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 1۷/1۰/۲۰۲۰              وردک عبدهللا
 

 !کلیسم ل کوټمهمو  نوځید 
 

 !او قدرمنو لوستونکو رانوګ
او  هڼورو ولټ دیاو با ،یکار د هښ رډې ویالحمدهلل، دا  ېکوي، چ ېکنیل ښې ېرډې ېندیاو خو هڼورو ېنځیسبا،  نن
 .يړته ادامه ورک کنویل وښخپلو  دیبا ،ېندیخو
 .شي کلیول هګپه سمه تو دیبا کي،ټ ېنځی ېده، چ ړو ادولوی د
 :هګمثال په تو د
 

 .(✅) الحمدهلل  -1

ه پ فیشي، او هغه د قرآن شر ولټول ېک ف،یپه قرآن شر دیبا کل،یسم ل ېد هغ ېچ ،ید یکټ یعرب وی الحمدهلل،
الفاتحه، د سورة االنعام، او سورة  توجه، د سورة ندویاو خو وڼد ورو ،ېوازیشته. زه  ولډ کليیپه ل ېک ونویاځ روډې

 .ومځرګته راالکهف، شروع 
 .يیږحساب ېپه آخر ک تینمبر، د آ تید آ ېده، چ ړو ېادونی د
 

 .(✅) نیرب الٰعلم  -۲

 ت،یآ ۸د سورة النمل، په  ت،یآ يړسمه امالء، د سورة الفاتحه په لوم کيټاو د دغه  ،ید یکټ یعرب ویهم  یکټ دغه
 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۲او د سورة السجده په  ت،یآ ۶۵د سورة المومن په 

 

 ۳۰سمه امالء، د سورة النمل په  ېجمله ده، او د دغه جمل یعرب وهی هم جمله دغه(. ✅) میبسم هللا الرحٰمن الرح - ۳

 .ده ېذکر شو ېک تیآ
 

 .(✅) ان شاءهللا - ۴

 ت،یآ ۹۹په  وسفید سورة  ت،یآ ۷۰سمه امالء، د سورة البقره په  کيټاو د دغه  ،ید یکټ یعرب ویهم  یکټ دغه
 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۶۹او د سورة الکهف، په 

 

 .(✅) رحمت هللا  -۵

او د سورة  ت،یآ ۵۰د سورة الروم په  ت،یآ ۷۳د سورة هود په  ت،یآ ۲1۸سمه امالء، د سورة البقره په  کي،ټدغه  د
 .شي کلیول“ تهو رحمت هللا و برکا کمیالسالم عل” دیسالم با ېمعنا، چ ېده. دا پد ېذکر شو ېک تیآ ۵۶االعراف په 

 میاو سورة مر تونو،ی، آ۹۸، ۸۲سمه امالء، د سورة الکهف، په  کي،ټدغه  رحمة هللا، هم درسته ده، او د ه،ګهمدارن
، “و رحمة هللا و برکاته کمیالسالم عل”شي،  کلیهم ول ېپه بل عبارت، که سالم داس ایده.  ېذکر شو ،ېک تیآ ۲1په 

 .هم درسته ده
 

 .(✅) مسجد الحرام  -۶

د سورة  ه،ګده. همدارن ېذکر شو ېک تونویآ 1۹1، او 1۵۰، 1۴۹، 1۴۴سمه امالء، د سورة البقره په  کي،ټدغه  د
ده. د  ېهم ذکر شو ېک تونویآ ۲۸، او 1۹، ۷او د سورة التوبة، په  ت،یآ ۳۴او د سورة انفال په  ت،یآ ۲۵الحج، په 

 .يیږک لیواقع ده، و ېک هړپه ز یېکعبه  ېچ جومات ته، یلو ېفیشر ېد مک ،یکټدغه  ېده، چ ړو ېادونی
 

الحرام  تیده. د ب ېذکر شو ېک تیآ ۹۷او  ت،یآ ۲سمه امالء، د سورة المأىده، په  کي،ټ دغه د(. ✅الحرام ) تیب - ۷

 .نور نومونه هم شته دي
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 .(✅) ماشاءهللا - ۸

 وی ېده. کله چ ېذکر شو ېک تیآ ۷په  ،یاو د سورة االعلٰ  ت،یآ 1۸۸سمه امالء، د سورة االعراف په  کي،ټدغه  د
 .نظر نشي وڅتر  ېچ ي،یماشاءهللا، ووا د،ینو با ني،یعمل وو ایکار او  هښمسلمان د چا 

 

 .(✅) سبٰحن هللا - ۹

او  ت،یآ 1۵۹د سورة الصٰفت په  ت،یآ ۶۸د سورة القصص په  ت،یآ ۲۳سمه امالء، د سورة الحشر په  کي،ټدغه  د
 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۰۸په  وسفید سورة 

 

 .(✅) جنت الفردوس  -1۰

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۰۷سمه امالء، د سورة الکهف، په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) رسوُل هللا - 11

د سورة االعراف په  ت،یآ 1۷1د سورة النساء په  هګده. همدارن ېذکر شو ېک بهیسمه امالء، په کلمهٔ ط کي،ټدغه  د
 .ده ېذکر شو ېک ت،یآ ۵او د سورة الصف په  ت،یآ ۲۹د سورة الفتح په  ت،یآ ۵۳د سورة االحزاب په  ات،یآ 1۵۸

 

 .(✅) رسوَل هللا - 1۲

 .ده ېذکر شو ېک ات،یآ ۶1او د سورة التوبة په  ت،یآ 1۵۷سمه امالء، د سورة النساء په  کي،ټدغه  د
 

1۳ -   ٌ  ٌ  .(✅) رسوُل اللهُمحمُد

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۲۹سمه امالء، د سورة الفتح په  ،ېدغه جمل د
 

 .(✅) میصراط مستق - 1۴

د سورة الزخرف په  ه،ګده. همدارن ېذکر شو ېک تونویآ ۲1۳، او 1۴۲سمه امالء د سورة البقره په  ،ېدغه جمل د
 .ده ېذکر شو ېک ت،یآ ۲۲او د سورة الملک په  ت،یآ ۳۹د سورة االنعام په  تونو،یآ ۶۴، او ۶1، ۴۳
 

 .(✅) ِشفاء - 1۵

مسلمان دپاره  ضیمسلمان د بل مر وی ېده. کله چ ېذکر شو ېک تیآ ۵۷په  ونس،یمه امالء، د سورة س کي،ټدغه  د
 .پکاروي یکټدغه  اینو ب ،ېدعا کو

 

 .(✅)راً یجزاک هللا خ - 1۶

 .يیووا دیهغه ته دغه جمله با ړینو بل س ي،ړکار وک هښ ویمسلمان  وی ېچ کله
 

 .(✅) هللا لیسب یف - 1۷

او د  تونو،یآ 1۶۹، او 1۵۷او د آل عمران په  تونو،یآ ۲۴۶، او ۲1۸سمه امالء، د سورة البقره په  ،ېدغه جمل د
 .ده ېذکر شو ېک تیآ 11سورة الصف په 

 

 .(✅) بینصر من هللا و فتح قر - 1۸

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۳سمه امالء، د سورة الصف په  ،ېدغه جمل د
 

 .(✅) راجعون هیانا هلل و انا ال - 1۹

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۵۶سمه امالء، د سورة البقره په  ،ېدغه جمل د
 

 .(✅) کل نفس ذأىقة الموت - ۲۰

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۸۵سمه امالء، د سورة آل عمران په  ،ېدغه جمل د
 

 .(✅) قرآن - ۲1

 ېک تیآ ۳په  وسفیورة او د س ت،یآ 111او د سورة التوبه په  ت،یآ 1۹سمه امالء، د سورة االنعام، په  کي،ټدغه  د
 .ده ېذکر شو ېک
 

 .(✅) دیقرآن المج - ۲۲

 .ده ېذکر شو ېک تیآ يړسمه امالء، د سورة ق، په لوم کي،ټدغه  د
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 .(✅) نیقرآن مب - ۲۳

 .ده ېذکر شو ېک تیآ يړسمه امالء، د سورة الحجر، په لوم کي،ټدغه  د
 

 .(✅) میقرآن العظ - ۲۴

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۸۷سمه امالء، د سورة الحجر په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) زبور - ۲۵

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۶۳سمه امالء، د سورة النساء، په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) تورات - ۲۶

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۶۶سمه امالء، د سورة المأىده، په  کي،ټدغه  د

 .ده ېذکر شو ېک تونویآ ۶۶، او ۴۷أىده، په سمه امالء، د سورة الم کي،ټ دغه د(. ✅) لیانج - ۲۷
 

 .(✅) القدر لةیل - ۲۸

 .ده ېذکر شو ېسمه امالء، د سورة القدر، په شروع ک کي،ټدغه  د
 

 .(✅) عمره - ۲۹

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۹۶سمه امالء، د سورة البقره په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) ایدن - ۳۰

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۲1۷سمه امالء، د سورة البقره په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) آخرت - ۳1

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۲1۷سمه امالء، د سورة البقره په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) عبدهللا - ۳۲

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۳۰په  م،یسمه امالء، د سورة مر کي،ټدغه  د
 

 .(✅) عبدالرحٰمن - ۳۳

 .ده ېذکر شو ېلرحٰمن بن عوف په نامه کسمه امالء، د عبدا کي،ټدغه  د
 

 .(✅) فضل هللا - ۳۴

 ۴د سورة الجمعه په  ېک تونویآ 11۳، او ۸۳د سورة النساء په  ت،یآ ۶۴سمه امالء، د سورة البقره په  کي،ټدغه  د
 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۲1په  دیاو د سورة الحد ت،یآ
 

 .(✅) نعمت هللا - ۳۵

، او ۲۸په  میاو د سورة ابراه ت،یآ 11او د سورة المأىده په  ت،یآ ۲۳1سمه امالء، د سورة البقره په  کي،ټدغه  د
 .ده ېذکر شو ېک تونویآ ۳۴
 

مسلمان د بل  وی ېده. کله چ ېذکر شو ېامان هللا په جمله ک یسمه امالء، د ف کي،ټ دغه د(. ✅امان هللا ) - ۳۶

 .يیدا جمله ورته واپه اماني کوي، نو  یمسلمان سره خدا
 

 .(✅) لیاسٰمع - ۳۷

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۵۴په  م،یسمه امالء، د سورة مر کي،ټدغه  د
 

 .(✅) ٰییحی - ۳۸

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۹۰په  اءیاو د سورة االنب ت،یآ ۷۴سمه امالء، د سورة ٰطٰه، په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) یموسٰ  - ۳۹

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۷۷سمه امالء، د سورة ٰطٰه، په  کي،ټدغه  د
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
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 .(✅) میابراه - ۴۰

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۶۹په  اء،یسمه امالء، د سورة االنب کي،ټدغه  د
 

 .(✅) ٰمنیسل - ۴1

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۵او د سورة النمل په  ت،یآ ۷۹په  اء،یسمه امالء، د سورة االنب کي،ټدغه  د
 

 .(✅) دیشه - ۴۲

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۷سمه امالء، د سورة الحج، په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) جنت -۴۳

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۲سمه امالء، د سورة محمد، په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) جهنم - ۴۴

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۴۳او د سورة الحجر په  ت،یآ ۹۸په  اء،یسمه امالء، د سورة االنب کي،ټدغه  د
 

 .(✅) سیابل - ۴۵

 .ده ېذکر شو ېک تیآ ۲۰او د سورة سبا په  ت،یآ 11۶سمه امالء، د سورة ٰطٰه، په  کي،ټدغه  د
 

 .(✅) الطاغوت لیسب - ۴۶

 .ده ېذکر شو ېک تیآ 1۵۷سمه امالء، د سورة النساء، په  کي،ټدغه  د
 

 :کيټ ړپام و د
شوي مثالونه،  ېاندړدغه و کنه،یهم ذکر شوي دي، او پدغه ل ېک ونویاځپه نورو  دید قرآن مج کي،ټپورتني  دغه
 .شوي دي ېاندړامالء په خاطر، و ېد سم کوټد دغو  ېوازی
د هغه د حال  خه،څکه له چا  ه،ګکوي. د مثال په تو ېپور هړپه ز رهډې کنهیل وهیسمه امالء کارول،  و،یکټ دغه د
خوندور او په  رډېورکول،  وابځنو دغه شانته  م،ی هښالحمدهلل،  ېچ يیووا ېک وابځشي، او هغه په  لړوک تنهښپو
 .وي ېپور هړز

 وهیاو همدا شانته، د  ؛یکار د یکلښاو  هښ ومرهڅ لیکار د سرته رسولو دپاره، د ان شاءهللا، و وهید  ه،ګهمدارن
 .کوي یویمخن هګتو هښد بد نظر، په  ل،یسره، د ما شاءهللا و دلویشي په ل الليګ
 

هغه، هللا)ج( ته  ېراولي، چ ېک ړۍن ولهټ: هللا)ج(، د هغه شانته سوله په افغانستان او په ېدعا کوم چ ېک یپا په
 .نیالٰعلم اربی نیمقبوله او منظوره وي. آم

 .والسالم
 
 :کهړیا زما

abdullahwardak53@gmail.com 
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