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   د افغـــــانستان اســــالمي امـــارت                         

 د ارشــــاد، حج او اوقــــافو وزارت                      

               د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                      
                    

 د جمعې ورځې د خطابت موضوع او

 ليکلی تقرير او بيان چې د هيواد دمرکز او والياتو

 ټولو خطيبانو ته په دواړو ميل ژبو )پښتو او دري( کې ليږل کيږي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بيانولد  اسالم د پنځو بناوو 

 عليه هالل صىل - محمدا وأن له، رشيك ال وحده الله إال إله ال أن وأشهد بعده، نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده، لله الحمد

 .بعد أما ورسوله؛ عبده - وسلم

د اسالم مقدس دين په پنځو بناګانو بناء دی چې هغه کلمه طیبه ده ، ملونځ دی ، روژه ده ، زکات دی او د بیت الله رشیف حج 

دی. لکه چې په حدیث رشیف کې راځي د عبدالله بن عمرريص الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ْمس   ع ىل اإِلْسالمُ  فرماييل دي: )بُِني   ةِ : خ  هاد  أ نا  اللهُ  ِإالا  ِإله   ال   أ نْ  ش  ًدا و  ما ُسوُل  ُمح  إِقامِ  اللهِ  ر  الةِ  و  إِيتاء   الصا كاةِ  و  ج   الزا الْح  ْومِ و   و   ص 

(. صحیح البخاری ان   ر م ض 

شهادت ورکول دي په دې خربه چې نشته بل اله ماسوا د الله تعالی څخه او شهادت  په پنځو بناوو بناء دی چېاسالم  -ترجمه:

 ورکول دزکات دي او حج دیدالله تعالی رسول دی او قامئول د ملانځه دي او  -ورکول دي  په دې چې محمدـصلی الله علیه وسلم

 او روژه نیول د رمضان ده.

 همدا راز د جربائیل عليه السالم په هغه مشهور حدیث کې هم د اسالم پنځه بناګانې په ترتیب رسه ذکر شوي دي.

 الله(. إال إله د توحيد کلمه )ال -لومړۍ بناء:

کلمه چې د الله تعالی په خپلو بندګانو خالص حق دی، هغه کلمه د اسالم له  پنځو ارکانو څخه لومړی رکن د توحید کلمه ده. هغه 

دداخلیدو رشط دی او د او جنت ته  دین لوی، لومړی رکن او اساس دی چې مسلامن له کافر څخه بيلوي، هغه کلمه چې د

 ده. يليسعادت ک

دی  اسايس رکن اسالم لومړی او کلمه د دتوحیدد جربائيل علیه السالم د حدیث او د ابن عمر له حدیث څخه معلومیږي چې 

 هم ویل کیږي. يبهاو کلمه طد اخالص کلمه  چې دیته 

دتوحیدکلمه د ددوه جملو څخه جوړه ده چې لومړی جمله يې عبارت دی  د ) الاله اال الله( څخه، چې د الله تعالی په يووايل او 

 وحدانیت اقرار کول دي.

 دې کې د محمدصلی الله علیه وسلم په رسالت او نبوت باندې اقرار او او اعرتاف کول دي.دوهمه برخه يې ) محمدرسول الله( ده چې په 

  -د ) الاله االالله( مفهوم:

 دوه اسايس رکنونه لري : ) الاله اال الله(  
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 يو رکن يې ) ال اله ( دی چې ماسوا دالله تعالی څخه د هر نوع عبادت د هر مخلوق څخه نفی کوي. -

ې ) اال الله ( دی چې تنها الله تعالی دهر ډول عبادت مستحق معريف کوي. نو د ) ال اله الله (  مفهوم داسې شو) او بل رکن ي- 

 هیڅوک او هيڅ شی د عبادت او بندګۍ مستحق نشته ماسوا دالله څخه. 

 -د ) محمدرسول الله( مفهوم:

 وته شامل ده: دوهمه جمله دتوحید د کلمې دوهمه برخه په مخترصه توګه الندې مطالب

 داسالم په پیغمرب صلی الله علیه وسلم ایامن درلودل په حيث د اخري او خاتم النبیین پيغمرب په توګه .  -

 د الله تعالی دی ټول جهان او جهانیانو ته. لله علیه وسلم بنده او  رسولپه دې باور درلودل چې پیغمربصلی ا -

 دین او آئین ، ددواړو جهانونو د سعادت لپاره کامل او ضامن دين دی.په دې باور کول چې د پیغمربعلیه السالم  -

دپیغمرب علیه السالم اطاعت او پريوي کول، دالله تعالی اطاعت دی او د پیغمرب علیه السالم نافرماين او معصیت د الله تعالی  -

 څخه نافرماين او معصیت حسابیږي.

علیه السالم په پیروۍ کې ګڼل او پیغمرب علیه السالم د ځان، مال ، اوالد او د  د نجات الر او سعادت په دین کې او د پیغمرب -

 هرڅه نه محبوب تر ګڼل .

 د توحید کلمه دومره فضیلتونه لري چې قلم يې د ليکلو څخه عاجز دی. -د کلمه توحید فضيلت:

ِهد  }کلمه د توحید باندې الله تعالی ګواهي ورکړی ده .  املم ال ئِك ةُ  ُهو   ِإالا  إِل ه   ال   أ ناهُ  اللهُ  ش  أُولُو و   ُهو   ِإال  ِإل ه   ال   ِبالِقْسِط  ق امِئاً  الِعلِْم  و 

ِزيزُ  ِكيمُ  الع   ۱۸آل عمران: { الح 

الله ګواهي ورکړی ده ددې خربی چې یقینا نشته هيڅ الئق د عبادت مګر همدی دی او مالئکو او دعلم خاوندانو) هم( په  -ترجمه:

 حکمت واال دی. هی چې ډیر غالب ښچې دی په انصاف رسه قائم دی، نشته هيڅ الئق دعبادت مګر همدی د داسې حال کې

ا}د ټولو پیغمربانو او رسوالنو ددعوت موضوع کلمه د توحید وه.  م  لْن ا و  ُسول   ِمنْ  ق ْبِلك   ِمن أ ْرس   أ ن ا ِإالا  ل ه  إِ  ال   أ ناهُ  إِل ْيهِ  نُوِحي ِإالا ر 

 2۵األنبیاء: { ف اْعُبُدونِ 

او مونږ له تانه مخکې هيڅ رسول نه دی ليږلی مګر چې هغه ته به مونږ )دا( وحی کوله چې بيشکه شان دادی چې له  -ترجمه:

 مانه پرته بل هیڅ حق معبود نشته لهذا تاسو زما عبادت کوئ.

 څخه بل لوی نعمت نه دی کړی چې ورته يې د الاله اال سفیان بن عيینه رحمه الله فرمايي: الله تعالی پربندګانو باندې ددې

 الله کلمه ښوولی ده.]شعب االیامن[

ث الً  اللهُ  َض  ب   ك ْيف   ت ر   أ ل مْ : }الله تعالی کلمه توحید ته په قرآن کريم کې کلمه طیبه ويلی ده ةً  م  ج   ط ي ب ةً  ك ِلم  ا ط ي ب ة   ر ة  ك ش   أ ْصلُه 

ا ث اِبت   ف ْرُعه  ءِ  يِف  و  ام   2۴ابراهیم: .{السا

چې د  اکیزه ونې په شان دهآیا ته نه وينئ چې الله څنګه يو مثال بيانوي پاکیزه کلمه ) چې الاله اال الله ده( د هغې پ -ترجمه:

 کلک او مضبوط وي ) په ځمکه کې( او د هغې څانګې په آسامن کې وي. هغې بيخ

 -د توحيد کلمې رشطونه:

                                                                                 ذکر کړي دي: رشطونهلپاره علاموو الندې )آل اله اال الله( د توحید کلمې 

  په مفهوم او معنا باندې پوهه او علم توحید دکلمې يو رشط دادی چې د دې کلمې د د کلمه توحید په معنا باندې پوهیدل: ـ ۱
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جل جالله پرته بل نو پوه شه چې الله ه: . ترجم۱۹محمد: چې الله جل جالله فرمایي: )ف اْعل ْم أ ناُه ال  ِإل ه  إِالا اللاُه(. درلودل دي؛ لکه

 . څوک معبود نشته

 صحيح مسلمرسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ) من مات و هو یعلم أنه آل اله اال الله دخل الجنة(.

 څوک ال ئق د عبادت بلڅوک چې په داسې حال کې مړيش چی دی پوهه لري په دې باندې  چې د الله جل جال له پرته  -ه:ترجم

 .نو جنت ته به داخل شی نشته

د توحید کلمې ویونکی ته الزم دی چې د هغې په  :په کې نه ويیقین در لودل چې هیڅ شک داسې  باندې د توحید کلمه ـ2

مدلول او مفهوم باندې پوره یقین ولري، که چريی په زړه د چا کې هغې په وړاندې شک او تردید شتون ولری نو د هغې ویلو 

ُنوا الاِذين   الُْمْؤِمُنون   )إَِّنا اڅخه کومه ګټه نشی پورته کوالی؛ الله جل جالله  فرمایي:  ُسولِهِ  هِ ِباللا  آم  ر   ۱۵الحجرات: .(ل ْم یرتابوا ثُما  و 

 ؤمنان هغه کسان دي چې په الله او د هغه په رسول يې ایامن راوړی دی بیا يې شک نه دی کړی.بیشکه م -ه:ترجم

لنار من ارسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړوند فرمايي: ) فان الله حرم علی :  اخالص لرل  د کلمې طيبې په ويلو کې دـ ۳

الله جل جالله په اور باندې هغه څوک حرام کړیدی چې ویلې : ترجمه. صحیح البخاری قال آل  اله اال الله یبتغي بذلک وجه الله(

 .رضا د الله جل جالله يي مراد وی وی: آل اله اال الله په دايس حال کې چې پده رسه یوازې

ې له هر ډول چلرل  داسی رښتینويل دتوحيد دکلمې په ويلو کې  :درلودل صداقت او رښتينويل کلمې په ويلو کې د توحید ـ ۴

)       ، چې د زړه له کومي څخه و ویيل يش. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایيل دي: څخه پاکه ويدروغو او ټګۍ برګۍ 

 متفق علیهلله علی النار (رسول الله صادقا من قلبه اال حرمه ا أحد یشهد أن آل اله اال الله و ان محمداما من 

) ال اله اال الله ( او په دې چې محمد صلی الله  څوک چې د زړه له کومي او د اخالص څخه په دې شهادت ورکړی چېهر  -:ترجمه

 نم.هحرام کړي ده لره په اور باندې .یعنی حرام به کړي پر ده باندې اور دجالله جل جالله به مګر دا چې علیه وسلم د الله رسول دی، 

کول: داسی مینه چې د هر ډول دښمنۍ څخه الس واخيل الله  او محبت ـ الله پاک او د هغه را لیګل شوی رسول رسه  مینه ۵

جل جالله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم رسه به داسې مینه او دوستي لري چې د هر ډول دښمنۍ او تربګني څخه الس 

لِّه(واخيل، تر څو پوره اړیکې يي د الله  دُّ ُحبًّا لم  ُنواْ أ ش  الاِذين  آم   .۱۶۵لبقرة : اتوحید رسه قایمې يش، لکه څرنګه چې الله پاک فرمايي: )و 

 ړی دی له الله رسه په مینه کې ډیر سخت ) او کلک( دي.راو  يېاو هغه کسان چي ایامن  -:ترجمه

أ نِيُبواتسلیمیدو په هکله فرمايي: ) ته داحکامو او فرامینو   تعالیالله د پوره تسليميدل : ته ـ  الله جل جالله ۶ ب كُمْ  إِل   و  أ ْسِلُموا ر   و 

  پل رب ته رجوع وکړئ او هغه ته غاړه کیږدئ.او تاسو خترجمه:  ۵۴ل ه( الزمر: 

:د الله جل جالله څخه پرته د هر څه عبادت څخه کفر، انکار او  څخه بيزاريعبادت مخلوق د د الله جل جالله څخه پرته د  -7

بیزاری د مثال په توګه: د طواغیتو، بتانو، او نورو ټولو خواهشاتو او ځاين یا کورين او ډليي غیر رشعي تقاضاوې او دايس نورو... 

يُؤْ  ِبالطااُغوِت  ي ْكُفرْ  ف م نْ څخه ځان ژغورنه . الله جل جالله فرمايي: )  دِ  ِباللاهِ  ِمنْ و  ك   ف ق  ةِ  اْست ْمس   2۵۶ البقرة:الُْوثْق ى(. ِبالُْعْرو 

 چاچې له طاغوت )شيطان، بت( نه انکار وکړ او پر الله يې ایامن راوړ نو یقینا ده ډیره مضبوطه کړۍ ټینګه ونیوله.نو  -ه:ترجم
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 سايسا، ملونځ د دين سنت او ه لريرتبملوړ مقام او ملونځ په اسالم کې  ملونځ دی. ءداسالم دوهمه بنا -: ملونځ ، ه بناءدوهم

                             او نصیحت کړی دی. امر هغه عمل دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغه په اداء کولو ملونځ  ، رکن دی

 ین کې له ډیر ارزښت څخه برخمن دی او په ټولو ملونځ هغه عبادت دی چې د معراج په شپه په آسامن کې فرض شوی او په د

المل کیږي  خالصون د د هغه انسان ژوند ته روښنایي وربښي اوعبادتونو کې غوره او بهرت عمل گڼل کیږي. ملونځ یوه رڼا ده چې 

د دې عبادت په واسطه بنده د الله تعالی رسه مناجات کوي او  ملونځ د مؤمن معراج دی ،او د خپل الله رسه اړیکې پرې ټینگیږي

څخه پرې بښنه غواړي او په یوه شپه او ورځ کې پنځه ځله پرې خپله ژمنه نوې کوي .ملونځ د درجاتو د لوړتیا سبب، د گناهونو  هغهله 

 نو څخه بندوي او ټولنو ته پیوند ورکوي .کفاره او  جنت د ننوتو المل دی، روزي پرې پراخیږي او سړی له ناوړه او بې حیا کارو 

هغه یوازنی عمل دی چې د قیامت په ورځ تر ټولو ملونځ بښي او ور ملونځ د غم او ستونزو په وخت کې انسان ته روحي آرامتیا 

لیم ه سپه درد خوري او نه اوالد، مگر هغه څوک چې پ په کې  لومړی د دې عمل په هکله پوښتنه کیږي، په هغه ورځ چې نه مال

زړه د الله رسه مخامخ يش .نو له دې وجې الله تعالی امر کړی چې د دې عمل ساتنه وکړو او خپل اهل او اوالد ته پرې امر وکړو 

( او د ټولو ارکانو رسه یې اداء کړو . ع  الرااِكِعني  اْرك ُعواْ م  ك اة  و  ال ة  و آتُواْ الزا أ ِقيُمواْ الصا : او ترجمه ۴۳البقرة :  .الله تعالی فرمایي: )و 

  ړئ.د رکوع کوونکو رسه رکوع وکونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او مل

ُقوُمواْ لِلِّه ق اِنِتني  (  ال ِة الُْوْسط ى و  ل و اِت والصا اِفُظواْ ع ىل  الصا   2۳۸البقرة :  .الله تعالی فرمایي : )ح 

 ځ او الله ته ودریږئ عاجزي کوونکي.نځونو ساتنه کوئ او ) خصوصا( د منځني ملوند ملو  -:ترجمه

ْوُقوتًا ( ال ة  ك ان ْت ع ىل  الُْمْؤِمِنني  ِكت ابًا ما  ۱۰۳النساء :  .او الله تعالی فرمایي : )إِنا الصا

 ځ له رشوع نه په مؤمنانو باندې په )معلومو( وختونو کې فرض کړی شوی دی.بیشکه ملون -:ترجمه

ال ة  لِِذكِْري (  طه :  أ ِقِم الصا    ۱۴همدارنگه الله فرمایي : )إِناِني أ ن ا اللاُه ال  إِل ه  ِإالا أ ن ا ف اْعُبْديِن و 

چې یم زه الله یم ، نشته دی هيڅ الئق د عبادت مګر همدا زه يم، نو ته زما عبادت کوه او زما د یادولو لپاره زه بیشکه   -:ترجمه

 وه.ملونځ قامئ

ـي ئ اِت ذ   ن اِت يُْذِهْْب  السا س  ن  اللاْيِل إِنا اْلح  ُزل ًفا م  اِر و  ِ الناه  ال ة  ط ر يف  أ ِقِم الصا (. هود : او فرمایي : )و  اِكِرين     ۱۱۴ِلك  ِذكْر   لِلذا

وي ، دا د ذکر نيکیانې بدياين لری ک ته ملونځ قامئوه د ورځې په دوه طرفونو کې او دشپې په څه ساعتونو کې ، بشکهاو   -:ترجمه

 کوونکو ) نصیحت قبلوونکو( لپاره نصيحت دی.

ِة أ ْن ال  إِل ه  إالا اللُه )وعن ابن عمر ريض الله عنهام، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم  : اد  ه  ْمس  : ش  ُم علی خ  ُبِني اإْلِْسال 

ِإق   ُسوُل اللِه، و  ًدا ر  ما أ نا ُمح  ان  و  ْوِم ر م ض  ج  و ص  الْح  ک اة، و  إِيت اِء الزا ة، و  ال   متفق علیه (.اِم الصا

 ناووبوفرمایل : اسالم په پنځو  رسول الله صلی الله علیه وسلم وایيهغه له ابن عمر ريض الله عنهام څخه روایت دی  -:ترجمه

د الله م الله علیه وسل او محمد صلی یق نشته ال له څخه پرته بل د عبادت شوی دی : د دې گواهي ورکول چې د الله جل جال ءبنا

 ، د ملانځه اداء کول، د زکات ورکول، د الله د کور حج اداء کول او د روژې د میاشتې روژه نیول دي .رسول دی

ُهنا اللخ  )عن عبادة بن الصامت ريض الله عنه، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم  يقول :   ل و ات  اْفرت  ض  ال ی، ْمُس ص  ُه ت ع 

ْهد  أ نْ  ، ک ان  ل ُه علی اللِه ع  ُخُشوع ُهنا أ ت ما ُرکُوع ُهنا و  ، و  ْقِتِهنا ُهنا لِو  ال  ن  ُوُضوء ُهنا و ص  ْن أ ْحس  ْل، ف ل يس  ل ُه علی م  ْن ل ْم يْفع  م   يْغِفر ل ُه، و 

ر ل   اء  غ ف  ، إِْن ش  ْهد  ب هُ اللِه ع  اء  ع ذا إِْن ش   . رواه ابوداود و ابن ماجه(ُه، و 
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صامت ريض الله عنه وایي : د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه مې اوریديل دي چې فرمایل یې پنځه عباده بن  -:ترجمه

 کلو هغه په ټاملونځونه دي چې الله تعالی فرض کړي دي، څوک چې د دې پنځو ملونځونو لپاره په ښه توگه اودس وکړي او 

وختونو کې اداء کړي، رکوع او خشوع یې په کامله توگه تررسه کړي، ده ته  د الله وعده ده چې بښي یې او که څوک داسې 

 ونکړي ده ته د الله په وړاندې هیڅ ډول ژمنه نشته، که الله وغواړي وبه یې بښي او که وغواړي عذاب به ورکړي .

التُ )عن أيب هريرة ريض الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم :  ِلِه ص  بُد ي ْوم  الِقي امِة ِمْن ع م  ُب ِبِه الع  اس  ا يُح  ل  م  ُه، إِنا أ وا

، فِإْن انْت ق ص  ِمْن ف   ِِس  خ  اب  و  ْد خ  ْت ف ق  د  إِْن ف س  ، و  ح  أ نْج  ْد أ فل ح  و  ْت ف ق  لُح  ْل ف إِْن ص  ال: انْظُُروا ه  ت ع  يئاً ق ال  الر ُب ت ب ار ك  و  ة  ش  ريض 

لِك   ل ِه ع ىل  ذ  ائُر ع م  ِة، ثُما ي كُوُن س  ِريض  ا انْت ق ص  ِمن  الف   . رواه الرتمذي  (لعبدي  من ت ط وع  ف ُيكِمُل ِبه ا م 

 ه له شکرتپ الله صلی الله علیه وسلم فرمایيل دي:څخه روایت دی هغه وايې چې رسول له ابو هریره ر ضی الله عنه  -:ترجمه

هغه لومړنی عمل چې د قیامت په ورځ د انسان رسه پرې محاسبه کیږي، د ده  ملونځ دی ـ که یې ملونځ سم او برابر ؤ، نو یقینا 

، ړيه کم کپه فرضو کې  څ کې ولوید او کههالک شو او په تاوان  ملونځ خراب او ناسم ؤ، نو یقینا بریالی او کامیاب شو او که یې

نو الله وایي وگورئ آیا زما د بنده لپاره څه نفل شته، ترڅو د فرضو کموالی یې پرې پوره کړيش او بیا یې نور عملونه په همدې 

 توگه حسابیږي .

ا ِمِن اْمِرئ  ُمْسلِم  ت  )عن عثامن بن عفان ريض الله عنه، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:  ْکتُوب  م  ة  م  ال  ة  ،ف يْحِسُن ْحُُضُُه ص 

ذ   ال ْم يأِْت ک ِبري ًة، و  نُوِب م  ا ِمن  الذُّ ار ًة لِام  ق ْبل ه  ا، إاِلا ک ان ْت ک فا ُرکُوع ه  ا و  ُخُشوع ه  ا و  ْهر  ُکلاهُ ُوُضوء ه     مسلم. (لِک  الدا

 یه وسلم وفرمایل : هیڅ مسلامنرسول الله صلی الله عل وایيهغه له عثامن بن عفان ريض الله عنه څخه روایت دی  -:ترجمه

وع یې او رک او بیا دهغه لپاره په ښه توگه اودس وکړي او خشوع وخت ورته حاَض يشنشته چې فريض  ملونځ داسې  شخص

رتکب ه مکړي، نو دا ملونځ د ده د هغو گناهونو کفاره جوړیږي چې مخکې یې کړیدي، ترڅو چې د لویې گناو هم په ښه طریقه 

 شوی نه وي او دا ښیگڼه او غوره والی د ده تر ټول عمره  پورې دوام لري .

ِة )عن أنس بن مالک ريض الله عنه، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:  ال  ُجِعل ْت ُقراُة ع يِني يِف الصا  یې النسا .(و 

وی دی ګرځول ش :وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلهغه له انس بن مالک ريض الله عنه څخه روایت دی،  -:ترجمه

  زما د سرتګو یخوالی په ملانځه کې.

ُنوا ن  الاِذي أ يُّه ا ي ا}الله تعالی فرماييل دي:  : روژه د اسالم د پنځو بناګانو څخه دریمه بنا ده او ددين مهم رکن دی  كُِتب   آم 

ل ْيكُمُ  ي امُ  ع  لاُكمْ  ق ْبلِكُمْ  ِمنْ  الاِذين   ع ىل   ُكِتب   ك ام   الص   ۱۸۳:البقرة{ ت تاُقون   ل ع 

ړی دی پرتاسو باندې روژه فرض کړی شوی ده لکه چې فرض کړی شوی وه پرهغو ای هغو کسانو چي ایامن یي راو  -ترجمه:

 کسانو چې له تاسو نه مخکې ؤ، ددې لپاره چې تاسو متقیان شئ.

  -د روژې فضيلت:

 .ليهع متفق ذنبه( من تقدم ما له غفر واحتساباً  إمياناً  رمضان صام کې راځي چې روژه ګناهونه رژوي. )منپه حدیث رشیف 

څوک چې روژه ونیيس د رمضان مياشت د ایامن په بنا او د اجر په نیت وبه بښل يش ورته هغه ګناهونه چې مخکې يې  -ترجمه:

 لصوم،ا إال: وجّل  عزّ  الله قال ضعف، سبعامئة إل أمثالها عرش الحسنة يضاعف)په يو بل حدیث رشیف کې راځي:  کړي دي .

 أجيل(. صحیح البخاري من وطعامه شهوته يدع به، أجزي وأنا يل فإنه
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اجر  او زه به يېژې څخه ځکه روژه زما لپاره ده زياتیږي اجر د نيکۍ تر اوه سوه پوری . الله تعالی فرمایې ماسوا د رو -ترجمه:

 ش او خپل خوراک زما د رضا لپاره.هپريږدي روژه دار خپل خواورکوم، 

 .ماجه ابن رواه ترد(. ال دعوة فطره عند للصائم د روژه دار دعاء مستجاب  ده.پیغمربعلیه السالم فرماييل دي:)

 د روژه دار لپاره د روژه مايت په وخت کې دعاء ده چې نه رد کیږي. -ترجمه:

 قال عنه هالل ريض سعد بن سهل ننوتلی: عن ه دروازه وي چې بل څوک ورباندې نيشلپاره مخصوصپه جنت کې به د روژه دارو 

 دخلوا فإذا ون،الصامئ أين: قيل القيامة يوم كان فإذا" الريان" له يقال باباً  الجنة يف )إن: صلی الله علیه وسلم الله رسول: قال ،

 .عليه متفق أحد(. منه يدخل فلم عليهم أغلق

ه ده چې )ريان ( ورته ویل کیږي یعنی خړوبونکې .کله چې د قیامت ورځ يش وبه ویل از بیشکه په جنت کې يوه درو  -ترجمه:

سې به بنده يش . ددې دروازې څخه به بل څوک نه پچې روژه دار ورباندې داخل يش ور ؟ کلهانيش چريته دي روژه دار 

 داخليږي.

 .دأحم القيامة(. يوم للعبد يشفعان والقرآن رشيف کې راځي:)الصيام روژه د روژه دار لپاره به شفاعت کوي. په حدیث

 روژه او قرآن کريم دواړه به شفاعت کوي د بنده په ورځ د قیامت کې. -ترجمه:

  -دروژې فوائد او حکمتونه :

 او یاو الله حکيم او دانا ذات د یحکم د تعالید ټولو څخه مخکي انسان باید دا خربه په ذهن کي کښېنوي چي روژه د الله 

او د حکیم کار د حکمت څخه خايل نه وي که زموږ په دماغ کي هغه حکمت راځي او که نه « عن الحكمة  )فعل الحكيم اليخلو

 ی. روژه هم يو لړ حکمتونه لري چې ځينې يې په الندې ډول دي:حکم دجل جالله راځي خو روژه د الله 

او بې  اکد بدن د صحت دپاره روژه د اکسیر درجه لري ځکه زيات مرضونه د انسان په بدن کي د زيات خور  -اول حکمت :

 په وجه وي .  اکترتيبه خور 

 ېاو تند ېمیاشت لوږ دي. مالدار ته وریادوي چې يوېمالداره خلکو ته د همدردی جذبه په دماغ کي ورکول  -دوهم حکمت :

غريب کال دولس مياشتي د لوږي او تندي په دې تكليف کي مبتالء وي . لهذا د غريب خو  کړي ياست،  په تکليفيې تاسو 

 کړئ.رسه د همدردی احساس وکړئ او د غريب د همدردۍ سوچ په خپل دماغ کي را وګرځوئ او د ده د مدد دپاره کمربسته 

وراک او د خ مسکین ، امیر ، او فقیر په یورنګ د اسالمي برابرۍ دپاره روژه یوه اعلی َّنونه ده چي ټول مالدار ، -دریم حکمت :

  څښاک څخه منع وي.

 د کنټرول او قابو کولو دپاره روژه بهرتین عمل دی .  د نفساين خواهشاتو او جسامين شهواتو د  -څلورم حکمت :

ولو ه نيروژ په م مسلامن چي و ، لهذا ك قه دهروژه نيول غوره طریپاره ل  په سختیو باندې د ځان عادت کولو -پنځم حکمت :

د جهاد په ميدان کي د انسان دپاره په په ځانګړی توګه کي زيات چست او قوي وي . تحمل هغه د هر مشکل په ، عادت وي

 کښه امت زحمتډېر زیارکښه او  معلومیږي، ځکه دا امت هلته انسان ته د روژې فائده  نه وي ، نو میِس اک ورځو ورځو خور 

ځکه زموږ د نبي نوم په مخکني اسامين کتابو يك " نبي ت کړي. ادَضوري ده چې ځان په روژه عت دپاره نو د دې ام ی،د

 هغه  يعني د سختو جنگونو واال نبي یراغيل درسه “ يعني توري واال نبي او دغه رنگه " نبي امللحمه  یراغىل درسه “ السيف 
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ی، ( غزاګانو کي رشکت کړی د 27ه خپل ژوند کي په اوه ويشت ) خپله ټوله مدين زندګي په جهاد کي تېره کړې ده ، هغه پ

 . مونږ چې د هغه امتیان يو باید ځان په سختو وروزو

رکن او د اسالم له فرائضو څخه یوه فریضه ده. الله تعالی د قرآن کریم  زکات د دین له ارکانو څخه یو -څلورمه بناء: زکات:

  ودپیوست یاد کړی دی او هغه یې د مال د پاکۍ او سپیڅلتیا او دهغه د ودې او زیاتي( ځایونوکې زکات د ملانځه رسه ۸2په )

المل گڼلی دی، څوک چې د خپل مال زکات اداء کړي په حقیقت کې الله تعالی د ده  د مال رش له ده څخه لرې کوي او څوک 

ات اداء کول د انسان ټولنیزې اړیکې رسه چې د خپل مال زکات د نفس په خوشحالۍ اداء کړي د ایامن خوږوالی څکي، د زک

 .ټینگوي او شفقت او مهرباين او همغږي د ټولني د وگړو ترمنځ رامنځ ته کوي

 -د زکات فلسفه:

 طريقه هپ تعظيم د او ، يځور  نه الس په محبوب رسه تعريف زباين په کله چي ، ید رواج او دستور دا عاشقانو مجازي د دنيا د

 کوي نه لخب وکڅ یڅه ایب کي الر دغه په چنانچه ، مرصفوي مال دپاره حاصلولو د محبوب د هغه بيا نو ، يش نه كاميابه هم يك

 . يمرصفو  مال یلو  رډې بيا کي الر دغه په نو ، وي انسان لیبخ ومرهڅ چي بلکه ،

 دغه په دپاره قربت او وصل د ده اود دپاره کولو رايض د ، ید حقيقي محبوب انسانانو ولوټ د چي تعال الله د مطهره عتیرش 

 تر او ، بايس حصه مخصوصه وی خهڅ مال خپل د به انسان تیثیح صاحب هر چي.  ید ړیک رائج نظام زکات د کي مرحله

 ده د الر هپ میتعظ د او تعريف زباين په ظاهراً  کهځ ، يش رايض او خوشحاله حقيقي محبوب چي ، رسوي ېئ به پوري غريبانو

 وا همدردي مخلوق د یتعال الله د کي هړ ز  په ده د رسه ورکولو پهزکات  د او.  شوی حاصل ید نه ته ده پوري اوسه تر مطلوب

 هرس  مخلوق د ده د چي  کوي رسه چا هغه د محبت او  ورکوي چاته هغه وصال او قرب خپل تعال الله او ، يیږک دایپ محبت

 بزارمسند ابویعلی ، مسند ال.  (يالهعل أنفعهم الله إل فأحبهم ، الله عيال الخلق):  ییفرما ملسو هيلع هللا ىلص غمربیپ:  لکه.  لري محبت

  قريانو تهفالله تعالی  دته دخلکو څخه هغه کس دی چې نفع رسوي  یتعال الله پس غوره ، ته محتاج دي تعال الله  مخلوق -ترجمه:

 فرمايي ملسو هيلع هللا ىلص غمربېپ چې لکه سايت؛ محفوظ خهڅ غضب او ۍناراض ېخپل د کي آخرت او دنيا په ږمو تعال الله وجه په ات زک د 

 سنن الرتمذی.( السوء ميتة وتدفع الرب غضب لتطفئ الصدقة إن ):

 د سانان یتعال الله عهیذر په ېصدق د او ، ويړ س غصه او غضب تعال الله د دا فريض که او ، وي نفيل كول صدقه  -ترجمه:

 . سايت محفوظه خهڅ ګمر  کارهېب

 زکات نه ورکوونکو لپاره وعید:د زکات حکم او د 

  او په مال يې يو کال ترييش.  زکات ورکول په هغه کس باندې فرض دي چې د نصاب خاوند وي

څوک چې د زکات د حکم څخه منکر يش هغه کافر دی او  څوک چې زکات د بخل او سستۍ له امله نه ورکوي د کبیره ګناه 

 مرتکب او فاسق دی. 

ع  الرااِكِعني  (الله تعالی فرمایي:  اْرك ُعواْ م  ك اة  و  ال ة  و آتُواْ الزا أ ِقيُمواْ الصا   ۴۳البقرة :  .)و 

 رکوع وکړئ.تاسې هم له هغو رسه  رکوع کويزکات ورکړئ او کوم خلک چې  او او ملونځ قایم کړئ -:ترجمه
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ة  و    اْلِفضا ب  و  ه  الاِذين  ي كِْنُزون  الذا ِبيِل االله تعالی فرمایي : )و  ا يِف س  اب  ال  يُنِفُقون ه  ذ  ُْهم ِبع  ا يِف ن اِر ي ْوم  يُحْ . م  يالللِّه ف ب رش  ل ْيه  ى ع  م 

ا كُنُتْم ت  ا ك ن زْتُْم أل نُفِسكُْم ف ُذوُقواْ م  ا م  ـذ  ظُُهوُرُهْم ه  ُجنوبُُهْم و  ا ِجب اُهُهْم و  نام  ف ُتكْو   ِبه  ه     ۳۵- ۳۴التوبة : كِْنُزون  ( ج 

پین زر خزانه کوي او هغه دالله په الره کې نه لګوي نو دوی ته د ډیر دردوونکي عذاب او هغه کسان چي رسه زر او س -ه:ترجم

زیری ورکړه. په هغې ورځې چې د جهنم په اور کې به دغه ) خزانې( ښې ګرمې کړی يش بیا به په هغې رسه ددوی تندي او 

يش) او دوی ته به ویلی شی( دا هغه څه دي چې تاسو د خپلو ځانونو لپاره خزانه کړي ددوی اړخونه او ددوی شاګانې داغلی 

 وو نو تاسو وڅکئ هغه څه چې تاسو خزانه کول.

الُهُ )وعن أيب هريرة ريض الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :  ک ات ُه ُمث ل  ل ُه م  االً ف ل م يؤ د  ز  ِة ي م ن آت اُه اللُه م  وم  الِقيام 

ت يهِ  ِة ،ثُما يأُخُذ ِبِلهزِم  ُقُه يوم  الِقيام  ِبيب ت اِن، يط وا ع،ل ُه ز  اعاً أقر  ، أن ا ک نُزک، ثُم ت   –يعني بشدقيه  –ُشج  الُک  ال : )و ال  ثُما يُقوُل : أن ا م 

لُون  ِِب ا آت اُهُم اللُّه ِمن ف ْضِلِه...(.  ا الاِذين  ي ْبخ  ْب   رواه البخاريي ْحس 

الله علیه وسلم فرمایيل دي : یو چا ته چې الله  رسول الله صلی وایيهغه له ابوهریره ريض الله عنه څخه روایت دی   -ه:ترجم 

د مال زکات نه ورکوي، د ده  دغه مال به د قیامت په ورځ د یوه رسخرییيل مار په بڼه ) هغه مار چې  پاک مال ورکړی وي او هغه

ړې دغا دده غه به د قیامت په ورځ په رسيې ویښته نه وي او دا د ده  د زهر لرلو نښه ده ( وگرځي او دا مار به دوه غاښونه لري ه

 مربعليه السالمپیغو بیا به ورته وایي : زه ستا مال یم او زه ستا خزانه یم او بیا ونیيس اکي امو ژ او بیا به هغه په دواړو  طوق يش

لُون  ِِب ا آت اُهُم الّلُه ِمن ف ْضِلِه( . ا الاِذين  ي ْبخ  ْب  ال  ي ْحس   دغه مبارک آیت تالوت کړ: )و 

امِ )وعن أيب هريرة ريض الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :  ا ؛ إالا م  ه  قا ا ح  ة  ال يؤ د ي ِمنه  ال  ِفضا ب  و  اِحِب ذ ه  ن ص 

ج   نُبُه و  ا ج  ه نام  ف يکو ي ِبه  ا يِف ن اِر ج  ل يه  ، ف أحِمي ع  اِئُح ِمن ن ار  ف  ت ل ُه ص  ِة ُصف ح  ا ک ان  يوُم الِقيام  ت  ِبيُنُه و  ظ هرُُه ؛ کُلاام  ب ر د تإذ  أِعيد 

ا ال الناارِ  ل ُه يِف يوم  ک ان   إما ناِة و  ا ال الج  ِبيل ُه : إما نة  حتی يقَض  ب ني  الِعب اِد؛ ف ري ي س  اُرُه خ مِسني  ألف  س   مسلم  حیحص.   (ِمقد 

رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل : هیڅ د طال او نقرې  وایيهغه  له ابوهریره ريض الله عنه څخه روایت دی  -:ترجمه

څښنت نشته چې دهغه حق )زکات( نه ورکوي مگر دا چې  د قیامت په ورځ به ورته د اور تختې يش او د دوزخ په اور به گرمې 

ځوس ه ورځ چې اندازه یې پنبه پرې داغل کیږي او کله چې دا تختې یخې يش بیا به گرمیږي په هغاو شا يش د ده  ډډه او ټنډه 

 .ه د جنت یا دوزخ په لوري ووینيويش او دوی خپله الر  فیصلهاله ده، ترڅو د بندگانو ترمنځ زره ک

 -د زکات مستحقین:

ه ک د زکات مستحق خلک په اسالمي رشیعت کې معلوم دي او پرته ددغو کسانو څخه بل چاته زکات ورکول درست نه دي او

ال ورکړي، زکات يې نه صحیح کیږي. د زکات مستحق خلک په الندې آیت کې ذکر شوی څوک غیر مستحق کس ته د زکات م

يِف الر ق اِب دي ِة ُقلُوبُُهْم و  اْلُمؤ لاف  ا و  ل ْيه  اِمِلني  ع  الْع  اِكنِي و  س  اْلم  ر اء و  ق اُت ِللُْفق  د  يِف س   : )إَِّنا ا الصا ارِِمني  و  الْغ  او  ًة ِبيِل اللِّه و  ِبيِل ف ِريض  بِْن السا

الّلهُ  ِكيم  ( م ن  الّلِه و  ِليم  ح    ۶۰التوبة :  .ع 

ې صدقې )زکاتونه( يواځې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او دهغو کسانو لپاره دي چې پر دغو بیشکه همدا خربه ده چ -:ترجمه

ه دي دچا به زړونوکې چې الفت) مینه او اسالم ته رغبت( اچولی يش او په ) باندې عامل) راټولوونکي( مقرر وي او دهغو لپار 

آزادولو د( څټونو ) دمریانو مکاتبانو( کې )به رصف کولی يش( دغه مقرره فریضه ده دالله له جانبه او الله ښه عامل ښه حکمت 

 واال دی.
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ِوي )عبدالله بن عمرو ريض الله عنهام، عن النبي صلی الله عليه وسلم قال :  وعن ِني، و ال  لِِذي ِمراة  س  ُة ِلغ  ق  د  .  ابوداود (ال ت ِحلُّ الصا

 والرتمذي 

غني  لله عبدالله بن عمرو ريض الله عنهام څخه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د زکات ورکو  -:ترجمه

 ته حالل نه دي او نه هم  روغ او سامل سړي ته .

ُه ل يس  املِسِکنيُ )عن أيب هريرة ريض الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال :په يو بل حدیث رشیف کې راځی:   الاِذي ت رُدُّ

يست حيي أو ال   ل ِکِن املِسِکنُي الاِذي ل يس  ل ُه غنى، و  األکل ت اِن، و  افاً األکل ة و   البخاري صحیح .  (يسأ ُل النااس  إلح 

له ابوهریر ريض الله عنه څخه روایت دی وایي : رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل : مسکین هغه نه دی چې په  -:ترجمه

ه کوي ) د چا ن، بلکې مسکین هغه دی چې دهغه رسه مال نه وي او حیا ځيه ور د خلکو د دروازو تیوه مړۍ او یا دوه مړۍ پسې 

 څه نه غواړي( او یا دا چې د خلکو څخه یې په ډیر ارصار نه غواړي .

عبداملطلب بن ربيعة بن الحارث ريض الله عنه، قال :  عند زکات مال د پیغمربعلیه السالم اوالد او سيد ته ورکول جواز نلري. 

ق اِت إَّنا   )قال رسول الله صلی الله عليه وسلم  د  ِذِه الصًّ د  إنا ه  ما د  و ال آلِل ُمح  ما إناه ا ال ت ِحلُّ لُِمح  اُخ النااِس، و   سلم مصحیح .  (ا ِهي أوس 

قیناً ی له عبداملطلب بن ربیعه بن حارث ريض الله عنه څخه روایت دی وایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل :  -ه:ترجم

 . او د ده  د کورنۍ لپاره  -د مال خريي دي او دا حالل نه دي د محمدـصلی الله عليه وسلمدا صدقې د خلکو 

  -خلص مطلب:

آیتونه او حدیثونه د دې  بیانونکي دي چې : د زکات مرصف په الندې ډولونوکې منحرص دی او نوروته یې ورکول صحیح نه دي 

 او هغوی دا دي .

 یږي.خو نصاب ته نه رسمال ولري هغه چاته ویل کیږي چې   -مع ده :د فقیر ج، فقراء -۱

 څخه يې حالت بد وي. يڅ مال ونلري او له فقريههغه چاته ویل کیږي چې  -د مسکین جمع ده : ،مساکین -2

 ي.و  مقررباندي هغه کسان چې د زکات په راټولو او د هغه په حساب او کتاب او مستحق ته د هغه په رسولو  -العاملون علیها: -۳

 .(پل ځان آزادولو لپاره بادار ته د پيسو ورکولو څخه عاجز ويهغه مکاتب مریان چي د خ.) د غالمانو څخه عبارت دي - وفی الرقاب: -۴

 چې د قرض څخه زيات مال ونلري  چې نصاب ته ورسیږي.قرضدار هغه د غارم جمع ده  -الغارمون: -۵

 ې جهاد کوي.ه الر کپخه عبارت دی چي دالله څد هغه چا  - سبيل الله :ويف -۶

 ورکړ يشورته دومره زکات   په سفر کې خالصه شوې وي دهغه مسافر څخه عبارت دی چې د سفر توښه یې -ابن السبیل : -7

 ولو که په وطن کې مال ولري. يې پوره يشچي حاجت 

الزم ده چې د بيوزلو ، مسکينانو، فقريانو ته  نن صبا چې د ژمي سختې شپې او ورځې دي کوم کسان چې غنيان وي دوی ته

الس ورکړي او دوی ته د زکات مال ورکړي له یوې خوا به يې غاړه خالصه يش او له بل پلو به د مستحقینو الس نيوی ويش . 

لۍ سطحه ز که چريې د ټولنې غني خلک د خپل د زکات مال  مستحقینو ته ورکړي زمونږ باور دی چې  د ټولنې څخه د فقر او بیو 

ې صاحب د نصاب وي زکات ورباندې فرض وي دفقیرانو او مسکینانو په خاطر د وخت څخه او بعَض خلک چ به راښکته يش.

 مخکې هم زکات ورکولی يش.

 



 
10 

 

 .او د دین له ارکانو څخه یولوی رکن دی د بناګانو څخه پنځمه بناء ده  حج د اسالم  -: حج،  پنځمه بناء

 په ټول عمر کې حج یوځل فرض کړی او حج یې له ډیرو غوره عملونو څخه گڼلی دی . پرغني مسلامن باندې الله تعالی  

 قبول شوی حج هغه دی چې د گناه څه شبهه په هغه کې نه وي یوځای شوې او د داسې حج بدله جنت دی .

الله تعالی میلامنه دي، الله تعالی دوی راوغوښتل،  وی داو د دي ه یې بښل شوينو خوشحايل ده د حاجیانو په حال چې گناهون

 نه سوالونه او دعاوې وغوښتې، الله یې غوښتنې پوره کړې .تعالی دوی یې بلنه ومنله او دوی د الله 

ر  ف إِنا الله ن ك ف  م  ِبيالً و  ِن اْست ط اع  الیه س  لِّلِه ع ىل  النااِس ِحجُّ الْب ْيِت م  ( الله تعالی فرمایي: )و  ال ِمني  ِن الْع    ۹7عمران :  آل غ ِنيٌّ ع 

هغه کورته د رسیدو وس ولري او که څوک  د چې او خاص الله تعالی لره ) فرض ( دی حج د کور د الله په هغه چاباندې -ترجمه:

 د دې  فرمان له عميل کولو نه انکار وکړي، نو هغه دې په دې پوه وي چې الله له ټولو عاملیانو څخه بې نیازه دی.

اِمر  ي أْتنِي  ِمن ُكل    ع ىل  كُل  ض  ااًل و  ج  ي أْتُوك  ِرج  أ ذ ن يِف النااِس ِبالْح  ِميق   الله تعالی فرمایي: )و  ي ْذكُُروا  *ف جٍّ ع  ن اِفع  ل ُهْم و  ِلي ْشه ُدوا م 

أ طِْعُموا اْلب ائِ  ا و  اِم ف كُلُوا ِمْنه  ِة األ نْع  ز ق ُهم م ن ب ِهيم  ا ر  ات  ع ىل  م  ْعلُوم  ِقري (الحج : اْسم  اللاِه يِف أ ياام  ما   2۹ – 27س  الْف 

دوی به تاته پیادل رايش او پر هرخوار ډنګر اوښ باندې چې دغه )اوښان( به راځي  او ته په خلکو کې د حج اعالن وکړه -:ترجمه

له هرې لری ژورې الرې نه ددې لپاره چې دوی خپلو فائدو ته حاَض يش او په معلومو ورځو کې دالله نوم يادکړي په هغو بې ژبو 

 او په بدحال فقري يې خوري.څارويو باندې چې هغه )الله( دوی ته ورکړي دي نو تاسو له هغو نه خورئ 

اْلُعْمر ِة ف إناُهام  ي ْنف)وعن عبدالله بن مسعود ريض الله عنه، قال : قال  رسول الله صلی الله عليه وسلم : ج  و  ْقر  ت اِبُعوا ب نْي  الْح  ي اِن الْف 

ِة  الِفضا ِب و  ه  الذا ِديِْد و  ب ث  الْح  نُوب  ك ام  ي ْنِفي الِْكرْيُ خ  الذُّ ناة  و  رْبُور ِة ث و اب  إالا الْج  ة الْم  جا ل ْيس  لِلْح   . رواه الرتمذي والنسايئ  (و 

له عبدالله بن مسعود ريض الله عنه څخه روایت دی وایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل : حج او عمره دواړه  -:ترجمه

ې لرې کوي لکه د پښ )آهنگر( کوره چې د اوسپنې، رسو او سپینو یو په بل پسې اداء کړئ، ځکه دا دواړه فقر او گناهونه داس

 زرو خیری لرې کوي او د مقبول حج ثواب له جنته پرته بل څه نه دی .

ت )عن أيب هريرة ريض الله عنه قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم : ل د  ع  ک يوِم و  ل م يفُسق ؛ ر ج  ا الب يت  ف ل م يرُفث و  ذ  جا ه  ُه م ن ح 

هُ    . متفق علیه (أمُّ

له ابو هریره ريض الله عنه څخه روایت دی وایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل : څوک چې د ) الله ( د دې  -:ترجمه

کور حج اداء کړي او د بی حیایئ خربې ونه کړي او د الله له پیروۍ نه د باندې نيش،  داسې خپل کورته راستنیږي لکه د موره 

 نوی دنیا ته راغلی وي .چې 

أ لُوُه ف أعط اُهم)وعن جابر، قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : س  ابُوُه، و  اُهم ف أج  ع  فُداللِه ؛ د  ُر و  الُعاما اُج و   لبزار رواه ا. (الُحجا

کوونکي  حج کوونکي او عمرهوفرمایل :رب صلی الله علیه وسلم له جابر ريض الله عنه څخه روایت دی وایي: د الله پیغم -:ترجمه

و قبوله کړه او دوی د الله نه دعاوې وغوښتې، نيې غوښتنه  د الله تعالی ډله )میلامنه( دي، الله تعالی هغوی راوغوښتل، نو دوی 

 الله تعالی د دوی غوښتنې قبولې کړې .

 


