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د پيغمبر ملسو هيلع هللا ىلص د لمانځه طريقه 
وآهل   حممد  ورسولہ  عبده  یلع  والسالم  والصالة  العاملني  رب  احلمدهلل 

وصحبہ أما بعد!
اړوند دا يوڅو خمترصي خربي هريو  په  دملانځه دطريقې  ملسو هيلع هللا ىلص  دنيب کريم 
مسلمان سړي او ښځې  ته يي ددي لپاره وړاندې )پيش( کوم چه دا ولويل او 
کوشش اوکړې چه په ملانځه کښې دپيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص متابعت او پريوي اوکړې، لکه 

څنګه چه نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي: 
ي«. وا َكَما َرأَْيُتُموِني ُأَصلِّ »َصلُّ

زه مو چه په کومه طريقه په ملونځ کولو يلدیل يم په هماغه طريقه ملونځ 
اوکړئ. )خباری: 631( 
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محترمو ورونو دادی د لمانځه د طريقې بيان

 په کامله توګه اودس کول 

يعين په اکمله توګه به اودس اوکړې، لکه څنګه چه په قران کښې د اهلل 
تعایل حکم دی، اهلل تعایل فرماييل دي: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ( ]املائدة: 6[

ای مؤمنانو لکه چه تايس پاڅيږي ملانځه ته پس ووينځۍ خپل خمونه اوخپل 
السونه رسه دڅنګلو نه اومسحه وکړۍ په خپلورسونوباندې او ووينځۍ خپلې 

پښې رسه دګټکيونه. اوهمدارنګه نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي:

دپاکۍ )اوداسه( څخه پرته ملونځ نه قبليږي.  ِبَغْير ُطُهور«  ُتْقَبُل َصاَلٌة  »اَل 
)صحيح مسلم: 22٤( 

بيړه  په  ته فرماييل وو کوم چه ملونځ  ملسو هيلع هللا ىلص هغه کس  همدارنګه نيب کريم 
اَلِة َفأْسِبِغ اْلُوُضوَء«. )صحيح خباری: 6251( ۔  کولو: »ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَّ

هر لکه چه د ملانځه اراده اوکړې، نو په اکمله توګه اودس اوکړه. 

ستره  ته  مخې  خپلې  او  کول،  نيت  کول،  مخ  ته  لوري  قبلې   
کيښودل: 

دقبيل  به  رسه  )بدن(  ځان  ټول  په  وي(  چه  چريي  )هر  کونکی  ملونځ 
)کعيب( لوري ته مخ کړې او په زړه رسه به د هغه ملونځ نيت او اراده اوکړي 
کوم چه ادا کوې، فرض ملونځ وي او که نفل، او په ژبه باندې به د نيت الفاظ 
اصحابو  دهغه  او  ملسو هيلع هللا ىلص  پيغمرب  دی،  بدعت  او  نارواه  دا اکر  وايي، ځکه چه  نه 

)ملګرو( نه دی کړی. 
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او که چريي ملونځ کونکی امام وو، او يا يي تنها )يوازې( ملونځ اکوو، نو 
خمې ته يي بايد سرته يعين داسې يو څزي وي چه ملونځ ورته اوکړې، ځکه چه نيب 

کريم ملسو هيلع هللا ىلص ددي امر کړی دی. 

په ملانځه کښې قبلې لوري ته مخ کول رشط دي پرته د يو څو څرګنده مسائلو 
)حاالتو( څخه چه علماو دهغې وضاحت په خپلو کتابونو کښې کړی دی. 

فائده: هغه کسان چه قبلې لوري ته مخ کولو نه اعجز وي، لکه هغه څوک چه 
په زونلو کښې تړل شوی وي او دقبلې لور ته مخ کولو نه اعجز وي، او هغه 
څوک چه دسخت جنګ په حالت کښې وي، او همدارنګه هغه څوک چه د 
سيالب، اور، دښمن، وغريه نه د تيښتې په حالت کښې وي، او نشې کوالی چه 
قبلې لوري ته مخ کړې، او همدارنګه هغه سخت بيمار چه د قبلې لور ته د 
مخ کولونه اعجز وي، ددې ټولو نه داحکم )قبلې لورته مخ کول( ساقط دی، 
بلکه دوي به د خپل طاقت رسه سم هر لورته چه اوغواړې ملونځ ادا کوالی 
يش، ځکه چه اهلل تعایل فرماييل دي )ہ  ہ  ہ  ھ( ]التغابن: ١6[ ويره 

کوئ د اهلل تعایل نه څومره چه ستاسو وس رسيږي. 

 د لمانځه د پيل )شروع( تکبير )اهلل اکبر( ويل ملونځ کونکی به د 
ملانځه د پيل )رشوع( تکبري )اهلل اکرب( اووايي، او د سجدې ځاي ته به ګوري.

 رفع اليدين )السونه د غوږونو يا تر اوږو برابر پوري پورته کول: 

ملونځ کونکی به د تکبري )اهلل اکرب( ويلو په وخت خپل السونه د غوږونو او 
يا د اوږو تر برابر پوري پورته کړې. 



13

د پيغمرب  د ملانځه طريقه

 سينه باندي السونه کيښودل: 

دواړه السونه به په سينه باندې کيږدي، او ښي الس به يي د کيڼ )چپ( 
الس د څپړې )ورغوي( مړوند او څنګلو دپاسه وي، ځکه چه د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص 
څخه همدا ډول ثابت دي، په حديث د وائل بن حجر او قبيصه بن هلب ريض 

اهلل عنهما کښې. 

 داستفتاح )دلمانځه دپيل )شروع( دعاګاني: 

سنت ده، چه د ملانځه د پيل )رشوع( داع ولويل، او هغه داداع دا ده:

ُهمَّ  ُهمَّ َباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَّ »اللَّ
ِمْن  اْغِسْلِني  ُهمَّ  اللَّ ّنِس،  الدَّ ِمَن  اأَلْبَيُض  ْوُب  الثَّ ى  ُيَنقَّ َكَما  َخَطاَياَي  ِمْن  ِني  َنقِّ

ْلِج َواْلَبَرِد« ۔ َخَطاَياَي ِباْلَماِء َوالثَّ

ای اهلل ! هل ما څخه زما ګناهونه دومره لري کړې، لکه رشق او غرب 
دې چه هل يو بل څخه لري کړي دي ای اهلل ! ما هل ګناهونو څخه دايس پاک 
کړه، لکه سپينه جامه چه د خريي څخه پاکه يش، ای اهلل ! ما هل ګناهونو 
)پاک( کړه! )صحيح خباری:  وومينځه  ږلۍ رسه  او  واوره  او  اوبو  په  څخه 

7٤٤، صحيح مسلم: 598(

او که اوغواړي، دهغې پرځاي دې دا داع ووايي: 

َك، َواَل إَلَه َغْيُرَك«.  ُهمَّ َوِبَحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّ »ُسْبَحاَنَك اللَّ
ای اهلل ! ته پاک يي، او ستا ثنا وايو، او ستا نوم مبارک )برکت واال دی( او ستا 
شان لوړ او اوچت دی، او ستانه پرته بل هيڅوک د عبادت او بندګۍ مستحق 
نشته. )سنن ابوداود: 775، سنن الرتمذی: 2٤2، سنن ابن ماجہ: 80٤، حم50/3( 

)صحيح، ارواء الغليل: 3٤1(
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اوکوالي يش د دي دواړو داعو پرته بله د استفتاح ملانځه د پيل دايس کومه 
داع ولويل چه دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص نه ثابته وي، او بهرته داده چه لکه يوه او لکه بله داع 

ووايي، ځکه چه په دې کښې پوره متابعت او پريه وي ده. 
تعوذ، تسميه، او سورت فاحته لوستل: 

په اهلل تعایل  زه  ِجيِم(.  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  ِباللِه  )أَُعوُذ  به  او هل هيغ وروسته 
پوري د شيطان رټىل شوي نه پناه غواړم.

ِحيِم«. په مدد دنوم د اهلل تعایل چه اعم مهربانه دی،  ْحَمِن الرَّ ِبْسِم اللِه الرَّ
نيب  ولويل، ځکه چه  فاحته  بيابه سورت  او  او خاص مهربانه دی رشوع کوم 

کريم ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي:
»اَلَصاَلَة ِلَمْن َلْم َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب«. د هغه چا ملونځ نه کيږي، چه سورت 

فاحته په کښې ونه لويل. )صحيح خباری: 756، صحيح مسلم: 39٤( ۔
د سورت فاحتې لوستلونه روستو به په جهري ملانځه کښې، په لوړ اواز او په 

رسي ملانځه کښې په ټيټ )سوکه( اواز رسه )آمنی( اووايي. 
اواز رسه  لوړ  په  قرائت  په کوم کښې چه  فائده: جهري ملونځ هغه ملونځ وي 
لوستل کيږي، او رسي ملونځ هغه وي، په کوم کښې چه قرائت په ټيټ )سوکه( 

اواز رسه لوستل کيږي. 
او بيا به هغه سورت يا اياتونه، چه ورته اسان وي ولويل، بهرته داده چه هل 
فاحتې وروسته د ماسپښني مازديګر او ماخوسنت په ملونځونو کښې هل )اوساط 
املفصل( سورتونو څخه او دسهار په ملانځه کښې د )طوال املفصل( او دماښام 
په ملانځه کښې، لکه د )طوال املفصل( او لکه د )قصار املفصل( سورتونو څخه 
ولويل، تر څو په هغه احاديثو باندي عمل اوکړی يش، کوم چه دې باره کښې د 

نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص نه نقل دي. 
)طوال  ته  سورتونو  پوري  )بروج(  سورت  تر  نه  )حجرات(  سورت  د  فائده: 
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املفصل( او د هيغ نه تر سورت ) ابلينة( پوري سورتونو ته )اوساط املفصل( او 
د هيغ نه تر پايه پوري سورتونو ته )قصار املفصل( سورتونه وايي. 

 په لمانځه کښې درکوع کولو طريقه او دهغي دعا: 

رکوع به په داسې حال کښې کوي، چه اهلل اکرب به اووايي، او السونه به د 
اږو يا غوږونو تر برابر پوري پورته کړې. 

او رس به د رکوع په حالت کښې د شاه رسه برابر سايت )ښکته، او يا پورته 
به يي نه نييس( او دواړه السونه به په زنګنونو باندي دايس کيږدي چه ګوتې 

به يي کالو )پراخه( وي. 

او رکوع کښې به د اطمئنان او ارامۍ څخه اکر اخيل يعين بيړه به نه کوي، 
َي اْلَعِظيِم«. زما لوي پر ور دګار پاک دی.  او دا داع په کښې ولويل »ُسْبَحاَن َربِّ
او بهرته داده چه دا داع دري يا ډير کرته ولويل، او مستحب ده چه داداع وررسه 

هم ولويل:

ُهمَّ اْغِفْر ِلي«. َنا َوِبَحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ »ُسْبَحاَنَك اللَّ

اليه ته پاک ذات يي او ستا ثنا وايم اليه ماته بښنه اوکړې. 

 درکوع نه سر راپورته کولو طريقه او دهغي دعا: 

بيابه د رکوع نه رس راپورته کړې په دايس حال کښې چه دواړه السونه به داږو 
يا غوږونو تر برابر پورته کړې، او که امام وو، او يا يي تنها ملونځ اکوو، نو داسې به 
اووايي: »َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدُه« اهلل تعایل د هغه چا اواز اوري چه دد ه محد او ثنا اووايي. 

َنا َوَلَك اْلَحْمُد َحْمًدا َكِثيًرا  او د والړي په حالت کښې به دا داع ولويل »َربَّ
َمَواِت َواأَلْرِض، َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد« الیه تالره  ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه، ِمْلَء السَّ َطيِّ
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ستاينه ده پوره ډيره زياته پاکه اومبارکه الیه تالره پوره ستاينه ده داسمانونو اود 
ځمکې اودهغوي ترمينځ دخملوق د ډکوايل په اندازه اوپه اندازه دډکوايل دهغه 

شيانوچه تا ورسته غوښيت دي. )صحيح مسلم: ٤76( ۔ 

او که چريته مقتدي يعين امام پيس يي ملونځ اکوو نو بيابه د رکوع څخه دراپورته 
کيدو په وخت دا داع تر پايه پوري ولويل: )ربنالك احلمد( الیه تالره ستاينه ده. 

او که چريي دوي )امام، مقتدي، او تنها ملونځ کونکي( د تري ذکر څخه 
َناِء َواْلَمْجِد، أََحقُّ َما َقاَل اْلَعْبُد،  روستو دا داع هم ولويل نو ښه به وي: »أَْهَل الثَّ
َذا  َيْنَفُع  َواَل  َمَنْعَت،  ِلَما  َواَل ُمْعِطَي  أَْعَطْيَت،  ِلَما  ُهمَّ اَل َماِنَع  َعْبٌد، اللَّ َلَك  َنا  َوُكلُّ
بنده  رښتنې خربه چه  کومه  خاونده  لويي  او  يين  دستا  ای   » اْلَجدُّ ِمْنَك  اْلَجدِّ 
کړيده داده اومونږ ټول ستا بنده ګان يو الیه ته چه څه چاته ورکړې دهغې 
څوک بنده ونکی نشته او ته چه څه هل چانه بند کړې دهغې څوک ورکونکی 
نشته اوفايده نه ورکوې ما دلار لره مال دهغې ستا دعذاب نه , ځکه چه داداع 

هم دپيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص نه ثابته ده )صحيح مسلم: ٤77(

او مستحب ده چه ملونځ کونکي )که امام وي، يا مقتدي، يا تنها ملونځ 
کونکی وي( چه په دي حالت کښې هم السونه په سينه باندي کيږ دي، لکه 
د  باندي کيښودل، ځکه چه  په سينه  نه خمکې السونه  درکوع  څنګه چه يي 
پيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص څخه د وائل بن حجر او سهل بن سعد ريض اهلل عنهما په حديث 

کښې ددي خربي ديلل او ثبوت شته.

باز رمحه  ابن  باندي السونه کيښودل دشيخ  په سينه  نه روستو  فائده: درکوع 
اهلل موقف دی، او ددي مذکوره حديث څخه يي استدالل کړی دی، او دحجاز 
بعيض علماو همدا قول غوره کړي، يلکن ددي په خالف باندي د مجهورو 
نيول مستحب  نه ورستو د السونو ښکته زوړند  علماو وينا داده، چه درکوع 
لپاره  وضاحت  د  دی  کړی  غوره  اهلل  رمحه  ابلاين  عالمه  قول  همدا  او  دي، 

)الصحيحہ: 22٤، صفة۔ صالة انلیب، ص: 120-121( اوګورۍ.
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 لمړۍ سجده 

سجده به کوي، په دايس حال کښې چه اهلل اکرب به اووايي، او که کوالي 
يش نو زنګنونه به د السونو نه خمکښې زمکې ته يويس، او که دا ورته سخته 
وه نو بيا دې السونه د زګنونو نه خمکښې زمکې ته يوسې اودالسونو ګويت به 
يوبل ته نيږدې او پرانستيل سايت او په الندي اووه اندامونو به سجده اوکړي، 
تندی هل پوزي رسه، او دواړه السونه، او دواړه زنګنونه، او ددواړو پښو د ګوتو 
َي اأَلْعَلى«. پاک  الندي طرفونه، او په سجده کښې به دا داع لويل: »ُسْبَحاَن َربِّ
دی زما لوې پروردګار او مستحب ده چه دا داع دري ځله يا ددي نه هم زياته 

تکرار کړې. 

فائده: سجدي ته د تللو په وخت کښې السونه د زنګنونو نه خمکې په زمکه 
کيښودل افضل دي، او په دې کښې د اساين او سختې قيد نشته، ځکه چه په 
مستدرک د حاکم کښې د عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهما حديث )2261( 
او په سنن نسايئ )1091( وغريه کښې د ابو هريره ريض اهلل عنه حديث په قوي 
سندونو رسه ذکر دی او ددي حديثونو نه معلوميږي چه پيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص سجدي 
ته د تللو په وخت خپل دواړه السونه د زنګنونو نه خمکښې په زمکه کيښودل، 
او دا دواړه حديثونه صحيح دي، او ددي په خالف په سنن ايب داود کښې د 
وائل بن حجر ريض اهلل عنه حديث په کوم کښې چه د زنګنونو د السونو نه 
خمکښې په زمکه کيښودلو ثبوت مالويږي، هغه حديث کمزوری دی او ددي 
وضاحت عالمه ابلاين رمحه اهلل په )سلسل۔ االحاديث الضعيف۔ )929( اور ارواء 

الغليل )357(( کړی دی 

َنا َوِبَحْمِدَك،  ُهمَّ َربَّ او مستحب ده چه دا داع وررسه هم ولويل: »ُسْبَحاَنَك اللَّ
ُهمَّ اْغِفْر ِلي« ای زمونږ ربه تا په پا کۍ رسه يادوم اوتا لره ستاينه کوم اليه  اللَّ

ماته بښنه وکړي. 

ډيري داعګانې غو ښتل پکار دي، ځکه چه  په حالت کښې  دسجدې 
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پيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي: 

َعاِء، َفَقِمٌن  ُجوُد َفاْجَتِهُدوا ِفي الدُّ ا السُّ ، َوأَمَّ بَّ ُموا ِفيِه الرَّ ُكوُع َفَعظِّ ا الرُّ »َفأَمَّ
أَْن ُيْسَتَجاَب َلُكْم«. 

په رکوع کښې د پر ور دګار لويي بيان کړئ، او په سجده کښې د داع کولو 
کوښښ او خواري اوکړئ اميد دی چه داع ګاين به مو قبويل يش. )مسلم: ٤۷۹( ۔ 

او همدارنګه پيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي:

َعاَء«. )مسلم ٤82(  ِه َوُهَو َساِجٌد، َفأَْكِثُروا الدُّ بِّ »أَْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن رَّ

بنده خپل رب ته د سجدي په حالت کښې ډير نيژ دي وي، نو دسجدي په 
حالت کښې د ډيرو داعګانو کوښښ اوکړئ. 

او همدارنګه ملونځ کونکی بايد د سجدې په حالت کښې کوشش اوکړې 
چه دخپل ځان او نورو مسلمانانو لپاره د اهلل تعایل څخه د دنيا او اخرت خريونه 
اوغواړي، که فرض ملونځ وي او که نفل، او دواړه مټي به د بغلونو )ختر ګونو( 
څخه او کيډه به د وره نونو څخه او وره نونه به د پڼډيو څخه بريته )لريي( سايت. 
او همدارنګه څنګيل به د ځمکې رسه نه لګوي بلکه پورته به يي نيسې، ځکه 

پيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي:

ُجوِد، َواَل َيْبُسْط أََحُدُكْم ِذَراَعْيِه اْنِبَساَط اْلَكْلِب«. »اْعَتِدُلوا ِفي السُّ

په سجده کښې خپل ځانونه ښه برابروئ، او دسپي په شان خپيل څنګيل په 
ځمکه مه غوړوئ. )خباری: 822، مسلم: ٤93( ۔ 

 د دوو سجدو په مابين کښې د کيناستلو طريقه:  د سجدې نه به رس 
راپورته کړئ په داسې حال کښې چه اهلل اکرب به اووايي، او چپه پښه )قدم( به 
څملوي )هوار کړې( او ور باندې به کيښين، او ښي پښه )قدم( به ودروي، او 
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السونه به په وره نونو او زنګنونو باندي کيږ دي، او دا داع به لويل: »َربِّ اْغِفْر ِلي، 
ُهمَّ اْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني، َواْهِدِني، َواْرُزْقِني، َوَعاِفِني،  َربِّ اْغِفْر ِلي، َربِّ اْغِفْر ِلي، اللَّ

َواْجُبْرِني«.

ای زما ربه ماته بښنه وکړه او را باندي مهربانه شه اوماته هدايت وکړه 
او ماته روزي راکړه اوماته اعفيت راکړې او زما نقصانات پوره کړه. )ابوداود: 

850( )ترمذی: 267( )ابن ماجہ: 898( حسن 

او په ارا م رسه به کښينې، بيړه )تزيي( به نه کوي تردي چه هر جوړ خپل 
په  په حال کښې  د والړي  روستو  نه  درکوع  لکه څنګه چه  ورسيږي،  ته  ځاي 
ارام رسه ودريږي تر څو هر جوړ خپل ځاي ته ورسيږي ځکه چه پيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص به 
د رکوع نه روستو په ارام رسه ودريده، چه تقريبا مقدار به يي د رکوع برابر وو او 
همدارنګه د دوو سجدو په مابني کښې به په ارام رسه کيناست چه مقدار به يي 

تقريبا د سجدې برابر وو. )خباری: 792، مسلم: ٤71( ۔ 

 دوهمه سجده 

بيا به اهلل اکرب اووايي، او دوهمې سجدې ته به الړ يش او د ملړۍ سجدې 
په څري به دوهمه سجده اوکړې. 

 دوهمې سجدې نه روستو کيناستل:  

بيابه تکبري )اهلل اکرب ووايي( او رس به دسجدې څخه راپورته کړې، او 
دوو سجدو ترمينځ ناستې پشان به لږ غوندي کښينې او دې ناستې ته دفقهاو 
په اصطالح )جلسة االسرتاحه( وايي، او د استحباب په درجه کښې مرشوع 
ده که چا ونه کړه باک نلري او همدارنګه په دې ناسته کښې کومه داع ذکر 

وغريه هم نشته.
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بيابه دوهم رکعت ته پاڅيږي، په داسې حال کښې السونه به يي په زنګنونو 
کوم  به  او وررسه  )احلمد هلل(  فاحته  نو  پاڅيده،  او چه لکه  تکيه کړي وي، 
سورت يا هغه اياتونه چه ورته اسان وي ولويل، او دا رکعت به هم دملړې رکعت 

په څري اادا کړې. 

فائده: دوهم رکعت ته د پاڅيدلو په وخت کښې السونه په زمکه تکيه کول 
سنت دي، ځکه چه دا دپيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص نه ثابت دي، لکه په صحيح خباری )82٤( 
او سنن نسایئ )1153( کښې دمالک بن حويرث ريض اهلل عنه حديث په دې 
خربه واضح او ښاکره ديلل دی، او ددي په خالف هغه حديث کوم چه په دې 
داللت کوې چه السونه بايد په زنګنونو کيښودل شې ضعيف او کمزوری دی 
پوره تفصيل د عالمه ابلاين په کتاب سلسلة االحاديث الضعيف۔ )929( اوارواء 

الغليل )357( کښې کتىل شې.

 دتشهد طريقه په دوه رکعتي لمونځ کښي. 

که چريته ملونځ دوه رکعيت وو، لکه د سهار، مجيع او اخرتونو ملونځ، نو هل 
دوهمې سجدې وروستو به داسې کښيين، چه د ښې پښي قدم به ودروي، او 
دچپي پښي قدم به هوار کړي، او په هيغ به کښيين او خپل ښي الس به په ښي 
ورانه کيږدي، او د اشاري هل ګويت پرته به دالس نوري ټويل ګويت را بندي کړي، 
او په دې يوه ګوته به د اهلل تعایل د توحيد اشاره کوي، او بله طريقه داهم ده، 
چه د ښي الس کوچنۍ او وررسه دوهمه ګوته رابندې کړې او د مينځ ګوته د 
غټي ګويت رسه يوځاي کړۍ کړي، او په سونډه ګوته باندي داهلل تعایل د توحيد 

اشاره اوکړي ځکه چه دا طريقه هم د پيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص نه ثابته ده. 

او بهرته داده، چه لکه په يوه طريقه عمل اوکړی يش او لکه په بله، او خپل 
چپ الس به په خپل چپ ورانه باندي کيږدي، او هل دې وروستو به بيا د اتشهد 
َوَرْحَمُة  ِبيُّ  النَّ َها  أيُّ َعَلْيَك  اَلُم  السَّ َباُت،  يِّ َوالطَّ َلَواُت  َوالصَّ ِه،  ِللَّ اُت  ِحيَّ »التَّ اووايي: 
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اِلِحْيَن، أْشَهُد أْن اَل إَلَه إالَّ الله،  اَلُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد الله الصَّ الله َوَبَرَكاُتُه، السَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه«.  َوأْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ

ټول ژبين او ما يل او بدين عبادتونه اهلل جل جالهل لره دي سالم او داهلل 
رمحتونه اوبرکتونه دي وي په تا ای پيغمربه سالم دي وي په مونږ او داهلل په 
نيکو بنده ګانو باندي زه ګوايه ورکوم چه بيله اهلل جل جالهل بل څوک دعبا 
دت ال ئق نشته، اوزه ګوايه ورکوم چه حممد صىل اهلل عليه وسلم د اهلل بنده او 

پيغمربدی. )خباری: 831، 1202 6328، 7381، مسلم: ٤02( ۔ 

ْيَت  َصلَّ َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصِلّ  ُهمَّ  »اللَّ بيابه دا درود ووايي 
ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َباِرْك  ُهمَّ  اللَّ ِجيٌد.  مَّ َحِميٌد  َك  ِإنَّ إْبَراِهْيَم،  آِل  َوَعَلى  ِإْبَراِهْيَم  َعَلى 
َك َحِميٌد َمجيٌد«.  ٍد، َكَما َباَرْكَت َعَلى ِإْبَراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِهْيَم، ِإنَّ َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

آل د حممد صىل اهلل عليه وسلم  اوپه  په حممد صىل اهلل عليه وسلم  اليه 
آل  په  او دهيغ  السالم  ابراهيم عليه  په  لکه څنګه چه دې  را ويلږه  رمحتونه 
رمحتونه را يلږيل وو په رښتيا رسه ته ستا يىل شوی اود لويي خاوند يي اليه په 
حممد صىل اهلل عليه وسلم او په آل د حممد صىل اهلل عليه سلم باندي برکتونه 
ندي  با  آل  په  دهغه  او  السالم  عليه  ابراهيم  په  دي  چه  څنګه  لکه  راويلږه 
برکتونه رايلږيل وو په رښتيا رسه ته ستا يىل شوی اود لو یي خاوند یي. )خباری: 

3370، ٤797، 6257، مسلم: ٤06( 

او بيا به ددي داع په ويلو رسه د څلورو څزيونو نه پناه اوغواړي:

َم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا  ي أَُعْوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّ ُهمَّ إنِّ »اللَّ
اِل«. جَّ َواْلَمَماِت، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّ

پناه  نه  دعذاب  دقرب  او  غواړم  پناه  نه  دجهنم  دعذاب  رسه  تا  په  زه  اليه 
غواړم او د ژوند او د مرګ دفتنونه پناه غواړم او د دجال دفتنې درش نه پناه 

غواړم. )مسلم: 590(
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او ددي نه روستو بايد د اهلل تعایل نه د دنيا او اخرت خريونه اوغواړې، فرض 
ملونځ وي او که نفل وي، او دخپل مور او پالر او نورو ټولو مسلمانانو لپاره د اهلل 
تعایل نه داع اوغواړې باک نلري، ځکه چه د عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه په 

حديث کښې لکه چه ورته پيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص تشهد وروښود دا وينا اعمه ده:
َعاِء أَْعَجَبُه ِإَلْيِه َفَيْدُعو«. ْر ِمَن الدُّ »ُثمَّ ِلَيتَخيَّ

 په يو بل لفظ کښې دي:
ْر ِمَن اْلَمْسأََلِة َما َشاَء«.  »ُثمَّ ِلَيَتَخيَّ

بيا يي چه کومه داع خوښه يش د اهلل نه دي اوغواړي. 
په دې دواړه روايتونو کښې دپيغمرب ملسو هيلع هللا ىلص وينا اعمه ده ټولو هغه داعګانو ته 
شامليږي، کومو کښې چه ددنيا او اخرت خري وي. )خباری: 835، مسلم: ٤02( ۔ 
بيا به په اخره کښې ښي او چپ لوري ته سالم اوګرځوي، او د سالم الفاظ به 
اووايي )السالم عليكم ورحمة الله( سالمتيا او داهلل تعایل رمحت دې وي په تاسوباندي 

 د تشهد طريقه په دري رکعتيز او څلور رکعتيز لمانځه کښې: 

که چريته ملونځ دري رکعيت وي، لکه د ماښام، او يا څلور رکعيت وي، لکه 
د ماسپښني، مازديګر، او ماخوسنت ملونځونه، نو خميک ذ کر شوی تشهد او درود 

به اووايي بيابه دريم رکعت ته پاڅيږي. 
او دپاڅيدو په وخت به السونه په زنګنونو تکيه کړې او همدارنګه دواړه 
السونه به د اږو يا غوږونو برابر پورته کړي، او اهلل اکرب به اووايي، او السونه 
۔  ولويل.  به  فاحته  يواځي  او  لکه څنګه چه خميک ذکر شو  په سينه کيږدي،  به 

)خباری: 759، مسلم: ٤51( ۔ 

او که دماسپښني ملانځه په دريم او څلورم رکعت کې د سورت فاتيح نه 
روستو څه سورت وغريه ولوستلو باک نلري، ځکه چه دابو سعيد ريض اهلل عنه 
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په حديث کښې چه د پغمرب ملسو هيلع هللا ىلص نه يي نقل کړی دی ددي ثبوت شته. )مسلم: 
کتاب الصالة ٤52( ۔ 

په ملړي تشهد کښې درود ويل مستحب دي واجب نه دي، نو که په اولين 
تشهد کښې چا درود ونه لوست باک نلري. 

هل  ملونځ  مازديګر  او  ماسپښني  د  او  رکعت،  دريم  هل  ملونځ  ماښام  د  بيابه 
ملونځ  رکعيت  دوه  په  چه  کوم  ولويل،  تشهد  رنګ  همغه  وروسته  رکعت  څلورم 
کښې ذکر شو، او بيا به په نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص باندي درود ووايي اوهمدارنګه به د 
جهنم دعذاب، او دقرب دعذاب او دژوند، او مرګ، او د دجال دفتنو نه په اهلل 

تعایل پوري پناه اوغواړي. 
او بايد ده چه هل دي ورستو د نورو داعګانو کوښښ اوکړې، په دې ځاي 
کښې او همدارنګه ددي نه سوا په نورو ځايونو کښې داداع هم مرشوع ده:  

اِر«. ْنَيا َحَسَنًة، َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّ َنا آِتَنا ِفي الدُّ »َربَّ

ای ربه ځمونږ: راکړې مونږ ته خوشحايل په دنيا کښې په نيک عمل رسه، 
او راکړې مونږ ته خوشحايل په اخرت کښې په جنت رسه او بچ اوسايت مونږ 

د اور دجهنم نه. 
دا خربه واضحه ده، چه په دري رکعيت، لکه د ماښام ملونځ او څلور رکعيت لکه 
د ماسپښني، مازديګر، او ماخوسنت ملونځ، په دې ملونځونو کښې دوه تشهده دي، او 
د دوهم تشهد دکيناستلو طريقه دملړي تشهد دکيناستلو نه جداده هغه دايس چه په 
دوهم تشهد کښې به ملونځ کونکی خپله ښۍ ښپه ودروي او چپه ښپه به د ښۍ 
ښپي نه الندي اوبايس، او په زمکه به کښيين، لکه څنګه چه په حديث د ابو محيد 
ريض اهلل عنه کښې چه امام خباري نقل کړی دی ذکر دي. )صحيح خباری: )828( ۔ 
)السالم عليكم ورحمة  او بيا به ښي او چپ طرف ته سالم وګرځوي او 

الله( به ووايي.

 سالمتيا او داهلل تعایل رمحت دې وي په تاسوباندي. 
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د سالم ګرځولو نه رو سته ذکر او دعاګاني:

دري ځله »أَْسَتْغِفُر الله« ويل: زه د اهلل تعایل څخه بښنه غواړم. 

اَلُم، َتَباَرْكَت َيا َذا اْلَجاَلِل َواإِلْكَراِم، اَل ِإَلَه ِإالَّ  اَلُم، َوِمْنَك السَّ ُهمَّ أَْنَت السَّ »اللَّ
ُهمَّ اَل  الله َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اللَّ
. )خباری:  َماِنَع ِلَما أَْعَطْيَت، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َواَل َيْنَفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك اْلَجدُّ

8٤٤، 633، مسلم: 593( 

اليه ته هل ټو لو عيبونو نه پاک يي، او سال متيا ستا هل طرفه ده برکتناک ذات 
يي اود لو يي اوعزت خاوند يي، بيله اهلل نه بل هيڅوک دعبادت الئق نشته يو 
دی رشيک نلري ده لره داکئناتو با دشا يه ده اوده لره پوره ستاينه ده اوهغه په 
هرڅه قا در دی اليه چاته چه څه ورکړې دهيغ منعه کونکی نشته اوچانه 
مال  مادلارته  ورکوی  نه  فايده  او  نشته  ورکونکی  دهيغ  کړې  منعه  څه  چه 

دهغې ستا د عذاب نه. 

اَل ِإَلَه ِإالَّ الله َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، 
ْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل َوَلُه  اُه، َلُه النِّ َة ِإالَّ ِباللِه، اَل ِإَلَه ِإالَّ الله، َواَل َنْعُبُد ِإالَّ ِإيَّ اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
يَن، َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن«. )مسلم: 59٤(  َناُء اْلَحَسُن، اَل ِإَلَه ِإالَّ الله، ُمْخِلِصنَی َلُه الدِّ الثَّ

لره  ده  نلري  يو دی رشيک  نشته  دعبادت الئق  هيڅوک  بل  نه  اهلل  بيله 
داکئناتو با دشا يه ده اوده لره پوره ستاينه ده اوهغه په هرڅه قا در دی هيڅ قوت 
نشته دګناه نه دساتلواود نيکيوپه کولومګر په اهلل رسه بيله اهلل نه بل څوک 
دعبادت الئق نشته اوبيله هل هغه نه دبل چا بندګي نه کوو نعمتونه اواحسانات 
دهغه هل طرفه دي اوهغه لره غوره ستاينه ده بيله اهلل نه بل څوک دعبادت الئق 
نشته په داسې حال کښي چه بندګي مو هغه لره خاص ده اګرچه اکفران يي 
بده ګڼي ددي نه ورسته به دري ديرش ځله »ُسْبَحاَن اللِه« اودري ديرش ځله 
ِه« اوڅلور ديرش ځله »اللُه أَْكَبُر« ووايي، دا ټول نه نوي ځله شو او  ِللَّ »اْلَحْمُد 
دسلم ځل پوره کولو لپاره به يو ځل »اَل ِإَلَه ِإالَّ الله َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك 
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َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر« ووايي )مسلم: 597( ۔ 
او همدا راز به دهر ملانځه څخه وروسته ايت کريس هم لويل:

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی( ]البقرة: ٢٥٥[

بيا سورت اخالص:
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ( ]اإلخالص: ١ -٤[
بيا سورت الفلق: 

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]الفلق: ١ - ٥[

بيا سورت انلاس:
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]الناس: ١ - 6[

دا دري سورتونه به د هر ملانځه نه روستو يو ځل لويل او د سهار او ماښام 
ملونځونو نه روستو به يي دري دري ځله لويل، ځکه چه د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص نه په 

دي هلکه احاديث روايت شوي دي. 
ددې نه روستو به دا داع لس ځله ووايي: »اَل ِإَلَه ِإالَّ الله َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، 
َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، ُيْحِيي َوُيِميُت، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر« ځکه چه دا داع 

هم د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص څخه نقل ده. 
دملانځه نه وروستو دا اذاکر لوستل سنت دي، فرض نه دي. 
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سنن رواتب )سنت لمونځ( 

نه  ملانځه  د  دماسپښني  چه  ده  بايد  لپاره  ښځي  او  سړي  مسلمان  هر  د 
خمکې څلور رکعته )سنت( او روسته يي دوه رکعته، او دماښام د ملانځه ورسته 
دوه رکعته، او همدارنګه د ماسخنت د ملانځه نه وروسته دوه رکعته، او د سهار 
ديته  دي،  رکعته  دولس  ټول  دا  او  اوکړي،  سنت  رکعته  دوه  خمکې  دملانځه 

)رواتب( سنت مؤکده وايي. 
نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص به د اقامت )چه په سفر به نه وو( دا سنت په دوامداره توګه 
اداکول، او په سفر کښي به يي پريښودل يلکن وتر او دسهار سنت به يي په 
دواړه حاالتو کښې ادا کول، غوره داده چه دا مؤکد سنت او وتر په کور کښې 
وکړل يش، او که په مسجد کښې اوکړي نو هم باک نلري ځکه چه نيب کريم 

ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي:
اَلُة اْلَمْكُتوَبُة«. »أَْفَضُل َصاَلِة اْلَمْرِء ِفي َبْيِتِه ِإالَّ الصَّ

د بنده غوره ملونځ هغه دی، چه په کور کښې اوکړي . )خباری: 731، مسلم: 781( ۔ 
او په دوامداره توګه ددي سنتو ادا کول جنت ته د تللو سبب دی، نيب کريم 
ملسو هيلع هللا ىلص په يو حديث کښې چه امام مسلم روايت کړی دی، د ام املؤمنني )ام حبيبه( 

ريض اهلل عنها څخه فرمايي چه ما د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص څخه دا ارشاد اوريدیل دی:
ًعا َغْيَر َفِريَضٍة،  ي للِه ُكلَّ َيْوٍم ِثْنَتْي َعَشَرَة َرْكَعًة َتَطوُّ »َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلِّ
ِة«. څوک چه په شپه او ورځ کښې دولس رکعته نفل  إالَّ َبَنى الله َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَّ

ملونځ اوکړي، اهلل تعایل به ورته په جنت کښې کور جوړ کړې. )مسلم: 728( ۔
او که يي د مازديګر د ملانځه نه خمکښې څلور رکعته او همدارنګه د ماښام 
او ماسخنت د ملانځه نه خمکښې دوه رکعته نفل ملونځ اوکړه، نو ښه به وي ځکه 

چه د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص څخه ددي په باره کښې صحيح ثبوت او ديلل شته.
وصىل اهلل یلع حممد وآلہ وسلم ۔ 
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