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  كيمننل

  
ولنيزې ښاغلو لوستونكو تاسو ته مالومه ده، چې د يوې ټولنې د پرمختګ او د ټ

ادارې د سمبالولو لپاره دماشومانو او ځوان نسل سمه روزنه اړينه برېښي، چې د 
ځوان نسل سمې روزنې او ودې لپاره پوهنيزو موسسو ته اړتيا شته، چې زموږ 

لوست  زده كړي او خپل روزنيز پروګرامونه تر سره كړي، خو د - ماشومان پكې ليك
  . زوكتابونو شتون هم  اړين برېښىښوونيزو او روزنيزو هڅو لپاره د پوهني

زموږ ګران هېواد افغانستان يو اسالمي ملك دى، چې د ماشومانو، ځوانانو او 
وګړو روزنه په اسالمي ارزښتونو ډېر غوره ګڼل كېږي، ځكه چې د اسالم مقدس 

لويه پېرزوينه ده، نو د ) ج(دين زموږ ملي ارزښت دى او زموږ پر خلكو د اهللا 
نو په اړه ليكل او مالومات تر السه كول د ټولنيز ژوند په پرمختګ اسالمي ارزښتو

  .كې هر اړخيز اغېز لري
 د كتاب په »د ماشومانو لپاره اسالمي الرښود«ما هم د خپلو امكاناتو سره سم د 

ليكلو الس پورې كړ، چې د خپلو افغانو وروڼو او خويندو  د مالومات لپاره يې 
  . زموږ ماشومان او ځوان نسل ورنه ګټه پورته كړيوړاندې كوم، په دې هيله چې 

 و تكړه او غښتلوډېر د دغه كتاب په بشپړولو كې زما سره زما ګرانو لوستونكو
 او اسداهللا غضنفر، ډاكتر  پوهندوى استاد عبداالحد مسلموښوونك
مستقبل . احمد او زما كشر ورور سيدعماد اهللا هر اړخيزه مرسته كړېسيدنصير
خپرولو هوډ كړى، زه له دوى ټولو څخه د زړه له دويم ځل غه كتاب د  د دخپرندوى

نړۍ او آخرت د ښېګڼو : څخه دوى ټولو ته د دواړو) ج(كومې مننه كوم او له خداى 
  . او نېكمرغيو غوښتونكى يم، دوى دې هركله بريالي وي

  د دغه كتاب د ال ښه والي او سمون لپاره ستاسو د،درنو لوستونكو په پاى كې
         .  ومنل شييوړانديزونو په تمه  يم او ستاسو سمونې به په ورين تند

 
  ولي زى
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  وليكني

  
  مخونــــه ------------------------------------------ سرليك

  ط ..........................................................................................................سـريــزه 
  ى  .............................................................................................................سپړنه
 ل  ......................................................................................................... يادونـــه

  ١  ................................................................................ اسالمي الرښوونه . ١
  ٣  ....................................................................د قرآنكريم د تالوت آداب. ٢
  ٨  ........................................................................................................كليمه . ٣
  ٨  ........................................................................................................لمونځ . ۴
  ١٠  ........................................................................................................اودس. ۵

  ١۵  .........................................................................يض د اوداسه فرا-
  ١۵  ........................................................................ د اوداسه سنتونه-
  ١۶  .................................................................. د اوداسه مستحبونه-

  ١٧  ...........................................................................................................تيمم. ۶
  ١٨ ........................................................................................................مسحه. ٧
  ١٩  .........................................................................................اذان او اقامت. ٨
  ٢١  ........................................................................................................لمونځ. ٩

  ٢١  ........................................................................ د لمانځه شرطونه-
  ٢٢  ......................................................................... د لمانځه وختونه-
  ٢۵  .................................................د ترسره كولو ترتيب د لمانځه -
  ٣۴  ................................................. د ښځو د لمانځه ځانګړتياوې-
  ٣٧  ................................. او سنتونه د لمانځه فرضونه، واجبات-
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  ۴٠  ........................................... د لمانځه مفسدات او مكروهات-
  ۴١  .......................................................................... د لمانځه ډولونه-
  ۴٣  ......................................................... د سهوې او تالوت سجده-

  ۴۴  ..................................................................................د جماعت لمونځ. ١٠
  ۴۵  ...................................................د ښځو لمونځ په جماعت كې -

  ۴٧  ......................................................................................قضايي لمونځ. ١١
  ۴٨  ................................................................................. لمونځۍد ناروغ. ١٢
  ۴٨  .................................................................................د مسافري لمونځ. ١٣
  ۵٠ .....................................................................................د جمعې لمونځ. ١۴
  ۵١  ...........................................................................................مونځد وتر ل. ١۵
  ۵٢  .......................................................................................داخـتـر لمونځ. ١۶
  ۵۴  ....................................................................................د تراوېح لمونځ. ١٧
  ۵۵  .....................................................................................د جنازې لمونځ. ١٨
  ۵٧  ..............................................................................د نوافلو لمونځونه. ١٩

  ۵٧  ....................................................... د كسوف او خسوف لمونځ-
  ۵٧  ........................................................................ د استسقاء لمونځ-
  ۵٧  ............................................................................... د خوف لمونځ-
  ۵٨  ............................................................................. د حاجت لمونځ-
  ۵٨  ...................................................................... د استخارې لمونځ-
  ۵٨  ............................................................................... د توبې لمونځ-
  ۵٩  ............................................................................ د تسبيح لمونځ-
  ۵٩  .............................................................................. د تهجد لمونځ-
  ۶٠  ........................................................... د اشراق او ضحى لمونځ-
   ۶٠  ............................................................... د تهية المسجد لمونځ-
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  ۶١  ..............................................................د روژې په اړه لنډ مالومات. ٢٠
  ۶٣  ............................................................................. د روژې ډولونه-
  ۶۴  .........................................................ماتېدو سببونه د  د روژې -
  ۶۵  ...........................................ځينې نورې ځانګړتياوې د روژې -

  ۶٨  .............................................................. په اړه لنډ مالوماتزكاتد . ٢١
  ۶٩  .........................................................................زكاتكې   په ژوو-
  ٧٠  ............ينو زرو او نغذو پيسو كې زكاتسرو زرو، سپ په -
  ٧١  ..................................................... چا ته بايد زكات وركړل شي-

  ٧٣  ................................................................... په اړه لنډ مالوماتحجد . ٢٢
 ٧٣  ....................................... د حج د مناسكو د اداء كولو طريقه -
  ٧۵   ......................................................................... د فرضي حج پيل -
  ٧۵   ......................................اتمې ورځې كړنالرهذى الحجې د  د -
  ٧۶   ......................................نهمې ورځې كړنالرهذى الحجې د  د -
  ٧٧  .................................... لسمې ورځې كړنالرهذى الحجې د د -
  ٧٨  ......................................... د جمرې په وهلو كې د پام وړ ټكي-
  ٨٠  ................................................................... د دعا د منلو ځايونه-
  ٨٠  ............................................... د عبادت او زيارت مهم ځايونه-

  ٨١  ...............................................................د سهار او ماښام دعا ګانې. ٢٣
  ٩۵ ...........................................................................................اخځليكونه. ٢۴
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  زهيسر

  
 لوړ بدني عبادت دى چې لمونځ د دين له اركانو څخه يو مهم ركن بلل كېږي، او هغه

ناهونه د ټولو هغو ګ.  حكم شوىيې ټولو ته د اداكولو لپاره د آدم نه تر خاتمه پورې 
څنګه .  درمل لمونځ دىچې د انسان برخليك د تباهي كندې ته كاږي، لپاره يوازينى

په ريښتيا سره چې لمونځ له «: چې لوى څښتن تعالى په خپل كتاب كې فرمايلي دي
نو ځكه لمونځ د مؤمن معراج، د » .ړو څخه سړى منع كويوو له بدو كړوبدكاريو ا

  .دين ستنه، د كافر او مؤمن توپير او د وړو ګناهونو پاكوونكى شمېرل شوى دى
دين پوهانو ډېر زحمتونه ګاللي سر بېره پردې چې د لمانځه په برخه كې علماؤ، د 

 دي، خو د ډاكټر ندې كړېڅرګندونې مسلمانانو ته وړا او په تفصيل سره يې دي؛
من ورور سيدعبداهللا چې ښاغلي او قدر» د لمانځه الرښود«اد كتاب ـارشد ارش

كې په پراخه پيمانه  »اسالمي الرښودد ماشومانو لپاره « ي زي په خپل كتابــــــــول
لكه د هرې مسئلې جالوالى، د ساده . ، د خاصې ځانګړتيا درلودونكى دىكارولى

نځورونو ښكال او مناسبت له موضوع سره په اوسنۍ زمانه كې د ژبې كارونه، د ا
د ماشومانو لپاره د لمانځه د زده كړې لپاره ډېر . دين لپاره بې سارى خدمت دى

  .ګټور كتاب دى
 يو او سره غبرګ »  لمانځه الرښود«كتاب د  »اسالمي الرښودد ماشومانو لپاره «د 

توى له نظره د مسائلو اړيكي يو د بل د علمي محبل په ځانګړې توګه بشپړوي، چې 
او ښه الرښود بلل دي ې ډېرې په زړه پورې، پوهونكې يترتيب او سمبالونې  سره
د پاك څښتن تعالى څخه غواړم چې ښاغلي سيدعبداهللا ولي زي ته د پوهې، . كېږي

استعداد او الښه خدمت كولو بركت او توفيق ورپه برخه كړي او د نوموړي دغه 
  .ويخپل دربار كې قبول او منظور وګرځه پ ديني خدمت

  په درناوى
 

  پوهندوى عبداالحد مسلم
د اسالمي فرهنګ او  او اداري مرستيال د كابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون 

  ثقافت د څانګې ښوونكى
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  هسپړن

  
 ناخوالو سره زموږ هېواد په وروستيو دېرشو كلونو كې له ډېرو! درنو هېوادوالو

مخامخ شو او د وروستۍ دېرشكلنې غميزې په بهير كې د هېواد ټولنيزې، 
 چې زموږ ي دي وراوښتونه زياني ته نه جبرانېدونكوپوهنيزې او كلتوري برخ

ماشومان او ځوان نسل يې له ډېرو ناخوالو سره مخامخ كړى دى او په ټولنه كې يې 
  . ګواښ رامنځ ته كړى دىۍد نا پوه

 وكاته »د ماشومانو لپاره اسالمي الرښود«ښاغلي سيد عبداهللا ولي زي كتابما د 
ره الرښود ګڼل  ډېر غو په برخه كې يواسالم د پنځو ستنوچې د ماشومانو لپاره د 

، د سكالو  دىليكل شوى  الرښود په ښه او روانه ژبهغه اسالميد . كېداى شي
په ) حركات(وېشنه يې په ډېره ښه توګه تر سره شوې ده او د لمانځه خوځښتونه 

د هر چا لپاره او په يې  الرښود اسالمي چې دغه ،ي ديسمبال شوپكې انځوريزه بڼه 
  . دىىګرځولتېره بيا د ماشومانو لپاره ډېر په زړه پورې او د پوهې وړ 

بې كليمه، لمونځ، روژه، زكات او د حج د د اسالم مقدس دين بنسټيزې ستنې د طي
فريضې تر سره كول دي، ځكه نو د اسالم د دغه ركنونو او په تېره بيا د لمانځه په اړه 
مالومات ډېر غوره ګڼل كېږي، چې د انسان په ټولنيزې وده كې هر اړخيز اغېز لري، 

 پښتو لمنه  چي دخو د اسالم د نورو ارزښتونو په اړه هم بايد كتابونه وليكل شي
  .  درنه شيېپر

 ووايي، نو مسلمان ګڼل » رَسُولِ اهللاالَإهللا إالهللاٌ مٌحَمَدْ  «هر انسان چې د زړه له تله
كېږي، په بالغ انسان لمونځ فرض دى او د ماشومانو په روزنه كې خپل ګټور اغېز 

 كې په كال كې د روژې په مباركه مياشتروژه هم په بالغ مسلمان فرض ده، چې . لري
  .ترسره كېږيني بڼه اپه دورد كال په بېالبېلو مودو كې 

 د ماشومانو لپاره اسالمي الرښود

 
 ي 

 خپلې يو شتمن مسلمان بايد دمسلمان باندې فرض دى، بالغ هوښيار  زكات په يو 
  د  ٪ ١٠ تر برخه د زكات په بڼه او  ٪٢،۵، د سوداګريزو شتو   ٪٢،۵كلنۍ ګټې 
  .وركړيپاره د ټولنې د پرمختګ او د ستونزو د حلولو لعشر په شكل غلجاتو

تصادي امكانات قد حج فريضه په هغه وخت كې تر سره كېږي چې يو انسان يې ا
يان يې د ډ او ګاونكورنۍ يې بشپړه سوكاله ژوند ولري ،ولري، پوروړى نه وي

  . لوږې له ګواښ سره مخامخ نه وي
ښتونه زموږ مسلمانان بايد هڅه وكړو چې د اسالم ريښتني ار! درنو هېوادوالو

ه څرګند كړو او خپل اوالد په ښه او اسالمي روحيه وروزو او ټولنې ته يې خلكو ت
چې دغه كتاب د  او دا په ګوته كوم وروپېژنو، نو په پاى كې خپلې خبرې راغبرګوم

 په اړه اسالم د پنځو ركنونوماشومانو او ځوان نسل لپاره يو ګټور كتاب دى او د 
  . رابولمغوره مالومات لري، چې تاسو يې لوستلو ته 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
رَبَِ اغفِرلىِ وَ لِوَالِدَيَ وَ * رَبِّ اجعَلنىِ مٌقِيمَ الصَلواۀِ وَ مِن ذٌرَِيَتيِ رَبَنَا وَ تَقَبَل دُعَاًءِ 
  *لِلمَؤمِنِينَ يَومَ يقُؤمُ الحِسَابِ

  
  و من اهللا التوفيق

  
  ډاكتر سيد نصيراحمد

  
  نيدرلند
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   په نامهد لوى او بښونكي څښتن

  
  يادونه

  
اسالم د پنځو ركنونو په اړه د ماشومانو لپاره ما هڅه كړې چې د ! درنو لوستونكو
 ماشومان وكولى شي له  ګران  را ټول كړم چېمالومات څخه لنډ د بېالبېلو كتابونو

خپل ښوونكي مرحوم سيد مجيب احمد د هغه څخه ګټه واخلي او زه دغه كتاب 
م، چې تاسو په پيل كې د مرحوم سيد مجيب احمد د لـمـــر روح ته ډالۍ كو

  .ژوندليك لوستلو ته رابولم
  

  د مرحوم سيد مجيب احمد لمر ژوند ليك
  

د عبدالواحد لمسى، د سيد نور يسيد مجيب احمد د سيد عبداالحمد زوى، د س
محمد كړوسى، د سيد شېر محمد كودى او د سيد لعل محمد پردى دى، چې د 

 كال د سلواغې د مياشتې په شپږويشتمه نېټه د جوزجان واليت  لمريز لېږديز١٣۵٩
 هـ ش كال د كوچني مبارك اختر په ١٣٨۴د شبرغان په ښار كې زېږېدلى دى او د 

 سره سمون لري د بلخ واليت د خلم ١٢ له لړم هـ ش كال د ١٣٨۴لومړۍ ورځ چې د 
هللا و اان(حق ورسېد  اوښتلو له كبله په ولسوالۍ د كفترخانې په سيمه كې د ګاډي د

  ).انا اليه راجعون
 په زده ېدونو سره سم لومړى د بغدادي قاعدمرحوم سيد مجيب احمد د افغاني دو

 هـ ش كال د شبرغان ښار د ابن يمين په ١٣۶۵كړې په كور كې پيل وكړ او په 
ښوونځي كې شامل شو، د ژوند د ناخوالو له امله يې د ښوونځي لوستل هلته سر ته 

ېدل او د زده كړو لپاره د پېښور ښار ته كډه شو، چې په پېښور كې يې د ونه رس
ښوونځي تر څنګ د كمپيوټر او انګرېزي ژبې زده كړو ته هم اوږه وركړه او په پوره 
برياليتوب سره يې د ښو پايلو تر السه كولو سره ښوونځى او د كمپيوټر مسلكي 

ر او انګرېزي ژبې د ښوونكي په زده كړې پاى ته ورسولې، چې په پاى كې د كمپيوټ
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سيد مجيب احمد همدا ډول د ګڼشمېر ديني كتابونو زده كړه له . توګه وګومارل شو
  .پالره ترالسه كړې ده

رته هېواد ته راستون شو ې م كال په پيل كې له مهاجرته ب٢٠٠٢د مجيب احمد د يس
 او پالن او په يوه غير دولتي پولندي موسسه كې يې د كمپيوټر، اداري چارو

جوړونې دنده پر غاړه واخيسته، چې په هېواد كې د ښوونځيو جوړولو او د ښوونې 
سيد مجيب احمد د دغو دندو تر څنګ د . نورو برخو كې په كار بوخت ؤپه او روزنې 
تر سره كولو وروسته د ښوونې او روزنې پوهنتون د ادبياتو په د زموينې آكانكور د 

  .پوهنځي كې پوهنپال هم ؤ
 پولندي موسسې كارونه د افغانستان په ټولو واليتونو او لرې پرتو سيمو كې تر د

سره كېدل او مرحوم سيد مجيب احمد د زړه له تله د هېواد په بيارغاونه كې او د 
هېواد د بچيانو د خدمت لپاره مال تړلې وه او د ښوونې او روزنې په بيا رغاونه كې 

ونو د ښه سمبالښت لپاره د هېواد بېالبېلو سيمو د كار. يې هر اړخيز زيار ګاللى دى
ته تللى او د ښوونځيو لپاره يې د سيمو حاالت خپله څېړل او همدا ډول يې د 
ښوونې او روزنې د ال ښه والي لپاره د جاپان هېواد په رسمي غوښتنه هغه هېواد ته 

  .سفر هم كړى ؤ
 موسسې د افغانستان په د سيد مجيب احمد په غوښتنه او له پالن سره  سم پولندي

بېالبېلو سيمو كې د ښوونځيو د جوړولو تر څنګ په ښوونځيو كې د څښاك د اوبو 
د ستونزو د ليرې كولو لپاره د سلهاو ژورو څاګانو په جوړولو الس پورې كړى، چې 

  .افغان ماشومان ترې برخمن شوي دي
واد ته راستون هېكې م كال ٢٠٠٢ د يادونې وړ ګڼم، چې كله سيد مجيب احمد په 

شو، نو د افغانستان د اداري سيستم د چارواكو لخوا ورته د كمپيوټري چارو په 
دغه احمد برخه كې د لوړپوړي چارواكي په توګه وړانديز وشو، خو سيد مجيب 

  :دندې و نه منلې او داسې يې ويل
په هېواد كې د ډېرو زياتو ناخوالو له كبله ما ونشواى كولى چې «
پل هېواد كې پاى ته ورسوم، نو ځكه زه ټولې هلې ځلې د ښوونې او ښوونځى په خ

روزنې په برخه كې كوم، چې تر څو د هېواد ټول بچيان په دې وتوانېږي چې 
  ». په خپل ټاټوبي او خپل هېواد كې پاى ته ورسوي او له پوهې برخمن شيىښوونځ
پل ښوونكي سيد  هڅه كړې، چې د خليكلوما هم د دغه كتاب په ! دوالودرنو هېوا

مجيب احمد يادون وكړم او د هغه د هيلو يوه وړه برخه پوره كړم، نو د هېواد 
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 په برخه كې دغه لنډ الرښود وړاندې كړى، چې اسالمي روكنونوته مې د ماشومانو 
ماشومان ترې ګټه واخلي او ستاسو څخه يوه هيله لرم، چې د دغه كتاب په لوستلو 

روح ته دعا  او د نورو وفات شوؤ وګړو  احمد لـمــرسره زما د ښوونكي سيد مجيب
  !ئوكړ

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  اللهٌمَ اََنتَ السالمٌ وَ مِنكَ السالمٌ، تَبَارَكتَ يَا ذَالجَالَلِ وَاالِكرَامِ

   اللهٌمَ اغفِرلِى وَلِوَالِدَى وَ الٌستَاذِئ
  نَ وَالمٌسلِمَاتِ وَلِجَميع المٌؤمِنينَ وَالمٌؤمِنَاتِ وَ المٌسلِمِي
  * بِرَحمَتِكَ يَاَاَرحَمَ الَّراحِمِينَ

  أمين 
   
  التوفيق و من اهللا
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  د لوى خداى په نامه
  

  اسالمي الرښوونه
  

 څېره كې يې د ايمان نور برېښي او هغه پاك او معصوم ماشوم چې په
نو د اسالم ، وي نوى  اوه كلن شوى وي او په اته كلنۍ يې پښه اېښې

خپل په ډېره مينه چې په اړه ورسره ګڼشمېر پوښتنې رامنځ ته كېږي، 
 اسالمي الرښوونې وكړي او هپالر او يا ښوونكى پوښتى،  چې ورت

او پوهې نه ګټه  اسالمي كړنو لهيا ښوونكى د پالر په دې تمه وي چې 
  . يړ او ځان پرې پوه كواخلي

يو ماشوم وروسته له اووه كلنۍ د ځان په شخصيت جوړولو پيل كوي 
 ، ځكه نوي ارزښتونو په اړه پوهېدل غواړاو اسالمياو د ټولنيز ژوند 
  :نو سره مخامخ كويى له ځينو پوښتخپل پالر يا ښوونك

زه اوس لوى شوى يم، ښوونځي ته ځم او مينه لرم ! پالر جانه: پوښتنه
چې يو با ايمانه وګړى شم او د خداى پاك عبادت وكړم، خو نه پوهېږم 

  څنګه هغه ته عبادت او لمونځ وكړم؟
 مالوماتد شكر ځاى دى، چې ته د اسالم په اړه  ! ګرانه ډېر ښه :ځواب
 په شان ښه اوالدستا يو څوك  كوم چې له خداى څخه مننهواړې او غ

هر ماشوم «: فرمايلي دي) ص( او بې له شكه حضرت محمد ولري 
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ږي، او دا مور او پالر دي چې له په خداى مين زېاو اصالٌ مسلمان 
  ».�هغوى څخه يهودي، مسيحي يا مجوسي جوړوي

يې او يو ښه مسلمان يې ږېدلى  ته هم په مسلمانه كورنۍ كې زې!ګرانه
  .چې له تا څخه به خداى او رسول خوښ وي

 اسالم پنځه ستنې لري، هر مسلمان چې  چېووايمپه پيل كې بايد 
ځان ته مسلمان وايي، بايد دغه پنځه ستنې ومني او هغه بايد په 

. ، نو هغه وخت به هغه يو با ايمان وګړى ويصادقانه توګه ترسره كړي
ويل، د لمانځه ترسره كول، روژه نيول، زكات دغه ستنې د كليمې 

 . وركول او د حج ترسره كول دي

 

ته  دې چې د اسالم پنځه ګونې ستنې تا په دې ځاى كې مخكې له
، د قرآن پاك تالوت هم ډېر ثواب درښيمدروپېژنم، د قرآن پاك آداب 

                                                 
  » فطرت االسالم فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانهىكل مولود يولد عل«  1
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 د لوستلو ن بايد هغه ولوني او د قرآن كريم نا نو ځكه ټول مسلما،لري
  . ه آدابو بايد پوه شيپ

  
  م د تالوت آدابيد قرآنكر

لي او نظافت پوره پوره خيال بايد وساتل  د پاكواله تالوت نه مخكې
الس لګولو نه ځان په كلكه  ، له اوداسه پرته په قرآنكريم له شي
  .وت وكړئ او تالئن په پاك او صاف ځاى كې كې،ئساتو

 يانې  كېنئې په شكل د قاعدئد تالوت په وخت كې قبلې ته مخ كړ
 او ادب سره او د زړه له كومېپوره پام  ټيټ سر  په  او پهپلترۍ ووهئ
  :فرمايلي دي) ج(اهللا  .تالوت وكړئ

  »كتاب انزلنه اليك مبارك ليدبروا ايته و ليتذكر اولو االلباب«
 دى، چې هغوى كتاب چې موږ تاسې ته درلېږلى له بركته ډك: هژباړ

  .او د عقل څښتنان ترې پند حاصل كړيپرې غور او فكر وكړي 
، ئي د تجويد او ترتيل هم خيال وساتداى شتر كومه ځايه چې كې

، د رسول اكرم ئ او په ورو ورو يې ولولئحروف سم او صحيح اداء كړ
  : فرمان دى) ص(

  )ابوداود( ».ئل آواز او لهجه قرآنكريم ښكلى كړپه خپ«
 يو آيت يې جال جال يو يو حرف واضحه او يوبه ) ص(رسول اكرم 
  :الرښوونه ده) ص( د نبى اكرم ،لوست

چې په څنګه د قرآن تالوت كوونكي ته به د قيامت په ورځ ويل كېږي، 
  تا ښكلى او ښايسته قرآن لوست، هماغسې قرآنورو او ښه آواز

 د اوسېدو لوله او د هر آيت په بدله كې دې يوه درجه لوړېږي، ستاو
  )ترمذي( .آيت ته نږدې دى ځاى ستا د تالوت وروستي
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 بلكې په ئ او مه يې بيخي ورو لولئمه ډېر په لوړ آواز تالوت كو
  :الرښونه ده) ج(، د خداى ئبرابره اندازه تالوت وكړ

  »وال تجهر بصالتك و ال تخافت بها وابتغ بين ذالك سبيال«
 ډوب تالوت او مه يې) جهر(خپل لمانځه كې مه په ښكاره ه او پ: ژباړه
  .ئ د دواړو په منځ كې الره غوره كړ، بلكېئوډوب ك

 او دا باور ؛ئد قرآنكريم تالوت په ذوق او شوق او د زړه په مينه وكړ
سره مينه ده، نبى اكرم ) ج( چې له قرآنكريم سره مينه له خداى ئولر

  : فرمايلي دي) ص(
  ».زما د امت لپاره تر ټولو غوره عبادت د قرآن تالوت دى«

څكله د  او هېئ قرآنكريم په تالوت مشغول اوسزياتره وختونه د
فرمايلي چې د ) ص(، نبى اكرم ئقرآنكريم له تالوت نه مه ستړي كېږ

  :الرښونه ده) ج(خداى 
 چې له ما نه د يكوم بنده چې د قرآن په تالوت كې دومره مشغول و

د دعا پرته، تر دعا دعا غوښتلو وخت و نه لري، نو زه ورته 
  )ترمذي (. كومغوښتونكو زياته ور

  : فرمايلي) ص( نبي اكرم 
  ) ترمذي. (نږدې كېږيته ) ج(بنده د قرآنكريم د تالوت په وسيله خداى 

 دا هم د مومنانو د هڅولو لپارهد قرآنكريم تالوت ته ) ص (محمد
  :  ديفرمايلي

كوم سړي چې قرآنكريم ولوست او هره ورځ يې تالوت كوي، د هغه «
 ډك زنبيل چې د هغې خوشبويي څلورو مثال داسې دى لكه د مشكو

خواوته خپرېږي او چا چې قرآن لوستى وي او بيا يې تالوت نه كوي د 
 بند كړاى يېهغه مثال داسې دى لكه د مشكو ډك بوتل چې سر پوښ 

  )ترمذي. (شوى وى
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 خلك د .ئد قرآنكريم تالوت يوازې د هدايت غوښتنې په خاطر وكړ
 كول او د خپلې و كې نامتوځان په خلكځان معتقد كول، خپل 

ې  دا بې اندازې خراب.ئ له شهرت نه په كلكه ځان وژغوريديندار
هدايت تالوت كوونكي له د لرونكي د قرآن موخو  دي او د دې موخې

  . نه محروم او بې برخې وي
 خو د تهجد لمانځه پر وخت د ئ تالوت وكړئچې وخت پيدا كړهركله 

دې وخت تالوت تر نورو ټولو  د .ئقرآنكريم د تالوت كوښښ وكړ
وختونو غوره دى او د مؤمن بايد دا هيله وي چې د تالوت تر ټولو 

  .غوره مرتبه حاصله كړي
نه په كم وخت كې د قرآنكريم د ختمولو كوښښ مه  ورځو وله دري
  : فرمايلي دي) ص(رم ـ، رسول اكئكو

  ورځو نه په كم وخت كې قرآنكريم ولوست هغه بيخيوچا چې له دري
  .قرآنكريم و نه پيژانده

 او لكه څنګه مو چې د ئاحساس ولرعظمت او لويوالي د د قرآنكريم 
زړه نه بد خيالونه، ښكاره چټلتيا د لرې كولو خيال ساتلى همداسې له 

، كوم زړه چې ناپاك او له ئوباسله زړه  او ناپاكې هيلې ئبې كاره وګڼ
ې نه د قرآن عظمت او بې كاره خياالتو او ولولو نه ډك وي، په هغه ك

پاكوالى كيناستالى شي او نه هغه د قرآن مجيد په حقايقو او معارفو 
   .پوهيداى شي
به چې كله قرآن مجيد بيرته كاوه نو زياتره ) رض(كرمه حضرت ع

وختونه به بې هوشه كيده او فرمايل به يې دا زما د جالل او عظمت 
  .كالم دى) ج(څښتن اهللا 

د ځمكې پر مخ  چې كه ئقين په زړه كې وساتد تالوت پر وخت دا ي
شي، نو يوازې د همدې كتاب په  انسان ته هدايت په برخه كيداى
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د همدې ډول تصور له مخې د قرآن مجيد د  اوممكن دى وسيله 
ونو او حكمتونو يې د   او پر حقيقتئو پروخت فكر وكړللوست

 پوهولو ، بلكې د ځان لهئژر ژر تالوت مه كو. ئ وكړپوهېدلو هڅه 
او د غور او فكر . ئسره سره د قرآن كريم تالوت خپل عادت وكرځو

به فرمايل چې ) رض(، حضرت عبداهللا بن عباس ئكولو كوښښ وكړ
په څېر كوچني كوچني سورتونه له پوهې او » القدر«او » القارعه«زه د 

په څېر »آل عمران«او » البقره«تدبر سره لوستل تردې غوره ګڼم چې د 
) ص(څ پوه نه شم، نبى ې  هېوږدو سورتونو تالوت وكړم او پراوږدو ا

  :يو ځلې ټوله شپه هم دا يو آيت تكرار اوه
إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

  )دهئالما( )١١٨(
ستا بنده ګان دي او  نو دا ،اى خدايه كه ته دوى په عذاب كړې: ژباړه

  . نو ته خورا غالب او بې اندازې د حكمت څښتن يې،كه ته دوى وبښې
 چې زه بايد له دې احكامو ئله دې عزم سره د قرآنكريم تالوت وكړ

سره سم خپل ژوندون بدل كړم او د دې د الرښوونو په رڼا كې خپل 
ژوندون جوړ كړم او بيا چې كومې الرښوونې درته وشوې، له هغې 
سره د خپل ژوندون سمولو او له ګناهونو نه د خپل ژوندون د پاكولو 

 په څېر )ندارېېه(ينې ئقرآن مجيد به د آ. ئكړوپرله پسې كوښښ 
ستاسې ستاسې هر داغ او خيرې تاسې ته در ښكاره كوي، نو اوس دا 

 او داغونو نه خپل ځان پاك ، چرك و خير، چې تاسې له دغوكار دئ
  .ئكړ

يد له آيتونو نه د اغيز اخستلو هم مج كې د قرآن ده د تالوت په مو
، چې كله د رحمت، مغفرت او د جنت د نعمتونو يادونې ئكوښښ وكړ

 او غضب او د د قهر) ج( او چې كله د خداى ئ ښه خوشاله شئلول
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بدن مو پكار ده چې  نو ئ يادونې لولجهنم د عذاب ويرونكې
 روانې شي او زړه مو د ، اوښكې مو بې اختياره له سترګو راورېږدي

 ،ئمالمتيا پر توبو وژاړي، چې د مؤمنانو د برياليتوبونو حاالت لول
څېره مو وغوړېږي او چې كله د قامونو د تباهي او بر پكار ده چې نو 

 ،ئ، چې د وعيد او ويرې آيتونه لولئش نو غمجن ئبادۍ حاالت لول
شارت آيتونه پر بدن ودرېږي او چې د زيري او ببايد نو ويښتان مو 
  .د شكر پر ولولوخوشاله شيپكار ده  نو روح مو ،ئتالوت كو

د دعا الفاظ دا ) رض(، د حضرت عمر ئله تالوت نه وروسته دعا وكړ
  :دي

  
اللهم ارزقني التفكر و التدبر بما يتلوه لساني من كتابك و الفهم «

به و العمل بذالك ما بقيت، ئله، والمعرفة بمعانيه والنظر فى عجا
  » قديرئنك على كل شا

 
، توفيق را ى چې ستا له كالم نه څه تالوت كړزما ژبې! خدايه: ژباړه

كړې چې زه په كې غور او فكر وكړم، الهي ماته پكې پوهه راكړې، 
ماته يې د مفهوم او معانيو پيژندنه را په برخه كړې اود عجايباتو د 

 توفيق ، او تر څو چې ژوندى يميې راكړېميندلو سترګې او ليد 
  .�راكړې چې زه پرې عمل وكړم، بې شكه چې ته پر هر څه قادر يې

  
 

                                                 
 د الهدى اداره، :په اسالم كې د ژوندانه آداب: اصالحي، موالنا محمد يوسف  2

   موال لټونسيدفضل: ، ژباړه١٣٧١:پېښور
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  هميكل

غې ده چې هر مسلمان بايد هغه ولوني او په ه) ركن( ستنه ۍ كليمه د اسالم لومړ
 ياده  يې له  او شهادت كليمه ليكم، تاسوهم كليدلته زه د طيبې. بشپړ ايمان ولري

  .لونئو او هر كله يې د ځانه سره ه كړئدز
  :مهيبې كليد ط

  »  رَسُولِ هللادُ مٌحَمّهللا ا الَاِلهَ اال«
  .  دىاستازى هد هغ) ص(يو دى او محمد ) ج(خداى : ژباړه

 
  :مهيد شهادت كل

اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ  اَشهَدُ أَنْ الَاِلَهَ االاهللاُ وَحْدَهُ الَ شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ «
  »سولَهَ رَ

او شاهدي وركوم چې خداى يو دى او شريك نه لري شاهدي : ژباړه
  . دى استازى او بنده د هغه) ص(وركوم چې محمد

 

 لمونځ
 چې آيا تاسو په دې پوهېږئ، ده) ركن(لمونځ د اسالم دويمه ستنه  

 د هماغه سن څخه لمونځ وكړي، چې كې لور او زوى بايد په اوه كلنۍ 
 آيا تاسو په دې  اويت ټولنې ته وړاندې شي؛ښه او سالم شخص

په ماشومتوب كې ماشومانو ته د «: فرمايلي) ص( چې محمدپوهېږئ
 په ېلګېد ب» .دين اصول، د اسالم اركان او شرعي احكام ورزده كړئ

كله مو چې ماشومان اوه كلن «: فرمايلي دي) ص(توګه حضرت محمد 
 لس كلن شول  كله چې هغوى ، اوئشول نو هغوى لمانځه ته وهڅو
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 لمونځ اداء كړي او د هغوى ځاى بېل  چې) ولمسوى( ئع كړتنبهغوى 
  .»�.ئكړ

ايد سر له اوسه د خداى عبادت  بګرانو ماشومانو د همدې لپاره تاسو
 چې پالر، مور، خپلوان او ښوونكي د وكړئ او په دې پوه شئ

خو كله چې ماشوم لوى شي بايد .  د ژوند مسؤليت لريانوماشوم
  .ر زده او ترسره يې كړيخپله شرعي احكام او دساتي

ديني احكام او دساتير له هر مسلمان ماشوم سره داسې پوښتنې، چې 
، نو پالر، مور او يا  كېږيپيدا په څو كلنۍ او په چا فرض دي

بايد سم ځواب ماشوم ته وركړي او ورته  مسؤليت لري چې ښوونكى 
  .كړيتشرېح يې 

 عاقل، بالغ او پاك  لمونځ او د اسالم نور احكام په هغه مسلمان چې
مګر په كافر، لېوني، ماشوم او هغه ښځه چې د حيض . وي، فرض دي

مګر په هغه چا چې اول مسلمان . يا نفاس په حالت كې وي فرض نه دي
ا بېهوش خپله هيله لېونى ياو يا قصدي او پ) مرتد(كافر شي او بيا 

يې  لمونځ نه كوي بايد قضا شي، لمونځ فرض دى، كه چېرې په وخت 
  . اداء كړي

په خوب ( كې د بلوغ نښه احتالم وو وايي چې په نرينه اسالمي علما
 پېښېږي او په ښځينه كلنۍ كې ١۵دي چې معموالٌ په ) كې د مني وتل

 كلنۍ ١٢دى چې معموالٌ وروسته له )  عادتمياشتنى(حيض  كې وو
 كلنۍ ته ١۵په حنفي مذهب كې هر وګړى چې . څخه پيل كېږي

  .يورسېږي بالغ ګڼل كېږ
هر با ايمانه ماشوم په دې فكر كې وي چې مسلمان دى او په دې هڅه 

هلې ځلې  او ت په ښه توګه ترسره كړي بايد الهى عباداكې وي چې 
                                                 

  د حاكم او ابو داود له روايت څخه  3
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په . په سمه توګه يې زده كړي بايد چې هر هغه څه چې ترسره كويكوي 
خبرو اوسپارښتونوته  ماشوم او پالر يو د ستاسو پام دې برخه كې 

  .رااړوم

ښين لمانځه د ترسره كولو لپاره تيارى پالره زه اوس د ماسپ :پوښتنه
  . كړم يې ترسره تر څوئلرم، تاسو ماته الرښوونه وكړ

 لكه څنګه چې د لمانځه يو شرط پاكي ده، د ! ډېر ښه زويه:ځواب
 نو ،همدې كبله د ټولو څخه مخكې لومړى اودس بايد سم زده كړې

  .ځكه له اوداسه څخه پيل كوؤ
  

  اودس
 لمونځ سم نه پرته له اوداسه .  اودس د ځان د پاكى لپاره تر سره كېږي

  تشنابمسلمان بايد له رفع حاجت څخه وروسته موضع په كاغذ. دى
 يا لوټه پاكه كړي، كه كله فضله مواد له ځاى څخه يې تيت شوي وؤ او

مګر هغه څوك چې د جنابت او يا . نو استنجاء واجب او كه نه سنت ده
هغه ښځه چې د حيض او يا نفاس په حالت كې وي، د دغه حالت په 

وروسته بيا اوداسه ته وار رسي چې . ختمېدو كې بايد غسل وكړي
  . ترسره كېږيهغه هم په الندې ډول

  ېتياوګړځاند اوداسه 
  : او اوداسه نيت وكړهېـــ لومړى  په زړه كې د خداى د خوښ-١

  ،نيت كړم چې اودس ترسره كړم ترڅو له نجاست څخه پاك«
  ».ته نږدې شم او لمونځ پرما روا شي)ج( خداى 
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 خپل السونه تر ووايه او بيا» اهللا الرحمن الرحيمبسم  «وروسته له نيته 
  .� پريمينځهه مړوند

 

 
  كله.پريمينځه او غاښونه مسواك كړه ځلې خپله خوله په اوبو درې -٢
  .په ګوته خپل غاښونه پاك كړه) سبابه( مسواك نه وي د شهادت چې

 

 
  . ځلې خپله پزه په اوبو پريمينځه درې-٣

                                                 
د هرې كړنې د ښه ترسره كولو لپاره نيت اړيڼ دى او اودس هم يوه ديني كړنه ده،   4

  .نو ځكه د اوداسه لپاره نيت ښه دى
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ې ډېره ږيره څوك چ.  ځلې مخ پريمينځه او طيبه كلمه ووايه درې-۴

  . الندې او مخ ته ورسوي او هغه وموښيرې  ږي ګوتې ترلري بايد خپلې
 

  رَسُولِ هللادُ مٌحَمّهللا االَاِلهَ اال
 
 

  
 ځلې پورې درې) آرنج(الس تر څنګل ) چپ( او بيا كيڼ  اول ښى-۵

ت په الس اكه كله مو ګوتې او يا ښځو نور ښځينه زيور. پريمينځه
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ست سر ته  تر څو اوبه د پووښوروي ېكړي وي نو د هغې ځاى د
  .ورسي

 
 المده او خپل سر مسحه كړه، په دې بڼه چې السونه  السونه په اوبو-۶

له ټنډې څخه څټ خوا ته يوسې او مسحه يې كړې بيا السونه واړوه او 
  .د سر پاتې برخه مسحه كړه

 

 
  . په لمدو السونو خپل غوږونه او غاړه مسحه كړه-٧
 ځلې درې) بجلك(نګري پښه تر ښ) هچپ( لومړى ښۍ او بيا كيڼه -٨

 .پريمينځه او په خپله كوچنۍ ګوته د پښو د ګوتو منځ پاك كړه
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  :سپارښت كېږيد الندينۍ  دعا د ويلــو داوداسه له بشپړېدو وروسته 
  

َنْ الَاِلَهَ االاهللاُ وَحْدَهُ الَ شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَ اَشهَدُ أ
  .لّلهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوّاَبِين وَ اجْعَلَنِى مِنَ الْمُتَطَهِّريِنَسولَهَ اَ

  )د مسلم او ترمذي څخه روايت(
 او شهادت شهادت وركوم چې خداى يو او شريك نه لري: ژباړه

خدايه ته ما .  دىشوى ستولا  بنده او راد هغه) ص(وركوم چې محمد
  .ېرېد پاكانو او توبه ګارانو په ډله كې وشم
د ( ترسره شي يعنې د كړنو پسېه د يادونې وړ ده چې اودس بايد پرل

  .زيادنشييې تر مينځ وخت ) مينځلوغړو د 
د اذان، تكبير، د خطبې لوستلو، د دين تعليم، د خداى ذكر، د  •

خوب څخه د ويښېدو، د عرفات په ميدان كې تمېدل، په صفا او 
نو كې اودس سنت مروه كې د ګرځېدو او د ډوډۍ څخه مخكې وختو

 .دا به ښه وي چې څوك هر وخت اودس ولري. دى
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د ټولو لمونځونو لكه فرض، واجب، سنت، نفل، جنازه او د قرآن  •
 .د تالوت د سجدې لپاره اودس فرض دى

 له تاوېدو څخه او قرآن ته د الس وروړو لپاره اودس كعبهد  •
 .واجب دى

 .د غسل او ويده كېدو څخه مخكې اودس سنت دى •
  
اوداسه كې كوم شيان فرض، كوم سنت او په ! ګرانه پالره: تنهپوښ

  .كوم مستحب دي
اوس په . له دې نه چې دين ته عالقه ښكاره كوې ډېر خوښ يم: ځواب

  .واضح توګه د اوداسه فرضونه، سنتونه او مستحبونه درته وايم

  :د اوداسه فرضونه
 او د د يوه غوږ د نرمې څخه د بل غوږ تر نرمې( د مخ مينځل -١

  . پورې)د پاى څخه د زنې تر الندې(ويښتانو 
  .پورې) آرنج( د السونو مينځل تر څنګل -٢
  . د سر د څلورمې برخې مسحه-٣
  .پورې) بجلكه( د پښو مينځل تر ښنګري -۴

  :د اوداسه سنتونه
  . د السونو مينځل تر مړونده پورې-١
  .ر وختويل د السونو د مينځلو پ» بسم اهللا الرحمن الرحيم« د -٢
  . د خولې مينځل او د غاښونو مسواك كول-٣
  .)استنشاق( مينځلې د پز-۴
  . د غوږونو مسحه-۵
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 تو د ږيرې مدو ګويعنې په ل( خالل  د ږيرې  د ګوتو په مرسته -۶
  .)لمدول

   . د الس په كوچنۍ ګوته د پښو د ګوتو د مينځ پاكول-٧
  . ځلې د هرې برخې مينځل درې-٨
  .ه د ټول سر مسح-٩
  . د اوداسه په پاى كې د پورتنۍ ذكر شوې دعا ويل-١٠
  . د اعضاو په ترتيب سره مينځل-١١
  .پسې مينځله  د اعضاو پرل-١٢

  : د اوداسه مستحبونه
   نيت-١
  .پام نيولته  په اوداسه كې د پورته ياد شوي ترتيب -٢
 د الس او د پښو د ښۍ خوا مينځل په لومړي ځل او بيا د كيڼې -٣
  .لرېو پخوا) چپې(
  . د غاړې مسحه-۴

 اودس تر هغه سم دى چې مات نشي، كه كله اودس مات شي بيا 
  :په الندې ډول دي سببونه ماتېدود  هسااودس سم نه دى او د اود

)  باد يا فضله مواد ( د څه شييا څټه ) ميتيازې( ه  مخ له  د انسان-١
  .وتل 
  . كړيدومره چې خوله له كانګې ډكه) استفراق( كانګه كول -٢
 وينه، چرك يا نور شيان چې له بدن څخه خارجېږي او د بدن بل -٣

  .ځاى ته سرايت كوي
داسې تكيه چې كله لرې .  خوب چې سړي په څه شي تكيه كړي وي-۴

  .شي هغه سړى ويښ شي
  .بېهوشيبې سدي يا  -۵
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  .خندل) قهقه( د لمانځه په وخت كې په لوړ غږ -۶
   ليونتوب -٧

   د اوداسه اوبه بايد څنګه وي؟!  پالر جانه:پوښتنه
د راده، حوض، چينې، پمپ، باران او واورې په اوبو اودس : ځواب

 په ،كېږي مګر د مېوې، شربت، سركې، ګالب، شوروا او داسې نورو
هغه اوبه چې چټلې يا يو ځل ترې كار اخيستل . اوبو اودس نه كېږي

  .شوى وي د كارولو نه دي
  

  تيمم
 وي او يا هم چېرته په كوم ځاى كې اوبه نهكه ! پالر جانه: پوښتنه

  څوك د اوبو د كارولو څخه زيانمن شي، نو څه وكړي؟
په دغسې حاالتوكې كوالى شي د اوبو پرځاى په پاكه خاوره : ځواب

تيمم هغه چاته . تيمم وكړي، په پاكه خاوره اودس كولوته تيمم وايي
يا اوبه ورڅخه چې ناروغه وي، يعنې د اوبو د كارولو نه زيانمن شي 
 پيدا كړي، جايز ىيو مايل لرې وي او ونشي كوالى هغه ته الس رس

  .دى
  تيمم په سمه توګه څنګه ترسره كېږي؟! پالرجانه: پوښتنه
  :تيمم په دې بڼه ترسره كېږي: ځواب

نوځكه بايد د ټولو د مخه داسې نيت . په تيمم كې نيت فرض دى
  :وكړې

  له نجاست څخه پاك،سره كړم ترڅو نيت كړم چې تيمم تر«
  ».ته نږدې شم او لمونځ پرما روا شي)ج(خداى 
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 السونو وبيا د خپلووايه او »بسم اهللا الرحمن الرحيم«وروسته له نيته 
  شګه، خښته، تيږه،(  په پاكه خاوره يا لكه خاوره غوندې شيىورغو

 وروسته بيا د .ووهه او خپل مخ پرې مسحه كړه......)ګچ، رانجه او 
 لپاره خپل السونه په خاوره ووهه، لومړى خپل ښى الس د م ځليدو
ڼ الس په ورغوي د ګوتو له څوكو د څنګل تر څټه او بيا كيڼ الس د كي
  . الس په ورغوي مسحه كړهيښ

تيمم په . �هغه شيان چې اودس ماتوي هماغه شيان تيمم هم ماتوي
 لرګي، وسپنه، سره زر، سپين زر، مس، ښيښه، ذغال، كاغذ، نيلون

 اجناسو باندې چې د خاورې له جنسه نه دي، نه ياو نورو پالستيك
  .ترسره كېږي

  

  مسحه
دبوټانو يا د ځان د ټپي شوې برخې مسحه څنګه ! ګرانه پالره: پوښتنه

  ترسره كېږي؟
څوك چې كله غواړي اودس وكړي، كوالى شي د !  ګرانه زويه:ځواب

خو . سحه وكړيپه سر م) په دې شرط چې تر ښنګري پورې وي(بوټانو 
ستو څخه مخكې يې پښې پاكې مينځلې وي اوپښې يې وبايد له اغ

 � ورځې، د مسافر لپاره درې)عمل(غه كړنه د. له بوټانو نه وي ايستلې
  .او د مقيم لپاره يوه ورځ جايزه ده

                                                 
 په هغې څومره چې ئ په الهدايه كتاب كې راغلي كله مو چې تيمم وكړ كوالى ش 5

 او په هغه كې كوم محدوديت نشته ئكړ فرض يا سنت لمونځونه وئوغواړ
  څخه څوړي د پاد بيا ليكنې كتاب د »ض و النوافلئويصلى بتيممه ماشاء من الفرا«
   .ټاكلى دى ه رت كيلوم٨٩  حدود مسافرتاحنافو د 6
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. ديڅيزونه هماغه د اوداسه ماتېدونكي شيان د مسحې ماتېدونكي 
  .ې بېرته له سره پريمينځل شي مسحه ماته شي نو بايد پښكه چېرې 

 مسحه جايز ده او د پښو د ځان په هغه برخه چې ټپي يا ماته شوې وې
 يعنې د اوداسه په وخت كې ټپي يامات ځاى مسحې غوندې ده،

  .ئمسحه كړ
  

  اذان او اقامت
داسې ويل كېږي چې د لمانځه نه مخكې اذان او  !پالر جانه: پوښتنه

 په اړه څه و كمت او ځانګړتياووكه تاسو د هغې د حاقامت شته 
  ؟وايئ
اذان اصالً د لمانځه د وخت د رارسيدو اعالن دى  !هوزويه: ځواب

اذان  د  . او ځانګړي كلمات لريچې يو مسلمان يې نوروته كوي
څوك چې . ىپنځوګونو لمونځونه او د جمعې د لمانځه لپاره سنت د

د غوږ  په نرمه خپلې ګوتې غواړي اذان ووايي، مخ قبلې ته اړوي او 
  :ږدي او وايېبرخه اې
  )څلور ځلې(كْبَرْ اَهللاُاَ

  څه لوى ذات دىخداى متعال او تر هر 
  )دوه ځلې(اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلَهَ اِال اَهللا 

بل چاته نه ده ې د واحد خداى لپاره ز يوا،شهادت وركوم چې خدايي
  ده

  )دوه ځلې(اَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدُاًرَسُوْل اهللا 
   شوى پيغمبر دىت وركوم چې حضرت محمددخداى رااستولدشها

  )دوه ځلې(حَىْ عَلَى الصَّلَاة
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  ئد لمانځه لوري ته راش
  )دوه ځلې( حَىْ عَلَى الفَلَاحْ
  ئلوري ته راش )ۍرستګار( د ځان ژغورنې

  )دوه ځلې(كْبَرْ  اَهللاُاَ
  څه لوى ذات دىخداى متعال او تر هر 

  لَا اِلَه اِال اهللا
  . نه هېڅ خداى نشتهبې له اهللا

  
په وخت كې مخ ښۍ »حَىْ عَلَى الصَّلَاة« بايد د) اذان ويونكى(مؤذن 

  .په وخت كې مخ كيڼې خواته واړوي»حَىْ عَلَى الفَلَاحْ « خواته او د
الصالة خير «څخه »حَىْ عَلَى الصَّلَاة«  د سهار په اذان كې وروسته له

وروسته پاتې . ل كېږييعنې لمونځ له خوب نه ښه دى،وي»من النوم
  .اذان ويل كېږي

په اورېدو سره اورېدونكى » حَىْ عَلَى الفَلَاحْ« او»حَىْ عَلَى الصَّلَاة« د 
د سهار په لمانځه كې . وايي و»ال حول و ال قوة االباهللا«بايدپه آرام غږ 

د اذان  .ووايي »صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ«په ځواب كې »الصالة خير من النوم«د
  :كې دغه مسنونه دعا وواييپه پاى 

ةِ،آتِ مُحَمَّداً الُوَسيِلَةَ وَ مَئِاَلَّلهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ وَ الصَّالَةِ الْقا«
 اَبْعَثْهُ مَقَاماًمَحْمُوداً الَّذِى وَعَدْتَّهُ وَ ة الرفيعة وَ الدَرَجوَالْفَضيِلَةَ 

  )بخاري(».اَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ
 
 كامل دعوت او ترسره شوي لمانځه په حق كې، هغدد! خدايه: اړهژب

د  او هغه ته هغه ېته فضيلت او رفيع درجه وركړ) ص(محمد
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 چې تا ورسره وعده كړې، د هغې شفاعت زموږ ې مقام وركړۍمحمود
  . نه كوېي او ته هيڅ كله وعده خالفېپه نصيب وګرځو

كې د حاضرو اقامه هم دلمانځه دپيل څخه وړاندې په جومات 
 مګر ،ديهماغه شان لكه اذان يې ږي او الفاظ ې لپاره ويل كومقتديان
دوه ځله ويل » قدقامت الصالة «څخه » حى على الفالح  « وروسته له

  .ږيېك
 په د ماښام ، يوازې واټن شته ويني تر مينځ بايد زماېد اذان او اقام

 او اذان ېمد اقا. ږيېلمانځه كې وروسته له اذان څخه اقامه ويل ك
  .ي له اوداسه مكروه دپرتهويل 

 
  ونځ لم

 نو. ږيېرسوار  اداء كولو ته انځهاوداسه او اذان څخه وروسته د لمله 
تر  د هر مهال د لمانځه  سم  نو ځكه ،شي زده او تر سره سملمونځ بايد 

  . سره كول ډېر غوره ګڼل كېږي
  

  دلمانځه شرطونه
تر هغه شرطونه ووايه كوم چې بايد هيله كوم ماته ! پالر جانه: پوښتنه

  ؟لمانځه په وخت كې په پام كې ونيول شيد لمانځه مخكې او 
ډير ښه ګرانه زويه، د ښه لمانځه د ترسره كولو لپاره اسالم : ځواب

  : چې په الندې ډول ديلريځينې شرطونه 
ى اځد  دلمونځ د لوستلو ،دكاليو پاكوالى،  دځان پاكوالى،اودس

و وخت او د قبلې لوست پوښول، نيت، دلمانځه د ترپاكوالى، دعو
  .لورې ته درېدل
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يعنې لمونځ كوونكى بايد جُنب نه وي او اودس هم ولري، ځان، كالي 
ت يې پوښول شوى وي راو دلمونځ لوستلو ځاى بايد چټل نه وي، عو

او دلمانځه وخت را رسيدلى وي، د لمونځ كولو نيت ولري او دقبلې 
  .ږيېپه لورې ودر

كې وي، او دلمانځه ) طياره( يا په الوتكه )ښتۍك(بيړۍ څوك په كه 
 لمونځ وكړي، كه څه هم ېدو امكان رامنځ ته شي، نو هغه دېد قضا ك

  �. سمت او جهت تغير كويد بېړۍ يا الوتكې
نه يې هم څوك پيدا كړل چې ترې  واكه كله چا د قبلې لورى ونه موند 

 ې لمونځ د،ږيېته ودر يوه لورې ې  په خپل حدس دووپوښتي، ن
پوهيد چې لمونځ وكه د لمانځه له ترسره كولو وروسته . ترسره كړي
خو كه د لمانځه د لوستلو .  لورې ته ترسره كړى، پروا نه لريطيې غل

  .وګرځوي ې په وخت كې وپوهيد نو خپل لورى د
  

  د لمانځه وختونه
ونځونو آيا امكان لري چې راته د پنځه ګونو لم! پالر جانه: پوښتنه

يې چې په كومو وختونو كې لمونځ اوختونه راوښيې او راته وو
  مكروه دى؟
 سپرغې لهت د صادق سهار خلمانځه ود سهار د! ګرانه زويه: ځواب

  .ىپورې د) طلوع (تر سباوونه څخه ) سپېده دم(

                                                 
ل پرته له و باندې لمونځ كز، حيوان او يا بل څي)طياره (، الوتكه)كښتۍ(بيړۍ  په  7
، بدون د يې كوالى شي نفل لمونځونه اداء كړزي او يوا عذر څخه جواز نه لريشرع

   .ت كې جواز نه لريلعذر څخه لمونځ په سواره حا
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 نيماييپښين لمونځ د هغه وخت څخه چې لمر د آسمان له سد ما
ږي او تر هغه ېه نژدې شي، پيل ك خوات)مغرب(لويديز ښتى او واو

  . دوه برابره شي،رهېوخت دى چې د يو شي س
 لوېدودو څخه دلمر تر ېپښين لمونځ د ختمسد مازديګر لمونځ د ما

  .ىپورې د) غروب(
) غروب (لوېدوڅخه د شفق تر ) غروب (له لوېدود ماښام لمونځ د لمر 

دصادق څخه ) غروب (لوېدو له ختن لمونځ د شفق سپورې او د ما
  .ىپورې د) طلوع (تر سباوونهسهار 

خو په دريو الندينيو وختونو كې لمونځ كول كه سنت وي او كه فرض 
  .ىمكروه دتحريمي دتالوت سجده هم وي، كه او 
 يې بشپړ شوى نه ى تر هغه وخته چې زيړپورته كېږيكله چې لمر را.١

  . ې څرګنده شويوي او دلمر رڼا تر هغه چې بشپړه نه و
) مغرب(بجو څخه تر هغه وخته چې لمر د ناستې ١٢غرمې له د . ٢

  )زوال(. خواته نه وي مايل شوى
په هغه وخت كې چې لمر ورو ورو سور رنګ اخلي او مخ په ناستې . ٣
  .وي) غروب(

د سهار په لمانځه كې لومړى دوه سنته او بيا دوه فرضه ويل : يادونه
كعته سنت، بيا څلور كېږي، د ماسپښين په لمانځه كې لومړى څلور ر

د مازديګر . ركعته فرض او په پاى كې دوه ركعته سنت ويل كېږي
د ماښام په لمانځه كې لومړى درې .  لمونځ څلور ركعته فرض دى

د ماسختن په . ركعته فرض او بيا دوه ركعته سنت تر سره كېږي
لمانځه كې لومړى څلور ركعته فرض، بيا دوه ركعته سنت او په پاى 

  . ركعته  وتر واجب لمونځ تر سره كېږيكې درې 
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  :ترسره كولو ترتيبد ځه د لمان
 الندې ترتيب په پام لمونځ كوونكى سړى بايدپښين دى او ساوس ما

  :كې ونيسي
په كولو نيت ترسره د  و فرضوڅلور ركعتد پښين د لمانځه سدما. ١

 نيت  او داسېييابه ښه وي چې په ژبه هم نيت وو اد .يلروزړه كې 
  :وتړي

 اداء كوم څلور ركعته فرض لمونځ په ،هنيت مې كړى دزړه له اخالص« 
، خاص ي شريفې په لورېكعبد مخ مې ،پښينس مات دخدې حاضر و

ه كړه، بټه ګوته د غوږونو له  او السونه سر ته پورت»اهللا لپاره، اهللا اكبر
  . ونښلوه  سره نرمۍ

 
يې  او دنامه الندې  هنيسوالس كيڼ  الس يپه ښوروسته له نيته  .٢
  :ه، او وروسته بيا الندې دعا ووايهږدېك
سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِك وَ تَبارَك اسْمُكَ وَ تَعَالى جَدُّكَ وَ الَ الَهَ «

  »غَيْرُكَ
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پاكي ستا لره ده، او موږ ستا ستاينه كوؤ، ستا نوم با ! خدايه: ژباړه
مد ستا د لوى والي لپاره ن عظيم دى، ستاينه او حأبركته او ستا ش

  .، هيڅ معبود پرته له تا نشتهىد
 دې  مقتدي وي چوپېكه څوك په جومات كې لمونځ كوي يعن

 په پاى ةد دې سور. غوږ ونيسي ه په آرامته دې فاتحه ة او سوريږېودر
  .ووايي» آمين« كې دې 

 
  :بيا دې، نه وي يتدـقـخو كله چې م

   »يمِجِ الرَّانِطَيْ الشَّنَ مِاهللاِ بِوذُاعُ« 
  .ته پناه وړم) ج(له شړل شوي شيطان څخه خداى: ژباړه

  »بسم اهللا الرحمن الر حيم « 
  هدلوى او بښونكي څښتن تعالى په نام: ژباړه

  يا څو آيتونهةوروسته بيا سورة فاتحه او دقرآن پاك يوه بله سور
  .لوستل كېږي
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  ةد فاتحې سور
) ٣(مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ    ) ٢(الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ   ) ١ (الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ   

صِـرَاطَ  ) ۵(اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ    ) ۴(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ     
  . امين)٧(غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَالَ الضَّالِّينَ »۶«الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ 

ښونكى او ب∗ خاوند دىۍ نړدېغه خداى لره ده چې دستاينه ه: ژباړه
او  ې تا ته عبادت كوؤزيوا∗ ورځې خاوند دىدد جزا ∗مهربانه دى

د ∗ته د سمې الرې هدايت وكړهږمو∗ې له تا څخه مرسته غواړوزيوا
 تهاو نه د هغو كسانو الره چې ∗ىكړور نعمت اهغو كسانو الره چې ت

  ∗.دي شوى يې او له الرې وتلي ه قهرپرې پ
  

  :بله سورة
وَلَـمْ يَكُـن لَّـهُ      ) ٣(لَـمْ يَلِـدْ وَلَـمْ يُولَـدْ         ) ٢(اللَّهُ الصَّمَدُ   ) ١(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ     

  ) ۴(كُفُواً أَحَدٌ 
 څخه نه هڅوك له هغ* غني او بې نياز دى* ووايه خداى يو دى: ژباړه

په  هاو هيڅوك د هغ* دي زيږيدلي او نه دى له چا څخه زيږيدلى دى
  .ې او يودىز يوا،شان نشته

 
 يا د قرآن پاك څو آيتونه د فرض لمونځونو په دوؤ ةسور كوچنۍ
خو . ږيې ركعاتو او دسنت او نوافلو په ټولو ركعاتو كې ويل كلومړيو

پښين، مازديګر، سما( ركعاتو وروستيودفرض لمونځونو په دوؤ 
  .ږيې سورة لوستل كېفاتحد ې زكې يوا) ختنسماښام او ما
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 دهږېنډو كګو خپل السونه په ه شټيټركوع ته  په ويلو» اهللا اكبر«د . ٣
زما خداى لوى،  «ېيعن» مِظيِعَ الْىَبَّ رَانَحَبْسُ «ې ځلېاو در) ركوع(

 له دريو څخه هم » مِظيِعَ الْىَبَّ رَانَحَبْسُ «ېكوالى ش» پاك او منزه دى 
  . وي٩، ٧، ۵ ې مګر بايد طاق وي يعنېزيات ولول

  

  
  
  : هواي و اوړه او خپل السونه خوشې كهږېدرووروسته بيا نيغ . ۴

  »دُمْحَ الْكَا لَنَبَّ رَ،هُدَمِ حَنْمِ لَ اهللاُعَمِسَ«
 ! اى خدايه،ي چې هغه ستاييورهغې چا ستاينه اد خداى  «: ژباړه

  »شكران او ستاينه ستا لپاره ده
  

  .ووايه» دُمْحَ الْكّالَنَبَّرَ«  فقطې ويكه كله مقتد
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 ګونډې، ىلومړيعنې  ، شهښتهك ته ې او سجدهوواي» اهللا اكبر«بيا . ۵

ايد په  بې ګوت.هږدكېبيا السونه او وروسته بيا ټنډه او پزه په ځمكه 
عادي حالت كې د قبلې لورې ته او دواړه السونه د مخ په دواړوخواو 

له بايد ) ساعد(او ليچې ) آرنج(نګل څ .شيل دښوكېزي اكې مو
د پښې ګوتې بايد په . دې نه ويږټې ته نېاو خولري ځمكې نه فاصله 

ال  اىَبَّ رَانَحَبْسُ« ې ځلې درپه دې حالت كې. ځمكه او قبلې خواته وي
 انَحَبْسُ«، خو ه وواي)ولونه ښه پاك او منزه خداى دىټد ( يعنې  »لىعَْ
، ۵، ٣يعنې ،  مګر بايد طاق وي،اى شي زيات شيدكي» لىعْال َ اىَبَّرَ
 . وي٩، ٧
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 ړهوروسته له سجدې څخه په ترتيب ټنډه، پوزه او السونه پورته ك. ۶
. پرته ويپښه  )چپه( كيڼه والړه او پښه ۍې ښچ هنې داسې ك،هنېاو ك

  . په ګونډو راشيې چې ګوتدهږكېالسونه په ګونډو داسې 
 
 

 
 ځلې ېدر   او شهښتهكپه ويلو سره بيا سجدې ته » اهللا اكبر«د . ٧
  .هوايو » رَبَّىَ اْالَ عَليَحَانَسُبْ«
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 ركعت په شان لومړي د ، م ركعتيڅخه دو» اهللا اكبر«وروسته له . ٨
 او تشهد هنېڅخه وروسته په ځاى كسجدې له م ركعت يدود  .ولونه
  .ولونه

 
  تشهد

  وَىُّبِا النَّهَيُّ اَكَيْلَ عَمُالَ السَّباتُيَّطَّال وَواتُلَ الصَّ وَهِِلّ لِاتُيَّحِلتََّاَ  «
 نْاَدُهَشْ اَ،نحيِالِ الصَّاهللاِبادِى عِلَعَا وَنَيْلَ عَالمُلسَّ اَ،هاتُكَرَ بَ وَ اهللاِةُمَحْرَ

  »هُولُسُرّ وَهُدُبْ عَداًمَّحَمُ اهللا وَ اَشْهَدُاَنَّ الَاِلَهَ االَّ
. يوازې د خداى لپاره دي) قولي، بدني او مالي(هر راز ستاينې : ژباړه

  پيغمبرل شوىستواسالم او درود دې وي پرتا باندې چې د خداى را
 سالم دې پرما او ،وبركت دې هم پرتا ويايې او د خداى رحمت 

 بل پرته» اهللا« لهشهادت وركوم چې . بندګانو ويدخداى په نيكو كارو 
  . دىلى پيغمبرستوا بنده او راهخداى نشته او محمد دهغ

  
 او دريم او څلورم ركعت هم د هږڅېپه ويلو سره پا» اهللا اكبر«د . ٩

زينى توپير پكې دا دى چې كله ا يو،ړهم په شان ترسره كي دو اولومړي
ه او نور آيتونه ورسره نه  فاتحه بس دة سورې نو يواز، فرض وي
  .ږيېلوستل ك

 م تشهد څخهي سجدې څخه وروسته د دوېميدڅلورم ركعت د دو
  .لوستل كېږي درود او حسنه دعا په الندې ډول وروسته 

  
  

  درود
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هِيْمَ وّ  عَلىٌ اَِبرَاصَلّيَتَ،  صَلِّ عَلىٌ مُحَمَّدٍْ وَ عَلىٌ آلٌِ مُحَمَّدٍ كَمَا اَللّهُمَ
  *بْرَاهِيْمَ اِنٌكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌعَلىٌ آلٌِ اِ

 پر محمد او امت يې رحمت واستوه لكه چې په !اى خدايه: ژباړه
  د، په رښتيا سره چې ته لوى اودىابراهيم او امت دى استولى 

  .يې  وړېستاين
هِيْمَ وّ   بَارٌِك عَلىٌ مُحَمََّْدٍ وَ عَلىٌ آلٌِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ، عَلىٌ اَِبرَااَللّهُمَ

  *عَلىٌ آلٌِ اِبْرَاهِيْمَ اِنٌكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
 پر محمد او امت يې بركت واستوه لكه چې په !اى خدايه:ژباړه

  د، په رښتيا سره چې ته لوى اودى استولى ېابراهيم او امت د
  .يې  وړېستاين

 
  حسنه دعا

  »ارِ النّابَذَا عَنَ قِ وَةًنَسَحَ ةِرَخِ فى االْ وَةًنَسَيا حَنْى الدُّا فِنَا آتِنَبَّرَ«
 او حسنات ي آخرت  نيك په موږ په دنيا اور پ! اى پروردګاره: ژباړه
  .به لرې وساتهذاع او موږ د دوزخ له ړهنازل ك

  
  :هوايو او هګرځووخواته مخ ښۍ وروسته بيا. ١٠

  »  اهللاةُمَحْرَ وَمْكُيْلَ عَالمُلسَّاَ« 
  پرتاسو باندې ويې ددخداى درود او سالم : ژباړه
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  .ړهك رت تكراكلما او هماغه وګرځوهخواته مخ ) چپې(ې ڼبيا كي. ١١

  »  اهللاةُمَحْرَ وَمْكُيْلَ عَالمُلسَّاَ« 
 د خداى درود او سالم دې پر تاسو باندې وي: ژباړه

  
  

  سالم څخه وروسته دعاله 
ا نَبَّ رَتَكْبارَ تَ،المُ السَّعُجِرْيَ كَيْلَ اِ وَالمُك السَّنْمِ وَالمُ السَّتَنْ اَمَّهُللّاَ«

  »رامِكْاِالْ وَاللِجَا الْ ياذَتَيْالَعَ تَوَ
 سوله له تا پيل شوې او ته يا خدايه تا سوله رامنځ ته كړې او: ژباړه
  .   د حيثيت او د عزت خاوند يې  يې، تهذاتپاك 
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كه وروسته له لمانځه څخه په ځانګړې توګه وروسته له فرض لمانځه 
 او ګڼې او د خپل ځان او نورو ټولو مسلمانانو د ښېئڅخه دعا وكړ
 . نو تاسو به ښه او صالح عمل ترسره كړى ويئه وكړنښتغو نېكمرغي

 

 
  

  ړتياوې د لمانځه ځانګود ښځ
ې په الندنيو ټكوكې ز يوا،د ښځو لمونځ هم دنارينه وؤ په شان دى

 .لري) فرق(توپير 
په ويلو سره السونه داوږو سره ) كبراهللا ا(د دلمانځه په پيل كې * 

  .موازي وي
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) سينه(ت كې السونه په ټټر خويلو په و  دې او بلې سورېد فاتح* 
  .ييږدا

  
  .ې ته رسيډ چې السونه يې ګونږېټيټې كې دومره ركوعپه * 
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نښلوي او ) بغل(په څنګونو ) بازو(ټې م او په سجده كې ورنونه* 
ي چې وڅملاو پښې  ينښلوه ځمكه پ )ساعد(او ليچې ) آرنج( ګل نڅ

 .يد پښو ګوتې يې سره نښل
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ښۍ  پښې هو په وخت كې دواړل د لوست)قعدې(تشهد او درود  د* 
) چپ(ورون په كيڼ  ىښي چې ېناو داسې بايد ككېږي يستل اخواته 

  .راشي لينګي )چپ( په كيڼ )ساق(لينګى  ىښورون او 
د ښځو په جماعت .  وكړيښځه بايد په هر لمانځه كې ورو تالوت* 

ږي نه له هغوى ېكې كه ښځه امامه وي نو بايد دښځو په مينځ كې ودر
  .څخه وړاندې

  
  د لمانځه فرضونه، واجبات او سنتونه

ماته د لمانځه فرضونه، واجبات او ! هيله كوم پالر جانه: پوښتنه
  سنتونه هم ووايه؟

  . دركړممالومات بشپړتا ته  زه به ستا د دغو پوښتنو په اړه هم :ځواب
  

  :د لمانځه فرضونه دادي
، قيام، د قرآن )لدنيت كولو وروسته اهللا اكبر وي(تكبيرة االحرام 

ې د له سج،، ركوع، سجده) آيتونهېد اقل درح يا ة سورهيو(ت ئقرا
 عمل ياختياريو و د لمانځه پاى ته رسول په ادې ناسته عوروسته د ق
  .باندې

  
  :دلمانځه واجبات دادي

 په نورو او فرض لمونځونو كې وپه دوؤ اولويل فاتحې سورة د . ١
  .ټولو ركعتونو كې چې فرض نه وي
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 ې وروسته له فاتحې سور، لوستلو  آيتونيو سورة يا دره  يود. ٢
 ركعاتو كې او د غير فرض لومړيو  د فرض لمانځه په دوؤ ،څخه
  . كېو په ټولو ركعاتونونځولم
ت، ركوع ئې يعنې لومړى قراد ترتيب رعايت په هر ركعت ك. ٣

  .وروسته بيا سجده

  .)قومه (بو لپاره تم كېدلېوروسته له ركوع څخه د څو ش.۴

 ناستلې كربو لپاره تم او كراېد دوؤ سجدو تر مينځ د لنډو ش. ۵
   .)جلسه(

  . ركعت كې ناستهيم لمونځونه په دويد دريو يا څلورو ركعت. ۶

  . قعده كې د تشهد لوستلوروستۍپه . ٧

دل او د لمانځه ټول اركان په پام ې او اطمينان په لمانځه درۍپه آرام. ٨
  .كې نيول

  .په سالم وركولو د لمانځه پاى ته رسول. ٩

  .د وتر لمانځه په دريم ركعت كې د قنوت دعا لوستل. ١٠

  .نهود عيد د لمانځه تكبير.١١
 

 ت، د ماښاما اول ركعهدود فرض پښين سد سهار د فرض، د ما* 
  ،يل وږ، دتراويح او د وتر لمونځونه په لوړ غېدعيد، د جمع، فرض
  .ول اداء كه لمونځونه په آرامېنور پات

  .ت دې نه لونيئ په امام پسې اقتدا كوي نو قرايكله چې مقتد* 
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  :د لمانځه سنتونه په الندې ډول دي
   السونو پورته كولترد تكبيرة االحرام په وخت كې غوږوته * 
بايد ت كې خت كې د ګوتو يوځاى كول او د سجدې په ود قيام په وخ* 

   ويسره نښتي او نه هم ې لرېرېګوتې نه  ډ
د  السونه سر په سر دنام الندې او  وؤرينهاند د قيام په حالت كې * 

   په سر)سينې(ټټر السونه د وؤ ښځينه 
  د هر لمانځه په اول ركعت كې د ثنا دعا لوستل* 
اعوذ « دعا څخه وروسته د لهكې د ثنا د هر لمانځه په اول ركعت * 

  لوي» رجيمالن طبااهللا من الشي
  لوي» بسم اهللا الرحمن الر حيم « غو څخه د هوروسته له * 
  مين ويلاد فاتحه سورة وروسته د * 
له وروسته د مقتدي د ويلو » سمع اهللا لمن حمده «  د له خواد امام * 
  ويل» ربنا و لك الحمد «  د خوا

  ويل» سمع اهللا لمن حمده « او » اهللا اكبر  « ه خوالد امام  *
  د څلور ګوتو په اندازه د دوؤ پښو تر منځ د فاصلې رعايت *
  ويل» اهللا اكبر « ت كې د خد سجدې او ركوع په و *
  ويل» سبحان ربى العظيم «  د ې ځلېپه ركوع كې در *
  ويل» سبحان ربى االعلى «  د ې ځلېپه سجده كې در *
  دلې وروسته قيام او در ركوعتر *
) لومړى ګونډې، السونه او وروسته مخ(ترتيب د دې په سجده كې *

   رعايتبر عكس ترتيبد پاى كې په د سجدې او رعايت 
 لپاره د وښودل او د نارينه وې د ښځو لپاره د السونو تر منځ د سرا*
  دلوښې اي سره د السونو موازواوږ
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مړوند نګل له څنګه او څ له ګونډې،) شكم(خيټه  وونارينه د  *
  دلې ويېبرعكس بايد چسپو  خو د ښځساتل،له ځمكې لرې ) ساعد(

  د دوؤ سجدو ترمنځ كيناستل *
 لېڅملو) هچپ( كيڼه ،ه پښه والړۍد نارينه د ناستې په حالت كې ښ *
  چې ټولې ګوتې يې په ځمكه نښتې وي پښه داسې والړه وي ۍاو ښ

  يېن لنګر ك)چپ(ڼ كي خواته باسي او په ۍ پښې ښېښځ *
   ركعتونو كې د فاتحې سورة لوستلوروستيو د فرض په دوؤ *
  رود لوستل د قعده كې وروسته له تشهد څخه دوروستۍ په *
   له درود څخه وروسته د دعا غوښتل*
  لوخواته سراړ) چپې( او كيڼې ۍ ښ*
   تر څو امام سالم وګرځويي مقتدي د تم ش*
  ركعت څخه د اول ركعت اوږدولم ي د سهار په لمانځه كې له دو*
  

  د لمانځه مفسدات او مكروهات
كوم شيان لمونځ فاسد يا مكروه كوي، او په ! پالر جانه: پوښتنه
  ځايونو كې د لمانځه لوستل مكروه دي؟و كوم
  .دا ډير ښه سوال دى او زه به درته په ترتيب ځواب در كړم: ځواب

 ونه نيول شي نو لمونځ و څخه كوم يو په پام كېط له شرايد لمانځهكه 
  .ږيېل كطبا
 په الندې مواردو كې هم لمونځ ...ورناودس، غسل، كالي او : لكه

  .ره لمونځ وكړيام ځل لپينكى بايد د دووواداكږي او لمونځ ېفاسد ك
د لمانځه د ترسره كولو په وخت كې خبرې، چيغې، ګيلې، قرآن د مخ 

نځ غلط اداء كوې، په نه لوستل، پرته له امام څخه چاته ويل چې لمو
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 طيغلپه لمانځه كې   او ياكيڼې خواته كتلۍدم وهل، ښقالره تلل يا 
  .آيت مفهوم واړويد چې 

  
  :يدد لمانځه مكروهات په الندې ډول 

ري، د  تېد لمانځه په وخت كې د كاليو يا نورو شيانو سره ساعت
څو ه فشار وركول ترتلمانځه له ځايه د څه شي لرې كول، د الس ګوتو 

 ،ښودلې، السونه په څنګ كې ا)د الس ټك اېستل (غږيې پورته شي
چهار زانو پلترۍ وهل يا ل، كتلوري ته ) چپ( او كيڼ يپه سترګو ښ

 كالې اغوستل چې په ځمكه ولګي، د زى روح هناستل، اوږدېك
كاليو سره لمونځ او په ) مصور(موجودات په سر سجده، د انځوريزو 

  .اړوللمانځه كې د تسبيح 
بايد   ځايونو كې مكروه دىواما په دې اړوند چې لمونځ په كوم

ارويو د وژلو په ځاى، څارويو په شپول، د څ الرو، ديپه عموم: ووايم
 ې، او په زور نيول شويولغحمام، تشناب او د كعبې د خونې په 

اېښول په عمومي الره كې چې نښه نه وي . ىځمكه كې لمونځ مكروه د
  .ح نه ديلمونځ كول صحيشوې، 

  
  د لمانځه ډولونه

  ؟دىڅو ډوله په  لمونځ !پالر جانه: پوښتنه
  :.ږيېشل كېولونو وډ په څلورو هلمونځون: ځواب

   فرض-١
   واجب-٢ 
   سنت -٣ 
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   مستحب-۴ 
  .فرض عين او فرض كفايي: فرض لمونځونه په دوه ډوله دي

ږي چې بايد هر څوك يې اداء كړي ې هغو لمونځونو ته ويل كنيفرض ع
  .و ترې پاتې نشيا
، ركعته سهار٢( لمونځونه يد ورځې پنځه ګون:  بيلګې په توګهد
 ركعته ۴ركعته ماښام او ٣ ،ركعته مازديګر۴ ،پښينس ماهركعت۴
  . ركعته لمونځ٢او د جمعې ) ختنسما

 يوې ټولنې څخه يې يو كه لهږي ې هغو لمونځونو ته ويل كييفرض كفا
 چېخو كله . هغه ترسره كړيچې  يد نه   غړي اړركس اداء كړي بيا نو
  . لمونځجنازې لكه د . كېږيګناهكار ټول  بيا ي يو يې هم اداء نكړ

  
ې چ لكه د وتر، كوچني اختر او لوى اختر لمونځونه واجب لمونځونه

  . دياړيناداء كول يې 
  

كې، خمنه  د سهار د لمانځه هدوه ركعت:  عبارت دي لهسنت لمونځونه
 ه مخكې او دوه ركعت نهلمانځهفرض ه پښين لس دماهڅلور ركعت

نه لمانځه فرض لمانځه، دوه ركعته د ماښام د فرض وروسته له 
  . وروسته څخه  لمانځه فرضختن لهسوروسته او دوه ركعته د ما

  
 هم لكه نفل او تهجد لمونځ بايد په يوازيتوب مستحب لمونځونه

  .ى دترسره شي، يوازې د تراويح لمونځ لوستل په جماعت كې سنت
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   او تالوت سجدهېسهود
كه په لمونځ كې كوم واجب پاتې شي، څه بايد وكړو؟ آيا : پوښتنه
ء كړو كه د هغې د جبيره لپاره بله الر هم شته؟ او كه د   سره اداله  لمونځ

  دو څه بايد وكړو؟ېد سجدې آيت ته ورسكې قرآن د تالوت په وخت 
و چې واجب يې كه كله څوك د لمانځه په وخت كې پوه ش: ځواب

 ې يې كوم عمل دوه ځليا يې نه دى اداء كړى او يا  ى،وروسته اداء كړ
 او هغه داسې چې .تكرار كړى بايد د سهوې سجده ترسره كړي

ته سالم لوري ) چپ( كيڼ او يوروسته له آخري تشهد څخه ښ
م ځل لپاره تشهد او ي سجدې اداء كړي او بيا د دوېوګرځوي او بيا دو

  .او وروسته له هغې سالم وګرځوي يدرود وواي
 څخه ه  له هغې  وي نو مقتديان دې امام سهوه او غلطي كړچېخو كله 

 ي خواته سالم ګرځوېپه داسې حالت كې امام يوازې يو. پيروي وكړي
  . سجده اداء كويېاو بيا ټول جماعت يو ځاى د سهو

 كله چېت په وخت كې ئد قرا:  بايد ووايمهد تالوت د سجدې په اړ
له او هم پږي، هم خې آيتونه ولوني چې سجده پرې الزم١۴څوك هغه 
كړي، كله چې په ولمانځه په وخت كې سجده د ې ريې چې او څوك

ه هماغه وخت يا وروسته له تالوت څخه پ  يا ي،لمانځه كې نه و
  .د تالوت سجده يوازې يوه سجده ده. سجده وكړي

  
  
  

  د جماعت لمونځ
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ه وويل له هغې مننه كوم او هيله څ چې ېسه دتر او! پالر جانه: پوښتنه
 د ت او د اماملي څرنګوا،د جماعت لمانځه، دهغې فضيلتچې لرم 
  ؟ې په اړه هم راته څه ووايوشرايط
د . دىؤكد سنت م مذهب كې په جماعت لوستل يفحن په :ځواب

همدا حديث ) ص(نبى د جماعت د لمانځه د ارزښت او فضيلت په اړه 
 مرتبې له ٢٧په جماعت د لمونځ لوستل  «: دى چې وايييكاف

   ».يوازيتوب څخه ښه دى
   .) څخه روايت شوى دىيدا حديث له مسلم او بخار(

په ) ص( بايد داسې كس امام شي چې د حضرت محمد ېپه لمانځه ك
 داسې ې، بيا دلشان ويوپوه وي، كه كله ټول ښه سنتونو تر ټولو 

 دې امامت او مشر ي متقاو كنهت ولري ئڅوك امام شي چې ښه قرا
  .وكړي
 ۍدامام په ښدې  هغه و، نوانځه كې يوازې يو كس مقتدي كه په لم

 ې د امام په شا كې ديزيات وچې مقتديان  كله خوږي، ېخوا كې ودر
ل د جماعت ېد توګه درهرول او په منظمبد صف برا. صف جوړ كړي
  :فرمايلى دي) ص( په دې اړوند نبى.ړويپلمونځ بش

  »و ترتيب لمونځ بشپړويا، ځكه نظم ئنه برابر كړخپل صفو«
  ). څخه روايت شوى دىيدا حديث له مسلم او بخار (

 ېد ماشومان او له هغوى څخه وروسته ، امام څخه وروسته نارينهله
څوك د جماعت په منځ كې لمانځه ته ورګډ چې  كله .ږيېښځې ودر

ړي، كه  او وروسته دې اقتدا وكيړى دې تكبير ووايم، نو لويش
څخه دې يې  كوم ركعت ترې پاتې وي، د امام د سالم ګرځولو چېرې

دى  يا تالوت سجده اداء كړه، نو م د سهوې كه اما.داء كړيوروسته ا
  .يې هم بايد اداء كړي
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   لمونځ په جماعت كېود ښځ
فرمايلي ) ص(څخه روايت شوى دى چې پيغمبر ) رض(له ابن عمر 

  :دي
  »الى المسجد فأذنو الهنليل ذنكم نساؤكم باأاٍذا است«
ګ تكه له تاسو څخه ستاسې ميرمنو په شپه كې جومات ته د : ژباړه

  .ىلپاره اجازه اخلي نو ور يې كړ
فرمايلي ) ص(برـڅخه روايت شوى دى چې پيغم) رض(له ابوهريره 

  :دي
  »التمنعوا اماءاهللا مساجد اهللا وليخرجن تفالت«

له جوماتونو څخه مه منعه ) ج( بنده ګان د خداى) ج(د خداى : ژباړه
يعنې پرته له دې چې «.  خو هغوى بايد بې بويه والړې شيكوئ

  ».خوشبوهي ووهي
هر هغه شى چې د محرماتو په ډله كې راځي او دشهوت سبب كېږي د 

او هغه ) آرايش(د كاليو ښايست، سينګار : لكه. خوشبويي حكم لري
  .چې نورو ته ښكاره شي) زيورات(ګاڼې 
ت لمونځ د ښځو لپاره جايز دى، كه ښځه هغوى ته جمعه د جماع

 په هر ه بڼه امامت او د اكثريتو ،وركړي نو تحريمي مكروه دى
خو كه نرينه هغوى ته جماعت وركوي نو ممانعت . جماعت سم دى

په . پكې نشته خود ښځو تګ جومات ته د فتنې له ډاره مكروه دى
 هغه ته محرم نه وي او له پسې چې وركور كې د ښځې لمونځ په هغه نر 

  .نرينه پرته بل محرم نرينه په كور كې نه وي، مكروه دى
 ښكاري چې د ښځې تګ جومات ته ممانعت نه له دغو خبرو داسې

لري، دا بايد وويل شي چې د ښځې لمونځ له جومات څخه په كور كې 
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كور دى او هر مسلمان ) ج(ښه دى خو د دې لپاره چې جومات د خداى 
 نو ځكه بايد نرينه خپلو ، ځاى كې د ايمان احساس كويپه هغې
خو كه چېرته د فتنې  ته د تګ لپاره اجازه وركړي،  جوماتته ميرمنو 

د مسلمانانو مور .  وي نو بايد هغه له جومات څخه منعه كړيډار 
  :فرمايلي دي) رض(حضرت بي بي عايشې 

ن المسجد كما رآى من النساء ما رأينالمنعهن م) ج(لوأن رسول اهللا «
  »يل نساء هائمنعت بنو اسرا

ې وينو، نو  چې موږ يله ښځو هغه څه ليدالى) ص(كه پيغمر : ژباړه
ته له تګه منع كولې لكه څنګه چې بني ت  جوماپرته له شكه هغوى يې 

  .يلو خپلې ښځې منعه كړې وېئاسرا
ته ) ص( چې د حميد ساعدي مور حضرت محمد روايت شوى دى

  . خبرې اترې يې تر منځ وشوېالندېورغله او 
 زه ستاسره لمونځ كول خوښوم، نو پيغمبر !هپيغمبر) ج(اى د خداى 

 په خپله خونه كې ستا تر نورو خونو ستا لمونځ : ايلورته وفرم) ص(
 هغه لمونځ چې په كورني جومات كې يې ترښه دى او ستا لمونځ 

چې په جامع  لمونځ هغه تراو ستا لمونځ په كور كې ښه دى ې ړترسره ك
  .  په كورني جومات كې ښه دىېړجومات كې يې ترسره ك

  
  
   لمونځييقضا

  
توانيد ه كه څوك د كومې ستونزې له كبله ون! پالر جانه: پوښتنه

   هير يې شي، بايد څه وكړي؟يالمونځ وكړي 
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 ي قضاي، ستونزو له كبله لمونځ نشي كوالىوځيند كه څوك : ځواب

 مګر په نيت .يپه بل وخت كې وكړ ېدنځ يعنى لمو. دې يې اداء كړي
 فرض راتلونكي لمونځ بايد د ييقضا. كې دې قضايي لمونځ ذكر كړي

 فرض لمونځ وخت راتلونكيد چې مخكې اداء شي، خو كله لمانځه نه 
 لمونځ يقضايبيا وروسته ېږي او كم وي، اول فرض لمونځ اداء ك

  .ترسره كېږي
ه ده چې هر يو په ترتيب اداء ځونه قضا شوي وي، ښن ډير لموچېكله 
خر پكې أ تاو، خو كله چې له شپږو لمونځونو څخه ډير وي تقدم شي

  .پروا نه لري
واجب لمونځ د  فرض او يد يادونې وړده چې د فرض لمونځ قضاي

 د زېيوا. لريه  ني سنتونه او نوافل قضايدمؤك. هقضايى واجب د
رو احاديثو ېپه ډې چ ځكه .يږېكاداء  ي قضايوسنتد  هسهار د لمانځ

 وخت يې د لمر ناستې نه وړاندې ياو د قضاي كې پرې تأكيد شوى دى
  .دى

  

  
  
   لمونځۍد ناروغ

ږي په سمه بڼه ېتوانه نوكه څوك ناروغه وي او ! پالر جانه: پوښتنه
  لمونځ ترسره كړي بايد څه وكړي؟
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 ىاسالم ډير ساده او آسانه دين دى او په هر حالت كې ځانګړ: ځواب
ه ناسته پ كوالى په دريدا لمونځ وكړي، بيا يكه څوك نش. م لريحك

په اشاره يې  نو بيا دې ، او كه په ناسته كې ستونزه ولرييوكړدې يې 
 په  يې كوالى نو بيا دېي يعنى كه څوك په ناسته لمونځ نش.ء كړي ادا
 په وسيله لمونځ وكړي، هغه داسې چې خپلې ېراته حالت د اشارپ

قبلې لورې ته د په څنګ دې وغزوي يا  ته يورقبلې لدې پښې 
 كې وي حتى كه بيمار هم ړۍبېخو كله چې څوك په الوتكه يا  .وځيېپر

  .نه وي كوالى شي په ناسته لمونځ اداء كړي
  

   لمونځيد مسافر
  

مسافر څنګه لمونځ وكړي او په كومو حالوتو كې ! پالر جانه: پوښتنه
  ه ركعتو كې ولوني ؟كوالى شي څلور ركعتي لمونځونه په دو

 څخه )سكونت(ځي وګنتسامسافر هغه كس دى چې له خپل : ځواب
 كې ډيوتكه يا ګالپه امسافر  كه .واټن طى كړيپه پښو  ې ورځېدر
 ېي پورې درځنګ نو كه د هغې ځاى واټن تراستو،كړى ويفر هم س

 مايله ۴٨ږي يا دغه واټن ېورځې پياده الر وي، بيا هم مسافر ګڼل ك
  �.وي

                                                 
 فرسخ تعيين ١۵ ورځې او شپې يا ي مذهب فقها وؤ دمسافرت واټن درې حنف8

 على المذاهب ة د الفق.ي مايله واي۴٨ خو ځينې نوربيا .ږيې مايله ك۴۵كړى، چې 
  . مايله دى۵٧ي دغه واټن كتاب خاوند وايةعاالرب
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 واجب هږي، په هغېنځي څخه لرې كګ خپل استولهه چې مسافر كل
 لمونځونه لنډ اداء كړي، خو په دوه او درى ي ترڅو څلور ركعت،دى

  . نشتهيزركعتي لمونځونو كې لنډ
 شي ترڅو په هغه ښار ادا كولىلمونځ د مسافرت مسافر تر هغه وخته 

خو كله . ميم ولريصدو تې  پاتې ك دكمځو يا د هغو څخه ور ١۵كې د 
ي لنډ ش، مګر ناڅاپه تر كلونو هم پاتې ې كړيكړه نه وې دا پرچېې ي

  . شياداكولىلمونځ 
 خو يوازې بايد ،دسنت لمونځونو په لوستلو كې مسافر اختيار لري
  .دسهار سنت اداء كړي او د وتر لمونځ هم بايد ولوني

 اقتدا كوي، نو بايد لمونځ بشپړ پسېهر كله چې مسافر په ساكن 
يا امام  لوني، خو كله چې ساكن په مسافر پسې اقتدا كوي، مسافرو

 بشپړ بايد نوروته ووايي چې زه مسافر يم او تاسې خپل لمونځونه
ږي او دوه ې سالم ګرځولو وروسته بيا ودرترد امام دې  مقتديان .ئكړ

 لمونځ په مسافرت كې قضا چېكله . اداء كړي ېدركعته نور لمونځ 
 په كور كې چې، خو كله لوستل كېږي هغه لنډ شي، نو په كور كې

  .لوستل كېږيږي، نو هغه په مسافرت كې بشپړ ېلمونځ قضا ك
  

  
  

  د جمعې لمونځ
 ېي جمعه ما د ښار جامع جومات ته بياهتاسې هر! پالر جانه: پوښتنه

نو ځكه .  دلمانځه د اداء كولو لپاره راځيخلكر ېاو هلته ګڼ شم
   پوه شم؟تياو ځانګړه پهځړم چې د جمعې لماناغو
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ږي چې په ې لمونځ په هغه ښارونو كې لوستل كېزويه، د جمع: ځواب
د جمعې لمانځه د .  او ژوند كول مساعد ويي، آرامكې آسانتياهغې 

  .ښه ترسره كولو لپاره الندې شرايط اړين دي
  . ويموجودجامع جومات كې داسې ښار وي چې په هغې . ١
  .دلى ويېرسپښين د لمانځه وخت راسد ما. ٢
  . لمونځ بايد په جماعت اداء شيېد جمع. ٣
 سره ۍږي په آرامېناتوو خلك ټول ترڅو ،ن بايد د ټولو لپاره وياذأ. ۴

  .پكې ګډون وكړي
  .خطبه ولوستل شي. ۵

 اغوستل، د عطر يا يد جمعې په لمانځه كې غسل كول، پاك كال
نه چې ريد جمعې لمونځ په ن. ك كول سنت ديشبو كارول او مسواوخ

  .ساكن، عاقل او آزاد وي فرض دى
 ليونى، ناجوړ ، ښځه، مسافر: بر عكس يعنېوڅوك چې د دغه شرايط

 څخه ېكه له دې ډل. جمعې لمونځ پرې فرض نه دىد او زنداني وي 
ږي، ېرل كېشم نه څوك لمانځه ته حاضر شي، د جمعې په لمانځه كې 

 و څوك خرڅالدلو سره بايد هرېد جمعې د لمانځه د اذان په اور
د جمعې د خطبې په پيل سره خبرې او .  او لمانځه ته والړ شييږدېپر

  .ږيېلمونځ ممنوع ك
 او بيا دوؤ لوستل كېږي لومړي اذان وروسته څلور ركعته سنت تر

 او د دوؤ خطبو په منځ كې ي چې امام يې واينيول كېږيخطبو ته غوږ 
ږي او بيا ېتل ك خطبې وروسته اقامت لوسيمې دوتر. څو لحظې كيني

لمونځ . ږيېپه لوړ غږ او جماعت سره دوه ركعته فرض لمونځ اداء ك
كوونكي وروسته له هغې لومړى څلور ركعته او بيا دوه ركعته سنت 
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لوني او ټول يې اوري، بيا ټول  په پاى كې امام دعا .لمونځ اداء كوي
  .ي په خپلو كارونو پسې ځيړوګ

  

  د وتر لمونځ
  ؟هكه امكان لري وتر او قنوت لمونځ هم را وښي!  جانهپالر: پوښتنه
ت ركعته واجب لمونځ دى چې په هر ركعې  د وتر لمونځ هغه در:ځواب

ږي، په دريم ركعت كې ې يو بل سورة سره لوستل ك لهكې سورة فاتحه 
ت څخه السونه د تكبير په ويلو سره غوږونو ته پورته ئوروسته له قرا

 او په آرامه توګه د قنوت دعا تړل كېږيره سله نامه  او بيا بيرته ېږيك
  .لوستل كېږي
  د قنوت دعا

  وَكَيْلَ عَلُكَّوََت نَ وَكَ بِنُمِؤْ نُ وَكَرُفِغْتَسْ نَ وَكَعينُتَسْا نَ انَّمَّلهُلَّاَ« 
 نْ مَكُرُتْ نَ وَعُلَخْ نَ وَكَرُفُكْ نَ الَ وَكَرُكُشْ نَ وَ،رَيْخَ الْكَيْلَى عَنِثْنُ
 عى وَسْ نَكَيْلَ اِ وَدُجُسْ نَ وَىّلِصَ نُكَ لَ وَدُبُعْ نَاكَ ايَّمَّلهُلّ، اَكَرُجُفْيَ
  »قٌحَلْ مُارِفّكُالْ بِكَذابَ عَ انَّكَابَذَشى عَخْ نَوَك َتَمَحْوا رَجُرْ نَ وَدُفِحْنَ

ښنه غواړم، په تا ايمان لرم او په تا توكل بخدايه له تا مدد او : ژباړه
ه و له تا سر غړونه نايادوم، خدايه ستا شكر وباسم كړم او تا په خير 

تا عبادت سخدايه . ږدمېكوم او څوك چې له تا سر غړونه كوي، هغه پر
د كوم او يوازې ستا لپاره لمونځ اداء كوم ستاسره اخالص لرم، ستا 

ږم، رښتيا ده چې ستاعذاب د ېرې او له عذابه دې و يمرحم غوښتونكى
  .ىكافرانو لپاره د

د  .يو ركوع بيا لوستل كېږيلوستلو وروسته تكبير تر  ات دعد قنو
خه وروسته څفرض او سنت لمونځ له ختن س وخت د ماهنځالمد وتر 
دا لمونځ بايد په يوازيتوب . ورې دىپږي او د سهار تر لمانځه ېپيل ك
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له تراويح وروسته په جماعت د وتر لمونځ اداء شي خو په روژه كې 
  .ږيېاداء ك

  

  ځموند اختر ل
ږي او ېد كوچني او لوى اختر لمونځ څنګه اداء ك! پالر جانه: پوښتنه
  ط لري؟يكوم شرا
 دغه دواړه لمونځونه ښه دي چې د ښار څخه بهر په لويو او شنو :ځواب

وخت يې د لمر د وړانګو له غوړېدو څخه . ډاګونو كې ترسره شي
و نور  او شرايط يې لكه د لمانځه ځاى، لمونځ كوونكي اوروسته دى

  .ټول موارد د جمعې د لمانځه په شان دي
دغه لمونځونه په جماعت ترسره كېږي او امام بايد په لوړ غږ قرائت 

  له  دعا څخه درې ثناء د  االحرام اوةهغه وروسته له تكبير. وكړي
د دغو تكبيرونو په ترڅ كې امام او مقتديان خپل . تكبيره ترسره كوي

 او بېرته يې ځوړندوي، د دريم تكبير په السونه تر غوږونو پورته كوي
» اعوذ باهللا «له امام . ترسره كولو باندې خپل السونه د نامه په سر تړي

 لوني او ة او د قرآن يو بل سورةڅخه وروسته فاتحه سور» بسم اهللا«او 
نورو لمونځونو په ركوع د مقتدي ورته غوږ نيسي، بيا مقتدي لكه 

م ركعت يد اختر د لمانځه په دو. ي كوياو سجده كې د امام څخه پيرو
 ځلې  سره لوني، بيا درېة د يو بل سورسورةكې، لومړى امام فاتحه 
په دغه حالت كې د لومړي ركعت په شان مقتديان . تكبير ترسره كوي

 السونه بېرته ځوړندوي د بياخپل السونه تر غوږنو پورته كوي او 
او وروسته لكه نور څلورم تكبير په ويلو سره ټول ركوع ته ځي 

  .لمونځونه، لمونځ پاى ته رسوي
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د دواړو اخترونو په لمونځونو كې د خطبې اورېدل سنت دي او امام 
د . په خطبه كې د روژې يا قرباني احكام او د تشريق تكبيرونه بيانوي

اختر لمونځ قضائي نه لري، خو د عذر له مخې د كوچني اختر لمونځ 
تر لمونځ تر دريمې ورځې ترسره كېدالى تر دويمې ورځې او د لوى اخ

  .شي
د كوچني اختر د لمانځه . په دغو لمونځونو كې اذان او اقامه نشته

څخه مخكې ډوډۍ خوړل، غسل كړل، مسواك او عطر ويل مستحب 
 مګر په لوى اختر كې ښه ده چې ډوډۍ وروسته له لمانځه وخوړل ،دي

 .لوړ غږ ولونيشي او ټول لمونځ كوونكي بايد الندې الفاظ په 
  اهللا اكبر، اهللا اكبر
  الاله االاهللا، اهللا اكبر
  د اهللا اكبر و هللا الحم
دغه تكبيرونه د لوى اختر د . دغو الفاظو ته د تشريق تكبيرونه وايي

لمانځه وروسته د ټولو لمونځونو په پاى كې د څلورمې ورځې تر 
خوا په ه مازديګر پورې چې په جماعت ترسره كېږي د امام او مقتدي ل

  . د دغه تكبيراتو د پيل ورځ عرفه ده .لوړ غږ لوستل كېږي
له دې لمونځونو پرته موږ بايد په نورو لمونځونو لكه تراويح او جنازه 

  .هم پوه شو) ميت(
 

  د تراويح لمونځ
  

  ه كوم د تراويح لمونځ هم راته زده كړه؟ـهيل! پالر جانه: پوښتنه
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دغه لمونځ د .  لپاره سنت دى و دغه لمونځ د نرينه او ښځينه:ځواب
روژې په مياشت كې د ماسختن د فرض او سنت له لمونځونو وروسته 

وروسته له . شل ركعته په دوه ركعتي بڼه په جماعت ترسره كېږي
څلورو ركعاتو څخه يعنې وروسته له دوؤ دوه ركعتي لمونځونو څخه 

  : چې په الندې ډول ده.د تراويح تسبيح لوستل كېږي
  

سُبْحَانَ ذِى الْغِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَ الْهَيْبّةِ ∗حَانَ ذِى الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِسُبْ«
سُبْحَانَ الْمَلِكِ ∗وَ الْكِبْرِيَآءِ وَ الْجَبَرُوْتِو الْجَاللِ وَالْجَمالِ وَالْقُدْرَةِ 

كَةِ وَالرُّوْحِ ئا وَ رَبُّ الْمَلالْحَىِّ الَّذِىْ الَيَنَامُ وَ الَ يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَ
  »اَللهُمَّ اَجِْرنَامِنَالنَّارِ يَا مُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ

 پاكي هغه  ذات لره ده چې د ځمكې او آسمانونو واكمن دى، :ژباړه
پاكي هغه ذات لره ده چې د عظمت، قدرت او لوى والي څښتن دى، 

كله نه مري، هغه چې پاك دى هغه څښتن چې تل ژوندى وي او هيڅ
هغه ډېر . روح كېږي نه رب دى او هيڅكله )پرښتو(زموږ او د پلوشو 
ږ د دوزخ له اوره وساته، موږوساته، مو! يا خدايه. پاك او مقدس دى

  .موږ وساته موږوساته،
په تراويح كې د قرآن ختم د يو ځل لپاره سنت دى، وروسته له تراويح 

  .څخه وتر په جماعت ترسره كېږي
  

  
   لمونځ د جنازې
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 د يوې لمونځ فرض كفايه دى، يعنې كله چې ) ميت(د جنازې 
 په نورو غړو ، نو ړيترسره كلمونځ ن هغه يو مسلما ډلېمسلمانې 

  .باندې فرض نه دى چې ترسره يې كړي
د جنازې لمونځ په دې بڼه ترسره كېږي چې امام د مړي د سينې پر 
وړاندې ودرېږي او په څلورو تكبيرونو د جنازې لمونځ په جماعت 

 االحرام لوني او السونه تر غوږونو ةيعنې په لوړ غږ تكبير. ترسره كوي
ې سره تړي او وروسته د ثناء دعا په الندې بڼه پورته كوي او بېرته ي

  :لوني
سُبْحَانَكَ اَلَّلُهمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبارَكَ اْسمُكَ وَ تَعالى جَدُّكَ وَجَلَّ «

  ».ثّناؤُكَ وَ الاِلهَّ غَيْرُك
پاكي ستا لره ده، او موږ ستا ستاينه كوؤ، ستا نوم با ! خدايه: ژباړه

 ستاينه او حمد ستا د لوى والي لپاره ن عظيم دى،أبركته او ستا ش
  .دي، هيڅ معبود پرته له تا نشته

د ويلوڅخه » اهللا اكبر«پرته له دې چې السونه غوږونو ته پورته شي د 
  :وروسته الندې دعا لوستل كېږي

اَللّهُمَّ صَلَّ وَ سَلَّمْ وَبارِكْ وَ اَرْحَمْ عَلى مُحَمَّدٍ وَ عَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَما «
يْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ بارَكْتَ وَ رَحِمْتَ عَلى اِبْراهيمَ وَ عَلى آلِ اِبْراهيمَ اِنَّكَ صَلَّ

  »حَميدَّ مَجيد
  . دعا لوستل كېږيپه ويلو مړي ته » اهللا اكبر«د دريم ځل لپاره د 

  .الندې دعا لوستل كېږينه وي، نو يا نرينه يكه مړى بالغ ښځ -
 مَيَّتِنَا وَ شاِهِدنَا وَغَائبَنَا وَ صَغيرِنَا وَ كَبيرِنَا وَ اَلَّلهُمَّ اغْفَرْ لِحَيَّنَا وَ«

حْيِهِ عَلَ الْاِسْالمِ وَ مَنْ تَوفَّيْتَهُ أذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَ
  ».مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى االْيمانِ
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لوى، كوچنى، ښځه زما مړى، ژوندى، حاضر، غايب، ! خدايه: ژباړه
 چې هر څوك ژوندي ساتلي هغوى په ېاو نر وبښه، له موږ څخه د

 چې هر څوك مړه كړي هغوى ېاسالم ټينګ وساته او له موږ څخه د
  .ريښتيني په ايمان مړه كړه

 
  :ئكه مړى نا بالغه هلك وي الندې دعا ولون -

 وَذُخراً وَ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعاً وَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنا فُرُطاٌ وَ اجْعَلْهَ لَنا اَجْراً«
  »مُشَفَّعاً
ۍ زموږ له خوا څخه د يوه وړانديز په بڼه خدايه دا هلك يا نجل: ژباړه
، هغه زموږ لپاره شفيع او و هغه موږ ته اجر او زيرمه وګڼهومنه ا

  .شفاعت كوونكى وګرځوه
 

  :ۍ وي دعا په الندې بڼه ولونئه نجلكه مړى نابالغ -
 وَ ةًهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فُرُطاً وَ اجْعَلْهَا لَنَا اَجْراً وَ ذُخْراً وَ اجْعَلْهَا لَنا شافِعَاَللَّ«

  »ةًمُشَفَّعَ
ۍ زموږ له خوا څخه د يوه وړانديز په بڼه خدايه دا هلك يا نجل: ژباړه

 زموږ لپاره شفيع او ه، هغهاو هغه موږ ته اجر او زيرمه وګڼومنه 
  . وګرځوهنكېكوو/ىشفاعت كوونك

د څلورم تكبير سره ټول جماعت سالم ګرځوي او د مړي د خير لپاره 
  .دعا كوي

  

  
  د نوافلو لمونځونه
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آيا پرته له دې نور لمونځونه شته چې تاسو ماته نه وي ! پالره: پوښتنه
  ويلي؟
د نوافلو لمونځونه هم شته چې په ځانګړو شرايطو ! هو زويه: ځواب

لكه كسوف، خسوف، استخاره، . ېږياو مناسبتونو كې لوستل ك
 ةحاجت، تسبيح، تهجد، اشراق، ضحى، توبه، استسقا، خوف، تحي
  .مالمسجد او نور لمونځونه چې زه به يې په لنډه بڼه تا ته تشريح كړ

په وخت ) د لمر د تندر نيولو(د كسوف : د كسوف او خسوف لمونځ
 حمد له  ةكې امام دوه ركعته لمونځ ترسره كوي او په هغه كې سور

  .  بلې اوږدې سورې سره په لوړ غږ لوني او بيا دعا كوييوې 
په وخت كې هم همدا كار ترسره )دسپوږمۍ د تندر نيولو(د خسوف 

كېږي، د خسوف لمونځ په جال توګه لوستل كېږي يعنى په جماعت نه 
  .ترسره كېږي

كله چې باران و نه ورېږي او وچكالي زياته شي نو : د استسقا لمونځ
 ښار څخه بهر په جال توګه دوه ركعته لمونځ ترسره كوي او لهوګړي 
  .دعا كوي

كله چې د جګړې په ډګر كې مبارزه شدت ته ورسېږي، : د خوف لمونځ
امام او سرتيري په دوؤ ډلو وېشل كېږي، يوه ډله لمونځ ترسره كوي او 

 ډلې دوه ركعته لمونځ  د هغوى امنيت نيسي، كله چې لومړۍبله ډله
  .ړ كړ، مورچل ته ځي او دويمه ډله په لمانځه كې ګډون كويبشپ

كله چې امام سالم وګرځاوه لومړى ډله خپل پاتې دوه ركعته په جال 
شپړېدو وروسته بېرته رسره كوي او دويمه ډله د هغوى د بتوګه ت

په دې حالت كې بايد خپل . راګرځي او خپل لمونځونه بشپړوي
  .دفاعي حالت وساتي
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كله چې كوم مسلمان ته كومه ستونزه پېښه شي، دوه : ځد حاجت لمون
ته ) ج( خداى ې ولوني او خپله غوښتنه دېركعته نفل لمونځ د

  . �وړاندې كړي
كله چې يو مسلمان غواړي د خير كار وكړي او په : د استخارې لمونځ

 سنت دى چې دوه ركعته نفل ، نوهغې كې متردد او دوه زړى وي
دې وروسته له لمانځه څخه . نيت ترسره كړي استخاره په ې دلمونځ د
وروسته چې هر څه ښه . وړاندې كړيدې او خپله ستونزه  ��دعا وكړي

 ترسره كړي، په هغې كې به هرومرو دخداى ېورته ښكاره شول هغه د
  .رضا وي) ج(

ه كله چې څوك كومه ګناه كوي، وروسته بيا پښېمان: ې لمونځبد تو
ولو د پريكړې لپاره دې دوه ركعته كېږي، د توبې اظهار او د بيان

  .لمونځ ولوني، هيله ده چې خداى به يې وبښي
  

دغه نفل لمونځ دى او د هغې د فضيلت په اړه يو : د تسبيح لمونځ
خپل كاكا عباس ) ص(دغه لمونځ حضرت پيامبر . حديث هم راغلى

 چې دغه لمونځ په يښه به و«: ويليې و او ورته وته ورښكاره كول) ع(

                                                 
 دُمْحَلْ اَ،ظيمعَ الْشِرْعَ الْبَّ رَ اهللاِانَحَبْ سُ،ريمُكَ الْليمُحَ الْ اهللاُالَّ اِهَلَ اِالَ «:د حاجت دعا  9
 مِنْ كُلٍ ةَالْعِصْمَ وَكَتِرَفِغْ مَمَائِزَ عَ وَكَتِمَحْ رَباتِوجِ مُكَئالُسْ اَ،مينَلَاع الْبَّ رَهللاِ

 الَّ اِاًمّ هَ و الَهُتَرْفَ غَالَّا اِبَنْى ذَ لِعْدَ تَ الَ.مٍثْ اِلّ كُنْ مِةَمَاَلَ السَّ وَرّ بَلّ كُنْ مِةَنيمَغَ الْذَنْبٍ وَ
  )، ابن ماجهيترمذ (»مينَحِ الرَّمَحَرْا اَا يَهَتَيْضَ قَالَا اِضً رِكَ لََى هِةًاجَ حَ الَ وَهُتَجْرَّفَ

 كَلِضْ فَنْ مِكَئالُسْ اَ وَكَتِرَدْقُ بِكَرُدِقْتَسْ اَك وَمِلْعِ بِكَخيرُتَسْأَ ينّ اِمَّهُللَّاَ«  10
 تَنْ كُنْ اَمَّهُللَّاَ.وبِيُغُالْم ُالَّ عَتَنْ اَ وَمُلَعْ ال اَ وَمُلَعْ تَ وَرُدِقْ اَ الَ وَرُدِقَ تَانكَّ فَ،ظيمعَالْ
 مَّ لى ثُرهُسّيَ لى وَهُرْدُقْارى فَمْ اَةِبَ عاقِشى وَاعَ مَى دينى وَ فِىَلِرٌيْخَ! رَمْالْا اَذَ هَنَّ اَمُلَعْتُ
ى رِمْ اَةَبَاقِ عَى وَشَاِعَ مَى وَنِى فى ديِلِرٌ شَرَمْا االْذَ هَنَّ اِمُعلَ تَتَنْ كُنْ اِ وَ لى فيهِكْبارِ
  ».هِى بِضِرْ اَمَّ ثُانَ كَثُيْ حَرّيْخَلى الْرْدُ اقْى وَنَّ عَهُفْرِاصْفَ
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رځ، يا هره اونۍ، يا هره مياشت، يا هر كال يا حد اقل په عمر كې هره و
  ».يو ځل ترسره شي

د څلورو ركعاتو . د دغه لمانځه د ترسره كولو طريقه په دې بڼه ده
 ځله تسبيح ١۵تسبيح نفل نيت دې وشي او د ثنا له دعا څخه وروسته 

 ١٠ ځلې، په ركوع كې ١٠ د لوستلو څخه وروسته ةوويل شي، د سور
 سجده كې  ځله، په لومړۍ١٠ وروسته ځلې، د تسبيح او تمجيد څخه

 ځلې تسبيح لوستل كېږي په دې ١٠ ځلې او په دويمه سجده كې ١٠
 ځلې تسبيح لوستل كېږي چې په ٧۵ترتيب سره په هر ركعت كې 

په ركوع او سجده كې وروسته له .  ځلې كېږي٣٠٠څلورو ركعاتو كې 
د  .تسبيح ويل كېږي» سُبْحَانَ رَبَّى الَاْعْلَى«او » مسُبْحَانَ رَبَّىَ الْعَظي«

  :په الندې توګه دهتسبيح دعا
  »سُبْحَانَ اهللاِ وَالْحَمْدُهللاِ وَ ال اِلهَّ اَالَّ اهللاُ وَ اهللاُ اَكْبُر«

پخوانۍ ګناه ګانې بښي او ) ج(د دغه لمانځه په ترسره كولو خداى 
  .ر په برخه كويښه، كاميابه او د سعادت ژوند انسان ته و

 ويښتوب او ويده توب دى،  د تهجد د كلمې معنى:د تهجد لمونځ
تهجد هغه لمونځ دى چې يو كس د شپې له خوا بېده شي او په نيمه 

د دغه لمانځه د غوره والي په اړه . شپه كې پاڅېږي او لمونځ ولوني
  : فرمايلي دي) ص(پيغمبر 

  » اللَّْيلِةُصَال ةِ بَعْدَ الْفَريِضَةِاَفْضَلُ الصَّال«
  .ښه لمونځ د فرض لمانځه څخه وروسته د شپې لمونځ دى: ژباړه

   )دغه حديث مسلم روايت كړى دى( 
د دغه لمانځه د ترسره كولو وخت دشپې له نيمايي څخه تر صادق 

  .د دې لمانځه لږ ركعات دوه او ډېر يې اته دي. سهار پورې دى
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 او د لومړى اتهځ د لمر خد اشراق لمون: د اشراق او ضحى لمونځونه
د ضحى . سوروالي د وركېدو څخه وروسته څلور ركعته لوستل كېږي

 بجې دي، يعنې هغه وخت چې لمر د آسمان ١٠ يا ٩لمونځ وخت 
د  .ته ورسي او څلور يا اته ركعته لوستل كېږي) ربع(څلورمې برخې 

  دغهلي په اړه ډېر احاديث راغلي علماودغه دوؤ لمونځونو د ښه وا
  .دواړه مستحب ګڼلي

كله چې مسلمان جومات ته ننوځي ښه به دا :  المسجد لمونځةد تحي
.  المسجد په نيت ولونيةوي چې دوه ركعته سنت لمونځ د تحي

  : فرمايلي) ص(پيغمبر 
 هر كله چې له تاسو څخه څوك جومات ته ننوځي مخكې له ناستې«
  » ولوني دوه ركعته لمونځ دې

  ) روايت كړىريدا حديث مسلم او بخا(
په پاى كې بايد وويل شي چې نور نفل لمونځونه د لمونځونو د بحث 

لكه د ماښام د لمانځه څخه وروسته او د اوامين يا سفر لمونځ او 
  . هم شته ...داسې نور
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  مالوماتې په اړه لنډ  روژد

ده چې د دې مياشتې د اهميت په اړه ) ركن(روژه د اسالم دريمه ستنه 
  :فرمايلي دي) ص(ر پيغمبر حضرت محمد د اسالم ست

د مياشتو ښه او غوره د روژې مياشت او د ورځ غوره او ښه د جمعې 
 .ورځ ده

  :فرمايلي دي) ص(په بل ځاى كې هغه 
كه بنده ګان د هغه څه په اړه چې د روژې په مياشت كې دي پوهيدلى، 
له نو پرته له شكه هغوى به ويل چې كاشكې د روژې مياشت تر يوه كا

 .ىاو
  :ارشاد دى چې) ص(او د هغه 

ږي، د جنت دروازې خالصېږي او د ې مياشت را رسېكله چې د روژ
دوزخ دروازې تړل كېږي او په دې مياشت كې شيطان هم په ځنځيرونو 

 .تړل كېږي
د دې لپاره چې دغه مياشت د صبر او بركت مياشت ده، نو ځكه د 

 همدې مياشت كې شوي نونه هم پهرې لويې پېښې او اوښتوېاسالم ډ
د بدر دلوى جنګ فتحه او داسې دي، چې كوالى شو د مكې فتحه، 

 ونور لكه د تبوك غزوه، ديمن د خلكو مسلمانېدل د عزى والت دبتان
نړول، په پرتګال كې د ازالقه فتحه، د عين جالوت فتحه او داندلس 

 .فتحه پكې ياده كړو
ديز كال كې د اوسنۍ د روژې په مياشت كې روژه نيول به دويم ليږ

د روژې نه ) ص( ټاكلو وروسته فرض شول او حضرت محمد ترقبلې 
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له دې ) ص(مياشتې يې ونيولي او د روژې په لسمه مياشت كې هغه 
  .ې پټې كړېګنړۍ ستر 

 ضد و، جماع او هر هغه شي څخه چې د روژې پهروژه د خوړو، څښل
د صادق سهار د ويل كېږي چې وخت يې وي،  ډډه كولو او اجتناب ته 

  .پورې دى) غروب(يدو ولترڅخه پيل او دلمر ) طلوع(سباوون 
  :د روژې نيولو شرايط

  . روژه فرض دهههر هغه څوك چې الندې درى شرايط ولري په هغ
  بلوغ-٣ عقل او -٢ اسالم، -١

 په كافر، ليوني او ماشوم روژه له پورتنيو څرګندونو ښكاري چې
  .فرض نه ده

غې پر بنسټ روژه په يوه مسلمان فرض كېږې هغه شرايط چې د ه
  .الندې دي
  .انسان جوړ او روغ وي يعنې ناروغه نه وي -١
  .په سفر كې نه وي -٢
  .په حالت كې نه وي) مياشتني عادت(ښځه د حيض  -٣
په حالت )  زيږون وروسته د وينې تويدنېتر( ښځه د نفاس -۴
  .كې نه وي

 خو مسافر او ناروغ ، نه دهد پورتنيو عذرونو په وخت كې روژه فرض
 مګر هغه ښځه چې د حيض يا نفاس په حالت ،كوالى شي روژه ونيسي

  .كې وي په هغې روژه نيول حرام دي
  . روژه سمه دهپه الندو دريو شرطونو

   . د روژې نيت لرل-١
  .  له هر هغه څه پاكوالى چې د روژې ضد دي-٢



 د ماشومانو لپاره اسالمي الرښود

 
63 

ېدو او نه  د روژې ساتنه له هر هغه څه چې د روژې د مات-٣
  .منلو سبب كېږي

  

  :د روژې ډولونه
 لكه د روژې مباركه مياشت او د هغې قرض، نذر:  فرض روژه-١

  .اوكفاره روژه چې د نذر روژې ته واجب روژه هم ويلى شو
  .لكه د محرم د مياشتې د نهمې او لسمې ورځ:  سنت روژه-٢
  :مستحب او نفلي روژه-٣

  .ورځې روژه نيول ١۵ او ١۴، ١٣د هرې مياشتې د : الف
  .د عرفې په ورځ روژه نيول: ب 
  .د دوشنبې او پنجشنبې د ورځو روژه نيول: ج
 يا پسېه اشتې شپږ ورځې روژه نيول پرلد شوال د مي: د
  .بېالبېل

 ولري نو دا به ښه وي چې يوه ورځ يې توان  څوك كه چيرې: هـ 
  .روژه ونيسي او يوه ورځ روژه ماته كړي

  
كله چې يو كس په نفلي روژه پيل كوي، په هغه :  د روژې حكمد نفل

 هغه روژه ماته كړه، نو بايد ، كه چېرې كړيه فرض ده چې روژه بشپړ
  .قضايي يې حتماً ونيسى

 لوى اختر د ورځو اوله هغې څخه درېد كوچني او :  حرامه روژه-۴
  .ورځې وروسته روژه نيول چې هغه ته د تشريق ورځې هم ويل كېږي

په جال توګه د جمعې د ورځې روژه نيول، د نوي كال : ژه مكروه رو-۵
 مياشتې څخه يوه يا څو لهپه لومړۍ ورځ روژه نيول او يا هم د روژې 

  .ورځې مخكې روژه نيول
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د روژې د مياشتې په ليدو سره په ټولو مسلمانانو په دې مياشت كې 
  .روژه نيول فرض كېږي

  

  :ماتېدو سببونهد د روژې 
  :ه دي په دوه ډول سببونهماتېدود د روژې 
  . دواړو ته اړتيا لري، چې كفاره او قضاسببونه ماتېدود هغه : الف
  .چې يوازې قضا ته اړتيا لريسببونه ماتېدود هغه : ب
  :چې كفاره او قضا دواړو ته اړتيا لريڅيزونه نكي وو هغه مات:لومړى
، څه شى ذر څخه ډوډۍ وخوريع چې يو كس پرته له شرعي ه مهالهغ
 خپلې ميرمنې سره جنسي اړيكه  او يا د خپل شهوت لپاره دچكيو

  .ونيسي
په پورتنيو حاالتوكې د الندو شرايط پربنسټ دواړه قضا او كفاره 

  .بايد وركړل شي
  ... وي نه قضايي او نورې روژه د روژې په مباركه مياشت كې  كله چ-١
  ... معقول عذر موجود نه وي لكه سفر، بيماري او نور-٢
يعنې څوك يې د روژې ماتولو  كې خپلواك وي، ود روژې په ماتول -٣

  .ته اړنه باسي
  . روژه قصداٌ ماته كړي نه په سهوه، خطا او يا هيره-۴
چې يوازې قضا ته اړتيا لري هغه سببونه  د روژې د ماتېدوهغه : مدوي

  :په الندې ډول دي
 كوم كس چې داسې شى وخوري چې هغه نه ډوډۍ وي او نه د -١
  .وډۍ په حكم كې راشيډ
 مګرد ډوډۍ په حكم كې راځي، لكه ، هغه شى چې ډوډۍ نه ده-٢

  ...درمل او نور
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  ... د شهوت د ناستې لپاره په ناقص توګه جنسي اړيكه-٣
 هيره باسي او روژه ماتوي، هر كله يې چې روژه چې څوك روژه له كله 

ته اړتيا نه ياد ته راشي، روژه يې سمه ده، هغه قضا او كفارې دواړو 
  .په روژه كې د مسواكو او رنجو كارول هم جايز دي. لري

  

  د روژې ځينې نورې ځانګېړنې
په روژه ماتي كې بيړه او په پشلمي كې لټي يا تأخير ثواب  ∗

 .لري
د امكان په صورت كې روژه بايد په خرما، اوبو يا شيدو  ∗

 .ماته شي
شروع مد خپل بنده هره ) ج(د روژه ماتي په وخت كې خداى  ∗

 .دعا مني

د روژې د مباركې مياشتې په وخت كې عبادات ډېرې لوړې  ∗
لكه نفل، . مرتبې ته رسېږي، نو ځكه بايدترې ډېره ګټه واخلو

تهجد، د قرآن پاك تالوت، ذكر، صدقات، زكات وركول، 
او ) ډډه(ته نهې ) بديو(ته امر او منكر ) ښيګڼې(معروف 
 ...داسې نور

و لسو ورځو كې اعتكاف ته يد روژې د مياشتې په وروست ∗
رينه په جومات كې او ښځينه د خپل اكېناستل سنت دي، ن

د . نيت يا په تشه خونه كې اعتكاف ته كېكور په جوما
اعتكاف وخت د روژې د شلمې ورځې د لمر له لوېدو 

څخه پيل كېږي او د آخرې روژې د لمر تر لوېدو ) غروب(
 .پاى ته رسېږي) غروب(
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 د شپې و لسو ورځو كې د قدرپه وروستيد روژې د مياشتې  ∗
ت څخه ډېر لوړ مقام لري، يو با  كالو له عباد٨٣لټون چې د 

موږ بايد دغه آسانتيا له السه . ارزښت او مهم كار دى
 .ورنكړو

تو  خپل ټول اقوال، اعمال له بدو، زشروژه لرونكى كس بايد ∗
د هغو روژه نو  كه نه ،نو څخه وساتياو نه خوښېدونكو كړ

 .څ ثواب او اجر نه لريهې
  :د هغو خلكو لپاره چې د روژې خوړل ورته جايز دي، په الندې ډول دي

 .په دې شرط چې روژه نيول ورته زيان ورسوي:  مسافر-١
لخوا ) ډاكټر (طبيبپه دې شرط چې د مسلمان او صادق :  ناروغ-٢

 قيد د ډاكټردلته د مسلمان او صادق . ورته د خوړلو  توصيه شوي وي
  .حتياط لپاره راوړل شوى دىا
  .په حالت كې) حيض( ښځه د مياشتني عادت -٣
 .په حالت كې) نفاس( زيږون څخه وروسته د وينې تويېدنې له ښځه -۴
ه چې روژځكه د اړتيا په صورت كې، مور ) حامله داره(ربه  بال-۵

 . رسويته زيان و) جنين(نيول يې كېداى شي ماشوم 
، ځكه چې روژه ېرې اشد ضرورت ويكه چ  شيدي وركونكې مور-۶

 .رسوينيول يې كېداى شي ماشوم ته زيان و
 نيولو په سبب كمزوره او ضعيفه شوى وي او د ه هغه كس چې د روژ-٧

 . ډېرې شديدې ناروغۍ او يا مرګ ګواښ ورته پيښ كړي
پورتني ذكر شوي كسان د خپل عذر د خالصېدو وروسته بايد خوړل 

 .ي بڼه ونيسيشوې روژه بېرته په قضاي
  



 د ماشومانو لپاره اسالمي الرښود

 
67 

 او قوي توب هېله پكې نه هغه كس چې د بيا روغېدلو: خ فانييش -٨
  .وي، هغه كوالى شي روژه وخوري  خو فديه بايد وركړي

د روژې د مباركې مياشتې په پاى كې د صدقه فطر يا سر : اددښتي
  .سايي وركول واجبي امر دى
ي او يا  چارك كېږ١ ګرامه غنم چې ١٩٠٠د سرسايي ټاكل شوې كچه 

... م بل شى، لكه خرما، نغدې پيسې او داسې نوروهم د هغې معادل ك
  .فديه هم همداسې محاسبه كېږي
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  مالومات په اړه لنډ زكاتد 

ده او د اسالم له مهمو اركانو څخه ) ركن(زكات د اسالم څلورمه ستنه 
  :د دغه ركن فرضيت په الندې داليلو ثابتېږي. بلل كېږي

لمونځ ترسره كړئ او «: لوى كتاب كې فرمايلي ديپه خپل ) ج(خداى 
  ».زكات وركړئ

زكات په هيڅ مال كې خلط شوى : فرمايلي دي) ص(حضرت رسول اهللا 
يعنې د زكات پر .  مګر تر څو چې هغه يې له منځه نه دى وړى،نه دى

  .وركولو پكې ډېر تأكيد شوى دى
كات نه څوك چې د خپل مال ز: په بل ځاى كې فرمايلي دي) ص(هغه 

وركوي، د قيامت په ورځ به لوى ماران د ده تر ځان تاوؤ وي او دى به 
  .په خريلي سر چيچي او ورته به وايي زه ستا خزانه يم

  :د زكات وركولو ګټې
څخه  له حرص او بخل د زكات په وركولو د انسان زړه  ∗

 .پاكېږي او انسان رحم كوونكى كېږي

برېږي او د ټولنيز د زكات په وركول كې ټولنيز انډول برا ∗
 .تكافل لپاره يوه ښه الره ده

اد او هغه الرې بندې كړو د زكات په وركولو كوالى شو د فس ∗
 .ې له الرې ټولنې ته خالصې شوې ديچې د لوږ

د زكات په وركولو كوالى شو د دښمنانو د مداخلې او نفوذ  ∗
 .مخه ونيسو او خپله خپلواكي او استقالليت وساتو

  :طايد زكات وركولو شر
  الم اس-١
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  لعق -٢
   بلوغ-٣
  )د مال كچه او معيار( نصاب -۴
   خپلواكي-۵

  له پور څخه خالصون -۶ 
  اصلي او طبيعي اړتياوؤ څخه خالصون له -٧ 

  
  په ژوؤ كې زكات

  : ديول فـرضد ژوؤ په دريو ډولونو كې زكات ورك
  :وښه دياپنځه ) نصاب(وښانو په زكات كې ټيټه كچه اد : وښا -١
  و ورىي...............................وښانو باندې ا ٩تر  نه ۵د 
   دوه وري.........................وښانو باندې ا ١۴ نه تر ١٠د 
  درى وري.........................وښانو باندې  ا١٩ نه تر ١۵د 
  څلور وري.........................باندې وښانو ا ٢۴ نه تر ٢٠د 

 يې په اوښ چې نوې كلنيو .......................................وښانو باندې ا ٢۵په 
  دوه كلنۍ پښه اېښې وي
  .ئ مراجعه وكړي كتابونو تهله دې څخه پورته فقه

  
  .څلوېښت وري دي) نصاب( وريو په زكات كې ټيټه كچه د:  وري-٢
  يو ورى.......................... وريو باندې ١٢٠ نه تر ۴٠د 
  دوه وري....................... وريو باندې ١٩٩ نه تر ١٢١د 
  درى وري....................... وريو باندې ٣٩٩ نه تر ٢٠٠د 

   څلور وري........................................ وريو باندې ۴٠٠په 
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  .ږيــ سلو وريو كې يو ورى زياتېوخه پورته په هرـله دې څ
  
ديرش ) نصاب(انو په زكات كې ټيټه كچه د غواګ:  غواګانې-٣

  .غواګانې دي
   غواګانو كې يو يو كلن خوسى٣٠په 
   غواګانو كې يو دوه كلن خوسى۴٠ه پ

   غواګانو كې دوه يو كلن خوسيان۶٠په 
  و يوكلن خوسى او يو دوه كلن خوسى غواګانو كې ي٧٠په 
   غواګانو كې دوه دوه كلن خوسيان٨٠په 
  و كلن خوسياننو كې درى ي غواګا٩٠په 
  كې دوه يوكلن او يو دوه كلن خوسى غواګانو ١٠٠په 

د نورو زياتو غواګانو د فرضيت كچه په هر و لسو غواګانو كې يو كلن 
رشو غواګانو كې يو كلن ى په دوه كلن اوړي يعنې په هرو دېخوس

  .خوسى او په هرو څلويښتو غواګانو كې يو دوه كلن خوسى زياتېږي
  

  )نقره(، سپينو زرو)طال(په سرو زرو 
  او نغدو پيسو كې زكات

 مثقاله ده چې هر كله يو كس شل ٢٠په سرو زرو كې د زكات ټيټه كچه 
مثقاله سره زر پيدا كړل وروسته له يوه كال څخه بايد نيم مثقال سره 

چې د نن ورځې د حساب پر بنسټ يعنې په . زر په زكات كې وركړي
  :ګرام په الندې ډول دى

   ګرامه۴.٢۵= يو مثقال 
grgr 852025.4 =× 
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 ګرامو ٨۵ ګرامه كېږي، په يوه كال كې د ٨۵ مثقاله سره زر ٢٠نو 
 ګرامه سره زر كېږي، په زكات كې ٢٫١٢۵سروزرو بايد نيم مثقال چې 

  .دغه كچه بايد د ورځني نرخ په بنسټ حساب شي. وركړل شي
د دغه كچې د  درهمه ده، چې ٢٠٠په سپينو زرو كې د زكات ټيټه كچه 

  . درهمه زكات وركړل شي۵پوره كېدو څخه يو كال وروسته بايد 
   ګرامه٢٫٩٧۵= يو درهم 

grgr 595975.2200 =×  
 ګرامه ده، او وروسته له ۵٩۵ې نو د سپينو زرو ټيټه كچه په زكات ك

 ګرامه سپين زر ١۴٫٨٧۵ كال څخه بايد موږ د هغې پنځه درهمه چې يو
  .ه بنسټ زكات وركړوكېږي، د ورځني نرخ پ

د نورو ټولو سوداګريزو توكو زكات هم لومړى بايد نغدو پيسو ته 
واړول شي او وروسته بيا د سرو زرو او يا سپين زرو په بنسټ د هغې 

  .زكات وركړل شي
  

  : وركړل شي بايد زكاتچا ته
  ، دروېزه)غريبان( فقراء -١
   مساكين-٢
   پور لرونكي-٣
  هديند الرې مجا) ج( د خداى -۴
   مسافرين-۵
په بدله كې يې د ) خپلواكي( خوشې كېدو  هغه غالمان چې د ځان د-۶

  .خپل بادار سره د پيسو وعده كړې وي
دا برخه په دولت پورې (ې  كاركوونكو ته د هغوى د كړنو په بدل ك-٧

  .)اړه لري
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څخه هيله لرم چې د دغه ركن په صادقانه او مخلصانه ) ج(له خداى 

كولو كې زموږ سره مرسته وكړي او خپله خوښي او توګه په ځاى 
  .رضايت زموږ د حال سره ګډ كړي
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  مالومات لنډ اړهپه حج د 

 چې د ځانګړي ځاى، په ځانګړي ،هد) ركن(حج د اسالم پنځمه ستنه 
. ټ زيارت كولو ته حج ويل كېږيوخت كې د ځانګړو شرايطو پربنس

 د بيت اهللا الحرام هكله چې يو كس بشپړ مالي امكانات ولري په هغ
 او ېلقعدد حج د اداء كولو وخت د شوال، ذى ا. ت كول فرض ديرزيا

  . لس ورځې ديۍد ذى الحجې مياشتې وروست
  

  :د حج د مناسكو د اداء كولو طريقه
 بايد زيارت نيت ولري نو په پيل كېهر هغه څوك چې د بيت اهللا د 

يا وړ پيسې، د احرام د اړت: لكه. خپل د اړتيا وړ ټول توكي برابر كړي
 جوړه كالي او  بكسه، د احرام څپلكې، دوه يا درېكالي، د پيسو

  ...نور
 نو بايد په الندې ،كله چې د مكې مكرمې په لورې حركت وكړي

  .ترتيب احرام وتړي
  )غسل وكړي( ځان پريمينځي -١
  د احرام كالي واغوندي -٢
  دوه ركعته لمونځ ترسره كړي -٣
  :ه دې ترتيب نيت وكړي وروسته له هغې پ-۴

  »الهم اني اريد العمرة فيسره لي وتقبله مني«
په كله چې نيت وشو، وروسته بيا بايد تلبيه ويل پيل كړي، تلبيه 

  : دهالندې ډول 
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لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، ان الحمدو «
 »النعمةلك ال شريك لك

، كله چې مكې  شيه په هر حالت كې بايد ادامه وركړلد تلبيې ويلو ت
ب سالم د دروازې له الرې د  د حرم سيمې ته د بائمعظمې ته ورسېد

لګېدې د تهليل د تكبير په ويلو  سترګې په كعبه ومو چې كله . ننه شئ
ئ بايد الندې كله چې د حرم سيمې ته د ننه شو. د حرم سيمې ته ننوځئ
  :كارونه ترسره كړئ

  .لبيه ويل بايد بند كړاى شي پيل كولو تد لومړي طواف په:  طواف-١
دغه طواف ته د قدوم طواف ويل كېږي چې د حجر االسود څخه پيل 
د . كېږي او وروسته له اوه دورو بېرته په حجراالسود پاى ته رسېږي

يد حجر االسود ته نږدې شئ او امكان په صورت كې په هر دور كې با
جر االسود ه امكان يې نه وؤ حكه چېرت. كړئ) مسحه(الس پرې راكش 
  .ولونئ»  بسم اهللا و اهللا اكبر« او ته  مخامخ ودرېږئ

  :  دورونو كې بايد د احرام ټكرى په الندى ډول وي لومړيو دريوپه 
د ټكري يوه څنډه د كيڼې اوږې الندې او بله خوا يې د ښي تخرګ څخه 

بايد داسې جوړ شي . تېره شوې وي او بېرته په كيڼه اوږه واچول شي
ريو دورو كې كه امكان ولري په دغو د.  لوڅه پاتې شيچې ښۍ اوږه

ك او د پهلوانانو په څېر بايد رفتار وشي او په پاتو څلورو نو چاب
د طواف په  .ادي حالت رفتار ته ادامه وركړئعه نورو دورونو كې پ

وخت كې د مسنونه دعاؤ، اذكارو، تكبيرونو، تحميد او تهليل ويل 
  .جايز دي

قام يا د مسجد الحرام په بل هر ځاى كې چې امكان  د ابراهيم په م-٢
 .دوه ركعته لمونځ ترسره كړئلري 
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ل ، په هر نيت چې اوبه څښه دريم ګام بايد د زمزم اوبه وڅښئپ -٣
 .هغه مني) ج(كېږي خداى 

، د  مخامخ د صفا غونډۍ خواته والړ شئ د حجر االسود ركن ته-۴
و ټينګښت وشي، وروسته  دعا كې ډېر اصرار اپهدې صفا پر غونډۍ 

 دوؤ  د د الرې په اوږدو كې بايدوېد مر.  خواته روان شئ د مروېبه
كله . اذيت ونكړي ك وګرځئ،  مګر چې نورو تهتر منځ چابشنو نښو 

 ئ، د مروې په غونډۍ كعبې ته مخامخ ودرېږئچې مروې ته ورسېد
مدې په ه.  دلته هم بايد ډېر اصرار او ټينګښت وشيېاو په دعا كې د

 چې له صفا پيل او په مروه پاى ته ، ترتيب اوه دوره ترسره كېږي
  .رسېږي

 ترسره كولو وروسته خپل سر د صفا او مروې تر منځ د سعى د
  .وخرييئ او يا هم خپل ويښتان لنډ كړئ او ځان له احرامه وباسئ

  

  :د فرضي حج پيل
په همدې ځاى كې عمره حج پاى ته رسېږي او وروسته بيا د ذى 

د ذى الحجې د اتمې وروسته د . لحجې تر اتمې هلته بايد تم شيا
  .فرضي حج مراسم پيل كېږي او هغه په دې بڼه دي

  

  :د ذى الحجې د اتمې ورځې كړنالره
د لمانځه وروسته حاجي په مكه ) سهار(د ذى الحجې په اتمه د فجر 

كې په خپله هغه خونه كې چې اوسي ځان بايد پريمينځي يعنې غسل 
 واغوندي او د ېاحرام د.  ترسره كړيې  او دوه ركعته لمونځ دوكړي

 . په الندې ډول وكړيې فرضي حج نيت د
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  »اللهم اني اريدالحج فيسره لي و تقبله مني«

 
 ې  لورې ته دىتلبيې په ويلو پيل وكړي او د مين دېوروسته له هغې د

 هغه معلومه كړي او په) خيمه( خپله كېږدۍ ې كې دىپه مين. روان شي
، )ظهر(پښين د ماس. پنځه وخته لمونځ ترسره كړي ېځاى كې د

، ماسختن او د ذى الحجې د نهمې )مغرب(، ماښام )عصر(مازديګر 
  . دې ادا كړيلمونځونه) فجر(ورځې د سهار 

  

  د ذى الحجې د نهمې ورځې كړنالره
لمونځ د وخته ترسره كېږي او وروسته بايد حاجي د ) فجر(د سهار 

كې تلل ) موټر(لور روان شي، عرفاتو ته په پښو يا ګاډي عرفاتو په 
  .دواړه صحي دي

او مازديګر ) ظهر(پښين عرفاتو ته ورسېدو د ماسحاجي كله چې 
 دواړه يو ځاى د وخته د نميره په جومات كې ېلمونځونه د) عصر(
 عرفاتو ې دپورې د) غروب(ېدو وروسته بيا د لمر تر لو. رسره كړيت
د . ې ځان لګيا كړيت او د عا د ودرېږي او په عباد مناسب ځاى كېپه

 مزدلفې خواته روان شي او د الرې ې دوروسته د) غروب(ېدو لمر د لو
د ماښام او . لمونځ نه ترسره كوي) مغرب( د ماښام ېپه اوږدو كې د
 وكړي چې ې يو ځاى په مزدلفه كې وكړي او هڅه دېماسختن لمونځ د

رالحرام جومات ته ع وي چې مشځان جومات ته ورسوي دا به ښه
په همدې شپه يا د هغې صبا ته بايد  .ورسي او شپه هم هلته تېره كړي

  . شګې ټولې كړي تر څو جمره په هغې ووهي٧٠
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  د ذى الحجې د لسمې ورځې كړنالره
لمونځ لږ د وخته يعنې د ) فجر(د ذى الحجې د لسمې ورځې د سهار 

حاجي  سته بيا په مزدلفه كېېږي او وروشپې په تياره كې ترسره ك
) سباوون (بايد مكې معظمې ته مخامخ ودرېږي او د لمر تر ختو

 په لور ىد ميندې  بايد هلته دعا وكړي، د لمر له ختو وروسته پورې
 دې بايد په الندې ته ورسېدو الندې كارونه ى چې مينكله. روان شي

  :ترتيب ترسره كړي
لو شګو، د هر شګې په ويشتلو  د عقبه جمرې ويشتل په اوه بېالبې-١

وه تلبيه ويل ه وار ش شګكله چې لومړۍ.  اكبر وويل شيسره بايد اهللا
 جمرې وهل د عيد په ورځو كې جايز او د وسطي او اولې. بايد بند شي
  .روا نه دي

 د جمرې ه بايد خپل مال قرباني كړي، خو  وهلو وروستتر د جمرې -٢
 ، ثور د غره لمنې ته والړ شي وهلو وروسته حاجي صاحب بايد د تر

 يو ژوى راونيسي او ېپه هغه ځاى كې د. چېرته چې د قرباني ځاى دى
  . حالل كړيېهغه د

تان بايد خپل سر وخرييي او يا خپل ويښحاجي  قرباني وروسته تر -٣
 يعنې د احرام كالي له او خپل ځان له احرام څخه بهر كړي،كم كړي 

  . ي واغونديځانه لري كړي او خپل عادي كال
كله چې حاجي . رسېږيرا دغو كړنو وروسته د فرضي طواف وار تر

صاحب سر وخريېلو د اختر تر دريمې ورځې كوالى شي طواف وكړي 
 څخه د مكې په ىي چې د سر د خرېيلو وروسته له مينخو ښه به دا و

. لور روان شي او د قدوم طواف په شان دې فرضي طواف هم وكړي
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ك طواف كې په دريو اولو دورو كې چابك چابم هغه چا چې په قدو
او د پهلوانانو په څېر ګرځېدلي او د صفا او مروې تر منځ يې سعى 
ترسره كړې، په فرضي طواف كې ورته اړتيا نشته خو كه هلته يې نه 

  .وي ترسره كړې اوس يې بايد حتمي ترسره كړي
ورې ته  لىلو وروسته حاجي بايد بېرته د مين ترسره كولهد طواف  
دې وروسته د زوال نه ورځ يمه ېاو در هاو د اختر په دويم. روان شي
  .واړه جمرې په الندې ترتيب ووهي درى

 تكبير په ې دېد په اوه بېالبېلو شګو دكله چې لومړى جمرې ته ورس
 ځايه ځان لرې كړي او مكې ې له هغهي، وروسته دويلو جمره وول

وروسته د .  وكړيې ا د ودرېږي او دع دې مخامخمعظمې خواته 
ې هم په اوه شګو ، هغه درسېږيرادويمې جمرې يا ميانه جمرې وار 

 مكې معظمې خواته مخامخ ې او وروسته د جمره ووليلكه لومړۍ
 جمرې خواته ستۍو ورې دېدله وروسته .  وكړيېودرېږي او دعا د
 په اوه شګو لكه مخكنيو جمرو وولي او له هغه هم ېوالړ شي او هغه د

 نه تم ې وهلو وروسته دد آخري جمرې له . ې ځان خالص كړيايه دځ
  .  والړ شيېته د) خيمې(كېږي او خپلې كېږدۍ 

  

  :د جمرې په وهلو كې د پام وړ ټكي
ي نو ځان ته  ضعيف وي او نشي كوالى جمرې وول هغه څوك چې-١
يد كه نر يا ښځه وي، وكيل با. يا مرستيال وټاكي) استازى( وكيل ېد

  .ي مؤكل لخوا جمره وولېځان او د خپل دد خپل 
 د جمرو د هلو د تګ په وخت كې بايد ډېره پاملرنه وشي، بايد -٢

. چترى، او نور توكيلكه ټكرى، بيګ، . حاجي له ځانه سره څه ونلري
  .  هم پام وكړيته چې هلته بايد خپلو پيسو د يادولو وړ ده
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.  شي جمرې وويشتل هم په هماغه ترتيب بايديمه ورځې د اختر په در
 ورځې د لمر له لوېدو څخه ېكه حاجي صاحب وتوانېږي د دريم

كه په هغه شپه . ونزه نه شتهمخكې مكې معظمې ته والړ شي هيڅ ست
او د اختر په څلورمه ورځ د لمر له .  كې پاتې شيى بايد په مينلهراغ
و وروسته بايد د مكې ېدو مخكې يا وروسته د جمرو له ويشتللو

  .ه روان شيلورې ت
ه طاعت او عبادت بايد لګيا شي تر پمكې ته ورسېد، حاجي كله چې 

څو خپل هېواد ته يې د راستنېدو وخت را ورسېږي، كله چې د راتګ 
 والړ شي او د صدر يا وداع طواف ې وخت يې راورسېد، نو كعبې ته د

 ې ځان رخصت كړي او د جدې په لور ددې ځايه هله هغ.  ترسره كړيېد
  .شيروان 

 خو مهمه دا ده چې كله مالومات د حج د ترسره كولو په اړه لنډ دا ول 
  :حاجي صاحب احرام واغوست نو الندې كارونه پرې حرامېږي

  ... د ګنډل شوؤ كاليو اغوستل لكه خت، خولۍ او نور-١
  . د خوشبويي يا عطر كارول-٢
  . د السونو او پښو د نوكانو اخيستل-٣
  .تانو خرېيل، لنډول او يا شكول د انسان د ځان د ويښ-۴
  . دې ته بايد د مزدلفې په شپه ډېره پاملرنه وشي. د سر او د مخ پټول-۵
  . ښكار كول-۶

پورتني كارونه هغه دي چې بايد حاجي يې د احرام په وخت كې ترسره 
دې نه كړي، كه چېرې له هغو څخه يو كار ترسره شي نو حاجي به 

  . يو ژوى حاللويكېتېروتنې د ترسره كولو په جزا 
  

  : ځايونهمنلود دعا د 
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   طواف-١
  )د صفا او مروې غونډۍ( د صفا او مروې تر منځ سعى -٢
   په عرفاتو كې-٣
   په مزدلفه كې-۴
  و وروستهويشتل تر د لومړى او دويمې جمرې -۵
  ېـ په ملتزم يعنې د كعبې به الندينۍ دروازه ك-۶
   ناوې الندې په حطيم كې يعنې د ميزاب يا د رحمت د-٧
  

  :ت لپاره ځايونهرد عبادت او زيا
  .روضه او په نبوي جومات كې لمونځ) ص( د پيغمبر -١
  . د قبا په جومات كې دوه ركعته لمونځ چې د يوې عمرې ثواب لري-٢

پنځه ګوني جوماتونه، ذوقبلتين جومات، د احد : خو نور ځايونه لكه
ه د حج په مراسمو كې ډګر، د ثور او نورو غرونو لمنې او نور ځايون

  .د حاجي تګ دغو ځايونه ته كوم ځانګړى حكم نه لري. شامل نه دي
حج په خپل دربار كې  د ټولو حاجيانو څخه غواړم چې) ج(له خداى 

  . هيله چې بنده په خپلو ټولو دعاګانو كې ګد كړيومني او په دې
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  ښام دعاګانېد سهار او ما

  :آيتونو پورې) ۵-١(د بقرې سورت 
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ) ٢(ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) ١(م ال

والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ) ٣(بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّالةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
أُوْلَـئِكَ ) ۴(وقِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِاآلخِرَةِ هُمْ يُ

  )۵(عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
 الرښوونه ده د ∗كتاب دى هيڅ شك پكې نشته ) د اهللا (∗آلــــــم: ژباړه

 هغوى چې په غيبو ايمان راوړى، او لمونځونه ∗پرهيزګارانو لپاره 
 او هغه ∗وركړى خيراتوي ودروي، او ځينې له هغه مال څخه چې موږ 

كسان چې ايمان راوړى په هغه كتاب چې په تا نازل شوى دى او په 
ايمان راوړى چې له تا څخه مخكې نازل شوي دي او ) كتابونو(هغو 

 دوى د خپل رب له لوري په سمه الر دي او ∗به آخرت هغوى باور لري 
 ∗همدوى خالصى موندونكي دي

 
  :نو پورېتويآ) ٢۵٧ – ٢۵۵(دبقرې سورت 

اللّهُ الَ إِلَـهَ إِالَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَالَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ 
وَمَا فِي األَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 

ونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَالَ يُحِيطُ
الَ ) ٢۵۵(السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَالَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 

مِن إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْ
بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ الَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ  )٢۵۶(
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مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم 
  )٢۵٧(أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

وړ نشته، تل ) د بلنې(دى پرته له هغه هيڅوك ) يو ذات(اهللا : ژباړه
سمبالوونكى دى، پريښاني او خوب ) د ټولو كائناتو(ژوندى دى او 

و كې دي او هغه څه په يې نه نيسي، د ده دي هغه څه چې په آسمانون
له اجازې پرته د هغه په نزد ) اهللا(ځمكه كې دي، څوك به د هغه 

سپارښت وكړي، په هغو ښه پوهېږي چې د خلكو په وړاندې دى او 
د علم په هيڅ شي احاطه ) ج(هغه چې وروسته له دوى دي، دوى د اهللا 

اراده وي، كرسي د ده په ) ج(نشي كوالى مګر په هغه چې د اهللا 
آسمانونو كې او ځمكې پراخه ده او نه ستړى كوي هغه د دواړو ساتنه 

د دين په منلو ( نشته زور په دين كې ∗او هغه ډېر پورته او ډېر لوى دى
په تحقيق ښكاره شو هدايت له بې الرې څخه، نو څوك ) كې زور نشته

په طاغوت او ايمان راوړي په اهللا نو په ) كافر شي(چې كفر وكړي 
نه پرې (ې نيوله كلكه كړۍ، نشته پرې كېدل د هغې لره تحقيق وي
 اهللا پاك د مؤمنانو مالتړى او ∗او اهللا اورېدونكى ښه پوه دى) كېږي

كارساز دى هغوى له تيارو څخه د رڼا په لور باسي، او هغه كسان چې 
كافران دي مالتړى د هغوى شيطانان  وباسي، شيطانان، هغه له رڼا 

همدوى د اور څښتنان دي او تل به په اور كې څخه د تيارو په لور، 
  . وي

  
  :تونو پورېيآ) ٢٨۶ -٢٨۴(د بقرې سورت 

لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ 
َواللّهُ عَلَى تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ 

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ) ٢٨۴(كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
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آمَنَ بِاللّهِ وَمَآلئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ الَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ 
الَ يُكَلِّفُ اللّهُ ) ٢٨۵( رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ

نَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن 
ذِينَ مِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَالَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّ

قَبْلِنَا رَبَّنَا وَالَ تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا 
  )٢٨۶(أَنتَ مَوْالَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 

خاص د اهللا دي هغه څه چې په آسمانو كې دي او هغه څه چې په : ژباړه
شيان ښكاره كړئ او يا ) پټ( دي، كه تاسې د خپلو زړونو ځمكه كې

يې پټ كړئ، اهللا پاك به درسره پرې حساب وكړي اهللا پاك په هر شي 
 ايمان راوړى رسول په هغه شي چې نازل شوى هغه ته له ربه ∗توانا دى

د هغه، او مؤمنانو ايمان راوړى دى په هغه شي چې رسول ته نازل 
په اهللا او په ماليكو د هغه او په كتابونو د شوى ټولو ايمان راوړى 

موږ فرق نه كوو د اهللا په ) او وايي(هغه او په رسوالنو د هغه 
واورېد او ومو مانه، ) داهللا حكم(پيغمبرانو كې يو تر بله او وايي موږ 

) پاك( اهللا ∗ستا بښنه غواړو او يوازې تا ته درتګ دى!اى زموږ ربه
ه پورته نه مكلف كوي د هر ساكښ لپاره هيڅ ساكښ د هغه له توان څخ

په غاړه يې دى د هغه شي (هغه څه دي چې كړي يي دي او پر ده دى 
په هغه څه مو مه نيسه چې ! چې ده كړي دي، اى زموږ ربه) مسؤليت

پر موږ پيټى مه باروه ! په هيره مو كړي او يا په غلطي، اى زموږ ربه
پر !  خلكو، اى زموږ ربهلكه چې بار كړى تا له موږ څخه په وړاندې

موږ هغه بار مه ږده چې موږ يې توان نه لرو، موږ ته عفوه وكړه، موږ 
ته بښنه وكړه، پر موږ رحم وكړه، ته بادار يې زموږ، موږ ته پر كافرانو 

  ∗برى راكړه
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  :سورت فلق

 إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ) ٢(مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ) ١(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 
  ) ۵(وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) ۴(وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ) ٣(

 له شر ∗ووايه زه پناه غواړم د سباوون په رب)) ص(اى محمد(: ژباړه
 او د شپې د تروږمۍ له شر څخه چې ∗دهغه شي چې پيدا كړي يې دي

 او له شر د كينه ∗ غوټو كې او له سر د پوكي كوونكو∗هغه خوره شي
  ∗كوونكي كله چې كينه وكړي

  
  :سورت الناس

ــاسِ    ــرَبِّ النَّ ــوذُ بِ ــلْ أَعُ ــاسِ  ) ١(قُ ــكِ النَّ ــاسِ  ) ٢(مَلِ ــهِ النَّ ــرِّ  ) ٣(إِلَ ــن شَ مِ
مِـنَ الْجِنَّـةِ   ) ۵(الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ) ۴(الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ  

 )۶(وَ النَّاسِ 

 په ∗ووايه زه پناه غواړم د خلكو په رب)) ص(اى محمد (: ړهژبا
 له شر د وسوسه اچوونكي، ∗ په معبود د خلكو∗واكمن د خلكو

 هغه چې وسوسه اچوي د خلكو په زړونو ∗پټېدونكي راپټېدونكي
  ∗ له پيريانو څخه وي كه له انسانانو∗كې

  
 چې باران په يوه تياره شپه كې: ويلي) رض(عبداهللا بن خبيب : ۍړلوم

پسې والړو تر څو له موږ سره لمونځ ) ص(هم وريده په رسول اهللا 
موند او ما ته يې وويل ووايه مابيا څه و نه ويل و )ص (وكړي موږ هغه
ما !ووايه:ما څه ونه ويل دريم ځل يې وويل! ووايه: بيا يې وويل

قل هواهللا احد او : څه ووايم؟ ويې فرمايل) ص(اى د اهللا رسول : وويل
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ښام په وخت درې ځله ووايه ته به له هر راز ضرر  معوذتين د سهار او ما
 .څخه په امن كې شې

نسايي وايي دا . دا حديث ابو داود، ترمذي، او نسايي روايت كړى
  .حديث حسن او صحيح دى

  
  :هدويم

اِالَّ هُوَ وَ اِلَيْهِ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الُمْلكُ للَّهِ وَ الحَمْدُ هللاِ الَ شَرِيكَ لَهُ الَ اِلَهَ 
  )درى ځلې. (النُّشُورُ

اِلَيْهِ (او د ...) َأمْسَيْنَا(پر ځاى ...) أَصْبَحْنَا(د ماښام په وخت كې د 
  .ولوستل شي...) اِلَيْهِ المَصِيْرُ(پر ځاى ) النُّشُورُ
ته شپه سبا كړه او حمد او ) ج(موږ او ټولو مخلوقاتو اهللا : ژباړه

نه او هغه ته د ټولو ) اهللا(ه نشته معبود پرته له هغه ستاينه اهللا لره د
  .پورته كيدل دي

به په ) ص(پيغمبر: نه روايت دى چې ويلي يې دي) رض(ابو هريره 
دعاګانې درې ځلې ...) أَمْسَيْنَا(او په ماښام كې ...) أَصْبَحْنَا(سهار كې 
 .لوستلې

  . يې حسن دىبيهقي ويلي سند. دا حديث  ابن سني او بزار روايت كړى
  
  :همېيدر

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ االِسْالَمِ وَ كَلَمَةِ االِخْالَص وَ عَلَى دِينِ نَبِيَّنَا مُحَمَدٍ 
صَلَى اهللاُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلَّى مِلَّةِ أَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً وَ ماَ كَانَ مِنَ 

  )درى ځلې. (الْمُشْرِكِيْنَ
  .ويل كېږي...) أَمْسَيْنَا(په ځاى ) أَصْبَحْنَا(ې د په ماښام ك
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 د اخالص په كلمې د خپل نبي موږ په اسالمي فطرت: ژباړه
په دين او زموږ د پالر ابراهيم چې حنيف دى او مشرك نه ) ص(محمد

  .دى په ملت شپه سبا كړه
كله به چې سبا شو نبي عليه : نه روايت دى وايي) رض(ابى ابن كعب
او ...) أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ االِسْالَمِ: ( را ته ويل داسې ووايئالسالم به

أَمْسَيْنَا عَلَى :(كله به چې ماښام شو موږ ته يې دا راښودلې و چې ووايو
  ...) فِطْرَةِ االِسْالَمِ

  .و كتاب كې نقل كړى دىئددا حديث عبداهللا بن احمد بن حنبل د زوا
  

 :هڅلورم
حَ مِنْ نِعْمةٍ اَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ الَ شَرِيكَ لهُمَّ مَا أَصْبَالَّ

  )درى ځلې. (لَكَ فَلَكَ الَحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكُر
الَّلهُمَّ اِنَّى أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِى نِعْمَةٍ وَ عَافَيِةٍ وَ سِتْرٍ فأَتِمَّ عَلَىَّ نِعَْمتَكَ وَ 

  )درى ځلې. (الدُّنَّيا وَ اآلخِرَةِعَافِيَتَكَ وَ سِتْرَكَ فِى 
اى اهللا ما ستا په ستاينه، نعمت، سالمتيا، ستر او پرده كې :  ژباړه

خپل نعمت، عافيت، ستر او پرده په دنيا ! شپه سبا كړه نو ته اى ربه
  .اوآخرت كې پر ما تمامه كړه

: فرمايلي دي) ص(څخه روايت دى چې رسول اهللا ) رض(له ابن عباس 
 دا دعا درى ځلې سهار او درى ځلې ماښام ولوستله اهللا پاك هر چا چې

 .پر هغه باندې خپل نعمت پوره كوي
  .ابن سني دا روايت كړې

  :هپنځم
الَّلهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِى مِنْ نِعْمةٍ اَوْ بَأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ الَ 

  )درى ځلې. (شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الَحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكُر
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هر نعمت چې نن ما ته يا بل كوم مخلوق ته رسيدلى هغه ! اى اهللا: ژباړه
ستا له لوري دى ته شريك او سارى نه لرې، نو ستاينه او شكر يوازې 

  .تا لره دى
: فرمايلي دي) ص(له عبداهللا بن غنام څخه روايت دى چې رسول اهللا 

 هغې ورځې چا چې سهار دا دعا درى ځلې ولوستله په حقيقت كې د
شكر يې ادا كړ او چا چې ماښام دا دعا درى ځلې ولوستله د هغې 

 .شپې شكر يې ادا كړ
دا حديث ابو داود، نسايي او ابن حبان په خپل صحيح كې روايت 
  .كړى دى

  : هشپږم
درى . (يَا رَبَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِى لِجَالَلِ وَجْهِكَ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ

  )ځلې
تا لره ثنا ده، داسې ثنا چې ستا د ذات له جالل او ! اى زما ربه: ړهژبا

  .لويۍ او ستا د سلطنت له عظمت سره وړ ده
: فرمايلي) ص(څخه روايت دى چې رسول اهللا ) رض(د عبداهللا بن عمر 

د اهللا يوه بنده پورتنۍ دعا ولوسته د اعمالو د ليكلو دوه پرښتې يې 
ه او څرنګه وليكي دواړه آسمان ته يې څومر) ثواب(حيرانې كړې چې 
ستا ! اى زموږ ربه: ته يې داسې عرض وكړ) ج(اوچتې شوې او اهللا

بنده داسې كلمات ويلي دي چې موږ نه پوهېږو د هغو اجر څومره 
 .وليكو، په داسې حال كې چې اهللا ته معلومه وه

اى ! زما بنده څه ويلي؟  پرښتو وويل: اهللا پاك هغوى ته وفرمايل
  ...)يَا رَبَّ لَكَ الحَمْدُ:( هغه وويل! ربهزموږ 

اهللا متعال پرښتو ته امر وكړ چې تاسو هغه څه وليكئ چې زما بنده يې 
  . وايي، اجر به يې زه په خپله وركوم
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  .دا حديث امام احمد بن ماجه روايت كړى دى
  :هاووم

 وَ ى اهللاُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّاٌرَضيِتُ بِاهللاِ رَبَّاً وَ بِاالِسْالَمِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَ
  )درى ځلې. (رَسُوالَّ
په دې راضي او خوښ يم چې اهللا زما رب دى او اسالم زما  زه : ژباړه

  .زما پيغمبر او رسول دى) ص(دين دى او محمد 
څخه روايت دى چې هغه ) رض(د نبي عليه السالم خادم ابى سالم 

 ماښام كې دا كلمه ووايي څوك چې په سهار او: فرمايلي دي) ص(
 د خپلې مهربانۍ له مخې -يې حق دى) ج(نو په اهللا ...) رَضيِتُ بِاهللاِ رَبَّاً(

 .چې لده څخه راضي شي
  .دا حديث ابو داود نسايي او حاكم روايت كړى دى

  :هاتم
.  مِدَادَ كَلِمَاتِهِسُبْحَانَ اهللاِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضَا نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ

  )درى ځلې(
پاكې ده اهللا لره سره له حمده، د هغه د مخلوقاتو، د هغه د رضا، : ژباړه

  .د رنګ په اندازهد هغه د عرش د وزن او د هغه د كلماتو 
يو سهار چې نبي : څخه روايت دى) رض(د ام المومنين بي بي جويريه 

لمونځ وكړ له كوره ووت، دا بي بي خپل د لمانځه پر ځاى ) ص(
راستون شو، ګوري ) ص(كښېناسته او ذكر يې كاوه تر هغې چې نبى 

) ص(چې ام المومنين هماغسې ناسته ده او ذكر كوي، پيغمبر 
ا څلور كلمات درى ځلې وويل چې هغه د ټولو هغو اذكارو م: وفرمايل

سره چې تا نن لوستلي وتلل شي د هغو په پرتله درنې خيژي هغه 
 ...)سُبْحَانَ اهللاِ وَ بِحَمْدِهِ:( كلمات دا دي

  .دا حديث مسلم روايت كړى
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  :هنهم

الَ فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ رُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءَّ فِى االَّرْضِ وَضُبِسْمِ اهللاِ الَّذِى الَيَ
  )درى ځلې.  (السَّمِيَعُ العَلِيمُ

د هغه اهللا په نامه چې د هغه له نامه سره هيڅ شى ته په ځمكه او : ژباړه
  .نه په آسمان كې زيان رسوالى شي او اهللا اوريدونكى او عالم دى

 
) ص(څخه روايت دى چې رسول اهللا ) رض(له عثمان بن عفان 

ك چې په سهار او بيګا كې پورتنۍ دعا درى ځلې هر څو: فرمايلي
 .ووايي نو هيڅ شى به ورته زيان ونه رسوي

  .داحديث ابو داود او ترمذي روايت كړى او ويلي يې دي چې حسن دى
  

  :لسمه
بِكِ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئاٍ نَعْلَمُهُ وَ نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا الَ ذُُ الَّلهُمَّ اِنَّا نَعو

  ) درى ځلې. (مُهُنَعْلَ
اى اهللا موږ تا ته پنا دروړو له دې چې له تا سره هغه څه شريك : ژباړه

كړو چې پرې پوهېږو او بښنه او مغفرت غواړو د هغې ګناه يا شرك 
  .چې په ناپوهۍ را څخه شوى وي

يو ورځ موږ ) ص(څخه روايت دى چې نبى )  رض(د ابو موسى اشعري 
ن وساتئ ځكه هغه د مېږي د پښو له له شرك څخه ځا: ته داسې وويل

 .غږ څخه هم وړوكى دى
نو څرنګه كېداى شي چې موږ له داسې شرك نه ځان : يو كس وويل

  ...)بِكِالَّلهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ. (دا دعا لولـئ: وفرمايل) ص(وساتو؟ هغه 
  .احمد او طبراني دا حديث روايت كړى دى
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  :لسمهويو

  ) درى ځلې. (تَامَّاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اهللاِ ال
په كاملو كلمو د هر هغه شي له شر څخه چې پيدا كړي ) ج(د اهللا : ژباړه

  .يې دي پناه غواړم
 

چا : فرمايلي) ص(څخه روايت دى چې رسول اهللا ) رض(له ابو هريره 
مار، لړم (چې په شپه كې دا دعا ولوستله هيڅ ضرر رسوونكي شيان 

 . زيان نشي وررسوالى....)او 
  .داحديث احمد،نسايي،ابن سني، ترمذي او ابن حبان روايت كړى دى

  
  :ولسمهود

اللَّهُمَّ اِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمَّ وَ الحَزَنِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَ الكَسَلِ 
يْنِ وَ قَهْرِ دَةِ الوَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الُجْبنِ وَ البُخْلِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَ

  ) درى ځلې. (الرِجَالِ
زه تا ته پناه دروړم د خپګان او انديښنې څخه او پناه ! اى اهللا : ژباړه

دروړم د بې وسۍ او كسالت نه او پناه دروړم د بې زړه توب او بخل نه 
  .او پناه دروړم د پور د غلبې او د خلكو له قهر نه

مسجد ) ص(دى چې رسول اهللا نه روايت )  رض(له ابو سعيد خدري 
) ص(ته داخل شو ګوري چې انصاري ابو امامه ناست دى، رسول اهللا 

ابو امامه څنګه بې وخته په مسجد كې ناست يې؟ : ورڅخه وپوښتل
غمونه او پورونه ډېر شوي او دې ته اړ ! اى د اهللا رسوله: هغه وويل

ا ته ت: وفرمايل) ص(رسول اهللا . شوى يم چې په مسجد كې كښېنم
داسې دعا دروښيم چې هغه ولولې نو اهللا به ستا غمونه او پورونه ختم 
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هر سهار او : ورته وفرمايل) ص(رسول اهللا ! هو: كړي؟ ابو امامه وويل
ابو امامه رضى اهللا ...) اللَّهُمَّ اِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمَّ(ماښام دا دعا لوله 

زما ټول غمونه او ) ج(له، اهللا ما دا دعا سهار او ماښم لوست: عنه وايي
 .پورونه راځنې لرې كړل

  
  :ديارلسمه

اللَّهُمَّ عَافِني فِى بَدَنِى اللَّهُمَّ عَافِنى فِى سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنى فِى بَصَرِى 
 الَ اِلَهَ اِالَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ اِنَّى أَعُوذُبِكَ مِنَ الكُفْرِ وَ الفَقْرِ وَ أَعُوذُبِكَ مِنْ

  )درى ځلې. (عَذَابِ القَبْرِ الَ اِلَهَ اِالَّ أَنْتَ
زه تا ته له فقر او كفر ! اى اهللا. پرته له تا څخه د عبادت وړ نشته: ژباړه

څخه پناه دروړم او د قبر له عذابه پناه دروړم، له تا څخه پرته د عبادت 
  .وړ نشته

پل ما مې خ: څخه روايت دى وايي) رض(له عبدالرحمن بن ابوبكر 
اللَّهُمَّ عَافِني (زه هر سهار او ماښام تا وينم چې دغه دعا : پالر ته وويل
) ص(ما له رسول اهللا : پالر مې راته وويل. درى ځله لولې...) فِى بَدَنِى

څخه اوريدلي چې دا دعا يې لوستله، زه غوره ګڼم چې د هغې د الرې 
  . پيروي وكړم

 ابو داود
 

  :څورلسمه
رَبَّى الَ اِلَهَ اِالَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِى وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ اللَّهُمَّ أَنْتَ 

وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا صَنَعْتُ، أَبُو ءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ 
  ) درى ځلې. (ِاالَّ أَنْتَعَلَىَّ وَ أَبُوءُ بِذَنْبِى فَافْفِرْ لِى فاِنَّهُ الَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ 
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ته زما پالونكى يې، له تا څخه پرته بل معبود نشته، تا ! اى اهللا: ژباړه
زه پيدا كړى يم، او زه ستا بنده يم، او د خپلې وسې په اندازه تا سره په 
عهد او وعده والړ يم، د هغه شي له شر څخه چې ما سر ته رسولي دي 

 ماته دې پيرزوكړى اقرار كوم او په تا ته پناه دروړم، ستا په نعمت چې
خپلې خطا هم اعتراف كوم نو ما ته بښنه وكړه، پرته له تا بل داسې 

  .څوك نشته چې د ګناهونو بښنه وكړي
پورتنى استغفار د : نه روايت كړى وايي) ص(شداد بن اوس له نبى 

استغفار د ټولو ډولونو سردار دى، څوك چې دغه استغفار په شپه 
 سره ووايي او په همدې شپه مړ شي، اهللا يې جنت ته كې په يقين

داخلوي او كه څوك يې سهار په يقين سره ووايي او په همدې ورځ مړ 
 .شي، اهللا يې جنت ته داخلوي

  .دا حديث بخاري روايت كړى
  

  :پنځلسمه
  ) درى ځلې. (هِأَسْتَغْفِرُ اهللاُ الَّذِى الَ اِلَهَ اِالَّ هُوَ الحَىُّ القَيُّومُ وَ أَتُوبُ اِلَيْ

د ګناه بښنه غواړم له هغه اهللا څخه چې پرته له هغه نه بل معبود : ژباړه
نشته او هغه تل تر تله ژوندى، قايم او تدبير واال دى، او همدغه اهللا 

  .ته زه توبه كوم
چا چې : فرمايلي دي) ص(د زيد بن حارث څخه روايت دى چې نبى 
 كه څه هم له جنګ څخه دغه استغفار ولوست ګناه يې بښل كېږي

 ).البته د كفارو په مقابل كې له جنګ څخه(تښتيدلى وي 
دا حديث ترمذي او حاكم روايت كړى، حاكم وايي د شيخينو په شرط 
  .صحيح دى
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  :شپاړسمه

فِرُكَ و أَتُوبُ غْسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ الَاِلَهَ اِالَّ أَنْتَ أَسْتَ
  ) درى ځلې. (كَأِلَيْ
پاكي ده تا لره او ستا حمد وايم، ګواهي وركوم چې ! اى اهللا: ژباړه

پرته له تا بل معبود نشته، له تا څخه د ګناه بښنه غواړم او تا ته توبه 
  .كوم

) ص(رسول اهللا:  چې واييىڅخه روايت د)  رض(د جبير بن مطعم 
اسې مثال لري څوك چې دا كلمات د ذكر په آخر كې ووايي د: فرمايلي

لكه په هغه نيكۍ چې مهر لګيدلى وي او څوك يې چې د لغو او بې 
ځايه خبرو په مجلس كې ووايي كيداى شي د هغه مجلس كفاره 

 .وګرځي
  .نسايي، طبراني، او حاكم روايت كړى دى

  
مِىَّ وَ ألُا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيَّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِىَّ
وَخَطَّ بِهِ اعَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمُ تَسْلِيمَا عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ 

وَ أَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَارْضَ اللَُّهمَّ عَنْ سَادَاتِنَا أَبِى بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ اقَلَمُكَ 
وَ عَنِ التَّابِعِينَ وَ تَابِعيهِمْ عُثْمَانَ وَ عَلِىَّ وَ عَنِ الصَحَابَةِ أَجْمَعِينَ 

باحْسَانِ أِلَى يَوْمِ الدَّينِ سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبََ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَالَمّ 
  .عَلَى المُرسَلِينَ وَ الَحَمْدُ لِلهِ رَبَّ العَالَمِينَ

چې ستا بنده، نبي او ستا ) ص(زموږ په سردار محمد ! اى اهللا: ژباړه
رسول دى او د ده پر آل او اصحابو باندې رحمتونه نازل كړه او امي 

سالمونه پرې نازل كړه، دومره درود او سالم چې ستا علم پرې محيط 
. دى، ستا د تقدير قلم پرې كښل شوى دى او ستا كتاب شميرلي دي
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او ټولو ) رض(زموږ له سردارانو ابوبكر، عمر، عثمان، على ! اى اهللا
و او تبع تابعينو څخه تر قيامته په خپل احسان راضي يارانو او تابعين

  .شه
  

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن 
تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ 

لِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ تُو) ٢۶(قَدِيرٌ 
 )٢٧(مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ 

  . ٢٧‐٢۶آل عمران 
كوې ته ور !  اى اهللا د پاچاهۍ مالكه!)ص(ووايه اى محمده : ژباړه

پاچاهي هغه چا ته چې خوښه يې وكړې او پاچاهي اخلي له هغه چا چې 
ته يې خوښه وكړې او عزت وركوې هغه چا ته چې خوښه يې وكړې ته 

ستا په الس دي ټول . او ته ذليل كوې هغه څوك چې ته يې خوښه وكړې
ته ننباسې شپه په ورځ  كې او . خير بې شكه ته په هر شي توانا يې

په شپه كې او ته وباسې ژوندى له مړي او ته وباسې مړى ننباسې ورځ 
له ژوندي او ته روزيٍ وركوې هغه چا ته چې خوښه يې وكړې بې 

  .حسابه
ږ ګران ماشومان او تنكي ځوانان له دغو  زموپه پاى كې په دوهيله چې

راټول شويو مالومات څخه په اغيزمنه توګه ګټه واخلي او اسالم لكه 
  .دغه ماشومانو ته وروپيژندل شين شاغه ماهپه چې دى 

  
  .وآخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمين

  »والسالم « 
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  اخځليكونه

  
:  نشر احسان، تهران:آموزش نماز در فقه حنفي: ارشاد، ډاكټر ارشد. ١

١٣٨۵ 
 د :په اسالم كې د ژوندانه آداب: اصالحي، موالنا محمد يوسف. ٢

 يدفضل موال لټون س: ، ژباړه١٣٧١:الهدى اداره، پېښور
 بنګاه انتشارات :معارف اسالمي: سلجوقي، محمدصديق راشد. ٣

 ١٣٨۵: ميوند، كابل
 جمعيت اصالح و :د سهار او ماښام دعاګانې: صارم، محمديونس. ۴

 ١٣٨٧: انكشاف اجتماعي افغانستان، كابل
 بنګاه :احكام فقهي براى زن مسلمان: محمدالجمل، ابراهيم. ۵

نصيراحمد حادث : ، ترجمه١٣٨۶: كابلانتشارات ميوند،
 يادګاري

:  احدي كتابتون، كابل:نماز كامل: مظاهري، خليل الرحمن نعمانى. ۶
 موالنا محمدشهداد سراواني : ژباړه

ل ياحكام و فضا: د افغانستان د ديني ليكواالنو د ليكنو ټولګه. ٧
 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د خپرونو :روزه ماه رمضان

 ١٣٨۴:  كابلرياست،
د پوهندوى عبداالحد مسلم ليكنې، چې په بېالبېلو خپرونو كې . ٨

 . خپرې شوې دي

 


