
 1 

invitation.com-www.islamic 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )لنده ييزندنه إسالمد( 
احلمدهللا رب العاملني، والصالة والسالم على إمام املرسلني نبينا 

 .حممد وعلى آله وأصخابه أمجعني
  يكول ح  يه كلكه كواهي يمعىن داده ح إسالمد: أّما بعد

داهللا تعاىل حخه برته بل هيحوك به حقه دعبادت اليق نشته، او 
 .دي ييغمربداهللا تعاىل استاذي او  -صلى اهللا عليه وسلم–حممد 

داسي كواهي حي يه زره باور او تصديق، يه ربه إقرار، او يه أندامونو 
 .ددي كواهي يه مقتضى عمل وكري

باور، او ده وا باندي دإسالم دغه معىن دإميان يه شريو أركان
إسالم يه ينحه أركانو باندي عمل، او يه دغه أركانوا كسي دإحسان 

 .يه كولو سره سرته رسريي
هغه آخري دين دي كوم حي ئي يه  )جل جالله(داهللا  إسالم*

 .باندي رالرييل دي خيل آخري ييغمرب حممد 
يرته لدي  )جل جالله(هغه سييحلي دين دي حي اهللا  إسالم*

http://www.islamic-invitation.com/
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دا  )جل جالله(ه بل دين نه قبلوي، او اهللا هيح حا حخله 
وريكي سييحلي دين دير أسان كرحويل دي هيح سختيا او مشقت 

 ههغه ح )مسلمانانو(ددي دين به منونكو  )جل جالله(نه شته، اهللا 
 .ندي واجب كري حي دوي ئي توان نه لري

يه  )جل جالله(هغه دين دي حي بنياد ئي داهللا  إسالم*
ئي  او شعار ايسودل شوي دي، سكاره نسه )يووايل(يت وحدان

رشتيا ويل دي، دار ومدار ئي يه عدل او إنصاف دي، يه حق 
 .او مهرباين ده نرميوالر دي، او روح ئي 

كارونو   يلوي دين دي حي خلكو ته دهغ مقدس هغه إسالم*
وي ددنيا او آخرت كته وريكي وي، او د دو الرسوونه كوي حي 

حي ددوي دين او دنيا ته حيان او ويروي نه ئي داروي دهغه كارونو 
 .رسوي

دخلكو  )جل جالله(هغه دين دي حي يدي سره اهللا إسالم *
خراب عقائد او أخالق إصالح كرل، او هم ئي ورله ددنيا او 
آخرت زندكي برابره كره، او يدي إسالم سره ئي هغه بدبينه او 

مينح جورست او يووايل جال جال زرونو او بيلو بيلو خواهشاتو تر 
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باطل دتياركوو نه ئي خالص كرل، حق طرف ته ئي  داو راوست، 
 .بلنه وركره، او مسي لياري ته ئي برابر كرل

يه خيلو تولو أخبارو أو  هغه مضبوط دين دي حي إسالم*
حي ئي خرب  هأحكامو كي �ايت رشتوين او حمكم دي ، يه ح

لي ئي يه عدل او وركري دي هغه تول رشتيا او حق دي، فيص
إنصاف كري دي، خوا دغه خرب وركول يا فيصلي كول يه صحيح 
عقائدو يوري أره لري، يا يه نيكو أعمالو يوري، يا يه خائسته 

 .أره لري يا يه لورو آدابو يورياو أخالقو يوري، 
 :دإسالم دييغام هدف دالندني أمورو عملي كول دي*
او خالق  )ييرورش كونك(خلكو باندي دهغوي خيل رب -1

خائسته منونه هغه  )جل جالله(يريندل، حي داهللا  )ييداكونكي(
ه مهنامي نه شته، او دهغه لور او اوجت ر ويريين حي هغي كي ورس

صفتونه وييزين حي هغي كي ورسره بل مقابل نه شته، او دهغه 
هغه دحكمت نه دك كارونه ويريين حي يه هغي كي ورسره شريك 

جل (و دا وه يريين حي يواحي مهدغه اهللا او برخه دار نه شته، ا
دعبادت مستحق دي حي يه عبادت كي بل اندول نه ) جالله
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 .لري
حي بل برخه دار – )جل جالله(خلكو ته يواحي ديو اهللا -2

يه يوره كولو او عملي   دعبادت بلنه وركول، دهغه حه -لري نه
ه ي يه خيل كتاب، او دييغمرب  )جل جالله(كولو سره حي اهللا 

سنتو كي ددوي لياره دين كرحويل دي، خوا هغه يه نيكو كارونو 
ه منع كول وي، يه  د بدو كارونو حخكول وي، او يا باندي أمر 

 .كوم كي حي ددوي ددنيا او آخرت نيكبخيت او كاميايب وي
حاي ه روسته ددوي دحال او حخدمرك  ددوي خلكو ته-3

يه  دوي ورسره يادونه كول حي دورتك يادونه كول، او دهغه حه
ه ديورته كيدو يه وخت كي، او خيلو قربونو كي، او دقربونو حخ

و ددوي دورتك دحاي يه ، اخمامخ كريي دحساب يه وخت كي
يا به  حي ددوي دخيلو عملونو مطابق يادونه وركول  باره كي

أور وي ، كه عملونه ئي خه وي جزاء  د دوزخ جنت وي او يابه
بدله  او ه عملونه ئي بد وي نو جزاءو بدله به ئي سه وي، او كا

 .به ئي بده وي
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 خالصههم او ضروري قواعد يه الندني تكو كي دإسالم مُ *
 :كوالي شو

 :)أركان(بناوي دإيمان : أول
 :)لري )أركان(إيمان شيربناوي (
باندي إيمان ) جل جالله(اهللا  يه:)ركن(دإيمان لمري بنا*
 .لرل

 :لرل الندين أمورو ته مشتمل ديباندي إميان  )جل جالله(يه اهللا 
يه ربوبيت باندي إميان لرل، يعين دا يوره  )جل جالله(داهللا -أ

نكي، اختيار مند، دخملوقاتو دتولو  و باور كول حي يالونكي ييداكو 
نكي و نكي، او يه تول عامل كي تصرف كو و كارونو نظام حلو 

 .دي )جل جالله(يواحي يو اهللا 
ت باندي إميان لرل، يعين دا يوره يه ألوهي )جل جالله(داهللا -ب

يه حقه سره معبود او  )جل جالله(باور كول حي يواحي اهللا 
ه يرته نور تول حخ )جل جالله(ق دي، او داهللا يال دعبادت

 .دي حقهاو يه نا معبودان باطل
يه نومونو او صفتونو باندي إميان لرل،   )جل جالله(داهللا -ج
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لره  )جل جالله(حي اهللا يعين يه دي باندي يوره باور كول 
خائستة نومونه، او دكمال واال اوحت صفتونه دي، لكه حرنكه 

 .حي ئي يه قران كرمي او أحاديثو كي ذكر شوي دي
 يه مالئكو) جل جالله(داهللا : )ركن(دإيمان دوهمه بنا

 :باندي إيمان لرل )شتوير ي(
 )جل جالله(عزمتند بندكان دي، اهللا  )جل جالله(مالئك داهللا 

عبادت   )جل جالله(ييدا كري دي، أو هغوي يواحي ديو اهللا 
جل (اهللا  لره او هغوي. نكي او دهغه دحكم تابعدار ديو كو 

يه جال جال كارونو مكلف كري دي، او حيين ددغه  )جالله
 : مالئكو حخه جه يه بيلو بيلو كارونو مكلف دي

 له طرفه يه وحي )جل جالله(حي داهللا  )عليه السالم( جبيرل*
ه خوس )جل جالله(جاباندي حي داهللا  راورلو مكلف دي يه هغه

  .ان ديييغمرب حي هغوي أنبياء او  وي
حي يه بارانونو او بوتو شنه كولو  )عليه السالم( بل ميكائيل*

 . باندي مكلف دي
حي دشييلي يه يوكولو باندي  دي )عليه السالم(بل إسرافيل *
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 وهي كولو يه وخت كي  دخملوقاتو دمره شييلي به ، يوهمكلف دي
 . ددوباره روندي كولو يه وخت كيبه او بله شييلي 

حي دمرك يه وخت كي  دي )عليه السالم( بل ملك الموت*
 .دروحونو يه قبض كولو باندي مكلف دي

يه كتابونو باندي ) جل جالله(داهللا : )ركن(إيمان دريمه بنا  د
 : إيمان لرل

كتابونه رالرييل دي كوم كي يه خيلو ييغمربانو   )جل جالله(اهللا 
او . حي دبندكانو لياره الرسونه، او خري خواهي، او كاميايب ده

 :ه الندين كتابونه معلوم ديحخمونر ته ددعه كتابونو 
 )عليه السالم(يه موسى  )جل جالله(كوم حي اهللا   :تورات-1

 .رالرييل دي، اودا دبين إسرائلو يه كتابونو كي غت كتاب دي
 )عليه السالم(يه عيسى  )جل جالله(م حي اهللا كو   :إنجيل-2

 .رالرييل دي
ته وركري  )عليه السالم(داود  )لهجل جال(كوم حي اهللا:زبور-3

 .ؤ
 .صحيفي) عليه السالم(دإبراهيم  -4
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يه  )جل جالله(حي اهللا دي دا هغه لوي كتاب  :قرآن كريم-5
باندي رالرييل دي، يدي سره اهللا  خيل آخري ييغمرب حممد 

خمكين تول كتابونه منسوخ او ختم كره، او ددي   )جل جالله(
ساتنه ئي خيل حان ته وسيارله ددي لياره حي  )قرآن كرمي(كتاب 

دا قرآن كرمي دقيامت دورحي يوري يه تول خملوق باندي حجت 
 .اودليل يايت شي

يه ييغمبرانو ) جل جالله(داهللا : )ركن(ه بناحلورمد إيمان 
 :إيمان لرل

خيلو بندكانو ته ييغمربان رالرييل دي، حي  )جالله جل(اهللا 
دي، او آخرين رسول حممد  )عليه السالم(نوح  )ييغمرب(أولين رسول
   حي دمرمي  )عليه السالم(دي، او تول ييغمربان  دعيسى

يه مشوليت  )عليه السالم(عزير دحوي دي، او  )عليها السالم(
خملوق  )جل جالله(دوي تول بشر يعين بنيادمان دي، او داهللا 

ه دوي ته دخيل ربوبيت دخصوصيتونو حخ )جل جالله(دي، اهللا 
و وركري، بلكه هغوي دنورو بندكانو يه شانته بندكان ؤ هيح نه 

باندي مشرف او  )وحي لريلو(يه رسالت  )جل جالله(و، اهللا ؤ 
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لو سره يه رالري  دحممد  )جل جالله(او اهللا . ؤعزمتند كري 
تولو  حممد  )جل جالله(مه كره، اهللا ي سلسله ختييغمرب د

 .خلكو ته ييغمرب راو لريه، دهغه نه روسته بل ييغمرب نه شته
 :دآخرت يه ورح باندي إيمان لرل:)ركن(ه بنا ينحمد إيمان 

دآخرت ورح حي دقيامت ورح ده، هغه ورح ده حي دهغي نه 
تول خلك  )جل جالله(روسته بله ورح نه شته، يدغه ورح به اهللا 

ه روندي رايورته كوي، دمهيشه زندكي لياره يا حخقربونو د
دنعمتونو به كور كي حي جنت دي، او ياد دردناك عذاب يه كور  

 .كي حي دوزخ دي
ميان لرلو معىن داده حي يه هغه حه باندي دقيامت يه ورح باندي دإ

ه روسته ورسره خمامخ كريي كلك باور او تصديق حي دمرك حخ
 كي نعمتونه، يا يه سوال او جواب، يا يه قرب وكري، لكه يه قرب كي

  .قرب كي عذاب
ه روسته ورسره خمامخ  باور وكري حي دقرب حخ هم يه هغه حهاو 

كريي لكه دقربونو نه رايورته كيدل، او دحشر ميدان ته غونديدل، او 
 .هلته حساب او كتاب كيدل، او بيا يا جنت ته تلل او يا دوزخ ته
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 :يه تقدير باندي إيمان لرل: )ركن(ه بنا شيرمد إيمان 
يه تقدير باندي دإميان لرلو معىن داده حي يدي خربه يوره باور 

 هيعين هغه ح–تول كائنات  )جل جالله(او تصديق وكري حي اهللا 
أندازه كري دي، او تول خملوقات ئي دخيل  -كيدونكي دي  يح

دي، له  خمكين علم او دخيل حكمت دغوستين مطابق ييداكري
ته يه خيل أزيل  )جل جالله(دي كبله تول كائنات او خملوقات اهللا 

علم سره معلوم دي، او دهغه سره يه لوح حمفوظ كي ليكلي دي، 
ددي تولو كائناتو ييداكول غوستل، نو تول ئي  )جل جالله(او اهللا 

ييدا كرل، هيح شي هم ددي خملوقاتو او كائناتو نه كيداي نه شي 
 .به كريي او ييدائش سره رنهيه إراده او ك )جل جالله(مكر داهللا 
 :)أركان(بناوي دإسالم : دوهم

باندي دي، يو  )أركانو( بناؤو دإسالم أساس او بنياد يه ينحه
يه رشتيا مسلمان نه شي كيداي ترحو حي  يوري إنسان تر هغه

ئي يه دغه أركانو إميان نه وي راوري، او يه صحيح توكه ئي نه وي 
 :ري، هغه أركان داديآداء ك

ال إله إّال اهللا (كلمه شهادت ويل : )ركن(بنالمري د اسالم 
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 .)محمد رسول اهللا
 يه رشتيا سره ددي كلمي كواهي وركول دإسالم كلي 

 .أو هغه بنياد دي حي إسالم يري والر دي )يكوجن(
ق او مستحق نه شته الي: حي معنى داده )اهللا الإله إالّ (د *

ه بل هيحوك، حخ )جل جالله(ره يرته داهللا دعبادت يه حقه س
دي، او نور  اليقيه حقه سره دعبادت  )جل جالله(يواحي يو اهللا 

ه دهغي عبادت  حخ )جل جالله(يرته داهللا  يتول هغه حه ح
يعين  )معبود(معىن  )إله(د. دي او به ناحقه كيدائي شي باطل

 .دعبادت مستحق
يه تولو  حممد د: حي معنى داده )محمد رسول اهللا(او د*

خربو او ويناو باندي يوره تصديق او باور كول، او دهغه دتولو 
تابعداري كول، او  -يه كومو ئي حي أمر كري دي–حكمونو 

ه ئي حي منع او رتنه كريده، او وم حخدهغه حه نه حان ساتل دك
 عبادت يواحي يه هغه طريقه كول حي حممد  )جل جالله(داهللا 

 .هغه ئي دين كرحويليري راتك كري دي او 
 :لمونح كول: )ركن( ه بناوهماسالم  د
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يه شيه او ورح كي ينحه وخته ينحه ملوحنونه  )جل جالله(اهللا 
فرض كريدي، ددي لياره حي بندكان ددي ملوحنونو  يه كولو سره 

 )جل جالله(حق أدا كري، او بل داهللا  )جل جالله(يو خو داهللا 
  .دنعمتونو شكر أدا كري

ا ملوحنونه دمسلمان بنده او دهغه درب يه مينح كي او هم د
ـي خربي  ي يتـقوي رابطه او ترون دي، يه ملاحنه كي داهللا سره يت

  .كوي، دهغه نه غوستين كوي
او بل ئي ددي لياره دا ملوحنونه فرض كري دي حي مسلمان 

  .وره او ناروا كارونو حخه منع كريبنده لره دهر نا
ملاحنه باندي ددين خري، دإميان صحيح يه  )جل جالله(أو اهللا 

وايل، او يه دنيا او آخرت كي  داهللا تعاىل ثوابونه مرتب كري دي، 
او هم يه ملاحنه سره بنده ته هغه بدين او نفسي راحت حاصلريي  

 .كوم حي ده لره يه دنيا او آخرت كي دخوشحايل سبب كرحي
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 :وركول زكات: )ركن( ه بنادريمد اسالم 
ه ده حي هر كال به ئي هغه حوك وركوي حي يو صدق زكات

يري واجب شي، او دابه مستحقو كسانو ته حي فقريان او 
وركول ورته جائز دي  زكاتمسكينان او يانور هغه كسان حي د

 .وركوي
يه هغه غريب سري واجب ندي حي دهغه مال او  زكات
 )جل جالله(نصاب ته نه وي رسيديل، بلكه اهللا  زكاتشتمين د

شتمنو او مالدارانو باندي واجب كري دي، ددي لياره  يه زكات
حي ددوي دين او إسالم ورباندي يوره او مكمل شي، ددوي يه 

و أحوالو او أخالقو كي إصالح او زيادت حاصل شي، ددوي ا
 ه أفتونه او مصيبتونه بح كري، او دوي دددوي دمالونو حخ

  .حخه ياك كريكناهونو 
مالداران دخيلو يب وحله او  او هم ددي لياره حي شتمن او

غريبو خلكو سره مرسته او خيكنه وكري، او نور رنك رنك 
ددغه فائدو - زكاتاو دا . دخيكين كارونه ورباندي تر سره كري

شتمنو او  )جل جالله(دهغه مال يه نسبت حي اهللا  -سره سره
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 .مالدارو ته وركري دي، ديره لره برخه او حصه ده
 :روره نيول: )كنر (ه بنا حلورمد اسالم 

حي دقمري مياشتو يه حساب �مه –درمضان املبارك دمياشيت 
روره نيول، يدي مياشت كي تول مسلمانان يه كده  -مياشت ده

سره دورحي دسبا ختلو نه تر ملر دوبيدو يوري خيل تول أصلي 
خوراك، حساك، او كوروايل يوره كول : شهوتونه او خواهشات

ته ددي يه بدل كي دخيلي بسين او ور  )جل جالله(اهللا . يريدي
مهرباين له لوري ددوي دين او إميان يوره كوي، كناهونه ورته خبي، 
او درجي ورته بلندوي، او ددي نه عالوه ورته ددنيا او آخرت هغه 

دروري يه  )جل جالله(لوي خري او نعمتونه وركوي كوم حي اهللا 
 .نيولو سره تريل دي

 :كول  حج: )ركن(ه بنا ينحمد اسالم 
دورتك قصد  )كعيب شريفي(يه خاص وقت كي دبيت اهللا : حج

دياره ديو خاص عبادت دأدا   )جل جالله(او إراده كول، داهللا 
 به دين إسالمدكولو يه خاطر، لكه حرنكه حي دهغي وضاحت 

 .كي شويدي
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باندي  يه عمر كي يو حل يه توان لرونكو )جل جالله(حج اهللا 
 .فرض كريدي

 يه هغه غوره برخه  كي دزمكي انان كي مسلم  يه حج*
راتولريي، ديو رب عبادت كوي، او يو  -حي مكه شريفه ده–

، دمشر او كشر، شتمن او يب وحله، اجوي )احرامونه( رنك جامي
تاكلي سبني او تور تر مينح هيح توبري نه وي، تول يو شان دحج 

دعرفات : مراسم أدا كوي، حي ددغه مرامسو نه لوي او غت مراسم
 ودريدل، دكعيب شريفي نه  كسي  يه ميدان

طواف كول، دصفا او مروه ترمينح  -قبله ده حي دمسلمانانو–
 .وهل دي مندي

ي دي حي ـيايت ديين او دنيوي كتز او يه حج كي نوري ديري 
 .دهغي مشريل او راكريول ممكن ندي

 :إحسان كول: دريم
داهللا حي دإميان او إسالم يه رنا كي ته  :إحسان دي ته وائي

لره  )جل جالله(داسي عبادت وكري لكه حي ته اهللا  )جل جالله(
معىن . نه ويين نو هغه خو تا ويينلره  )جل جالله(ويين، كه ته اهللا 
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يه وراندي والر  )جل جالله(داحي ته يه زره كي دا راويل حي ته داهللا 
دسنتو  او دغه عبادت به دييغمرب . ئي او دهغه عبادت كوي

او تول هغه حه جه خمكي . او خمالفت به ئي نه كوي مطابق كوي،
 .بيان شول دغي ته دإسالم دين ويلي شي

م دمسمانانو إنفرادي او حي إسال سكاره او معلومه خبره ده*
كري ده حي   او ترتيب ندكي يه هغه طريقه منظمهاجتماعي ز 

دهغوي ددنيا او آخرت نيكبخيت او كاميايب وريكي ده، له دي  
يه شرعي  )واده(دمسلمانانو لياره نكاح  )جل جالله(كبله اهللا 

طريقه حالل او جائز كري دي او تينكار ئي يري كري دي،او 
زنا، لواطت، او نور تول ناوره او دفحاشي كارونه ئي حرام كري 

او يه يب وحله او بيجاره خلكو باندي  -خيلويل–صله رمحي . دي
ارنكه هر  خائسته مهد. مهرباين او دهغوي يالنه ئي واجب كريده

او سه أخالق كول ئي واجب كري، او تينكار ئي يري كري دي، 
او هر رنك بد او بيكاره أخالق ئي حرام كري او دارنه ئي تري 

 .وركري ده
ددي خربي خيال او حلاظ هم ساتلي دي  دارنكه إسالمهم*
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حي تول خلك ددين إسالم يه عملي كولو، او دنورو خلكو 
لو كي يو شان ندي، بلكه توبري لري، لدي  دحقونو يه خيال سات

حيين ويرونكي او منع كونكي سزاكاين  )جل جالله(كبله اهللا 
جل (دحيين هغه ترييو يه مقابل كي مقرر كريدي كوم حي داهللا 

 )خيل دين يرخيودلو(دحق يوري أره لري، لكه دمرتد كيدلو  )جالله
نورو بدو او سزا، دزنا كولو سزا، دشراب حسلو سزا، او دارنكه د

 .ناوره كارنو سزاكاين
يو حاي نوري ويرونكي او منعه   لكه حرنكه حي إسالم*

كونكي سزاكاين دتولو هغو ترييو يه مقابل كي مقرر كري دي كوم 
حي دخلكو يه حقونو باندي تر سره كريي، لكه دهغوي يه وينو 

  .و مالونو او أبرو باندي تريي كولا
يب حقه ورين سزا، دغال كولو د: يني دا ديحدغي سزاكانو  د

سزا، يه ياك دامنه  خلكو او سحو باندي دبد نامي لكولو سزا، 
يب حقه ديو جا وهلو، او ياورته تكليف رسولو، او يا دجا يب حقه 

 .مال أخستلو سزاكاين
دغه تويل ذكر شوي سزاكاين داسي سزاكاين دي حي هره سزا 
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 .سب او برابره دهدخيل جرم سره يه غري دكمي او زيايت نه منا
درعيت عالقه او رابطه دهغوي دحاكمانو او  دارنكه إسالم

  .أمريانو سره منظمه كري او يه حوكات كي ئي بنده كريده
يه رعيت ئي دهغوي دأمريانو او حاكمانو تابعداري يه هغه  

 )جل جالله(كارونو كي واجب كري ده كوم كي حي ناروا او داهللا 
ئي يه رعيت باندي دخيلو أمريانو او او هم . دحكم خالف نه وي

حاكمانو يه خالف ياحون او بغاوت حرام كريدي، حكه حي 
ددغه ناروا ياحون او بغاوت يه وحه دير زيات عام او خاص 

 .فسادونه راييداكريي
دي دين إسالم ديواحين : حي او يه آخر كي دا ويلي شو*

ه دتولين يه او دإنسان او دهغحي دبنده او دهغه درب يه مينح كي، 
مينح كي يه تولو أرخونو دزندكي كي دتينكي او صحيح عالقي او 

هيح كوم دخري كار نه . رابطي جورولو او نيك عمل كولو ضامن دي
مكر إسالم  -خوا هغه أخالقو يوري أره لري، يا معامالتو يوري–شته 

خلكو ته دهغي سودنه كريده، او دهغي يه كولو ئي تينكار كري دي، 
خوا هغه أخالقو يوري أره لري يا معامالتو –بد أو ناروا كارونو او دهر 
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ي خلك دارويل دي او دهغي دكولو حخه ئي منع  ئ حخه  -يوري
 .كريدي

داتول هر حه حي ذكر شول يدي سكاره داللت كوي حي دإسالم 
 .دين يه خيلو تولو أرخونو كي كامل او خائسته دين دي

 
 يشتو ربه كي ترجمه بائي ته ورسيده هي)) التعريف الموجز باإلسالم((د 

 والحمد هللا رب العالمين
 أبو عمر سيد حبيب بن أحمد المدني األفغاني: ربارن

  ه23/3/1423لمدينة الطيبة، السبت ا

********* 
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