څو فرضونه دي ؟

 : (فرضونه دي1ځـــواب : درى )

 .  خوله منيځل         .1       

 .  دپوزې مينځل         .2       

 .  ټول بدن مينځل         .3       

 : په غسل كې څو سنتونه دي ؟پـوښــتنه 

 : ( ستونه دى9ځـــواب : پنځه )

 . ترمړوندو پورې دواړه السه مينځل         .1

 . استنجا كول، اودبدن پركوم ځاى چې نجاست وي ، هغه لري كول         .2

 .دپليتۍ دلرې كولوپه نيت غسل كول         .3
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 . لومړى اودس كول         .4

 . واره پرټول بدن اوبه تريولدرى          .5

  

 پرموزو دمسح كولو بيان

  

 پـوښــتنه : مسح په كوم ډول موزو رواده ؟

 : ځـــواب :په درى ډوله موزو مسح كول رواده

 .اول : دڅرمنې موزې چې تربيډيو پورې پښې پكې پټې وي

 . دويم: هغه وړينې موزې چې دچرم تىل ولري

زې چې دومره پنډې او سختې وي چې په پښو يش په درى اويا څلور ميله تګ دريم: هغه وړينې اوتارلرونكې مو 

 . څريي نه يش

 پـوښــتنه : مسح پرموزو كله رواده ؟

ځـــواب :كله چې اودس وكړې يا پښې ومينځې او موزې په پښوكړې ، اويادې د اوداسه دماتيدو په وخت كې په 

 . پښووې

 ځو پرې مسح كيږي ؟پـوښــتنه :  موزې چې په پښويش ترڅو ور 

ځـــواب :كه چريې سړى په خپل كور اويا استوګنځي كې وي ، نو پوره يوه ورځ اويوه شپه پرې مسح كوالى يش 

 .  اوكه په سفروي نو درۍ ورځې اودرۍ شپې يې كوالى يش

 پـوښــتنه : پرموزو مسح څه ډول كيږي ؟

 .ندې په لوري باندې مسح نه كيږيځـــواب :په پورته مخ باندې يې كول پكاردي دتىل اويا پو 

 پـوښــتنه :په اوداسه اوغسل دواړو كې پرموزو  مسح كيږي  ؟

 . ځـــواب :په اوداسه كې په موزو مسح كيږي اوپه غسل كې نه كيږي

 پـوښــتنه : مسح بايدڅه ډول ويش ؟
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كړه،  پورته خواته يې راكشځـــواب :دالسو ګوتې په اوبو لندې كړه ،دالس درۍ ګوتې دې د پښو پرګوتو كښيږده 

 . دالسو ګوتې پرموزو پوره كښگيږده يواځې دګوتو رسونه ايښودل كاِف نه دي

 پـوښــتنه : په څريې شوې موزه باندې مسح كيږي اوكه نه  ؟

ځـــواب :كه موزه دومره څريي  وي چې دپښو د دريو كوچنيو ګوتو په انداه ترينه پښه ښكاره يش ، اويا دتګ په 

 . خالصيږي  پدغسې موزه مسح نه كيږي، اوكه له دې كمه څريې وه بيا مسح پرې كيږي وخت كې

 

  

 مسـح بيــان د پـرپټـۍ )جبـېره(

 

 پـوښــتنه : جبريه )پټۍ( څه ته وايي ؟

ځـــواب :جبريه هغه دړي ته وايي چې دمات شوي هډويك د كوشريولولپاره تړل كيږي خودلته له جبريې څخه دړه 

 . ياد مرهمو پټگۍ اودايس نورې هرډول چې وي هغه ټولې مراد دي،دزخم پټۍ 

 پـوښــتنه : پر پټۍ باندې څه وخت مسح كيږي  ؟

ځـــواب :كه چريته د پټۍ خالصول اويا يې لري كول نقصان ولري اويا په تكليف رسه لري كيږي نو پرهغه دړه او 

 . ياپټۍ باندې مسح رواده

 باندې مسح كيږي ؟پـوښــتنه : دپټۍ پركومه برخه 

 . ځـــواب :پرټوله پټۍ مسح كول پكاردي،كه الندې يې زخم وي اوكه نه وي

 پـوښــتنه : كه چريته د پټۍ خالصول نقصان اوتكليف نه رسوي ، نو بيايې حكم څه دى  ؟

 ورتهځـــواب :كه چريې په اوبو رسه دزخم مينځل زخم ته رضر ونه لري نومينځل يې رضوري دى ، اوكه مينځل 

نقصان رسوي او مسح يې نه رسوي نو بيا پرزخم مسح كول واجب دى، اوكه چېرته مسح هم زخم ته زيان رسوي نو 

 .بيا هغه وخت يواځې پرپټۍ باندې مسح كول روادي

 

 دحقيقي نجاست بيان
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 پـوښــتنه : حقيقي نجاست څو ډوله دى ؟

 : ځـــواب : دوه ډوله دى

 خفيفه نجاست ، دوهم : –لومړى : غليظه نجاست 

 پـوښــتنه : غليظه نجاست او خفيفه نجاست څه ته وايي ؟

ځـــواب :كومه پليتي چې سخته وي هغه ته غليظه نجاست وايي اوكومه چې سپكه وي هغه ته خفيفه نجاست 

 . وايي

 پـوښــتنه :غليظه نجاست كوم شيان دي ؟

دهغو حيواناتو متيازې چې غوښه يې حرامه وي ، دانسان ځـــواب :دانسان وړې او غټې متيازې دحيواناتو ګندګي: او 

 . اوحيوان بهينده وينه، َشاب اودچرګانو اوهيليو ګندګي داټول غليظه نجاستونه دي

 پـوښــتنه : خفيفه نجاست كوم شيان دي ؟

 . ځـــواب : دهغو حيواناتو متيازې چې غوښه يې خوړل كيږي اودحرامو مرغانو ګڼدګي هم خفيفه نجاست دى

 پـوښــتنه :غليظه نجاست څومره اندازه بښل كيږي ؟

ځـــواب :كه غليظه نجاست كلك جسم ولري لكه : غټې متيازې نو هغه د درۍ نيمو ماشو دوزن په اندازه بښل 

( په قدر بښل كيږي د بښلو مطلب 3كيږي اوكه نرى وي لكه : َشاب، وړې متيازې نو هغه دانګريزي يوې روپۍ )

دومره اندازه نجاست رسه چې پربدن يا كالو باندې لګيدلې وي ملونځ ويش نو ملونځ يې له غاړې دادى چې كه له 

ساقط شو ، خو مكروه به وي اوكه چريته همدومره نجاست ته يې پام وي چې لګيدىل دى نو بيا يې ملونځ وررسه نه 

 . كيږي

 : پـوښــتنه

 خفيفه نجاست څومره اندازه بښل كيږي ؟

امې اوياهم د اندام دڅگلورمې برخې له اندازې نه لږ كمه پرې پليته شوې وي بښل كيږي اوكه نه ځـــواب :كه دج

 .  نه بښل كيږي

 پـوښــتنه :دحقيقي نجاست څخه جامه يابدن څه ډول پاكيدىل يش ؟
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اكيږي پځـــواب :حقيقي نجاست كه غليظه او يا خفيفه وي په جامه اوكه په بدن وي درى واري په اوبو مينځلورسه 

 . خو دجامې درى واره نښتيځل هم رضوري دي

 پـوښــتنه :له اوبو څخه پرته په بل يش رسه پاكيدىل يش اوكه نه ؟

ځـــواب :هو! كوم ىش چې نرى اوبهيدوىك وي لكه رسكه، يادهندوانې اوبه ، په هغو رسه هم حقيقي نجاست 

 . پاكيږي

 

 داســتنـجا بيـان

 وايي ؟پـوښــتنه :استنجا څه ته 

 ځـــواب :دغټو يا وړو متيازو له كولو وروسته كومه پليتي چې په َشمګاه لګيدلې وي دهغې  پاكولوته استنجاء وايي

. 

 پـوښــتنه :له متيازو وروسته داستنجا كولوطريقه څه ډول وي  ؟

 . ىمينځل پكار د ځـــواب :له متيازو وروسته په پاكه لوټه رسه َشمگګاه وچول اوبيا وروسته يې په اوبو رسه

 پـوښــتنه :دمتيازو له كولو وروسته داستنجا طريقه څه ډول ده ؟

ځـــواب :دمتيازوله كولو وروسته َشمګاه بايد دخاورو په درى يا پنځو  لوټو رسه پاكه اوصافه كړْى اوبيايې په اوبو 

 . رسه ومينځي

 پـوښــتنه :داستنجا حكم څه دى  ؟

ړې بولې له خپل ځاى هاخوا او دې خوا تللې نه وي نو استنجا كول مستحب دي اوكه ځـــواب :كه چريته غټې يا و

چريته نجاست يوې خوا بلې خواته تلىل وي ، خو دَشعي روپۍ په اندازه ياله هغه څخه كمه وي بيا استنجا كول 

 . سنت دي ،اوكه چريته پليتي له يوه درهم څخه زيات خوره شوي وي نو بيا فرض دي

 :په كومو شيانو رسه استنجا كول پكاردي ؟ پـوښــتنه

 . ځـــواب :دخاورو په پاكو لوټو او ياكاڼو )تيږو( رسه

 پـوښــتنه :په كومو شيانو استنجا مكروه ده ؟

 . ځـــواب :په هډوىك، ليدان، خوشايي اودخوراك په شيانو ،په جامو اوكاغذرسه استنجا كول مكروه دي
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 استنجا كول په كارده ؟پـوښــتنه :په كوم الس رسه 

 . ځـــواب :په چپه الس يې كول په كاردي په ښي الس رسه استنجا كول مكروه دي

 اوبــو بيــان د

 

 پـوښــتنه :په كومو اوبو اودس رواد ى ؟

 ځـــواب :دباران، چينې ، څاه، ويالې، درياب او وييل شوې واوررې

 . په دې واړو اودس اوغسل دواړه روادييا دږلۍ په اوبو ، دغټ تاالب يالوى حوض په اوبو 

 پـوښــتنه :په كومو اوبو اودس نه كيږي  ؟

ځـــواب :په الندې اوبو رسه اودس نه كيږي :دمېوې او ونو په نښتيځل شويواوبو ، ښورا، هغه اوبه چې رڼك او 

 ې وي او پليت ىشخونديې ديو پاك ىش د يوځاى كيدو له امله بدل او ټينګې شوي وي دغه څېرهغه اوبه چې كم

پكې لويدىل وي ، او يا حيوان پكې مردار شوى وي ، اوهغه اوبه چې اودس ياغسل پرې ويش ، اويادپليتي اثر پرې 

 . غالب وي ، دحرامو حيواناتو څخه  پايت اوبه ، د سونف، ګالب او يا نورو درملو نه ايستل شوې خوله

 ي هغو ته څه وايي ؟پـوښــتنه :په كومو اوبو چې اودس اويا غسل شوى و 

 . ځـــواب :داسې او بو ته مستعملې اوبه وايي چې په خپله پاكې دي خو اودس او غسل كول پرې نه كيږي

 پـوښــتنه :دكومو حيواناتو نه پاته اوبه پليتي وي  ؟

ې په ي ځـــواب :دسپي، خنزيراو ښكاري چارپاى نه پايت اوبه پليتي دي همدا راز دپيش چې موږك اويا بل حيوان

 . هغه ساعت خوړىل وي كه اوبه وڅښي نو پاته اوبه يې پاتې شوين )پس خورده( او پاكې نه دي

 پـوښــتنه :دكومو حيواناتو پاته شوين اوبه مكروه دى ؟

ځـــواب : دپشۍ نه پاتې اوبه په دې َشط چې سمدستي يې موږ ك خوړىل نه وي ، موږ ك ، َشموښكۍ ، كوڅه 

ړونكې غوا، مېښې، كارغه، څرخك، شاهني، اوهمداڅريدنورو ټولو حرامو حيواناتو پاته ګښتې چرګې، نجاست خو

 . شونې )پسخورده( مكروه ده

 پـوښــتنه :دكومو حيواناتونه  پاته اوبه پاكې وي ؟

 . ځـــواب :دانسان، اوحاللو حيواناتو پاته اوبه پاكې دي ، لكه : غوا، غوايى، وزه، كوتره، زركه، اّس
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 ه :دنجاست په لويدلو رسه كومې اوپه پليتيږي ؟پـوښــتن

 : ځـــواب :له دوه ډوله اوبو پرته نورې ټولې اوبه مرداريږي او هغه دوه ډوله اوبه دادي

 . اول : دويالې اودرياب روانې اوبه

 . دويم : ډيرې والړې اوبه ، لكه : دغټ تاالب يا لوى حوض اوبه

 ومره ده ؟پـوښــتنه :دډيرو والړو اوبو اندازه څ

( رسه پنځه نيم ګزه اوږدواىل او پنځه نيم ګزه پلنواىل ولري هغه 3ځـــواب :كومې والړې اوبه چې په ُنربي ګز)

 . ډيرې اوبه بلىل يش ، كوم حوض ياتاالب چې همدومره اندازه غټ وي ، غټ حوض اوغټ تاالب بلل كيږي

 . يش مرداريږيپـوښــتنه :لږاوبه دپليتي له ورلوېگدلو پرته په بل كوم 

ځـــواب :كه په اوبو كې دايس حيوان ولويږي اومړ يش چې بهيدونكې وينه ولري نو اوبه مرداريږي  لكه : چرګه، 

 . كوتره، پيش، موږك

 پـوښــتنه :دلوى تاالب ياحوض اوبه څه وخت مرداريږي ؟

 . ځـــواب :كله چې په اوبو كې دنجاست خوند، رنګ، او يا بوى ښكاره يش

 . ـتنه :هغه كوم حيوانات دي چې په اوبو كې مړه هم يش اوبه نه مرداريږيپـوښـ

ځـــواب :كوم حيوانات چې په اوبو كې پيداكيږي او هلته اوسيږي لكه : ماهى، چونګښه. اودغه څېر هغه حيوانات 

ه په مرګ  رس چې بهيدونيك وينه نه لري لكه : مچ،  مياىش، كرړى ، َشموښكۍ ، ميږتون، په اوبوكې ددې شيانو 

 . اوبه نه مرداريږي

  

 څـاه بيـان د

  

 پـوښــتنه :په كومو شيانو رسه څاه مرداريږي ؟

ځـــواب :كله چې څاه ته غټ اويا سپك نجاست ورسيږي اويا يو داسې حيوان چې بهيدونيك وينه ولري څاه ته 

 . ورولويږي او پكې مړيش چې بهيدونكې وينه ولري نو څاه مرداريږي

 نه :كه چريته څاه ته يو حيوان ولويږي ، او ژوندىبريته راوخيږي نو دڅاه اوبه به پاكې وي كه ناپاكې ؟پـوښــت
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ځـــواب :كه يوداسې حيوان وي چې پاتې شونې يې پاكه وي او پربدن يې نجاست هم نه وي كه په څاه كې ولويږي 

 . كولو يقني نه وي راغىل څاه به پاكه وي او ژوندى راوخيژي نو ترڅو پورې چې يې هلته د دوړو اوغټو بولو په

 پـوښــتنه :څاه چې پليته يش دپاكيدلو طريقه يې څه ډول ده ؟

 : ځـــواب :دڅاه دپاكيدو پنځه طريقې دي

 . كله چې څاه ته پليتي ولويږي نو دټولو اوبو په راكښلو رسه هغه پاكيږي -: 1

يادوه پشيانې او ياد دوى په اندازه له دوى څخه لوى يو بل حيوان  كله چې څاه ته انسان يا خنزير يا سپى يا اوزه -: 2

 . ورولويږي او پكې مړيش نو دڅاه ټولې اوبه راايستل  په كارد ي

كله چې څاته دايس حيوان ورو لويږي چې بهينده وينه ولري او وپړسيږي او يا وشړيږي نو بيا به دڅاه ټولې  -: 3

 . وياهم  وړوىك وياوبه راويستل كيږي كه حيوان غټ  ا

كله چې كوتره يا چرګه يا پَش يا هم دومره بل لوى حيوان ورو لويږي او هلته مړ يش خو ونه پړسيږي نو  -: 4

 . څلويښت بوكې )ستله( اوبه راكښل په كاردي

ې ككه چريې موږك يا مرغۍ اوياهم همدومره لوى يو بل حيوان څاه ته ولويږي اوهلته مړيش نو بيا به شل بو  -: 5

 . اوبه راكاږي ، دشلو پرځاى ديرش اودڅلويښتو په ځاى شپيته بوكې راكښل مستحب دي

 پـوښــتنه :كه مړ حيوان څاه ته ولوريږي نوبيا يې حكم څه دى ؟

ځـــواب :دمړه حيوان دورلويدو حكم هم هغه دى كوم چې څاه ته دژوندي حيوان دورلويدو او مړكيدو په هكله 

ه اوزه ور ولويږي ، نو ټولې اوبه به راكاږي اوكه مړه پيش ورو لويږي نوڅلويښت يا شپيته ، اوكه بيان شو مثالً : كه مړ 

 . مړ موږ ك ورولويږي نوشل يا ديرش بوكې به راكاږي

 پـوښــتنه :كه پړسيدىل اويا شړيدىل حيوان څاه ته ورو لويږي نو حكم يې څه دى ؟

 . ى حيوان ور ولويدىل او پړسيدىل ويځـــواب :ټولې اوبه به راكاږي چې څاه ته ژوند

 پـوښــتنه :كه له څاه څخه مړ حيوان راوخيژي ، اودامعلومه نه وي چې كله ور لويدىل ْو نو حكم يې څه دى ؟

 . ځـــواب :كوم وخت چې وليدل يش له همغه وخت څخه څاه ناپاكه ګڼل كيږي

 پـوښــتنه :له بوكې يا ستل څخه مرادڅومره غټه بوكه ده ؟

 . ـــواب :په څاه چې كومه بوكه  وي همغه اعتبار لريځ
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پـوښــتنه :دڅومره بوكو راويستل چې رضوري وبلل يش نو په يو وار به يې راكاږي اوكه په څو وارو يې هم راويستل 

 روادي ؟

مه اوشل ر ځـــواب :په ډيرو وارو رسه يې هم راكښل روادي مثالً : كه شپيته بوكې راويستل كيږي نو شل سهار شل غ

 . ماسپښني راوبايس نو داهم روادى

 پـوښــتنه :په كومه بوكه او رسۍ  چې دمردارې څاه اوبه راويستل كيږي هغه به پاك وي اوكه نه ؟

ځـــواب : كله چې دومره اوبه راويستل يش دڅومره اوبو راويستل چې رضوري وي نو په دې رسه بوكه او رسۍ 

 . دواړه په خپله پاكيږي پكې
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 رميه برخهد

 لومـــړۍ څـــانــګه

 تـعلـيـم االيـامن

 داسـالمي عــقايـدو زده كړه

 بســـــم الله الرحـــــمن الــــــرحــــيم

 نحمدالله العىل العظيم ونصيل عىل رسوله الكريم

 

 تـــوحــيــــد

 

 پـوښــتـنـه :   توحيد څه ته وايي ؟

 اوپه ژبه رسه دهمدې خربې اقرار ته، توحيد وايي ؟ ځـــــواب :  په زړه رسه الله تعاىل يو ګڼل

 پـوښــتـنـه :  دالله تعاىل يو وايل خلكو ته څه ډول معلوم شوى ؟

ځـــــواب : اول:خودانسان عقل )په دي َشط چې عقل روغ وي ( دالله تعاىل په شته وايل )وجود( او يووايل 

څومره سرتسرت عقلمندان، حكيامن او فلسفيان تريشويدي )وحدانيت( باور لري له همدي امله ده چې په دنيا كې 

 . هغوي ټولو دالله تعاىل په وحدانيت )يووايل(  اقراركاوه

خلكوته دتوحيد الرښوونه كړي اودايي وييل چې الله تعاىل يو دى، سيال u دوهم:داچې دالله تعاىل ټولو پيغمربانو

 .نه لري

 وحيد ښوونه )تعليم( شوى  ؟پـوښــتـنـه :   ايا په قراّن كريم كې د ت

ځـــــواب :هو ! په قراّن كريم كې دتوحيد ښوونه په پوره اوښه ډول رسه شوې، بلكې نن په دنيا كې يواځي قران 

كريم داسىكتاب دي چې دتوحيدښوونه كوي ، كه څه هم په مخكني اسامين كتابونو كې د توحيد ښوونه وه، خو په 

)رد وبدل( كړى اودتوحيد خالف خربي يي ورداخيل كړې، اودالله تعاىل راليږلې  هغو ټولو كتابونو كې خلكو تحريف

اسامين ښوونه يي بدلې كړې دهغو دسموايل ،اوددي لپاره چې نور ريښتينى توحيد خپوريش الله تعاىل حرضت 
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 ښتينيراوليږه اوخپل خاص )ځانګړى( كتاب قران كريم يي پرې نازل كړ اوپه هغه كې يي د سوچه، ري e محمد

 . اوخالص توحيد ښوونه كړې

 پـوښــتـنـه :  دقران مجيد له كومو اياتو نه توحيد ثابتيږي ؟

  : ځـــــواب :ټول قراّن كريم له اوله تر اّخره د توحيد له الرښوونو ډك دى يو څو اياتونه يې دادي  

 .اوښه مهربانه دىستاسو معبود  يو الله دى دهغه څخه پرته بل معبود نشته هغه خورا لوروونىك 

 [ايت 301سوره بقره ]

   : دوهم اّيت دادى

 

 [ ايت 37اّل عمران  ]

نه پرته بل معبود نشته، مالئكې او دعلم خاوندان هم ددې خربې ګواهي وركوي  Y الله تعاىل شاهد دى چې له ده

 . ،هغه انصاف راوستونىك دى له هغه پرته بل معبود نشته هغه زوروراود حكمت څښنت دى

 

همداراز نور يب شمري ه اياتونه دالله تعاىل د يووايل ښوونه كوي لكه : [ قل هوالله ډحد] ) ووايه اى پيغمربه چى الله 

 . يو دى( اوداسې نورايتونه

 پـوښــتـنـه :   دخداى تعاىل ذايت نوم څه دى ؟

 . ورته واييدى  چې اسم ذات او ذايت اسم هم   Yځـــــواب :    دخداى تعاىل ذايت نوم الله

 له نامه  پرته د خداى تعاىل نورو نومونو لكه خالق، رازق، اوداسې نوروته  څه وايي ؟ Y پـوښــتـنـه :  د الله

 . ځـــــواب : دالله تعاىل دغه ډول نومونو ته صفايت نومونه وايي

 پـوښــتـنـه : دصفايت نوم معنا څه ده ؟

لكه قدميواىل، )يعني تل تر تله او هميشه پاتې كېدل( ، عامل )په هر  ځـــــواب :داچېالله تعاىل ګڼ صفتونه لري،

يش پوهېدل(، قادر) پرهر يش قدرت لرل(، حّى )ژوندي كول (، اودايس نور، كله  چې يو صفت له دې صفاتو څخه 

 .ښكاره كړي هغه ته صفايت نوم وايي
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اځي د ده د ذات د پيژندين لپاره ايښودل شوى په مثال يې ځان دايس پوه كړْي چې ديو سړي نوم )جميل( دى او يو  

دى په دې كې دهيڅ صفت لحاظ  نه دى ساتل شوى خو كه چريته ده ليك زده كړى وي اوديني علوم يې لوستيل 

وي ،قران كريم يي هم يادي كړى وي، ددي صفتونو له امله دى عامل ، محرر اوحافظ هم بلل كيږي، نو جميل دده 

ر، اوحافظ دده صفايت نومونه دي، ځكه دانومونه دديني علومودزده كړې اوقران كريم ديادولو ذايت نوم او عامل، محر 

 . دستاينې له لحاظه پرې ايښودل شوي

خو دخداى تعاىل ذايت نوم يا اسم ذات دى او خالق، قادر، عامل، مالك، او نور يې صفايت نومونه  Y همداڅېر  الله

 . دي

  نوم خوگ يو دى دهغه صفايت نومونه څو دي ؟پـوښــتـنـه : دالله تعاىل ذايت

   : ځـــــواب : په قراّن كريم كې الله تعاىل فرماييل 

 . الله تعاىل لره ګڼ شمري ښه نومونه دي نو تاسو يي په هغو نومو نو رسه وبويلْ 

 : په حديث َشيف يك دي

 ري[ږن لله تـعاىل تسـعۍ وتسعـني ږ سـامً، مـائۍ ږال واحـداً". ]بـخـا "

 .( يعني يوكم سل نومونه دي55يب شكه دالله تعاىل نه نوي ) 

   

 مـــالئـــكـــې

  

 پـوښــتـنـه :  له مقربو مالئكو پرته دنورو ټولو مالئكو مرتبه په خپل منځ كې برابره ده اوكه كمه يا زياته ده ؟

وره دوهمه برخه كې ولوستل ترټولو مالئكو غځـــــواب : څلور مقربې مالئكې چې نومونه يي تاسو دتعليم االسالم په 

دي خو له دوى پرته نورې مالئكې هم شته چې په خپلو منځو كې دكمې اوزياتې مرتبې لرونكې دي داسې چې  ځيني 

 .يې ډيرې مقربې اوځيني لږ مقربې دي

 پـوښــتـنـه : مالئكې څه كاركوي ؟

كې پر بيالبيلو كارو بوختې دي لنډه داچگې داسامنو ځـــــواب : په ټولو اسامنو اوځمكو كې بې شمريه مالئ

 . اوځمكوټول كارونه الله تعاىل مالئكو ته ورله غاړې كړى اومالئكې يې دالله تعاىل له حكم رسه سم رسته رسوي
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 پـوښــتـنـه : دمالئكو يوڅو كارونه راته بيان كړه ؟

وكتابونه پيغمربانو ته راوړل او كله نا كله به دانبياْو به دالله تعاىل پيغام، احكام اu ځـــــواب : حرضت جربائيل 

ددښمنانو رسه دجنګ لپاره هم راليږلې شوې ده، دهمدې په وسېگله ،په ځينو  e اودرسول Y دمرستې لپاره اود الله

 .وختونو كې دالله تعاىل پرياغي )نافرمانه( بندګانو باندي عذاب هم نازل شوى

ي رسولو، باران او رولو، اونورو كارونو په برابرولو باندې بوخته ده اوبې شمېره مخلوق ته دروز  u حرضت ميكائيل

مالئكې يې ترامر الندي كار كوي ځيني يې پر دريابونو، سندونو، تاالبونو او اور باندې مقررې دي ، دوي ټولې دالله 

 . تعاىل له حكم رسه سم كارونه رسته رسوي

دمخلوق د ارواوو )روح( په اخيستو مقرره  u يلۍ وهي ، حرضت عزرائيلبه دقيامت په ورځ شپ u حرضت ارسافيل

 . ده اوډيرې ماليكې يې  تر امر الندي كاركوي

دنيكو بندګانو اروا اخيستونكې  مالئكې جال اود بدكارو انسانانو جالدي، او له دې پرته دمالئكو يو څو نور كارونه 

 : دادي

 . ښه عمل اوبله يې بداعامل لييك ،  دواړوماليكوته "كرام الكاتبني "وايي رسه دوه مالئكې وي يوه يې دهرانسان -1

مالئكې له اّفتونو او بالْو څخه دانسانانو پر ساتنه مقررې دي دماشومانو، سپني ږيرو، ضعيفانو نه پرته  ځيني -2  

 . دهغو انسانانو ساتنه هم كوي چې په اړه يې  الله تعاىل ورته دساتني امروكړي

نې مالئكې دانسان له مرګه ورو سته په قرب كې له هغه نه پوښتنې كوي اودهر انسان قرب ته له خښيېدو ځي-3 

 . روسته دپوښتنو لپاره دوه مالئكې راځي يوي ته نكري او بلې ته منكر وايي

كيږي هلته  لځيني ماليكې بياپه دنيا كې ګرځې اوچريته چې دالله تعاىل ذكر او وعظ كيږي يا قراّن كريم لوست -4  

حارضيږي اوڅومره خلك چې په هغه  مجلس اويادې نيك كار كې اخته وي دالله تعاىل په وړاندې  دهغوي په ګډون 

شاهدي وركوي؛ په دنيا كې چگي څومره مالئكې كارونه كوي هغوى سهار اوماښام بدليږي د سهار دملانځه په 

كوزيږي بيادمازديګر له ملانځه وروسته دورځې مالئكې وخت كې دشپې ماليكې اسامنوته خيږي اودورځې ماليكې را

 .ځي اودشپې كاركوونكې ماليكې راځي

 .مالييك بيادجنت پر كاروبوختې دي ځيني -5 

 . ځيني نورې ماليكې بياددوزخ پرانتظام بوختې دي-6 

 . ځينو ماليكو دالله تعاىل عرش پورته نيوىل دى-7 

 . په عبادت، تسبيح، او پايك بيانولو يك اخته ديځيني نورې ماليكې بيا دالله تعاىل -8 
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 پـوښــتـنـه :  داله څه معلومه شوه چگي ماليكې دومره كارونه كوي ؟

 . ځـــــواب : داټولې خربې په قران كريم او احاديثوكې راغيل دي

  

 خداى تعاىل كتابونه د

  

 اسامين كتابونه دي ؟پـوښــتـنـه : داڅرنګه معلومه شوه چې تورات، زبور او انجيل هم 

 : ځـــــواب : دقراّن كريم څخه ثابتيږي چې دادري واړه كتابونه اسامين دي د تورات په هكله  الله تعاىل فرمايي 

 . له شكه پرته موږ تورات نازل كړى په هغه كې هدايت او نوردى

 . ته زبور وركړ uږ داودايت .   مو301دزبورپه هكله يې فرماييل: [ وډتينا داوَد زبوراً] دسورت نساء 

ايت[ موږ حرضت عيىس  47دانجيل په هكله فرمايي : [وقفينا بعيىس ابن مريم وډتينه الږنجيل ] ]دحديد سورت  

 . راوليږه اوهغه ته مو انجيل وركړ  uبن مريم

 . نو مسلامنانو ته دقران كريم په واسطه دامعلومه شوه چې دا درى رسه كتابونه اسامين دي

 نـه :  كه چېري يو څو ك تورات، زبور، انجيل دالله تعاىل كتابونه نه بويل نو هغه څرنګه دي ؟پـوښــتـ

ځـــــواب : هغه كافردى ځكه چې دقران كريم نه داخربه جوته شوې چې دا واړه دالله تعاىل كتابونه دي څوك يې 

 وك چې دقران كريم ښوولې خربه نه منيچې د الله تعاىل كتابونه نه ګڼي هغه دقران كريم ښوولې خربه نه مني اوڅ

 . هغه كافردى

 پـوښــتـنـه :  اّيا هغه تورات، زبور، انجيل كوم چې نن د عيسايانوپه السوكې دي هغه اصيل اسامين كتابونه دي ؟

ځـــــواب : نه !  ځكه دقران كريم نه داخربه ثابتيږي چې دوى اصيل اسامين كتابونه بدل كړي دي او اوس ددوى 

الس كې چې كوم تورات، زبور اوانجيل دي هغه اصيل اسامين كتابونه نه دي بلكې په هغوكې تحريف )ردوبدل(  په

شوى ،  له دې امله بايد په  اوسني وخت كې په دې كتابونو باندي داعقيده ونه ساتل يش چې ګويادا هغه اصيل 

 .! كتابونه دي

 غمربانو صحيفې هم نازلې شوې دي ؟پـوښــتـنـه : داڅه ډول معلومه شوه چې پرځينو پي
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دصحيفې  uځـــــواب :دقران كريم څخه ثابته ده چې پرځينو پيغمربانو صحيفې نازلې شوې، دحرضت ابراهيم

 . يادونه په سورت "االعىل" كې راغلې

 پـوښــتـنـه :قران كريم دخداى تعاىل كتاب دى اوكه يې  كالم دى ؟

كتاب اوهم يې كالم دى په خپله په قران كريم كې ورته كتاب او كالم دواړه  ځـــــواب : قران كريم دخداى تعاىل

 . ويل شوي دي

پـوښــتـنـه :دخداى تعاىل په اسامين كتابو )تورات ، زبور، انجيل او قران كريم ( هريوه كې كوم يو كتاب غوره دى  

 ؟

 .  ځـــــواب : قران كريم ترټولو افضل اوغوره دى

 ن كريم په مخكنيو كتابونو څه غوره واىل اوځانګړتياوې )خصوصيت(لري ؟پـوښــتـنـه : قرا

 : ځـــــواب :  ډيرې ځانګړتياوې لري دهغو څخه يې يو څو دادي

اول _ داچې دقران كريم يو يو تورى او يويو لفظ ساتل شوى په يوه نقطه كې يې هم نه كمواىل او نه هم زياتواىل 

 . پكې رايش، خو په نورو اسامين كتابونو كې خلكو زياتواىل او كمواىل راوستى راغيل دى اونه به دقيامت ترورځې

دوهم _ داچې دقران كريم منت عاجزه كونىك )ُمعجز( دى په دې معنا چې منت يې دداسې لوړې اديب درجې دى 

 .  چې دقران كريم ديو كوچني او وړويك سورت په څري هم هيڅو ك ددې وس نه لري چې دايس منت جوړ كړي

دريم _ داچې قران كريم دوروستني َشيعت احكام له ځانه رسه راوړي دي ځكه خو يې دمخكنيوكتابونو  

 .ډيرحكمونه منسوخ يا له منځه يوړل

" كالو په موده كې د رضورت 41څلورم _ داچې مخكې كتابونه به په يو وار پوره نازلېدل خوقران كريم  ددرويشتو "

درضورت په  وخت كې دلږ ،لږ نازلېدو له امله يې دخلكو په زړونوكې ځاى ونيو اوپه سلګونو په اندازه لږ لږ نازليده او 

 . اوزرګونو انسانانو دهغه حكمونه ومنل اومسلامنان شول

پنځم _ داچې قرانكريم دزرهاوواولكونو مسلامنانو په سينوكې ساتىل اوخوندي پروت دى اوداډول ساتنه درسول 

نه تراوسه پوري په پرلپسې ډول روانه ده او انشاء الله تر قيامته پورې به روانه وي اوپه له مباركې زمانې  e كريم

سېنوكې يې دساتنې له امله تر ننه پورې داسالم دښمنانوته هېڅ وخت هم ددي موكه په الس ورنه غله ،چې په قران 

ه _كه خداى كول _تر قيامته پوري دايس كريم كې څه كمواىل يا زياتواىل راويل او يا يې له دنيا نه ورك كړي اونه ب

 . موكه په الس وريش
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شپږم _ داچې دقرانكريم احكام داسې معتدل )منځ وميانه(دي چې له هر وخت اوهرولس رسه سمون لري په 

دنياكې هيڅ داسې قوم نشته چې هغوى پرقرانكريم باندي دعمل كولو نه بې وسه وي، داځكه چې دقرانكريم احكام 

اوهر قوم رسه مناسبت لري ځكه خو دقران كريم له نزول وروسته بل َشيعت او يا بل اسامين كتاب دهرې زمانې 

 . دنبوت ټولې دنيا لپاره عام ګرځول شوى دى e ته اړتيا نشته اودرسول الله

  

 پيغمربان عليهم السالم

  

 نومونه راته بيان كړه ؟u پيغمربانوپـوښــتـنـه : دټولو پيغمربانو شمري اونومونه معلوم نه دي خو ديو څو مشهوره 

 : نومونه دادي uځـــــواب : ديوڅو مشهوره پيغمربانو

، حرضت u، حرضت اسامعيل u، حرضت ابراهيمu، حرضت نوحu، حرضت ادريسuحرضت شيث uحرضت اّدم

، u حرضت هارون u حرضت موسu حرضت سليامن uحرضت داْود u حرضت يوسفu حرضت يعقوب uاسحق

 ، حرضت هود u، حرضت لوط u، حرضت صالحu ، حرضت يونسu ، حرضت الياسu ، حرضت يحيىu زكرياحرضت 

uحرضت شعيب ،u حرضت عيىس ، uحرضت خاتم النبيني محمد ، r . 

 دعربو له كومې قبيلې نه دى ؟ e پـوښــتـنـه : حضور اكرم

بې ې دقريشو قبېله تر ټولو زياته دعزت اومرتدقريشو له قبيلې نه دى، دعربو په ټولو قبېلو ك e ځـــــواب : حضور

خاونده وه او دقريشو دقبيلې خلك به دعربو په نوروقبيلوكې رسداران ګڼل كيدل، بيا دقريشو دقبيلې يوه څانګه 

 eچې دبني هاشم په نامه ياديده او دقريشود قبېلې د نورو څانګو په پرتله ډير زيات دعزت خاوندان وو ،پيغمرب

 .ته هاشمي هم ويل كيږي r څخه وو،  ځكه خوپيغمربدهمدې قبيلې 

 پـوښــتـنـه : هاشم څوك ْو دچااوالدې ته بني هاشم ويل كيږي ؟

دنسب لړۍ دايس ده : محمد بن عبدالله بن عبداملطلب   rدنيكه نوم هاشم دى د پيغمرب rځـــــواب : دپيغمرب

 .بن هاشم بن عبدمناف

 نه  وروسته بل پيغمربهم شته اوكه نه ؟u له له حرضت ادم په پښت كې eپـوښــتـنـه :  دپيغمرب

زوى  u له اوالدې څخه دى اوحرضت اسامعيل دحرضت ابراهيم uدحرضت اسامعيلe ځـــــواب : هو ! دى مبارك

 .  دنسب په لړۍ  كې راځي e هم د حضور u اوحرضت شيث u دى، له دوى دواړو نه پرته حرضت نوح
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 دڅو كالو په عمر پيغمرب شو ؟ eدپـوښــتـنـه :  حرضت محم

 . مبارك عمر څلويښت كاله ْو چې وحې پرې نازله شوه eځـــــواب :  دپيغمرب

 پـوښــتـنـه : د وحي مانا څه ده ؟

 . ځـــــواب :دوحي مانا داده  چې خداى تعاىل خپل احكام اوخپل كالم پرپيغمرب نازل كړي

 وسته نورڅومره وخت ژوندى وو ؟دوحي له نازلېدو ور  eپـوښــتـنـه : پيغمرب

كاله يې په مدينه منوره كې تري  30ځـــــواب :درويشت كاله ژوندى ْو ،ديارلس كاله يې په مكه معظمه كې او لس 

 . كړل

 ولې تليل ْو ؟ eپـوښــتـنـه :  مدينې منورې ته دى مبارك

ښوونه كو له اوهغوى ته به يې فرمايل چې  دمكې معظمې خلكوته دالله تعاىل ديووايلr ځـــــواب : كله چې پيغمرب

بت پرستي پريږدْي اوپريوه الله تعاىل اميان راوړْي ؛نو هغه خلك يې دښمنان وګرځيدل ځكه هغوى دبتانو عبادت 

دهغوى دكېنې  eته ډول ډول تكليف رسولو هڅې پيل كړې پيغمرب eكاوه اوهغه يې خدايان ګڼل ،دوى پيغمرب

ليفونه ګالل او هغوى ته به يې دتوحيد ښوونه كوله اوپه پرلپسې ډول يې دخداى تعاىل اودښمنۍ له امله  سخت تك

دوژلو اراده  eحكمونه خلكوته رسول خو كله چې دهغوى دښمني له كچې زياته شوه، اوټولو په يو وار رسه دپيغمرب

 . نې منورې ته مهاجرشودالله تعاىل په حكم رسه خپل ګران وطن )مكه معظمه( پريښودله اومدي eوكړه نوپيغمرب

دراتګ ډيره تلوسه لرله كله  e مدينې منورې خلك چې ال پخوا مسلامنان شوي ْو، دوى مدينې منورې ته دپيغمرب د

اودهغه دملګرو رسه مايل اوځاين دواړه  eمدينې منورې ته ورسيده نودهغه ځاى مسلامنانو دپيغمرب چې پيغمرب

 . ډوله مرستې وكړې

دورتګ دخرب په اوريدو نور مسلامنان هم كوم چې  كافرانو ځورول ،په كراره كراره   eدپيغمربمديني منوري ته 

مديني منورې ته وكوچېدل ، له مكې معظمي نه مديني منورې ته تګ هجرت بلل كيږي اوهغومسلامنانوته مهاجرين 

و اودمدينې منورې مسلامنان وايي كوموچې خپل كورونه په مكه معظمه يك پريښودل اومديني منورې ته مهاجرشول،

 . اومهاجرينو رسه مرسته كړې وه e ته انصار وايې كومو چې دپيغمرب

 په اړه څه فكر كاوه  ؟ e پـوښــتـنـه :  دنبوت له دعوي نه مخكې عربو دده مبارك

و " محمد ډير رښتينى، پاك اوامانت داره شخصيت ګاڼه ا eځـــــواب : دنبوت له دعوى دمخه ټولو خلكو دى مبارك

امني" به يې باله، لنډه داچې دى مبارك دهغوى په وړاندې ډير داعتباروړ او رښتينى انسان ْو ، ټولو خلكو به يې ډير 

 . عزت او احرتام كاوه
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ترټولو وروستى پيغمرب دى او له ده نه وروسته به بل  e پـوښــتـنـه : ددې خربې دليل څه دى چې حرضت محمد

 هيڅ  نبي رانه يش  ؟

داچې په قران مجيد كې الله تعاىل ده مبارك ته د" خاتم النبيني")وروستى پيغمرب(لقب وركړى  -ځـــــواب : اول :

 . مطلب يې دادى چې دى په ټولو پيغمربانو كې وروستى  پيغمربدى

يغمرب وسته بل پرمايي دي " اناخاتُم النّبيني النبَّي بعدي " زه وروستى پيغمرب يم له ماور re داچې پيغمرب -دويم :

 . نشته

داچې الله تعاىل په قران كريم كې فرمايي : [ اليوَم اَكملُت لكُم دينكم وامَتمُت عليكم نِعمتى ورضيُت لكُم  -دريم :

 .ايت 1الږسالم ديناً ] دسورت املائده 

وستاسې لپاره اره اما له نن روځې نه تايس ته ددين ټول احكام ورسول اوخپل نعمت مې تاسې ته په بشپړه توګه وسپ"

 ." مې داسالم دين خوښ كړ

په وسيله الله تعاىل خپل دين بشپړ كړ اواسالم په هرډول بشپړ اومكمل دين  rله دې نه دامعلومه شوه چې د پيغمرب

 . وګرځيد ځكه خو دبل پيغمرب راتګ ته حاجت نه شته

 نه درتبې په لحاظ غوره او سرتدى ؟ u ربانوله نورو ټولو پيغم eپـوښــتـنـه :  ددي خربې دليل څه دى چې پيغمرب

هم  e غوره واىل دقران كريم ديو شمرياّياتونو نه معلوميږي، اوپخپله پيغمرب e دنبي uځـــــواب : ترټولو پيغمربانو

 داوالدونو رسداريم ، او ښكاره خربه ده چې uفرمايي :" انا سيّدُولد اّدم يوم القيمۍ": دقيامت په ورځ به زه داّدم

 .له ټولو پيغمربانو غوره اودهغو رسدار وګرځېد e راځي ، ځكه نو دنبي كريم u په اوالده كې ټول پيغمربان u داّدم

  

 y صــحـابـه كـرام

  

 پـوښــتـنـه :  صحايب چاته وايي ؟

مخ كې په  e يې داميان په حالت كې ليدىل وي اويا دده مبارك eځـــــواب : صحايب هغه چاته وايي چې پيغمرب

 . حارضشوى وي اوبياداميان په      حا لت كې مومن وفات شوى وي

 څومره دي  ؟   y  پـوښــتـنـه :  صحابه

 . په خدمت كې حارض او په اميان مرشف شوي دي  eځـــــواب : په زرګونو دي كوم چې دپيغمرب
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 ر دي او كه كموالۍاوزياتوالۍ لري ؟دمرتبې په لحاظ په  په خپل منځ كې رسه براب y پـوښــتـنـه :  ټول صحابه

 .مرتبې په خپل منځ كې كمې اوزياتې دي خوواړه له پاتې ټول اُمت نه غوره دي y ځـــــواب : دصحابه و

 كې ترټولو غوره  صحايب څوك دي ؟y پـوښــتـنـه :  په صحابه كرامو

 : ځـــــواب :په صحابه كراموكې څلورصحابه  له ټولو غوره دي

 . چې ترټول امت غوره  دي tت ابوبكرصديقحرض  -اول :

 . څخه وروسته بيا ترټول امت غوره دى tچې دحرضت ابوبكرصديق tحرضت عمرفاروق -دوهم :

نه وروسته بياترټول امت غوره   y كوم چې دحرضت ابوبكرصديق اوحرضت عمرفاروقtحرضت عثامن غني -دريم:

 .دى

څخه وروسته ترټول  t، حرضت عثامنt، حرضت عمرفاروقtابوبكر صديقكوم چې له حرضت   tحرضت عيل -څلورم :

 . وروسته دده مبارك خليفه ګان)ځاىناستي( دي   eامت غوره  دى اوهمدغه څلوربزرګان د دپيغمرب

 پـوښــتـنـه :  دخليفه معناڅه ده ؟

په ځاىناست)قايم  eكې ددهله وفات وروسته ددين يوشخص چې ددين دهغوكارونوپه رسته رسولو  eځـــــواب :دنبي 

په خپل ژوند كې رسته رسول خليفه بلل كيږي دخليفه معنا ده قاميقام " ځاى ناستى"  e مقام(وي كوم به چي ده

 . اونائب

قائم مقام وګرځاوه له همدې  e دنبي tله وفات وروسته ټولو مسلامنانو په يو اتفاق رسه حرضت ابوبكرصديقeدحضور

 . كبله دى لومړى خليفه دي

دريم خليفه شو له  tدوهم خليفه شو له هغه وروسته بياحرضت عثامن tدده مبارك نه وروسته حرضت عمر فاروق

 . څلورم خليفه وګرځيد tهغه وروسته بياحرضت عيل

 . همدې څلورو ته خلفاء اربعه ، خلفاء راشده اوچاريار يعني څلورياران هم وايي

  

 د خداى تعاىل دوستان) اولـيـاء الله(

  

 پـوښــتـنـه :  ويل چا ته وايي ؟
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دحكمونو پريوي كوي، ډير زيات  عبادت كوي ، له ګناوو ځان  eځـــــواب :كوم مسلامن چې دالله تعاىل اودپيغمرب

سايت ، ددنياله ټولوشيانوزياته مينه او محبت يې دالله تعاىل اودهغه درسول رسه وي دايس مسلامن  الله تعاىل ته 

 . وايي (دوست Yد خداى) ن وي ،او  هغه ته ويلنژدې اوپرې  ګرا

 پـوښــتـنـه :  دويل نښانې  څه وي  ؟

ځـــــواب :دويل نښه اوعالمه داده چې هغه مسلامن ، متقي او پرهيزګار وي ، ډير زيات  عبادت كوي اودالله تعاىل 

 .وررسه وي محبت اومينه پرې غالبه وي ،ددنيا حرص نه لري اوداّخرت فكرتل e اودهغه درسول

 پـوښــتـنـه :  صحايب ته "ويل" ويل كيداى يش ؟

دصحبت له بركته دهغوى په زړو دالله اودهغه درسول مينه   e وليان وو ، دپيغمرب   y ځـــــواب : هو ! ټول صحابه

 Y اللهتل دغالبه وه، له دنيارسه يې هيڅ مينه نه لرله ، ډير زيات  عبادت به يې  كاوه له ګناوو به يې ځانونه سا

 . دحكمونو پريوي به يې تل كوله eاورسول

 پـوښــتـنـه :  اّياصحايب ياويل ديو پيغمرب درجې ته رسيداى يش ؟

 .  ځـــــواب : هيڅكله نه ! صحايب ياويل چې څومره لوړه درجه ولري بياهم دهيڅ يو نبي رسه برابريدىل نه يش

 ايب درجې ته رسيداى يش ؟پـوښــتـنـه :  دايس ويل چې صحايب نه وي ديوصح

ځـــــواب : نه ! دصحايب فضيلت ډير زيات دىله همدې امله هيڅ يو  ويل )چې صحايب نه وي( په مرتبه كې له 

 . صحايب رسه برابر يا له هغه پورته كيدىل نه يش

وليان  ك يې بياهمپـوښــتـنـه :   ځينې كسان دَشيعت خالف كارونه كوي مثالً : ملونځ نه كوي يا ږيره خريي خو خل

 ګڼي ، نودايس خلك وليان بلل څرنګ دي ؟

ځـــــواب : بومخ  غلط دي ، تل موبايد په ياد وي : دايس څوك چې كړه وړه يې دَشيعت په خالف وي هيڅكله 

 . كيدالى نه يش (دوستان Yد خداى) وليان

 ورته بښل شوي وي ؟پـوښــتـنـه :  اّيا دايس ويل هم شته چې َشعي احكام، لكه ملونځ، روژه 

ځـــــواب : نه ! ترڅو چې انسان ژوند وى ، روغ رمټ وي هيڅ يو عبادت هم ورته بښل كيدى نه يش ، اونه هم ګناه 

كول ورته روادي ، كوم كسان چې روغ رمټ وي اوبياهم عبادت نه كوي او دَشع خالف كارونه كوي ، او بياوايي 

 . بې دينه دى ، هيڅكله ويل كيداى نه يشچې زمونږ دپاره داكارونه روا دي ، هغه 
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 دمعجزې اوكرامت بيان

  

 پـوښــتـنـه :  معجزه څه يش ته وايي ؟

په الس كله ناكله دعادت خالف داسې خربې ښكاره كوي ، چې ددنيا نور u ځـــــواب : الله تعاىل دخپلو پيغمربانو

يش چې دادالله تعاىل استازى )رسول (، دى دايس خلك يې له كولو نه عاجزه وي ، ترڅو خلك هغه وويني اوپوه 

 . خربوته معجزه وايي

 څه ډول  معجزې ښكاره كړي دي ؟u پـوښــتـنـه :  پيغمربانو

دالله تعاىل په حكم رسه بې شمريه معجزې ښكاره كړي ، چې يو څومشهورې معجزې يې uځـــــواب : پيغمربانو

 : يادوو

 . ل شوه، اودفرعون دساحرانو ماران يې وخوړلعصا )لكړه( دمارپه شك u دحرضت موس

 .  په الس كې به خداى تعاىل دايس رڼا پيداكوله چې دملرله رڼگابه تيزه وه u دحرضت موس -: 2

لپاره دنيل درياب )رودنيل( كې وچې كوڅې جوړې اوله خپلو ملګرو رسه يوځاىپردغو الرو  uدحرضت موس -: 3

دفرعون رسه له لښكره  په دغو الرو داوښتو په نيت ورګډ شواود درياب منځته تردرياب پورېوت ، خوكله چې 

 . ورسيد نو اوبه راړنګې شوې  اوفرعون يې له لښكررسه يوځاى غرق كړ

دالله تعاىل په حكم رسه مړه را ژوندي كول ، مورزاده ړانده به بيناكول ،دپيس ناروغان به يې  u حرضت عيىس -: 4

 . يې مرغان جوړ اوبيا به يې ژوندي كړل اوپه هواكې به الوتلجوړول، له خاورو به 

سرته معجزه قراّن كريم دى چې : تقريباً ديارلس نيم سوه كاله تريشوو خو تر ننه  پورې  e زموږ درسول الله -: 5

ه ديو ن دعريب ژبې داسې سرت عامل اوپوهاند  )له خپل كوښښ رسه رسه( بياهم پيدا نه شو چې دقراّن كريم له ټولو

 .كوچني سورت په څېر سورت جوړ كړي اونه به يي هم ترقيامته جوړ  كړاى يش

 . دوهمه معجزه يې معراج دى -: 6

 . درميه معجزه يې شق القمر )دسپوږمۍ ټوټه كېدل(دى -: 7

ه ه خېټددعاپه بركت رسه ديو يا دوو كسانو ډوډۍ به سلهاوو تنو په مړ  eڅلورمه معجزه يې  داوه چې دپيغمرب -: 8

 .خوړله

 . په سلګونو نورې معجزې هم شته چې په غټو كتابونوكې به يې )كه خداى كول( ولوىلْ  e له دې پرته دحضور
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 پـوښــتـنـه :   معراج څه ته وايي ؟

دشپې په ويښه پربراق باندې سپور شو ، دمكې معظمې څخه بيت  rځـــــواب : دالله تعاىل په حكم رسه پيغمرب

هغه ځاى څخه بيااووم اّسامن ته اوبيا تركومه ځاى پورې چې دالله تعاىل خوښه وه هلته والړ ، په  املقدس ته اود

 . همدې شپه يې جنت اودوزخ دواړه وليدل او بيا خپل ځاى ته بريته راغى همدې ته معراج وايي

 پـوښــتـنـه :  دشق القمر معنا څه ده  ؟

ته وويل چې : موږ ته يو معجزه  eشپه كله چې د مكې كفارو پيغمربځـــــواب :  دشق القمر څخه مطلب دادى يوه 

سپوږمۍ دوه ټوټې كړله او ټولوخلكو دواړه ټوكړې وليدې، بيادواړه بېرته رسه يوځاى شوې  r راښكاره كړه ، حضور

 . اوڅه ډول چې وه هامغسې جوړه شوه

 پـوښــتـنـه :  كرامت څه ته وايي ؟

و نيكو بندګانو دعزت زياتولو لپاره كله ناكله دهغوى په الس دعادت خالف دايس ځـــــواب : الله تعاىل دخپل

حريانوونيك كارونه ښكاروي چې دنورو خلكو په وس پوره نه وي ،داسې كارونوته كرامات وايي ، اود اولياء الله څخه 

 . دكراماتو ښكاره كېدل حق دى

 پـوښــتـنـه :  د معجزې  اوكرامت ترمنځ فرق څه دى ؟

ځـــــواب :چاچې دپيغمربي دعوه كړي وي ، اوپه الس يې دعادت خالف حريانوونىك كار ښكاره يش معجزه بلل 

كيږي ، اوچاچې د پيغمربي دعوه كړي نه وي خو متقى او پرهيزګار وي اودده ټول كړه وړه  دَشيعت رسه سم وي 

ه دعادت خالف دغه ډول كاردَشعې خالف ، كه چريې له ده څخه دايس كار ښكاره يش نودې ته كرامت وايي  او ك

 .له بې دينه خلكو څخه ښكاره يش استدراج بلل كيږي

 پـوښــتـنـه :اّياداولياء الله څخه دكرامتونو ښكاره كېدل رضوري دي؟

ځـــــواب : نه ! داخربه هيڅ رضوري نه ده چې دويل څخه به خامخا كرامت ښكاره كيږي ، ممكنه ده چې يو څو 

 . وست اوويل وي او په ټول عمر كې دهغه څخه هيڅ كرامت ښكاره  نه يشد Yك د الله

پـوښــتـنـه :  دَشعې خالف له ځينو فقريانو څخه دايس كارونه ښكاره كيږي كوم يې چې نورخلك نه يش كوالى، 

 ددې په اړه څه عقېده په كارده؟

دغه ډول يوه  خربه ښكاره يش نو پوه  ځـــــواب : ددايس خلكو څخه دكوموكړه وړه چې دَشع خالف وي كه چريې

بلل ( دوستانYدخداى) شه چې دا سحر يا استدراج دى ، هغه هيڅكله كرامت نه يش كيدالى ، داسې خلك وليان

 . او دعادت خالف ددوى كارونوته  كرامت ويل شيطاين تېروتنه ده
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 درميه برخه

 دوهــــمـــه څـــانــګه

 تـعلـيـم االركان

 اعاملو زده كړهداسـالمي 

 بســـــم الله الرحـــــمن الــــــرحــــيم

  

 اوداسه پاته مسئلې د

  

 پـوښــتـنـه :  بې اودسه ملونځ كول څرنګه دي ؟

 . ځـــــواب : سخته ګناه ده ! ځينو علاموو خوال دا يس چاته چې په لوى الس بې اودسه ملونځ كوي كافر ويىل

 څه دى چې اودس دملانځه لپاره َشط دى ؟پـوښــتـنـه :  ددې خربې دليل 

   : ځـــــواب : دقراّن كريم الندې اّيت يې دليل دى 

 

 

 اى داميان خاوندانو ! كله چې تاسو د ملانځه اراده وكړْى نو "

)لومړى(  خپل مخونه اوالسونه ترڅنګلو پورې ومينځْى ، اوپرخپلو رسو مسح وكړْى اوتر بيډيو )بجلكو( پورې پښې 

 . ىْ ومينځ

 : فرمايي e اورسول الله

 . مفتاح الّصالۍ الطّهور"  ]ترمـذي[ ، دملانځه كييل )ياَشط( پاكواىل دى "
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 داوداسه دفرضونو پاته مسئلې

 

   پـوښــتـنـه :اندامونه بايد څومره ومينځل يش ؟

ينه هم وڅڅيږي ، همدا ځـــــواب :  اوبه پراندام بايد دومره واچول يش چې پرې وبهيږي ، يو يا دوه څاڅكې تر

دمينځلو كمه اندازه ده ، له دې څخه كمې اندازې ته مينځل  نه ويل كيږي دايس چې يو څو ك الس لوند كړي 

اوپرمخ يې تري كړي اويا دومره لږ اوبه پرمخ توى كړي چې يواځي يې پرمخ وبهيږي او ونه څڅيږي، نودې ته دمخ 

 .  كيږي مينځل  نه يش ويل كيدالى اونه يې هم اودس

 پـوښــتـنـه :  دكومو اندامونو مينځل چې فرض دي ، پرڅو ځله مينځلو رسه يې فرض ادكيږي ؟

ځـــــواب : يوځل مينځل يې فرض دي،  درې وارې مينځل يې سنت دي اوله درى وارو څخه زيات مينځل يې ناروا 

 . او مكروه دي

 فرض دي ؟ پـوښــتـنـه : دمخ مينځل دكوم ځاى څخه تركوم ځاى پوري

ځـــــواب :دتندي د ويښتانودشنه كيدو له ځايه  نيولې دږيرې  دشنه كيدوترځايه پورې ، او ديوه غوږ له نرمۍ نه 

 . دبل غوږ ترمۍ تر  نرمۍ پورې دټول مخ مينځل فرض دي

ي  كيږپـوښــتـنـه : دكومو اندامو مينځل چې فرض دي ، په هغو كې كه چريې لږ ځاى وچ پايت يش نو اودس يې 

 اوكه نه ؟

 . ځـــــواب : نه !كه ديوه وېښته په اندازه هم وچ ځاى پايت يش اودس نه كيږي

 پـوښــتـنـه :  كه ديو سړي شپږ ګوتې وي نو دشپږمې ګوتې مينځل پرې فرض دي اوكه نه ؟

په داسې ځـــــواب : هو ! فرض دي ، همداراز دهرداسې نوي زيات شوي غړي مينځل هم فرض دي كوم چې دبدن 

 . ځاى كې پيدا شوى وي چې مينځل يې فرض وي

 پـوښــتـنـه :  مسح څه ته وايي  ؟

 . ځـــــواب : الس په اوبولندول اوبيا پريواندام تريول مسح بلل كيږي

 پـوښــتـنـه :  درس دمسحې لپاره تازه اوبه اخيستل رضوري دي اوكه په الس باندې پاته لندواىل يې هم بس دى ؟
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اب : نوې اوبه اخيستل غوره دي ، خو كه چريته د الس مينځلو نه پاته لندوايل باندې مسح وكړي هغه هم ځـــــو 

كاِف ده ، خو ياد مو وي ! چې كله په لوند الس باندې يوځل مسح ويش بيا پرې بل ځاى نه مسح كيږي، همداراز 

 .، اوبيا پرې مسح ويش داهم روا نه ده چې الس لوند نه وي اوپه بل النده اندام باندې لوند

پـوښــتـنـه :كه چريته پرلوڅ رسباندې دباران څاڅيك لوېديل وي او وچ الس پرې دمسح په نيت تري يش چې وررسه 

 دباران څاڅيك پررس خواره يش نودامسح كيږي اوكه نه  ؟

 .  ځـــــواب :   كيږي

 اوكه نه ؟پـوښــتـنـه :  په اوداسه كې دسرتګو دننه برخې مينځل فرض دي 

 . ځـــــواب :دسرتګو دننه برخې اوهمداڅېر دپوزې  اوخولې دننه برخې مينځل فرض نه دي

پـوښــتـنـه :  داودس له كولو وروسته كه څوك رس وخريې ، يا نوكان پرې كړي نو درسدوهم وارمسح ، يا دنوكانو 

 مينځل رضوري دي ؟

 . ځـــــواب : نـــــــه

 د چا الس له څنګل نه الندې پرې شوى وي نود هغه الس مينځل رضوري دي اوكه نه ؟پـوښــتـنـه : كه چريته 

 .  ځـــــواب : هو ! څنګل او دهغه الندې دالس څومره برخه چې پاته وي ميځل يې رسه له ټولې څنګل فرض دي

  

 

 د اوداسـه د سنتـو نو پا تـه مسئـلې

 

 دس كيږي اوكه نه  ؟پـوښــتـنـه :  كه په اوداسه كې نيت ونه يش  او 

ځـــــواب : كه چريته په اوداسه كې نيت ونه يش داسې چې : په درياب كې ولويږي، يا باران ته ودريږي او داوداسه 

پرټولو اندامو يې اوبه تريې يش نو اودس يې كيږي ، معنا داچې  په دې اودس رسه ملونځ كول روادي ، خو داوداسه 

 .  ثواب نه وركول كيږي

 ـنـه :  داوداسه نيت څه ډول كيږي ؟پـوښــت
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ځـــــواب : دنيت معنا ده:  اراده كول ، كله چې څوك اودس كوي نو دا اراده دې وكړي چې دناولتيا دلريي كولو، 

 . پايك دحاصلولو اوملانځه دروا كيدلو لپاره اودس كوم ، بس همدغه اراده او فكر داوداسه نيت دى

 ويل رضور دي اوكه نه ؟پـوښــتـنـه :  نيت په ژبه  

 . ځـــــواب : په ژبه رسه يې ويل رضوري نه دي ، هو ! كه څوك يې ووايي هيڅ پروا نه لري

 پـوښــتـنـه : ديو اوداسه دپاسه دبل نوى اوداسه نيت څه ډول كيږي ؟

 . مو لپاره كو ځـــــواب : يواځې دانيت دې وكړي چې ديوه اوداسه دپاسه بل اودس دفضيلت اوثواب دالسته راوړل

 پـوښــتـنـه :  په اوداسه كې پوره بسم الله ويل پكاردي اوكه نه ؟

ځـــــواب : بسم الله پوره ويل يا " بسم الله العىّل العظيم عىل دين الږسالم " يا " بسم الله والحمد لله " درى واړه 

 .ويل روا دي

 ؟پـوښــتـنـه :  مسواك وهل څنګه دي او طريقه يې څه ډول ده 

ځـــــواب : مسواك وهل سنت مْو كد دي ، ډير ثواب او زياتې ګټې لري .  مسواك ديوې ترخې ونې يا لرګي نه 

(لرګۍ چې له لوېشتې اوږد پكارنه دى ، لومړى دې مينځي 3جوړيږي لكه : د"پيلو" ريښه يا د"نيم لكړې" ونې )

چپ لورې غاښونه مسواك كړي ، مسواك بيادې وهي او مينځىل دې بېرته ږدي ، اول دې دښي لورې بيادې د 

 . بايددرى وارې ووهل يش اوهر وارته نوې اوبه رااخيستل پكاردي

 پـوښــتـنـه :  غړغړه څرنګه ده ؟

ځـــــواب : په اوداسه اوغسل دواړوكې غړغړه كول سنت دي ، خودروژې په حالت كې يې كول په كار نه دي ، په 

 . ښي الس يې كول رضوري دي

 نـه :  دپوزې دمينځلو طريقه څه ډول ده  ؟پـوښــتـ

ځـــــواب : په ښي الس پزې ته اوبه واچوه اودسا په وسيله يې پورته كش كړه خو دومره نه، چې دماغ ته ورسيږي ، 

روژه نيونيك ته په كاردي چې يواځي په الس رسه پزې ته اوبه واچوي او پورته يې كش نه كړي ، خولې اوپوزې دواړوته 

 . چول سنت مْو كددياوبه ا

 پـوښــتـنـه :  دږيرې دكومې برخې خاللول سنت دي ؟

 ځـــــواب : دږيرې دالندې اودننه ويښتانو خاللول سنت دي، كوم
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 . ويښتان چې دباندې لورته دمخ له پوستكې رسه نښتي وي دهغو مينځل فرض دي

 پـوښــتـنـه :  دګوتوخاللول څه ډول پكاردي ؟

ګوتو خاللول  دايس دي چې ديوه الس ګوتې دې دبل الس په ګوتو كې ننبايس او ودې ښوروي، ځـــــواب : دالس د 

دپښو دګوتو خالل دې دچپه الس په خچڼې ګوته رسه وكړي دښۍ پښې دخچڼې ګوتې څخه دې پيل اودچپه پښې 

 . پرخچڼې ګوته دې پاىته ورسوي

 پـوښــتـنـه :  ټول رس با يد څه ډول مسح يش ؟

له مسح نه مخكې دواړه السونه په اوبو النده كړه، ورغوى له ګوتو رسه يوځاى درس پر دواړو طرفونو  ځـــــواب :

باندې دتندي دويښتانو له بېخه ترڅټه پورې كش كړه اوبيايې بريته راو له، او پام دې وي چې دټول رسپرشاوخوا 

 . تري يش

 ي اوكه نه؟پـوښــتـنـه : دغوږونو دمسح لپاره نوې اوبه اخيستل پكارد

ځـــــواب : نه ! درسد مسح لپاره دې چې كومې اوبه رااخيستې وي  هغه بس دي ، دغوږونو د دننه برخې مسح د 

 . شهادت په ګوته رسه پكارده ، اودباندې برخې مسح په بټو ګوتو رسه پكارده

  

 داوداسسه د مستـحبـا تـو پـا تـه مسئـلې

  

 لورې څخه َشوع كول سنت دي كه مستحب ؟پـوښــتـنـه : په اوداسه كې له ښي 

 . ځـــــواب : ځينو علاموو سنت اوځينو بيا مستحب بلىل دي

 پـوښــتـنـه :  دغاړي )ورمېږ(دمسح كولو طريقه څه ډول ده ؟

 . ځـــــواب : دواړه خپړې دشاله خوامخې ته پرورمېږ راكاږل كيږي ، دستوين مسح كول بدعت دى

 اوداسه كې نور اّداب كوم دي ؟پـوښــتـنـه :  په 

 : ځـــــواب : داوداسه اّداب ډير دي ، لكه داچې

 . دخچڼو ګوتو رسونه لندول ، اوبيايې په غوږو ننوېستل     (1

 . دملانځه له وخت مخكې اودس كول     (2
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 . د اندامود مينځلو په وخت كې يې په الس رسه موښل     (3

 . ګومتۍ )يا ګوتې(ښورول     (4

 . دنيايي خربې نه كول     (5

 . مخ ته په زوره رسه اوبه نه اچول     (6

 . ډيري اوبه نه تويول     (7

 . دهراندام دمينځلو په وخت كې بسم الله ويل     (8

 . له اوداسه وروسته درود َشيف ويل     (9

" الّلهم اجعلني من التّوابني و د اوداسه له بشپړېدو وروسته د شهادت دكلمې اوددې دعا لوستل په كاردي  :(10

 . اجعلني من املتطهرين" : يا الله ! ما له توبه كوونكو اوپاكانو ځنې وګرځوه

 . له اوداسه نه پاته اوبه په والړه څښل(11

 . له اوداسه وروسته دوه ركعته د "تحيۍ الوضوء" نفيل ملونځ كول(12

  

 داوداسـه مـاتـوونـكـو شيانوپاته مسئـلې

  

 ـتـنـه : له بدنه په څومره اندازه پليتي وتلو اوبهېدلو رسه اودس ماتيږي ؟پـوښـ

ځـــــواب : )له متيازو پرته( هره پليتي چې له بدن څخه ووزي اودداسې ځاى په لور وبهيږي چې مينځل يې په 

 .  اوداسه كې فرض وي اودس پرې ماتيږي كه څه هم لږ وبهيږي

ې يش اودننه لور ته وبهيږي ،او وينه يې دباندې را ونه وزي اودس پرې ماتيږي پـوښــتـنـه :  سرتګه چې كله وين

 اوكه نه ؟

 . ځـــــواب :نه ماتيږي ! ځكه دسرتګې دننه برخې مينځل نه په اوداسه ،  اونه هم په غسل كې فرض دي

ښكاره او وچه كړاى يش بيا را پـوښــتـنـه : كه چريته په زخم باندې وينه له ښكاره كېدو وروسته ، ګوته يا ټوكر رسه

 وچه كړاى يش تردې چې څو وراه دايس ويش اّيا په دې رسه اودس ماتيږي اوكه نه؟
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ځـــــواب : بايد دې ته پام و يش چې كه چريته وچه كړاى شوې نه واى نو ايابهېده به او كه نه ؟ كه چريې دومره 

 . ږي اوكه دومره نه وه نو اودس نه ماتيږيوه چې پرېښودل شوې واى نوبهېده به ، نو بيا اودس ماتي

 پـوښــتـنـه :  له قي رسه چې څه ىش ووزي اودس ماتوي ؟

ځـــــواب :كه زيړه وينه ، خواړه ،اوپه ډكه خوله  قى و كړاى يش اودس ماتوي اوكه چريې يواځې بلغم وي اودس 

 . بيا نه ماتيږي

 ماتيږي اوكه نه ؟پـوښــتـنـه : كه څوك لږ لږقى څو واره وكړي اودس 

ځـــــواب : كه چريې په يوه وار زړه ډكيدو رسه څو واره قى وكړي او ټول دومره ْو چې يوځاى يش ډكه خوله ترې 

 . جوړيده نو اودس ماتيږي

هو! كه چريې په يو وار زړه ډكېدورسه يې لږ قى وكړ اوبيايې دزړه ډكواىل لرې شو دوهم وار يې بيا زړه ډك شواو لږ 

 . نور وكړ نو د دواړو وارو قيونه )كانګې( نه يوځاى كيږي او نه هم اودس پرې ماتيږيقى يې 

 پـوښــتـنـه :  كه پربدن دانه راختلې وي او دوينې يازوې داغ يې پر كالو ولګيږي نوداكاىل به پاك وي اوكه ناپاك ؟

دلګيدلو له امله داغي يش نو كايل پاك  ځـــــواب : كه چريته وينه يازوې د بهېدو وړ نه وي بلكې كايل له هغې رسه

 . دي خو مينځل يې غوره دي

 پـوښــتـنـه :  كه چريته قى په ډكه خو له نه وي نوهغه پليت دى اوكه نه ؟

 . ځـــــواب :نــــــــه

پـوښــتـنـه :  كه ژوره پربدن  وموښيل وينه وڅښي اوډكه يش ، يا غوماشې او كرړى سړى په غاښ كړي اودس 

 ږي اوكه نه ؟ماتي

ځـــــواب :  د ژورې په چيچلو رسه اودس ماتيږي ، كه څه هم د هغې له السه درسېدلې زخم وينه ونه بهيږي ، ځكه 

ژوره دومره وينه څښي چې كه چريته هغه وينه له بدنه وتلې او ددې نس ته تللې نه واى نو خامخا به بهيدلې واى ، 

دس پرې نه ماتيږي ځكه هغه دومره لږ وينه څښي چې دبهيدو وړ نه غوماىش،  كرړى اوسپږه كه سړى وچيچي او 

 . وي

 پـوښــتـنـه :  په څه ډول خوب رسه اودس نه ماتيږي ؟

ځـــــواب : په والړه يا له تكيې پرته په ناسته رسه خوب يا دملانځه په يو ډول هيئت رسه چې بيده يش اودس نه 

 . په ناسته ويده يش اودس يې نه ماتيږي ماتيږي لكه داچې : په سجده كې ويده يش يا
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 پـوښــتـنـه :  داسې څوك هم شته چې په خوب رسه يې اودس نه ماتيږي ؟

 . اودس په خوب رسه نه ماتيږي ، دا د دوى جالخصوصيت اوځانګړى فضيلت دى uځـــــواب :هو ! دانبيا وو

 ټولو اودس ماتيږي ؟ اوقهقه خنداڅه ته وايي ؟پـوښــتـنـه :  ايا په ملانځه كې په كړس كړس )قهقه(خندا رسه د

 . ځـــــواب : په كړس كړس )قهقه( خندا په داسې لوړغږ خندلو ته واي چې اوازيې نور څوك واوري

 : په ملانځه كې په قهقه )په زوره خندا( رسه اودس په الندې َشطونو رسه ماتيږي

 نر يا ښځه وي ، ځكه د نابالغ په قهقه خندارسه اودس نه ماتيږيخنديدونىك به بالغ وي برابره خربه ده كه          .1

. 

خندايې بايدپه ويښه وي ، او كه چريې په ملانځه كې ويده شو اوپه خوب كې يې په زوره وخندل اودس يې          .2

 . نه ماتيږي

دجنازې په ملانځه كې  په كوم ملانځه كې يې چې خندلې وي هغه به ركوع او سجده لرونىك وي ځكه خو         .3

 . په كړس كړس خندا اودس نه ماتيږي

 پـوښــتـنـه :  دبل چاعورت ته په كتو رسه اودس ماتيږي ؟

 ځـــــواب :  نه ! په خپل يا دبل چا په عورت باندې په پام يا له پام پرته چې سرتګې ولګيږي اودس پرې نه ماتيږي

. 

  

 دغسـل پاتــه مـسئــلــې

 

 غسل څوډوله دي ؟  پـوښــتـنـه :

 :  ځـــــواب :  درې ډوله  دي

 فرض -

 سنت -2

  مستحب -3



65 
 

Download from: ketabton.com 

 پـوښــتـنـه :  فرض غسل څو ډوله دى ؟

 . ځـــــواب :شپږ ډو له دى چې بيان به يې دتعليم االسالم په راتلونيك برخه كې رايش

 پـوښــتـنـه : سنت غسلونه څو او كوم كوم دي ؟

 : ځـــــواب

 . دملانځه لپارهدُجمعې  -1

 . ددواړواخرتونودملانځه لپاره -2

 .  دحج د احرام لپاره -3

 . دوقوف عرفات )دعرفات په ميدان كې دوالړې لپاره( -4

 پـوښــتـنـه : مستحب غسلونه څو اوكوم كوم دي ؟

 : ځـــــواب : مستحب غسلونه ډيردي چې يوڅو يې دادي

 . ول چې " شب برات " ورته واييدشعبان دمياشتې دپنځلسمې په شپه غسل ك -1

 . دعرفې په شپه ) دذى  الحجې دامتې نېټې دمازديګرنه وروسته (د راتلونكې شپې لپاره -2

 . ملر اويا سپوږمۍ چې كله تندر ونييس ، دهغو د ملانځه لپاره -3

 . داستسقا دملانځه لپاره -4

 .  مكې معظمې يا مدينې منورې ته له داخليدومخكې -5

 .   ته دغسل وركولو نه وروستهمړي  -6

 . دكافر لپاره تراسالم راوړلو وروسته غسل كول -7

پـوښــتـنـه : كه غسل ته حاجت پيښ وي ،په درياب كې غوپه وخوړل يش  او يا باران ته ودريږي اوپرټول بدن يې 

 اوبه تريې يش  غسل  كيږي اوكه نه ؟

 .  او پزه اوبه ورغړول يشځـــــواب : هو ! كيږي ، په دې َشط چې په خوله 

 پـوښــتـنـه :   دغسل په حالت كې قبلې ته مخامخ كيناستل روادي اوكه نه ؟
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ځـــــواب :  كه چريې دغسل په وخت كې بدن لوڅ وي نو قبلې ته مخامخ كيناستل روانه دي اوكه عورت پټ وي 

 . بيا پروانه لري

 نګه دي ؟پـوښــتـنـه : په بربنډ )لوڅ( حالت كې غسل كول څر 

ځـــــواب : په غسل خانه يا بل دايس ځاىيك،گ چېرته يې چې په عورت د بل چا سرتګې نه لګيږي  بربنډ غسل 

 . كول روا دي

 پـوښــتـنـه :  په غسل كې كومې خربې مكروه دي ؟

 : ځـــــواب

 . زيايت اوبه تويول -1

 . په بربنډ حالت كې خربې كول -2

 . قبلې ته مخامخ كيناستل -3

 . دسنت خالف غسل كول -4

پـوښــتـنـه : كه يوچا له غسل مخكې اودس كړى نه وي ، نود غسل نه وروسته، دملانځه لپاره پرې بيا اودس كول 

 رضوري دي اوكه نه ؟

 . ځـــــواب : نه ! له غسل رسه  اودس هم وشو ، بيا ورته اړتيا نشته

  

 

 پـرمـوزو بانـدې دمسـح پاتـه مسئـلـې

 نـه :     دمسح موده له څه وخته پيليږي ؟پـوښــتـ

ځـــــواب :  كوم وخت چې اودس مات يش ، له هغه وخته څخه دكوردڅښنت )مقيم(لپاره يوه شپه او ورځ اودمسافر 

لپاره درى شپې او درى ورځې مسح روا ده ، دمثال په ډول دُجمعې په سهار يې اودس وكړ موزې يې په پښو كړې 

دختمېدو رسه يې اودس مات شو ، نو داسړى كه مقيم وي نود شنبې دورځې ترماسپښينه  او د دماسپښني دوخت

 . پورې پرموزو مسح كوالى يش ، اوكه مسافروي  بياددوشنبې تر ماسپښينه پورې په موزو مسح كوالى يش

 پـوښــتـنـه :  دموزومسح په كومو شيانو رسه ماتيږي ؟
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اتيږي، له هغه پرته دمسحې د مودې په ختمېدو ،  په موزو كښلو ،اود ځـــــواب : په كوموشيانورسه چې اودس م

 . دريو ګوتو په اندازه دموزې په څېرېكيدو رسه هم مسح ماتيږي

پـوښــتـنـه :  كه چريې داوداسه په حالت كې يې موزه وكښله اويايې داوداسه په حالت كې دمسحې موده پوره 

 شوه نو حكم يې څه دى ؟

 . دې صورت كې يواځې پښې مينځل اوموزې پښو كول كاِف دي، پوره اودس كول مستحب دي ځـــــواب :  په

پـوښــتـنـه : كه چريې مسافر په موزوباندې مسح پيل كړه اوديوې ورځې او شپې تر تېرولو وروسته بېرته كورته 

 راغى نو مسح به څه ډول كوي ؟

 . ځـــــواب : موزې دې وكاږي او له رسه دې مسح پيل كړي

 پـوښــتـنـه : كه مقيم مسح پيل كړه اوپه سفر روان شونو څه دې وكړي؟

ځـــــواب :كه سفريې ديوې ورځې او شپې له پوره كېدو مخكې پيل كړ نو تردريو ورځو اودريو شپو پورې دې 

ه رس  پرموزومسح كوي ، اوكه سفريې د يوې ورځې او شپې له تريېدو وروسته پيل كړى وي نو موزې دې وكاږي له

 .دې مسح پيل كړي

 پـوښــتـنـه : كه چريې موزه څو ځايه لږ لږڅريې وه نو حكم يې څه دى ؟

ځـــــواب : كه موزه څو ځايه لږ لږ څېرې وه نو ټول څريواىل ته دې پام وكړي كه چريته ددوو ګوتو په اندازه ْو نو 

زې څريي وې او څريواىل يې د دوو ګوتو په بيا مسح نه كيږي اوكه چريته كم ْو، بيا كيږي اوكه چريته دواړه مو 

 .اندازه ْو خو دهرې يوې څريواىل له دوو ګوتو كم ْو بيا هم مسح كيږي

  

 پاكواىل پاته مسئلې د هغه د حقيقي نجاست او د

  

پـوښــتـنـه :كه چريته دڅرمنې په شيانو لكه موزې ، څپلۍ، كمربنداويا نوروداسې شيانو پليتي )نجاست( ولګيږي 

 په سرتګو ښكاريږي هغه به څه ډول پاكيږي ؟ چې

ځـــــواب : پرځمكه يابل يش باندې په موښلو رسه پاكيږي خو َشط يې دادى چې په موښلو رسه يې صورت 

 .اواثر)رنګ،بوى،خوند( له منځه والړ يش
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ه څه ډول هغه ب پـوښــتـنـه : كه چريته په همدې شيانو باندې متيازې، َشاب، اويا دايس بله پليتي ولګيږي نو

 پاكيږي ؟

ځـــــواب : په اوبو اويا بل بهېدونيك يش رسه يې داسې پاك كړى چې اثريې لرې اوبيا يې ومينځْى نو پاك به يش، 

مانا دا چې له صورت لرونكو ټول نجاستونو څخه پرته نور ټول نجاستونه چې دڅرمنې په شيانو ولګيږي هغه يواځې 

 . ينځل يې هم رضوري ديپه موښلو نه پاكيږي ، بلكې م

پـوښــتـنـه : چاقو،چاړه، توره اوداوسپنې يا دسپينو زرو يا مسو املونيمو اودايس نور شيان چې پليت يش نو له 

 مينځلوپرته پاكيږي كه نه ؟

ځـــــواب :داوسپنې شيان چې زنګ وهيل نه وي او صاف وي، او همداڅري دسپينو ،رسوزرو ،مسو املونيمو اوپيتلو 

...، دغه څېر هنديس،چيني لوښي ،اودفيل له غاښه  او هډوكونه جوړ شوي شيان  داټول  چې پاك وي، كاږه او..

 . واږه شوي نه وي كه يې په مو ښلو رسه دنجاست اثر له منځه والړ نو پاكيږي

 پـوښــتـنـه :  دكوږواىل نه مقصد څه دى ؟

ه وي چې له امله يې جسم ټيټ او پاس وي، ځكه په داسې ځـــــواب : يعني دهغو په جسم كې بايد دايس كوږواىل ن

 . كوږوايل كې له موښلو وروسته هم دنجاست د پاتې كېدو امكان وي

 . هو! كه په هغو كې يواځي داغونه وي ،كوږواىل نه وي نوبيا دغه شيان په موښلورسه هم پاكيږي

 ايس نور ،نو څه ډول به پاكيږي ؟پـوښــتـنـه : كه پرځمكه پليتي تويه يش، لكه بولې يا َشاب اود

 . ځـــــواب :ځمكه چې وچه يش اودنجاست اثر )رنګ، بوى، خوند( يې له منځه والړ يش بيانوځمكه  پاكيږي

پـوښــتـنـه : كه دكور ، مسجد اودايس نور ځايو  په پخو خښتو يا د سيمنټو په فرش يا ديوال باندې نجاست ولګيږي 

 نو څه ډول پاكيږي ؟

ځـــــواب :دايس خښتي اوډبرې چې په يوه ودانۍ كې لګيدلې وي دنجاست دوچيدو اوداثر له تللو وروسته پخپله 

 . پاكيږي

پـوښــتـنـه : كوم شيان چې د مينځلو په وخت كې يې نښتيځل ممكن نه وي لكه مييس لوښي يا داواريدو پنډې 

 پنډې توشكې نو دهغو دپاكيدو الره څه ډول ده ؟

اب :داسې شيان چې نښتيځل يې ممكن نه وي ياهم ګگگران وي دپاكيدلو طريقه يې داده چې : يو وار ځـــــو 

ومينځل يش ،بيا پريښودل يش ترڅو يې څاڅيك وچ يش ، دوهم وار بيا ومينځل يش او بيا پريښودل يش ترڅو يې د 

 خودمينځلو په وخت كې يې په ځمكه اوبو څاڅيك ودريږي ، دريم واربياومينځل يش او و غوړول يش  نو به پاك يش،
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پورې  څومره موښل ممكن وي هغو مره موښل يې رضوري دي ، تر څويې دنجاست ايستلو په الر كې تروسه وسه 

 .  كوشش شوي وي

 پـوښــتـنـه : دخاورو لوښې چې پليت  يش نو اّيا پاكيږي او كه نه ؟

دپاكيدو طريقه يې هغه ده كومه چې په مخكنۍ پـوښــتـنـه   ځـــــواب : دخاورو لوښي هم په مينځلو رسه پاكيږي او 

 . اوځــــو اب  كې تريه شوه

 پـوښــتـنـه :  پليت ىش لكه خوشيايي، چې وسوځول يش او اېري شې يې، ايرې پايك دي اوكه نه ؟

 . ځـــــواب : پليت ىش چې وسوځول يش اوايره يش، ايرې يې پايك دي

 ه موگ ږك ولويږي اومړ يش حكم يې څه دى ؟پـوښــتـنـه : په غوړوكې ك

ځـــــواب : غوړي كه يخى )كنګل( وي موږ ك اووررسه دهغه شاوخوا غوړې  لري كړاى يش پاته غوړي به پاك يش، 

 . اوكه غوړي ويلې )اوبه(  وي بيا به ټول غوړ پليت دي

 پـوښــتـنـه :   پليت شوي غوړي اوتېل څه ډول پاكيږي ؟

پليت شويو غوړو ياتېلو كې دهغو په مقدار اوبه واچوه او جوش وركړه كله چې اوبه د غوړو اويا تيلو ځـــــواب : په 

 .  رسته رايش لري يې كړه كه درى ځله دايس وكړې نو په دې رسه به غوړي اوتيل پاك يش

  

 داستـنجـا پاتـه مسئـلـې

  

 پـوښــتـنـه :  استنجا كوم وخت مكروه ده ؟

 : ځـــــواب

 . قبلې ته مخامخ يا د شا له خواستنجا كول – 1

 . په دايس ځاى كې استنجا كول  چې داستنجا كوونيك پر عورت ديوچا سرتګي لګيږي -2

 پـوښــتـنـه :  دتش اوياډك اودس په وخت كې كومې خربې مكروه دى ؟
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 : ځـــــواب

 .  قبلې ته مخ يا په شا كښينا نستل         .1

 . متېازې كول په والړه         .2

 . په تاالب ، ويالې اويا څاه كې اودس ماىت  كول         .3

 . دهمدغو واړو په غاړه اودس ماىت  كول         .4

 . دمسجد له ديوال رسه         .5

 .  په هديره كې         .6

 . دموږك يا په بل غاركې         .7

 .د اودس ماتىپه وخت كې خربې كول         .8

 . په ټيټ ځاى كيناستل پورته لورته متېازې كول          .9

 .  دخلكو دناستې پاستې په ځاىاو الره كې اودس ماىت       .10

 . داوداسه او يا غسل كولو په ځاى كې       .11

  

 داوبـو پاتـه مسئـلـې

  

 پـوښــتـنـه : دملر په ګرمگو شويو اوبواودس كيږي اوكه نه ؟

 . خو ښه نه دىځـــــواب : كيږي 

 پـوښــتـنـه :  كه داوداس په وخت كې دبدن څخه څاڅيك په لوښي

 كې ولويږي ، نو پدې اوبو رسه بيا اودس كيږي اوكه نه ؟

ځـــــواب : داوداسه په وخت چې له بدن نه چې كومې اوبه الندې  تويږي  مستعملې)ناولې( اوبه بلل كيږي )كه 

وي (؛ مستعملې اوبه چې له ناولو اوبورسه ګډې يش، حكم يې دادى چې  چريته پربدن باندې حقيقي نجاست نه
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:ترڅوپورې د ناولو اوبو مقدار له  ناولو اوبو څخه كم وي ترهغه وخته  پرې اودس كيږي، اوكه د ناولواوبو مقدار له 

 . پاكو اوبو رسه برابر او يا ترينه زيا ت يش نو بيا پرې اودس اوغسل  نه كيږي

 :  كه له اوبورسه  پاك ىش ګډ يش لكه : صابون يا زعفران نو اودس پرې كيږي اوكه نه ؟پـوښــتـنـه 

ځـــــواب : له پاكو اوبو رسه چې پاك ىش ګډ يش او داوبو يو يا دوه صفتونه )رنګ، خوند،بوۍ(بدل كړي نو بيا هم 

 . پرې نه كيږي اودس پرې كيږي خو كه درى واړه صفتونه يې بدل شول او اوبه ټينګې شوې نو اودس

پـوښــتـنـه :  كه تاالب يا حوض په َشعي ګز رسه دوه ګزه پلن  اوپنځوس ګزه اوږد وي ، ياڅلور ګزه برداره او 

 پنځويشت ګزه اوږ د ، يا پنځه ګزه پلن او شل ګزه اوږ د وي نو هغه به دجاري )روانو( اوبو حكم لري اوكه نه ؟

 . دي ځـــــواب :  هو ! حكم يې دروانو اوبو 

پـوښــتـنـه : كه حوض پټ او خوله يې خالصه  وي او له َشعي مقدار څخه يي خوله كمه وي  خو الندې برخه يې 

 ډيره پلنه وي نو حكم  به يي د لوى حوض او روانو او بو وي او كه نه ؟

( لورو څخه پټ كړاى 4)( پلن وي خو له څلورو لوريو او يا يو يا دوو 3ځـــــواب :كه چريته حوض لس ګزه اوږداولس)

شوي وي كه چت يې له اوبو نه پورته او جال وي نودا بيا سهي حوض دى او اوبه يې روانو اوبو حكم لري ، اوكه چريته 

چت يي  له اوبو رسه لګيدىل وي نو بيا سهي حوض  نه دى ، اود كمو اوبو حكم لري ؛لنډه داچې داوبو هغه برخه 

پدي معنا چې  له چت  رسه لګېدلې نه وي نو دهغو لپاره دَشعي مقدار اندازه  اعتبارلري دكومو  رس چې لوڅ وي

 . پكارده

 . اوكه چريته يې لوڅه برخه كمه وي نو الندينۍ برخه يې چې هرڅو مره پلنه وي اعتبار نه لري

  

 دڅاه پاته مسئلې

  

 ؟ پـوښــتـنـه : كه په څاه كې دكوترې يا مرغۍ ګندګي ولويږي نو حكم يې څه دى

 . ځـــــواب :دكوترې او مرغۍ په ګندګۍ اويا داوښ اومېږې په دوو اوڅلورو پچو رسه څاه نه مرداريږي

پـوښــتـنـه :  كه چريې كافر څاه ته د بوكې )ډولچې( راكښلو لپاره وركوز يش اوپه اوبو كې غوټه ووهي نو دڅاداوبو 

 حكم څه دى ؟
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و مخكې وملبيږي اوپاكې جامې واغوندي اوبيا وركوز يش نودڅاه اوبه ځـــــواب : كه چريته كافر څاه ته له كوزيد

پاكې دي  اوكه له كوزيدود مخه ونه ملبيږي اوپه خپلو ناولوجامو كې ور كوزيش نو څاه پاكه ده خو ټولې اوبه يې 

 . راكښل په كاردي ، ځكه چې دكافربدن اوجامې يې زياتره وخت پلپتي وي

ه ځانګړې بوكه ونه لري بلكې خلك يې اوبه په مختلفو وړو او غټو بوكو  راوبايس نو پـوښــتـنـه :  كه چريته څا

 دپاكولولپاره به يې اوبه په كومه بوكه راويستل كيږي ؟

ځـــــواب :كله چې څاه ځانګړې بوكه ونه لري ، اويا څاه ډيره غټه او يا ډيره وړه وي نو په دايس حالت كې بيا 

بار لري ، درميانه سوالغه هغه ده په كومې كې چې په انګريزي  سري درى نيم سريه اوبه درميانه )منځنۍ( بوكه اعت

 . راځي

  

يـــادونه:تردې ځايه پورې دتعليم االسالم له ددوهمې برخې رسه تړلې مسئلې پاى ته ورسېدې له دې وروسته نورې 

 .مسئلې پيلږي

  

 تيـمــم بيــان د

  

 ؟پـوښــتـنـه :  تيمم څه ته وايي 

ځـــــواب : په پاكه خاوره ياپه دايس پاك يش رسه چې د خاورو حكم ولري له حكمي نجاست څخه دبدن پاكولو ته 

 .تيمم وايي

 پـوښــتـنـه : تيمم كله روا دى ؟

ځـــــواب :كله چې اوبه نه وي ، يا داوبو له استعامل څخه ناروغي پيداكيږي اوياهم دناروغي دزياتوالې انديښنه 

 . ا تيمم روادىوي نوبي

 پـوښــتـنـه : داوبو دنشتوايل صورتونه كوم دي ؟

ځـــــواب :داچې اوبه يو ميل )يونيم كيلومرت( لرې وي ، ياددښمن له وېرې څخه اوبه راخيستل شوين نه وي دايس 

يا دڅاه چې : دكور دباندې څاه وي خو اودس كونىك ويريږي چې كه له كوره ووځم نو دښمن يا غله به مې ووژين ، 

له خولې رسه يو غټ مار اويازمرى وي ، اويا داچې اوبه وررسه وي خو لږ وي اوله دې ويريږي چې كه چريې په دغو 
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اوبو اودس وكړم تږى به شم ، اوياخو څاه وي خو بوكه اورسۍ نه وي ، اوياداچې اوبه هم شته خو سړى ددې توان 

 . وي،داټول هغه صورتونه دي چې داوبو دنشتوايل حكم لري نه لري چې اوبه په والړه روبايس اوبل څو ك هم نه

 پـوښــتـنـه :دناروغۍ وزيره په كوم وخت كې داعتبار وړ ګرځي ؟

ځـــــواب :كله چې دخپلې تجربې له مخې يې په هغې غالب ګومان رايش اويا ديوه لوى اوتكړه حكيم )ډاكټر( دوينا 

 . ناروغه كوي نو بيايې تيمم سهي دى له مخې ورته معلومه يش چې داوبو استعامل يې

 . پـوښــتـنـه :داوبو ديوه ميل دلريوايل مطلب څه دى هيله ده چې په يو څه وضاحت رسه يې بيا ن كړىْ 

ځـــــواب : كله چې انسان په دايس ځاى كې وي چې هلته اوبه نه وي ، خو ديو چا په ښوونه او يا يې دخپل اټكل 

 .  چې اوبه يو ميل لري دي نو د اوبو راوړل اوپه هغه  اودس كول پرې الزم ديله مخي غالب ګومان پدې رايش

خو كله چې كوم ښوونيك هم نه وي او دايس الره هم نه وي چې له هغه څخه داوبو دشتوايل معلومات ويش ، اويا 

راوړل رضور نه دي او داوبو دشتوايل معلومات وي خو اوبه يو ميل اوياله هغه نه هم ډيرې لري وي نو بيا د اوبو 

 . تيمم كيږي

 پـوښــتـنـه :په تيمم كې څو فرضونه دي ؟

 : ځـــــواب : درى فرضونه دي

 . نيت كول ←:1

 . دواړه السونه )چمبې(په خاورو باندې وهل او پرمخ يې تريول← :2

 . بيا دواړه چمبې پر خاوره وهل اوپردواړوڅنګلويې تريول ← :3

 لو پوره طريقه راته بيان كړْى ؟پـوښــتـنـه :  دتيمم كو  

ځـــــواب : اول نيت وكړه دايس چې زه د ناپايك دلريې كولو او دملانځه  دادا كولو لپاره تيمم كوم بيا دواړه چمبې 

پرپاكه خاوره ووهه او ويې څنډه كه خاورې ډيرې وې نو پوه يې كړه او دواړه السونه پرمخ باندې دايس تېركړه چې 

نه يش ، كه ديوه ويښته په اندازه ځاى هم پاتې يش تيمم نه كيږي .  دوهم ځل دواړه السونه په  هيڅ يوځاى پاته

خاورو ووهه  او ويې څنډه اول د چپه الس څلور ګوتې دراسته الس دګوتو ترڅوكو الندې كښيږده او ترڅنګلو پوري 

پورته  بيا دچپه الس ورغوى دښي الس پهيې كش كړه ، نو په دې توګه به دښي الس په الندينۍ برخه الس تېر يش .، 

خوا باندې دڅنګلو له لوري ترګوتو پورې كش كړه ، اود چپه الس دبټې  ګوتې مخ دښي الس دبټې ګوتې پرشا تريكړه 

. ، بيا همدغسې ښى الس په چپه الس  تريكړه ورپسې ګوتې خالل كړه اوكه دې ګوته په ګوتې وه دهغې كښل يا 

 . ښورول رضوري دي
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 ــتـنـه : داوداسه اوغسل دواړو لپاره تيمم كيږي او كه يواځې داوداسه لپاره ؟پـوښ

 . ځـــــواب : ددواړو لپاره روا دى

 پـوښــتـنـه : تيمم پركومو شيانو كيږي ؟

ځــــو اب :پرپاكه خاوره ، ريګ ، تيږه، چينه دخاورې په خام يا پاخه لوښي چې غوړ نه وي ، پر پخه ياخامه خښته 

ورې يا خښتو يا تيږو پر ټوټو تيمم كيږي دغه راز دګچو پر ديوال اوپررسه ملتاين خاوره باندې ،  او پرپاك ګرد ، دخا

 . باندې هم تيمم كيږي

 پـوښــتـنـه : پركومو شيانو تيمم كيږي  ؟

شو، په هرډول ورب ځـــــواب :پرلرګي، اوسپنې، رسو زرو، سپينو زرو، ميسو ، پيتلو، املونيم، شيشه، رسپو، ليم، غنمو،

غله ، جامو، اېرو پردې ټولو شيانو تيمم نه كيږي ، لنډه داچې هر هغه ىش چې په اوركې ويليږي يا په سوځلو رسه 

 . ايره كيږي پر هغه باندې تيمم پرې نه كيږي

 پـوښــتـنـه : كه داېرو ، ګچو يا دخښتو پرديوال باندې ګرد نه وي نو تيمم پرې كيږي اوكه نه ؟

ـواب : پركومو شيانو چې مونږ تيمم روا بلىل پرهغو باندې د ګرد شتواىل َشط نه دى ، په تيږه ،خښته اودخاورې ځــــ

 . لوښى كه مينځل شوى هم وي تيمم پرې روادى

 پـوښــتـنـه : پركومو شيانو چې تيمم نه كيږي كه چريته ګردپرې پروت وي تيمم پرې روادى اوكه نه ؟

ومره ګرد ورباندې ْو چې هغه باندې له الس وهلو رسه دوړه پيداكيدله يا پرهغه باندې پاتې ځـــــواب : هو ! كه د

 . يش ، نو بيا تيمم روادى

پـوښــتـنـه :كه چريې چا دقراّن كريم دويلو او مچو كولو يا مسجد ته دتللو لپاره يا داّذان يا سالم دځو اب په نيت 

 ږي اوكه نه ؟تيمم وكړ ، نو اّيا په هغه رسه ملونځ كي

 .  ځـــــواب : نه كيږي

پـوښــتـنـه : كه يو چا دجنازې دملانځه يا دسجده تالوت په نيت تيمم وكړ نو په دغه تياممه رسه ملونځ كيږي او 

 كه نه ؟

 . ځـــــواب :كيږي

داشوې نو وبه پيپـوښــتـنـه : داوبو د نشتوايل په صورت كې كه يو چا پرمتيامه ملونځ وكړ ، له هغه وروسته بيا ا

 دملانځه حكم څه دى ؟
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ځـــــواب :ملونځ يې شوى ، او بيا راګرځولو ته يې حاجت نشته ،كه څه هم اوبه په وخت كې د ننه او ياهم له وخت 

 . نه دباندې ورپيداشوې

 پـوښــتـنـه : تيمم په كومو شيانو رسه ماتيږي ؟

تيمم هم ماتيږي ،هو ! دغسل تيمم يواځې په حدث اكرب ځـــــواب :په كوموشيانورسه چې اودس ماتيږي په هغو 

رسه ماتيږي خو كه چېرې يو چا تيمم داوبو دنيستۍ په خاطر كړى ْو،  چې كله اوبه ومومي تيمم يې ماتيږي .اوكه 

 . چريې يې ديوبل عذر له امله كړى ْي لكه مرض او يا دايس نور نو د عذر په ختمېدو رسه يې تيمم ماتيږي

 

  

 پـوښــتـنـه :كه يو چا ديوه وخت دملانځه لپاره تيمم  وواهه نو دبل وخت ملونځ هم پرې كوالى يش اوكه نه ؟

ځـــــواب :په يوه تياممه رسه ترڅو چې)په كوم لوى او واړه اودس مايت( مات نه يش دډيرو وختونو ملونځونه پرې 

وي په هغه رسه فرض ، نفل، ملونځ، دقراّن كريم  كېدالى شې ، دغه راز دفرض ملانځه لپاره چې كوم تيمم شوى

 . تالوت ، دجنازې ملونځ ، سجده سهوه او نور ټول عبادتونه كيږي

 پـوښــتـنـه : دتيمم موده څومره ده ؟

ځـــــواب : ترڅو چې اوبه پيداشوې نه وي او يا عذر لري شوى نه وي تيمم روا دى ، كه څه هم په دغسې حالت 

 . يڅ پروا نه لريكې كلونه واوړي ه

  

 دملـانځـه ددوهـم َشط

 ( دجـامـو دپـاكـوايل بيان)

  

 پـوښــتـنـه :  دجامو له پاكوايل نه مقصد څه دى ؟

ځـــــواب :كومې جامې چې دملونځ كونىك پرتن وي لكه : پرتوګ ، خولۍ، پګړۍ كورتۍ، اودايس نور ددې ټولو 

ونه به په يوه هم غليظه نجاست )لويه پليتي( ديوه درهم له اندازې شيانو پاكواىل رضوري دى ، دايس چې له دې ټول

زياته لګېدلې نه وي او دغه څېر كه خفيفه نجاست وي دجامې څلورمې برخې ته به نه وي رسيدىل اوس كه په 
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 جامو غليظه نجاست د يودرهم په اندازه يا له هغه نه كم لګېدىل  وي او دغه څېر كه خفيفه  نجاست وي هغه به

 . دجامې څلورمې برخې ته نه وي رسيدىل ، نو پدغسې جامو كې ملونځ روادى خو مكروه دى

پـوښــتـنـه : كه چريته دپګړۍ دشملې يوه پيڅكه پليته وه خو ملونځ كونيك هغه خواپريښودله اونياميي پګړۍ يې 

 له بلې پيڅكې نه ووهله ملونځ يې كيږي اوكه نه ؟

ونځ كونيك له بدن رسه دايس تړيل وي چې دده له ښورېدا رسه هغه هم ښورېدله ځـــــواب : كومه جامه چې دمل

ددايس جامې ټول پاكواىل رضوردى، ځكه خواوس په دې صورت كې چې دملونځ كونيك له ښورېدا رسه پګړۍ  

 .  ښوريږي ملونځ نه كيږي

  

 دلـمـانـځــه ددريــم شــرط

 ) دځـاى دپاكـوالـي (  بيـان

  

 :  دځاى دپاكوايل مقصد څه دى ؟پـوښــتـنـه 

 . ځـــــواب : دملونځ كوونيك د دواړو پښو ، ځنګنونو، السو اوټنډې لګولو  دځاى پاكوايل رضوري دى

 پـوښــتـنـه : په كوم يش چې ملونځ كوالى يش كه چېرې يې الندې لورى پليت وي ،ملونځ پرې كيږي اوكه نه؟

تخته وي او يا اوارې شوې خښتې وي ياهم دهغو په څري بل يو سخت او پنډ ځـــــواب : كه چريته دلرګي اويا تيږي 

ىش وي اودملانځه مخ يې پاك وي نو بيا ملونځ پرې كيږي، كه څه هم هغه بل لورې يې پليت وي ، هيڅ پروا نه لري 

 .  ، اوكه چريې پريوه نازكه جامه ملونځ وكړي چې الندې برخه يې  مردار وي، ملونځ نه كيږي

 ښــتـنـه : كه جامه غربګه وي پورته لورى يې پاك او الندې لورى يې پليت وي حكم يې څه دى ؟پـو 

ځـــــواب : كه دواړه لوري يې رسه ګنډيل نه وي او پورتنۍ جامه دومره پنډه وي چې دالندينۍ جامې دپليتي بوى 

وې نو د احتياط له مخې دې په داسې اورنګ ترينه نه حس كېده، بيا ملونځ  كيږي ، اوكه چېرې دواړه رسه ګنډلې 

 . جامه ملونځ نه كوي

 پـوښــتـنـه : كه چريته دملانځه ځاى پاك وي خو شا اوخوا يې پليتي وي او بوى يې راځي نو ملونځ كيږي اوكه نه ؟

 . ځـــــواب :ملونځ كيږي خوپه لوىالس په دايس ځاى كې ملونځ كول ښه نه دي
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 ـرطدلـمـانـځــه د څــلـورم شـ

 ) عــورت پټـولـو ( بيــان

  

 پـوښــتـنـه : دعورت دپټوايل معنا څه ده ؟

 ځـــــواب :دنارينه عورت دنامه له غوټۍڅخه ترځنګنو )ګونډو( پورې

 .دى چې پټول يې پرې په ملانځه كې دننه اوهم دباندې فرض دي

له ملانځه دباندې هم دوى ته دا روا نه اوپه ښځو له دوو خپړو او قدمو اومخ پرته د ټول بدن پټول فرض دي خو 

 . دي چې له نامحرم نارينه رسه لوڅ مخ ودريږي

 پـوښــتـنـه :كه دعورت يوڅه برخه له قصدپرته ښكاره يش حكم يې څه دى ؟

ځـــــواب :كه دعورت څلورمه برخه په ملانځه كې دومره وخت لوڅه پايت يش په څومره وخت كې چې درى واره  

لعظيم ويل كيدالى يش نو ملونځ فاسديږي ، اوكه ښكاره يش او سمدستي  بريته پټ كړاى يش نوبيا سبحان رّّب ا

 .ملونځ نه فاسديږي

 پـوښــتـنـه : كه يوسړى په تياره كې لوڅ لغړ ملونځ كوي حكم يې څه دى ؟

ه كه په تياره اوياهم  پ ځـــــواب : دجامې دشته وايل په صورت كې ملونځ لغړ ) لوخ گ(  نه كيږي، برابر ه خربه ده

 . رڼاكې وي

 پـوښــتـنـه :كه چريې يوڅوك په لوى الس د عورت څلورمه برخه په ملانځه كې ښكاره كړي،   حكم يې څه دى ؟

 . ځـــــواب :په لوى الس دعورت  دڅلورمې برخې ښكارولورسه ملونځ فاسديږي

 كوي ؟ پـوښــتـنـه :كه له يوچارسه بيخي جامه نه وي نوبيا به څه

ځـــــواب :كه چريي هيڅ ډول جامه وررسه نه وي نو بيادې په يو بل يش ځان پټ كړي ، دمثال په ډول دونو پاڼې 

يا ټاټ اوداسې نور ، اوكه يومخ دبدن دپټولو لپاره هيڅ نه وي نوبيادې ملونځ وكړي ، خو په دايس وخت كې به بيا 

 . ل غوره ديپه ناسته ملونځ ، ركوع اوسجده په اشاره رسه كو 
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 دلــمـانـځـه دپـنــځـم شـــرط

 د ) وخـت پيـژنـدلـو ( بيـان

  

 پـوښــتـنـه :دملانځه لپاره دوخت د َشط كيدو معنا څه ده ؟

ځـــــواب :دملانځه دادا كولو لپاره دوخت دَشط كېدو معناداده چې كوم يووخت د ملانځه لپاره ټاكل شوى وي 

، ځكه چې له وخت دمخه ملونځ بېخي نه كيږي او له وخت وروسته بيا ملونځ ، په همغه وخت بايد ملونځ ويش

 . كولوته ادا نه وايي بلكې بيابه يې قضايي راګرځوي

 پـوښــتـنـه : په شپه اوورځ كې څو وخته ملونځ فرض دى ؟

 . تر دىځـــــواب :په شپه ورځ كې پنځه وخته ملونځ فرض دى اوله دې پرته يو ملونځ چې واجب دى هغه و 

 پـوښــتـنـه : فرض ، واجب ، سنت ، نفل هريو څه ته وايي او فرق يې څه دى ؟

ځـــــواب :فرض دې ته وايي چې په قطعي )مضبوط( دليل رسه ثابت وي ، په ثبوت كې يې هيڅ رنګه شك اوشبه نه 

 . وي ، دفرضو منكر كافر دى اوله عذره پرته يې پريښونىك فاسق اودعذاب وړ ګڼل كيږي

واجب دې ته وايي چې په ظني )شكمن( دليل رسه ثابت وي منكر يې كافرنه دى ، هو ! له عذره پرته پريښوونىك  

 . يې فاسق او دعذاب وړ ګڼل كيږي

 . يا صحابه كرامو كړى وي اويا يې دهغه په كولو امر كړى وي e سنت دې ته وايي چې هغه رسول الله 

له َشيعت نه ثابت وي ، په كولو كې يې ثواب وي او په نه كولو كې يې  نفل هغو كارونو ته وايي چې فضيلت يې 

 . عذاب نه وي .همد ې ته مستحب، مندوب او تطوع هم وايي

 پـوښــتـنـه : فرض څو ډوله دي ؟

ځـــــواب :دوه ډو له دي : فرض عني ، او فرض كفايي ، فرض عني خو دې ته وايي چې اداكول يې په هر مسلامن 

،  له عذره پرته پريښوونىك يې فاسق اوګناهګار وي  ، فرض كفايي دې ته وايي چې د يوه يا دوو كسانو رضوري وي 

 . په اداكولو رسه د ټولو خلكو غاړه خالصيږي ، اوكه هيڅ څوك يې ونكړي نو بياټول ګنهګار دي

 پـوښــتـنـه : سنت څو ډوله دي ؟
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تل كړي  e كد سنت ، موْكد سنت دې ته وايي چې هغه رسول اللهځـــــواب :دوه ډو له دي موْكد سنت ، او غري مْو 

وي اويايې د هغه په كولو امركړي وي اوتل يې كړي هم وي پدې معنى چې له عذره پرته يې هيڅكله هم پرايښي نه 

 . وي ، له عذره پرته ددغه ډول سنتو پريښولو باندې عادتېدل ډيره ګناه لري

زياتر وخت كړي وي خو كله ناكله يې له عذره پرته پرايښې هم وي ،  e حضور اوغري موْكد سنت دې وايي چې هغه

دداسې سنتو په كولو كې له مستحبو ثواب زيات دى اوپه پريښولو كې يې ګناه نشته او دغه ډول سنتو ته سنن 

 . زوائد هم وايي

 پـوښــتـنـه :دحرام، مكروه تحرميي او مكروه تنزيهي هر يومعنا څه ده ؟

اب : حرام داسې كارته وايي چې حرمت يې په قطعي دليل رسه ثابت وي ، كونىك يې فاسق او دعذاب وړ ځـــــو 

 . بلل كيږي اومنكر يې كافر دى

مكروه تحرميي داسې كارته وايي چې حرمت يې په ظني دليل رسه ثابت وي ، منكريې كافر نه دى، خو كوونىك يې  

 . كې كه څه هم ګناه نشته خو يوډول بد كار دىبياهم ګناهګار دى دمكروه تنزيهي په كولو 

 پـوښــتـنـه :مباح څه ته وايي ؟

 . ځـــــواب : مباح هغه كارته وايي چې په كولو كې يې ثواب  اوپه نه كولو كې يې ګناه او عذاب نه وي

 پـوښــتـنـه :دسهار دملانځه وخت راته بيان كړْى ؟

عت مخكې دختيز لورته د اسامن په څنډو)كنارو(كې سپينواىل )رڼا( ښكاره ځـــــواب :له ملر ختو تقريباً يو نيم سا

يش ، هغه سپني واىل او يا رڼا دځمكې نه پورته لورته د يوې ستنې په شكل كې لوړيږي چې صبح كاذب ورته وايي 

، غوړيږي دغه رڼا لږوخت وي اوبيا وركيږي ،له دې وروسته دوهمه رڼا ښكاره كيږي چې دملرخاته ښي اوچپ لورته

يعنې داّسامن پرټوله ختيزه كناره باندې وغوړيږي ،پورته لورته اوږده نه خيژې ، همدې ته صبح صادق )سپيده 

داغ(وايي ، دهمدې صبح صادق له ختو رسه سم دسهار وخت پيل كيږي چې ترملر ختو پورې وي ، كله چې دملرلږ 

 . څرك هم ښكاره يش نو دسهار وخت ختميږي

 سهار )فجر(دملانځه مستحب وخت كوم دى ؟پـوښــتـنـه :د

ځـــــواب : كله چې رڼايي خوره يش اودومره وخت وي چې له سنتو رسه سم په ښه توګه ملونځ ادايش ، اودملانځه  

ترماميدو وروسته بياهم دومره وخت الپاته وي چې كه چريې په يو وجه رسه ملونځ سهي شوى نه وي نو ترملر ختو 

 . سنتو رسه سم ملونځ وكړل يش ، په دايس وخت كې ملونځ كول غوره دي مخكې دوهم وار  له

 پـوښــتـنـه : دماسپښني )ظهر(دملانځه وخت راته بيان كړْى ؟
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ځـــــواب :دماسپښني دملانځه وخت دملردزوال)دسيوري دماتېدو( نه نيولې تردې چې دهريش سيورى دهامغه 

ه( يش ، كه له دې كچې څخه سيورى واوښت نوبيادماسپښني وخت يش له اصيل سيوري څخه پرته دوه برابره )چند

 .تريشوى دى

 پـوښــتـنـه : دماسپښني دملانځه مستحب وخت كوم دى ؟

ځـــــواب : په دوبې كې يې دومره ناوخته كول چې دملر تېزي كمه يش ، په مني ، ژمي او پرسلې كې بايد ملونځ په 

 . وايل په اندازه وي خامخا وكړاى يشاول وخت كې چې دشيانو سيورى دخپل اوږد

 پـوښــتـنـه :دمازديګر)عرص( دملانځه وخت كله پيليږي  ؟

ځـــــواب : كله چې دهريش سيورى له اصيل سيوري څخه پرته دوه برابره يش نود ماسپښني وخت ختميږي اود 

ته نږدې او زيړيش نو بياهغه مازديګر وخت َشوع كيږي ،او داوخت ترملر لوېدو پورې وي ، خو كله چې ملرډبېدو 

 . وخت دمازدېګرملونځ مكروه دى ، له دې نه مخكې يې كول پكاردي

 پـوښــتـنـه :دماښام دملانځه وخت كله پيليږي ؟ 

 . ځـــــواب :د ملر دسرتګې له لوېدو رسه دماښام وخت پيل اودشفق تروركېدو پوري وي

 پـوښــتـنـه : شفق څه ته وايي ؟

ترډوبېداوروسته داسامن پركنارو چې دملرلوېده خواته كوم سوروايل پيدايش هغه  ته شفق احمر  ځـــــواب :دملر

وايي ، بيا له دې سوروايل وروسته يو ډول سپني واىل پيداكيږي هغه ته شفق ابيض )سپينواىل( وايي ،څه شېبه 

 تلو مخكې ال دما ښام وخت پاتې وروسته  داسپينواىل هم وركيږي او ټول اسامن يو ډول ښكاري .، دسپني وايل له

 . وي

 پـوښــتـنـه : دماښام دملانځه داداكولو مستحب وخت كوم دى ؟

 . ځـــــواب :اول وخت يې مستحب دى له عذره پرته دملانځه ځنډول مكروه )ښه نه(دي

 پـوښــتـنـه :دماخسنت دملانځه وخت كله پيليږي ؟

دماخسنت وخت پيليږي اودسهارترسپيده چاوده )صبح صادق( نه ترلږ ځـــــواب : دسپينوايل له ختمېدورسه سم 

 . مخكې وخته پوري وي

 پـوښــتـنـه : دماخسنت دملانځه مستحب وخت كوم دى ؟
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ځـــــواب :دشپې تر دوميې برخې پورې يې مستحب وخت دى ، له دې وروسته ترنيمې شپې پورې يې مباح وخت 

 . دى له هغه وروسته بيا مكروه وخت دى

 پـوښــتـنـه : دوتر ملانځه وخت راته بيان كړْي ؟

ځـــــواب :دوتر ملانځه وخت دماخسنت دملانځه وخت دى ، خو دماخسنت له ملانځه مخكې نه كيږي ، بلكې 

 . دماخسنت له ملانځه وروسته دوترو وخت پيليږي

 پـوښــتـنـه : دوترو مستحب وخت كوم يو دى ؟

ځان باور وي چې دشپې په اّخركې خامخا راپاڅېدىل شم نو دهغه لپاره بيادشپې په ځـــــواب :كه چريته دچگا پر 

 اّخره برخه كې وتركول مستحب دي ، خو كه چريته يې پر ځان داباور نه وي نوبيا وتر له خوب مخكې كول پكاردي

. 

  

 دلــمـانـځــه دشـپــږم شـــرط

 )استــقـبـال قبــلـې( بيـان

  

 قبال قبلې معنا څه ده ؟پـوښــتـنـه : داست

 . ځـــــواب :دقبلې په طرف مخامخ درېدلو ته استقبال قبله وايي

 ده ؟ پـوښــتـنـه :په ملانځه كې مخامخ قبلې ته ددرېدلودَشطوايل معناڅه

 . ځـــــواب :دملونځ كولو په وخت كې ملونځ كونيك ته رضوري ده چې  مخ يې دقبلې لورته وي

 نو قبله كومه ده ؟پـوښــتـنـه :دمسلامنا

ځـــــواب :دمسلامنانو قبله كعبه ده، خانه كعبه دخونې په شكل يوه لويه كوټه او د عربو  )سعودي عربستان( په 

 . هيواد ، دمكې معظمې په ښار كې ده ، كعبې ته " كعبۍ الله ، بيُت الله ، بيت الحرام " هم وايي

 پـوښــتـنـه : قبله كوم لورته ده ؟

( خوقبله دلوديز لورته ده ، ځكه چې داټول 3:په هندوستان ، برما، بنګله ديش ، او ډيرو هيوادونوكې )ځـــــواب 

 . هيوادونه  دمكې معظمې ختيځ لورته واقع دي
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پـوښــتـنـه : كه چريته ملانځه په وخت كې دمريض مخ دقبلې لورته نه وي او دښورېدلووس هم نه لري نو څه به 

 كوي ؟

داسې څوك وي ، چې دمريض مخ قبلې لورته واړوي اوله دغه څخه مريض ته دكوم تكليف رسيدلو ځـــــواب :كه 

ويره  هم نه وي ، نو بيا دې مخ قبلې ته واړول يش، اوكه چريته څوك نه وي ، يا وي خو مريض ته  پرې ډيرتكليف 

 . رسيده ، نو بيا يې چې كوم لورته مخ وي هغې خواته دې ملونځ وكړي

  

 

 ـانـځـه د اووم شــرطدلــم 

 ) نـيـت ( بـيــان

  

 پـوښــتـنـه : دنيت كولو معناڅه ده  ؟

 .  ځـــــواب :نيت دزړه ارادې ته وايي

 پـوښــتـنـه : په نيت كې دڅه يش اراده كيږي ؟

نواراده ځـــــواب :په نيت كې دهغه فرض ملانځه اراده رضوري ده كوم چې اداكيږي مثالً:كه دسهارملونځ كوي 

دې كوي چې د نن سهار ملونځ كوم، كه قضايي ملونځ وي نو دايس نيت دې وكړي چې دفالين ورځي دسهار قضايي 

 . ملونځ كوم ، اوكه چريته په امام پسې ملونځ كوي نو بيا هم نيت كول رضوري دي

 پـوښــتـنـه :نيت په ژبه ويل څرنګه دي ؟

 . ويل يش نو هيڅ پروا نه لري اوكه يې ووايي نوښه خربه ده ځـــــواب :مستحب دى ، كه په ژبه رسه ونه

 پـوښــتـنـه :دنفل ملانځه نيت څه ډول كيږي ؟

ځـــــواب :دنفل ملانځه لپاره دومره نيت هم كاِف دى چې نفل ملونځ كوم اودسنت ملانځه اوتراويح لپاره هم 

 . دومره نيت كاِف دى

  

 داذان بـيـان 
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 معنا څه ده ؟پـوښــتـنـه :داّذان 

ځـــــواب :داذان معنا خربول دي خو په َشيعت كې دپنځه وخته ملانځه لپاره په ځانګړو الفاظو رسه دملونځ كونكو 

 . خربولوته اذان وايي ، داّذان توري اولفظونه يې دتعليم االسالم په لومړۍ برخه كې تريشول

 پـوښــتـنـه : اّذان فرض دى كه سنت ؟

سنت دى خوداچې له اّذان څخه داسالم يو خاص شان اوبرم ښكاريږي  له دې امله پرې ځـــــواب :اّذان 

 .  ټينګارراغىل

 پـوښــتـنـه : اّذان دكومو ملونځو لپاره سنت دى ؟

 . ځـــــواب : دپنځو ملونځو اوُجمعي دملانځه لپاره سنت دى ، له دې پرته دبل هېڅ ملانځه لپاره سنت نه دى

 څه وخت كول پكار دي ؟ پـوښــتـنـه :اّذان

ځـــــواب :دهرفرض ملانځه په خپل وخت كې كول پكاردي ، اوكه چريته له وخت دمخه ويش نو دوخت پر راتللو 

 . رسه بايد دوهم وار بياويش

 پـوښــتـنـه :داّذان مستحبه طريقه كومه ده ؟

 : ( شيان مستحب دي7ځـــــواب :په اّذان كې اووه )

 . رته مخامخ په والړه درېدلدقبلې لو          .1

 .داذان كلمې ورو ورو له تلوار پرته ويل         .2

 . داذان په وخت كې په غوږ كې دشهادت دواړه ګوتې په غوږو كې وركول         .3

 . پرلوړ ځگاى باندې اّذان كول         .4

 . په لوړ غږ رسه اّذان كول         .5

 . ويلو په وخت كې ښي لورته اود حّي عىل الفالح په وخت كې چپ لورته مخ ګرځولدحّى عىل الّصالۍ           .6

 . دسهار په اّذان كې دحي الفالح نه وروسته  " الّصالۍ خري من النّوم " دوه ځله ويل         .7

 پـوښــتـنـه : اقامت څه ته وايي ؟
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بلل كيږي، داّذان كلمې ويل كيږي،خو دحى ځـــــواب : دفرض ملانځه په وخت كې چې كله خلك دجمعې لپاره را

 . عىل الفالح نه وروسته دقدقامت الصالۍ كلمې دوه واره داّذان دنوروكلمو نه زياتې ويل كيږي

 پـوښــتـنـه :اقامت ويل څه حكم لري ؟

 .  ځـــــواب : اقامت ويل دفرض ملنځونو لپاره سنت او دنورو ملنځونو لپاره سنت نه دى

 اّيااّذان اواقامت ويل دنارينه اوښځودواړولپاره سنت دى؟پـوښــتـنـه : 

 . ځـــــواب :نه ! هغه يواځې دنارينه وو لپاره سنت دى

 پـوښــتـنـه :بې اودسه اّذان او اقامت ويل څرنګه دي ؟

روه ځـــــواب :له اوداسه پرته اذان كول روا دي ، خو عادت ګرځول يې ښه نه دي ، او اقامت له اوداسه پرته مك

 . دى

 پـوښــتـنـه :كه چريته څوك يو وخت پخپل كوركې فرض ملونځ كوي نو اّذان او اقامت به وايي اوكه نه ؟

 . ځـــــواب :دكيل دمسجد اّذان او اقامت كاِف دى ، خو كه چريته يې ووايي نو ښه دى

 پـوښــتـنـه :مسافربه  دسفر په حال كې اذان او اقامت وايي اوكه نه ؟

ب :هو ! دسفر په حال كې كله چې له اّبادۍ څخه دباندې وي اّذان او اقامت دواړه ويل پكاردي . خو كه ځـــــوا

 . چريته اذان ونكړي او يواځې اقامت ووايي نو بياهم هيڅ پروا نه لري ، خو ددواړو پريښودل مكروه دي

 ه نه ؟پـوښــتـنـه :كه اّذان يو سړى وكړي او اقامت بل  ووايي نو دا روادي اوك

ځـــــواب :كه مْو ذن نه ْو او ياهم ْو خو دد وهم كس په اقامت ويلو رسه نه خفه كېده نو بيا روا دى ، او كه چريته 

 . دمْوذن خوښه نه وي نوبيامكروه دى

 پـوښــتـنـه :تراّذان څومره وروسته اقامت ويل پكاردى ؟

ومره وروسته واىل پكاردى ترڅو هغه كسان چې  په خوراك ، ځـــــواب :دماښام له اّذان پرته په نورو ټولو وختوكې د

 . څښاك ، يا قضاي حاجت او بولو بوخت وي هغوى فارغه او په ملانځه كې ګډون وكړاى يش

 پـوښــتـنـه :داّذان او اقامت دواړو ځـواب څه ډول وي اوحكم يې څه دى ؟

حب دي، داجابت او ځواب معنادا چې : اوريدونىك ځـــــواب :داّذان او اقامت دواړو اجابت )ځـواب وركول( مست

هم هغه كلمې ووايي كومې چې مْوذن او يا يې مكرب وايي خو حّى عىل الّصالۍ او حّى عىل الفالح چې واوري نو الحول 
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ار ك والقّوۍ ږال بالله ويل پكارده اود سهار په اّذان كې چې الّصالۍ خري من النّوم  واوري نو صّدقَت و بررَت ويل په

 . دي ، او په اقامت كې چې  قدقامِت الّصالۍ واوري ډقامها الله وډدامها ويل پكاردي

 پـوښــتـنـه :له اّذان نه وروسته كومه دعاء ويل پكاردى ؟

 : ځـــــواب :له اّذان وروسته دې دا دعا ووايي

ۍ والـفضيلۍ وابـعثه مـقاماً مـحموداٍ ډللهّم رَب هـذه الـّدعوۍ التـّامۍ والصـاّلۍ القامئۍ اِت مـحمٍد الـوسيل  

 . الـذي وعـّدته ږنـك التـخلف الـميعاد

ته وسېله )دجنت يوه درجه( وركړه، اولويي  eاى خدايه ! ددغې كاملې بلنې او رېدونيك اوملانځه پالونكيه ! محمد

 ېدخپلې وعدې پالونىك يوروبښه ، محمود مقام ته يې ورسوه هغه چې تا ورسه لوز )وعده( كړې په تحقيق رسه ته 

. 

  

 دلــمـانـځـه دركنـونـو بيـان

  

 پـوښــتـنـه : اركان څه ته وايي ؟

 ځـــــواب : په ملانځه كې  ځيني داسې خربې شته چې كول يې

 .  فرض دي او اركان ورته وايي ، اركان  دركن جمع ده ،اوركن دفرضو په معنا رسه راځي

 څو فرضونه دي ؟پـوښــتـنـه :په ملانځه كې دننه 

 : ځـــــواب :شپږ

 .لـومړى : تكبري تحرميه يااوىل تكبري )الله اكرب(

 .دوهـم  : قيام )والړه(

 . دريــم  : قرائت )قران كريم ويل (

 . څـلورم  : ركوع

 . پنـځـم  : دواړه سجدې
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كن خو تكبري تحرميه َشط دى ر شـپـږم  : اّخره قعده )يانې دملانځه په اّخركې دالتحيات په مقدار رسه كيناستل( ، 

 . نه دى

پـوښــتـنـه : كله چې تكبريتحرميه َشط دى اوركن نه دى نو بيا ولې دمخكنيو َشطو نورسه يوځاى بيان نه كړاى 

 شو ؟

ځـــــواب :څرنګه چې دتكبري تحرميه اودملانځه دنورو اركانو ترمنځ كومه فاصله نه شته او ملونځ هم په همدې 

 . ږي ځكه نو دملانځه دنورو اركانو رسه يوځاى دتكبري تحرميه بيانول راته مناسب ښكاره شولتكبري رسه پيلي

  

 دتـكبيـر تـحـريـمـه بـيـان 

  

 پـوښــتـنـه : دتكبريتحرميه نه مقصدڅه دى ؟

 ځـــــواب :دنيت تړلو په وخت كې چې " الله اكرب" وويل يش په دې رسه ملونځ پيليږي اوخربې چې ملونځ پرې

 . باطليږي  هغه حراميږي ، له دې امله ورته  تكبري تحرميه وايي

 پـوښــتـنـه :كه دفرض ملانځه له نيت نه وروسته تكبري تحرميه په كړوپه مال وويل يش نو ملونځ كيږي اوكه نه ؟

رېدل غ دځـــــواب :نه ! ځكه چې دتكبري تحرميه په وخت كې په فرض او واجب ملنځونو كې چې كله عذر نه وي ني

 . َشط دي

  

 دلـامنـځـه دلـومـړي ركـن

 قيـام )درېدلو( بيـان

  

 پـوښــتـنـه : دقيام )درېدلو( څخه مقصد څه دى ؟

 . ځـــــواب :قيام ودرېدا ته وايي ، او دودرېدا څخه مقصد دايس والړه ده چې السونه ترځنګنو پورې ونه رسيږي

 ه كوموملنځوكې فرض ده؟پـوښــتـنـه :په ملانځه كې درېدل څومره اوپ

 ځـــــواب : په فرض اوواجب ملنځو دواړو كې دومره ودرېدافرض ده
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 . ، چې دفرض په مقدار رسه قرائت وويل يش

 پـوښــتـنـه : كه دوالړي طاقت نه وي نو بيا به څه كوي ؟

وك نه يش دريدىل نو ځـــــواب :كه دناروغۍ يادزخم يا ددښمن له وېرې يا دهمدايس يو بل غټ عذر په وجه يو څ

 .  په ناسته رسه فرض او واجب ملونځ كوالى يش

 پـوښــتـنـه : په نفل ملانځه كې دودرېدلو  حكم څه دى ؟

ځـــــواب :په نفل ملانځه كې ودرېدل فرض نه دى ، له عذره پرته په ناسته رسه هم نفل ملونځ كيږي خوله عذره 

 . ي ثواب ويپرته په ناسته رسه په نفل ملانځه كې نيامي

  

 دلــمـانـځـه ددوهــم ركــن

 )قــرائـت( بـيــان

  

 پـوښــتـنـه :دقرائت معنا څه ده ؟

 . ځـــــواب :قراْت دقراّن كريم ويلوته وايي

 پـوښــتـنـه :په ملانځه كې څومره قراّن كريم ويل رضوري دي ؟

)الحمدلله( ويل واجب دي، دفرضو په لومړيو دوو ركعتو ځـــــواب :كم تركمه يواّيت ويل فرض دي اوسورت فاتحه 

اودوترو ، سنتو اونفلو په ټولوركعتونوكې له سورت فاتحې وروسته بل سورت يا يو لوى اّيت او يا هم درى واړه ايتونه 

 . ويل واجب دي

 پـوښــتـنـه :اّيا دسوره فاتحې ويل په هر ركعت كې واجب دي ؟

دريم اوڅلورم ركعت نه پرته په هر ملانځه كې كه هغه فرض، واجب ،سنت اوياهم  ځـــــواب : دفرض ملانځه له

 . نفل وي، ددې ټولو ملنځونو په هر ركعت كې دسورت فاتحې ويل واجب دي

 پـوښــتـنـه :كه چريته دسړي يو اّيت هم يادنه وي نو څه به كوي ؟

او پرده باندې ژر ترژره دقراّنكريم زده كړه او يادول  ځـــــواب :سبحان الله يا الحمد لله دې د قرائت په ځاى وايي

 .فرض دي
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دفرض قرائت په اندازه دقرانكريم يادول پرې فرض اودواجب قراْت په اندازه پرې واجب دى ، اودنه زدكولو په 

 . صورت كې به ډير زيات ګناه ګاروي

 دي ؟پـوښــتـنـه : قراّن كريم دكوم وخت په ملنځونو كې په زوره ويل پكار 

ځـــــواب : په امام باندې واجب دي چې دماښام  اوماخسنت د ملانځه په اولو دوو ركعتو اودسهار، ُجمعې او 

 .  اخرتونوپه ټولو ركعتو، او همدراز دروژې په مياشت كې په تراويح او وتروكې په لوړغږ )جهر(رسه قراْت ووايي

 ائت ويل پكاردي ؟پـوښــتـنـه : په كومو ملنځوكې په ټيټ اّواز رسه قر 

ځـــــواب :دماسپښني اومازديګر په ملانځه كې امام او منفرد ټول ، اوپه وترو كې يواځې منفرد بايدقرائت په ټېټ 

 . غږرسه ووايي

 پـوښــتـنـه : په لوړغږرسه دقرائت ويلو اندازه څومره ده ؟

اودټيټ غږويلو كمه درجه داده چې خپل ځـــــواب : كمه درجه يې داده چې ده ته نژدې سړى يې غږ واوري ، 

 . اوازيې ترغوږو ورسيږي

 پـوښــتـنـه : په كومو ملنځونوكې چې په لوړغږ قراْت ويل كيږي هغو ته څه وايي ؟

 .  ځـــــواب :هغو ته جهري ملنځونه وايي ځكه چې دجهر مانا ده په لوړغږ رسه ويل

 ټ غږ ويل كيږي هغوته څه ويل كيږي ؟پـوښــتـنـه : په كومو ملنځونوكې چې قراْت په ټي

 . ځـــــواب :هغو ته رسي ملنځونه وايي ، ځكه چې د رسي ماناده په ټيټ غږ او په كراره ويل

 پـوښــتـنـه : كه يوڅوك په ژبه رسه دقرائت الفاظ ونه وايي يواځې يې په خيال كې ووايي ملونځ يې كيږي اوكه نه  ؟

 . و رسه ملونځ نه كيږي ، بلكې په ژبه رسه ويل يې رضوري ديځـــــواب : نه ! په خيال ځغلول

  

 دلـمـانـځـه د دريـم اوڅــلـورم ركـن

 )ركــوع ،سـجــدې( بـيــان

  

 پـوښــتـنـه : دركوع كمه اندازه څومره ده ؟
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 ځـــــواب : دركوع كمه اندازه داده چې مالكړوپه او ورغوي ځنګنو

 . ته ورسيږي

 مسنونه طريقه څه ډول ده ؟ پـوښــتـنـه : دركوع

ځـــــواب : دومره كړوپيدل چې رساومالدواړه برابريش څنګلې له تشيونه لري وي اوځنګنونه بايد په دواړو  ورغويو  

 .  ونيول يش

پـوښــتـنـه : كه چريته دسپني ږيرتوب ياد بل څه له امله مال دومره كړو په يش چې دركوع شكل ته ورته يش نو 

 څه ډول كيږي  ؟بيابه ركوع 

 . ځـــــواب :په رس رسه دې اشاره كوي دايس چې يواځې رس لږ ښكته كړي نو ركوع يې كيږي

 پـوښــتـنـه : له سجدې نه مقصد څه دى ؟

 .ځـــــواب :پرځمكه باندې تندى ايښودلو ته سجده وايي

 اوكه نه ؟ پـوښــتـنـه :كه څوك يواځې په پزه ياتندي باندې سجده وكړي نو سجده يې كيږي

ځـــــواب :كه چريې دعذر له امله داسې وكړي نو بيا داروادي ، اوكه له عذره پرته يواځگې پرتندي باندې سجده 

 . كوي سجده يې كيږي خو داكار مكروه ده ، اوله عذرپرته يواځې پرپزه باندې سجده نه كيږي

 پـوښــتـنـه : په هر ركعت كې يوه سجده فرض ده اوكه دواړه ؟

 . ـــواب :دواړه سجدې فرض ديځــ

 . پـوښــتـنـه :كه چريته تندى اوپزه دواړه زخمي وي نو بيا به سجده څه ډول كيږي

 .  ځـــــواب :ددايس خلكو سجده يواځې درس په ښورولوهم كيږي

 پـوښــتـنـه : ددواړو سجدو په منځ كې به څومره وخت كښيني ؟

 . اډه زړه  كښيني اوبيا دې دوهمه سجده وكړيځــــواب :له لومړۍ سجدې وروسته دې په ډ

پـوښــتـنـه :كه چريته داخرتونو يادُجمعې اوياهم په يوه بله سرته غونډه كې دخلكو دزياتوايل له امله كه ځاى تنګ 

 وو،د شاتني سړى سجده دمخكني سړي په شاباندې كيږي اوكه نه ؟

 . ځـــــواب :كيږي
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 دلــمـانـځـه دپـنــځـم ركــن

 اّخـري نـاستــې ( بـيــان )

  

 پـوښــتـنـه :په اخريه قاعده كې څومره اندازه ناسته فرض ده ؟

 . ځـــــواب :دالتحيات د اّخري تورو )عبده ورسوله(ترويلو پورې ناسته فرض ده

 پـوښــتـنـه :اخريه قاعده په كومو ملنځونوكې فرض ده ؟

 .فرض ، واجب ، سنت اويا هم نفل وي ځـــــواب :په ټولو ملنځونوكې فرض ده  كه هغه

  

 دلـمـانـځـه دواجـبـاتو بيـان 

  

 پـوښــتـنـه : دملانځه واجبات كومو خربوته وايي  ؟

ځـــــواب :دملانځه واجبات هغو خربو ته وايي چې كول يې  په ملانځه كې رضوري وي ، كه چريته له چا څخه يو 

په كولو رسه يې ملونځ بريته سهي كېدىل يش ، اوكه په هريه رسه ديو واجب په هريه رسه پاته يش نو دسجده سهوه 

واجب له پاته كيدو  وروسته بيا هم سجده سهوه  ونه يش او ياهم په لوى الس يو واجب پريښودل يش ؛ دملانځه 

 . بياراګرځول واجب دي

 پـوښــتـنـه : دملانځه واجبات څو دي ؟

 : ( دي32ځـــــواب :دملانځه واجبات څوارلس )

 . دفرض ملانځه په لومړيو دوو ركعتونو كې قرائت ويل    (1

 . دفرض ملانځه له دريم اوڅلورم ركعت څخه پرته دهرملانځه په ټولو ركعتونوكې سورت فاتحه ويل    (2

ې حدفرض ملانځه په اولو دوو ركعتونوكې اودواجبو ، سنتو، اونفل ملنځگونو په ټولو ركعتونوكې له سورت فات    (3

 . نه وروسته يو سورت يا يوغټ اّيت اويا درى واړه اّيتونه ويل
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 . د سورت نه مخكې فاتحه ويل    (4

دملانځه دبرخو ) قراْت، ركوع ، سجدې ( او ټولو ركعتونو ترمنځ د ترتيب لحاظ ساتل داسې چې ترپايه پورې     (5

 . په ترتيب رسه يوپربل پسې ادايش

 . دركوع څخه نيغ والړيدلقومه كول ، يعني     (6

 . (جلسه ) ددواړو سجدو په منځ كې سمه ناسته كول     (7

 دملانځه داركانو تعديل يعنې چې ركوع، سجده اودملانځه نور اركان په ښه ډاډه زړه او ښه توګه رسه اداكول    (8

. 

 څخه وروسته د تشهد )دالتحيات(ړومبۍ قعده يانې په درى اوڅلور ركعتي ملونځونوكې له اولو دوو ركعتونو     (9

 . په مقدار رسه كيناستل

 . په دواړو قعدوكې تشهد )التحيات( ويل           (10

دامام لپاره دسهار ، ماښام ، ماخسنت ، ُجمعې، اخرتونو، تراويح ، او روژې مباركه په وتروكې په زوره "             (11

 . په لوړاواز" قراْت ويل

 . سالم په لفظ رسه له ملانځه څخه وتلد             (12

 . په وتروكې دقنوت لپاره تكبري اوبيا دعاء قنوت ويل           (13

 . ددواړو اخرتونو په ملنځونوكې زائد تكبريونه ويل           (14

  

 دلـمـانـځـه دسنـتـو نو بـيــان

  

 پـوښــتـنـه : دملانځه سنتونه كومو خربو ته وايي  ؟

 نه e :په ملانځه كې چې دكومو شيانو تررسه كول له پيغمرب ځـــــواب

ثابت وي ، خوټينګارپرې دفرضو او واجبو د درجې هومره نه وي راغىل سنت ورته وايي كه چريته يوسنت په هريه 

رسه پاتې يش نو نه ملونځ فاسديږي اونه سجده سهوه واجبيږي اونه هم ګناه لري ، اوكه په لوى الس رسه پريښودل 
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يش نوكه څه هم نه  ملونځ پرې فاسديږي اونه دسهوې سجده پرې واجبيږي خو پريښوونىك يې دمالمتۍ وړ بلل 

 . كيږي

 پـوښــتـنـه : په ملانځه كې څو سنتونه دي ؟

 : ( سنتونه دي43ځـــــواب : په ملانځه كې يو ويشت )

 . له تكبري تحرميه مخكې دواړه السونه غوږو ته وړل             _1

 . ددواړو السو ګوتې پرخپل حال باندې خورې پريښگوول او قبلې ته يې مخامخ كول             _2

 . دتكبريپه وخت كې رسنه ښكته كول             _3

دامام لپاره تكبري تحرميه اوديوه ركن څخه بل ركن ته دتلو په وخت كې درضورت په اندازه  ټول               _4

 . رسه ويل تكبريونه په لوړغږ

 . دښى الس ورغوى د چپه الس پرخپړه دپاسه ايښودل             _5

 . ثناء ) سبحانك اللهم ( ويل             _6

 . تعوذ ) اعوذ بالله( ويل             _7

 . تسميه : بسم الله ويل             _8

 . ې ويلدفرض ملانځه په دريم اوڅلورم ركعت كې يواځې د فاتح             _9

 . اّمني " ويل "           _10

 . ثنا ، تعوذ، بسم الله، اواّمني ټول په ټيټ غږ ويل           _11

له سنتو رسه سم قرائت ويل ، پدې معنى چې په هر ملانځه كې په څومره اندازه دقرانكريم ويل سنت            _12

 . وي هغومره اندازه يې ويل

 . جده كې درى د رى واره تسبيح ويلپه ركوع اوس           _13

په ركوع كې د رس اومال برابرواىل او دواړه ورغوي پرځنګنو كلك ايښودل  پدايس حال كې چې دالس            _14

 . ګوتې  خورې  وي

منفرد لره په قومه كې امام لپاره " َسِمَع اللُه ملن حمده " او مقتدي لپاره " ربّنا لك الحمد" ويل ، او            _15

 . تسميع او تحميد دواړه ويل
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 . دسجدې پر وخت لومړى دواړه ځنګنونه پرځمكه لګول اوبيا دواړه ورغوي ، بيا پزه اوبيا تندى           _16

په جلسه اوقعده كې چپه پښه در ول او پرې كښيناستل ، اوښى پښه داسې درول چې دګوتو رسونه يې            _17

 . او دواړه السونه پر ورنو  ايښوولدقبلې لور ته وي ، 

 . په تشهد كې پر " ډشهد ډن الږله ږالالله " باندې دشهادت په ګوته رسه اشاره كول           _18

 . په اّخره ناسته )قعده(كې له تشهد وروسته درود ويل           _19

 . له درود وروسته دعاء ويل           _20

 . چپ لورته سالم ګرځولاول ښي ، بيا            _21

 دملانځه د مستحباتوبيان

 پـوښــتـنـه : په ملانځه كې څو شيان مستحب دي ؟

 : ځـــــواب :په ملانځه كې پنځه شيان مستحب دي

 . دتكبريتحرميه په وخت كې له لستوڼو څخه ددواړو خپړو راايستل _:1

 .دمنفردلپاره له درى واره زيات تسبيح ويل _:2

دوالړې په حال كې دسجدې ځاى ، په ركوع كې دپښو خپړو، په جلسه اوقعده كې خپلې سېنې، اودسالم په  _:3

 وخت كې خپلو اوږوته كتل

 . په خپل پوره توان رسه ټوخى نه كول _:4

دارږمي په وخت كې خوله بندول ، اوكه خالصه هم يش نو دقيام په حال كې يې په ښي الس رسه اوپه نورو  _:5

 . كې د چپه الس په خپړه رسه بندول حاالتو

 دلـمـانـځه كولـو پـوره طـريـقـه

كله چې دملانځه اراده وكړې ، نو لومړى خپل ځان له هرې غټې او وړې ښكاره بې اودسۍ څخه پاك كړه ،پاكې 

وتو په و ګجامې واغونده پرپاكه ځمكه قبلې ته مخامخ دايس ودريږه چې د دواړو پښو په منځ كې دې فاصله دڅلور 

 . اندازه اويا دېته نږدې وي

كوم ملونځ چې كوې دهغه نيت په زړه كې وكړه ، لكه : دسهار فرض ملونځ خاص خدايه تالره كوم  اوكه يې په ژبه 

رسه ووايي نو هم ښه خربه ده ، بيا دواړه السونه غوږوته وروړه، دالس ورغوي اوګوتې قبلې ته مخامخ كړه ، او بټې 
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ميو ته يوسه په داسې حال يك چې ګوتې دې خورې  وي ، اوس نو " الله اكرب " ووايه ، دواړه السونه ګوتې دغوږو نر 

د نامه له غوټۍ الندې وتړه داسې چې دښى الس ورغوى بايد دچپه الس پر خپړه باندې رايش ، دبټې او خچڼۍ 

 . ګوتې نه كړۍ )حلقه( جوړه او چپه الس پرې ونيسه

وند له پاسه وي او نظردې بايد د سجدې پرځاى باندې وي ، السونه به دې همداڅېر تړيل پاته درى ګوتې بايد دمړ 

وي اوپه ټېټ غږ ثناء ووايه بيا تعوذ، بيا تسميه، او سورت فاتحه ووايه ، كله چې سورت فاتحه خالصه شوه نو په 

 . هټېټ غږ " اّمني" ووايه ، بيا يوسورت يا غټ اّيت اويا درى كوچني اّياتونه وواي

خوكه چريته په امام پسې والړوې؛ نو بياترثناء وروسته چوپ اوسه اوچې امام څه وايي په چوپه خوله يې واوره 

 . تعوذ،تسميه، سورْه فاتحه، اوسورت هيڅ ىش مه وايه

رې و قرائت په ډاډه زړه او سهي طريقه رسه ووايه چټكتيا پرې مه كوه ، بيا الله اكرب ووايه ركوع ته الړشه ، ګوتې خ

كړه اوپه ورغوي ځنګونونه كلك ونيسه ،اومال داسې اّواره كړه كه چريته داوبو ډكه كاسه پرې كښيښودل يش هغه 

 . هم روغه په خپل حال پاته يش رس له مال رسه دايس برابركړه چې نه لوړ ه اونه ښكته وي

يح رى واري اوياهم پنځه وارې تسبالسونه دې بايد له تشيونه لري وي ، پنډۍ بايد نيغې كړې ،بيا په ركوع كې د

ووايه بياتسميع ووايه او نيغ ودريږه تحميد هم ووايه ، امام به يواځې تسميع اومقتدي  به يواځې تحميد وايي ، 

 . اومنفرد دې تسميع او تحميد دواړه ووايي

يا پوزه اړه السونه ، ببياتكبريووايه اوسجدې ته الړ شه دسجدې پروخت  اول دواړه ځنګنونه پرځمكه ولګوه، بيا دو 

بيا تندى  اومخ موبايد ددواړه السونو تر منځ دسجدې پرځاى اوبټې ګوتې مودغوږو مخامخ وي ،د السو ګوټې دې 

بايد رسه نښتې وي ترڅو يې رسونه دقبلې لورته يش ،څنګلې له پښتيو او نس )خېټه( له ورنو اوڅنګلو لري وي ، 

 . ې درى يا پنځه واره دسجدې تسبيح ووايهاوڅنګلې پرځمكه مه څملوه ، په سجده ك

دسجدې نه دراپورته كېدو په وخت كې لومړى تندى ، بيا پوزه، بيا السونه راجګ كړه ، تكبري ووايه پورته شه ، اونيغ 

كښينه ، بياتكبري ووايه دوهمه سجده دلومړي هغې په څېروكړه ، بيا تكبري ووايه اوراپورته شه په راپورته كېدو كې 

ى تندى بياپوزه، بياځنګنونه راجګ كړه اودپښوپرپنجو باندې نيغ ودريږه السونه وتړه اوبسم الله ، سورت فاتحه لومړ 

او يو سورت ووايه )كه په امام پسې والړوې نو هيڅ مه وايه هرڅه په چوپه خوله واوره( بيا په همغه ترتيب رسه ركوع 

 . ،قومه، سجده ، جلسه اودوهمه سجده وكړه

سجدې نه چې راپورته شوې چپه پښه څملوه پرې كښينه ، ښۍ پښه داسې ودروه چې  دګوتو رسونه يې  له دوهمې

 . قبلې ته مخامخ وي، اوس نو دواړه السه پر ورنو باندې كښيږده او التحيات ووايه
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 تهكله چې ډشهد ډن ال ږله ږالالله ته ورسېدې نو د بټۍ  او دمنځنۍ ګوتې نه حلقه جوړه كړه اودشهادت ګو 

 . پر"الږله"باندې پورته اوپر" ږال الله" باندې يې ښكته كړه اوګوتې تراّخره پورې همداسې تړلې وساته

تشهدچې ختم كړې كه چريته ملونځ دوه ركعته ْو نودرود َشيف ووايه بيادعا ووايه ، لومړى ښي ا و بياچپ لورته 

 .ګرځوه او بياچپ طرف ته هم مخ وررسه وګرځوهسالم وګرځوه ، د سالم ګرځولو په وخت كې لومړ ىښي لورته مخ و 

ښي لورته دسالم ګرځولو په وخت كې دې دښي لوردمالئكو اوملونځ كوونكو نيت وكړه او چپه لورته دسالم ګرځولو 

په وخت كې دې دچپه لور دمالئكو او ملونځ كوونكو نيت وكړه ، اوپه كومه خوا كې چې امام وي دهغه لور په سالم 

 . امام نيت هم وكړهګرځولو كې د

 . او امام بايد په دواړو سالمونوكې دمقتديانو نيت وكړي

اوكه چريته ملونځ درى يا څلور ركعتيه وي نو له تشهد وروسته درود مه وايه ، بلكې تكبري ووايه او ودريږه ، دريم 

يب وي دهغو له ترت اوڅلورم ركعت كه دفرض ملانځه وي دفرضو له ترتيب رسه اوكه واجب ياسنت يا نفل ملونځ

رسه سم يې پوره كړه ، اوسالم وګرځوه ، له سالم وروسته دا دعا ووايه : " ډللـهّم ډنـت السـّالم ومـنك السـاّلم، 

 "تباركت يـا ذالـجالل و الږكـرام

 ! اى خدايه ! ته سالمتياوركونىك يې، اوسالمتياهم دتاله لورې ده ، ته دبركت څښنت يې اى دلويي اوشان څښتنه

 اللـهم ډعنّي عىل ذكــــرك وشـكرك وحسـن عبادتك" ]ابوداود[ "

 .اى خدايه ! له مارسه مرسته وكړه ترڅو تاياد )ذكر( كړم ، ستا شكراداكړم، ستاينه اوبندګي دې وكړم

 ٍَ قـدير ]  او دادعا ويل هم مسنون دي " الږله ږالالله وحـده الشـريك لـه ، لـه الـملك ولـه الـحمد ،وهـو عىل كّل ىْش

 مسـلم [ -بـخاري

 .له خدايه پرته بل معبود نشته هغه يواځې دى سيال نه لري، پاچاهي اومتامې ستاينې هغه لره دي، په هريش قادردى

 مسـلم [ –اللّـهّم المـانع لـام ډعـطيت وال مـعطى لـام منــعت والينـفع ذالــجد منـك الـجد " ] بـخاري 

كوې هيڅ څوك يې مخه نه يش نيوىل، اوڅه ىش چې وركول نه غواړې هيڅوك يې اى خدايه ! څه ىش چې ته ور 

 وركوالى نه يش، اودمالداره سړي مالداري ستاله عذابه دخالصون په الر كې  هغه ته هيڅ ګټه رسوالى نه يش


