مختصرصفة الصالة
د لمانځه لنډه طرٌقه

لٌكنه:
أ.د.أحمدبن محمدالخلٌل
د لوړو زده کړو استاذ/د شرعٌاتوڅانګه/قصٌم پوهنتون

بسم هللا الرحمن الرحٌم
سرٌزه
الحمد هلل رب العالمٌن،وصلی هللا وسلم علی نبٌنا محمد ،وعلی آله،وصحبه أجمعٌن.
أمابعد:
ما چې د (لمانځه طرٌقه) په نامه کوم کتاب لٌکلی ،په دې کې مې د فقهاوو أقوال ،دالبل او
مناقشې ذکر کړي ،بٌا مې د هرې مسؤلې په اړه راجح قول ذکر کړی ،په ځانګړې توګه هؽه
چې زما په نظر د نصوصو «قرآن او حدٌث» سره ډېر نږدې او موافق ښکاره شوی دی.
ځٌنو درنو ملګرو راته مشوره راکړه چې له ٌاد شوي کتاب نه د لمانځه طرٌقه مختصره
کړم او په روان عبارت او عام فهمه انداز کې د لمانځه کٌفٌت بٌان کړم ،پرته له دې چې د
فقهاوو اقوال او مناقشې ورسره ذکر شًٌ ،عنې په دې مختصر کې ٌوازې په ؼوره او
احادٌثو ته نږدې اقوالو باندې اکتفاء وکړم او بس.
د دوستانو دا مشوره راته مناسبه او ګټوره ښکاره شوه ،نو له دې کبله مې دا مختصر ولٌکه،
هڅه مې دا کړېده چې په روان او ساده انداز ٌې تاسې لوستونکو ته ډالۍ کړم.
له هللا تعالی څخه امٌد لرم چې دؼه مختصره هڅه ګټوره وګرځوي او پخپل دربار کې ٌې
قبوله کړي ،بېشکه هللا تعالی جواد او کرٌم ذات دی.

لٌکنه :أحمد بن محمد الخلٌل
23/صفر/1440هجري

د لمانځه طرٌقه زده کول ضروري ده
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رجال دخل المسجد ،ورسول هللا ﷺ جالس فً ناحٌة
المسجد ،فصلی ثم جاء فسلم علٌه فقال له رسول هللا ﷺ" :وعلٌك السالم ،ارجع فصل فإنك
لم تصل" .فرجع فصلی ثم جاء فسلم ،فقال" :وعلٌك السالم ارجع فصل فإنك لم تصل" .فقال
فً الثانٌة ،أو فً التً بعدها:علمنً ٌارسول هللا ،فقال" :إذا قمت إلی الصالة فؤسبػ الوضوء،
ثم استقبل القبلة فکبر ،ثم اقرأ بما تٌسر معك من القرآن ،ثم ارکع حتی تطمبن راکعا ،ثم ارفع
حتی تستوي قابما ،ثم اسجد حتی تطمبن ساجدا ،ثم ارفع حتی تطمبن جالسا ثم اسجد حتی
تطمبن ساجدا ،ثم ارفع حتی تطمبن جالسا ،ثم افعل ذلك فً صالتك کلها"( .متفق علٌه).
ژباړه :له ابو هرٌره رضً هللا عنه نه رواٌت دی ،چې ٌو سړی جومات ته ننوت په داسې
حال کې چې رسول هللا ﷺ د جومات په ٌو طرؾ کې ناست إ ،هؽه چې لمونځ وکړ نو
راؼی سالم ٌې واچاوه ،نبً علٌه الصالة والسالم ورته د سالم ځواب ورکړ او ورته وٌې
فرماٌل :الړشه لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی! سړی واپس شو لمونځ ٌې وکړ او بٌا
راؼی ،سالم ٌې واچاوه ،رسول هللا ﷺ د سالم ځواب ورکړ ،ورته وٌې فرماٌل :الړ شه
لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی ،نو دؼه سړي په دوٌم ٌا درېٌم ځل ورته عرض وکړ :ای
د هللا رسوله! ته ٌې راته وښاٌه! نبً کرٌم ﷺ ورته وفرماٌل :کله چې د لمانځه اراده
وکړې ،نو په ښه شان اودس وکړه ،بٌا د قبلې په لور مخ کړه او تکبٌر (هللا أکبر) وواٌه ،بٌا
د قرآن کرٌم هؽه برخه ولوله کومه چې درته آسانه وي ،بٌا په اطمبنان سره رکوع وکړه
(بٌړه مه کوه) ،بٌا پورته شه او برابر ودرېږه ،بٌا په آرام سره سجده وکړه ،بٌا له سجدې
څخه ووروسته په آرام سره کښېنه ،بٌا دوهمه سجده په آرام سره وکړه او بٌا خپل ټول لمونځ
(رکعتونه) په همدؼه شان سره ادا کړه .متفق علٌه
***
لمانځه ته چمتوالی:
۞ اودس:
* کله چې مسلمان د لمانځه اراده وکړي نو اودس کول ورته واجب دي.
هللا تعالی فرماًٌٌ﴿ :ا أٌها الذٌن آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاؼسلوا وجوهكم وأٌدٌكم إلى
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبٌن وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو

على سفر أو جاء أحد منكم من الؽابط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتٌمموا صعٌدا طٌبا
فامسحوا بوجوهكم وأٌدٌكم منه ما ٌرٌد هللا لٌجعل علٌكم من حرج ولكن ٌرٌد لٌطهركم ولٌتم
نعمته علٌكم لعلكم تشكرون﴾[ .المابدة]6:
ژباړه :ای مومنانو! کله چې تاسې لمانځه ته پاڅېږئ نو ووٌنځا خپل مخونه او السونه سره
د څنګلو او مسحه وکړئ په خپلو سرونو باندې او ووٌنځا خپلې پښې سره د ګټکٌوو
(ښنګرو) که چٌرته دجنابت په حالت کې وئ ،نو ځان پاک کړئ ـــ په ؼسل کولو سره ،-که
چٌرته بٌمار (ناروغ) او ٌا په سفر وئ ٌا مو ډک اودس ماتی وکړ ٌا مو ښځې سره کوروالی
وکړ او اوبه مو ونه مٌندلې ،نو په پاکه خاوره تٌمم ووها ،او په دې خاوره خپل مخونه او
السونه مسحه کړئ ،هللا تعالی ستاسې تکلٌفول نه ؼواړي ،بلکې ستاسې پاکول ؼواړي ،او
پر تاسې خپل نعمت پوره کول ؼواړی د دې لپاره چې تاسې د هللا شکر ادا کړئ( .مابده)۶:
* څلور واړه مذهبونه په دې متفق دي چې د هر لمانځه له پاره اودس تازه کول مستحب دي.
د اودس تازه کولو مطلب دا دی :چې سړی په اوداسه کې وي او بٌا اودس وکړي ،له نبً
کرٌم ﷺ نه په صحٌح سند سره ثابت دي چې هؽه ﷺ به هر لمانځه ته اودس کولو.
اودس تازه کول مستحب دي خو په شرط کې ٌې د فقهاوو درې قوله دي .صحٌح او ؼوره
قول دا دی :چې اودس تازه کول د هؽه چا لپاره مستحب دي چې په شته اوداسه ٌې لمونځ
کړی وي.
***
لمانځه ته تلل
* له اوداسه نه ووروسته به ډېر په سکون او ادب سره جومات ته روان شې
* بٌا به دوه رکعته د مسجد حق (تحٌة المسجد لمونځ) ادا کړې.
د أبو قتاده األ نصاري په رواٌت کې راؼلً دي چې :أن النبً ﷺ قال" :إذا دخل أحدكم
المسجد فال ٌجلس حتى ٌصلً ركعتٌن"[ .متفق علٌه]
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ فرماٌلً دي :که له تاسې نه ٌو تن جومات ته ننوځً نو تر هؽې
پورې دې نه کښٌنً چې دوه رکعته تحٌة المسجد (دجومات حق) ٌې نه وي ادا کړی.

* بٌا به د اقامت په انتظار کښٌنی ،بهتره داده چې په ذکر ٌا په تالوت ځان مصروؾ کړي،
څوک چې د لمانځه لپاره انتظار کوي نو په دؼه انتظار ورته د لمانځه ثواب رسېږي .له
ابوهرٌره رضً هللا عنه نه رواٌت دی چې :أن رسول هللا ﷺ قال( :المالبکة تصلً علی
أحدکم مادام فً مصاله ما لم ٌحدث ،اللهم اؼفرله وارحمه ،الٌزال أحدکم فً صالة مادامت
الصالة تحبسه ،الٌمنعه أن ٌنقلب إلی أهله إال الصالة)[ .رواه البخاري]
ژباړه :رسول هللا ﷺ فرماٌلً دي چې :پرښتې هؽه کس ته دعا کوي چې د لمانځه په
انتظار په جاینماز ناست وي ،تر څو ٌې چې اودس نه وي مات شوی ،واًٌ :اې هللا! ته
ورته بښنه وکړې او ورباندې ورحمېږې .ستاسې ٌو کس تر هؽه پورې په لمانځه کې
حسابېږي تر هؽو چې لمانځه هؽه له نورو دنٌاوي چارو څخه را اٌسار کړی وي (ٌعنې د
لمانځه ثواب ورته رسېږي) ځکه په دې صورت کې کور ته د هؽه د تللو ٌواځٌنی مانع
لمونځ وي.
* که مإذن په داسې حال کې د لمانځه اقامت شروع کړي ،چې امام ال نه وي را رسٌدلی نو
مقتدي به تر هؽې پورې نه پاڅېږي چې امام ٌې نه وي لٌدلی.
* او که چېرې امام موجود إ او مإذن اقامت وکړ ،نو په دې صورت کې د مقتدی لپاره د
پاڅېدو کومه شرعً اندازه نده راؼلې ،بلکې دا لمونځ کوونکً پورې اړه لري ،کمزوري او
عمر خوړلً کس ته د اقامت نه لږ مخکې ودرٌدل په کار دي په دې خاطر چې تکبٌر
تحرٌمه ترې فوت نشً ،تندرست سړی که ووروسته پاڅېږي څه باک نه کوي ،وجه ٌې دا
ده چې دی په چټکۍ سره تکبٌر تحرٌمه ته پاڅېدلی شً ،ځکه هؽه سره د تکبٌر تحرٌمه د
فوت کېدو خطره نه وي.
* پر امام دا واجبه ده چې صفونه برابر کړي ،صؾ ٌو بل ته په نږدې ودرٌدلو سره
برابرېږې چې منځ کې ٌې خالٌګاه پاتې نشً.

لمانځه ته نٌت کول

* د فرض لمانځه د صحت له پاره شرط دا دی چې د فرضٌت نٌت به ٌې کويٌ .عنې زړه
کې به داسې راتٌروي چې فرض لمونځ کوم ،او دا هر لمونځ کوونکً ته بداهتا حاصلٌږي.
ٌعنې کله چې اودس وکړي او له کوره د جومات په طرؾ روان شی نو د فرض لمانځه ادا
کول ٌې په زړه کې وي.
ابن قدامه رحمه هللا واٌی :د لمانځه له پاره نٌت واجب دی او په دې باندې د ټول امت اتفاق
دی چې له نٌت نه پرته لمونځ صحٌح نه دی[ .المؽنً]
***
لمانځه ته ننوتل
تکبٌر تحرٌمه
* تکبٌر تحرٌمه د لمانځه له ارکانو څخه ٌو رکن دی ،او په هٌڅ حالت کې هم نه ساقطېږي،
نه په هېره ،نه په ناپوهۍ او نه په قصدي ډول.
دلٌل ٌې :د هللا جل جالله دا فرمان دی چې( :وربك فکبر) [المدثر]۳:
(او خپل رب په لوٌې سره ٌادوه).
رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم ٌوه صحابً ته لمونځ ښودلو ،ورته وٌې ووٌل( :إذاقمت إلی
الصالة فکبر) [متفق علٌه] کله چې لمانځه ته پاڅېږې نو هللا أکبر وواٌه.
* د هللا اکبر وٌلو نه پرته لمونځ نه صحٌح کېږي ،د هللا أکبر پر ځای بله کلمه وٌل جابز نده.
* په فرضً لمانځه کې به تکبٌر تحرٌمه هلته واًٌ چې کله پوره ودرېږې.
* تکبٌر تحرٌمه ته السونه پورته کول په حدٌث او اجماع دفقهاوو سره ثابت دي.
* سنت طرٌقه دا ده چې السونه له تکبٌر تحرٌمه سره ٌو ځای پورته شً ،مخکې ووروسته
ترې نشً.
* تکبٌرتحرٌمه ته د السونه پورته کولو پر مهال به ګوتې راجوختې او نٌؽً کړي ،ځکه چې
دا د خشوع سره ډېره مناسبه ده.

* السونه پورته کولو کې لمونځ کوونکً ته اختٌار دی چې د اوږو په برابرۍ ٌې پورته
کوي او که د ؼوږونو په برابرۍ ،ځکه چې دواړه طرٌقً په احادٌثو کې ثابتې دي ،خو که
زٌاتره ٌې د اوږو په برابرۍ پورته کړي نو ښه ده ،ځکه چې احادٌث پرې ډېر دي.
* نارٌنه چې څنکه په لمانځه کې السونه پورته کوي زنانه به ٌې هم همدؼه شان پورته
کوي ،د ځٌنو علماوو راٌه دا ده چې زنانه به السونه ډېر نه پورته کوي.
* امام لپاره په اوچت اواز تکبٌر (هللا أکبر) وٌل په دې خاطر واجب دي چې مقتدٌان ٌې
واوري او اقتدا ورپسی وکړي.

قٌام«ودرېدل» او قرابت «لوستل»
۞ قٌام:
* په فرض لمانځه کې قٌام (ودرٌدل) رکن دی ،قرآن ،سنت او د امت اجماع درېواړه په دې
ټٌنګار کوي چې له قٌام «ودرېدلو» پرته فرض لمونځ صحٌح نه دی.
* پاتې شول نفلً لمونځونه ،نو هؽه په ناسته هم جابز دي ،اګر که د ودرېدلو توان هم
ولري.
* که چېرې لمونځ کونکی په فرضً لمانځه کې د ودرېدلو توان ونلري نو په دې صورت
کې ترې قٌام ساقطېږي ،که څه هم د لمانځه له ارکانو څخه دی ،ځکه لمونځ کوونکی د
ودرېدلو توان نه لري .او هللا تعالی فرماًٌ( :فاتقوا هللا ما استطعتم) [التؽابن .]۶۶:له هللا
تعالی څخه ووٌرٌږئ څومره چې ستاسو طاقت وي.
په ٌوه حدٌث کې د نبً کرٌم ﷺ ارشاد دی ،فرماٌې( :إذا أمرتکم بؤمر فؤتوا منه
مااستطعتم)[ .متفق علٌه]
ژباړه :کله چې تاسې ته د ٌو کار امر وکړم ،څومره چې ستاسې توان وي عمل پرې وکړئ.
* په دې اړه د ال زٌات وضاحت په منظور ٌو بل حدٌث هم واوره! رسول اکرم ﷺ
ارشاد دی چې( :صل قابما ،فإن لم تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلی جنب)[.رواه البخاري]

ژباړه :په والړه لمونځ وکړه ،که د ودرٌدلو توان نه لرې ،په ناسته ٌې وکړه او که په ناسته
ٌې نشې کولی ،نو په اړخ باندې ٌې وکړه.
د دې حدٌث مبارک نه دا څرګنده شوه چې د ناتوانۍ په صورت کې قٌام ساقطېږي.
* که چېرته په والړه لمانځه کې د ناروؼۍ ٌا بل کوم سبب په وجه خشوع نه برابرٌده ،نو په
دې صورت کې په ناسته لمونځ جابز دی ،په فرضً لمانځه کې ودرٌدل مستقل شرط دی،
که چېرته بؽٌر د عذر نه پر دٌوالٌ ،ا امسا باندې تکٌه ولګول شً ،نو لمونځ ٌې نه صحٌح
کېږي.
د قٌام په حالت کې د ال سونو اٌښودلو ځای
* د قٌام په حالت کې سنت طرٌقه داده چې لمونځ کونکی دواړه السونه له نامه نه بره وتړي،
ٌعنې ښی الس به د چپ الس د پاسه کېږدي ،السونه زوړند پرېښودل د سنت طرٌقې خالؾ
دي .حدٌث د سهل بن سعد الساعدي کې راځً( :قال کان الناس ٌإمرون أن ٌضع الرجل ٌده
الٌمنی علی ذراعه الٌسری فً الصالة)[ .رواه البخاري]
ژباړه :د رسول هللا ﷺ له خوا به خلکو ته امر وشو چې په لمانځه کې ښی الس د
کٌڼ(چپ) الس پر مړوند باندې کېږدي ،دؼه شان د وابل بن حجر په حدٌث کې راؼلً دي
(أن النبً ﷺ کان ٌضع ٌده الٌمنی علی الٌسری فً الصالة)[ .رواه مسلم]
ژباړه :بېشکه نبً کرٌم ﷺ به په لمانځه کې ښی الس په کٌڼ (چپ) الس باندې اٌښوده.
* سنت طرٌقه داده چې په ښً الس باندې د چپ الس مړوند ونٌول شً او که د السونو
ګوتې ٌې پراخه کېښودلې نو څه باک نه کوي.
* لمونځ کوونکً ته اختٌار دی چې دواړه السونه تر نامه الندې ږدي او که بره ،ځکه چې
په دې کی د نبً علٌه الصالة والسالم څخه کومه صحٌحه اندازه نقل نده ،د دې وجهً نه ابن
المنذر وٌلً دي :لم ٌثبت عن النبً فً ذلك شًء وهو مخٌر بٌنهما.
وقال الترمذي رحمه هللا تعالى فً (جامعه)( :رأی بعضهم أن ٌضعهما فوق سرته ،و رأی
بعضهم أن ٌضعهما تحت سرته ،کل ذلك واسع عندهم).

ژباړه :السونه د نامه نه بره ٌا الندې اٌښودلو په باره کې د نبً علٌه الصالة والسالم څخه
کوم صحٌح حدٌث ثابت نه دی ،لمونځ کوونکً ته اختٌار دی چې د نامه نه الندې ٌې ږدي
او که بره.
امام ترمذي رحمه هللا په خپل کتاب جامع الترمذي کې وٌلً دي :د ځٌنو علماو نظر دا دی
چې السونه دې له نامه نه پورته کېږدي او د ځٌنو په نظر ٌې له نامه نه ښکته اېښودل په
کار دي ،دواړه طرٌقې جابز دي.
* د لمانځه خشوع سره مناسبه داده چې السونه د سٌنې او خېټې ترمٌنځ کېښودل شً.
* پاتې شوه دا چې السونه د سٌنې له پاسه اېښودل څنګه دي؟ نو امام احمد بن حنبل رحمه
هللا دې ته مکروه وٌلً دي ،ځکه چې دا ثابت نه دي ،بل دا چې دا ٌو قسم تکلؾ او مبالؽه
ده.
***

په لمانځه کې به سترګً کوم ځای ته نٌسً
* لمونځ کوونکی به د قٌام په حالت کې خپلً سترګې د سجدې ځای ته نٌسً ،که چېرې د
سجدې له ځای نه بل ځای ته وګوري ،نو د سنت خالؾ ٌې وکړ ،او که اسمان ته ٌې وکتل
نو حرام کار ٌې وکړ.
* د دواړو سجدو تر مٌنځ او تشهد ته د ناستً په وخت کې د فقهاوو اختالؾ دی ،ځٌنً واًٌ
چې :د لمانځه په ټول حالت کې به د سجدې ځای ته ګوري ،ځٌنې بٌا په دې نظر دي چې د
تشهد په حالت کې به د شهادت ګوتې ته سترګې نٌسً .په دې مسؤله کې توسع ده ،د لمونځ
کوونکً خوښه چې د سجدې ځای ته ګوري او که د شهادت ګوتً ته .په دې مسؤله کې کوم
صحٌح حدٌث ثابت نه دی.
***
د استفتاح (د لمانځه د پٌل) دعاء:
* د لمانځه د پٌل په اړه په احادٌثو کې څو ډوله دعاګانې راؼلً دي :له هؽو نه هره ٌوه ٌې
چې ووٌل شً جابز ده ،ولې بهتره دا ده چې تنوع پکې وکړي (کله ٌوه دعا او کله بله دعا

وواًٌ) او زٌاتره د عمر په رواٌت چې کومه دعا راؼلې ده هؽه لوستل په کار ده ،دا د امام
أحمد رحمه هللا او د نورو أبمه وو مذهب هم دی.
ابن تٌمٌه رحمه هللا واٌی( :أکثر السلؾ ٌستفتحون به)[ .مجموعة الفتاوى لشٌخ اإلسالم]
ژباړه :ګڼ شمېرسلفو به د عمر رضً هللا عنه په رواٌت کې راؼلې دعا لوستله.
۞ د استفتاح دعاګانې:
 -۶مسلم شرٌؾ کې حدٌث دی چې( :أن عمر بن الخطاب کان ٌجهر بهإالء الکلماتٌ ،قول:
سبحانك اللهم وبحمدك ,وتبارك اسمك ,وتعالى جدك ,و ال إله ؼٌرك).
ژباړه :عمر رضً هللا عنه به د «دعاء االستفتاح» کلمات په جهر لوستل ،وٌل به ٌې :ای
هللا! تا په پاکً سره ٌادوم او ستا ستاٌنه کوم ،او مبارک دی نوم ستا ،او لوی دی شان او
شوکت ستا ،او بې له تا نه بل هٌڅوک د بنده ګۍ وړ نه شته.
دا حدٌث اګر که په عمر باندې موقوؾ دی ،خو د مرفوع حکم لري.
 -۲په صحٌحٌنو کې د أبو هرٌرة په رواٌت حدٌث دی چې( :كان الرسول ﷺ ٌسكت بٌن
التكبٌر وبٌن القراءة اسكاتة -قال :احسبه قال :هنٌة -فقلت بؤبً و أمً ٌا رسول هللا ,اسكاتك
بٌن التكبٌر و القراءة ,ماتقول؟ قال :أقول" :اللهم باعد بٌنً وبٌن خطاٌاي كما باعدت بٌن
المشرق والمؽرب ,اللهم نقنً من الخطاٌا كما ٌنقى الثوب األبٌض من الدنس ،اللهم اؼسل
خطاٌاي بالماء ,والثلج ,والبرد".
ژباړه :ابوهرٌرة فرماٌی :رسول هللا ﷺ به د تکبٌر او قرابت ترمنځ لږ شان چوپ
(خاموش) پاتې کٌده .ما ورته ووٌل :ای د هللا رسوله! مور پالر مً درنه قربان شه! ته د
تکبٌر تحرٌمه او قرابت (سورة فاتحه) تر منځ خاموش پاتې کېدو پر مهال څه واًٌ؟ رسول
هللا وفرماٌل :زه دا دعا واٌم( :اللهم باعد )...ای هللا! زما او زما د ګناهونو تر منځ دومره
لرې والی راولې ،لکه څنګه چې دې د مشرق او مؽرب په منځ کً لرې والی راوستی دی،
ای هللا! ما له خپلو ګناهونو نه داسې پاک کړې ،لکه څنګه چً سپٌنه جامه له خٌرو نه پاکه
کړی شً ،ای هللا! ما له ګناهونو نه په واوره ،او اوبو او ږلۍسره ووٌنځې.
 -۳په صحٌح مسلم کې له علً بن أبً طالب نه رواٌت دی ،هؽه له رسول هللا ﷺ نه نقل
کوي( :أنه کان إذا قام إلی الصالة قال :إنً وجهت وجهً للذي فطر السماوات واألرض
حنٌفا ,وما أنا من المشركٌن ،إن صالتً ,ونسكً ,ومحٌاي ,ومماتً هلل رب العالمٌن ,ال

شرٌك له ,و بذلك أمرت,و أنا من المسلمٌن,اللهم أنت الملك ال إله إال أنت ربً ,وأنا عبدك
ظلمت نفسً,واعترفت بذنبً,فاؼفرلً ذنوبً جمٌعا ,إنه الٌؽفر الذنوب إال أنت ,واهدنً
ألحسن األخألق الٌهدي ألحسنها إال أنت,واصرؾ عنً سٌبها الٌصرؾ عنً سٌبها إال أنت,
لبٌك وسعدٌك والخٌر كله فً ٌدٌك ,والشر لٌس إلٌك ,أنا بك وإلٌك ,تباركت وتعالٌت,أستؽفرك
وأتوب إلٌك".
ژباړه :د هللا پٌؽمبر به چې کله لمانځه ته ودرٌد ،نو وٌل به ٌې :ما خپل مخ هؽه ذات طرؾ
ته ګرځولی دی ،چې آسمانونه او زمکه ٌې پٌدا کړی دي ،په داسې حال کې چً د حق دٌن
مل ٌم ،او نه ٌم له مشرکانو نه ،په رښتٌا سره زما لمونځ ،قربانې ،ژوند ،او مرګ ٌوازې د
همؽه هللا لپاره دی ،چې د مخلوقاتو پروردګار دی ،شرٌک نه لري ،او په دې باندې زه
مامور شوی ٌم ،په داسې حال کې چې زه له مسلمانانو څخه ٌم ،ای هللا! ته پادشاه ٌې ،بی له
تا نه بل د عبادت وړ معبود نشته ،ته زما پروردګار ٌې ،او زه دې بنده ٌم ،په خپل ځان مې
ظلم کړی ،او په خپله ګناه اقرار کوم ،بې له تا نه بل هٌڅوک زما ګناهونه نشً بخښلی ،د
ښو اخالقو هداٌت راته وکړېٌ ،وازې ته ٌې چې د ښو اخالقو په لورې ښودنه کوې ،او بد
اخالق را څخه لرې کړې ،بد اخالق را نه ٌوازې ته لرې کوالی شې ،ستا دعوت مې قبول
کړ ،او ستا خدمت ته والړ ٌم ،خٌر ټول ستا په السونو کً دی ،او شر ستا لپاره شر نه دی،
او په تامې تکٌه ده ،او تاته به درځم ،ته برکت واال ٌې ،او اوچت ٌې له تا نه بخښنه ؼواړم،
او تا ته توبه وباسم.
* د استفتاح دعا په پټه وٌل مشروع (جابز) دي او په دې د درستو علماوو اجماع ده.
او دا چې عمر رضً هللا عنه په جهر سره وٌلې ،نو هؽه د تعلٌم لپاره وه ،ترڅو خلکو ته دا
دعا وښاًٌ ،ابن قدامه رحمه هللا واًٌ :امام أحمد رحمه هللا وٌلً دي :الٌجهر اإلمام باالفتتاح.
ژباړه:امام به د استفتاح دعا په جهر سره نه واًٌ.
او دا د عامو علماوو وٌنا هم ده ،ځکه چې نبً علٌه الصالة والسالم په جهر سره نه ده
وٌلې ،بلکې عمر رضً هللا عنه خلکو ته د تعلٌم په خاطر په جهر سره وٌلې ده[ .المؽنً
]۸۶۵/۶
***
له سورت څخه وړاندې اعوذ باهلل لوستل

* استعاذه (أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم) وٌل سنت دي ،هللا تعالی فرماًٌ( :فإذا قرأت
القرآن فاستعذ باهلل)[ .النحل]۸۵ :
* لمونځ کوونکً ته په کار ده چې په هر رکعت کې اعوذ باهلل وواًٌٌ ،وازې اول رکعت
پورې خاص نه ده.
۞استعاذه(اعوذ باهلل) په آحادٌثو کې په مختلفو الفاظو راؼلې ده:
 -۶أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم .ژباړه :زه له رټل شوي شٌطان نه په هللا تعالی پورې پناه
نٌسم.
-۲أعوذ باهلل السمٌع العلٌم من الشٌطان الرجٌم .ژباړه :زه له رټل شوي شٌطان نه په هؽه هللا
پورې پناه نٌسم چې اورٌدونکی او پوه ذات دی.
 -۳أعوذ باهلل السمٌع العلٌم من الشٌطان الرجٌم من همزه ،ونفخه ،ونفثه.
ژباړه :زه د رټل شوي شٌطان له پوکولو ،توکولو او وسوسو اچولو نه په هؽه هللا پورې پناه
نٌسم چې اورېدونکی او پوه ذات دی.
* له ذکر شوٌوو الفاظو نه چې هر ٌو ٌې ولوستل شً جابز دي ،لٌکن بهتره دا ده چې اکثر
اوقاتو کې أعوذباهلل من الشٌطان الرجٌم ولولً ،ځکه چې دا د سورت نحل د آٌت کرٌمه
الفاظو سره موافقه ده ،او دؼه نور ذکر شوي الفاظ هم په صحٌحو أحادٌثو کې راؼلً دي.
* ؼوره داده چې أعوذ باهلل په پټه ولوستل شً جهري لمانځه کې وي او که خفٌه کې.
***
تسمٌه (بسم هللا وٌل):
* له أعوذ باهلل نه ووروسته او له سورت فاتحې نه مخکې بسم هللا الرحمن الرحٌم لوستل
مشروع دي ،د أبو هرٌرة په حدٌث کې راؼلً دي( :أنه صلی و قرأ بسم هللا الرحمن الرحٌم،
ثم قال :إنً ألشبهکم صالة برسول هللا ﷺ)[ .صحٌح ابن خزٌمة برقم]۶۵۵ :
ژباړه :ابو هرٌرة رضً هللا عنه لمونځ وکړ ،نو بسم هللا الرحمن الرحٌم ٌې ولوستله ،بٌاٌې
ووٌل :تاسې کې زما لمونځ د رسول هللا ﷺ «دلمانځه» سره ډٌر مشابه دی.

* بسم هللا په جهر سره وٌل نشته ،ځکه چې د رسول هللا ﷺ څخه نقل نه ده ،لٌکن د
مصلحت په خاطر که په جهر ووٌل شً ،د مثال په ډول د خلکو د تعلٌم لپارهٌ ،ا د سنتو
اشاعت ٌې مقصد ويٌ ،ا جهر سره وٌل ٌې د خلکو زړونه لمونځ او دٌن طرؾ ته مابل
کوي .نو بٌا څه پروا نه کوی .دا د امام أحمد رحمه هللا او نورو أبمه إو څخه نقل دي.
* بسم هللا د قرآن کرٌم له آٌتونو څخه ٌو آٌت دی ،په سورت نمل کې د هللا جل جالله ارشاد
دی چې﴿ :إنه من سلٌمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحٌم﴾ [النمل]30:
* د سورت انفال او سورت توبه تر منځ بسم هللا الرحمن الرحٌم لوستل ثبوت نه لري ،له دې
دوه ځاٌونو پرته بسم هللا ٌو مستقل آٌت دی ،خو د هر سورت آٌت نه ګڼلی کېږي ،بلکً د
سورتونو تر منځ د فاصلې او تبرک په خاطر د هر سورت په پٌل کې راوړل شوې ده.
سورت فاتحه لوستل
* سورت فاتحه لوستل د امام او منفرد (ٌوازې لمونځ کوونکً) لپاره رکن دی.
* د جمهورو صحابه کرامو او تابعٌنو په آند سورت فاتحه د لمانځه له ارکانو څخه ٌو رکن
دی ،پرته له سورت فاتحې لمونځ نه صحٌح کېږی ،که ٌو څوک په هٌره ٌا قصدا سورت
فاتحه ونه لولً ،لمونځ ٌې باطل دی .دلٌل ٌې :د عبادة رواٌت دی چې( :ال صالة لمن ٌقرأ
بفاتحة الکتاب)[ .متفق علٌه] چاچً په لمانځه کې سورة فاتحه ونه لوستله ،لمونځ ٌې نه
صحٌح کېږي.
او د ابوهرٌرة په حدٌث کې راځً( :من صلی صالة لم ٌقرأ فٌها بؤم القرآن فهً خداج)[ .نقله
االلبانً فً صحٌح ابً داود وحکم عنه بانه صحٌح]
چاچې لمونځ وکړ او سورت فاتحه ٌې ونه لوسته نو لمونځ ٌې پوره نه دی.
که ٌو چا ته سورت فاتحه ٌاده نه وي نو زده کول ٌې ورباندې واجب دي ،ځکه په فقه کې
ٌوه قاعدة ده چې( :ما الٌتم الواجب إال به فهو واجب) .کوم شی چې له هؽه پرته واجب نه
پوره کېږي ،نو د هؽه څٌز ترالسه کول ٌا زده کول هم واجب دیٌ .و څوک چې د سورت
فاتحې د زده کولو توان نه لري ،لکه د بوډاوالً له کبله ٌا نور الملونه وي نو په دؼسې
حالت کې د سورت فاتحً په اندازه اووه ( )۷آٌتونه لوستل واجب دي او که اووه آٌتونه ٌې
هم نشو لوستلی نو بٌا به دؼه الندېنۍ پنځه دعاګانې لولً:
 -۶سبحان هللا.

 -۲و الحمد هلل -۳ .والاله االهللا.

 -۴وهللا أکبر.

 -۸والحول والقوة اال باهلل العلً العظٌم.

قرابت په ټٌټ ٌا په لوړ آواز لوستل
* د سهار لمونځ همدارنګه د ماښام او ماخوستن اولنً دوه رکعته د امام لپاره په جهر(لوړ
آواز) لوستل واجب دي ،دلٌل ٌې :نبً علٌه الصالة و السالم جهري لمونځونه همٌشه په جهر
سره کړېدي او خفٌه ٌې په خفٌه او پټه کړېدي ،نو دنبً صلی هللا علٌه وسلم دا مواظبة
(همٌشوالی) په وجوب باندې دلٌل دی ،او د أمت عمل پرې هم دلٌل دی.
* واجب قرابت ٌا ذکر باندې چې تر څو ژبه نه وي خوځٌدلً نه صحٌح کېږيٌ ،عنې له
خولې خوزلو نه پرته ځان سره قرابت ٌا ذکر نه صحٌح کېږي.
* پاتې شو قرابت په جهر ٌا خفٌه وٌل دی د دې حکم جال دی.
* ابن تٌمة رحمه هللا فرماًٌٌ( :جب تحرٌك لسانه بالذکر الواجب فً الصالة من القراءة
وؼٌرها مع القدرة) ژباړه :لمونځ کوونکً باندې واجب دي چې په لمانځه کې واجب ذکر او
قرابت باندې ژبه و خوځوي.
* اصل کې د ماسپښٌن او مازدٌګر په لمانځه کې قرابت په پټه لوستل په کار دي ،لٌکن کله
کله ٌو آٌت په جهر سره وٌل د امام لپاره مستحب دي ،په دی خاطر چً مقتدٌان ٌې واوري
که څوک ؼافل وي نو متوجه به شً ،کېدی شً نور حکمتونه به هم پکې وي .دلٌل ٌې د
ابوقتادة هؽه رواٌت دی چې واًٌ( :کان رسول هللا ﷺ ٌصلً بنا ،فٌقرأ فً الظهر-فً
الرکعتٌن األولٌٌن -بفاتحة الکتاب وسورتٌن وٌسمعنااآلٌة أحٌانا ،وٌطول الرکعة األولی ،وٌقرأ
فً اآلخرتٌن بفاتحة الکتاب)[ .متفق علٌه]
ژباړه :رسول هللا ﷺ به چې مونږ ته د جماعت لمونځ را کولو ،نو د ماسپښٌن اولنٌوو
دوه رکعتونو کې به ٌې سورت فاتحې سره دوه سورتونه نور لوستل ،او کله کله به ٌې ٌو
آٌت را اورولو هم ،اول رکعت به ٌې اوږدولو او په وروستنٌوو دوه رکعتونو کې به ٌې
ٌوازې فاتحه لوستله.
* مقتدی لپاره په جهري لمانځه کې سورت فاتحه او نور سورتونه لوستل نشته ،بلکی امام ته
به ؼوږ نٌسً ،په ټولو جهري لمونځونو کې همدا حکم دی ،فرضً وي (لکه دسهار ،ماښام،
ماخوستن لمونځونه) او که نفلً وي (لکه تراوٌح) وؼٌره ،دا د جمهور علماوو قول دی .ابن

تٌمٌة رحمه هللا واًٌ( :المقصود بالجهر استماع المؤمومٌن)[ .مجموع الفتاوی ]۲۳/۲۵۸
ژباړه :قرابت په جهر سره وٌلو مقصد مقتدٌانو ته قرابت اورول دي ،چې له امام څخه ٌې
واوري ،کله چې مقتدی هم قرابت کوي نو د امام قرابت اورٌدو څخه بی برخې کېږي نو له
دې کبله په جهري لمونځونو کې د مقتدي لپاره قرابت نشته.
***
له سورت فاتحې نه ووروسته آمٌن وٌل:
* علماء په دې متفق دي چې منفرد (ٌوازې لمونځ کوونکً) او مقتدي (امام پسې لمونځ
کوونکً) لپاره آمٌن وٌل سنت دي ،منفرد به له سورت فاتحه څخه ووروسته آمٌن واًٌ ،او
مقتدي به ٌې له امام د قرابت څخه ووروسته واًٌ.
* د امام لپاره له سورت فاتحې نه ووروسته آمٌن وٌل مشروع دي.
* امام او مقتدی دواړو ته په جهر سره آمٌن وٌل سنت دي ،ؼوره دا ده چې مقتدي له امام
سره سمدستً آمٌن وواًٌ کله چً امام وال الضالٌن واًٌ نو امام او مقتدي دواړه به ٌو ځای
آمٌن واًٌ ،دلٌل :د ابوهرٌره په رواٌت کې راځً( :أن النبً ﷺ قال :إذا أمن اإلمام
فؤمنوا ،فإنه من وافق تؤمٌنه تؤمٌن المالبکة ؼفر له ماتقدم من ذنبه)[.متفق علٌه].
ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم فرماٌلً دي کله چې امام آمٌن وواًٌ تاسو هم آمٌن وواًٌ،
بېشکه د مالبکو آمٌن سره چې د چا آمٌن برابر شً نو مخکنً ګناهونه به ًٌ وبښل شً.
* امام بخاري رحمه هللا په خپل کتاب صحٌح البخاری کً باب تړلی دی چې( :باب
اإل َمام:
جهرالمؤموم بالتؤمٌن) بٌا ٌې حدٌث راوړی دی ،واًٌ( :قال رسول هللا ﷺ :إِ َذا َقا َل إ ِ
ٌِن).
َؼٌ ِإر إال َم إؽضو ِ
ٌنَ ،فقولوا :آم َ
ب َعلٌَ ِإه إم َو َال الضَّالِّ َ
ژباړه :کله چې امام ؼٌر المؽضوب علٌهم وال الضالٌن وواًٌ نو تاسې آمٌن وواٌا.
* ابن تٌمٌة رحمه هللا واًٌ" :ټول نصوص (د حدٌث الفاظ) په دې داللت کوي چې نبً
ﷺ آمٌن په لوړ اواز وٌلی دی ،او مقتدٌانو ته ٌې امر کړی چې له امام سره آمٌن وواًٌ،
ظاهره دا ده چې صحابه وو د رسول هللا ﷺ په شان آمٌن وٌلو ،آمٌن د صحابه وو په اړه
ډېر مإکد دی ،ځکه چې هؽوی ته په آمٌن وٌلو أمر شوي إ ،هر کله چې رسول هللا ﷺ

آمٌن په جهر سره وٌلی دی ،نو مقتدي خو به په طرٌقه اولی په جهر سره وٌلی وي ،صحابه
وو د مذکور حدٌث نه دا فهم اخستی چې آمٌن په لوړ اواز سره وٌل په کار دي او په دې ٌې
اجماع کړېده .اسحاق بن راهوٌه رحمه هللا له عطاء څخه نقل کوي چې هؽه وٌلً دي :ما
دوه سوه صحابه کرام مٌندلً چې امام به کله وال الضالٌن وواٌه نو له هؽوي څخه مې په
لوړ ؼږ آمٌن واورٌده ،عکرمة واًٌ( :أدرکت الناس فً هذا المسجد ولهم ضجة بآمٌن) ،ما
په دې مسجد کې صحابه ومٌندل چې په لوړ ؼږ ٌې آمٌن وٌلو .اسحاق رحمه هللا واًٌ( :کان
أصحاب النبً ﷺ ٌرفعون أصواتهم بآمٌن حتی ٌسمعوا للمسجد رجة) صحابه وو به په
لوړ اواز آمٌن وٌلو تر دې چې جمات به ولړزٌدو".
***
له سورت فاتحې څخه ووروسته قرابت لوستل:
* سنت طرٌقه داده چې لمونځ کونکی د سورت فاتحې له لوستلو نه ووروسته په ړومبنٌوو
دوه رکعتونو کی سورت ولولً او بس.
دلٌل :د ابوقتاده حدٌث دی چې( :کان رسول هللا ﷺ ٌصلً بنا ،فٌقرأ فً الظهر والعصر-
فً الركعتٌن األولٌٌن -بفاتحة الكتاب وسورتٌن ,وٌسمعنا اآلٌة أحٌانا ,و ٌطول الركعة األولى
و ٌقرأ فً االخرٌٌن بفاتحة الكتاب)[ .متفق علٌه]
ژباړه :ابوقتاده واًٌ :مونږ ته به رسول هللا ﷺ د ماسپښٌن او مازدٌګر لمونځ راکولو،
لومړنٌو دوه رکعتونو کې ٌې سورت فاتحه او دوه نور سورتونه لوستل ،کله کله به ًٌ ٌو،
نٌم آٌت مونږ ته هم را اورولو ،اول رکعت به ٌې د دوٌم رکعت په نسبت لږ اوږدولو ،په
وروستنٌو دوه رکعتونو کې به ٌې ٌوازې سورت فاتحه لوستله.
*ابن قدامه رحمه هللا واًٌ( :النعلم بٌن أهل العلم خالفا فً أنه ٌسن قراءة سورة مع الفاتحة
فً الرکعتٌن األولٌٌن من کل صالة وٌجهر فٌما ٌجهر فٌه بالفاتحة ،وٌسر فٌماٌسربها فٌه).
[المؽنً]
ژباړه :په هر لمانځه کې په اولنٌوو دوه رکعتونو کې له سورت فاتحې سره بل سورت وٌل
سنت دي ،په دې خبره مونږ ته دعلماوو تر منځ کوم اختالؾ معلوم نه دی .کوم ځای چې
فاتحه په جهر لوستل په کار وي هلته ٌې باٌد په جهر ولولً او چٌرته چې خفٌه لوستل کېږي
نو هلته ٌې خفٌه لوستل په کار دي.

* په څلور رکعتً او درې رکعتً لمونځونو کې اصل دا دی چې درېٌم او څلورم رکعت کې
له سورت فاتحې نه ووروسته قرابت نشته ،خو که ځٌنې وخت ٌې څوک وواًٌ نو څه پروا
نه کوي.
* امام لپاره مستحبه داده چې د جمعې په ورځ د سهار په لمانځه کې سورت سجده او سورت
ان ال َّن ِبً صلى
االنسان (الدهر) همٌشه وواًٌ ،د ابو هرٌره په حدٌث کې راځً ،هؽه واًٌ ( َك َ
َ
ان
هللا علٌه وسلم ٌَ إق َرأ فًِ الجم َع ِة فًِ َ
اإل إن َس ِ
صالَ ِة ال َفجإ ِر {المَ .ت إن ِزٌل} [السَّجإ َد َة] ،و{ َه إل أ َتى َعلَى ِ
حٌِن م َِن ال َّدهإ ِر} [اإلنسان]) [رواه البخاري] وللطبرانً من حدٌث ابن مسعودٌ(:دٌم ذلك).
ژباړه :رسول هللا ﷺ به د جمعې په ورځ د سهار په لمانځه کې (الم تنزٌل) او (هل اتی
علی اإلنسان) سورتونه لوستل ،په طبرانی کې د ابن مسعود په رواٌت کې راځً چې دا به
ًٌ همٌشه لوستل.
* د جمعې په ورځ د دؼو دوه سورتونو په لوستلو کې حکمت دا دی چې :په دواړو کې د آدم
علٌه السالم د تخلٌق او قٌامت بحث دی ،آدم علٌه السالم د جمعې په ورځ پٌدا شوی او قٌامت
به هم د جمعې په ورځ قابمٌږي ،دسجدې په خاطر ٌې لوستل مقصود نه دي ،سجده پکې
اتفاقا راؼلې ده ،اصال په دؼو سورتونو کې امت ته د قٌامت ٌادونه راؼلې ده.
ابن القٌم رحمه هللا وٌلً دي :د جمعې په سهار کې له دؼو سورتونو څخه صرؾ د سجدي
آٌت لوستل مستحب نه دي ،بلکی دؼه دوه ذکر شوي سورتونه لوستل مقصود دي ،سبب ٌې
دا دی چې په دې کې د انسان د پٌداٌښت او قٌامت د حاالتو تذکره شوې ده دانسان پٌداٌښت د
جمعې په ورځ شوی دی او قٌامت به هم د جمعې په ورځ وي ،نو د دې سورتونو په لوستلو
کې امت ته د قٌامت ٌادونه ده ،د سجدي پخاطر لوستل ٌې مقصود نه دي چا چې سورت
سجده ونه لوستله په هؽه الزم نه دي چې د سجدي پخاطر له بل سورت نه د سجدي آٌت
ولولً).
***
قرابت اوږدول
* سنت طرٌقه دا ده چې لمونځ کونکی سورت بشپړ ولولً او همدؼه طرٌقه د نبً علٌه
الصالة والسالم نه نقل ده.

* که چېرته د سورت له ړومبنۍ برخې نه څه حصه ولوستله شً په اتفاق د علماوو سره
صحٌح ده او کوم کراهت نه لري ،ځکه نبً کرٌم ﷺ سورت مإمنون لوستله کله چې د
موسی او هارون علٌهما السالم واقعې ته ورسٌد ،ټوخی ورؼی نو رکوع ته ښکته شو.
همدارنګه رسول هللا ﷺ د ماښام په لمانځه کې سورت أعراؾ لوستلې ده ،نو ښکاره
خبره ده چې څه برخه به ٌې په ړومبً رکعت کې لوستلې وي او پاتې په دوٌم رکعت کې.
دا په دې خبره دلٌل دی چې په ٌو رکعت کې د سورت ٌوه برخه لوستل مکروه نه دي .د
جبٌر بن مطعم په رواٌت کې راځً واًٌ چېَ ( :سمِعإ ت ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم ٌَ إق َرأ فًِ
ور)[ .رواه البخاري]
إال َم إؽ ِر ِ
ب ِبالط ِ
ژباړه :ما له رسول هللا ﷺ څخه اورٌدلً دي چې د ماښام په لمانځه کې ٌې سورت طور
ولوست.
همدارنګه د سورت له وروستۍ برخې نه قرابت لوستل هم جواز لري ،خو ورباندې
همٌشوالی کول مکروه دي ،ځکه چې دا د رسول هللا د سنت په خالؾ باندې همٌشوالی دی،
سنت طرٌقه دا ده چې سورت مکمل ولوستلی شً ٌا له ړومبۍ برخې څخه ولوستل شً.
ابن قدامه رحمه هللا واًٌ( :المنقول عن النبً ﷺ قراءة السورة او بعض سورة من أولها).
ژباړه :د نبً کرٌم ﷺ څخه مکمل سورت ٌا د سورت ړومبۍ برخې لوستل نقل دي.
* سنت طرٌقه داده چې د ماښام په لمانځه کې له قصارالمفصل سورتونو څخه ٌو سورت
ولولً چې هؽه د سورة «الضحی» نه نٌولً تر سورة «الناس» پوري دي ,او د سهار په
لمانځه کې دې له طوال المفصل سورتونوڅخه ٌو سورت لولً ،چې هؽه د سورة «ق» نه
نٌولی تر سورة «النبؤ» پورې دي .او د ماخوستن ،ماسپښٌن او مازدٌګر لمونځونو کې دې
له اوساط المفصل سورتونو څخه کوم سورت ولولً چې هؽه له سورت «النبا» نه نٌولً تر
سورة «الضحی» پورې دي.
هللا
ص َالة ِب َرس إو ِل ِ
ؾ َرجل أَ إش َب َه َ
صل إٌت َخ إل َ
دلٌل ٌې :د ابوهرٌرة حدٌث دی چې( :أَنه َقا َلَ :ما َ
ب
ال إالم َفص ِلَ ،وفًِ إال َم إؽ ِر ِ
صلی هللا َعلَ إٌ ِه َو َسل َم مِنإ ف َال َنَ ،قا َلَ :و َک َ
َ
ان ٌَ إق َرأ فًِ إال َفجإ ر ِبطِ َو ِ
ار إالم َفص ِلَ ،و فًِ إال ِع َشا ِء ِبؤ َ إو َساطِ إالم َفص ِل).
ِب ِق َ
ص ِ
ژباړه :ما له فالنً سړي نه پرته بل داسې څوک نه دی لٌدلی چې لمونځ ٌې د رسول هللا
ﷺ لمانځه ته ډېر ورته وي ـــ راوي سلٌمان بن ٌسار -واًٌ :دؼه سړي به د سهار په

لمانځه کې له طوال المفصل سورتونو څخه ٌو سورت لوسته ،په ماښام کې به ٌې له
قصارالمفصل څخه ٌو سورت لوسته او په ماخوستن کې به ٌې اوساط المفصل سورتو نه
لوسته.
بل دلٌل :أمٌر المإمنٌن عمربن الخطاب ابو موسی اشعري ته ٌو مکتوب ولٌږه چې ورته
لٌکلً ٌې وو( :وا إق إ
رأ فً الظهر من أوساط المفصل))( .
ژباړه :د ماسپښٌن په لمانځه کې اوساط المفصل سورتونه لوله.
* که امام په لمانځه کې اوږد سورت لوستل وؼواړي نو د لمانځه نه مخکې مقتدٌان خبرول
ضروري نه دي ،لکه نن سبا ٌې چې ځٌنً خلک اعالنوي ،په کومو احادٌثو کې چې د
رسول هللا ﷺ قرابت نقل شوی دی ،په ٌوه حدٌث کې هم دا نه دي راؼلً چې رسول هللا
ﷺ به صحابه کرام خبرول چې نن به فالنی او فالنی سورت لولم! ،سره له دې چې ځٌنې
صحابه کرام به رسول هللا سره ٌو ځای جومات ته داخل شوي وو ،هؽوی ته ضرورت
پٌښٌدای شو ،خو بٌا هم نبً علٌه الصالة والسالم ورته کوم خبرداری نه دی ورکړی چې زه
نن ٌو اوږد سورت لوستل ؼواړم.
د دې پر ځای باٌد خلکو ته د لمانځه احکام او سنت طرٌقً وښودلی شً ،هؽه دا چې کله
کوم انسان ته د لمانځه په دوران کې ضرورت پٌښ شً نو کوالی شً چې له امام څخه جال
شې او ٌوازې لمونځ پوره کړي ،او په دې کې کوم باک نشته.
دلٌل :معاذ پسې چې کومو صحابه کرامو لمونځ کاوه ،هؽوي به چې کله پوه شول چې معاذ
سورت بقره لولً نو د جماعت لمانځه نه به ووتل او ځانله به ٌې لمونځ کولو ،نو مونږ ته
هم په کار دي چې سنت طرٌقې خپرې کړو او خلکو ته ٌې واضحې کړو.
* مصنؾ حفظه هللا واًٌ :زما په نظر سورت طور او سورت اعراؾ د ماښام په لمانځه کې
په دې عقٌده لوستل چې دؼه سورتونه بالذات مقصود ديٌ ،ا د قرب په نٌت لوستل ٌې کوم
مشروعٌت نه لري ،ځکه ظاهره دا ده چې د ماښام په لمانځه کې سورت اعراؾ لوستل د
نبً علٌه الصالة والسالم بالذات مقصود نه إ ،بلکې قصد ٌې دا إ چې اوږد سورت ولولً،
مطلب دا چې د احادٌثو نه دا نه واضحه کېږي چې دؼه دوه سورتونه د ماښام په لمانځه کې
وٌل بالذات مقصود دي ،لکه څنګه چې د ځٌنو سورتونو لوستل مقصود دي لکه د جمعې په
ورځ د سهار په لمانځه کې سورت «السجدة» او سورت «الدهر» ٌا د جمعې او اختر په
لمونځونو کې سورة «األعلی» او سورت «الؽاشٌة» لوستل چې بالذات مقصود دي.

* امام ته په کار دي چې په لمانځه کې ړومبی رکعت اوږد کړي ،تر څو ډېر کسان په کې
برخه واخلً او په دې کې د خلکو لحاظ ساتل هٌڅ باک نه لري .دلٌل ٌې :د قتادة رواٌت دی
چېٌ( :طول فً الرکعة األولی) ژباړه :نبً کرٌم ﷺ به ړومبنی رکعت اوږدولو .مطلب
دا چې نبً علٌه الصالة والسالم به د مقتدٌانو لحاظ ساته ،د دې معنی تاٌٌد د دؼو الندېنٌوو
دوه حدٌثونه څخه هم په الس راځً چې:

( -۶أن النبً ﷺ کان إذا سمع بکاء الصبً تجوز فً الصالة)][ .
ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم به چې کله د ماشوم ژړا واورٌده نو لمونځ به ٌې را لنډ کړ.
والمؽرب إذا وجبت
والعصر والشمس نقٌة،
( -۲أن النبً ﷺ کان ٌصلً الظهر بالهاجرة،
َ
َ
والعِشا َء أحٌانا ،إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطإوا أخر )[ .رواه البخاري]
ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم به د ماسپښٌن لمونځ په ټکنده ؼرمه کې کاوه او مازدٌګر
ٌې داسې مهال کاوه چې لمر به روښانه إ او ماښام به چې کله داخل شو او ماخوستن به ٌې
چې کله خلک راټول ولٌدل نو رامخکې کاوه به ٌې او چې مقتدٌان به ٌې سست ولٌدل نو -
لمونځٌ -ې هم ووروسته کاوه.
د دؼو دوه حدٌثونو څخه څرګنده شوه چې د مقتدٌانو د حال خٌال ساتل ،کوم شرعً ممانعت
نه لري.
* د قرابت او رکوع ترمنځ لنډه سکته (لږ شٌبه چوپ ودرېدل) سنت دي .حدٌث شرٌؾ کې
راځً( :أن النبً ﷺ کان ٌسکت قلٌال قبل أن ٌرکع) ][ .ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم
به رکوع ته له تللو نه مخکً لږ شٌبه چوپ پاتې کېدو.
* د دې سکتې کومه اندازه په احادٌثو کې نه ده راؼلې .ابن قٌم رحمه هللا واًٌ :اندازه ٌې د
لوستونکً تنفس پورې اړه لري ][ .نومعلومه شوه كوم امامان چې د رکوع تکبٌر فورا له
قرابت سره وصل کوي نو دا د سنت خالؾ دی ،امام أحمد رحمه هللا ورته مکروه وٌلً دي.
[]
له تکبٌر تحرٌمه نه عالوه نور ټول تکبٌرونه

* له تکبٌر تحرٌمه نه عالوه نور ټول تکبٌرونه (تکبٌرات االنتقال) واجب دي ،ځکه چې
رسول هللا ﷺ خپله تکبٌر وٌلی دی ،صحابه وو ته ٌې أمر کړی او په تکبٌراتو ٌې
مداومت «همٌشهوالی» هم کړی دی.
نبً کرٌم ﷺ فرماًٌ( :صلوا كما رأٌتمونً أصلًِّ)[ .رواه البخاري]
هؽسې لمونځ وکړئ څنګه مو چې زه په لمونځ کولو لٌدلی ٌم.
په بل حدٌث کې راځً( :فإذا كبَّر فكبِّروا)[ .متفق علٌه]
کله چې امام «هللا أکبر» وواًٌ نو تاسو ٌې هم وواٌا .په دې حدٌث کې نبً علٌه الصالة
والسالم په هللا أکبر وٌلو أمر کړی دی.
تکبٌرات االنتقال که څه هم واجب دي خو د سهوې -کله چې درنه هېرشً -په حالت کې
ساقطېږيٌ ،عنې په سجده سهوې سره جبٌره کٌدلی شً.
* بهتره دا ده چې «هللا أکبر» وٌل د انتقال په شروع سره پٌل او په ختمٌدو سره ٌې ختم
شً .دا هم جابز ده چې «هللا أکبر» وواًٌ او بٌا رکوع ٌا سجدې ته ښکته شً او دا هم
جابز دي چې د تکبٌر ځٌنې برخه له رکوع نه ووروسته پوره کړی شً ،ځکه د انتقال اول
او آخر دقٌق حسابول مشکل دي.
***
رکوع:
* د فقهاء کرامو په اتفاق سره په هر رکعت کې رکوع کول د لمانځه له ارکانو څخه
حسابېږي او په هٌره ٌا قصدا پرېښودلو سره ٌې لمونځ باطلېږي.
د رکوع په رکنٌت باندې دلٌل :نبً علٌه الصالة والسالم ٌوه صحابً ته لمونځ ښودلو نو
ورته وٌې وٌل( :ثم ار َكعإ ح َّتى َتط َمبِنَّ راكِعا)[ .متفق علٌه]
بٌا په اطمٌنان «آرام» سره رکوع وکړه.
هللا تعالی فرماًٌ﴿ :اِرکعوا واسجدوا﴾[ .الحج]۷۷:
ای مإمنانو! رکوع او سجده وکړئ.

* څوک چې رکوع کوي نو سنت طرٌقه دا ده چې له تکبٌر (هللا أکبر) وٌلو سره السونه
پورته کړي .د ابن عمر رضً هللا عنهما رواٌت دی چې( :أن النبً ﷺ کان ٌرفع ٌدٌه إذا
استفتح الصالة و إذا رکع ،وإذا رفع من الرکوع)[ .متفق علٌه]
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ به د لمانځه په شروع ،رکوع ته د ښکته کېدو پر وخت او له رکوع
نه د پورته کېدو پر مهال السونه اوچتول.
د ساعدي په رواٌت کې هم راځً چې( :أن النبً ﷺ کان ٌرفع فً هذه المواضع))(.
نبً علٌه الصالة والسالم به په دؼو مواردو کې السونه پورته کول.
قال اإلمام البخاريٌ( :روی عن سبعة عشر نفسا من أصحاب النبً ﷺ أنهم کانوا ٌرفعون
أٌدٌهم عند الرکوع) ثم ذکرهم.
د امام بخاري وٌنا ده چې :د نبً ﷺ په صحابه کرامو کې له  ۶۷کسانو څخه نقل دي چې
هؽوي به رکوع ته د ښکته کېدو پر وخت السونه پورته کول .بٌا ٌې دهؽوي نومونه هم
واخستل.
* رکوع ته د ښکته کېدو اندازه :رکوع ته به دومره اندازه ښکته کېږي چې دواړه السونه
زنګنو سره ولګېږي ،که چٌرته دؼومره اندازه ټٌټ نه شً نو رکوع ٌې باطله ده ،ځکه په
دې صورت کې د رکوع واجبه اندازه نه ده پوره شوې.
* په رکوع کې سنت طرٌقه دا ده چې زنګنونه په السونو کلک ونٌسً په داسې حال کې چې
د السونو ګوتې به ٌې ٌو له بله جدا وي .په ٌو حدٌث شرٌؾ کې په صحٌح سند سره نقل دي
چې( :أن النبً ﷺ کان ٌقبض علی رکبتٌه)][ .
ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم به په رکوع کې خپل زنګنونه -په السونو -نٌول .د أبو
مسعود انصاري په رواٌت کې راځً ( :أن النبً ﷺ کان إذا رکع فرج بٌن أصابعه)( .
وهذا الحدٌث فٌه ضعؾ لکن له شواهد ٌقوٌه وهو حدٌث وابل بن حجر( :أن النبً ﷺ کان
إذا رکع فرج بٌن أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه) [رواه الحاکم]
ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم به په رکوع کې ګوتې پراخې ساتلې .دا حدٌث اګر که
ضعٌؾ دی لٌکن د نورو شواهدو په مرسته ٌې قوت موندلی دی ،چې له هؽې جملې نه ٌو
شاهد ٌې د وابل بن حجر رواٌت هم دی ،واًٌ چې :نبً کرٌم ﷺ به په رکوع کې خپلې د

السونو ګوتې خالصې ساتلې او د سجدې پر مهال به ٌې جوختولې .دؼه رواٌتونه په
مجموعً ډول په دې داللت کوي چې زنګنونه په السونو نٌول په داسې حال کې چې ګوتې
خالصې وي ،سنت دي.
* اعتدال (نه ډېر ښکته کېدل او نه ډېر پورته کېدل) په رکوع کې مستحب دی.
دلٌل :د انس رواٌت دی چې( :أن النبً ﷺ قال :اعتدلوا فً الرکوع والسجود)[ .رواه
النسابً]
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ فرماٌلً دي چې په رکوع او سجده کې ځان برابر کړئ.
د اعتدال مزٌد وضاحت د عابشې رضً هللا عنها په رواٌت کې راځً چې( :أن النبً ﷺ
ان إِ َذا َر َك َع لَ إم ٌ إشخِصإ َر إأ َسه)[.أَ إخ َر َجه مسإ لِم] أی :لم ٌخفضه ولم ٌرفعه.
َك َ
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ به په رکوع کې خپل سر مبارک نه ډېر ښکته کولو او نه به ٌې ډېر
پورته کولوٌ .عنې له مال سره به ٌې برابر نٌولو.
* د تېرو حدٌثونو نچوړ (لنډٌز) دا دی چې :کله رکوع ته ښکته شې نو مال به سمه کړې،
سر به له مال سره برابر ونٌسې او په دواړو السونو به زنګنونه داسې کلک کړې چې ګوتې
ٌوه له بلې څخه جال وي ،که چېرته رکوع په همدې شکل وشً نو دا به په سنت طرٌقې
برابره رکوع وي.
* د «سبحان ربی العظٌم» وٌلو په مشروعٌت کې د هٌچا اختالؾ نشته ،البته راجحه دا ده
چې دا د لمانځه له واجباتو څخه دی ،د حذٌفه په رواٌت کې راځً چې( :و کان إذا رکع -أي
النبً ﷺٌ -قول( :سبحان ربً العظٌم)[ .رواه مسلم]
ژباړه :رسول هللا ﷺ به په رکوع کې «سبحان ربً العظٌم» وٌل .او دا په داسې حال کې
چې رسول هللا ﷺ فرماٌلً دي( :صلوا كما رأٌتمونً أصلًِّ)[ .رواه البخاري] زه مو چې
په کومه طرٌقه په لمانځه لٌدلی ٌم په هماؼه طرٌقه لمونځ وکړئ.
د عقبه بن عامر څخه رواٌت دی واًٌ :دا آٌت چې کله نازل شو ﴿فسبح باسم ربك العظٌم﴾
[الواقعه ،]۷۴:نبً علٌه الصالة والسالم وفرماٌل(:اجعلوها فً رکوعکم) [] د دې حدٌث سند
اګر که ضعٌؾ دی ،لٌکن مخکې ذکر شوي صحٌح آحادٌث ٌې د اثبات لپاره کافً دي.

* په رکوع او سجده کې مستحبه دعاء :له عابشې رضً هللا عنها څخه نقل دي واًٌ چې:
رسول هللا ﷺ به په رکوع او سجده کې دا دعا وٌله چې( :سبوح قدوس رب المالبکة
والروح)[ .رواه مسلم]
ژباړه :ډېر پاک دی ډېر مقدس دی د مالبکو او د روح پروردګار.
همدارنګه دا دعا وٌل هم مستحب دی چې( :سبحان ذي الجبروت والملکوت والکبرٌاء
والعظمة) ][ .ژباړه :د هؽه ذات پاکً بٌانوم چې د ډېر زور ،پاچاهۍ ،لوًٌ او عظمت څښتن
د ی.
* په رکوع کې د تسبٌح (سبحان ربً العظٌم) وٌلو واجبه اندازه ٌو ځلې ده ،درې ځلې وٌل
ٌې د کمال ټٌټه درجه ده ،لس ځلې وٌل ٌې د کمال بشپړه اندازه ده ،په دې کې بٌا دعلماوو
درې اقوال دي:
لومړی قول :امام أحمد رحمه هللا واًٌ :له حسن څخه نقل دي چې :د پوره تسبٌحاتو اندازه
اوه ( )۷ځلې ده ،منځنۍ اندازه ٌې پنځه ( )۸ځلې او کمه تسبٌح درې ( )۳ځلې ده.
دوٌم قول :د تسبٌحاتو وٌلو لپاره کومه ټاکلې اندازه نشته.
درېٌم قول دا دی چې :د تسبٌحاتو وٌلو په مسؤله کې توسع «پراختٌا» دهٌ ،عنې کله دې لږه
اندازه ووٌلی شً او کله زٌات .بٌا هم ،څوک ٌې کم واًٌ او که زٌات ،په آحادٌثو کې د ادنی
الکمال او اقصی الکمال کومه ټاکلې اندازه نه ده راؼلې او همدا ٌې راجح قول دی.
له رکوع نه ووروسته په اطمٌنان او اعتدال سره ودرٌدل:
* له رکوع نه تر پورته کېدو ووروسته په اطمٌنان سره برابر ودرٌدل د لمانځه له ارکانو
څخه ٌو رکن دی ،نبً علٌه الصالة والسالم ٌوه صحابً ته د لمونځ ښودلو پر مهال
ووٌل(:ثم ارفع حتی تعتدل قابما)[ .صحٌح البخاري] بٌا د رکوع نه سر پورته کړه ،تر دې
چې برابر ودرېږې.
* له رکوع نه پورته کېدل په اعتدال کې داخل دي ،ځکه چې اعتدال (برابر ودرٌدل) له
رکوع نه ووروسته کېږي.
* د اعتدال مطلب دا دی چې :له رکوع نه باٌد په داسې ډول پورته شې چې د مال د تٌر
(هډوکً) هر بند بٌرته خپل ځای ته واپس شً او د أدنا درجې ٌ-و ځلې -تسبٌح وٌلو په

اندازه ودرېږي .په ٌوه حدٌث شرٌؾ کې راځً چې( :أن النبً ﷺ کان إذا رفع من
الرکوع قام حتی ٌعتدل) .ومعنی قام فً الحدٌث أي :بقً قابما حتی ٌعتدل).
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ به چې کله له رکوع نه پورته شو ،نو برابر به ودرٌد .په دې حدٌث
کې د «قام» معنی دا ده چې :له پورته کېدو ووروسته به په خپلو ودرېدو باندې ډاډمن شو.
اوس نو که ٌو څوک له رکوع نه په پورته کېدو سره سمدستً سجدې ته الړ شً ،نو په دې
صورت کې ترې اعتدال بعد الرکوع پاتې شو او هؽه رکن دی ،نو لمونځ ٌې نه کېږي.
ابو حمٌد د رسول هللا ﷺ لمانځه طرٌقه داسې بٌانوي(:فإذارفع رأسه استوی حتی ٌعود کل
قفار مکانه) [رواه البخاري]
ژباړه :رسول هللا ﷺ به چې کله له رکوع نه سر مبارک پورته کړ ،نو برابر به ودرېد،
تر دې چې د مال د هډوکې هر بند به خپل ځای ته واپس شو.
عابشه صدٌقه رضً هللا عنها د رسول هللا ﷺ د لمانځه په باره کې واًٌ( :کان إذا رفع
رأسه من الرکوع لم ٌسجد حتی ٌستوي قابما)[ .أخرجه مسلم]
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ به چې کله له رکوع نه سر مبارک پورته کړ نو تر هؽې به سجدې
ته نه ښکته کېده چې په والړه به برابر شوی نه إ.
* کله چې له رکوع نه پورته شً نو د «سمع هللا لمن حمده» په وٌلو سره به دواړه السونه
پورته کړي ،څرنګه چې لږ مخکې د ابن عمر رضً هللا عنهما په حدٌث کې ٌې ٌادونه
وشوه.
د ابو حمٌد الساعدي په رواٌت کې راځً چې...( :ثم قال سمع هللا لمن حمده ورفع ٌدٌه)
[أخرجه البخاري] بٌا ٌې «سمع هللا لمن حمده» ووٌل او السونه ٌې پورته کړل.
او د ابن عمر رضً هللا عنهما په رواٌت کې راځً چې( :ثم رفع رأسه ورفع ٌدٌه کذلك).
ژباړه :بٌا ٌې له رکوع نه سر مبارک پورته کړ او السونه ٌې همدؼسې اوچت کړل.
په بخاري شرٌؾ کې په دې الفاظو راؼلً دي( :رأٌت رسول هللا ﷺ افتتح التکبٌر فً
الصالة فرفع ٌدٌه حٌن ٌکبر حتی ٌجعلهما حذو منکبٌه ،وإذا کبر للرکوع فعل مثل ذلك ،و إذا

قال سمع هللا لمن حمده فعل مثله ،وقال:ربنا ولك الحمد ،و ال ٌفعل ذلك حٌن ٌسجد ،و ال حٌن
ٌرفع من السجود))(.
ژباړه:ابن عمر رضً هللا عنهما واًٌ :ما رسول هللا ﷺ ولٌد چې لمونځ ٌې په تکبٌر(هللا
أکبر) سره پٌل کړ او د تکبٌر پر مهال ٌې السونه تر اوږو پورې پورته کړل ،کله چې
رکوع ته ښکته کېده بٌا ٌې هم السونه تر اوږو پورته کړل ،کله چې له رکوع نه پورته شو
«سمع هللا لمن حمده» وٌلو سره ٌې هم السونه تر اوږو پورې اوچت کړل ،سجدي ته د تللو
پر مهال او له سجدې نه د پورته کېدو پر مهال ٌې السونه پورته نه کړل.
د(حٌن ٌکبر) او (و إذا قال سمع هللا لمن حمده فعل مثله) څخه معلومه شوه چې د تکبٌر له
پٌل سره به السونه پورته کوی.
* له رکوع نه چې سر پورته کړي نو دا دعا به وواًٌ « :سمع هللا لمن حمده» او ورپسې به
وواًٌ چې( :اللهم ربنا لك الحمد مل ء السموات وملء األرض ،وما بٌنهما ،وملءماشبت من
شًء بعد ،أهل الثناء والمجد ،المانع لما أعطٌت ،وال معطً لما منعت ،والٌنفع ذا الجد منك
الجد)[ .رواه مسلم]
ژباړه:ای هللا! ته زمونږ پروردګار ٌې ،تالره پوره ستاٌنه ده ،د آسمانونو او زمکً او د هؽو
تر منځ د مخلوقاتو د ډکوالً په اندازه ،او په اندازه د ډکوالً د هؽو شٌانو چې تا ووروسته
ؼوښتً دي ،اې دستاٌنې او لوًٌ خاونده! ته چې چاته څه ورکړې ،د هؽه (څوک)
بندوونکی نشته ،او ته چې (له چانه) څه بند کړې ،د هؽه (څوک) ورکوونکی نشته ،او فابده
نه کوي مالدار ته دهؽه مال ،ستا د عذاب لرې کولو کې.
۞ په احادٌثو کې تحمٌد (ربنا لک الحمد) په مختلفو الفاظو راؼلی دی:
-۶ربنا لك الحمد .ای زمونږ پروردګاره! تا لره پوره ستاٌنه ده.
 -۲ربنا ولك الحمد( .واو) پکې زٌات دی.
 -۳اللهم ربنا لك الحمد.
 -۴اللهم ربنا ولك الحمد( .واو) پکې زٌات دی.

بهتره داده چې لمونځ کونکی تنوع (کله ٌوه دعا لوستل او کله بله دعا) وکړي ،ټول الفاظ
صحې دي کوم ٌو چې ووٌل شً جابز دي ،لٌکن (اللهم ربنا لك الحمد) ٌا (ربناولك الحمد)
اکثر اوقاتو کې وٌل په کار دي ،ځکه چې دا په أصح رواٌاتو ثابت دي.
* د قبض او ارسال مسبله
له رکوع نه ووروسته په قومه کې بهتره دا ده چې السونه د نٌت په شکل د نامه نه بره
وتړل شً ،که چېرته زوړند پرېښودل شً نو هم څه باک نه لري -إن شاءهللا -په دې مسبله
کې وسعت دی ،ځکه چې په تعٌن باندې کوم صرٌح نص نه شته او دا د امام أحمد رحمه هللا
نه هم نقل دی.
***
سجده:
* سجدې ته چې ښکته کېږي ،سنت طرٌقه دا ده چې «هللا أکبر» وواًٌ او السونه پورته نه
کړي.
په دې اړه له ابن عمر رضً هللا عنهما څخه په دې الفاظو رواٌت نقل دی چې( :کان ٌرفع
ٌدٌه حذو منكبٌه إذا افتتح الصالة و إذا کبر للرکوع و إذا رفع رأسه من الرکوع ،رفعهما
کذلك أٌضا و قال« :سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد» و کان الٌفعل ذلك فً السجود).
ژباړه :رسول هللا ﷺ به چې کله په لمانځه پٌل کاوه ،نو السونه به ٌې د اوږو تر برابرۍ
پورته کول او همدا راز ،کله به ٌې چې رکوع ته ښکته کېدو لپاره تکبٌر واٌه .او کله به ٌې
چې له رکوع نه سر مبارک را پورته کولو ،نو السونه به ٌې د اوږو تر برابرۍ پورته کړل
او «سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد» به ٌې واٌه ،خو سجدې ته د ښکته کېدو پر مهال به
ٌې السونه نه پورته کول.
* پر لمونځ کوونکً واجب دي چې پر اوو اندامونو سجده وکړي.
د ابن عباس رضً هللا عنهما په رواٌت کې راځً واًٌ چې( :أمرنا بالسجود علی سبعة
أعضاء :الٌدٌن و الرکبتٌن و القدمٌن و الجبهة و أشار إلی أنفه)[ .متفق علٌه]
ژباړه :مونږ ته حکم شوی چې پر اوو اندامونو سجده وکړو :په دواړو السونو ،زنګنونو،
قدمونو ،تندي او پوزې ته ٌې اشاره وکړه -چې باٌد د تندي سره ٌې پر زمکه ولګوي.-

(دوه السونه ،دوه زنګنونه ،دوې پښې او تندی سره له پوزې) دا اووه اندامونه شول.
* که چېرې د دؼو اوو اندامونو څخه کوم ٌو پر زمکه ونه لګٌده ،نو سجده ٌې باطله ده،
ځکه چې په رکن کې خلل راؼی او سجده د لمانځه له أرکانو څخه ده .په سجده کې تندی او
پوزه دواړه پر زمکه لګول واجب دي ،که چېرته ٌوازې په تندي اکتفاء وکړي ،نو سجده ٌې
ناقصه ده .همدا راز که ٌوازې په پوزه اکتفاء وکړي او تندی ونه لګوي ،نو د صحابه کرامو
په اجماع سره ٌې سجده باطله ده () ځکه چً تندی اصل دی او دا ظاهر د حدٌث هم دی
لکه چې مخکً تېر شو.
* سجدې ته د ښکته کېدو پر مهال به لومړی السونه لګوئ او که زنګنونه؟
کله چې لمونځ کونکی سجدې ته ښکته کېږي نو په کار ده چې خپل زنګنونه مخکې کړي بٌا
دې السونه ولګوي او که ٌې السونه مخکې ولګول ،نو هم صحٌح ده ،په دواړو صورتونو
کې لمونځ د علماوو په اتفاق سره صحٌح دی ،اختالؾ په أفضلٌت کې دی ،چې لومړی
السونه لګول ؼوره دي او که زنګنونه؟ نو ؼوره دا ده چې لومړی زنګنونه ولګول شً او
بٌا السونه .دا د عمر بن الخطاب نه هم نقل دي او متبعه سنت دي ،کېدی شً چې د رسول
هللا ﷺ نه ٌې هم اورٌدلً وي ،په هر حال په دې مسبله کې کوم صحٌح مرفوع حدٌث
نشته.
امام ترمذي رحمه هللا واًٌ :و العمل علٌه عند أکثر أهل العلمٌ ،رون أن ٌضع الرجل رکبتٌه
قبل ٌدٌه ،و إذا نهض رفع ٌدٌه قبل رکبتٌه)) (.
ژباړه :د اکثره علماوو په دې عمل دی .د دوی په اند لمونځ کوونکی باٌد زنګنونه له السونو
څخه مخکې ولګوي او کله چې -له سجدي نه -پورته کېږي ،نو السونه له زنګونو څخه
مخکې پورته کړي.
* په سجده کې مجافاة (مټې له اړخونو نه جدا ساتل) مستحب دي او ځٌنې علماء ورته واجب
واًٌ.
۞ د مجافاة پر سنتوالً دالبل:
۶ـــ د عبد هللا بن بحٌنه په رواٌت کې راؼلً دي چې ( :أن النبً ﷺ کان إذا صلی فرج
بٌن ٌدٌه ،حتی ٌبدو بٌاض إبطٌه)[ .متفق علٌه]

ژباړه :نبً کرٌم ﷺ به چې کله لمونځ کولو ،نو السونه به ٌې د اړخونو نه دومره جدا
ساتل چې د تخرګونو سپٌنوالی به ٌې ښکارېده .دا حدٌث په صحٌحٌنو کې دی ،د تخرګونو
سپٌنوالی هؽه وخت ښکاري چې کله مټې له اړخونو نه پوره لرې وساتل شً .له دې کبله
صحابه وو به د رسول هللا ﷺ تخرګونه مبارک لٌدل.
 -۲عن أنس بن مالك عن النبً ﷺ قال( :اعتدلوا فً السجود ،والٌبسط أحدکم ذراعٌه
انبساط الکلب)[ .متفق علٌه]
ژباړه :انس بن مالک له نبً کرٌم ﷺ څخه نقل کوي چې وٌې فرماٌل :تاسې په سجده کې
اعتدال «مٌانه روي» وکړئ او له تاسې نه دې څوک د سپی په شان خپلې څنګلې په زمکه
نه خوروي.
په سجده کې له اعتدال کولو نه مطلب دادی :چې توسط بٌن االفتراش والقبض وکړئٌ ،عنې
السونه (ورؼوی) به پر زمکه کېږدئ او څنګلې به د زمکې نه اوچتې وساتا اوخېټه به له
ورون څخه لٌرې کړئ.
 -۳عن عابشة رضً هللا عنها( :أن النبً ﷺ کان ٌنهی أن ٌفترش الرجل ذراعٌه افتراش
السبع)[ .أَ ْخ َر َجهُ ُم ْس ِلم]
ژباړه :عابشه صدٌقه رضً هللا عنها واًٌ :نبً کرٌم ﷺ به خلک له دې نه منعه کول
چې ٌو څوک په سجده کې د ځناور په څېر خپلې څنګلې پر زمکه خورې کړي.
ض َع ٌَ َد إٌ ِه َؼٌ َإر م إف َت ِرش َو َال َق ِابضِ ِه َماَ ،واسإ َت إق َب َل
 -۴وعن أبی حمٌد( :أن النبً ﷺ إِ َذا َس َج َد َو َ
ص ِاب ِع ِرجإ لَ إٌ ِه ال ِق إبلَ َة)[ .اخرجه البخاري]
ِبؤ َ إط َراؾِ أَ َ
ژباړه :له أبو حمٌد څخه نقل دي چې :رسول هللا ﷺ به کله سجده کوله نو السونه به ٌې
په داسې شان پر زمکه اٌښودل چې نه به ٌې څنګلې پر زمکې ؼوړولې او نه به ٌې له
اړخونو سره پٌوسته ساتلې او د پښو د ګوتو سرونه به ٌې قبلې ته مخامخ کول.
 -۸و عن جابر قال :قال رسول هللا صلی هللا وعلٌه وسلم(:إذا سجد أحدکم فلٌعتدل ،و الٌفترش
ذراعٌه افتراش الکلب)[ .صحٌح الترمذي]

ژباړه :له جابر څخه نقل دي چې وٌل ٌې :رسول هللا ﷺ فرماٌلً دي :کله چې ٌو تن له
تاسې نه سجده کوي نو درمٌان والی دې وکړي او څنګلې دې د سپً په شان پر زمکه نه
ؼوړوي.
 -۶وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال( :أتٌت النبً ﷺ من خلفه ،فرأٌت بٌاض إبطٌه
وهو مجخ قد فرج بٌن ٌدٌه)[ .مسند امام احمد] ومعنی (مجخ) أي فتح عضدٌه وجافاهما عن
جنبٌه ورفع بطنه عن األرض.
ژباړه :د ابن عباس رضً هللا عنهما نه رواٌت دی واًٌ :زه د نبً علٌه الصالة والسالم د شا
له طرفه د هؽه په لور را روان وم نو د هؽه مبارک د تخرګونو سپٌنوالی مې ولٌد ،په داسې
حال کې چې مټې مبارکې ٌې آزادې نٌولې وې ،دواړه السونه ٌې ٌو له بل نه جدا وو.
(مجخ) معنا دا ده چې مټې خالصې کړي او له اړخونو نه ٌې جدا وساتً او خېټه له زمکې
نه پورته ونٌسً.
* په سجده کې د دواړو السونو اېښودلو دوې طرٌقې ديٌ :وه دا چې د السونو ګوتې له اوږو
سره برابرې کېږدي .دوٌمه دا چې له ؼوږونو سره ٌې برابرې کړي ،د لمونځ کوونکً
خوښه او اختٌار دی چې په کوم ٌوه عمل کوي دواړه طرٌقې په صحٌحو احادٌثو کې ثابتې
دي.
* په سجده کې سنت طرٌقه دا ده چې لمونځ کونکی خېټه له ورنونو څخه جدا وساتً ،لکه
مخکې حدٌث کې چې ٌادونه وشوه.
د ابو حمٌد الساعدي په رواٌت کې راځً چې( :أن النبً ﷺ إذا سجد فرج بٌن فخذٌه
ؼٌرحامل بطنه علی شیء من فخذٌه)[ .اخرجه أبو داود]
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ به چې کله سجده کوله نو ورنونه به ٌې ٌو له بل نه جدا ساتل او
خېټه به ٌې د ورنونو پر کومه برخه باندې نه وراچوله .دا حدٌث په دې الفاظو ضعٌؾ دی،
لٌکن د کٌفٌت بٌانولو پهخاطر مې راوړی دی ،قوي دلٌل په دې مسبله کې د ابن عباس
رضً هللا عنهما هؽه رواٌت دی چې مخکې تېر شو.
له دؼو دوه حدٌثونو نه څرګنده شوه چې ورنونه باٌد ٌو له بله جدا وساتلی شً ،همدؼه شان
خېټه پر ورنونو بار نکړی شً.
* د سجدې پر مهال سنت طرٌقه دا ده چې د پښو ګوتې قبلې ته مخامخ کړی شً.

په سجده کې دواړه قدمونه له ٌو بل سره جوختول په کار دي او که جدا ساتل؟
په دې کې د فقهاوو اختالؾ دی ،خو مهمه دا ده چې په دې مسبله کې وسعت دی ،لمونځ
کوونکی اختٌار لري چې جوختوي ٌې او که ٌې لٌرې ساتً ،خو له احادٌثو نه قدمونه له ٌو
بل سره جوختول ؼوره معلومېږي ،لکه څنګه چې د وابل بن حجر په رواٌت کې راځً چې:
(أن النبً ﷺ کان إذا رکع فرج بٌن أصابعه ،و إذا سجد ضم أصابعه)[ .رواه الحاکم]
* ژباړه :رسول هللا ﷺ به چې کله رکوع کوله نو خپلې ګوتې به ٌې ٌوه له بلې جدا ساتلې
او په سجده کې به ٌې سره جوختولې .دا حدٌث په دې داللت کوي چې د سجدې په حالت کې
به ګوتې جوختوي ،سند ٌې حسن درجه کې دی ،او هؽه أحادٌث ٌې هم تقوٌه کوي چې په
کې ګوتې قبلې ته مخامخ کول راؼلً دي ،ګوتې قبلې ته مخامخ کول د دې تقاضا کوي چې
قدمونه ٌو بل سره پٌوست کړی شً.
۞ لنډه دا چې د سنت طرٌقې مطابق سجده هؽه ده چې په الندې شپږو صفاتو سمباله وي:
 -۶څنګلً به پر زمکه نه خوروي ،بلکې له زمکې نه به ٌې اوچتې ساتً.
 -۲السونه به له اړخونو څخه جال ساتً ،تر دې چې د تخرګونو سپٌنوالی ښکاره شً.
 -۳په سجده کې به السونه د ؼوږونو ٌا د اوږو تر برابرۍ پورته کوي.
 -۴قدمونه به سٌده ودروي او ګوتې به د قبلی طرؾ ته مخامخ کوي.
 -۸خېټه به له ورونو څخه لٌرې ساتً.
 -۶دالسونو ګوتې به قبلې ته مخامخ کوي.
کله چې سجده په دؼو شپږو صفاتو برابره وي ،نو بٌا د سنت طرٌقې موافقه سجده ده او که
چېرې کوم صفت په کې کم شً نو په دې صورت کې سجده صحٌحه ده ،ځکه دؼه صفات
مستحب دي .په پرېښودو سره ٌې په لمانځه کې کوم فساد او ٌا بطالن نه راځً ،مګر دومره
ده چې سنت طرٌقه کې ٌې نقصان او کمی ضرور راځً.
* لمونځ کوونکً ته په اوو ( )۷اندامونو سجده کول په کار دي ،که څه هم د زمکی او د دی
اندامونو تر منځ کوم حابل هم وي ،مګر د تندي او زمکې تر منځ حابل (پرده) بؽٌر د حاجت
نه مکروه ده ،د مثال په توګه :په لمن سجده کول او که حاجت إ ،لکه سخته ګرمً وه ،پر
زمکه تندی لګول ګران إ ،لمانځه ته خشوع نه برابرېده ،نو بٌا پرته له کراهته پر لمن ٌا د

بل شً له پاسه سجده کول جابز دي ،صحابه کرامو به ځٌنې وخت د ډېرې زٌاتې ګرمۍ له
کبله پر لمنو باندې سجده کوله.
* په سجده کې به دا دعا واًٌ « :سبحان ربً األعلی» .په صحٌح مسلم کې د حذٌفه په
رواٌت حدٌث دی چې :أن النبً ﷺ کان إذا سجد قال( :سبحان ربً األعلی).
ژباړه :نبً اکرم ﷺ به په سجده کې « سبحان ربً األعلی» وٌله ،چې معنی ٌې ده:
«پاکً بٌانوم د خپل پروردګار چې ډٌر اوچت دی».
د عقبه په رواٌت کې راؼلً دي( :لما نزل -سبح اسم ربً األعلی -قال النبً ﷺ :اجعلوها
فً سجودکم)[ .أخرجه أبو داود و ابن ماجة]
ژباړه :کله چې ﴿سبح اسم ربك األعلی﴾ سورت نازل شو ،نبً کرٌم ﷺ وفرماٌل :دا په
سجده کې ولولا.
* په سجده کې چې د کومو دعاګانو وٌل مستحب دي د هؽو ٌادونه لږ مخکې د رکوع په
دعاګانو کې شوېده.
***
د دوه سجدو تر منځ کښېناستل:
* د دوه سجدو تر منځ کښېناستل د لمانځه له ارکانو څخه دی ،دلٌل ٌې :د نبً کرٌم ﷺ دا
فرمان دی چې( :ثم ارفع حتی تطمبن جالسا)[ .متفق علٌه]
ژباړه :بٌا له سجدې نه پورته شه تر دې چې په کښېناستلو ډاډمن شې .له دې څخه
معلومېږي چې له سجدي نه سر پورته کول ٌو رکن دی او د دوه سجدو تر منځ کښېناستل بل
رکن.
* سنت طرٌقه دا ده چې کله د اولې سجدې نه سر پورته کړي نو تکبٌر به وواًٌ او د دوه
سجدو تر منځ به کښېنً ،حدٌث شرٌؾ کې راځې( :أن النبً ﷺ کان ٌکبر فً کل خفض
ورفع)][ .
ژباړه :نبً اکرم علٌه الصالة والسالم به په هر ځل ښکته کېدو او پورته کېدو سره تکبٌر
واٌه.

* د دوه سجدو تر منځ کښېناستل د لمانځه له ارکانو څخه دی ،دلٌل :حدٌث کې راځً رسول
هللا ﷺ ٌوه صحابً ته دلمانځه طرٌقه ښودله ،نو ورته وٌې فرماٌل( :ثم ارفع حتی تطمبن
جالسا)[ .متفق علٌه] بٌا -له سجدې نه -پورته شه تر دې چې په کښېناستلو ډاډمن شې.
د عابشې رضً هللا عنها په حدٌث کې راؼلً دي چې( :أن النبً ﷺ کان إذا رفع رأسه
من السجدة لم ٌسجد حتی ٌستوي جالسا)[ .رواه مسلم]
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ به چې کله له –ړومبۍ -سجدې نه سر مبارک راپورته کړ ،نو –
دوٌمه -سجده به ٌې تر هؽې نه کوله چې برابر به کښېناست.
* د دوو سجدو تر منځ د ناستې طرٌقه :چپه پښه (قدم) به څملوي او ښۍ پښه به ودروي.
همدا کٌفٌت د عابشې رضً هللا عنها په حدٌث کې بٌان شوی دی ،فرماًٌ( :أن النبً ﷺ
کان إذا جلس افترش الٌسری ،و نصب الٌمنی)][ .
ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم به چې کله د دوه سجدو تر منځ کښېناسته نو کٌڼه (چپه) پښه
به ٌې هواره کړه او ښۍ پښه به ٌې ودروله .دا حدٌث په صحٌح مسلم کې دی .د ابو حمٌد په
رواٌت کې هم نقل دي چې( :أنه ﷺ کان ٌفعل ذلك) ][.او په همدې طرٌقه ټولو مسلمانانو
عمل کړی دی ،چې له مخکنٌوو سلفو نه ورته پاتې ده.
* د دواړو سجدو ترمنځ په ناسته کې د السونو اېښودلو سنت طرٌقه:
په څرګنده توګه له احادٌثو نه دا معلومېږي چې لمونځ کونکی به دواړه السونه په ورنونو
کېږدي ،په داسې حال کې چې د السونو ګوتې به ٌې خالصې ويٌ ،عنې د څپېړې په شکل
او په مسواکه ګوته اشاره کول ورته جابز نه دي.
* مستحبه دا ده چې د ښۍ پښې ګوتې به قبلې ته مخامخ کړي ،ځکه چې ښۍ پښه (قدم)
ودرول سنت دي او کله چې پښه ودروله شً نو ګوتې ٌې خامخا قبلې ته مخامخ کېږي.
* د دوو سجدو تر منځ دعا وٌل واجب دي او دا دعا به درې ځلې واًٌ( :رب اؼفرلً).اې
هللا ما ته بښنه وکړې ،که درې ځلې نه زٌات ووٌل شً نو څه باک نه کوي .په ٌوه صحٌح
حدٌث کې له حذٌفه نه ثابت دي چې( :أن النبً ﷺ کان ٌقول بٌن السجدتٌن( :رب
اؼفرلً ،رب اؼفرلً)[ .رواه النسابً]

ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم به د دوه سجدو تر منځ دا دعا وٌله( :رب اؼفرلی،رب
اؼفرلی) .علما واًٌ دا دعا به رسول هللا ﷺ باربار وٌله ،ځکه چې رسول هللا به د دوه
سجدو تر منځ د سجدې په مقدار کښېناسته.
له ابن عباس نه نقل دی( :أن النبً صلی هللا علٌه وسلم کان ٌقول ذکرا آخر وهو( :اللهم
اؼفرلً ،وارحمنً ،واهدنً ،وارزقنً)[ .رواه الترمذي]
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ به دا دعاء هم وٌله چې( :اللهم اؼفرلً ،وارحمنً )...اې هللا! ما ته
بښنه وکړې او په ما رحم وکړې او هداٌت راته وکړې او روزي راته راکړې .ځٌنې حفاظو
(محدثٌنو) دې حدٌث ته د ضعؾ اشاره کړې ده .د امام أحمد رحمه هللا په نظر د حذٌفه په
رواٌت چې کوم حدٌث مخکې تېر شو ،هؽه د ابن عباس رضً هللا عنهما د رواٌت په نسبت
ډېر قوي دی ،لٌکن د ابن عباس رضً هللا عنهما په رواٌت چې کومه دعاء ده ،وٌل ٌې جابز
دي ،کوم باک نه لري.
* له دوٌمې سجدې نه ووروسته کښېناستل :دوٌم رکعت ته له پورته کېدو نه مخکې لږ
ؼوندې کښېناستل په کار دي ،چې دې ناستې ته د فقهاوو په اصطالح کې «جلسة
االستراحة» واًٌ .دا جلسه زٌات نه زٌات د استحباب په درجه کې دهٌ ،عنې که چا ونه کړه
باک نه لري.
لمونځ کوونکی چې کله دوٌم رکعت ته پاڅېږي نو السونه به پر زمکه تکٌه کوي او که په
زنګنونو؟ د مصنؾ حفظه هللا په نظر «جلسة االستراحة» مستحبه نه دهٌ ،عنې فورا به
پاڅېږي په داسې حال کې چې السونه به په زنګنونو تکٌه کړي ،نه پر زمکه.
***

دوٌم رکعت:
* دوٌم رکعت هم د ړومبً رکعت په څېر اداء کول په کار دي ،ځکه چې نبً کرٌم ﷺ
ٌوه صحابً ته د لمونځ ښودلو پر مهال وفرماٌل( :ثم افعل هذا فً صالتك کلها)[ .متفق
علٌه]
ژباړه :بٌا په ټول لمانځه کې همدؼسې کوهٌ ،عنې په اول رکعت کې چې دې څه کړي او
وٌلً ،په پاتې ټولو رکعتونو کې همدؼسې وکړه.

۞ دؼه الندې څو کارونه په دوٌم رکعت کې نشته:
 -۶تکبٌرتحرٌمه :په دوٌم رکعت کې تکبٌر تحرٌمه نشته ،ځکه دؼه تکبٌر د لمانځه د پٌل
کولو لپاره مشروع شوی دی او په دې تکبٌر سره د لمانځه پٌل په اول رکعت کې شوی دی.
 -۲د استفتاح دعاء :د لمانځه شروع کولو دعاء ٌوازې په ړومبً رکعت کې مقرره شوې ده،
په دوٌم رکعت کې ٌې لوستل نشته ،که په اول رکعت کې درنه هېره شً ٌا ٌې قصدا
پرېږدې ،نو بٌا ٌې هم وٌل نشته ،ځکه د دې محل (د وٌلو ځای) اول رکعت إ او هؽه فوت
شوی دی.
 -۳نٌت تازه کول :دوٌم رکعت کې دوباره نٌت کول نشته د لمانځه په شروع کې چې کوم
نٌت شوی وي ،همؽه د ټولو رکعتونو لپاره کافً دی.
***
لومړی تشهد:
* په ړومبۍ قاعده کې د السونو اېښودلو دوې طرٌقې دي :په کومه طرٌقه مو چې عمل وکړ
صحٌح ده ،ځکه چې دواړه طرٌقې په احادٌثو کې ثابتې دي.
لومړۍ طرٌقه :ښی الس به په ښً ورون او چپ الس به په چپ ورون (پتون) باندې
کېږدې ،د عبد هللا بن الزبٌر رضً هللا عنهما په رواٌت کې راځې چې( :أن النبً ﷺ کان
إذا جلس وضع ٌده الٌمنی علی فخذه األٌمن وٌده الٌسری علی فخذه األٌسر ،و ألقم ٌده الٌسری
رکبته) .و هذا اللفظ ثابت فً صحٌح مسلم.
ژباړه:کله به چې نبً علٌه الصالة والسالم تشهد ته کښېناست ښی الس به ٌې په ښً ورون
او چپ الس به ٌې په چپ ورون کېښود .دا حدٌث په دې الفاظو په صحٌح مسلم کې شته .د
(و القم) معنی علماوو داسې کړې چېٌ :جوؾ کفه الٌسری قابضة علی رکبته الٌسریٌ .عنې
په چپ ورؼوي به چپ زنګون په داسې ډول ونٌسً چې ګوتې ٌې ٌو تر بله پرانستې وي.
دوٌمه طرٌقه :ښی الس به پر ښً زنګون او چپ الس به پر چپ زنګون کېږدي ،د ابن
عمر رضً هللا عنهما په رواٌت کې راځً چې( :أن النبً ﷺ کان إذا جلس وضع ٌدٌه
علی رکبتٌه) و هذا اٌضا ثابت فً صحٌح مسلم.
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ چې به کله تشهد ته کېناست نو السونه به ٌې پر زنګنونو کېښودل.

* ځنې وخت چپ الس پر چپ زنګون باندې په داسې ډول اٌښودل چې ګوتې ٌې پرانستې
وي ،سنت دي ،لکه مخکې چې د عبدهللا بن الزبٌر رضً هللا عنهما په حدٌث کې په دې
الفاظو تېر شول چې (والقم ٌده الٌسری رکبته) .نو مناسبه دا ده چې دا د تورک په حالت کې
وشً ،ځکه له تورک نه ؼٌر په تلقٌم کولو کې تکلؾ او مشقت دی.
۞ د تشهد پر مهال د السونو اٌښودلو درې کٌفٌته په احادٌثو کې راؼلً دي:
د تشهد پر مهال دالسونو اٌښودلو درې کٌفٌته په احادٌثو کې راؼلً دي :په کوم کٌفٌت چې
عمل وشً جابز دی ،بهتره دا ده چې کله په اوله طرٌقه عمل وکړي ،کله په دوٌمه او کله په
درېٌمه ،درېواړه طرٌقې سره له دلٌله په الندې توګه ذکر کېږی:
 -۶دښً الس کوچنۍ او ور سره دوٌمه ګوته به را بندې کړي او د منځ ګوته به د ؼټً
ګوتً سره ٌو ځای کړۍ «حلقه» کړي او په شهادت ګوته (مسواک ګوته) به د هللا تعالی د
توحٌد اشاره وکړي ،دا طرٌقه د وابل بن حجر رضً هللا عنه په حدٌث کې راؼلې ده ،او
هؽه صحٌح رواٌت دی.
 -۲د شهادت له ګوتې نه ؼٌر د الس نوري ټولې ګوتې به رابندې کړي او ؼټه ګوته به د
شهادت ګوتې له بٌخ سره کېږدي او په مسواک ګوته به اشاره وکړي ،په صحٌح مسلم کې د
ابن عمر رضً هللا عنهما په حدٌث کې راؼلً دي( :أن النبً ﷺ قبض علی ٌدٌه ثالثة و
خمسٌن)[ .رواه مسلم]
ژباړه :نبً کرٌم ﷺ د الس د ګوتو په رابندولو سره د دري پنځوس عدد شکل جوړ کړ.
 -۳د ښً الس ګوتې به ټولې رابندې کړي ،ؼٌر د شهادت له ګوتً نه ،بٌا به په همدې ګوته
اشاره وکړي ،دا طرٌقه هم په صحٌح مسلم کې د ابن عمر رضً هللا عنهما په رواٌت کې
راؼلې ده ،واًٌ( :أن النبً ﷺ قبض أصابعه کلها و أشار بالسبابة)[ .رواه مسلم]
ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم ټولې ګوتې رابندې کړې او په سبابه ګوته ٌې اشاره وکړه.
* دؼه ذکر شوې طرٌقې لکه د ګوتو رابندول او اشاره کول ٌوازې تشهد ته د ناستې پر
مهال دي ،د دوو سجدو په منځ وؼٌره کې نشته ،ابن عمر رضً هللا عنهما واًٌ( :إذا قعد
للتشهد) ٌعنې دؼه مذکورې طرٌقې به صرؾ تشهد ته د ناستې پر مهال کوي.

* د اشارې کولو پر مهال به د شهادت ګوته اوچته نٌسً ،ټٌټ نٌولٌ ،ا خوځول ٌې نشته،
ځکه په صحٌحو احادٌثو کې ٌې چېرته ٌادونه نه ده راؼلې! په داسې حال کې چې اصل په
عباداتو کې توقٌؾ دی.
په صحٌح مسلم کې د عبد هللا بن الزبٌر رضً هللا عنهما په رواٌت کې راؼلً دي( :کان
رسول هللا ﷺ إذا قعد فً الصالة جعل قدمه الٌسری بٌن فخذه وساقه ،و فرش قدمه الٌمنی،
و وضع ٌده الٌسری علی رکبته الٌسری ،و وضع ٌده الٌمنی علی فخذه الٌمنی وأشار
بإصبعه)[ .رواه مسلم]
ژباړه :کله به چې نبً اکرم ﷺ په لمانځه کې تشهد ته کښېناست ،نو د چپې پښې قدم به
ٌې د ورون او پنډۍ په مابٌن کې ساتلو او د ښۍ پښې قدم به ٌې هوار کړ ،چپ الس به ٌې
پر چپ زنګون او ښی الس به ٌې پر ښً ورون کېښود او په مسواک ګوته به ٌې اشاره
وکړه.
همدا رنګه په مسلم شرٌؾ کې د عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما په رواٌت شوي بل حدٌث
کې راځً( :أن رسول هللا ﷺ کان إذا قعد فً التشهد وضع ٌده الٌسری علی رکبته الٌسری
ووضع ٌده الٌمنی علی رکبته الٌمنی وعقد ثالثة وخمسٌن وأشار بالسبابة)[ .رواه مسلم]
ژباړه :رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم به چې کله تشهد ته کښېناست ،نو چپ الس به ٌې پر
چپ زنګون او ښی الس به ٌې پر ښً زنګون کېښود .د دري پنځوس عدد شکل به ٌې جوړ
کړ او په سبابه ګوته به ٌې اشاره وکړه.
په مسند أحمد کې د وابل بن حجر نه نقل دي واًٌ( :رأٌت النبً ﷺ حٌن کبر رفع ٌدٌه
حذاء أذنٌه ،ثم حٌن رکع ،ثم حٌن قال :سمع هللا لمن حمده رفع ٌدٌه ،ورأٌته ممسکا ٌمٌنه علی
شماله فً الصالة ،فلما جلس حلق بالوسطی واإلبهام وأشار بالسبابة ،و وضع ٌده الٌمنی علی
فخذه الٌمنی ،ووضع ٌده الٌسری علی فخذه الٌسری).
ژباړه :له وابل بن حجر نه رواٌت دی واًٌ چې :نبً کرٌم ﷺ مې ولٌد چې کله ٌې
لمانځه ته «هللا أکبر» واٌه ،نو دواړه السونه ٌې د ؼوږونو تر برابرۍ پورته کړل ،بٌا کله
چې رکوع ته الړ او هؽه مهال چې «سمع هللا لمن حمده» ٌې ووٌله نو السونه ٌې پورته
کړل او په لمانځه کې مې په داسې حال کې ولٌد چې ښی الس ٌې د چپ الس له پاسه نٌولً
إ .او کله چې ـــ تشهد ته -کېناست نو منځنۍ ګوته ٌې له ؼټې ګوتې سره ٌو ځای کړۍ کړه

او په سبابه ګوته ٌې اشاره وکړه .ښی الس ٌې په ښً ورون او چپ الس ٌې پر چپ ورون
باندې اٌښی إ.
په دؼو ټولو ذکر شوٌوو صحٌحو احادٌثو کې د اشارې کولو ٌادونه راؼلې ،خو اشارې سره
د ګوتې خوزولو ٌادونه په ٌوه حدٌث کې هم ونه شوه.
* اوله قاعده د لمانځه له واجباتو څخه ده .که چېرې په هېره سره پاتې شې نو سجده سهوه
الزمېږي او د وجوب دالبل ٌې دا دي:
 -۶رسول هللا ﷺ ورباندې مداومت «همٌشوالی» کړی او په حدٌث کې راؼلً دی چې:
(صلوا کما رأٌتمونً أصلً)[ .متفق علٌه].
ژباړه :هماؼسې لمونځ اداء کړئ چې څنګه مو زه په لمونځ کولو لٌدلی ٌم.
او که په هېره ترې پاتې شً ،نو بٌا ٌې هم په سجده سهوې سره نقصان جبٌره کېدی شً.
 -۲د ابن مسعود په رواٌت حدٌث دی چې( :قولو :التحٌات هلل)[ .رواه الشٌخان] التحٌات هلل
«تشهد» وواٌاٌ .عنې أمر ٌې کړی او أمر په وجوب داللت کوي.
 -۳رسول هللا ﷺ په تشهد ډېر اهتمام (پاملرنه) کړې چې دا هم پر وجوب داللت کوي
لکه څنګه چې د ابن عباس رضً هللا عنهما په رواٌت کې راؼلً دي واًٌ( :کان رسول هللا
ﷺ ٌعلمنا التشهد کما ٌعلمنا السورة من القرآن ،فٌقول :قولوا :التحٌات المبارکات،الصلوات
الطٌبات هلل ،سالم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا وبرکاته ،سالم علٌنا ،وعلی عباد هللا الصالحٌن،
أشهد أن ال إله إال هللا ،و أشهد أن محمدا رسول هللا )[.رواه مسلم]
ژباړه :ابن عباس رضً هللا عنهما واًٌ :مونږ ته به رسول هللا ﷺ تشهد داسې راښودلو،
لکه د قرآن کرٌم سورت به ٌې چې راښودلو ،راته وٌل به ٌې چې :وواٌا( :التحٌات
المبارکات )...ټول ژبنې مبارک عبادتونه او بدنً پاک عبادتونه هللا جل جالله لره دي ،سالم
او د هللا رحمتونه او برکتونه دې وي په تا اې پٌؽمبره ،سالم دې وي پر مونږ او د هللا په
نٌکو بندګانو ،زه ګواهً ورکوم چې بې له هللا جل جالله بل هٌڅوک د بنده ګۍ البق نشته،
او زه ګواهً ورکوم چې محمد ﷺ د هللا پٌؽمبر دی.
د تشهد دعاء د ابن مسعود په رواٌت کې په دې الفاظو راؼلې ده چې( :التحٌات هلل
والصلوات و الطٌبات ،السالم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا وبرکاته ،السالم علٌنا وعلی عباد

هللا الصالحٌن ،أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) .دا رواٌت په صحٌحٌنو
کې را ؼلی او په أبمه وو کً امام أحمد رحمه هللا ؼوره کړی دی.
قال اإلمام أبوعٌسی الترمذي رحمه هللا (حدٌث ابن مسعو قد روي عن ؼٌر أوجه وهو أصح
حدٌث روي عن النبً ﷺ فً التشهد ،والعمل علٌه عند أکثر أهل العلم من أصحاب النبً
ﷺ ومن بعدهم من التابعٌن[ .الجامع الصحٌح سنن الترمذي]
ژباړه :ټول ژبنې ،بدنً ،او مالً عبادتونه هللا جل جالله لره دي ،سالم او د هللا رحمتونه او
برکتونه دې وي پر تا ای پٌؽمبره ،سالم دې وي پر مونږ او د هللا پر نٌکو بنده ګانو ،ګواهً
ورکوم چې له هللا تعالی نه پرته بل هٌڅوک د عبادت وړ نشته او ګواهً ورکوم چې محمد
ﷺ د هللا بنده او رسول دی .امام ترمذي رحمه هللا واًٌ :د ابن مسعود په ډېرو سندونو
کې راؼلً دي چې دا په تشهد کې له رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم نه صحٌحترٌن رواٌت
دی .د صحابه کرامو ،او تابعٌنو له جملې نه ډېرو د علم خاوندانو پرې عمل کړی دی.
۞ په تشهد کې نور آحادٌث هم راؼلً دي:
 -۶د عمر بن الخطاب حدٌث په دې الفاظو راؼلی دی چې:
(التحٌات الزاکٌات هلل ،والصلوات الطٌبات هلل[ )...أخرجه مالك فً الموطؤ] باقً الفاظ ٌې د
ابن مسعود د حدٌث په شان دي .دؼه تشهد امام مالک رحمه هللا ؼوره کړی دی.
 -۲په دې اړه د ابن عباس رضً هللا عنهما حدٌث هم په دې الفاظو راؼلی دی چې:
(التحٌات المبارکات ،والصلوات الطٌبات هلل[ )....أخرجه مسلم] .باقً الفاظ ٌې د ابن مسعود
د حدٌث پشان دي او دؼه تشهد امام شافعً رحمه هللا ؼوره کړی دی.
د تشهد کومې درې ډوله دعاګانې چې پاس ذکر شوې ،د هؽو له جملې نه چې هره ٌوه ٌې
ووٌل شً ،لمونځ صحٌح دی .ولې بهتره دا ده چې لمونځ کونکی کله ٌو تشهد وواًٌ او کله
بل .د دې لپاره چې په ټولو احادٌثو عمل راشً ،هڅه دې وکړي چې په زٌاتو وختونو کې
هؽه تشهد وواًٌ کوم چې د ابن مسعود په رواٌت نقل دی ،ځکه چې دا په صحٌحٌنو کې
راؼلی او أصح رواٌت دی .د ترجٌح نور اسباب ٌې هم مصنؾ په اصل کتاب کې ذکر کړي
دي.
* په اول تشهد کې درود شرٌؾ (اللهم صل) وٌل نشته ،ځکه چې دا په وروستً تشهد پورې
خاص دی.

ابن القٌم رحمه هللا واًٌ ( :التشهد األول تخفٌفه مشروع ،و کان النبً ﷺ إذا جلس فٌه
کؤنه علی الرضؾ ،و لم ٌثبت عنه أنه کان ٌفعل ذلك فٌه  -أي الصالة علٌه ﷺ فً التشهد
األول – و ال علمه لألمة و ال ٌعرؾ أن أحدا من الصحابة استحبه))(.
د ړومبً تشهد لنډول ٌو مشروع کار دی ،نبً علٌه الصالة والسالم به چې کله ړومبً تشهد
ته کښېناست ،ګوٌا په ګرم کاڼً ناست دی – ٌعنې لنډولو به ٌې– له نبً علٌه الصالة والسالم
نه په ړومبً تشهد کې درود ثابت نه دی او نه ٌې په دې اړه امت ته ښودنه کړې ،همدا راز
په صحابه وو کې هم چا ورته مستحب نه دی وٌلً.
***
له ړومبً تشهد نه درېٌم رکعت ته پاڅېدل:
* له ړومبً تشهد نه درېٌم رکعت ته پورته کېدو پر مهال السونه اوچتول سنت دي .د ابن
عمر رضً هللا عنهما په اړه نقل دي چې( :کان إذا دخل فً الصالة کبر و رفع ٌدٌه ،و إذا
رکع رفع ٌدٌه ،و إذا قال :سمع هللا لمن حمده) رفع ٌدٌه ،و إذا قام من الرکعتٌن رفع ٌدٌه .و
رفع ذلك ابن عمر إلی النبً ﷺ[ .صحٌح البخاري] و بوب البخاری( :باب رفع الٌدٌن إذا
قام من الرکعتٌن).
ژباړه :ابن عمر رضً هللا عنهما به چې کله لمانځه ته داخلېده نو تکبٌر به ٌې وواٌه او
دواړه السونه به ٌې د اوږو تر برابرۍ پورته کړل او چې کله به رکوع ته ښکته کېده نو
السونه ٌې پورته کول او چې کله به ٌې «سمع هللا لمن حمده» ووٌله نو السونه به ٌې پورته
کړل او چې کله به له دوٌم رکعت نه پورته کېده نو بٌا ٌې هم السونه پورته کول .ابن عمر
رضً هللا عنهما ددې نسبت رسول هللا ته کړی دی .امام بخاري رحمه هللا په دې عنوان
مستقل باب تړلی دی چې( :باب :له دوٌم رکعت نه د پاڅېدلو پر وخت د السونو پورته
کول).
د ابو حمٌد الساعدي په اړه نقل دي چې :أنه کان فً عشرة من أصحاب رسول هللا ﷺ
منهم ابوقتادة و قال أبوحمٌد( :أنا أعلمکم بصالة رسول هللا ﷺ إلی أن قال :ثم إذا قام من
الرکعتٌن کبر ،و رفع ٌدٌه حتی ٌحاذي بهما منکبٌه ،کما کبر عند افتتاح الصالة)[ .سنن أبً
داود]

ژباړه :هؽه د لسو صحابه کرامو سره إ چې په دوث کې ابو قتاده هم موجود إ نو ابوحمٌد
ووٌل چې :زه په تاسې کې د رسول هللا ﷺ په لمانځه باندې ښه پوهسږم ...تر دې پورې
چې وٌې وٌل :بٌا به چې هؽه ﷺ له دوٌم رکعت نه پاڅېده نو دواړه السونه به ٌې پورته
کړل تر دې چې د دواړو اوږو سره به ٌې برابر کړل ،هماؼسې لکه د لمانځه په شروع کې
به ٌې چې تکبٌر واٌه -او السونه به ٌې ورسره پورته کول.-
پاتې لمونځ:
* لمونځ کوونکی به باقً لمونځ ٌ-عنې درېٌم او څلورم رکعت -د ړومبً او دوٌم رکعت په
شان اداء کوي .نبً علٌه الصالة والسالم ٌوه صحابً ته د لمانځه ښودلو پر مهال وفرماٌل:
(ثم افعل هذا فً صالتك کلها)[ .متفق علٌه]
ژباړه :بٌا په ټول لمانځه کې همدؼسې کوه.
***
وروستی تشهد:
* آخرې تشهد د لمانځه له ارکانو څخه ٌو رکن دی .د ابن مسعود رضً هللا عنه په رواٌت
کې راځً ،هؽه واًٌ چې( :کنا نقول قبل أن ٌفرض التشهد :السالم علی هللا ،السالم علی
جبرٌل ،السالم علی مٌکاٌٌل ،فقال النبً ﷺ :قولو التحٌات هلل[.)....رواه النسابً]
ژباړه :له تشهد فرض کېدو نه وړاندې به مونږ داسې وٌل چې :السالم علی هللا ،السالم علی
جبرٌل ،السالم علی مٌکاٌٌل ،نو نبً علٌه الصالة والسالم راته وفرماٌل :داسې وواًٌ چې:
التحٌات هلل.......
د تشهد پر فرضٌت باندې بل دلٌل دادی چې :رسول هللا ﷺ ورباندې مداومت
«همٌشوالی» کړی دی ،کله ٌې هم نه دی پرٌښی.
په داسې حال کې چې رسول هللا فرماًٌ( :صلوا کما رأٌتمونً أصلً)[ .متفق علٌه]
* په وروستۍ قاعده کې درود شرٌؾ -اللهم صل -...لوستل سنت مإکد دي او ځٌنې علماء
ورته واجب واًٌ.
۞ د درود شرٌؾ د مإکد والً دالبل:

 -۶د فضالة بن عبٌد هللا حدٌث دی چې( :أن رسول هللا ﷺ رأی رجال ٌصلً لم ٌحمد هللا
ولم ٌمجده ،ولم ٌصل علی النبً ﷺ فقال النبً ﷺ":عجل هذا" ثم دعاه النبً ﷺ
فقال":إذا صلی أحدکم فلٌبدأ بحمد ربه والثناء علٌه ،ولٌصل علی النبً ﷺ ،ولٌدع ماشاء).
[سنن البٌهقً]
ژباړه :رسول هللا صلی هللا عله وسلم ٌو سړی ولٌده چې لمونځ ٌې کولو خو په لمانځه کې ٌې
نه د هللا ستاٌنه وکړه ،نه ٌې د هؽه لوًٌ بٌان کړه او نه ٌې پر نبً صلی هللا علٌه وسلم باندې
درود وواٌه ،نو نبً علٌه الصالة والسالم وفرماٌل :دې سړي بېړه وکړه ،بٌاٌې راوؼوښت او
ورته وٌې وٌل :کله چې ستاسې نه ٌو تن لمونځ کوي ،نو په کار ده چې د خپل رب په ستاٌنه
او ثناء ٌې پٌل کړي ،پر نبً صلی هللا علٌه وسلم دې درود وواًٌ او د خپلې خوښې دعاء
دې وؼواړي.
 -۲د کعب بن عجرة په رواٌت کې راؼلً هؽه واًٌ :خرج علٌنا النبً ﷺ ،فقلناٌ :ارسول
هللا! قد علمنا کٌؾ نسلم علٌك ،فکٌؾ نصلً علٌك؟ قال :قولوا :اللهم صل علی محمد وعلی
آل محمد کما صلٌت علی إبراهٌم إنك حمٌد مجٌد ،اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد کما
بارکت علی آل إبراهٌم إنك حمٌد مجٌد[.متفق علٌه] و فً لفظ :کما صلٌت علی إبراهٌم وعلی
آل إبراهٌم.
ژباړه :کعب بن عجرة واًٌٌ :و ځلې د هللا رسول ﷺ زمونږ لورې ته راؼی ،نو مونږ
ورته ووٌل :ای د هللا رسوله! مونږ پر تا سالم وٌل زده کړيدي ،خو پر تا درود شرٌؾ به
څنګه واٌو؟ وٌې فرماٌل :داسې وواًٌ چې( :اللهم صل.) ...
ژباړه :ای هللا! پر محمد ﷺ او د محمد ﷺ پر آل باندې درود ولٌږه ،لکه څنګه چې
دي د ابراهٌم علٌه السالم پر آل باندې درود لېږلی دی ،په رښتٌا سره ته ستاٌلی شوی ،او د
لوًٌ خاوند ٌې ،ای هللا! برکت نازل کړه پر محمد صلی هللا علٌه وسلم او د محمد صلی هللا
علٌه وسلم پر آل باندې ،لکه څنګه چې دې برکت نازل کړې د ابراهٌم علٌه السالم پر آل
باندې په رښتٌا سره ته ستاٌلی شوی او د لوًٌ خاوند ٌې.
دا حدٌث په دې الفاظو متفق علٌه دی او په بخاري کې ورسره دا الفاظ هم زٌات شوي دي
چې( :کما صلٌت علی إبراهٌم وعلی آل إبراهٌم).
د کعب بن عجرة حدٌث د درود شرٌؾ الفاظو ته پوره شامل دی.

* د وروستً تشهد په آخره کې د هؽې دعاء وٌل هم سنت دي چې په کې له څلورو شٌانو
څخه پناه ؼوښتل راؼلً دي.
عن أبً هرٌرة أن النبً صلی هللا عنه وسلم قال( :إذا انتهی أحدکم من تشهده فلٌستعذ من
أربع :من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،وفتنة المحٌا والممات ،وفتنة المسٌح الدجال )[ .رواه
مسلم]
ژباړه :له أبوهرٌره نه نقل دي چې رسول هللا ﷺ وفرماٌل :څوک چې له تشهد وٌلو نه
فارغ شً ،نو په کار ده چې له څلورو شٌانو څخه پناه وؼواړي -۶ :د جهنم له عذاب نه-۲ .
د قبر له عذاب نه -۳ .او د ژوند او مرګ له فتنې نه -۴ .او د مسٌح دجال له فتنې نه.
* له تشهد وٌلو او دؼو څلورو شٌانو څخه له پناه ؼوښتلو ووروسته ٌې چې کومه دعاء
خوښه وي د هللا تعالی نه دې وؼواړي.
د ابن مسعود په رواٌت کې راځً :أن النبً ﷺ لما ذکر له التشهد قال" :ثم ٌتخٌر من
الدعاء أعجبه إلٌه ،فٌدعو"[ .متفق علٌه]
ژباړه :کله چې نبً علٌه الصالة والسالم ته د تشهد ٌادونه وشوه نو وٌې وٌل :بٌا دې هؽه
دعاء ؼوره کړي چې ورته ډېره خوښه او په زړه پورې وي.
دلته وٌنا عامه ده ټولې هؽه دعاګانې په بر کې نٌسً چې د دنٌا او آخرت خٌر پکې وي ،په
خاصه توګه زٌاتو وختونو کې هؽه دعاګانې وٌل په کار دي کومې چې په آحادٌثو کې راؼلً
دي ،ځکه دا ډېرې جامع او شاملې دعاګانې دي.
***
سالم ګرځول
* د لمانځه په پای کې به ښً او چپ لوري ته سالم وګرځوي او دا د لمانځه له ارکانو څخه
دی ،د سالم الفاظ دا دی :السالم علٌکم ورحمة هللا.
* په سالم ګرځولو کې سنت طرٌقه دا ده :چې ښً او چپ لورې ته به په دومره اندازه کې
ګوري چې د اننګو سپٌنوالی ٌې مقتدٌانو ته ښکاره شً.
د ابن مسعود په حدٌث کې راځً هؽه واًٌ( :ثم سلم عن ٌمٌنه و عن شماله حتی رإي
بٌاض خده و قال :السالم علٌکم ورحمة هللا)[ .أبو داود و الترمذي]

ژباړه :بٌا ٌې ښً او چپ لور ته سالم وګرځولو تر دې چې د اننګو سپٌنوالی ٌې ولٌدل شو
او «السالم علٌکم ورحمة هللا» الفاظ ٌې ووٌل.
* په سالم ګرځولو کې بله سنت طرٌقه داده :چې د سالم په الفاظو کې به مد «اوږدول» نه
کوي ،دلٌل :په حدٌث شرٌؾ کې راؼلً دي چې ( :أن النبً ﷺ قال( :حذؾ السالم
سنة).)(.
امام أحمد او ابن مبارک رحمهما هللا وٌلً دي :د (حذؾ السالم) مطلب دا دی چې د سالم
الفاظ به نه اوږدوي.
* په وروستً تشهد کې سنت طرٌقه دا ده :چې لمونځ کونکی تورک وکړي ،د تورک مطلب
دا دی چې ښۍ پښه «قدم» به ودروي او چپه پښه به د ښۍ پښې څخه الندې وباسً او پر
زمکه به کښېنً چې دؼه ډول ناسته «تورک» ٌوازې په دوٌم تشهد پورې خاص دی ،په
ړومبً تشهد کې به «تورک» نه کوي.
***
په لمانځه کې اطمٌنان او خشوع:
* په اطمٌنان سره لمونځ کول د لمانځه له ارکانو څخه دی او د اطمٌنان لږه اندازه دا ده چې
د واجب ذکر ٌ-و ځلې تسبٌح وٌلو -په انذازه د لمانځه هر رکن په سکون او آرام سره ادا
کړي.
د اطمٌنان په رکنٌت باندې دلٌل :نبً علٌه الصالة والسالم ٌوه صحابً ته وفرماٌل( :ثم ارکع
حتی تطمبن راکعا) .بٌا رکوع وکړه تر دې چې په رکوع باندې ډاډمن «مطمبن» شې .او
همدؼسې نور ارکان هم په اطمٌنان او آرام سره اداء کول په کار دي.
له حذٌفه نه په رواٌت شوي حدٌث کې راؼلً دي چې( :أنه رأی رجال ٌصلً و الٌطمبن فً
صالته فقال له( :إنك لم تصل ،ولو مت لمت علی ؼٌر الفطرة التً فطرهللا علٌها محمدا
ﷺ )[ .رواه البخاري]
ژباړه :حذٌفه ٌو سړی په لمانځه ولٌو په داسې حال کې چې په لمانځه کې ٌې اطمٌنان نه
کاوه ٌ-عنې رکوع او سجده ٌې په بېړه اداء کول ،-نو حذٌفه ورته ووٌل :تا لمونځ نه دی
کړی او که په دې حالت کې مړ شې نو ته به په هؽه دٌن نه ٌې مړ شوی په کوم چې هللا
تعالی محمد ﷺ پٌدا کړی دیٌ ،عنې ته به مسلمان نه مرې!.

* خشوع په لمانځه کې مستحب او سنت ده :امام ابن قٌم رحمه هللا د خشوع تعرٌؾ داسې
کړی دی چې ( :الخشوع :قٌام القلب بٌن ٌدي الرب بالخضوع والذل ،والجمعٌة علٌه).
[مدارج السالکٌن]
ژباړه :د هللا تعالی پر وړاندې خپل زړه په عاجزۍ او خاکسارۍ سره ودرولو ته خشوع
واًٌ.
په لمانځه کې د خشوع اهمٌت د رسول هللا ﷺ او د مشرانو صحابه وو څخه په تواتر
سره نقل دی .له دې کبله عابشة صدٌقه رضً هللا عنها واًٌ( :أن النبً ﷺ كان ٌصلى
أربعا فال تسؤل عن حسنهن وطولهن)[ .متفق علٌه]
ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم به څلور رکعته لمونځ کولو چې د ښاٌست او اوږدوالً
پوښتنه ٌې مه کوه.
* په لمانځه کې پرلپسې ډېر خوزٌدل راخوزٌدل لمونځ باطلوي.
* فقهاوو د (الحرکة الکثٌرة) مفهوم دا بٌان کړی دی چې( :أنه إذا رإي الرجل ظن أنه لٌس
فً صالة) .که څوک ٌې ووٌنً نو د لمونځ کوونکً ګومان پرې نه کوي .نو په دې سره
لمونځ باطلٌږي.
**
په لمانځه کې مخً ته ستره ودرول:
* لمونځ کوونکً لپاره مخې ته ستره ودرول سنت مإکد ده ،دلٌل ٌې د نبً علٌه الصالة
ص ِّل إِلَى س إت َرة َو إل ٌَ إدن ِم إن َها) [واه أبو داود و
صلَّى أَ َحدك إم َ ،ف إلٌ َ
والسالم دا وٌنا ده چې( :إِ َذا َ
صححه األلبانً] ژباړه :کله چې له تاسې نه ٌو څوک لمونځ کوي ،نو سترې ته دې لمونځ
وکړي او سترې ته دې نږدې ودرېږي.
* ستره باٌد ودرول شً نه دا چې پر زمکه څملول شً.
* د سترې اوږدوالی «طول» :د سترې اوږدوالی باٌد د اوښ د پاالن (کتې) د وروستۍ
حصې په اندازه وي ،چې هؽه تقرٌبا ٌو ګز برابرېږي ،نو په دې حساب د سترې اوږدوالی د
ٌوه شرعً ګز په اندازه په کار دی.

مسلم شرٌؾ کې د عابشې صدٌقې رضې هللا عنها په رواٌت حدٌث دی چې( :س ِب َل َرسول
صلَّى َّ
صلًِّ َ ،ف َقا َل  :م إِثل م إإخ َِر ِة الرَّ حإ ِل) [رواه مسلم]
َّ ِ
هللا َعلَ إٌ ِه َو َسلَّ َم َعنإ س إت َر ِة إالم َ
هللا َ
ژباړه :له رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم څخه د سترې په اړه پوښتنه وشوه نو وٌې فرماٌل:
د اوښ د پاالن د آخري حصې په اندازه.
د ستری پلنوالی :فقهاوو وٌلً دي چې په شرٌعت کې د سترې پلنوالی کومه ټاکلې اندازه نه
لري ،دېوال هم ستره کېدلی شً ،دؼه شان ؼشی وؼٌره هم ستره کېدلی شً ،ځکه نبً کرٌم
ﷺ د ؼشً ،اوښ او دېوال په څٌر شٌان ستره ګرځولً دي.
* د لمونځ کوونکً مخې ته تېرېدل حرام دي .دلٌل ٌې :د رسول هللا ﷺ دا وٌنا ده چې:
(لو ٌعلم المار بٌن ٌدي المصلً ماذا علٌه لكان أن ٌقؾ أربعٌن خٌرا له من أن ٌمر بٌن
ٌدٌه)[.متفق علٌه]
ژباړه :که چېرې د لمونځ کوونکً مخې ته تېرٌدونکی په دې وپوهېږي چې دا څومره ګناه
لري نو څلوٌښت ورځې ٌا کالونه ودرېدل به ورته له دېنه ؼوره إ چې د لمونځ کوونکً په
مخ کې تېر شً.
* که ٌو څوک د لمونځ کوونکً مخې ته تېرېدل وؼواړي ،نو لمونځ کوونکی به ٌې منعه
کوي او په دې کې د فقهاوو تر منځ اختالؾ هم نشته.
د ابو سعٌد الخدري په رواٌت کې راځً( :إذا اتخذ أحدکم ما ٌستره فً صالته ،فإذا أحد أراد
أن ٌمر بٌنه وبٌن سترته فلٌرده،فإن أبی فلٌقاتله،فإنه شٌطان))(.
ژباړه :که له تاسې نه چا په لمانځه کې ځان ته ستره ودرولې وي او ٌو څوک د دې لمونځ
کوونکً او سترې تر منځ تېرېدل وؼواړي ،نو لمونځ کوونکً ته په کار ده چې مخه ٌې
ونٌسً او که بٌا هم نه منعه کېده نو ورسره دې وجنګېږي .ځکه هؽه شٌطان دی.
امام نووي او شوکانً رحمهما هللا له پورتنً حدٌث نه په استنباط سره ٌوه مسبله ذکر کړې
ده او هؽه دا چې :د لمونځ کوونکً مخې ته د تېرېدونکً منعه کول او ورسره جګړه کول
په هؽه صورت کې په کار دي چې لمونځ کوونکً مخې ته ستره اٌښې ويٌ ،عنې د لمانځه
نه مخکې ٌې خپل احتٌاطً تدبٌر نٌولی وي او که چا ستره نه وي ودرولً نو حق نه لري
چً مخې ته تېرېدونکً سره جګړه وکړي او ٌا ٌې په شدت سره منع کړي .دا مسبله ٌې د
حدٌث له دې الفاظو نه معلومه کړې ده( :إذا صلی أحدکم إلی ماٌستره) دلته "إذا" شرطٌة ده

ٌعنې جګړه ٌا شدت سره منع کول هؽه مهال جابز دی چې لمونځ کوونکً له احتٌاط نه کار
اخستی وي او مخې ته ٌې ستره ودرولې وي ،د نووي اوشوکانً رحمهما هللا خبره ډېره
مقبوله او د حدٌث الفاظو سره موافقه ده ،څوک چې پرته له سترې لمونځ کوي ،دا ٌو ډول
نقصان او کمی ده ،نو دا مناسبه نه ده چې ٌو څوک په خپله په نقصان واقع وي او بل چا
سره د هؽه په نقصان باندې جګړه کوي.
* که لمونځ کوونکً مخې ته ستره نه وي ودرولً ،نو په دې صورت کې ٌې مخې ته له
لرې نه تېرېدل جابز دي او له نږدې نه حرام.
د نږدېوالً اندازه :د لمونځ کوونکً د ودرٌدو له ځای نه د سجدې تر ځای پورې دهٌ .عنې
په دې صورت کې د لمونځ کوونکً مخې ته تېرېدل جابز نه دي.
* د لمونځ کوونکً مخې ته تېرېدل ،که څه هم حرام دي ،خو د لمونځ کوونکً لمونځ نه
باطلوي .مګر د درې شٌانو په تېرېدو سره ٌې لمونځ ماتېږي او هؽه درې شٌان :ښځه ،تور
سپی او خر دی.
د ابوذر په رواٌت حدٌث دی چې( :إذا صلی أحدکم فإنه ٌستره مثل آخرة الرحل ،فإذا لم
ٌضع مثل آخرة الرحل فإنه ٌقطع صالته المرأة ،والحمار ،والکلب األسود)[.أخرجه مسلم]
ژباړه :نبً علٌه الصالة والسالم ارشاد دی :کله چې له تاسې نه ٌو تن د لمانځه اراده وکړي
نو هؽه دې د اوښ پاالن (د کتې) د آخري برخې په اندازه ستره ودروي ،که چېرې ستره ٌې
ونه دروله نو دؼه درې شٌان ٌې لمونځ ماتوي :ښځه ،خر او تورسپی.
ٌوه سړي ابوذر ته ووٌل :د سور او ژېړ له منځه د تور سپً خاص کولو څه وجه ده؟
ابوذر په جواب کې ووٌل :ما له نبً کرٌم ﷺ نه دا پوښتنه کړې وه ،هؽه صلی هللا علٌه
وسلم راته وفرماٌل :تور سپی شٌطان دیٌ ،عنې په سپو کې شري ،خبٌث او بی فابدې ځناور
د ی.
***
د ښځو د لمانځه طرٌقه:
ښځې د لمانځه په ټولو مسابلو کې چې مخکې ٌې ٌادونه وشوه له نارٌنه وو سره برابرې
دي ،هؽه اذکار وي ،که قرآن لوستل وي او که د لمانځه نورې طرٌقېٌ ،عنې په بشپړه توګه

د نارٌنه وو پشان دي ،همدا رنګه سننو ،واجباتو او أرکانو کې له سړٌو سره برابرې دي،
ٌعنې د لمانځه ټول مسابل د نارٌنه او ښځو لپاره ٌو شان دي ،کوم توپٌر نه لري.
دلٌل :د دې الندې حدٌث عموم پرې داللت کوي :نبً علٌه الصالة والسالم فرماٌلً دي( :إنما
النساء شقابق الرجال)[.أخرجه مسلم] شقابق الرجال أي :نظابرهم وأمثالهم.
ژباړه :ښځٌنه د نارٌنهوو په څېر او مثل دي.
* ٌوازې په ٌوه مسبله کې ښځې له سړٌو نه مستثنی او جال ګڼل شوي دي او هؽه دا چې :په
سجده کې د سړٌو لپاره سنت طرٌقه دا ده چې څنګلې له اړخونو څخه جدا وساتً او د ښځو
لپاره سنت طرٌقه دا ده چې څنګلې له اړخونو سره جوختې وساتً ،همدا رنګه هر هؽه ځای
چې د سړٌو لپاره پکې مجافات) اندامونه له ٌو بل نه لرې ساتل (سنت وي نو د ښځو لپاره
پکې انضمام (جوختول) سنت دي.
قال ابن رجب رحمه هللا :فؤما المرأة فال تتجافی بل تتضام و علی هذا أهل العلم.)( .
ژباړه :ابن رجب رحمه هللا وٌلً دي :ښځې به مجافات نه كوي ،بلکې اندامونه به له ٌو بل
سره جختوي او دا د اهل علمو نظر هم دى.
والحمدهلل رب العالمٌن و على نبٌنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعٌن.
بعون هللا وفضله تمت الترجمة من اللؽة العربٌة إلى اللؽة البشتو لكتاب مختصر صفةصالة
النبً للشٌخ أ.د .أحمدبن محمد الخلٌل -حفظه هللا وأن ٌجزٌه عما ٌقدمه لإلسالم والمسلمٌن
خٌرا -بعد صالة العصر ,الساعة الرابعة ٌوم عرفة  ,بتارٌخ 9 :ذوالحجة 1440ه
الموافق10:أؼسطس 2019م  ,فً مسجد جثالء بنت عبدالرحمن ؼفرهللا لها ولوالدٌهاولذرٌتها
ولجمٌع المسلمٌن وٌسكنها فسٌح جناته.
مدٌنةالرٌاض -المملكةالعربٌة السعودٌة.
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سجده
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