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لري،  اړه  پورې  وزارت  په  پوهن３  د  کتابونه  درسي 
پيرودل او پلورل ي３ منع دي. 
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فقــه
)قدوري- د عباداتو برخه(

اووم ！ول／ی
)د ديني مدارسو لپاره(

١٣٩٨ هـ . ش.

د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پوهنې وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست
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مؤلفان:
- حبيب اهلل فوزي

:مسلکي اي６ي
- ډاک＂ر شير علي ظريفي

- سيد فاضل شاه

:د ژب３ اي６ي
- محمد قاسم هيله من

ديني، سياسي او کلتوري کم５＂ه:
- مولوي عين النعيم فيضي

- پوهندوی عبداهلل حاتم
 

 إشراف
- دکتور شير علي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې رئيس.
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د

ملي سرود

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



ه

بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهن３ د وزير پيغام 

الحمداهلل رب العالمين والصلوة والسالم علی نبيه و رسوله محمد و علی أله و اصحابه اجمعين اما بعد:
د پوهن３ تعليم３ نصاب د ＊وون３ او روزن３ د نظام بنس جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، 

فکري او سلوکي ودې او پراختيا ک３ بنس＂يز او ارز＊تمن رول لري. 
تعليمي نصاب بايد د وخت په تيريدو او د ژوندانه په ب５الب５لو ډ－رونو ک３ له بدلون او پرمخت， او د ！ولن３ له اړتياوو سره 

سم هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورک７ې د الرو چارو له مخ３ بدلون او پراختيا ومومي. 
د تعليمي نصاب په ډ－ر ک３، چ３ د بيا کتلو لپاره ورته ډ４ره اړتيا موجوده ده، يو هم د اسالمي زده ک７و نصاب دی؛ 
＄که په اسالمي زده ک７و ک３ عقايد او د اسالم د سپ５）لي دين احکام او الر＊وون３ شامل３ دي، چ３ د انساني ژوند 
د ！ولو اړخونو بشپ７ نظام او قانون او د ن７ۍ د خالق او پرود－ار د وروستني پيغام په تو－ه به د قيامت تر ور＄３ پورې د 

بشريت د الر＊وون３ دنده سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو ک３ د اسالمي معارف، د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامن％ته کولو، پراختيا 
او ب６اينه او همدارنگه په ＄انگ７ې توگه د اسالمي ن７ۍ د علمي مرکزونو او موسساتو د تعليمي نصاب په تدريجي 

انکشاف ک３ خپله دنده سرته رسول３ ده.
په اسالمي معارف او اسالمي علومو ک３ دقيقه مطالعه دا ＇ر－ندوي چ３ زموږ د تعليمي مدرسو او مرکزونو نصاب د ！ولن３ 

د اړتياوو او د اسالم د دين له ثوابتو او طبيعت سره سم د ！ولو انسانانو لپاره هر وخت او هر ＄ای پراختيا موندل３ ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ＄لند تاريخ په درلودلو سره يو وخت د علم او زده ک７ې يو لوی مرکز و چ３ د 
اسالمي لوی تمدن په جوړ＊ت ک３ ي３ ستر رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ساحو او په ＄انگ７ې توگه په 
شرعي علومو، لکه عقايد، تفسير، حديث، فقه، د فقه３ اصولو ک３ د زر－ونو پوهانو او عالمانو شتون زموږ ددې وينا 

پخلی کوي. 
په اوسني عصر ک３ د اسالمي ＇پو له ډ４ر４دو او لوړ４دو سره سم زموږ په ه５واد ک３ اسالمي تعليماتو د ＇ومره والي 
او ＄رن／والي له مخ３ زيات بدلون موندلی او د ه５واد کوچنيانو او ＄وانانو په ډ４ره مينه او ليوالتيا د اسالمي زده ک７و 

مرکزونو او مدرسو ته مخه ک７ې ده. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت د اسالمي زده ک７و د کيفي او کمي پراختيا او په هغ３ ک３ د اسالمي 

زده ک７و نصاب په اړه د پام وړ －امونه پورته ک７ي دي.
دې وزارت د هيواد د ډاډ وړ عالمانو، استادانو او نامتو ماهرينو ته بلنه ورک７ې چ３ د تعليمي نصاب ال ＊ه کولو ته م＂３ 
ونغاړي او د ＊３ او زيات３ －＂３ اخيستن３ په موخه په اسالمي زده ک７و ک３ د دود تعليمي نصاب د موجودو مضمونونو 
او کتابونه له کمولو او زياتولو پرته موجود کتابونه په درسي چوکاټ ک３ واچوي، متنونه ي３ ال واضح او ＇ر－ند ک７ي او 

د فعاليتونو، ارزونو او مناسبو تمرينونو په زياتولو ي３ نور هم پس３ ب６ای ک７ي. 
هيله لرم چ３ د پوهن３ وزارت دا کوچنی خدمت او د هيواد د عالمانو، پوهانو او ماهرانو د ستاين３ وړ زيار د اهلل تعالی 

د منلو وړ  او زموږ په －ران ه５واد ک３ د اسالمي تعليماتو په ودې او پراختيا ک３ گ＂ور پای ته ورسي８ي.
وبااهلل توفيق

دکتور محمد ميرويس بلخي
د پوهن３ وزير



و

مقدمه
＊اغلو ＊وونکو او －رانو زده کوونکو!

د ه５واد اوسنيو حاالتو او د ديني مدرسو اړتياوو ته په پاملرنه د افغانستان د اسالمي جمهوريت د معارف 
وزارت د ＊وونيز نصاب عمومي رياست دا وپتيله چ３ د مدرسو د متوسطه دورې د فقه３ په مضمون ک３ د 
قدوري کتاب بنس و －ر＄ول شي، په ملي ژبو د هغه ژباړه ترسره، د کتاب محتوا په لوستونو وويشل شي او 
د بغلي مناسبو عناوينو په ترڅ ک３ په لن６ ډول شرحه شي، ＇و له يو لوري ه５وادوا ل باوري شي چ３ بچيان ي３ 
د حنفي فقه３ يو معتمد متن لولي او له بل لوري زده کوونکو ته د حنفي فقه３ مطالب د هغوی په خپله ژبه 

وړاندې شي، نو په دې تو－ه، به "اصالت" او "نو＊ت" دواړه په پام ک３ نيول شوي وي.
د مدرسو په متوسطه دوره ک３ د فقه３ د مضمون له لوستلو ＇خه عمده هدف زده کوونکو ته د فقه３ د 
اصطالحاتو ورپ５ژندل، د فقه３ له مهمو مسآلو سره د هغوی أشنا کول او د فقه３ د علم د عمومي جوړ＊ت 
ورمعرفي کول دي، ＇و زده کوونکي د طهارت له باب ＇خه په پيل، د عباداتو، معامالتو، شخصي احوالو، 
جناياتو او مرافعاتو په بابونو باندې مرور وک７ي، د فقه３ په هر باب ک３ د ضروري زده ک７و په تر السه کولو ي３ 

د مضمون مبادي په ذهن ک３ پاخه او په راتلونک３ ک３ د پراخ３ مطالع３ لپاره جو－ه شي. 
نو ＄که د شرح３ په مهال کو＊（ شوی ＇و يوازې د قدوري د متن خدمت وشي او د اړتيا په وخت په لن６ه تو－ه د 
مسايلو دليلونه بيان شي. نور مذاهب، د هغوی دليلونه او بيا ي３ له حنفي مذهب سره پرتله د مدارسو د دې دورې 

له اهدافو ＇خه نه وو، نو د درسونو له اوږدوالي ＇خه د مخنيوي لپاره، دا ＇يزونه نه دي راوړل شوي. 
د ليکن３ په مهال د قدوري له مختلفو نسخو ＇خه کار اخيستل شوی، په ل８و مواردو ک３ چ３ د نسخو تر من＃ 

توپير وو، د قدوري د شروحو لکه "الجوهرة" او "اللباب" په مرسته غوره نسخه انتخاب او شرحه شوي. 
دا کتاب نه يوازې دا چ３ په مدرسو ک３ به د درسي نصاب په تو－ه لوستل ک８５ي بلکه- ان شاء اهلل- په کورونو 
او نورو علمي مرکزونو ک３ به د حنفي مذهب د باوري متن په تو－ه ور＇خه －＂ه اخيستل ک８５ي، ＄که زموږ 

په ملي ژبو دا کار يو ب３ ساری نو＊ت دی.
يادونه: ＇رن／ه چ３ له ډيره وخته را پدې خوا په ن７ۍ ک３ مريونه او وين％３ شتون نه لري، نو د قدوري هغه 
متن چ３ په دې مسايلو را＇رخ８５ي، موږ له نصاب ＇خه حذف ک７ی، ＄که د هغو مسايلو په راوړلو، نور هغه 

موضوعات چ３ لوم７ی توب لري، له لوستلو ＇خه پاته ک８５ي. 
درانه علماء او －ران لوستونکي که په کتاب ک３ له کوم３ علمي او يا فني خطا سره مخ ک８５ي، نو له موږ سره 

دې خپل وړانديزونه او مشورې هرومرو شريک３ ک７ي.
د کتاب د تدريس الره: ＇رن／ه چ３ د کتاب حجم هغه ته د ！اکلي وخت په پرتله زيات دی نو ＊اغلي 

＊وونکي به له پوره چمتو والي وروسته د ژباړې په مرسته د قدوري متن زده کوونکو ته ترجمه کوي.
کله چ３ زده کوونکو د کلماتو ژباړه زده ک７ه نو د درس واړه عنوانونه به په تخته ليکي او د شرح３ مطابق به 

３４ له کتاب ＇خه د باندې زده کوونکو ته بيانوي.
دکتاب پ＋تو برخه يوازې د مأخذ په تو－ه کارول کي８ي، په تدريس ک３ ＄ان／７ی وخت نه لري.

اهلل تعالی دې د دې کتاب مؤلفينو، مدرسينو او لوستونکو ته ستر اجر او د عمل توفيق ورپه برخه ک７ي.
وبااهلل توفيق
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لوم７ی لوست

امام قدوري رحمة هللا علیه

نوم، نسب، کنيت او لقب يې
نوم ي３: احمد بن محمد  بن احمد بن جعفر بن حمدان، کنيه ي３:  ابو الحسن بن ابي بکر 

او لقب ي３: قدوري دی. 
قدوري ته نسبت

امام قدوري ته قدوري ＄که وايي چي يا خو ده ك＂وې جوړول３، او يا قدوري دهغه كلي نوم 
دی چ３ امام قدوري رحمة اهلل عليه پک３  استو－نه کوله.

زي８يدنه
امام قدوري په )۳۶۲هـ ق( كي زي８يدلی دی. ＊ايي د پيداي＋ت ＄ای ي３ بغداد وي.

زده ک７ې
امام قدوري رحمة اهلل عليه د فقه３ او حديث علوم له ابوعبداهلل محمد بن يحي بن مهدي 
جرجاني متوفی)۳۹۸ هـ ق(  ＇خه زده ك７ل، چ３ ل７ۍ ي３ په ترتيب سره ابوالحسن الکرخي 

او محمد بن الحسن الشيباني رحمة اهلل عليهما ته رسي８ي.
تأليفات يې

١. التجريد: د فقه３ ４و ډير ستر کتاب دی. په دې ک３ په خاص ډول د امام ابوحنيفه او امام 
د  کتاب وروسته  اختالفي مسائل ＇ي７ل شوي دي. دغه  تر من＃  اهلل عليهما   شافعي رحمة 

ابوبکر بن عبد الرحمن بن محمد السرخسي )متوفی ٤۳۶( په وسيله بشپ７ شو.
٢. التقريب في المسائل االختالفيه بين ابي حنيفة و اصحابه: په لوم７ني تقريب ک３ 
د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه او دده د مل／رو تر مين＃ اختالفي مسائل راوړل شوي ب３ له دې 

چ３ دالئل ذکر ک７ي، خو په دويم تقريب  ک３ ي３ بيا مسائل له دالئلو سره راوړي دي.
٣.  مختصر القدوري: د غه کتاب دده له مشهورو کتابونو ＇خه －２ل کي８ي، اهلل تعالي ددې 
کتاب په وسيله ډيرو خلکو ته －＂ه رسول３ ده چ３ شمير ي３ نشي کيدای. تقريبا زركلن پخوانی 

متن او د دولسو زرو مسائلو مجموعه ده. 



٢

قدوري  امام  کله چ３  ليكلي:   په شرحه كې  د هدايې  عيني  بدرالدين  ٤. عالمه 
رحمة اهلل عليه د قدوري له تصنيف ＇خه فارغ شو، نو دحج په سفر والړ او اهلل تعالي ته ي３ 
دعاء وک７ه چي ماته زما د كتاب د غلطيو علم راك７ې، کتاب ي３ تر پايه وکوت، پن％ه ＄ايونه 

په خپله محوه شوي وو.
په فقهاوو کې د ده منزلت او مقام

امام قدوري رحمه اهلل په خپل عصر ک３ دده د مذهب د فقهاوو تر مين＃ ډير لوړ مقام درلود، 
أن تر دې چ３ حافظ خطيب البغدادي رحمه اهلل دده د مقام د لوړ والي په هکله وايي: په عراق 

ک３ د مذهب رياست ده ته رسيدلی دی١. 
وفات

امام قدوري رحمة اهلل عليه  د يکشنب３ په ورځ د )٤۲۸( هـ ق کال درجب المرجب په پن％مه 
ني＂ه د ۶۶ کالو په عمر په بغداد ک３  وفات شو. 

١. د امام ابو الحسن بن ابي بکر قدوري رحمة اهلل عليه نوم، لقب، د زي８يدو ＄ای او ني＂ه 
وليکئ؟

۲. د امام قدوري رحمة اهلل عليه د تعليم او علمي منزلت په هکله معلومات ورک７ئ؟
۳. د امام قدوري رحمة اهلل عليه د تآليفاتو نومونه واخلئ؟

٤. د ده د وفات په هکله معلومات ورک７ئ؟

د امام قدوري په هکله اضافي معلومات په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

1 - تاريخ بغداد، ٤/۳۷۷. طبقات الفقهاء، صفحه: ١۲٤. الجواهر المضية، ۳/۲۹.
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دويم لوست

د فقه３ د علم مقدماتي معلومات

بايد د هغه علم تعريف، موضوع، غايه او دې ته ورته  په هر علم ک３ له پيل ＇خه مخک３ 
لوم７ني معلومات تر السه ک７ای شي، چ３ زده کوونکي له ＇ه بصيرت او پوه３ سره د هغه  

علم مسائلو ته ورننو＄ي، له همدې کبله غواړو چ３ د فقه３ په مباديو وپوهي８و.
د فقهې تعريف  

په لغت ک３: فقه پوه３ ته وايي.
په اصطالح ک３: فقه هغه علم ته وايي چ３ په واسطه ي３ د و－７و د ک７و وړو شرعي صفتونه 
پيژندل کي８ي، چ３ کوم کارونه روا او کوم ناروا دي. د انسانانو په ک７و وړو ＇ه اثار مرتبي８ي، 

لکه د عباداتو، کورنيو اړيکو او معامالتو احکام.
فقيه: د فقه３ عالم ته وايي چ３ شرعي احکام راسپ７ي، حقايق په －وته  کوي او د سختو او 

پيچلو مسئلو＇ر－ندونه کوي. 
د فقهې د علم موضوع

د فقه３ د علم موضوع د مکلف قول او فعل دی چ３ کوم کار او وينا ي３ روا، کوم ناروا او د 
ده د ک７و شرعي حکم ＇ه شی دی؟

د فقهې د علم غرض
د فقه３ د علم غرض د مکلفينو د ک７و وړو د شرعي احکامو پيژندل دي، تر ＇و خلکو ته 
روا او ناروا ＊کاره شي. د هغو مطابق خپل عملونه برابر ک７ي او د دنيا او أخرت بری السته 

راوړي.
د فقهې د علم فضيلت 

اسالم د فقه３ د علم زده ک７ې ته مسلمانان ه）ولي دي او هغه خلک ي３ غوره کسان بللي  
چ３  دغه علم ي３ زده ک７ی دی.

})1(  «چاته چ３ اهلل تعالی د خير  åÀÈëb¶=�Îåª�àÄáÃë̄ ß«àÈ�=âá� ß]�åÄåE�àç�=�åaåfàÈ� áÀßº} :فرمايي H نبی کريم
١ -  متفق عليه.



٤

اراده وک７ي هغه ته په دين ک３ ژوره پوهه ورپه برخه کوي».
د فقهې د علم سرچينې  

د فقه３ د علم مآخذونه او سر چين３ ＇لور دي: 
قرأن کريم، سنت نبوي، اجماع او قياس.

د فقهې د  زده ک７ې حکم
د فقه３ علم به يا د خپل عمل لپاره تر السه کي８ي او يا هم نورو ته د معلوماتو ورکولو لپاره.

د هر عمل اسباب چ３ واقع شي او له مکلف ＇خه د يو عمل کول يا نه کول د شريعت له خوا 
وغو＊تل شي، نو په دې وخت ک３ ده ته د هغه عمل په هکله د علم خطاب هم متوجه کي８ي، 
د فرضو علم ورباندې فرض، د واجبو علم ورباندې واجب او د مندوبو علم ورته مندوب 
دی، همدا راز له مناهيو سره د مخامخ کيدو په صورت ک３ د حرامو پيژندل فرض، د تحريمي 

مکروهو پيژندل واجب او د تنزيهي مکروهو پيژندل مندوب دي.
نورو مسلمانانو ته د ديني احکامو د بيانولو لپاره د فقه３ د علم زده ک７ه کفايي فرض ده، په دې 
تو－ه چ３ امت په مجموع ک３ مکلف دی دومره فقهاء وروزي چ３ د هرې سيم３ خلک ورته 

ورسيدای شي  که غفلت وک７ي، ！ول －نه／ار －２ل کي８ي.
اسالمي فقه د ژوندانه د ！ولو برخو احکام بيانوي

د فقه３ احکام پر الندې چارو را＇رخي:
١. عبادات

عبادات هغه دي چ３ د فرد اړيک３ دده له رب سره ！ين／وي لکه لمون＃، روژه، زکات، حج، 
ذکر او هر هغه صالح او نيک عمل چ３ د اهلل > 

لپاره تر سره شي.
٢. معامالت )د خلکو تر منځ راک７ه ورک７ه(

معامالت هغه دي چ３ له بدلولو رابدلولو سره اړيکه 
لري، لکه پلورل،اخستل، اجاره، －روي، شرکت او 

مزارعت.



٥

٣. شخصي  )ځاني او کورني( حاالت
هغه دي چ３ د کورن９ چارې تنظيموي، لکه د نکاح او واده، طالق، نسب، نفق３ او د ميراث 

چارې.
٤. جنائې احکام

هغه دي چ３ مقصد ور＇خه د خلکو د ژوند، مال او د هغوی د حقوقو ساتل وي. لکه حدود، 
قصاص او تعزيرونه.   

۵. قضائي احکام
هغه دي چ３ د محاکمو او دعواوو اجراء کول، د شاهدي ورکول، قسم کول، اقرارکول،  د 

اثبات الرې ل＂ول او نورې چارې او د قضايي حکم  صادرول او عملي کول تنظيموي.
۶.سياسي احکام

هغه دي چ３ د فرد او دولت اړيک３، او په حکومتي نظام پورې ت７ل３ چارې تنظيموي.
۷. ن７يوال احکام

هغه دي چ３ له نورو دولتونو  او ن７يوالو مؤسسو سره د دولت اړيکي بيانوي.
۸.اقتصادي او مالي احکام

هغه دي چ３ د دولت، بيت المال موارد او مصارف او همداراز خلکو ته د هغوی مالي حقونه 
او مکلفيتونه په －وته کوي.

الف: له خپل ＊وونکی سره د فقه３ او د اصول فقه دعلم په فرق او توپير باندې خبرې او 
مناقشه وک７ئ.

ب: ايا د فقه３ علم اعتقادي احکامو ته شاملي８ي؟

١. فقه لغتاً او اصطالحاً شرح ک７ئ.

 



٦

۲. دفقه３ موضوع او غرض رو＊انه ک７ئ.
۳. دفقه３ مصادر او سرچين３ ＇و دي؟

٤. د فقه３ د علم په هکله د شارع حکم ＇ه دی؟
٥. د فقه３ علم په کومو چارو＇رخي د حکمونو عموميت ي３ بيان ک７ئ؟

)اسالمي فقه د ژوندانه ！ول３ اړتياوي او غو＊تن３ ＇ي７ي (، دغه عبارت په خپلو کتابچو ک３ 
شرح ک７ئ.

 



٧

دريم لوست

د فقه３ د علم پيداي＋ت او پراختيا )١(

په دې  وپيژندل،  او عموميات  تعريف، موضوع، غايه  د علم  د فقه３  لوست ک３ مو  تير  په 

لوست ک３ د دې علم له پيداي＋ت او د پراختيا له مختلفو مرحلو ＇خه بحث کوو چ３ پيل ي３ 
د نبوت له زمان３ ＇خه شوی دی.

د نبوت زمانه
د نبوت په زمانه ک３ د احکامو سرچينه په وحی باندې منحصره وه.  قران کريم  به د شرعي 
احکامو له پاره را نازليدو او رسول اهلل H به خلکو ته دا احکام د هغو له شرطونو او د هغو د 
عملی کولو الرې يا په خپل فعل او عمل سره ور＊ودل او يا دا چ３ صحابه کرامو به کوم کار 

وک７ او رسول اهلل H به د هغ３ منعه ونک７ه.
 صحابه کرامو به د زده ک７ې او دشخ７و د هوارۍ او پريک７ې لپاره رسول اهلل H ته مراجعه 

کوله.
په هغه زمانه ک３ ＄ين３ داس３ دودونه او رواجونه وو چ３ اسالمي شريعت هغه تائيد او ＄ين３ 

ي３  باطل ک７ل لکه پردی زوی په زوی توب نيول، يا سود خوړل او داس３ نور.
هغه مهال له قران کريم ＇خه پرته سنت نه ليکل کيدل له دې ويري چ３ د اهلل تعالی کالم د 

رسول کريم H له ويناوو سره －６ نشي.  
نبي کريم H  يوازې د عبد اهلل بن عمرو بن العاص په ＇ير ＄ينو صحابه وو ته اجازه ک７ې 
وه، هغه د رسول اهلل H احاديث په يوه صحيفه ک３ چ３ )الصادقة( نوميده وليکل او حضرت 
اړه  ي３  سره  ديت  او  قتل  له  چ３  وه  ک７ې  اجازه  ليکلو  د  مسائلو  يوشمير  د  ي３  ته   Wعلي

درلوده.
د صحابه کرامو زمانه

 د صحابه کرامو عالمانو او ددوی ＄ای ناستو به د فقه３ زده ک７ه کوله او خلکو ته به ي３ د 
شرعي احکامو په ＊وونه ک３  د اهلل تعالی کتاب ته رجوع کوله، که به ي３ په هغه ک３ حکم پيدا 
نه ک７، نو د رسول اهلل H سنتو ته به ور－ر＄يده او له هغه چا ＇خه به ي３ پو＊تنه کوله چ３ له 
رسول اهلل H ＇خه ي３ زده ک７ه ک７ې وه. که به ي３ په سنت نبوي ک３ هم حکم پيدا نه ک７ نو 



٨

به ي３ ＇ي７نه وک７ه، په موضوع ک３ به ي３ وکتل او د اړوند مسئل３ حکم به ي３ د قياس او عامو 
قواعدو مطابق استنباط ک７. که به په کومه خبره متفق شول نو هغه به اجماع و－ر＄يده او که به 

په کومه مسآله متفق نه شول نو هغه به د اجتهاد او استنباط لپاره پات３ شوه.
د هغ３ زمان３ له ＄ان／７تياوو ＇خه د داس３ صحابه وو شتون و چ３ د فقه３ د علم په لرلو 
مشهور وو.که کله به کومه پي＋ه رامن％ته شوه نو دوی ته به ي３ د فتوی  لپاره مراجعه کوله او 
دوی به ورته په هغو چارو ک３ فتوی ورکوله. د دغو فقهاوو صحابه کرامو شمير له ديارلسو تنو 
＇خه زيات نه وو، په هغوی ک３ عمرW، علی W، زيد بن ثابت W، عائشه صديقه رضی اهلل 
 Wاو عبد اهلل بن مسعود W معاذ بن جبل ،W عبد اهلل بن عباس ،W عنها، عبد اهلل بن عمر

شامل وو.
هغه مهال د فقهاؤ صحابه کرامو اراء او نظريات سره جمع شول أن تر دې چ３ د هر يوه اراء 
د يوه مذهب او مدرس３ په ＇ير و－ر＄يدل، لکه د ابن عمر مذهب او دغه رن／ه د ابن عباس، 

ابن مسعود او د عائش３ رضی اهلل عنهم مذاهب.

١- په الندې زمانو ک３ اسالمي فقه３ ＇ه حالت درلود؟
آ -  د نبوت په زمانه ک３.

ب -  د صحابه کرامو په زمانه ک３.
۲- د حکم په پيدا کولو ک３ د صحابه کرامو د کار طريقه ＇ن／ه وه؟

۳-د صحابه کرامو په زمانه ک３ مشهور فقهاء ＇وک وو؟
٤- ايا د صحابه کرامو نظريات سره را！ول شول؟

د صحابه کرامو له مشهورو فقهاؤ＇خه د اته کسانو نومونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

 

 



٩

＇لورم لوست 

د فقه３ د علم پيداي＋ت او پراختيا )٢(

د تابعينو زمانه 
او  اجتهادات  مسائلو ک３ خپل خاص  نو４و  په  په ＇５ر  فقهاو  و  د صحابه  فقهاوو هم  تابعينو 
نظريات ورزيات ک７ل. د هجري لوم７ۍ پي７ۍ له نيمايي ＇خه د دويم３ پي７ۍ تر لوم７يو پورې 

يوشمير فقيه علماء،  بارز او مخک（ مجتهدين را ＇ر－ند شول.
په دويمه هجري پي７ی کې

له  په علم ک３ و＄ليدل. هغوی  فقه３  د  او علماء  فقهاء  پي７ۍ ک３ ＄ين３  په دوهمه هجري 
مخکنيو علمي او فقهي تجربو ＇خه استفاده وک７ه، د ＄ان لپاره ي３ رو＊انه مناهج او الرې 
معلوم３ ک７ې او د ستاين３ وړ کارونه ي３ تر سره ک７ل. په شاو خوا ي３ طالبان او زده کونکي         
را！ول شول. عامو خلکو او چارواکو به ورته  مراجعه کوله. د دوی تقليد او پيروي ي３ کوله، 
ددوی اقوال او ويناوې ي３ را！ول３ ک７ې او د دوی مذاهب ي３ تدوين ک７ل، چ３ له نورو ＇خه ي３ 

＄ان／７ی او مستقل حيثيت غوره ک７.
د دغو ډيرو مشهورو مجتهدينو نومونه دادي: امام مالک بن انس رحمه اهلل  په مدينه منوره 
ک３، امام ابوحنيفه رحمه اهلل او سفيان ثوری رحمه اهلل په کوفه ک３، امام اوزاعي رحمه اهلل 
په شام ک３، امام شافعي رحمه اهلل په مصر ک３، امام احمد بن حنبل رحمه اهلل او ابن جرير 

الطبري رحمه اهلل په بغداد ک３.  
څلور مذهبونه

وروسته بيا په اهل سنتو ک３ ＇لورو مذهبونو شهرت وموند:
۲. مالکی مذهب  ١. حنفی مذهب  
٤. حنبلي مذهب ۳. شافعي مذهب  

د فقهې د علم تدوين او ليکنه
په دويمه هجري پي７ۍ ک３ چ３ د تدوين او ترتيب ل７ۍ پيل شوه نو چا، چ３ به کوم علم تدوين 
او ترتيب ک７، هغه به د هغه علم بنس اي＋ودونکی بلل کيده. له همدې امله امام ابوحنيفه 
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رحمة اهلل عليه ته د فقه３ د علم بنس اي＋ودونکی وايي.
د حنفی فقهې اهميت او عظمت: يحيی بن سعيد القطان وايي: موږ د اهلل جل جالله په 
وړاندې دروغ نشو ويالی. واقعي خبره داده چ３ د ابو حنيفه نه غوره فقه موږ له چا ＇خه نه ده 

اوريدل３ او له دې امله موږ دده اکثر اقوال اختيار ک７ې دي.
امام شافع３ رحمه اهلل وايي ！ول خلک په فقه ک３ امام ابو حنيفه رحمه اهلل ته اړ دي او که 
＇وک د فقه３ په علم ک３ مهارت حاصلول غواړي ده ته په کار دي چ３ امام ابوحنيفه او د ده 
شا－ردانو ته مراجعه وک７ي، ＄که معاني او مطلبونه دوی ته اسانه شوې دي او په خدای قسم 

زه د امام محمد رحمه اهلل د کتابونو په فقه ک３ ماهر شوی يم.
عبداهلل بن مبارک وايي: ما له ابوحنيفه رحمة اهلل عليه ＇خه پرته بل داس３ ＇وک نه دی ليدلی 

چ３ تر ده په فقه ＊ه پوه وي.
نه وي رسيدل３، حنفي  فقه  هلته حنفي  نه وي چ３  داس３ ＄ای  به  ملکونو ک３  اسالمي  په 
فقه３ د مسلمانانو د نورو فقهي مذاهبو تر ＇ن， د اسالمي امت د ستونزو په حلولو او په شرعي 

احکامو ک３ د خلکو په الر＊وونه ک３ د اسالمي تاريخ په اوږدو ک３ ډير مهم نقش لوبولی دی.

زده کوونکي دې  د حنفي فقه３ د اهميت او د فقه３ فضيلت په اړه په خپلو ک３ سره مناقشه وک７ي.

١. د تابعينو په زمانه ک３ د فقه３ په اړه معلومات ورک７ئ.
۲.  دهجرت په دويم قرن ک３ د فقه３ پيل ＇ه ډول و؟

۳.  دغه عبارت شرح ک７ئ: )او بيا په اهل سنتو ک３ ＇لورو مذهبونو شهرت وموند(.
٤. د حنفی فقه３ د اهميت او عظمت په هکله د علماء کرامو قولونه بيان ک７ئ.

د هجرت په دويمه هجري پي７ی ک３ د فقه３ د پراختيا په هکله يوه مقاله وليکئ.
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پن％م لوست

فقهي احکام او د هغو ډولونه

اسالمي شريعت په حقيقت ک３ د شرعي احکامو ！ول／ه ده. را＄ئ چ３ لوم７ی په دې ＄ان 
وپوهوو چ３ حکم ＇ه ته وايي او کوم کوم ډولونه لري؟

د حکم تعريف
په لغت ک３: حکم په فتح３ د حاء منع３ ته او د حاء په ضم３ سره فرمان او فيصل３ ته وايي. د 

اهلل حکم يعن３ په يوه امر باندې د هغه قضاء چ３ له مخالفت ＇خه ي３ منع کول دی.
د فقهاو په اصطالح کې: حکم د اهلل تعالى د هغه خطاب اثر دى چ３ د مکلفو و－７و په ک７و 
وړو پورې اړه لري؛ د ＇ه کول يا نه کول ور＇خه غواړي يا ي３ مباح کوي يا کوم ＇يز د بل کار 

لپاره شرط، سبب او مانع  －ر＄وي. 
د شرعي حکم ډولونه

شرعي حکمونه درې ＇ان／３ لري: مآمورات، منهيات او مباحات.
لوم７ی: د مأموراتو ډولونه: اوامر دری ډولونه لري: فرض، واجب او مندوب.

فرض
فرض په لغت ک３: قطع، تقدير او تحديد ته وايي.

په اصطالح ک３: فرض هغه کار دی چ３ ثبوت ي３ په داس３ قطع３ دليل سره شوی وي چ３ 
هي＆ ډول شک او شبهه پک３ نه وي لکه پن％ه وخته لمون＃، د رمضان روژه او نور.

حکم ي３:  کول ي３ الزمي دي. کوونکي  ي３ د ثواب، پري＋ودونکی ي３ د عذاب وړ او منکر 
ي３  کافر دی. 

واجب
واجب په لغت ک３: لزوم ته وايي.

په اصطالح ک３: واجب هغه کار ته وايي  چ３ ثبوت ي３ په ظني دليل سره شوی وي،  شبهه 
او شريعت د هغه د کولو الزمي غو＊تنه کوي، لکه د فطر  نه وي  پک３ وي، قطعيت پک３ 
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صدقه، د وترو او اخترونو لمون＃ چ３ ثبوت ي３ په خبر واحد سره شوی دی.
حکم يې: واجب د عمل له مخ３ فرض دی، يعن３ د فرضو په شان ورباندې عمل الزم دی 

او د اعتقاد له مخ３ ي３ منکر کافر نه －２ل کي８ي.
مندوب

مندوب: په لغت ک３ مطلوب او هغه کار ته ويل کي８ي چ３ ＊ي／３２ ي３ بيان شوې وي،  او د 
مندوب عمل ＊يگ３２ شارع بيان ک７ې دي. په اصطالح ک３ مندوب هغه چارې دي چ３ شارع 

ي３ له الزام ＇خه پرته د کولو غو＊تنه ک７ې وي او په دوه ډوله دي: سنت او مستحب.)١(
سنت

سنت په لغت ک３: طريق３ او عادت ته وايي.
په اصطالح ک３: سنت هغه کار دی چ３ نبی کريم H په دوامداره تو－ه ک７ی وي، خو کله کله 

ي３ پري＋ی هم وي، او که ي３ پرې اي＋ي نه وي د هغه په پري＋ودونکي ي３ انکار نه وي ک７ی.
حکم يې: د سنتو په کولو ک３ ثواب او په نه کولو ک３ ي３ مالمتيا ده.

مستحب
مستحب په لغت ک３: غوره ک７ای شوي ته وايي.

او په اصطالح ک３: هغه کار دی چ３ کول ي３ ثواب لري او په نه کولو ک３ ي３ مالمتيا نشته، چ３ 
همدې ډول ته ي３ نفل هم وايي.

دويم: د ممنوعاتو ډولونه
 د شرعي حکمونو دويم اړخ ممنوعات دي چ３ په درې ډوله دي: 

١. حرام: هغه کار ته وايي چ３ د کولو منعه ي３ شوې وي. د حالل ضد دى او په اصطالح 
ک３ هغه کار ته وايي چ３ په قطعي دليل منع شوى وي، لکه قتل، د شرابو ＇＋ل، غال کول 

او نور.
حکم يې: د حرامو منکر کافر دی او هغه ＇وک چ３ حراموالی ي３ مني، خو سره له دې ي３ 

هم کوي هغه فاسق او د عذاب مستحق دی.
٢.  تحريمي مکروه: مکروه په لغت ک３ د محبوب ضد دي او په اصطالح ک３: تحريمي 
نه دی خو  په ظني دليل منع شوی وي. تحريمي مکروه حرام  مکروه هغه کارته وايي چ３ 

١. ردالمحتار: ۳۳۳/١. النهاية في غريب االثر:٥.
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حرامو ته ورنژدې دی، لکه د ورور په بيع باندې بيع کول يا د ورور په ِخطبه ِخطبه کول او 
داس３ نور.

حکم يې: د تحريمي مکروه منکر کافر نه دی، ب３ له عذره د هغو کوونکی د سزا او عذاب 
وړ دې، خو عذاب ي３ له حرامو ＇خه په ！ي＂ه درجه ک３ دی.

٣: تنزيهي مکروه: تنزيهي مکروه هغه کار ته وايي  چ３ پري＋ودل ي３  تر کولو اولی او غوره 
وي، لکه د پيشو، باز او کارغه په ＇ير غو＊ه خوړونکو مرغانو  پس خورده اوبو باندې اودس 

کول. 
حکم يې: له تنزيهي مکروه ＇خه ＄ان ژغورل  ثواب لري او په کوونکي ي３ عذاب نشته.

دريم: مباحات
مباح په لغت ک３ ＇ر－ند شوي او اجازه ورک７ل شوي ته وايي او په اصطالح ک３ هغه کار ته وايي 

چ３ په کولو او نه کولو ي３ ثواب او عذاب نه مرتبي８ي، لکه ＊کار کول او داس３ نور.

داس３ شرعي نصوص  ذکر ک７ئ چ３ الندې مصطلحات پک３ راغلي وي:
١. فرض

۲. واجب
۳. سنت

٤. مستحب.

الندې اصطالحات  تعريف ک７ئ:
١. فرض
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۲. واجب
۳.حرام

٤. مکروه
٥. د مندوباتو ډولونه ＇و دي؟

۶. د مکروهاتو ډولونه ＇و دي؟

په خپلو کتابچو ک３ د فرضو، واجبو، حرامو او مکروهو تر من＃ توپير وليکئ.
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شپ８م لوست

د طهارت )پاکوالي( بيان

طهارت د لمان％ه د صحت له شرطونو ＇خه دی چ３ پرته له هغه لمون＃  نه صحيح کي８ي. له 
همدې امله فقهاء کرامو هغه د کتابونو په سر ک３ راوړی دی. 
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ژباړه
د پاک９ )د بيان(کتاب: 

)١( اهلل تعالي > فرمايي: )ای مؤمنانو! کله چ３ تاس３ د لمان％ه لپاره پا＇يدئ )او ب３ اودسه 
وئ( نو خپل مخونه او تر＇ن／لو پورې السونه ومين％ئ، پر سرونو باندې مسحه وک７ئ، او پ＋３ 

تر ＊ن／رو پورې ومين％ئ (.

)٢( نو د طهارت)اوداسه( فرضونه: د )بدن( د دريو غ７و مين％ل او د سر مسحه کول دي، 
په مين％لو ک３ دواړه ＇ن／ل３ او دواړه ＊ن／ري شامل دي، او د سر په مسحه ک３ د ناصي３ اندازه 
)د سر ＇لورمه(  فرض ده، د مغيره بن شعبه W د روايت له مخ３ چ３ وايي: نبي کريم U د 

1 - المائدة: ٦
2 - مختصر القدوري.
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يو قوم خراب３ ته راغی، جواب چای ته تير شو، اودس ي３ وک７،  په ناصية١ او دواړو موزو ي３ 
مسحه وک７ه(۲.

 
شرحه

د طهارت معنا
طهارت په لغت ک３: پاکي ته وايي چ３ ضد ي３ ناپاکي  ده.

په شرعي اصطالح کي: هغه ！اکلی پاکوالی دی چ３ لمون＃ پرې صحيح کي８ي۳. 

د اوداسه فرضونه
د اوداسه فرضونه ＇لور دي: 

١.  د مخ مين％ل: د مخ اندازه ددواړو غوږونو د نرميو تر مين＃ او د تندي له پيله )د وي＋تانو د 
شنه کيدو له ＄ايه( د زن３  تر پايه پورې ده.

۲. د دواړو السونو مين％ل تر＇ن／لو پورې. دواړه ＇ن／ل３ هم پک３ شاملي دي.
۳. د سر د ＇لورم３ برخ３ مسحه کول.

٤. تر ＊ن／رو پورې د دواړو پ＋و مين％ل، ＊ن／ري هم په فرض مين％لو کي شامل دي.

د َغسل )مينځلو( معنا
＇ا＇کی  ＇ا＇کی  چ３  وايي  ته  بهولو  اوبو  د  باندې  اندام  په  َغسل   

ور＇خه توي３ شي.
د پورته اندامونو مين％ل يو ＄ل３ فرض دي او تر درې وارې تکرارول 
ي３ سنت دي. تر درې ＄ل３ زيات اسراف دی. د کومو اندامونو مين％ل 
چ３ فرض دي، که د يوه وي＋ته په اندازه ＄ای پک３ وچ پات３ شي، اودس 

1 ناصيه: د سر پورتن９ برخ３ )تاالق( ته وايي، چ３ د ناست３ او والړې په وخت د
اسمان لور ته مخامخ وي.

2- بخاري او مسلم ي３ روايت ک７ی دي.
٣ -  التعاريف: ١\٤۸۶. انيس الفقهاء: ص ٤۷، ٤۸.
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ي３ نه کي８ي١. 
د مسحې معنا

مسحه په اندام  باندې د المده الس تيرولو ته وايي.
مسحه په دريو －وتو کي８ي، په يوې او دوو －وتو مسحه کول جواز نه لري.

مسائل: 
�tکه ږيره گ２ه وي نو د وي＋تانو د برسيرې برخ３ مين％ل فرض دي د وي＋تانو د بيخ مين％ل 
فرض نه دي او که د چا ږيره －２ه نه وي نو بيا د ږيرې الندې پوستكي ته اوبه رسول فرض 

دي.
�tکه د نوکانو د پاسه داس３ شی وچ شي چ３ نوك ته اوبه نه رسي８ي، لکه اوړه او  موم،  نو 

تر＇و چ３ پاک شوی نه وي اودس نه کي８ي.
�tکه －وته )－وتم９( دومره تن／ه وي چ３ له ＊ورولو پرته پوستكي ته اوبه نه رسي８ي اودس نه 

کي８ي. نو هغه به و＊وروي چ３ الندې پوستک３ ته اوبه ورسي８ي۲. 

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي. او اودس دې په عملي ب２ه اجرا ک７ي.

١. طهارت تعريف ک７ئ.
۲. د اوداسه فرضونه کوم دي؟ دليل ي３ رو＊انه ک７ئ.

۳. أيا ＇نگل３ او بجلکي په مين％لو ک３ شامل دي؟ دليل ي３ ＇ه دی؟

1- در مختار: ١\۹۷.

2- الفقه الميسر: ۳۸.

 



١٨

د اوداسه د فضيلت په اړه يوه لن６ه مقاله وليکئ.
په يوه حديث ک３ چ３ احمد ي３ په مسند ک３ روايت ک７ی دی، رسول اهللU فرمايي: د جنت 

کلي )کونجي( لمون＃ او د لمان％ه کلي اودس دی. د دې شرحه ＇ه ده؟
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اووم  لوست

د طهارت سنتونه مستحبات او ماتوونکي

په تير درس ک３ مو د طهارت معنا او د اوداسه فرضونه وپيژندل. اوس غواړو چ３ د اوداسه سنتونه، 
مستحبات او ماتوونکي وپيژنو

�(åÄåºáÇß¾� áÀåº� àÓ ëußÇßJàá�=� ß ß̄áÉßJ ái=�=ßcC�ßÐ>ß¾åßáÙ=�> ß»åå�> ß]áaC� ß̧ áFß®� åÀáÈßbßÉá¶=� à̧ áj ß¦�6åÌße>ßÃ çì¶=� àÀß¿ àißÆ�$-%
� àX ájßºßÆ �( à±> ßná¿åJ ái å×=ßÆ �(àÍ ßvß» ávßá�=ßÆ �(µ=ßÇ ëj¶=ßÆ �(åÐÇ àuàÇá¶= �åÐ= ßbåJáE= � å� � ß�>ß£ßI �åç�= �àÍßÉ å» ájßIßÆ

* åP ßØçN¶=� ß�C� å̧ ájß§á¶=� àe=ßf á³ßIßÆ�( å¤åE> ßqßáÙ=ßÆ�(åÍßÉ áVë·¶=� à̧ Éå·áß�ßÆ�(å á�ß¾àcàáÙ=
�ßÐÇ àuàÇá¶=� ßGëIßfàÈßÆ�( åX ájßá�>åE�àÄ ßiá?ße� ßGå¢áÇßJ ájßÈßÆ�(Ìße>ßÃ çì¶=� ßËåÇá¿ßÈ� áÁß?� åÓ ëußÇßJ à»á·å¶� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$.%�

* åÀåº>ßÉßá�>åEßÆ�åÅåfá²ådåE� ß�>ß£ßI�àç�=�ß? ßbßE�>ßå��ß? ßbáFßÉßª
�=ßcC�- àbÈbr¶=Æ� àXáÉß̄á¶= ßÆ�à½çb¶=ßÆ�å á�ß·ÉåF çj¶=� ßÀåº� ßTßf ß]�>ßº� ȩ̀ à²�6åÐÇ àuàÇá·å¶�àÍ ßvå®>ç¿¶=�Êå¾> ß£ßá�=ßÆ�$/%
� ß¼ß«á¶=�Ð ßÚßº� ßÁ>ß²�=ßcC�àÐ áÊß̄á¶= ßÆ�(å�åÃ áìçJ¶=� à¼ á³ àU�àÄ à̄ ßVá·ßÈ� æ¤ åuáÇßº� ß�C�ßgßÆ> ßRßJßª� åÁßbßFá¶=� áÀåº� ßTßf ß]
�Îß· ß¢�àÍßFß·ß§á¶=ßÆ �( ß�ß̄ ßjß¶ �àÄá¿ ß¢� ß̧ Èågà? �áÇß¶ �æÐ áÊ ßm� ß�C�=âbå¿ßJ ájàº�áÆß? �>âÒ å³çJàº �áÆß? �(> â£ åR ßì ávàº�à½áÇç¿¶= ßÆ

      �*.æaÇ àR àißÆ� æ¥Ç à²àe� åL=ßc�æÌØ ßq� å̧ à²� å��àÍßÃß̄ áÃß̄¶= ßÆ� àÁÇà¿àá�=ßÆ�(�åÐ> ß» á¦åáÝ>åE� å̧ á̄ ß£á¶=
ژباړه 

)١( د اوداسه سنتونه: د السونو مين％ل مخک３ له دې چ３ په لو＊ي ک３ ي３ دننه ك７ي)البته د( 
هغه اودس کوونکی لپاره چ３ له خوبه را وي（ شوی وي، د اوداسه په سر ک３ د «بسم اهلل 
الرحيم» ويل، مسواک وهل، د خول３ مين％ل، د پوزې مين％ل، د دواړو غوږونو  الرحمن 

مسحه کول، د ږيرې خاللول، د －وتو خاللول او تر درې ＄لي د مين％لو تکرارول.
)۲( اودس کوونکي ته مستحب دي چ３ د طهارت کولو نيت وک７ي، ！ول سر مسحه ک７ي 
او په ترتيب سره اودس وک７ي، په هغه ＇ه پيل وک７ي چ３ اهلل تعالي > د هغ３ په يادولو پيل 

ک７ی دی او په ＊يو اندامو دې پيل کوي.

1- صدید: د زخم هغه نو او زي７و اوبو ته ويل کي８ي چ３ له وينو سره －６ې شوې وي مخک３ له دې چ３ ！ين／ي شي.
2- مختصر القدوري.
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)۳( د اوداسه ماتوونکي: هر هغه شی چ３ له دوو الرو )مخك３ او وروسته( ＇خه خارج شي، 
له بدن ＇خه د وين３، نَو او زوو  وتل او داس３ ＄ای ته تيريدل چ３ د هغه ＄ای مين％ل الزم 
وي، په ډکه خوله قي کول، په اړخ پريوتلو ويده کيدل، يا يوه داسي شي ته په ډډې ل／ولو يا 
ورپورې په ＄ان نيولو خوب کول، که هغه شی ور＇خه ليري شي نو وبه لوي８ي، د بيهوش９ له 
امله د عقل له مين％ه تلل، ليونتوب او د سجدې او رکوع په درلودونکي لمان％ه کي په قهقه 

سره خندل )دا ！ول اودس ماتوونکي دي(.
شرحه: په اوداسه ک３ الندې چارې سنت دي:

١. له اوداسه ＇خه د مخه بسم اهلل الرحمن الرحيم ويل.
۲. تر م７وندونو د السونو مين％ل مخک３ له دې چ３ په لو＊ی ک３ ي３ ور دننه ک７ی، له خوبه 

پا＇يدل３ وي او که نه.
۳. مسواک وهل.

مسواک له هرې ون３ او بو！ي ＇خه که وچ وي او که لوند جوړيدای او استعماليداي شي.
مسواک وهل د نارينه او ＊％و لپاره سنت دی.

٤. تثليث: دری ＄ل３ د هر اندام مين％ل.
٥. مضمضه: په خوله ک３ اوبه اچول او ورباندې مين％ل ي３. په مضمضه ک３ دې مبالغه کوي، 

خو چ３ رو  ژه نه وي.
۶. استنشاق: په پوزه ک３ اوبه اچول او سو１ول.
۷. د سر په اوبو د دواړو غوږونو مسحه کول.

۸. د ږيرې خاللول )هغه ږيره چ３ －２ه وي(: د مخ له مين％لو سره د ږيرې خاللول. ١ 
۹. د السونو او پ＋و د －وتو خاللول.

د اوداسه مستحبات 
١. نيت کول

۲. د ！ول سر مسحه کول۲  
د ！ول سر مسحه په دې ډول کي８ي چ３ السونه النده شي او د دواړو السونو د دريو －وتو دننه 
خوا د سر په مخکين９ برخه کي８دي او د سرد شا لور ته ي３ راکاږي. غ＂ه او د اشارې －وت３ دې 
لري ونيسي او ورغوي دې هم نه ل／وي،  بيا دې د سر دواړه اړخونه په ورغويو سره مسحه 

1 -هدايه: ۳١.
۲- صحيح خبره داده چ３ د ！ول سر مسحه سنت ده.- العناية شرح الهداية - )١ / ۲۶-۳۳(.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

- )١ / ١۷(، الجوهرة النيرة - )١ / ١۶(. 
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ک７ي چ３ د شا لخوا ي３ د مخ３ لور ته راکاږي، بيا دې په ب＂و －وتو د غوږونو بهرن９ برخه او د 
شهادت په －وتو دغوږونو د ننه خوا مسحه ک７ي.

۳. ترتيب: په هغه ترتيب سره د اندامونو مين％ل چ３ په مبارک أيت کي راغلي دي.
خو صحيح خبره داده چ３ په اوداسه ک３ پورته دري ذکر شوي امور سنت دي. 

٤. تيامن: له ＊ي لوري پيل کول، لوم７ی ＊ی الس بيا کي０ الس، همدا شان اول ＊９ پ＋ه بيا 
کي２ه پ＋ه مين％ل.

٥. مواالت: د اندامونو په مين％لو ک３ پيوستون )پرله پس３ والی(.
د اوداسه ماتوونکي

١. له دوو الرو)مخك３ او وروسته( ＇خه د شي وتل، لکه بول３، براز او باد.
ب３             په  بهيدل چ３  ته  ＄اي  داس３  او  وتل  اوبه(  زوې)زي７ی  او  نو  ويني،  د  بدن ＇خه  له   .۲
نه  ته تيری وک７ي  او مين％ل الزمي وي، يعني: روغ ＄ای  پاکول  او دس９ او جنابت ک３ ي３ 

زخمي ＄اي ته. 
۳. په اړخ پريوتلو ويده کيدل، يا په ناسته يوه داسي شي ته په ډډه ل／ولو خوب کول که هغه 

شی ور＇خه لري شي، نو وبه لوي８ي.
٤. په ډکه خوله قي )کان／ي( کول.

٥. بيهوشه کيدل چ３ عقل له مين％ه والړ شي.
۶.  ليونتوب.

۷.  د سجدې او رکوع په درلودونکي لمان％ه کي د بالغ شخص په قهقه سره خندل. قهقه 
خندا دې ته وايي چ３ په ＇ن， ک３ ورسره والړ س７ي ي３ غ８ واوري. داس３ خندا هم لمون＃ 

فاسدوي او هم اودس ماتوي، داس３ شخص به اودس او لمون＃ له سره کوي. 
مسائل 

�tكه ＇وک اودس وک７ي، وروسته ي３ شک شي چ３ اودس ي３ شته او که يي مات ک７ی، په 
داس３ صورت ک３ ي３ اودس پر ＄ای دی. که په اودس کولو ک３ شک وک７ي چ３ اودس ي３ 

ک７ی او که نه، نو لمون＃ ي３ نه کي８ي، اودس به کوي.
�tهغه لمون＃ چ３ رکوع او سجده پک３ نه وي، لکه د جنازې لمون＃، په هغه ک３ قهقه خندل 

يوازې لمون＃ فاسدوي.
�tد نوکانو او وي＋تانو په اخستلو اودس نه ماتي８ي.
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١. أيا په ډکه خوله د اوبو په ＇＋لو مضمضه تر سره کي８ي؟ 
۲. يو زده کوونکی دې د مدرس３ په ان／７ ک３ چى نور شا－ردان هم حاضر وى اودس په عملي 

تو－ه تر سره ک７ي.

١. د اوداسه سنتونه کوم دي؟
۲. د اوداسه مستحبات کوم دي؟

۳. د سنتو او مستحبو تر مين＃ توپير وک７ئ؟
٤. ترتيب په اوداسه ک３ ＇ه معني لري؟ سنت دی او که مستحب؟

٥. د ！ول سر د مسح３ ترتيب په ＇ه ډول دی؟
۶. غوږونه ＇ن／ه مسحه کي８ي؟ 

د پورتن９ شرح３ له مخ３ د اوداسه سنتونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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اتم لوست 

ُغسل

په تير درس ک３ مو د اوداسه په هکله معلومات الس ته راوړل، په دې درس ک３ د غسل احکام 
بياني８ي.

* åÁßbßFá¶=�åfåÑ> ßi� à̧ áj ß¦ßÆ� à±> ßná¿åJ ái å×=ßÆ�àÍ ßvß» ávßá�=�6 å̧ áj à§á¶=� àzáfßªßÆ�$-%
�Îß· ß¢� áKß¾> ß²� áÁC�ßÍ ßi> ßRß¿¶=� ß̧ ÈåhàÈßÆ�(åÄ åQáfßªßÆ�åÄáÈßbßÈ� å̧ ájß§åE� à̧ åjßJá§àá�=�ß? ßbáFßÈ� áÁß?�6 å̧ áj à§á¶=�àÍç¿ àißÆ�$.%
�åÅ åb ßj ßQ�åfåÑ> ßißÆ�åÄ åiá?ße�Îß· ß¢�ßÐ>ßá�=� ßxÉå«àÈ� ç¼àM�(åÄáÉß· áQåe� ç×C�åÌ ßØ çr·å¶�àÅßÐÇ àuàÆ�ß@ çußÇßJßÈ� ç¼àM�åÄå¾ßbßE
�> ßÂßfåÑ>ß« ßu� ßxà̄á¿ßI� áÁß?�åÌß?áfßá�=�Îß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�(åÄáÉß· áQåe� ß̧ åjá§ßÉßª� åÁ> ß³ßá�=� ß́ å¶ßc� áÀ ß¢�Î çVß¿ßJßÈ� ç¼àM�>âM ßØßM

�*åfá£ çn¶=� ß¹Ç àqà?�àÐ>ßá�=� ß̈ ß·ßE�=ßcC� å̧ áj à§á¶=� å�
�åÌ?f�=ßÆ� å̧ àQf¶=� ßÀåº�åÌßÇáÃ çn¶=ßÆ� å°áªçb¶=�åÄ áQßÆ�Îß· ß¢�ëå�ßá�=� à¹=ßhá¾C�6 å̧ áj à§á·å¶�àÍßF åQÇàá�=�Êå¾> ß£ßá�=ßÆ�$/%
�åÍß£ à» àR·¶� ß̧ j à§¶=�U�å�=� à¹áÇ àiße� çÀ ßißÆ�( àl>ß«ë¿¶= ßÆ� àxáÉßá�=ßÆ�( æ¹=ßhá¾C�åá� ß¦� áÀåº�å á�ß¾>ßJåá�=�àÐ>ß̄åJá¶= ßÆ

��*-àÐÇ àuàÇá¶=�> ß»åÃÉåªßÆ� ã̧ áj à¦� äåËáaßÇá¶=ßÆ� äåËádßá�=� å�� ßkáÉß¶ßÆ�å½=ßfUÝ=Æ� åÀÈbÉå£¶=ßÆ

ژباړه
)١( د غسل فرضونه: )په غسل ک３( د خول３، پوزي او ！ول بدن مين％ل )فرض( دي.

)د شرم ＄اي(  فرج  او  دواړه السونه  لوم７ی خپل  کوونکی دې  د غسل سنتونه: غسل   )۲(
ومين％ي، که په بدن ي３ نجاست وي هغه دې ليرې ک７ي، بيا دې اودس وک７ي لکه لمان％ه 
ته چ３ ي３ کوي يوازي د پ＋و مين％ل دې وروستي ک７ي، بيا دې دری ＄ل３ په سر او ！ول بدن 
اوبه راواړوي، بيا دې له هغه ＄ايه －و＊３ ته شي نو خپل３ پ＋３ دې ومين％ي، په غسل ک３ په 
＊％３ باندې د کو＇يو خالصول په هغه صورت ک３ نشته چ３ اوبه ي３ د وي＋تانو بيخونو ته 

ورسي８ي.
1 - مختصر القدوري.
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)۳( غسل واجبوونکي چارې: له ＊％３ او س７ي ＇خه د شهوت او ！وپ په تو－ه د مني١  وتل، 
د س７ي او ＊％３ د شرم د ＄ايونو ل／يدل )چ３ حشفه پ＂ه شي(  ا－ر که انزال ي３ هم ونه شي 

)مني خارج نه شي هم(، حيض، او نفاس.
رسول اهلل U د جمع３، دواړو اخترونو او احرام لپاره غسل سنت －ر＄ولی دی.

په مذي او  ودي ک３ غسل نشته په دوی دواړو ک３ اودس دی.

شرحه  
د غسل تعريف

 په لغت ک３ ُغسل په ضم３ د غين د ！ول بدن مين％لو او هغو اوبو ته وايي چ３ په هغو غسل 
کي８ي، خو فقهاء د ！ول بدن مين％ل ور＇خه مراد اخلي۲. 

په اصطالح ک３ ُغسل د ！ول بدن دهغو ＄ايونو مين％ل دي چ３ اوبه رسول ورته ب３ له تکليفه  
ممکن وي.

د غسل فرضونه 
په غسل ک３ د دريو غ７يو مين％ل فرض دي: 

١. د خول３ مين％ل )کن／الول(
۲. د پوزې مين％ل )په اوبو سو１ول( 

۳. ！ول بدن ته د اوبو رسول تر＇و کوم ＄ای پک３ وچ پات３ نه شي.
د غسل سنتونه

الندې چارې په ُغسل ک３ سنت دي:
١. غسل کوونکی دې لوم７ی السونه تر م７وندونو پورې ومين％ي، او بيا دې استنجاء وک７ي.

۲.  که نجاست ي３ په بدن و، هغه دې ليري ک７ي.
۳. له غسل ＇خه وړاندې دې اودس وک７ي، لکه چ３ د لمان％ه لپاره ي３ کوي، که په ！ي ＄ای 

ک３ وي يوازي پ＋３ دې نه مين％ي، د غسل په پای ک３ دې ومين％ي.

١ - مني هغه سپيني، ！ين／ي اوبه دي چ３ د جماع په واسطه له انسان ＇خه، د بولو له الري خارجي８ي. المعجم الوسيط - )۲ / ۸۸۹(.
۲- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - )۷ / ۲١(، لسان العرب - )١١ / ٤۹٤(، رد المحتار: ١\٤۲٤. الفقه الميسر: 

ص ٤۸. بدائع الصنائع: ١\١٥٥- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ )١ / ۳٤(.
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٤. بيا دې سر او ！ول بدن دری ＄ل３ په اوبو ومين％ي. ه）ه دې وک７ي چ３ د غوږونو سوريو، 
تخر－ونو، نامه او نورو هغو ＄ايونو ته اوبه ورسوي چ３ په سخت９ ورته رسي８ي.

٥. په ＊％３ باندې د کو＇يو خالصول نشته که ي３ اوبه د وي＋تانو بيخونو ته رسيدل３، ا－ر که د 
کو＇يو مين＃ ته اوبه ورنشي هم، خو د س７ي لپاره د کو＇يو خالصول واجب دي١. 

په الندې چارو غسل فرضي８ي
١. له س７ي او ＊％３ ＇خه په ！وپ او شهوت د مني وتل.

۲. په التقاء الختانين: دس７ي د تناسلى الى سر د ＊％ي په شرم／اه ک３ پ＂يدل، که انزال وشي 
يا ونشي.

۳. له حيضه د ＊％３ پاکيدل
٤. له نفاسه د ＊％３ پاکيدل.

د الندې چارو لپاره غسل سنت دی
١. د جمع３ د لمان％ه لپاره

۲. د دواړو اخترونو د لمان％ه لپاره
۳. د اِحرام۲  لپاره

٤. د َمِذي۳  او َوِدي٤  په وتلو ک３ غسل نشته، يوازې اودس کول کافي دي.

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي او د فرض او سنت غسل  بيان دې وک７ي.

١- فتح القدير لكمال بن الهمام - )١ / ۹٥(.
۲- احرام: د حج او عمرې لپاره نيت کولو او تلبي３ ويلو ته وايي. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ  )۶ / ۳۳۶(.

۳-  مذي: نرمي، شفافي، سپيني اوبه دي، چ３ له کور واال سره د مستي کولو په وخت ک３ له انسان ＇خه خارجي８ي.
٤ - ودي: هغه ！ين／ي سپيني اوبه دي چ３ له بولو نه وروسته له ＄ينو کمزورو  س７و ＇خه خارجي８ي.
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١. غسل تعريف ک７ئ.
۲. په غسل ک３ کوم شيان فرض دي؟

۳. د غسل سنتونه کوم دي؟
٤. په کومو وختونو ک３ غسل فرضي８ي؟

٥. په کومو وختونو ک３ غسل کول سنت دي؟
۶. َمِذي او َوِدي راوپيژنئ.

۷. أيا د َمِذي او َوِدي په وتلو سره غسل  فرضي８ي؟

غسل روغتيا ته ＇ه －＂ه  لري؟ په دې هکله په خپلو کتابچو ک３ يوه مقاله وليکئ؟
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نهم لوست

هغه اوبه چ３ پاکي ورباندې تر سره کي８ي

اودس او غسل د اوبو په ذريعه تر سره کي８ي،هغه اوبه چ３ په خپل طبيعت پات３ وي او کوم 
نجاست نه وي ورسره －６ شوی پاکي کول ورباندې جواز لري.

�(åe> ßVåFá¶=�åÐ>ßºßÆ�åe>ßEÛ=ßÆ�( åÁáÇàÉ à£¶=ßÆ�(åÍßÈaÆÙ=ßÆ�(åÐ> ß» çj¶=�åÐ>ßå��ãÌßhåÑ> ßQ� åP=ßb áUßáÙ=� áÀåº�àÌße>ßÃ çì¶=ßÆ�$-%
�6åÐ>ßá�=� å¤áF ß{� áÀ ß¢�àÄ ßQßf á]ß?ßÆ�àÅàá� ß¦�åÄáÉß· ß¢� ßGß· ß¦�æÐ>ßå�� ß×ßÆ�(åf ß»çN¶=ßÆ�åf ßR çn¶=� áÀåº�ßf åràJ á¢à=�>ßå�� àgÇàß�� ß×ßÆ

* åTßaáeçh¶=�åÐ>ßºßÆ�( å±ßfß�=ßÆ�(åÐ ßØå®>ßFá¶=�åÐ>ßºßÆ�(åaßeßÇ¶=�åÐ>ßºßÆ�( ȩ̈ ß�=ßÆ�(åÍßEåf ámßáÙ>ß²
�Ëådç¶=�åÐ>ßá�= ßÆ�( ëbßá�= �åÐ> ß»ß²�åÄåª> ßqáÆß?� ßb ßUß?�ßç�ß§ßª�ãf åÂ> ß{�ãÐ áÊ ßm�àÄ ßìß¶> ß]�æÐ>ßå��àÌße>ßÃ çì¶=� àgÇàß�ßÆ�$.%

* àÁ=ßfß« á¢çh¶=ßÆ�( àÁÇàE> çr¶=ßÆ�( àÁ>ß¿ ámàáÙ=�åÄåE� à�å·ßJáß�
�àç�=�Îç· ßq�çå�ç¿¶=� çÁßåÙ�(=â�åNß²�áÆß?� âØÉå·ß®�(åÄåE�àÐÇ àuàÇá¶=�áhàß��áß��ãÍ ßi>ßß��åÄÉåª� áKß£ß®ßÆ�æÐ>ßº� ȩ̀ à²ßÆ�$/%
� ß×ßÆ� å¼åÑ= çb¶=�åÐ>ßá�=� å�� á¼ à² àb ßUß?� çÀß¶ÇàFßÈ� ß×}�6 ß¹>ß̄ßª�(åÍ ßi> ßRç¿¶=� áÀåº�åÐ>ßá�=� å á«åå}�ßfßºß?� ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢
� çÀ ßjå»á§ßÈ� ßØßª�åÄåº>ß¿ßº� áÀåº� á¼ à² àb ßUß?� ß ß̄áÉßJ ái=�=ßcC}�6à½ ßØ çj¶=�åÄáÉß· ß¢� ß¹>ß®ßÆ {åÍßE>ß¿ßá�=� áÀåº�åÄÉåª� çÀß· åjßJá§ßÈ

�*-{àÅ àbßÈ� áKßI>ßE� ßÀáÈß?�ËåeábßÈ� ß×�àÄç¾åDßª�>âM ßØßM�>ßÃß· åjá§ßÈ�ÎçJ ßU�åÐ>ß¾åáÝ=� å��àÅ ßbßÈ
� ß×�>ßÃç¾ßåÙ�7�ãfßMß?�>ßß��ßfàÈ�áß��=ßcC�àÄ¿åº�àÐÇ àuàÇá¶=�ßg> ßQ�ãÍ ßi>ßß��åÄÉåª� áKß£ß®ßÆ�=ßcC�Ëåe>ßá�=�àÐ>ßá�=�>çºß?ßÆ�$0%

*åÐ>ßá�=� åÁ>ßÈßf ßQ� ß¤ßº�èfå̄ßJ ájßI
�ãÍ ßi>ßß�� áKß£ß®ßÆ�=ßcC�(åf ß]Û=� åßf çì¶=� ǻ áÈåf áVßJåE�åÄáÉßªßf ß{� àb ßUß?� àµçf ßVßJßÈ� ß×�Ëådç¶=� à¼É å�ß£á¶=� àfÈåbß§á¶=ßÆ�$1%

�.åÄáÉß¶C� à̧ årßI� ß×�Í ßi> ßRç¿¶=� çÁß?�ßf åÂ> ç�¶=� çÁßåÙ�(åf ß] áÛ=� åGå¾>ßá�=� áÀåº�àÐÇ àuàÇá¶=�ßg> ßQ�åÄÉßFå¾>Q�åb ßU?� å�

ژباړه 
)١( له ب３ اودس９ ＇خه پاكوالی د اسمان )باران(، شيلو)خوړونو(، چينو،＇ا －انو او بحرونو په 

1 - مسلم، في الطھارة )879( من حدیث ابي هریرة.
2 - مختصر القدوري.
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اوبو روا دی، په هغه ＇ه روا نه دی چ３ له ون３ يا له ميوې ＇خه ن＋تي％ل شوی وي، نه په هغو 
اوبو چ３ بل شي ورسره －６ شوی وي، په اوبو غالب )ډير( وي او اوبه ي３ له خپله طبيعته ايستل３ 

وي لکه شربت، سرکه، د －الب اوبه، ＊وروا، د باقلي او د －ازرو اوبه.
)۲( په هغو اوبو طهارت کول جواز لري چ３ پاک شی ورسره －６ شوی وي او د اوبو له صفتونو 
＇خه ي３ کوم يوه صفت ته تغير ورک７ی وي لکه د سيألب او هغه اوبه چ３ اشنان١، صابون او 

زعفران ورسره －６ شوي وي. 
)۳( په هغو اوبو اودس کول جواز نه لري چ３ نجاست پک３  لويدلی وي، که هغه  ل８ې وي 
او که ډيرې، ＄که رسول اهلل U له نجاست ＇خه د اوبو د پاک ساتلو امر ک７ی دی، فرمايي: 
هي）کله دې يو له تاسو ＇خه په والړو اوبو ک３ بول３ نه کوي او نه دې له جنابت ＇خه پک３ 
غسل کوي۲، او فرمايي: « ＇وک چ３ يو ستاسو＇خه له خوبه راوي（ شي نو خپل الس دې 
په لو＊ي ک３ تر هغو نه وردننه کوي تر＇و چ３ هغه دری ＄ل３ و مين％ي، ＄که هغه نه پوهي８ي 

چ３ د هغه الس چيرته شپه تيره ک７ې ده».
)٤( خو که په روانو اوبو ک３  نجاست ولوي８ي او اثر۳ ي３ نه ＊کاري، اودس کول پرې جواز 

لري، ＄که هغه د اوبو له بهيدلو سره نه پات３ کي８ي.
په ＊ورولو ي３ بل لوری  اوبو(  )د  يوه لوري  )٥( که چيري د داسي لوی حوض )ډن６(چ３ د 
نه ＊وري، يوه اړخ ته نجاست ولوي８ي، د هغه له بل اړخ ＇خه اودس کول جواز لري ＄که            

دا＊کاره ده چ３ دا نجاست بلي خواته نه رسي８ي.

شرح
پاکي کول  نه وي ورسره －６ شوی  نجاست  او کوم  پات３ وي  په خپل طبيعت  اوبه چ３  هغه 

ورباندې جواز لري. دې اوبو ته مطلقي اوبه وايي چ３ الندې اوبو ته شاملي８ي:
۳- د چينو اوبه ۲- د ويالو اوبه    ١- د اسمان ) باران( اوبه  

٥- د سيندونو اوبه. ٤- د ＇ا －انو اوبه   

١- د اشنان بو！ی هغه بو！ی دی چ３ په ش／لنه م％که ک３ شين کي８ي، دا بو！ی او د هغه د سو＄ول شويو پا１و ايره د السونو او جامو 
په مين％لو ک３ کارول کي８ي.- المعجم الوسيط - )١ / ١۹(.

۲- )السنن الكبرى للبيهقي - )١ / ۲۳۸(.
۳- د نجاست اثر، دهغه خوند، رن，، او بوي دی.
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هغه اوبه چې بل شی ورسره ګ６ شوی وي
�tطهارت په هغو اوبو جواز نه لري چ３  بل شي ورسره －６ شوی وي، په اوبو غالب )ډير( 
وي او اوبه ي３ له خپله طبيعته ايستل３ وي لکه شربت، سرکه، ＊وروا،  د －الب اوبه، د باقلي 

او د －ازرو اوبه.
t طهارت په هغو اوبو جواز لري چ３ پاک شی ورسره －６ شوی وي او د اوبو له صفتونو ＇خه 

ي３ يو صفت ته تغيير ورک７ی وي، لکه:
- د سيل اوبه، چ３ رن， ي３ خ７ شوی وي.

- هغه  اوبه چ３ اشنان )زم９( ورسره －６ه شوې وي.
- صابون سره －６ې شوې اوبه.

- هغه اوبه چ３ زعفران ورسره －６ شوی وي.
نجسې اوبه

 ل８ې اوبه: په هغو ل８و  والړو اوبو چ３ نجاست ورسره －６ شوی وي، پاکوالی جواز نه لري، 
ا－ر که نجاست د يوه ＇ا＇کي  په اندازه وي او اثر ي３ هم نه ＊کاري.

او که په اوبو ک３ د نجاست اثر او ن＋３ ＊کاره شي هغه نجس３ －ر＄ي، که اوبه ل８ې وي يا 
ډيرې، والړې وي او که روان١３.   

ډ４ري اوبه : د داس３ لوی ډن６ اوبو ته ويل کي８ي چ３ د يوه لوري اوبو په ＊ورولو ي３ بل لوری 
نه ＊وري دا اوبه د جاري اوبو حکم لري، د لوی ډن６ اندازه لس －زه په لس －زه کي ده او دومره 

بايد ژور وي چ３ که په لپه ک３ اوبه ور＇خه راواخل３ نو م％که معلومه نشي. 
له دې اندازې ＇خه چ３ اوبه کم３ وي، هغو ته  کم３ اوبه ويل کي８ي۲.  که په جاري اوبو ک３ 

نجاست ولوي８ي په هغو اودس کول جواز لري، په دې شرط چ３ د  نجاست اثر معلوم نشی.
جاري اوبه: هغه دي چ３ استعمالول ي３ نه تکراري８ي.

مسائل
هم  هغه  ورسي８ي  ته  شي  بل  که  همداشان  کي８ي،  نه  اودس  اوبو  نجسو  په  چ３  ＇ن／ه  �t

نجسوي.
پاکوالی  او  پاک３ دي  بدل شی هغه  بوي  او  اوبو رن，، خوند  د  دريدلو سره  ډيرو  په  که  � �t

١- الفقه الميسر: ۲٠.
۲ - الفقه الميسر:۶.
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ورباندې را＄ي.
��tهغه اوبه چ３ د کنگل )يخ(، واورې او يا ږل９ له ويل３ کيدلو ＇خه الس ته  راشي اودس 

کول پرې جواز لري.
��tله ب３ اودس９ ＇خه پاکي په هغو اوبو جواز نه لري چ３ له ونو او له ميوو ＇خه وو＄ي، هغه 

په خپله ور＇خه وو＄ي او يا ور＇خه ون＋تي％ل شي. لکه د －ني يا هنداون３ اوبه.
t همدا شان په هغو اوبو طهارت نه کي８ي چ３ د هغو طبيعت١  په پخولو سره له مين％ه تللي 

وي، لکه ＊وروا او نور شربتونه.

�ÎçJ ßU�åÐ>ß¾åÝ=�Îåª�àÅ ßbßÈ� ákå»á§ßÈ�ßØßª�åÄåºáÇß¾� áÀåº� á¼ à² àb ßUß?� ß ß̄áÉßJ ái=�=ßcåC� �:فرمايلي دي  Uرسول اهللا

àÅ.«. له دې مبارک حديث ＇خه مو＇ه زده ک７ل؟ àbßÈ� áKßI>ßE� ßÀáÈß?�ÏåeábßÈ�ß×�àÄç¾åDßª�>âMßØßM�>ßÃß· åjá§ßÈ

١. له ب３ اودس３ ＇خه پاکوالی په کومو اوبو جواز لري؟
۲. هغه اوبه ＇ه حکم لري چ３ بل شي ورسره －６ شي او اوبه له خپل３ طبع３ وباسي؟

۳. د سيل او صابون په اوبو اودس کول ＇ه حکم لري؟
٤. که په والړو اوبو کي نجاست ولوي８ي ايا اودس پرې جواز لري؟

٥. که په روانو اوبو ک３ نجاست ولوي８ي حکم ي３ ＇ه دی؟
۶. رواني اوبه کومي دي؟

۷. لوی حوض کوم او که نجاست په ک３ ولوي８ي حکم ي３ ＇ه دى؟

په ！ولنه ک３ د طهارت په －＂و او اغيز يوه مقاله وليکئ.

١- د اوبو طبعيت: نرم والی، بهيدل، او اِرواء )خ７وبولو( ته وايي.
۲- صحيح مسلم ـ )١ / ١۶٠(.
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لسم لوست

په اوبو ک３ م７ينه

په تير بحث ک３ مو هغه اوبه وپيژندې چ３ طهارت ورباندې حاصلي８ي. اوس غواړو پدې وپوهي８و 
چ３ أيا په مستعملو اوبو او چ３ ＇ه پک３ م７ه شوي وي، پاکي تر سره کي８ي او که نه؟ او دغه راز د 

هغه پوستکى حکم چ３ د باغت ورک７ شی و پيژنو.

�( åH>ßE èd¶=ßÆ �( ë°ßFá¶> ß² �6àÄ àj ëRß¿àÈ � ß× �åÐ>ßá�= � å� � ßL>ßº �=ßcC �ãÍß·åÑ> ßi � ãká«ß¾ �àÄß¶ � ßkáÉß¶ �>ßº � àLáÇßºßÆ �$-%
* åÁ> ß{ßf çj¶=ßÆ�( å¥ßbá« ëv¶=ßÆ�(´ß» çj¶>ß²�6åÐ>ßá�=� å�� àoÉå£ßÈ�>ßº� àLáÇßºßÆ�( åHåe>ß̄ ß£á¶=ßÆ�(å�åE>ß¾çh¶=ßÆ

�æÐ>ßº� ȩ̀ à²�6 à̧ ß»á£ßJ ájàá�=�àÐ>ß�= ßÆ�* åP=ßb áUßáÙ=�åÌße>ßÃ ß{� å��àÄà¶> ß»á£åJ ái=� àgÇàß�� ß×� à̧ ß»á£ßJ ájàá�=�àÐ>ßá�= ßÆ�$.%
*åÍßEáf à̄á¶=�åÄ áQßÆ�Îß· ß¢� åÁßbßFá¶=� å�� ß̧ å»á£àJ áià=�áÆß?� ãPßb ßU�åÄåE� ß̧ Èågà?

�åfÈåhá¿åá�= �ßbá· åQ � ç×C �(àÄá¿åº �àÐÇ àuàÇá¶=ßÆ �(åÄáÉª �àÌ ßØ çr¶= � áLßg> ßQ �ßf àÃ ß{ �ábß̄ßª � ß̈ åEàa � æH> ßÂC � ȩ̀ à²ßÆ �$/%
��*-ãf åÂ> ß{�>Ãà¾áfß®ßÆ�>ßÃàF árß¢Æ�> ßÂàfåª> ßUÆ�>ßÃ à» á� ß¢ßÆ�åÍßJáÉßá�=� àfá£ ßmßÆ�* ëÊåºßa áÛ=ßÆ

ژباړه 
)١( په اوبو ک３ د داس３ شي م７ينه چ３ بهيدونک３ وينه ونه لري اوبه نه نجسوي، لکه مياشی 
)غوماشی(، مچ، غومبس３ )مچ９( او ل７مان، په اوبو ک３ دداسي شي م７ينه چ３ په اوبو ک３ ژوند 

کوي، لکه ماهی، چون／＋ه او چن／اښ )ُکني کبر(، اوبه نه مرداروي.
)۲( له ب３ اودس３ ＇خه په طهارت کولو کي د مستعملو )کاريدلو( اوبو کارول جواز نه لري. 
مستعمل３ اوبه هغه اوبه دي چ３ په هغو ب３ اودسي لرې شي، او يا د قربت )ثواب( حاصلولو 

لپاره وکارول شي.
 )۳( او هر پوستکی چ３ أش ک７ای شي )دباغت ي３ وشي( هغه پاک －ر＄ي، لمون＃ ورباندې  
کول او په اوبو ي３ اودس کول جواز لري، خو د خنزير)خوګ( او بني أدم پوستکی )که أش 
هم ک７ای شي( استعمال ي３ جواز نه لري. او د م７ه شوي حيوان وي＋ته، ه６وکی، سَوه)نوکه( 

، پله، او ＊کر پاک دي. 
1- مختصر القدوري
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شرحه
په اوبو کې د داسي حيوان م７ينه چې بهيدونکي وينه ونه لري 

�tکه چيري په اوبو ک３ داس３ حيوان م７ شي چ３ بهيدونکي وينه ونه لري لکه مياشی، مچ، 
غومبسه )مچ９( او ل７م، په دې باندي اوبه نه مرداري８ي.

�tکه په اوبو ک３ داس３ حيوان م７ شي چ３ په اوبو ک３ پيدا کي８ي او په اوبو ک３ ژوند کوي، لکه 
کب، چون／＋ه او چن／اښ، په دې اوبه نه مرداري８ي.

په مستعملو )کاريدلو(اوبو طهارت کول
له ب３ اودسي ＇خه په مستعملو اوبو اودس کول جواز نه لري، خو نجاست ورباندې ليرې 

کيدای شي، ＄که دا اوبه پاک３ دي خو پاکوونک３ نه دي.
مستعملې اوبه 

t مستعمل３ اوبه هغه دي چ３ په اودس او غسل ک３ د ب３ اودسي او جنايت د ليرې کولو او يا  
د قربت او ثواب لپاره وکارول شي، لکه بر سيره په يوه اوداسه د ثواب په نيت بل اودس کول.

توی  بدن ＇خه  د  يا غسل کوونکي  اودس  د  اوبه هغه وخت مستعملي －ر＄ي چ３ هغه   t
شي.

t که اودس لرونکی شخص د بدن د س７ولو، يا د تعليم ورکولو لپاره اودس وک７ي، په دۍ 
صورت ک３ اوبه نه مستعملي８ي١. 

t او که ب３ اودسه د پورتني مطلب )د بدن د س７ولو، يا تعليم( لپاره اودس وک７ي اوبه مستعمل３ 
－ر＄ي، ＄که چ３ ب３ اودسي ورباندي لرې شوه.

t مستعملي اوبه پاکي دي خو پاکوونکي نه دي، نو که د مستعملو اوبو ＇ا＇کي په جامو، 
نه  ورباندې  غسل  يا  اودس  لکه  پاکوالی،  خو  مرداري８ي  نه  هغه  و＇ا＇ي  ＇ه  بل  يا  لو＊ي، 

حاصلي８ي۲. 
د پوستکي پاکيدل

t هر پوستکی چ３ آش ک７ای شي)دباغت۳  ي３ وشي( هغه پاکي８ي، لمون＃ ورباندې  کول 
او په اوبو ي３ اودس کول ) له پوستک３ مشک جوړول او په اوبو ي３ اودس کول( جواز پيدا 

١- الفقه الميسر: ۲٠.
۲-  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )١ / ١٠۳(.

۳-  دباغت: د ＇ارويو له پوستکي ＇خه د مال／ي، کيمايي مواود او يا لمر ته په اچولو د وړيو او غوړو ليری کول، پاکول او د 
صنعتي پوستکي په تو－ه چمتو کولو  ته وايی.



٣٣

کوي.
t د م７ه شوي حيوان پوستکی)＇رمن( چ３ آش ک７اي شي پاکي８ي.

t  د خنزير)خوګ( پوستکی په دباغت او آش ورکولو سره نه پاکي８ي، هغه نجس العين دی، 
�– نويقيناً هغه ناپاك دی{ ويلي دي، نو د هغه د بدن له غ７و ＇خه  ãk áQåe�àÄç¾åDßª }اهلل تعالي ورته

－＂ه اخستل حرام دی١. 
t د کوم حيوان پوستکی چ３ په دباغت پاکي８ي په شرعی ذبحه هم پاکي８ې.

دباغت او آش کول 
د پوستکي دباغت )آش کول( دې ته وايي چ３ د ＇رمن３ لمدوالی او غوړوالی وچ شي، که 

هغه په ＄ان／７و موادو تر سره شي او يا  لمر يا هوا ته په وي７ولو )هوارولو(.
t د مردار حيوان هر هغه برخه چ３ وينه نه پک３ بهي８ي، دحيوان په مرګ نه مرداري８ي، لکه 
پرې ک７ای شوي وي＋تان او وړۍ، ه６وکی، سَوه )نوکه(، پله او ＊کر. دا په هغه صورت ک３ 

پاک دي چ３ غوړ ورباندي نه وي، خو که غوړ پرې شتون ولري نو بيا پاک نه بلک３ نجس 
دي.۲  

١. که له پاکو اوبو سره مستعملي اوبه －６ې شي أيا په هغو اودس کي８ي؟
۲. که د خنزير وي＋ته په اوبو ک３ ولوي８ي، په دې اوبه مرداري８ي او که نه؟

١. که په اوبو ک３ داس３ حيوان م７ شي چ３ بهيدونک３ وينه ونه لري، حکم ي３ ＇ه دی؟
۲. که په اوبو ک３ داس３ حيوان م７ شي چ３ په اوبو ک３ ژوند کوي، حکم ي３ ＇ه دی؟

۳. أيا په مستعملو اوبو طهارت کيدای شي؟
٤. مستعملي اوبه کومي دي؟

٥. مستعملي اوبه پاکي دي خو پاکوونکي نه دي، دا بيان ک７ئ.
١-  العناية شرح الهداية - )١ / ١۲٥(

۲- الجوهرة النيرة - )١ / ٥٥(. مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ـ )٥ / ۲۶۶(، الفقه الميسر: ۳٤.
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۶. پوستکی په ＇ه پاکي８ي او حکم ي３ ＇ه دی؟
۷. د م７ه شوي حيوان پوستکی ＇ه وخت پاکي８ي؟

۸. د خنزير پوستکی په دباغت ولي نه پاکي８ي؟
۹. أيا په شرعي ذبحه د حيوان پوستک９ لکه په دباغت پاکي８ي؟

١٠. دباغت ＇ه ته وايي؟

مستعملي اوبه پاک３ دې خو پاکوونکي نه دي. دا موضوع پخپله کتابچه ک３ شرحه ک７ئ.
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يوولسم لوست

که په ＇اه ک３ نجاست ولوي８ي

په کوهي ک３ د ＄ينو شيانو لويدل که ＇ه هم کم وي، د اوبو د نجس والي المل －ر＄ي، لکه 
د وينو، شرابو او نورو چ３ د ！ولو اوبو را ايستل واجب )الزم( －ر＄ي ، پدې لوست ک３ غواړو 

په همدې احکامو وپوهي８و.
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1 - مختصر القدوري:     
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ژباړه
 )١( كله چ３ په ＇ا ک３ نجاست ولوي８ې، ！ول３ اوبه دې را وايستل３ شي، د هغه )＇اه( د اوبو 

را ايستل د هغه پاکوالی دی.
)۲( که په هغه )＇اه( ک３ موږک، يا مرغ９ )چوڼ چو１که(، يا مموال١، يا تورا１ی )تورکه(۲، 
يا کربوړی م７ شي، نو د شلو او ديرشو ډولچو )بوکو( په من＃ ک３ دې اوبه ور＇خه را وايستل 

شي۳، د حيوان د لويوالي او وړوکوالي مطابق.
)۳( او که چيرې په هغه ک３ کوتره، يا چر－ه او يا پيشو م７ه شي نو د ＇لوي＋تو او شپيتو ډولچو 

په مين＃ ک３ اوبه ترې  را ايستل３ کي８ي. 
 )٤( که په هغه ک３ سپی يا پسه او يا بنيادم م７ شي، ！ول３ اوبه ور＇خه را ايستل３ کي８ي.

 )٥( که حيوان پک３ وپ７سي８ي او يا وش７ي８ي )وروست شي(، نو )له حيوان سره( ي３ ！ول３ اوبه 
  .را ايستل کي８ي که حيوان وړوکی وي او که غ

)۶( د ډولچو په شمير ک３ د ＊ارونو)د سيمي( من％نيو ډولچو ته اعتبار ورکول کي８ي کوم３ 
چ３ په ＇ا－انو ک３ کارول کي８ي، نو که چيري په داس３ لويه ډولچه ور＇خه اوبه را وايستل شي 
چ３ د من％نی ډولچ３ ！اکل３ اندازه )شل ډولچ３( اوبه پک３ ＄ائي８ي، د ډولچ３ لوي والي ته 

اعتبار ورکول کي８ي٤.
)۷( که چيري ＇اه چين３ لرونکي وي، او اوبه ي３  په را ايستلو نه کمي８ي،  په دې صورت ک３ 

دې د ＇ا د موجودو اوبو په اندازه  اوبه را وايستل３ شي. 
)۸( له محمد بن الحسن الشيباني رحمة اهلل عليه ＇خه روايت دی وايي: له داس３ ＇ا－انو 

＇خه دې له دوو سوو ډولچو نيول３ تر دريو سوو ډولچو پورې اوبه را وايستل３ شي.
)۹( که په ＇اه ک３ موږک او يا بل شی )حيوان( پيدا شي او ＇وک نه پوهي８ي چ３ کله پک３ 
دې  لمون％ونه  شپ３  يوې  او  ور３＄  يوې  د  نو  ش７يدلی،  نه  او  وي  پ７سيدلی  نه  دی،  لويدلی 
راو－ر＄وي که ي３ ور＇خه اودس ک７ی و، او هر هغه شی دې ومين％ي چ３ د هغه اوبه ورته 

رسيدل３ وي. 

١- مموال چ３ په عربي ک３ ورته )َصْعوة( وايي، هغه کوچنی مرغ９ ده چ３ سر ي３ سور رن， لري، جمع ي３ ِصَعاء را＄ي. كتاب 
العين.)۲ / ١۹۹(- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - )٥ / ۲١۸(.

۲-  تورا１ی ته په عربي ک３ سودانية وايي،هغه د يو مو！ي په اندازه مرغ９ ده چ３ خرما او ان／ور ي３ خوراک دی.أساس البالغة.
۳- شل ډولچ３ واجب او د حيوان د بدن کوچنيوالي او لوی والي ته په کتو سره له يوې ＇خه تر لسو ډولچو پورې مستحب دي.

٤-  له کوم کوهي ＇خه چ３ د شلو ډولچو اوبه را ايستل واجب وي، نو همدا يوه لويه بوکه اوبه را ايستل کافي دي.
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)١٠( او که چيرې پ７سيدلی يا وروست شوی وي، نو د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه له وينا 
سره سم دې د دريو ور＄و او شپو لمون％ونه را و－ر＄وي، او امام ابو يوسف او محمد رحمة 
اهلل عليهما ويلي دي: تر هغو د هي＆ شي را－ر＄ول ورباندې نشته تر ＇و معلومه ك７ي چ３ کله 

ورغور＄يدلی دی.
شرحه: 

که په څا کې نجس حيوان ولوي８ي:
t که په ＇ا ک３ خنزير چ３ نجس العين دی ولوي８ي د کوه３ د ！ولو اوبو را ايستل واجب دي.

t  او که داسي حيوان په ＇اه ک３ ولوي８ي چ３ نجس العين نه وي پاته شونی )پس خورده( ي３ 
نجسه وي، لکه سپی يا ＇يروونکي حيوانات، د ！ولو اوبو را ايستل واجب －ر＄ي.

که په څاه کې انسان ولوي８ي: که په کوهي ک３ انسان ولوي８ي او ژوندی ور＇خه راوو＄ي، 
په بدن ي３ نجاست هم نه وي، په دې سره اوبه نه مرداري８ي.

که په څا کې لوی حيوان م７ شي: که په کوهي ک３ غ حيوان لکه سپی يا پسه او يا انسان 
م７ شي او سمدستي مخک３ له پ７سيدلو ي３ را وباسي، د ！ولو اوبو را ايستل ي３ واجب دي.

له کوهي څخه د اوبو د را ايستلو اندازه: که په ＇ا ک３ موږک، يا مرغ９ ) چوڼ چو１که(، 
مموال، يا تورا１ی، او يا دې ته ورته حيوان م７ شي نو شل ډولچ３ اوبه را ايستل کفايت کوي، خو  د 

ديرشو ډولچو را ايستل مستحب دي، خو دا هلته چ３ لوم７ی م７ شوی حيوان را وايستل شي.
t که په ＇ا  ک３ کوتره، چر－ه، پيشو او يا دې ته ورته حيوان م７ او بيا را وايستل شي، نو د 

＇لوي＋تو ډولچو را ايستل کفايت کوي. د شپيتو ډولچو را ايستل مستحب دي.
t  که کوم حيوان په کوهي ک３ وپ７سي８ي يا وش７ي８ي، ！ول３ اوبه ي３ را ايستل کي８ي، که حيوان 

وړوکی وي او که لوی.
t که چيرې په کوهي ک３ جاري چين３ بهي８ي او ！ول３ اوبه ي３ را ايستل کيدای نشي، په دې 
صورت ک３ دې د کوهي د اوبو په اندازې اوبه را وايستل شي، د دوو عادلو کسانو په قول اعتماد 
کي８ي چ３ د اوبو او ＇ا－انو په چارو ک３ مهارت ولري، دوی دې ووايي چ３ را ايستل شوې 

اوبه د ＇ا له اوبو سره برابرې دي.
له امام محمد بن الحسن رحمة اهلل عليه ＇خه روايت دی، هغه وايي چ３ له ددو سوو ډولچو 

＇خه نيول３ تر دريو سوو ډولچو پورې اوبه دې ور＇خه را وايستل شي١. 
١- د امام ابو يوسف رحمة اهلل عليه په نظر د چين３ لرونکي کوهي د اوبو د کچ３ د معلومولو دوه الرې دي:

١- د ＇ا د اوبو په اندازه دې بله ＇ا وکندل شي او دومره اوبه دې را وايستل شي چ３ هغه ډکه شي. د دويم３ ＇ا په ډکيدلو د کوهي اوبه پاکي８ي.
۲. لر－ی يا وچ پ７ۍ دې ＇ا ته ورکوز ک７ي او د اوبو کچه دې ن＋ه ک７ي، بيا دې  د نمون３ په ډول شل ډولچ３ اوبه ور＇خه راوباسي، بيا دې په 

＇اه ک３ لر－３ يا پ７ی کوز ک７ي، د ل８و شويو اوبو اندازه دې معلومه ک７ي. د همدې حساب له مخ３ دې نورې اوبه راوباسي. هدايه



٣٨

که په ＇ا ک３ م７ حيوان وموندل شي، پ７سيدلی او ش７يدلی نه وي، ＇وک نه پوهي８ي چ３ کله 
پک３ لويدلی، دی نو د يوې ور＄３ او يوې شپ３ لمون％ونه او که حيوان پ７سيدلی او وروست 
شوی وي نو د دريو ور＄و او شپو لمون％ونه دې راو－ر＄وي، که ي３ اودس ور＇خه ک７ی وى.

t همدا شان  بدن او هغه جام３ دې هم ومين％ي چ３ ددې کوهي اوبه ورته رسيدلي وي.
مسائل 

t که په ＇ا ک３ خوشايه يا پچ３ ولوي８ي، ＇ا نه مرداري８ي، خو که اندازه ي３ ډ４ره وي، په داس３ 
ډول چ３ هي＆ ډولچه له پچ３ پرته نه راخيژي، په دې صورت ک３ ＇ا مرداري８ي.

t که په کوهي ک３ د کوترې او مرغ９ مرداري ولوي８ي، د کوهی اوبه نه مرداري８ي١. 

د ＊وونکي په مرسته روغتياته  د نجسو اوبو د استعمال په زيان رسوونکو اغ５زو، يو له بله سره 
مناقشه وک７ئ، او لن６يز ي３ په تخته وليکئ.

١. که نجاست په ＇ا ک３ ولوي８ي، حکم ي３ ＇ه دی؟ ل８ او ډير ي３ ＇ه توپير لري؟
۲. که خنزير په ＇اه ک３ م７ شي، ＇ومره اوبه را ايستل کي８ي؟ دژوندي او م７ه توپير ＇ه دی؟

۳. هغه صورتونه په －وته ک７ی چ３ له امله ي３ د ＇اه ！ول３ اوبه را ايستل کي８ي؟
٤. په کوم حالت ک３ له ＇اه ＇خه ديرش او شپيته ډولچ３ اوبه را ايستل کي８ي؟

٥. که په کوهي ک３ حيوان م７ او وروست شي حکم ي３ ＇ه دی؟
۶. چينه لرونک３ ＇ا د ＇ومره اوبو په را ايستلو پاکي８ي؟

د هغه لمان％ه حکم په خپلو کتابچو ک３ وليکئ چ３ اودس ي３ له هغه کوهي ＇خه شوی وي 
چ３ حيوان پک３ لويدلی وي او خلک نه پوهي８ي چ３ هغه کله ورلويدلی دی؟

١. الفقه الميسر: ۲٤.

 

 



٣٩

دولسم لوست 

د پات３ شوني )پسخوردې( احکام

کله کله له پات３ شونو اوبو پرته نورې اوبه نه وي چ３ طهارت ورباندې وشي، غواړو په دې وپوهي８و چ３ 
په هغو طهارت کول جواز لري او که نه ؟

�*ãf åÂ> ß{�àÄ à»áß�� à̧ ß²áÖàÈ�>ßºßÆ�( ëÊåºßa áÛ=� àeáÖ àißÆ�$-%
* ãk ß��(¼åÑ>ßÃßFá¶=� å¥>ßF åißÆ�(åfÈåhá¿åá�=ßÆ�( åGá· ß³á¶=� àeáÖ àißÆ$.%

�åÍçÉß�=� à̧ Nßº� åLáÇàÉàFá¶=� å�� àÀ à³ ájßÈ�>ßºßÆ�(åá� çì¶=� å¥>ßF åiÆ�(åÌ çØ ß̂ àá�=�åÍ ßQ> ßQçb¶=ßÆ�(åÌçfåá�=� àeáÖ àißÆ�$/%
�*ãÅáÆ àf á³ßº�åÌße@ß«¶=ßÆ

�> ß» àÃçÈß? ßÆ� ß¼ ç»ßÉßIßÆ�åÄåE�ß@ çußÇßI�> ß» àÂßá�ß¦�ábåß��áß�� áÁåDßª�(> ß»åÃÉåª� ãµÇ à³ ánßº�( å̧ á§ßFá¶= ßÆ�(åe> ß»åá�=� àeáÖ àißÆ�$0%
�*ßg> ßQ�ß½çbß®

ژباړه 
)١( د انسان او هغه حيوان پات３ شونی چ３ غو＊ه ي３ خوړل کي８ي، پاك دی. 

)۲( د سپي، خنزير او د داړونکو او يا ＇يرونکو حيواناتو پات３ شوني نجس دي. 
)۳( د پيشو، کو＇ه －شتي چر－３، ＊کاري مرغانو او د هغو شيانو پات３ شوني چ３ په کورو ک３ 

اوسي، لکه مار او موږک مکروه دي. 
)٤( د خره او کچر دواړو پات３ شوني مشکوک دي. که چا له هغو )مشکوکو اوبو( پرته نورې 

پيدا نه ک７ې نو په هغو دې اودس او )ورسره( تيمم وک７ي، که هر يو مخک３ ک７ى جواز لري.
 

شرحه 
د سؤر معنا

  په لو＊ي ک３ د انسان او حيوان له ＇＋اک او خوراک ＇خه پات３ شوي خواړه او اوبه د «سؤر» 
په نامه يادي８ې. 



٤٠

د پاتې شوني حکم
په الندې ډول  پيدا کوي، چ３  توپير  له مخى سره  پات３ شوني حکم د ＇＋ونکي حيوان  د 

بياني８ي:
١. انسان که مسلمان وي يا کافر، پاک وي او که جنب او په خوله ک３ ي３ د نجاست اثر نه وي، 

پات３ شون３ ي３ په اتفاق سره پاک او پاکوونکی دي.
۲. د هغه حيوان، چ３ غو＊ه ي３ خوړل کي８ي، لکه اوښ، غويی، پسه،  پاتي شوني پاک او 
له کراهيته پرته ورباندې پاکي حاصلي８ي. همدا شان د آس پاته شوني حالل دی او له کراهيته 

پرته پاکي ورباندې حاصلي８ي.
۳. د خنزير او سپي پاتي شوني په اتفاق سره نجس دی، پاکي ورباندې نه  حاصلي８ي. 

همدا شان د داړونکو او＊کاري حيواناتو، لکه زمرى، پ７ان，، ليوه، －يدړ او نورو پاته شوني 
نجس دي، پاکي ورباندې نه را＄ي. 

٤. د پيشو پاتي شونی پاک دی. که نورې پاک３ اوبه وي اودس دې پرې وشي، ＄که په پات３ 
شوو اوبو ي３ اودس مکروه دی، )په هغه صورت ک３ چ３ خوله ي３ په نجاست کک７ه نه وي(.

٥. د کو＇ه －شتي چر－ي، د ＊کاري مرغانو لکه باز او هغو حيواناتو پات３ شوني، چ３ په کور 
ک３ اوسي８ي، لکه مار او موږک پاک دي، خو اودس ورباندې کول مکروه دی.

۶. د خره او کچر پات３ شونی شکمن دی١، نو که يوازې داسي اوبه وي چ３ له هغو ＇خه خره 
يا کچر ＇＋لي وي، په هغو دې اودس وک７ي او بيا دې تيمم هم وک７ي.

مسائل 
�tد انسان د خول３ پات３ شوي اوبه په دې صورت ک３ پاک３ دي چ３ شراب ي３ نه وې ＇＋لي، 
له غا＊ونو ＇خه ي３ وينه نه وي بهيدل３، يا ي３ په ډکه خوله قی نه وي ک７ی. که چيرې داسي 
وي نو بيا پات３ اوبه تر هغه وخته نجس３ او مردارې دي چ３ خوله دری کرته پرې نه مين％ي او يا 

د خپل３ خول３ الړې تيرې نه ک７ي، تر ＇و نجاست ي３ په خوله او شون６و ک３ پاتي نه شي.

١- شکمن ＄که دی چ３ د دوی د غو＊３ د حاللوالي او حراموالي په موضوع ک３ احاديث متعارض دي، په ＄ينو ک３ حالل 
والي او  په ＄ينو ک３ ي３ حرمت راغلی دی.



٤١

�tد پيشو پات３ شوې اوبه په هغه صورت ک３ مردارې دي چ３ د موږک يا بل مر دار شى له 
خوړلو ＇خه وروسته سمالسي ي３ خپله خوله د اوبو په لو＊３ ک３ ور ！ي＂ه ک７يوي. خو که له 
ل８ ＄ن６ وروسته ي３ خپله خوله په ژبه و＇＂له او نجاست ي３ له مين％ه والړ شي، په دې صورت 

ک３ له کراهيت سره ي３ پات３ شونی پاکي８ي١. 
�tهغه حيوان چ３ پات３ شونی ي３ پاک دی، خوله )عرق( ي３ هم پاکه ده.
�tهغه حيوان چ３ پات３ شونی ي３ نجس وي، د هغه خوله هم نجسه ده.

�tد خره خوله پاکه او پات３ شوني يی مشکوک دی. 

زده کوونکي دې په دريو ډلو وويشل شي او هر يو دې په خپل وار د پاک، ناپاک او شکمن 
پات３ شوني  بيان ک７ي او د هغه لن６يز دي وليکي.

د خنزير او سپي د پات３ شوني توپير په ＇ه شي ک３ دی؟

١- سؤر ＇ه ته وايي؟
۲- د انسان پاته شونی ＇ه حکم لري؟

۳- د هغه حيوان پاته شونی ＇ه حکم لري چ３ غو＊ه ي３ حالله وي؟
٤- د خنزير او سپي پاته شونی ＇ه حکم لري؟

٥- د داړونکو حيواناتو او ＄ناورو پاته شونی ＇ه حکم لري؟
۶- د پيشو پاتي شونی ＇ه حکم لري؟

١-  هدايه.

 



٤٢

۷- د کو＇ه －شتي چر－ي او ＊کاري مرغانو، لکه باز د پاته شوني حکم ＇ه دی؟
۸- که يو ＇وک د کوم حيوان په خولو لوند شي، حکم ي３ ＇ه دي؟

پيشو هم  د داړونکي حيواناتو له ډل３ ＇خه ده،  ول３ ي３ پات３ شوني مکروه دی، خو نجس نه 
دي؟ ＄واب ي３ پخپلو کتابچو ک３ وليکئ.

 



٤٣

ديارلسم لوست

تيمم 

د ＄ينو معذرتونو له امله انسان کله نشي کوالی په اوبو طهارت تر سره ک７ي، په داس３ وختونو 
ک３ تيمم د اوداسه او غسل ＄ای نيسي.

���¼ è»ßÉçJ¶=� àH>ßE
�( àfßNá²ß?�áÆß?� å̧ Éåá�=� àÇáß��åf áråá�=� á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßEßÆ�åf áråá�=� ßTåe> ß]�áÆß?�ãfåª> ßjàº�ßÇ àÂßÆ�ßÐ>ßá�=�ábåß��áß�� áÀßºßÆ�$-%
� åÁC� àGà¿àá�=� ß> ß]�áÆß?�(àÄ àußfßº�çbßJ ám=�ßÐ>ß�=� ß̧ ß»£ßJ ái=� åÁåC� ß> ß̂ ßª� ãxÈåfßº�àÄç¾ß?� ç×C�ßÐ>ßá�=� àbåß�� ßÁ>ß²�áÆß?

�*- åbáÉå£ çr¶>åE� à¼ ç»ßÉßJßÈ�àÄç¾åDßª�àÄ ßuëfßà��áÆß?�àaáß�á¶=�àÄß·àJá̄ ßÈ� áÁß?�åÐ>ßá�>åE� ß̧ ßjßJ á¦=
� à¼ è»ßÉçJ¶= ßÆ�å á�ß̄ßªáfåá�=� ß�C�åÄáÉ ß¢=ßeåc�Ïßf á]àáÙ>åEßÆ�(àÄßÃ áQßÆ�> ß» àÂ=ßb áUåDåE� àX ßjáß��6 åÁ>ßJßEáf ßu� à¼ è»ßÉçJ¶= ßÆ�$.%

*ãÐ=ßÇ ßi� åPßbßá�=ßÆ�åÍßE>ß¿ßá�=� áÀåº
� åH=ßè�¶>ß²�6 åzáeßáÙ=� åká¿ åQ� áÀåº� ßÁ>ß²�>ßº� ȩ̈ à³åE�æb ç»ßà�ßÆ�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� à¼ è»ßÉçJ¶=� àgÇàß�ßÆ�$/%

* å_Éå¾áeßh¶=Æ� å̧ V à³¶=ßÆ�åÌßeáÇà¿¶= ßÆ� ësß�=ßÆ�åf ßRßá�=ßÆ� å̧ áºçf¶=ßÆ
*âÍ çq> ß]� å̧ áºçf¶=ßÆ� åH=ßè�¶>åE� ç×C� àgÇàß�� ß×� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$0%

*åÐÇ àuàÇá¶=� å��ãÍçF ßVßJ ájàº�¼ è»ßÉçJ¶=� å�� ãzáfßª�àÍçÉë¿¶= ßÆ�$1%
�Îß· ß¢�ßeßbß®�=ßcC�åÐ>ßá�=�àÍßÈáÕàe�> âváÈß?�àÄ àvà̄á¿ßÈßÆ�(ßÐÇ àuàÇá¶=� àxà̄á¿ßÈ�æÐ áÊ ßm� ȩ̀ à²� ß¼ è»ßÉçJ¶=� àxà̄á¿ßÈßÆ�$2%

*åÄå¶> ß»á£åJ ái=
*åf åÂ> çì¶=�åbÉå£ çr¶>åE� ç×C� à¼ è»ßÉçJ¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$3%

� ß�C�Ì ßØ çr¶=�ßf ë]ßÖàÈ� áÁß?� åKá®ßÇá¶=�åf å]A� å��àÅ ßbåß�� áÁß?�Ç àQáfßÈ�ßÇ àÂßÆ�(ßÐ>ßá�=�ábåß��áß�� áÀßå�� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$4%
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1 - صعيد: د ＄مک３ مخ ته وايي.  الجوهرة النيرة - )١ / ۸٤(
2- مختصر القدوري

å

å
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ژباړه 
د تيمم باب

)١( کوم شخص چ３ اوبه پيدا نه ک７ي، په داس３ حال ک３ چ３ مسافر يا له ＊ار ＇خه بهر وي، 
د ده او د ＊ار تر مين＃ يو ميل او يا له هغه ＇خه زياته مسافه وي يا اوبه په الس ورشي خو ناروغ 
اوبو  په  ويري８ي که  يا جنب شخص  ناروغي ي３ سختي８ي،  استعمالوي  اوبه  ويري８ي که  وي، 

غسل کوي نو يخني به ي３ ووژني او يا به ي３ ناروغ ک７ي، نو په پاکه خاوره دې تيمم وک７ي.
)۲( تيمم دوه ＄ل３ په )خاورې د السونو( وهل دي،  په يوه وار) وهلو( به خپل مخ او په بل 
وار به خپل دواړه السونه تر ＇ن／لو پورې مسحه ک７ي، د ب３ اودسي او جنابت تيمم  يو شان 

دی.
)۳( تيمم د امام ابو حنيفه او امام محمد رحمة اهلل عليهما په نزد په هر هغه شي چ３ د ＄مکی 

له جنس ＇خه وي، جواز لري، لکه خاوره، ش／ه، تي８ه، －چ، چونه، رانجه او زرنيخ١. 
)٤( امام ابو يوسف رحمة اهلل عليه  ويلي دي چ３ )تيمم( يوازي په خاورو او ش／و سره جواز 

لري.
)٥( په تيمم  ک３ نيت کول فرض او په اوداسه ک３ مستحب دي. 

)۶(  هر هغه شی چ３ اودس ماتوي هغه  تيمم هم ماتوي، او د اوبو ليدل ي３ هم ماتوي کله 
چ３ د هغو په استعمالولو وس ومومي.

 )۷( تيمم جواز نه لري م／ر په پاک３ خاورې سره.
)۸( چا چ３ اوبه پيدا نه ک７ې، خو د پيدا کيدلو اميد ي３ وي، ورته مستحب دى چ３ لمون＃ 
د وخت تر پايه و＄ن６وي. که ي３ اوبه پيدا ک７ي اودس او لمون＃ به وک７ي او که نه نو تيمم به 

وک７ي.

شرحه 
د تيمم تعريف

تيمم په لغت ک３  قصد ته وايي.
د شريعت په اصطالح ک３ د پاک９ په نيت په خاصو شرطونو، په پاکو خاورو سره د مخ او تر 

＇ن／لو د دواړو السونو مسحه کولو ته وايي.
١ -زرنيخ: يو زهر لرونكى، خ７ رن／ه جامد کاني او توکی دي چ３ له مر كباتو ＇خه ي３ دارو جوړ８４ي.



٤٥

تيمم دوه رکنونه لري
دوه ＄ل３ په پاکه خاوره الس وهل.

د مخ او دواړو السونو په بشپ７ه تو－ه مسحه کول.
د تيمم کولو څرنګوالی

＇وک چ３ د تيمم اراده وک７ي، لستو１ی دې را ونغاړي، بسم اهلل الرحمن الرحيم دې ووايي او 
د لمان％ه د روا والي نيت دې وک７ي. د دواړو السونو ورغوې دې پر پاکه خاوره باندې کي８دي، 
－وت３ دې خالص３ ونيسي او السونه دې په خاورو ک３ مخ او شاته و＇کوي، بيا دې راپورته 
ک７ي، ودې ＇ن６ي او مخ دې ورباندې مسحه ک７ي، بيا دې د السونو ورغوي پر م％که باندې 
دويم ＄ل لکه د لوم７ي ＄ل په شان کي８دي، بيادی د کي０ الس په ＇لورو －وتو )له ب＂ی －وتی 
پرته( د＊ی الس د ＇لورو －وتو له برسيره خوا را شروع تر ＇ن／لی پورې مسحه ک７ی او په 
ورغوی دی د ＊ی الس د ننی خوا له ＇ن／لی تر ورغوی مسحه ک７ی د ب＂ی －وتی په د ننی 
طرف دی د ＊ی الس د ب＂ی －وتی برسيره طرف مسحه ک７ی. بيا دې په ＊ی الس د کي０ الس 
مسحه        په مخکنی ډول وک７ی. په دې باندې تيمم بشپ７ شو، جنب به هم د جنابت د ليري کولو 

لپاره همداشان تيمم کوي.

د تيمم ماتونکي
١. هرهغه شی چ３ اودس ماتوي، هغه تيمم هم ماتوي.

۲. د اوبو پر استعمالولو قدرت پيدا کول.
۳.  د کوم عذر له امله چ３ تيمم ورته روا شوی و، د هغه عذر پاي ته رسيدل، لکه د اوبو 

نشتوالی، له د＊من ＇خه ويره، د ناروغ９ او ناروغه كيدو ويره او داسي نور.
د لمانځه ناوخته کول 

 د هغه چا لپاره چ３ په اول وخت ک３ اوبه پيدا نه ک７ي، خو د پيدا کيدلو تمه ي３ وي، مستحب 
ده چ３ لمون＃ د وخت تر پايه و＄ن６وي. که ي３ اوبه پيدا ک７ې اودس او لمون＃ به وک７ي او که 

نه، نو تيمم به وک７ي.



٤٦

âFëÉ<*�دغه مبارک أيت شرحه ک７ی. ß{�=âbÉå£ ßq�=Ç à» ç»ßÉßJßª :١. اهلل تعالي فرمايي
۲. زده کوونکي دې په خپلو مين％ونو ک３ د تيمم کولو کيفيت مناقشه ک７ي.

  

١- تيمم د لغت او شريعت له مخ３ تعريف ک７ئ.
۲- د تيمم رکنونه  او د صحت شرطونه کوم دي؟

۳- د تيمم سنتونه کوم دي؟
٤- د تيمم ما تونکى په گوته ک７ئ.

٥- ＇ه وخت لمون＃ تر وروستى وخت پورې ＄ن６ول کي８ي؟

د تيمم په نيت کي کومي خبري ضروري دي؟ وي３ ليکئ.

 

 



٤٧

＇وارلسم لوست

د تيمم پاتي برخه

پاتي مسئلو  په  تيمم  د  اوس غواړو  وپيژندل،  ماتوونکي  او دهغه  تيمم   مو  تير بحث ک３  په 
وپوهي８و.

* å̧ åª=ßÇç¿¶= ßÆ� åxåÑ=ßfß«á¶=� áÀåº�ßÐ> ßm�>ßº�åÄ å» è»ßÉßJåE�Êë· ßràÈßÆ�$-%
� åÁC � ß> ß̂ ßª �àÅàá� ß¦ � èÊå¶ßÇá¶=ßÆ �ãÌßg>ß¿ åQ � áLßf ßv ßU �=ßcC �åf áråá�= � å� � ååXÉ åV çr·å¶ � à¼ è»ßÉçJ¶= � àgÇàß�ßÆ �$.%

�*Êë· ßràÈßÆ� à¼ ç»ßÉßJßÈ�àÄç¾åDßª�àÌ ßØ çr¶=�àÄßIÇà«ßI� áÁß?�åÌße>ßÃ çì¶>åE� ß̧ ß§ßJ ám=
�ÀÈåbÉå£á¶=�àÌ ßØ ßq�àÄßIÇà«ßI� áÁß?�åÌße>ßÃ çì¶>åE� ß̧ ß§ßJ ám=� áÁC� ß> ß̂ ßª� åbÉå£á¶=�ßÌ ßØ ßq�ßf ßv ßU� áÀßº� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$/%

�*Êå· ßràÈßÆ� à¼ ç»ßÉßJßÈ�Äç¾>ßª
� á¼ ç»ßÉßJßÈ� ß��åÍß£ à»à�=�àÌØ ßq�àÄßIáÇà«ßI� áÁß=�åÌße>ßÃ çì¶>åE� ß̧ ß§ßJ ám=�=ßcC�ßÍß£ à»àá�=�ßbåÃ ßm� áÀßº� ß> ß]� áÁåCßÆ�$0%

�*> â£ßEáeß?�ßfáÃ è�¶=�Îç· ßq�çÝ=ßÆ�> ßÂ çØ ßq�Íß£ à»àá�=� ßµßeáaß?� áÁåDßª�à@ çußÇßJßÈ�àÄç¿ å³ß¶ßÆ
�à@ çußÇßJßÈ�àÄç¿ å³ß¶ßÆ� á¼ ç»ßÉßJßÈ�áß�� àKá®ßÇá¶=� ßL>ßª�ß@ çußÇßI� áÁC� ßÎ ån ß̂ ßª� àKá®ßÇá¶=� ß±> ßu�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$1%

����*âÍßJåÑ>ßª�Êë· ßràÈßÆ
�ßÌßØ ßr¶=�ábå£àÈ�áß�� åK®ßÇ¶=� å��ßÐ>ßá�=�ßfß²ßc� ç¼àM�Îç· ßqßÆ� ß¼ ç»ßÉßJßª�åÄå· áUße� å��ßÐ>ßá�=� ßÊ åjß¾�=ßcC� àfåª> ßjàá�=ßÆ�$2%

�*> ßÂ àbÉå£àÈ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ��à�=> ß» àÃßå�ße�ãb ä»ßà�ßÆ�ßÍß«áÉå¿ ßU� áÊE?�ßbá¿ å¢
� ßGß· ß¦� áÁåDßª�ßÐ>ßá�=� ßGà· áìßÈ� áÁß?�âÐ>ßº�åÄåEáf à̄åE� çÁß?�åÄë¿ ß��Îß· ß¢� áGå·á§ßÈ�áß��=ßcC�å�¼ ë»ßÉßJàá�=�Îß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�$3%
� áÁß?� ß̧ áFß®�àÄá¿åº�àÄßFß· ß{�ãÐ>ßº�åÄå̄Éåªße� ß¤ßº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�àÄßFà· áìßÈ�ÎçJ ßU�àÄ à» è»ßÉßI�áhàß��áß��âÐ>ßº�åÄåEáf à̄åE� çÁß?�åÄë¿ ß��Îß· ß¢

�*-Îç· ßqßÆ� ß¼ ç»ßÉßI�àÄá¿åº�àÄß£ß¿ßº� áÁåDßª� ß¼ ç»ßÉßJßÈ

1- مختصر القدوري



٤٨

ژباړه
)١( په خپل تيمم سره دې لمون＃ کوي، ＇ومره چ３ غواړي، که فرض لمون％ونه وي او که 

نفل.
)۲( روغ شخص ته په ＊ار کي تيمم کول روا دي. چ３ جنازه حاضره شي او ولي بل ＇وک 
وي، ويريده چ３ د اوداسه په بوختيا ور＇خه د جنازې لمون＃ تيري８ي، نو تيمم دې وک７ي او 

لمون＃ دې اداء ک７ي. 
)۳(  همدا شان د هغه چا لپاره )تيمم روادی( چ３ د اختر )د لمان％ه( لپاره راشی، ويري８ي که 
په اوداسه بوختي８ي８ي نو د اختر )لمون＃( به ترې فوت شي، نو تيمم دې وک７ي او لمون＃ دې 

اداء ک７ي. 
)٤( که د جمع３ لمان％ه ته راغلی شخص ويريدو چ３ که په اوداسه بوختي８ي، نو لمون＃ به 
ور＇خه فوتي８ي، نو هغه دې تيمم نه كوي بلک３ اودس دې وک７ي. که د جمع３ لمان％ه ته 

ورسيدو نو وبه ي３ ک７ی او که نه نو د ماسپ＋ين لمون＃ به اداء ک７ي. 
)٥(  همدا شان که وخت تن， شو او هغه ويريدو چ３ که اودس کوي، نو وخت به ترې  تير 

شي، تيمم دې نه کوي اودس دې وک７ي او د خپل فوت شوي لمان％ه قضاي３ دې راوړي. 
اداء ک７،  ي３  لمون＃  او  ي３ وک７  تيمم   اوبه هيرې شوې،  پي＂ي ک３  په  له مسافر＇خه  )۶( که 
وروسته ي３ اوبه ور په زړه شوې چ３ د لمان％ه وخت ال نه دی تير شوی، نو د امام ابو حنيفه 
او امام محمد رحمة اهلل عليهما په قول به لمون＃ نه را－ر＄وي، خو امام ابويوسف رحمة اهلل 

عليه ويلي دي چ３ لمون＃ دې راو－ر＄وي.
 )۷(  او په هغه تيمم کوونکي د اوبو ل＂ول نشته چ３ غالب －ومان ي３ داوي چ３ ده ته نژدې 
اوبه شتون نه لري او که ي３ غالب －ومان دا وي چ３ هلته اوبه شته، بيا نو تيمم کول ورته جواز 
نه لري تر هغه پورې چ３ اوبه ول＂وي. که چيرې ي３ له مل／ري سره اوبه وې، نو له تيمم ＇خه 
مخك３ دې اوبه ور＇خه وغواړي، که ي３ ور＇خه منعه ک７ې، تيمم دې وک７ي او لمون＃ دې 

اداء ک７ي.

شرحه
د تيمم اړوند مسئلې

١. تيمم کوونکی په يوه  تيمم فرضي، وختي، قضايي او نفلي لمون％ونه ＇ومره چ３ غواړي 



٤٩

اداء کوالی شي. د هر لمان％ه لپاره ورباندې بيل تيمم نشته.
۲. که په ＊ار ک３ يو مقيم شخص ب３ اودسه وي اوپه دې وخت ک３  جنازه حاضره شي، د م７ي 
ولي هم بل ＇وک وي او دی ويري８ي که په اوداسه بوختيي８ي د جنازې لمون＃ ور＇خه تيري８ي، 
ده ته روا ده چ３ تيمم وک７ي او لمون＃ اداء ک７ي، ＄که د جنازې لمون＃ قضائي نه لري. يوازې 

د م７ي ولي د جنازې لمون＃ را－ر＄والی شي.
او  ويري８ي که اودس وک７ي لمون＃   ته حاضر شي  ۳. همدا شان که ＇وک د اختر لمان％ه 

ور＇خه تيري８ي داسي شخص ته تيمم کول روا دي، ＄که د اختر لمون＃ قضائي نه لري.
٤. که کوم شخص د جمع３ لمان％ه ته حاضر شي او وي８ي که اودس وک７ى د جمع３ لمون＃  
ور＇خه تيري８ي، داس３ شخص ته تيمم کول صحيح نه دي. اودس دې وک７ي، که ي３ د جمع３ 

لمون＃  وموند خو ＊ه او که نه، نو د ماسپ＋ين لمون＃ به اداء ک７ي.
٥. همدا شان که  ＇وک د وخت د تن／９ له امله ويري８ي که اودس کوي وختي لمون＃ ور＇خه 
فوت کي８ي. داسي شخص ته هم د تيمم کول صحيح نه دي، ＄که که وختي لمون＃ ور＇خه 

تير شي، د هغه قضاء به راوړي.
۶.  که له مسافر شخص سره په پي＂ي او سامان ک３ اوبه وي، خو هغه ي３ هيري وي، تيمم  
ي３ وک７ او لمون＃ ي３ اداء ک７. وروسته هغه وخت اوبه ور په زړه ش３ چ３ د لمان％ه وخت ال 
تير شوی نه وي، نو د امام ابو حنيفه او امام محمد رحمة اهلل عليهما  په قول دې لمون＃ نه 

را－ر＄وي، خو امام ابويوسف ويلي دي چ３ لمون＃ دې راو－ر＄وي.
۷. که د چا تمه وي چ３ د وخت له وتلو مخک３ به اوبه پيدا ک７م، هغه ته مستحب ده چ３ 

تيمم و＄ن６وي، که ي３ اوبه وموندې خو ＊ه او که نه، نو تيمم به وک７ي.
۸. په هغه تيمم کوونکي د اوبو ل＂ول نشته چ３ په غالب －ومان ي３ ده ته نژدې اوبه شتون ونه 
لري او که ي３ غالب －ومان دا وې چ３ هلته اوبه شته بيا نو تيمم کول ورته جواز نه لري تر هغه 

پورې چ３ اوبه ول＂وي.
ي３ ور＇خه  به  تيمم ＇خه مخك３  له  به وې  او  له مل／ري سره  د سفر  د چا  که چيرې   .۹

وغواړي، که ي３ ور＇خه منعه ک７ې، تيمم دې وک７ي او لمون＃ دې اداء ک７ي. 



٥٠

زده کونکي دې په خپلو مين％ونو کي د دې درس مسئل３ مناقشه ک７ي.

١. تيمم کونکى په يوه تيمم کوم او ＇ومره لمون％ونه اداء کوالی شي؟
۲. روغ مقيم شخص په کومو وختونو ک３ تيمم کوالی شي؟

۳. که کوم شخص د اوداسه په کولو د جمع３ د لمان％ه د تيريدو ويره ولري، هغه تيمم کوالي 
شي؟

٤. که له مسافر سره اوبه وي خو هغه ３４ هيرې وي، تيمم او لمون＃ وک７ي، بيا وروسته ورپه 
ياد شي، په هغه بيرته د اوداسه او لمان％ه را－ر＄ول شته؟

٥. که مسافر د لمان％ه په پيل ک３ په دې تمه وي چ３ اوبه به پيدا ک７م په دي صورت ک３ د 
تيمم ＇ه حکم دی؟

۶. که د مسافر له مل／ري سره اوبه وي، خو ده ته ي３ ورنه ک７ي، ده ته تيمم روا دی؟

د تيمم د روا والي د حکمت په هکله يوه مقاله وليکئ.

 

 



٥١

پن％لسم لوست

په موزو باندې د مسح３ بيان

اسالمي شريعت د پ＋و د مين％لو په ＄ای په موزو باندې د مسح３ جواز، د خلکو د اسانتيا 
لپاره ورک７ی چ３ جواز ي３ په سنت نبوي باندې ثابت دی.

�6å á�ç«àá�=�Îß· ß¢� åX ájßá�=� àH>ßE
�å á�ç«àá�=� ßkåFß¶�=ßcC�(åÐÇ àuàÇá·å¶� æG åQÇàº� æPßb ßU� ȩ̈ à²� áÀåº�åÍç¿ èj¶>åE�ãhåÑ> ßQ�å á�ç«àá�=� ß̧ ß¢� àX ájßá�=�$-%

* ßPßb áUß?� ç¼àM�æÌße>ßÃ ß{�Îß· ß¢
�> ßÂ àÕ=ßbåJáE=�> ßÃßÉå¶>ßÉß¶ßÆ�æ½>çÈ

ß?�ÍßM ßØßM� ßX ßjßº�=âfåª> ßjàº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(âÍß·áÉß¶ßÆ�>âºáÇßÈ� ßX ßjßº�> â»Éå̄ àº� ßÁ>ß²� áÁåDßª�$.%
* åPßbßá�=� ßGÉå̄ ß¢

� ß�C � å̧ áQëf¶= � å¤åE> ßq= � ålàÕàe � áÀåº �à? ßbáFßÈ �( å¤åE> ßqßáÙ>åE �> â{Ç àì à] �> ß» åÂåf åÂ> ß� �Îß· ß¢ � àX ájßá�=ßÆ �$/%
* å±> çj¶=

* åbßÉá¶=� å¤åE> ßqß?�åfß§ áqß=� áÀåº� ß¤åE> ßqß?� åP ßØßM� àe=ßbá̄ åº� ß́ å¶ßc� àzáfßªßÆ�$0%
� å¤åE> ßqß?� áÀåº� ß¤åE> ßqß?� åP ßØßM� àe=ßbá̄ åº�àÄá¿åº�àë�ßFàÈ�(ã�åFß²� ã±áf ß]�åÄÉåª� ú¬ à]�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ��$1%

*ßg> ßQ�´å¶ßc� áÀåº� ç̧ ß®ß?� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ� å̧ áQëf¶=
* à̧ áj à§á¶=�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ� áÀßå�� àX ájßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$2%

�=ßcåDßª �*åÌ çbàá�= � èÊ åvßºßÆ � ë¬àá�= � à¥áhß¾ �> âváÈß? �àÄ àvà̄á¿ßÈßÆ �(ßÐÇ àuàÇá¶= � àxà̄á¿ßÈ �>º � ßX ájßá�= � àxà̄á¿ßÈßÆ �$3%
�*ÐÇ àuàÇá¶=�åÍçÉå̄ßE�àÌßa> ß¢C�åÄáÉß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�*Îç· ßqßÆ�åÄáÉß· áQåe� ß̧ ßj ß¦ßÆ�(åÄáÉç« à]� ß¥ßhß¾�àÌ çbàá�=� áK ßvßº

�(> ßÃÉå¶>ßÉß¶ßÆ�æ½>çÈ
ß?�åÍßM ßØßM�ß½>ßß�� ßX ßjßº�(æÍß·áÉß¶ßÆ�æ½áÇßÈ�å½>ßß�� ß̧ áFß®�ßfßª> ßjßª�( ã¼Éå̄ àº�ßÇ àÂßÆ� ßX ájßá�=�ß? ßbßJáE=� áÀßºßÆ�$4%

�¥h¾�Äºh¶�ÅfN²=�Æ=�Í·É¶�Æ�>ºÇÈ�Xjº�Á>ß²�Á>ª�(ß½>ß®ß?� ç¼àM�(ãfåª> ßjàº�ßÇ àÂßÆ� ßX ájßá�=�ß? ßbßJáE=� áÀßºßÆ
*æÍß·áÉß¶ßÆ�æ½áÇßÈ� ßX ájßº�çß�ß?�æÍß·áÉß¶ßÆ�æ½áÇßÈ� áÀåº� ç̧ ß®ß?� ßX ßjßº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�ÇÂ�(ÄÉ·Qe�¸j¦�Æ�ÄÉ«]
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*åÄáÉß· ß¢� ßX ßjßº� ë¬àá�=� ß±áÇßª� ß±Çàºáfàá�=� ßkåFß¶� áÀßºßÆ�$5%
�(å á�ß·ç£ß¿ àº�áÆß?� åÀáÈßbç·ßà��>ß¾Ç à³ßÈ� áÁß?� ç×C�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�å á�ßEßeáÇßá�=�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$-,%

�* åÁ>ç« ånßÈ� ß×�å á�ß¿É å̂ M�>¾> ß²�=ßcC�å á�ßEßeáÇßá�=�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ
* åÀáÈßg>ç« à̄á¶= ßÆ� å¤à®áà�á¶=ßÆ�(åÌßÇ àjá¿ß·ß̄á¶= ßÆ�(åÍßº> ß»å£á¶=�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$--%

�áß��æÐáfàE�åá� ß¦� áÀ ß¢� áK ßìß̄ ßi�Á>ª(æÐÇ àuàÆ�åá� ß¦�Îß· ß¢�> ßÂçb ßm� áÁåCßÆ�(åfåÑ>ßFßá�=�Îß· ß¢� àX ájßá�=� àgÇàß�ßÆ�$-.%
�*-Xj�=� ß̧ ßìßE�æÐáfàE� áÀ ß¢� áK ßìß̄ ßi� áÁåDª� àX ájßá�=� á̧ àìáFßÈ

ژباړه 
په موزو باندې د مسحې بيان

)١( په موزو باندې مسحه له هرې داس３ ب３ اودسي ＇خه، چ３ د اوداسه باعث －ر＄ي، په 
سنت سره روا )ثابته( ده. كه ي３ په بشپ７ طهارت موزې په پ＋و ک７ې وي او بيا ب３ اودسه شي.

)۲( که مقيم و، يوه ورځ او شپه به مسحه کوي او که مسافر و، دری ور＄３ او شپ３ به مسحه 
کوي او د مسح３ )د مودې( پيل له ب３ اودس９ ＇خه وروسته کي８ي.

 )۳(  په موزو باندې مسحه په ظاهري برخه تر سره کي８ي، د کر＊و په شکل به )د الس( په 
－وتو د )پ＋و د( －وتو له سرونو ＇خه پيل کوي تر ＊ن／رو پورې.

)٤( د مسح３ فرض اندازه د الس د دريو وړو －وتو اندازه ده.
 )٥(  په داس３ موزه مسحه جواز نه لري چي ډيره برخه ي３ ＇يري وي او د پ＋و د دريو －وتو 

اندازه)＄ای(ور＇خه ＊کاري او که له دې )اندازې( ＇خه  کم و بيا جواز لري. 
)۶( هغه چا ته په موزو مسحه جواز نه لري، چ３ غسل ورباندې واجب شوی وي.

)۷( هغه شی مسحه ماتوي چ３ اودس ماتوي. همدا شان د موزی ايستل او د وخت تيريدل 
ي３ هم ماتوي. کله چ３ موده تيره شي، خپل３ موزې به وباسي او)يوازې( دواړه پ＋３ به ومين％ي 

او لمون＃ به وک７ي. د پاتي اودس له سره کول ورباندې نشته.
بيا د يوې شپ３ او ور＄３ له تماميدو مخک３ په سفر  )۸( که مقيم شخص مسحه پيل ک７ه 
روان شو، نو د دريو ور＄و او شپو تر پای پورې دې مسحه  وک７ي. که يو چا د سفر په حال ک３ 

1- مختصر القدوري.
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مسحه پيل ک７ه، بيا مقيم شو نو که ي３ د يوې ور＄３ او شپ３ او يا له هغه ＇خه زيات وخت 
مسحه ک７ي وه، د موزو ايستل پرې الزم دي او پ＋３ دې ومين％ي. که د مسح３ وخت ي３ له 

يوې شپ３ او ور＄３ ＇خه کم و نو دا موده دې بشپ７ه ک７ي.
)۹( ＇وک چ３ په موزو د پاسه جرموق )کالوش( په پ＋و ک７ي، په هغو دې مسحه وک７ي. 

)١٠( د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په قول په جرابو باندې مسحه کول جواز نه لري م／ر 
داچ３ مجلدې )الندې او باندې چرم )＇رمن( ولري(، يا نعلدارې وي )يوازې د تل３ خوا ته 
چرم ولري(. او صاحبينو١  ويلي دي: په )جرابو( باندې مسحه هغه  وخت جواز لري چ３ هغه 

سخت３)ډبلي( وي او اوبه جذب نه ک７ي.
)١١( په پ＂کي، خول９، برقع )چادري(، دستکشو باندې مسحه جواز نه لري.

)١۲( )د زخم( په پ＂９ باندې مسحه رواده، ا－ر که په ب３ اودس９ ت７ل３ شوې وي. که هغه )د 
زخم( له جوړ４دلو ＇خه دمخه ولويده مسحه نه باطلي８ي، خو که د )زخم( د جوړيدو په وجه 

پريوته، نو مسحه  باطلي８ي.

شرحه
د مسحى تعريف

په لغت ک３ پر يوه شي الس تيرولو، يا پر يوه شي د النده الس تيرولو ته وايي. 
او په شريعت کى پر مخصوص وخت ک３ مخصوصو موزو ته د لوندوالي رسول دي۲.  

په موزو باندې د مسحې د جواز شرطونه
په موزو باندې مسحه کول هغه وخت جواز پيدا کوي چ３ الندې شرطونه شتون ولري:  

١. موزې ي３ په اوداسه په پ＋و ک７ې وي.
۲. پر موزو به دواړه ＊ن／ري پ شوي وي.

۳. يوه موزه به هم دومره ＇يري نه وى چ３ د پ＋و د دريو وړو －وتو اندازه ور＇خه ＊کاره 
شي.

په جورابو د مسحی د جواز شرطونه

١- له صاحبينو ＇خه مراد: امام ابويوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما دي.
۲ - لسان العرب - )۲ / ٥۹۳(- مختار الصحاح - )١ / ۷۳(- رد المحتار - )۲ / ۲۷۷(.
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١. ب３ له ت７لو به په پ＋و تم کي８ي.
۲. پ＋و ته به د اوبو د رسيدو مخه نيسي.

۳. ت， به پک３ کيدای شي. 
پر موزو د مسحې موده 

�tد مقيم لپاره د مسح３ موده يوه ورځ او يوه شپه ده.
�tد مسافر لپاره د مسح３ اندازه درې ور＄３ او شپ３ ده.

t د مسح３ موده هغه وخت پيل کي８ي چ３ ب３ اودسي رامن％ته شي. پر موزو د پ＋و کولو 
له وخته ＇خه نه پيل کي８ي.

t که مقيم مسحه پيل ک７ي بيا د مودې له بشپ７يدو ＇خه مخک３ مسافر شي، نو د مسافرت 
موده دې بشپ７ه ک７ي.

t که مسافر وروسته له دې مقيم شي چ３ د يوې ور＄３ او شپ３ د مسح３ موده ３４ بشپ７ه 
ک７ې وي، نو د مسح３ موده ي３ پای ته رسيدل３ ده.

t که مسافر مقيم شي او له يوې ور＄３ او شپ３ ＇خه کمه موده يي مسحه ک７ې وي، نو يوه 
ورځ او شپه دې مسحه بشپ７ه ک７ي، چ３ د مقيم د مسح３ موده ده.

t کله چ３ د مسح３ موده پای ته ورسي８ي خپل３ موزې به وباسي او)يوازي( دواړه پ＋３ به 
ومين％ي او لمون＃ به وک７ي. د پاتي اودس له سره کول ورباندې نشته.

پر موزو د مسحې کولو طريقه 
مسحه د موزو په ظاهري )پاسن９( برخ３ د الس د －وتو په وسيله تر سره کي８ي. په الندې برخ３ 

) د تل３ ( صحيح نه ده.
سنت طريقه داده چ３ د ＊ي الس ！ول３ －وت３ به په ＊９ موزه او د کي０ الس ！ولي －وت３ به په 
کي２ه موزه کي８دي، د پ＋و د －وتو له سر ＇خه دې پيل ک７ي او د پاس خواته دې  راکاږي، －وت３ 

دې ！ول３ ＇ملولي کي８دي، يوازي د －وتو سرونه کافي نه دي.
د هر الس ددريو وړو －وتو د اندازی په مسحه کولو باندی فرض اداء کي８ي.
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د موزو د مسحې ماتوونکي 
١- هر هغه شی چ３ اودس ماتوي هغه مسحه هم ماتوي.

۲- د موزي ايستل.
۳- د پ＋３ ډيره برخه د موزي له پورتنی خوا ＇خه راووزي.

٤- د مسح３ موده پای ته ورسي８ي.
په جرابو او پټکي باندې مسحه

لري، م／ر  نه  په جرابو مسحه کول جواز  په مذهب  اهلل عليه  ابوحنيفه رحمة  امام  د  �t
ته  تل３ خوا  يى  )يوازې  نعلدارې وي  يا  ولري(،  باندې ＇رمن  او  داچ３ مجلدې )الندې 

＇رمن ولري(.
�tصاحبينو رحمهما اهلل ويلي دي: په جرابو باندې مسحه هغه  وخت جواز لري چ３ هغه 

سخت３ )ډبلي پي７ى( وي او اوبه جذب نه ک７ي.
��tپه پ＂کي، خول９، برقع )＇ادري(، دستکشو باندې مسحه جواز نه لري.

په پټ９ باندې مسحه
��tکه چيرې د بدن کوم ＄ای زخمي شي، او پر هغه پ＂９ وت７ل شي پر هغ３ مسحه رواده، 

که له اودس ＇خه پرته ي３ هم ت７ل３ وي.
t که پ＂９ د زخم  له جوړ４دلو ＇خه مخک３ ولويده، مسحه نه باطلي８ي.

�t که د زخم د جوړيدو په وجه ولويده، نو مسحه  باطلوي.

 له ＊وونکي سره د مسح３  په عملي زده کولو ک３ －６ون وک７ئ او مهم３ خبرې ي３ وليکئ.

١- مسح لغتا او شرعا تعريف ک７ئ.
۲- د مسح３ د جواز شرطونه کوم دي؟
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۳- د مسح３ موده ＇ومره ده، تفصيل ورک７ئ؟
٤- که مسافر مقيم شي او يا مقيم مسافر شي، د مسحى پر هکله به ＇ن／ه کوي؟

٥- د مسح３ کول بيان ک７ئ.
۶- د مسح３ ماتوونکي شيان کوم دي؟

۷- په جرابو، خول９ او پ＂کي مسحه جواز لري؟
۸- پر پ＂９ باندې د مسح３ حكم بيان ک７ئ.

مخک３ مو وويل: د موزو مسحه په سنت ثابته ده، دليل ي３ په کتابچو ک３ وليکئ.
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شپاړسم لوست
 

د حيض بيان

د حيض د مسائلو پيژندل ډير مهم ديني مسئوليت دی، ＄که حکمونه پرې بناء کي８ي. لکه د 
طهارت، لمان％ه، قرائت، روژې، اعتکاف، حج، بلوغ، جماع، طالق، عدت او نور احکام، 

نو＄که پاملرنه ورته ضروري ده.١

�(ãÍ ßu> ßVåJ ái=�ßÇ àÂßÆ� æxáÉßå}� ßkáÉß·ßª� ß́ å¶ßc� áÀ ß¢� ßsß̄ß¾�> ß»ßª�(> ßÃÉå¶>ßÉß¶ßÆ�æ½>çÈ
ß?�àÍßM ßØßM� åxáÉßá�=� ȩ̀ ß®ß?�$-%

*ãÍ ßu> ßVåJ ái=�ßÇ àÃª� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�ßa=ßg�>ºßÆ�æ½>çÈ
ß?�àÌßf ßnß¢�àÅ àfßNá²ß?ßÆ

�ÎçJ ßU�( ãxáÉ ßU�ßÇ àÃßª� åxáÉßá�=�åÌ çbàº� å��åÌßeáb à³á¶=ßÆ�(åÌßfá« èr¶=ßÆ�(åÌßf á»àá�=� áÀåº�àÌß?áfßá�=�àÅ=ßfßI�>ßºßÆ�$.%
* ßså¶>ß�=� ßz>ßÉßFá¶=�ÏßfßI

� ß×ßÆ�(ß½áÇ çr¶=�Ê åvá̄ßIßÆ�(ß½áÇ çr¶=�>ßÃáÉß· ß¢�à½ëfßà�ßÆ�(Ì ßØ çr¶=� åxåÑ>ßá�=� áÀ ß¢� à�å̄ ájàÈ� àxáÉßá�=ßÆ�$/%
*> ßÃ àQáÆßg�>ßÃÉåIá@ßÈ� ß×ßÆ�( åKáÉßFá¶>åE� àÇ àìßI� ß×ßÆ�( ßb åR ájßá�=� à̧ à]ábßI� ß×ßÆ�(ßÌ ßØ çr¶=�Ê åvá̄ßI

� áÁß?� ç×C� å¬ ßV áràá�=� èkßº� æPåbáàå��àgÇàß�� ß×ßÆ�( åÁAáf à̄á¶=�àÌßÐ=ßfå®� æGà¿ àQ� ß×ßÆ� æxåÑ>ßå��àgÇàß�� ß×ßÆ�$0%
*åÄåª ßØå§åE�àÅ ßd à]á@ßÈ

� ßÊ åváß��áÆß?�( ß̧ åjßJá§ßI�ÎçJ ßU�> ßÂ àÖ á{ßÆ�áhàß��áß��æ½>çÈ
ß?�åÌßf ßnß¢� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ� åxÉßá�=�à½ßa� ß¤ ßìß̄á¾=�=ßcåC ßÆ�$1%

* å̧ áj à§á¶=� ß̧ áFß®�> ßÂ àÖ á{ßÆ�ßg> ßQ�æ½>çÈ
ß?�åÌßf ßnß£å¶�> ßÃàºßa� ß¤ ßìß̄á¾=� áÁåDßª�æÌ ßØ ßq� àKá®ßÆ�>ßÃáÉß· ß¢

*Ëåe>ßá�=�å½çb¶> ß²�ßÇ àÃßª�( åxáÉßá�=�åÌ çbàº� å��å á�ßºçb¶=�ß á�ßE� ß̧ ç·ßß��=ßcC� àfáÃ èì¶=ßÆ�$2%
 �*.åÅåfßNá²ßåÙ�ßÍßÈ> ß¦� ß×ßÆ�(>âºáÇßÈ�ßf ßnß¢�ßÍ ßjáß��åfáÃ èì¶=� ȩ̀ ß®ß? ßÆ�$3%

ژباړه
)١( د حيض ل８ه موده دری ور＄３ او شپ３ ده. هغه )وينه( چ３ له دې )مودې( ＇خه کمه شي، 

1 - رد المحتار - )ج 2 / ص 3٦1(
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حيض نه، بلک３ د ناروغ９ وينه ده. ډيره موده ي３ لس ور＄３ او شپ３ ده او كومه )وينه( چ３ په 
دې )موده( زياته  شي، هغه هم د ناروغ９ وينه ده. 

)۲( ＊％ه چ３ د حيض په ور＄و ک３ )په وينه ک３( سوروالي، ژي７والي او خ７والي －وري، هغه 
حيض دی تر ＇و چ３ خالص سپين والی  وويني.

)۳( حيض له حائض３ ＊％３ ＇خه لمون＃ ساقطوي او روژه نيول ورته حرام －ر＄وي. د روژې 
قضا دې راوړي او د لمان％ه قضا ورباندې نشته. جومات ته به نه داخلي８ي، د بيت اهلل طواف 

به نه کوي اوله خاوند سره به نه يو＄ای کي８ي )جماع به ورسره نه کوي(.  
)٤( حائض３ ＊％３ او جنب ته د قرأن لوستل جواز نه لري او ب３ اودسه شخص ته د قرأن مسه 

کول )الس وروړل( جواز نه لري م／ر داچ３ د پوښ سره ي３ ونيسي.
 )٥( کله چ３ دحيض وينه له لسو ور＄و ＇خه په کمه موده کي بنده شي، نو جماع ورسره روا 
نه ده، تر ＇و غسل ونه ک７ي او يا د يوه بشپ７ لمان％ه وخت ورباندې تير نه شي، که د پوره  لسو 
ور＄و په تيريدو وينه ورباندې بنده شوه، بيا له غسل ＇خه مخك３ هم جماع ورسره  جواز 

لري. 
)۶( د حيض په موده ک３ د دوو وينو په مين＃ ک３ چ３ پاکي رامن％ته شي، هغه )پاکي( د جاري 

)پرله پس３( وينو په شان شميرل کي８ي.
)۷( د پاکي کمه موده پن％لس ور＄３ او د زيات３ مودې ي３ ＇ه )معلوم( حد نشته. 

شرحه
د حيض تعريف

حيض په لغت ک３ بهيدلو ته وايي. او په شريعت ک３ حيض هغ３ وين３ ته وايي چ３ د يوې 
بالغ３ روغ３ ＊％３ له رحم ＇خه بهي８ي )د استحاضي او وړوکوالي ويني نه وي(.

د حيض موده: د حيض لن６ه موده دری ور＄３ او شپ３ ده. كه تر فجر دمخه وينه پيدا شي 
او د دريمي ور＄ی له غروب وروسته بنده شي دا هم حيض دی سره له دي چ３ دري ور＄ي 

دوه شپی کي８ي.
د حيض زياته موده لس ور＄３ او شپ３ ده.

که وينه له دريو ور＄و او شپو ＇خه کمه، يا له لسو ور＄و او شپو ＇خه زياته وي او يا له حامل３ 
＊％３ ＇خه بهيدله، دا حيض نه، بلک３ داستحاض３ وينه ده. ) د ناروغ９ ويني دي(١

١-  االختيار لتعليل المختار - )ج ١ / ص ۲(- الكتاب - فقه حنفي - )ج ١ / ص ۳۶(.
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د طهر) پاکي ( موده : د طهر کمه موده پن％لس ور＄３ ده.
د ډيري مودې ي３ معلوم حد نشته، م／ر دا چ３ په يوه ！اکلی موده يی عادت جوړ شي.)١( 

د حيض وخت: حيض بلوغ ته له رسيدو سره سم پيل كيدای شي.)۲( 
د حيض د وينو رنګ: د حيض وينه شپ８ رن／ه لري:

١. توروالی
۲.سوروال９.
۳. زي７والی.
٤. خ７والی.

٥. شين والی.
۶.خاورين.

د حيض احکام: هغه احکام، چ３ په حيض او نفاس دواړو ک３ شريک دي، اته دي:
١. لمون＃ به نه کوي، او قضائي ي３ هم نشته.

۲. روژه به نه نيسي، خو وروسته به ي３ قضايي راوړي.
۳. مسجد ته داخليدل ورته حرام دي.

٤. د طواف کول ورته حرام دي.
٥. د قرأن کريم لوستل ورته حرام دي.

۶. قرأن مجيد ته الس وروړل حرام دي، م／ر داچ３ په پوښ سره ي３ ونيسي.
۷. جماع کول ورسره حرام دي.

۸. د وين３ په دريدلو غسل کول پرې واجب دي.
ددې باب مسائل 

١. کله چ３ د حيض وينه له لسو ور＄و ＇خه په کمه موده کي بنده شي، نو جماع کول ورسره 
تر هغو جواز نه لري تر ＇و غسل ونه ک７ي او يا دومره وخت ورباندي تير نه شي چ３ لمون＃ 

پکي اداء کوالی شي، بشپ７ وخت تيريدل شرط ندي۳. 
۲. که د لس ور＄و په تيريدو ي３ وينه بنده شوه بيا له غسل ＇خه مخك３ هم جماع ورسره 

کول جواز لري.
۳.  د حيض په موده ک３ د دوو وينو په مين＃ ک３ چ３ پاکي رامن％ته شي، هغه )پاکي( د جاري       

١ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۳١٠(
۲ - رد المحتار - )ج ۲ / ص ۳۶٤(

۳ - که  د عادت له مودې ＇خه مخک３ پاکه شي، نو که غسل وک７ي هم جماع  ورسره جواز نه لري، ＄که د عادت په ور＄و ک３ 
غالبا وينه بيرته را－ر＄ي او احتياط په دې ک３ دی چ３ ＄ان ترې وساتل شي. هدايه
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)حيض د( وينو په شان شميرل کي８ي.
   

١. زده کوونکي دي په خپل مين＃ ک３ د حيض د احکامو په اهميت خبرې وک７ي.
۲.د حيض او نفاس مشترک احکام دې هم په خپل من＃ ک３ و＇ي７ي. 

١. حيض لغتا او اصطالحا تعريف ک７ئ؟
۲. د حيض او پاک９ موده بيان ک７ئ؟

۳. هغه احکام چ３ په حيض او نفاس ک３ －６ دي، بيان ک７ئ؟
٤. د حيض اړوند مسائل چ３ په درس ک３ راغلي، بيان ک７ئ؟

َمْيِن  الدَّ بَْيَن  اْلُمتََخلِّـُل  اَلُطْهُر  ي３  کرام  فقهاء  چ３  وليکئ،  حکم  پاکي  د  ترمن＃  وينو  ددوو 
بولي.
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اوولسم لوست 

د استحاض３ او نفاس بيان

له ＊％３ ＇خه له حيض پرته د نفاس او استحاض３ وينه هم جارې کي８ي چ３ حکمونه ورسره 
تغير پيدا کوي. بايد دا تغير وپيژنو.
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ژباړه
)١( د استحاض３)ناروغ９( وينه: هغه وينه ده چ３ ＊％ه ي３ له دريو ور＄و ＇خه په ل８ه موده او 
له لسو ور＄و ＇خه په زياته موده ک３ ويني. ددې وين３ حکم د پوزې د دوامداري وين３ په شان 

دی، چ３ لمون＃، روژه او وط３ )جماع( نه منعه کوي.
 )۲( که وينه له لسو ور＄و ＇خه زياته شوه او د ＊％３ )د حيض( عادت معلوم و، نو د هغ３ د 
عادت ور＄و ته ور اړول کي８ي. که په عادت زيات３ وې هغه استحاضه )د ناروغ９ ( وينه ده او که 
پيغله له بلوغ سره سم مستحاضه )له لسو ور＄و ＇خه ي３ وين３ زيات３( شي، نو د هغ３ حيض 

په هره مياشت３ ك３ لس ور＄３ دی او پات３ وينه د ناروغ９ وينه ده.
)۳( مستحاضه )＊％ه(، او له هغه چا ＇خه چ３ په دوامداره تو－ه بول３ ＇ا＇ي )سلسل البول(. 
يا ي３ له پوزې ＇خه دوامداره وينه ＄ي او يا داس３ زخم وي چ３ )وينه( بهيدل ي３ نه بندي８ي، 
دوی به د هر لمان％ه په وخت ک３ اودس کوي په دې اودس سره د وخت دننه فرضي او نفلي 
لمون％ونه، ＇ومره چ３ غواړي اداء کوالي شي. کله چ３ وخت تير شي اودس ي３ باطلي８ي او 

دوی به د بل لمان％ه لپاره اودس له سره کوي. 
)٤( نفاس هغه وينه ده چ３ د ماشوم له زي８يدلو وروسته د ＊％３ له رحم ＇خه خارجي８ي. 
حامله او هغه ＊％ه چ３ د والدت په وخت د ماشوم له راوتلو مخک３ کومه وينه －وري، هغه 

استحاضه ده. د نفاس کمه موده معلوم حد نه لري او ډيره موده ي３ ＇لوي＋ت ور＄ي ده. 
)٥( که وينه له ＇لوي＋تو ور＄و ＇خه زياته شوه، په داس３ حال ک３ چ３ ددې ＊％３ له دې ＇خه 
وړاندې هم ماشوم پيدا شوي و او په نفاس ک３ ي３ معلوم عادت و، نو ددې نفاس ددې د عادت 

ور＄و ته اړول کي８ي. که ي３ معلوم عادت نه و د هغ３ نفاس ＇لوي＋ت ور＄３ دی. 
)۶( که د يوې ＊％３ له －ي６ې )په يو＄ل( دوه ماشومان پيدا شي، نو د امام ابو حنيفه او امام ابو 
يوسف رحمة اهلل عليهما په نزد دهغ３ نفاس هغه وينه ده چ３ د لوم７ي ماشوم له پيدا کيدلو 
＇خه وروسته خارجه شي، خو امام محمد او امام زفر رحمة اهلل عليهما ويلي دي د هغ３ 

نفاس هغه وينه ده چ３ د دويم ماشوم له پيدا کيدو وروسته خارجي８ي. 
شرحه

استحاضه وينه 
استحاضه: هغه وينه ده چ３ له عادت )حيض او نفاس( ＇خه پرته له ＊％３ ＇خه )د ناروغی 
په سبب( جاري شي. د غه وينه بوی نه لري، په داس３ حال ک３ چ３ د حيض وينه بوی لري، 
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دغه وين３ غالبا پرله پس３ وي١.   
مستحاضه: هغه ＊％ه ده چ３ د حيض او نفاس له وخت پرته ي３ د کوم عذر له امله )له فرج 

＇خه( وينه جاري شي۲. 
د مستحاضې ښځې حکم: د مستتحاض３ ＊％３ حکم لکه د پاکو ＊％و په شان دی، يوازې 
په دې توپير چ３ دا به د هر لمان％ه د وخت لپاره اودس کوي. استحاضه وينه لکه د پوزې د 

دوامداره وينو په شان ده چ３ لمون＃، روژه، او وط３ )جماع( نه منعه کوي.
د استحاضې احکام 

١. که ＊％ه  له زي８ون پرته له دريو ور＄و ＇خه کمه او له لسو ور＄و ＇خه زياته موده وينه 
وويني، دا د استحاض３ وينه ده.

۲.که د حيض په صورت ک３ له لسو ور＄و ＇خه وينه زياته شوه، او ＊％３ )د وين３( معلوم 
عادت درلود، نو د هغ３ د عادت ور＄３ معتبرې －２ل کي８ي. له عادت زياتي ور＄３ استحاضه 

ده.
۳.  که پيغله له بلوغ سره سم مستحاضه شي )له لسو ور＄و ＇خه زيات３ وين３ ترې خارج شي(، 

نو د هغ３ حيض په هرې مياشت３ ك３ لس ور＄３ دی. پات３ وينه استحاضه ده.
الندې کسان به هر لمانځه ته اودس کوي: 

الف: مستحاضه )＊％ه( 
 ب: د چا، چ３ دوامداره بول３ ＇ا＇ي )سلسل البول وي(

 ج: د چا، چ３ له پوزې ＇خه دوامداره وينه ＄ي
 د: يا داس３ زخم وي چ３ د وينى بهيدل ي３ نه بندي８ي.

دوى به د هر لمان％ه له پاره او دس کوى او په دې اوداسه د وخت دننه فرض او نفل لمون％ونه 
اداء کوالي شي، د وخت په تيريدو ي３ اودس باطلي８ي.

د نفاس تعريف: نفاس په لغت ک３ وينو ته وايي. په اصطالح کي نفاس هغه وينه ده چ３ د 
ماشوم له زي８يدلو وروسته د ＊％３ له رحم ＇خه خارجي８ي۳.  

هغه وينه چ３ له حاملي يا له والدت ＇خه مخک３ له ＊％３ ＇خه جاري شي، د استحاض３ 
وينه بلل كي８ي.

١ - القاموس الفقهي - )١ / ١٠۸(. االختيار لتعليل المختار - )١ / ۳٠(.،البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۲٤٠(
۲ - العناية شرح الهداية - )ج ١ / ص ۳٠٠(- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۳٤١(.

۳ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )ج ١ / ص ۳١۷(.
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د نفاس موده: د نفاس کمه موده معلوم حد نه لري.
د نفاس ډيره موده ＇لوي＋ت ور＄３ ده.

له ＇لوي＋تو ور＄و ＇خه د وين３ زيات بهيدل استحاضه ده.

اړوند مسائل
��tکه وينه له ＇لوي＋تو ور＄و ＇خه زياته شوه او ＊％ه داس３ وه چ３ مخک３ ي３ ماشوم شوي 
و او په نفاس ک３ ي３ معلوم عادت و، نو د دې نفاس د عادت ور＄و ته اړول کي８ي )د عادت 

ور＄３ ي３ نفاس دی(.
�tکه ي３ معلوم عادت نه و، نو ＇لوي＋ت ور＄３ ي３ نفاس دی.

 
زده کوونکي دې د استاد په －６ون په خپل من＃ ک３ د حيض، نفاس او استحاضي ضروري 

مسائل و＇ي７ي او لن６يز دې وليکي.

١. استحاضه کومه وينه ده؟
۲. مستحاضه ＊％ه راوپيژنئ. حکم ي３ ＇ه دی؟

۳. د استحاض３ ضروري احکام بيان ک７ئ.
٤. کوم خلک به د هر لمان％ه لپاره له سره اودس کوي؟

٥. نفاس تعريف ک７ئ.
۶. د نفاس موده ＇و ور＄ى ده؟

۷. كه د يوې ＊％３ دوه ماشومان په يوه وار پيدا شي، نفاس ي３ له کوم ماشوم ＇خه پيلي８ي؟
۸. که کومه ＊％ه په نفاس ک３ معلوم عادت ولري، نفاس ３４ ＇و ور＄３ دی؟

د حيض، نفاس او استحاض３ د احکامو د اهميت په هکله يوه مقاله وليکئ.
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اتلسم لوست

د نجاستونو بيان

رسول اهلل U فرمايي: اهلل تعالی له پاکي پرته لمون＃ نه قبلوي١. نو ＄که بايد په دې پوه شو چ３ 
نجاست ＇ن／ه پاکي８ي.

ål>ßá�ßáÙ=� àH>ßE
*åÄáÉß· ß¢�Êë· ßràÈ�Ëådç¶=� åÁ> ß³ßá�=ßÆ�åÄåEáÇßMßÆ�(Êë· ßràá�=� åÁßbßE� áÀåº� ãG åQ=ßÆ�åÍ ßi> ßRç¿¶=�à�åÃ áìßI�$-%

*åaßeßÇ¶=�åÐ>ßºßÆ� ȩ̈ ß�>ß²�åÄåE�> ßÃàJß¶=ßgC� àÀ å³áà��æf åÂ> ß{� æ¤åÑ>ßº� ȩ̈ à³åEßÆ�(åÐ>ßá�>åE�åÍ ßi> ßRç¿¶=�à�åÃ áìßI� àgÇàß�ßÆ�$.%
*ßg> ßQ� åzáeßáÙ>åE�àÄ ß³ä¶ßbª�( áKç« ßRßª�ã½áf åQ�>ßß��ãÍ ßi>ßß�� ç¬àá�=� ßH> ßqß?�=ßcåC ßÆ�$/%

* àµáfß«á¶=�åÄÉåª�ß?ßh áQß?� åHáÇçN¶=�Îß· ß¢� ç¬ ßQ�=ßcåDßª�(åÄåF á{ße� à̧ áj ß¦� àGåß�� ãkåß��èå�ßá�=ßÆ�$0%
*> ß»åÃ åV ájßå�� ßÊå«àJá²à=� ß¬áÉ çj¶=�áÆß?�ßÌAáfåá�=� åKßE> ßqß?�=ßcC�àÍ ßi> ßRç¿¶=ßÆ�$1%

�(> ßÃå¾> ß³ß��àÌ ßØ çr¶=� åLßg> ßQ�> ßÂàfßMß?� ßGßÂßcßÆ� åká» çn¶>åE� áKç« ßRßª�ãÍ ßi>ßß�� ßzáeßáÙ=� åKßE> ßqß?�=ßcåC ßÆ�$2%
*> ßÃá¿åº� à¼ è»ßÉçJ¶=�ágÇàß�� ß×ßÆ

� å¼ ßÂáeëb¶=� àe=ßbá̄ åº�åf á»ß�=ßÆ�( å�åÑ>ß§á¶=ßÆ� å¹ÇßF¶=ßÆ�(å½ çb¶> ß²�åÍ ß�ç·ß§àá�=�åÍ ßi> ßRç¿¶=� áÀåº�àÄßE> ßqß?� áÀßºßÆ�$3%
� åLßg> ßQ �àÄ à»áß� � à̧ ß²áÖàÈ �>ßº � å¹áÇßF ß² �ãÍß«ç«ßà� �ãÍ ßi>ßß� �àÄßE> ßqß? � áÁåCßÆ �àÄß£ßº �àÌ ßØ çr¶= � áLßg> ßQ �àÄß¾Æàa �> ß»ßª

* åHáÇçN¶=� ß¤àE àe� á̈ à·áFßÈ�áß��>ßº�(àÄß£ßº�àÌ ßØ çr¶=
�ãÍçÉåÑáfßº �ã á�ß¢ �>ßÃ¿åº �ßÄß¶ � ßÁ>ß² �> ß»ßª �6å á�ßÃ áQßÆ �Îß· ß¢ �>ßÃà· áj ß¦ � àGåß� � å�ç¶= �åÍ ßi> ßRç¿¶= �à�åÃ áìßIßÆ �$4%
�ãÍçÉåÑáfßº�ã á�ß¢�>ßß�� ßkáÉß¶�>ßºßÆ�(àÄàJß¶=ßgC� è° ànßÈ�>ßº�> ßÂåfßMß?� áÀåº�Îß̄áFßÈ� áÁß?� ç×C�(> ßÃå¿áÉ ß¢� à¹=ßÆßg�>ßÃàIße>ßÃ ßìßª

*ßf àÃ ß{�ábß®�ßÄç¾ß?� å̧ åi>ß§á¶=� ëÀ ß��Îß· ß¢� ßGå·á§ßÈ�ÎçJ ßU� ß̧ ßjá§àÈ� áÁß?�> ßÃàIße>ßÃ ßìßª
ژباړه

د نجاستونو بيان
)١( د لمون＃ کوونکي له بدن، جامو او هغه ＄ای ＇خه د نجاست پاکوالی واجب دی چ３ 

لمون＃ ورباندې کوي.
١- دا حديث امام ترمذي او امام نسايي روايت ک７ي دۍ.



٦٦

پاکول جواز لري چ３  )بهيدونکي( پاک شي سره، د نجاست  او هر هغه مايع  اوبو  په   )۲( 
نجاست ورباندې لري کيدای شي، لکه سرکه او د －الب اوبه )عرق －الب(.

)۳( که پر موزه جثه )جسم( لرونکی ) كلك اوجامد( نجاست پورې شي، وچ شي بيا ي３ په 
م％که ومو＊ي، لمون＃ کول ورسره روا دي.

 )٤( مني نجس دي، د لمدو مين％ل يي واجب دي او که په جام３ باندې وچ شي، مو＊ل 
ي３ کافي دي.

 )٥( که هيندارې يا توري ته نجاست ورسي８ي، نو په مسح３ سره يى )پاکول( کافي دي.
)۶( که ＄مک３ ته نجاست ورسي８ي، بيا ي３ لمر وچ ک７ي او اثر ي３ له مين％ه والړ شي، په هغه 

＄ای لمون＃ کول جواز لري، خو تيمم ورباندې جواز نه لري.
 )۷( چا ته چ３ د يوه درهم په اندازه يا له هغه ＇خه کم غليظه نجاست، لکه وينه، متيازې، 
غائطه مواد او شراب ورسي８ي، لمون＃ کول ورسره جواز لري او که له هغه ＇خه زيات وو، 
نو جواز نه لري. که خفيفه نجاست ورباندې ول／ي８ي، لکه د هغوحيواناتو متيازې چ３ غو＊ه 
ي３ خوړل کي８ي، لمون＃ ورسره روا دی، تر ＇و چ３ د جام３ ＇لورم３ برخ３ ته ونه رسي８ي 

)لستو１ی جامه بلل کي８ي(. 
 )۸( د هغه نجاست پاکول چ３ مين％ل ي３ ضروري دي په دوه ډوله دي: کوم نجاست چ３ 
جثه )جسم( ولري او وليدل شي١، د )نجاست ( د ذات  په لری کولو سره پاکي８ي، خوکه اثر 
ي３ پات３ شي او لرې کول ي３ －ران وي۲ )د هغه لرې کول ضروري نه دي۳.  هغه )نجاست( چ３ 
نه ليدل کي８ي د هغه پاکوالی دادی چ３ ترهغه ومين％ل شي چ３ د مين％ونکي په غالب －ومان 

د هغه پاکوالي راشي.
شرحه 

د نجاست تعريف: نجاست په لغت ک３ نا پاکي ته وايي٤.  
په اصطالح ک３ نجاست هغه معلومه اندازه پليتي ده چ３ كک７تيا ي３ له لمان％ه ＇خه انسان 

منعه کوي، لکه متيازي، ويني او شراب٥. 
د نجاست ډولونه: نجاست په دوه ډوله دی: 

١ - ليدونکی نجاست هغه دی چ３ له وچيدلو وروسته وليداي شي لکه وينه او نه ليدو نکی هغه دی چ３ له وچيدو وروسته ونه 
ليداي شي. لکه متيازى معين االلباب في شرح الکتاب مختصر القدوري: ١٤.

۲ - －ران په دې معنا چ３ تودو اوبو او صابون ته ضرورت پي（ شي. ＄که د پاکولو ذريعه اوبه دي.مخکينی مرجع.
۳ - فتح القدير لكمال بن الهمام - )١ / ۳۸٥(.

٤ -  تاج العروس ١-٤١٥١- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۳۶۲(.
٥ - المعجم الوسيط: ۲\۷۲۷- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ۳۶۲(.
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١. حکمي نجاست: دې نجاست ته حدث هم وايي، چ３ جنابت او ب３ اودس３ پک３ شامله ده.
٢- حقيقي نجاست: هغه چ＂لي ده چ３ پر مسلمان ي３ پاکول واجب دي.

حقيقي نجاست په دوه ډوله دی
الف: غليظه نجاست: هغه دی چ３ پليتي ي３ په داسي دليل سره ثابته وي چ３ هي＆ شک 
او شبهه پک３ نه وي. لکه بهيدونکي وينه، متيازي، غائطه مواد، شراب، د مردار شوي حيوان 

غو＊ه، د هغه حيوان متيازي چ３ غو＊ه ي３ نه خوړل کي８ي، د سپي پاته شونی او نور.
د غليظه نجاست حکم: که د يوه درهم په اندازه وي، نو هغه معاف دی، او که له هغه ＇خه 

زيات وي نو مين％ل ي３ فرض دي او لمون＃ ورسره جواز نه لري١.
ب: خفيفه نجاست: هغه دی چ３ د پليت９ او نجاست په هکله ي３ د علماوو تر من＃ اختالف 
وي،  لکه د أس اوهغه حيوان متيازي چ３ غو＊３ ي３ خوړل کي８ي، لکه پسه، غويی، اوښ 

او داس３ نور.
د خفيفه نجاست حکم: که خفيفه نجاست ډير نه وي هغه معاف دی. ډير نجاست هغه 
نجاست ته واي چ３ د کاليو ＇لورمه برخه۲ وي. همدا شان که د بولو هغه ＇ا＇کي، چ３ د 

ستنو د سرونو په شان وي، معاف دي.
د يوه شرعي درهم اندازه: د يوه شرعي درهم اندازه تقريبا د دريو －رامو معادل وي۳ او په 
نرمو شيانو ک３ د ورغوي د ژور ＄ای اندازه ده، د ورغوي د ژور ＄ای اندازه يوه دائره ده چ３ 

قطر يي پن％ه سانتي متره )۲ انچه( وي٤. 
اړوند مسائل 

١.پرلمون＃ کوونکي واجب دي چ３ له بدن، جامو او د لمان％ﾢ له ＄ای ＇خه نجاست ليرې ک７ي.
۲.  که موزې ته جسمدار نجاست رسيدلي او ورباندې وچ شوی وي او په م％که ي３ ومو＊ي، 

لمون＃ کول ورسره روا دي.

١ - که غليظه نجاست د يوه درهم په اندازه وي، لمون＃ له کراهيت سره جواز لري. که ي３ وس په لري کولو درلود په کار ده چ３ 
لمون＃ ورسره ونک７ي

۲ - کميس، پرتوګ او ورسره نور شيان لکه پ／７ۍ،＇ادر، چپن او نور يوه جامه نه ده، بلک３ د کميس لستو１ی يوه جامه، بل 
لستو１ی بله، مخک３ لمن بله، شاته لمن بله او همداس３ د اغوستلو شيانو برخ３ بيال بيل３ جام３ دي، چ３ د ＇لورم３ برخ３ 

خفيفه نجاست ي３ معاف －２ل شوی. د حکم جزئيات ي３ د غليظه نجاست د يوه درهم په شان دی.
۳ - الفقه الميسر

٤  - د احنافو په پخوانو کتابونو ک３ د غليظه نجاست عفو شوې اندازه يو شرعي درهم ＊ودل شوی چ３ تقريبا دری －رامه کي８ي، 
او په نرمو شيانو ک３  د ورغوی ژور ＄ای ＊ودل شوی، او بيا د ورغوي تفصيل په دې شوی چ３ ورغوی خالص ونيول شي، اوبو 
پک３ واچول شي نو په کومه برخه ک３ چ３ اوبه ودري８ي، هغه د شرعي درهم اندازه ده، او موږ دا اندازه په سانتي متر و！اکله چ３ 

په پورته تو－ه بيان شوه. الفقه الميسر.
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۳.  که چيری مني په جامه باندې وچ شي، نو مو＊ل ي３ کافي دي او لمون＃ ورسره روا دى.
٤.  که أيين３)هيندارې(، يا توري ته نجاست ورسي８ي، نو مسحه کول ي３ کافي دي.

٥. که ＄مک３ ته نجاست ورسي８ي، بيا ي３ لمر وچ ک７ي او اثر ي３ له مين％ه والړ شي، په هغه 
＄ای لمون＃ کول جواز لري، خو تيمم ورباندې جواز نه لري.

نجاست څنګه پاکي８ي؟
١. د هغه نجاست پاکي چ３ ليدل کي８ي، لکه وينه، غائطه مواد، د هغه په لري کولو او مين％لو 
تر سره کي８ي، که په يو ＄ل يا ډير ＄لي پاک شي، که ي３ له مين％لو سره سره د  اثر )بوی، يا 

رن，( لرې کول －ران شي د هغه لرې کول بيا ضروري نه دي.
۲. دهغه نجاست پاکي چ３ نه ليدل کي８ي، لکه متيازي، د هغه په دری ＄ل３ مين％لو تر سره 

کي８ي چ３ هر ＄ل３ ون＋تي％ل شي او ＇）يدل ي３ بند شي او په هر ＄ل３ تازه اوبه وکارول شي.
۳. له بدن او جامو ＇خه په اوبو او هر هغه مائع )بهيدونکي( پاک شي سره د نجاست پاکول جواز 

لري، چ３ نجاست ورباندې لري کيدای شي، لکه سرکه او د －الب اوبه )عرق －الب(. 
٤. په سرک３ او د －الب په اوبو اودس کول جواز نه لري.

أيا له نجاست سره د قبر عذاب ＇ه ت７او لري، دليل ي３ وواياست؟

١. نجاست تعريف ک７ئ.
۲. د نجاست ډولونه بيان ک７ئ.

۳. حکمي نجاست او حدث ＇ه توپير لري؟
٤. د حقيقي او حکمي نجاست توپير بيان ک７ئ.

٥. د حقيقي غليظ نجاست معاف شوې اندازه بيان ک７ئ.
۶. نجاست ＇ن／ه پاکي８ي؟ په تفصيل ي３ بيان ک７ئ.

مقاله  هکله  دي  په  دي؟  کار  په  کول  ＇ه  ک３  کولو  لري  په  نجاست  د  ته  کوونکي  لمون＃ 
وليکئ.
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نولسم لوست
استنجاء

*-$ ßÀÈåfëÃ çìàá�=� èGå��àä�=ßÆ�á=ÆàfçÃ ßìßJÈ�Áß?� ßÁÇèFå�� ã¹> ßQåe�åÄÉåª% :اهللا تعالى فرمايي

))په هغه )مسجد قبا( ک３ داس３ س７ي دي چ３ دوست گ２ى چ３ ＊ه پاک شى او اهلل پاکوونکي 
خو＊وي.((

دا هغه خلک وو چ３ له قضاي حاجت ＇خه وروسته به ي３ په لو！و او بيا په اوبو استنجاء کوله2.
�ãaßb ß¢�åÄÉåª� ßkáÉß¶ßÆ�àÄßÉå̄á¿àÈ�ÎçJ ßU�àÄ àV ßjáß��(àÄßº>ß̄ ßº�ß½>ß®�>ßºßÆ�( àf ßRßá�=�>åÃÉåª� àÔåháà��ãÍç¿ ài�àÐ> ßRá¿åJ ái å×=ßÆ�$-%

*àÐ>ßá�=� ç×C�åÄÉåª�áhàß��áß��>ßÃ ßQßfáß��àÍ ßi> ßRç¿¶=� áLßgßÆ>ßß�� áÁåDßª�( à̧ ßváªß?�åÐ>ßá�>åE�àÄà· áj ß¦ßÆ�( ãÁÇà¿ ájßº
��*/åÄå¿É å»ßÉåE� ß×ßÆ�(æ½> ß£ ßìåE� ß×ßÆ�( æPáÆßfåE� ß×ßÆ�( æ¼ á�ß£åE�Ê åRá¿ßJ ájßÈ� ß×ßÆ�$.%

ژباړه
)١( استنجاء سنت ده، په تي８ه او هغه ＇ه چ３ د هغ３ ＄ای نيولی شی، روا ده، د استنجا ＄ای 
دې  تر هغه وخته پورې مسحه کوي )مو＊ي( ＇و ي３ پاک ک７ي، ＇ه خاص مسنون شمار پک３ 
نشته. په اوبو سره مين％ل ي３ غوره دي. که نجاست له مخرج ＇خه تجاوز وک７ي، نو يوازې په 

اوبو سره ي３ مين％ل جواز لري.
)۲( په ه６وکي، خوشيو، خوړو)لکه ډوډی( او په ＊ي الس به استنجاء نه کوي.

شرحه: 
له استنجاء ＇خه مخک３ استبراء ضروري ده:

د استبراء  تعريف: په اودس وچولو سره د متيازو د ＇ا＇کو له نه ＇）يدو ＇خه ＄ان باوري 
کول، استبراء بلل کي８ي. په دې اړه خلک جال جال عادت لري، لکه والړيدل، －ام اخيستل، 

د بولو په مجری الس را＊کل او داس３ نور.
د استنجاء تعريف: استنجاء د بولو او ډکو متيازو د راوتلو د ＄ای پاکولو ته وايي، که هغه 
په اوبو پاک شي، که په لو！ه، ډبره او يا بل شي چ３ د دوی ＄ای نيسي، لکه د تشناب کاغذ. 

داس３ پاکولو ته استجمار هم وايي.
په اوبو سره د استنجاء ډولونه او احکام: په اوبو سره استنجاء پن％ه ډوله ده: 

١. فرض.  ۲-  واجب. ۳-  سنت. ۳-  مستحب. ٤- بدعت.
1 - التوبة: ١٠۸.

2 - فتح القدير للشوكاني - )۳ / ۳۲٠(.
٣ - مختصر القدوري
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١. فرض: كه نجاست له خپل مخرج ＇خه د درهم  له اندازې تيری وک７ي.
۲. واجب: که نجاست د يوه درهم په اندازه و. 

۳. سنت:  که نجاست د درهم له اندازې ＇خه کم وو.
٤. مستحب: يوازې د بولو په کولو استنجاء کول، چ３ ډک３ متيازې ونه ک７ي. 

٥. بدعت: د باد په وتلو استنجاء کول١. 
مسائل 

�tکله چ３ نجاست له مخرج ＇خه تجاوز وک７ي، يوازې په اوبو استنجاء کول جواز لري.
�tکه نجاست يوه درهم ته ونه رسي８ي يوازې په ډبره، لو！ه يا د تشناب په کاغذ استنجاء کول 

جواز لري.
�tخو تر ！ولو ＊ه طريقه داده چ３ لوم７ی په ډبره يا بل ＇ه، بيا په اوبو استنجاء وشي.

�tپه دريو ډبرو يا بل ورته شي استنجاء مستحب ده. په دوو هم پاکي حاصلي８ي.
به الس  لوم７ي  نو  فارغ شي،  مو＊لو ＇خه  له  لو！و  يا  ډبرو  د  کله چ３  د استنجاء طريقه: 
ومين％ي بيا به په اوبو خپل د غائطو موادو د راوتلو ＄ای ومين％ي، چ３ ＊ه پاک شي. کله چ３ 

له استنجاء ＇خه فارغ شي نو خپل السونه دې ترهغه ومين％ي چ３ ＊ه پاک شي.

استجمار او استنجاء ډير حکمتونه لرى له هغو ＇خه، ＇لور حکمتونه له نورو زده کوونکو 
سره په －وته ک７ئ او خالصه يي وليکئ.

١. استنجاء تعريف ک７ئ؟
۲. له استنجاء ＇خه د مخه ＇ه کول پکار دي؟

۳. په اوبو استنجاء ＇و ډولونه لري؟
٤. د استنجاء کولو طريقه ＇رن／ه ده؟

٥. ايا يوازې په اوبو يا په لو！ه استنجاء جواز لري او کومه طريقه غوره ده؟
۶. په استجمارک３ ＇و ډبري بايد استعمال شى؟

له مخرج ＇خه د نجاست د تجاوز اندازه ＇ومره ده او کوم حکمونه ورباندې مرتبي８ي؟ 
١- االختيار لتعليل المختار)١ / ۳۹(- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)١ / ۳۷۲(- رد المحتار )۳ / ۳۳(.

 

 



٧١

شلم لوست

د لمان％ه بيان

د طهارت له بيان ＇خه وروسته، چ３ د لمان％ه شرط او وسيله ده، د لمان％ه په بيان پيل کوو 
چ３ اصلي مقصود دی1.

åÌ ßØ çr¶=� àH>ßJå²
� àf å]AßÆ�( å°àªàáÙ=� å�� àzåß�á£àá�=� àz>ßÉßFá¶=�ßÇ àÂßÆ�6Êå¾>çN¶=� àf áRß«á¶=� ß¤ß· ß{�=ßcC�åf áRß«á¶=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?�$-%

* àká» çn¶=� å¤à· áìßI�áß��>ßº�6> ßÃåJá®ßÆ
� ȩ̀ å��ße> ßq�=ßcC�6Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�( àká» çn¶=� áKß¶=ßg�=ßcC�6åfáÃ è�¶=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?ßÆ�$.%

* å¹=ßÆçh¶=�åÐ áÎßª�ÏßÇ åi�åÄáÉß·áNåº�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²
*àÄß·áNåº�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²� ȩ̀ å��ße> ßq�=ßcC�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ

� åHàfá§ßI�áß��>ßº�> ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�(å á�ß¶áÇß̄á¶=�Îß· ß¢�åfáÃ è�¶=� àKá®ßÆ� ßTßf ß]�=ßcC�6åf árß£á¶=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?ßÆ�$/%
�* àká» çn¶=

� àz>ßÉßFá¶=�ßÇ àÂßÆ�6 à°ß« çn¶=� åGå§ßÈ�áß��>ßº�> ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�( àká» çn¶=� áKßEßf ß¦�=ßcC�6 åHåfá§ßá�=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?ßÆ�$0%
*àÌßf á»àá�=�ßÇ àÂ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÌßf á»àá�=�ßbá£ßE� å°àªàáÙ=� å��Ëådç¶=

� à¹çÆß?ßÆ�Êå¾>çN¶=� àf áRß«á¶=� å¤à· áìßÈ�áß��>ßº�6> ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�( à°ß« çn¶=� ßH> ß¦�=ßcC�6åÐ> ßnå£á¶=� åKá®ßÆ� à¹çÆß?ßÆ�$1%�
�* àf áRß«á¶=� å¤à· áìßÈ�áß��>ßº�6> ßÃåJá®ßÆ� àf å]AßÆ�åÐ> ßnå£á¶=� ßbá£ßE�6åfáIßÇá¶=� åKá®ßÆ

�(åÐ>ßJ ën¶= � å� �>ßÃà�åbá̄ßIßÆ �( å¬áÉ çr¶= � å� �åfáÃ è�¶>åE �àa=ßfáEåáÝ=ßÆ �(åf áRß«á¶>åE � àe>ß« áiåáÝ= � èG ßVßJ ájàÈßÆ �$2%
� åOà·àM� ß̧ áFß®�>ßº� ß�C�åÐ> ßnå£á¶=�à� å]á@ßIßÆ�( åHåfá§ßá�=� à̧ É åRá£ßIßÆ�( àká» çn¶=�áç�ß§ßJßI�áß��>ßº�åf árß£á¶=�à� å]á@ßIßÆ

* å̧ áÉç·¶=
� á°åNßÈ�áß�� áÁåDßª� å̧ áÉç·¶=�åf å]A� ß�C�> ßÂßf ë]ßÖàÈ� áÁß?� å̧ áÉç·¶=�Ì ßØ ßq� à¬ß¶á@ßÈ� áÀßå��åfáIßÇá¶=� å�� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$3%

1 - در المختار : ١\۳۷۹



٧٢

*å½áÇç¿¶=� ß̧ áFß®�ßfßIáÆß?�åÅ>ßFåJá¾×>åE
ژباړه 

د لمانځه بيان
)١( د سهار د لمان％ه اول وخت هله پيلي８ي، چ３ دويم سهار)صبح صادق( راوخيژي. صبح 
صادق هغه پلن سپينوالی دی چ３ د آسمان په ＇ن６و ک３ خپري８ي.او آخر وخت ي３ ترهغه 

دي چ３ لمر ال نه وي راختلی.
)۲( د ماسپ＋ين اول وخت هله پيلي８ي چ３ لمر واوړي )زوال وک７ي( او آخر وخت ي３ د امام 
ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په قول هغه دی چ３ د هر شي سيوری، د زوال١  له سيوري ＇خه پرته 
دوه چنده شي. امام ابويوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما ويلي دي چ３ کله د هر شي 

سيوری يو چند ته ورسي８ي.
)۳( د مازدي／ر وخت د دواړو قولونو له مراعاتولو سره هله پيلي８ي چ３ د ماسپ＋ين وخت 

وو＄ي او د پای وخت ي３ هغه دی چ３ لمر ال نه وي لويدلی )د لمر ترلويدو پورې دی(.
)٤( د ما＊ام د لمان％ه اول وخت هله پيلي８ي چ３ لمر ولوي８ي او اخر وخت ي３ هغه دی چ３ 
شفق ال غايب شوی نه وي )د شفق تر غروبه پورې دی( او شفق د امام ابو حنيفه رحمة اهلل 
عليه په قول هغه سپينوالی دی چ３ له سوروالي ＇خه وروسته د اسمان په ＇ن６و ک３ ＊کاري 

او امام ابو يوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما  وايي چ３ )شفق( سوروالی دی.
)٥( د ماسختن اول وخت هله پيلي８ي چ３ شفق غايب شي او آخر وخت ي３ چ３ سهار ال 
نه وې راختلی )د صبح صادق تر ختو پورې( دی. د وترو اول وخت د ماسختن له لمان％ه 
＇خه وروسته پيلي８ي او آخر وخت ي３ چ３ سهار ال نه وې راختلی )د صبح صادق تر ختو 

پورې( دی.
)۶( د سهار لمون＃ په ر１ا ک３، د ماسپ＋ين لمون＃ په اوړي ک３ ) تودوخ３ په ل８يدو كي(  )اداء 
کول( او په ژم３ ک３ ي３ ړومبی کول، د مازدي／ر لمون＃ تر هغه ＄ن６ول تر＇و ال په لمر ک３ 
تغير)ژي７ والی( نه وي راغلی، د ما＊ام په لمان％ه ک３ تلوار کول او په ماسختن ک３ د شپ３ د 

دريم３ برخ３ نه مخك３ پورې تاخير کول مستحب دي.
)۷( په وترو ک３ د هغه چا لپاره چ３ د تهجد دلمان％ه مينه لري مستحب ده چ３ هغه د شپ３ په 
وروستني وخت ک３ وک７ي او که په ＄ان يي د راوي＋يدلو باور نه و، نو وتر دې له خوب ＇خه 

تر مخه اداء ک７ي.

١ - د زوال يا نصف النهار )！کنده غرم３ ( د وخت سيوري ته اصلي سيوري وايي. 



٧٣

شرحه
د لمانځه تعريف: لمان％ه ته په شرعي اصطالح ک３ صالة وايي. صالة په عربى ژب３ کى 
ددعاء په معنا دی او د شريعت په اصطالح ک３ هغه مخصوص افعال او اقوال دي چ３ په تکبير 

تحريمه پيل او په سالم －ر＄ولو پای ته رسي８ي. 
د لمانځه حکم: لمون＃ پر هر مکلف )مسلمان، بالغ او عاقل( انسان باندې په يوه شپه او 
ورځ کي پن％ه ＄ل３ فرض عين دی. منکر ي３ کافر دی، ＄که په قطعي دليل سره ثابت دی. د 
سست９ له امله قصدا پري＋ودونکی ي３ فاسق دی، تر هغو نه وژل کي８ي چ３ له فرضيته ي３ منکر 
نه شي، بلک３ پري＋ودونکی ي３ بندې کي８ي، تر ＇و توبه وباسي او لمون＃ وک７ي، ＄که انسان د 

بنده د حق لپاره بندي کي８ي نو د اهلل د حق لپاره خو بايد په طريقه اولی سره بندي شي١.  
د لمانځه د فرضيت شرطونه: په انسان باندې لمون＃ نه فرضي８ي تر ＇و الندې شرطونه په 

کى شتون ونه لرى:
١- اسالم، په کافر لمون＃ فرض نه دی.

۲- بلوغ، په نا بالغ کس فرض نه دی.
۳- عقل، په ليوني فرض نه دی

�*.{>âIÇà®áÇßº�>âE>ßJ å²�ß�å¿åºáÖàá�=�Îß· ß¢� áKß¾> ß²�ßÌ ßØ çr¶=� çÁåC}:د لمانځه وختونه: اهلل تعالی> فرمايي
«بيشکه لمون＃ پر مؤمنانو وخت په وخت فرض دى».

د پنځو فرض لمونځونو وختونه 
د سهار لمونځ: دوه رکعته فرض دي. اول وخت ي３ له صبح صادق۳  ＇خه پيلي８ي او تر لمر 

ختو پورې دوام کوى.
د ماسپښين لمونځ: ＇لور رکعته فرض دي. اول وخت ي３ د لمر له زوال ＇خه پيلي８ي او تر 
هغه وخته دوام لري چ３ له اصلي٤ سيوري پرته، د هر شي سيوری دوه چنده  شى. دا د امام 
ابوحنيفه رحمة اهلل عليه قول دی او فتوی هم  پر دې ده. او د امام ابويوسف او امام محمد 
رحمة اهلل عليهما په نظر د ماسپ＋ين وخت هغه وخت پای ته رسي８ي چي د هر شي سيوری 

يو چند ته ورسي８ي. 
١-  در مختار: ١\١۳۷۹- الفتاوى الهندية: کتاب الصالة.

۲ -}النساء: ١٠۳{
۳- کله چ３ شپه پای ته ورسي８ي نو د أسمان من＃ کى يوه اوږده ر１ا را ＊کاره او بيا تياره شي. دې ته فجر اول يا صبح کاذب ويل 
کي８ي، خو له دې تياري وروسته يوه مستطيله، پلنه او رو＊انه ر１ا شرق３ افق پخپله لمن ک３ چاپيره ک７ي، همدې ر１ا ته فجر ثاني يا 

صبح صادق ويل کي８ي.
٤ - اصلي هغه سيوري دی چ３ د زوال په وخت کي ي３ کوم شي لري.



٧٤

د مازديګر لمونځ: ＇لور رکعته فرض دي. اول وخت ي３ د ماسپ＋ين د لمان％ه د وخت له 
پای ته رسيدلو سره پيلي８ي او تر لمر لويدو پورې دوام کوي.

درې رکعته فرض دي. اول وخت ي３ د لمر له لويدو ＇خه پيلي８ي او د  د ماښام لمونځ: 
شفق تر ورکيدلو دوام کوي. د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په نظر شفق سپينوالي دی چ３ 
او  لري  دوام  وخت  دما＊ام  پوري  شتون  تر  سپينوالي  د  کي８ي.  ＊کاره  وروسته  سوروالي  له 
ته  لوري  د مغرب  پريوتو وروسته  له  لمر  د  نظر شفق هغه سوروالی دی چ３  په  د صاحبينو 

＊کاري. احتياط په دې ک３ دی چ３ ما＊ام لمون＃ په اول وخت ک３ وشي.
د ما＊ام په لمان％ه ک３ بي７ه کول مستحب دي١. 

د ماسختن لمونځ: ＇لور رکعته فرض دي. اول وخت ي３ د دواړو قولونو په اعتبار د شفق له 
لويدو ＇خه پيلي８ي.  اخير وخت ي３ هغه دی چ３ دوم فجر )صبح صادق( ال نه وي راختلی.

د وتر لمونځ: واجب او درې رکعته دی. د وتر وخت دامام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نظر د 
ماسختن د لمان％ه وخت دى، خو ترتيب د وتر او فرض په من＃ ک３ واجب دې، اول وخت ي３ 
د ماسختن له لمان％ه وروسته پيلي８ي او أخر وخت ي３ هغه دی چ３ فجر ثاني )صبح صادق( 
ال نه وي راختلی، خو که ＇وک د تهجد لمان％ه سره مينه او عادت لری او پر ＄ان له خوبه را 

وي＋يدولو باوري وي مستحب دى چ３ وتر د شپى په أخيرى برخه ک３ وک７ي. 

١. فرض عين ＇ه ته وايي او له کفايي فرض سره ي３ توپير ＇ه دی؟
۲. لمون＃ مخصوص افعال او اقوال دي، دا جمله ＇ه معنا لري؟

١- لمون＃ تعريف او د لمان％ه حکم بيان ک７ئ.
۲- د لمان％ه وختونه په تفصيل سره بيان ک７ئ.

د معراج په شپه د لمان％ه د فرضيت د ＇رن／والی په هکله د خپل مسجد د محترم امام په 
مرسته يو مضمون  په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

١- البحر الرائق شرح كنز الدقائق )۲ / ٤۶۹(.

 

 



٧٥

يوويشتم لوست

د آذان بيان
په مخکني لوست ک３ مو ولوستل چ３ وخت د لمان％ه لپاره شرط دی، په اسالمي 
شريعت ک３ د وخت د داخليدلو او لمان％ه ته د خلکو د خبرتيا لپاره أذان روا شوی 

دی.

6 åÁ=ßcßáÙ=� àH>ßE
�*> ßÂ=ßÇ åi�>ßº� ßÁÆàa�åÍß£ à»àá�=ßÆ�( åká»ßá�=� åL=ßÇß· çr·å¶�ãÍç¿ ài� àÁ=ßcßáÙ=�$-%

�(åÄÉåª � ß¤É åQáfßI � ß×ßÆ�(åÅåf å]A� ß�C�[àß�á²ß? �àç�= �(àß�á²ß? �àç�= �6 ß¹Çà̄ßÈ � áÁß? �6 åÁ=ßcßáÙ= �àÍß« åqßÆ�$.%
*å á�ßIçfßº�å½áÇç¿¶=� áÀåº�ãá� ß]�àÌ ßØ çr¶=�6 å\ ßØß«á¶=� ßbá£ßE�åf áRß«á¶=� åÁ=ßcß?� å�� àbÈåhßÈßÆ

�àÌ ßØ çr¶= � áKßº>ß® �ábß® � å\ ßØß«á¶= � ßbá£ßE �> ßÃÉåª � àbÈåhßÈ �àÄç¾ß? � ç×C � åÁ=ßcßáÙ= � à̧ áNåº �àÍßº>ß®åáÝ=ßÆ �$/%
*å á�ßIçfßº

� ß�C� ß̈ ß·ßE�=ßcåDßª�(ßÍß·áFå̄á¶=�> ß»åÃåE� à̧ åFá̄ßJ ájßÈßÆ�(åÍßº>ß®åáÝ=� å��àe àbáß�ßÆ� åÁ=ßcßáÙ=� å�� à̧ çißß�ßÈßÆ�$0%
* â×>ßå�ßÆ�>â¿Éåß��àÄßÃ áQßÆ� ß¹çÇ ßU�( å\ ßØß«á¶=ßÆ�åÌ ßØ çr¶=

� å��=âç�ßà�� ßÁ>ß²ßÆ�(ß½>ß®ß? ßÆ� ß�ÆàáÚå¶� ßÁçcß?� ãL=ßÇß· ßq�àÄáJßI>ßª� áÁåDßª�( à¼Éå̄ àÈßÆ�åÍßJåÑ>ß«á·å¶� àÁëcßÖàÈßÆ�$1%
*åÍßº>ß®åáÝ=�Îß· ß¢�ßf ßrßJá®=�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(ß½>ß®ß? ßÆ� ßÁçcß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åÍßÉ®>ßF¶=

�àÅßf á³àÈßÆ�(ßg> ßQ�æÐÇ àuàÆ�åá� ß¦�Îß· ß¢� ßÁçcß?� áÁåDßª�(æÐÇ àuàÆ�Îß· ß¢� ß¼Éå̄ àÈßÆ� ßÁëcßÖàÈ� áÁß?�Êå§ßFá¿ßÈßÆ�$2%
� å¹Ç à]àa� ß̧ áFß® �æÌ ßØ ßrå¶� ßÁëcßÖàÈ �Æ? �( ãGà¿ àQ�ßÇ àÂßÆ� ßÁëcßÖàÈ �Æ? �(æÐÇ àuàÆ�åá� ß¦�Îß· ß¢� ß¼Éå̄ àÈ � áÁß?

�*->ßÃåJá®ßÆ

١ - مختصر القدوري
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ژباړه 
د آذان بيان

نورو  د  پرته  ＇خه  دې  له  دی،  سنت  لپاره  لمان％ه  جمع３  او  لمون％ونو  پن％و  د  آذان   )١(
لمون％ونو لپاره آذان نه کي８ي.

)۲( د آذان کولو طريقه داده چàß�á²ß?�àç�=�:３)�=�àß�á²ß?�àç( تر پايه ووايي، ترجيع١  پک３ نشته او 
�å½áÇç¿¶=� áÀåº�ãá� ß]�àÌ ßØ çr¶ß= :３د سهار په آذان ک３ له حي علی الفالح ＇خه وروسته دې دوه ＄ل

ور زياتوي.
)۳( اقامت لکه د آذان په شان دی خو له حي علي الفالح ＇خه وروسته دوه ＄ل３: قَْد قَاَمْت 

َالُة ويل ورزياتي８ي. الصَّ
)٤( آذان به په کراره وايي او اقامت به په تيزۍ وايي، په دواړو ک３ به قبل３ ته مخ کوي. کله چ３ 

الصالة او الفالح )ويلو( ته ورسي８ي، نو ＊ي او كي０ لور ته به مخ اړوي.
)٥( د فوت )قضا( شوي لمان％ه لپاره دې آذان او اقامت کوي. که ډير لمون％ونه فوت شوي وو 
نو د لوم７ي )لمان％ه( لپاره دې آذان وک７ي او اقامت دې ووايي او په پاتي نورو ک３ اختيار لري. 

که غواړي آذان او اقامت دې وك７ي او که غواړي يوازې په اقامت دې اکتفا وک７ي.
)۶( پکار دي چ３ په اوداسه آذان او اقامت وک７ي، خو که ي３ په ب３ اودس３ ك３ آذان وک７ روا 
دی، په ب３ اودس９ د اقامت ويل، د جنابت په حال ک３ آذان کول، او يا د لمان％ه لپاره  د وخت 

له داخليدلو ＇خه مخک３ آذان کول مکروه دي.
شرحه

د آذان تعريف 
اذان په لغت ک３ خبرتيا ته وايي او په شريعت ک３ آذان په مخصوص وخت ک３ مخصوصي 

خبرتيا ته ويل کي８ى، يعني د لمان％ه خبرتيا۲. 
د آذان او اقامت حکم

د فرض لمون％ونو لپاره په س７و باندې د آذان کول سنت مؤکد دي.
د فرض لمون％ونو لپاره په نارينه وو باندې د اقامت ويل سنت مؤکد دي۳.  

١ - ترجيع دې ته وايي چ３ د شهادتين ويلو په وخت ک３ يو ＄ل غ８ ！ي ک７ي وروسته ي３ بيا لوړ ک７ي. دا کار د امام شافعي )رح( 
په مذهب  ک３ سنت دی.

۲ - رد المحتار - )ج ۳ / ص ١۸١(- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - )ج ۳ / ص ۳(
۳-  فتح القدير - )ج ١ / ص ٤٥٠(-  مراقي الفالح: باب األذان: الفقه الميسر: ۷۳
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آذان دادی چ３ ووايي 

�²?��=�(�²?���=��)��²?���=�(�²=��=
�=� ä×C�Ä¶=�×� áÁ?�bÃm?��)���=� ä×C�Ä¶=�×� áÁ?�bÃm?�

(�=�¹Çie�â=b ç» à�� çÁ?�bÃm?��)���=�¹Çie�â=b ç» à�� çÁ?�bÃm?�
ÌØr¶=�Î·¢� äÊ ßU��)��ÌØr¶=�Î·¢� äÊ ßU
\Ø«¶=�Î·¢�� äÊ ßU��)��\Ø«¶=�Î·¢� äÊ ßU�

�²?���=�(�²?(�=�
*�=�×C�Ä¶=�×�

د سهار په آذان ک３ له حي على الفالح ＇خه وروسته به دوه ＄ل３ }الصالة خير من النوم{
)لمون＃ له خوبه ＊ه دى( ورزياتوي. د ) حی علی الصالة( په ويلو سره به مخ ＊ي لورته او په 

)حی علی الفالح( به مخ کي０ لوری ته اړوي.
اقامت د آذان په شان دی، م／ر داچ３ له حي علی الفالح ＇خه وروسته دوه ＄ل３ }قَْد قَاَمْت 

الُة{ ورزياتي８ي. آذان به په دمه دمه وايي او اقامت به په تيزي او تلوار سره کوي. الصًّ
له عربي ژب３ ＇خه پرته په بله ژبه آذان کول جواز نه لري١. 

مؤذن او آذان اوريدونکي ته مستحب ده چ３ له آذان ＇خه د فارغيدلو په وخت ک３ دغه دعاء 
�(Í·Év«¶=Æ�Í·ÉiÇ¶=�â=b ç» à��LA�(Í»Ñ>¯¶=�ÌØr¶=Æ�(Íº>J¶=�ÌÇ¢b¶=�ÅdÂ� çHße�¼Ã·¶=} :ووايي

�*.{ÄßIáb ß¢ßÆ�Ëd¶=�â=aÇ»��â>º>¯º�ÄN£E=Æ

په الندې حاالتو کې اذان مکروه دي
- په ب３ اودس９ ک３ أذان او اقامت ويل.

- د جنب شخص أذان کول.
- د مؤذن لپاره مکروه ده چ３ د آذان او اقامت په حال ک３ خبرې وک７ي، که ي３ د آذان په 

وخت ک３ خبرې وک７ي آذان به له سره را－ر＄وي، خو اقامت به نه را－ر＄وي.
مسئله 

که له چا ＇خه له يوه لمان％ه ډير لمون％ونه فوت شوې وو، نو هغه دې د لوم７ي لمان％ه لپاره 

١-  الفقه الميسر: ۷٤
۲- سنن ابي داود، کتاب الصالة، باب ماجاء فی الدعاء عند  االذان. البانی دا حديث صحيح گ２لی.
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آذان وک７ي، په باقي لمون％ونو ک３ اختيار لري، که وغواړي آذان او د هر لمان％ه لپاره اقامت 

کوالي شي او كه غواړي يوازې دې په اقامت ويلو اکتفا وک７ي.  

زده کوونکي  دې په خپل من＃ ک３ آذان او اقامت په عملي تو－ه ترسره ک７ي اود سهار د أذان 
زياتي کلمي دې هم زده ک７ي.

١. آذان تعريف ک７ئ.
۲. د أذان حکم بيان ک７ئ.

۳. په آذان ک３ چ３ کوم３ کلمي ويل کي８ي؟ هغه بيان ک７ئ.
٤. په آذان ک３ کوم３ چارې مکروه دي؟

د أذان د مشروعيت په هکله يوه مقاله وليکئ.
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 دوه ويشتم لوست

 د لمان％ه شرطونه 

د لمان％ه شرطونه چ３ خارجي فرضونه هم ورته ويل كي８ی. په لمان％ه ک３ داخل نه دي، بلک３ 
د لمان％ه دصحت لپاره شرط دي؛ که يو ي３ هم پات３ شي لمون＃ نه صحيح کي８ى. را＄ی چی 

وي３ پيژنو.
6> ßÃàºçbß̄ßJßI� å�ç¶=�åÌ ßØ çr¶=� å�Æàf àm� àH>ßE

�àà� ájßÈßÆ�(àÅ>ß¿áºçbß®�>ßº�Îß· ß¢� ål>ßá�ßáÙ=ßÆ� åP=ßb áUßáÙ=� áÀåº�ßÌße>ßÃ çì¶=�ß½ëbß̄ àÈ� áÁß?�Êë· ßràá�=�Îß· ß¢� àGåß��$-%
�*àÄßIßeáÇ ß¢

�*åÌßeáÇß£á¶=� áÀåº�àÍßFá²èf¶=ßÆ�(åÍßFá²èf¶=� ß�C�åÌçf èj¶=� ßKáß��>ßº�6 å̧ àQçf¶=� áÀåº�àÌßeáÇß£á¶=ßÆ�$.%
�*> ßÃáÉç«ß²ßÆ�>ßÃßÃ áQßÆ� ç×C�ãÌßeáÇ ß¢�àÄè· à²�åÌçfàá�=�åÌß?áfßá�=� àÁßbßEßÆ�$/%

�ÏßÇ åi�>ßºßÆ�(ãÌßeáÇ ß¢�> ßÂàfáÃ ß�ßÆ�>ßÃà¿ áìßEßÆ�(åÍßºßáÙ=� áÀåº�(ãÌßeáÇ ß¢�ßÇ àÃßª� å̧ àQçf¶=� áÀåº�âÌßeáÇ ß¢� ßÁ>ß²�>ßºßÆ�$0%
�*æÌßeáÇß£åE� ßkáÉß·ßª�> ßÃå¾ßbßE� áÀåº� ß́ å¶ßc

*ßÌ ßØ çr¶=�ábå£àÈ�áß�ßÆ�(> ßÃß£ßº�Îç· ßq�ßÍ ßi> ßRç¿¶=�åÄåE� à̧ ÈåhàÈ�>ßº�ábåß��áß�� áÀßºßÆ�$1%
�> â»åÑ>ß®�Îç· ßq� áÁåDßª�(åaÇ àR èj¶=ßÆ� å¥Ç à²èf¶>åE� àÓåºÇàÈ�= âb å¢>ß®�>â¾>ßÈáf à¢�Îç· ßq�(>âEáÇßM�ábåß��áß�� áÀßºßÆ�$2%
�åÍß�åf áVçJ¶=�ß á�ßEßÆ�>ßÃß¿áÉßE� à̧ årá«ßÈ� ß×�æÍçÉå¿åE�åÄÉåª� à̧ à]ábßÈ� å�ç¶=�ßÌ ßØ çr¶=� ßËåÇá¿ßÈßÆ�( à̧ ßváªß?� à¹çÆßáÙ=ßÆ�(àÅß?ßh áQß?

* æ̧ ß»ß£åE
�åÄáÉß· ß¢� áKßÃßFßJ ám=� áÁåDßª�(ßeßbß®�æÍßÃ åQ� ëËß?� ß�C� áÊë· ßràÉßª�>â«åÑ> ß]� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�Íß·áFå̄á¶=� ß̧ åFá̄ßJ ájßÈßÆ�$3%
�(Îç· ßq�>ßº�ßbá£ßE�ß@ ßì á]ß?�àÄç¾ß?� ß¼å· ß¢� áÁåDßª�(Îç· ßqßÆ�ßbßÃßJ áQ=�(> ßÃá¿ ß¢�àÄà¶ß@ ájßÈ� áÀßº�åÄåIßf ávßå}� ßkáÉß¶ßÆ�(àÍß·áFå̄á¶=

�*> åÃáÉß· ß¢�Îß¿ßEßÆ�åÍß·áFå̄á¶=� ß�C�ße=ßbßJ ái=�(åÌ ßØ çr¶=� å��ßÇ àÂßÆ� ß́ å¶ßc� ß¼å· ß¢� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢�Ìßa> ß¢C� ßØßª
ژباړه

دلمانځه شرطونه کوم چې ورباندي وړاندې دي.
)١( پر لمون＃ کوونکي واجب دي چ３ له ب３ اودس９ او نجاستونو ＇خه چ３ مخک３ مو بيان 
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ک７ل لوم７ى ＄ان پاک او خپل عورت پ ک７ي. 
)۲( د س７ي عورت له نامه الندې تر زن／نونو پورې دی. زن／ون هم عورت دى. 

)۳( د أزادې ＊％３ ！ول بدن پرته له مخ او السونو عورت دی. 
)٤( د س７ي )د بدن( کومه برخه چ３ عورت ده هغه د وينزي عورت ده، －ي６ه او شا ي３ هم 

عورت او له دې پرته نور بدن يي عورت نه دی.
)٥( ＇وک چ３، د نجاست د ليرې کولو لپاره ＇ه شی ونه مومي، لمون＃ دې ور سره وک７ي او 

بيا دې نه را－ر＄وي.
)۶( که ＇وک جام３ ونه مومي، لوڅ دې په ناسته لمون＃ وک７ي، رکوع او سجده دې په اشاره  
کوي، که په والړې ي３ لمون＃ وک７ روا دی، خو لوم７ی حالت غوره دی او د هغه لمان％ه نيت 
دې کوي چ３ پک３ داخلي８ي، د نيت او تحريمه تکبير تر مين＃ به په بل عمل جال والی نه 

راولي. 
)۷( قبل３ ته به مخ کوي، خو که د ويرې په حال ک３ وو، نو بيا دې هرې هغ３ خوا ته لمون＃  
کوي چ３ وس ي３ رسي８ي. که قبله ورته  شکمنه شوه او په خوا ک３  ي３ داس３ ＇وک هم نه 
و چ３ پو＊تنه ور＇خه وک７ي، نو غور دې وک７ي او لمون＃ دې ادا ک７ي، که د لمان％ه له کولو 
وروسته پوه شو چ３ خطا شوی دی، د لمان％ه را－ر＄ول ورباندې نشته او که د لمان％ه په حال 

ک３ په خطا پوه شو، نو د قبل３ خوا ته دې و－ر＄ي او پات３  لمون＃ دې بشپ７ ک７ي.
شرحه 

د شرط تعريف 
شرط په لغت ک３ عالم３ او ن＋３ ته وايي او په اصطالح ک３ شرط هغه دی چ３ د يوه شي  
شرعى وجود په هغه پورې ت７لى وي، خو دى د شي په حقيقت کى شامل نه وي او شى له هغه 

پرته نه بشپ８４７ي، لکه اودس چ３ د لمان％ه  لپاره شرط دی او په لمان％ه ک３ شامل نه دی١. 
د لمانځه شرطونه شپ８ دي

١. طهارت: لمون＃ ب３ له طهارته نه صحيح کي８ي.
له طهارت ＇خه مطلب دادى چ３: 

الف: د لمون＃ کوونکي بدن به له وړې او غ＂３ ب３ اودس９ ＇خه پاک وي.
ب: د لمون＃ کوونکی بدن به له هغه اندازې  نجاست ＇خه پاک وي، چ３ معاف نه دی او 

١ -  المعجم الوسيط - )ج ١ / ص ۹۹٤(- رد المحتار - )ج ۳ / ص ۲٤۲(
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بيان يى مخکى تيرشوى دى.
 ج : په کومه جامه ک３ چ３ لمون＃ کوي هغه به له هغه  مقدار نجاست ＇خه پاکه وي چ３ 

معاف نه دی او بيان مولوستلى دى. 
د: هغه ＄ای به پاک وي چ３ لمون＃  پرى کوي.

ه: د ＄ای په پاکوالي ک３ دا الزمه ده چ３ د دواړو پ＋و، دواړو السونو، دواړو ＄ن／نونو او تندي 
ل／ولو ＄ای به پاک وي.
٢. د عورت پټوالى 

الف: كه په لمان％ه ک３ د عورت د کوم غ７ي ＇لورمه برخه د يوه رکن لکه د رکوع د اداء کولو 
يا د درې ＄ل３ سبحان اهلل د ويلو په اندازه لوڅ وي، لمون＃ ي３ باطل دی.

ب: د س７ي عورت پ＂ول له نامه ＇خه نيول３ د زن／انه د ستر－９ تر پايه دي، د زن／انه ستر－３ 
عورت دى او پ＂والى ي３ الزم دى، خو نوم يى  عورت نه دی پ＂والى يى هم الزم نه دى.

 ج: د ازادې ＊％３ ！ول بدن عورت دی، يوازي مخ، دواړه ورغوي او دواړه پ＋３ ي３ عورت نه دي.
په دې توپير چ３ －ي６ه او شا ي３ هم  د: د وين％３ عورت لکه د س７ي د عورت په شان دی 

عورت دي.
٣. قبلې ته مخ کول : د قبل３ طرف ته له مخامخ دريدلو پرته، چ３ وس ي３ ولري، لمون＃ 

نه صحيح كي８ي.
پخپله کعبه د مک３ د اوسيدونکو لپاره قبله ده چ３ په ليدلو ي３ وس ولري.

د کعب３ خوا د هغو چا لپاره قبله ده، چ３ د کعب３ معظم３ په ليدلو وس ونه لري يا ور＇خه 
ليري وي.

＇وک چ３ د ناروغ９ يا د د＊من له ويری قبل３ ته له مخامخ دريدلو ＇خه ب３ وسه شي، هغه 
ته روا ده، چ３ کومي خواته ي３ وس رسي８ي هغ３ خواته لمون＃ وک７ي.

٤. د لمانځه وخت: د لمان％ه د وخت له داخليدلو ＇خه دمخه لمون＃ صحت نه لري. د 
لمان％ه د وختونو بيان مخکي تير شو.

۵. نيت کول 
آ- ب３ له نيته لمون＃ صحيح نه دى.

ب - که لمون＃ فرض و تعينول ي３ فرض دي، د مثال په ډول د ماسپ＋ين او يا د مازدي／ر نيت  دې وک７ي.
ج - همدا شان که لمون＃ واجب و تعينول ي３ واجب دي، لکه د وترو او اخترونو د لمون％ونو 
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نيت وک７ي.
د - که لمون＃ نفل و تعينول ي３  شرط نه دي، بلک３ د مطلق لمان％ه نيت کافي دی.

هـ- که مقتدي و، نو په امام پس３ نيت کول پرى الزم دي.
۶- تحريمه تکبير: له تحريمه تکبير ＇خه مراد دادی چ３ د اهلل تعال３ په خالص ذکر سره 

لمون＃ پرانستل شي، لکه چ３ ووايي اهلل اکبر يا اهلل اعظم او يا الرحمن اکبر.
الف: د نيت او تحريمه تکبير تر من＃ به داس３ کار نه کوي چ３ هغه له لمان％ه سره منافي وي، 

لکه خوړل او ＇＋ل او داسى نور.
ب: په تحريمه تکبير ک３ دا شرط دي چ３ رکوع ته له ！ي＂يدو مخک３ به د قيام )والړې( په 

حالت ک３ تحريمه تكبير وايي او اهلل اکبر به په داسي ډول وايي چ３ پخپله ي３ واوروي١. 
كتنه: تكبير تحريمه د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په مذهب د لمان％ه له شرطونو ＇خه دی 
خو امام قدوري رحمة اهلل عليه  په ارکانو ک３ ＄که راو ړی چ３ هغه له ارکانو سره نژدې او 

پيوست دی.

له هغو جامو سره د لمان％ه کولو حکم ＇ه دی، چ３ نرئ وي او بدن ترې ＊کاري. په دې اړه 
له خپلو ！ول／يوالو سره مناقشه وک７ئ. 

 
١. د شرط معنا ＇ه ده؟

۲. د لمان％ه شرطونه ＇و دي؟
۳. د نارينه، ازادې ＊％３ او مين％３ د عورت اندازه بيان ک７ئ.

٤. په تحريمه تکبير ک３ کوم３ خبرې ضروري دي؟

د تحريمه تکبير د اهميت، فضيلت او وخت په هکله يوه مقاله وليکئ.

١ - رد المحتار - )۳ / ۳۸٤(.
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درويشتم لوست 

 د لمان％ه ارکان
په تير لوست ک３ مو د لمان％ه شرطونه وپيژندل. اوس غواړو د لمان％ه ارکان وپيژنو. که يو ي３ 

پري＋ودل شي،  په قصد سره وي، يا په سهوه، لمون＃ باطلي８ي1.
��6åÌ ßØ çr¶=�åÍß« åq� àH>ßE

�àÌ ßbá£ß̄á¶= ßÆ �(àaÇ àR èj¶=ßÆ �( à¥Ç à²èf¶=ßÆ �(àÌßÐ=ßfå̄á¶= ßÆ �à½>ßÉå̄á¶= ßÆ �(àÍß�åf áVçJ¶= �6ãÍçJ åi�åÌ ßØ çr¶= � àxåÑ=ßfßª �$-%
�����������* åbèÃ ßnçJ¶=�ße=ßbá̄ åº�Ì�]×=
*ãÍç¿ ài�ßÇ àÃßª� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�ßa=ßg�>ßºßÆ�$.%

ژباړه
د لمانځه د صفت بيان:

)١( د لمان％ه فرضونه شپ８ دي: تحريمه تکبير، قيام، قرائت، رکوع، سجده او د تشهد په اندازه 
وروست９ قعده. 

)۲( له دې ＇خه زيات نور ＇ه په لمان％ه کى سنت دي.
شرحه 

د رکن تعريف 
ارکان: د رکن جمع ده، رکن په لغت ک３ د يوه شى قوي اړخ ته ويل کي８ي او په اصطالح ک３ 
رکن هغه دی چ３ د يوه شي په ماهيت او حقيقت ک３ داخل وي او دشى شرعى وجود له هغه 

پرته نه موجودي８ى او لزوم ي３ په داس３ دليل سره ثابت وي چ３ شک او شبهه پک３ نه وي.
د لمانځه ارکان: د لمان％ه ارکان شپ８ دي: 

١. تحريمه تکبير: د نيت ت７لو په وخت ک３ له سم دريدلو سره اهلل اکبر ويل اول رکن دی، 
خو صحيح داده چ３ شرط دی.

٢. قيام: والړه : په لمان％ه ک３ قيام فرض دی. لمون＃ له قيام ＇خه پرته، چ３ وس ورباندي 
ولري، صحت نه لري.  قيام په فرض او واجب لمون％ونو ک３ فرض دی، خو په نفلى لمون％ونو 

ک３ قيام فرض نه دی، له وس لرلو سره سره کوالی شي په ناسته ي３ اداء ک７ي.
٣. قرائت: په لمان％ه ک３ قرائت فرض دی، که يو لن６ ايت هم وي. لمون＃ له قرائت ＇خه 

١ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )ج ۲ / ص ١(
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پرته صحيح نه دی. 
！ولو  په  نفلو  او  د واجب  قرائت فرض دی.  رکعتونو ک３  دوو  لوم７نيو  په  لمون％ونو  د فرض 
رکعتونو ک３ قرائت فرض دی. که لمون＃ كوونكي مقتدي وي، پر هغه قرائت نه شته او د امام 

قرائت د هغه قرائت دى.
٤. رکوع:  رکوع فرض ده او لمون＃ له رکوع کولو ＇خه پرته صحت نه پيدا کوي.

۵. سجده: رکعت له دوو سجدو پرته نه صحيح کي８ي.  پوره سجده داده چ３ دواړه السونه، 
دواړه زن／نونه، دواړه پ＋３، پوزه او تندی پر م％که ک５＋ودل شي.

۶. وروست９ قعده: د لمان％ه په آخر ک３ دومره ＄ن６ کيناستل فرض دي چ３ )تشهد تر عبده  
پورى( ولوستل شي١. 

له لمان％ه ＇خه د لمون＃ کوونک３ په خپل اختياري  ۷.له لمانځه څخه د وتلو  حکم: 
عمل سره وتل، فقهاء کرامو له فرضو ＇خه شمارلی دی، خو محققين علماء وايي چ３ فرض 

نه، بلک３ واجب دی۲.  

 يوه ډله شا－ردان دى له خپل ＊وونک３ او ！ول／يوالو سره د ＊وون％ي په جومات ک３ ＇ا＊ت  
لمان％ه په کولو ک３ －６ون وک７ی. او بله ډله دې ددوي د لمان％ه تطبيقول او تير وتني و－وري 

او هغه دې وليکي.

١. رکن تعريف ک７ئ.
۲. په لمان％ه ک３ ＇و رکنه دي؟

۳. په نفلو ک３ د قيام حکم ＇ه دی؟

سجده په اوو اندامونو اداء کي８ي هغه اندامونه کوم دي؟ پخپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.

١ - هدايه:۹۳. شرح نقايه.
۲- الفقه الميسر: ۸١.
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＇لرويشتم لوست

د لمان％ه د اداء کولو کيفيت)١(

په کار دي چ３ د لمان％ه په اداء کولو ک３ ！ول هغه ＇ه په نظر ک３ ونيول شي چ３ له شريعت سره 
سم لمون＃ ورباندې اداء کي８ي، نو را＄ئ چ３ د لمان％ه د اداء کولو شرعى طريقه زده ک７و.

�áß� ß» áV ßm�åÄáÉßº>ßÃáEåDåE� ßËåc>ßà��ÎçJ ßU�åÌß�åF á³çJ¶=� ß¤ßº�åÄáÈßbßÈ� ß¤ßªßeßÆ�(ßç�ß²�æÌ ßØ ßq� å�� à̧ àQçf¶=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC�$-(

*åÄáÉß¾àcà?
�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÅß?ßh áQß?�(àß�á²ß?� àÀßá�çf¶=�åÆß?�( à¼ ß�á¢ß?�áÆß?� ȩ̀ ßQß?�àç�=�6å�åF á³çJ¶=� áÀåº� â×ßbßE� ß¹>ß®� áÁåDßª�$.%

*�åF³ßJ¶=� å «ß·åE�×åC�ÄàÑåh à��×�6¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ�* æb ç»ßà�ßÆ
�´ß¾> ßVáF ài%�6 à¹Çà̄ßÈ� ç¼àM�(åÄåIfi� ßK ß��> ß»ßÃ à£ ßvßÈßÆ�(Ïßf ájàÉá¶=�Îß· ß¢�Îß¿ á»àÉá¶=�åÅ åbßÉåE� àb å»ßJá£ßÈßÆ�$/%

*$µàá�ß¦�ßÄß¶C� ß×ßÆ�µèb ßQ� ß�>ß£ßIßÆ�´àá�=� ßµße>ßFßIßÆ�µåb á»ßå}ßÆ� ç¼ àÃç·¶=
�(>»ÃåE�èf åjàÈßÆ�( å¼É åUçf¶=� åÀßá�çf¶=�åç�=� å¼ ájåE�à?ßfá̄ßÈßÆ�( å¼É åQçf¶=� åÁ> ßìáÉ çn¶=� áÀåº�åç�ß>åE� àdÉå£ßJ ájßÈßÆ�$0%
�à½>ßºåáÝ=�6 ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�(ßÐ> ßm�æÌßeÇ ài� åËß?�Àåº� åL>Èß?� ßPØßM�Æ?�(> ßÃß£ßº�âÌßeÇ àißÆ� åH>ßJ å³á¶=�Íßå�>ßª�à?ßfá̄ßÈ� ç¼àM

*> ßÃ¾Çà«áà�ßÆ�èß�áÖàá�=�>ßà�Ç à̄ßÈßÆ�(ß�åºA� ß¹>ß® {ß�ë¶> çv¶=� ß×ßÆ}
� ß×ßÆ�(àÅßfáÃ ß�� à� àjáFßÈßÆ�(åÄå£åE> ßqß?�ß á�ßE� àTåfá«ßÈßÆ�(åÄáÉßJßFá²àe�Îß· ß¢�åÄáÈßbßÉåE� àb å»ßJá£ßÈßÆ�( à¤ß²áfßÈßÆ�àë� ß³àÈ� ç¼àM�$1%
� ç¼àM�(àÅ>ß¾áaß?� ß́ å¶ßcßÆ�(>âM ßØßM� ß¼É å�ß£á¶=�ÊëEße� ßÁ> ßVáF ài�6åÄ å¢Ç à²àe� å�� à¹Çà̄ßÈßÆ�(àÄ àj ë³ß¿àÈ� ß×ßÆ�àÄ ßiá?ße� à¤ßªáfßÈ

* àb á»ßá�=�´ß¶�>ß¿çEße�6èß�áÖàá�=� à¹Çà̄ßÈßÆ�(àÅ ßbåß�� áÀßå��àç�=� ß¤åß��6 à¹Çà̄ßÈßÆ�àÄ ßiá?ße� à¤ßªáfßÈ
�(åÄÉ«ß²�ß�ßE�àÄßÃ áQßÆ� ß¤ ßußÆßÆ�( åzáeß×=�Îß· ß¢�åÄáÈåbßÉåE�b»J¢=Æ��ßb ßR ßißÆ�ßç�ß²�> â»åÑ>ß®�ÏßÇßJ ái=�=ßcåDßª�$2%
�ÇàEß? � ß¹>ß®ßÆ�6Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß? � ßbá¿ å¢�ßg> ßQ�> ß» åÂåb ßUß?�Îß· ß¢�ßf ßrßJá®= � áÁåDßª�(åÄåJßÃáF ßQßÆ�åÄå«á¾ß? �Îß· ß¢�ßb ßR ßißÆ

�*æeád à¢� áÀåº� ç×C� å¬á¾ßáÙ=�Îß· ß¢� àe> ßråJá® å×=� àgÇàß�� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ
�*g>Q�åÄåEáÇßM� å̧ åu>ßª�áÆß?�(åÄåJßº> ß» å¢�åeáÇß²�Îß· ß¢�ßb ßR ßi� áÁå=Æ�$3%

� à¹Çà̄ßÈßÆ�(åÍß·áFå̄á¶=�ßÇáß��åÄáÉß· áQåe� ß¤åE> ßqß?�àÄ ëQßÇàÈßÆ�(åÄáÈßd å̂ ßª� áÀ ß¢�àÄß¿ áìßE� å�>ßà�ßÆ�(åÄáÉ ß£áF ßu�ËåbáFàÈßÆ�$4%
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� çÁß@ ß» á{=�=ßcåDßª�(àë� ß³àÈßÆ�àÄ ßiá?ße� à¤ßªáfßÈ� ç¼àM�(àÅ>ß¾áaß?� ß́ å¶ßcßÆ�(>âM ßØßM�Îß· á¢ßáÙ=�ÊëEße� ßÁ> ßVáF ài�6åÅåaÇ àR ài� å�
�( àb à£á̄ßÈ� ß×ßÆ�(åÄáÉßºßbß®�åeÆ àb àq�Îß· ß¢�> â»åÑ>ß®�ÏßÇßJ ái=ßÆ�ßç�ß²�=âb åQ> ßi� çÁß@ ß» á{=�=ßcåDßª�( ßb ßR ßißÆ�ßç�ß²�> âjå¶> ßQ

�* åzáeßáÙ=�Îß· ß¢�åÄáÈßbßÉåE� àb å»ßJá£ßÈ� ß×ßÆ
� ß×ßÆ�(àcçÇß£ßJßÈ� ß×ßÆ� àXåJá«ßJ ájßÈ� ß×�àÄç¾ß?� ç×C�( ß�ÆàáÙ=� å�� ß̧ ß£ßª�>ßº� ß̧ áNåº�åÍßÉå¾>çN¶=�åÍß£á²çf¶=� å�� à̧ ß£á«ßÈßÆ�$5%

* ß�ÆàáÙ=�åÌß�åF á³çJ¶=� å�� ç×C�åÄáÈßbßÈ� à¤ßªáfßÈ
�(Ïßf ájàÉá¶= �àÄß· áQåe � ßpßß�áª= �åÍßÉå¾>çN¶= �åÍß£á²çf¶= � å� �åÍßÉå¾>çN¶= �åÌ ßb áR çj¶= � áÀåº �àÄ ßiá?ße � ß¤ßªße �=ßcåDßª �$-,%
�Îß· ß¢ �åÄáÈßbßÈ � ß¤ ßußÆßÆ �(åÍß·áFå̄á¶= �ßÇáß� �àÄß£åE> ßqß? �ßÄ çQßÆßÆ �(>âF árß¾ �Îß¿ á»àÉá¶= � ßG ßrß¾ßÆ �>ßÃáÉß· ß¢ � ßkß· ßRßª

* àbçÃ ßnIßÆ�àÄß£åE> ßqß?� ß� ßjßEßÆ�(åÄáÈßd å̂ ßª
�à�ß¿¶=�>ÃÈß?� ß́ Éß· ß¢�à½Øj¶=�( àL>ßFÉì¶=ßÆ� àL=ßÇß·r¶=ßÆ�åçå�� àL>çÉ åVçJ¶=�6¹Ç¯È�Á?� àbèÃ ßnçJ¶=ßÆ�$--%
�(à�=�×C�Ä¶åC � ß×�Áß?� àbßÃmß?�ß�å�> ßr¶=�å�=�åa>ßF å¢�Î· ß¢ßÆ�>ß¿Éß· ß¢�à½Ø ßj¶=�(àÄàI> ß²fßEßÆ�å�=�àÍß�ßeßÆ
� å� �à?ßfá̄ßÈßÆ �( ß�ÆàáÙ= �åÌ ßbá£ß̄á¶= � å� �=ßd ßÂ �Îß· ß¢ � àbÈåhßÈ � ß×ßÆ �(àÄà¶Ç àießÆ �Å àbF ß¢ �= âb ß»ßà� �Áß? � àbßÃmß?ßÆ

*âÍ çq> ß]� åH>ßJ å³á¶=�Íßå�>ßª�å á�ßÈßf á]àáÙ=�å á�ßJß£á²çf¶=
�ëå�ç¿¶=�Îß· ß¢�Îç· ßqßÆ�( ßbçÃ ßnßIßÆ�( ß�ÆàáÙ=� å�� àkå·áß��> ß»ß²� ßkß· ßQ�åÄåI ßØ ßq�åf å]A� å�� ßkß· ßQ�=ßcåDßª�$-.%
�Ç à¢ábßÈ� ß×ßÆ�å(ÌßeÇàMá@ßá�=�åÍßÉ å¢áaßáÙ=ßÆ�( åÁAáf à̄á¶=� ß�>ß«á¶ß?�àÄßF ánßÈ�>ßå��ßÐ> ßm�>åå��> ß¢ßaßÆ�( ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=�Îç· ßq

�* ål>ç¿¶=�ß½ ßØß²�àÄßF ánßÈ�>ßå�
� ß̧ áNåº �åÅåe> ßjßÈ � áÀ ß¢ � à¼ë· ßjàÈßÆ �(åç�= �àÍßá�ßeßÆ � á¼ à³áÉß· ß¢ �à½ ßØ çj¶= �6 à¹Çà̄ßÉßª �åÄå¿Éåß� � áÀ ß¢ � à¼ë· ßjàÈ � ç¼àM �$-/%

�*- ß́ å¶ßc
ژباړه 

)١( کله چ３ ＇وک په لمان％ه پيل وک７ي، تکبير دې ووايي او السونه دې له تکبير سره پورته 
ک７ي، تر هغه چ３ ب＂３ －وت３ د غوږو له نرميوسره برابرې ک７ې. 

)۲( که ي３ د تکبير�%=��=�²$ په ＄ای اهلل اجل يا اهلل اعظم يا الرحمن اکبر ووايه، د امام 
ابوحنيفه او امام محمد رحمة اهلل عليهما  په نظر ورته كافي ده. خو امام ابو يوسف رحمة اهلل 

عليه وايي چ３ كفايت نکوی، اهلل اکبر به په لفظ سره وايى.
1 - مختصر القدوري
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)۳( په ＊ي الس دې کي０ الس ونيسي او دواړه )السونه( دې تر نامه الندې کي８دي، بيا دې 
�*{ ßµàá�¦�ßÄ¶åC�×Æ�( ßµèb ßQ��>£ßIÆ�(´à�=� ßµße>ßFßIßÆ�( ßµåb á»ßå}Æ� ç¼Ã·¶=�´ß¾> ßVáFi} :ووايي

الشيطان  من  باهلل  )اعوذ  او  )ر！ل شوي( ＇خه  رجيم  شيطان  له  اهلل  په  وغواړي  دې  پناه   )٤(
ووايي  سورت  فاتح３  د  به  بيا  ووايي.  پ＂ه  په  به  دواړه  الرحيم   الرحمن  اهلل  بسم  الرجيم(او 
امام  له هر سورت ＇خه چ３ غواړي ووايي. کله چ３  ايتونه  يا درې  يو سورت  به  او ورسره 

والالضالين ووايي، دی پخپله او نور مقتديان به په پ＂ه )امين( ووايي. 
 )٥( بيا به تکبير ووايي، رکوع به وک７ي، السونه به په زن／نونو کي８دي، －وت３ به خالصي)خپرې( 
ږدي، خپله شابه هواره ک７ي، خپل سر به نه پورته کوي او نه به ي３ ＊کته کوي او په رکوع ک３ به 
دری ＄ل３: سبحان ربِّى العظيم ووايي دا )درې ＄ل３ ويل( ادنی درجه ده. بيا به )له رکوع( ＇خه 

سر راپور ته ک７ي او سمع اهلل لمن حمده به ووايي او مقتدي به ربنا لک الحمد ووايي.
)۶( کله چ３ نيغ ودري８ي تکبير به ووايي او سجدې ته به ک＋ته شي. دواړه السونه به په ＄مکه 
کي８دي او خپل مخ به ددواړو ورغويو په من＃ ک３ کي８دي، په تندي او پوزه به سجده وک７ي او 
که يوازې په يوه له دواړو ي３ اکتفا وک７ه، د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نظر جواز لري، خو 

صاحبينو ويلي دي چ３ يوازې په پوزه اکتفاء کول جواز نه لري، م／ر داچ３ عذر ولري. 
)۷( که ي３ د پ＂کي په شمله )وله( يا د جام３ په زياتي برخي سجده وک７ه، جواز لري. 

)۸( او ＇ن／ل３ به بيرته کوي، ورنونه به له －ي６ي جدا ساتي، د پ＋و د －وتو مخ به د قبل３ خوا 
ته مخامخ ک７ي او په سجده ک３ به درې ＄ل３ سبحان ربي االعلي وايي، دا ي３ ادنی درجه 
ده )له دې کم ويل يى مکروه دي(. بيا به خپل سر راپورته ک７ي او تکبير به ووايي. کله چ３ 
كرار كي＋ناست تکبير به ووايي او )دويمه( سجده به وک７ي، کله چ３ په سجده ک３ مطمئن) په 
قراره( شي، تکبير به ووايي او نيغ به ودري８ي، نه به ک＋５ني او نه به په ＄مکه په دواړو السونو 

تکيه کوي. 
)۹( په دويم رکعت ک３ به هغه ＇ه کوي چ３ په اول رکعت ک３ ي３ ک７ي دي، خو سبحانک 

اللهم او اعوذ باهلل به نه وايي. له تحريمه تکبير ＇خه پرته به السونه نه پورته کوي. 
)١٠( کله چ３ په دويم رکعت ک３ له دويم３ سجدې ＇خه سر راپورته ک７ي. خپله چپه پ＋ه به 
وغوړوي په هغ３ به ک＋يني، او ＊９ پ＋ه به ودروي او －وت３ به ي３ د قبل３ خواته ک７ي، خپل 

السونه به په ورنونو کي８دي او －وت３ به خالصي ساتي، بيا به تشهد وايي. 
)١١( تشهد دادی چ３، ووايي: 
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�à½ ßØ çj¶=�àÄàI> ß²ßfßEßÆ�åç�=�àÍßá�ßeßÆ�èå�ç¿¶=�> ßÃèÈß?�´áÉß· ß¢�à½ ßØ çj¶=� àL>ßFëÉ çì¶=ßÆ� àL=ßÇß· çr¶=ßÆ�åçå�� àL>çÉ åVçJ¶=}
{àÄà¶Ç àißeßÆ�àÅ àbáF ß¢�=âb ç»ßà�� çÁß?� àbßÃ ámß?ßÆ�àç�=� ç×C�ßÄß¶C� ß×� áÁß?� àbßÃ ámß?�ß�åå�> çr¶=�åç�=�åa>ßF å¢�Îß· ß¢ßÆ�>ß¿áÉß· ß¢

په لوم７ۍ قعده ک３ به له دې ＇خه زيات )＇ه( نه وايي او په وروستي دوو رکعتونو ک３ به يوازي 
د فاتح３ سورت وايي.

)١۲( د لمان％ه په پای ک３ به داسي ك＋يني لکه په لوم７ۍ قعده ک３ چ３ ناست و. تشهد به 
ووايي، په نبي کريم H به درود ووايي او په داس３ الفاظو به دعاء وک７ي چ３ قران کريم او ماثوره 

دعاوو ته ورته وي. او داس３ دعاء به نه وايي چ３ د خلکو له خبرو سره ورته والی ولري. 
)١۳( بيا به ＊ي لور ته سالم و－ر＄وي او داس３ به ووايي: السالم عليکم ورحمة اهلل، او په دې 

شان به کي０ اړخ ته سالم و－ر＄وي.
شرحه 

د لمانځه د اداء کولو څرنګوالی: کله چ３ د لمان％ه د اداء کولو اراده وک７ې نو:  
t ودري８ه او خپل دواړه ورغوي دې د غوږونو تر نرميو پورې اوچت ک７ه. بيا اهلل اكبر ووايه، 
له تحريمه تکبير ＇خه وروسته بيا خپل ＊ی الس پر کي０ الس تر نامه الندې کي８ده، بيا 
�( ß́ àá�=� ßµße>ßFßIßÆ�( ßµåb á»ßå}ßÆ� ç¼ àÃç·¶=� ß́ ß¾> ßVáF ài} اللهم داس３ ووايه:  په ورو سره سبحانک 

*-{ ßµàá�ß¦�ßÄß¶åC� ß×ßÆ�( ßµèb ßQ ß�>ß£ßIßÆ
É¼}.� ووايه. åQçf¶=� åÁ> ßìáÉ çn¶=� ßÀåº�åç�>åE�àcÇ à¢ß?}  بيا په پ＂ه سره t

É¼}/� ووايه. åUçf¶=� åÀßá�çf¶=�å�=� å¼ ájåE}:بيا په پ＂ه سره�t
t بيا د فاتح３ سورت ووايه.

t کله چ３ د فاتح３ سورت له ويلو فارغ شوې، په پ＂ه سره: ) أمين( ووايه، بيا يو سورت يا 
کم له کمه درې لن６ ايتونه او يا يو اوږد ايت ووايه.

t بيا اهلل اكبر ووايه او رکوع ته ！ي شه سر دې له مال سره برابر ک７ه، د ＄ن／نونو ستر－３ 
{¼áÉ å�ß£¶=� ßÎëEße� ßÁ> ßVF ài} ３دې په خپرو －وتو ونيسه او د رکوع په حال ک３ ل８ تر ل８ه درې ＄ل
ووايه، بيا له رکوع ＇خه د )سمع اهلل لمن حمده( په ويلو سره سر راپورته ک７ه. که ته مقتدي 

} او مطمئن ودري８ه. àb á»ßá�=� ß́ ß¶ßÆ�>ß¿çEße} وې، يوازې داس３ ووايه
t بيا سجدې ته داس３ ！ي شه چ３ اول خپل زن／ونه، بيا خپل السونه، بيا خپل مخ د 

١ - مسند احمد - )ج ١۸ / ص ۲٠٠(
۲ - مقتدي: تعوذ نه وايي ＄که تعوذ دقرائت لپاره وي او دی ３４ نه وايي.

۳ - مقتدې بسم اهلل نه وايي، بلک３ امام او منفرد په هر رکعت ک３  بسم اهلل  وايي.
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دواړو السونو په من＃ ک３ په ＄مکه کي８دې. سجده په پوزه او تندي په اطمينان سره وک７ه. 
خپله －ي６ه له ورنو، م＂３ له اړخونو＇خه، که －２ه －و１ه نه وه، ليري نيسه. د السونو او پ＋و 
� ßÁ> ßVáF ài%�:وت３ به دې د قبل３ لور ته وي، په سجده ک３ ل８ تر ل８ه درې ＄ل３ داس３ وايه－

.$Îß· á¢ßÙ=� ßÎëEße
t بيا له لوم７ۍ سجدې ＇خه د سر په راپورته کيدو ک３ تکبير ووايه او د دواړو سجدو په 

من＃ ک３ په  اطمينان سره ک＋ينه چ３ السونه دې په ورنونو اي＋ي وي.
t بيا تکبير ووايه او دويمه سجده وک７ه او په دويمه سجده ک３ لکه د لوم７ۍ سجدې په 

شان ل８ تر ل８ه درې ＄ل３ تسبيح ووايه.
t بيا تکبير ووايه او سر راپورته ک７ه، داس３ والړ شه چ３ پر ＄مکه السونه مه ږده او مه 

ک＋ينه، دلته يو رکعت پای ته رسي８ي.
دويم رکعت: دويم رکعت هم دغس３ وک７ه، لکه اول رکعت، خو السونه تر غوږو مه پورته 
کوه، ثنا مه وايه، اعوذ باهلل مه وايه او کله چ３ د دويم رکعت له سجدو ＇خه فارغ شي، نو 
کي２ه پ＋ه وغوړوه ورباندې ک＋ينه او ＊ی پ＋ه ودروه، －وت３ د قبل３ خواته ک７ه، السونه په ورنونو 
باندې کي８ده، －وت３ وغوړوه، بيا هغه تشهد ووايه چ３ له حضرت عبد اهلل بن مسعود)رضي 
�> ßÃèÈß?� ß́ áÉß· ß¢�à½ßØ çj¶=� àL>ßFëÉ çì¶=ßÆ� àL=ßÇß· çr¶=ßÆ�åçå�� àL>çÉ åVçJ¶=�% :اهلل تعالي عنه( ＇خه نقل دی
�àç�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?� àbßÃ ámß?�ß�åå�> çr¶=�åç�=�åa>ßF å¢�Îß· ß¢ßÆ�>ß¿áÉß· ß¢�à½ßØ çj¶=�àÄàI> ß²ßfßEßÆ�åç�=�àÍßá�ßeßÆ� èÎåFç¿¶=

*$àÄà¶Ç àißeßÆ�àÅ àbáF ß¢�=âb ç»ßà�� çÁß?� àbßÃ ámß?ßÆ
�$àç�=� ç×C% په شهادت ک３ په －وته داس３ اشاره وک７ه چ３ په )َال إلََه( باندې －وته پورته ک７ې او پر

باندې ي３ بيرته ک＋ته ک７ې. 
که لمونځ دوه رکعتيز و : که لمون＃ دوه رکعتيز وي لکه د سهار لمون＃، نو له تشهد وروسته 
� ß¼É åÂ=ßfáEåC �Îß· ß¢� ßKáÉç· ßq�> ß»ß²�æb ç»ßà�� å¹A�Îß· ß¢ßÆ�æb ç»ßà��Îß· ß¢� ȩ̈ ßq� ç¼ àÃç·¶=% :داس３ درود ووايه
� ßKá²ße>ßE�> ß»ß²�æb ç»ßà�� å¹A�Îß· ß¢ßÆ�æb ç»ßà��Îß· ß¢� áµåe>ßEß� ç¼ àÃç·¶=�( ãbÉåß��ãbÉåß�� ß́ ç¾åC� ß¼É åÂ=ßfáEåC� å¹A�Îß· ß¢ßÆ

��*-$ãbÉåß��ãbÉåß�� ß́ ç¾åC� ß¼É åÂ=ßfáEåC� å¹A�Îß· ß¢ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß· ß¢
بيا داس３ دعاء وک７ه چ３ د هغه مثل په قرأن يا په حديث ک３ راغلي وي، مثال دا ووايه: 

*{åe>ç¿¶=� ßH=ßd ß¢�>ß¿å®ßÆ�âÍß¿ ßj ßU�åÌßf å]Û=�ÎåªßÆ�âÍß¿ ßj ßU�>ßÉá¾ èb¶=�Îåª�>ß¿åIA�>ß¿çEße }
بيا ＊ي او کي０ لور ته سالم و－ر＄وه په دواړو ک３: )السالم عليكم ورحمة اهلل( ووايه.

١ - رواه مسلم.
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که لمونځ څلوررکعت５ز و: که لمون＃ درې رکعت３ يا ＇لور رکعتي وي، نو په لوم７ی ناسته ک３ 
تر تشهد زيات شی مه وايه، بلک３ له تشهد ＇خه وروسته په تکبير ويلو دريم رکعت ته والړ 
شه. په دريم رکعت ک３ يوازې الحمد هلل ووايه. که لمون＃ درې رکعت５ز و، لکه د ما＊ام لمون＃ 
نو له سجدې وروسته په وروست９ ناسته ک３ له تشهد ＇خه وروسته، درود او دعا ووايه بيا سالم 
و －ر＄وه، که لمون＃ ＇لور رکعتيز و،  لکه د ماسپ＋ين او مازدي／ر لمون＃، په ＇لورم رکعت 
ک３ هم يوازې الحمد هلل ووايه، رکوع او سجده  داس３ وک７ه لکه په لوم７يو دوو رکعتونو ک３ 
چ３ دې ک７ي وه. بيا ک＋ينه او په وروست９ ناسته ک３ تشهد ووايه. وروسته درود او دعاء لکه 
مخک３ چ３ ذکر وشو ووايه او بيا سالم و－ر＄وه، دواړو خواوو ته د سالم －ر＄ولو په وخت ک３ 

به دامام ، مقتدي او مالئلکو نيت کوي.

١.زده کوونکي دې د لوم７ي او دويم رکعت په من＃ ک３ توپير سره بيان ک７ي. او ودې ليکي.
۲. يو＇و زده کوونکي دې د ماسپ＋ين لمون＃ د خپلو مل／رو په مخ ک３ اداء ک７ي.

۳. د ＊％３ او س７ي د لمان％ه د توپير په اړه دې زده کونکي سره مناقشه ک７ي.

١. په لمان％ه ک３ د لوم７ی رکعت د اداء كولو طريقه بيان ک７ئ.
۲. کله چ３ د دويم رکعت له سجدې ＇خه فارغ شوې ＇ه به کوي؟

۳. که لمون＃ دوه رکعتيز وي ＇ه به کوي؟
٤. د دوه رکعتيز او ＇لور رکعتيز لمان％ه فرق بيان ک７ه.

٥. په تشهد ک３ به ＇ه وايي؟
۶. له تشهد ＇خه وروسته ＇ه ويل کي８ي؟

۷. چ３ کله ＊３ او کي０ لوري ته سالم －ر＄وې، نو د ＇ه نيت کول درته پکاردي؟

د س７ي او ＊％３ د لمان％ه اداء کولو توپير په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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پن％ه ويشتم لوست

د لمان％ه د اداء کولو کيفيت )۲(  

په لمان％ه ک３ ＄ين３ چارې واجب دي. ＇وک چ３ له هغو ＇خه په سهوه کوم شي پري８دي، 
لمون＃ ي３ نيم／７ی دی، هغه د سهوې په سجده جبيره کي８ي. ＇وک چ３ په قصد يو شی 
ور＇خه پري８دي په هغه د لمان％ه را－ر＄ول واجب －ر＄ي، که ي３ راونه －ر＄وي －ناه／اري８ي.

� ßÁ>ß²� áÁC�(åÐ> ßnå£á¶=ßÆ�( åHåfá§ßá�=� áÀåº�å á�ßÉß¶ÆàáÙ=�å á�ßJß£á²çf¶=� å�ßÆ�(åf áRß«á¶=� å��åÌßÐ=ßfå̄á¶>åE� àfßÃáß�ßÆ�$-%
� ß¤ßá�ß?ßÆ�ßfßÃ ßQ�ßÐ> ßm� áÁC�6ãç�ßà��ßÇ àÃßª�=âaåfß«á¿ àº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(å á�ßÉß¶áÆÙ=�ß�ßE�>»Éåª�ßÌÐ=få̄¶=�Êå«áà�ßÆ�(>âº>ßºC

�* ßKßª> ß]�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(àÄ ßjá«ß¾
*åf árß£á¶=ßÆ�åfáÃ è�¶=� å��ßÌßÐ=ßfå̄á¶=�à½>ßºåáÝ=�Êå«áà�ßÆ�$.%

*æ½ ßØ ßjåE� çÀ àÃß¿áÉßE� à̧ årá«ßÈ� ß×� æL>ß£ß²ße� àP ßØßM�6 àfáIßÇá¶=ßÆ�$/%
�ßÍßå�>ßª�åfáIßÇá¶=� áÀåº�æÍß£á²ße� ȩ̈ à²� å��à?ßfá̄ßÈßÆ�(åÍß¿ çj¶=� å¤Éåß�� å�� å¥Ç à²èf¶=� ß̧ áFß®�åÍßNå¶>çN¶=� å�� àKà¿á̄ßÈßÆ�$0%
�æÌ ßØ ßq � å� � àKà¿á̄ßÈ � ß×ßÆ � ßKà¿á̄ßÈ � ç¼àM �åÄáÈßbßÈ � ß¤ßªßeßÆ �ßç�ß² � ßKà¿á̄ßÈ � áÁß? �ßa=ßeß? �=ßcåDßª �(âÌßeÇ àißÆ � åH>ßJ å³á¶=

*> ßÂåá�ß¦
�ßd å̂ çJßÈ� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ�> ßÂàá�ß¦� àÔåháà�� ß×�>ßÃå¿áÉ ß£åE�æÌßeÇ ài�àÌßÐ=ßfå®� åL=ßÇß· çr¶=� áÀåº�æÐ áÊ ßm� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$1%

*> ßÂßá�ß¦�à?ßfá̄ßÈ� ß×�>ßÃå¿áÉ ß£åE�åÌ ßØ çr·å¶�âÌßeÇ ài
� ß¹>ß®ßÆ�*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åÁ?áf à̄á¶=� à¼ ái=�àÄà¶ßÆ>ß¿ßJßÈ�>ßº�(åÌ ßØ çr¶=� å��åÌßÐ=ßfå̄á¶=� áÀåº� àÔåháà��>ßº�Îß¾áaß? ßÆ�$2%

*æÍß·ÈåÇ ß{�æÍßÈA�áÆß?�(æe> ßrå®� æL>ßÈA� åP ßØßM� áÀåº� ȩ̀ ß®ß?� àÔåháà�� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?
*å½>ßºåáÝ=� ß¬á· ß]�èß�áÖàá�=�à?ßfá̄ßÈ� ß×ßÆ�$3%

*åÍß£ßE>ßJàá�=�åÍçÉå¾ßÆ�åÌ ßØ çr¶=�åÍçÉå¾�6å á�ßJçÉå¾� ß�C� ßT>ßJá��åÅåá� ß¦�åÌ ßØ ßq� å�� ß¹Ç à]èb¶=�ßa=ßeß?� áÀßºßÆ�$4%
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ژباړه 
)١( امام به د سهار، ما＊ام او ماسختن په دوو لوم７نيو رکعتونو کي قرائت په لوړ اواز وايي او 
د ما＊ام او ماسختن له لوم７يو دوو رکعتونو ＇خه وروسته به قرائت پ وايي. که منفرد و هغه 

اختيار لري، که غواړي په جهر دې وواي３ چ３ خپله ي３ اوري او که غواړي کرار دې ووايي. 
)۲( امام دې په ماسپ＋ين او مازي／ر کي قرائت په پ＂ه وايي.

)۳( وتر )لمون＃( درې رکعته دي. د هغوی په من＃ ک３ به په سالم －ر＄ولو سره جال والي نه 
راولي.

)٤( په ！ول کال ک١３  به د دريم رکعت له رکوع ＇خه دمخه قنوت وايي. د وتر په هر رکعت ک３ 
به فاتحه او ورسره يو سورت وايي. کله چ３ د قنوت ويلو اراده وک７ي، تکبير به ووايي، السونه 

به پورته ک７ي او قنوت به   ووايي. له وترو ＇خه پرته به په نورو لمون％ونو ک３ قنوت نه وايي.
)٥( په يوه لمان％ه ک３ هم د کوم ！اکلي سورت ويل نشته چ３ له هغه ＇خه پرته بل سورت ويل 
جائز نه وي. دا مکروه ده چ３ د يوه لمان％ه لپاره د يوه خاص سورت ويل و！اکي چ３ له هغه 

پرته به بل پک３ نه وايي.
)۶( په لمان％ه ک３ ل８ تر ل８ه قرائت چ３ کافي وي دومره دی چ３ هغه ته قرأن وويلی شي، د 
امام ابو حنيفه رحمه اهلل په نزد. خو امام ابويوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما وايي له 

دريو وړو يا له يوه اوږده ايته کم جايز نه دی.
)۷( مقتدي به په امام پس３ قرائت نه لولي.

)۸( ＇وک چ３ په چا پس３ لمون＃ کول وغواړي هغه ته دوه نيته کول ضروري دي يو د لمان％ه 
نيت او بل د اقتداء نيت.

شرحه
د لمانځه واجبات 

١. لمون＃ په خاص ډول د اهلل اکبر په لفظ سره پيلول.
فاتح３ سورت  د  رکعتونو ک３  ！ولو  په  نفلو  او  وترو  د  رکعتونو،  دوو  لوم７نيو  په  فرضو  د   .۲

ويل.
۳. د فرضو په لوم７نيو دوو رکعتونو، د وترو او نفلو په ！ولو رکعتونو ک３ له الحمد هلل سره يو 

١ - جمهور وايي چ３ ！ول کال قنوت ويل کي８ي خو  د شوافعو په وړاندې يوازې د رمضان په اخري نيمه ک３ ويل کي８ي.
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سورت يا درې واړه أيتونه او يا اوږد أيت مل／ري کول.
٤. د سورت يا  آيتونو په قرائت باندې د فاتح３ مخک３ کول.

٥. په لوم７ۍ سجدې پس３ له ＄ن６ پرته د دويم３ سجدې ادا کول.
۶. ！ول رکعتونه په اعتدال او اطمينان سره اداء کول.

۷. لوم７ۍ ناسته )قعده( د تشهد په اندازه کول.
۸. په دويمه ناسته ک３ تشهد ويل.

۹. له تشهد ＇خه د فارغيدلو وروسته دريم رکعت ته ب３ له ＄ن６ه والړيدل.
١٠. له لمان％ه ＇خه د دوه ＄ل３ سالم په ويلو وتل.

١١. د وترو په دريم رکعت ک３ د فاتح３ او سورت له ويلو وروسته د قنوت دعاء ويل.
١۲. د سهار په لمان％ه او د ما＊ام، ماسختن، جمع３، اخترونو او په رمضان المبارک ک３ د 

وترو په لوم７نيو دوو رکعتونو کي د امام په جهر قرائت ويل.
منفرد) يوازې لمون＃ کوونکی( ته په جهري لمون％ونو کي اختيار دی که غواړي جهر کوالی 

شي او كه غواړي په خفيه دې ووايي، خو په جهري لمون％ونو ک３ جهر افضل دی.
١۳. د امام او منفرد په خفيه قرائت ويل د ماسپ＋ين، مازدي／ر، ما＊ام په وروست９ رکعت او د 

ماسختن په وروستيو دوو رکعتونو ک３ او همدا شان د ور＄３ په نفلي لمون％ونو ک３.

زده کوونکي دې د لمان％ه د ارکانو او واجباتو توپير بيان ک７ي.
زده کوونک３ دې دوه ډلي شي، د پو＊تن３ او ＄واب له الرې دي واجبات زده ک７ي.

١. د لمان％ه واجبات ＇و دې؟ اووه واجب ي３ بيان ک７ئ.
۲. الندې جملو ته د سم )9( يا د ناسم )8( ن＋ه کي８دي:

t  له لوم７ۍ سجدې ＇خه وروسته د دويم３ سجدۍ اداء کول ب３ له ＄ن６ه سنت دي.) (
t په اعتدال او اطمينان سره د ！ولو ارکانو اداء کول واجب دي.)  (
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t په لوم７ۍ قعده ک３ د تشهد په اندازه کيناستل واجب دي.)   (
t په لوم７ۍ او دويمه قعده ک３ د تشهد ويل واجب دي.)  (

t د تشهد له ويلو وروسته سمدست３ دريم رکعت ته والړيدل مستحب دي.)   (
t د سالم په ويلو له لمان％ه ＇خه وتل واجب دي.)     (

 زده کوونکي دې د قنوت دعا په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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شپ８ ويشتم لوست

د جماعت لمون＃

په جماعت لمون＃ كول ډير ثواب لري. رسول اهلل U، همدا شان صحابه کرامو ！ول عمر خپل 
لمون％ونه په جماعت سره اداء  ک７ي دي. د جماعت لمون＃ د لمون＃ کوونکو ترمن＃ د مين３ 

المل کي８ي. د لمان％ه امامت هم ډير لوی مسؤوليت دی. په کار ده وړ س７ي امامت وک７ي.

*ãÌ ßbç²ßÖàº�ãÍç¿ ài�àÍ ß¢> ß»ßá�=ßÆ
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ژباړه 
جماعت سنت مؤکد دی.  

)١( د امامت لپاره تر ！ولو غوره س７ي په دوی ک３ په سنتو ＊ه پوه دی. که ！ول په دې ک３ سره 
برابر وو، بيا په دوی ک３ ＊ه قاري، که په دې ک３ سره برابر وو، بيا په دوی ک３ تر ！ولو پرهيز－ار 

او که په دې ک３ سره برابر وو بيا په دوی ک３ تر ！ولو مشر د دوی د امامت حقدار دي.
)۲( او )امامت ته( د غالم، کوچي )بان６ه چي(، فاسق، ولد زنا او ړانده مخک３ کول مکروه 

دي، خو که ي３ مخکي ك７ي، روا ده.
)۳( امام ته پکار دي چ３ لمون＃ اوږد نه ک７ي.

ک３  من＃  په  ددوی  دې  امام  نو  کوي،  ي３  که  خو  دی،  مکروه  جماعت  يوازې  د＊％و   )٤(
ودري８ي.

)٥( که امام له يوه تن سره لمون＃ کوي، نو ＊ي لور ته دې ودروي. که دوه تنه وو، نو امام دې 
له دوی دواړو ＇خه وړاندې ودري８ي.

)۶( د س７و لپاره روا نه ده چ３ په ＊％３ يا په واړه هلک پسي لمون＃ وک７ي.
)۷( )لوم７ي دې( س７ي بيا کوچنيان بيا ＊％３ کتار )صف( جوړ ک７ي.

)۸( که ＊％ه د س７ي ＇ن， ته په داس３ لمان％ه ک３ ودري８ي چ３ دواړه پک３ شريک وي )امام 
يي امامت وغواړې(  د س７ي لمون＃ فاسد －ر＄ي.

)۹( جماعت ته د ＊％و حاضريدل مکروه دي، خو د زړو ＊％و لپاره کوم باک نشته چ３ د 
سهار، ما＊ام او ماسختن لمان％ه ) جماعت(، جمع３ او اخترونو ته ورشي.

)١٠( پاک س７ي دې په سلسل البول پس３ لمون＃ نه کوي، نه دې پاک３ ＊％３ په مستحاض３ 
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پس３، نه قاري په امي س７ي پس３ او نه جام３ اغوستونکی په لوڅ لغ７ پس３.
)١١( رواده چ３ تيمم کوونکي د اودس کوونکو او په موزو مسحه کوونکي د پ＋و مين％ونکو، 

امامت وک７ي. 
)١۲( والړ په ناست پس３ لمون＃ کوالی شي او رکوع او سجده کوونکی په اشاره کوونکي 
پس３ لمون＃ نشي کوالی، فرض کوونک３ دې په نفل کوونک３ پس３ لمون＃ نه كوي او  يو فرض 
کوونکی دې په هغه فرض كوونكي پس３ لمون＃ نه كوي چ３ هغه دبل وخت فرض لمون＃ 

کوي. نفل کوونکی کوالی شي چ３ په فرض کوونک３ پس３ لمون＃ وک７ي.
)١۳( چا، چ３ په يوه امام پس３ اقتداء وک７ه وروسته پوه شو چ３ هغه ب３ اودسه دی لمون＃ به 

له سره کوي.

شرحه
د جماعت تعريف

جماعت: د مقتدي او امام د لمان％ه تر من＃ ارتباط ته جماعت وايي.
په جماعت لمون＃ کوالی شي. د  يو تن  امام سره  له  له جمع３  پرته  ！ولو لمون％ونو ک３،  په 

جمع３ په لمان％ه ک３  له امام پرته درې تنه د جماعت لپاره ضروري دي.
د جماعت حکم 

په  لپاره  سنت مؤکد دي، چ３  اداء کول د س７يو  پن％و فرض لمون％ونو  د  په جماعت سره 
قوت ک３ له واجبو سره ورته والی لري. د جماعت لمون＃ تر يوازې لمان％ه اووه ويشت درج３ 

فضيلت لري.
امامت کول د چا حق دی؟

١. د امامت لوم７ی حقدار سلطان او د هغه نائب دی.
۲. په جومات ک３ مقرر شوی امام په هغه مسجد ک３ د امامت حقدار دی.

۳. که د کور د خاوند  په کور ک３ جماعت ودري８ي نو د کور خاوند د امامت زيات حقدار 
دی.

٤. که سلطان يا د هغه نائب يا مقرر شوی امام او يا د کور خاوند  په خلکو ک３ نه وي، نو بيا د 
لمان％ه په مسائلو ک３ تر ！ولو ＊ه عالم د امامت حقدار دی.

٥. بيا تر ！ولو ＊ه قاري.
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۶. بيا ډير تقوی لرونکی.
۷. بيا هغه ＇وک چ３ تر ！ولو مشر وي.

امامت  بيا چ３ قوم ＇وک خوښ ک７، هغه دې  نو  برابر وو،  په دغه صفت ک３ سره  ۸. که 
وک７ي.

۹. که قوم د امام په غوره کولو ک３ سره په اختالف ک３ شي، نو هغه ＇وک دې مخته ک７ي 
چ３ ډير خلک پرې خوښ وې.

په امامت او جماعت کي د کراهيت ځايونه 
١. د فاسق س７ي امامت مکروه دی. 

۲. د بدعتي شخص امامت مکروه دی.
۳. د ړانده امامت مکروه دی، م／ر که په حاضرينو ک３ تر ！ولو افضل وي، بيا مکروه نه دی.

٤. د عالم په شتون ک３ د جاهل امامت مکروه دی.
٥. د هغه س７ي امامت مکروه دی چ３ خلک ي３ د يو عيب له مخ３ نه خو＊وي.

۶. تر مسنون３ اندازې لمون＃ اوږدول مکروه دی.
۷. يوازې د ＊％و جماعت مکروه دی، که ي３ کوي، نو امام دې په من＃ ک３ ودري８ي.

۸. په دې زمانه ک３ د فتن３ د عاميدلو له امله جماعت ته د ＊％و حاضريدل مکروه دي.
د مقتدې د دريدلو ځای او د صفونو ترتيب

١. که له امام سره يو مقتدي وي نو د امام ＊３ اړخ ته دې ل８ تر شا ودري８ي.
۲. که له امام سره دوه تنه يا ډير خلک وي، نو دامام شاته دې ودري８ي. همدا شان که يو س７ی 

او يو کوچنی وي دواړه دې د امام شاته ودري８ي.
۳. که نارينه، ＊％３، کوچنيان او نر＊％ي)هغه کسان چ３ نه نران دي او نه ＊％３ او جنس 
ي３ معلوم نه دى( سره يو ＄ای شي، نو لوم７ی صف د نارينه وو  لپاره، دويم صف د کوچنيانو 

لپاره، دريم صف د نر＊％و لپاره او له هغه وروسته به بيا د ＊％و صف جوړ ک７ي.
٤. په کار ده چ３ په لوم７ی كتار ک３ د امام ترشا د قوم پوه خلک ودري８ي چ３ د امام د ب３ اودسه 

کيدلو په وخت ک３ د امامت فريضه اداء ک７ي.
د اقتداء د صحت شرطونه 

په الندې شرطونو سره اقتداء صحيح کي８ي 
١. مقتدې به د تحريمه تکبير په وخت کي د امام د متابعت نيت کوي.
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۲. د امام حال به تر مقتدي کم نه وي. په داس３ امام پس３ چ３ هغه د نفل لمان％ه نيت ک７ی 
وي. د داس３ مقتدي اقتداء نه صحيح کي８ي، چ３ هغه فرض لمون＃ کوي، خو که امام فرض 

لمون＃ کوي نو د نفل کوونکي مقتدي اقتداء ورپس３ صحيح ده.
۳. امام او مقتدي دواړه به د يوه وخت فرض اداء کوي. د مثال په ډول که امام د ماسپ＋ين 

لمون＃ کوي او مقتدي د مازدي／ر يا بالعکس نو اقتداء صحت نه لري.
٤. د اودس کوونکي اقتداء په هغه امام پس３ سمه ده چ３ په تيمم لمون＃ کوي.

٥. د پ＋و مين％ونکي اقتداء په هغه امام پس３ صحيح ده چ３ په موزو ي３ مسحه ک７ې وي.
۶. دداس３ چا اقتداء چ３ په والړه لمون＃ کوي په داس３ چا پس３ سمه ده چ３ په ناسته لمون＃ 

کوي.
۷. د داسي چا اقتداء چ３ په اشاره لمون＃ کوي په داس３ چا پس３ سمه ده چ３ دده په شان په 

اشاره لمون＃ کوي.

مسائل 
t که امام دريم رکعت ته پورته شي او مقتدي له تشهد ＇خه نه وي فارغ شوی، نو دی دې 

د امام متابعت نه کوي، بلک３ تشهد دې بشپ７ ک７ي او بيا دې ودري８ي. 
t خو که مقتدي په رکوع ک３ تسبيحات نه وي بشپ７ ک７ي او امام اوچت شي نو مقتدي دې 

تسبيحات پري８دي او د امام متابعت دې وک７ي. 

 
١. زده کوونکي دې په خپلو من％و ک３ د يوازې او جماعت لمان％ه توپير بيان ک７ي؟

۲. د جماعت په لمان％ه ک３ کوم حکمتونه پراته دي؟
مشابهت  سره  واجبو  له  دی چ３  مؤکد  سنت  لمون＃  ک７ئ: جماعت  عبارت شرحه  دا   .۳

لري؟
٤. له خپل ＊وونکي سره د امامت په اهميت خبرې وک７ئ.

٥. په امامت ک３ عالم له قاري ＇خه ول３ ډير حقدار دی؟
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١. جماعت تعريف ک７ئ.
۲. د جماعت حکم او ＇ه احکام بيان ک７ئ.

۳. جماعت پر چا سنت دی؟
٤. د مقتدي د دريدلو ＄ای او د صفونو ترتيب په هکله معلومات وړاندې ک７ئ.

٥. د اقتداء د صحت شرطونه کوم دي؟

د امامت حقدار ＇وک دی؟ ＄واب ي３ پخپلو کتابچو ک３ وليکئ
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اووه ويشتم لوست

د لمان％ه مکروهات او مفسدات

په ＄ينو چارو لمون＃ مکروه او په ＄ينو نورو باندې فاسدي８ي. غواړو همدغه چارې وپيژنو، تر 
＇و مو په لمان％ه ک３ کومه نيم／７تيا را من％ته نشي.

�àÄß¿ å³áà� � ß×� áÁß? � ç×C �Î ßrßá�= � àGë·ß̄ àÈ � ß×ßÆ �(åÅ åb ßjßå|�áÆß? �åÄåEáÇßNåE � ßOßFá£ßÈ � áÁß? �Êë· ßr à»á·å¶ �àÅßf á³àÈßÆ �$-%
� ß×ßÆ�(àÄßEáÇßM� à¹åb ájßÈ� ß×ßÆ�( àf çr ß̂ ßJßÈ� ß×ßÆ�(àÄß£åE> ßqß?� à¤å®áfß«àÈ� ß×ßÆ�(âÌ ßb åU=ßÆ�âÌçfßº�àÄßÈëÇ ßjàÉßª�åÄáÉß· ß¢�àaÇ àR èj¶=
�(åÅ åbßÉåE� ß×ßÆ�åÄå¾> ßjå·åE�ß½ ßØ çj¶=�èa àfßÈ� ß×ßÆ�(Êå£á̄ àÈ� ß×ßÆ�( àKå«ßJá·ßÈ� ß×ßÆ�(àÄßEáÇßM� è¬à·ßÈ� ß×ßÆ�(àÅßfá£ ßm� àså̄ á£ßÈ

�* àHßf ánßÈ� ß×ßÆ� à̧ à²á@ßÈ� ß×ßÆ�(æeád à¢� áÀåº� ç×C� à¤çEßß�ßÈ� ß×ßÆ
�(åÄåI ßØ ßq�Îß· ß¢�Îß¿ßEßÆ�ß@ çußÇßIßÆ�( ß¬ß· á̂ ßJ ái=�>âº>ßºC� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( ßßf ßrá¾=� àPßbßá�=�àÄß̄ßF ßi� áÁåDßª�$.%

�* à̧ ßváªß?� à>ß¿áÒåJ ái å×=ßÆ
*Ì ßØ çr¶=ßÆ�ßÐÇ àuàÇá¶=� ß¬ß¾á@ßJ ái=�ßÄß̄ áÃß®�áÆß?�(åÄáÉß· ß¢� ßÊ å»á¦à?�áÆß?�( çÀ àQ�áÆß?�( ß¼ß·ßJ áU>ßª�ß½>ß¾� áÁåCßÆ�$/%

*àÄàI ßØ ßq� áKß· ßìßE�(>âÉ åÂ> ßi�áÆß?�(= âbåº> ß¢�åÄåI ßØ ßq� å�� ß¼ç· ß³ßI� áÁåCßÆ�$0%
�áÆß?�(åÍß¶>ßá�=�åÅ åd ßÂ� å�� ßPßbßá�=�ßb ç»ß£ßI� áÁåCßÆ�( ß¼ç· ßißÆ�ß@ çußÇßI�( åbèÃ ßnçJ¶=� ßbá£ßE� àPßbßá�=�àÄß̄ßF ßi� áÁåCßÆ�$1%

*àÄàI ßØ ßq� áKçß��(Ì ßØ çr¶=� å�>ß¿àÈ� âØ ß» ß¢� ß̧ å» ß¢�áÆß?( ß¼ç· ß³ßI
� ßÁ>ß²�áÆß?�( åbèÃ ßnçJ¶=�ßeábß®� ßbß£ß®�>ßºßbá£ßE�àÅAße� áÁåDßª� áKß· ßìßE�åÄåI ßØ ßq� å��ßÐ>ßá�=� à¼ ë»ßÉßJàá�=�Ïß?ße�ÁåCßÆ�$2%
� ß¼ç·ß£ßJßª�>éÉëºà?� ßÁ>ß²�áÆß?�( æ°Éå®ße� æ̧ ß»ß£åE�åÄáÉç« à]� ß¤ß· ß]�áÆß?�(åÄ åV ájßº�àÌ çbàº� áK ßvß̄á¾>ßª��«�=�Î· ß¢�> âV åi>ßº
�åÄáÉß· ß¢� çÁß?�ßfç²ßdßI�áÆß=�(åaÇ àRj¶=ßÆ� å¥Ç à²àf¶=�Î· ß¢�eb¯ßª�>ÉåºÇàº�áÆß?�(>âEáÇßM� ßb ßQßÇßª�>â¾>ßÈáf à¢�áÆß?�(âÌßeÇ ài
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*àÄàI ßØ ßq� áKçß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU

ژباړه
)١( لمون＃ کوونکي ته له جامو او بدن سره لوب３ کول مکروه دي. م５ده کا３１ به )د سجدې له 
＄ايه( نه لرې کوي، م／رکه سجده ورباندې ممکنه نه وه، نو يو ＄ل３ دې برابري ک７ي. له －وتو 
＇خه به ！کونه، نه باسي. په تشو )ډوډو( به السونه نه ږدي. خپله جامه به نه ＄وړندوي. خپل 
وي＋تان به نه را！ولوي. خپله جامه به نه تاووي. ＊ي او چپ لور ته به نه －وري. د سپي په شان به 
نه کيني. د سالم ＄واب به نه په ژبه ورکوي او نه په الس سره، پلت９ به نه وهي، م／ر که عذر 

ولري. خوراک او ＇＋اک به نه کوي.
)۲( که ب３ اودسي ورپي＋ه شوه نو والړ دي شي، اودس دې وک７ي او خپل لمون＃ دې )له پري 
اي＋ي ＄ايه( پيل ک７ي. که )لمون＃ کوونکي امام نه و او( که امام و، نو خليفه ) ＄ای ناستی( 
دې مخک３ ک７ي، اودس دې وک７ي او پخپل لمان％ه دې پيل وک７ي )خو چ３ خبرې ي３ نه وي 

ک７ي( او لمون＃ )له پرې اي＋يي ＄ای ＇خه د پيليدو په ＄ای( له سره کول افضل دي.
ليون３ شو،  يا  ايستو(،  ي３ وشو)شيطان خطا  احتالم  او  ويده شي  کوونکی(  )لمون＃  که   )۳(
يا ورباندې ب３ هوشي راغله، يا ي３ په قهقه وخندل نو اودس او لمون＃ )دواړه( به له سره کوي.

 )٤( که ي３ په لمان％ه ک３ په سهوه يا په قصد خبرې وک７ې لمون＃ ي３ باطل شو.
)٥( که د تشهد تر اندازې قعده وک７ي وروسته ب３ اودسه شي، نو اودس دې وک７ي او سالم دې 
و－ر＄وي، خو که ي３ په دغه حال ک３ په قصد ＄ان ب３ اودسه ک７ يا ي３ خبرې وک７ې او يا ي３ د 

لمان％ه ＇ه منافي عمل وک７، نو لمون＃ ي３ بشپ７ شو.
تر  تشهد  د  که  باطلي８ي، خو  ي３  لمون＃  وليدې،  اوبه  لمان％ه ک３  په  کوونکي  تيمم  که   )۶(
اندازې ناسته وک７ي وروسته اوبه وويني، يا په)په موزو( مسحه کوونکی وي د مسح３ موده ي３ 
پای ته ورسي８ي، يا ي３ په ل８ عمل سره )په اساني ب３ تکليفه( موزه وايستله١، يا ام３ و سورت 
ورپه ياد شو، يا لوڅ و جامه ي３ پيدا ک７ه، يا اشاره کوونکي و، په رکوع او سجده ي３ قدرت پيدا 
ک７، يا ورپه ياد شو چ３ په ده باندې خو له دې لمان％ه ＇خه دمخه بل لمون＃ پات３ دی، يا قاري 
امام ب３ اودسه شو او ام３ ي３ خليفه ک７و، يا د سهار په لمان％ه ک３ ورباندې لمر راوخوت، يا د 

١ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )۲ / ۲١۹(. العناية شرح الهداية - )۲ / ١١۳(.
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جمع３ په لمان％ه ک３ د مازدي／ر وخت ورباندې داخل شو، يا )په پ＂９( مسحه کوونکی و او 
پت９ د جوړيد له امله ولويده، يا د کوم عذر لرونکی و عذر ي３ ليري شو ددوی لمون＃ د امام 
ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په اند باطل دی. امام ابو يوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما وايي 

چ３  په دې ！ولو مسئلو ک３ ي３ لمون＃ بشپ７ شوی دی. 

شرحه 
د لمانځه مکروهات 

١. په قصد سره د لمان％ه له سنتونو ＇خه د کوم سنت پري＋ودل.
۲. له جام３ او بدن سره لوب３ او ساعت تيري کول.

۳. په داس３ جامو )خيرن３، غوړې، شليدل３، ناپاکه( ک３ لمون＃ کول چ３ په هغو ک３ عزتمندو 
خلکو ته ورتلل  نه غواړي.

٤. په لمان％ه ک３ يوه شي ته تکيه کول )＇ن， وهل(.
٥. بی له ضرورته ＊ي او چپ لوري ته د غاړی په اړولو سره کتل.

۶. انسان ته مخامخ لمون＃ کول.
۷. له －وتو ＇خه ！کونه ايستل.

۸. د السونو پنج３ يو په بل ک３ ورکول.
۹. ب３ له عذره پلت９ کيناستل.

١٠. د سپي په شان کيناستل١.  
١١. په لمان％ه ک３ د سجدې له ＄ايه د －＂و او تي８و ليري کول، م／ر که سجده پرې مشکله وه 

بيا يو يا دوه ＄ل３ روادي.
١۲. په داس３ ＄اي ک３ لمون＃ کول چ３ هلته عکسونه وي که هغه شاته وي که مخامخ او که 

تر سر لوړ وي.
١۳. په داس３ حال ک３ لمون＃ کول چ３ له جواب چای يا ډکومتيازو ＇خه تن， وي.

١٤. په ډوډو يا مال باندې السونه اي＋ودل.
١٥. د جامو ＄وړندول، په داس３ ډول چ３ جامه يا ＇ادر په اوږو يا سر واچوي او دواړه خواوي 

١ - هغه داس３ چ３ کونا！ي ي３ په ＄مکه اي＋ي وي، زن／نونه ي３ په سين３ ل／ولي وي او دواړه السونه ي３ په ＄مکه اي＋ي وي.
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ي３ ＄７ي８ي.
١۶. په داس３ وخت ک３ لمون＃ کول چ３ خواړه تيار شي او اشتها هم وي.

١۷. په لمان％ه ک３ د يو سورت ！اکل چ３ له هغه پرته به بل نه وايي.
١۸. د فرضو په دواړو رکعتونو ک３ يو سورت مکرر ويل.

١۹. په سجده يا په بل رکن ک３ د پ＋و يا السونو －وت３ له قبل３ ＇خه اړول.
۲٠. د پ＂کي پر شمل３ يا د ژوي پر عکس سجده کول.

۲١. ارږمی کول، که ارږمي ته مجبور شي نو د ＊ي الس شا دې خول３ ته ونيسي.
۲۲. په اشارې د سالم ＄واب ورکول.

۲۳. پرتوګ يا لن， تر ＊ن／رو الندې ＄７ول.
۲٤. ب３ ضرورته ستر－３ پ＂ول.

۲٥. آسمان ته ستر－３ پورته کول.
۲۶. ب３ له عذره په محراب ک３ د امام دننه دريدل. 

 
د لمانځه مفسدات 

د لمان％ه مفسدات هغه چاري دي چ３ د لمان％ه صحت ورباندې له من％ه ＄ی، خو ＄يني 
بي７ني دي لکه د ب３ اودس９ پي＋يدل او ＄يني اختياری دي، لکه خبري کول.

که په لمانځه کې له الندې شيانو څخه يو شی پيښ شي، لمونځ فاسدي８ی:
١. که د لمان％ه له شرطونو ＇خه يو شرط پات３ شی.
۲. که د لمان％ه له رکنونو ＇خه کوم رکن پات３ شی.

۳. د سهار په لمان％ه ک３ د لمر راختل.
٤. په لمان％ه ک３ خبري کول، که په قصد وي که په سهوه يا خطا.
٥. په لمان％ه ک３ داس３ دعاء کول چ３ د خلکو خبرو ته ورته وي.

۶. په لمان％ه ک３ چاته سالم اچول او يا د سالم ＄واب په ژبه يا په الس ورکول، که په قصد 
سره وي او يا که په سهوه يا خطا، خو که په اشارې ＄واب ورک７ي بيا لمون＃ نه فاسدوي.
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۷. عمل کثير، په لمان％ه ک３ داس３ حرکات کول چ３ د خلکو دا －ومان شی دی په لمان％ه  
ک３ نه دی.

۸. له قبل３ ＇خه د سين３ －ر＄ول.
۹. د يوه شی خوړل که ＇ه هم ل８ وي.

١٠. په غا＊ونو ک３ د ن＋تو شيانو خوړل که د نخود د دان３ په اندازه وي.
١١. په لمان％ه ک３ د يوه رکن په اندازه د لمون＃ کوونک３ عورت لو＇يدل.

١۲. ليونتوب.
١۳. ب３ هوشي.

١٤. ب３ له ضرورته غاړه تازه کول.
١٥. چ３ د اودس کوونکي دا －ومان شي چ３ ب３ اودسه شوی دی، نو له جومات ＇خه وو＄ي 

يا ترصفونو تير شي.
١۶. په لمان％ه ک３ په زوره خنداکول.

١۷. د اخترونو په لمان％ه ک３ د زوال وخت راداخليدل.
١۸. د جمع３ په لمان％ه ک３ د مازدي／ر وخت داخليدل.

١۹. تيمم کوونکی اوبه پيدا ک７ي او پر استعمال ي３ قادر وي.
۲٠. په اختياري عمل سره اودس مات شي.

۲١.  امام داس３ س７ی خليفه ک７ي چ３ هغه د امامت اهليت ونه لري.
ياد شي چ３ ده  په دوران ک３ ورپه  لمان％ه  او د  الترتيب وی  ۲۲. لمون＃ کوونکی صاحب 

قضايی لمون＃ نه دی را－ر＄ولی.
۲۳. د لمان％ه په بهير ک３ موزه وکاږي.

په الره، هديره اونجاست ته نژدې ＄ای  ک３ د لمان％ه د کراهيت حکمت بيان ک７ئ او ايا د 



١٠٦

لمان％ه د مفسداتو او مبطالتو تر من＃ توپير شته؟

١. مکروه تعريف ک７ئ.
۲. د لمان％ه مکروهات کوم دي؟

۳. فاسد تعريف ک７ئ.
٤. د لمان％ه مفسدات کوم دی؟

د خپل ＊وونکي په مرسته د تحريمي او تنزيهي مکروه توپير وليکئ.
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اته ويشتم لوست

د فوت شويو لمون％ونو قضاء راوړل

په تيرو لوستونو ک３ د لمان％ه د اداء  په اړوندو مسا ئلو پوه شو. اوس غواړو د قضاء راوړلو په 
مسائلو وپوهي８و.

�6 åKåÑ=ßÇß«á¶=�åÐ> ßvß®� àH>ßE
� ß>ßß�� áÁß?� ç×C�( åKá®ßÇá¶=�åÌ ßØ ßq�Îß· ß¢�â>ßºáÆàhà¶�> ßÃßºçbß®ßÆ�(> ßÂßfß²ßc�=ßcC�> ßÂ> ßvß®�ãÌ ßØ ßq�àÄáJßI>ßª� áÀßºßÆ�$-%

*> ßÃáÉ åvá̄ßÈ� ç¼àM��åÍßJåÑ>ß«á¶=�Îß· ß¢� åKá®ßÇá¶=�ßÌ ßØ ßq�à½ëbß̄àÉßª�( åKá®ßÇá¶=�åÌ ßØ ßq� ßL=áÇßª
� àKåÑ=ßÇß«á¶=� ßbÈåhßI� áÁß?� ç×C�( å̧ áqßáÙ=� å�� áKßF ßQßÆ�> ß»ß²�åÐ> ßvß̄á¶=� å��>ßÃßFçIße� ãL=ßÇß· ßq�àÄáJßI>ßª� áÁåDßª�$.%

* àGáÉåIáç�¶=� à�à̄ ájßÉßª� æL=ßÇß· ßq� ëK åi�Îß· ß¢

ژباړه 
د فوت شويو لمونځونو د قضاء راوړلو باب

)١( له چا ＇خه چ３ لمون＃ فوت شی کله چ３ ورپه ياد شي قضاء دې راوړي. تر وختي لمان％ه 
مخک３  کول يى الزمي دي، م／ر که ي３ ويره درلوده چ３ وختي لمون＃ به ور＇خه فوت شی، 

نو وختي لمون＃ دې تر فوت شوي ړومبی ک７ي او بيا دې د فوت شوي قضايي راوړي.
)۲( که له چا ＇خه ډير لمون％ونه فوت شي، نو په هغه ترتيب دې قضايي راوړي چ３ پرې 
فرض شوي دي، م／ر دا چ３ فوت شوي لمون％ونه له شپ８و ＇خه  زيات شي. په دې صورت 

ک３ ترتيب ساقطي８ي.



١٠٨

شرحه 
د قضاء تعريف 

قضاء په لغت ک３ حکم ته وايي او په اصطالح ک３ د وخت له تيريدو وروسته د واجب شوي 
عمل د مثل را－ر＄ولو ته وايي.

د باب اړوند  مسائل 
د لمون％ونو په خپل وخت اداء کول واجب دي. له عذره پرته ي３ له خپل وخت ＇خه ＄ن６ول 

جواز نه لري.
＇وک چ３ د کوم عذر په سبب لمون＃ له خپل وخت ＇خه و＄ن６وي، نو قضاء راوړل ي３ 

ورباندې الزم دي.
د فرض لمان％ه قضاء راوړل فرض او د واجب لمان％ه واجب دي.

د سنتو او نفلو لمون％ونو قضاء نه راوړل کي８ي، م／ر که د شروع کولو وروسته فاسد شى، بياي３ 
قضاء راوړل واجب دي.

که د سهار له فرضو سره سنت قضاء شی، نو له زوال ＇خه مخک３ ي３ قضاء راوړالی شي او 
که يوازې سنت قضاء شي بيا ي３ قضايي نه راوړل کي８ي.

د ترتيب واجب والی 
اداء  له  لمان％ه  ترتيب واجب دی. د قضايی  اداء کولو ک３  په  او قضايي لمون％ونو  د وختي 
کولو ＇خه مخک３ وختي لمون＃ اداء کول جائز نه دي. همدارن／ه د قضايي لمون％ونو پخپل 
من＃ ک３ هم ترتيب واجب دی. د ماسپ＋ين د لمان％ه قضاء راوړل د سهار د لمان％ه تر قضاء 

مخک３ روا نه دي.
دا ترتيب د قضايي لمون％ونو په خپل من＃ ک３ او يا د وختي لمون％ونو او قضايي لمون％ونو په 
من＃ ک３ هغه وخت واجب دی، چ３ قضايي لمون％ونه له وترو ＇خه ما سوی شپ８و لمون％ونو 

ته نه وي رسيدلي.
که قضايي لمون％ونه تر شپ８و کم وي نو د قضاء راوړلو په وخت ک３ ترتيب واجب دی، داس３ 
چ３ د سهار د لمان％ه قضاء به د ماسپ＋ين تر لمان％ه ＇خه د مخه راوړي. د ماسپ＋ين د لمان％ه 
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قضاء به د مازدي／ر تر لمان％ه دمخه راوړي.
د لمونځونو دترتيب ساقطيدل 

د الندې دريو چارو هريوه په رامن％ته کيدو د ترتيب وجوب له مين％ه ＄ي:
١. کله چ３ فوت شوي لمون％ونه له وترو پرته شپ８و ته ورسي８ی او د شپ８م لمان％ه وخت هم 

تير شي.
۲. که ي３ ويره لرله چ３ که قضايی لمون＃ را－ر＄وي، نو د وخت د تن／９ په سبب به وختي 

لمون＃ ور＇خه فوت شي.
۳. که ي３ دا هير و چ３ په ده باندې قضايي لمون＃ پات３ دي او په هيره وخت３ لمون＃ اداء ک７ي، 
که ي３ شپ８م قضايی لمون＃ وتر وي نو دا واجب ده چ３ د وترو قضاء به د سهار تر لمان％ه 

مخک３ راوړي.
که فوت شوي لمون％ونه ډيرشي، بيا د قضاء راوړلو په وخت ک３ ！اکلو ته اړتيا لري. که ！اکل 
ورته －ران وی، نو بيا دې داس３ نيت کوي: نيت کوم د لوم７ي ماسپ＋ين لمون＃ چ３ له ما ＇خه 

قضاء شوی دی، يا د وروستي ماسپ＋ين لمون＃ چ３ له ما ＇خه قضاء شوي دی، وک７م.

له خپلو مل／رو سره په الندې موضوعاتو مناقشه وک７ئ:
١. د ترتيب خاوند ＇وک دي او ＇ه کول ورته په کار دي؟

۲. د وختي او فوتي او د فوتي لمون％ونو په خپل من＃ ک３ د ترتيب حکم ＇ه دی؟ 
۳. ترتيب کله ساقطي８ي؟
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١. قضاء په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.
۲. تر تيب کله الزمي８ي؟
۳. ترتيب کله ساقطي８ي؟

٤. که شپ８م قضايي لمون＃ وتر وي، نو حکم ＇ه دی؟

د ترتيب خاوند ＇وک دی؟ په خپلو کتابچو ک３ ددې پو＊تن３ ＄واب وليکئ: 
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نه ويشتم لوست

مکروهه وختونه

په ＄ين３ وختونو ک３ لمون＃ جواز نه لري او په ＄ين３ وختونو ک３ له کراهيت سره جواز لري. 
غواړو په همدې وختونو پوه شو.

�6àÌ ßØ çr¶=�>ßÃÉåª�àÅßf á³àI� å�ç¶=� åL>ß®áÆßáÙ=� àH>E
�(> ßÃåEÆàf à¦�ßbá¿ å¢� ß×ßÆ�(åÌß�åÃ ç�¶=� å��>ßÃåº>ßÉå®� ßbá¿ å¢� ß×ßÆ�( åká» çn¶=� å¥Çà· à{�ßbá¿ å¢�àÌ ßØ çr¶=� àgÇàß�� ß×�$-%

* åká» çn¶=� åHÆàf à¦�ßbá¿ å¢�åÄåºáÇßÈ�ßf árß¢� ç×C�(æÌ ßÆ ßØåJå¶� àb àR ájßÈ� ß×ßÆ�(æÌßg>ß¿ åQ�Îß· ß¢�Êë· ßràÈ� ß×ßÆ
�ÎçJ ßU�åf árß£á¶=�åÌ ßØ ßq�ßbá£ßEßÆ�( àká» çn¶=� ß¤à· áìßI�ÎçJ ßU�åf áRß«á¶=�åÌ ßØ ßq�ßbá£ßE� ß̧ ç«ß¿ßJßÈ� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ�$.%
�(åÌ ßÆ ßØëJ·å¶ � ßb àR ájßÈßÆ�( ßKåÑ=ßÇß«á¶= �å á�ßJá®ßÇá¶= � åÀáÈßd ßÂ� å�� ßÊë· ßràÈ � áÁ@åE � ßlá@ßE � ß×ßÆ�( àká» çn¶= � ßHàfá§ßI

��* å=ßÇ çì¶=�áß�ß£á²ße�Êë· ßràÈ� ß×ßÆ�(åÌßg>ß¿åá�=�Îß· ß¢� ßÊë· ßràÈßÆ
* åHåfá§ßá�=� ß̧ áFß®� à̧ ç«ß¿ßJßÈ� ß×ßÆ�(åf áRß«á¶=�áß�ß£á²ße� áÀåº�ßfßNá²ß@åE�åf áRß«á¶=� å¥Çà· à{�ßbá£ßE� ß̧ ç«ß¿ßJßÈ� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ�$/%

ژباړه 
د هغو وختونو بيان چ３ لمون＃ کول پک３ مکروه دي:

)١( د لمر د ختلو، لويدلو او زوال په وخت ک３ لمون＃ کول جواز نه لري.)په دې وختونو ک３ 
دې( د جنازې لمون＃ او د تالوت سجده نه کوي، م／ر دهغ３ ور＄ي د مازدي／ر لمون＃ د لمر 

پريوتو په وخت ک３ کوالی شي. 
لمر  ترهغو چ３  وک７ي،  لمون＃  نفل  وروسته  لمان％ه ＇خه  له  سهار  د  دي چ３  مکروه   )۲(
راخيژی او )همدا شان( د مازدي／ر له لمان％ه ＇خه وروسته ترهغو چ３ لمر پريوزي، باک نه 
لري که په دې دواړو وختونو ک３ فوت شوي لمون％ونه، د تالوت سجده او د جنازې لمون＃ 

وك７ې. د طواف دوه رکعته به نه کوي.
)۳( د فجر له راختلو وروسته د سهار تر دوو سنت رکعتونو زيات نفل کول مکروه دي. له 
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ما＊ام ＇خه دمخه دې نفل نه کوي.
شرحه 

هغه وختونه چې لمونځ کول پکې جواز نه لري
په الندې وختونو ک３ لمون＃ جواز نه لري، که هغه فرض وي، که واجب او که فوتي.

١. د لمر راختلو په  وخت ک３، تر ＇و چ３ لمر را وخيژي.
۲. د لمر د استواء )زوال( په وخت ک３، تر ＇و چ３ زوال کي８ي.

۳. د لمر د    ژي７ والي په وخت ک３ تر ＇و چ３ لمر پريوزي. د هغ３ ور＄３ د مازدي／ر لمون＃ 
ور＇خه مستثنی دی، ＄که هغه د لمر د ژي７والي په وخت ک３ هم روا دی. 

په الندې وختونو کې نفل لمونځونه مکروه دي
١. د فجر له راختلو وروسته د سهار له سنتو ＇خه زيات چ３ هغه دوه رکعته دي.

۲. د سهار له لمان％ه ＇خه وروسته، تر ＇و چ３ لمر راخيژي.
۳. د مازدي／ر له لمان％ه ＇خه وروسته، تر ＇و چ３ لمر پريوزي.

 
زده کوونکى دې په الندې مسآله ک３ مناقشه وک７ئ: 

�tد لمر د ژي７وال３ په وخت ک３ د مازدي／رلمون＃ کول ول３ له کراهيت سره جواز لري؟

١. هغه وختونه کوم دي، چ３ لمون＃ پک３ جواز نه لري؟
۲. هغه وختونه کوم دي، چ３ نفل لمون＃ کول پک３ مکرو ه دي؟

د لمر د ژي７والي په وخت ک３ د هغ３ ور＄３ د مازي／ر د لمان％ه د جواز دالئل په خپلو کتابچو 
ک３ وليکئ.
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ديرشم لوست 

سنت لمون％ونه

اهلل تعالي په يوه ورځ او شپه ک３ په مسلمانانو پن％ه لمون％ونه فرض ک７ي دي او د هغو لپاره ي３ 
معلوم وختونه ！اکلي دي، خو مسلمان يوازې د فرضو په اداء اکتفا نه کوي، بلک３ نوافل هم 

کوي، تر ＇و د فرضو کمی ورباندې بشپ７ ک７ي او د ثواب او قربت سبب ورته جوړ شي.

6 å̧ åª=ßÇç¿¶=� àH>ßE
�å á�ßJß£á²ßeßÆ�(åfáÃ è�¶=� ß̧ áFß®�> â£ßEáeß?ßÆ�(åf áRß«á¶=� å¥Çà· à{�ßbá£ßE�å á�ßJß£á²ße� ßÊë· ßràÈ� áÁß?�åÌ ßØ çr¶=� å��àÍç¿ èj¶=�$-%
�(> ßÂßbá£ßE�> â£ßEáeß?ßÆ�(åÐ> ßnå£á¶=� ß̧ áFß®�> â£ßEáeß?ßÆ�( åHåfá§ßá�=� ßbá£ßE�å á�ßJß£á²ßeßÆ�(åf árß£á¶=� ß̧ áFß®�> â£ßEáeß?ßÆ�(> ßÂßbá£ßE

�*å á�ßJß£á²ße�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ
�àÌßa>Èh¶=�àÅßf³àIßÆ�(> â£ßEáeß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ ß»Éå· ájßJåE�å á�ßJß£á²ße�Îç· ßq�ßÐ> ßm� áÁC�åe>ßÃç¿¶=� à̧ åª=ßÇß¾ßÆ�$.%
�æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ ß»Éå· ájßJåE� æL>ß£ß²ße� ßÊå¾>ßß��Îç· ßq� áÁC�Íß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß̄ßª� å̧ áÉç·¶=�àÍß·åª>ß¾�>çºß@ª�( ß́ å¶ßc�Î· ß¢
�å á�ßJß£á²ße�Îß· ß¢� å̧ áÉç·¶>åE� àbÈåhßÈ� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�àÌßa>ßÈëh¶=�àÅßf á³àIßÆ�(ßg> ßQ

*æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ ß»Éå· ájßJåE
�ßÐ> ßm� áÁC�(å á�ßÈßf á]àáÙ=� å��ãç�ßà��ßÇ àÂßÆ�(å á�ßÉß¶ÆàáÙ=�å á�ßJß£á²çf¶=� å��ãÍßF åQ=ßÆ� åxåÑ=ßfß«á¶=� å��àÌßÐ=ßfå̄á¶= ßÆ�$/%

* ßK ß³ ßi�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� ßXçF ßi�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�ß?ßfß®
�*åfáIßÇá¶=� å¤Éåß�� å�ßÆ� å̧ á«ç¿¶=� åL>ß£ß²ße� å¤Éåß�� å��ãÍßF åQ=ßÆ�àÌÐ=ßfå̄á¶= ßÆ�$0%

� å��ßbß£ß®ßÆ� æL>ß£ß²ße� ß¤ßEáeß?�Îç· ßq� áÁåDßª�(> ßÂ> ßvß®�> ßÂßb ßjáªß?� ç¼àM� å̧ á«ç¿¶=�åÌ ßØ ßq� å�� ß̧ ß]ßa� áÀßºßÆ�$1%
*å á�ßJß£á²ße�Î ßvß®�å á�ßÈßf á]àáÙ=�ßb ßjáªß?� ç¼àM�(å á�ßÉß¶ÆàáÙ=

�ßbá¿ å¢�ßg> ßQ�ßbß£ß®� ç¼àM�> â»åÑ>ß®�> ßÃ ßVßJßJáª=� áÁåCßÆ�(å½>ßÉå̄á¶=�Îß· ß¢�åÌßeáb à̄á¶=� ß¤ßº�= âb å¢>ß®�ßÍß·åª>ç¿¶=�Êë· ßràÈßÆ�$2%
� àgÇàß��(åf áråá�=� ßTåe> ß]� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�(æeád à¢�Àåº�×C� àgáÇàß��ß×�6b»�Æ�¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ�*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?
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��-*âÐ>ß�C� àÓåºÇàÈ� áKßÃ çQßÇßI�æÍßÃ åQ� ëËß?� ß�C�åÄåJçE=ßa�Îß· ß¢� ß̧ ç«ß¿ßJßÈ� áÁ?

ژباړه
د نفلو د بيان باب 

)١( په لمان％ه ک３ سنت )لمون＃( دادی چ３ د فجر له ختلو وروسته دوه رکعته، د ماسپ＋ين 
لمان％ه  له  مازدي／ر  د  رکعته،  دوه  وروسته  هغه  له  او  رکعته  ＇لور  مخک３  لمان％ه ＇خه  له 
＇خه د مخه ＇لور رکعته، د ما＊ام له لمان％ه ＇خه وروسته دوه رکعته، د ماسختن له لمان％ه 
＇خه مخک３ ＇لور رکعته او له هغه وروسته ＇لور رکعته او که غواړي دوه رکعته لمون＃ دې 

وک７ي.
)۲( د ور＄３ په نفلو ک３ که غواړې په يوه سالم دې دوه رکعته لمون＃ وک７ي او که غواړي ＇لور 
رکعته دې وک７ي، خو په هغو زياتوالی مکروه دی، د شپ３  د نوافلو )په هکله( امام ابوحنيفه 
رحمة اهلل عليه ويلي دی چ３ که په يوه سالم اته رکعته لمون＃ کول غواړي، جواز لري او په 
هغو زياتوالی مکروه دی. او امام ابو يوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما ويلي دي چ３ په 

شپه ک３ دې په يوه سالم تر دوو رکعتونو زياتوالی نه کوي.
)۳( د فرض لمون％ونو په لوم７نيو دوو رکعتونو ک３ قرائت واجب دی. او دی )لمون＃ کوونکی( 
په وروستني دوو رکعتونو ک３ اختيار لري، که غواړي قرائت دې ووايي، که غواړي تسبيح دې 

ووايي او که غواړي چپ دې اوسي.
)٤( د نفلو او وترو په ！ولو رکعتونو ک３ قرائت واجب دی.

)٥( چا چ３ نفل لمون＃ پيل ک７ او بيا ي３ فاسد ک７، قضايي به ３４ راوړي. نو که ي３ ＇لور رکعته 
بيا ي３ وروستي دوه رکعته فاسد ک７ل، د  او په لوم７نيو دوو رکعتونو ک３ ي３ ناسته وک７ه  کول 

وروستيو دوو رکعتونو به قضايي راوړي. 
)۶( نفل په ناسته کيدای شي، سره له دې چ３ په والړه وس ولري.که ي３ په والړې پيل ک７ل 
بيا وروسته کيناست د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په نزد جواز لري. امام ابو يوسف او امام 

١ - مختصر القدوري: ۳۳.
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محمد رحمة اهلل عليهما  ويلي دي چ３ جواز نه لري م／ر په عذر سره. ＇وک چ３ له ＊ار 
＇خه د باندې وي په خپله سپرل９ هر لور ته چ３ د دې مخ وي، په اشاره سره نفل کوالی 

شي.

شرحه
سنت لمونځونه

سنت لمون％ونه هغه  دي چ３ رسول اهلل H له فرضو ＇خه عالوه د اهلل تعالی د قرب لپاره ک７ي 
دي. په ＄ينو ي３ هميشه والی ک７ی دی او ＄ين３ به ي３ کله کله پري＋ودل.

په هغو لمون％ونو چ３  نبي کريم H مواظبت ک７ی دی، هغو ته سنت مؤکده ويل کي８ي. هغه 
چ３ ي３ کله کله ک７ي دي، هغو ته سنت غير مؤکده او يا مندوب )مستحب( ويل کي８ي.

مؤکد سنت 
١- دوه رکعته د سهار له فرضو ＇خه د مخه.

۲- ＇لور رکعته په يوه سالم سره د ماسپ＋ين له فرضو＇خه مخک３
۳- دوه رکعته د ماسپ＋ين له فرضو ＇خه وروسته

٤- دوه رکعته د ما＊ام له فرضو ＇خه وروسته
٥- دوه رکعته د ماسختن له فرضو ＇خه وروسته

۶- ＇لور رکعته په يوه سالم سره د جمع３ له فرضو ＇خه د مخه
۷- ＇لور رکعته په يوه سالم د جمع３ له فرضو ＇خه وروسته.

غير مؤکد سنت
١. ＇لور رکعته د مازدي／ر له لمان％ه ＇خه د مخه او که خو＊ه ي３ وي دوه رکعته دې وک７ي.

۲. شپ８ رکعته د ما＊ام له لمان％ه ＇خه وروسته
۳. ＇لور رکعته د ماسختن له فرضو ＇خه د مخه
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٤. ＇لور رکعته د ماسختن له فرضو ＇خه وروسته.

د سنت لمونځونو د اداء کولو څرنګوالي
سنت لمون％ونه لکه د فرضو په شان اداء کي８ي. توپير ي３ دادی چ３ د سنتو او نفلو  په هر 

رکعت ک３ له فاتح３ ＇خه وروسته سورت ويل کي８ي.
د ور＄３ تر ＇لورو رکعتونو زيات نفل په يوه سالم سره کول مکروه دي او د شپ３ تر اتو رکعتونو 

زيات په يوه سالم سره کول مکروه دي.
د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد د شپ３ او د ور＄３ ＇لور رکعته په يوه سالم سره کول 
افضل دي او د امام ابويوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما په نزد د شپ３ دوه، دوه رکعته او 

د ور＄３ ＇لور ＇لور رکعته په يوه سالم سره کول افضل او غوره دي.

اړوند مسائل 
په ناسته لمونځ

که په والړه قدرت ولري، فرض لمون＃ په ناسته صحت نه لري.
که په والړه قدرت ولري واجب لمون＃ په ناسته نه صحيح کي８ي.

نفل لمون＃ په ناست３ جواز لري سره له دې که په والړه قدرت ولري.
که ＇وک ب３ له عذره په ناسته لمون＃ کوي نو د والړې د نيم ثواب مستحق دی.

د سپرل９ پر شا لمونځ 
فرض او واجب لمون％ونه د سپرل９ په شا صحت نه لري.

د حيوان پر شا سنت او نفل لمون＃ روا دي.

په کښت９ کې لمونځ  
د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په اند په روانه ک＋ت９ ک３ فرض لمون＃ پرته له عذره په ناسته 
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کول روا دي. د صاحبينو)رحمهمااهلل( په نزد په روانه کشت９ ک３ ب３ له عذره فرض لمون＃ په 
ناسته جواز نه لري.

په ک＋تي ک３ د هغه چا لمون＃ په اشاره سره نه صحيح کي８ي چ３ په رکوع او سجده وس ولري، 
که ک＋ت９ په ساحل ک３ وي او لمون＃ کوونکی په والړې قدرت ولري، نو په ناست３ لمون＃ کول 

ورته روا نه دي.

په اور ګاډي او الوتکه کې لمونځ 
د امام ابوحنيفه رحمه اهلل د مذهب د علماؤ دفتوا مطابق په روان اور －اډي او په هوا شوې 

الوتکه ک３ ب３ له عذره په ناسته فرض او واجب لمون＃ صحيح دی.
که ＇وک د قبل３ خواته لمون＃ پيل ک７ي بيا اور －اډی يا الوتکه له قبل３ ＇خه بل３ خواته و－ر＄ي 
نو لمون＃ کوونکی دې د قبل３ خواته راو－ر＄ي، که ي３ په －ر＄يدلو قدرت درلود او که ي３ 

قدرت نه درلود، بيا لمون＃ صحيح کي８ي.

زده کوونکي دې په نورمال حالت او د سپرل９ پرشا، په ک＋تي، په اور －اډي او الوتکه ک３ د 
لمان％ه په توپير ک３ مناقشه وک７ي ؟

١. سنت لمون％ونه کوم دي؟

 



١١٨

۲. د مؤکده او غير مؤکده سنت توپير بيان ک７ئ.
۳. غير مؤکده لمون％ونه کوم دي؟

٤. کوم لمون％ونه مستحب دي؟

په خپلو کتابچو ک３ د لمان％ه د رکعتونو د تقسيم او پيژندن３ لپاره يو جدول جوړ ک７ئ.
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يو ديرشم لوست 

د سهوې سجده
د لمان％ه د اداء او قضاء له پيژندلو ＇خه وروسته غواړو په دې وپوهي８و چ３ په لمان％ه ک３ د 

نيم／７تيا د جبيره کولو لپاره چ３ د سهوى له کبله پي＋ي８ي ＇ه کول په کار دي؟
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ژباړه
د سهوې سجدې د بيان باب

)١( د سهوې سجده )په لمان％ه ک３( د زياتولو او يا کمولو په صورت ک３ واجب ده )لمون＃ 
کوونکی به( له سالم ＇خه وروسته دوه سجدې کوي، بيا به تشهد وايي او وروسته به سالم 

－ر＄وي.
په لمان％ه ک３ داس３ فعل زيات ک７ي، چ３  )۲( د سهوې سجده هغه وخت الزمي８ي چ３ 
د لمان％ه له جنس ＇خه وي خو په لمان％ه ک３ نه وي )لکه د يوې رکوع په ＄ای دوه رکوع 
يا د  او  يا تشهد  يا قنوت،  فاتح３ لوستل،  يا د  پري８دي،  يو مسنون )واجب( فعل  يا  وک７ي(، 
اخترونو تکبيرات پري８دي او يا امام جهر وک７ي د اخفاء په ＄ای ک３، يا اخفاء وک７ي په هغه 

＄ای ک３ چ３ جهر کي８ي.
)۳( د امام سهوه په مقتدي باندې د سهوې سجده واجبوی، نو که امام سجده ونه ک７ه مقتدې 

به سجده نه کوي. که مقتدي سهوه شي نو سجده نه په امام الزمي８ي او نه په مقتدي. 
)٤( ＇وک چ３ په لوم７ۍ قعدې ک３ سهوه شو )دناست３ په ＄ای پورته شو( بيا په داس３ وخت 
ک３ ورپه ياد شوه چ３ قعدې ته نژدې و، نو بيرته دې و－ر＄ی، کيني دې او تشهد دې ووايي. که 

د والړې حالت ته ورنژدې و، نو بيا دې نه را－ر＄ي او د سهوې سجده دې وک７ي.
)٥( که ي３ وروستی قعده ه５ره شوه پن％م رکعت ته ودريدو او سجده ي３ نه وي ک７ي، نو قعدې 
ته دې بيرته راو－ر＄ي، پن％م رکعت دې پري８دي او د سهوې سجده دې وک７ي. که ي３ د پن％م 
رکعت سجده وک７ه نو فرض ي３ باطل شو او ！ول لمون＃ ي３ نفل و－ر＄يد. الزم دي چ３ شپ８م 

رکعت هم ور زيات ک７ي.
)۶( که د تشهد په اندازه په ＇لورم رکعت ک３ ک＋يناست، بيا ودريدو او سالم ي３ ونه －ر＄اوه، 
په دې －ومان چ３ دا ي３ لوم７ۍ قعده )ناسته( ده، نو بيرته دې ناست３ ته راو－ر＄ي، تر ＇و چ３ 
ي３ د پن％م رکعت سجده نه وي ک７ې او سالم دې و－ر＄وي. که ي３ د پن％م رکعت سجده 
وک７ه، نو يو بل رکعت دې هم ورزيات ک７ي. په دې سره ي３ لمون＃ بشپ７ شو او دوه )وروستي( 

رکعتونه ي３ نفل شول، د سهوې سجده دې وک７ي.
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)۷( ＇وک چ３ په خپل لمان％ه ک３ شک３ شو، نه پوهيدو چ３ دري رکعته ي３ ک７ي او که ＇لور 
او دا هيره ورته د لوم７ی ＄ل لپاره پي＋ه شوې وه، نو لمون＃ دې له سره وک７ي او که دا ورته ډيره 
پي＋يده، نو په خپل غالب －ومان دې عمل وک７ي، که ي３ －ومان و او که ي３ )غالب( －ومان نه و 

نو بيا دې په يقين بنا کوي چ３ د ا ل８ه اندازه ده )او هغه کمه خوا نيول دي( .
شرحه

د سهوې تعريف
په لغت ک３ سهوه د شي هيريدلو او ور＇خه غفلت کولو ته وايي. 

په لمان％ه ک３ سهوه: هغه خلل او نقصان ته ويل کي８ي چ３ په لمان％ه ک３ د لمون＃ کوونکي له 
خوا سهوا پي＋ي８ي. د لمان％ه په پای ک３ سجده کول د هغه جبران کوي.

د سهوې د سجدې احکام
＇وک چ３ د لمان％ه له رکنونو ＇خه کوم رکن پري８دي، لمون＃ ي３ باطل دی. د هغه را－ر＄ول 

واجب دي او دا نقصان نه د سهوې په سجده باندې پوره کي８ي او نه په بل شي.
＇وک چ３ په قصد سره د لمان％ه له واجباتو ＇خه کوم واجب پري８دي هغه －ناه －ار دی. د 

لمان％ه را－ر＄ول ورباندې واجب دي او د سهوې په سجده سره ي３ نقصان نه جبراني８ي.
په هغه د سهوې  پري８دي،  واجباتو ＇خه کوم واجب  له  لمان％ه  د  په سهوه سره  ＇وک چ３ 

سجده واجب ده او د لمان％ه نقصان ورباندې جبراني８ي.
په الندې صورتونو کې د سهوې سجده واجب ده

١. که ي３ په هيره د فاتح３ سورت لوستل د فرضو په دوو لوم７نيو يا يوه رکعت ک３ پري＋ود.
همدا شان که د نفلو او وترو په هريوه رکعت ک３ د فاتح３ د سورت لوستل پري８دي.

۲. که ي３ په هيره سره د فرضو په لوم７نيو دوو رکعتونو ک３ قرائت لوستل پري＋ود او په وروستيو 
دوو رکعتونو ک３ ولوست.

۳. که ي３ په هيره سره د فرضو په لوم７نيو رکعتونو اويا يوه رکعت ک３ د فاتح３ د سورت  له 
ويلو وروسته سورت ويل ورضم نه ک７.

له خپل ＄ايه ＇خه  ويل  ده سورت  ووايي، ＄که چ３  فاتح３ سورت  د  دوه ＄ل３  ٤. چ３ 
و＄ن６ول.

بيا بل رکعت ته پورته شي د رکعت له کولو ＇خه وروسته دوه  ٥. چ３ يوه سجده و ک７ي، 
سجدې وک７ي او بيا ورسره دريمه سجده وک７ي کومه چ３ ي３ پريي＋３ ده، لمون＃ ي３ صحيح 
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دی خو د سهوې سجده ورباندې واجب ده.
۶. چ３ په درې رکعت３ يا ＇لور رکعت３ لمان％ه ک３ لوم７ی قعده په سهوه سره پري８دي، که دا 

لوم７ۍ ناسته )قعده( په فرضو ک３ پري８دي او که په نفلو ک３.
＇وک چ３ په فرض لمان％ه ک３ لوم７ۍ ناسته پري８دي او دريم رکعت ته پورته شي سم ودري８ي، 

خپل لمان％ه ته دې دوام ورک７ي او وروسته دې د سهوې سجده  وک７ي.
۷. چ３ په سهوه سره د تشهد ويل پري８دي.
۸. چ３ په وترو ک３ د قنوت دعاء پري８دي.

۹. چ３ امام په سري لمون％ونو ک３ جهر وک７ي.
١٠. چ３ امام په جهري لمون％ونو ک３ خفيه )پ( قرائت وک７ي.

١١. چ３ په لوم７ی ناسته ک３ په تشهد ＇ه ورزيات ک７ي، لکه په نبي H درود په سهوه سره 
ووايي، يا دومره اندازه پ＂ه خوله کيني چ３ يو رکن په هغومره وخت ک３ اداء کيدای شي.

د سهوې د سجدې اړوند مسئلې
�tد امام سهوه په امام او مقتدي دواړو سجده واجبوي. که مقتدي په امام پس３   اقتداء 

ک７ې وي او سهوه شي، سجده سهوه نه واجبي８ي.
که مقتدي مسبوق وي او د امام له سالم －ر＄ولو ＇خه وروسته خپل لمون＃ بشپ７وي او سهوه 

وک７ي سجده سهوه ورباندې الزمه ده.
t که په امام د سهوې سجده واجبه شي او سجده وک７ي، نو په مقتدي واجب ده چ３ 
متابعت ي３ وک７ي او د سهوې سجده ورسره اداء ک７ي. په چا، چ３ د سهوې سجده واجبه 
شي، نو که ي３ په قصد سره پري８دي، －ناه／ار دی او د لمان％ه را－ر＄ول ورباندې واجب 

دي.
�t＇وک چ３ سهواً له يوه ＇خه زيات واجب پري８دي، د هغه لپاره هم يو ＄ل د سهوې دوه 

سجدې کفايت کوي.
نه وي  نيغ  ناسته هيره ک７ي، تر＇و چ３ سم  لوم７ی  لمان％ه ک３  په فرض  ＇وک چ３  �t
دريدلی، بيرته دې ناست３ ته راو－ر＄ي. که د والړې حال ته ورلن６ و، نو د سهوې سجده به 

کوي، او که ناست３ ته ورلن６ و بيا د سهوې سجده ورباندې نشته.
t له چا چ３ په نفلو ک３ لوم７ۍ ناسته ه５ره شوه، نو ناست３ ته دې راو－ر＄ي سره له دې که 

سم نيغ دريدلی وي، په پای ک３ دې د سهوې سجده وک７ي.
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t  له چا چ３ وروست９ ناسته هيره وي او پورته شي، تر＇و ي３ چ３ د پن％م رکعت سجده 
نه وي ک７ې هغه دې بيرته ناست３ ته راو－ر＄ي او د سهوې سجده دې وک７ي.

t له چا چ３ وروست９ ناسته هيره شي او ودريد او د پن％م رکعت سجده ي３ هم وک７ه نو 
فرض ي３ نفل و－ر＄يدل. ورته  په کار دي چ３ د ماسپ＋ين، مازدي／ر، ماسختن په لمان％ه 
ک３  شپ８م رکعت او په فجر ک３ ＇لورم رکعت هم ورسره مل／ری ک７ي، د سهوې سجده 

وک７ي او فرض لمون＃ له سره راو－ر＄وي.
t ＇وک چ３ په وروستی ناسته ک３ کيني، تشهد ووايي، بيا پورته شي په دې －ومان چ３ 
نه  تشهد دې  او  و－ر＄وي  او سالم دې  راو－ر＄ي  بيرته  هغه دې  وه،  ناسته  لوم７ۍ  داي３ 

را－ر＄وي او د سهوې سجدې دې وک７ي.
t که يو چا په قصد سالم و－ر＄اوه، په داس３ حال ک３ چ３  د سهوې سجده ورباندې 
الزمه وه، تر＇و چ３ له لمان％ه سره ي３ منافي عمل نه وي ک７ی، لکه له قبل３ －ر＄يدل او 

يا خبرې کول نو د سهوې سجده دې وک７ي.
t ＇وک چ３ ＇لور رکعتيز لمون＃ کوي او په دې شک ک３ شي چ３ لمون＃ ي３ بشپ７ ک７ی 
دی، سالم ي３ و－ر＄او بيا وروسته ورپه زړه شوه چ３ ده دوه رکعته ک７ي دي، نو لمون＃ دې 

له پري＋ي ＄ای ＇خه پيل ک７ي او په پاي ک３ دې د سهوې سجده وک７ي.
د سهوې د سجدې د اداء کولو څرنګوالی 

په هغه چا، چ３ د سهوې سجده واجبه شي کله چ３ په وروست９ ناسته ک３ له تشهد ＇خه فارغ 
ُ اَْكبَُر{ ووايي او دوې داس３ سجدې  شي نو ＊９ خوا ته دې يو سالم و－ر＄وي، بيا دې }اهللَّ
دې وک７ي. لکه د لمان％ه، بيا دې کين３ او هغه واجب تشهد دې ووايي، په نبی کريم U دې 
درود شريف ووايي، د ＄ان لپاره دې دعاء وک７ي، بيا دې د لمان％ه ＇خه د وتلو لپاره سالم 

و－ر＄وي.
کول مکروه  داس３  کي８ي، خو  ي３ صحيح  لمون＃  وک７ي،  د مخه سجده  له سالم ＇خه  که 

دي.
په لمانځه کې شک:  که د لمان％ه په بهير ک３ د چا د رکعتونو په شمير ک３ شک شي او دا 

شک ورته د لوم７ي ＄ل لپاره ورپي（ شوي وي، لمون＃ دې له سره بيا وک７ي.
د چا چ３ د لمان％ه په رکعتونو ک３ له سالم －ر＄ولو ＇خه وروسته شک شي، لمون＃ صحيح 

دي.
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که د چا له سالم －ر＄ولو وروسته يقين شي چ３ ＄يني رکعتونه ي３ پري＋ي دي، نو هغه پري＋ی 
رکعتونه دې وک７ي، تر ＇و چ３ ي３ د لمان％ه منافي عمل نه وي تر سره ک７ی، لکه خبرې کول، 

که خبرې وک７ي نو لمون＃ به له سره را－ر＄وي.
که چا ته په لمان％ه ک３ شک ډير ورپي＋يدو او شک ي３ عادت جوړ شوی و، نو په خپل غالب 
－ومان دى عمل کوي. که ي３ غالب －ومان نه و نو بيا دې د ل８و خوا نيسي او په پای ک３ دې د 

سهوې سجده وک７ي. 

نه  تاثير  کوم  ک３ شک  هغو  په  ک７ئ چ３  بيان  هغه  حاالت  لمان％ه  د  سره  مل／رو  خپلو  له 
غور＄وي. 

١. سهوه تعريف ک７ئ.
۲. ＇وک چ３ سهواً د لمان％ه رکن پري８دي، په ＇ه شي ي３ جبران کي８ي؟

۳. که ＇وک په قصد سره د لمان％ه واجب پري８دي ايا د سهوې په سجده ي３ جبران کي８ي؟
٤. شپ８ هغه صورتونه وليکئ چ３ د سهوې سجده پک３ واجبي８ي.

٥. که امام سهوه وک７ي ايا په مقتدي د سهوې سجده شته؟
۶. که مقتدي سهوه وک７ي ايا په امام د سهوې سجده واجبي８ي؟

۷. د سجدې د اداء کولو طريقه بيان ک７ئ.
۸. لمون＃ ＇ه وخت په شک باطلي８ي او ＇ه وخت نه باطلي８ي؟

د سهوې د سجدې اړوند مهم３ مسئل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دوه ديرشم لوست

د ناروغ لمون＃

لمون＃ هغه عبادت دی چ３ په هي＆ وخت ک３ نه پري＋ودل کي８ي ان دا چ３ د ناروغي په حالت 
ک３ به ي３ هم اداء کوي. ناروغ ته پکار دي چ３ له خپل وس سره سم لمون＃ اداء ک７ي.

نه شو  په والړه  ته وفرمايل: }په والړه لمون＃ کوه، که دې  H عمران بن حصين  نبي کريم 
کوالی، نو په ناسته ي３ کوه او که دې نه شو کوالی، بياي３ په اړخ باندې په مالست３ په اشارې 

کوه{1. 
6 åxÈåfßá�=�åÌ ßØ ßq� àH>ßE

�(ßaÇ àR èj¶=ßÆ� ß¥Ç à²èf¶=� å¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÁåDßª�( àb àR ájßÈßÆ� à¤ß²áfßÈ�= âb å¢>ß®�Îç· ßq�(à½>ßÉå̄á¶=� åxÈåfßá�=�Îß· ß¢�ßeçdß£ßI�=ßcC�$-%
��*åÄáÉß· ß¢� àb àR ájßÈ�>âÒáÉ ßm�åÄåÃ áQßÆ� ß�C� à¤ßªáfßÈ� ß×ßÆ�(å¥Ç à²èf¶=� áÀåº� ßxß« á]ß?�ßaÇ àR èj¶=� ß̧ ß£ ßQßÆ�âÐ>ß�C�ß@ßºáÆß?

� å¥Ç à²èf¶å>E�ß@ºáÆß?ßÆ�(åÍß·áFå̄á¶=� ß�C�àÄß· áQåe� ß̧ ß£ ßQßÆ�åÅåfáÃ ß��Îß· ß¢�Îß̄á·ßJ ái=�ßaÇ à£ à̄á¶=� å¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÁåDßª�$.%
*ßg> ßQ�ß@ßºáÆß?ßÆ�åÍß·áFå̄á¶=� ß�C�àÄ àÃ áQßÆßÆ�åÄåFá¿ ßQ�Îß· ß¢� ß¤ ßR ßì áu=� åÁåCßÆ�(åaÇ àR èj¶=ßÆ

�åÄáÉßF åQ>ßå}� ß×ßÆ�(ÄåFá·ß̄Eå� ß×ßÆ�åÄáÉß¿áÉ ß£åE� àÓåºÇàÈ� ß×ßÆ�(ßÌ ßØ çr¶=�ßf ç]ß?�åÄ åiá?ßfåE�ßÐ>ß�åáÝ=� á¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÁåDßª�$/%
�Á?�g> ßQßÆ�à½>ßÉå̄á¶=�àÄáºßhá·ßÈ�áß��(åaÇ àR èj¶=ßÆ� å¥Ç à²èf¶=�Îß· ß¢�áeåbá̄ßÈ�áß�ßÆ�(å½>ßÉå̄á¶=�Îß· ß¢�ßeßbß®� áÁåDßª�$0%

�*âÐ>ß�C� àÓåºÇàÈ�= âb å¢>ß®�Êë· ßràÈ
� à¤ß²áfßÈ�= âb å¢>ß®�> ßÃçß�ß?�(zfº�åÄåE� ßPßb ßU�¼M�(> â»åÑ>ß®�åÄåI ßØ ßq� ßxá£ßE� àXÉ åV çr¶=�Îç· ßq� áÁåDßª�$1%

*ßaÇ à£ à̄á¶=� å¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÁC�>âÉå̄á·ßJ ájàº�áÆß?�(ßaÇ àR èj¶=ßÆ� ß¥Ç à²èf¶=� å¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÁC�( àÓåºÇàÈ�áÆß?�( àb àR ájßÈßÆ
� áÁåDßª�(> â»åÑ>ß®�åÄåI ßØ ßq�Îß· ß¢�Îß¿ßE�( çX ßq� ç¼àM�(åÄåE� æzßfßå�� àb àR ájßÈßÆ� à¤ß²áfßÈ�= âb å¢>ß®�Îç· ßq� áÀßºßÆ�$2%

*ßÌ ßØ çr¶=� ß¬ß¾á@ßJ ái=�åaÇ àR èj¶=ßÆ� å¥Ç à²èf¶=�Îß· ß¢�ßeßbß®� ç¼àM�æÐ>ß�åDåE�åÄåI ßØ ßq� ßxá£ßE�Îç· ßq
�ßfßNá²ß?�åÐ> ß» á¦åáÝ>åE�àÄJßI>ßª� áÁåDßª�( çX ßq�=ßcC�> ßÂ> ßvß®�(> ßÃß¾Æàa�> ß»ßª�( æL=ßÇß· ßq� ßkáß��åÄáÉß· ß¢� ßÊ å»á¦à?� áÀßºßÆ�$3%

�����* åxá̄ßÈ�áß��( ß́ å¶ßc� áÀåº
١ - رواه ابو داود.
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ژباړه 
د ناروغ د لمانځه د بيان باب 

)١( په ناروغ چ３ دريدل －ران شي، نو په ناست３ دې لمون＃ وک７ي، رکوع او سجده دې کوي او 
که ي３ رکوع او سجده نشوای کوالی، نو اشاره دې کوي او سجده دې له رکوع ＇خه ！ي＂ه کوي 

او خپل مخ ته دې هي＆ شی نه ور پورته کوي چ３ سجده ورباندې وک７ي.
)۲( که کيناستلی نه شو، نو د شا په تير، )ستوني ستِغ( دې ＇ملي او خپل３ پ＋３ دې د قبل３ په 
لور ک７ي، رکوع او سجده دې په اشارې کوي او که په اړخ باندې ＇مالست او مخ ３４ قبل３ ته 

ک７ او اشاره ي３ کوله، جواز لري.
)۳(  که ي３ په سر اشاره نه شوای کوالی، نو لمون＃ دې وروسته ک７ي او په ستر－و، ورو＄و او 

زړه باندې دې اشاره نه کوي. 
)٤( که ي３ په والړه وس پيدا ک７ او په رکوع او سجده ي３ وس نه درلود نو دريدل ورباندې الزم 

نه دي او دا ورته روا ده چ３ په ناسته په اشاره کولو سره لمون＃ وک７ي.
)٥( که روغ س７ی ＇ه برخه لمون＃ په والړه وک７ي بيا ورته ناروغتيا پي＋ه شي، نو په ناسته دې 
بشپ７ ک７ي، رکوع او سجده دې کوي او يا دې په اشارې کوي. که ي３ رکوع او سجده نه شواى 

کوالى، که ي３ د ناست３ وس نه درلود بيا دې  په مالستي سره کوي.
)۶( چا چ３ د مرض له امله په ناسته لمون＃ کاوه، رکوع او سجده ي３ کوله، بيا روغ شو نو په 
والړه دې  خپل )پات３( لمون＃ پوره ک７ي او که يي د لمان％ه ＇ه برخه په اشاره سره ک７ې وه، بيا 

ي３ په رکوع او سجده وس پيدا ک７ نو لمون＃ دې له سره وک７ي.
نو چ３  پات３ شي(،  تر هغو کم لمون％ونه )ور＇خه  يا  پن％ه  بيهوشي راغله،  په چا چ３   )۷(
کله روغ شي د هغو قضاء دې راوړي او که د بيهوش９ له امله  له هغو )پن％و لمون％ونو( زيات 

ور＇خه پات３ شي، نو قضاء دې نه راوړي.

شرحه
مرض

مرض د روغتيا خالف حالت دی. او هغه بدن ته د داس３ حالت ورپي＋يدل دي چ３ له طبيعي 
حالت ＇خه بهر وي.
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په ناروغتيا کې د لمانځه حکم
په حال ک３ ي３ هم  ناروغتيا  د  أن  پري＋ودل کي８ي،  نه  د مخه مو وويل چ３ لمون＃ هي）کله 

پر４＋ودل جايز نه دي.
ددې باب اړوند مسائل

�t＇وک چ３ د ناروغی له امله نشي کوالى، د لمان％ه ！ول ارکان اداء ک７ي، هغه ارکان دې 
ترسره ک７ي چ３ کوالى ي３ شي.

t که لمون＃ په والړه نشي کوالى، په ناسته دې وک７ي.
t همدا شان که ويريدو چ３ په والړه به ناروغتيا ورته پيدا شي، يا به ي３ ناروغتيا ډيره شي، 

نو په ناسته دې لمون＃ وک７ي.
t همدا شان که يو ＇وک رکوع يا سجده  يا داوړه ونشي ک７ای، نو په ناسته دې په اشارې 

سره لمون＃ وک７ي.
t ＇وک چ３ په اشارې رکوع او سجده کوي، نو سجده دې تر رکوع ！ي＂ه کوي او که ي３ 

سجده له رکوع ＇خه ！ي＂ه ونه ک７ه، لمون＃ ي３ صحت نه پيدا کوي.
t هي＆ يو شى دې نه ورپورته کوي چ３ سجده ورباندې وک７ي.

که ناروغ له ناست３ ＇خه ب３ وسه شي، نو په مالسته  د شا په تير دې لمون＃ وک７ي په   t
دې ترتيب چ３ پ＋３ ي３ د قبل３ خواته وي، دواړه زن／نونه دې ودروې او سرته دې بال＋ت 

کي８دي چ３ مخ ي３ د قبل３ خواته شي او رکوع او سجده دې په اشارې کوي. 
t که همدا شان ک＋يناستلی نشي، ورته رواده چ３ په اړخ ＇ملي، لمون＃ وک７ي او رکوع 

او سجده په اشارې وک７ي.
t اشاره هلته د رکوع او سجدې ＄اى نيسي چ３ اشاره په سر وک７ي او که اشاره په ستر－و 

يا ورو＄و وک７ي لمون＃ صحيح نه دى.
t که ناروغ په سر باندې له اشارې کولو ＇خه عاجز شي نو تر يوې ور＄３ او شپ３ پورې دې 

لمون＃ و＄ن６وي، کله چ３ ي３ په قضاء راوړلو وس پيدا ک７، بيا دې قضاء راوړي.
t که چا ته ليونتوب يا بيهوشي ورپي＋ه شي او دا ليونتوب يا ب５هوشي ي３ تر پن％و لمون％ونو 

زيات دوام وک７ي، نو ددې لمون％ونو په را－ر＄ولو مکلف نه دی.
t که چاته ليونتوب يا بيهوشي ورپي＋ه شي او دا ليونتوب يا بيهوشي ي３ تر پن％و لمون％ونو 
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يا له دې ＇خه کم دوام وک７ي، نو کله چ３ په سد ک３ راشي د دې لمون％ونو قضايي دې 
راوړي.

t ＇وک چ３ په والړه لمون＃ پيل ک７ي او بيا له والړې ＇خه ب３ وسه شي، نو پات３ لمون＃ 
دې په ناست３ وک７ي، که وس ي３ ولري او که په ناسته وس ونه لري بيا دې د شا په تير ＇ملي 

او په اشارې دې لمون＃ پوره ک７ي.

خپلو ناروغانو ورونو ته يو ليک وليکئ چ３ د ناروغ د لمان％ه احکام په ک３ په مختصر ډول 
ذکر شوي وي.

١. ناروغ چاته ويل کي８ى؟
۲. أيا په ناروغتيا ک３ لمون＃ پري＋ودل کي８ي؟

۳. د ناروغتيا په هکله له ويل شويو مسائلو ＇خه اته مسئل３ وليکئ

په دى لوست ک３ لوستل شوی ايت او حديث په خپلو کتابچو ک３ له شرح３ سره وليکئ.
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درى ديرشم لوست 

د تالوت سجده 
د مخه مو د سهوې سجده او دهغى احکام وپيژندل. او س غواړو چ３ د تالوت سجده او 

احکام يى وپيژنو چ３  د سجدې د آيتونو په لوستلو او اوريدلو واجبي８ي.

åÌ ßÆ ßØëJ¶=�åaÇ àR ài� àH>ßE
�( å̧ áVç¿¶=ßÆ�( åb á¢çf¶=��Æ�( å=ßf á¢ßÙ=�f]A���6âÌ ßb áR ßi�ßÌßf ánß¢� ß¤ßEáeß?� åÁAáf à̄á¶=� å��åÌßÆ ßØëJ¶=�àaÇ àR ài�$-%
�¼U�Æ�(tÆ�(¸Èåh¿ßI��AÆ�( å̧ á»ç¿¶= ßÆ�( åÁ>®f«¶=Æ�( ëSßá�=� ßÀåº��ÆÙ=Æ�( ß¼ÈáfßºßÆ�( ß̧ ÉÑ=fiC��EÆ

�* ß́ ëEße� å¼ ái>åE�?ßfá®=ßÆ�(Ká̄ çná¾=�àÐ>»j¶=�=cCÆ�( å¼ áRç¿¶=ßÆ�(ÌbRj¶=
� ß¥>ßß��ßb ßrß®�ãÐ=ßÇ ßi�( å¤åº> çj¶=ßÆ�Êå¶>çJ¶=�Îß· ß¢�>Ã·²� å¤ åu=ßÇßá�=�åÅ åd ßÂ� å�� ãG åQ=ßÆ�àaÇ àR èj¶=ßÆ�$.%
� ßØßI � áÁåCßÆ �(àÄß£ßº �à½Çàºá@ßá�= � ßb ßR ßißÆ�> ßÂßb ßR ßi�æÌ ßb áR ßi�ÍßÈA �à½>ßºåáÝ= � ßØßI �=ßcåC ßÆ �(áb år¯ßÈ � ß�Æ? � åÁAf¯¶=
� áÀåº�æÌ ßb áR ßi�ÍßÈA�åÌ ßØ çr¶=� å�� á¼ àÂßÆ�=Ç à£åß�� áÁåCßÆ�(àaáÇ àR àj¶=�ß½Çßº@�=�ß×ßÆ�ß½>ßºå×=�å½ßhá·ßÈ�áß�(à½Çàºá@ßá�=
� áÁåDßª�(åÌ ßØ çr¶=�ßbá£ßE�> ßÂÆ àb ßR ßißÆ�(åÌ ßØ çr¶=� å��> ßÂÆ àb àR ájßÈ�áß��(åÌ ßØ çr¶=� å�� á¼ àÃß£ßº� ßkáÉß¶�( æ̧ àQße

* á¼ àÃàI=Çß· ßq�áb àjá«ßI�áß�ßÆ� á¼ àÃáÑåháà��áß��åÌ ßØ çr¶=� å��> ßÂÆ àb ßR ßi
�àÌ ßb áR çj¶=�àÄáIß?ßh áQß?�ßb ßR ßißÆ�> ßÂ ßØßJßª�(åÌ ßØ çr¶=� å�� ß̧ ß]ßa�ÎçJ ßU�> ßÂáb àR ájßÈ� á¼ß·ßª�æÌ ßb áR ßi�ÍßÈA� ßØßI� áÀßºßÆ�$/%
�(>ßß��ßb ßR ßi�> ßÂ ßØßJßª�åÌ ßØ çr¶=� å�� ß̧ ß]ßa� ç¼àM�(>ßß��ßb ßR ßjßª�åÌ ßØ çr¶=�åá� ß¦� å��> ßÂ ßØßI� áÁåCßÆ��(å á�ßIßÆ ßØëJ¶=� áÀ ß¢

�*ãÌßb åU=ßÆ�ãÌßb áR ßi�àÄáIß?ßh áQß?�æb åU=ßÆ� ækå·áß�� å��æÌßb åU=ßÆ�æÌßb áR ßi�ÌßÆ ßØåI�ßeçfß²� áÀßºßÆ�( ß�ÆàáÙ=�àÌßb áR çj¶=�àÄàÑåháà��áß�ßÆ
�åÄáÉß· ß¢�ßbèÃ ßnßI� ß×ßÆ�(àÄ ßi?e�¤ªßeÆ�( ç�ß²�¼âM�ßb ßR ßißÆ�(åÄáÈßbßÈ� á¤ßªáfßÈ�áß�ßÆ�ßç�ß²�6ßaÇ àR èj¶=�ßa=ßeß?� áÀßºßÆ�$0%

-*ß½ ßØ ßi� ß×ßÆ
ژباړه

د تالوت د سجدې د بيان باب
)١( په قرأن )کريم( ک３ ＇وارلس د تالوت سجدې دي: د اعراف سورت په پای ک３، د رعد 
په سورت  ک３، د نحل په سورت ک３، د اسراء )بنی اسرائيل( په سورت ک３، د مريم په سورت 

١ - مختصر القدوري: ۳۷.
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ک３، د حج سورت لوم７ۍ سجده، د فرقان په سورت ک３، د نمل په سورت ک３، د السجده 
)الم تنزيل( په سورت ک３، د ص په سورت  ک３، د فصلت )حم السجدة( په سورت ک３، د 

نجم  په سورت ک３، د انشقاق  په سورت ک３ او د العلق په سورت ک３.
)۲( په دې ＄ايونو ک３ پر لوستونک３ او اوريدونک３ باندې سجده واجب ده. که قصد د اوريدو 
ي３ ک７ی وي او يا ي３ نه وي ک７ی. که امام د سجدې آيت تالوت ک７ي، نو سجده به  کوي او 
مقتدی به هم سجده ورسره کوي او که مقتدي )د سجدې آيت( ولوست نو نه په امام سجده 
الزمه ده او نه په مقتدي، او که خلکو د لمان％ه کولو په حال ک３ له داس３ س７ي ＇خه د سجدې 
آيت واوريدو چ３ له دوی سره په لمان％ه ک３ نه و نو په لمان％ه ک３ دې سجده نه کوي، له 
لمان％ه ＇خه وروسته دې سجده وک７ي، نو که ي３ په لمان％ه ک３ سجده وک７ه دا ورته کفايت نه 

کوې او لمون＃ ي３ فاسد شوی نه دی.
)۳( چا چ３ له لمان％ه ＇خه دباندې د سجدې ايت ولوستو، سجده ي３ ونه ک７ه تر دې چ３ په 
لمان％ه ک３ داخل شو )بيا  د سجدې دا آيت( ولوستو او سجده ي３ وک７ه، نو د دواړو تالوتونو 
لپاره ورته دا سجده )کافي(  شوه، که ي３ له لمان％ه دباندې ولوست نو سجده ي３ وک７ه، بيا په 
لمان％ه ک３ داخل شو او بيا ي３ همدا ايت ولوست دويم ＄ل３ به سجده کوي او لوم７ی سجده 
ورته کافي نه ده، چا چ３ د يوې سجدې تالوت په يوه مجلس ک３  تکرار ک７، نو يوه سجده 

ورته کافي ده.
)٤( چا چ３ د سجدې کولو اراده وک７ه، نو تکبير به ووايي، السونه به نه پورته کوي، سجده 
به وک７ي، بيا به تکبير ووايى او خپل سر به راپورته ک７ي، نه ورباندې تشهد شته او نه سالم 

－ر＄ول. 
شرحه

د تالوت د سجدې حکم: د تالوت سجده په هغه چا واجب ده چ３ د قرآن کريم له هغو 
！اکلو آيتونو ＇خه کوم آيت ولولي يا ي３ واوري چ３ د سجدې کولو امر پک３ شوى وي.

د تالوت د سجدې شرطونه: د تالوت د سجدې د صحت شرطونه هماغه د لمان％ه د 
صحت شرطونه دي. يوازې په دومره تفاوت چ３ تحريمه تکبير په لمان％ه ک３ شرط دی خو د 

تالوت په سجده ک３ شرط نه دی.
د تالوت د سجدې موجبات: د تالوت سجده د دريو چارو په رامن％ته کيدو واجبي８ي

t د سجدې د آيت لوستل پخپله يى واوري يا يى وا نه ورى
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t د سجدې آيت اوريدل که د هغه د اوريدو نيت ي３ ک７ی وي او که نه ي３ وي ک７ی.
t   په داس３ امام پس３ اقتداء وک７ي چ３ هغه د سجدې آيت تالوت ک７ی وي، مقتدي د 

سجدې آيت اوريدلی وي او که نه.
د تالوت سجده په الندى کسانو واجب نه ده

t  که ＊％ه د حيض او نفاس په حال ک３ وي، د تالوت سجده نه ورباندې واجبي８ي.
t  د مقتدي په تالوت کى سجده نه په امام واجبي８ي او نه په مقتدي.

t  په ويده، ليوني، کوچني او کافر باندې د تالوت سجده نه واجبي８ي.
t  په هغه چا سجده نه واجبي８ي چ３ د سجدې آيت له ！يپ ريکارډر او يا له ！يلفون ＇خه   

واوري.
رکوع د سجدې په ځای دري８ي

t  که ي３ په لمان％ه ک３ د سجدې آيت په لوستلو سجده ونه ک７ه، بلک３ سمدستي رکوع 
ته والړ او په رکوع سره ي３ د سجدې نيت هم وک７، دا ورته کافي او سمه ده. 

t که سجده ي３ ونه ک７ه او لمون＃ ي３ پای ته ورساوه نو د لمان％ه د باندې د سجدې قضاء 
ورباندې نشته ＄که وخت ي３ فوت شو، خو د سالم له －ر＄ولو وروسته تر هغه وخته چ３ 

ي３ د لمان％ه منافي کار نه وي ک７ی، د سجدې قضاء راوړالی شي.
اړوند مسئلې

t که امام او مقتديان له داس３ چا ＇خه د سجدې آيت واوري چ３ هغه په لمان％ه ک３ 
به له لمان％ه ＇خه تر فارغيدو وروسته سجده  امام او مقتديان  نو  نه لري،  ورسره －６ون 
وک７ي. که دا سجده دوي په لمان％ه ک３ وک７ي سجده ي３ نه صحيح کي８ي، خو په دې 

سجدې سره ي３ لمون＃ هم نه فاسدي８ي.
t  که يو ＇وک په يوه مجلس ک３ د سجدې آيت ＇و واره تالوت ک７ي، نو هغه ته يوه 

سجده کافی ده.
t  که چا په يوه مجلس ک３ د سجدې آيت ووايه، بيا ي３ مجلس بدل ک７ او هغه آيت ي３ 

بيا ووايه نو په داس３ شخص دوې سجدې واجب دي.
ته منتقل شي، د خوني  t  مجلس په دې سره بدلي８ي چ３ دهغه ＄ای ＇خه بل ＄ای 
کونجونه د يوه مجلس په حکم ک３ دي، خونه غ＂ه وي او يا وړوکي، د مسجد کونجونه د 

يوه مجلس په حکم ک３ دي، مسجد غ وي که وړوکی.



١٣٢

دا مکروه کار دی چ３ ＇وک داس３ سورت تالوت وک７ي چ３ د سجدې آيت په ک３ وي خو 
د سجدې آيت پري８دي او وي３ نه وايي.

t که اوريدونکي د سجدې لپاره چمتو والى ونه لري، تالوت کوونکي دې د سجدې آيت 
پ ووايي.

د تالوت د سجدې طريقه: د تالوت د سجدې طريقه داده چ３ د دوو تکبيرونو په من＃ ک３ 
يوه سجده وک７ي، يو تکبيرد دې لپاره چ３ تندی د سجدې لپاره په م％که کي８دي او بل تکبير 
ددې لپاره چ３ تندی له سجدې ＇خه راپورته ک７ي، د تکبير په وخت ک３ به السونه نه پورته 

کوي او نه به التحيات وايي او نه به د سجدې وروسته سالم －ر＄وي.
د تالوت د سجدې يو رکن دی او هغه دا چ３ تندی په م％که کي８دي يا ناروغ  ي３ په اشاره سره 
وک７ي، دا د سجدې  ＄ای نيسي. دا دوه تکبيرونه سنت دي. دا مستحب ده چ３ ودري８ي او 

بيا سجده وک７ي.

زده کوونک３ دې په خپلو مين％ونو ک３ د تالوت دسجدې اداء کول په عملی ډول زده ک７ي، يو 
دې سجده وک７ي او نور دې ورته په ＄ير －وري.

١. د تالوت سجده تعريف ک７ئ.
۲. حکم او شرطونه ي３ بيان ک７ئ.

۳. ＄ايونه ي３ په －وته ک７ئ.
٤. په کومو دريو چارو د تالوت سجده واجبي８ي؟

٥. په چا د تالوت سجده نه واجبي８ي؟
۶. ايا رکوع د سجدې ＄اي نيولي شي؟

۷. د تالوت د سجدې د اداء کولو طريقه رو＊انه ک７ئ.

په خپلو کتابچو ک３ د تالوت د سجدې د سورتونو نومونه وليکئ.
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＇لور ديرشم لوست  

د مسافر لمون＃ 

سفر له مشقت او تکليف ＇خه خالي نه وي، که هغه د سپرل９ په واسطه وي که د سفر د نويو 
اختراع شويو وسائلو په واسطه، له دې امله چ３ اسالم د اسان９ دين دی نو ＄که ي３ مسافر ته 

په لمان％ه ک３ د قصر کولو رخصت ورک７ى دى.
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� å��àÄß£ßº� ß̧ ß]ßa� áÁåCßÆ�(ßÌ ßØ çr¶=�çß�ß?� åKá®ßÇá¶=�åÐ>ß̄ßE� ß¤ßºå�¼Éå̄àá�=�åÌ ßØ ßq� å��àfåª> ßjàá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�$1%

*àÄß«á· ß]�àÄàI ßØ ßq�áhàß��áß��æÍßJåÑ>ßª
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�àÄß¶� èG ßVßJ ájàÈßÆ�( á¼ àÃßI ßØ ßq� ßÁÇ à»Éå̄àá�=�çß�ß?� ç¼àM�( ß¼ç· ßi�å á�ßJß£á²ße�ß�å»Éå̄àá�>åE� àfåª> ßjàá�=�Îç· ßq�=ßcåC ßÆ�$2%
�ß(Ì ßØ çr¶=�çß�ß?�àÅßf áråº� àfåª> ßjàá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�(ãfá« ßi�ã½áÇß®�>ç¾åDßª� á¼ à³ßI ßØ ßq�=Çèå�ß?�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß¼ç· ßi�=ßcC

��*åÄÉåª�ßÍßº>ß®×=�åÇá¿ßÈ�áß�� áÁåCßÆ
� ç¼åJàÈ�áß��( ß¹çÆßáÙ=�àÄß¿ ß{ßÆ� ß̧ ß]ßbßª�ßfßª> ßi� ç¼àM�àÅßá� ß¦� ßÀ ß{áÇßJ ái=ßÆ�àÄá¿ ß¢� ß̧ ß̄ßJá¾>ßª� ãÀ ß{ßÆ�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$3%

*ßÌ ßØ çr¶=� ç¼åJàÈ�áß��(>âºáÇßÈ�ßf ßnß¢�ßÍ ßjáß��Îâ¿åºßÆ�Í ç³ßå�� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?� àfåª> ßjàá�=�ÏßÇß¾�=ßcåC ßÆ�(Ì ßØ çr¶=
� å¹> ßU� å��åf ßvßá�=� å��àÄáJßI>ßª� áÀßºßÆ�*å á�ßJß£á²ße�åf ßvßá�=� å��> ßÂ> ßvß®�åfß« çj¶=� å��ãÌ ßØ ßq�àÄáJßI>ßª� áÀßºßÆ�$4%

*> â£ßEáeß?�åfß« çj¶=� å��> ßÂ> ßvß®�åÍßº>ß®åáÝ=
�*ãÐ=ßÇ ßi�åÍ ßr á]èf¶=� å��> ß» åÂåfß« ßi� å�� à¤É åìàá�=ßÆ�Ê åq>ß£á¶=ßÆ��$5%

ژباړه 
د مسافر دلمانځه د بيان باب

)١( هغه سفر چ３ احکام ورباندې بدلي８ي دادی چ３ انسان د داس３ ＄ای قصد وک７ي چ３ د 
ده او د ده د مقصد)د ＄ای( تر من＃ د اوښ د ت， او يا پياده تلو په رفتار سره د در４و ور＄و د 

سفر مسافه وي، او په دې ک３ د اوبو )سيند يا بحر( رفتار معتبر نه دی.
 )۲( او زموږ )احنافو( په نزد د مسافر فرض په هر ＇لور رکعتي لمان％ه ک３ دوه رکعته دي، او 
تر دوو رکعتونو زيادت هغه ته جواز نه لري، نو که ي３ ＇لور رکعتونه وک７ل او په دويم رکعت ي３ 
د تشهد په اندازه ناسته وک７ه،  نو ده ته دوه رکعتونه  له فرضو ＇خه کافي شول او دوه رکعته ي３ 

نفل شول، او که په دويم رکعت ک３ ي３ د تشهد په اندازه ناسته ونه ک７ه لمون＃ ي３ باطل شو.
)۳( ＇وک چ３  د سفر په نيت وو＄ي دوه رکعته لمون＃ دې کوي چ３ کله د ＊ار له کورونو 
＇خه جدا شي، او تر هغو به په حکم د مسافر ک３ وي تر ＇و چ３ په يوه کل３ ک３ د پن％لسو 
يا زياتو ور＄و د اقامت نيت وک７ي نو )بيا( په ده پوره کول الزم دي، نو که ي３ د اقامت نيت تر 

هغو )پن％لس ور＄و(کم وک７ پوره )لمون＃( به نه کوي. 
)٤( ＇وک چ３ )کوم( کل３ ته داخل شو او دا نيت ي３ ونه ک７ چ３ پن％لس ور＄３ به اقامت 
کوي او ويل ي３ چ３ سبا به )ور＇خه( ＄م او يا بله ورځ تر دې چ３ په دې )حال( باندې تر ډ４رو 
کلونه پات３ شو، دوه رکعته لمون＃ )دسفر( به کوي، او که ل＋کر دار حرب ته داخل شو او د 
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پن％لسو ور＄و د اقامت نيت ي３ وک７ لمون＃ به پوره نه کوي.
)٥( که مسافر د مقيم په لمان％ه ک３ داخل شي وخت ال هم پات３ وي لمون＃ دې بشپ７وي  او 

که په فوت شوې ک３ ورسره داخل شي نو په هغه پس３ ي３ لمون＃ نه کي８ي.
)۶(  که مسافر مقيمو خلکو ته لمون＃ ورکولو دوه رکعته به کوي او سالم به －ر＄وي بيا به 
مقيمين خپل لمون＃ بشپ７وي  او دا ورته مستحب ده چ３ کله سالم و－ر＄وي ووايی تاسو خپل 
لمون＃ بشپ７ ک７ئ موږ مسافر يو، او کله چ３ مسافر خپل ＊ار ته داخل شي لمون＃ به بشپ７ کوي 

ا－ر که ي３ د اقامت نيت پک３ نه وي ک７ی.
)۷( د چا چ３ )خپل( وطن و، له هغه ＄ايه منتقل شو او بل ＄اي ي３ خپل وطن جوړ ک７ بيا 
ي３ سفر وک７ او خپل لوم７ني وطن ته داخل شو لمون＃ به بشپ７ نه کوي، او که مسافر نيت وک７ 

چ３ په مکه او منی ک３ به پن％لس ور＄３ اقامت کوي لمون＃ به بشپ７ نه کوي.
)۸( له چا ＇خه چ３ په سفر ک３ لمون＃ فوت شي هغه دې په حضر ک３ دوه رکعته قضاي３ 
راوړي.او له چا ＇خه چ３ په حضر ک３ لمون＃  فوت شي هغه دې په سفر کى ＇لور رکعته 

قضايي راوړي.
)۹( －ناه －ار او فرمانبردار مسافر د سفر  په رخصت ک３ برابر دي.

شرحه 
د سفر تعريف

سفر په لغت ک３: د مسافي قطعه کولو ته وايي.
او دلته له سفر ＇خه مراد: له وطن ＇خه د يوې مخصوصي مسافي د ت， په قصد وتل دې. 

په کوم سفر کې چې د لمانځه قصر واجب دی١ 
هغه سفر چ３ په هغه ک３ د لمان％ه قصر واجب دی او د روژې خوړلو اجازه شته، هغه د دريو 
ور＄و داس３ سفر دی چ３ مسافت ي３ ل８ تر ل８ه د پ＋و يا اوښ په ميانه مزل دکال درې لن６ې 

ور＄３ وي او په ور＄و ک３ د هري ور＄ي ډيره برخه معتبره ده )نه ！وله(.   
که چا د در４و ور＄و مزل په يوه ساعت ک３ وک７ مثال په －７ندۍ سپرل９ لکه: په ريل －اډي او 

طياره ک３ ي３ سفر وک７، د لمان％ه قصر ورباندې واجب دی.

١ - حاشية على مراقي الفالح شرح نور الإيضاح - )١ / ۲۷٤(.
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په مسافر باندې قصر واجب دی
په مسافر باندې قصر واجب دی، که چا په سفر ک３ پوره لمون＃ وک７ هغه －ناه －ار دی، مسافر به 
د ماسپ＋ين، مازدي／ر او ماسختن په فرضو ک３ قصر کوي، نو په دغو  ک３ به د ＇لورو رکعتونو 

په ＄اي دوه رکعته کوي، د سهار او ما＊ام په لمان％ه ک３ قصر نشته.

دکيلو متر په حساب د سفر مسافه
په الندې جدول ک３ د سفر د مسافى په هکله تفصيل ذکر شوی دی:

.د مرغيناني په نزد صحيح همدا ده په فرسخونو له تحديد پرته
د دريو 
ور＄و  

سفر اندازه
١

 د سفر
مسافه

.د خوارزم د علماوو فتوا په همدې ده
)رد محتار:٤۹۳مخ ٥ج( ۸١ کلومتره ١٥ 

فرسخه ۲

.د شامي په نزد فتوا په همدې ده
)رد محتار:٤۹۳مخ ٥ج(

 او همدا قول د ＄ينو نورو معاصرو مفتيانو په(
)نزد غوره دی

۹۷،۲ کيلومتره  ١۸ 
فرسخه ۳

 دا قول شامي له ＄ينو حنفی فقهاوو نقل
)ک７ی.)رد محتار:٤۹۳مخ ٥ج ١١۳،٤ کيلو متره  ۲١ 

فرسخه ٤

)فتاوی دار العلوم ديوبند )٤ج ۲۹۳مخ
 خو د دې قول مآخذ او توجيه مون８ و نه(

)موندله

۷۷،۲۸ کيلو متره
 ＄که يو ميل ١۶١٠ متره(

)ک８５ي

 ٤۸ 
 ان／ريزی

ميله
٥

د لمانځه د قصر د پيليدلو وخت
د لمان％ه قصر تر هغه جواز نه لري تر ＇و ＇وک له کوره وتلی نه وي او د کلي له ابادۍ ＇خه 
تير شوی نه وي. او قصر تر هغه وخته جواز نه لري تر ＇و له ＊ار او د هغه له اطرافو )له ＊ار 

سره ت７ل３ ＄ايونو لکه هديره او نورو( ＇خه وتلی نه وي.
د لمان％ه قصر په هر سفر ک３ جواز لري که هغه د عبادت لپاره وي لکه حج او جهاد، يا د جائز 

کار لپاره لکه تجارت او يا د داس３ کار لپاره وي چ３ پک３ －ناه وي لکه غال کول.
که مسافر ＇لو رکعتي لمون＃ بشپ７ وک７ي، او له دوو لوم７نيو رکعتونو ＇خه وروسته ي３ د تشهد 
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په اندازه ناسته وک７ه، لمون＃ ي３ صحيح دی، او وروستي دوه رکعته ي３ نفل －ر＄ي، خو داس３ 
کول مکروه دي ＄که سالم  له خپل ＄ای ＇خه و＄ن６يد.

که مسافر ＇لور رکعته بشپ７ ک７ي او له لوم７نيو دوو رکعتونو ＇خه وروسته د التحيات په اندازه 
ناسته ونه ک７ي، لمون＃ ي３ نه صحيح کي８ي، ＄که قصر کول زموږ )احنافو( په نزد واجب دی 

رخصت نه دی نو د وروست９ قعدې د نه کولو په وجه ي３ لمون＃ صحيح نه شو. 
د قصر موده: مسافر به تر هغو خپل فرضي لمون＃ په قصر سره کوي تر ＇و چ３ خپل کلي ته 
را رسيدلی نه وي او که مسافر يوه ＊ار يا په يو کلي ک３ د پن％لسو ور＄و يا دزياتو د اقامت نيت 
وک７ي بيا قصر ساقطي８ي او که د مسافر نيت تر پن％لسو ور＄و کم وي نو هغه به خپل فرضي 
لمون＃ په قصر سره کوي او که د اقامت نيت ونه ک７ي او ＇و کاله د اقامت له نيت نه پرته پاته 

شي نو هم به لمون＃ په قصر سره کوي.
د مسافر اقتداء په مقيم او د مقيم اقتداء په مسافر پسې: د مسافر اقتداء په مقيم پس３ 

جواز لري او دغه مسافر به د امام په متابعت ک３ خپل لمون＃ ＇لور رکعته پوره کوي.
د مقيم اقتداء په مسافر پس３ رواده: کله چ３ يو مسافر مقيمو خلکو ته لمون＃ ورکوي نو ده ته 
 �$áfåª> ßjàº�Êë¾åDßª� á¼ à³ßIØ ßq�=Çèå�ß?%�:پکار ده چ３ له سالم －ر＄ولو ＇خه وروسته  داس３ ووايي
تاسوخپل لمون＃ بشپ７ ک７ئ زه مسافر يم".خو ＊ه خبره داده چ３ مسافر امام د لمان％ه له پيل 

＇خه مخک３ دا خبره وک７ي.
که ＇لور رکعتيز لمون＃ په سفر ک３ قضاء شي د هغه قضايي به دوه رکعته راوړي، د سفر په 

حال ک３ قضايي راوړي او که دحضر په حال ک３.
او که ＇لور رکعتيز لمون＃ د اقامت په حال ک３ قضاء شي نو دهغه قضاء به ＇لور رکعته راوړي، 

د حضر په حال ک３ وي او که د سفر په حال ک３.
د وطن قسمونه او حکمونه: اصلي وطن په بل اصلي وطن له من％ه ＄ى.

که چا خپل اصلي وطن پري＋ود او بل وطن ته والړ اوهغه ي３ خپل اصلي وطن و－ر＄اوه نو هر 
وخت چ３ د يو کار لپاره اول اصلي وطن ته راشي لمون＃ به په قصر سره کوي، ＄که چ３ هغه 

اوس د ده لپاره وطن پات３ نه دی.
اصلي وطن : اصلي وطن هغه ＄ای دی چ３ ＇وک ي３ د خپل ＄ان لپاره وطن و－ر＄وي که 

په هغه ＄ای ک３ ي３ واده ک７ی وي او يا نه.
د اقامت وطن : د اقامت وطن هغه ＄ای دی چ３ ＇وک په هغه ک３ د پن％لسو يا د زياتو 
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ور＄و د اوسيدو نيت وک７ي.

 

له خپلو مل／رو سره په الندې امورو ک３ مناقشه وک７ئ: 
١. د نوي معيارونو له مخ３ په لمان％ه ک３ د قصر په مسافه ک３.

۲. په سفر ک３ د مؤکدو سنتو حکم.
۳. د اصلي او د اقامت وطن ترمن＃ توپير.

١. سفر ＇ه ته وايي؟
۲. هغه احکام کوم دي چ３ په سفر باندې تغيير کوي؟

۳. په مسافر باندې د قصر حکم ＇ه دی؟
٤. د قصر موده ＇ومره ده؟

٥. د وطن اړوند احکام بيان ک７ئ.

د اوسيدلو د اصلي او اقامت ＄اي ترمن＃ توپير په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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پنځه ديرشم لوست 

د جمعې لمونځ

جمعه او لمون＃ يى د هغو ډيرو فضائلو له جمل３ ＇خه يو دی چ３ اهلل تعالی يوازې اسالمي 
ته  لوري  برياليتوب  د  ورته  امله  له  برکتونو  د  ور３＄  د دې  او  دی  ک７ی  برخه  په  ور  ته  امت 

الر＊وونه شوې ده.

�6åÍß£ à»àá�=�åÌ ßØ ßq� àH>ßE
� ß×ßÆ�(Ïßf à̄á¶=� å��àgÇàß�� ß×ßÆ�(åf áråá�=�Îç· ßràº� å��áÆß?� æ¤åº> ßQ�æf áråº� å�� ç×C�àÍß£ à»àá�=� èX årßI� ß×�$-%

* àÁ> ßìá· èj¶=�àÅßfßºß?� áÀßº�áÆß?� æÁ> ßìá· èj¶>åE� ç×C�>ßÃàJßº>ß®C� àgÇàß�
�*àÅ ßbá£ßE� èX årßI� ß×ßÆ�(åfáÃ è�¶=� åKá®ßÆ� å�� èX årßIßÆ�6 àKá®ßÇá¶=�> ßÃ åìåÑ=ßf ßm� áÀåºßÆ�$.%

� àG àìáß�ßÆ�(æÌ ßbá£ß̄åE�> ß» àÃß¿áÉßE� à̧ årá«ßÈ�å á�ßJßF áì à]� àG àìáß��(åÌ ßØ çr¶=� ß̧ áFß®�àÍßF áìàá�=�>ßÃ åìåÑ=ßf ßm� áÀåºßÆ�$/%
� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ßg> ßQ� ß�>ß£ßI�åç�=�åfá²åc�Îß· ß¢�ßf ßrßJá®=� áÁåDßª�(æÌße>ßÃ ß{�Îß· ß¢�> â»åÑ>ß®
�ßg> ßQ�æÌße>ßÃ ß{�åá� ß¦�Îß· ß¢�áÆß?�(= âb å¢>ß®� ßG ßì ß]� áÁåCßÆ�(âÍßF áì à]�Îç» ßjàÈ� æ̧ ÈåÇ ß{�æfá²åc� áÀåº�çbàE� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ

*àÅßf á³àÈ ßÆ
� ß¹>ß®ßÆ�(å½>ßºåáÝ=�ÏßÇ åi�ãÍßM ßØßM�æb ç»ßà�ßÆ�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� á¼ àÃè·ß®ß? ßÆ�àÍ ß¢> ß»ßá�=�6> ßÃ åìåÑ=ßf ßm� áÀåºßÆ�$0%
�æÌßeÇ ài�àÌßÐ=ßfå®�> ß»åÃÉåª� ßkáÉß¶ßÆ�( á�ßJß£á²çf¶=� å��åÌßÐ=ßfå̄á¶>åE�à½>ßºåáÝ=�àfßÃáß�ßÆ�å½>ßºåáÝ=�ÏßÇ åi�åÁ>ß¿áM=�6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?

*> ßÃå¿áÉ ß£åE
� áÁåDßª�*Î ß» á¢ß?�Îß· ß¢� ß×ßÆ�( æbáF ß¢� ß×ßÆ� æxÈåfßº� ß×ßÆ�æÌß?ßfáº=� ß×ßÆ�(æfåª> ßjàº�Îß· ß¢�àÍß£ à»àá�=� àGåß�� ß×ßÆ�$1%

* åKá®ßÇá¶=� åzáfßª� áÀ ß¢� á¼ àÂß?ßh áQß?�( ål>ç¿¶=� ß¤ßº�=áÇç· ßqßÆ�=Æàf ßv ßU
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�( ß́ å¶ßc�àÄß¶�ßÅåf à²�àÄß¶�ßeád à¢� ß×ßÆ�å½>ßºåáÝ=�åÌ ßØ ßq� ß̧ áFß®�åÍß£ à»àá�=�ß½áÇßÈ�åÄå¶åhá¿ßº� å��ßfáÃ è�¶=�Îç· ßq� áÀßºÆ�$3%
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� ß¹>ß®ßÆ�(¬iÇàÈ�ÊE?ßÆ�Í«É¿U�ÊE?�ßb¿ å¢�ßÍß£ à»àá�=�>ßÃáÉß· ß¢�Îß¿ßE�(åÇáÃ çj¶=�åaÇ àR ài� å��áÆß?�( åbèÃ ßnçJ¶=� å�
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*åÄåJßF áì à]� áÀåº
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ژباړه

د جمعې لمانځه د بيان باب
)١( د جمع３ لمون＃ نه صحيح کي８ي م／ر په  جامع ＊ار١   يا د ＊ار په عيد －اه ک３ او په کليو 
ک３ جواز نه لري، دجمع３ قائمول جواز نه لري، م／ر سلطان ته او يا هغه چا ته چ３ سلطان 

ورته امر ک７ی وي.
)۲( د هغ３ )جمع３( له شرطونو ＇خه وخت دی نو د ماسپ＋ين په وخت ک３ صحيح کي８ي 

او له هغه وروسته نه   صحيح کي８ي.
)۳( د هغ３ )جمع３( له شرطونو ＇خه خطبه ده مخک３ له لمان％ه ＇خه، )امام( به دوه خطب３ 
او  په والړه  به  او خطبه  په کيناستو سره جال والي راولي  به  په من＃ ک３  ورکوی چ３ د هغو 
طهارت ورکوي، نو که ي３ د اهلل تعالی جل جالله په ذکر اکتفا وک７ه د امام ابوحنيفه رحمه اهلل په 
نزد جواز لري اوصاحبين)رحمهمااهلل( وايي ضروري ده چ３ دومره اوږد ذکر وشي چ３ خطبه 

ورته وويلی شي، که ي３ خطبه په ناسته او ب３ اودسی ورک７ه جواز لري، خو مکروه ده.

١ - جامع ＊ار هغه ＄ای دى چ３ پک３ امير او قاضي موجود وي، احکام نافذوي او حدود قايموي.



١٤١

)۴( د جمع３ له شرطونو ＇خه جماعت دی.ل８کسان ي３ د امام ابوحنيفه او محمد رحمة اهلل 
عليهما په نزد له امام ＇خه پرته درې تنه دي، خو امام ابو يوسف رحمة اهلل عليه ويلي دي: له 

امام پرته دوه تنه دي.
امام به په دواړو رکعتونو ک３ په لوړ اواز قرائت کوي. د کوم معين سورت لوستل پک３ نشته.

)۵( جمعه نه په مسافر واجب ده ، نه په ＊％ه، نه په ناروغ ، نه په مري３ او نه په ړانده، خو که 
دوي حاضر شول او له خلکو سره ي３ )د جمع３( لمون＃  وک７ نو د دوی د دغه وخت فرض 

اداء شول.
)۶( مري３ )غالم(، مسافر، ناروغ ته روا ده چ３ د جمع３ لمان％ه امامت وک７ي. 

)۷( چا چ３ د جمع３ په ورځ د امام له لمان％ه ＇خه دمخه پخپل کور ک３ د ماسپ＋ين لمون＃ 
اداء ک７، عذر ي３ هم نه درلود، نو لمون＃ يى مکروه دى خو جواز لري. خو که بيا ورته ＊ه 
＊کاره شوه چ３ د جمع３ لمان％ه ته حاضر شي او ورته روان شو، نو په روانيدو سره ي３ د امام 
ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په نزد د ماسپ＋ين لمون＃ باطل شو، خو صاحبين رحمهمااهلل وايي 

چ３ نه باطلي８ي تر ＇و له امام سره په لمان％ه کى داخل نشي.
)۸( مکروه ده چ３ د جمع３ په ورځ معذوران، د بنديخان３ خلک )بنديان( د ماسپ＋ين لمون＃ 

په جماعت سره وک７ي.
)۹(  چا چ３ د جمع３ په ورځ امام وموند، نو لمون＃ دې ورسره وک７ي، د لمان％ه په هره برخه 
ک３ چ３ رسيدلي و،  که په تشهد يا د سهوې په سجده ک３ ورسره يو＄ای شو، نو د امام ابو 
حنيفه او امام ابو يوسف رحمهما اهلل په نزد دې د جمع３ لمون＃ ورپس３ پيل ک７ي. امام محمد 
رحمه اهلل ويلي چ３ که ي３  د دويم رکعت زياتره برخه ورسره ومونده، نو د جمع３ لمون＃ دې 

پيل ک７ي او که ي３ له هغ３ کم وموند، د ماسپ＋ين لمون＃ دې ورباندې بناک７ى.
 )١۰( کله چ３ امام د جمع３ په ورځ منبر ته وخيژي خلک دې لمون＃ او خبرې پري８دي، تر 

هغو چ３ امام له خطب３ ＇خه فارغ شي.
)١١( کله چ３ مؤذن د جمع３ په ورځ لوم７ى آذان وک７ي، خلک دې اخيستل او خر＇ول 
پر８４دي او د جمع３ لمان％ه خواته دې روان شي کله چ３ امام منبر ته وخ５ژي او ک＋５ني، نو 
مؤذن دې د منبر په مخک３ أذان وک７ي، بيا دې امام خطبه ووايي.کله چ３ له خطب３ ＇خه فارغ 

شي لمون＃ دې اداء ک７ي.
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شرحه 
جمعه: جمعه له اجتماع ＇خه اخستل شوې ده.

جمعه ＄که ورته وايي چ３ خلک پک３ را！ولي８ي.
د جمعې د لمانځه حکم: د جمع３ لمون＃ فرض او منکر ي３ کافر دی.

د جمع３ لمون＃ دوه رکعته دی، که له چا ＇خه پات３ شي هغه به د ماسپ＋ين ＇لور رکعته فرض 
لمون＃ اداء کوي.

د جمعې د لمانځه د فرضيت شرطونه 
د جمع３ لمون＃  په هغه چا فرض دى چ３ الندې شرطونه ولري:

١. نارينه به وي، په ＊％３ فرض نه دی.
۲. ازاد به وي، په غالم )مريی( فرض نه دی.

۳. په ＊ار ک３ به وي د کلي په اوسيدونکو فرض نه دی.
په مشهور قول ＊ار هغه ＄ای دی چ３ مفتي، امير او داس３ قاضي ولري چ３ د حدودو په 

قائمولو وس ولري.
۴. مقيم به وې په مسافر فرض نه دې.
۵. روغ به وي، په ناروغ فرض نه دی.

۶. په امن ک３ به وي، په هغه چا فرض نه دی چ３ د ظالم له ظلم ＇خه پ وي.
۷. بينا به وي، په ړانده فرض نه دی.

۸. د ت， وس به لري، په ب３ وسه فرض نه دی.
که په چا د جمع３ لمون＃ واجب نه وي او وي３ ک７ي لمون＃ ي３ صحيح دى او د ماسپ＋ين 

لمون＃ ور＇خه ساقطي８ي، خو مستحب دا ده چ３ د جمع３ لمون＃ وک７ي.
د جمعې د لمانځه د صحت شرطونه

د جمع３ لمون＃ هله صحيح کي８ي چ３ الندې شرطونه ولري: 
١. ＊ار او يا د ＊ار شاو خوا به وي، په کليو ک３ د جمع３ لمون＃ نه صحيح کي８ي، خو په ＊ار 

او د ＊ار اړوندو ＄ايونو ک３ د جمع３ لمون＃ کول صحيح دي.
۲. امام يا د هغه نائب به په جمعه ک３ شتون لري.

يادونه: متآخرينو فقهاؤ فتوا ورک７ې ده په کومو هيوادونو ک３ چ３ اسالمي حکومت نه وي، 
هلته به مسلمانان د جمع３ او اخترونو د لمان％ه لپاره په خپله خو＊ه امام ！اکي.
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نه  يا وروسته  له هغه د مخه  په وخت ک３ صحيح کي８ي،  د ماسپ＋ين  لمون＃  ۳. د جمع３ 
صحيح  کي８ي.

۴. تر لمان％ه مخک３ د ماسپ＋ين په وخت ک３ خطبه ويل کي８ي او د خطب３ د اوريدلو لپاره به 
ل８ تر ل８ه يو مقتدي  له هغو کسانو ＇خه چ３ په هغه جمعه صحيح کي８ي موجود وي.

۵. عامه اجازه به وي، جمعه به داس３ ＄اي کي８ي چ３ هلته د راتلو اجازه وي. په داس３ ＄اي 
ک３ نه کي８ي چ３ دروازې ي３ د خلکو په مخ ت７ل３ وي.

۶. په جماعت سره به لمون＃ کوي، يوازې نه صحيح کي８ي.
۷. د جمع３ په لمان％ه ک３ جماعت له امام ＇خه پرته په در４و کسانو پوره کي８ي.

۸.د مسافر مريض او غالم له پاره د جمع３ د لمان％ه امامت جايز دى.
د خطبې سنتونه

الندې شيان په خطبه ک３ سنت دي: 
١. خطبه ويونکی به له ب３ اودسي او نجاست ＇خه پاک وي.

۲. عورت به ي３ پ وي.
۳. خطيب به د خطب３ له پيل ＇خه مخک３ په منبر ک＋ينى.

۴. د خطيب مخ３ ته به آذان کي８ي.
۵. خطبه به په والړه وايي.

۶. خطبه به د اهلل تعالی په حمد او ثنا پيلوي.
۷. په خطبه ک３ به خلکو ته وعظ او نصيحت کوي او ل８ تر ل８ه د قرآن شريف يو آيت به 

لولي.
۸. دوې خطب３ به وايي او په من＃ ک３ به يى ل８ ＇ه ک＋ينى.

 H۹. دويمه خطبه به هم په حمد سره پيلوي، د اهلل تعالی ثناء به پک３ وايي او په نبي کريم
به درود وايي.

١۰. په دويمه خطبه ک３ به مسلمانانو ته دعاء کوي، او ب＋نه به ورته داهلل ＇خه غواړي.
د جمعې د لمانځه اړوند مسئلې 

د لوم７ي آذان سره سم د جمع３ لمان％ه ته بي７ه کول واجب دي، اخستل او خر＇ول او ！ول 
هغه کارونه چ３ لمان％ه ته دتللو مانع －ر＄ى پر４＋ودل واجب دي.

�کله چ３ امام د خطب３ لپاره ممبر ته پورته شي، نو لمون＃ او خبرې کول روا نه دي، نه به  t
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＇وک سالم اچوي او نه به د سالم ＄واب ورکوي، تر＇و چ３ له لمان％ه فارغ شوي نه 
وي. د خطب３ اوريدونکو لپاره خوړل، ＇＋ل، ساعت ت５ری کول او شاو خوا کتل مکروه 

دي.
�که ＇وک د جمع３ په لمان％ه ک３ په التحيات يا د سهوې په سجده ک３ له امام سره شريک  t

شو، د جمع３ لمون＃ ي３ ونيو او دوه رکعته دې بشپ７ ک７ي.
په جماعت سره کول  لمون＃  د ماسپ＋ين  په ورځ  لپاره د جمع３  بنديانو  او  �د معذورانو  t

مکروه دي.

له خپلو مل／رو سره په الندې مسائلو ک３ مباحثه او مناقشه وک７ئ:
ول３ خلک د جمع３ لمان％ه ته په چ＂ک تللو ک３ سستي کوي؟

١. جمعه ＇ه ته وايي؟
۲. حکم ي３ ＇ه دي ايا منکر ي３ کافر کي８ي؟

۳. د جمع３ لمان％ه د فرضيت شرطونه کوم دي؟
۴. د جمع３ د لمان％ه د صحت شرطونه کوم دي؟

۵. د جمع３ د خطب３ سنتونه کوم دي؟

د جمع３ ور＄３ د فضيلتونو او حکمتونو په اړه يوه مقاله وليکئ.
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شپ８ديرشم لوست

د اخترونو لمونځ 

په تير لوست کى مو د جمعى د لمان％ه په اړه معلومات ترالسه ک７ل، په دې لوست ک３ غواړو 
چ３ د اخترونو د لمان％ه په هکله معلومات الس ته راوړو، حکمونه او ＊５گ３２ ي３ وپ５ژنو.
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�*> ßÃ åvá̄ßÈ�áß��å½>ßºåáÝ=� ß¤ßº�åbÉå£á¶=�àÌ ßØ ßq�àÄáJßI>ßª� áÀßºßÆ�(> ßÃßº> ß³ áUß?ßÆ�åf áìå«á¶=
�Îç· ßq� å¹=ßÆßh¶=�b£ßE� å¹ßØ�=�åÍÈÕfåE�å½>ßºÝ=�ßbá¿ å¢�=Æ àbåÃ ßnª� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢� à¹ ßØåá�=� ç¼ à¦� áÁåDßª�$0%
�>ßÃë· ßràÈ �áß� �Êå¾>çN¶= �å½áÇßÉá¶= � å��åÌ ßØ çr¶= � áÀåº � ßl>ç¿¶= �¤ß¿º �ãeád à¢ � ßPßb ßU� áÁåDßª �( ëbß§¶= � ßÀåº �ßbÉå£¶=

*àÅ ßbá£ßE
� áÀåº� ß©àfá«ßÈ�ÎçJ ßU� ß̧ á²ßáÙ=�ßf ë]ßÖàÈßÆ�( ßGçÉ ßìßJßÈßÆ�( ß̧ åjßJá§ßÈ� áÁß?�6Î ßV áußáÙ=�å½áÇßÈ� å�� èG ßVßJ ájàÈßÆ�$1%

*àë� ß³àÈ�ßÇ àÂßÆ�Îç· ßràá�=� ß�C�ßÄ çQßÇßJßÈßÆ�(åÌ ßØ çr¶=
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� ßl>ç¿¶= � à¼ë·ß£àÈ�6å á�ßJßF áì à]�> ßÂßbá£ßE� ßG àìáß�ßÆ�(åf áìå«á¶=�åÌ ßØ ßrß²�å á�ßJß£á²ße�Î ßV áußáÙ=� ßÊë· ßràÈßÆ�$2%
�å½áÇßÈ � å� �åÌ ßØ çr¶= � áÀåº � ßl>ç¿¶= �¤ß¿º �ãeád à¢ � ßPßb ßU � áÁåDßª �( å°Èåf ánçJ¶= �ß�åF á³ßIßÆ �(ßÍçÉ åV áuàáÙ= �> ß»åÃÉåª

�* ß́ å¶ßc� ßbá£ßE�> ßÃÉë· ßràÈ� ß×ßÆ�( åbß§á¶=� ßbá£ßEßÆ�åbß§á¶=� áÀåº�> ßÂ çØ ßq�(Î ßV áußáÙ=
�åÌ ßØ ßq� ßGÉå̄ ß¢�6àÅ àf å]AßÆ�(Íßªßf ß¢�å½áÇßÈ� áÀåº�åf áRß«á¶=�åÌ ßØ ßq� ßGÉå̄ ß¢�6àÄà¶çÆß?� å°Èåf ánçJ¶=�à�åF á³ßIßÆ�$3%
� áÀåº�åf árß£á¶=�åÌ ßØ ßq��C�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� áÀåº�åf árß£á¶=
�(àß�á²ß?�àç�=�6¹Çà̄ßÈ� áÁ?�ßÇ àÂßÆ�( åL> ßuÆàfá«ßá�=� åL=ßÇß· çr¶=� ßGÉå̄ ß¢�à�åF á³çJ¶=ßÆ�( å°Èåf ánçJ¶=�å½>çÈ

ß?�åf å]A
* àb á»ßá�=�åçå�ßÆ�àß�á²ß?�àç�=�(àß�á²ß?�àç�ß=ßÆ�(àç�=� ç×C�ßÄß¶C� ß×�(àß�á²ß?�àç�=

ژباړه
د اخترونو د لمانځه د بيان باب 

)١( د کوچني اختر په ورځ عيد －اه ته له وتلو ＇خه مخک３ ＇ه شی خوړل، غسل کول اود 
په الره دې د  ته  －اه  لور دې روان شي، عيد  په  او د عيد－اه  خوشبو استعمال مستحب دي 
امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد تکبيرونه، نه وايي او د صاحبينو رحمهمااهلل په نزد دې 

تکبيرونه وايي، د اختر له لمان％ه مخک３ دې په عيد －اه ک３ نفل نه کوي.
)۲( د اختر لمون＃ د لمر په راختلو او لوړيدو سره روا کي８ي تر زواله ي３ وخت دوام پيدا کوي، 

کله چ３ د لمر زوال وشي، نو وخت ي３ پای ته رسي８ي.
)۳( امام به له خلکوسره دوه رکعته لمون＃ وک７ي، په لوم７ي رکعت ک３ به د تحريم３ تکبير 
ووايي او له هغه وروسته به درې تکبيرونه ووايي، بيا به د فاتح３ سورت او ورسره يو سورت 
ووايي، بيا به يو تکبير وک７ي او په هغه سره به رکوع وک７ي، بيا به دويم رکعت په قرائت پيل 
ک７ي، کله چ３ له قرائت ＇خه فارغ شي، درې تکبيرونه به ووايي او ＇لورم تکبير به ووايي او 

په هغه به رکوع وک７ي، د اخترونو په تکبيرونو ک３ به دواړه السونه پورته کوي.
بيا به له لمان％ه وروسته دوه خطب３ ولولي چ３ خلکو ته په هغو ک３ د فطر صدقه او د هغ３ 
احکام ورو＊ي３، او له چا ＇خه چ３ له امام سره د اختر لمون＃ فوت شي د هغه قضاء دې نه 

راوړي.
)۴( که له خلکو ＇خه)په ＇ه وجه( مياشت )سپوږم９( پ＂ه شي او له زوال ＇خه وروسته د امام 
په وړاندى د مياشت３ د ليدلو شاهدي ورک７ل شي، نو د اختر لمون＃ دې سبا وک７ي،  که ＇ه عذر 

پي（ شي چ３ خلک په دويمه ورځ له لمان％ه ＇خه منع ک７ي، نو بيا دې لمون＃ نه کوي.
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له  دې  خوراک  دي،  مستحب  استعمالول  کول، خوشبوى  غسل  ورځ  په  اختر  لوي  د   )۵(
لمان％ه وروسته ک７ي. عيد －اه ته د ت， په وخت ک３ به تکبيرونه وايي.

له هغه وروسته دې  په ＇５ر دې د لوی اختر دوه رکعته لمون＃ وک７ي،  )۶( د کوچني اختر 
دوه خطب３ ووايي چ３ خلکو ته په ک３ د قربان９ او د تشريق د تکبيرونو په باره کى معلومات 
ورک７ي، او که ＇ه عذر پي（ شي چى خلک د لوی اختر په ورځ له لمان％ه ＇خه منع ک７ي نو 

سبا او بل سبا ته دې هغه لمون＃ وک７ي او له هغه وروسته دې نه کوي.
)۷( د تشريق تکبيرونه د عرف３ د ور＄３ د سهار له لمان％ه ＇خه وروسته پيلي８ي، پای ي３ د امام 
ابوحنيفه رحمه اهلل په نزد د نحر )قربان９( د ور＄３ د مازدي／ر له لمان％ه ＇خه وروسته وخت 
پورې دی، امام ابويوسف او امام محمد رحمهما اهلل وايي أخر ي３ د تشريق د أخيرې ور＄３ د 
مازدي／ر د لمان％ه ＇خه وروسته پورې دی، تکبيرونه له فرض لمون％ونو ＇خه وروسته دي او 

هغه دادي: اهلل اكبر، اهلل اكبر، ال إله إال اهلل، واهلل اكبر، اهلل اكبر و هلل الحمد.

شرحه
اختر )عيد(

عيد له عود ＇خه اخيستل شوی دی، را－ر＄يدلو ته وايي او هغه ته عيد ＄که وايي چ３ هر 
کال را－ر＄ي.

د اخترونو دلمانځه حکمونه: د دواړو اخترونو لمون＃ واجب دی.
د هريو اختر لمون＃ دوه رکعته دی، چ３ لمر يوه ن５زه ١اوچت شي اداء کي８ي.

په دې لمان％ه ک３ تکبيرونه دي چ３ زوائد تکبيرونه بلل کي８ي: درې په لوم７ي رکعت ک３ له 
ثناء )سبحانک اللهم( ＇خه وروسته او درې په دويم رکعت ک３ له رکوع ＇خه مخک３ دي.

خطبه له لمان％ه ＇خه وروسته ورکول کي８ي.
د اخترونو لمونځ په چا واجب دي؟

د اخترونو لمون＃ پر هغه چا واجب دی، چ３ د جمع３ لمون＃ پرې واجب وي.
د اخترونو د لمانځه دصحت شرطونه 

د اخترونو لمون＃ هله صحيح کي８ي چ３ الندې شرطونه شتون ولري:  

١. د ن５زې اندازه داده چ３ لمر دومره اوچت شي چ３ يو ＇وک ورته د ر１ا د شدت له امله نشي کتالی او که ي３ ورته کتالی شوای، 
نو د نيزې تر اندازې کمه ده. په رد مختار ک３ د يوې ن５زې اندازه دولس لو４شت３ ＊ودل شوې او په فقه اسالمي ک３ د ن５زې اندازه د 

ساعت دريمه برخه يعن３ شل دقيق３ ＊ودل شوې ده.



١٤٨

١. ＊ار يا د ＊ار شاو خوا  به وي.
۲. سلطان يا د ده ＄اى ناستی به وي.

۳. عامه اجازه به وي.
۴. جماعت به وي، د اخترونو د لمان％ه جماعت په يوه شخص چ３ له امام سره وي پوره 

کي８ي. 
۵. په وخت کى به وي. د اخترونو وخت هله پيلي８ي چ３ لمر يوه اندازه لوړ شي او له  زوال 

سره پای ته رسي８ي.
د کوچني اختر د ورځې مستحبات

د کوچني اختر په ورځ الندې کارونه مستحب دي:
�tسهار وختي له خوبه پا＇５دل.

�tمسواک وهل.
�tغسل کول.

�t＊３ او پاک３ جام３ اغوستل.
�tعطر استعمالول.

�tعيد －اه ته له تلو ＇خه مخک３ يو ＇ه خوړل.
�tکه د فطر صدقه ورباندي واجب وي، عيد －اه ته له تلو ＇خه مخک３ ي３ ور کول.

�tد خپل وس مطابق ډيره صدقه ورکول.
�tخوشحالي او بشاشت ＊کاره کول.

�tعيد －اه ته په پ＋و باندې وختي تلل او په کراره تکبير ويل، عيد－اه ته له رسيدلو سره سم د 
تکبيرونو پري＋ودل. 

�tعيد －اه ته له راغل３ الرې پرته په بله الره ستنيدل.
�tد اخترونو له لمان％ه ＇خه مخک３ په کور او عيد －اه ک３ نفل کول مکروه دي.

او همداس３ د اخترونو له لمان％ه ＇خه وروسته په عيد －اه ک３ نفل کول مکروه دي او په کور 
ک３ مکروه نه دي. 

د اخترونو د لمانځه طريقه: کله چ３ د اختر د لمان％ه اراده وک７ې، نو په امام پس３ ودر８４ه، 
د اختر د لمان％ه او د امام د متابعت نيت وک７ه، او تحريمه تکبير ووايه، بيا ثناء ووايه، بيا د 
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امام سره درې تکبيره  ووايه او په هر تکبير ک３ السونه د غوږو تر نرميو پورې پورته ک７ه، بيا پ＂ه 
خوله ودر８４ه، امام به اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم او بسم اهلل الرحمن الرحيم په پ＂ه ووايي، 
الحمد هلل او سورت به په جهر سره ووايي، د امام لپاره مستحب ده چ３ په اول رکعت ک３ 
سورت االعلى ووايي، بيا له امام سره د نورو لمون％ونو په شان رکوع او سجده وک７ه کله چ３ 
امام دويم رکعت ته والړ شي نو پ＂ه خوله ودر８４ه، امام به بسم اهلل په کراره ووايي الحمد هلل او 
يو بل سورت به په جهر ووايي، مستحب ده چ３ امام په دويم رکعت ک３ د الغاشية سورت 
ووايي، کله چ３ امام  له قرائت ＇خه فارغ شي او درى تکبيرونه ووايي، نو ته هم درې واره 
ورسره تکبير ووايه، په هر وار ک３ السونه پورته کوه بيا رکوع او سجده وک７ه. د نورو لمون％ونو 
په شان لمون＃ بشپ７ ک７ه. کله چ３ امام له لمان％ه ＇خه فارغ شی، نو دوې خطب３ به ووايي او 

په هغه ک３ دې خلکو ته د کوچني اختر او سرساي３ حکمونه ورو＊يي. 
که امام په دويم رکعت ک３ تکبيرونه تر قرائت مخک３ ک７ي، لمون＃ ي３ صحيح کي８ي، خو ＊ه 

داده چ３ قرائت تر تکبيرونو مخک３ ک７ي. 
که عذر وي  د  کوچني اختر لمون＃ سبا ته ＄ن６ول روا دي.

که د چا ＇خه د اختر د لمان％ه جماعت تير شي، نو قضاء دې نه راوړي، ＄که چ３ د اختر 
لمون＃ له جماعت ＇خه پرته نه صحيح کي８ي.  

د لوی اختر د لمانځه حکمونه د لوی اخترلمون＃ اوحکمونه د کوچني اختر د لمان％ه او 
حکمونو په شان دي. م／ر دومره فرق ي３ دی چ３ په لوی اختر ک３ به خوړل له عيد －اه ＇خه 
تر راستنيدو وروسته کوي او تکبيرونه به په الره ک３ په زوره وايي او د لوي اختر په خطبه ک３ 

به د قرباني او د تشريق د تکبيرونو حکمونه ور＊ي３. 
که عذر وي نو د لوی اختر لمون＃ د ذوالحج３ تر دولسم３ پورې ＄ن６ول روا دي.

د تشريق د تکبير يو وار په جهر سره ويل واجب دي، د عرفات په ورځ د سهار له لمان％ه 
وروسته چ３ د ذوالحج３ نهمه کي８ي پيل،  بيا د ذوالحج３ تر ديارلسم３ ور＄３ تر مازدي／ر 
پورې په هغه چا باندې چ３ فرض لمون＃ کوي، برابره ده چ３ په جماعت سره ي３ کوي او که 
ي３ يوازي کوي، مسافر وي او که مقيم وي، نارينه وي که ＊％ه وي، د کلي وي او که د ＊اروي، 
نوموړي تکبيرونه به  وايي. د امام ابو حنيفه رحمه اهلل ＇خه په يو روايت په کليو ک３ نشته او 

په بل روايت ک３ شته. 
د تشريق په تکبير ک３ به دغه کلم３ وايي: اهلل اكبر، اهلل اكبر، ال إله إال اهلل، واهلل اكبر، اهلل اكبر وهلل الحمد.
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تر سره  ي３  اختر ک３  په  په هغو ＊و عاداتو خبرې وک７ئ چ３  له خپلو مل／رو سره د خلکو 
کوي.

١- عيد ＇ه معنا او ول３ عيد ورته وايي؟
۲- د اختر د لمان％ه حکم ＇ه او ＇و رکعته دی؟

۳- د اختر لمون＃  په چا واجب دی؟
۴- د اخترونو د لمان％ه دصحت شرطونه کوم دي؟

۵- د کوچني اختر د ور＄３ مستحبات کوم دي؟
۶- د اخترونو د لمان％ه طريقه ＇ه ډول ده؟

۶- د لوی اختر د لمان％ه حکمونه په لن６ه تو－ه بيان ک７ئ؟
- د تشريق تکبيرونه ＇ه وخت او کوم３ کلم３ پک３ ويل کي８ي؟

د تشريق ور＄و او په هغو ک３ د تکبير ويلو په هکله مقاله وليکئ.
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اووه ديرشم لوست 

د کسوف او خسوف لمونځ

د سختيو او غير عادي پي＋و لکه خسوف او کسوف په وخت ک３ لمون＃ کول، اهلل تعالی ته 
التجاء او دعاء کول پکار دي تر＇و اهلل تعالی د تندر بال ليري ک７ي او رو＊انتيا راولى.  

�6 åÇ àj à³á¶=�åÌ ßØ ßq� àH>ßE
�æÍß£á²ße� ȩ̈ à²� å��(åÍß·åª>ç¿¶=�åÍßÒáÉßÃß²�6å á�ßJß£á²ße� ål>ç¿¶>åE�à½>ßºåáÝ=�Îç· ßq� àká» çn¶=� åKß« ßj ß³¾=�=ßcåC ßÆ�$-%
�ÇàEß?�¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�(ßÌßÐ=ßfå̄á¶=�à½>ßºåáÝ=�Êå«áà�ßÆ�(> ß»åÃÉåª�ßÌßÐ=ßfå̄á¶=� à¹ëÇ ßìàÈßÆ�( ãb åU=ßÆ� ã¥Ç à²àe
�Êë· ßràÈßÆ �( àká» çn¶= � ßÊå· ßRá¿ßI �ÎçJ ßU �> ßÂßbá£ßE �áÇ à¢ábßÈ � ç¼àM �( àfßÃáß� �6àç�= �>» àÃßå�ße �ãb»�Æ � ß¬ àiÇàÈ

*Ïßa=ßfàª� àl>ç¿¶=�> ßÂ çØ ßq�áf àváß��áß�� áÁåDßª�(Íß£ à»àá�=� á¼åÃåE�Êë· ßràÈ�Ëådç¶=�à½>ßºåáÝ=� ål>ç¿¶>åE
� åÇ àj à³á¶=� å�� ßkáÉß¶ßÆ�(åÄ åjá«ß¿å¶� æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�Êë· ßràÈ�>ßç�åCßÆ�(ãÍ ß¢>ßß��åf ß»ß̄á¶=� åÇ àj à]� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$.%

*ãÍßF áì à]
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ژباړه 
د لمر د تندر نيولو د لمانځه د بيان باب 

)١( کله چ３ لمر تندر ونيسي امام به خلکو ته لکه د نفلو په ＇ير دوه رکعته لمون＃ ورکوي. په 
هر رکعت ک３ يوه رکوع ده، په دې دواړو رکعتونو ک３ دې قرائت اوږدوي او د امام ابو حنيفه 
رحمه اهلل په نزد پ ويل کي８ي، خو صاحبين )رحمهماهلل( وايي چ３ په جهر دې ووايى، له 
هغه وروسته دې دعاء وک７ي تر هغه چ３ لمر رو＊انه شي، هغه امام دې خلکو ته لمون＃ ورک７ي 

چ３ د جمع３ لمون＃ ورکوي. که امام حاضر نه شو خلک دې بيل بيل لمون＃ وک７ي.
)۲( او د سپوږم９ په تندر نيولو ک３ جماعت نشته، بلک３ هر ＇وک دې ＄ان ＄ان ته لمون＃ 

کوي او په کسوف ک３ خطبه نشته.

شرحه
کسوف

د لمر او ＄مک３ ترمن＃ د سپوږم９ راتلل چ３ له امله ي３ د لمر وړان／３ پر ＄مک９ نه ل／ي８ي 
کسوف بلل کي８ي.

د کسوف لمانځه شرطونه 
ددې لمان％ه شرطونه لکه د نورو لمون％ونو د شرطونو په شان دي.

د کسوف د لمانځه د اداء کيدلو ځای
د کسوف په لمان％ه ک３ غوره داده چ３ په لويو مسجدونو ک３ چ３ د جمع３ لمون％ونه په ک３ 

تر سره کي８ي، اداء شي خو که په بل ＄ای ک３ اداء شي هم روا او صحيح دى.

د کسوف د لمانځه حکمونه
د  کسوف په لمان％ه ک３ دوه رکعته لمون＃ کول په جماعت سره  سنت مؤکد دى. 

د کسوف د لمان％ه لپاره أذان او اقامت نشته.
د کسوف په لمان％ه ک３ د امام لپاره دا سنت دي چ３ قرائت، رکوع او سجده اوږده ک７ي.

کله چ３ امام له لمان％ه ＇خه فارغ شي، نو دعاء دې وک７ي او مقتديان به آمين  وايي، تر ＇و 
چ３ لمر رو＊انه کي８ي.
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د جمع３ د امام يا د سلطان د نائب له امامت ＇خه پرته په جماعت سره لمون＃  نشته،تر ＇و 
د فتن３ مخه ونيول شي.

که امام حاضر نشي، نو په  يوازې تو－ه دې خلک لکه د خسوف د لمان％ه په شان لمون＃ 
وک７ي.

خسوف
لمر  د  پرسپوږم９  ي３  امله  له  دى چ３  راتلل  د ＄مک３  من＃  تر  لمر  او  سپوږم９  د  خسوف 
وړان／３ نه ل／ي８ی: د سپوږمی يا يوې برخ３ ＇خه ي３ ر１ا له من％ه ＄ي چ３ داحالت خسوف 

بلل کي８ي.

د خسوف د لمانځه حکم
په خسوف ک３ په جماعت سره لمون＃ کول سنت نه دي، بلک３ خلک به ي３ ب３ له جماعته 

په يوازې تو－ه لمون＃ کوي.
په منعه شوي وختونو )د لمر راختلو، لمر لويدلو او د عين زوال په وخت( ک３ دې لمون＃   نه 

کوي، بلک３ په ذکر او تسبيحاتو دې مشغول شي او ب５وزلو ته دې خيرات ورک７ي.  
همدا شان په نورو آفتونو او سختيو لکه توندو بادونو، پرله پس３ بارانونو، له د＊من ＇خه  ويره، 

ناروغيو ک３  د خسوف په ډول منفرد لمون＃ کول مستحب دی.

مناقشه  او  خبری  حکمت  په  کيدو  رامن％ته  د  خسوف  او  کسوف  د  سره  مل／رو  خپلو  له 
وک７ئ.

د کسوف او خسوف د لمان％ه په من＃ ک３ توپير ＊کاره ک７ئ.

١. کسوف ＇ه ته وايي؟
۲. خسوف ＇ه ته وايي؟

۳. ددې لمون％ونو شرطونه کوم دي؟
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۴. د کسوف لمون＃ چيرې اداء کي８ي؟
۵. د کسوف او خسوف د لمان％ه حکمونه بيان ک７ئ؟

د کسوف او خسوف د لمان％ه د مشروعيت په هکله يوه مقاله وليکئ.

 



١٥٥

اته دېرشم لوست

د استسقاء لمونځ 
اسالم د باران د نه کيدلو په وخت ک３ د لمان％ه او دعاء کولو الر＊وونه ک７ې ده چ３ استسقاء 

ورته ويل کي８ي.
�6åÐ>ß̄ ájåJ ái å×=�åÌ ßØ ßq� àH>ßE

�Îç· ßq� áÁåDßª�(æÍ ß¢>ßß�� å��ãÍß¾Çà¿ ájßº�ãÌ ßØ ßq�åÐ>ß̄ ájåJ ái áå×=� å�� ßkáÉß¶�6àß�=�àÄßå�ße�)Íß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®�$-%
* àe>ß«á§åJ ái å×=ßÆ�àÐ> ß¢èb¶=�6àÐ>ß̄ ájåJ ái å×=�>ßç�åCßÆ�(ßg> ßQ�>â¾= ßb áU àÆ� àl>ç¿¶=

�åÌßÐ=ßfå̄á¶>åE�> ß»åÃÉåª� àfßÃáß�ßÆ�(å á�ßJß£á²ße� ål>ç¿¶>åE�à½>ßºåáÝ=�Êë· ßràÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$.%
� ß×ßÆ�( á¼ àÃßJßÈåaáeß?�à½áÇß̄á¶=� àGë·ß̄ àÈ� ß×ßÆ�(àÅßÐ=ßaåe� àGë·ß̄ àÈßÆ�(åÐ> ß¢èb¶>åE�ßÍß·áFå̄á¶=� à̧ åFá̄ßJ ájßÈßÆ�( àG àìáß�� ç¼àM�$/%

*ßÐ>ß̄ ájåJ ái å×=�åÍçºëd¶=� à̧ áÂß?� àf àváß�
ژباړه

د باران غوښتنې )استقاء( د لمانځه د بيان باب 
)١( امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه ويلي دي: د باران په غو＊تنه ک３ په جماعت سره مسنون 
لمون＃ نشته، که خلک ي３ يوازې يوازې وک７ي جواز لري، استسقاء يوازې دعاء او استغفار دی. 
)۲( صاحبينو )رحمة اهلل عليهما( ويلي دي چ３ امام دې دوه رکعته لمون＃ ورک７ي، په هغو ک３ 

دې قرائت په جهر سره کوي. 
)۳( بيا دې خطبه ووايي او په دعاء ک３ دې مخ قبل３ ته ک７ی او امام دې خپل ＇ادر اړوي، قوم 

دې خپل ＇ادرونه نه اړوي او اهل ذمه دې د استسقاء لمان％ه ته نه را＄ي.
شرحه

د استسقاء تعريف: استسقاء په لغت ک３ باران غو＊تن３ ته وايي.
او په اصطالح ک３: د باران د بند＊ت او اوبو ته د اړتيا په وخت ک３ چ３ د ＇＋اک، حيواناتو او 
کروندو د خ７وبولو لپاره اوبه نه وي  د مسلمانانو له خوا په مخصوص ډول سره د باران غو＊تن３ 

ته ويل کي８ي.
په جماعت سره  لپاره  نزد د استسقاء  په  ابوحنيفه رحمه اهلل  امام  د  د باب اړوند مسائل: 

لمون＃ سنت نه دی.
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لمون＃  رکعته  دوه  ته  خلکو  سره  جماعت  په  به  امام  چ３  وايي  اهلل(  )رحمهما  صاحبين  او 
ورک７ي، په هغو ک３ دې قرائت په جهر سره وک７ي او له لمان％ه وروسته دې دوه خطب３ ورک７ي 

او امام به مخ قبلی ته دعا کوي او اهل ذمه نه ورته حاضري８ي. 
مستحبات: دا مستحب دى چ３ خلک له ابادې ＇خه بهر درې ور＄３ پرله پس３ د استسقاء 
لپاره وو＄ي،  په معمولي او متواضعو جامو ک３ به په عاجزۍ والړ شی چ３ له اهلل جل جالله 

＇خه ويريدونکي او سرونه ي３ ＊کته وي.
مستحب دى چ３ لمان％ه ته له ت， ＇خه مخک３ صدقه او خير خيرات وک７ي.

همدا شان مستحب دى چ３ روژه ونيسي.
مستحب دى چ３ له －ناهونو ＇خه په کثرت سره استغفار او ب＋نه وغواړي.

دا مستحب ده چ３ له ＄ان سره ＇اروي، زاړه او ماشومان هم وباسي.
�¼Ã·¶=�( æ̧ åQA�ßá� ß¦�Ø åQ> ß¢�(úe> ßu�ßá�ß¦�(> â£åª>ß¾�>âNÉ å§àº�>âNáÉ ß¦�>ß¿å̄ ái=� ç¼ àÃç·¶=} امام دې دا دعاء وايي
� ßKá¾ß?�×åC�ßÄß¶åC�×�à�=� ßKá¾?� ç¼ àÃç·¶=�(KÉ�=� ßµßb·ßE� åÊ áUß?Æ� ß́ ßJ�ße�áf àn¾=Æ�( ß́ »åÑ>ÃEÆ�µßa>F¢� å° ái=

*{æ� åU� ß�åC�> â¦ØßEßÆ�âÌçÇà®�>ß¿ß¶� ßKß¶ßhá¾ß?�>ßº� á̧ ß£ áQ=ßÆ�( ßOáÉß§á¶=�>ß¿áÉß· ß¢� á¹åhá¾ß?�(àÐ=ßfß̄ à«á¶=� àÀáß�ßÆ�èå�ß§á¶=
خلک دې قبل３ ته مخامخ په ناست３ د امام دعاء ته امين وايي.

الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:
د باران کيدلو لپاره کومه دعاء ويل کي８ي؟
چ３ باران ډ４ر شي بيا به کومه دعاء وايي؟

١. استسقاء تعريف ک７ئ.
۲.د استقاء مهم احکام کوم دي؟

د باران کيدلو مسنونه دعاء په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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نهه ديرشم لوست  

د تراويح لمونځ 

د تراويح لمون＃ سنت دی، ＄ان／７ی وخت او حکمونه لري،＇وک چ３ دا لمون＃ اداء کوي 
هغه ته ډ４ر اجرونه او ثوابونه ورکول کي８ي، نو را＄ئ چ３ وي３ پيژنو.      

�6 ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm�å½>ßÉå®� àH>ßE
� ßkáß��à½>ßºåáÝ= � á¼åÃåE � ßÊë· ßràÉßª �(åÐ> ßnå£á¶= � ßbá£ßE � ßÁ> ßvßºße �åfáÃ ßm� å�� àl>¿¶= � ß¤ å»ßJáß�� áÁß? � èG ßVßJ ájàÈßÆ �$-%
�* á¼åÃåE� àfåIÇàÈ� ç¼àM�(æÍß�åÆáfßI�ße=ßbá̄ åº�å á�ßJß�åÆáfßI� ȩ̈ à²�ß á�ßE� àkå·áß�ßÆ�( åÁ>ßJ ß»Éå· ájßI�æÍß�åÆáfßI� ȩ̈ à²� å�� æL>ß�åÆáfßI

�* ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm�åá�ß¦� å��æÍ ß¢>ßß�� å��àfáIßÇá¶=�Êç· ßràÈ� ß×ßÆ�$.%

ژباړه 
د روژې په مياشت ک３ د تراويح کولو د بيان باب 

)١( مستحب دى چ３ خلک د رمضان په مياشت ک３ د ماسختن له لمان％ه ＇خه وروسته 
سره را！ول شي او امام دوی ته د پن％و ترو４حاتو لمون＃ ورک７ي په هره ترويحه ک３ دوه سالمه 
وي، د هرو دوو ترويحو په من＃ ک３ دې د يوې ترويح３ په اندازه کيني، بيا دې دوی ته د وتر 

لمون＃ ورک７ي. 
)۲( له رمضان ＇خه پرته دې د وتر لمون＃ په جماعت سره نه کوي.

شرحه 
تراويح : تراويح د تَْرِويَحة جمع ده چ３ استراحت ته ويل کي８ي.  

ترويحه هغو مخصوصو ＇لورو رکعتونو ته ويل کي８ي چ３ دهغو له اداء کولو ＇خه وروسته يو 
＇ه دمه کول، او کيناستل سنت دي.

د تراويح لمون＃ په خاص ډول د رمضان په مياشت ک３ روا شوی دی او قيام رمضان هم ورته 
ويل کي８ي.
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د تراويح حکم: د تراويح لمون＃ په نارينه و او ＊％و دواړو سنت دی.
په جماعت سره د تراويح لمون＃ کول د کلي په خلکو سنت کفايي دی.

د تراويح رکعتونه: په لسو سالمونو سره د تراويح لمون＃ شل رکعته دی.
تراويح د لمانځه وخت :د تراويح د لمان％ه وخت د ماسختن له لمان％ه ＇خه د فجر تر 

راختلو پورې دی.
د  باب اړوند مسايل 

t په وترو باندې د تراويحو لوم７ی کول سنت دي.
t د شپ３ تر در４م３ برخ３ پورې د تراويحو ＄ن６ول مستحب کار دی، همدا شان تر نصف 

الليل پورې.
t له ＇لورو رکعتونو ＇خه وروسته د ＇لورو رکعتونو په اندازه کيناستل مستحب دي.
t د تراويحو په لمان％ه ک３ يو ＄ل په ！وله مياشت ک３ د قران کريم ختمول سنت دي.

t د تراويحو د لمان％ه قضاء په جماعت او يوازي نه راوړل کي８ي.

له خپلو مل／رو سره د تراويح او د تهجد د لمان％ه په توپير ک３ سره مناقشه وک７ئ.

١. د تراويح معنا ＇ه ده؟
۲. د تراويح د لمان％ه حکم ＇ه دی؟

۳. تراويح لمون＃ ته تراويح ول３ وايي؟
۴. د تراويح د لمان％ه رکعتونه ＇و دي؟

د تراويح د مشروعيت په هکله يوه مقاله وليکئ.
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څلويښتم لوست

د ويرې لمونځ 

اسالم د جماعت په لمان％ه ډ４ر ！ين／ار کوي، تر ＇و د مسلمانانو تر من＃ ！ولنيزه اړيکه دوامداره 
پات３ شي، ان د جن， او د خطر په وخت د د＊من د يرغل او ويرې په وخت ک３ ي３ د ويرې 

لمون＃ په ＄ان／７ي ډول روا ک７ی خو ساقط ک７ي يي ندی. 
��6 åáÇßá�=�åÌ ßØ ßq� àH>ßE

�(àÄß«á· ß]�âÍß«åÑ> ß{ßÆ�( ëÆ àbß£á¶=�åÄ áQßÆ� ß�C�âÍß«åÑ> ß{�6å á�ßJß«åÑ> ß{� ßl>ç¿¶=�à½>ßºåáÝ=� ß̧ ß£ ßQ� àáÇßá�=�bßJ ám=�=ßcC�$-%
� áK ßvßº �åÍßÉå¾>çN¶= �åÌ ßb áR çj¶= � áÀåº �àÄ ßiá?ße � ß¤ßªße �=cDª �(å á�ßIßb áR ßißÆ �âÍß£á²ße �Íß«åÑ> çì¶= �åÅ ådßÃåE �Êë· ßràÉßª
�âÍß£á²ße�à½>ºÝ=� á¼åÃåE�Êë· ßràÉßª�Ïßf á]àáÙ=�àÍß«åÑ> çì¶=� ß́ á·åI� áLßÐ> ßQßÆ�( ëÆ àbß£á¶=�åÄ áQßÆ� ß�C�àÍß«åÑ> çì¶=�åÅ åd ßÂ
� ß�ÆàáÙ=�àÍß«åÑ> çì¶=� áLßÐ> ßQßÆ�( ëÆ àbß£á¶=�åÄ áQßÆ� ß�C�=áÇàF ßÂßcßÆ�(=áÇ à»ë· ßjàÈ�áß�ßÆ�( ß¼ç· ßißÆ�ßbçÃ ßnßIßÆ�(å á�ßIßb áR ßißÆ
�åÄ áQßÆ � ß�C �=áÇ ßvßºßÆ �(=Ç à»ç· ßißÆ �=Æ àbçÃ ßnßIßÆ �(æÌßÐ=ßfå® �åá�ß§åE �(å á�ßIßb áR ßißÆ �âÍß£á²ße �(>â¾= ßb áU àÆ �=áÇç· ßrßª

�*=áÇ à»ç· ßißÆ�=áÆ àbçÃ ßnßIßÆ�(æÌßÐ=ßfå̄åE�å á�ßIßb áR ßißÆ�âÍß£á²ße�=áÇç· ßrßª�Ïßf á]àáÙ=�àÍß«åÑ> çì¶=� áLßÐ> ßQßÆ�( ëÆ àbß£á¶=
�Êë· ßràÈßÆ�(å á�ßJß£á²ße�åÍßÉå¾>çN¶>åEßÆ�å á�ßJß£á²ße� ß�ÆàáÙ=�åÍß«åÑ> çì¶>åE �Îç· ßq�(> â»Éå̄ àº �à½>ßºåáÝ=� ßÁ>ß²� áÁåDßª �$.%

*âÍß£á²ße�åÍßÉå¾>çN¶>åEßÆ�å á�ßJß£á²ße�( åHåfá§ßá�=� áÀåº� ß�ÆàáÙ=�åÍß«åÑ> çì¶>åE
� àáÇßá�=�çbßJ ám=� áÁåCßÆ�( á¼ àÃàI ßØ ßq� áKß· ßìßE� ß́ å¶ßc�=áÇà·ß£ßª� áÁåDßª�(åÌ ßØ çr¶=� å¹> ßU� å�� ßÁáÇà·åI>ß̄ àÈ� ß×ßÆ�$/%
�Îß· ß¢�=áÆàeåbá̄ßÈ�áß��=cC�(=áÆàÐ> ßm�æÍßÃ åQ� ëË?��C�åaÇ àR èj¶=ßÆ� å¥Ç à²èf¶>åE� ßÁÇàÒåºÇàÈ�(>â¾= ßb áU àÆ�>â¾>ßFá²àe�=áÇç· ßq

*åÍß·áFå̄á¶=� ß�C�åÄ àQßÇçJ¶=
ژباړه 

د ويرې د لمانځه د بيان باب 
)١( کله چ３ ويره ډ４ره شي: نو امام دې خلک دوه ډل３ ک７ي، يوه ډله به د＊من ته مخامخ ک７ي 
او بله ډله به په ده پس３ ودر８４ي، دې ډل３ ته دې يو رکعت او دوه سجدې لمون＃ ورک７ي، چ３ 
کله له دويم３ سجدې ＇خه سر را پورته ک７ي دا ډله دې د د＊من مخ３ ته والړه شي، هغه بله 
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ډله دې راشي او امام دې  هغو ته يو رکعت او دوه سجدې لمون＃ ورک７ي، تشهد دې ووايي 
او سالم دې و－ر＄وي او دوی دې سالم نه －ر＄وي او د د＊من مخ３ ته دې والړ شي لوم７نی 
ډله دې راشي او يوازې او ب３ له قرائته دې يو رکعت او دوه سجدې لمون＃ وک７ي، تشهد دې 

ووايي او سالم دې و－ر＄وي. 
)۲( که امام مقيم و، نو اول３ ډل３ ته دې دوه رکعته او دوهم３ ډل３ ته دې هم دوه رکعته لمون＃ 
ورک７ي، د ما＊ام په لمان％ه ک３ دې لوم７ۍ ډل３ ته دوه رکعته او دويم３ ډل３ ته يو رکعت لمون＃ 

ورک７ي.
)۳( د لمان％ه په وخت ک３ دې جن， نه کوي او که ي３ وک７، نو لمون＃ ي３ باطل شو، که ويره 
ډ４ره شوه، نو په سپرل９ دې يوازې يوازې هر لور ته چ３ کوالی شي لمون＃ وک７ي که ي３ قبل３ 

ته په مخ کولو وس نه درلود، رکوع او سجده دې په اشاره کوي.
شرحه 

د ويرې د لمانځه شرط :د د＊من شتون او نژد４والی د ويرې د لمان％ه لپاره شرط دی، که 
د＊من لرې وي، بيا جواز نه لري. له د＊من او له ＇يرونکو حيواناتو ＇خه و４ره يو حکم لري١.  

د لمانځه په حال کې جنګ کول: د لمان％ه په حال ک３ دې جن， نه کوي، که ي３ وک７، 
لمون＃ ي３ باطل دی.

که ويره ډ４ره شي، نو په سپرل９ دې يوازې يوازې لمون＃ وک７ی هر لور ته چ３ ي３ کوالی شي، 
که ي３ قبل３ ته په مخ کولو وس نه لرلو، رکوع او سجده دې په اشاره کوي.

زده کوونکي دې په خپلو من％ونو ک３ د ويرې د لمان％ه ＇رن／والي بيان ک７ي.
همدا شان د ويرې د لمان％ه د روا والي د حکمت په هکله دې مناقشه وک７ي.

١. د ويرې د لمان％ه شرط ＇ه دی؟
۲. د ويرې د لمان％ه د اداء کولو ＇رن／والي بيان ک７ئ.

۳. د لمان％ه په حال ک３ د جن， حکم ＇ه دی؟
۴. په لمان％ه ک３ د وسل３ لرل ＇ه حکم لري؟

١ - تحفة الفقهاء - )ج ١ / ص ١۷۸(
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يو څلويښتم لوست  

د جنازې د احکامو بيان

لمون＃  او  حاضريدل  ته  جنازې  لري  مسلمان  بل  په  ي３  مسلمان  يو  چ３  حقوقو  هغو  له  يو 
ورباندې کول دي، پدې لوست ک３ غواړو د جنازې په اړوند احکامو وپوهي８و. 

���6åhåÑ>ß¿ßá�=� àH>ßE
� ßL>ßº�=ßcåDßª�(å á�ßIßa>ßÃ çn¶=� ßÀë̄ à¶ßÆ� åÀßá�ßáÙ=�åÄë̄ åm�Îß· ß¢�åÍß·áFå̄á¶=� ß�C�ßÄ ëQ àÆ� à̧ àQçf¶=�ßf åvàJ áUà=�=ßcåC ßÆ�$-%

*åÄáÉß¿áÉ ß¢�=Ç àvç» ß¦ßÆ�(åÄáÉßÉáß��=Æèb ßm
�(àÄßE>ßÉåM�=Ç¢h¾Æ�(âÍß®áf å]�åÄåIßeáÇ ß¢�Îß· ß¢�=Çà·ß£ ßQßÆ�(åfÈåf çj¶=�Îß· ß¢�àÅÇ à£ ßußÆ�(àÄß· áj à¦�=Æàa=ßeß?�=ßcåC ßÆ�$.%

�* à° ßná¿ßJ ájàÈ� ß×ßÆ�( àxß» ávßà�� ß×ßÆ�(àÅÇàÒ çußÆßÆ
� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª�( åzàfàá�>åE�áÆß?�åeáb ëj¶>åE�Îß·á§àÈßÆ�(=âfáIßÆ�àÅßfÈåf ßi�àf ë»ßà�ßÆ�(ÄÉ·¢�ßÐ>ßá�=� ßÁÇ àvÉå«àÈ� ç¼àM�$/%

��* ëÊ å» áìåá�>åE�àÄàJßÉáå�ßÆ�àÄ àiá?ße� à̧ ßjá§àÈßÆ�( à\=ßfß̄á¶=�àÐ>ßá�>ßª
�Êå·ßÈ�>ßº� ß�C� ß̧ ßqßÆ�ábß®�ßÐ>ßá�=� çÁß?�ÏßfàÈ�ÎçJ ßU�(åÐ>ßá�>åE�� à̧ ßjá§àÉßª�åf ßjáÈßáÙ=�åÄë̄ åm�Îß· ß¢� à¤ ßR ávàÈ� ç¼àM�$0%
� ß̧ ßqßÆ�ábß®�ßÐ>ßá�=� çÁß?�ÏßfàÈ�ÎçJ ßU�(åÐ>ßá�>åE�� à̧ ßjá§àÉßª�( åÀßá�ßáÙ=�åÄë̄ åm�Îß· ß¢� à¤ ßR ávàÈ� ç¼àM�(àÄá¿åº� ßK á̂ çJ¶=

�*àÄá¿åº� ßK^çJ¶=�Êå·ßÈ�>ßº� ß�C
� ß×ßÆ�(àÄß· ßj ß¦�ãÐ áÊ ßm�àÄá¿åº� ßTßf ß]� áÁåDßª�(>â̄Éå®ße�> âV ájßº�àÄß¿ áìßE� àX ßjáß�ßÆ�(åÄáÉß¶C�àÅ àbå¿ ájàÈßÆ�àÄ àjå·áà�� ç¼àM�$1%

�*àÅßÐÇ àuàÆ� ß×ßÆ�(àÄß· áj à¦� àbÉå£àÈ
� àeÇàª> ß³á¶=ßÆ�åÄ åiá?ßeßÆ�(åÄåJßÉáå��Îß· ß¢� à�Çà¿ßá�=� à̧ ß£áà�ßÆ�(åÄå¾>ß«á²ß?� å��àÄà·ß£áß�ßÆ�(HÇNE�(àÄà« åná¿ßÈ�¼M�$2%

*åÅ åb åQ> ßjßº�Îß· ß¢
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ژباړه 
د جنازى د لمانځه د بيان باب

)١( کله چ３ يو ＇وک د ＄نکدن په حال ک３ وي، نو په ＊ي اړخ دې مخ د قبل３ په لور ک７ي 
او د شهادتينو تلقين دې ورته وشي، چ３ کله م７ شي نو دواړه ژام３ دې ورته وت７ي او ستر－３ 

دې ورپ＂３ ک７ي. 
)۲( چ３ غسل ورکول ي３ وغو＊تل نو د ک )تختى(د پاسه دې کي８دي او په عورت دې يو 
！وکر ور واچوي، جام３ دې ور＇خه وباسي او اودس دې ورته وک７ي، مضمضه او استنشاق 

نه ورکول کي８ي. 
)۳( بيا دې اوبه ورباندې توي ک７ي، ک ته دې خوشبويي په طاق شم５ر سره وشي، اوبو ته دې 
له بيرې او د اشنان له بو！ي سره جوش ورک７ای شي، که دا نه وي نو خالصي اوبه کافي دي، 

سر او ږيره دې په ِخْطِمي ) －ل خيرو( سره ور له ومين％ي. 
)۴( بيا دې په کي２ه ډډه ک７ي او په اوبو دې ومين％ي، تر دې چ３ وليدل شي چ３ اوبه تخت 
)ک( ته ورسيدې، بيا دې په ＊ی ډډه ک７ي او په اوبو او د بيرې په پا１و دې ومني％ي، تر هغ３ 

چ３ وليدل شي چ３ اوبه تخت ته ورسيدې. 
)۵( بيا دې کينوي او د ＄ان خواته دې تکيه ک７ي او －ي６ه دې ورته نرمه نرمه ومو＊ي،  که ＇ه 

ور＇خه ووتل هغه دې ومين％ي، غسل او اودس دوباره نه ورکول کي８ي.
)۶( بيا دې په ！وکر باندې وچ ک７ي، په کفن ک３ دې ونغاړي او په سر او ږيره دې خوشبوی او 

د سجدې په ＄ايونو دې کافور ور ول／وي.
شرحه 

د ځنکدن په وخت کې:
باندې شي، مخ  که پرچا د ＄نکدن ن＋３ ＊کاره شي، دا سنت عمل دی چ３ په ＊ي اړخ 
دې يى د قبل３ په لورک７ي. همدا راز په چا، چ３ د مرګ ن＋３ ＊کاره شي مستحب ده چ３ د 
شهادتينو کلم３ ورته تلقين شي،  او دده په مخ ک３ دى په زوره وويل شي چ３ واوريدل شي، 
خو دا دې ورته نه وايي چ３ دا کلم３ ووايه تر ＇و د نه ＄واب ونه وايي او بد －وماني ورباندې 

پيدا نه شي.
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له غسل څخه دمخه 
کله چ３ ＇وک م７ شي، نو په سورور ！وکر دې دواړه ژامي د سر خوا ته وت７ل شي او ستر－３ 

دې ورپ＂３ ک７ي.
د م７ي د غسل حکم 

د م７ي غسل په ژونديو فرض کفايي دی.
که ＄ين３ خلک په غسل ورکولو ک３ －６ون وک７ي، له نورو ＇خه فرض ساقطي８ی.

او که هي＆ يو هم غسل ورنه ک７ي، ！ول －ناه －اري８ي.
م７ي ته د غسل ورکولو څرنګوالی 

م７ی په داس３ تخته يا ک اي＋ودل کي８ي چ３ طاق شم５ر د خوشبويي لو－ی ورکول شوې وي، 
د م７ي عورت بايد له نامه ＇خه تر ＄ن／نونو پورې پ وي، بيا به جام３ ور＇خه ايستل کي８ي، 
دلمان％ه په ＇ير اودس به ورکول کي８ي، خو خوله او پوزه ي３ نه مين％ل کي８ي، بلک３ خوله او 
پوزه ي３ په النده ！وکر ور مسحه کي８ي، پر ！ول بدن باندې به ي３ داس３ اوبه اچول کي８ي چ３ په 

هغو ک３ زم９ ايشول شوې وي.
که د زم９ او اشنان اوبه پيدا نه ک７ئ، نو په خالصو اوبودې غسل ورک７ل شي. 

سر او ږيره به په خطمي )－ل خيرو( يا صابون سره ومين％ي، بيا دې په چپ اړخ ＇ملوي او 
بيا دې په ＊９ خوا ＇ملوي او  دومره اوبه دې ورباندې واچوي چ３ الندې پورې ورسي８ي. 

دومره اوبه دې ورباندې واچوي چ３ الندې برخ３ ته ورسي８ي.  
ورو  ورو  دې  －يده  ده  د  او  ک７ي  تکيه  د ＄ان خواته  دې  ورکونکي  او غسل  کينوي  دې  بيا 
ومو＊ي، که د مخ يا شا له خوا ＇ه شی ور＇خه ووت، هغه دې ومين％ي او غسل دې دوباره 
نه را－ر＄وي، بيا دې په ！وکر باندې وچ ک７ي او حنوط ) يو ډول خوشبو( دې دده په سر او ږيره 

ور ومو＊ي او کافور دې د سجدې په ＄ايونو ورته ول／وي. 
د م７ي نوکان او وي＋تان دې نه پرې کوي.

سر او ږيره دې نه ور ږمن％وي.
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که کوم ناروغ د ＄نکدن په حال ک３ وي تاسو ته ＇ه کول پکار دي؟ او کوم３ دعا －ان３ ويل 
سنت دي؟

په خپلو من％ونو ک３ د م７ي د غسل ＇رن／والي مناقشه ک７ئ.

١. د چاچ３ ＄نکدن وی له هغه سره ＇ه کول پکار دي؟
۲. له غسل ＇خه دمخه له م７ي سره ＇ه کول پکار دي؟

۳. د م７ي د غسل حکم بيان ک７ئ.
۴. د م７ي د غسل طريقه بيان ک７ئ.

هغه اداب چ３ د ＄نکدن واال سره په کار دي، هغه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دوه څلويښتم لوست  

د م７ي د تکفين احکام

په تير لوست ک３ په دې وپوهيدو چ３ له ناروغ سره د ＄نکدن په وخت ک３ او بيا له م７ي سره 
له غسله دمخه ＇ه کول په کار دي، همدا شان مو د م７ي د غسل احکام وپيژندل. اوس غواړو 

چ３ د م７ي د تکفين په احکامو وپوهي８و.

�=Æàf ßrßJá®=� áÁåDßª�(æÍßª>ß«å¶ßÆ�( æsÉå»ß®ßÆ�(æe=ßgC�6 æH=ßÇáMß?�åÍßM ßØßM� å�� à̧ àQçf¶=� ßÀç« ß³àÈ� áÁß?�àÍç¿ èj¶=ßÆ�$-%
� ç¼àM�(ÄáÉß· ß¢�àÅáÇß̄á¶ß@ßª�åf ßjáÈßáÙ=� åGå¾>ßá�>åE�=áÆàÐßbßJáE=�(åÄáÉß· ß¢�åÍßª>ß«ë·¶=� ç¬ß¶�=áÆàa=ßeß?�=ßcåDßª�(ßg> ßQ�å á�ßEáÇßM�Îß· ß¢

*> ßÂáÆ àbß̄ ß¢�àÄá¿ ß¢� àÁ>ß«á²ßáÙ=�ßf ånßJá¿ßI� áÁß?�=áÇàª> ß]� áÁåDßª�( åÀßá�ßáÙ>åE
�(> ßÂ>ßÈábßM �> ßÃåE � à�ßEáfàI �æÍß®áf å]ßÆ�(æe>ßå�ßÆ�( æsÉå»ß®ßÆ �(æe=ßgC �6 æH=ßÇáMß? �åÍ ßjáß�� å��àÌß?áfßá�= � àÀç« ß³àIßÆ �$.%
� ßK ß� � åsÉå»ß̄¶= � ß±Çßª � àe> ß»å�= � àÁÇ à³ßÈßÆ �(ßg> ßQ � æH=ßÇáMß? �åÍßM ßØßM �Îß· ß¢ �=Æàf ßrßJá®= � áÁåDßª �(æÍßª>ß«å¶ßÆ

�*> ßÂåeáb ßq�Îß· ß¢�> ßÂàfá£ ßm� à̧ ß£áà�ßÆ�(åÍßª>ß«·ë¶=
� àf ç»ßà� �ßÆ �(àÅ àfá£ ßm � àsß̄ á£àÈ �×Æ �(àÅ àfá« à� � èsß̄àÈ �×ßßÆ �(àÄàJßÉáå� � ß×ßÆ � åKëÉßá�= � àfá£ ßm � à\çf ßjàÈ � ß×ßÆ �$/%

*=âfáIßÆ�>ÃÉåª� ßTßeábàÈ� áÁß?� ß̧ áFß®� àÁ>ß«á²ßáÙ=

ژباړه 
)١( مسنونه طريقه په کفن کى داده چى س７ي ته د دريو جامو کفن ورک７ل شي: پرتوګ، کميس 
او ＇ادر، که په دوو جامو اکتفا وشي روا ده، کله چ３ ي３ په ＇ادر ک３ پيچ３، لوم７ى دې په 
کي０ اړخ پيل وک７ي او هغه دې ورباندې واچوي، بيا دې په ＊ي اړخ، که د کفن له خالصيدلو 

ويريدل، نو هغه دې وت７ي.
)۲( ＊％و ته په پن％و جامو ک３ کفن ورکول کي８ي: پرتوګ، کميس، ！يکری، يو ！وکر چ３ سينه 
ي３ ورباندې وت７ي او ＇ادر، که په در４و جامو اکتفا وشي جواز لري. ！يکری به د کميس د پاسه 

او تر ＇ادر الندې وي او وي＋تان دې  په سينه واچوي. 
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)۳( د م７ي وي＋تان او ږيره دې نه ږمون％وي، نوکان دې نه اخلي،  وي＋تان دې نه غو！ه کوي او 
کفن دې په طاق شم５ر سره خوشبو ک７اي شي مخک３ له دې چ３ م７ي پک３ ونغ＋تل شي.  

شرحه 
م７ي ته د کفن ورکولو حکمونه 

t م７ي ته کفن ورکول پر مسلمانانو فرض کفايي دی.
t كه ＄ين３ کسان م７ي ته کفن ورک７ي، نو د ！ولو مسلمانانو غاړه خالصي８ي.

t كه هي）وک کفن ورنه ک７ي نو ！ول پرې －ناه －اري８ي.
t د کفن ل８ه اندازه چ３ له مسلمانانو ＇خه فرض ساقط شي، دومره ده چ３ د م７ي ！ول 

بدن ورباندې پ شي.
t م７ي ته کفن د ده له هغه ＄ان／７ي مال ＇خه ورکول کي８ي چ３ په هغه ک３ د بل چا حق 
نه وي. که د ده مال نه وي بيا کفن په هغه چا الزم د ی چ３ په ژوند ک３ ي３ نفقه پرې الزمه 

وه. که هغه هم مال نه لري نو، بيا کفن له بيت المال ＇خه ورکول کي８ي.
t كه مسلمانانو بيت المال نه درلود، يا د کفن اخستل －ران و، نو بيا کفن د مسلمانانو په 

هغه ！ولي واجب دی چ３، وس ولري.
د کفن ډولونه 

کفن په درې ډوله دی:
١. سنت کفن

۲. د کفايت کفن 
۳. د ضرورت کفن

سنت کفن: د نارينه لپاره کميس، پرتوګ )اِزار( او ＇ادر )لفافه( دی.
د کفايت کفن: د نارينه لپاره پرتوګ او ＇ادر دی او تر دې کم مکروه دی.

د ضرورت کفن: د ضرورت په وخت ک３ چ３ ＇ومره ！وکر پيدا شي، که ＇ه هم کم وي چ３ 
صرف عورت ي３ پ شي.

غوره داده چ３ کفن سپين، نخي يا تاري وي.
ازار له سر ＇خه تر پ＋و پورې وي، لفافه تر ازار يو －ز اوږد وي او کميس له غاړې ＇خه تر پ＋و 
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پورې وي او د کميس لستو１ی نه وي.
نارينه ته د کفن ورکولو طريقه

نارينه ته د کفن ورکولو طريقه داده چ３ لوم７ی دې لفافه يا ＇ادر وغوړوي بيا دې په هغه برس５ره 
ازار، بيا دې کميس  کي８دى، اول دې کميس ورواغوندی، وروسته دې  ازار ورباندې رواړوي 
لوم７ی له چپ３ خوا ＇خه بيا له ＊ي خوا ＇خه، بيا دې لفافه ورباندې راواړوي اول له چپ３ خوا 

بيا له ＊ي خوا ＇خه، بيا دې د کفن دواړو خواوو ته غو！３ ورک７ي چ３ خالص نه شي.
د ښځې سنت کفن: لفافه، کميس، اِزار، خرقه )د سين３ ！وکر( او ِخَمار ) ！يکری( دی.

د ښځې کفايه کفن: پرتوګ، ＇ادر او ！يکری دی. 
د ښځې د ضرورت کفن: چ３ د ضرورت په وخت ک３ کوم ！وکر پيدا شي، ＊ه خبره داده 
چ３ خرقه )د سني３ ！وکر( ي３ له سين３ ＇خه تر ورنونو پورې وي او که تر نامه پورې وی هم 

جواز لري.
 ښځې ته د کفن ورکولو طريقه 

＊％３ ته د کفن ور اغوستلو طريقه داده چ３ لوم７ی دې لفافه)＇ادر( وغوړوي، بيا دې پرتوګ 
په ＇ادر برس５ره وغوړوي، بيا دې کميس ورباندې وغوړوي، لوم７ی دې کميس ورواغوندي، 
وي＋تان دې د دې په سينه باندې دوه کو＇９ ک７ي او په کميس له پاسه دې واچوي، بيا دې 
خمار په سر ورواړوي، خمار دې نه پيچي او نه دې غو！ی ورکوي، بيا دې ازار له چپ３ خوا او 
بيا له ＊９ خوا ＇خه  ورباندې راواړوي، بيا دې سينه په خرقه وروت７ي او په پاي ک３ دې لفافه 

ورباندې را واړوي.

له خپل ＊وونکي سره د س７ي او ＊％３ د کفن د توپير په هکله مناقشه وک７ئ.

 
١. مسلمانانو ته د م７ي د تکفين حکم ＇ه دی؟

۲. که ＄ين３ خلک م７ي ته کفن ورک７ي ايا له نورو ＇خه فرض ساقطي８ي؟
۳. دس７ى او ＊％ى د کفن ل８ه اندازه کومه ده چ３ له مسلمانانو ＇خه ورباندې فرض کفايه 
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ساقطي８ي؟
۴. له کوم مال ＇خه کفن ورکول کي８ي؟

۵. د کفن ＇و ډولونه دي؟
۶. د س７ي او ＊％３ د کفن طريقه بيان ک７ئ؟

مسنون کفن کوم دی؟ ＄واب ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دري څلويښتم لوست 

د جنازې لمونځ

په تير درس ک３ مو د م７ي د تکفين احکام وپيژندل، اوس غواړو چ３ د جنازې د لمان％ه په 
احکامو وپوهي８و

�áç�� áÁDßª�(ßf ßv ßU�=ßcC� àÁ> ßìá· èj¶=�åÄáÉß· ß¢�åÌ ßØ çr¶>åE� ål>ç¿¶=� ß�áÆß?ßÆ�(åÄáÉß· ß¢�=áÇç· ßq�àÄá¿åº�=Ç à¦ßfßª�=ßcåDßª�$-%
�(Á>ì· àj¶=ßÆ�( äÊå¶ßÇá¶=�ß� ß¦�åÄáÉß· ß¢�Îç· ßq� áÁåDßª�( ëÊå¶ßÇá¶=� ç¼àM�( ëÊß�=�å½>ºC� à¼Èåbá̄ßI� èG ßVßJ ájàÉßª�(áf àváß�

*àÅ ßb£ßE� ßÊä· ßràÈ� áÁ?�æb ßU×�áhàß��áß�� èÊå¶ßÇá¶=� ßÎç· ßq� áÁåCßÆ�( èÊå¶ßÇ¶=�ßa> ß¢?
*åÅåá�ß®�Îß· ß¢� ßÎë· àq�åÄáÉß· ß¢� ç̧ ßràÈ�áß�ßÆ� ßÀåªàa� áÁåDßª�$.%

�Êë· ßràÈßÆ�âÍßÉå¾>ßM�âÌß�åF á³ßI�àë� ß³àÈ� ç¼àM�(> ßÃßFÉå̄ ß¢� ß�>ß£ßI�ßç�=� àb ß»áß��âÌß�åF á³ßI�ßë� ß³àÈ� áÁß?�6àÌ ßØ çr¶=ßÆ�$/%
�âÌß�åF á³ßI�àë� ß³àÈ� ç¼àM�(ß�å»å· áj à»á·å¶ßÆ�( åKëÉ ß»á·å¶ßÆ�(åÄ åjá«ß¿å¶�> ßÃÉåª�Ç à¢ábßÈ�âÌß�åF á³ßI�àë� ß³àÈ� ç¼àM�(U�ëå�ç¿¶=�Îß· ß¢

�* à¼ë· ßjàÈßÆ�(âÍß£åE=ße
*æÍ ß¢>ßß��åb åR ájßº� å�� æKëÉßº�Îß· ß¢�Îç· ßràÈ� ß×ßÆ�$0%

ژباړه 
)١( له کفن ＇خه تر فراغت وروسته دې لمون＃ ورباندې وک７ي، د امامت لپاره تر ！ولو حقدار 
سلطان دی، که حاضر شو او که حاضر نشو، نو د کلي د امام مخته کول مستحب دي، بيا 
ولي، که چ５رې په هغه )م７ي( باندې له ولي او سلطان ＇خه پرته بل ＇وک لمون＃ وک７ي، ولي 
ي３ را－ر＄والي شي، که ولي ورباندې لمون＃ وک７ي نو بيا له ده وروسته هيچا ته روا نه ده چ３ 

لمون＃ پرې وک７ي. 
)۲( که خاوروته وسپارل شي او لمون＃ ورباندې نه وي شوی د هغه په قبر دې لمون＃ وشي.

)۳( د لمان％ه طريقه داده چ３ امام يو تکبير ووايي، بيا به ورپس３ د اهلل تعالی حمد او ثنا ووايي، 
بيا به دويم تکبير ووايي او په نبي کريم  X باندې به درود ووايي، بيا به بل تکبير ووايي  او 
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په هغه ک３ به د ＄ان، م７ي او مسلمانانو لپاره دعاء وک７ي، په پای ک３ به ＇لورم تکبير ووايي 
او سالم به و－ر＄وي. 

)۴( د جنازې لمون＃ دې د جماعت په مسجد ک３ نه کوي.
شرحه 

د جنازې د لمانځه حکم
د جنازې لمون＃ په مسلمانانو کفايي فرض دی.

د جنازې لمونځ دوه رکنه لري
١. ＇لور تکبيرونه، هر تکبير د يوه رکعت درجه لري.

۲. والړه، د جنازې لمون＃ په ناسته ب３ له عذره جواز نه لري.
که م７ی بالغ وي، نارينه وي او که ＊％ه دا دعاء به وايى:

�(>ß¾>ßNá¾à? ßÆ�(>ß¾åfß²ßcßÆ�(>ß¾å�åFß²ßÆ�(>ß¾å�å§ ßqßÆ�(>ß¿åFåÑ> ß¦�ßÆ�(>ß¾ åb åÂ> ßmßÆ�(>ß¿åJëÉßº�ßÆ�(>ß¿ëÉßå��áfå« á¦=� ç¼ àÃç·¶=} �
����*{ åÁ>ß�åáÝ=�Îß· ß¢�àÄçªßÇßJßª�>ç¿åº�àÄßJáÉçªßÇßI� áÀßºßÆ�(å½ ßØ áiåáÝ=�Îß· ß¢�åÄåÉ áUß@ßª�>ç¿åº�àÄßJáÉßÉ áUß?� áÀßº� ç¼ àÃç·¶=

او که م７ی کوچنی هلک وي نو دا دعاء به وايي:
.{â>£ç« ßnàº�Æ��â>£ª>m�>ß¿ß¶�àÄá·ß£ áQ=�Æ�(=âf á]c�ßÆ�=fQ?�>ß¿ß¶�àÄá·ß£ áQ=�Æ�(> â{ßfßª�>ß¿ß¶�àÄá·ß£ áQ=� ç¼ àÃç·¶= }�

او که م７ی کوچن９ نجل９ وي بيا دې دغه دعاء وايي:
*{âÍ£ç« ßnàº�Æ��âÍ£ª>m�>ß¿ß¶�> ßÃá·ß£ áQ=�Æ�(=âf á]cß�Æ�=fQ?�>ß¿ß¶�> ßÃá·ß£ áQ=�Æ�(> â{ßfßª�>ß¿ß¶�> ßÃá·ß£ áQ=� ç¼ àÃç·¶=}

له ＇لورم تکبير ＇خه  وروسته دې په سالم －ر＄ولو سره لمون＃ ختم ک７ي.
له تحريمه تکبير پرته به په نورو تکبيرونو ک３ السونه نه پورته کوي.

اړوند مسايل
نه  بيا دا لمون＃  t که د م７ي ولي )سرپرست او نژدې خپل( د جنازې لمون＃ ورک７ي نو 

را－ر＄ي.
t که م７ی د جنازې له لمان％ه ＇خه پرته ＊خ شي، نو د ده په قبر باندې تر هغه وخته پورې 

چ３ دی ش７يدلی نه وي، لمون＃ کوالی شی.
t که ډ４ري جنازې حاضرې شوې، نو ＊ه داده چ３ په هر م７ي بيل بيل لمون＃ وک７ی شي 
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او دا هم روا ده چ３ په ！ولو جنازو يو ＄ل لمون＃ وشي.
t که امام په ！ولو جنازو يو لمون＃ کولو، نو طريقه ي３ داده چ３ دامام مخته دې د جنازو يو 
صف جوړ شي، لوم７ی دې د نارينه وو جنازې، بيا دې د کوچنيانو جنازې او بيا د ＊％و 

جنازې کي８دي.

د جنازې د لمانځه طريقه 
د جنازې دلمان％ه د اداء کولو طريقه داده چ３ امام دې د م７ي د سين３ برابر ودر８４ي، مقتديان 
دې د امام شاته صفونه جوړ ک７ي او هر يو دې دا نيت وک７ي چ３ د اهلل تعالی د عبادت په تو－ه 
د جنازې د لمان％ه فريضه اداء کوم او مقتديان به د امام دمتابعت نيت هم کوي، بيا به تحريمه 
تکبير ووايي او له تکبير سره به السونه هم پورته ک７ي، بيا به ثناء ووايي، په دويم تکبير ويلو 
سره دې السونه نه پورته کوي او په نبي کريم H به درود ووايي، بيا به در４م تکبير ووايي او 
به ＇لورم تکبير  به دعاء کوي، وروسته  ته  ！ولو مسلمانانو  او  پورته کوي، م７ي  نه  به  السونه 
ووايي، السونه دې نه پورته کوي او دوه سالمه به و－ر＄وي، يو سالم ＊ي لور او بل سالم کي０ 

لور ته.

يو زده کوونکي دې د جنازى لمون＃ عمًال په جهر سره نورو ته ورو＊ي３.

١. پر م７ی د جنازې د لمان％ه حکم ＇ه دی؟
۲. که يو مسلمان په م７ې دجنازې لمون＃ وک７ي، ايا د نورو له غاړې ساقطي８ي؟

۳. د جنازې د لمان％ه ارکان کوم دي؟
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۴. چ３ م７ی بالغ وي کومه دعاء ويل کي８ي؟
۵. که م７ي ماشوم وي د هلک او نجلی په جنازه کومه دعاء لوستل کي８ي؟

۶. د جنازې د لمان％ه د اداء کولو طريقه بيان ک７ئ؟

د جنازې په لمان％ه ک３ چ３ کوم３ دعاء －ان３ لوستل کي８ي هغه  درې واره په خپلو کتابچو 
ک３ وليکئ.
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څلور څلويښتم لوست

د م７ي د خښولو احکام

په تير درس ک３ مو د جنازې د لمان％ه احکام وپ５ژندل، اوس غواړو چ３ د م７ي د ＊خولو 
احکام وپ５ژنو.

�=ßcåDßª�( åGßFßá�=� ßÁáÆàa�ß�å¢åf ájàº�åÄåE� ßÁáÇ ànáß�ßÆ�( å¤ßEáeßáÙ=�åÄ å»åÑ=ßÇß̄åE�=áÆ àd ß]ß?�åÅåfÈåf ßi�Îß· ß¢�àÅÇà·ßß��=ßcåDßª�$-%
* å¹> ßQëf¶=� å±>ß¿ á¢ß?� áÀ ß¢� ß¤ ßuÇàÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�=áÇ àjå·áß�� áÁ?� ål>ç¿·å¶�ßÅåf à²�(åÅåá�ß®� ß�C�=áÇ à§ß·ßE

�Ëådç¶=� ß¹>ß®�åÅ åbáß�� å�� ß¤ åuàÆ�=ßcåDßª�(Íß·áFå̄á¶=�Êå·ßÈ�>çå�� àKëÉßá�=� à̧ ß]ábàÈßÆ� àb ßVá·àÈßÆ�(àá�ß̄á¶=� àfß«áà�ßÆ�$.%
�*åÄáÉß· ß¢�àå�ç·¶=�ÏçÇ ßjàÈßÆ�(åÍß·áFå̄á¶=� ß�C�àÄ çQßÇàÈßÆ�(åç�=� å¹Ç àiße�åÍç·åº�Îß· ß¢ßÆ�åç�=� å¼ ái>åE�6àÄ à£ ßvßÈ

�àá�ß̄á¶=� à¼ç¿ ßjàÈßÆ�(åÄáÉß· ß¢� àH=ßè�¶=� à¹>ßÃàÈ� ç¼àM� åG ßrß̄á¶>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�( àG ßnßá�=ßÆ�(èf àQ áÛ=�àÅßf á³àÈßÆ�$/%
�* àX çì ßjàÈ� ß×ßÆ

�æÍß®áf å]� å�� ßTåeáaà?� ç̧ åÃßJ ájßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßÊë· àqßÆ� ß̧ åj à¦ßÆ�( ßÊëà��åÌßa ß×åÇá¶=� ßbá£ßE� ç̧ ßÃßJ ái=� áÀßºßÆ�$0%
*åÄáÉß· ß¢� ç̧ ßràÈ�áß�ßÆ

ژباړه 
)١( کله چ３ م７ی په ک ک３ لي８دوي )وړي( د ک ＇لور واړه پ＋３ دې ونيسي په چ＂کی سره 
دې وړي، من６ې دې نه وهي، کله چ３ قبر ته ورسي８ي د س７و له اوږو د م７ي له اي＋يدو ＇خه 

مخک３ د خلکو کيناستل مکروه دي. 
)۲( قبر به وکيني او لحد به پک３ جوړ ک７ي، م７ی به د قبل３ له لورې وردننه ک７ي، م７ی چ３ 
�=�} او مخ دې ورته  å¹Ç àiße�åÍç·åº�Îß· ß¢ßÆ�åç�=� å¼ ájåE}په قبر ک３ ږدي نو اي＋ودونک３ دې دا وايي�

قبل３ ته ک７ي او د کفن غو！ه به وسپ７ي او خ＋ت３ به پر لحد باندې برابرې ک７ي. 
)۳( پخ３ خ＋ت３ او لر－３ مکروه دي، خو قصب )نالن( اي＋ودل باک نه لري، بيا به خاورې 
ورباندې واړوي او قبر به د اوښ د کوپي په شان )ماهي پشت( جوړ ک７ي او ＇لور کنجه دې 
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نه جوړوي. 
)۴( که ماشوم پيدا شي غ８ وک７ی )ژوندی وي(، نو نوم به پرې کي８دي، غسل به ورک７ي او 
لمون＃ به ورباندې وک７ي، که غ８ ونه ک７ي په ！وکر ک３ به ي３ ونغاړي )او دفن به ي３ ک７ي( او 

لمون＃ به ورباندې نه کوي.

شرحه 
د جنازې د پورته کولو حکمونه 

�tهديرې پورې م７ی پورته کول او وړل په مسلمانانو باندې فرض کفايي دي،  پخپله نبي 
کريم H د سعد بن معاذ W جنازه پورته ک７ې ده.

t پر ＇لورو کسانو د جنازې پورته کول سنت دي. جنازه دې په چ＂کی او ت５زي سره وړي 
خو دومره هم نه چ３ م７ی سره و＊وروي.

�tد جنازې شاته تلل تر دې ＊ه دي چ３ ＇وک ي３ مخته روان وي، په ＄مکه باندې د 
جنازې له اي＋ودلو ＇خه مخک３ ک＋يناستل مکروه دي.

دم７ي د خښولو حکمونه
�tسنت داده چ３ د قبر ژور والی به ل８ تر ل８ه د انسان د لوړوالي )قامت( د نيمايي په اندازه 

وي او که د قامت تر نيمايي زيات ژور شي دا ＊ه کار دی.   
t ＊ه داده چ３ لحد په قبر ک３ وي او شق دې نه وي، که ＄مکه پسته نه وي، م７ی به په 

قبر ک３ د قبل３ له لورې ږدي.
 .{�=� å¹Ç àiße�åÍç·åº�Îß· ß¢ßÆ�åç�=� å¼ ájåE}�:وک چ３ م７ی په قبر ک３ ږدي دا دعاء به وايي＇ t
م７ی به په قبر ک３ په ＊ي اړخ قبل３ ته مخامخ ک７ي، چ３ م７ی په قبر ک３ کي８دي، نو د کفن 

غو！３ به ي３ وسپ７ي.
د  بيا  نو  وي  نارينه  م７ی  که  او  کوي  ستر  ي３  به  قبر  ږدي،  ک３  قبر  په  ＊％ه  چ３  کله   t

قبرسترضروري نه دی. 
t چ３ م７ی په لحد يا په شق ک３ کي＋ودلی شي نو، قبر دې په خ＋تو يا په نالنو بند ک７ي، 
قبر په پخو خ＋تو يا په لر－و بندول مکروه دي، خو که ي３ اوم３ خ＋ت３ يا نالن پيدا نک７ل 

بيا کراهت نه لري.
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t بيا دې په م７ي باندې خاورې ور واړوي، قبر دې داس３ جوړ ک７ي لکه د اوښ کوپان 
)ماهي پشت( او ＇لور کونجه دې نه جوړوي. 

t پر قبر باندې د ＊ايست او تفاخر لپاره ودان９ او تعمير جوړول حرام دي او همدارن／ه د 
قبر د مضبوط والي لپاره ودان９ جوړول هم مکروه دي.

t په کور ک３ د م７ي ＊خول مکروه دي، ＄که چ３ په کور ک３ ＊خيدل د انبياء کرامو له 
＄ان／７تياوو ＇خه ده.

t د ضرورت په وخت ک３ په يوه قبر ک３ له يوه ＇خه زيات م７ي خ＋ول جواز لري.
t که په يوه قبر کی له يوه زيات م７ی خ＋يدل، نو دا مستحب ده چ３ د دوو م７يو په من＃ 

ک３ دې په خاورو سره جال والی راولي.
t که په ک＋ت９ ک３ ＇وک م７ شي نو غسل او کفن دې ورک７ي او لمون＃ دې ورباندې وک７ي 
او سمندر ته دې واچوي، خو دا هغه مهال چ３ وچه ＄مکه ليري او دا ويره وي چ３ م７ی 

به خراب شي.
مستحب ده چ３ م７ي دې په هغه ＄ای ک３ ＊خ ک７ي، په کوم ＄ای ک３ چ３ م７ شي او م７ی 

له يوه ＄ای ＇خه بل ＄ای ته تر يو يا دوو ميلو زيات نقل کول مکروه دي.

زده کوونک３ دې په خپلو مين％ونو ک３ په الندې موضوع －انو ک３ سره مناقشه وک７ي:
١. د جنازې د پورته کولو او وړلو طريقه ＇ه ده؟ 

۲. د قبر د کيندلو ＇رن／والی، په هغه ک３ د م７ي اي＋ودل او مسنوني دعا－اني.

١. هديرې ته د م７ي د وړلو حکم ＇ه دی؟
۲. ايا رسول اهلل H د چا جنازه هديرې ته وړې ده؟

۳. د جنازې په اوچتولو او وړلو ک３ کوم３ چارې سنت دي؟
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۴. د جنازې په اوچتولو او وړلو ک３ کوم３ چارې مستحب دي؟
۵. دم７ى د ＊خولو مهم حکمونه کوم دي؟

په خپلو کتابچو ک３ د قبرونو د زيارت آداب وليکئ.
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پنځه څلويښتم لوست 

د شهيد احکام

په ت５رو درسونو ک３ مو د مطلق م７ي احکام وپيژندل چى په خپل مرګ م７ وي، اوس غواړو 
شهيد وپ５ژنو، ＄که چ３ په تکفين او غسل ک３ ي３ حکم له نورو م７يو سره توپير او په فضيلت 

ک３ ＄ان／７تياوې لري.

��6 åbÉåÃ çn¶=� àH>ßE
� ßÁáÇ à»å· ájàá�=�àÄß·ßJß®�áÆß=�(åÍU=fß�=�ãfßMß?�åÄåEßÆ�åÍß²ßfá£ßá�=� å��ßb åQ àÆ�áÆß?�( ßÁáÇ à²åf ánàá�=�àÄß·ßJß®� áÀßº� àbÉåÃ çn¶=�$-%

* à̧ ßjá§àÈ� ß×ßÆ�(åÄáÉß· ß¢�Îç· ßràÈßÆ�� àÀç« ß³àÉßª�(ãÍßÈåa�åÄå·áJß̄åE� áGåß����Æ�(> â»á· à�
�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*èå� çr¶=�= ßdß²ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ß̧ åj à¦� àGà¿àá�=�ßbåÃ ánàJ áià=�=ßcåC ßÆ�$.%

* åÁ ßØ ßjá§àÈ� ß×
�( àÇ ánßá�=ßÆ�( è¬àá�=ßÆ�( àÆáfß«á¶=�àÄá¿ ß¢� à¥ßhá¿àÈßÆ�(àÄàE>ßÉåM�àÄá¿ ß¢� à¥ßhá¿àI� ß×ßÆ�(àÄ àºßa�åbÉåÃ çn¶=� áÀ ß¢� à̧ ßjá§àÈ� ß×ßÆ�$/%

* à\ ßØ ëj¶=ßÆ
�ÎçJ ßU�>éÉ ßU�Îß̄áFßÈ�áÆß?�(ÏßÆ=ßbàÈ�áÆß?�( ßHßf ánßÈ�áÆß?�( ß̧ à²á@ßÈ� áÁß?�6 àP>ßNåIáe å×=ßÆ� ß̧ åj à¦� çOàIáeà=� áÀßºßÆ�$0%

*â>äÉU�åÍß²ßfá£ßá�=� áÀåº� à̧ ß̄á¿àÈ�áÆß?�( à̧ å̄ á£ßÈ�ßÇ àÂßÆ�æÌ ßØ ßq� àKá®ßÆ�åÄáÉß· ß¢� ßÊ åváß�
� å¥> çìà®�áÆß?�(åÌ> ß§àFá¶=� áÀåº� ß̧ åJà®� áÀßºßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßÊë· àqßÆ� ß̧ åj à¦� æt> ßrå®�áÆß?� úb ßU� å�� ß̧ åJà®� áÀßºßÆ�$1%

���*åÄáÉß· ß¢� ç̧ ßràÈ�áß��( å°Èåf çì¶=

ژباړه 
د شهيد د بيان باب:

)١( شهيد هغه ＇وک دی چ３ مشرکانو وژلی وي يا د جن， په ميدان ک３ پيدا شي او د زخم 
ن＋ه پرې وي، يا مسلمانانو په ظلم سره وژلي وي او په قتل سره ي３ ديت واجب شوی نه وي، 
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نو )هغه ته( کفن ورکول کي８ي، لمون＃ ورباندې کي８ي او غسل نه ورکول کي８ي. 
)۲( که جنب شخص  شهيد شي د امام ابوحنيفه رحمه اهلل په قول غسل ورکول کي８ي، همدا 
شان  صبي )کوچني ته چ３ شهيد شي ( او امام ابو يوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما 

ويلي چ３ دوي دواړو ته  غسل نه ورکول کي８ي.
)۳( له شهيد ＇خه د هغه وينه نه مين％ل کي８ي، جام３ ي３ ور＇خه نه ايستل کي８ي، پوستين، 

موزې، د مالوچو جام３ )لکه چپنه( او وسله ور＇خه لرې کي８ي.
يا ＇ه  او －＂ه داده چ３ ＇ه وخوري،  )۴( چا چ３ －＂ه پورته ک７ه هغه ته غسل ورکول کي８ي 
و＇＋ي، يا عالج وک７ي، يا دومره ژوندی پات３ شي چ３ د لمان％ه وخت ورباندې تير شي او 

دی په هوش ک３ وي او يا د جن， له ميدان ＇خه ژوندي يووړل شي.
)۵( که ＇وک په حد )د حد په جاري کيدلو( يا په قصاص ووژل شي، غسل ورکول کي８ي او 
لمون＃ ورباندې کي８ي، که له باغيانو، يا الرې وهونکو ＇خه ＇وک ووژل شي، لمون＃ ورباندې 

نه کي８ي.

شرحه 
شهيد څوک دی؟

د شهيد تعريف د متن په لوم７ۍ برخه ک３ رو＊انه شوی.
د شهيد ډولونه 

شهيدان په درې ډوله دي: 
١. د دنيا او أخرت شهيد چ３ دا کامل شهيد دی.

۲. د أخرت شهيد.
۳. د دنيا شهيد.

کامل شهيد: کامل شهيد هغه دی چ３ مسلمان، عاقل، بالغ او له لوي３ ب３ اودس３ )جنابت( ＇خه 
پاک وي، له ويشتلو وروسته داس３ م７ شي چ３ د ژوند له منافعو ＇خه －＂ه وانخلي لکه خوړل، ＇＋ل، 

خوب، عالج کول او په ده باندې د يوه لمان％ه وخت داس３ تير نشي چ３ دی په سد ک３ وي.
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د کامل شهيد حکم
د کامل شهيد حکم دادی چ３ غسل نه ورکول کي８ي، له خپلو وينو او جامو سره خ＋ي８ي. د 
ضرورت مطابق د ده په جامو ک３ کمی او زياتی کي８ي، د ！ولو جامو ايستل ور＇خه مکروه دي 

او په أخرت ک３ ور لره ډ４ر اجرونه او ثوابونه دي.
د آخرت شهيد: هغه شهيد دی چ３ له ت５رو شرطونو ＇خه کوم شرط  پک３ نيم／７ی وي، 
نو په ده باندې د شهيد احکام نه جاري کي８ي، يوازې د أخرت شهيد بلل کي８ي او هغه اجر به 

ورکول کي８ي چ３ له شهيدانو سره ي３ وعده شوې ده.
د آخرت د شهيد حکم 

شان  په  م７و  نورو  د  لمون＃  او  کفن  کي８ي،  ورکول  غسل  دادی چ３  شهيد حکم  دغس３  د 
ورباندې کي８ي.

د دنيا  شهيد:  دا هغه منافق دی چ３ د مسلمانانو په صفونو ک３ م７ شي.
د دنيا  د شهيد حکم  

دغه شهيد ته غسل نه ورکول کي８ي او خپل３ جام３ ي３ کفن －２ل کي８ي، ظاهر ته په کتو سره د 
شهيد په شان لمون＃ ورباندې کي８ي.

بحث  ک３  مين％و  خپلو  په  هکله  په  والي  غوره  د  د شهيد  او  توپير  د  م７يو  نورو  او  د شهيد 
وک７ئ.

١- شهيد ＇وک دی؟
۲- شهيد ته ول３ شهيد وايي؟
۳- د شهيد ډولونه کوم دي؟
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۴- کامل شهيد کوم دی؟
۵- يوازې د دنيا او يوازې د آخرت شهيد کوم دی،او ＇ه فرق لري؟

د شهادت او د شهيد د مقام او فضيلت په هکله يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه 
نه وي.
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شپ８ څلويښتم لوست

لمونځ په کعبه کې

له کعب３ ＇خه د باندې د لمان％ه په حکم پوه شوو. اوس غواړو د کعب３ په دننه ک３  د لمان％ه 
په حکم پوه شو. فقهاء کرامو لوم７ی صورت مخته ک７، ＄که چ３ هغه ډ４ر پي＋ي８ي.

��6åÍßFá£ ß³á¶=� å��åÌ ßØ çr¶=� àH>ßE
�*> ßÃà·á«ß¾ßÆ�>ßÃ àuáfßª�ãÌßhåÑ> ßQ�ÍFá£ ß³á¶=� å��àÌ ßØ çr¶=�$-%

�¼ àÃá¿åº� ß̧ ß£ ßQ� ßÀºßÆ�(ßg> ßQ�å½>ßºåáÝ=�åfáÃ ß�� ß�C�àÅßfáÃ ß�� á¼ àÃ àvá£ßE� ß̧ ß£ ßRßª�æÍ ß¢> ß»ßå|�à½>ßºåáÝ=�Îç· ßq� áÁåDßª�$.%
�*àÄàIØ ßq�áhàß�� ß��å½>ßºÝ=�åÄ áQßÆ��C�àÅßfÃ ß�

�(å½>ßºÝ=�åÌØ ßråE�=áÇç· ßqßÆ�(åÍßFá£ ß³á¶=� ß¹áÇ ßU� àl>ç¿¶=� ß°ç·ßß��(å½=ßfßá�=�åb åR ájßá�=� å��à½>ßºåáÝ=�Îç· ßq�=ßcåC ßÆ�$/%
�*å½>ßºåáÝ=� åGå¾> ßQ� å�� áÀ à³ßÈ�áß��=ßcC�àÄàI ßØ ßq� áLßg> ßQ�å½>ßºåáÝ=� áÀåº�åÍßFá£ ß³á¶=� ß�C� ßHßfá®ß?� á¼ àÃá¿åº� ßÁ>ß²� áÀ ß»ßª

��*àÄàI ßØ ßq� áLßg> ßQ�åÍßFá£ ß³á¶=�åfáÃ ß��Îß· ß¢�Îç· ßq� áÀßºßÆ�$0%
ژباړه 

په کعبه کې د لمانځه دبيان باب: 
١ -په کعبه ک３ دننه لمون＃ جائز دي، فرض وي او که نفل. 

)۲( که امام په کعبه ک３ په جماعت سره لمون＃ کولو او ＄ين３ مقتديانو خپله شا د امام شاته ک７ه 
دا جواز لري، که له دوی ＇خه ＄ينو خپله شا د امام مخ ته ک７ه د دوی لمون＃ جواز نه لري. 

)۳( که امام په مسجد الحرام ک３ لمون＃ کاوه، خلک دې د کعب３ چاپيره ودر８４ي او امام سره 
دې لمون＃ وک７ی، ＇وک چ３ له دوی ＇خه کعب３ ته تر امام ورنژدې و لمون＃ ي３ جواز لري 

که د امام په خوا )طرف( ک３ نه و. 
)۴( که چا د  کعب３ په چت لمون＃ وک７ لمون＃ ي３ جواز لري.

شرحه 
کعبى ته له دې امله کعبه وايي چ３ بنا ي３ لوړه او ＊کاره ده او د پ＋３ ＊نگري ته هم له دې کبله 

په عربي ک３ کعب ويل ک８５ي چ３ لوړ او ＊کاره دي.
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په کعبه کې دننه او شاو خوا لمونځ:موږ په دې وپوهيدو چ３ شرعا د کعب３ يوې برخ３ ته 
يا د هغی لورته مخامخ در４دل ضروري دي، له رسول اهللU ＇خه ثابته ده چ３ هغوى د مک３ 

مکرم３ د فتح３ په ورځ د کعب３ من＃ ته تشريف يووړ او هلته ي３ لمون＃ وک７. 
د کعب３ په من＃ ک３ لمون＃ جواز لري هغه فرض وي او که نفل.

که امام په جماعت سره لمون＃ کوي، په دې ک３ ＇لور صورتونه دي:
١. که ي３ مخ د امام شاته ک７، جواز لري.
۲. که ي３ شا د هغه شاته ک７ه، جواز لري.

۳. که ي３ مخ د هغه مخ ته ک７ جواز لري، که د دواړو تر من＃ پرده نه وه، مکروه دی.
۴. که ي３ شا د امام مخ ته ک７ه دا جواز نه لري ＄که له امام ＇خه لوم７ى شو. که امام دننه 
په کعب３ ک３ وي دروازه هم خالصه وي او خلک له بهره ورپسي اقتداء وک７ي، اقتداء ي３ 
صحيح ده، ＄که د امام داډول در４دل داس３ دي لکه د ！ولو مساجدو په محراب ک３ د امامانو 

در４دل.
که ＇وک د کعب３ پر چت لمون＃ وک７ي جواز لري، خو  د کعبې پر چت لمونځ کول: 

مکروه دي، ＄که  دا کار د  تعظيم خالف دی او رسول کريم U ور＇خه منعه ک７يده.
 بيت اهلل ته ننوتل: بيت اهلل ته ننوتل مستحب دي، خو که چاته پک３ اذيت نه رسيدو، د 

رسول اهلل H هلته ننوتل ثابت دي، دوی H هلته دعاء وک７ه او د هغو په نواحيو ک３ ي３ تکبير ووايه.

موږ په دى درس ک３ وويل چ３ که امام په کعبه کى په جماعت سره لمون＃ وک７ي، نو ＇لور 
صورتونه لري، هغه صورتونه بيان ک７ئ.

١. په کعبه ک３ د لمان％ه حکم بيان ک７ئ؟
۲. أيا د کعب３ پر چت لمون＃ روا دی؟

د استاذ په مرسته د کعبى معظمى فضيلتونه او اهميت په خپلو کتابچو کى وليکئ.
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اووه څلويښتم لوست

زكات

زکات د اسالم له پن％و رکنونو ＇خه يو رکن دی، د ！ولن３ اقتصادي اړخ ته د پاملرن３، له فقر 
او تن／السي سره د هغه د جدي مبارزې ＊کارندويي کوي، پدې درس ک３ د زکات احکام 

بياني８ي.

6åÌ> ß²çh¶=� àH>ßJå²
� ß¹> ßUßÆ�(>éº>ßI�> â³á·åº�(>âE> ßrå¾� ß́ ß·ßº�=ßcC�6 å̈ å¶>ßFá¶=� å̧ å®> ß£á¶=�å�¼å· ájàá�=�äfàá�=�Îß· ß¢�ãÍßF åQ=ßÆ�àÌ> ß²ßh¶=�$-%

* à¹áÇßá�=�åÄáÉß· ß¢
� ßØßª�åÄå¶>ßå�� à�Éåà�� ãÀáÈßa�åÄáÉß· ß¢� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�(ãÌ> ß²ßg� æGßI> ß³àº� ß×ßÆ�( æÁÇà¿áß�� ß×ßÆ�(úå� ßq�Îß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�$.%

*>âE> ßrå¾� ß̈ ß·ßE�=ßcC� ß̧ åu>ß«á¶=�Îç²ßg�( åÀáÈçb¶=� áÀåº�ßfßNá²ß?�àÄà¶>ßº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢�Ì> ß²ßg
�åbÉåF ß¢ßÆ �( åHÇ à²èf¶= � ëH=ßÆßaßÆ �( å¹åhá¿ßá�= � åP>ßMß? ßÆ �( åÁßbßFá¶= � åH>ßÉåMßÆ �(Îß¿ á³ èj¶= �åeÆàa � å� � ßkáÉß¶ßÆ �$/%

*ãÌ> ß²ßg� å¹> ß»á£åJ ái å×=� å\ ßØ åißÆ�(åÍßºábåá�=
� áÀßºßÆ�( åG åQ=ßÇá¶=�åe=ßbá̄ åº� å¹áhß£å¶�æÍß¾åe>ß̄ àº�áÆß?�(åÐ=ßaßáÚå¶�æÍß¾åe>ß̄ àº�æÍçÉå¿åE� ç×C�åÌ> ß²çh¶=�àÐ=ßaß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$0%

*àÄá¿ ß¢�>ßÃ àuáfßª� ß�ß̄ ßi�(ßÌ> ß²çh¶=�åÇá¿ßÈ�áß�ßÆ�(åÄå¶>ßº� å¤É å»ßå|� ß±çb ßrßI
ژباړه 

د زکات د بيان کتاب
)١( زکات په هر آزاد، عاقل او بالغ مسلمان باندې چ３ د کامل نصاب ＇＋تن وي او په هغه 

يو کال تير شي واجب )فرض( دى.
)۲( په کوچني، ليوني او مکاتب زکات نشته، په چا چ３ د ده دمال برابر پور وي په هغه زکات 
نشته او که ي３ مال له پور ＇خه زيات و، نو د زيات３ برخ３ دې زکات ورک７ي چ３ کله نصاب 

ته ورسي８ي.
په خدمت  ＇ارويو،  په  سپرل３  د  سامان،  په  دکور  جامو،  په  بدن  د  کور،  په  اوسيدو  د   )۳(
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کوونکو مرييانو او په کاريدونک３ وسله زکات نشته.
)۴( د زکات اداء کول جواز نه لري )صحت نه پيدا کوي(م／ر په )داس３( نيت سره چ３ له 
ورکولو، يا د واجب３ اندازې زکات له جال کولو سره ت７لى او )يو ＄ای( وي، چا چ３ خپل ！ول 

مال صدقه )خيرات( ک７ او د زکات نيت ي３ نه و ک７ی، نو فرض زکات ور＇خه ساقطي８ي.

شرحه 
د زکات تعريف

په لغت ک３: زکات ډ４ر４دلو او ودې ته وايى او د طهارت او پاک９ په معنا هم را＄ي.
او په اصطالح ک３: زکات دمال هغه ！اکل３ برخ３ ته ويل کي８ي، چ３ اهلل تعالی په ب６ايانو فرض 

ک７ی دی، چ３ هر کال به ي３ فقيرانو ته ورکوي.
د زکات حکم

زکات د اسالم له رکنونو ＇خه يو مهم رکن دي، ثبوت ي３ په قطعي دليلونو سره شوی دی او 
منکر ي３ کافر دی.

د زکات د فرضيت شرطونه 
د الندې شرطونو په پوره کيدو زکات فرضي８ي:

١. اسالم، په کافر زکات فرض نه دى.
۲. آزادي، په مريی زکات فرض نه دى.
۳. بلوغ، په کوچني زکات فرض نه دى.

۴. عقل، په ليوني زکات فرض نه دى.
۵. بشپ７ ملکيت، چ３ مال ي３ په خپل اختيار ک３ وي، که د مال ＇＋تن شي او هغه ي３ په الس 

ک３ نه وي، په هغه زکات نه فرضي８ي لکه: د ＊％３ مهر چ３ قبض ک７ی ي３ ال نه وي.
وي  نه  ته  نصاب  چ３  فرضي８ي  نه  زکات  مال  هغه  په  وي،  رسيدلی  ته  نصاب  به  مال   .۶

رسيدلی.
۷. مال به له اصلي حاجت ＇خه زيات وي، د اوسيدو په کور، د بدن په جامو، د کور په 
سامان، د سپرل９ په ＇اروو، خدمت کوونکو مرييانو، په کارونکو وسلو، دده او دده د کورن９ 

)عيال( د يوه کال په نفقه ک３ زکات فرض نه دى.
۸. مال به له پور ＇خه خالص وي. که يو ＇وک د مال برابر يا تر هغه زيات پوروړی وي، په 
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هغه زکات فرض نه دى.
۹. مال به نامي )ډ４ريدونکی( وي، برابره ده که هغه حقيقي ډ４ريدونکی وي لکه ＇اروي، يا 
تقديرى  نمو کوونکی وي لکه سره او سپين زر، که هغه د سکو )پيسو( په ب２ه وي، که د زيوراتو 

)－ا３１( او يا لو＊و په ب２ه وي، زکات په ک３ فرض دی.
زکات کله واجبي８ي؟

�tد زکات د وجوب لپاره شرط دی چ３ په نصاب ي３ يو قمري کال ت５رشى.
له دې ＇خه مقصد دادی چ３ نصاب به د کال په پيل او پای ک３ کامل وي، د کال په دوران 

ک３ کامل وي او که نه وي.
�tکه ＇وک د کال په سر ک３ د کامل نصاب ＇＋تن وي، بيا همداس３ پات３ شي، تر＇و کال 

ورباندې تير شي، په هغه زکات واجب دی.
t که د کال په سر ک３ د کامل نصاب ＇＋تن وي، بيا د کال په اوږدو ک３ کم شي، او د کال 

په پای ک３ بشپ７ شي، په هغه زکات واجب دی.
�tد زکات ورکول تر هغ３ نه صحيح کي８ي چ３ د زکات نيت ونه ک７ي، کله چ３ فقير ته 
مال ورکوي، يا ي３ خپل وکيل ته ورکوي چ３ هغه پر مستحقينو وويشي يا هغه وخت نيت 

وک７ي، کله چ３ له خپل ！ول مال ＇خه زکات بيلوي.
t دا شرط نه دى چى فقير پوه شى چى دا د زکات مال دى.

t که ＇وک خپل ！ول مال د زکات له نيت ＇خه پرته خيرات ک７ي، له ده ＇خه زکات 
ساقطي８ي.

t که له يو چا ＇خه د کال له ت５ريدو وروسته يو ＇ه مال ورک شي، نو د ورک شوي مال 
وى  افغانى  مبلغ)١۰۰۰۰۰(  يو چا سره چ３  له  لکه  ساقطي８ي،  ور＇خه  زکات  اندازه  په 
)۲۵۰۰( افغانى زکات ورباندى واجب دى يو کال وروسته ور＇خه)۲۰۰۰۰( افغانى ورکى 
شوى او مبلغ )۵۰۰( افغانى د )۲۵۰۰( زکات له جملى ＇خه ساقطى شوى او )۲۰۰۰( 

افغانى زکات به مستحقينو ته ورکوي.
t که چيرې د زکات پر مستحق باندې ي３ پور وي او هغه ته ي３ د زکات په نيت ورپري８دي، 
دا زکات ي３ نه صحيح کي８ي، ＄که په هغه ک３ تمليک نه را＄ي او له تمليکه پرته زکات 

نه صحيح کي８ي.
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له خپل ＊وونکي سره په دې ک３ مناقشه وک７ئ چ３ اصلي حاجت کوم دی، او آيا مو！ر په 
اصلي حاجتونو ک３ را＄ي؟

١. زکات تعريف ک７ئ.
۲. د زکات د صحت شرطونه کوم دي؟

۳. اصلي حاجت کوم دی؟
۴. نامي مال ＇ه ته وايي؟

۵. ايا په جواهرو، ياقوتو او زمرودو ک３ زکات فرض دى؟
۶. زکات کله صحيح کي８ي؟

د زکات د واجبيدلو لپاره شرط دی چ３ يو قمري کال په نصاب تير شي، دا مطلب په خپلو 
کتابچو ک３ مشرح وليکئ.
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اته څلويښتم لوست  

د اوښانو زکات

د مسلمان په شتمن９ ک３ زکات الزم دى، خو خلک ډول ډول شتمني لري، اوس تاسو ته د  
او＊انو د زکات په هکله معلومات وړاندې کي８ي.

�6 å̧ åEåáÝ=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
�( à¹áÇß�= �>ßÃáÉß· ß¢� ß¹> ßUßÆ�(âÍ»åÑ> ßi�â>j ß�� áKß§ß·ßE �=ßcåDßª �(ãÍß®ßb ßq�æaáÆßc � åkáß�� áÀåº� ç̧ ß®ß? � å�� ßkáÉß¶ �$-%
� ßkáß�� áKß¾>ß²�=cå>ª�(ßÌßf ánß¢� ß¤ßEáeß=��C�( åÁ>I> ßm�>ÃÉå«ßª�(â=fn¢� áKß¾>²�=cå>ª�( æ¤ ájåI��C�(ãÌ> ßm�>ÃÉå«ßª
� æ¤ßEáeß=�ß�C�æÅ>ßÉ åm� à¤ßEe=�> ßÃáÉå«ßª� ßÀÈåf ánå¢�Kß¾>ß²�=cå>ßª�(ßÌßf ánß¢� å¤jåI�Ê¶C�(æÅ>É åm� àPØßM�>ÃÉå«ßª�(Ìßf ánß¢
� áKß¾>ß²�ß=åc>ßª�(ß á�åMØßMßÆ� ækáß��Ê¶C� æz> à�� àK¿åE�> ßÃáÉå«ßª�( ßÀÈåfnå¢ßÆ�â> ßjáß�� áKß¾>ß²�=cå>ª�( ßÀáÈåf ánå¢Æ
� ß�C�ãÍç̄ åU�>ßÃÉå«ßª�ß á�å£ßEáeß?ßÆ�>éJ åi� áKß§ß·ßE�=ßcåDßª�(ß á�å£ßEáeß?ßÆ� ækáß�� ß�C� æÁÇàFß¶� àKá¿åE�> ßÃáÉå«ßª�(ß á�åMØßMßÆ�â>äJ åi
�ß�å£áF ßißÆ�>éJ åi� áKß§ß·ßE�=ßcåDßª�(ß á�å£áF ßißÆ� ækáß�� ß�C�ãÍ ß¢ßd ßQ�>ßÃÉå«ßª�(ß�ëJ åißÆ�Ïßb áUC� áKß¾> ß²�=ßcå>ßª��(ß á�ëJ åi
��* ßÀÈåf ánå¢ßÆ�æÍßÑ>åº� ß�C� åÁ>ßJç̄ åU�>ßÃÉå«ßª�(ß�å£ ájåIßÆ�Ïßb áUC� áKß§ß·ßE�=ßcåDßª�(ß�å£ ájåI� ß�C� æÁÇàFß¶�>ßJá¿åE�> ßÃÉå«ßª
�Îåª�ßÆ�( åÁ>ßI> ßm�åf ánß£á¶=� å�ßÆ�å�ßJç̄å�=�¤º��ãÌ> ßm� åká»ßá�=� å��ÁÇ³ßÉßª�(Í ßvÈåfß«á¶=� à¬ß¾á@ßJ ájàÈ� ç¼àM�$.%
��C�(z> ß�� àK¿åE�ÀÈf ßnå¢ßÆ� æk ß��Îåª�ßÆ�(æÅ>ßÉ åm� à¤ßEeß=� ßÀáÈåf ánå¢�Îåª�ßÆ�(æÅ>É åm� àPØßM�Ìßf ánß¢� ßk ß�
�(ãÌ> ßm� åk»ß�=�Îåª� àÁÇ à³ßÉßª�6àÍ ßváÈåfß«¶=� à¬ß¾@ßJ ájàI� ç¼àM�( æ±>ß̄ åU� àPØßM�>ÃÉßª� àÁÇ³Éßª��j ß��ßÆ�ÍÑ>åº
� æk ß��ÎåªßÆ�(æÅ>ßÉ åm� à¤ßEáeß=�ÀÈåfnå¢� å�ßÆ�(æÅ>É ßm� àPØßM�ßÌßf ánß¢� ßkáß��Îåª�ßÆ�( åÁ>ßI> ßm�åfnß£¶=�Îåª�ßÆ
�ß á�å£ ájåIßÆ�>çJ åißÆ�ßÍßÑ>åº� áKß§ß·ßE�=cDßª�( æÁáÇàFß¶� àKá¿åE�ß á�åMØßMßÆ� äæK åi�ÎªÆ�( æz>ßß�� àK¿åE� ßÀáÈåf ánå¢ßÆ

�*å á�ßJÑ>åº� ß�åC� æ±>ß̄ åU� à¤ßEeß=�> ßÃÉå«ßª
�(ß á� åjá»ß�=ßÆ�åÍÑß>å�=� ßbß£ßE�ÎåJß¶=�ß á� åjá»ß�=�Îåª�Kß«å¾ÖàJ ái=�> ß»ß²�â=bßEß=�àÍ ßvÈåfß«¶=� à¬ß¾>ßJjàI� ß¼àM�$/%

*ãÐ=ßÇ ßi� àH=ßfå£á¶=ßÆ� àK á̂ àFá¶= ßÆ
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ژباړه 
د اوښانو د زکات باب

)١( له پن％و ＇خه په کمو او＊انو کى زکات نشته، کله چ３ ي３ شم５ر پن％و ＇ر４دونکو او＊انو 
ته ورسي８ي، او يو کال ورباندې تير شي نو په هغو ک３ يو پسه  دی تر نهو پورې، چ３ لس شي 
نو په هغو ک３ دوه پسونه دي، تر ＇وارلسو پورې، چ３ پن％لس شي نو په هغو ک３ درې پسونه 
دي، تر نولسو پورې، چ３ شل شي نو په هغو ک３ ＇لور پسونه دي، تر ＇لر ويشتو پورې، چ３ 
پن％ه ويشت شي، نو په هغو ک３ بِْنِتِ َمَخاض  )يوکلنه جون／９( ده تر پن％ه ديرشو پورې، چ３ 
شپ８ ديرش شي، نو په هغوک３ بِْنِت لَُبون ) دوه کلنه جون／９( ده تر پن％ه ＇لوي＋تو پورې،چ３ 
شپ８ ＇لوي＋ت شي، نو په هغو ک３ ِحقَّة )دری کلنه جون／９( ده ترشپيتو پورې، چ３ يو شپيتو 
ته ورسي８ي، نو په هغو ک３ َجَذَعة )＇لور کلنه او＊ه( ده تر پن％ه اوياو پورې، چ３ شپ８ اويا شي 
نو په هغو ک３ دوه بِْنِت لَُبون  )دوه دوه کلن３ جون／９( دي، تر نوې پورې، چ３ يو نوي شي نو 

په هغو ک３ دوه ِحق３ )درې کلن３ او＊３( دي تر يو سلو شلو پورې.   
)۲( بيا فرض )نصاب( له سره نيول کي８ي، نو په پن％و )او＊انو( ک３ يو پسه سره له دوو حقو دي،  
په لسو ک３ دوه پسونه دي، په پن％لسو ک３ درې پسونه دي، په شلو ک３ ＇لور پسونه دي، په پن％ه 
ويشتو ک３ بِْنِتِ َمَخاض  دی، تر يو سلو پن％وسو نو )چ３ يوسلو پن％وسو ته شم５ر ورسي８ي( په 
دې ک３ درې ِحق３ )درې درې کلن３ او＊３( دي، وروسته  فرض )نصاب(له سره نيول کي８ي، 
نو په پن％و ک３ يو پسه دی، په لسو ک３ دوه پسونه دي، په پن％لسو ک３ درې پسونه دي، په شلو 
ک３ ＇لور پسونه دي، په پن％ه ويشتو ک３ بِْنِتِ َمَخاض )يوه کلنه جون／９( ده، په شپ８ ديرشو ک３ 
بِْنِت لَُبون )دوه کلنه جون／９(  ده، نو چ３ کله يو سلو شپ８ نوي ته )شم５ر( ورسي８ي، نو په هغو 

ک３ ＇لور ِحق３ )＇لور درې کلن３ او＊３( دي تر دوو سوو. 
)۳( بيا فرض )نصاب( د تل لپاره له سره نيول کي８ي لکه ＇رن／ه چ３ په هغو پن％وسو ک３ چ３ 
له يو سلو پن％وسو ＇خه راديخوا دي ذکر شول، بختي )د عربي او عجمي دواړو له نسله ＇خه 

اوښ( او عربي ) خالص عربي اوښ( دواړه برابر دي.
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شرحه 
ِابل

اِبل: ＊％ينه او جمع نوم دي، يوې او ډ４رو او＊انو ته ويل کي８ي، د يوه لپاره ي３ کوم لفظ نشته، 
جمع ي３ أبَاٌل َوأَبِيٌل ده١. 

د اوښانو د زکات حکم
د فقهاء کرامو په دې اتفاق دي چ３ په سوائمو) په بهر＇ريدونکو(: او＊انو، غوايانو او پسونو 

ک３ زکات فرض دی.

د اوښانو نصاب
فقهاء په دې متفق دي چ３ د او＊انو لوم７ی نصاب پن％ه او＊ان دي. له پن％و او＊انو ＇خه په 

کمو ک３ زکات نشته.
د او＊انو د زکات تفصيل په الندې جدول ک３ بياني８ي: 

زکات نصاب زکات نصاب زکات نصاب زکات نصاب

١
۹١ دوه حق３ ِحقَّة ۴۶ ＇لور پسونه ۲۰ يو پسه ۵

َجَذَعة ۶١ بنت مخاض ۲۵ دوه پسونه ١۰

دوه حق３ ١۲۰  دوه بنت
لبون ۷۶ بنت لبون ۳۶ درې پسونه ١۵

 بنت
 مخاض او
دوه حق３

١۴۵  درې پسونه او
دوه حق３ ١۳۵  يو پسه او دوه

حقي ١۲۵
۲

درې حق３ ١۵۰  ＇لور پسونه او
دوه حق３ ١۴۰  دوه پسونه او

دوه حق３ ١۳۰

＇لور حق３ ١۹۶
 درې حق３

 او بنت
مخاض

١۷۵  درې پسونه او
درې حق３ ١۶۵  يو پسه او درې

حق３ ١۵۵
۳

＇لور حق３ ۲۰۰  درې حق３
او بنت لبون ١۸۶  ＇لور پسونه او

درې حق３ ١۷۰  دوه پسونه او
درې حق３ ١۶۰

١ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - )١ / ١١(.
۲- معدن الحقائق شرح كنز الدقائق اردو: ۲١۳.



١٩٠

په اوښ کې واجب صفت
په اوښ ک３ له واجبو صفتونو ＇خه د انوثت صفت دی يعن３، د او＊انو په زکات ک３ به ＊％ى 
او＊３ ورکوي، دنرانو او＊انو ورکول جواز نه لري، م／ر دا چ３ قيمت ي３ د ＊％ينه او＊３ له 

قيمت سره برابر وي.

د هغو او＊انو د زکات حکم ＇ه دی چ３ مالک ي３ د کال ډ４ره برخه په بيه ورته وا＊ه او تو＊ه 
اخلي؟

١. ابل ＇ه ته وايي؟
۲. د او＊انو نصاب په لن６ه تو－ه بيان ک７ئ.
۳. په او＊انو ک３ کوم صفات واجب دی؟

۴. نصاب کله له سره را－ر＄ول کي８ي؟
۵. بنت مخاض، بنت لبون، حقه، جذعه کوم او＊ان دي؟

د او＊انو د زکات تفصيل د جدول مطابق په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

 

 



١٩١

نهه څلويښتم لوست

د غوايانو زکات
د سوائمو ＇ارويو له جمل３ ＇خه د او＊انو په زکات پوه شو، اوس غواړو چ３ د غوايانو په 

زکات وپوهي８و.
��6åfß̄ßFá¶=�åÍß®ßb ßq� àH>ßE

�> ßÃáÉß· ß¢�¹> ßUßÆ�(âÍ ß»åÑ> ßi�ß�åM ßØßM� áKß¾> ß²�cåDßª�(ãÍß®ßb ßq�åfß̄ßFá¶=� áÀåº�ß�åM ßØßM� áÀåº� ç̧ ß®ß?� å�� ßkáÉß¶�$-%
*ãÍç¿ åjàº�áÆß?� êÀ åjàº�ß�å£ßEáeß?� å�ßÆ�(ãÍß£ÉåFßI�áÆß?� à¤ÉåFßI�> ßÃÉå«ßª�( à¹áÇßá�=

�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ß�ëJ åi� ß�C� ß́ å¶ßc�åeábß̄åE�àÌßa>ßÈëh¶=� å�� ßG ßQßÆ�(ß�å£ßEáeßáÙ=�Îß· ß¢� áLßa=ßg�=ßcåDßª�$.%
�¥>ßEe?�àÍßMØßM�åÍßMØßN¶=� å�ßÆ�(æÍç¿ åjàº�f án à¢� à¬rå¾�å�ß¿MÝ=� å�ßÆ�(æÍç¿ åjàº�f án à¢� à¤àE àe�Ìb åU=ßÇ¶=�Êå«ßª
�ÎçJ ßU�åÌßa>ßÈëh¶=� å��ßÐ áÊ ßm� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(æÍç¿ åjàº� àf án à¢�¤Ee×=� å�ßÆ�(æÍç¿ åjàº�åf án à¢
�( åÁ>ßJç¿ åjàº�ß�å¾>ßß�� å�ßÆ�( ã¤áÉåFßIßÆ�ãÍç¿ åjàº��å£áF ßi� å�ßÆ�( åÁ>ßJ ß£ÉåFßI�Æ?�(; åÁ>ß£ÉåFßI�>ÃÉåª� àÁÇ à³ßÉßª�(ß�ëJi� ß̈ à·áFßI

�*ãÍç¿ åjàºßÆ� åÁ>ß£ÉåFßI�æÍßÑ>åº� å�ßÆ�(æÍß£åFáIß?�àÍßM ßØßM�ß�å£ ájåI� å�ßÆ
������*ãÐ=ßÇ ßi�àfß̄ßFá¶= ßÆ� àkÉåº=ßÇßá�=ßÆ�$/%

ژباړه 
د غوايانو د زکات باب 

)١( له ديرشو غوايانو ＇خه په کمو ک３ زکات نشته، چ３ کله ي３ شمير ديرشو ته ورسي８ي، او 
په د＊تو ک３ ＇ري او يو کال ورباندې تير شي، نو په هغو ک３ )زکات( يو کلن خوسی يا يوه کلنه 

خوس９ ده، په ＇لوي＋تو ک３ دوه کلنه خوس９ يا دوه کلن خوسی دی.
)۲( چ３ له ＇لوي＋تو ＇خه زيات شي نو تر شپيتو پورې په هغو ک３ د امام ابوحنيفه رحمة اهلل 
عليه په قول هماغه مخکن３ اندازه سره د زيادت زکات واجب دی، نو په يوه ک３ د مسن３ )دوه 
کلن３ خوس９( د لسم３ برخ３ ＇لورمه ده، په دوو ک３ د مسن３ د لسم３ برخ３ نيمايي ده، په 
در４و ک３ د مسن３ د لسم３ برخ３ درې په ＇لورو ده، په ＇لورو ک３ د مسن３ لسمه برخه ده، 
امام ابو يوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما وايي په زيادت ک３ هي＆ شی )زکات( نشته تر 
＇و شپيتو ته ونه رسي８ي، )چ３ شم５ر ي３ شپيتو ته ورسي８ي( نو په هغو ک３ دوه تبيع يا دوه تبيع３ 
)دوه يو کلن خوسي يا دوه يوکلن３ خوس９( ده، په اوياو ک３ يوه مسنه )يوه دوه کلنه خوس９( او 



١٩٢

 

يو تبيع )يو يو کلن خوسی( دی، په اتياو ک３ دوه مسن３ )دوه دوه کلن３ خوس９( دي، په نوي و 
ک３ درې تبيع３ )درې يو کلن３ خوس９( دي، په سلو ک３ دوه تبيع )دوه يو کلن خوسي( او مسنه 

) يوه دوه کلنه خوس９( ده. 
)۳( مي＋３، سن６ا－ان او غوايان سره برابر دي )يوحکم لري(.

شرحه 
بقر: بقر د )جنس( نوم دی، غوا او غوايي دواړو ته وايي.  

بقرة: په بقرة ک３ تاء د يوه توب لپاره ده. غوا او غوايي دواړو ته وايي.
د غوايانو د زکات حکم: د غوايانو او غوا－انو زکات ورکول فرض دي.

د غوايانو د زکات نصاب: له ديرشو غوايانو او غوا－انو ＇خه په کم شم５ر ک３ زکات نشته.
د غوايانو د زکات تفصيل په الندې جدول ک３ بياني８ي:

زکات نصاب زکات نصاب زکات نصاب زکات نصاب

 يو کلن دوه
 خوس９ او

 دوه کلنه يوه
خوس９

١۰۰

 دوه کلن３ دوه
خوس９ ۸۰

 يو کلن دوه
 خوسي يا دوه

خوس９
۶۰  يوکلن خوسی

يا خوس９ ۳۰

 يو کلنى درې
خوسى ۹۰

 دوه کلنه يوه
 خوس９ او د يو
کال يو خوس９

۷۰
 دوه کلنه
 خوس９ يا
خوسى

۴۰

نبوي من％ني  په زکات ک３ سنت  په زکات کې د غوايانو او غواګانو توپير: د غوايانو 
غوايان ！اکلي دي او په غوايانو او پسونو ک３ ي３  ＊％ينه توب لکه د او＊انو په شان ！اکلي نه دي، 

نر او ＊％ه هر يو چ３ وغواړي په زکات  ک３ ي３ ورکوالی شي. 

١. بقر ＇ه ته وايي؟
۲. د غوايانو د زکات حکم ＇ه دی؟

۳. د غوايانو نصاب په لن６ه تو－ه شرحه ک７ئ.
۴. أيا د زکات په ورک７ه ک３ م５＋３ لکه د غوايانو په شان دی؟

د غوايانو د زکات تفصيلي جدول په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

 



١٩٣

پنځوسم لوست  

د پسونو او وزو زکات

په تير درس ک３ د ＇ر４دونکو ＇ارويو له جملى ＇خه د دوو ډولونو: او＊انو او غوايانو په زکات 
پوه شوو. اوس غواړو چ３ د پسونو په زکات وپوهي８و.

��6å�¼ß¿ß§á¶=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
� à¹áÇßá�=�>ßÃáÉß· ß¢� ß¹> ßUßÆ�âÍ ß»åÑ> ßi�ß á�å£ßEáeß?� áKß¾> ß²�=ßcåDßª�(ãÍß®ßb ßq�âÌ> ßm�ß á�å£ßEáeß?� áÀåº� ç̧ ß®ß?� å�� ßkáÉß¶�$-%
�ãÌ ßb åU=ßÆ� áLßa=ßg�=ßcåDßª�å á�ßJßÑ>åº��C� åÁ>ßI> ßm�>ßÃáÉå«ßª�ãÌ ßb åU=ßÆ� áLßa=ßg�=ßcDßª� ßÀáÈåf ánå¢ßÆ�æÍßÑ>åº��C�ãÌ> ßm�>ßÃáÉå«ßª

�*æÌ> ßm�æÍßÑ>åº� ȩ̈ à²� å�� ç¼àM�æÅ>ßÉ åm� à¤ßEáeß?�> ßÃáÉå«ßª�æÍßÑ> å»ß£ßEáeß?� áKß§ß·ßE�=ßcDßª�æÅ>ßÉ åm� àPßØßM�>ßÃáÉå«ßª
*ãÐ=ßÇ ßi�àhá£ßá�=ßÆ� àÁá@ çv¶=ßÆ�$.%

ژباړه 
د پسونو د زکات باب

)١( له ＇لوي＋تو ＇خه په ل８و پسونو ک３ زکات نشته، کله چ３ ＇لوي＋تو پسونو ته ورسي８ي، او 
بهر ＇ريدونکي وي او يو کال ورباندې تير شي، نو په هغو ک３ )زکات( يو پسه دی تر يو سلو 
شلو پورې، کله چ３ يو زيات شي )يو سلو يو ويشت شي( نو )زکات( دوه پسونه دي، تر دوو 
سوو پورې، چ３ کله پرې يو زيات شي  )دوه سوه او يو شي( نو په هغو ک３ )زکات( درې پسونه 
دي، چ３ ＇لورو سوو ته ورسي８ي نو په هغو ک３ )زکات( ＇لور پسونه دي، بيا په هرو سلو ک３ 

يو پسه دی. 
)۲( د پسونو او وزو دواړو حکم يو دى.

شرحه 
َغَنم )پسه(

غنم: مؤنث نوم دی، وزييي او م８ييي دواړو ته وايي، د نر او ＊％３ دواړو لپاره کارول کي８ي. 
د يوه لپاره لفظ نه لري، جمع ي３ أَْغنام اوُغنوم را＄ي١. 

١  - لسان العرب - )١۲ / ۴۴۵(، المعجم الوسيط - )ج۲ / ۲۴۰(- مختار الصحاح - ) ١ / ۴۸۸(-



١٩٤

د پسونود زکات حکم: په پسونوک３ زکات فرض دی.
 د پسونو د زکات نصاب: د فقهاوو په دې خبره اتفاق دی چ３ مسلمان و－７ی تر هغ３ چ３ 

د ＇لوي＋تو پسونو او مي８و ＇＋تن نه شي، تر هغ３ پورې زکات پرې نه واجبي８ی.
د پسونو د زکات تفصيل په الندې جدول ک３ بياني８ي: 

زکات نصاب زکات نصاب زکات نصاب

پن％ه پسونه ۵۰۰ درې پسونه ۲۰١ يو پسه ۴١

شپ８ پسونه ۶۰۰ ＇لور پسونه ۴۰۰ دوه پسونه ١۲١

د پسونو واجب صفتونه
t د پسونو او وزو په زکات ک３ نر او ＊％ه جواز لري.

t بل دا چ３ من％ني پسونه به وي چ３ له اوچت３ درج３ ل８ کم او له ！ي＂ي درج３ ل８ اوچت 
وي. 

t له صفاتو ＇خه ي３ داهم دی، چ３ ثني )دويم کال ک３ به ي３ پ＋ه اي＋３(  وي يا له هغه  
زيات، جدع )د شپ８و مياشتو( نه اخ５ستل کي８ي.

د خپل ＊وونک３ په مرسته دې زده کوونکي د بقر او غنم د زکات تر من＃ توپير و＊يي.

١. غنم ＇ه ته وايي؟ 
۲. د پسونو د زکات حکم ＇ه دی؟

۳. د پسونو نصاب ＇ه دی؟
۴. هغه صفتونه چ３ په پسونو ک３ واجب دي، ＇ه شی دي؟

۵. أيا پسونه مي８ې، ووزې او وز－وړي په زکات کی توپير لري؟

د پسونو او مي８و د زکات تفصيل چ３ په جدول ک３ ＊ودل شوی، په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

 

 



١٩٥

يو پنځوسم لوست

د آسونو زکات
په ت５رو درسونو ک３ مو د او＊انو، غوايانو او پسونو د زکات په هکله خبرې وک７ې، اوس غواړو 

چ３ د آسونو په زکات وپوهي８و.
���6 å̧ áÉßá�=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE

� ȩ̈ à²� áÀ ß¢�Î ßìá¢ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�> ßÃàF åU> ßrßª�(>âM>ß¾åC ßÆ�=âeÇ à²àc�(âÍ ß»åÑ> ßi� à̧ áÉßá�=� áKß¾> ß²�=ßcC�$-%
� å� � ßkÉß¶ßÆ �( ß¼ åÂ=ßeßa �ßÍ ßjáß� � æ¼ ßÂáeåa �áß�ßÑ>åº � ȩ̈ à² � áÀ ß¢ �Î ßìá¢ß?ßÆ �>ßÃßºçÇß® �ßÐ> ßm � áÁåCßÆ �(=âe>ß¿Èåa � ælßfßª
� å¹>ß§åF¶=� ßÀåº� æÓm� å�� ß×ßÆ�( å̧ áÉßá�=� å��Ì> ß²ßg� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�âÌ> ß²ßg�âÌßaåfß«á¿ àº�> ßÂåeÇ²àc

*åÌße> ßRëJ·å¶� ßÁÇ à³ßI� áÁß?� ç×C�å� å»ßá�=ßÆ
� áÁß?� ç×C�æb ç»ßà�ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ãÍß®ßb ßq� åÁ ßØá»àá�=ßÆ� å̧ É åQ> ßRß£á¶=ßÆ�( åÁ ßØ árà«á¶=� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$.%

*> ßÃá¿åº�ãÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃÉåª�6 ß¬ àiÇàÈÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ãe>ßF å²�>ßÃÉåª� ßÁÇ à³ßÈ
�ßd ß]ß?�áÆß?�( ß̧ ávß«á¶=�çaßeßÆ�>ßÃá¿åº�Îß· á¢ß?� à±ëb ßràá�=� ßd ß]ß?�àÄß£ßº�áb ßQÇàÈ� á¼ß·ßª� êÀ åi�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ� áÀßºßÆ�$/%

��* ß̧ ávß«á¶=� ßd ß]ß?ßÆ�>ßÃß¾Æàa
6åÌ> ß²çh¶=� å��åÍ ß»Éå̄á¶=� à¤áªßa� àgÇàß�ßÆ�$0%

*ãÍß®ßb ßq�åÍßªÇà·ß£á¶=ßÆ� å̧ åº=ßÇßá�=ßÆ� å̧ åº=ßÇß£á¶=� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$1%
*àÄá¿åº� ß� ßißÇá¶=� àd à]á@ßÈßÆ�(àÄßJß¶=ßcße� ß×ßÆ� å¹>ßá�=�ße>ßÉ å]� à±ëb ßràá�=� àd à]á@ßÈ� ß×ßÆ�$2%

*àÅ> ç²ßgßÆ�åÄå¶>ßº� ß�C�àÄ ç» ßu�(åÄ åjá¿ åQ� áÀåº� â×>ßº� å¹áÇßá�=�åÐ>ß¿áMß?� å��ßa>ß«ßJ ái>ßª� ãH> ßrå¾�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$3%
�ßfßNá²ß?�áÆß?� å¹áÇßá�=� ß¬ árå¾�>ßÃß«ß· ß¢� áÁåDßª�( å¹áÇß�=�åfßNá²ß?� å��Êá¢çf¶>åE�Êå«ßJ á³ßI� å�ç¶=�6 ßÊ åÂ�àÍ ß»åÑ> çj¶=ßÆ�$4%

��*> ßÃÉåª�Ì> ß²ßg� ßØßª
*>»ÃÉª�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ��åÇ«ß£á¶=� ßÁÆàa� åH> ßrë¿¶=� å��ãÍßF åQ=ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÌ> ß²çh¶=ßÆ�$5%

�*àÄá¿ ß¢� áK ßìß̄ ßi�åÌ> ß²çh¶=� åHÇ àQàÆ�ßbá£ßE� à¹>ßá�=� ß́ ß· ßÂ�=ßcåC ßÆ�$-,%
�*ßg> ßQ� åH> ßrë¿·å¶� ã́ å¶>ßº�ßÇ àÂßÆ� å¹áÇßá�=�Îß· ß¢�ßÌ> ß²çh¶=�ß½çbß®�ÁåDßª��$--%



١٩٦

ژباړه 
د آسونو د زکات باب

)١( که چيرې آسونه او اسپ３ ＇ريدونکي وي او يو کال ورباندې تير شي، نو د دوی خاوند 
اختيار لري که وغواړي د هر يوه په سر دې يو دينار ورک７ي او يا دې بيه ک７ي د هرو دوو 
سوو درهمو په سر دې پن％ه درهمه )زکات( ورک７ي، د امام ابو حنيفه رحمه اهلل په قول 
يوازې په نرانو آسونو ک３ زکات نشته )چ３ اسپ３ ورسره نه وي(. امام ابويوسف او امام 
محمد رحمة اهلل عليهما  ويلي دي: په آسونو، کچرو او خرو ک３ زکات نشته، خو که د 

تجارت لپاره وي بيا په ک３ زکات شته. 
)۲( د امام ابوحنيفه او امام محمد رحمهما اهلل په قول د او＊انو، غواوو، او مي８و په وړو بچو 
ک３ زکات نشته خوکه له دوی سره لويان وي زکات پرې شته، امام ابو يوسف رحمة اهلل عليه 

ويلي دي چ３ يو له دوی )بچو( ＇خه پک３ واجب دی. 
 )۳( په چا چ３ د کوم عمر ＇اروي زکات واجب شو او له هغه سره )د دغه عمر( مطابق 
＇اروى نه و، نو د زکات اخ５ستونکی به تر هغه د لوړ)قيمت( واخلي او زياته بيه به بيرته ورک７ي 

او يا به تر هغه د ！ي )قيمت (اخلي او زيادت بيه به )هم ( اخلي.
)۴( په زکات ک３ )د مال په ＄ای( د قيمت ورکول جواز لري

)۵(  په کار کوونکو، بار وړونکو او په کور ک３ وا＊ه خوړونکو )＇ارويو( باندې زکات نشته. 
به  بلک９ من％ني )مال(  نه اخلي  بيکاره  يا  او  له مال ＇خه غوره  به  )۶( زکات اخ５ستونکی 

اخلي.
)۷( که يو ＇وک د کوم مال نصاب ولري او د کال په دوران ک３ د هغه مال له جنس ＇خه 
ترې  به  زکات  او  ک７ي  ＄ای  يو  سره  مال  خپل  له  به  مال(  شوې  )زيات  هغه  شي،  ورزيات 

وباسى. 
)۸( سائمه: هغه ＇اروی دی چ３ د کال ډ４ره برخه ي３ په ＇ريدو ت５ره ک７ي، که نيم کال يا تر 

هغه زياته موده په کور ک３ وا＊ه ورک７ي نو په هغو ک３ زکات نشته. 
)۹( د امام ابوحنيفه او ابو يوسف رحمة اهلل عليهما په نزد زکات په نصاب ک３ دی په عفو 

)زيادت( ک３ نشته او امام محمد رحمه اهلل ويلي دي چ３ په دواړو ک３ زکات شته.
)١۰( که مال د زکات له واجبيدلو ＇خه وروسته هالک شو نو زکات )هم( ساقطي８ي.

)١١( که ي３  زکات په کال )ت５ريدو( باندې لوم７ی ک７ او دی د نصاب ＇＋تن و، جواز لري.
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شرحه 
َخيل

خيل د أسونو －ل３ ته وايي د مفرد لپاره ي３ کومه کلمه نشته، جمع ي３ أخيال او خيول را＄ي.
د آسونو د زکات حکم: د امام ابوحنيفه رحمه اهلل په نزد که آسونه ＇ريدونکي وو، د شيدو 

او نسل لپاره وو، نر او ＊％３ ي３ －６ وو،  په هغو کى زکات واجب دی.
په زکات کى د اسونو خاوند اختيار لرى:

آ - که غواړي د هر أس په سر دې يو دينار ورک７ي. 
ب - يا دې بيه معلومه ک７ي او له هرو دوو سوو درهمو ب５ي ＇خه دې پن％ه درهمه ورک７ي.

يوازې په نرانو أسونو ک３ زکات نشته.
امام ابويوسف او امام محمد رحمهما اهلل ويلي دي: په آسونو، کچرو او خروک３ زکات نشته، 

خو که د سودا－رۍ لپاره وي، بيا زکات پرې واجب دی، فتوا د دوى په قول ده١.
د امام ابوحنيفه او امام محمد رحمهما اهلل په قول د ＇اروو په الندې بچيانو ک３ زکات نشته:

فصالن: د او＊انو واړه بچيان.
حمالن: د مي８و واړه بچيان. 

عجاجيل: د غواوو واړه بچيان.
که له دوی سره لويان يو＄ای وو، بيا ورباندې زکات شته، اوامام ابو يوسف رحمة اهلل عليه ويلي 

دي چ３  له همدى وړو ＇خه يو په ک３ واجب دی.
اړوند مسائل

��tهغه آسونه چ３ د تجارت لپاره وي په هغوک３ په اتفاق زکات واجب دی.
�tکه په زکات ک３ د واجب شوې مال بيه ورک７ي جواز لري.

�tپه کار کوونکو، بار وړونکو او په کور ک３ وا＊ه خوړونکو )＇اروو( باندې زکات نشته.
�tزکات اخيستونکی به له مال ＇خه غوره او يا بيکاره نه اخلي بلک３ من％نی )مال( به اخلي.

لپاره ي３ ساتلي وو، زکات پرې  او خرو ک３ زکات نشته، خو که د تجارت  په کچرو  �t
واجب دی.

�tکه يو ＇وک د کوم مال د نصاب خاوند وي او د کال په دوران ک３ د هغه مال خپل جنس 
ورزيات شي －＂ه وک７ي، هغه )زيات شوې مال( به له خپل مال سره يو ＄ای ک７ي او زکات 

به يى ورکوي. 

١ - فتح القدير- )ج۴/ ۲۶( ردالمحتار )ج۷ /ص الفه االسالمى وادلته )ج۳ص۲۷۶( فتاوى قاضيخان
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�tد امام ابوحنيفه او ابو يوسف رحمة اهلل عليهما په نزد زکات په نصاب ک３ دی، په عفو 
)زيادت( ک３ نشته اوامام محمد رحمه اهلل  ويلي دي چ３ په دواړو ک３ زکات شته.

�tکه مال د زکات له واجبيدلو ＇خه وروسته له من％ه والړ نو زکات هم ساقطي８ي. 
�tزکات )ورکول( په کال )ت５ريدو( باندې لوم７ی کول جواز لري که دی د نصاب ＇＋تن و.

سائمه: هغه )＇اروی( دی چ３ د کال ډ４ره برخه په ＇ريدو بسنه کوي، نو که ي３ نيم کال يا تر 
هغه زياته موده په کور ک３ وا＊ه ورکول، په هغو ک３ زکات نشته.

زده کوونک３ دې د آسونو د زکات په موضوع ک３ خپلو ک３ سره مناقشه وک７ي.

١. خيل ＇ه ته وايي؟
۲. د آسونو د زکات حکم ＇ه دی؟
۳. ＇ومره زکات پک３ واجب دی؟

۴. فصالن، حمالن او عجاجيل ＇ه ته وايي؟

د آسونو د زکات حکم په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دوه پنځوسم لوست  

د سرو زرو او سپينو زرو زکات

سره او سپين زر ډ４ر ارز＊تناک فلزات دي، اهلل تعالی ډ４رې －＂３ پک３ اي＋ي دي چ３ په نورو 
فلزاتو ک３ نشته، د دوی د ل８والي او ارز＊ت دډيروالى له امله اسالمي شريعت ورته ＄ان／７ې 

پاملرنه ک７ې، هغه ي３ زياتيدونک３ شتمني －２ل３ او زکات ي３ پک３ فرض ک７ی دی.

��6åÍ çvå«á¶=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
�( à¹áÇß�=�>ßÃáÉß· ß¢� ß¹> ßUßÆ�( æ¼ ßÂáeåa�áß�ßÑ>åº� áKß¾> ß²�=ßcåDßª�(ãÍß®ßb ßq� æ¼ ßÂáeåa�áß�ßÑ>åº� ßÁÆàa�>»Éåª� ßkáÉß¶�$-%
� ß¤ßº�( ã¼ ßÂáeåa�> ßÃÉåª� àÁÇ à³ßÉßª�> â» ßÂáeåa�ß�å£ßEáeß?� ß̈ à·áFßI�ÎçJ ßU�åÌßa>ßÈëh¶=� å��ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�( ß¼ åÂ=ßeßa�àÍ ßjáß��>ßÃÉå«ßª

* ã¼ ßÂáeåa�> â» ßÂáeåa�ß�å£ßEáeß?� ȩ̈ à²� å�� ç¼àM�åÍ ßjá»ßá�=
������*åÄåE> ßjåå}�àÄàI> ß²ßhßª�å á�ßJßÑ>å�=�Îß· ß¢�a=g�>º�6b»�Æ�¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ�$.%

�>ßÃáÉß· ß¢� àGå¶>ß§á¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(åÍ çvå«á¶=� å¼ á³ àU� å�� ßÊåÃßª�àÍ çvå«á¶=� å±åeßÇá¶=�Îß· ß¢� àGå¶>ß§á¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$/%
*>âE> ßrå¾�>ßÃàJ ß»Éå®� ß̈ à·áFßI� áÁß?�àß�ßJá£àÈßÆ�( åzÆàf à£á¶=� å¼ á³ àU� å�� ßÊåÃßª� èoå§á¶=

�����6 åGßÂçd¶=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
� ß¹> ßUßÆ�( â×>ß̄áNåº� ßÀÈåf ánå¢� áKß¾>ß²�=ßcåDßª�(ãÍß®ßb ßq� åGßÂçd¶=� áÀåº� â×>ß̄áNåº� ßÀÈåf ánå¢� ßÁÆàa�> ß»Éåª� ßkáÉß¶�$0%

��* æ¹>ß̄áNåº� à¬ árå¾�>ßÃÉå«ßª�( à¹áÇßá�=�>ßÃáÉß· ß¢
��*Í«É¿U�ÊE?�b¿¢�ãÍß®ßb ßq� ß̧ áÉå®>ßNßº�åÍß£ßEáe?� ßÁáÆàa�> ß»áÉåª�kÉ¶Æ�( åÁ> ß{=ßá�å®�( ß̧ áÉå®>ßNßº�åÍß£ßEáeß?�¸²���¼M�$1%

*àÌ> ß²çh¶=�> ß» àÃá¿åº�åÍßÉå¾ áÛ=ßÆ�(> ß»åÃëÉå· àUßÆ�åÍ çvå«á¶=ßÆ� åGßÂçd¶=�åá�åI� å�ßÆ�$2%
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ژباړه 
د سپينو زرو د زکات باب: 

)١( له دوو سوو درهمو ＇خه په کمو ک３ زکات نشته، کله چ３ دوه سوه شي او کال ورباندې تير 
شي نو، په هغو ک３  پن％ه درهمه )زکات( دی، په زياتو ک３ ＇ه شی نشته تر ＇و چ３ ＇لوي＋تو 
درهمو ته ورسي８ي )کله چى ＇لوي＋تو ته ورسي８ي( نو په هغو ک３ يو درهم دي سره له پن％و 

درهمو، بيا په هرو ＇لوي＋تو درهمو ک３ يو درهم دی )د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد(.
)زياتو  په هغو  زيات شي  له دوو سوو ＇خه ＇ه  که  وايي  اهلل عليهما(  )۲( صاحبين )رحمة 
شويو( ک３ به زکات د هغو په خپل حساب سره وي )په هر درهم ک３ ＇لوي＋تمه برخه ده چ３ 

د لسم３ ＇لورمه کي８ي(.
)۳( که په )يوه مخلوط( شي ک３ سپين زر غالب وو  هغه د سپينو زرو حکم لري، که پک３ 
 زيات وو نو هغه د سامان )تجارتي مال( په حکم ک３ را＄ي، په دوی )سپين زر چ３ －ل ل－

ورباندې غالب وي( ک３ دا معتبره ده چ３ بيه ي３ نصاب ته ورسي８ي..  
د سرو زرو د زکات باب: 

)۴( له شلو مثقالو ＇خه په کمو سرو زرو ک３ زکات نشته، کله چ３ شل مثقاله شي او کال 
ورباندې تير شي، زکات پک３ نيم مثقال دی. 

)۵( بيا په هرو ＇لورو مثقالو ک３ دوه قيراطه دي، له ＇لورو مثقالونو ＇خه په کمو ک３ زکات 
نشته د امام ابوحنيفه رحمه اهلل په نزد. 

)۶( د سرو او سپينو زرو په ！وک７و، د دې دواړو )سرو او سپينو زرو( په گا１و او لو＊و ک３ زکات 
واجب دی.

شرحه 
د نقدينو زکات

نقدين: سرو او سپينو زرو او هغه ＇ه ته وايي چ３ د دوی په ＄ای در８４ي لکه دوديزې پيس３.
زرو  سپينو  په  او  )دينار(  زرو  سرو  په  يعن３  نقدينو  په  خلکو  ک３  زمانه  په   Hکريم رسول  د 

)دراهمو( د وزن او تللو له مخ３ معامله او راک７ه ورک７ه کوله.
 فقهاء وايي چ３ کله نقدين او دوديزې  پيس３ نصاب ته ورسي８ي په هغو ک３ د لسم３ برخى 

＇لورمه )يو په ＇لوي＋تو يا دوه نيم سلنه ۲،۵ ٪( زکات فرض دی.
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فضه )سپين زر(
فضه: سپين زر يو سپين رن／ى عنصر او له ارز＊ناکو فلزاتو ＇خه دی، چ３ د نقودو )پيسو( په 

جوړولوکى وروسته له )ويلي کيدلو( ＇خه کارول کي８ي.
د سپينو زرو نصاب 

له دوو سوو )۲۰۰( درهمو ＇خه په ل８و ک３ زکات نشته، دوه سوه )۲۰۰( درهمه د هغو نصاب 
دی، دوه سوه درهمه تقريبا )۵۹۵( －رامه کي８ي.

د سپينو زرو د زکات حکم
 که ＇وک د دوو سوو )۲۰۰( درهمو ＇＋تن شي او يو کال ورباندې تير شي، نو په هغو ک３ 

پن％ه )۵( درهمه )زکات( فرض دی، پن％ه درهمه تقريبا پن％لس )١۵( －رامه کي８ي. 
له دوو سوو )۲۰۰( درهمو ＇خه په زياتو ک３ ＇ه شی نشته ترهغ３ چ３ ＇لوي＋تو)۴۰( درهمو 
ته ونه رسي８ي )کله چ３ ＇لوي＋تو ته ورسي８ي( نو په هغو ک３ يودرهم دی سره له پن％و درهمو. 

د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد بيا په هرو ＇لوي＋تو درهمو ک３ يو درهم دی.
صاحبين )رحمهمااهلل (وايي که له دوو سوو ＇خه ＇ه زيات شي په هغو ک３ زکات د هغو په 

خپل حساب سره دی )په هر درهم ک３ د لسم３  برخى ＇لورمه کي８ي(.
د سپينو زرو د نصاب صفت

په سپينو زرو ک３ صفت دادی چ３ هغه سپين زر وي، بل صفت ته اعتبار نه ورکول کي８ي، نو 
په هغو ک３ زکات واجب دی، دراهم وي، قالب شوي وي، ！و！３ وي، نقره وي، －ا１ه وي، يا 
په توره ک３ کارول شوې وي، يا د آس قيضه يا د هغه زين وي او يا بل دې ته ورته شيان وي، 
خو که په ويلي ک５دو سره خالص شي نو دوو سوو )۲۰۰( درهمو ته ورسي８ي، که هغه ي３ د 
تجارت لپاره ساتل３ وي، يا  د نفق３ او يا ＊ايست لپاره، او يا ي３ د هي＆ شي نيت نه وي ک７ی 

！ول يو شان حکم لري.
ذهب ) سره زر(

ذهب يا سره زر د ژي７ رن， لرونکی، ارز＊تناک او ل８ پيدا فلز دی. 
د سرو زرو نصاب

په سرو زرو ک３ له شلو مثقالو ＇خه په ل８و ک３ زکات نشته، شل)۲۰( مثقاله دهغو نصاب دی، 
شل مثقاله تقريبا پن％ه اتيا )۸۵( －رامه کي８ي.
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د سرو زرو زکات
که ＇وک د سرو زرو د نصاب ＇＋تن شي او يو کال ورباندې تير شي هغه به په شلو مثقالو ک３  

نيم مثقال ورکوي، نيم مثقال تقريبا له دوه نيمو )۲.۵۰( －رامو سره برابر دی.
که په شلو مثقالو باندې سره زر زيات شي، نو په هرو ＇لورو مثقالو ک３ دوه قيراطه دي، د امام 

ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په نظر له ＇لورو مثقالونو ＇خه په کمو ک３ زکات نشته.
صاحبين رحمهمااهلل وايي چ３ په شلو مثقالو زيات شي، نو )د زياتو شويو( زکات به په خپل 

حساب سره وي.
د سرو زرو د نصاب صفت

په سرو زرو ک３ صفت دادی چ３ هغه سره زر وي، بل صفت ته پک３ اعتبار نه شته، په هغو 
ک３ زکات فرض دی که قالب شوې وي، يا ！و！３ وي، يا －ا１ه وي، يا هغه دنانير وي چ３ سره 

زر ور باندې غالب وي.
نغدې پيسې 

نغدي پيس３ لو！ونه وي که فلزي سک３ وي، په هغو باندې د سرو او سپينو زرو په ＄ای راک７ه 
ورک７ه کي８ي.

د نغدو پيسو د زکات حکم
د جمهورو )حنفي، مالکي او شافعي( فقهاؤو  په نظر  په نغدو پيسو ک３ زکات فرض دی، په 
هغو ک３ فرض برخه د لسم３ برخى ＇لورمه )۲.۵۰٪( ده، ＄که دغه پيس３ د دولت پر خزانه 

لکه قوي پور او يا قوي سند داس３ دي. 
که يو ＇وک ＇لور لکه افغان９ ولري، په هغوک３ لس زره افغان９ زکات فرض دی.

اړوند مسائل
t د سرو او سپينو زرو په ！و！و، د دواړو په －ا１و اوپه لو＊و ک３ زکات واجب دی.

�tکه له سرو زرو سره بل فلز －６ شوې وي او سره زر ورباندې ډ４ر وي، نو هغه د سرو زرو 
په حکم ک３ را＄ي. همدا رن／ه که له سپينو زرو سره بل فلز －６ شوې وي او سپين زر ي３ 
ډ４ر وي، نو د سپينو زرو په حکم ک３ دي او که بل فلز پرې ډير وي بيا سره زر او سپين زر 

د عروضو )سامان( په حکم ک３ دي.
په وزن سره  ！و！ه  او سپينو زرو  په زکات ک３ د سرو  t د زکات ＇＋تن اختيار لري چ３ 
ورکوي او که ي３ خو＊ه وي د زکات د مقدار بيه ورکوي، کوم چ３ په هغه ＊ار ک３ چلي８ي، 
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که غواړي چ３ د سرو او سپينو په بيه ک３ د سرو يا سپينو زرو په قيمت ک３ نور سامان يا 
کيلي او وزني شيان ورکوي.

د زکات د ايستلو الرې 
أ - لوم７ي الره: د －رامونو يا د نغدو پيسو اندازه × ۲.۵ ÷ ١۰۰.

ب - دويمه الره: د مال د －رامونو يا د نغدو پيسو اندازه ÷ ۴۰.
بيلګې 

أ - د سرو زرو د  ١۰۰۰ －رامونو زکات  = ١۰۰۰× ۲.۵ ÷ ١۰۰= ۲۵ －رامه.
ب - د سپينو زرو د ۲۰۰۰ －رامونو زکات = ۲۰۰۰ × ۲.۵ ÷ ١۰۰= ۵۰ －رامه.

ت - د نغدو پيسو د ۴۰۰۰۰- افغانيو زکات =۴۰۰۰۰ × ۲.۵ ÷ ١۰۰=١۰۰۰- افغانی.
 

له خپل ＊وونکي سره په الندې موضوع ک３ مناقشه وک７ئ: 
١- دلو！ونو پا３１ په خپل ذات ک３ کومه بيه نه لري، نو ＇ن／ه ورته مال ويالې شو؟

۲- که د کلي خلکو  د خپل کلي د جومات د جوړولو لپاره ډ４رې پيس３ سره را！ول３ ک７ي،  
دغه پيس３ درې کاله ورسره پات３ شوي، د زکات حکم ي３ ＇ه دی؟

١. نقدين ＇ه ته وايي؟
۲. د نقدينو د زکات حکم ＇ه دی؟
۳. د سپينو زرو نصاب ＇ومره دی؟

۴. د سپينو زرو دنصاب زکات ＇ومره دی؟
۵. د سرو زرو نصاب ＇ومره دی؟

۶. د سرو زرو د نصاب زکات ＇ومره دی؟
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۷. نغدي پيس３ کومو ته وايي؟
۸. د )١۰۰۰۰۰(نغدو پيسو  د زکات اندازه ＇ومره ده؟
۹. د ذکر شويو شيانو د زکات ايستلو الرې و＊اياست؟

د نقدينو او د هغو په ＄ای استعماليدونکو پيسو نصاب او د زکات اندازه په خپلو کتابچو ک３ 
وليکئ.
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دري پنځوسم لوست

د عروضو) سامان( زکات 
په ت５ر درس ک３ مو د سرو زرو، سپينو زرو او نغدو پيسو د زکات احکام زده ک７ل، اوس غواړو 

د تجارتي سامانونو په زکات باندې ＄انونه پوه ک７و. 

���6 åzÆàf à£á¶=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
�Àåº �â>E> ßrå¾ �>ßÃàJ»Éå® �Kß§ß·ßE �cC � áKß¾> ß² �>ßº �âÍß¿åÑ> ß² �(åÌße> ßRëJ¶= � åzÆàf à¢ � å� �ãÍßF åQ=ßÆ �àÌ> ß²çh¶= �$-%

�*> ß» àÃ¿åº�å�å²> ßjßá�=ßÆ�(åÐ=ßfß̄ à«á·å¶� à¤ß«á¾ß?�ßÇ àÂ�>ßå��>ßÃàºëÇß̄ àÈ�Æ�( å±åeßÇ¶=Æ�( åGßÂd¶=
�*ßÌ> ß²çh¶=� à�å̄ ájàÈ� ß×� ß́ å¶ßc�ß á�ßE�> ß»Éåª�àÄà¾> ßrá̄à¿ßª�( å¹áÇßá�=�åß�ßf ß{� å�� âØåº>ß²� àH> ßrë¿¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$.%

*åÍ çvå«á¶=ßÆ� åGßÂçd¶=� ß�C� åzÆàf à£á¶=�àÍ ß»Éå®� è¼ ßvàIßÆ�$/%
� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� àH> ßrë¿¶=� ç¼åJßÈ�ÎçJ ßU�åÍ ß»Éå̄á¶>åE�åÍ çvå«á¶=� ß�C� àGßÂçd¶=� è¼ ßvàÈ� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$0%

*åÐ=ßh áQßáÙ>åE� è¼ ßvàÈßÆ�åÍ ß»Éå̄á¶>åE�åÍ çvå«á¶=� ß�C� àGßÂçd¶=� è¼ ßvàÈ� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?

ژباړه 
د سامانونو د زکات باب

 )١(: په تجارتي سامانونو ک３ زکات واجب دی، هر ډول چ３ وي، کله چ３ ي３ بيه د سرو 
زرو يا د سپينو زرو نصاب ته ورسي８ي، هغه )سامان( به له دوی دوو ＇خه  داسى بيه کوي چ３ 

فقيرانو او مسکينانو ته －＂ور وي. 
)۲( که چيرې د کال په دواړو طرفونو )په سر او پای( ک３ نصاب بشپ７ وي، نو په من＃ ک３ ي３ 

نقصان )کموالی( زکات نه ساقطوي. 
)۳( د تجارتي سامانونو بيه به له سرو زرو او سپينو زرو سره يو＄ای کي８ي. 

)۴( او همدا شان د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په وړاندې سره زر له سپينو زرو سره د بي３ له 
مخ３ يو ＄اي کي８ي، تر ＇و نصاب پوره شي، صاحبينو رحمهما اهلل ويلي دي چ３ سره زر له 

سپينو زرو سره په بيه نه يو ＄ای کي８ي، بلکى هغه په  اجزاؤ سره يو ＄اي کي８ي.
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شرحه 
عروض

عروض:  د عرض جمع ده چ３ هغه د دنيا ناچيزې متاع ته وايي.
عروض له نقدينو، پيسو او ＇ارويو ＇خه پرته ！ولو مالونو ته ويل کي８ي، لکه سامانونه، جايداد، 

جام３ او دې ته ورته نور شيان.
د عروضو د زکات حکم 

هر هغه مالونه چ３ د سودا－رې لپاره وي په هغو ک３ زکات فرض دی، هر ډول چ３ وي، که 
هغه سامانونه، شتمني، پيمانه کيدونک３، تلل کيدونکي او داس３ نور وي، کله چ３ د سرو 
يا سپينو زرو نصاب ته ورسي８ي او کال ورباندې تير شي، د لسم３ ＇لورمه برخه زکات پرې 

فرض دی. 
د سوداګرې د سامانونو د وجوب شرطونه
په عروضو ک３ په الندې شرطونو زکات واجبي８ي:

- د عروضو د ＇＋تن نيت به سودا－رې وي.
- د تجارت نيت به د سودا－رې له کار سره مل／ری وي، ＄که يوازې نيت کفايت نه کوي.

-د عروضو نصاب به د سرو يا سپيينو زرو نصاب ته رسي８ي.
- کال به ورباندې تير شوی وي.

د عروضو نصاب
د سودا－رې په عروضو ک３ واجبه اندازه د سرو او سپينو زرو د نصاب واجبه اندازه ده، هغه د 

لسم３ برخى ＇لورمه )۲,۵٪( ده.
مسلمانانو ته په کار دي چ３ د کال په پای ک３ خپل د سودا－رې سامان حساب ک７ي، که د بازار 
د بي３ په حساب سره د زکات نصاب ته رسيدل، نو زکات دې اداء ک７ي، او هغه داس３ چ３  
د لسمي ＇لورمه برخه دې په زکات ک３ ورک７ي، که د سامان بيه د سرو يا سپينو نصاب ته نه 

رسيده نو بيا زکات پرې نشته.
د سوداګرې مالونو د زکات ورکولو څرنګوالى

د امام ابوحنيفه رحمه اهلل په نزد د مال ＇＋تن اختيار لرى:
آ _ يا دې پخپله شی په زکات ک３ ورکوي.
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ب_ يا دې د قيمت د لسم３ ＇لورمه زکات وباسي.

اړوند مسائل
t د سودا－ري د شيانو قيمت به د سودا－ري ＊ار په نرخ سنجول کي８ى، په دې ک３ د دکان 

هغه سامان نه شم５رل کي８ي چ３ د سودا－رې د کار له پاره ضروري وى.
t که ＇وک د ＄مک３ يا ＇ارويو ＇＋تن وي او بيا ي３ د سودا－ري نيت وک７ي نو د زکات 

کال له هغه وخته پيلي８ي، کله چ３ دی عمال په سودا－ري پيل وک７ي.

له خپل ＊وونکي سره په الندې موضوع ک３ مناقشه وک７ئ:
أ - هغه حيوانات چ３ له ساتلو ＇خه ي３ د تجارت نيت وي.

ب -  په زکات ک３ د هغو  م％کو او جايداد توپير و＊اياست چ３ د زراعت، اوسيدلو او تجارت 
لپاره اخستل شوې وي.

١. عروض ＇ه ته وايي؟
۲. د عروضو د زکات حکم ＇ه دی؟

۳. د تجارت د سامانونو د وجوب شرطونه کوم دي؟
۴. د عروضو نصاب ＇ومره دی؟

۵. د تجارتي مالونو زکات پخپله له مال ＇خه ورکول کي８ى که له قيمت ＇خه؟
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�tله بحر )سمندر( ＇خه په را ايستلو شيانو ک３ لکه ملغلرې، مرجان او ماهيان ＇ه وخت 
زکات واجبي８ي؟ ＄واب ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

�tدعروضو د قيمت معلومولو غوره طريقه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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څلور پنځوسم لوست

د زراعت او ميوې زکات 

د زراعت او ميوو زکات ُعشر دى، غواړو په دې درس ک３  د هغه احکام وپيژنو.

��6åe> ß»ëN¶= ßÆ� å¥Æàeèh¶=�åÌ> ß²ßg� àH>ßE
�áÆß?�(> âVáÉ ßi� ßÎå̄ ài�ãÐ=ßÇ ßi�àf án à£á¶=�åÅå�åNß²ßÆ� àzáeßáÙ=�àÄáJ ßQßf á]ß?�>ßº� å̧ Éå·ß®� å��6Íß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®�$-%

* ßoÉ ånßá�=ßÆ� ßG ßrß̄á¶=ßÆ� ßG ßìßá�=� ç×C�(àÐ> ß» çj¶=�àÄáJß̄ ßi
�Í ßjáß� � ß̈ ß·ßE �=ßcC �ãÍßÉå®>ßE �ãÌßfßß� �àÄß¶ �> ß»Éåª � ç×C � àf án à£á¶= � àGåß� � ß× �6 ãb ç»ßà�ßÆ � ß¬ àiÇàÈ �ÇàEß? � ß¹>ß®ßÆ �$.%
� åL=ßÆ=ßf ávßá�=� å�� ßkáÉß¶ßÆ�( ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�àç�=�Îç· ßq�ëå�ç¿¶=� å¥> ßråE�> â¢> ßq� ßÁÇèJ åi�6 à° áißÇá¶=ßÆ�( æ° àiáÆß?

*ãf án à¢�> ß» àÂßbá¿ å¢
�*å á�ß¶áÇß̄á¶=�Îß· ß¢�åf án à£á¶=� à¬ árå¾�åÄÉå«ßª�æÍßÉå¾> ßi�áÆß?�æÍßÉå¶=ßa�áÆß?� æHáfß§åE� ßÊå̄ ài�>ßºßÆ�$/%

�Kß§·ßE�=c=� àfn à£¶=�ÄÉª�G��( åÀìà̄¶=Æ� åÁ=fß«¢h¶> ß²� à° ßißÇàÈ� ß×�> ß»Éåª� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$0%
�����* å° ßißÇ¶=� ßK ß�� à̧ à]ábßÈ�>ßßº�Îß¾aß=�Àåº�( æ° àiÆß=�åÍ ßj ß��ßÍ ß»Éå®�ÄàJ ß»Éå®

�àÄ à¢áÇß¾�åÄåE� àeçbß̄ àÈ�>ßº�Îß· á¢ß?� áÀåº�( æ¹>ßNáºß?�Í ßjáß�� àTåe>ßá�=� ß̈ ß·ßE�=ßcC� àf án à£á¶=� àGåß��ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�$1%
�*åÐ>ß¿áºß?�ßÍ ßjáß�� åÁ=ßfß« á¢çh¶=� å�ßÆ�( æ¹>ßá�ß?�ßÍ ßjáß�� åÀ áìà̄á¶=� å��ßß�ßJ á¢>ßª

�ßÐ áÊ ßm� ß×� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßfàN ß²�áÆß?� ç̧ ß®�fn à£¶=� åze?� áÀåº�ßd å]à?�=cC� àf án à£á¶=� å̧ ßjß£á¶=� å�ßÆ�$2%
� ßkáÉß¶ßÆ� âØ á{åe� ßÁÇàM ßØßMßÆ�ãÍçJ åi� à±ßfß«á¶=ßÆ� æ±=ßfáªß?�àÍ ßjáß��6ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�* æ±>ß®ágß?�Ìßf ánß¢� ß̈ à·áFßÈ�ÎçJ ßU�åÄÉåª

�*ãf án à¢� åT=ßfåá�=� åzáeß?� áÀåº� åTåe>ßá�=� å�

ژباړه 
د فصلونو او ميوو د زکات باب

امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه ويلي دي چ３ د ＄مک３ په حاصالتو ک３ ل８ وي او که ډ４ر عشر 
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)لسمه برخه( زکات واجب دى، برابره ده ＄مکه په روانو اوبو خ７وب８５ى او که په باران سره، له 
لر－و، نلونو )درمی( او و＊و ＇خه پرته )چى عشر پکى نشته(. 

په هغو  نه دی م／ر   امام محمد رحمهما اهلل ويلي دي چ３ واجب  او  ابو يوسف  امام   )۲(
شيانوک３ چ３ ميوه ي３ پات３ کي８ي، کله چ３ پن％و وسقو ته ورس８５ي، وسق د نبي کريمH په 

صاع باندې شپيته صاعه دي، او د صاحبينو په نظر په سبزيجاتو ک３ زکات نشته.
)۳(  کوم )ک＋ت( چ３ په بوکه، ارټ )په ＇رخ ت７ل３ بوکو( او اوښ باندې اوبه کي８ي په هغو ک３ 

)زکات( د لسم３ نيمايي )شلمه( دی، په دواړو قولونو، )ابوحنيفه او صاحبين رحمهمااهلل(. 
)۴( امام ابو يوسف ويلي دي: کوم شيان چ３ په وسق نه خر＇ي８ي لکه زعفران او پنبه، په 
هغو ک３ عشر )لسمه زکات( هله واجبي８ي چ３ بيه ي３ د کم بيه وسقي شيانو پن％و وسقو ته 

ورسي８ي، د ادني درج３ شي )د قيمت مطابق(چ３ په وسق ک３ را＄ى.
)۵( امام محمد رحمة اهلل عليه ويلي دي عشر هله واجبي８ي چ３ د ک＋ت محصول د هغ３ 
لوړې پيمان３ پن％ه چنده ته ورسي８ي په کوم سره چ３ هغه نوعه )ډول( خر＇ي８ي، نو په پنبه ک３ 

ي３ پن％ه بارونه  او په زعفرانو ک３ ي３ پن％ه منه معتبر －２لي دي. 
)۶( په شاتو ک３ )زکات( عشر دی که هغه د عشر له ＄مک３ ＇خه واخستل شي ل８ وي او که 
ډ４ر، او امام ابو يوسف رحمة اهلل عليه ويلي دي چ３ په شاتو ک３ زکات نشته تر ＇و چ３ لسو 
ازقاقو مشکونو)غ７کويازيو( ته ونه رسي８ي، او امام محمد رحمة اهلل عليه ويلي دي )په شاتو ک３ 
زکات نشته تر ＇و( پن％و افراقو ته )ونه رسي８ي( او يو فرق په عراقي رطل سره شپ８ ديرش رطله 

دی، او د خراجى ＄مک３ په محصوالتو ک３ عشر نشته دى.

شرحه 
ُعشر: 

ُعشر د  يو شي له لسو برخو ＇خه يوې برخ３ ته وايى او د ＄مک３ له محصول ＇خه اخستل 
شوي زکات ته هم عشر ويل کي８ي، هغه ＄مکه چ３  اهل ي３ مسلمانان وي او هغو ژوندۍ 

ک７ې وي.
د عشر حکم

د ＄مک３ په هر هغه محصول ک３ ُعشر)زکات( فرض دی چ３ هغه د －＂ي او کرلو  په نيت 
الس ته راشي، که هغه محصول د پات３ کيدو وړتيا ولري لکه غلى دان３ )غنم او جوار( او که د 
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پات３ کيدو وړتيا ونه لري لکه ميوى او سبزيجات لکه شفتالو، خ＂کي او بانجان. 
مستثني شيان

د امام ابوحنيفه رحمة اهلل په نزد پن％ه شيان مستثنی دي او زکات پک３ نشته.
١. سعف )بنجخ او د ونو خا＊ونه(، ＄که د ونو په تنو ک３ کوم شی نشته، نو په ＊اخونو ک３ 

هم نشته دى.
۲. تبن )پروړه يا بوس(، ＄که هغه د تن３ ساق )＇ان／ه( دی، لکه ونه چ３ د ميوې لپاره ده.

۳. حشيش)وا＊ه(، ＄که هغه له کرلو پرته په ＄مکه ک３ راشنه کي８ي، او مقصد ور＇خه د 
＄مک３ کارول نه دي.

۴. طرفاء )ُدرمه - نالن( ＄که عادتا په هغه باندې ＄مکه نه مشغولي８ي.
۵. قصب )با１سو１ه يا درمى(، ＄که له ＄مک３ ＇خه په هغه عادتا －＂ه نه پورته کي８ي بلک３ 

＄مکه خرابوي.
د عشر نصاب

د عشر د فرضيدو لپاره کوم نصاب نشته، د م％ک３ د محصول په ل８ او ډ４ر ک３ عشر فرض دی، 
که هغه په جاري اوبو خ７وب شي يا د باران په اوبو، د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په نزد.

د صاحبينو  رحمه اهلل عليهما په نزد: زکات نه واجبي８ی م／ر په هغه ＇ه ک３ چ３ د هغه ميوه 
پات３ کيدونک３ وي او پن％و وسقو ته ورسي８ي، او په سبزيجاتو ک３ د دوی په نزد زکات نشته، 

＄که هغه پات３ کيدونکي نه دي.
يو وسق: د نبي کريم H په صاع باندې)۶۰( صاعه دي.

يوه صاع: ＇لور ُمده او )۳،۶( کيلو －رامه  کي８ي.
يو وسق: )۶۰( صاع )۲١۶( کيلو －رامه کيي８ي.

پن％ه وسقه: دری سوه)۳۰۰( صاع )١۰۸۰( کيلو －رامه ، چ３ زموږ په حساب )١۵۴،۲۸( 
منه کي８ي.

د ځاى)مځکى( شرطونه:
＄مکه به عشري وي په خراجي ＄مکه ک３ خراج واجب دی، نه عشر.

＄مکه به حاصل کوي، که محصول ونه لري بيا عشر نشته.
له م％ک３ ＇خه چ３ کوم محصول الس ته را＄ي هغه به داس３ وي چ３ －＂ه ولري او عادتا په 
＄مکه ک３ کرل ک８５ي، نو په لر－يو، و＊و، او نلونو )ُدرمو( ک３ عشر نشته، ＄که عادتا په هغو 
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＄مکه نه نيول کي８ي او نه کرل کي８ي، بلک３ ＄مکه ورباندې له －＂３ و＄ي.
هغه چې د زراعت په زکات کې شرط نه دي

د ＄مک３ په محصوالتو ک３ د کال ت５ريدل شرط نه دي، چ３ کله په الس راشي هغه وخت 
پک３ عشر واجب دی.

نصاب ته رسيدل پک３ نشته، هر ＇و مره محصول چ３ ＄مکه ي３ کوي ل８ وي که ډ４ر په هغو 
ک３ عشر واجب دی.

د عشر ورکوونکي عقل او بلوغ شرط نه دی، د ليوني او کوچني په ＄مکه ک３ هم عشر واجب 
دی.  

د ＄مک３ ملکيت هم شرط نه دی، ＄که د وقف له ＄مک３ هم عشر اخيستل کي８ي.
دا هم شرط نه ده چ３ عشر ورکونکى دې له پوره خالص وي.

د＄مکى په محصول ک３ د امام ابو حنيفه رحمه اهلل په نزد دا هم شرط نه ده چ３ هغه دى پات３ 
کيدونک３ وي بلک３ په سبزيجاتو او ميوو ک３ هم زکات واجب دی.

د زراعت  په حاصل کې د عشر د واجبيدلو وخت
د زکات او عشر د واجبيدلو وخت هغه وخت دی چ３ کله زراعت شين شي او ميوه ＊کاره 
ک７ي دامام ابوحنيفه رحمه اهلل په نزد، او د امام محمد رحمة اهلل عليه په نزد هله واجبي８ي چ３ 

حاصل يى واخيستل شي.
د عشر د ايستلو وخت

د عشر په ايستلو ک３ درې صورتونه دي: 
١. هغه چ３ بال خالفه جواز لري هغه دا دی چ３ له ک＋ته او له حاصل ＇خه وروسته عشر 

ورک７ي.
۲. هغه صورت چ３ بال خالفه جواز نه لري هغه دادی چ３ له ک＋ته ＇خه مخک３ ي３ عشر 

ورک７ي.
۳. هغه صورت چ３ په هغه ک３ خالف دي: هغه دا دى چ３ له ک＋ت وروسته او له حاصل 

ورکولو ＇خه مخکى  عشر ورک７ل شي.
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اړوند مسائل
امام ابويوسف رحمة اهلل عليه ويلي دي: کوم شيان چ３ په وسق نه ورکول کي８ي لکه زعفران او  
پنبه په هغو ک３ عشر هله واجبي８ي چ３ بيه ي３ د کم بيه وسقي شيانو پن％ه وسقو ته ورسي８ي.

او امام محمد رحمه اهلل ويلي دي: هله عشر واجبي８ي چ３ د ک＋ت محصول د هغ３ لوړې 
پيمان３ پن％ه چنده ته ورسي８ي په کوم سره چ３ هغه نوعه خر＇ي８ي.

په شاتو ک３ عشر واجب دی چ３ د عشرى ＄مک３ واخيستل شي، ل８ وي يا ډ４ر د امام صاحب  
رحمة اهلل عليه په نزد، او امام ابويوسف رحمة اهلل عليه ويلي دي: هي＆ شی پکى نشته دى تر 
＇و چ３ لسو ازقاقو ته ونه رسي８ي، او امام محمد رحمة اهلل عليه ويلي دي: چ３ پن％و افراقو 

ته ورسي８ي.
اوکه کوم ذمي شخص د عشر ＄مکه واخلي هغه خراجي －ر＄ي.

او خراجي ＄مکه اصال عشري نه －ر＄ي.
او له سمندر ＇خه چ３ ＇ه را ايستل کي８ي په  هغو ک３ کوم شی نشته لکه لؤلؤ، مرجان او 

عنبر.
په غرونو ک３ وي لکه جص)－چ(،  او نه په هغو شيانو )معادنو( ک３ کوم شی شته چ３ غالباً 

چونه، ياقوت، فيروزه ،  زمرد او داسى نور. ١ 

د خپل ＊وونکي په مرسته د صاع او وسق اندازه د معاصر )اوسني( مروج حساب له مخ３ 
معلومه ک７ئ.

١. له عشر ＇خه مراد ＇ه شي دی؟
۲. د عشر حکم ＇ه دی؟

۳. له عشر ＇خه کوم شيان مستثنا دي؟
١- االختيار لتعليل اخملتار )ج ١ / ٩(
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۴. د عشر د فرضيت شرطونه کوم دي؟
۵. هغه ＇ه چ３ د عشر په زکات ک３ شرط نه دي هغه کوم دي؟

۶. د زراعت او ميوو د زکات د واجبيدلو وخت کوم دی؟

د الندې لغاتو معنا په خپلو کتابچو ک３ وليکئ:
احمال. ازقاق. افراق.الجص. النورة. الياقوت. الفيروزج. والزمرد.
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پنځه پنځوسم لوست

د زکات د مصرف ځايونه

په ت５رو درسونو ک３ مو هغه مالونه وپيژندل چ３ په هغو ک３ زکات واجبي８ي، په دې درس ک３ 
غواړو چ３ د زکات د مصرف په ＄ايونو باندې پوه شو چ３ چا ته ورکول کي８ي. 
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ژباړه 
د هغو خلکو د بيان باب چ３ زکات ورکول ورته جائز او يا جائز نه دي:

اهلل تعالی فرمايي: 
)١( " په يقيني تو－ه چ３ صدق３ )زکات( خاص د فقيرانو او مسکينانو لپاره دي " د آيت ترپايه 
پورې، دا اته ！ول／ي خلک دي، او له دوی ＇خه مؤلفة القلوب )هغه خلک چ３ زړونه ي３ 
اسالم ته رامايل ک７ شي( ساقط شوي دي ＄که اهلل تعالی اسالم ته عزت ورک７ی دی نو له دوي 
＇خه ي３ ب３ پروايي راوسته، او  فقير هغه دی چ３ ل８ شی لري، او مسکين هغه دی چ３ هي＆ 
شی نه لري، او عامل )هغه ＇وک دی چ３ ده( ته چارواکی د ده دکار په اندازه )زکات( ورکوي 
که کار وک７ي، او په رقاب )مرييو(ک３ د مکاتبو د رقاب )غاړې( په خالصولو ک３ مرسته وشي، 
او غارم هغه ＇وک دی چ３ پوروړی وي، او فی سبيل اهلل هغه غازي دی چ３ له )نورو( غازيانو 
＇خه )د فقر په سبب( پات３ شوی وي، او ابن السبيل )هغه( مسافر دی چ３ په خپل وطن ک３ 
مال لري خو )اوس( بل ＄ای وي هلته هي＆ شی نه لري، نو دغه )چ３ ذکر شول( د زکات د 

مصرف ＄ايونه دي.
)۲( او مالک )زکات ورکوونکي( اختيارلرى چ３ د دوی له جمل３ ＇خه هر يوه )！ول／ي( ته 

)زکات( ورک７ي او يا )له دې ډلو ＇خه( ي３ يوې ته ورک７ي.
)۳( او جائزه نه ده چ３ زکات ذم３ ته ورک７ي، او نه په هغه )زکات( مسجد جوړشى، او نه 
م７ي ته کفن ورباندې اخستل کي８ي، او نه ورباندې داس３ رقبه )مريی( اخستل کي８ي چ３ ازاد 
ک７ شي، او نه غني )مالدار( ته ورکول کي８ي، اونه دې زکات ورکوونکی زکات خپل پالر او 
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خپل نيکه او تر دوی پورته )دنيکه نيکه( ته ورکوي، او نه دې خپل اوالد او نه د اوالد اوالد او 
تر دوی ＊کته ته ورکوي، او نه دې خپل３ ＊％３ ته ورکوي. 

)۴( او نه دې ＊％ه خپل مي７ه ته )زکات( ورکوي د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد، او 
صاحبينو رحمهما اهلل ويلي دي چ３ ＊％ه )خپل م７５ه( ته )زکات( ورکوالی شي، او نه دې 
)مالک( خپل مکاتب ته او نه خپل مملوک )مريی( ته  او نه د غني مملوک )مريی(  ته او نه د 

غنی کوچني اوالد ته زکات ورکوي. 
)۵( او )زکات( بني هاشمو ته نه ورکول کي８ي او دوی د علي، عباس، جعفر، عقيل، او د 

حارث بن عبد المطلب اوالده او موالي )ازاد ک７ل شوي( دي. 
)۶( امام ابو حنيفه او امام محمد رحمة اهلل عليهما ويلي دي چ３ که ي３ داس３ س７ي ته زکات 
ورک７ چ３ فقير ي３ －２لو بيا ＊کاره شوه چ３ هغه ب６ای، يا هاشمي او يا کافر دی او يا ي３ په 
تياره ک３ فقير ته زکات ورک７ بيا معلومه شوه چ３ هغه د ده پالر يا د ده زوی دی نو په ده باندې 
دوباره زکات ورکول نشته. او امام ابويوسف رحمة اهلل عليه ويلي دي چ３ دوباره را－ر＄ول 
ورباندې شته، او که ي３ يوه چا ته زکات ورک７ وروسته معلومه شوه چ３ هغه ي３ غالم )مريی( 

يا ي３ مکاتب دی، )د ！ولو په قول( جواز نه لري بيا به زکات ورکوي.
)۷( او هغه چا ته د زکات ورکول جواز نه لري چ３ د نصاب مالک وي له هر ماله ＇خه چ３ 

وي. 
)۸( او هغه چا ته ي３ ورکول جواز لري چ３ تر هغه )نصاب( کم )مال( ولري، ا－ر که )هغه د 
کم نصاب لرونکی( په بدن روغ او کسب  )کار( کوالی شي، او له يوه ＊اره بل ＊ار ته د زکات 
وړل مکروه دي بلک３ د هر قوم زکات به د دوی په من＃ ک３ ويشل کي８ي، م／ر داچ３  خپلوانو 

ته ي３ نقل ک７ي، يا داس３ قوم ته چ３ د خپل ＊ار له خلکو ＇خه هغه ډ４ر محتاج وي.

شرحه 
� á¼ àÃàEÇà·à®�åÍß«ç¶ßÖàá�=ßÆ�>ßÃáÉß· ß¢�ß�å·åº>ß£á¶=ßÆ�å�å²> ßjßá�=ßÆ�åÐ=ßfß̄ à«á·å¶� àL>ß®ßb çr¶=�>ßç�C} :اهلل تعالی فرمايي
{ ã¼É å³ ßU� ã¼Éå· ß¢�àç�=ßÆ�åç�=� ßÀåº�âÍ ßvÈåfßª� å̧ ÉåF çj¶=� åÀáE=ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å�ßÆ�ß�åºåe>ß§á¶=ßÆ� åH>ß®ëf¶=� å�ßÆ

�*{2,6ÍEÇJ¶=}
په يقيني تو－ه چ３ صدق３ )زکات(خاص د فقيرانو او مسکينانو لپاره دي او د هغو خلكو لپاره 
دي چ３ د صدقو د چارو کارکوونکى وي، او د هغو لپاره چ３ د هغو زړونه په الس راوړل 
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مقصد وي. دغه راز د مريانو د ازادولو او د پوروړ و د مرست３ لپاره دي، د اهلل په الره ک３ او د 
مسافرو لپاره د اهلل له لورې يوه فريضه ده او اهلل په هر ＇ه پوهيدونكى او حكمت واال دى".

د زکات د مصرف اته ځايونه
قرأن کريم اته صنفونه او ！ول／ى ذکر ک７ې دي چ３ دوی ته زکات ورکول کيدالی شي، خو 
له مصارفو ＇خه  د زکات  القلوب  ！ول／ي مؤلفة  يو  له دى جمل３ ＇خه  اهلل عنه  عمررضی 
نه دی  انکار  او صحابه کرامو هم  په دې دليل چ３ اسالم اوس قوي شوی دی  ايستلي دي 
ک７ی، نو د صحابه کرامو په اجماع سره دا ！ول／ی ساقط شو  او نور اووه )۷( ！ول／ي پاته شول 

چ３ په الندې ډول بياني８ي: 
١.فقير: هغه ＇وک دی چ３ له نصاب ＇خه د ل８ شی مالک وي. 

او چ３ له نصاب ＇خه د ل８ شي مالک وي هغه ته زکات ورکول کي８ي ا－ر په بدن روغ او د 
کسب خاوند وي.

۲. مسکين: هغه ＇وک دی چ３ هي＆ نه لري.
۳. عامل: هغه کار کوونکی او موظف دی چ３ د زکات او عشر د را！ولو لپاره ！اکل شوی وي، 

هغه ته د هغه د کار په اندازه زکات ورکول کي８ي.
۴. في الرقاب: مکاتب، او دا هغه مرييان دي چ３ مالک دده د ازادولو په بدل ک３  ور＇خه 

معلومي پيس３ غو＊ت３ وي، دا صنف اوس نشته که پيدا شي زکات ورکول کي８ي.
۵. الغارم: دا هغه پوروړی دی چ３ د پور د اداء کولو وروسته د نصاب مالک پات３ نه شي، تر 

فقير ده ته زکات ورکول غوره دي.
۶. فی سبيل اهلل: دا هغه کسان دي چ３ د اهلل په الر ک３ د جهاد ＇خه پات３ شوې وي او يا هغه 
حاجيان دي چ３ د کور ＇خه د حج لپاره وتلي وي او بيت اهلل ته د رسيدلو ＇خه د خرڅ د 

خالصيدو له امله عاجز شوي وي.
۷. ابن السبيل:  هغه مسافر دی چ３ په خپل وطن ک３ مال لري خو په سفر ک３ ي３ مال ختم 

شي، نو ده ته زکات ورکول کيدای شي تر＇و بيرته خپل وطن ته ورباندې ورسي８ي.
په چاچ３ زکات فرض وي هغه ！ولو ډلو يا يوې ډل３ ته ورکوالی شي، که ＇ه هم نور صنفونه 

شتون ولري.
هغه کسان چې زکات ورکول ورته جائز نه دي

١. کافر.
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۲. غني )مالدار( .
۳. د غني )مالدار( اوالد.

۴. بني هاشم )سيدانو( او د هغو ازادک７ شوى. بني هاشم د علي، عباس، جعفر، عقيل، او د 
حارث بن عبد المطلب اوالده او موالي يى )ازاد ک７ل شوي( دي.

۵. خپل اصل لکه پالر، نيکه او تر هغه پورته.
۶. خپلي فرع３ ته لکه زوی، لور لمس９ او تر هغى ＊کته.

۷. م７５ه خپل３ ＊％３ ته، او ＊％ه خپل م７５ه ته زکات نه شي ورکوالی. نورو قريبانو ته افضل 
دی.

۸. د مسجد په تعمير  او مدرس３ په تعمير ک３، د الرې په جوړولو يا د پل په جوړولو ک３ 
زکات ورکول روانه دي.

همدارن／ه د م７ي په کفن او د م７ي په پور ک３ زکات ورکول نه صحيح کي８ي. غوره داده چ３ 
زکات په خپلو قريبانو چى مستحق دى مصرف شي بيا په همسايه －انو.

اړوند مسائل
١. يوه س７ي ته دومره زکات ورکول چ３ د پوره نصاب مالک شي مکروه دي لکه يوه س７ي ته 

دوه سوه )۲۰۰( درهمه يا شل )۲۰( مثقاله سره زر په زکات ک３ ورک７ي.
۲. داس３ پوروړي ته چ３ په هغه باندې تر نصاب زيات پور وي مکروه نه دي، لکه د پور د اداء 

لپاره چ３ يوه س７ي ته د نصاب ＇خه زيات３ افغان９ ورک７ي دا مکروه کار نه دی.
۳. پرته له ضرورته بل ＊ار ته د زکات نقل کول مکروه دي، خو خپلو قريبانو ته مکروه نه 
دی، همدا رن／ه هغو کسانو ته زکات نقلول چ３ هغه دده د ＊ار تر اوسيدونکو ډ４ر حاجتمند 

وي مکروه نه دی.
۴. امام ابو حنيفه او امام محمد رحمة اهلل عليهما ويلي دي چ３ که ي３ داس３ س７ي ته زکات 
ورک７ چ３ فقير ي３ －２لو بيا ＊کاره شوه چ３ هغه ب６اي، يا هاشمي او يا کافر دی او يا ي３ په تياره 
ک３ فقير ته زکات ورک７ بيا معلومه شوه چ３ هغه دده پالر يا دده زوی دی، نو په ده باندې )بيا 

زکات( نشته. او امام ابويوسف رحمة اهلل عليه ويلي دي چ３ بيا به زکات ورکوى.
۵.  او که ي３ يوه شخص ته )زکات( ورک７ وروسته معلومه شوه چ３ هغه ي３ غالم )مريی( يا ي３ 

مکاتب دي نو د ！ولو په قول جواز نه لري بيا به زکات ورکوى.
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زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته الندې خبرې رو＊انه ک７ي:
�tمساجدو، مدرسو او د تحفيظ القران حلقو ته  زکات ورکول ＇ه حکم لري؟

دزکات ورکول ＇ه حکم  ته  لري، هغه  نه  مالي وس  واده کول وغواړي خو  يو ＄وان  �tکه 
لري؟

\

١. قران کريم د زکات د مصرف له پاره اته ＄ايونه ＊ودلى دي، هغه کوم دي؟
۲. ايا مؤلفة القلوب له دې ډل３ ＇خه وتلي دي، که هو دليل ي３ ＇ه دی؟

۳. هغه کسان چ３ زکات ورکول ورته جائز نه دي کوم دي؟
۴. د درس ＇و مهم３ مسئل３ بيان ک７ئ؟

بني هاشم ＇وک دي او زکات ول３ نه ورکول کي８ي؟ ＄واب ي３ په کتابچو ک３ وليکئ.
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شپ８ پنځوسم لوست 

د فطر صدقة )سرسايه(
په ت５رو درسونو ک３ مو د زکات مالونه  او د زکات د مصرف ＄ايونه وپيژندل، په دې درس ک３ 
غواړو د فطر صدقه وپيژنو،＄که له يوې خوا ي３ له زکات سره مناسبت دى چ３ مالي ورک７ه 
ده او له بل３ خوا ي３ له روژې سره، ＄که د فطرد صدق３ لپاره فطر)روژه ماتول( شرط دی چ３ 

هغه د فطر اختر دی.
����6åf áìå«á¶=�åÍß®ßb ßq� àH>ßE

� áÀ ß¢� âØ åu>ßª�( åH> ßrë¿¶=�åe=ßbá̄åå��> â³å¶>ßº� ßÁ>ß²�=ßcC�(å�¼å· ájàá�=�ëfàá�=�Îß· ß¢�ãÍßF åQ=ßÆ�åf áìå«á¶=�àÍß®ßb ßq�$-%
�*åÍßºáb å̂ á·å¶�åÅ åbÉåF ß¢ßÆ�(åÄ åU ßØ åißÆ�(åÄ åißfßªßÆ�(åÄåM>ßM? ßÆ�(åÄåE>ßÉåMßÆ�(åÄå¿ ß³ ájßº

� ß×ßÆ�(åÄåJ ßQáÆßg� áÀ ß¢�ËëaßÖàÈ� ß×ßÆ�åÄ å³Éå¶>ßß�� áÀ ß¢ßÆ�(åe> ß§ ër¶=�åÅåa ß×áÆß?� áÀ ß¢ßÆ�(åÄ åjá«ß¾� áÀ ß¢� ß́ å¶ßc� àTåfáà��$.%
�(åÌße> ßRëJ·å¶�åÄ å³Éå¶>ßß�� áÀ ß¢� ß×ßÆ�(åÄåFßI> ß³àº� áÀ ß¢� àTåfáà�� ß×ßÆ�*åÄå¶>ßÉ å¢� å��=Çà¾> ß²� áÁåCßÆ�(åe>ßF å³á¶=�åÅåa ß×áÆß?� áÀ ß¢
�åÅ åbáF ß¢� áÀ ß¢�ßÌßf áìå«á¶=� à¼å· ájàá�=� ß�áÇß�=�ËëaßÖàÈßÆ�(> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ�Îß· ß¢�Ìßf áìåª� ß×�å á� ß³Èåf ßm�ß á�ßE� àbáFß£á¶=ßÆ

*åfåª> ß³á¶=
�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� à¥> çr¶=ßÆ�(æ�å£ ßm�Æ?� æGáÉåEßg�áÆß?�æfáß�� áÀåº� ã¥> ßq�áÆß?�úfàE� áÀåº� æ¥> ßq� à¬ árå¾�6àÌßf áìå«á¶=ßÆ�$/%

*¸ á{åe� àOà·àMßÆ� æ¹> ß{áeß?�àÍ ßjáß��6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�* ëÊå®=ßfå£á¶>åE� æ¹> ß{áeß?�àÍßÉå¾>ßß��æb ç»ßà�ßÆ�Íß«Éå¿ ßU
� áGåß��áß�� ß́ å¶ßc� ß̧ áFß®� ßL>ßº� áÀ ß»ßª�(åf áìå«á¶=�å½áÇßÈ� áÀåº�åf áRß«á¶=� å¥Çà· àìåE� à°ç·ß£ßJßÈ�(åÌßf áìå«á¶=� àHÇ àQàÆßÆ�$0%

*àÄàIßf áìåª� áGåß��áß��(åf áRß«á¶=� å¥Çà· à{�ßbá£ßE�ßbå¶ àÆ�áÆß?�( ß¼ß· áiß?� áÀßºßÆ�(àÄàIßf áìåª
� áÁåDßª �(Îé· ßràá�= � ß�C � åTÆàfàá�= � ß̧ áFß® �åf áìå«á¶= �ß½áÇßÈ �6Ìßf áìå«á¶= �=Ç àQåfáà�� áÁß? � ål>ç¿·å¶ � èGVßJ ájàÈßÆ �$1%
� á¼åÃáÉß· ß¢ � ßÁ>ß²ßÆ � á�à̄ ájßI �áß� �åf áìå«á¶= �å½áÇßÈ � áÀ ß¢ �> ßÂÆàf ç]ß? � áÁåCßÆ �(ßg> ßQ �åf áìå«á¶= �å½áÇßÈ � ß̧ áFß® �> ßÂÇàºçbß®

���*> ßÃ àQ=ßf á]C
ژباړه 

د فطر د صدقې د بيان باب: 
)١( د فطر صدقه په هر ازاد مسلمان واجب ده که چ５رې د نصاب مالک وي چ３ هغه )نصاب( 
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د ده د کور)استو گن％ى(، جامو، سامان، د )سپرل９( آس، وسل３ او د خدمت کوونکو مرييانو 
)له اړتياوو( ＇خه زيات وي.

)۲( صدقه به له خپل ＄انه، له وړو)صغيرانو( او الدونو او له مرييونو ＇خه ورکوي او د خپل３ 
＊％３ او غ＂و اوالدونو ＇خه به )د فطر صدقه( نه اداءکوي ا－ر که د ده په عيال )ذمه واری( ک３ 
وي، او نه دې له خپل مکاتب ＇خه ورکوي، او نه له هغو مرييو ＇خه چ３ د سودا－رۍ لپاره 
وي، او کوم مريی چ３ د دوو تنو په من＃ ک３ شريک وي )له دوی دواړو ＇خه( په يوه هم )د 

فطر صدقه( واجب نه ده، او مسلمان به د خپل کافر مريی )د فطر صدقه( ورکوي.
)۳(د فطر صدقى )سرساي３( اندازه: د غنمو نيمه صاع يا د خرما، مميزو او اوربشو يوه صاع 
ده، او د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد صاع اته عراقي رطله ده، امام ابويوسف رحمة 

اهلل عليه ويلي دي چ３ هغه )صاع( پن％ه رطله او دريمه د رطل ده.
)۴( او د فطر د صدق３ وجوب د کوچني اختر د لوم７ی ور＄３ د فجر او سپيده داغ راختلو 
پورې اړه لري، ＇وک چ３ له هغ３ ＇خه د مخه م７ شي په هغه واجب نه ده، او که چا د سهار 

له راختلو ＇خه وروسته اسالم راوړ او يا وزي８يد د هغه د فطر صدقه واجب نه ده. 
)۵( مستحب ده چ３ خلک د فطر صدقه د کوچن３ اختر په ورځ عيد －اه ته له وتلو ＇خه د 
مخه ورک７ي، او که ي３ )د فطر صدقه( د اختر له ور＄３ ړومبی ک７ه روا ده، او که ي３ د اختر 
له ور＄３ وروسته ک７ه نو هغه ي３ له غاړې نه ساقطي８ي بلک３ په دوی باندې د هغ３ ورکول 

الزمي دي.
شرحه 

د فطر صدقه )سرسايه(: د فطر صدقه داده چ３ مسلمانان د اختر په ورځ د خپل مال ＇خه 
！اکلی شی  محتاجو خلکو ته د ＄ان د پاکي )د خپل نفس د تزکي３( او د هغو نيم／７تياوو د 
جبران لپاره ورک７ي چ３ په روژه ک３ ور＇خه تر سره شوې وي، لکه بيکاره او فحش خبرې.

د فطر د صدقې حکم: د فطر صدقه په هر مکلف مسلمان واجب ده. هغه به د خپل ＄ان، 
د خپل عيال او د هغه چا  لخوا ورکوي چ３ دده تر واليت )پالن３( الندې دي.

د فطر صدقه په چا واجب ده؟
د فطر صدقه په هغه چا واجب ده چ３ الندې درې شرطونه ولري:

١. مسلمان به وي، په کافرد فطر صدقه  واجب نه ده.
۲. ازاد به وي په مريی د فطر صدقه  واجب نه ده. 

۳. د داس３ نصاب مالک به وي چ３ هغه دده د پور، اصلي اړتياوو او دده د عيال تر اړتيا زيات 
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وي، نو په هغه چا د فطر صدقه  واجب نه ده چ３ د همداس３ نصاب مالک نه وي.
الندې شيان په اصلي اړتياوو کې شامل دي

۲. د کور سامان ١. د اوسيدو ＄ای )کور( 
۴. د سپرلی وسيله لکه موتر او  داس３ نور شيان. ۳. د اغوستلو جام３ 

۵. هغه اسباب چ３ د تو＊３ په －＂لو ک３ ور＇خه －＂ه اخلي.
د سرساي３ د وجوب لپاره په نصاب د کال ت５ريدل شرط نه دي، بلک３ د سرساي３ د وجوب 
لپاره دا شرط  دی چ３ د فطر د صدق３  ورکوونکی به د اختر په ورځ د سپيده داغ راختلو په 

وخت ک３ د نصاب مالک وي.
همدارن／ه د سرساي３ د وجوب لپاره دا شرط نه دی چ３ هغه به عاقل او بالغ وي، بلک３ که 

کوچنی او ليونی د نصاب مالک وي نو د دوی دمال ＇خه به د فطر صدقه  ورکول کي８ي.
د فطر صدقه  کله واجبي８ي؟

د اختر په ورځ د سپيده داغ د راختلو سره د فطر صدقه  واجبي８ي، که ＇وک تر دې مخک３ 
م７ شي او يا فقير شي په هغه د فطر صدقه  واجب نه ده.

همداشان که ＇وک تر دې وروسته پيدا شي يا مسلمان شي او يا د نصاب مالک شي په هغه 
هم د فطر صدقه  واجب نه ده.

سرسايه د اختر د ور＄３ د مخه يا وروسته ورکول روا دي، خو مستحب داده چ３ عيد－اه ته تر 
تلو مخک３ ي３ اداء ک７ي. که ＇وک په روژه ک３ د فطر صدقه  اداء ک７ي دا روا ده آن دا چ３ ＊ه 
کار دی ＇و فقيران د اختر لپاره ＄ان او عيال لپاره جامي واخلي او ضروري اړتياوې ورباندې 

پوره ک７ي. او د اختر تر لمان％ه ي３ وروسته کول مکروه دي، م／ر دا چ３ کوم عذر ولري.
د فطر صدقه  د چا لخوا ادا کي８ي؟

د فطر د صدق３ اداء کول د الندې کسانو له خوا واجب دي:
١. د ＄ان له خوا.

۲. د خپلو کوچني اوالدونو له خوا کوم چ３ فقيران وي، او که شتمن وي بيا د هغوی له ماله 
＇خه اداء کي８ي. په م７５ه باندې د ＊％３ د فطر صدقه  ور کول واجب نه دي خو که ي３ د هغ３ 
له خوا اداء ک７ي جواز لري. همدارن／ه په مي７ه باندې واجب نه ده چ３ د خپلو لويو اوالدونو 
)چ３ فقيران وي( سرساي３ اداء ک７ي که هغه عاقالن وي، خو که ي３ ورک７ي جواز لري.اما 
که ي３ لوی فقير اوالدونه ليونيان وي بيا د هغوی له خوا ＇خه د فطر صدقه  اداء کول واجب 

دي.
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د فطر د صدقې اندازه: د فطر د صدق３ په اړوندو شيانو ک３ چ３ نص راغلي دی هغه ＇لور دي:
۴. مميز ۳. خرما   ۲. اوربش３  ١. غنم  

د يوه تن له خوا په نيمه صاع  غنم يا اوړو، او يا يوه صاع اوربشو، يا خرما او يا مميزو د فطر 
صدقه اداء کي８ي.

کتنه: يوه صاع درې )۳( کيلو او شپ８سوه )۶۰۰( －رامه کي８ى.
که ＇وک د نورو شيانو د دانو ＇خه د فطر صدقه ورکوي جواز لري خو ضروري ده چ３ د 

غنمو نيم３ صاع او د اوربشو يوې صاع ته ي３ قيمت ورسي８ي. 
داهم جواز لري چ３ د فطر صدقه له نغدو پيسو ＇خه په عادالنه توگه ورک７ي ان داچ３ دا کار 

غوره هم دی ＄که په دې ک３ د فقيرانو －＂ه ده.
د فطر د صدقې د مصرف ځايونه: کومو خلکو ته چ３ زکات ورکول کي８ي هغو ته د فطر 

صدقه هم ورکول کي８ي چ３ په قرآن کريم ک３ ي３ په ＊کاره ډول سره  ذکر راغلی دی.

زده کوونکي دې د خپل ＊وونکي په مرسته د فطر د صدق３ ！ولنيز اهميت په خپلو ک３ سره 
مناقشه ک７ی.

١. د فطر صدقه ＇ه شی ده؟
۲. د فطر د صدق３ حکم ＇ه دی؟

۳. په چا باندې د فطر صدقه واجب ده؟
۴. کوم شيان په لوم７نيو اړتياوو ک３ شامل دي؟

۵. د چا له خوا د فطر صدقه اداء کي８ي؟
۶. د فطر د صدق３ اندازه ＇ومره ده؟

هغه مبارک آيت چ３ د زکات د مصرف او ل／ولو ＄ايونه ي３ په ن＋ه ک７ې دي په خپلو کتابچو 
ک３ وليکئ.
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اووه  پنځوسم لوست 

روژه

لويو  د  دی.   بنس يو  بنس＂ونو ＇خه  پن％و  له  اسالم  د  او  عبادت  بدني  يو  لمون＃  لکه  روژه 
حکمتونو لکه د زغم او د شهوتونو په مقابل ک３ د ارادې پياوړې کولو لپاره د هجرت په دويم 

کال فرض شوې ده. 
6å½áÇ çr¶=� àH>ßJå²

�å½áÇ ßrß²�åÄå¿áÉ ß£åE� æÁ>ßºßhåE� à°ç·ß£ßJßÈ�>ßº�àÄ¿åº� åÁ>ßEf ßu� àG åQ=ßÇá¶>ßª�( ã̧ á«ß¾ßÆ� ãG åQ=ßÆ�6 åÁ>ßEáf ßu�à½Ç ßr¶=�$-%
�àÄáIß?ßh áQß?�( ßXßF áqß?�ÎçJ ßU�åÇá¿ßÈ�áß�� áÁåDßª�( å̧ áÉç·¶=�Àåº�æÍçÉå¿åE�àÄàºáÇ ßq�àgÇ àRßÉßª�(å ç�ß£àá�=�åeádç¿¶= ßÆ�( ßÁ> ßvßºße

�����* å¹=ßÆçh¶=�ß á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßE�>ßº�àÍçÉë¿¶=
�( åL=ße>ç« ß³á¶=ßÆ�( å°ß· áìàá�=�åeádç¿¶= ßÆ�( ßÁ> ßvßºße�åÐ> ßvß̄ ß²�(åÍçºëd¶=� å�� àKàFáNßÈ�>ßº�6Êå¾>çN¶=� àHáf çv¶=ßÆ�$.%

��* å¹=ßÆçh¶=� ß̧ áFß®�æÍçÉå¿åE� àgÇàß��àÄè· à²� à̧ ß«ç¿¶= ßÆ�* å̧ áÉç·¶=� áÀåº�æÍçÉå¿åE� ç×C� àgÇàß�� ßØßª
�àÅáÆß?ße� áÁåDßª�( ßÁ>ßFá£ ßm� áÀåº� ßÀÈåf ánå£á¶=ßÆ� å¤ åi>çJ¶=�å½áÇßÉá¶=� å�� ß¹ ßØåá�=�=Ç àjå»ßJá·ßÈ� áÁß?� ål>ç¿·å¶�Êå§ßFá¿ßÈßÆ�$/%

*=Çàº> ßq� ç¼àM�(>âºáÇßÈ�ß�åM ßØßM� ßÁ>ßFá£ ßm�Ìçb å¢�=Çà· ß»á²ß?� á¼åÃáÉß· ß¢� ç¼ à¦� áÁåCßÆ�(=Çàº> ßq
�åÐ> ß» çj¶>åE� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�(àÄßIßa> ßÃ ßm�à½>ßºåáÝ=� á̧ ßFá̄ ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�*ß½> ßq�(àÅ ßb áUßÆ� ßÁ> ßvßºße� ß¹ ßØåÂ�Ïß?ße� áÀßºßÆ�$0%
� ßÁ>ß²�â=fU�(Ì?ßfº=�Æ?� ßÁ>ß²�âØ àQße�( å¹ ßØåá�=�åÍßÈáÕàe� å�� å¹ábß£á¶=� åb åU=ßÇá¶=�ßÌßa> ßÃ ßm�à½>ßºåáÝ=� ß̧ åFß®�ãÍç· å¢
� à¼á·å£á¶= � á¤ß̄ßÈ �ã�åNß²� ã¤áß��àÅ=ßfßÈ �ÎçJ ßU�àÌßa> ßÃ çn¶= � á̧ ßFá̄ àI �áß��ãÍç· å¢�åÐ> ß» çj¶>åE � áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(â= ßbáF ß¢�Æ?

���* á¼ åÂåß�ßå~
* åká» çn¶=� åHÆàf à¦� ß�C�Êå¾>çN¶=�åf áRß«á¶=� å¥Çà· à{� áÀåº�å½áÇ çr¶=� àKá®ßÆßÆ�$1%

*åÍçÉë¿¶=� ß¤ßº�â=e>ßÃ¾� å¥> ß»å�=ßÆ� åHáf àn¶=ßÆ� å̧ á²ßáÙ=� áÀ ß¢� àµ> ßjáºåáÝ=�ßÇ àÂ�à½áÇ çr¶=ßÆ�$2%
ژباړه 

د روژې د بيان کتاب
)١( روژه دوه ډوله ده: واجب او نفل، واجب هم دوه ډولونه لري: يو هغه دی چ３ له ！اکلی 
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زمان３ سره ت７او لري لکه د رمضان او معين نذر روژه، نو د دې نيت له شپ３ ＇خه کول جواز 
لري او که ي３ د سهار تر ختو پورې نيت ونه ک７ نو د دې وخت او د زوال تر من＃ نيت کول 

ورته روا دي.
)۲( دويم ډول هغه دی چ３ په ذمه ثابتي８ي )ورپه غاړه کي８ي( لکه د رمضان د مياشت３ قضايي، 
مطلق )د نامعلومو ور＄و( نذر او کفارات، نو دا روژې نيول ورته روا نه دي م／ر دا چ３ له شپ３ 

＇خه نيت وک７ي. او نفلي روژې ！ول３ له زوال ＇خه وړاندې په نيت سره صحيح کي８ي.
)۳( خلكو ته په کار دي چ３ د شعبان په نه ويشتم )د ديرشم په شپه(د مياشت３ د ليدلو ه）ه 
وک７ي، که چ５رې ي３ وليده نو روژه دې ونيسي او که پ＂ه شوه په دوی باندې مياشت )مياشت ي３ 

ونه ليدله( نو د شعبان د مياشت３ ديرش ور＄３ دې بشپ７ې ک７ي بيا دې روژه ونيسي.
)۴( که چا په يوازې تو－ه د رمضان مياشت وليده  هغه دې روژه ونيسي ا－ر که قاضي دده 
شهادت قبول نه ک７ي، که په اسمان ک３ وري＃ وه نو امام دې د مياشت３ په ليدو ک３ د يوه عادل 
تن شاهدي قبلوي که هغه نارينه وي او که ＊％ه، ازاد وي که غالم، او که په اسمان ک３ وري＃ 
نه وي نو شاهدي دې نه قبلوي تر هغ３ چ３ دومره ډير کسان ي３ ونه ويني چ３ په خبر ي３ علم 

راتالی شي.
)۵( د روژې وخت د فجر ثاني له راختلو ＇خه تر لمر لويدو پورې دی.

)۶( روژه: د ور＄３ په اوږدو ک３ د روژې د نيت په کولو سره له خوراک، ＇＋اک او جماع 
＇خه بنديدل دي.

شرحه 
د صوم )روژې( تعريف: په لغت ک３ صوم: له يو کار او وينا ＇خه ＄ان بند ساتلو ته وايي.

او په اصطالح ک３ صوم: د روژې په نيت له خوراک، ＇＋اک، جماع١  ＇خه د فجر صادق 
)دوم سبا( له راختلو ＇خه تر لمر لويدلو پورې د ＄ان بند )لري(  ساتلو ته وايي.

د روژې حکم: د رمضان د مياشت３ روژه نيول فرض دي او فرضيت ي３ په کتاب اهلل، سنت 
نبوي او اجماع ثابت دی.

د رمضان د روژې د فرضيدو شرطونه: د روژې اداء او قضاء په هغه چا فرض ده چ３ 
الندې شرطونه ولري:

١- بالغ، به وي، په کوچني فرض نه ده.       ۲- مسلمان به وي، په کافر فرض نه ده.
۳- د عقل ＇＋تن به وي، په ليوني فرض نه ده.

د حيض او نفاس په وخت ک３ په ＊％ه روژه نيول فرض نه دي، بلک３ ناروا دي قضا به ي３ راوړي.

١ - جماع: جنسي اړيکي.
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د روژى د نيت کولو وخت:ب３ له نيته روژه نه صحيح کي８ي، او د نيت ＄ای زړه دی.
د رمضان، معين نذر، او نفلي روژو د نيت کولو وخت د لمر راختلو ＇خه نيول３ د ور＄３ له 
نيمايي ＇خه ل８ مخک３ پوری دی. د رمضان د قضايي، د مطلق نذر او کفارې د روژو د نيت 

وخت: ！وله شپه ده، د فجر صادق له راختلو وروسته نه صحيح کي８ي.
دروژې ډولونه: روژه شپ８ ډوله ده: 

١.فرض. ۲.واجب. ۳. مسنون. ۴. مندوب. ۵. مکروه. ۶. حرام.
١.  فرض روژه: د رمضان د مياشت３ روژه.

٢. واجب روژه: درې ډوله ده: 
أ - د هغ３ نفلي روژې قضايى راوړل چ３ له پيل کولو ＇خه وروسته ي３ فاسده ک７ي وي.

ب - د نذر١ روژې نيول.
ت - د کفارې۲ روژه نيول.

۳. مسنونه روژه: د عاشوری )د محرم د لسم( روژه له نهم３، يا يوولسم３ سره يو ＄ای.
۴. مستحب روژه: الندې صورتونه مستحب دي: 

�په هره مياشت ک３ درې ور＄３ روژې نيول )چ３ هرې ور＄３ وي(. t
�په هره مياشت ک３ د ايام البيض )سپينو ور＄و(: ديارلسم، ＇وارلسم او پن％لسم روژه نيول. t

�په هره هفته ک３ د دوشنب３ او پنجشنب３ روژه نيول. t
�د شوال د مياشت３ شپ８ روژې نيول. t

�د عرف３ د ور＄３ روژه نيول، هغه چا ته چ３ حج کوونکي نه وي. t
�د داؤد عليه السالم په ＇ير روژه نيول هغه داس３ چ３ يوه ورځ روژه نيول او يوه ورځ ي３  t

خوړل او دا تر ！ولو اهلل ته خو＊ه روژه ده.
۵. مکروه روژه: يوازې د شنب３ په ورځ روژه نيول.

۶. حرامه روژه: د کوچني او لوی اختر په ورځ روژه نيول. د تشريق  )د ذوالحج３ په  يولسم 
دولسم او ديارلسم( ور＄و ک３ روژه نيول.

د مياشتې ليدل: د رمضان مياشت ليدل په دوو الرو ثابتي８ي: 
١. د مياشت３ په ليدو سره.

۲. که مياشت ونه ليدل شي، د شعبان د مياشت３ د ديرشو ور＄و په بشپ７ولو سره.
دروژې مياشت د يوه س７ى يا يوې ＊％３ په شهادت ثابتي８ي او د اختر مياشت د دوو س７و او يا 

١ - نذرى روژه دې ته ويل کي８ي چ３ يو مسلمان د خدای پاک د نژديکت لپاره په ＄ان روژه الزمه ک７ي.
۲  - د کفارې روژه په دې صورتونو ک３ واجبي８ي: د روژې په مياشت ک３ په قصد روژه ماته ک７ي،  د ظهار د کفارې روژه، چ３ 

قسم مات ک７ي، د احرام په حال ک３ د منعه شويو کارونو ＇خه يو کار وک７ي، قتل خطا يا چ３ د هغه په حکم ک３ وي.
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يوه س７ي او دوو ＊％و په شاهدۍ سره ثابت８５ي، په دې شرط چ３ په آسمان ک３ علت وي لکه 
－رد، وري＃، لو－ى او يا بل ＇ه. که په اسمان ک３ کوم علت نه وي بيا د روژې او اختر مياشت 

د ډ４رو خلکو له شاهدۍ پرته نه ثابتي８ي.
له روژې پرته د نورو مياشتو ليدل د دوو عادلو س７و او يا يو س７ى او دوو ＊％و په شاهدي سره 

ثابتي８ي، په دې شرط چ３ په دوي باندې د قذف حد نه وي ترسره شوي.
که د روژې د مياشت３ ليدل د يو وطن په يو طرف ک３ ثابت شي نو بيا پر هغو ！ولو باندې روژه 
نيول الزمي８ي کوم چ３ دوی ته نژدې وي او مطلع ي３ سره يوه وي، په دې شرط چ３ دوی ته د 

روژې خبر په صحيح ډول سره ورسي８ي.
که يو چا يوازې د روژې مياشت وليده او دده شهادت چا قبول نه ک７، په ده باندې روژه نيول 
الزم دي. همدارن／ه که يو چا يوازې د اختر مياشت وليده او بيا ي３ شهادت ونه منل شو نو په 

ده باندې روژه نيول الزمي دي، روژه خوړل ورته جواز نه لري.
د شک په ورځ د روژې نيولو حکم: د شک ورځ د شعبان له  )۲۹( ور＄３ ＇خه 

وروسته ورځ ده که په آسمان ک３ علت وي او مياشت ونه ليدله شي.
د شک په ورځ د فرضو په نيت روژه نيول او يا د فرض او نفلو په من＃ ک３ د تردد په نيت روژه 

نيول مکروه دي. خو که د نفلو په نيت روژه ونيسي او په نفلو ي３ يقين وي بيا مکروه نه ده.
که د شک په ورځ ＇وک د نفلي روژې نيت وک７ي وروسته معلومه شي چ３ دغه ورځ د روژې 

ده نو د هغ３ ور＄３ قضايي راوړل الزم نه دي او هغه د فرضو په ＄ای در８４ي.

زده کوونکي دې د روژې د شرطونو او ډولونو په هکله مناقشه وک７ي.

١. روژه تعريف ک７ئ.                              ۲. د روژې د فرضيت شرطونه کوم دي؟
۳. د روژې ډولونه بيان ک７ئ.                     ۴. د مياشت３ ليدل ＇ن／ه ثابتي８ي؟

۵. د شک ور＄３ د روژې حکم ＇ه دی؟

د روژې د فرضيت د حکمتونو په هکله يوه مقاله وليکئ.
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اته پنځوسم لوست 

روژه )۲(
)د روژې ماتونکي او نه ماتوونکي شيان او د روژې کفاره(

� ß�C�ßf ß�ß¾�áÆß?�( ß¼ß·ßJ áU>ßª�ß½>ß¾� áÁåCßÆ�(áf åìá«àÈ�áß��>âÉ åi>ß¾� ß¤ßº> ßQ�áÆß?� ßHåf ßm�áÆß?� à¼åÑ> çr¶=� ß̧ ß²ß?� áÁåDßª�$-%
�( ækáß��áÆß?�(æÍß·áF à̄åE� ß¹ßhá¾ß?� áÁåDßª�(áf åìá«àÈ�áß��( ß̧ çFß®�áÆß?� ß̧ ßVßJá²=�áÆß?� ß¼ ßRßJ áU=�áÆß?� ßÀ ßÂça?�åÆ?�( ß¹ßh¾@ª�æÌ?ßfáº=

*àÐ> ßvß̄á¶=�åÄáÉß·ß£ßª
* áÀßºá@ßÈ�áß�� áÁC�àÅßf á³àÈßÆ�(åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢� ßÀåºß?�=ßcC�åÍß·áF à̄á¶>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$.%

� ß¤ß·ßJáE= � áÀßºßÆ�àÐ> ßvß̄¶=�åÄÉß·ß£ßª�åÄÉåª�ßÐ á̧ åº�= âbåº> ß¢�ßÐ>ß̄ßJ ái=� áÁåCßÆ�(áf åìá«àÈ�áß��àÐ áÊß̄á¶= �àÄ ß¢ßeßc� áÁåCßÆ�$/%
*ßf ßìáªß?� ßbÈåbßá�=�áÆß?�ßÌ> ßrßá�=

�(åÄåE�ÏßÆ=ßbßJàÈ�áÆß?�(åÄåE�Ïçdß§ßJàÈ�>ßº� ßHåf ßm�áÆß?� ß̧ ß²ß?�áÆß?�(å á�ß·ÉåF çj¶=�åb ßUß?� å��=âbåº> ß¢� ß¤ßº> ßQ� áÀßºßÆ�$0%
*åe>ßÃ ë�¶=�åÌße>ç«ß²� à̧ áNåº�àÌße>ç« ß³á¶=ßÆ�7àÌße>ç« ß³á¶=ßÆ�(àÐ> ßvß̄á¶=�åÄáÉß·ß£ßª

�åa> ßjáªC� å�� ßkáÉß¶ßÆ�(åÄáÉß· ß¢�Ìße>ç«ß²� ß×ßÆ�àÐ> ßvß̄á¶=�åÄáÉß·ß£ßª�( ß¹ßhá¾ß@ßª� åTáfß«á¶=� ßÁÆàa�> ß»Éåª� ß¤ßº> ßQ� áÀßºßÆ�$1%
*ãÌße>ç«ß²� ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm�åá�ß¦���æ½áÇ ßq

ژباړه 
)١( که روژه نيوونکي په هيره سره خوراک، ＇＋اک او جماع وک７ه روژه ي３ نه ماتي８ي، او که 
چيرې ويده شو او شيطان خطا ايستو، يا ي３ ＊％３ ته وکتل نو انزال ي３ وشو، يا ي３ تيل پورې 
ک７ل )سر ي３ غوړ ک７(، ياي３  وينه په ＊کر وهلو و ايسته، يا ي３ رانجه )په ستر－و( پورې ک７ل او 
يا ي３ ＊کلول وک７ل روژه ي３ نه ماتي８ي، او که ي３ په ＊کلولو يا مسه کولو انزال وشو نو په ده 

باندې قضايي ده کفاره ورباندې نشته.
که  و،  باندې مطمئن  په خپل ＄ان  که  نشته  باک  په ＊کلولو ک３ ＇ه  )د خپل３ ＊３％(   )۲(

مطمئن نه و )＊کلول( مکروه دي.
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)۳( که ي３ )ب３ اختياره( قی وک７و روژه ي３ نه ماتي８ي، که ي３ په قصد سره په ډکه خوله قي وک７ 
نو په ده باندې قضاء ده، او که چا يوه －＂ه )ډبره( يا اوسپنه ت５ره ک７ه روژه ي３ ماته شوه )قضايي 

به راوړي(. 
)۴( که چا قصدا په يوه د دوو الرو ک３ )مخ يا شاته( جماع وک７ه، ياي３ د هغه شي خوراک او 
＇＋اک وک７ چ３  )بدن ته( غذا )－＂ه( پرې رسي８ي، يا درمل )عالج( ورباندې کي８ي نو په ده 

باندې قضاء او کفاره دواړه دي، او د روژې کفاره د ظهار د کفارې په شان ده. 
)۵( او چا چ３ په غير فرج ک３ جماع وک７ه او انزال ي３ وشو نو په ده قضاء راوړل دي کفاره 

ورباندې نشته، او د رمضان له روژې پرته د )بل３( روژې په فاسدولو ک３ کفاره نشته.

شرحه
هغه شيان چې روژه نه فاسده وى
په الندې صورتونو ک３ روژه نه ماتي８ي:

١. په هيره خوراک يا ＇＋اک وک７ي.
۲. په هيره جماع وک７ي.
۳. سر په تيلو غوړ ک７ي.

۴. د ستر－و په تورولو سره که ＇ه هم د رانجو اثر حلق ته ورسي８ي.
۵. په ＊کر وهلو وينه وباسي.

۶. په غيبت کولو.
۷. د روژې د ماتولو نيت وک７ي او ماته ي３ نه ک７ي.

۸. که ي３ ستون３ ته دده له ک７ن３ پرته －رد ننوزي که ＇ه هم د ژرندي وي.
۹. که ي３ ستوني ته دده له عمل پرته لو－ى ننو＄ي.

١۰ که ي３ ستوني ته مچ ننو＄ي.
نه  ت５ره ک７ي هم روژه ي３  په حال ک３  ！وله ورځ د جنابت  ١١. چ３ شخص جنب شي. که 

ماتي８ي، خو دا کار تحريمي مکروه دى، ＄که چ３ فرض لمون＃ ور＇خه پاته کي８ي.
١۲. په اوبو ک３ غو！ه ووهي او غوږونو ته ي３ اوبه ورشي.
١۳. د پوزې خپل３ اوبه )－７ن，( په قصد سره ت５ر ک７ي.

١۴. قى ورشي او د ده له اختياره پرته ب５رته و－ر＄ي ل８ وي او که ډ４ر.
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١۵. په قصد سره قي وک７ي او هغه له ډک３ خول３ ＇خه کم وي، او دده له ارادې پرته بيرته 
و－ر＄ي.

١۶. د غا＊ونو په مابين ک３ پاته شوی شی وخوري او هغه د نخود تر دان３ کم وي.
د روژې له قضاء سره د کفارې وجوب

په الندې صورتونو ک３ روژه ماتي８ي او له قضايي راوړلو سره کفاره هم واجبي８ي:
١. روژه نيوونکي داس３ خواړه وخوري چ３ طبعيت ي３ ورته ميالن لري او تغذيت ور باندې 

حاصلي８ى.
۲. روژه نيوونکي ب３ له کوم شرعي عذره درمل وخوري.

۳. روژه نيوونکي اوبه يا بل د ＇＋لو شي و＇＋ي.
۴. روژه نيوونکی جماع وک７ي.

۵. د باران هغه ＇ا＇کي تير ک７ي چ３ په خوله ک３ ي３ پريو＄ي.
۶. د غنمو او داس３ نورو دان３ ژوندۍ ت５رې ک７ي يا ي３ وژيوي او ت５رې ک７ي.

۷. مال／ه وخورى که ل８ هم وى.
۸. خاوره وخوري او خوړونکي ي３ په خاورو خوړلو عادت و، که عادت نه و بيا کفاره نشته.

۹. د کون％لى يا بل داس３ شي دانه خوړل چى په خوله کى يى وى١. 
د کفارې د وجوب شرطونه

تر ＇و الندې شرطونه شتون ونه لري کفاره نه الزمي８ي:
١. خوړل او ＇＋ل به د روژې په مياشت ک３ وي، د رمضان له مياشتي پرته کفاره نشته.

۲. خوړل او ＇＋ل به قصدي وي، که په هيره سره وي کفاره نشته.
۳. په خوړلو او ＇＋لو ک３ به خطا شوي نه وي لکه چ３ په اوداسه ک３ خوله کن／الوي او اوبه 
ور＇خه تيري شي، که خطا وزي کفاره پرې نشته دغه رازکه －ومان وک７ي چى تر اوسه ال شپه 

ده، يا لمر لويدلي دی او خوراک وک７ي کفاره پرى نشته دى.
۴. خوړلو او ＇＋لو ته ډ４ر اړ نه وي او که اړ و، لکه د اضطرار )سخت３ اړتيا( حالت په هغى 

ک３ کفاره نشته.
۵. په خوړلو او ＇＋لو مجبورشوي نه وي، که چا په زوره او اکراه پرې ＇ه وخوړل او و＇＋ل 

١ - مراقي الفالح:)١ / ۲۴۸(- فتح القدير )۴ / ۳۳۳(- رد المحتار: )۷ / ۴۶۶(- تبيين الحقائق )۴ / ۸۸(- البحر 
الرائق:)۶ / ١۹۵(.
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کفاره نشته.
د کفارې بيان

هغه کفاره چ３ موږ پرې بحث وک７ هغه په الندې ډول ده:
١. يو غالم )مريي( ازادول مسلمان وي او که نه.

۲. دوه مياشت３ پرله پس３ داسى روژه نيول، چ３ په من＃ ک３ ي３ د اختر او تشريق ور＄３ نه 
وي.

۳. شپيتو مسکينانو ته من％ني خواړه ورکول.
د کفارې اداء کولو ترتيب

کفاره په دې ترتيب سره واجب ده چ３ لوم７ي دې مريي ازاد ک７ي، که هغه ي３ ونه موند بيا دې 
دوه مياشت３ پرله پس３ روژه ونيسي، که ي３ د داس３ روژو وس نه درلود نو شپيتو مسکينانو ته 
دې خواړه ورک７ي، هر مسکين ته دې دومره ډوډی ورک７ي چ３ دوه وخته ورباندې يو ＇وک 
م７ي８ي، او که مسکينان د غل３ دان３ غو＊تنه ولري نو پر ده الزمه ده چ３ هر مسکين ته نيمه 
پيمانه )يو کيلو او ۸۰۰ －رامه()يوچارک تقريباً( غنم يا اوړه يا د هغو بيه او يا يوه صاع )۳ کيلو 

او ۶۰۰ －رامه( اوربش３ يا خرما يا د هغو بيه ورک７ي.

زده کوونکي دې په خپلو من％ونو ک３ د کفارې د پيژندلو په اړه سره مناقشه وک７ي. 

١- لس هغه شيان و＊اياست چ３ روژه نه فاسدوي.
۲- هغه صورتونه په －وته ک７ئ چ３ د روژې له قضاء سره کفاره هم واجبوى.

۳- د کفارې د وجوب شرطونه بيان ک７ئ.
۴- کفاره په ＇ه ترتيب ورکول کي８ي؟

هغه شيان چ３ روژه پرې نه فاسدي８ي، په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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نه پنځوسم لوست

روژه )۳(
)د روژې ماتوونکي، مکروهات او مستحبات(

په تير درس  ک３ مو د روژې له قضاء سره د کفارې د وجوب  صورتونه او شرطونه وپيژندل، 
اوس غواړو چ３ روژه ماتوونک３ کارونه، مکروهه او غير مکروهه شيان او د روژې مستحبات 

وپيژنو.

� ß̧ ßqßÇßª�æÐ= ßÆßbåE�âÍçºA�áÆß?�(-âÍß«åÑ> ßQ�ÏßÆ=ßa�áÆß?�åÄáÉß¾àcà?� å��ßf áìß®ß?�áÆß?�( ß�ß£ßJ ái=�åÆß?�( ßÀß̄ßJ áU=� åÀßºßÆ�$-%
�( æb ä»ßà��Æ�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�áf åìá«àÈ�áß��(åÄå·Éå· áUC� å��ßf ßìá®ß?� áÁåCßÆ�(ßf ßìáªß?�(åÄ å¦>ßºåa�áÆß?�(åÄåªáÇ ßQ� ß�C�àÐ= ßÆçb¶=

* àf åìá«àÈ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ
�>ßÃëÉåF ßrå¶ � ß̈ àváß� � áÁß? �åÌß?áf ß»á·å¶ �àÅßf á³àÈßÆ �( ß́ å¶ßc �àÄß¶ �àÅßf á³àÈßÆ �(áf åìá«àÈ �áß� �åÄÉå«åE �>âÒáÉ ßm � ß±=ßc � áÀßºßÆ �$.%

*àÅßf á³àÈßÆ� ß¼åÑ> çr¶=� àf åìá«àÈ� ß×� ǻ á·å£á¶=� à̈ ávßºßÆ�( êbàE�àÄá¿åº�>ßß�� ßÁ>ß²�=ßcC�(ß½> ß£ çì¶=
� áÁåCßÆ�(Î ßvß®ßÆ�ßf ßìáªß?�àÄ àußfßº�ßa=ßaág=�ß½> ßq� áÁC� ß> ß̂ ßª� ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm� å��> âvÈåfßº� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$/%

*ßg> ßQ�Î ßvß®ßÆ�ßf ßìáªß?�ÁåDßª�7 à̧ ßváªß?�àÄ àºáÇ ßrßª�(å½áÇ çr¶>åE�èf åvßJ ájßÈ� ß×�=âfåª> ßjàº� ßÁ>ß²
� çX ßq� áÁåCßÆ�(àÐ> ßvß̄á¶= �> ß» àÃáºßhá·ßÈ�áß��(> ß»åå�> ßU�Îß· ß¢�> ß» àÂßÆ�( àfåª> ßjàá�= �áÆß? � àxÈåfßá�= � ßL>ßº� áÁåCßÆ�$0%

*åÍßº>ß®åáÝ=ßÆ�åÍ çV ër¶=�åeábß̄åE�àÐ> ßvß̄á¶=�> ß» àÃßºåhß¶�(>ßI>ßº� ç¼àM�( àfåª> ßjàá�=�ß½>ß®ß?�áÆß?�( àxÈåfßá�=
�( àf ß]A� ãÁ> ßvßºße� ß̧ ß]ßa�ÎçJ ßU�àÅßf ç]ß?� áÁåDßª�(àÄß£ßE>ßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�àÄç®ßfßª�ßÐ> ßm� áÁC� ßÁ> ßvßºße�åfáÃ ßm�àÐ> ßvß®ßÆ�$1%

*åÄáÉß· ß¢�ÍßÈábåª� ß×ßÆ�(àÅ ßbá£ßE� ß¹çÆßáÙ=�Î ßvß®ßÆ�(Êå¾>çN¶=� ßÁ> ßvßºße�ß½> ßq
ژباړه 

)١( چا چ３ ُحْقنَة وک７ه )د ډک اودس ماتي په ＄ای ک３ ي３ درمل واچول(، يا ي３ ُسُعْوط وک７ 

١  - اْلَجائَِفُة: هغه زخم دی چ３ د بدن خالي／اه لکه －ي６ې او ستون３ ته ورسي８ي او )امة( هغه زخم دی چ３ د سر دماغ ته 
ورسي８ي. العناية شرح الهداية - )۳ / ۳۰۴(
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)په پوزه ک３ درمل واچول(، يا ي３ په غوږونو ک３ ددرملو ＇ا＇ک３ واچول، يا ي３ د －ي６ې يا د 
سر په زخم ک３ درمل واچول او هغه ي３ －ي６ې يا دماغ ته ورسيده نو روژه ي３ ماته شوه، او که 
ي３ د د تناسلي أل３ په سر ک３ ＇ا＇کي واچول د امام ابوحنيفه او امام محمد رحمة اهلل عليهما 

په نزد ي３ روژه نه ماتي８ي، او امام ابويوسف رحمة اهلل عليه وايي چ３ روژه ي３ ماتي８ي.  
)۲( که چا په خوله باندې يو شی و＇کلو روژه ي３ نه ماتي８ي، خو دا کار ورته مکروه دي، او 
＊％３ ته د خپل بچ３ لپاره )په خپله خوله ک３( د خوراک زدوږل مکروه دي که چيرې ي３ 
چاره وه، او د هغو ژاولو ژول ) چ３ د هغ３ نه کوم شی له الړو سره －ي６ې ته نه ＄ی( روژه نه 

ماتوي خو مکروه کار دی.
)۳( او که ＇وک په رمضان ک３ ناروغ و او ويريدو که روژه ونيسي، ناروغي به ي３ زياته شي نو 
روژه دې وخوري او )بيا دې( قضايي راوړي، او که مسافر و او په روژه نيولو ک３ ورته ضرر نه 

و نو روژه نيول ورته غوره دي، که روژه خوري او بيا ي３ قضاء راوړي روا ده. 
)۴( که ناروغ )د ناروغي( او مسافر )د سفر( په حالت ک３ م７ه شول نو قضاء پرې الزم نه ده، که 
ناروغ روغ شو او مسافر مقيم شو )له هغه( وروسته م７ه شول په دوی باندې د روغتيا او اقامت 

په اندازه قضاء الزمه ده.
)۵( د رمضان د روژو قضاء که غواړي په بيال بيلو ور＄و ک３ دې راوړي، او که غواړي په پر له 
پس３ تو－ه دې ونيسي او که ي３ وروسته ک７ي تر دې چ３ بل رمضان را داخل شو، نو د دويم 
رمضان روژه دې ونيسي او د لوم７ي رمضان روژې دې له هغه وروسته قضايي راوړي، او فديه 

ورباندي نشته١ 

شرحه
روژه ماتوونکي څيزونه چې کفاره په کې نشته

په الندې صورتونو ک３ روژه ماتي８ي، قضاء راوړل ي３ واجب دي او کفاره پک３ نشته:
١. چ３ روژه نيونکی د شرعي عذر له مخ３ روژه وخوري، لکه سفر، ناروغي، حمل )اميدوار 

کيدل(، رضاع )کوچني ته تی ورکول(.
۲. چ３ روژه نيوونکی ش／ه، －＂ک９، اوسپنه، سپين زر، سره زر يا داس３ نور تير ک７ي.

۳. چ３ روژه نيوونکی داس３ شی وخوري چ３ عادتا هغه نه خوړل کي８ي او د －ي６ې تقاضا 
١ -  په بال عذره تاخير باندې د امام شافعي رحمة اهلل عليه په مذهب فديه شته او هغه د هرې روژې لپاره نيمه صاع غنم دي.
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نه ورباندې پوره کي８ي، لکه د شرعي عذر په لرلو د درملو، وچو يا لندو اوړو، پنب３، کاغذ او 
خاورې١  خوړل.

۴. چ３ د روژې له مياشت３ پرته بله روژه ماته ک７ي.
۵. چ３ ُحقنه وک７ي )د ډک اودس ماتي په ＄اي ک３ ي３ درمل واچوي(.

۶. چ３ په پوزه ک３ دوا واچوي.
۷. چ３ په غوږونو ک３ تيل يا اوبه واچوي.

ته  نس  او  دماغ  هغه  او  واچوي  درمل  ک３  هغه  په  وي  زخم  باندې  سر  يا  －ي６ه  په  ۸. چ３ 
ورسي８ي.

۹.  ستوني ته ي３ باران يا واوره ورغله هغه ي３ په غير قصدي تو－ه ت５ره شي.
١۰. چ３ په قصد سره قي وک７ي دومره چ３ خوله ي３ ورباندې ډکه شي.

١١. چ３ روژه نيوونکی خطا شي په دې －ومان خوړل او ＇＋ل وک７ي چ３ شپه ال پات３ ده او 
يا دا －ومان وک７ي چ３ لمر لويدلی دی.

١۲.  په روژه نيوونکي باندې اضطراري )بي７ن９( حالت راشي او خوړل يا ＇＋ل وک７ي.
١۳. روژه نيوونکي خوړلو يا ＇＋لو ته په زور مجبور او اړ ک７اي شي، خوړل او ＇＋ل وک７ي.

روژه نيونکي ته مکروه کارونه
روژه نيونکي ته الندې کارونه مکروه دي، په کار دي چ３ ＄ان ور＇خه وساتي:

١. له اړتيا پرته د يو شي ＇کل او خوند ي３ کتل. 
۲. الړې په خوله ک３ يو ＄ای کول بيا هغه ت５رول.

۳. هر هغه ＇ه چ３ د انسان د کمزورۍ سبب کي８ي، لکه وينه ＊کل او ＊کر وهل.
هغه کارونه چې روژه نيوونکي ته مکروه نه دي:

١. ږيره او بريت غوړول.
۲. ستر－３ تورول.

۳. د ＄ان ديخولو لپاره غسل کول.
۴. د －رمی له امله په ＄ان باندې لمده جامه پيچل.

۵. ب３ له اودسه په خوله او پوزه اوبه رغ７ول.
۶. د ور＄３ په پای ک３ مسواک وهل، بلک３ دا سنت دی، لکه ＇ن／ه چ３ د ور＄３ په پيل 

١-  خاوره په داس３ ډول وخوري چ３ د خوړلو عادت به ي３ نه وي، که ي３ عادت وو بيا ورباندې کفاره هم شته.
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ک３ سنت دی.
هغه کارونه چې په روژه کې مستحب دي

١. پيشلمی کول.
۲. پيشلمی ＄ن６ول، خو په کار دي چ３ د سپيدو له راختلو ＇خه له مخه ور＇خه ＄ان فارغ 

ک７ي  تر＇و په روژه ک３ ي３ شک ونه لوي８ي.
۳. په روژماتي ک３ تلوار کول کله چ３ لمر لويده يقيني شي.

په  لويي ب３ اودسي)جنابت( ＇خه غسل کول چ３ عبادت ي３  له  تر سهار کيدو مخک３   .۴
پاکي سره شي.

۵. په روژه ک３ خپله ژبه له درواغو،غيبت، چغل９ او ＊کن％لو ＇خه ساتل.
۶. د روژې په مياشت ک３ فرصت غنيمت －２ل،  ＄ان د قران کريم په تالوت او مسنونه اذکارو 

مشغول ساتل.
۷. خپل ＄ان له قهر، غوسي او شهواتو ＇خه )که ＇ه هم حالل وي( ساتل.

زده کوونکي دې په خپلو من％و ک３ د روژې مکروه اوغير مکروه شيان په －وته ک７ي.

١. روژه ماتوونکي کارونه کوم دي؟
۲. روژه نيونکي ته مکروه او غير مکروه کارونه کوم دي؟

۳. په روژه ک３ مستحب کارونه په －وته ک７ئ.

هغه کارونه چ３ روژه نيونک３ ته مکروه نه دي، په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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شپيتم لوست
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ژباړه 
)١( که حامله او شودې ورکوونک３ )＊％３( په خپلو بچيانو ويريدې )که روژه ونه خوري هالک 
به شي( نو دوي دواړه دې روژه وخوري او قضاء دې راوړي او په دوی دواړو باندې فديه نشته، 
شيخ فاني هغه دی چ３ په روژه نيولو قدرت ونه لري، هغه دې روژه وخوري او د هرې ور３＄ 

لپاره دې يوه مسکين ته خواړه ورک７ي لکه چ３ په کفاراتو ک３ ي３ ورکوي.
)۲( ＇وک چ３ م７ شي او په ده باندې د رمضان د روژو قضاء وي او د هغو وصيت ي３ وک７ نو 
د ده ولي به د هرې ور＄３ لپاره مسکين ته خواړه ورکوي، نيمه صاع غنم يا يوه صاع  خرما 

يا اوربش３.
)۳( که چا نفل روژه او يا نفل لمون＃ پيل ک７ بيا ي３  فاسد ک７ل قضاء به ي３ راوړي.

)۴( که چيرې په رمضان ک３ هلک بلوغ ته ورسي８ي او يا کافر مسلمان شي، نو پات３ ورځ دې 
امساک وک７ي )＇ه دې نه خوري( او له هغه وروسته دې روژه ونيسي او د ت５رو قضايي دې نه 
راوړي، او په چا چ３ په رمضان ک３ ب３ هوشي راغله نو د دغ３ ور＄３  قضاء دې نه راوړي 

چ３ پک３ ب３ هوشه شوي دی او د نورو وروستو ور＄و قضايي به راوړي. 
)۵( که ليونی د رمضان په ＄ين３ ور＄و ک３ ＊ه شو، نو د ت５رو شويو ور＄و به قضاء راوړي او 
د پات３ ور＄و به روژه ونيسي، که ＊％ه حائضه يا نفاسه شوه نو روژه دې ماته ک７ي او چ３ کله 
پاکه شي قضاء دې راوړي، که د ور＄３ په کومه برخه ک３ مسافر په کور شي يا حائضه ＊％ه 

پاکه شي نو دوی دواړه دې په پات３ ورځ ک３ خوړل او ＇＋ل بند ک７ي. 
)۶( چا چ３ پيشلمی وک７و او دده دا －ومان و چ３ سهار نه دی راختلی او يا ي３ روژه وخوړه 
په دې －ومان چ３ لمر پر４وتی دی، وروسته بيا ＊کاره شوه چ３ سهار راختلی و او يا لمر نه و 

پريوتی، نو د دغ３ ور＄３ به قضاء راوړي او کفاره ورباندې نشته.
)۷( که چا په يوازې تو－ه د اختر مياشت وليده روژه دې نه ماتوي، که په اسمان ک３ علت و 
)اسمان صاف نه و( نو امام به د اختر د مياشت３ )د ليدو( شاهدي نه قبلوي م／ر شهادت د 
دوو س７و يا د يوه س７ي او دوو ＊％و، که په اسمان ک３ کوم علت نه و )اسمان صاف و(، نو بيا 
دې نه قبلوي شهادت م／ر د يوې ！ول９ )شهادت دې قبلوي( چ３ د دوی په بيان علم )غالب 

－ومان( راتالی شي.
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شرحه
هغه عذرونه چ３ روژه خوړل ورباندې روا کي８ي

اسالم د فطرت او اسان９ دين دی، انسان په هغو شيانو نه مکلفوي چ３ دده تر طاقت لوړ وي، 
نو که روژه نيول انسان ته تاوان او تکليف رسوي، نو اهلل تعالی ورته د خوړلو اجازه ورک７ې ده 

چ３ وروسته به ي３ قضايي راوړي. 
په الندې صورتونو کې روژه خوړل روا دي:

١. ناروغ ته، که د روژې له امله ورته ضرر رسيدو يا ي３ ناروغي زياتيده.
۲. مسافر ته، که سفر دومره اوږد و چ３ په هغه ک３ د لمان％ه قصر روا کيدو.

به  ونه خوري هالک  په غالب －ومان که روژه  دده  تنده راشي چ３  يا  لوږه  په چا داس３   .۳
شي.

۴. حامل３ ＊％３ ته، که روژه نيسي نو دې ته يا ي３ کوچني ته تاوان رسي８ي.
۵. کومه ＊％ه چ３ ماشوم ته شيدې ورکوي، که روژه نيسي نو دې ته يا ي３ کوچني ته تاوان 

رسوي.
۶.  حائض３ او نفاس３ ＊％３ ته، بلک３ په دوي باندې د روژې خوړل واجب دي ＄که چ３ 

ددوی روژه نه صحيح کي８ي.
۷. شيخ فاني )ډ４ر زيات زوړ( ته، چ３ د روژو نيولو طاقت نه لري، په ده باندې د عمرد زيات 

والي له امله قضاء هم نشته بلک３ په ده باندې فديه ده.
۸. که چا نفلي روژه نيول３ وي هغه ته ب３ له عذره هم روژه خوړل روا دي خو په ده باندې 

قضايي راوړل  واجب دي.
۹. هغه چا ته چ３ له د＊من سره په جن， وي.

اړوند مسائل
١. ＇وک چ３ م７ شي او په ده باندې د رمضان د روژو قضاء وي او د هغو وصيت وک７ي، نو 
دده ولي به د هرې ور＄３ لپاره مسکين ته خواړه ورکوي نيمه صاع غنم يا يوه صاع  خرما يا 

اوربش３.
۲. که چا نفل روژه او يا نفل لمون＃ شروع ک７ بيا ي３  فاسد ک７ل قضاء به ي３ راوړي.

۳. په چا چ３ په رمضان ک３ ب３ هو شي راغله نو د دغ３ ور＄３  قضاء دې نه راوړي چ３ 
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پک３ ب３ هوشه شوی دی او د نورو وروستو ور＄و چى بي هوشي ي３ اوږده شوې ده قضايي 
به راوړي. 

۴. او که د ور＄３ په کومه برخه ک３ مسافر په کور شي يا حائضه ＊％ه پاکه شي نو په پات３ ورځ 
ک３ دې خوړل او ＇＋ل بند ک７ي او ور وسته دې قضايي راوړي.

۵. او چا چ３ په يوازې تو－ه د اختر مياشت وليده روژه دې نه ماتوي.
۶. که ＇وک پر ＄ان باندى د روژې نيول نذر ک７ي، نذر پوره کول پرې واجب دي.

 نذر دې ته ويل کي８ي چ３ يو مسلمان د اهلل تعالی  د نژديکت لپاره په ＄ان باندې يو ＊ه عمل 
لکه روژه الزم ک７ي.

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته په اسالم ک３ د عذر له امله د روژې خوړلو د روا والي 
حکمت رو＊انه ک７ي او هم دي د نذر په هکله ＇ه معلومات زده کونکو ته ورک７ي.

١. هغه عذرونه کوم دي چ３ روژه خوړل ورباندې روا کي８ي؟
۲. نذر ＇ه ته وايي؟

۳. أيا د نذر پوره کول واجب دي؟
۴. ددې درس اړوند مسائل په －وته ک７ئ.

 د نذر په هکله يوه مقاله وليکئ.
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یو شپیتم لوست  

اعتکاف

په  وپيژنو، کوم چ３  اعتکاف  اوس غواړو چ３  احکامو وروسته،  اړوند  د هغ３  او  د روژې 
مخکينيو شرائعو ك３ هم روا شوی و او ډ４ر ثواب لري1.

6 å> ß³åJ á¢ å×=� àH>ßE
* å> ß³åJ á¢ å×=�åÍçÉå¾ßÆ�å½áÇ çr¶=� ß¤ßº�åb åR ájßá�=� å�� àOáFç·¶=�ßÇ àÂßÆ�� êG ßVßJ ájàº� à> ß³åJ á¢ å×=�$-%

*àÍß·áF à̄á¶= ßÆ�( àká»ç·¶=ßÆ�(àÐ á�ßÇá¶=�6 å¬ å³ßJá£àá�=�Îß· ß¢�à½ àfáß�ßÆ�$.%
� å�� ß¥>ßJáFßÈßÆ� ß¤ÉåFßÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�(åÍß£ à»àá�=�áÆß?�( åÁ> ßjá¾åáÝ=�åÍ ßQ>ßå�� ç×C�åb åR ájßá�=� áÀåº� àTàfáß�� ß×ßÆ�$/%

* àKá» çr¶=�àÄß¶�àÅßf á³àÈßÆ�(æá�ßå~� ç×C� à¼ç· ß³ßJßÈ� ß×ßÆ�(ßÍß£á· ëj¶=�ßf åváà�� áÁß?�åá� ß¦� áÀåº�åb åR ájßá�=
��ß§åE�âÍ¢> ßi�åb åRjß�=�Àåº� ßTßf ß]�Çß¶ßÆ�àÄàª> ß³åJ¢=� ß̧ ßìßE�=âe>ßÃß¾�áÆß?� âØáÉß¶�( à¬ å³ßJá£àá�=� ß¤ßº> ßQ� áÁåDßª�$0%
� ß̧ ßìßE�æ½ÇßÈ� å¬ árå¾�Àåº�ßfßN²?� ßÁÇ à³ßÈ�ÎçJ ßU� àb àjá«ßÈ�×�×>ß®ßÆ�Í¯É¿U�ÊE?�ßb¿ å¢�Äª> ß³åJ¢=�b ßjßª�æed à¢

*àÄàª> ß³åJ á¢=
� áÁåCßÆ�âÍß£åE>ßJßJ àº� áKß¾> ß²ßÆ�(> ßÃåÉå¶>ßÉß·åE�> ßÃàª> ß³åJ á¢=�àÄßºåhß¶�(æ½>çÈ

ß?� ß> ß³åJ á¢=�åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢� ßG ßQáÆß?� áÀßºßÆ�$1%
* ß¤àE>ßJçJ¶=��åß� ánßÈ�áß�

ژباړه 
د اعتکاف د بيان باب:

)١( اعتکاف مستحب دی او هغه په مسجد ک３ د روژې )له نيولو( سره د اعتکاف په نيت 
پات３ کيدل دي.

)۲( او معتکف ته وطی )جماع(، مسه )الس وړل(، او ＊کلول حرام دي.

ُجوِد{ ِع السُّ ائِِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَّ َرا بَْيتَِي لِلطَّ ١  - اهلل تعالی فرمايي:}َوَعِهْدنَا إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن َطهِّ
}البقرة:١۲۵/۲{.
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)۳( معتکف دې له مسجد ＇خه بهر نه و＄ي م／ر د انساني ضرورت او جمع３ لپاره، په 
مسجد ک３ دننه د سامان له حاضرولو )راوړلو( پرته د اخستلو او خر＇ولو ＇ه باک نشته، او له 

خير پرته به )نورې( خبرې نه کوي، او )بالکل( چپ پات３ کيدل ورته مکروه دي.
)۴( که چيرې اعتکاف کوونکی جماع وک７ي، په شپه ک３ وي که په ورځ ک３ اعتکاف ي３ 

باطل)مات( شو.
که اعتکاف کوونکی ب３ له عذره يو ساعت له مسجد ＇خه د باندې وو＄ي، نو د امام ابوحنيفه 
رحمة اهلل عليه په نزد ي３ اعتکاف فاسد )مات( شو، او صاحبينو رحمة اهلل عليهما ويلي دي 

چ３ تر هغو نه فاسدي８ي تر ＇و د نيمي ور＄ي ＇خه )وتل( ډ４ر نه وي.
باندې د ور＄و )له  په هغه  نو  باندې د ور＄و اعتکاف واجب )الزم( ک７  په ＄ان  )۵( که چا 
اعتکاف( سره د شپو اعتکاف )هم( الزم دی او پرله پس３ به وي ا－ر که ي３ په هغو ک３ پرله 

پس３ توب شرط ک７ی نه وي.

شرحه
د اعتکاف تعريف

اعتکاف په لغت ک３ درن， کولو او په يو شي باندې ！ين， پات３ کيدلو ته وايي.
په اصطالح ک３: په يوه داس３ مسجد ک３ د اعتکاف په نيت وخت ت５رول دي چ３ پن％ه وخته 

لمون＃ ي３ په جماعت سره کي８ي.
د اعتکاف شرطونه

د اعتکاف شرطونه درې دي: 
۳. روژه ۲. مسجد   ١. نيت  

د اعتکاف ډولونه
اعتکاف په درې ډوله دی: واجب، سنت مؤکد کفايه او مستحب:

واجب:  واجب اعتکاف هغه دی چ３ نذر منل شوی وي، که ＇وک د اعتکاف کولو نذر 
وک７ي په هغه باندې اعتکاف کول واجب دی.

سنت مؤکد کفايه: د روژې د مياشت３ په وروستيو لسو شپو ک３ اعتکاف کول سنت   .۲
مؤکد کفايه دی.

۳. مستحب:  د نذر شوې اعتکاف او د روژې د مياشت３ د وروستيو لسو شپو ＇خه ماسوی 
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اعتکاف کول مستحب دی.
د اعتکاف موده: د اعتکاف موده د هغه د ډولونو په اعتبار سره توپير لري: 

١. د واجب اعتکاف موده هغومره ده ＇ومره چ３ ي３ په ＄ان نذر ک７ې وي.
۲. د سنت اعتکاف موده د روژې د مياشت３ وروست９ لس ور＄３ او شپ３ دي.

۳. د نفل اعتکاف موده ل８ تر ل８ه يوه شيبه ده او د زيات３ مودې حد ي３ نشته.
هغه شيان چې اعتکاف فاسد وى: په الندې شيانو اعتکاف فاسدي８ى:

١. ب３ له عذره د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په نزد، يو ساعت لپاره له مسجد ＇خه وتل.
۲. ＊％３ ته د حيض او نفاس پي＋يدل.

۳. جماع کول، مچه اخيستل يا په شهوت سره خپل３ ＊％３ ته الس وروړل چ３ انزال وشي.
د عذر په وجه له مسجد څخه وتل : د دريو الندينيو عذرونو له کبله له مسجد ＇خه وتل 

روا دي: 
١. طبيعي عذرونه، لکه وړې او غ＂３ بول３ کول، اودس او غسل کول. معتکف د همداس３ 

عذرونو لپاره وتالي شي خو د حاجت پوره کولو تر اندازې به زيات وخت نه ت５روي.
ته تلل په دې شرط چ３ په کوم مسجد ک３ دی  ۲. شرعي عذرونه، لکه د جمع３ لمان％ه 

اعتکاف کوي په هغه ک３ د جمع３ لمون＃ نه کي８ي.
۳. ضروري عذرونه، لکه په خپل ＄ان يا په خپل مال باندې ويره که په دغه مسجد ک３ پات３ 
شي، همدارن／ه که مسجد ون７يدو نو دهغه مسجد ＇خه به و＄ي په دې شرط چ３ سمدستي 

به د اعتکاف په نيت بل مسجد ته ＄ي.
معتکف به خوړل او ＇＋ل په مسجد ک３ کوي او هم په دغه مسجد ک３ د خپل ضرورت شی 

خريدارى کولى شى، په دې شرط چ３ هغه به مسجد ته نه راوړي.
اړوند مسائل

�tاعتکاف يوازې په هغه مسجد ک３ صحيح دى چ３ د جماعت لمون＃  په ک３ کي８ي. 
�tد ＊％３ اعتکاف د خپل کور په مسجد ک３ صحيح دى او دا هغه ＄ای وي چ３ په کور 

ک３ ي３ د لمان％ه لپاره خاص ک７ی وي.
د  ليکن  کي８ي،  صحيح  نه  پرته  روژې  له  ده  شرط  هم  روژه  لپاره  اعتکاف  شوې  نذر  د  �t

مستحب اعتکاف د صحت لپاره روژه شرط نه ده.
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زده کوونکي دې د خپل ＊وونکي په مرسته د نفس په تزکيه ک３ د اعتکاف په اهميت ک３ 
سره مناقشه وک７ي.

١. اعتکاف تعريف ک７ئ.
۲. د اعتکاف شرطونه کوم دي؟
۳. د اعتکاف ډولونه کوم دي؟

۴. کوم شيان اعتکاف فاسدوى؟
۵. د اعتکاف موده ＇ومره وي؟

۶. داعتکاف اداب بيان ک７ئ.

د اعتکاف د فضيلت په باره ک３ يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و کمه نه وي.

 

 



٢٤٥

دو شپيتم لوست

حج

او اهلل تعالي د عبادت،  بنا شوی دى  يو له هغو بنس＂ونو ＇خه دی چ３ اسالم ورباندې  حج 
－ناهونو د ب＋ن３، د سنت ابراهيمي د ژوندي ساتلو او د مسلمانانو د لو３４ غون６ې د جوړيدلو 
لپاره په مکلف مسلمان باندې په عمر ک３ يو＄ل فرض ک７ی دی، غواړو چ３ ورباندې پوه 

شو.

���6 ëSßá�=� àH>ßJå²
�åa=çh¶= �Îß· ß¢ �=áÆàeßbß® �=ßcC �(åÐ> çV åqßáÙ= �(åÐ ßØß̄ à£á¶= �(�å§å¶>ßFá¶= �(åe=ßf áUßáÙ= �Îß· ß¢ � ãG åQ=ßÆ � èSßá�= �$-%
� ßÁ>ß²ßÆ�(åÅåaáÇ ß¢�å� åU� ß�C�åÄå¶>ßÉ å¢�åÍß̄ ß«ß¾� áÀ ß¢ßÆ�(àÄá¿åº�çbàE� ß×�>ßºßÆ�(åÄå¿ ß³ ájßº� áÀ ß¢� âØ åu>ßª�(åÍß· åU=çf¶=ßÆ

*>â¿åºA� å°Èåf çì¶=
�> ß» åÂåá�ß§åE� çSàß�� áÁß?�>ßß�� àgÇàß�� ß×ßÆ�( ãTáÆßg�áÆß?�(> ßÃåE� èSàß��ã½çfßà��>ßß�� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?�åÌß?áfßá�=� å��àß�ßJá£àÈßÆ�$.%

*= âb å¢> ßrßª�æ½>çÈ
ß?�åÍßM ßØßM�àÌß� åjßº�Í ç³ßº�ß á�ßEßÆ�>ßÃß¿áÉßE� ßÁ>ß²�=ßcC

�åÍ çR ßU� áÀß¢�> ß» àÃáÑåháà��áß�� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�>ßÉ ßvß»ßª� àbáFß£á¶=� ß°åJ á¢à?�áÆß?�ß½ßf áUß?�>ßºßbá£ßE�èå� çr¶=� ß̈ ß·ßE�=ßcåC ßÆ�$/%
���*å½ ßØ áiåáÝ=

ژباړه 
د حج د بيان کتاب: 

)١( حج په ازادو، بالغو، عاقالنو او په بدن روغو)مسلمانانو( واجب)فرض( دی، کله چ３ په 
تو＊３ او سورل９ وس ولري کومه چ３ د )اوسيدو( د کور، د کور له ضروري شيانو، د ده تر بيرته 

راتلو د عيال له نفق３ )ل／＋ت( ＇خه زياته او الره هم په امن ک３ وي.
)۲( او د ＊％３ په حق ک３ د محرم١  شتون معتبر －２ل کي８ي چ３ )ورسره وي او( حج ورباندې 

١ - محرم هغه عاقل بالغ س７ی دی چ３ د تل لپاره ي３ له دې ＊％３  سره نکاح  حرامه وي، که په طريقه د قرابت وي يا رضاعت 
او يا صهريت.  الجوهرة النيرة - )۲ / ۷۷(- الصبح النوري شرح القدوري.
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وک７ي يا ي３ مي７ه )ورسره( وي، او هغ３ ته جواز نه لري چ３ له دوی دواړو )محرم او مي７ه( 
＇خه پرته حج وک７ي که چيرې د دې او د مک３ مکرم３ په من＃ ک３ د در４و يا زياتو ور＄و 

مسافه وه.
)۳( که هلک وروسته له دې چ３ احرام وت７ي بالغ شي يا مريی )له احرام ت７لو وروسته( ازاد 
شي او په همدې حالت ک３ حج وک７ي نو دا حج ي３ د اسالمي )فرضي( حج په ＄اي نه روا 

کي８ي.

شرحه 
د حج تعريف

حج په لغت ک３ قصد کولو ته وايي.
په اصطالح ک３ په ＄ان／７ي وخت ک３، په ＄ان／７و شرطونو، د مخصوص عبادت د اداء کولو 

لپاره بيت اهلل ته د ت， قصد کول دي.
د حج حکم 

حج په مکلف مسلمان باندې په ！ول عمر ک３ يو وار فرض دی.
د حج د فرضيت شرطونه

حج په عمر ک３ يو ＄ل په هر نارينه او ＊％ه باندې فرض دی چ３ الندې شرطونه ولري:
��tمسلمان به وي، په کافر باندې فرض نه دی.

�tبالغ به وي، په کوچني فرض نه دی.
�tعاقل به وي، په ليوني فرض نه دی.

�tأزاد به وي، په مريی فرض نه دی.
�tاستطاعت )وس( به لري، په هغه چا فرض نه دی چ３ وس نه لري، د استطاعت معنا داده 
چ３ دی به د داس３ نفق３ او سپرل９ ＇＋تن وي چ３ هغه دده تر بيرته راتلو پورې دده د عيال 

تر نفق３ زياته وي.
د حج د اداء د وجوب شرطونه

حج په يو چا باندې تر هغه وخته نه واجبي８ي تر ＇و الندې شرطونه ونه لري: 
١. د بدن سالمتيا، په داس３ چا حج نشته چ３ هغه د تل لپاره په ＄ای ناست وي يعني ناروغتيا 

ولري چ３ دی له ت， ＇خه ب３ وسه کوي.
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۲. له ت， ＇خه مانع به شتون نه لري، په داس３ چا حج واجب نه دی چ３ بندي وي.
۳. الره به په امن وي، که د الرې امنيت شتون ونه لري نو د حج اداء کول واجب نه دي.

يا سپين  يا محرم شتون ضروري دی، که ＊％ه ＄وانه وي  ۴. د ＊％３ په حج ک３ د )مي７ه( 
سرې، تر＇و مي７ه يا محرم ورسره نه وي حج اداء کول پرې واجب نه دي.

د حج د اداء د صحت شرطونه
د حج اداء کول تر هغ３ نه صحيح کي８ي تر ＇و الندې شرطونه موجود نه وي: 

١. احرام: له احرام ＇خه پرته حج نه صحيح کي８ي.
احرام: له ميقات ＇خه د حج نيت کول دي سره له تلبي３، د －ن６ل شويو جامو ايستل او د 
داس３ جامو اغوستل چ３ －ن６ل شوې نه وي، مستحب ده چ３ دوې جام３ وي يو لن， او بل 

＇ادر.
�ßÍ ß»á£ë¿¶= ßÆ�ßb á»ßá�=� çÁåC�( ß́ áÉçFß¶� ß́ ß¶� ß́ Èåf ßm�ß×� ß́ áÉçFß¶�( ß́ áÉçFß¶� ç¼ àÃç·¶=� ß́ áÉçFß¶}:تلبيه داده چ３ ووايي

*{´ß¶� ß́ Èåf ßm�ß×�( ß́ á·àá�= ßÆ� ß́ ß¶
۲. ！اکلی وخت: هغه د حج مياشت３ دي، د حج له مياشتو ＇خه مخک３ يا وروسته حج نه 
صحيح کي８ي، او د حج مياشت３ دادي: َشوَّال )د کوچني اختر مياشت( ُذو الَقْعَدة )د ميان３ 
له دې ＇خه  که ＇وک  نو  مياشت３( لس شپ３،  د  اختر  لوی  )د   ３ الِحجَّ ِذي  د  او  مياشت(، 
مخک３ طواف يا سعی وک７ي هغه نه صحيح کي８ي، او د حج د مياشتو ＇خه مخک３ احرام 

له کراهيته سره صحيح کي８ي.
۳.  ＄ان／７ې ＄مکه: د وقوف لپاره د عرفات ميدان دی، د طواف زيارت لپاره مسجد حرام  

دی، نو که د وقوف په وخت ک３ د عرفات وقوف فوت شي حج نه صحيح کي８ي.
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زده کوونکي دې له خپل ＊وونک３ سره په دې خبره مناقشه وک７ي چ３ په چا حج فرض شي 
نو حج به په سمدستي تو－ه ادا کوي او که ي３ ناوخته کوالی شي؟

١. حج تعر يف ک７ئ.
۲. د حج حکم ＇ه دی؟

۳. د حج د فرضيت شرطونه کوم دي؟
۴. د حج داداء د صحت شرطونه کوم دي؟

د حج د صحت او وجوب شرطونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دري شپيتم لوست

حج)٢(
د احرام مواقيت

＇وک چ３ د حج يا عمري په نيت له ميقاتونو ت５ري８ي، په هغه واجب دي چ３ له ميقات ＇خه 
احرم وت７ي، له احرام ت７لو پرته ور＇خه ت５ريدل جواز نه لري.

�(åÍß«áÉß·àá�=�Æàc�åÍß¿È åbßá�=� å̧ áÂßåÙ�6>âºåfáà�� ç×C� àÁ> ßjá¾åáÝ=�> ßÂßgßÆ> ßRßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×� å�ç¶=� àKÉå®=ßÇßá�=Æ�$-%
� åÀ ß»ßÉá¶=� å̧ áÂßåÙßÆ�( å¹åg>ß¿ß�=� ãÁáfß®� æbáß�� å̧ áÂßåÙßÆ�(àÍß« áVàá�=�å½> çn¶=� å̧ áÂßåÙßÆ�( æ±áf å¢� àL=ßc� å±=ßfå£á¶=� å̧ áÂßåÙßÆ

* à¼ß· á»ß·ßÈ
�àÄàI>ß̄É å»ßßª� åKÉå®=ßÇßá�=� ßbá£ßE�àÄà¶h¿ßº� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�(ßg> ßQ� åKÉå®=ßÇßá�=�åÅ åd ßÂ�Îß· ß¢�ß½=ßf áUåáÝ=�ß½çbß®� áÁåDßª�$.%

��* ȩ̀ åá�=�åÌßf á» à£á¶=� å�ßÆ�(à½ßfßá�=� ëSßá�=� å��àÄàI>ß̄É å»ßª�Í ç³ßå�� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�( ȩ̀ åá�=

ژباړه 
)١( د احرام ت７لو  ＄ايونه چ３ له احرام پرته له هغو ＇خه ت５ريدل جائز نه دي هغه د مدين３ منورې 
د اوسيدونکو لپاره ُذوالُحلَيفة، د عراق د اوسيدونکو لپاره  ذاُت ِعرق، د شام د اوسيدونکو 
لپاره ُجحفه، د نجد د اوسيدونکو لپاره قَْرُن المنازل او د يمن د اوسيدونکو لپاره يَلَْملَم دی. 

)۲( که چا دې ميقاتونو )ته د رسيدلو( ＇خه مخته احرام وت７لو جواز لري، او د چا کور چ３ د 
مواقيتو ＇خه وروسته )د مواقيتو دننه( وي نو ميقات ي３ ِحل دی، ＇وک چ３ په مکه مکرمه 

ک３ )اوسيدونکی( وي، نو د هغه ميقات په حج ک３ َحَرم او په عمره ک３ )ميقات( ِحل دی.
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شرحه 
د ميقات تعريف 

په لغت ک３ ميقات حد )پول３ او بريد( ته ويل کي８ي، مواقيت ي３ جمع ده .
په اصطالح ک３ ميقات هغو  وختونو او ＄ايونو ته وايي  چ３ د ＄ان／７ی عبادت لپاره ！اکل شوې 

وي. دلته له ميقات ＇خه مراد هغه ＄ايونه دي چ３  له هغو ＇خه احرام ت７ل کي８ي١. 
د ميقات ډولونه

د حج ميقاتونه په دوه ډوله دي:
١- زماني

 ۲- مکاني.
زماني ميقاتونه: د حج مياشتو ته وايي چ３ هغه: شوال،  ذوالقعده او د ذوالحج３ لس ور３＄ 

دي.
مکاني ميقاتونه: هغه ＄ايونه دي چ３ د حج او عمرې په نيت له بهره راتلونکو ته جواز نه لري 

چ３ له احرام پرته ور＇خه تير شي۲. 
د ميقات په نسبت د خلکو ډولونه

د مکاني ميقات په نسبت خلک په درې ډوله دي:
١. اهل َحَرم: دا هغه خلک دي چ３ په مکه مکرمه ک３ اوسي８ي، که د مک３ اصلي اوسيدونکي 
وي او که اقامت کوونکي، د دوي ميقات په حج ک３ په خپله مکه مکرمه دی او په عمره ک３ 

حل دی.
۲. اهِل ِحْل: دا هغه خلک دي  چ３ له مقياته وروسته )په ميقات ک３ دننه( او له مک３ مکرم３ 

د باندې اوسي８ي، ددوي ميقات ِحْل دی.
نو دوی به د حرم له حدودو ＇خه مخک３، له خپلو کورونو يا له هر ＄ای ＇خه چ３ غواړي 

احرام وت７ي.
۳. د أفاق خلک:  افاقيون هغه خلک دي چ３ د دوی کورونه له مواقيتو ＇خه بهر دي چ３ 
رسول اهلل H د احرام ت７لو لپاره ！اکلي دي او د سيمو د توپير پر بنس پک３ تو پير را＄ي چ３ 

١ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )ج ۴ / ص ۲۵۲(
۲ - الفقه الميسر: ۲۳۶.
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په الندې ډول دي:
�tد يمن او د هند د اوسيدونکو لپاره ميقات يَلَْملَْم دی: يَلَْملَْم د تهام３ له غرونو ＇خه يو غر 

دی چ３ له مک３ مکرم３ ＇خه دوه مرحل١３  )دوه ور＄３( ليري دی.
�tد مصر، شام او المغرب د اوسيدونکو لپاره ميقات ُجحفه دی: ُجحفه َرابُْغ ته لن６ د 
مدين３ منورې او مک３ مکرم３ په من＃ ک３ يو کلی دی، له مک３ مکرم３ ＇خه )١۸۷(  

کيلو متره فاصله لري.
�tد عراق او د شرق د ！ولو اوسيدونکو لپاره ميقات ذاِت ِعرق دی: ذاِت ِعرق له مک３ 

مکرم３ ＇خه )١۹۴كم( ليرې يو کلی دی.
�tاو د مدين３ منورې د اوسيدونکو لپاره ميقات ُذو الُحلَيفه دی: ُذو الُحلَيفه د بني جشم 
د اوبو وړلو ＄ای دی چ３ له مدين３ منورې ＇خه شپ８ ميله او له مک３ مکرم３ ＇خه نه 

مرحل３)۲۲۰( کيلو متره ليرې دی او اوس په آبار علی سره يادي８ي.
�tد نَجد د اوسيدونکو لپاره ميقات قَْرُن الَمناِزل دی چ３ )قَْرٌن( هم ورته ويل کي８ي: قَْرُن 
الَمناِزل دا په طائف باندې يو ＇ارونکی )لوړ(غر دی. دا له مک３ مکرم３ ＇خه )۹۴ كم( 
ْيل(۲  ليري او مک３ مکرم３  ته تر ！ولو ميقاتونو نژدې دی، په اوس وخت ک３ ورته )السَّ
وايي. نو هر ＇و ک چ３ د حج په نيت په دې ميقاتونو، يا ي３ په برابرۍ باندې ت５ري８ي، په 
هغو باندې احرام ت７ل واجب دي، او دا ورته روا نه ده چ３ له احرام ت７لو پرته ورباندې تير 

شي۳. 

له خپل ＊وونکي سره د زماني او مکاني ميقات په من＃ ک３ د توپير په هکله بحث او مناقشه 
وک７ئ. 

١  - رد المحتار - )۵ / ۴۹۲(- الموسوعة الفقهية الكويتية - )۳۸ / ۳۲۳(، الفقه الإسالمي وأدلته - )۳ / ۴۵۵(
۲ - الموسوعة الفقهية الكويتية - )۲ / ١۴۵(.

۳ - الفقه الميسر: ۲۳۷
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١. ميقات په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ؟
۲. د ميقات ＇و ډولونه دي؟

۳. اهل حرم ＇وک دي؟
۴. اهل حل ＇وک دي؟ 

۵. أفاقيون ＇وک دي او ميقاتونه ي３ کوم دي؟ 

د سيمو د توپير په نظر ک３ لرلو سره د احرام مواقيت په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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څلور شپيتم لوست

حج )٣(
 )ارکان، واجبات، سنتونه او محظورات(

په تير درس ک３ مو د حج مواقيت او اړوند مسائل وپيژندل، اوس غواړو چ３ د حج ارکان، 
واجبات، سنتونه او ترتيب باندې پوه شو.

�( åÀáÈßbÈåb ßQ�å á�ßEáÇßM� ßkåFß¶ßÆ�[� à̧ ßváªß?� à̧ áj à§á¶=ßÆ�[�ß@ çußÇßI�áÆß?�( ß̧ ßjßJ á¦=�ß½=ßf áUåáÝ=�ßa=ßeß?�=ßcåC ßÆ�$-%
�Êë¾C� ç¼ àÃç·¶=�6 ß¹>ß®ßÆ�å á�ßJß£á²ße�Îç· ßqßÆ�GÉ å{�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÁC�>âFÉ å{� çkßºßÆ�(âÐ=aåe�Æ�â=e=gC�6å á�ß·É åj ß¦�áÆß?

* ë�åº�àÄá·çFß̄ßI ßÆ�Êå¶�àÅáf ëjßÉßª� çSßá�=� àbÈåeà?
� ß¹Çà̄ßÈ� áÁ?�àÍßÉåFá·çJ¶= ßÆ�( çSßá�=�åÄåJßÉåFá·ßJåE�ÏßÇß¾� ëSßá�>åE�=âaåfá«àº� ßÁ>ß²� áÁåDßª�*åÄåI ßØ ßq� ßGÉå̄ ß¢� ë�ß·àÈ� ç¼àM�$.%
� ß× � ß́ á·àá�= ßÆ �´ß¶ �ßÍ ß»á£ë¿¶= ßÆ �ßb á»ßá�= � çÁC � ß́ áÉçFß¶ �´ß¶ � ß́ Èåf ßm � ß× � ß́ áÉçFß¶ � ß́ áÉçFß¶ � ç¼ àÃç·¶= � ß́ áÉçFß¶ 
�ÎçFß¶�=ßcåDßª�(ßg> ßQ�>ßÃÉåª�ßa=ßg� áÁåDßª�( åL> ß»å· ß³á¶=�åÅ åd ßÂ� áÀåº�æÐ áÊ ßnåE� ç̧ åà�� áÁß?�Êå§ßFá¿ßÈ� ß×ßÆ��´ß¶� ß́ Èåf ßm

*ß½ßf áUß?�ábß̄ßª
�à� ånàÈ� ß×ßÆ�(= âbáÉ ßq� à̧ àJá̄ ßÈ� ß×ßÆ�( å¹=ßbåá�=ßÆ�( å±Ç àjà«á¶=ßÆ�( åOßªçf¶=� áÀåº�6àÄá¿ ß¢�àç�=�ÎßÃß¾�>ßº� å°çJßÉá·ßª�$/%
� ß×ßÆ�(âÐ>ßFß®� ß×ßÆ�(âÌßÇ àjá¿ß·ß®� ß×ßÆ�âÍßº> ß» å¢� ß×ßÆ�( ß̧ È åÆ=ßf ßi� ß×ßÆ�(> ârÉ å»ß®� àkßFá·ßÈ� ß×ßÆ�(åÄáÉß· ß¢� è¹ àbßÈ� ß×ßÆ�(åÄáÉß¶C
� ß×ßÆ�(àÄßÃ áQßÆ� ß×ßÆ�àÄ ßiá?ße�Ê ëìß§àÈ� ß×ßÆ�(å á�ßFá£ ß³á¶=� ß̧ ß« áiß?�> ß» àÃá£ ßìá̄ßÉá·ßª�å á�ß·á£ç¿¶=� ßbåß�� ß×� áÁß?� ç×C�å á�ç« à]
� àkßFá·ßÈ� ß×ßÆ�(Åf«�� áÀåº�ß×ßÆ�(åÄåJßÉáå�� áÀåº� èsà̄ßÈ� ß×ßÆ�(åÄå¾ßbßE�ßfá£ ßm� ß×ßÆ�(àÄ ßiá?ße� à°å·áß�� ß×ßÆ�(>âFÉ å{� èkßß�

* àxà«á¿ßÈ� ß×� âØÉ åjß¦� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�(æfà« ár à¢å� ß×ßÆ� æÁ=ßfß« á¢ßhåE� ß×ßÆ� æláeßÇåE�> â¦ÇàF árßº�>âEáÇßM
�åÄ åì ßißÆ� å��çb ànßÈßÆ�( å̧ ß» ß̂�= ßÆ�( åKáÉßF¶>åE� ç̧ å�ßJ ájßÈÆ�(ß½> ç»ßá�=� ß̧ à]ábßÈßÆ�( ß̧ åjßJá§ßÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$0%

* ëÊ å» áìåá�>åE�àÄßJßÉáå�� ß×ßÆ�àÄ ßiá?ße� à̧ åjá§ßÈ� ß×ßÆ� ßÁ>ßÉ á»åá�=
ژباړه 

)١( کله چ３)＇وک( د احرام ت７لو اراده وک７ي، نو غسل يا اودس دې وک７ي، خو غسل کول 
غوره دي، دوه نوې يا مين％ل３ جام３، يو لن， يو ＇ادر دې واغوندي، او خوشبويي )عطر( دې 
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استعمال ک７ى که ورسره وي او دوه رکعته لمون＃ دې وک７ي، )له لمان％ه وروسته( دې ووايي: 
)ای اهلل زه غواړم حج وک７م ته ي３ راته آسانه او را＇خه قبول ک７ې(. 

)۲( او له لمان％ه وروسته دې تلبيه ووايي، که يوازې )مفرد( حج ي３ کاوه نو په تلبيه به د حج 
� çÁåC�( ß́ áÉçFß¶� ß́ ß¶� ß́ Èåf ßm�ß×� ß́ áÉçFß¶�( ß́ áÉçFß¶� ç¼ àÃç·¶=� ß́ áÉçFß¶} :نيت وک７ي او تلبيه داده چ３ ووايي
�¶ß´} " زه حاضر يم يا اهلل زه حاضر يم، زه حاضر  ß́ Èåf ßm�ß×�( ß́ á·àá�= ßÆ� ß́ ß¶�ßÍ ß»á£ë¿¶= ßÆ�ßb á»ßá�=
يم، ته هي＆ شريک نه لرې، زه حاضر يم، ب３ شکه حمد او نعمت تالره دی، ته هي＆ شريک 
نه لرې "، او دا په کار نه دي چ３ له دغو كلمو ＇خه ＇ه شي کم ک７ي، او که په هغو ک３ ＇ه 

زيات ک７ي جواز لري، او چ３ کله تلبيه ووايي نو احرام ي３ وت７لو)ُمحِرم شو(.
)۳( له احرام ت７لو وروسته دې ＄ان د اهلل له منعه ک７و شيانو ＇خه وساتي، يعن３ له جماع، ناروا 
کارونو او ج／７و ＇خه، نه دې ＊کار وژني، نه دې ورته اشاره کوي او نه دې هغه ورته ＊يي، 
نه دې کميس او نه پرتوګ اغوندي، نه دې پ＂کی اونه خول９ په سر کوي، نه دې چپنه اغوندي 
او نه دې موزې په پ＋و کوي م／ر که ي３ موچن３ )پ９２ او پيزار( ونه موندې، نو هغه )موزې( به 
تر ＊ن／رو الندې پرې ک７ي، نه به خپل سر او مخ پ＂وي، نه به خوشبو ل／وي، نه به د خپل سر 
او بدن وي＋تان خرييي، نه به له خپل３ ږيري او نوکانو ＇خه ＇ه پريکوي، د ورس)په بو！ي(، 
زعفران او زي７ رن， باندې رن， شوې جامه به نه اغوندي م／ر دا چ３ مين％ل شوې وي خو 

رن， ور＇خه نه ليري کي８ي.
)۴( په دې ک３ ＇ه باک نشته چ３ غسل وک７ي او تشناب ته ورننوزي، او د بيت اهلل او کجاوې 
سيوري ته شي، او هميان９ )د پيسو ساتلو بکسه( تر مال وت７ي، خو خپل سر او ږيره دې په 

خطمي ) －ل خيرو ( نه مين％ي.
شرحه 

دحج ارکان : د حج دوه رکنه دي: 
١. د ذو الحج３ په نهمه د عرفات په ميدان ک３ وقوف)در４دل( چ３ د ذو الحج３ د نهم３ له 
زوال ＇خه پيلي８ي او د نحر) قربان９ ( د ور＄３ تر سهاره پورې ي３ وخت دوام لري، نو که د 

دغو وختونو په من＃ ک３ يوه شيبه هم وقوف وک７ي، فرض ي３ اداء کي８ي.
۲. طواف: د عرفات له وقوف ＇خه وروسته به له کعب３ ＇خه  اووه )۷( ＄ل３ طواف کوي، 

او دغه طواف ته طواف زيارت او طواف افاضه هم وايي دا طواف فرض دى.
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د حج واجبات: د حج واجبات دادي:
1- له ميقات ＇خه احرام ت７ل.

٢- په مزدلفه ک３ وقوف کول، که ＇ه هم د يوه ساعت لپاره وي، او وخت ي３ د ذوالحج３ 

په لسمه ورځ د سهار له لمان％ه ＇خه وروسته تر لمر ختو پورې دی.
٣- د اختر په ور＄و ک３ طواف زيارت کول.

٤- د صفا او مروه په من＃ ک３ اووه )۷( واره سعي )تلل(کول.

5- طواف صدر، دهغه چا لپاره چ３ د مک３ مکرم３ اوسيدونکی نه وي، دې ته طواف 

وداع هم وايي.
6- له هر طواف ＇خه وروسته دوه رکعته لمون＃ کول.

7- د اختر په ور＄و ک３ درې ＄ل３ شيطانان)جمرات( ويشتل.

8- د اختر په ور＄و ک３ سر خرييل يا کمول.

9- د طواف او سع３ په وخت ک３ له کوچن９ او لوي３ ب３ اودس３ ＇خه ＄ان پاکول.

10- هغه کارونه پري＋ودل کوم چ３ په حج ک３ منعه شوې دي، لکه د －ن６ل شوو جامو 

اغوستل، سر او مخ پ＂ول، ＊کار ويشتل، فسق او ج／７ې کول.
د حج سنتونه: د حج ＄ين３ سنتونه دادي:

١. د احرام ت７لو په وخت ک３ غسل يا اودس کول.
۲. لن， او ＇ادر به نوي يا مين％ل شوي او سپين به وي.
۳. د احرام د نيت کولو وروسته دوه رکعته لمون＃ کول.

۴. ډ４ره تلبيه ويل.
۵. کوم کسان چ３ په مکه مکرمه ک３ نه اوسي８ي د هغو لپاره طواف قدوم.

۶. په طواف ک３ رمل کول يعن３ داس３ تلل کول چ３ قدمونه به نژدې نژدې ږدي، او په لوم７يو 
در４و شوطونو ک３ به اوږې ＊وروي. 

۷. په سعی ک３ چ＂ک تلل: د اوو شوطونو په هر شوط ک３ د دوو شنو ميالنو په مابين ک３ 
چ＂ک تلل.

د حج ممنوعات 
راتلونکي کارونه د احرام په حال ک３ جائز نه دي، له هغو ＇خه ＄ان ساتل په کار دي چ３ حج 

نيم／７ۍ او يا فاسد نشي:  
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١. جماع او جماع ته رابلونکي شيان.
۲. حرام کار کول.

۳. ＊کن％ل يا ج／７ه کول.
۴. د عطرو )خوشبو( استعمالول.

۵. د نوکانو اخيستل.
۶. د نارينه لپاره －ن６ل شوې جام３ اغوستل، لک کميس، پرتوګ، ُجبَّة١ )چپنه( او موزې.

۷. د ＊％３ لپاره د مخ او السونو پ＂ول.
۸. د سر، ږيري، د تخرګ او يا د نامه الندې وي＋تان خرييل.

۹. وي＋تان يا سر غوړول.
١۰. د حرم د ونو پرې کول، يا ي３ وا＊ه ＊کل.

١١. د وچ３ ＊کار ويشتل که هغه خوړل کي８ي او که نه.

له خپل ＊وونکي سره د طواف زيارت او طواف افاضه، د طواف وداع او طواف صدر تر من＃ 
د توپير په هکله مناقشه او بحث وک７ئ، د تسمي３ او نومولو وجه ي３ و＊ياست.

١. د حج ＇و رکنه دي؟
۲. د حج واجبات ＇و دي؟

۳. د حج له سنتونو ＇خه شپ８ سنتونه ذکر ک７ئ.
۴. په حج ک３ له منعه شوې شيانو ＇خه اووه شيان په －وته ک７ئ.

په حج ک３ د ＊％３ د مخ او السونو پ＂ول ＇ه حکم لري؟ په خپلو کتابچو ک３ ي３ له دليل سره 
وليکئ.

١ - )اَلُجبَّة ( فراخه لباس دى ارت لستو３１ لري، مخ ي３ واز دى چى د کميس او واسک دپاسه اغوستل کي８ى. المعجم 
الوسيط - )١ / ١۰۴(
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پنځه شپېتم لوست  

حج )٤(
 )د حج د اداء کولو څرنګوالى(

＇وک چ３ د حج اراده لري، هغه دې د حج په مياشتو ک３ مک３ مکرم３ ته والړ شي.

� ßÊå̄ß¶ �áÆß? �(>âÈåa= ßÆ � ß�ßF ßÂ �áÆß? �(>âªßf ßm� ßØß¢ �> ß»ç· à²ßÆ �( åL=ßÇß· çr¶= � ßGÉå̄ ß¢ �åÍßÉåFá·çJ¶= � áÀåº � àfåN á³àÈßÆ �$-%
*åe> ßV áißáÙ>åEßÆ�(>â¾>ßFá²àe

�åf ßRßá�>åE�ß? ßbßJáE=� ç¼àM�ßç�ß²ßÆ�( ß̧ ç· ßÂ� ßKáÉßFá¶=� ßÀßÈ> ß¢�=ßcåDßª�(å½=ßfßá�=�åb åR ájßá�>åE�ß? ßbßJáE=�ßÍ ç³ßº� ß̧ ß]ßa�=ßcåDßª�$.%
*> â»å· ájàº� ßËåcáÖàÈ� áÁß?�åá� ß¦� áÀåº� ß¥> ßìßJ ái=� åÁC�(àÄ ß»ß·ßJ ái=ßÆ�(åÄáÈßbßÈ� ß¤ßªßeßÆ� ß̧ ç· ßÂßÆ�ßç�ß²ßÆ�(àÄß·ßFá̄ßJ ái>ßª�åaßÇ áißáÙ=

�Íß£áF ßi� åKáÉßFá¶>åE� àÇ àìßÉßª�( ß́ å¶ßc� ß̧ áFß®� ß¤ßF ßì áu=�åbß®ßÆ�( ßH>ßFá¶=�Êå·ßÈ�>çå��åÄå¿Éåß�� áÀ ß¢�ßd ß]?� ç¼àM�$/%
�Ê ånáß�ßÆ�( å¹ßÆàáÙ=� åP ßØçN¶=� å�=ßÇ ámßáÙ=� å�� à̧ àºáfßÈßÆ�(å�¼É åìßá�=�åÐ=ßeßÆ� áÀåº�àÄßª=ßÇ ß{� à̧ ß£áß�ßÆ�( æ�=ßÇ ámß?
� ß=ßÇ çì¶=� à¼åJáß�ßÆ�( ß¥> ßìßJ ái=� áÁC�åÄåE�çfßº�> ß»ç· à²�ßaßÇ áißáÙ=�ßf ßRßá�=� à¼å·ßJ ájßÈßÆ�(åÄåJß¿áÉ ßÂ�Îß· ß¢� ßÊå̄ßE�> ß»Éåª

�*å½ ßØåJ ái å×>åE
� à=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂßÆ�( åb åR ájßá�=� áÀåº�ßf çjßÉßI� àOáÉ ßU�áÆß?�(å á�ßJß£á²ße�àÅ ßbá¿ å¢�Êë· ßràÉßª�ß½>ß̄ßá�=�ÊåIá@ßÈ� ç¼àM�$0%

*å½Æ àb à̄á¶=� à=ßÇ ß{�ßÍ ç³ßº� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� ßkáÉß¶ßÆ�( æG åQ=ßÇåE� ßkáÉß¶ßÆ�ãÍç¿ ài�ßÇ àÂßÆ�(å½Æ àb à̄á¶=� à=ßÇ ß{
�Îß· ß¢�Êë· ßràÈßÆ�( à̧ ë·ßÃàÈßÆ�àë� ß³àÈßÆ�( ßKáÉßFá¶=� à̧ åFá̄ßJ ájßÈßÆ�>ßÃáÉß· ß¢� àbß£ árßÉßª�>ß« çr¶=� ß�C� àTàfáß�� ç¼àM�$1%
� åÀ áìßE� ß�C� ß̈ ß·ßE�=ßcåDßª�(åÄåJß¿É åÂ�Îß· ß¢�Ê ånáß�ßÆ�(åÌ ßÆáfßá�=�ßÇáß�� è� ßVá¿ßÈ�¼M�(åÄåJ ßQ>ß��ßç�=�Ç à¢ábßÈßÆU�ëå�ç¿¶=
�> ß»ß²� à̧ ß£á«ßÈßÆ�>ßÃÉ· ß¢� àb à£rÉßª�ßÌ ßÆáfßá�=� ßÊåIá@ßÈ�ÎçJ ßU�â>É£i� åÀáÈßf ßv á]ßáÙ=�å á�ß·Éåá�=�ß á�ßE�Îß£ ßi�(Ëåa=ßÇá¶=

*åÌ ßÆáfßá�>åE� à¼åJáß�ßÆ�>ß« çr¶>åE� àÔåbßJáFßÈ�( æ�=ßÇ ámß?�Íß£áF ßi� àÇ àìßÉßª�( ã�áÇ ßm�=ßd ßÂßÆ�(>ß« çr¶=�Îß· ß¢� ß̧ ß£ßª
�æ½áÇßÉåE�åÍßÈåÆáç�¶=�å½áÇßÈ� ß̧ áFß®� ßÁ>ß²�=ßcåDßª�(àÄß¶�= ßbßE�> ß»ç· à²� åKáÉßFá¶>åE� àÇ àìßÈ�>âº=ßf ßU�Í ç³ßå�� à¼Éå̄ àÈ� ç¼àM�$2%

*Í ßu>ßªåáÝ=ßÆ�( æL>ßªßfß£åE� ßÇà® àÇá¶=ßÆ�(Îâ¿åº� ß�C� ßTÆàfàá�=�6> ßÃÉåª� ßl>ç¿¶=� à¼ë·ß£àÈ�âÍßF áì à]�à½>ßºåáÝ=� ßG ßì ß]
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ژباړه 
)١( له لمان％ه ＇خه وروسته او کله چ３ پورته )لوړ ＄ای( ته خيژي، يا ＊کته کوزي８ي، يا له 

سپرو سره يو ＄ای او مخامخ کي８ي، همدا رن／ه د سهار په وخت ک３ دې تلبيه ډ４ره وايي. 
)۲( کله چ３ مک３ مکرم３ ته داخل شي نو پيل به له مسجد حرام ＇خه وک７ي. نو چ３ کله 
بيت اهلل )کعبه معظمه( وويني تکبير)اهلل اکبر( او تهليل )ال اله اال اهلل( دې ووايي، بيا دې له 
حجر اسود ＇خه پيل وک７ي هلته دې مخامخ ورشي،  تکبير او تهليل دې ووايي، له تکبير سره 
دې السونه پورته ک７ي، استالم دې وک７ي او ＊کل دې ک７ي که ي３ بل مسلمان ته له ستونزو 

پرته د ＊کلولو وس درلود.
)۳( )د حجر اسود له استالم ＇خه( وروسته دې خپل ＊ی طرف ونيسي کوم چ３ د بيت اهلل 
دروازې ته لن６ دی )هغ３ خواته دې والړ شی(؛ په داس３ حال ک３ چ３ له هغه مخته ي３ د خپل 
＇ادر اضطباع ک７ې وي)＇ادر ي３ له ＊ي تخرګ ＇خه را ايستلی او په کي２ه اوږه ي３ اچولی 
وي(، نو اووه چکره به د بيت اهلل طواف وک７ي، خپل طواف به د حطيم شاته کوي )هغه به 
په طواف ک３ راولي(، په لوم７يو در４و چکرونو ک３ به رمل کوي، )اوږې به ＊وروي او چ＂ک 
به ＄ي(، په پات３ چکرونو ک３ به په خپل هيئت)عادی حالت( سره ＄ي، هر وار چ３ په حجر 

اسود ت５ري８ي استالم به کوي که ي３ وس درلود، طواف به په استالم سره پای ته رسوي. 
)۴( بيابه مقام ابراهيم ته راشی او هلته به دوه رکعته لمون＃ وک７ي او يا د مسجد په بل کوم ＄ای 
ک３ چ３ )هلته دغه لمون＃( ورته آسانه وي، دغه طواف ته طواف قدوم وايي، دا سنت دی 

واجب نه دی، او د مک３ په اهل )اوسيدونکو( دغه طواف نشته.
)۵( بيا دې د صفا خواته والړ شي او په هغ３ )د صفا په غون６ی( دې وخيژي، مخ دې د بيت 
اهلل په لور ک７ي،  تکبير او تهليل، همدارن／ه په نبي کريم H دې درود ووايي او د خپل حاجت 
لپاره دې دعاء وک７ي، بيا دې د مروې په لور کوز شي، په خپل عادي حال دې روان شي، کله 
چ３ د وادي من＃ ته ورسي８ي نو ت５ز دې شي د دوو شنو ستنو )اوس د شنو －روپونو( په من＃ 
ک３ به په چ＂کتيا سره ＄ي، تر دې چ３ مروې ته راورسي８ي نو هغ３ )د مروې غون６ی( ته دې 
وخيژي، هغه عمل دې وک７ي چ３ په صفا ي３ ک７ي وو دغه يو چکر دی، نو اووه چکرې دې 

وک７ي په صفا دې پيل ک７ي او په مروی دې پای ته ورسوي. 
نو طواف دي  تواني８ي  کله هم  او چ３  اوسي  په مکه مکرمه ک３  احرام ک３  په  بيا دې   )۶(

کوي.
امام به  نو  له اتم３ ور＄３( ＇خه يوه ورځ مخک３ چ３ راورسي８ي،  له تروي３ )د ذو الحج３ 
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يوه خطبه ووايي چ３ خلکو ته پک３ منی ته وتل، په عرفات ک３ وقوف او طواف افاضه ور 
و＊يي. 
شرحه 

ميقات ته رسيدل او د احرام ت７ل: چ３ کله ميقات ته ورسي８ي يا ي３ اړخ ته ت５ري８ي او د 
احرام اراده ولري، نو:

١. غسل يا اودس دې وک７ي، خو غسل غوره دی.
۲. －ن６ل３ جام３ دې وباسي،  لن， او ＇ادر دې واغوندي.

۳. دوه رکعته لمون＃ دې وک７ي.
۴. د حج نيت دې وک７ي.

� çÁC�( ß́ áÉçFß¶�´ß¶� ß́ Èåf ßm�ß×�´ÉF¶( ß́ áÉçFß¶� ç¼ àÃç·¶=� ß́ áÉçFß¶}�:۵. تلبيه دې په دې کلماتو سره ووايي
�¶ß´}، چ３ کله تلبيه ووايي، نو احرام١ ي３ وت７لو او  ß́ Èåf ßm�ß×� ß́ á·àá�= ßÆ�´ß¶�ßÍ ß»á£ë¿¶=ßÆ�ßb á»ßá�=

ُمحِرم شو.
۶. چ３ احرام وت７ي، نو د حج له ！ولو ممنوعه کارونو۲  ＇خه دې ＄ان وساتي.

يا له سپرو سره  يا ！ي ＄ای ته کوزي８ي،  ۷. ډ４ره تلبيه ويل، کله چ３ پورته ＄ای ته خيژي 
مخامخ او يو＄ای کي８ي او يا له خوبه ＇خه راو＊ي８ي.

مکې مکرمې ته رسيدل: کله چ３ مک３ مکرم３ ته ورسي８ي نو: 
١. له مسجد حرام ＇خه دې پيل وک７ي، کله چ３ بيت الحرام  وويني نو تکبير او تهليل دې 

ووايي.
۲. بيا دې له حجر اسود ＇خه پيل وک７ي مخامخ دې ورته ودر８４ي او تکبيراو تهليل دې ووايي 
او  استالم دې وک７ي، ＊کل دې ک７ي که ي３ کوالی شوای، که ي３ نشو کوالی نو په اشاره سره 

دې استالم وک７ي.
استالم: استالم دې ته وايي چ３ دواړه ورغوي دې په حجر اسود کي８دي او د هغو په من＃ ک３ 
دې خوله کي８دي او هغه دې په کراري ب３ له غ８ه ＊کل ک７ي، که ي３ داس３ نشو کوالی نو له 
ليري ＇خه دې دواړه ورغوی د حجر اسود لور ته اوچت ک７ي، او خپل ورغوې دې ＊کل 

ک７ي.
۳. بيا دې د حجر اسود ＊３ لور ته والړ شي، او په کعبه معظمه دې اووه چکره طواف وک７ي، 

١ - احرام په لغت ک３ په حرم ک３ داخليدلو ته وايي. او په اصطالح ک３ ددې عبادت د اداء کولو لپاره په ＄ان باندې روا شيان 
حرامول دي.

2 - لکه －ن６ل شوي جام３ اغوستل، عطر استعمالول، وي＋تان خرييل، د نوکانو اخستل،جماع او نور.



٢٦٠

په لوم７يو در４و چکرو ک３ دې َرَمل وک７ي، په نورو چکرونو ک３ دې په کراري او وقار سره والړ 
شي، طواف دې د حطيم شاته کوي، هر وار چ３ په حجر اسود ت５ري８ي د هغ３ استالم دى 

کوي، خپل طواف دې په استالم پای ته ورسوي.
۴. بيا دې دوه رکعته لمون＃ وک７ي، دغه طواف ته طواف قدوم وايي او هغه سنت دي.

۵. د مک３ په اوسيدونکو باندې طواف قدوم نشته.
د صفا او مروی په منځ کې سعی کول: بيا دې صفا ته والړ شي نو:

H١. د صفا غون６ي ته دې پورته شي او قبل３ ته دې مخ ک７ي، تکبير، تهليل او په نبی کريم
دې درود ووايي او د اهلل تعالی دربار ته دې دعاء وک７ي.

۲. بيا دې د مروې په لور روان شي او د مروی غون６ۍ ته دې پورته شي او هلته دې هم هغه 
＇ه وک７ي چ３ د صفا په غون６ی ي３ ک７ي وو، او په دې سره ي３ يو چکر پای ته ورسيد.

۳. بيا د صفا په لور او له صفا ＇خه د مروې په لور، همداس３ اوه ＄ل３ چکر تر سره کي８ي، 
د اوو چکرونو په هر چکر ک３ دې د دوو شنو ستنو )اوس د ل／يدلوشنو برقونو( تر من＃ په بي７ه 

سره ＄ي.

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته د تلبي３ د ويلو په فضيلت او د هغ３ د مشروعيت په 
هکله سره خبرې وک７ي. کتابونو ته په مراجع３ سره دې دا پيدا ک７ي چ３ رسول اهللH کله 

کعب３ معظم３ ته ورسيد، نو کوم کارونه ي３ وک７ل؟

١. حاجي چ３ ميقات ته ورسي８ي او د احرام اراده وک７ي ＇ه به کوي؟
۲. حاجي چ３ مک３ مکرم３ ته راورسي８ي ＇ه به کوي؟

۳. ايا د مک３ په اوسيدونکو طواف قدوم شته؟
۴. په صفا او مروی ک３ به سعی ＇ن／ه کوي؟

آيا د حطيم په داخل ک３ طواف کول طواف بلل کي８ي؟ له دليل سره ي３ وليکئ.
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شپ８ شپېتم لوست

حج )٥(
 )د حج د اداء کولو څرنګوالى(

په تيرو درسونو ک３ مو مواقيت، احرام ت７ل، مک３ مکرم３، حرم ته په رارسيدلو ک３ د ک５دونکو 
کارونو او همدا شان د صفا او مروی په من＃ ک３ د سع３ کولو په ＇رن／والی پوه شو، اوس غواړو 

چ３ د پات３ مناسکو په طريقه باندې پوه شو.
�*Íßªßf ß¢�å½áÇßÈ� áÀåº�ßf áRß«á¶=� ßÊë· ßràÈ�ÎçJ ßU�>ßÃåE�ß½>ß®ß@ßª�Îâ¿åº� ß�C� ßTßf ß]�åÍßÈåÆáç�¶=�ß½áÇßÈ�(Í ç³ßå��ßf áRß«á¶=�Îç· ßq�=ßcåDßª�$-%
�à½>ßºÝ=�Îç· ßq�(ßÍßªßf ß¢�å½ÇßÈ�Àåº� àk» ßn¶=� åKß¶=ßg�=ßcDª�(> ßÃåE� à¼Éå̄àÉßª� æL>ßªßf ß¢� ß�C�àÄ çQßÇßJßÈ� ç¼àM�$.%
� ßÇà® àÇá¶=ßÆ�ÌØr¶=�> ß»åÃÉåª� ßl>ç¿¶=� à¼ë·ß£àÈ�å á�ßJßF áì à]� àG àì á̂ ßÉßª� àÔåbßJáFßÈ�ßfrß£¶=ßÆ�ßfÃ à�¶=� ål>¿¶>E
�ßfrß£¶=Æ�ßfÃ à�¶=�¼ÃåE�Ê· ßràÈßÆ�(åÌße>ßÈåh¶=� ß=ßÇ ß{ßÆ�(ßf áVç¿¶=ßÆ�(åe> ß»åá�=� ßÊáºßeßÆ�(åÍß«å¶ßaáhàá�=ßÆ�(Íßªßfß£åE
� å��> ß» àÃá¿åº�æÌ ßb åU=ßÆ� ç̧ à²�Îç· ßq�(àÅ ßb áUßÆ�åÄå· áUße� å��Îç· ßq� áÀßºßÆ�(å�ßJßº>ß®= ßÆ�Á=ßc@E�åfÃ�¶=�K®ßÆ� å�

�*àaåfß«á¿àá�=�> ß» àÃß¿áÉßE� à¤ ß»áß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃåJá®ßÆ
�*ßÍß¾ßf à¢� ßÀ áìßE� ç×C� ã¬å®áÇßº�>ßÃè· à²� ãL>ßªßf ß¢ßÆ�( å̧ ßFßá�=� åHáfà̄åE� à¬å̄ßÉßª�( å¬å®áÇßá�=� ß�C�àÄ çQßÇßJßÈ� ç¼àM�$/%
� èG ßVßJ ájàÈßÆ�( ß́ åi>ß¿ßá�=� ßl>ç¿¶=� à¼ë·ß£àÈßÆ�áÇ à¢ábßÈßÆ�(æÍ·U=e�Îß· ß¢�ßÍßªßfß£åE� ß¬å̄ßÈ�Á?�å½>ßºÞ¶�Êå§ßF¿ßÈßÆ

*åÐ> ß¢èb¶=� å�� àbåÃßJáß�ßÆ� åÇà® àÇá¶=� ß̧ áFß®� ß̧ åjßJá§ßÈ� áÁß?�àÄß¶
�ßÍß«å¶ßaáhàá�=�=ÇàIá@ßÈ�ÎçJ ßU�( á¼åÃåJß¿áÉ åÂ�Îß· ß¢�àÄß£ßº� àl>ç¿¶=ßÆ�à½>ßºåáÝ=� ßz>ßªß?� àká» çn¶=� áKßEßf ß¦�=ßcåDßª�$0%

* à\ßhà®�àÄß¶� à¹>ß̄ àÈ�àÌ ßbÉå̄ßá�=�åÄáÉß· ß¢�Ëådç¶=� å̧ ßFßá�=� åHáfà̄åE� ß¹æh¿ßÈ�Á?� èG ßVßJjà�=ßÆ�(>ÃåE�=Çà¶åhá¿ßÉª
� ßHåfá§ßá�=�Îç· ßq� áÀßºßÆ�æÌ ßb åU=ßÆ�(æÍßº>ß®åC ßÆ� æÁ=ßcß@åE�ßÐ> ßnå£á¶=ßÆ� ßHåfá§ßá�=� ål>ç¿¶>åE�à½>ßºåáÝ=�Êë· ßràÈßÆ�$1%
�ßf áRß«á¶=� ål>ç¿¶>åE�à½>ßºåáÝ=�Îç· ßq�àf áRß«á¶=� ß¤ß· ß{�=ßcåDßª�( æb ç»ßà�ßÆ�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÅåháà��áß��( å°Èåf çì¶=� å�
� ç¼àM�(æf ëjßà�� ßÀ áìßE� ç×C� ã¬å®áÇßº�>ßÃè· à²�àÍß«å¶ßaáhàá�=ßÆ�6> ß¢bßª�(àÄß£ßº� àl>ç¿¶=� ß¬ß®ßÆßÆ� ß¬ß®ßÆ� ç¼àM�( ækß·ß§åE

*Îâ¿åº�=ÇàIá@ßÈ�ÎçJ ßU� åká» çn¶=� å¥Çà· à{� ß̧ áFß®�àÄß£ßº� àl>ç¿¶=ßÆ�à½>ßºåáÝ=� ßz>ßªß?
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ژباړه 
)١(  کله چ３ حاجي په مکه ک３ د تروي３ په ورځ د سهار لمون＃ وک７ي، نو د منٰی په لور دې 

ووزي )روان شي( او هلته دې تر هغو پات３ شي چ３ د عرف３ د سهار لمون＃ وک７ي. 
)۲( بيا دې د عرفات خوا ته مخه ک７ي او هلته دې اوسي، او کله چ３ د عرف３ په ورځ لمر 
زوال وک７ي نو امام دې په خلکو باندې د ماسپ＋ين او مازدي／ر لمون％ونه )يو ＄ای( وک７ي، 
لوم７ی دې په خطبه باندې پيل وک７ي او له لمان％ه مخک３ دې دوه خطب３ ووايي، په هغو ک３ 
دې خلک په لمان％ه، د عرفات او مزدلف３ په وقوف، د جمرو )＇ليو( په ويشتلو، قربان９، سر 
خرييلو او طواف زيارت باندې پوه ک７ي، د ماسپ＋ين او مازدي／ر لمون％ونه دې د ماسپ＋ين 
په وخت ک３ په يوه آذان او دوو اقامتونو وک７ي، ＇وک چ３ په يوازي تو－ه په خپل ＄ای ک３ 
لمون＃ کوي )په جماعت نه وي( نو د امام ابوحنيفه رحمه اهلل په نزد دې دواړه لمون％ونه په 
خپل وخت ک３ کوي او صاحبينو ويلي دي چ３ منفرد )يوازې لمون＃ کوونکی( به د دواړو 

جمع کوي )د ماسپ＋ين په وخت ک３ به دواړه يو ＄ای کوي(. 
)۳( بيا به غره )جبل رحمت( ته نژدې د موقف )در４دو( ＄ای ته والړ شي، او عرفات له بَطن 
ُعرنَه ＇خه پرته ！ول د وقوف )در４دلو( ＄ای دی، امام ته پکار دي چ３ په خپله سپرل９ سپور 
وي، دعا به کوي او خلکو ته به مناسک )مراسم( ور＊ي３، دا مستحب ده چ３ د عرفات له 
وقوف ＇خه مخته غسل وک７ي، په دعاء کولو ک３ دې کوشش وک７ي )په مين３ او عاجزۍ سره 

دې ډ４رې دعاوي کوي(.
)۴( کله چ３ لمر پريوزي امام دې له خلکو سره په خپل عادي حال را روان شي تر دې چ３ 
مزدلف３ ته راشي نو هلته دې کوز شي، او مستحب داده چ３ د هغه غره تر ＇ن， کوز شی چ３ 

په هغه باندې مقيده )د جاهليت د وخت د اور بلولو ＄ای( و کوم ته چ３ ُقَزُح وايي.
)۵( امام دې خلکو ته د ما＊ام او ماسختن لمون％ونه د ماسختن په وخت ک３ په يوه آذان او 
يوه اقامت ورک７ي، او چا چ３ د ما＊ام لمون＃ په الره ک３ وک７و دا د امام ابوحنيفه او امام محمد 
رحمهما اهلل په نزد جواز نه لري، کله چ３ سهار راوخيژي نو امام دې په تياره ک３ خلکو ته د 
ر  سهار لمون＃ ورک７ي، بيا دې امام او خلک ودر８４ي اودعاء دې وک７ي، مزدلفه له بَطِن ُمَحسَّ
＇خه پرته ！ول موقف دی، بيا دې امام او خلک له لمر ختلو مخک３ روان شي تر دې چ３ 

ِمنی ته راشي. 
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شرحه
ِمنی ته تلل

کله چ３ د ذې الحج３ اتمه ورځ يعن３ د تروي３ ورځ شي نو د سهار لمون＃ دې په مکه مکرمه 
ک３ وک７ي، منی ته دې والړ شي او هلته دې پات３ شي او شپه دې هلته ت５ره ک７ي.

د عرفې ورځ
د ذي الحج３ نهمه ورځ له لمر ختلو وروسته د عرف３ ورځ ده: 

١. حاجى به له لمر ختلو وروسته د عرفات خواته روان شي، هلته به له زوال وروسته وقوف 
وک７ي، تکبير، تهليل، په نبي عليه السالم به درود وايي او دعاء به کوي.

۲. له زوال ＇خه وروسته به امام خلکو ته د ماسپ＋ين او مازدي／ر لمون％ونه په يوه أذان او 
دوو اقامتونو)په جماعت سره( ورکوي، د عرف３ په ورځ به تر لمر لويدو پورې وقوف ته دوام 

ورکوي.
۳. که ＇وک په عرفات ک３ د عرف３ په ورځ د لمر له زوال ＇خه نيول３ د قربان９ د ور＄３ د 

سهار تر راختلو پورې  وقوف وک７ی، که يوه شيبه وي هم نو حج ي３ وشو.
په مزدلفه کې شپه تيرول

د عرف３ په ورځ به له لمر لويدو وروسته له عرفات ＇خه د مک３ په لور را و－ر＄ي:
١. په مزدلفه ک３ به کوز شي، او هلته به د اختر شپه ت５ره ک７ي.

۲. امام به خلکو ته د ما＊ام او ماسختن لمون％ونه په يوه آذان او يوه اقامت ورک７ي.
۳. چ３ کله د لسم )د قربان９( د ور＄３ سهار راوخيژي، نو امام دې خلکو ته د سهار لمون＃ 
په تياره ک３ ورک７ي، بيا دې امام له خلکو سره يو ＄ای ودر８４ي او دعاء دې وک７ي. او بيا  دې 

منی ته راکوز شي.

بطن ُمحسر په مزدلفه ک３ موقف دی او که نه، دليل ي３ ＇ه دی؟
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١. په کومه ورځ حاجيان منی ته ＄ي؟
۲. کله حاجيان له منی ＇خه عرفات ته ＄ي، هلته به ＇ه کوي؟

۳. د عرف３ د ميندلو وخت کوم دی؟
۴. بَطن ُعرنَه کوم ＄ای دی؟

۵. د مزدلف３ د وقوف په هکله مهم کارونه کوم دي؟

د عرف３ د ور＄３ د غوره والي په هکله يوه مقاله وليکئ.
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اووه شپيتم لوست

حج )٦(
د حج د اداء کولو څرنګوالى

�åÌßf á»ßå|� àÔåbßJáFßÉßª�*Îâ¿åº�=ÇàIá@ßÈ�ÎçJ ßU� åká» çn¶=� å¥Çà· à{� ß̧ áFß®�àÄß£ßº� àl>ç¿¶=ßÆ�à½>ßºåáÝ=� ßz>ßªß?� ç¼àM$-%
� ȩ̈ à²� ß¤ßº�àë� ß³àÈ�ßÆ�( åádßá�=�Î ßr ßU� ß̧ áNåº�( æL>ßÉ ßr ßU� å¤áF ßjåE�Ëåa=ßÇá¶=� åÀ áìßE� áÀåº�>ßÃÉåºáß�ßª�(åÍßFß̄ ß£á¶=
�áÆß?� à°å·áß�� ç¼àM�( çG ßUß?� áÁC� àXßEádßÈ� ç¼àM�(æÌ> ßr ßU� å¹çÆß?� ß¤ßº�ÍßÉåFá·çJ¶=� à¤ ßìá̄ßÈßÆ�(> ßÂßbá¿ å¢� à¬å̄ßÈ� ß×ßÆ�(æÌ> ßr ßU

*ßÐ> ßjë¿¶=� ç×C�æÐ áÊ ßm� ȩ̀ à²�àÄß¶� ç̧ ßU�ábß®ßÆ�( à̧ ßváªß?� à°á·ßá�=ßÆ�( àf ërß̄ àÈ
� ß=ßÇ ß{� åKáÉßFá¶>åE� àÇ àìßÉßª�( åbß§á¶=� åbá£ßE� áÀåº�áÆß?�( åbß§á¶=� áÀåº�áÆß?�( ß́ å¶ßc�åÄåºáÇßÈ� áÀåº�Í ç³ßº�ÊåIá@ßÈ� ç¼àM�$.%
� á̧ àºáfßÈ�áß��(å½Æ àb à̄á¶=� å=ßÇ ß{� ßGÉå̄ ß¢�åÌ ßÆáfßá�=ßÆ�>ß« çr¶=�ß á�ßE�Îß£ ßi� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( æ�=ßÇ ámß?�Íß£áF ßi�åÌße>ßÈëh¶=
�Îß£ ßißÆ�( å=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂ� å�� ß̧ ßºße�( ßÊá£ çj¶=�ß½çbß®� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßÊá£ ßi� ß×ßÆ�( å=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂ� å�

*àÐ> ßjë¿¶=�àÄß¶� ç̧ ßU�ábß®ßÆ�(>ß¿áºçbß®�>ßº�Îß· ß¢�àÅ ßbá£ßE
�> ßÃá¿ ß¢�àÅßf ç]ß?� áÁåDßª�(å½>çÈ

ßáÙ=�åÅ åd ßÂ� áÀ ß¢�àÅà� å]á@ßI�àÅßf á³àÈßÆ�( ëSßá�=� å�� àzÆàfá«ßá�=�ßÇ àÂ� à=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂßÆ�$/%
*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ã½ßa�àÄßºåhß¶

�Îßºße�(åf áVç¿¶=� áÀåº�(Êå¾>çN¶=�å½áÇßÉá¶=� áÀåº� àká» çn¶=� åKß¶=ßg�=cåDßª�(> ßÃåE� à¼Éå̄àÉßª�Îâ¿åº� ß�C�àaÇ à£ßÈ� ç¼àM�$0%
�(æÌ> ßr ßU� ȩ̈ à²� ß¤ßº�àë� ß³àÈ�( æL>ßÉ ßr ßU� å¤áF ßjåE�>ßÃÉåºáß�ßª�( ßb åR ájßá�=�Êå·ßI� å�ç¶ß>åE� àÔåbßJáFßÈ�( ßP ßØçN¶=�ße> ß»åá�=
�Ìßfáß��ÊåºáfßÈ� ç¼àM�> ßÂßbá¿ å¢� à¬å̄ßÈßÆ�( ß́ å¶ßc� ß̧ áNåº�> ßÃÉå·ßI� å�ç¶=�ÊåºáfßÈ� ç¼àM�(> ßÂßbá¿ å¢�Ç à¢ábßÈß�ßÆ� à¬å̄ßÈßÆ

*> ßÂßbá¿ å¢� à¬å̄ßÈ ß×ßÆ�( ß́ å¶ ßdß²�åÍßFß̄ ß£á¶=
� áÁß?�ßa=ßeß?�=ßcåDßª�( ß́ å¶ ßdß²�k»n¶=� å¹=ßÆg�ßbá£ßE� ßP ßØçN¶=�ße> ß»åá�=�Îßºße�( åbß§á¶=� áÀåº� ßÁ>ß²�=ßcåDßª�$1%

*Í ç³ßº� ß�C�ßfß«ß¾�ßfá«ç¿¶=� ß̧ çRß£ßJßÈ
� áÁåDßª�( åká» çn¶=� å¹=ßÆßg�ßbá£ßE� å¤åE=çf¶=�å½áÇßÉá¶=� å�� ßP ßØçN¶=�ße> ß»åá�=�Îßºße�( ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?�ßa=ßeß?� áÁåCßÆ�$2%
� áÁß?�àÅßf á³àÈßÆ�(Íß«É¿ ßU�ÊåE?� ßb¿ å¢�ßg> ßQ�(åfRß«¶=� å¥Ç· à{�ßbß£ßE� å¹=ßÆßh¶=� ß̧ ßFß®�(å½áÇßÉá¶=�= ßd ßÂ� å�� ßÊáºçf¶=�ß½çbß®
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* åG çrßàá�>åE� ß¹ßhß¾�(Í ç³ßº� ß�C�ßfß«ß¾�=ßcåDßª�( ßÊåºáfßÈ�ÎçJ ßU� ß¼Éå̄ àÈßÆ�(Í ç³ßº� ß�C�àÄß·ß̄ßM� àÁ> ßjá¾åáÝ=�ß½ëbß̄ àÈ
�ßÇ àÂßÆ�(åeßb çr¶=� à=ßÇ ß{� à=ßÇ çì¶=�= ßd ßÂßÆ�(> ßÃÉåª� à̧ àºáfßÈ� ß×� æ�=ßÇ ámß?�Íß£áF ßi� åKáÉßFá¶>åE� ß> ß{� ç¼àM�$3%

*åÄå· áÂß?� ß�C�àaÇ à£ßÈ� ä¼àM�(Í ç³ßº� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� ç×C� ãG åQ=ßÆ
� ß�ß̄ ßi�ábß̄ßª�(àÅ>ß¿áºçbß®�>ßº�Îß· ß¢�>ßÃåE� ß¬ß®ßÆßÆ�( æL>ßªßf ß¢� ß�C�ßÄ çQßÇßIßÆ�(Í ç³ßº�à½åfáàá�=� á̧ à]ábßÈ�áß�� áÁåDßª�$4%

*åÄ å²áß�å¶�åÄáÉß· ß¢�ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�(å½Æ àb à̄á¶=� à=ßÇ ß{�àÄá¿ ß¢
�åf áRß«á¶=� å¥Çà· à{� ß�C�Íßªßf ß¢�å½áÇßÈ� áÀåº� åká» çn¶=� å¹=ßÆßg�ß á�ßE�>ßº�(Íßªßfß£åE� ßÇà® àÇá¶=� ßµßeáaß?� áÀßºßÆ�$5%
� á¼ß·á£ßÈ�áß��áÆß?�(åÄáÉß· ß¢�Î â»á§àº�áÆß?�( ã¼åÑ>ß¾�ßÇ àÂßÆ�Íßªßfß£åE�ßg>ßJ áQ=� áÀßºßÆ�( äSßá�=� ßµßeáaß?�ábß̄ßª�(åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� áÀåº

* åÇà® àÇá¶=� áÀ ß¢� ß́ å¶ßc�àÅß?ßh áQß?�(àÍßªßf ß¢�>ßÃç¾ß?
� ß×ßÆ�(> ßÃßÃ áQßÆ� à¬n á³ßIßÆ�(>Ãi?e� à¬ ån á³ßI� ß×�>ßÃ¾?�ß� ß¦�( å̧ àQçf¶> ß²� ß́ å¶ßc� å¤Éåß�� å��àÌß?áfßá�=ßÆ�$-,%
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* àf ërß̄ àI� áÀ å³ß¶ßÆ�(> ßÃ ßiá?ße� à°å·áß�

ژباړه 
 )١( بيا دې امام او خلک له لمر ختلو مخک３ روان شي تردې چ３ منی ته راشي، نو په ُجمَره 
َعَقبَه )د وروستي جمرې "＇لي" ( په ويشتلو دې پيل وک７ي او د بطن وادي )له کوزې( خوا دې 
په اوو －＂و )－＂کيو( لکه د کودړي د －＂و په ＇ير وولي، او له هرې －＂کئ ويشتلو سره دې تکبير 
وايي،  د جمرې په خوا ک３ دې نه در８４ي، او د لوم７ي －＂３ له ويشتلو سره دې تلبيه بنده ک７ي، 
بيا دې که خو＊ه وي قرباني وک７ي، بيا دې سر وخروي يا دې وي＋تان لن６ ک７ي، خو خرول 

غوره دي، نو اوس ورته له ＊％و )جماع( پرته هر＇ه حالل و－ر＄يدل.
)۲( بيا دې په دغه ورځ يا سبا يا بل سبا مک３ ته والړ شي او په بيت اهلل دې اووه چکره طواف 
زيارت وک７ي، که ي３ د طواف قدوم ＇خه وروسته د صفا او مروی تر من＃ سعی ک７ې وه نو په 
دې طواف ک３ به رمل نه کوي، او سعی ورباندې نشته، او که ي３ لوم７ۍ سعی نه وه ک７ې نو 
په دې طواف ک３ به رمل کوي،  له هغه وروسته به سعی کوي لکه مخک３ مو چ３ وويل او 

＊％３ )جماع( ورته حالله شوه.
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)۳( دغه طواف په حج ک３ فرض دی، له دې ور＄و ي３ ＄ن６ول مکروه دي، که ي３ و＄ن６وي 
نو د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد ورباندې دم )پسه( الزم دى.

)۴( بيا به منی ته راو－ر＄ي او هلته به پات３ شي، کله چ３ د نحر )لوی اختر( د دويم３ ور３＄ 
لمر زوال وک７ي نو درې واړه جمرې به وولي، په هغ３ جمرې به پيل وک７ي چ３ د )خيف( 
مسجد ته لن６ه ده. هغه به اووه －＂３ وولي، له هر وار ويشتلو سره به تکبير وايي بيا دې د هغ３ 
)جمرې( خواته ودر８４ي او دعاء دې وک７ي، بيا دې ورپس３ جمره لکه د لوم７ی په شان وولي 
او د هغ３ په خوا ک３ دې ودر８４ي، همداس３ دې جمره عقبه وولي او د هغ３ په خوا ک３ دې 

نه در８４ي.
)۵( کله چ３ سبا ورځ راشي نو د لمر له زواله ＇خه وروسته دې دغه شان درې واړه جمرې 

وولي،که غواړي چ３ ژر والړ شي نو مک３ ته دې و－ر＄ي.
)۶( که غواړي چ３ پات３ شي نو په ＇لورمه ورځ دې د لمر له زوال ＇خه وروسته دغه شان 
درې واړه جمرې وولي، نو که ي３ په همدې ورځ د جمرې ويشتل له زوال ＇خه لوم７ي ک７ل 
د سهار له ختلو وروسته د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد جواز لري، دا مکروه ده چ３ 
انسان خپل سامان مک３ ته لوم７ي ولي８ي او دی تر هغو پات３ شي ＇و جمرې وولي، کله چ３ 

ب١  ک３ دې کوز شي. مک３ ته راشي نو په ُمَحصَّ
)۷( بيا دې له بيت اهلل اووه ＄ل３ طواف وک７ي، رمل دې پک３ نه کوي، دغه طواف ته صدر 
طواف وايى او واجب دی م／ر د مک３ په اوسيدونکو واجب نه دي، وروسته کولى شى خپل 

کور ته والړ شي. 
)۸( که ُمحِرم مک３ ته داخل نشی او )مستقيما( عرفات ته والړ شي او هلته داس３ وقوف 
وک７ي لکه مخک３ چ３ مو وويل له ده ＇خه طواف قدوم ساقط شو،د هغه په پري＋ودو په ده 

باندې ＇ه نشته.
)۹( که چا د عرف３ د ور＄３ د لمر له زوال ＇خه د نحر )د اختر( د ور＄３ د سهار تر ختلو 
پورې په عرفات ک３ وقوف وموند )ولو که يوه شيبه هم وي(، نوحج ي３ وشو، ＇وک چ３ په 
عرفات ک３ تير شي او هغه ويده وي يا ب３ هوشه وي يا پوه نه شى چ３ دا عرفات دی، نو ده ته 

دا له وقوف ＇خه کافی دی )د وقوف په ＄ای در８４ي(.
١ - محصب د مک３ او منی ترمن＃ يو ＄ای دی چ３ رسول اهلل Hهلته کوز شوی و، له مک３ ＇خه منی ته نژدې دی.
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)١۰( ＊％ه په دې ！ولو کارونو ک３ د س７و په شان ده، پرته له دې چ３ دا به سر نه لو＇وي، او 
مخ به ＊کاره کوي، او په تلبيه ک３ به غ８ نه اوچتوي، نه به په طواف ک３ رمل کوي، نه به د 
شنو ستنو )اوس شنو چراغونو( په من＃ ک３ سعی کوي، او سر به نه خرييي بلک３ قصر به کوي 

)کموي به ي３(.
د جمرو )شيطانانو( ويشتل او ذبح کول

د ذوالحج３ په لسمه )اختر( په ورځ به حاجى له لمر ختلو ＇خه مخک３ له مزدلف３ ＇خه 
منی ته راو－ر＄ي:

١. چ３ کله منی ته ورسي８ي نو جمره عقبه )وروستی ＇لی( به په اوو －＂و)گ＂کيو( وولي، او له 
اول３ －＂３ سره به تلبيه پري８دي، او له هر وار ويشتلو سره به تکبير وايي اوله دې ＇لي سره به 

نه در８４ي.
۲. بيا که غواړي، نو قرباني دې وک７ي.

۳. بيا دې خپل سر يا وخرييي او يا دې کم ک７ي، خو خرييل يى غوره دي.
او د سر په خرييلو سره له ＊％و )جماع( پرته نور هر ＇ه چ３ ورته د حج له امله حرام شوي 

وو حالل －ر＄ی.
د زيارت طواف

 د نحر)اختر( په در４و ور＄و ک３ به مک３ مکرم３ ته والړ شي تر ＇و:
١. د زيارت طواف وک７ي، او دغه طواف فرضي طواف دی.

۲. بيا دې ِمنی ته راو－ر＄ي او هلته دې پات３ شي.
د جمراتو)شيطانانو( ويشتل 

کله چ３ د ذي الحج３ د يولسم３ ور＄３ لمر زوال وک７ي: 
پيل وک７ي  چ３ د خيف  ويشتلو دې  په  لوم７ی جمرې  د  واړه جمرې دې وولي،  ١. درې 
مسجد ته ن８دې ده هغه به په اوو －＂و وولي، د هرې )－＂３( په ويشتلو به تکبير وايي، هلته به 
ودر８４ي او دعاء به وک７ي، بيا به من％نی جمره وولي،هلته به ودر８４ي او دعاء به وک７ي بيا به 

وروست９ جمره وولي او هلته به نه دري８ي.
۲. چ３ کله د ذي الحج３ د دولسم３ ور＄３ لمر زوال وک７ي، نو درې واړه جمرې به وولي.
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۳. د جمرو د ويشتلو په ور＄و ک３ به په منی ک３ شپه کوي.
۴. که ＇وک غواړي چ３ تعجيل وک７ي )ژر والړ شي(، نو مک３ مکرم３ ته دې والړ شي، 
او که غواړي په مني ک３ دې پاته شي نو په ＇لورمه ورځ به له زوال ＇خه وروسته درې واړه 
جمرې وولي او که په دې ورځ جمرې له زوال ＇خه مخک３ ولي، د امام ابو حنيفه رحمة اهلل 

عليه په نزد ３４ ويشتالی شي.
د وداع طواف

د جمرو له ويشتلو ورسته به بيا مک３ مکرم３ ته والړ شي:
ب ک３ به يو ساعت تير ک７ي. ١. په ُمَحصَّ

۲. بيا به مک３ مکرم３ ته والړ شي، په بيت اهلل به اووه ＄لى طواف وک７ي، رمل او سعی به نه 
کوي، دغه طواف ته طواف وَداع او طواف َصدر)د بيرته －ر＄يدلو طواف( وايي.

۳. له طواف ＇خه وروسته به دوه رکعته لمون＃ وک７ي. 
۴. وروسته به زمزم ته راشي او د زمزم اوبه به و＇＋ي.

۵. بيا به ملتزم ته ورشي، اهلل تعالی ته به په عاجزۍ سره دعاء وک７ي.
۶. او چ３ کله کور ته د بيرته －ر＄يدو اراده وک７ي، نو د بيت اهلل په بيلتون به په ژړا او خپ／ان 

بيرته و－ر＄ي.

زده کوونکي دې په خپلو مين％ونو ک３ په دې خبره بحث وک７ي، چ３ ډ４ر حاجيان په بيرته 
را－ر＄يدلو ک３ د سوغاتونو په راوړلو ک３ په ＄ان باندې فشار راولي، ددې کار مثبت او منفي 

اړخونه ＇ه دي؟

١- د زيارت طواف کوم او ＇ه وخت تر سره کي８ي؟
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۲- جمرې ＇ن／ه ويشتل کي８ي، او وختونه ي３ کوم دي؟
۳- که ＇وک ＇لورمه ورځ هم په منی ک３ پات３ کي８ي حکم ي３ ＇ه دی؟

۴- ذبحه په کومه ورځ کي８ي؟
۵- طواف وداع کوم طواف دی او بل نوم ي３ ＇ه دی؟

 په منی ک３ د ＇لورم３ ور＄３ د پات３ کيدلو په غوره والي يوه مقاله وليکئ چ３ له پن％و کر＊و 
＇خه کمه نه وي.
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اته شپيتم لوست

د حج ډولونه
)د ِقَران حج(

ُة اْلَوَداع په کال باندې له رسول  ام المؤمنين عائشه صديقه رضی اهلل عنها وايي چ３ موږ د َحجَّ
اهلل H سره د کعب３ معظم３ په لور ووتو،  له موږ ＇خه ＄ينو د عمرې نيت وک７، او ＄ينو د 

حج او عمرې )دواړو( نيت وک７، او ＄ينو )يوازې( د حج نيت وک７.   
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ژباړه 
د ِقَران د بيان باب: 

)١( ِقران: زموږ )احنافو( په نزدِقران له تمتع او اِفراد ＇خه غوره دی.
)۲( د ِقران د حج طريقه داده چ３ له ميقات ＇خه به د عمرې او حج احرام وت７ي، له لمان％ه 
 "{�åº�> ß» àÃá·çFß̄ßI ßÆ�Êå¶�> ß» àÂáf ëjßÉßª�ßÌßf á» à£á¶=ßÆ� çSßá�=� àbÈåeà?�Êë¾C� ç¼ àÃç·¶ß=} ＇خه وروسته به ووايي: 
اِی اهلل زه غواړم حج او عمره وک７م، نو ته ي３ راته آسانه او را＇خه قبول ک７ې "، نو کله چ３ 
مک３ مکرم３ )بيت الحرام( ته داخل شي نو په طواف دې پيل وک７ي، په بيت اهلل دې اووه 
چکره طواف وک７ي، په اولو در４و چکرونو ک３ دې رمل وک７ي، او په نورو پاتو ک３ دې په خپل 
)عادي( حالت سره ت， وک７ي، له هغه )طواف( ＇خه وروسته دې د صفا او مروی تر من＃ 

سعی وک７ي،  دغه د عمرې اعمال)کارونه( دي. 
)۳( بيا دې له سعی ＇خه وروسته طواف قدوم وک７ي او د حج لپاره دې د صفا او مروی په 
من＃ ک３ سعی وک７ي، لکه چ３ د ُمفرد )يوا＄３ حج کوونکي( په حق ک３ مو بيان وک７، نو چ３ 
کله د نحر په ورځ جمرې وولي پسه يا غوا يا اوښ دې ذبح ک７ي، يا دې د  اوښ )او يا غوايي( 

په اوومه برخه ک３ شريک شي، دغه د قران دم )د قران د شکراني قرباني( ده.
)۴( که له ده )حاجي( سره ＇ه نه وه چ３ ذبح ي３ ک７ي نو په حج ک３ دې درې روژې ونيسي، 
چ３ دپای  روژه ي３ د عرف３ ورځ وي، که روژې ور＇خه پات３ شي تر دې چ３ د نحر )اختر( 
ورځ راورسي８ي نو له دم )قرباني( پرته نور ＇ه جواز نه لري، بيا )له در４و روژو نيولو وروسته( 
دې اووه روژې هغه وخت ونيسي چ３ کله خپل اهل )کور( ته راشي او که ي３ په مکه مکرمه 

ک３ ونيوې وروسته له دې چ３ له حج ＇خه فارغ شي جواز لري.
)۵( که قَاِرن )د قران حج کوونکی( مک３ مکرم３ ته دننه نه شو او  ن５غ عرفات ته والړ نو دی 
)د عرفات( په وقوف سره د خپل３ عمرې تارک )پري＋ودونکی( شو او له ده ＇خه د قران دم 
)قرباني( ساقطه شوه خو په ده باندې د عمرې د پري＋ودلو دم )وينه( واجب او د عمرې قضايي 

الزمه ده.
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شرحه
د حج ډولونه

حج د احرام ت７لو له مخ３ په درې ډوله دی: 
١. د ِقَران حج
۲. د تََمتُّع حج

۳.  د إْفَراد حج
علماؤ  په دې اتفاق ک７ی چ３ دا درې واړه حجونه جواز لري.

د ِقران تعريف:
په لغت ک３ ِقران د دوو شيانو يو ＄ای کولو ته وايي.

په اصطالح ک３  له ميقات ＇خه د عمرې او حج يو ＄ای نيت کولو ته ِقران وايي.
د غوره والي په اعتبار د حج د ډولونو ترتيب

زموږ په مذهب د ِقران حج د تمتع او اِفراد تر حج غوره دی.
په هغه ک３ د دوو عبادتونو يو ＄ای والی دی، لکه له روژې سره چ３ اعتکاف وک７ي.

�> ß» àÂáf ëjßÉßª�ßÌßf á» à£á¶=ßÆ� çSßá�=� àbÈåeà?�Êë¾C� ç¼ àÃç·¶=} :د قاِرن لپاره سنت ده چ３ په دې قول تلفظ وک７ي 
�}، بيا تلبيه ووايي. åº�> ß» àÃá·çFß̄ ßIßÆ�Êå¶

هغه کارونه چې قارن حاجى يې مکې مکرمې ته له داخليدلو سره کوي:
�tاووه چکره به د عمرې طواف کوي، په لوم７نيو در４و چکرو ک３ به َرْمل کوي )د پهلوان په 

شان ت， به کوي، قدمونه به تن， تن， ږدي اوږې به ＊وروي او چ＂ک به ＄ي(.
�tله طواف ＇خه وروسته به دوه رکعته لمون＃ وک７ي، بيا به د صفا او مروی په من＃ ک３ سعی 
وک７ي، د ددو ميالنو)دوو ستنو- اوس شنو برقونو( په من＃ ک３ به چ＂ک والړ شي، اووه چکره 
به پوره ک７ي، او په دې سره د عمرې کارونه پای ته رسي８ي. زموږ)احنافو( په مذهب ک３ قارن 

دوه طوافه او دوه سعی کوي.
�tبيا دې د حج په اعمالو پيل وک７ي، نو د حج لپاره دې طواف قدوم وک７ي، بيا دې د حج 

اعمال په هغه طريقه بشپ７ ک７ي چ３ مخک３ ي３ بيان تير شو.
�tد اختر په ورځ چ３ جمره وولي، نو د ＇اروي ذبح کول ورباندې واجب دي. 
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د قربان９ په ځاى روژې نيول
که قارن حاجي  د حج د شکران３ ) قربان９( وس ونه لري، نو لس روژې دې ونيسي، درې 
روژې دې د اختر تر ورځ مخک３ ونيسي چ３ د عرفات ورځ ي３ د پای روژه وي، او اووه روژې 
دې د حج له فارغيدلو وروسته ونيسي، خو＊ه ي３ چ３ هغه په مکه مکرمه ک３ له ايام تشريق 

＇خه وروسته نيسي او که کله کور ته راشي بيا ي３ نيسي. 
خو که قاِرن له حج ＇خه مخک３ درې روژې ونه نيول３ او د اختر ورځ راورسيده، نو بيا له 

قربان９ کولو پرته بل ＇ه جواز نلري.

د قارن او د يوازې حج کوونکي د حج تر من＃ توپير په －وته ک７ئ.

١. د حج ډولونه ＇و دي؟
۲. قران په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.

۳. کوم يو حج افضل او غوره دی؟
۴. قارن چ３ مک３ مکرم３ ته  دننه شي ＇ه به کوي؟

د قران حج د تمتع او افراد تر حج غوره دي، دليل ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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نهه شپ５تم لوست 

د حج ډولونه
)د َتَمتُّْع حج(

په تير لوست ک３ مو د ِقران حج وپيژاند،  چ３ د اِفراد او تَمُتع له حج ＇خه غوره دی، اوس 
غواړو چ３ د تَمتع حج وپيژنو.

�6 å¤èJ ß»çJ¶=� àH>ßE
�( ßËábßá�= � à±Ç àjßÈ � æ¤ëJ ß»ßJàº �6å á�ßÃ áQßÆ �Îß· ß¢ � à¤ëJ ß»ßJàá�= ßÆ �*åa=ßfáªåáÝ= � áÀåº � à̧ ßváªß? �>ß¾ ßbá¿ å¢ � à¤èJ ß»çJ¶= �$-%

* ßËábßá�=� à±Ç àjßÈ� ß×� æ¤ëJ ß»ßJàºßÆ
�(>ßß� � ßÇ àìßÉßª �Í ç³ßº � ß̧ à]ábßÈßÆ �(æÌßf á» à£åE �ß½åf áVàÉßª � åL>ß̄Éåá�= � áÀåº � ßÔåbßJáFßÈ � áÁß? �6 å¤ëJ ß»ßJàá�= �àÍß« åqßÆ �$.%
�( å=ßÇ çì¶>åE �ß? ßbßJáE= �=ßcC �ÍßÉåFá·çJ¶= � à¤ ßìá̄ßÈßÆ �(åÄåIßf á» à¢� áÀåº � ç̧ ßU�ábß®ßÆ �(ßf ërß̄ àÈ �áÆß? �( ß°å·áß�ßÆ�Îß£ ájßÈßÆ
� èT>ßá�=�àÄà·ß£á«ßÈ�>ßº� ß̧ ß£ßªßÆ�( åb åR ájßá�=� áÀåº� ëSßá�>åE�ß½ßf áUß?�(åÍßÈåÆáç�¶=�à½áÇßÈ� ßÁ>ß²�=ßcåDßª�( â× ßØ ßU�Í ç³ßå�� à¼Éå̄ àÈßÆ

* ß¤ ßQße�=ßcC�âÍß£áF ßißÆ� ëSßá�=� å��æ½>çÈ
ß?�ÍßM ßØßM�ß½> ßq�ábåß��áß�� áÁåDßª�( å¤J ß»ßJ¶=�ã½ßa�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(àaåfá«àá�=

�áÆ?�(æÌßa=ßhßå��> ßÂßbç·ß®�âÍß¾ßbßE� áKß¾> ß²�=ßcåC ßÆ�(ÄßÈáb ßÂ� ß±> ßißÆ�ß½ßf áUß?�( ßËábßá�=� ß±Ç àjßÈ� áÁß?� à¤ëJ ß»ßJàá�=�ßa=ßeß?�=ßcC ßÆ�$/%
� ß×ßÆ�( åÀßá�ßáÙ=� åGå¾>ßá�=� áÀåº�>ßÃßº>ß¿ ßi� ç° ànßÈ� áÁß?�6ßÇ àÂßÆ�( æb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ßÍß¾ßbßFá¶=�f£m?Æ� æ̧ á£ß¾
�(åÍßÈÆ ß�¶=�ß½ÇßÈ� ëSß�>åE�ß½åfáà��ÎçJ ßU� á̧ ç· ßVßJßÈ�áß�ßÆ�(Îß£ ßißÆ� ß> ß{�Í ç³ßº� ß̧ ß]ßa�=ßcåDßª�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� àfå£ ánàÈ

*> â£Éåß��å á�ßº=ßf áUåáÝ=� áÀåº� ç̧ ßU�ábß̄ßª�åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈ� ß°ß· ßU�=ßcåDßª�(ã½ßa�åÄáÉß· ß¢ßÆ��ßg> ßQ�àÄß·áFß®�ß½=ßf áUåáÝ=�ß½çbß®� áÁåCßÆ
�Ä·Â?� ß�C� à¤ëJ ß»ßJàá�=�ßa> ß¢�=ßcåC ßÆ�(âÍ çq> ß]�àa=ßfáªåáÝ=� á¼àß��>ßç�åCßÆ�( ãÁ=ßfå®� ß×ßÆ� ã¤èJßß��Í ç³ßº� å̧ áÂßåÙ� ßkáÉß¶ßÆ�$0%

*àÄ à£èJßß�� ß̧ ßìßE� ßËábßá�=� ß±> ßi� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�(åÌßf á» à£á¶=� áÀåº�åÄ å¦=ßfßª�ßbá£ßE
� áKß· ß]ßa� ç¼àM�( æ�=ßÇ ámß?�åÍß£ßEáeß?� áÀåº� ç̧ ß®ß?�>ßß�� ß> ßìßª�( ëSßá�=�åf àÃ ámß?� ß̧ áFß®�åÌßf á» à£á¶>åE�ß½ßf áUß?� áÀßºßÆ�$1%
�ßÍß£ßEáeß?� ëSßá�=�åf àÃ ámß?� ß̧ áFß®�åÄåIßf á» à£å¶� ß> ß{� áÁåCßÆ�(> â£ëJ ß»ßJàº� ßÁ>ß²� ëSßá�>åE�ß½ßf áUß?ßÆ�>ßÃ ß» ç»ßJßª�( ëSßá�=� àf àÃ ámß?

*> â£ëJ ß»ßJàº� áÀ à³ßÈ�áß�� ß́ å¶ßc�åÄåº> ß¢� áÀåº� çS ßU� ç¼àM�(= âb å¢> ßrßª� æ�=ßÇ ámß?
� ëSßá�>åE�ß½=ßf áUåáÝ=�ß½çbß®� áÁåDßª�åÍ çRåá�=�Ëåc� áÀåº�ãf ánß¢ßÆ�(åÌ ßbá£ß̄á¶=�ÆàcßÆ�( ã¹=çÇ ßm�6 ëSßá�=� àf àÃ ámß?ßÆ�$2%

*> éR ßU�ßbß̄ ß£á¾=ßÆ�àÄàº=ßf áUC�ßg> ßQ�(> ßÃáÉß· ß¢
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�( èT>ßá�=�àÄ à£ß¿ árßÈ�>ßº� áKß£ß¿ ßqßÆ� áKßºßf áUß?ßÆ� áKß· ßjßJ á¦=�(å½=ßf áUåáÝ=�ßbá¿ å¢�àÌß?áfßá�=� áK ßu> ßU�=ßcåC ßÆ�$3%
�(åÌße>ßÈëh¶=� å=ßÇ ß{ßÆ�( åÇà® àÇá¶=� ßbá£ßE� áK ßu> ßU�Á=ßÆ�(ßf àÃ áìßI�ÎçJ ßU� åKÉßF¶>åE� àÇ àìßI� ß×�>ßÃç¾ß?�ßá� ß¦

*åeßb çr¶=� å=ßÇ ß{� åµáß�å¶�>ßÃáÉß· ß¢�ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�(Í ç³ßº� áÀåº� áKßªßf ßrá¾=
ژباړه 

د تمتع د بيان باب: 
)۱( زموږ )احنافو( په نزد د تمتع حج د اِفَراد له حج ＇خه غوره دی، تمتع  په دوه ډوله دي: يو هغه 

دی چ３)حاجي( قرباني له ＄ان سره بيايي او بل هغه دی چ３ قرباني له ＄ان سره نه بيايي.
)۲( د هغه )لوم７ي( تمتع طريقه داده چ３ له ميقات ＇خه دې په احرام پيل وک７ي، نو يوازې 
د عمرې احرام دې وت７ي، مک３ مکرم３ )کعب３ معظم３( ته چ３ داخل شي، طواف او )بيا( 
دې سعی وک７ي، سر دې وخريي يا دې لن６ ک７ي او )په دې سره( له خپل３ عمرې ＇خه حالل 
شو، د طواف په پيلولو سره دې تلبيه بنده ک７ي، او په مکه ک３ دې حالل اوسي )احرام دې 
نه ت７ي(، نو چ３ کله د تروي３ )د ذا الحج３ اتمه( ورځ شي، له مسجِد حرام ＇خه دې د حج 
احرام وت７ي، هغه کارونه دي وک７ي کوم چ３ ُمفِرد حاجي ي３ کوي، او د تمتع دم )قرباني( په ده 
باندې واجب ده، که ي３ ＇ه ونه موندل چ３ حالل)ذبحه( ي３ ک７ي نو درې ور＄３ دې په حج 

ک３ روژه ونيسي اوپات３ اووه روژې چ３ کله کور ته راو－ر＄ي ونيسي.
)۳( که متمتع دا اراده وک７ي چ３ َهدَی )قرباني( له ＄ان سره بو＄ي نو اِحرام دې وت７ي او خپله 
َهدَی دې روانه ک７ي، نو که بََدنَه )اوښ( وه، نو )د( پ７ي يا ＇رمن３ )يوه ！و！ه( به ورپه غاړه ک７ي، 
د امام ابويوسف او امام  محمد رحمة اهلل عليهما په نزد به د اوښ اِشَعار وک７ي، او اشعار دادی 
چ３ د اوښ د کوپی ＊ي لوری به ＇يري )زخمي( ک７ي، د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په نزد 
به اِشَعار نه کوي، او کله چ３ مک３ ته دننه شي نو طواف او )بيا( دې سعي وک７ي، او ＄ان دې 
نه حاللوی تر ＇و چ３ د تروي３ په ورځ د حج احرام وت７ي، که ي３ )د تروي３ تر ورځ( احرام 
لوم７ی ک７ جواز لري، په ده باندې د تمتع دم )قربانی( واجب ده، او چ３ کله د نحر)اختر( په 

ورځ َحلق وک７ي )سر وخري３ يا ي３ لن６ ک７ي( نو له دواړو احرامونو ＇خه به حالل شي.
)۴( د مک３ مکرم３ د اوسيدونکو لپاره تمتع او ِقران نشته بلک３ د دوی لپاره صرف د اِفراد 
)يوازي( حج دی، او که متمتع له عمرې ＇خه له فارغيدو وروسته خپل ＊ار )وطن( ته بيرته 

راو－ر＄ي او َهدَی ي３ نه وه روانه ک７ې نو د ده تمتع باطل شو )دی متمتع نه دی(.
)۵( که چا د حج له مياشتو ＇خه مخکی د عمرې احرام وت７لو او د هغ３ )عمرې( لپاره ي３ تر 
＇لورو اشواطو )چکرو( کم طواف وک７، بيا د حج مياشت３ داخل３ شوې نو ي３ )طواف( بشپ７ ک７ 
او د حج لپاره ي３ احرام وتاړه نو دی متمتع شو، که ي３ د حج له مياشتو ＇خه مخک３ د عمرې 
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＇لور چکره يا تر هغه زيات طواف وک７، بيا ي３ په دغه کال ک３ حج وک７ هغه به متمتع نه وي.
)۶( د حج مياشت３ شوال، ذو القعده، او د ذي الحج３ لوم７ۍ لس ور＄３ دي،که له دغو 

مياشتو ＇خه مخک３  د حج احرام وت７ي، د ده احرام جواز لري او حج ي３ وشو.
)۷( او که د احرام په وخت ک３ ＊％ه حائضه شوه نو هغه دې غسل وک７ي او احرام دې وت７ي، 
هغه ＇ه دې کوي چ３ حاجيان ي３ کوي خو د بيت اهلل طواف به نه کوي تر دې چ３ پاکه شي، 
که په عرفه ک３ له وقوف ＇خه وروسته او له طواف زيارت ＇خه وروسته حائضه شي هغه دې 
له مک３ مکرم３ ＇خه و－ر＄ي )والړه شي( او د طواف صدر )طواف وَداع( په پري＋ودلو په 

دې باندې ＇ه نشته.
شرحه 

د تمتُّع تعريف: په لغت ک３ تمتُّع －＂３ اخستلو ته وايي١. او په اصطالح ک３: تََمتُّع دادی چ３ 
له ميقات ＇خه يوازې د عمري احرام وت７ي، کله چ３ مک３ مکرم３ ته داخل شي د عمرې 
کارونه دې تر سره ک７ي، چ３ له عمرې  فارغ شي په مکه ک３ دې حالل اوسي )له احرامه ＇خه 

دې ＄ان وباسي(، وروسته دې بيا د حج لپاره احرام وت７ي چ３ وخت ي３ راشي.
د تمتع حج طريقه

١. په تمتع حج ک３ له ميقات ＇خه يوازې د ُعمرې احرام ت７ل کي８ي، له دوو رکعتونو لمان％ه 
�} " اې åº�>ßÃá·çFß̄ßI ßÆ�(Êå¶�> ßÂáf ëjßÉßª�ßÌßf á» à£á¶=� àbÈåeà?�Êë¾C� ç¼ àÃç·¶=}�:خه وروسته به داس３ ووايي＇

اهلل زه غواړم عمره وک７م، نو ته ي３ راته أسانه او را＇خه قبوله ک７ې".
۲. بيا به د قِران د حج په ＇ير د ُعمرې کارونه ترسره ک７ي خو له سعی ＇خه وروسته به سر 

وخري３ يا به ي３ وي＋تان لن６ ک７ي او په دې سره حاللي８ي )له احرامه ＇خه و＄ي(۲. 
۳. کله چ３ بيا د ذو الحج３ اتمه )د تروي３( ورځ راورسي８ي، نو د حج لپاره به احرام وت７ي او 

د حج اعمال )کارونه( به تر سره ک７ي.
روژه نيول:  که متمتع حاجي د حج د شکران３ )قرباني( وس ونه لري نو حکم ي３ لکه د 

قارن حاجي په ＇ير دی.
۴. د مک３ په اوسيدونکو ِقران او تمتع نشته، بلک３ د اِفراد )يوازي( حج ورته خاص شوی دی.

د َقاِرن او ُمتمِتع حاجي ترمن＃ توپير: د قارن د عمرې او حج دواړو احرام له ميقاته ＇خه 
ت７ل کي８ي او دعمرې له اداء کولو ＇خه وروسته به هم په احرام ک３ وي، تر ＇و حج اداء او 

＄ان حالل ک７ي. 
د متمتع د عمرې احرام له ميقات ＇خه ت７ل کي８ي او د حج احرام ي３ له مک３ مکرم３ ＇خه ت７ل کي８ي.

١ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )ج ۴ / ص ۴۳۶(- رد المحتار - )ج ٨ / ص ۳۶۶(
۲ - دا په هغه صورت ک３ که ي３ له ＄ان سره َهْدَی )د قرباني ＇اروی( نه وې راوستلی، که ي３ د قربانی ＇اروی راوستلی وي بيا 

نه حاللي８ي.
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د متمتع او مفرد توپير: کله چ３ متمتع له عمرې ＇خه فارغ  )حالل( شي او له هغه وروسته 
د حج نيت وک７ي، هغه لکه مفرد حاجي داس３ －ر＄ي، هغه به لکه د مفرد حاج３ داس３ 

کارونه کوي خو په در４و شيانو ک３ به هغس３ نه کوي:
t د طواف قدوم طواف به نه کوي، ＄که هغه  د مک３ د حاجي په معنا ک３ راغی،  د مکي د 
حاجي لپاره طواف قدوم سنت نه دی او د مفرد او قارن په حق ک３ داس３ نه ده بلک３ طواف 

قدوم د دوی په هکله سنت دی.
�tد متمتع او قارن لپاره َهدَی واجب ده، د دوو نُُسکو )عمرې او حج( د يو＄ای والی له امله، 

او د ُمفرد لپاره هدي )قرباني( واجب نه بلک３ مستحب ده.  
t  ُمتمتع به د زيارت په طواف ک３ َرمل کوي، ＄که هغه به د زيارت له طواف ＇خه وروسته 
سعي کوي، او رمل په هغو طوافونو ک３ مشروع －ر＄ول شوی چ３ له هغه وروسته سعي وي او 
که سعی نه وي بيا رمل نشته، او ُمفرد او قارن بيا داسي نه دي ＄که دوي په طواف قدوم ک３ 
رمل کوي، طواف قدوم د دوی دواړو په حق ک３ سنت دی، او له طواف قدوم ＇خه وروسته به 
سعی کوي، دا هلته چ３ له طواف ＇خه وروسته دوی سعی کول وغواړي او که سع３ تر طواف 

زيارت پورې وروست９ کوي نو په دې وخت ک３ به رمل په طواف زيارت ک３ هم کوي١. 

له خپل ＊وونکي سره په دې خبره ک３ مناقشه وک７ئ چ３ هغه متمتع چ３ َهدَی ي３ لي８ل３ وي 
او هغه چ３ َهددي ي３ نه وي لي８ل３، ＇ه توپير لري؟

١. تمتع تعريف ک７ئ.
۲.   تمتع د اداء کولو طريقه ＇رنگه ده؟

۳. آيا د مک３ مکرم３ د اوسيدونکو لپاره تمتع شته؟
۴. د قارن او متمتع تر من＃ توپير ＇ه دي؟

۵. د متمتع او ُمفرد تر من＃ تو پير ＇ه دی؟

که متمتع حاجي د ＇اروي د ذبح وس ونلري نو هغه به روژې نيسي، ددې ډول روژو ترتيب 
په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

١ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - )ج ۴ / ص ۴۴۵(
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اويايم لوست

ُعْمَره
په تيرو درسونو ک３ مو د حج او د هغه د ډولو نو په هکله معلومات تر السه ک７ل، اوس غواړو 

چ３ عمره وپيژنو.
�>ßå��ãÌße>ç«ß²�åÌßf á» à£á¶=� ß�åC�àÌßf á» à£á¶=}:وفرمايل U ِ له ابو هريره W ＇خه روايت دی  چ３  َرُسوُل اهللهَّ
�=�ßÍç¿ßá}- «ُعمَره تر بل３ ُعمرې د هغو －ناهونو لرې  ç×åC�ãÐ=ßh ßQ�àÄß¶� ßkáÉß¶� àeÆàá�ßá�=� èSßá�=ßÆ�> ß» àÃß¿áÉßE
کوونک３ ده چ３ د دوی دواړو تر من＃ شوې وي او د مبرور۲حج لپاره ب３ له جنته بل ＇ه جزاء 

نده
شرحه 

د ُعمرې تعريف : په لغت ک３ زيارت کولو ته وايي.
او په اصطالح ک３ د عبادت په نيت بيت اهلل ته له احرام سره تللو، طواف او سعی ته ويل 

کي８ي، چ３ د حج په ＇ير ！اکلی وخت نه لري.
د ُعمرې حکم: په عمر ک３ يو ＄ل ُعمره سنت مؤکد ده.

پرې  اراده ولري،  پرته د داخليدلو  له حج کولو  ته  په هغه چا واجب ده چ３ مک３ مکرم３ 
واجب ده چ３ د عمرې په نيت له ميقات ＇خه تير شي  او عمره وک７ي. همدا راز د هغه چا 

لپاره د عمرې بشپ７ول واجب دي چ３ پيل ک７ې ي３ وي۳. 
د ُعمرې ميقاتونه:

١. د ُعمرې زماني ميقات: د کال په ！ولو ور＄و ک３ ُعمره کوالی شي، په رمضان ک３ مستحب 
ده، حضرت جابرW وايي چ３ نبي کريم U وفرمايل چ３: په رمضان ک３ ُعمره د حج ثواب 
لري. خو د ُعمرې د اداء کولو ＊ه وخت د حج له اداء کولو ＇خه وروسته دی، د حضرت 
عامر بن ربيعه W روايت دی چ３ نبی کريم U  وفرمايل: د حج او ُعمرې په من＃ ک３ نژديوالی 
کوئ، ＄که د دوي په من＃ ک３ نژديوالی په عمر او  رزق ک３ زياتوالی راولي، فقر او －ناوې له 

مين％ه وړي۴.  
۲. د عمرې مکاني ميقاتونه: 

١ - صحيح البخاري - )ج ۲ / ص ۶۲٩(- صحيح مسلم - )ج ۴ / ص ١٠۷(
۲ - مبرور حج: هغه دی چ３ په اخالص تر سره شي او له －ناهونو  پک３ ＄ان وساتي يعن３ مقبول حج.

۳ - الفبقه الميسر: ۲۴۵- فقه العبادات - حنفي - )ج ١ / ص ١٩٩(
۴ -  مجمع الزوائد: ج ۳ / ص ۲۷۷، رواه أحمد والطبراني في الكبير- فتح الباري - ابن حجر - )۳ / ۵٩٨(.
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أ - د آفاقي لپاره: د حج مواقيت دي.
ب - د مک３ د اوسيدونکو او د هغو خلکو لپاره چ３ په مکه ک３ مقيم وي له الندې ＄ايونو 

＇خه د ُعمرې احرام ت７ل غوره دي:
أ - له تَْنِعْيم ＇خه:  چ９ د حضرت عائش３ رضی اهلل عنها له مسجد سره جوخت دی.

ب - له ِجْعَرانَة ＇خه: چ３ د طائف خواته له مک３ مکرم３ ＇خه شپ８ فرسخه )۳۲،۴( 
کيلومتره ليري دی، هلته اودس کول سنت دی. 

دعمرې کارونه
١. احرام ت７ل د عمرې د صحت لپاره شرط دی او＇رن／ووالی ي３ همغه د حج د احرام په 

＇ير دی.
۲. طواف، چ３ هغه ي３ رکن دی.          ۳. د صفا او مروی تر من＃ سعی کول.

۴. سر خرييل يا کمول.
نو ＇وک چ３ د عمرې نيت لري هغه دې ِحل ته والړ شی او له هغه ＄ايه دې د ُعمرې اِحرام 

وت７ي، که د مک３ اوسيدونکي وي او که هلته مقيم وي.
که له مک３ مکرم３ ＇خه لرې وي، هغه دې له ميقات ＇خه احرام وت７ي.

له خپل ＊وونکي سره د حج او عمرې  توپير  سره مناقشه وک７ی.

ارزونه
١. عمره تعريف ک７ئ.   

۲. د عمرې حکم ＇ه دی؟
۳. د عمرې زماني ميقات کوم دی؟  
۴. د عمرې مکاني ميقاتونه کوم دي؟

۵. د عمرې کارونه کوم دی؟

د مک３ د اوسيدونکو لپاره د عمرې د احرام ت７لو لپاره غوره ＄ايونه کوم دي په خپلو کتابچو 
ک３ ي３ له دليل سره وليکئ.
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يو اوياوم لوست

د حج جنايات او د هغو سزا

په تيرو درسونو ک３  مو د حج او عمرې د اداء کولو احکام وپيژندل، اوس غواړو هغه کارونه 
وپيژنو چ３ په احرام ک３ ي３ کول حرام دي چ３ په اسالمی فقه ک３ ورته جنايات واي３، تر＇و 

په ＊ه تو－ه حج اداء شي.

�6 ëSßá�=� å�� åL>ßÈ>ß¿åá�=� àH>ßE
� ßGçÉ ß{� áÁåCßÆ�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�ßa=ßg�> ß»ßª� âØåº>ß²�=âÇ áv à¢� ßGçÉ ß{�=ßcDßª�(àÌße>ç« ß³á¶=�åÄáÉß·ß£ßª�(à½åfáàá�=� ßGçÉ ßìßI�=ßcC�$-%

*ãÍß®ßb ßq�åÄáÉß·ß£ßª�(æÇ áv à¢� áÀåº� ç̧ ß®ß?
�åÄáÉß·ß£ßª�( ß́ å¶ßc� áÀåº� ç̧ ß®ß?� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�( âØåº>ß²�>âºáÇßÈ�àÄ ßiá?ße�Î çì ß¦�áÆß?�(> âìÉåß��>âEáÇßM� ßkåFß¶� áÁåCßÆ�$.%

*ãÍß®ßb ßq�åÄÉß·ß£ßª�( à¤åEèf¶=� ßÀåº� ç̧ ß®?� ß°ß· ßU�ÁCßÆ�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�(= âb å¢> ßrßª�åÄ åiá?ße� ß¤àE àe� ß°ß· ßU� áÁåCßÆ�(ãÍß®ßb ßq
� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�åÍßFß®çf¶=� áÀåº� å¼ åQ>ßßá�=� ß¤ åu=ßÇßº� ß°ß· ßU� áÁåCßÆ�$/%

*ãÍß®ßb ßq�6ãb ç»ßà�ßÆ
� áÁåCßÆ�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�( âØ áQåe�áÆß?�= âbßÈ� çsß®� áÁåCßÆ�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�(åÄáÉß· áQåeßÆ�åÄáÈßbßÈ�ß�åª> ß�ß?� çsß®� áÁåCßÆ�$0%
�ÊE?ßÆ�Íß«Éå¿ ßU�ÊE?�ßb¿ å¢�ãÍß®ßb ßq�åÄáÉß·ß£ßª�åÄáÉß· áQåeßÆ�åÄáÈßbßÈ� áÀåº�âÍß®ëfß«ßJ àº�ß�åª> ß�ß?�Í ßjáß�� áÀåº�¸ß®?� çsß®

*à½çb¶=�åÄáÉß· ß¢�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�(¬ àiÇàÈ
� ß±çb ßrßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�âÌ> ßm� ßXßEßc�ßÐ> ßm� áÁC�6ãç�ßà��ßÇ àÃßª�(æeád à¢� áÀåº� ß°ß· ßU�áÆß?� ßkåFß¶�áÆß?�( ßGçÉ ßìßI� áÁåCßÆ�$1%
� ßXßEßc �ßÐ> ßm� áÁCÆ�æ½>çÈ

ß? �ÍßM ßØßM�ß½> ßq�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(å½> ß£ çì¶= � áÀåº� æ¥ àÇ áqß?�åÍßM ßØßNåE �ß�å²> ßjßº�åÍçJ åi�Îß· ß¢
*âÌ> ßm

�(Íßªßfß£åE� åÇà® àÇá¶=� ß̧ áFß®�å á�ß·ÉåF çj¶=�åb ßUß?� å�� ß¤ßº> ßQ� áÀßº�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�(æÌßÇáÃ ßnåE� ßkßß��áÆß?�( ß̧ çFß®� áÁåDßª�$2%
�(àÐ> ßvß̄¶=�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(àÄ èR ßU�áb àjá«ßÈ�áß�� áÀßº�Ê åváß��> ß»ß²� ëSßá�=� å��Ê åváß�ßÆ�(ãÌ> ßm�ÄÉß· ß¢ßÆ�(àÄRU�b ßjßª
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�(Íßªßfß£åE� åÇà® àÇ¶=� ßb£ßE� ß¤ßº> ßQ� áÀßºßÆ�(åÐ> ßvß̄¶=� å��>ßÃåE�S ßU�=ßcC�âÄßI?ßfº=� ß±åe>ß«àÈ�Á?�åÄÉß· ß¢� ßkßÉß¶ßÆ
*ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª� å°á·ßá�=�ßbá£ßE� ß¤ßº> ßQ� áÁåDßª(Í¾bE�åÄÉß· ß¢ßÆ�(àÄR ßU�b åj«àÈ� ß�

�(> ßÃÉåª �Î ßvßºßÆ �(> ßÂßb ßjáªß? �( æ�=ßÇ ámß? �Íß£ßEáeß? �>ßß� � ßÇ àìßÈ � áÁß? � ß̧ áFß® �åÌßf á» à£á¶= � å�� ß¤ßº> ßQ� áÀßºßÆ �$3%
� àb àjá«ßI� ß×ßÆ�ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�( æ�=ßÇ ámß?�Íß£ßEáeß?�>ßß�� ß> ß{�>ßº�ßbá£ßE�Ó{Æ� áÁåCßÆ�(ãÌ> ßm�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(> ßÂ> ßvß®ßÆ

*= âbåº> ß¢� ß¤ßº> ßQ� áÀ ß»ß²�>âÉ åi>ß¾� ß¤ßº> ßQ� áÀßºßÆ�(> ßÂÕ> ßvß®�Äºh·È� ß×ßÆ�(àÄàIßf á» à¢

ژباړه 
د جناياتو د بيان باب: 

يا  باندې کفاره ده، که ي３ په کامل غ７ي  نو په ده  )١( کله چ３ ُمحِرم خوشبو استمال ک７ي، 
تر هغه زيات باندې خوشبو ول／وله نو په ده باندې دم دی، که له يوه غ７ي ＇خه په کم باندې 

خوشبو ول／وي نو پر ده باندې صدقه ده.
)۲( که －ن６ل３ جام３ واغوندي يا بشپ７ه ورځ سر پ ک７ي، نو په دی باندې دم ده، که له هغ３ 
تر  او  باندې صدقه ده، که د سر ＇لورمه  ده  په  نو  و   يوې( ور＄３ ＇خه کم وخت سر پ(
＇لورم３ زياته برخه ي３ وخريله، په ده باندې دم دي، او که د سر ＇لورم３ ＇خه ي３ ل８ وخريي 

نو په ده باندې صدقه ده. 
)۳( كه يي د ＊کر ل／ولو ＄ايونه وخرييل نو د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد په ده باندې 

دم دی.او صاحبينو ويلي دي چ３ صدقه ده.
)۴( که د خپلو السونو او پ＋و نوکان واخلي )پرې ک７ي(، نو په ده باندې دم دي، همدا راز که 
)يوازې( د يوه الس او يا يوې پ＋３ نو کان واخلي، که په متفرقه ډول د پ＋و او السونو له پن％و 
نوکانو ＇خه کم واخلي نو په ده باندې د امام ابوحنيفه او امام ابويوسف رحمة اهلل عليهما په 

نزد صدقه ده او امام محمد)رحمة اهلل عليه( وايي چ３ په ده باندي دم دي.
)۵( که د کوم عذر له امله ي３ خوشبو ول／وله يا ي３ سر وخرييلو او ياي３ －ن６ل３ جام３ واغوستل３ 
نو دده اختيار دی که غواړي پسه دې ذبح ک７ي او يا دې شپ８و مسکينانو ته  د خوړو درې صاعه 

صدقه ورک７ي، او که غواړي درې ور＄３ روژه دې ونيسي.
)۶( که ي３ په شهوت سره )خپله ＊％ه( ＊کل ک７ه ياي３ الس ور ووړ نو په ده باندې دم )وينه( 
دي، او که چا د عرف３ له وقوف ＇خه مخک３ په يو د دوو الرو )مخ يا شا( ک３ جماع وک７ه 
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نو د ده حج فاسد شو او په ده باندې د پسه ذبحه واجب ده، دى دې د حج په اداء کولو ک３ په 
مخ ＄ي )دحج افعال دې کوي( د هغه چا په ＇ير چ３ حج ي３ فاسد شوی نه دی، خو ددې 
حج قضاء به راوړي او دا ضروري نه ده چ３ )راتلونکی کال( د حج د قضاء راوړلو په وخت 
ک３ دې له خپل３ ＊％３ ＇خه بيل شي )له دې ويرې چ３ بيا ورسره جماع ونه ک７ی(، چا چ３ 
د عرف３ له وقوف ＇خه وروسته جماع  وک７ه نو حج ي３ فاسد نه دی او په ده باندې بََدنَه )ذبح 
کول( واجب دي،که چا له َحْلق ＇خه وروسته جماع وک７ه، نو په ده باندې پسه )ذبح کول( 

واجب دي.
)۷( که چا په ُعمره ک３ له ＇لورو چکرو طواف کولو ＇خه مخک３ جماع وک７ه نو عمره ي３ 
فاسده ک７ه او د عمرې په اداء کولو ک３ دې همداس３ په مخ والړ شي)عمره دی سرته ورسوی(، 
خو قضايي دې راوړي او پر ده باندې پسه )ذبح کول( دي، که ي３ د ＇لورو چکرو طواف ＇خه 
وروسته جماع وک７ه نو په ده باندې پسه )ذبح کول( دی ُعمره ي３ فاسده نه ده او قضاء راوړل 
يی الزم نه دي، او ＇وک چ３ په هيره سره جماع وک７ي هغه په حکم ک３ داس３ ده لکه قصدا 

چ３ ي３ ک７ې وي.
شرحه 

د جنايات تعريف: د لغت له مخ３ جنايات د جنايت جمع ده چ３ －ناه کولو ته وايي.
په اصطالح ک３ د هغه کار کول دې چ３ له هغه ＇خه منعه شوې ده.

 د جنايت ډولونه 
جنايت په دوه ډوله دی:

۲. جنايت په حرم باندې ١. جنايت په احرام باندې  
په دې او راتلونکي لوست ک３ به په احرام باندې جنايت ولولو:

په  باندې جنايت هغه دی چ３ ُمحرم د احرام  په احرام   : )١( جنايت په احرام باندې 
حال ک３ د حج له منعه شوې کارونو ＇خه يو کار تر سره ک７ي او يا  د حج له واجباتو ＇خه يو 

واجب پري８دي.
په احرام باندې جنايت په شپ８ ډوله دی

لوم７ی: هغه جنايت دی چ３ د هغه په کولو حج فاسدي８ي. د هغه جبيره په دم، روژه او په 
خيرات سره نه کي８ي، چ３ هغه د عرفات له وقوف ＇خه مخک３ جماع کول دي.

نو که ＇وک د عرفات له وقوف ＇خه مخک３ جماع وک７ي حج ي３ فاسد شو او په ده باندې د 
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پسه حاللول واجب دي او په راتلونکي کال ک３ ي３ قضاء راوړل هم ورباندې واجب دي.
دويم: هغه جنايت دی چ３ دهغه  په کولو سره بََدنه)غ ＇اروی لکه اوښ او غويی( واجبي８ي 

او هغه دوه کارونه دي: 
١. د عرفات له وقوف ＇خه وروسته او له َحلق ＇خه مخک３ جماع کول.

۲. د جنابت په حالت ک３ دزيارت طواف کول. 
در４م: هغه جنايت دی چ３ د هغه په کولو دم )پسه يا د غويي اوومه برخه( واجبي８ي او دا ＇و 

شيان دي: 
t جماع ته د را بلونکو شيانو کول لکه مچه اخستل، په شهوت سره ＊％３ ته الس وروړل.

t ب３ له عذره －ن６ل شوې جام３ اغوستل.
t ب３ له عذره د سر يا ږيري وي＋تان لرې کول.

t چ３ ُمحِرم ！وله ورځ سر پ ک７ي.
t که ُمحرم په يوه غ７ي باندې لکه ورون، لين／ی، الس، مخ او يا سر، هر ډول خوشبو ول／وي.

t چ３ د يوه الس يا يوې پ＋３ نوکان واخلي.

د ＊وونکي په مرسته الندې مبارک ايت شرحه ک７ئ:
�> ßÃá¿åº �=Çà· à³ßª �å½> ß£á¾ßáÙ= �åÍ ß»ÉåÃßE �Àëº �¼ àÃß®ßgße �>ßº �Îß· ß¢ � æL>ßºÇà·á£çº �æ½>çÈ

ß? � å� �åç�= � ß¼ ái= �=Æàf à²ádßÈßÆ
$.4�6�S�=%�ß�å̄ ß«á¶=� ßkåÑ>ßFá¶=�=Ç à»å£ á{ß?ßÆ

١.په احرام باندې جنايت ＇ه معنا لري؟
۲.په کوم جنايت  حج فاسدي８ي چ３ په دم، روژه، صدقه، خيرات ي３ جبيره نه کي８ي؟

۳. د کوم جنايت په کولو سره بََدنه )غ ＇اروی: اوښ او غويی( واجبي８ي؟
۴. د کوم جنايت په کولو سره پسه يا د بَدن３ اوومه برخه واجبي８ي؟

د جنايت تعريف په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دو اوياوم لوست 

د حج جنايات او د هغو سزا )٢(

په تير درس ک３ مو وويل چ３ جنايت په دوه ډوله دی، يو په احرام باندی جنايت دی او بل په 
حرم باندې، بيا مو په احرام باندې د جنايت ډولونه په －وته ک７ل چ３ شپ８ دي، له شپ８و ډولونو 

＇خه مو درې ډوله وپيژندل اوس غواړو چ３ پات３ درې ډولونه ي３ وپيژنو.

� áÀßºßÆ�(ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�(>âFà¿ àQ� ß> ß{� áÁåCßÆ�(ãÍß®ßb ßq�åÄáÉß·ß£ßª�(>âM åbáà��å½Æ àb à̄á¶=� ß=ßÇ ß{� ß> ß{� áÀßºßÆ�$-%
�ßbÉå£àÈ� áÁß?� à̧ ßváªßáÙ=ßÆ�(ãÍß¾ßbßE�åÄáÉß·ß£ßª�>âFà¿ àQ� ß> ß{� áÁåCßÆ�ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�(>âM åbáà��åÌße>ßÈëh¶=� ß=ßÇ ß{� ß> ß{
� áÁåCßÆ�(ãÍß®ßb ßq�åÄáÉß·ß£ßª�(>âM åbáà��åeßb çr¶=� ß=ßÇ ß{� ß> ß{� áÀßºßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßXáEßc� ß×ßÆ�Í ç³ßå��ß½=ßa�>ßº� ß=ßÇ çì¶=

*ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�(>âFà¿ àQ� ß> ß{
�àÄá¿åº� ßµßfßI� áÁåCßÆ�ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�(> ßÃß¾Æàa�> ß»ßª� æ�=ßÇ ámß?�ÍßM ßØßM�åÌße>ßÈh¶=� å=Ç ß{�Àåº� ßµßfßI� áÀßºßÆ�$.%
� å=ßÇ ß{ � áÀåº � æ�=ßÇ ámß? �ÍßM ßØßM � ßµßfßI � áÀßºßÆ �(> ßÃßªÇ àìßÈ �ÎçJ ßU �(= âbßEß? �>âºåfáà� � ßÊå̄ßE �( æ�=ßÇ ámß? �Íß£ßEáeß?
�ß á�ßE� ßÊá£ çj¶=� ßµßfßI� áÀßºßÆ�ãÌ> ßm�(åÄáÉß·ß£ßª� æ�=ßÇ ámß?�Íß£ßEáeß?�(àÄá¿åº� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(ãÍß®ßb ßq�åÄáÉß·ß£ßª�(åeßb çr¶=

*ê½>ßI�àÄ èR ßUßÆ�(ãÌ> ßm�åÄáÉß·ß£ßª�åÌ ßÆáfßá�=ßÆ�>ß« çr¶=
*ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�å½>ßºåáÝ=� ß̧ áFß®�( æL>ßªßf ß¢� áÀåº� ßz>ßªß?� áÀßºßÆ�$/%

�åÄáÉß·ß£ßª�(> ßÃë· à²�å½>çÈ
ßáÙ=� å��åe> ß»åá�=� ßÊáºße� ßµßfßI� áÀßºßÆ�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�åÍß«å¶ßaáhàá�>åE� ßÇà® àÇá¶=� ßµßfßI� áÀßºßÆ�$0%

�åÄáÉß·ß£ßª�( åP ßØçN¶=�åe> ß»åá�=�Ïßb áUC� ßÊáºße� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�( æb åU=ßÆ�æ½áÇßÈ� ßÊáºße� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(ã½ßa
*ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� áÀåº�åÍßFß̄ ß£á¶=�Ìßfáß�� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(ãÍß®ßb ßq

�ßf ç]ß?�=ßcC�= ßdß²ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ã½ßa�åÄáÉß·ß£ßª�åf áVç¿¶=�à½>çÈß?� áK ßvßº�ÎçJ ßU� ß°á·ßá�=�ßf ç]ß?� áÀßºßÆ�$1%
*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�(åÌße>ßÈëh¶=� ß=ßÇ ß{
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ژباړه 
)١( که چا ب３ اودسه طواف قدوم وک７، نو په ده باندې صدقه ده، که جنب و، نو په ده باندې 
پسه )ذبح کول دي(، که ي３ ب３ اودسه طواف زيارت وک７ نو په ده باندې پسه )ذبح کول( دي، 
که جنب و، نو په ده باندې بََدنَه )ذبح کول( دي، خو غوره داده چ３ طواف بيرته راو－ر＄وي تر 
＇و چ３ په مکه ک３ وي او ذبحه پرې نشته، چا چ３ ب３ اودسه طواف صدر وک７، په ده باندې 

صدقه ده، که جنب و، نو په ده باندې پسه )ذبح کول( دي. 
)۲( که ي３ درې چکره يا له هغه ＇خه کم طواف زيارت پري＋ود، نو په ده باندې پسه )ذبح کول( 
دي، که ي３ ＇لور چکره پري＋ود، نو د تل لپاره به په احرام ک３ وي تر ＇و چ３ دا طواف وک７ي، 
＇وک چ３ د طواف صدر درې چکره پري８دي، نو په ده باندې صدقه ده، که ＇وک طواف 
صدر يا د هغه ＇لور چکره پري８دي نو په ده پسه )ذبح کول( دي، ＇وک چ３ د صفا او مروي 

په من＃ ک３ سعی پري８دي، نو په ده باندې پسه )ذبح کول( دي او حج ي３  بشپ７ دی. 
)۳( ＇وک چ３ له امام ＇خه مخک３ له عرفات ＇خه راکوز شي نو په ده باندې دم دي. 

)۴( چا چ３ په مزدلفه ک３ وقوف پري＋ود نو په ده باندې دم دي، که چا په ！ولو ور＄و ک３ د 
جمرو )شيطان( ويشتل پري＋ودل نو په ده باندې دم دي، همدا راز که ي３ يوه ورځ هم ويشتل 
پري＋ودل، او که ي３ له در４و ＇خه د يوې جمرې )يوه شيطان( ويشتل پري＋وده نو په ده باندې 
صدقه ده، او که ي３ د نحر)اختر( په ورځ د عقبه جمرې ويشتل پري＋ودل نو په ده باندې دم 

دي. 
)۵(که چا َحلق وروسته ک７ تر هغ３ چ３ د نحر )اختر( ور＄３ ت５رې شي نو د امام ابو حنيفه 
رحمة اهلل عليه په نزد په ده باندې دم دي، همدا شان که ي３ طواف زيارت وروستی ک７)په ده 

باندی دم دی( د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد.

شرحه 
＇لورم:هغه جنايت دی چ３ په کولو سره دومره صدقه واجبي８ي چ３ د نيم صاع غنمو يا د 

هغه قيمت په اندازه وي او دا په ＇و شيانو واجبي８ي له هغو ＇خه په الندې ډول دي:
١. چ３ ُمحِرم يو يا دوه نوکان واخلي، نو د هر نوک لپاره نيمه صاع ورکول دي.

۲. چ３ تر يوې ور＄３ کم سر يا مخ پ ک７ي.
۳. چ３ په ب３ اودس９ ک３ طواف وک７ي.
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۴. چ３ له در４و جمرو )شيطانانو( ＇خه د يوې ويشتل پري８دي.
پن％م: هغه جنايت دی چ３ د هغه په کولو تر نيم３ صاع کمه صدقه واجبي８ي او هغه دادي:
١. چ３ سپ８ه يا ملخ ووژني، ＇ومره چ３ ي３ زړه وي، هغومره صدقه او خيرات دې ورک７ي.

۲. که دوه سپ８ې يا دوه ملخه، يا د دوي ＇خه درې ووژني، نو يو مو！ی خواړه دې خيرات 
ک７ي، او که ي３ زيات ووژل نو بيا به نيمه صاع غنم ورکوي.

شپ８م: هغه جنايت دی چ３ د هغه په کولو سره قيمت واجبي８ي: 
دا د وچ３ وحشي حيوان ＊کار کول دي، که ُمحرم د وچ３ وحشي حيوان ＊کار ک７ي، يا 
ي３ ذبح ک７ي، يا اشاره ورته وک７ي او يا د حيوان ＄ای چاته ورو＊يي نو په ده باندې ي３ قيمت 
واجب دی، که هغه ＇اروی خوړل کي８ي او که نه. ＊کار شوي ＄ای ته نژدې دوه عادالن کسان 

به د ＊کار بيه معلوموي.
که د ＊کار قيمت د قرباني د ＇اروي قيمت ته رسيده نو د ُمحرم خو＊ه ده که غواړي ＇اروی 
دې واخلي او په حرم ک３ دې ذبح ک７ي، که غواړي غله دې ورباندې واخلي او په مسکينانو 
دې وويشي په دې ډول چ３ هر فقير ته نيمه صاع ورسي８ي، او که غواړي د هر نيمي صاع په 

بدل ک３ دې يوه روژه ونيسي. 
او که د ＊کار قيمت د حيوان قيمت ته نه رسيده، نو دده خو＊ه ده که غواړي غله دې ورباندې 
واخلي او په فقيرانو دې تقسيم ک７ي چ３ هر مسکين ته نيمه صاع  ورک７ي او که غواړي د 

هرې نيمي صاع په بدل ک３ دې يوه روژه ونيسي.
او د زيان رسوونکو شيانو په وژلو ک３ په ُمحرم باندې هي＆ نشته لکه غومبسه، ل７م، مچ، مي８ی، 

همدا شان په ُمحرم باندې ＇ه نشته لکه مار، موږک، کارغه يا ليونی سپی ووژني.

له ＊وونکي سره د وحشي حيوان په پيژندلو ک３ مناقشه وک７ئ، او دې پو＊تن３ ته ＄واب پيدا 
ک７ئ چ３ که حيوان وحشي نه وي او ووژل شي جزا ي３ ＇ه ده؟
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١. هغه کوم جنايت دی چ３ د هغه په کولو سره د نيم３ صاع غنمو يا د هغو قيمت واجي８ي؟
۲. هغه کوم جنايت دی چ３  د هغه په کولو سره تر نيمي صاع کمه صدقه واجبي８ي؟

۳. هغه کوم جنايت دی چ３  د هغه په کولو سره قيمت ورکول واجبي８ي؟
۴. که ُمحرم زيان رسوونکی شی لکه مار يا ل７م ووژني د هغه سزا ＇ه ده؟

په خپلو کتابچو ک３ د تير شويو درسونو په ر１ا ک３ د صاع تعريف وک７ی او اوسن９ اندازه ي３ 
＇ومره کي８ي؟
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دري اوياوم لوست

د حج جنايات او د هغو سزا )٣(

مخک３  مو وويل چ３ جنايت په دوه ډوله دی، يو جنايت په احرام او بل په حرم دی. په تير 
درس ک３ مو  په احرام باندې جنايت، د هغه له شپ８و ډولونو سره وپيژندو. اوس غواړو چ３ په 

حرم باندې جنايت و پيژنو.

� àbåº>ß£á¶=� ß́ å¶ßc� å��ËåÇßJ ájßÈ�(àÐ=ßhßá�=�åÄáÉß·ß£ßª�(àÄß·ßJß®� áÀßº�åÄáÉß· ß¢� ç¹ßa�áÆß?�= âbáÉ ßq�à½åfáàá�=� ß̧ ßJß®�=ßcC ßÆ�$-%
* àbåÑ> ß£á¶=ßÆ� àÔåbßJáFàá�= ßÆ�(Ê åi>ç¿¶= ßÆ

�áÆß?�(åÄÉåª�àÄß·ßJß®�Ëådç¶=� åÁ> ß³ßá�=� å�� àbáÉ çr¶=�ß½çÇß̄ àÈ� áÁß?�6 ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÐ=ßhßá�=ßÆ�$.%
�*àÄ¿åº� å¤ åu=ßÇßá�=� åHßfá®ß?� å�

�(>ßÈb ßÂ�>ßÃåE� ß¥>ßJE=�Ð> ßm� áÁC�*Í ß»Éå̄á¶=� å��ãç�ßà��ßÇ àÂ� ç¼àM�( æ¹áb ß¢�=ßÆßc�àÄàºëÇß̄ àÈ�(ÍçÈëfßE� å�� ßÁ>ß²� áÁC�$/%
� ß¬ árå¾�æ� å³jåº� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�åÄåE� ß±b ßrßJßª�â>ßº> ß£ ß{�>ßÃåE�Ïßß�m=�ßÐ> ßm� áÁCßÆ�(â>Èáb ßÂ� áKß§ß·ßE� áÁå=� ßXßEßdßª
�(â>ºÇßÈ�æfàE�Àåºæ�¥> ßq�¬rå¾�¸ à²� áÀ ß¢�ß½> ßq�ßÐ> ßm� áÁCßÆ�(æ�å£ ßm�Æ?�æf ß�� áÀåº�â> ß¢> ßq�Æ?�(úfàE�Àåº� æ¥> ßq
� áÁC�6ãç�ßà��ßÇ àÃßª� æ¥> ßq� å¬ árå¾� áÀåº� ȩ̀ ß®ß?�å½> ß£ çì¶=� áÀåº� ß̧ ßvßª� áÁåDßª�(â>ºÇÈ��£ ßm� áÀåº� æ¥> ßq�¸ à²� áÀ ß¢ßÆ

* âØåº>ß²�>âºáÇßÈ�àÄá¿ ß¢�ß½> ßq�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(åÄåE� ß±çb ßrßI�ßÐ> ßm
�(ãÌ> ßm� å¤àF çv¶=� å�ßÆ�(ãÌ> ßm�åá� ç�¶=�Êå«ßª�6ã� å�ß¾�àÄß¶�> ß»Éåª�à� å�ç¿¶=� åbáÉ çr¶=� å�� àGåß��6ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�$0%

*ãÌßfá« ßQ�( å¥ÇàEáß�á¶=� å�ßÆ�ãÍß¾ßbßE�åÍßº> ß£ç¿¶=� å�ßÆ�( ã±>ß¿ ß¢� åGß¾áeßáÙ=� å�ßÆ
� áÁåCßÆ�(åÄåJ ß»Éå®� áÀåº�( ßsß̄ß¾�>ßº� ßÀ å» ßu�àÄá¿åº�=âÇ áv à¢� ß¤ ßìß®�áÆß?�(àÅßfá£ ßm� ß¬ßJß¾�áÆß?�(= âbáÉ ßq� ß\ßf ßQ� áÀßºßÆ�$1%

*âÍß·åº> ß²�àÄàJ ß»Éå®�åÄáÉß·ß£ßª�( å¥>ß¿åJáº å×=�åhëÉ ßU� áÀåº� ßTßf ß̂ ßª�( æbáÉ ßq� ß¼åÑ=ßÇß®� ß¤ ßìß®�áÆß?�(æfåÑ> ß{� ßoÈåe� ß¬ßJß¾
*â>äÉ ßU�àÄàJ ß»Éå®�åÄáÉß·ß£ßª� ãKëÉßº� ã̀ áfßª�åÍ ßváÉßFá¶=� áÀåº� ßTßf ß]� áÁåDßª�(àÄàJ ß»Éå®�åÄáÉß·ß£ßª�( æbáÉ ßq� ßxáÉßE�ßf ßjß²� áÀßºßÆ�$2%
*ãÐ=ßh ßQ�åÌßeá@ß«á¶= ßÆ�( åHßfá̄ ß£á¶=ßÆ�(åÍçÉßá�=ßÆ�( åGáÑëd¶=ßÆ�( åGá· ß³á¶=ßÆ�(åÌß? ßbåá�=ßÆ�( åH=ßf à§á¶=� å̧ áJß®� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$3%
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*ãÐ áÊ ßm�åa=ßf à̄á¶= ßÆ�( åOÉ å¦=ßß�á¶=ßÆ� å̧ á»ç¿¶= ßÆ�( åzÇà£ßFá¶=� å̧ áJß®� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$4%
�*ßÐ> ßm�>ßå�� ß±çb ßrßI�(âÍß· á»ß®� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆ�$5%

*æÌßa=ßf ßQ� áÀåº�ãá� ß]�ãÌßfáß�ßÆ�ßÐ> ßm�>ßå�� ß±çb ßrßI�âÌßa=ßf ßQ� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆ�$-,%
� àgßÆ> ßRßJßÈ� ß×�(àÐ=ßhßá�=�åÄáÉß·ß£ßª�> ßÂÇáß�ßÆ� å¥>ßF ëj¶>ß²�åbáÉ çr¶=� áÀåº�àÄ à»áß�� à̧ ß²áÖàÈ� ß×�>ßº� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆ�$--%

*âÌ> ßm�>ßÃåJ ß»Éå̄åE
*åÄáÉß· ß¢�ßÐ áÊ ßm� ßØßª�(àÄß·ßJß̄ßª�æ½åfáà��Îß· ß¢� à¤áF çj¶=� ß¹> ßq� áÁåCßÆ�$-.%

�à½åfáàá�=� ßXßEádßÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�àÐ=ßhßá�=�åÄáÉß·ß£ßª�àÄß·ßJß̄ßª�( æbáÉ ßq� å¼áß�� å̧ á²ß?� ß�C�à½åfáàá�=�çf ßì áu=� áÁåCßÆ�$-/%
* çËåf ß³ áj ß³á¶=� ç�ßFá¶= ßÆ�( ßT> ßQçb¶=ßÆ�(ß�å£ßFá¶= ßÆ�(Ìßfß̄ßFá¶= ßÆ�(Ì> çn¶=

*àÐ=ßhßá�=�åÄáÉß·ß£ßª�> âjß¾á@ßJ ájàº�=âá� ß{�áÆß?�( â×ßÆáf ßjàº�>âº>ßß�� ß̧ ßJß®� áÁåCßÆ�$-0%
� ß¼áß��à½åfáàá�=� ß̧ à²á@ßÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�(> ßÃà·á²ß?� ȩ̀ åß�� ß×�(ãÍßJáÉßº�àÄàJ ßVÉåEßdßª�(= âbáÉ ßq�à½åfáàá�=� ßXßEßc�=ßcåC ßÆ�$-1%

*åÅ åbáÉ ßråE�àÅßfßºß?� ß×ßÆ�(ÄÉ· ß¢�à½åfáàá�=�àÄè¶ àbßÈ�áß��=ßcC�Äßß}ßc�Æ?�( ã¹ ßØ ßU�àÅßa> ßì áq=�æbáÉ ßq
�Ëådç¶=�àÅßf ßR ßm�áÆß?�å½ßfßá�=� ßoÉ ån ßU� ß¤ ßìß®� áÁåCßÆ�(àÐ=ßhßá�=� à¹ ßØßá�=�àÄßß}ßc�=ßcC�å½ßfßá�=�åbáÉ ßq� å�ßÆ�$-2%

*àÄàJ ß»Éå®�åÄáÉß·ß£ßª� àl>ç¿¶=�àÄàJåFá¿àÈ�>çå��ßÇ àÂ� ß×ßÆ�( æµÇà· á»ßå�� ßkáÉß¶
�(åÄåJ çRßå��ã½ßa�6 æÁ>ßºßa�ÄÉß·ß£ßª�(>âºßa�åaåfá«àá�=�Îß· ß¢�åÄÉåª� çÁß?�(>ß¾áfß²ßc�>çå�� àÁåe>ß̄á¶=�àÄß·ß£ßª�æÐ áÊ ßm� ȩ̀ à²ßÆ�$-3%
�ã½ßa�àÄàºßhá·ßÉßª�( ëSßá�=ßÆ�åÌßf á» à£á¶>åE�à½åfáà�� ç¼àM�(æ½=f áU=�ßá� ß¦�Àåº�L>ß̄Éåá�=�ßgßÆ> ßRßJßÈ� áÁß?� ç×C�(åÄåIßf á» à£å¶�ã½ßaßÆ

* ãb åU=ßÆ
� ßµßß� ám=�=ßcåC ßÆ�( âØåº>ß²�àÐ=ßhßá�=�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à²�Îß·ß£ßª�( æbáÉ ßq� å̧ áJß®� å�� åÁ>ßºåfáà�� ßµßß� ám=�=ßcåC ßÆ�$-4%

* ãb åU=ßÆ�ãÐ=ßh ßQ�> ß»åÃáÉß·ß£ßª�å½ßfßá�=�åbáÉ ßq� å̧ áJß®� å�� åÁ ß× ßØ ßU
* ã̧ å{>ßE� à¤áÉßFá¶>ßª�àÄ ß¢>ßJáE=�áÆß?�(= âbáÉ ßq�à½åfáàá�=� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�$-5%�

ژباړه  
)١( کله چ３ ُمحرم ＊کار وک７ي، يا ＊کار کوونکي ته هغه )＊کار( ور و＊يي نو پر ده جزاء 
واجب ده، پدې )کار(ک３ قصدي او د هيرې واال، د اول وار او دوباره کوونکی )！ول( برابر 
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دي. 
)۲( د امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف رحمة اهلل عليهما په نزد )ددې کار( جزاء داده چ３ په 
وژل شوي ＄ای  او  يا ورته نژدې ＄ای ک３ ＊کار )شوی حيوان( بيه ک７ي )قيمت ي３ معلوم 

ک７ي(.  
)۳( که چيرې هغه )＊کار( په وچه ک３ و نو دوه تنه عادالن دې قيمت ک７ي، بيا په قيمت 
ک３ د ده اختيار دی که غواړي قرباني دې ورباندې واخلي او ذبح دې ک７ي که ي３ بيه قربانی 
)اخيستلو( ته رسيده، او که غواړي په هغه دې خواړه واخلي او هر مسکين ته دې له غنمو 
＇خه نيمه صاع، له خرماوو او اوربشو ＇خه يوه صاع صدقه )خيرات( ورک７ي، او که غواړي 

نو د غنمو له هرې نيم３ صاع، او د اوربشو له هرې صاع ＇خه دې يوه ورځ روژه ونيسي.
که له خوړو ＇خه تر نيم３ صاع کم خواړه پات３ شول نو دی اختيار لري که غواړي خيرات دې 

ک７ي که غواړي له هغو ＇خه دې پوره يوه ورځ روژه ونيسي. 
)۴( امام محمد رحمة اهلل عليه ويلي دي په ＊کار ک３ د هغه مثل واجب دی که ي３ مثل درلود، 
نو په هوسئ او کوږ١  ک３ يو پسه دی، او په ُسوی ک３ ُعنَاق )تر يوه کاله د کم عمر ورۍ( دی، 
او په شتر مرغ ک３ بََدنه )اوښ يا غويی( دی، او په ا－ني )＄ن／لی کربوړي( ک３ َجٌفَره ) د ＇لورو 

مياشتو ورۍ( دی. 
)۵( چا چ３ ＊کار زخمي ک７، يا ي３ وي＋تان ور＇خه وايستل، او يا ي３ ور＇خه يو اندام پرې ک７ 
نو د هغه نقصان ضامن دی چ３ د هغه په بيه ک３ ي３ کمی رامن％ته ک７ی،که ي３ د مرغ９ ب３２ 
وايستل３ او يا ي３ د ＊کار پ＋３ پرې ک７ې چ３ هغه )＊کار( ي３ له خپل تحفظ ＇خه ويوست 
)＊کار نور له ＄ان ＇خه نه ＇وک منع کوالی او نه ت＋تيدای شي( نو په ده د هغه پوره قيمت 

دی. 
)۶( که چا د ＊کار ه／９ ماته ک７ه نو په ده ي３ بيه ورکول دي، او که له هک９ ＇خه م７ بچی 

راووزي نو د هغه د ژوندي بيه به ورکوي.
)۷( د کارغه )هغه چ３ م７ز－３ خوري(، كاغئ )با＊３: هغه مارغه چ３ غو＊ه يا نور ＇ه له 

انسانه ＇خه ت＋توي(، سپی، ليوه، مار، ل７م او موږک په وژلو ک３ جزاء نشته.
)٨( او د ماشي، م８５ي، ور－３ او ُقراد )ُکن يا خرمن６ک(په وژلو ک３ ＇ه )جزاء( نشته. 

 )٩(که چا سپ８ه م７ه ک７ه نو صدقه دې وک７ي ＇ومره چ３ غواړي. 
بع: ＇يرونکی حيوان دی چ３ ليوه ته ورته او له سپي ＇خه غ دی، ＊کار ک７ی شی د لک９ په واسطه په شا کوي. ١ - الضِّ
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 )١٠( او چا چ３ ملخ وواژه نو صدقه دې وک７ي ＇ومره چ３ غواړي او يوه خرما له ملخ ＇خه 
غوره ده.

)١١(که چا هغه حيوان وواژه چ３ غو＊ه ي３ نه خوړل کي８ي له ＇يرونکو ＇خه يا دوی ته ورته 
)له مرغانو ＇خه( نو په ده جزاء ده، بيه به ي３ د پسه له بي３ ＇خه نه زياتوي. 

)١۲(او که په ُمحرم باندې  حيوان حمله وک７ه نو ده هغه وواژه، په ده باندې ＇ه )جزاء( نشته. 
)١۳( او که ُمحرم د َمْخَمص３ )شديدي لوږې له امله( د ＊کار د غو＊و خوړو ته اړ شو نو ي３ 
)＊کار( وواژه په ده باندې جزاء ده، او ＇ه باک نشته که ُمحرم پسه، يا غوا، يا اوښ، يا چر－ه، 

او يا َکسَکِري١  هيل９ ذبحه ک７ي. 
 )١۴(او که ي３ داس３ کوتره چ３ په پ＋و ي３ شرن／ووني وي م７ه ک７ه، يا ي３ عادت شوی مرغه 

م７ ک７ نو په ده باندې جزاء ده. 
)١۵(که ُمحرم ＊کار ذبحه ک７ نو دده ذبحه ک７ې مرداره ده، خوراک ي３ حالل نه دی )نه ده ته 
او نه نورو ته(، او ُمحرم ته د هغه ＊کار د غو＊و خوړل باک نه لري چ３ هغه حالل)شخص(۲  
＊کار ک７ی وي او بيا ي３ ذبحه ک７ی وي، په دې شرط چ３ ُمحرم هغه ور＊ودلی نه وي او نه 

ي３ ورته په ＊کار امر ک７ی وي.
)١۶(او د حرم ＊کار چ３ د حالل )شخص( له خوا ذبح شي نو په ده باندې جزاء ده او که 
چيرې د حرم وا＊ه يا ونه پرې ک７ي هغه چ３ د چا ملک نه وي او نه داس３ وي چ３ خلک ي３ 

کري، نو په ده باندې د هغه قيمت دی. 
 )١۷(که قارن له کومو شيانو ＇خه چ３ موږ ياد ک７ل يو شی وک７ي چ３ په ُمفرد يو دم الزموي 
په هغه ک３ په ده دوه دم３ الزمي８ي، يو دم يی د حج او بل ي３ د عمرې له امله دی، خو که له 
ميقات ＇خه ب３ له احرامه تير شي بيا وروسته د عمرې او حج لپاره احرام وت７ي نو په ده باندې 

يو دم الزمي８ي.
 )١٨(که دوه ُمحرم کسان د يوه ＊کار په وژلو ک３ شريک شي نو په هر يوه باندې بشپ７ه جزاء 
ده  اوکه دوه حالل کسان د حرم د ＊کار په وژلو ک３ شريک شي، نو په دوی دواړو يوه جزاء 

ده. 
)١٩(که ُمحرم ＊کارخرڅ ک７ يا ي３ واخيست دا بيعه باطله ده.

١ - َکسَکِري:  د بغداد په شاو خوا ک３ يو ＄ای دي.
۲ -  حالل: هغه شخص دی چ３ په احرام ک３ نه وي.
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شرحه 
په حرم باندې د جنايت اړوند مسايل: 

t په حرم باندې جنايت هغه دی چ３ د حرم ＊کار ووژني، يا اشاره ورته وک７ي او يا ي３ ور 
و＊يي يا د حرم ون３ پرې ک７ي، يا ي３ وا＊ه وکاږي، دا په حرم باندې جنايت دی که هغه د 

احرام په حال ک３ وک７ي او که حالل وي، په دواړو سزا شته.
t که چا د حرم ＊کار وک７ او ＊کار شوی حيوان د وچ３ او وحشي و او ذبح ي３ ک７ خوراک 
ي３ جائز نه دی هغه م７ شميرل کي８ي، که هغه د احرام په حال ک３ ＊کار ک７ي او که د حل 

په حال ک３.
t که يو حالل س７ی د حرم ＊کار وک７ي په هغه باندې واجب دي چ３ قيمت ي３ په فقيرانو 

خيرات ک７ي، او د هغه په ＄اي روژه نشي نيوالی.
t که ＇وک د حرم ونه پرې ک７ي يا ي３ وا＊ه وکاږي په هغه باندې ي３ بيه واجبي８ي، هغه 

حالل وي او که د احرام په حالت ک３ وي. 
t او که د خيم３ يا اور بلولو لپاره د حرم وا＊ه پرې ک７ي دا جواز لري ＄که چ３ له دې 

＇خه ＄ان ساتل ممکن نه دي.
 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي، د متن په ر１ا ک３ دې  يوه ډله د امام ابوحنيفه او امام 
ابو يوسف رحمة اهلل عليهما په نزد او بله ډله دې د امام محمد رحمة اهلل عليه په نزد د جناياتو 

جزاء په －وته ک７ي.

١- په احرام جنايت ＇ه ته وايي؟
۲- په احرام باندې د جنايت جزاء ＇ه ده؟

۳- د جنايت په جزاء ک３ د صدق３ صورتونه کوم دي؟
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۴- د جنايت په جزاء ک３ روژه کله نيوله کي８ي؟
۵- د امام محمد رحمة اهلل عليه په نزد د جنايت جزاء ＇ه ده؟

د ُمحرم او حالل شخص د ＊کار توپير ＇ه دی؟
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＇لور اويايم لوست

احصار

�=Ç à̄å·áß�� ß×ßÆ� åËábßá�=� ßÀåº�ßf ßjáÉßJ ái=�> ß»ßª�áà�áf år áUà?� áÁåDßª�åçå��ßÌßf á» à£á¶=ßÆ� çSßá�=�=Çèå�ß?ßÆ}�:اهلل > فرمايي
��àÄç·åß}{=¶Ìf¯F+۱9۶}* " د اهلل درضا لپاره چ３ كله د حج او ُعمرې  àËábßá�=� ß̈ à·áFßÈ�ÎçJ ßU� á¼ à³ ßiÆàÐ àe
نيت وك７ئ؛ نو هغه تر سره ك７ئ او كه ايسار شئ نو چ３ هر ＇ه قرباني مو له السه پوره وي د 
اهلل حضور ته ي３ وړاندې ك７ئ او خپل سرونه مه خروي تر هغه پورې چ３ قرباني خپل ＄ای 

ته نه وي رسيدل３ "

�6åe> ßr áUåáÝ=� àH>ßE
�6àÄß¶� ß̧ Éå®ßÆ�( à̧ è· ßVçJ¶=�àÄß¶�ßg> ßQ�( ëÊ åvàá�=� áÀåº�àÄ à£ß¿º�( ãzßfßº�àÄßE> ßqß?�áÆß?�( úÆ àbß£åE�à½åfáàá�=�ßf år áUà?�=ßcC�$-%

* à̧ ç·ßß�� ç¼àM�(åÄÉåª�> ßÃà}dßÈ�åÄå¿áÉ ß£åE�â>ºáÇßÈ�> ßÃà· å»áß�� áÀßº�áb å¢=ßÆßÆ�(å½ßfßá�=��� àXßEádàI�âÌ> ßm� áOß£áE=
�àÄà}ßc� àgÇàß�ßÆ�(å½ßfß�=� å��×C�e> ßrUÝ=�½ßa�XEßc� àgÇàß�� ß×ßÆ�(å á�ßºßbåE� ßOß£ßE�>â¾åe>ß®� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$.%
� ëSßá�>åE�æf ßráàå�� àXáEçd¶=� àgÇàß�� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*Íß«Éå¿ ßU�ÊåE?� ßb¿ å¢�åf áV¿¶=�å½ÇßÈ� ß̧ Fß®

*åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� å�� ç×C
�ãÍ çR ßU�åÄáÉß·ß£ßª� ß̧ ç·ßß��=ßcC� ëSßá�>åE� àf ßráàá�=ßÆ�(ßÐ> ßm�ÎßJßº� ßXßEdßÈ�Á?�(åÌßf á» à£á¶>åE�åf ßr áV à»á·å¶� àgÇàß�ßÆ�$/%

* åÁ>ßIßf á» à¢ßÆ�ãÍ çR ßU� åÁåe>ß̄á¶=�Îß· ß¢ßÆ�(àÐ> ßvß̄á¶=�åÌßf á» à£á¶>åE�åf ßráàá�=�Îß· ß¢ßÆ�(ãÌßf á» à¢ßÆ
� áÁåDßª�( àe> ßr áUåáÝ=� ß¹=ßg� ç¼àM�(åÄå¿áÉ ß£åE�æ½áÇßÈ� å��àÅÇàß}ádßÈ� áÁß?� á¼ àÂßb ß¢=ßÆßÆ�(>âÈáb ßÂ� àf ßráàá�=� ßOß£ßE�=ßcåC ßÆ�$0%

* èÊ åvàá�=�àÄßºåhß¶ßÆ�( à̧ è· ßVçJ¶=�àÄß¶�áhàß��áß��( ëSßá�=ßÆ� åËábßá�=� åµ=ßeáaC�Îß· ß¢�ßeßbß®
�( åËábßá�=� ßÁÆàa� ëSßá�=� åµ=ßeáaC�Îß· ß¢�ßeßbß®� áÁåCßÆ�( ß̧ ç·ßß�� ëSßá�=� ßÁÆàa� åËábßá�=� åµ=ßeáaC�Îß· ß¢�ßeßbß®� áÁåCßÆ�$1%

*>â¾> ßj áVåJ ái=� à̧ è· ßVçJ¶=�àÄß¶�ßg> ßQ
�Îß· ß¢�ßeßbß®� áÁåCßÆ�(=âf ßráà�� ßÁ>ß²�( å=ßÇ çì¶=ßÆ� åÇà® àÇá¶=� áÀåº� ã¥Çà¿áß��ßÇ àÂßÆ�Í ç³ßå��ßf år áUà?� áÀßºßÆ�$2%

�������*æf ßr áVàå�� ßkáÉß·ßª�(> ß» åÂåb ßUß?
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ژباړه 
له حج او عمرې ＇خه د بند شويو خلکو د بيان باب: 

)١(  کله چ３ ُمحرم )احرام ت７ونکي( د د＊من له خوا بند شي، يا ورته داس３ ناروغي پي＋ه 
شي چ３ له ت， ＇خه ي３ منعه ک７ي، نو ده ته حالليدل )له احرام ＇خه ＄ان خالصول( جواز 
لري، او ورته دې وويل شي چ３: خپل پسه دې حرم ته ولي８ه چ３ هلته ذبح شي، او له )پسه( 
بيوونکي ＇خه به د ！اکل３ ور＄３ وعده اخلي ＇و ي３ په هغه ورځ ذبح ک７ي، بيا به دی ＄ان 

حالل ک７ی. 
)۲( نو که دی قاِرن و نو دوه ＇اروي به ولي８ي، او د احصار د دمو )د قربانی د حيوان( ذبح کول ب３ 
له حرم ＇خه )بل ＄ای( ک３ جواز نه لري، د امام ابو حنيفه رحمة اهلل عليه په نزد د هغه )د قرباني 
د حيوان( ذبح کول د نحر)اختر( له ور＄３ ＇خه مخک３ جواز لري، صاحبينو )رحمة اهلل عليهما( 
ويلي دي چ３ د حج  ُمحِصر )له حج ＇خه بند شوي شخص( ته ذبح جواز نه لري م／ر د نحر په 

ورځ. 
)۳( د عمرې ُمحصر )له عمرې ＇خه بند شوي شخص( ته جواز لري چ３ کله وغواړي ذبح 
کوالی شي، د حج ُمحصر چ３ کله )دحج له احرام ＇خه( حالل شي، نو په ده باندې حج 
او عمره دواړه الزم دي،د عمرې په ُمحِصر باندې د عمرې قضاء الزمه ده او په قارن باندې يو 

حج او دوه عمرې دي.
 )۴( که ُمحصر َهدی )د قربانی حيوان( لي８لی و او )بيونکي( د معين３ )！اکل３( ور＄３ د ذبح３ 
وعده ورسره ک７ې وه، بيا ترې احصار )بنديز( لرې شو، نو که ي３ د حج او قربان９ په موندلو 

وس درلود، نو ده ته ＄ان حاللول جواز نه لري او تلل پرې الزمي دي. 
)۵( که د َهدی د موندلو وس ي３ درلود او د حج وس يی نه و نو بيا دې ＄ان حالل ک７ي، او که 

د حج په موندلو ي３ وس درلود، نه په هدي نو ده ته حالليدل استحسانا جواز لري.
)۶( او ＇وک چ３ په مکه مکرمه ک３ ُمحِصر شو او دی د عرفات او طواف ＇خه منع شو نو 
دی ُمحِصر دی او که له دواړو ＇خه )په عرفات در بدل او طواف( په يوه قادر و، نو ُمحصر 

نه دی.
شرحه 

د احصار تعريف: په لغت ک３ احصار منعی ته وايي.  
په اصطالح ک３ د حج او د عمرې ُمحِرم  د حج له ارکانو ＇خه منعه کول احصار بلل کي８ي.
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ُمحصرات 
د احصار ＇و صورتونه په الندې ډول ذکر کي８ي: 

١. عام احصار: د د＊من او ويرې له امله د حج او عمرې ＇خه منعه کيدل دي.
۲. د يو نا＇اپي ناروغ９ پيدا کيدل دي چ３ د مناسکو له اداء کولو ＇خه ي３ را－ر＄وي.

۳. د ＊％３ د ُمحرم م７ينه ده، نو که ُمحرمه ＊％ه ال په خپل وطن ک３ وه نو هغه دې نه و＄ی، 
او که ي３ مي７ه په الره ک３ م７ شو، نو که هغه ＄اي چ３ م７ينه پي＋ه شوې په امن ک３ و هلته دې 
پات３ شي او عدت دې تير ک７ي. که په داس３ ＄ای ک３ وه چ３ هلته نه شوای پات３ کيدای نو 
که خپل وطن ته لن６ه وه بيرته دې وطن ته راو－ر＄ي، او که مک３ مکرم３ ته لن６ه وه نو په دې 

باندې د حج مناسک بشپ７ول واجب دي١. 
۴. د نفق３ هالکيدل) د مال ورکيدل( دي،چ３ له امله ي３ د حج د بشپ７ولو وس نه لري.

هغه ＇ه چ３ په احصار باندې مرتبي８ي
الف: ＇وک چ３ مک３ مکرم３ ته له داخليدلو ＇خه منع شي: 

١. په ُمحِصر شخص باندې د َهدی )قربانی( لي８ل واجب دي تر ＇و په حرم ک３ ذبح شي، او 
له حرم ＇خه پرته ي３ ذبح کول صحيح نه دي. او محصر شخص کوالی شي چ３ د نحر له 
ور＄３ ＇خه مخکي له حج ＇خه ذبح وک７ي، د هدی له بيوونکي سره دې د معلوم３  ور３＄ 

وعده وک７ي چ３ دی بيا په هغه ورځ ＄ان حالل ک７ي. په قارن دوه دمه الزمي８ي.
۲. ُمحصر به هغه وخت ＄ان حاللوي چ３ کله ي３ دا يقين شي چ３ َهدی په حرم ک３ ذبح 

شوه او د نحر ور＄３ ته دې انتظار نه باسي.
۳. په ُمحصر باندې دده د نيت مطابق د حج يا ُعمرې قضايي راوړل واجب دي کوم چ３ ده ي３  
د بشپ７ولو اراده ک７ې وه نوکه مفرد و په ده حج او عمره راوړل دي، دا هلته چ３ په راتلونکی 

کال ک３ قضاء راوړي.
۴. که قارن وو نو په ده يو حج او دوه عمرې واجب دي او که حج نفلي و نو )حج او عمره 
پرې الزم دي( په شروع کولو ورباندې فرض و－ر＄يدو، نو په ده ي３ قضايي واجب ده.  او که 

له عمرې ＇خه ُمحصر شو په ده باندې د عمرې قضايي واجب ده.

١ - فقه العبادات - حنفي - )ج ١ / ص ۲٠۳(-رد المحتار - )ج ٩ / ص ۵٠(
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ب:  د عرفات له وقوف ＇خه وروسته احصار 
١. که چ５رې احصار د د＊من په واسطه و نو دا احصار نه بلل کي８ي، او په ده باندې د هر واجب 

په سر دم الزمي８ي، لکه د مزدلف３ وقوف، د جمار)شيطان( ويشتل د َحلق ＄ن６ول.
۲. که احصار د ناروغ９ او م７يني په وجه وي نو دهغه حج صحيح دی،  د هغه حديث له 
� èSßá�=%�:وفرمايل H يلِيهَّ روايت ک７ی وايي چ３ رسول اهلل مخ３ چ３ َعْبَد الرهَّْحَمِن ْبَن يَْعَمَر الدِّ

àÍßªßf$)� نو که ＇وک د عرف３ له وقوف ＇خه وروسته م７ شی حج ي３ صحيح شوی دی. ß¢
ج: د مک３ مکرم３ په من＃ ک３ احصار:

＇وک چ３ په مکه مکرمه ک３ احصار شي او د دوو رکنونو )طواف او وقوف( له کولو ＇خه 
منع شي، هغه محصر دی او په دم باندې حاللي８ي، که ده د عرفات وقوف وموند نو ده حج 
موندلي دی، او که ي３ طواف وموند، نو د عمرې په اداء کولو به ＄ان حالل ک７ي او په ده د 

حج قضاء راوړل دي.

توپير  من＃  تر  احصار  وروسته  او  مخک３  وقوف ＇خه  له  عرفات  د  سره  ＊وونکي  خپل  له 
وک７ئ.

١- احصار په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.
۲- د محصراتو صورتونه په －وته ک７ئ.
۳- په احصار باندې ＇ه شی مرتبي８ي؟

۴- د عرفات له وقوف ＇خه وروسته د احصار حکم ＇ه دی؟
۵- د مک３ په من＃ کی د احصار حکم ＇ه دی؟

)الحج عرفة( ددې حديث مبارک شرحه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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پن％ه اويايم لوست

د حج فوتيدل

＇وک چ３ د حج احرام وت７ي هغه فرضي وي او که نفلي، بيا ور＇خه د عرفات وقوف پات３ 
شي تر دې چ３ د نحر)اختر( د ور＄３ سهار راوخيژي، نو حج ور＇خه فوت شو،＄که د 

وقوف وخت تر همدې وخته پوري دی.  
�6 åL=ßÇß«á¶=� àH>E

�àÄßI>ßª�ábß̄ßª�(åf áVç¿¶=�å½áÇßÈ� áÀåº� àf áRß«á¶=� ß¤ß· ß{�ÎçJ ßU�Íßªßfß£åE� àÇà® àÇá¶=�àÄßI>ß«ßª�( ëSßá�>åE�ß½ßf áUß?� áÀßºßÆ�$-%
*åÄáÉß· ß¢�ß½ßa� ß×ßÆ�( æ̧ åE>ß®� áÀåº� çSßá�=� ßÊ åvá̄ßÈßÆ�( ß̧ ç· ßVßJßÈßÆ�Îß£ ájßÈßÆ� ßÇ àìßÈ� áÁß?�åÄáÉß· ß¢ßÆ�( èSßá�=

�ß½áÇßÈ�6> ßÃÉåª�> ßÃà·á£åª�àÅßf á³àÈ�æ½>çÈ
ß?�ßÍ ßjáß�� ç×C�åÍß¿ çj¶=� å¤Éåß�� å��ãÌßhåÑ> ßQ� ßÊ åÂßÆ�( àLÇà«ßI� ß×�àÌßf á» à£á¶=ßÆ�$.%

�* å°Èåf ánçJ¶=�ß½>çÈß? ßÆ�(åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈßÆ�(Íßªßf ß¢
*�r¯J¶=�Æ?�( à°á·ßá�=ßÆ�( àÊá£ çj¶=ßÆ�( à=ßÇ çì¶=ßÆ�(à½=ßf áUåáÝ=�6 ßÊ åÂßÆ�ãÍç¿ ài�àÌßf á» à£á¶=ßÆ�$/%

ژباړه 
د حج د فوت کيدو د بيان باب: 

)١( که چا د حج احرام وت７لو او د عرفات وقوف ور＇خه پات３ شو تر دې چ３ د نحر)اختر( 
د ور＄３ سهار را وخوت، له ده ＇خه حج فوت )پات３( شو او په ده باندې طواف، سعي او 

حالليدل الزمي دي،حج به په راتلونک３ ک３ قضا يي راوړي او دم ورباندې نشته.
)۲( او ُعمره نه فوت کي８ي، د کال په ！ولو ور＄و ک３ جائزه ده، م／ر په پن％و ور＄و ک３ ي３ کول 

مکروه دي: د عرف３ په ورځ، د نحر په ورځ او د تشريق په ور＄و ک３.
)۳( او ُعمره سنت ده او هغه د احرام ت７ل، طواف، سعيه، او حلق کول يا لن６ول دي.

شرحه 
د فوات تعريف : په لغت ک３ فوات د وخت ت５ريدو ته وايي.  

او دلته ور＇خه مطلب د حج د وخت ت５ريدل او فوتيدل دي.
که له چا ＇خه د عرف３ وقوف د نحر د ور＄３ د سهار تر راختلو پورې فوت شي په اتفاق د 
علماؤ ي３ حج فوت شوی دی، او ＇وک چ３ د سهار له راختلو مخک３ يوه شيبه هم په عرفات 
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ک３ وقوف وک７ي نو حج ي３ شوی دی١. 
د فوات حکم: که له چا ＇خه حج د عرف３ د وقوف د فوتيدو له امله فوت شي، نو هغه دې 

په عمرې کولو ＄ان حالل ک７ي، او په ده باندې په راتلونک３ ک３ د حج قضايي ده.
له دی مسألی ＇خه چی پاس ذکر شوه ＇لور حکمونه په －وته شول
١. حج نه فوتي８ي م／ر د عرف３ د وقوف په فوتيدو سره چ３ وخت ي３ تير شي.

۲. له چا ＇خه چ３ حج فوت شي نو په هغه واجب دي چ３ د ُعمرې په کولو له احرام ＇خه 
＄ان حالل ک７ي چ３ هغه د بيت اهلل طواف او د صفا او مروی په من＃ ک３ سعی او د سر خرييل 

يا لن６ول دي.
۳. د حج قضاء راوړل ورباندې الزمي دي فرضی حج وی، که نذری يا نفلی وي، او په دې 

دريو خبرو د اسالمي امت اتفاق دی.
۴. د دم نه الزم والی دی. ＄که د عمرې په کولو سره دی حاللي８ي او د حج د فوتيدونکي په 

حق ک３ )عمره کول( د دم په منزله دي.

مناقشه  په مرسته  تفسير د ＊وونکي  او  د کلم３ معنی  آيت ک３ د عرفات  مبارک  په الندې 
ک７ئ: 

�¼àJ¿ à²�ÁåCßÆ� á¼ à²=ßb ßÂ�> ß»ß²�àÅÆ àf à²ác=ßÆ�å½=ßfßá�=�åfß£ ánßá�=� ßb¿ å¢�ßä�=�á=Æàf à²ác>ßª� æL>ßªßf ß¢� áÀëº�¼àJ ávßªß?�=ßcåDßª@
$-54�Åf¯F¶=%��>ß�ë¶B çv¶=� ßÀåß��åÄå·áFß®�Àëº

١. له فوات ＇خه موخه ＇ه شی ده؟
۲. د فوات حکم ＇ه دی؟

۳. د فوات په حکم ک３ کوم ＇لور مطالب ＄ای شوي دي؟

د فوات حکم له ذکر شوې شرح３ سره په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

١  - الفقه الإسالمي وأدلته - )ج ۳ / ص ۶۴١(- البدائع: ۲/۲۲٠
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شپ８ اوياوم لوست:

َهـْدَی )قرباني (

 په تير درس ک３ مو د فوات احکام بيان ک７ل، اوس غواړو چ３ د هدی په احکامو وپوهي８و.

���6 åËábßá�=� àH>ßE
�èå�çN¶=� ß́ å¶ßc� å�� àÔåháà��(å�¼ß¿ß§á¶=ßÆ�(åfß̄ßFá¶= ßÆ�( å̧ åEåáÝ=�6 æ¥=ßÇá¾ß?�åÍßM ßØßM� áÀåº�ßÇ àÂßÆ�ãÌ> ßm�àÅ>ß¾áaß?� àËábßá�=�$-%

* àÔåháà��àÄá¿åº� ß¥ßdßá�=� çÁåDßª� ßÁá@ çv¶=� ç×C�(= âb å¢> ßrßª
� ß×ßÆ�( åbßÉá¶=� ß×ßÆ�( åGá¾çd¶=�àÍ ß¢Ç àìá̄ ßº� ß×ßÆ�(> ßÂåfßNá²ß?� ß×ßÆ�( åÁàcàáÙ=� à¥Ç àìá̄ ßº� åËábßá�=� å�� àÔåháà�� ß×ßÆ�$.%

*´ ßj¿�=��C�Ê ån ß�� ß×��¶=�àÐ> ßQáfß£á¶=�×ßÆ�(àÐ>ß« áRß£á¶=� ß×ßÆ�(å á�ß£á¶=�àÍßF åÂ=çd¶=� ß×ßÆ�( å̧ áQëf¶=
� áÀßºßÆ�(>âFà¿ àQ�åÌße>ßÈëh¶=�=Ç{� ß> ß{� áÀßº�6å á�ß£ åuáÇßº� å�� ç×C�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²� å��ãÌßhåÑ> ßQ�àÌ> çn¶=ßÆ�$/%

*Í¾bE�×C�âgÇàß�� ß×�àÄ¾Dßª�(Íßªßfß£åE� åÇà® àÇá¶=� ßbá£ßE� ß¤ßº> ßQ
�åÐ> ß²ßf èn¶=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ßÁ>ß²�=ßcC�(æÍß£áF ßi� áÀ ß¢�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� àÔåháà��àÌßfß̄ßFá¶= ßÆ�(àÍß¾ßbßFá¶= ßÆ�$0%

*ÍßEáf à̄á¶=� àbÈåfàÈ
*ß�å®>ßFá¶=�À ß¢�áhàß��áß��( ß¼ áVç·¶=�åÄåFÉ årß¿åE� á¼ àÂ àb ßUß?�ßa=ße?� áÁåDßª�$1%

*>ßÈ= ßbßá�=�åÍçÉå̄ßE� áÀåº� à̧ á²ßáÙ=� àgÇàß�� ß×ßÆ�( åÁ=ßfå̄á¶= ßÆ�åÍß£áJàá�= ßÆ� å¥èÇ ßìçJ¶=� åËáb ßÂ� áÀåº� à̧ á²ßáÙ=� àgÇàß�ßÆ�$2%
�>ßÈ= ßbßá�=� àXáEßc� àgÇàß�×ßÆ�(åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈ� å�� ç×C� åÁ=ßfå̄á¶= ßÆ�åÍß£áJàá�= ßÆ� å¥èÇ ßìçJ¶=� åËáb ßÂ� àXáEßc� àgÇàß�� ß×ßÆ�$3%

���*½fß�=� å��×C
�(å½ßfßá�=�å�å²> ßjßº�Îß· ß¢�>ßÃåE� ß±çb ßrßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�(ßÐ> ßm� æKá®ßÆ� ëËß?� å��(>ßÈ= ßbßá�=�åÍçÉå̄ßE� àXáEßc� àgÇàß�ßÆ�$4%

* á¼ åÂåá�ß¦ßÆ
* àXáEçd¶=�( å¼ß¿ß§á¶=ßÆ�(åfß̄ßFá¶=� å�ßÆ�( àf áVç¿¶=� åÁábàFá¶=� å�� à̧ ßváªßáÙ=ßÆ�(>ßÈ= ßbßá�>åE� à¬Èåfá£çJ¶=� àGåß�� ß×ßÆ�$5%

�>ßå� ßØåå|� à±çb ßrßJßÈßÆ�( ß́ å¶ßc � àÀ åjáà�� ßÁ>ß²�=ßcC �(Ä åj«ß¿åE �> ßÃßá}ßc � àÁ> ßjá¾åáÝ=� ç�ßÇßJßÈ � áÁß? � ß�áÆßáÙ=ßÆ�$-,%



٣٠٢

*> ßÃá¿åº�åe=çhßá�=�ßf áQß?�Ê åìá£àÈ� ß×ßÆ�(> ßÃåº> ßì å]ßÆ
*> ßÃáF ß²áfßÈ�áß��´å¶ßc� áÀ ß¢�Îß¿á§ßJ ái=� áÁåCßÆ�(> ßÃßF å²ße�>ßÃåEÇ à²àe� ß�C�çf ßì áu>ßª�âÍß¾ßbßE� ß±> ßi� áÀßºßÆ�$--%

*àß�ç·¶=� ß¤ åìß̄á¿ßÈ�ÎçJ ßU�(åaåe>ßFá¶=�åÐ>ßá�>åE�> ßÃ ß¢áf ßu� àX åvá¿àÈ�À³¶�(> ßÃáFà·áß��áß��ã ß�ß¶�>ßß�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$-.%
� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(àÅàá� ß¦�åÄáÉß· ß¢� ßkáÉß·ßª�> â¢èÇ ßìßI� ßÁ>ß²� áÁåDßª� å°Èåf çì¶=� å��( ßG åìß£ßª�>âÈáb ßÂ� ß±> ßi� áÀßºßÆ�$-/%
� ß¤ß¿ ßqßÆ�(àÄßº>ß̄ ßº�àÅßá� ß¦�ß½>ß®ß?�(ã�åFß²� ãGáÉ ß¢�àÄßE> ßqß?� áÁåCßÆ�(àÄßº>ß̄ ßº�àÅßá� ß¦� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?�åÄáÉß·ß£ßª�G åQ=ßÆ�Àß¢
�àÄß·á£ß¾� ß̈ ßF ßq�Æ�> ßÂßfßß��(> â¢èÇ ßìßI� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( å°Èåf çì¶=� å��àÍß¾ßbßFá¶=� áKßF åì ß¢�=ßcåC ßÆ�(ßÐ> ßm�>ßº� åGÉå£ßá�>åE
�âÍßF åQ=ßÆ� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(åÐ>ßÉå¿ á¦ßáÙ=� áÀåº�àÅàá� ß¦� ß×ßÆ�(ßÇ àÂ�>ßÃá¿åº� á̧ à²á@ßÈ�áß�ßÆ�(> ßÃßJ ßVá« ßq�>ßÃåE� ßHßf ßußÆ�(> ßÃåºßbåE

*ßÐ> ßm�>ßº�> ßÃåE� ß¤ß¿ ßqßÆ�(> ßÃßº>ß̄ ßº�> ßÂßá�ß¦�ß½>ß®ß?
* åL>ßÈ>ß¿åá�=�ß½ßa� ß×ßÆ�åe> ßr áUåáÝ=�ß½ßa� àbë·ß̄ àÈ� ß×ßÆ�( åÁ=ßfå̄á¶= ßÆ�åÍß£áJàá�= ßÆ� å¥èÇ ßìçJ¶=� ßËáb ßÂ� àbë·ß̄ àÈßÆ�$-0%

ژباړه 
د َهدِي د بيان باب: 

)١( د َهدِی ) قرباني ( ادنا درجه ＇اروی پسه دی، دا )قرباني( په درې ډوله ＇اروو سره کي８ي: 
په او＊انو، غوايانو، پسونو، او په دې ！ولو ک３ )قرباني( په ثَنِي١  يا له هغی  ＇خه د زيات عمر 
په لرونکي ک３ جائز ده، م／ر په پسه ک３ َجَذع۲  )د شپ８و مياشتو وری( هم کافي دی)قرباني 

ي３ روا ده(. 
)۲( او )د هغه ＇اروی( قرباني جواز نه لري چ３ ！ول غوږ يا د غوږ زياته برخه ي３ پرې شوي 
وي، چ３ لک９ ي３ پرې وي، الس ي３ پرې وي، پ＋ه ي３ پرې وي، ړوند وي، ډ４ر ډن／ر وي او 

داس３ －وډ وي چ３ د حاللی ＄ای ته نه شي تالی.
)۳( پسه )حاللول( په هر شی ک３ جائز دي م／ر په دوو ＄ايونو ک３)جائز نه دی( د هغه چا 
لپاره چ３ د جنابت په حال ک３ ي３ طواف زيارت ک７ي وي او بل د هغه چا لپاره چ３ د عرفات 
له وقوف ＇خه وروسته ي３ جماع ک７ی وي نو په هغو ک３ له بََدنَه )اوښ يا غوايي( ＇خه پرته 

بل شی جواز نه لري.
١ - ثَنِّي: په پسه او سيرلي ک３ هغه دی چ３ يو کال ي３ بشپ７ شوی وي او په دوهم کال ک３ داخل وي، نر او ＊％ه ي３ برابر دي، او 
په غويانو ک３ هغه دی چ３ دوه کاله ي３ بشپ７ شوي وي او په دريم کال ک３ داخل وي، او په او＊انو ک３ هغه دی چ３ پن％ه کاله ي３ 

بشپ７ شوي وي او په شپ８م کال ک３ داخل وي. 
۲  جذع - د شپ８و مياشتو وري ته وايي چ３ د يوه کال له پسونو سره ودري８ي نو ډير فرق ي３ معلوم نه شي.
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)۴( بََدنه او غوا هر يو د اوو تنو لپاره کافي ده که چ５رې )ددې شريکانو( د هر يوه نيت قربت 
)قرباني( وه. 

)۵( که له دوی ＇خه د يوه تن له خپل３ برخ３ ＇خه غو＊ه مقصد و نو د نورو قرباني جائز نه 
ده )د نورو قرباني دده له امله خرابه شوه(. 

)۶( د نفلي، تمتع او د قران له قرباني ＇خه خوراک کول جواز لري، )دا هلته چ３ ＄ای )حرم( 
ته رسيدل３ وي که نه وي رسيدل３ خوړل ي３ جواز نلري( او له نورو قربانيو )لکه د  کفاراتو او 

نذر له قربانی( ＇خه جواز  نه لري.
)۷( او د نفلي، تمتع او قران هدی )قرباني( ذبح کول جواز نه لري م／ر د نحر په ورځ او د 

هداياو )قربانيو( ذبح بل ＄ای جواز نه لري م／ر په حرم ک３. 
)٨( او د نورو هديو )قربانيو( ذبح کول په هر وخت ک３ جواز لري، او جائز ده چ３ هغه د حرم 

په مسکينانو او نورو صدقه)خيرات( ک７ي. 
)٩( او د قربانيو )د ＇اروو( تعريف )عرفات ته راوستل( واجب نه دی.او په بَدنه ک３ نحر١  او 

په غوا او پسه ک３ ذبحه غوره ده. 
)١٠( او غوره داده چ３ پخپله ي３ ذبح ک７ي که )په ذبح کولو( ＊ه پوهيدو، او د هغو ＄ل او 

قيض３ دې صدقه کوي او له هغو ＇خه دې د قصاب اجوره نه ورکوي.
)١١( که چا بَدنه روانه ک７ې وه او سپريدو ته اړ شو نو ورباندې سپور دې شي، او که سپريدلو 

ته اړنه شو نو نه دې ورباندې سپري８ي. 
)١۲( او که شيدې پک３ وي، نو هغه دې نه لوشي، بلک３ غوالن％３ ته دې يخ３ اوبه وروشيندي 

تر ＇و شيدې )پ９( وچ３ شي.
)١۳( که چا َهدی روانه ک７ه او هالکه شوه که نفلي وه نو بله ورباندې واجب نه ده او که واجب 
وه نو په ده باندې د هغ３ په ＄ای د بل３ درول)تيارول( الزم دي، او که ډ４ره عيب داره شوه نو 
د هغ３ په ＄ای دې بله ودروي او له عيب لرونکي سره چ３ ＇ه کوي هغه دې وک７ي، او که 
په الره ک３ بَدنه)او＊ه( هالکه شوه نو که نفلي وه ذبح دې ک７ي د پ＋３ سوۍ )＊ن／ری( دې د 
هغ３ په وينو رن， ک７ي بيا دې پرې د غاړي او يا کومي اړخ ووهي او له هغ３ ＇خه دې نه خپله 
او نه نور مالداران )ب６ايان( ＇ه خوري، او که هغه )قرباني(واجب وه نو د هغ３ په ＄ای دې بله 

١ - نحر: نحر د حلق د بيخ )سين３( خواته د ر－ونو پرې کولو او حاللولو ته وايي، لکه اوښ چ３ همداس３ حاللي８ي. او ذبح د 
حلق د سر خوا ته حاللو ته وايي لکه غوايي او پسونه چ３ همداس３ حاللي８ي.
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ودروي، او له مخکينی سره چ３ ＇ه غواړي هغه دې وک７ي. 
)١۴( او د تمتع، قِران او نفلي قرباني په غاړه ک３ دې ＇ه )پ７ی يا ＇رمنه( وت７ي، د احصار او 

جناياتو د هدايا وو په غاړه ک３ دې ＇ه نه ت７ي.
شرحه

د هدي３ تعريف
هدی: هغه ＇اروي ته وايي چ３ حرم ته هديه کي８ي او هديه )قرباني( پر درې ډوله ＇اروو سره 

کي８ي، په او＊انو، غوايانو او پسونو سره.
پسه د يوه تن له خوا کي８ي، اوښ او غويی د اوو تنو له خوا کي８ي په دې شرط ده چ３ د هر يوه 

تن برخه به له اووم３ برخی کمه نه وي.
د هدی )قرباني( ＄ای: قرباني د نحر په ور＄و په منی ک３ کول سنت دي.

د هدی )قرباني(  وخت
آ- نفلي، تمتع او د قران َهْدی: دغه هدی )قرباني( د عقب３ جمرې )لوی شيطان( له ويشتلو 

وروسته  په منی کی ذبحه کي８ي.
ب - د جناياتو، کفاراتو او إحصار هدی: د دغو هديو )قربانيو( ذبحه کول په وخت پورې اړه نه 
لري، په هر وخت ک３ صحيح کي８ي، خو غوره داده چ３ په بي７ه سره تر سره شي، چی دده د 

کارونو د زيان جبران پک３ وشي.
د هدی )قرباني( شرطونه: په هديه ک３ هغه ＇ه شرط دي  چ３ په اضحيه ک３ شرط دي: 
هديه به له عيبونو ＇خه سالمه وي، نو چ３ بشپ７ غوږ يا ي３ ډ４ره برخه پرې وي، لک９، الس، 
يا ３４ پ＋ه پرې وي، ړنده وي، يا داس３ ډن／ره  وي چ３ د ذبح３ ＄ای ته نشی تالی، په دې 

صورتونو ک３ ي３ قرباني نه صحيح کي８ي.
د پسه قرباني هلته صحيح کي８ي چ３ يو کال ي３ بشپ７ شوی وي او په دويم کال ک３ داخل شوی 
وي، خو له دې ＇خه هغه وری وتلی دی چ３ تر نمايي کال اوو＊تی وي، دومره چاغ وي چ３ 

د پوره کال معلومي８ي، بيا پرې قرباني جائز ده.
د غوايي  قرباني تر هغو نه صحيح کي８ي چ３ دوه کاله يی پوره شوې نه وي او په در４م کال ک３ 

داخل نه وي.
د اوښ قرباني تر هغو نه صحيح کي８ي چ３ تر ＇و ي３ پن％ه کاله نه وي پوره شوي او شپ８م کال 

ته نه وي داخل شوی.
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د پسه حاللول په هر شي ک３ جواز لري م／ر په دوو ＄ايونو ک３: 
١. چ３ د جنابت په حال ک３ طواف زيارت وک７ي.

۲. چ３ د عرف３ د ور＄３ له وقوف ＇خه وروسته جماع  وک７ي. 
په دې صورتونو ک３ له بََد نه )اوښ يا غوايی( ＇خه پرته بل شی جواز نه لري.

اړوند مسائل 
t که َهديه نفلي، د تمتع او د قران وي نو د هدي３ ＇＋تن ته دا مستحب ده چ３ له خپل３ 

هدي３)قربانی( ＇خه خوراک وک７ي.
کوي،  نه  ترې  خوړل  به  کسان  مالدار  او  ＇＋تن  نو  شي  هالکه  ک３  الره  په  هديه  که   t

همدغس３ د ذبح３ په حال ک３ ي３ پري＋ودل واجب دي او غاړه دې په وينو ول７ي.
t د نذر له هدي３ ＇خه خاوند او ب６ای ته خوړل روا نه دي، ＄که چ３ هغه صدقه او د 

فقيرانو حق دی.
t همدا شان د جناياتو له هدي３ ＇خه ＇＋تن او مالدار ته خوړل روا نه دی. دا هغه هديه ده 

کوم چ３ د هغه نقصان د جبيرې لپاره کي８ي چ３ په حج ک３ پي＋ه شوې وي.
t غوره داده چ３ د هدي３ ＇＋تن هغه په خپله ذبح ک７ي که په ذبح کولو ＊ه پوهيدو، او 
نه  اجوره  د قصاب  له دي )هدی( ＇خه دې  او  قيضه دې خيرات ک７ي  او  د هغ３ ＄ل 

ورکوي.

الندې ايت د ＊وونکي صاحب په مرسته ترجمه او شرحه ک７ي:
�×ßÆ�ßbåÑÜß̄á¶=�ß×ßÆ� ßËábßá�=�ß×ßÆ�ß½=ßfßá�=�ßfáÃ çn¶=�ß×ßÆ�åä�=�ßfåÑB ß£ ßm�á=Çè·åà��ß×�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@

$.6�ÌbÑ>�=%��>>â¾=ßÇ áuåeßÆ� á¼åÃëEçe�Àëº�âØ ávßª� ßÁÇ à§ßJáFßÈ�ß½=ßfßá�=� ßKáÉßFá¶=�ß�ëºA
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١. هدي تعريف ک７ئ.
۲. د هدي３ د ذبح ＄ای کوم دی؟

۳. د هدي３ د ذبح وخت کوم دی؟
۴. د هدي３ شرطونه کوم دي؟

۵. د هدي３ اړوند مهم مسائل په －وته ک７ئ.

 د ذبح او نحر تر من＃ توپير په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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اووه اوياوم لوست

اضحيه )قرباني(
�*-$áfßá�=ßÆ� ß́ ëEßfå¶� ȩ̈ ßrßª%� :اهللا تعالي فرمايي

�±=ßf åÂC� áÀåº�åç�=� ß�åC� çG ßUß?�åf áVç¿¶=�ß½áÇßÈ� æ̧ ß» ß¢� áÀåº�ß½ßaA� àÀáE=� ß̧ å» ß¢�>ßº}:فرمايلى دي U رسول اهللا

� ß̧ áFß®� æÁ> ß³ßå�� à¤ß̄ßÉ¶�ß½çb¶=� çÁåCßÆ�(> ßÃåªØ á�ß?ßÆ�(> ßÂåe>ß£ ámß?ßÆ�(> ßÃå¾Æàf à̄åE�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈ�ÊåIá@ßÉß¶�àÄç¾åC ßÆ�(å½ çb¶=
.{> âjá«ß¾�> ßÃåE�=ÇàFÉ åìßª� åzáeßÙ>åE� ß¤ß̄ßÈ� áÁß?

ژباړه " بني أدم د نحر )اختر( په ورځ هي＆ داس３ عمل سر ته نه دی رسول３ چ３ هغه دې اهلل 
تعالی ته  له وينو تويولو )قرباني( ＇خه زيات خوښ وي، هغه )قرباني( به د قيامت په ورځ له 
خپلو ＊کرونو، وي＋تو، او اظالفو )سومان او ＊ن／رو( سره راشي )په تله د ميزان ک３ به کي＋ودل 
شي(، او وين３ مخک３ له دې چ３ په ＄مکه توی شي د اهلل تعالی > د قبليدو او رضا مقام ته 

رسي８ي )له تو ييدلو ＇خه مخته ي３ قبلوي( نو پري خوښ ش９.
د اضحي３ تعريف: په لغت ک３ اضحيه هغه ＇اروي ته وايي چ３ د لوی اختر په ورځ ک３ 

ذبحه کي８ي.
په اصطالح ک３: هغه ＄ان／７ي ＇اروي ته وايي چ３ په ！اکلي وخت ک３ د ثواب په نيت ذبح 

کي８ي۳. 
د اضحي３ حکم: د امام ابوحنيفه رحمة اهلل عليه په نظر اضحيه واجبه ده او په دې باندې فتوا 

هم ده. د امام ابو يوسف او امام محمد رحمة اهلل عليهما په نزد سنت مؤکده ده۴. 
په چا اضحيه واجبه ده؟

اضحيه په هغه چا واجبي８ي چ３ الندې شرطونه ولري:
��tمسلمان به وي، په کافر واجب نه ده.

��tازاد به وي، په مري３ واجب نه ده.
��tمقيم به وي، په مسافر واجب نه ده)که مسافر حاجی هم وي(.

��tد اضحي３ )قرباني( وس به لري، په فقير واجب نه ده.

١ - )الكوثر:۲(.
۲  - )رواه الترمذي عن عائشة رضي اهلل  عنها(.

۳ - رد المحتار - )ج ۲۶ / ص ۲٠٩(
۴ - المبسوط - )ج ١۴ / ص ١۶۶(
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نو کوم مسلمان چ３ د اختر په ورځ د نصاب ＇＋تن وي او هغه د اصلی اړتيا ＇خه زيات وي، 
نو په داس３ چا باندې قرباني واجب －ر＄ي.

د اضح３５)د قرباني د حاللولو( وخت: د ذوالحج３ د مياشت３ د لسم３ له سهار ＇خه د 
اختر د قربان９ وخت پيلي８ي، بيا ددې مياشت３ د دولسم３ تر لمر لويدو پورې دوام لري، ليکن 
＇وک چ３ په ＊ارونو او لويو کليو ک３ اوسي８ي هغو ته د اختر د لمان％ه ＇خه مخک３ ذبح کول 
روا نه دي،که ＇وک په داسي کليو ک３ اوسيدونک３ نه وي چ３ هلته د اختر لمون＃ واجب وي، 
هغو ته رواده چ３ د سهار کيدلو وروسته د قربان９ مال حالل ک７ی، د اختر په لوم７ۍ ورځ ي３ 

حاللول غوره دي، په دويمه او در４مه ي３ ذبحه کول روا دي.
او که ي３ پخپله  که ي３ ＇وک پخپله ذبح کوالی شي مستحب ده چ３ پخپله ي３ ذبح ک７ي 
نشي ذبح کوالی نو په بل چا دې ذبحه ک７ي، ＊ه داده چ３ پخپله دې د حالليدو په وخت ک３ 

حاضر وي.
مستحب داده چ３ ＇اروی د ور＄３ په وخت ک３ حالل ک７ي، خو که ي３ د شپ３ حالل ک７ي 

هغه هم سره  له کراهيته جواز لري.
که په کومه وجه د اختر لمون＃ و＄ن６ي８ي، نو د زوال وروسته ي３ حاللول روا دي.

كه په ＊ار ک３ ＇و ＄ايه لمون＃ کيدو، نو په هر مسجد ک３ چ３  لوم７ی لمون＃ وشي له هغه 
وروسته ！ولو ته ذبح کول جواز لري١.       

په الندې مبارک ايت ک３ له ذبح عظيم ＇خه مقصد ＇ه دی؟
@َوفََدْينَاُه بِِذْبٍح َعِظيٍم<۲   )الصافات/١٠۷(

ارزونه
۲. د اضحي３ حکم ＇ه دی؟ ١. اضحيه ＇ه ته وايي؟   
۴. د اضحي３ وخت کوم دی؟ ۳. په چا باندې اضحيه واجب ده؟  

نَا{۳ . دغه حديث شريف شرحه ک７ئ: }َمْن َكاَن لَُه َسَعٌة َولَْم يَُضحِّ فََال يَْقَربَنهَّ ُمَصالهَّ

١ - الفقه الميسر: ۲٨۵.مراقي الفالح.
۲ - الصافات: ١٠۷.

۳ - )رواه ابن ماجة عن أبى هريرة رضي اهلل  عنه(.
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اته اوياوم لوست

شرعي مقادير

د ＇يزونو او مساحتونو د اندازه کولو لپاره، د شريعت د نزول په وخت کی د خلکو ترمن＃ دود 
او عرف موجود وو او شريعت هم د هغه پر بنس ＄ين３ احکام وضع ک７ل، د هغه وخت 

عربانو د ＇يزونو مقدار په دوه ډوله مقاديرو اندازه کاوه، کيل )پيمانه( او وزن تله )تلل(.
او د مساحت د اندازې لپاره هم معلوم اصطالحات موجود وو.

د ！ولو شرعي مقاديرو په هکله د فقهاوو اتفاق شتون نه لري او د ＄ينو په هکله اتفاق شته، 
خو کله چ３ کيلي مقادير په وزني اړوو او بيا دا ！ول په معاصرو مقاديرو )－رام او متر( اړوو د 
اختالف احتما ل نور هم زيات８５ي. له دې سره سره موږ کو＊（ کوو چ３ په ！ولو ک３ حقيقت 
ته نژدې لياره غوره ک７و، د جدول د اعدادو تر من＃ ！کر را نشي او شرعي مقادير د نننيو مروجو 

د مقياس واحدونو مطابق په دې جدول ک３ و＊يو:

په معاصر واحد مقياس ３４ اندازه د هغه شرعي جزء د شرعي 
مقدار واحد شم５ره

۲،٩۷۵  گرامه            ۷  مثقاله
 ١٠ درهم ١

۴،۲۵  گرامه يو دينار مثقال ۲

۲٩،۷۵  گرامه ۷ مثقاله
١٠ درهمه اوقيه ۳

۷۷۳،۵  گرامه ۲۶ اوقي３ شرعي من ۴
۳۳،٨  گرامه ١١،۳۶ درهمه استار ۵
۶۷۶  گرامه ۲٠ استاره رطل ۶
٩٠٠  گرامه ١،۳۳ رطله مد ۷

۳،۶  کيلو  گرامه ۴ مده صاع غنم ٨

۵،۴  کيلو  گرامه ١،۵ صاعه مکوک ٩
۴۳،۲ کيلو  گرامه ١۲ صاعه قفيز ١٠
۲١۶ کيلو  گرامه ۶٠ صاعه وسق ١١

۲۵٩۲ کيلو  گرامه ۷۲٠ صاعه کر ١۲

١۶٩ کيلو －رامه او يا تقريباً  همدومره ليتره دوه نيم مشک مايع
۲۵٠ رطله قله ١۳
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د مساحت مقادير:

مالحظات په معاصر واحد يى 
د مقياس اندازه د هغه شرعي جزء د شرعي مقدار 

واحد شميره

 ١،٨۷۵ سانتي
متره

۶ اوربش３ )چ３ په 
عرض ي３ سره ک８５دې 
او د يوې خ５＂ه د بل３ 

شاته ون＋لوې(
اصبع )－وته( ١

په عامه تو－ه چ３ ذراع د فقه３ په 
کتابونو ک３ مطلق ياد شي همدا 

ور＇خه مراد وي.
۴۵ سانتي متره ۲۴ اصبع )－وت３( د کرباس ذراع ۲

د مساحت ذراع په يوو نيم ＄ای ک３ د 
فقه３ په کتابونو ک３ کارول شوی، او 

اکثر تصريح ورباندې کي８ي.
١٠۵ سانتي متره ۷ مو！ي )چ３ غ＂ه －وته 

والړه وي( د مساحت ذراع ۳

١٨٠ سانتي متره ۴ د کرباس ذراعه باع )وازه( ۴

١٨٠٠ متره ۴٠٠٠  د کرباس ذراعه ميل ۵

۵۴٠٠ متره ۳ ميله فرسخ ۶
۲١۶٠٠ متره ۴ فرسخه بريد ۷

د مرغيناني په نزد صحيح همدا 
ده.

 په فرسخونو له
تحديد پرته

 ١- د درى ور＄و  سفر
اندازه

د سفر مسافه ٨

د خوارزم د علماوو فتوا په همدې 
ده.

)رد محتار:۴٩۳مخ ۵ج(
٨١ کيلومتره ۲-١۵ فرسخه

د شامي په نزد فتوا په همدې ده.
)رد محتار:۴٩۳مخ ۵ج(

)او همدا قول د ＄ينو نورو 
معاصرو مفتيانو په نزد غوره دی(

٩۷،۲ کيلومتره ۳- ١٨ فرسخه

دا قول شامي له ＄ينو حنفی 
فقهاوو نقل ک７ی.      
)رد مختار:۴٩۳مخ ۵ج(

١١۳،۴ کيلو متره ۴- ۲١ فرسخه

فتاوی دار العلوم ديوبند )۴ج ۲٩۳مخ(
)خو د دې قول مأخذ او توجيه موږ ونه 

موندله( ) ١(

۷۷،۲٨ کيلو متره
)＄که يو ميل 

١۶١٠ متره ک８５ي(
۵- ۴٨ ان／ريزی ميله
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زده کوونکي دې د خپل ＊وونکي په مرسته پورتنی جدول پخپلو ک３ سره مناقشه ک７ي.

١. أيا د شريعت د نزول په وخت د ＇يزونو او مساحتونو د کميت )＇ومره والي( د اندازه کولو لپاره 
کوم مقادير موجود وو؟

۲. د هغه وخت عربو د ＇يزونو حجم په کوم ډول مقاديرو اندازه کاوه؟
۳. ايا د ！ولو شرعي مقاديرو په هکله د فقهاوو تر من＃ اتفاق شتون لري؟ 
۴. د نننيو مروجو مقياس واحدونو مطابق الندې شرعي مقادير و＊ياست:

دينار، درهم، مثقال، شرعي من، رطل، صاع غنم، وسق، قله، دکرباس ذراع، د مساحت ذراع، ميل، 
فرسخ، بريد، د کيلو متر په حساب د سفر مسافه.

پورتني جدول پخپلو کتابچو ک３ وليکئ.

١ - مراجع: 
د ت５ر مخ معلومات د الندې کتابونو د ＄ين３ محتوی پر بنس ليکل شوي:

األوزان الشرعية، د مفتي محمد شفيع ليکنه.  
الفقه االسالمي و أدلته، د دکتور وهبة زحيلي ليکنه.  

فقه الزکاة، د دکتور يوسف قرضاوي ليکنه.  
رد المحتار، د عالمة ابن عابدين شامي ليکنه.   

الموسوعة الفقهية الکويتية.   

الهداية شرح البداية، د مرغيناني تآليف.  

 

 


