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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

  
  

�� ا� ا���
	 ا �����  
  

  د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر
  


�� رب ا����
�	 وا���ة وا���م ���ٰ �ا�
�� ��
� واٰ�ہ و!� ہ ٔا��  ! � �ہ و ر#"�ہ 

＇و يو دا په آړوند３ طريقدلمان％ه د  �کريم دنبي  
يي مختصري خبري هريو مسلمان س７ي او ＊خ３ ته 

دا ولولي او کوشش چه کوم ) پيش ( وړاندې ددي لپاره 
متابعت او   �پيغمبرداوک７ې چه په لمان％ه ک＋３ 

 فرمايلي �لکه ＇ن／ه چه نبي کريم پيروي اوک７ې ، 

	א����������
	א����������
	א����������
	א��������A:دي������������	�������������������	�������������������	�������������������	����������@K  زه مو چه په کومه

طريقه په لمون＃ کولو ليدلی يم په هماغه طريقه 
   ۔  ) ٦٣١:���ر� (.  لمون＃ اوک７ئ 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

  
  ۔   دادی د لمان％ه د طريق３ بيان محترمو ورونو 

  په کامله تو－ه اودس کول  -١
يعني په کامله تو－ه به اودس اوک７ې ، لکه ＇ن／ه چه 
په قران ک＋３ د اهللا تعالی حکم دی،اهللا تعالی فرمايلي 

  A B C  D  E  F(: دي 

G H  I J  K L 

M  N  O  P  RQ     

   )٦: ا�����ة( 
 پس  نو کله چه تاسي پا＇ي８ي لمان％ه تهای مؤمنا

خپل مخونه اوخپل السونه سره د＇ن／لو نه  ９ووين％
خپل３  ９ې او ووين％په خپلوسرونوباند ۍاومسحه وک７

فرمايلي  �کريم وهمدارن／ه نبي ا .نهپ＋３ سره د－＂کيو
����������A:دي ْ��) اوداسه ( دپاک９ �@���*�()�'�&�%�$#�"�!�	ٍ�����

���� ( .＇خه پرته لمون＃ نه قبلي８ي  ,���۔  )٢٢٤:  ! �
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

هغه کس ته فرمايلي وو کوم   �همدارن／ه نبي کريم 
3#ذ�א��2�1#3��4���5אA��#+���,-�.��)�*/01: چه لمون＃ په بي７ه کولو 

   ۔ )٦٢٥١:���� ���ر� K@�א1ْ	��8	�7
هر کله چه د لمان％ه اراده اوک７ې ، نو په کامله تو－ه 

   . اودس اوک７ه 

قبل３ لوري ته مخ کول ، نيت کول ، او خپل３ مخ３  -٢
  : ته ستره کي＋ودل  

) بدن ( په ！ول ＄ان ) هر چيري چه وي ( لمون＃ کونکی 
                        ک７ې  لوري ته مخ ) کعبي (قبلي به دسره 

او په زړه سره به د هغه لمون＃ نيت او اراده اوک７ي کوم 
او په ژبه  نفل ،فرض لمون＃ وي او که چه ادا کوې ،

باندې به د نيت الفاظ نه وايي ، ＄که چه دا کار نارواه او 
نه ) مل／رو ( او دهغه ا請حابو   �بدعت دی ، پيغمبر 

    .   دی ک７ی 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

                  او که چيري لمون＃ کونکی امام وو ، او يا يي تنها 
لمون＃ کاوو ، نو مخ３ ته يي بايد ستره يعني ) يوازې ( 

 يو ＇يز وي چه لمون＃ ورته اوک７ې ، ＄که چهداس３ 
  . ددي امر ک７ی دی   �نبي کريم 

په لمان％ه ک＋３ قبل３ لوري ته مخ کول شرط دي  
＇خه چه ) حاالتو ( پرته د يو ＇و ＇ر－نده مسائلو 

علماو دهغ３ وضاحت په خپلو کتابونو ک＋３ ک７ی 
   . دی

هغه کسان چه قبل３ لوري ته مخ کولو نه عاجز : ہفائد
 يهغه ＇وک چه په زولنو ک＋３ ت７ل شوی ووي ، لکه 

＇وک  او دقبل３ لور ته مخ کولو نه عاجز وي ، او هغه
همدارن／ه او  چه دسخت جن， په حالت ک＋３ وي،

                 وغيره نه هغه ＇وک چه د سيالب ، اور ، د＊من ، 
د تي＋ت３ په حالت ک＋３ وي ، او نش３ کوالی چه قبل３ 
لوري ته مخ ک７ې ، او همدارن／ه هغه سخت بيمار چه 

  د قبل３ لور ته د مخ کولونه عاجز وي ، ددې ！ولو نه 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

ساقط دی ، بلکه دوي ) قبل３ لورته مخ کول ( داحکم 
به د خپل طاقت سره سم هر لورته چه اوغواړې لمون＃ 

دي اهللا تعالی فرمايلي ＄که چه  ادا کوالی شي،

)���� ) 	ويره کوئ د اهللا ) ١٦:ا��23
  . تعالی نه ＇ومره چه ستاسو وس رسي８ي 

    ويل) اهللا اکبر ( تکبير ) شروع ( د لمان％ه د پيل  -٣
                            تکبير ) شروع ( د لمان％ه د پيل  لمون＃ کونکی به

                            اووايي ، او د سجدې ＄اي ته به －وري ) اهللا اکبر ( 
د غوږونو يا تر اوږو برابر  السونه ( رفع اليدＪن  - 4

) اهللا اکبر( لمون＃ کونکی به د تکبير : پوري پورته کول 
ويلو په وخت خپل السونه د غوږونو او يا د اوږو تر 

  . برابر پوري پورته ک７ې 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

  :باندي السونه کي＋ودل ينه س -٥
دواړه السونه به په سينه باندې کي８دي ، او ＊ي الس 

م７وند او ) ورغوي ( الس د ＇پ７ې ) چپ( به يي د کي０ 
＇خه    �نبي کريم  ＄که چه د، ＇ن／لو دپاسه وي 

همدا ډول ثابت دي ، په حديث د وائل بن حجر او 
  . قبيصه بن هلب رضي اهللا عنهما ک＋３ 

   :دعا－اني) شروع ( دلمان％ه دپيل ( استفتاح د -٦
دعا ولولي ، او ) شروع(، چه د لمان％ه د پيل سنت ده 

�و�'�%�>��;�:�����A���������9: هغه دادعا دا ه �>�%�'��?�@��'�/A�!B�1א
،�D#$�&��1ْو�א� �א�F��1ْ$#ق# �<�%�'� �G�?�@��'���<�H� �>����� /A�!B�1א

�/A�!B�1א�،#IJ�/?1א��<�H��K�%�'�Lא��D�	/M1�2אB��>����������9�����:�;
��H>��;�:�������9'����7���1ْو�אْ/M1�O#�و�א��1ْ$�د��>�ْ�PQْ۔��@א  

له ما ＇خه زما －ناهونه دومره لري ک７ې ، لکه ! ای اهللا 
چه له يو بل ＇خه لري ک７ي دي     ېشرق او غرب د

ما له －ناهونو ＇خه داسي پاک ک７ه ، لکه ! ای اهللا 
  ما  ! سپينه جامه چه د خيري ＇خه پاکه شي ، ای اهللا 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

له －ناهونو ＇خه په اوبو او واوره او ږل９ سره وومين％ه            
� ٧٤٤:  ���� ���ر�( ! ک７ه ) پاک ( ��� ���� ،:٥٩٨( 

  : دا دعا ووايي  ېدهغ３ پر＄اي داو که اوغواړي ، 
A�R���,،�S�?���R�'و�� /A�!B�1א� �T�����2�1��U���و� ،�T���,א� �S�������و�

�S�$�%�Q��V�13���و��،�SW?�X�@K� ته پاک يي ، او ستا ! ای اهللا
او ستا ) برکت واال دی ( ثنا وايو ، او ستا نوم مبارک 

شان لوړ او اوچت دی ، او ستانه پرته بل هي）وک                
  . د عبادت او بند－９ مستحق نشته 

  ، %$# ا�# ٢٤٢:، %$# ا�+*�(�٧٧٥:ا�)داود %$#( 
�٨٠٤:��-ہ/ ،1 )(٣/٥٠�� ۔  )٣٤١:���� ،ارواء ا�2

 اوکوالي شي د دي دواړو دعاو پرته بله د استفتاح                
  �داسي کومه دعا ولولي چه دنبي کريم  لمان％ه د پيل

او بهتره داده چه کله يوه او کله بله دعا نه ثابته وي ، 
ک＋３ پوره متابعت او پيره وي  ېووايي ، ＄که چه په د

  . ده 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

  : تعوذ ، تسميه ، او سورت فاتحه لوستل 
�����א�H��Z��'�#A%�X/$1>��אF1/%�:��ن#��@�	ذ�� ( او له هغي وروسته به �

زه په اهللا تعالی پوري  د شيطان ر！لی شوي نه پناه 
  .غواړم 

#A%�[/$1א$1/]���>#�א��Zא�#A�P�'�@K  په مدد دنوم د اهللا تعالی
  چه عام مهربانه دی ، او خاص مهربانه دی شروع کوم 

 �او بيابه سورت فاتحه ولولي ، ＄که چه نبي کريم 
̂�����R[��א�D����\1ْ��A:فرمايلي دي  �'��ْ�$�ْ����A�1��<���1��)�*��@�

د هغه چا لمون＃ نه کي８ي ، چه سورت فاتحه په ک＋３ 
�٧٥٦: ���ر����� (. ونه لولي ��    ۔ )٣٩٤: ، ���� �

د سورت فاتح３ لوستلونه روستو به په جهري لمان％ه 
                ک＋３ ، په لوړ اواز او په سري لمان％ه ک＋３ په ！ي

  . اووايي   )4��# (  اواز سره )  سوکه ( 
چه جهري لمون＃ هغه لمون＃ وي په کوم ک＋３ : فائده 

  او سري لمون＃ په لوړ اواز سره لوستل کي８ي ، قرائت 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

) سوکه ( په کوم ک＋３ چه قرائت په ！ي هغه وي ، 
  .  اواز سره لوستل کي８ي 

سورت يا اياتونه ، چه ورته اسان وي   هغهاو بيا به 
بهتره داده چه له فاتح３ وروسته د ماسپ＋ين   ،ولولي 

اوساط ( په لمون％ونو ک＋３  له مازدي／ر او ماخوستن 
او دسهار په لمان％ه ک＋３                            سورتونو ＇خه) المفصل 

او دما＊ام په لمان％ه ک＋３ ، کله                 ) طوال المفصل ( د 
سورتونو ) قصار المفصل ( او کله د ) طوال المفصل ( د 

＇خه ولولي ، تر ＇و په هغه احاديثو باندي عمل 
نه  �اره ک＋３ د نبي کريم ب ېاوک７ی شي ، کوم چه د

  . نقل دي 
) بروج ( نه تر سورت )  حجرات ( د سورت : فائده 

او د هغي نه تر ) طوال المفصل ( پوري سورتونو ته 
) اوساط المفصل ( پوري سورتونو ته ) البينة (  سورت 

او د هغي نه تر پايه پوري سورتونو ته                                         
   .سورتونه وايي  )قصار المفصل ( 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

  : ن％ه ک＋３ درکوع کولو طريقه او دهغي دعا په لما -٧

حال ک＋３ کوي ، چه اهللا اکبر به رکوع به په داس３ 
پوري  و تر برابراووايي ، او السونه به د اږو يا غوږون

  . پورته ک７ې 
او سر به د رکوع په حالت ک＋３ د شاه سره برابر ساتي 

او دواړه السونه ) ي س＊کته ، او يا پورته به يي نه ني( 
به په زن／نونو باندي داسي کي８دي چه －وت３ به يي 

  . وي  )پراخه ( کالو 
او رکوع ک＋３ به د اطمئنان او ارام９ ＇خه کار اخلي 

  يعني بي７ه به نه کوي ، او دا دعا په ک＋３ ولولي                          
A#A%�_�U1ْא�� .زما لوي پر ور د－ار پاک دی    @,�����Rن����̀'

او بهتره داده چه دا دعا دري يا ډير کرته ولولي ، او 
  : مستحب ده چه دادعا ورسره هم ولولي 

�A�1��$�̂ Qْא�/A�!B�1א�،�S�?���R�'و����>/'���/A�!B�1א��T����R���,@�      
الهي ته پاک ذات يي  او ستا ثنا وايم  الهي ماته ب＋نه 

  . اوک７ې 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

 :طريقه  او دهغي دعا درکوع نه سر راپورته کولو   -٨
بيابه د رکوع نه سر راپورته ک７ې په داسي حال ک＋３ 

ته چه دواړه السونه به داږو يا غوږونو تر برابر پور
تنها لمون＃ کاوو ، نو ک７ې ، او که امام وو ، او يا يي 

�]���?��A�a:داس３ به اووايي  �<���1� �Zא� �b���,@�                 اهللا تعالی
  . حمد او ثنا اووايي ه  اواز اوري چه ددچا د هغه 

او د والړي په حالت ک＋３ به دا دعا ولولي                        
A� ��ً������H� �d�%̀�"� ���de�Mא �]���?dא �?���R1ْא� �T�1و�� ��>/'���،�V%�.

�Lو�א��Gא�	��/P1��7א���H�?�U�'�f7��g��<�H��4�h�g���H��7���Hض#،�و���@�
تاينه ده پوره ډيره زياته پاکه اومبارکه الهی تالره س

الهی تالره پوره ستاينه ده داسمانونو اود ＄مک３ 
اودهغوي ترمين＃ دمخلوق د ډکوالي په اندازه اوپه 
              اندازه دډکوالي دهغه شيانوچه تا ورسته غو＊تي دي

   ۔ )٤٧٦:ح مسلم ي請ح(  
او که چيرته مقتدي يعني امام پسي يي لمون＃ کاوو نو 
بيابه د رکوع ＇خه دراپورته کيدو په وخت دا دعا تر 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

الهی تالره ستاينه �T1�>'��Eא�W�F?�lپايه پوري ولولي 
  .  ده

امام ، مقتدي ، او تنها لمون＃ ( او که چيري دوي 
د تير ذکر ＇خه روستو دا دعا هم ولولي نو ＊ه ) کونکي 
�אA�،�?���U1ْ: به وي ���5ل� ��H� Wo�[��� ،�?�p��1ْو�א� �7��>/M1א� ���q��

�و���� ،�4�%�:�@��� ����1� �b����H� ��� /A�!B�1א� ،r?���@� �T�1� ��>
و����
�U�>�H� ����1� ��:�U�HW?�p1ْא� �T�>�H� ?̀�p1ْא� �ذ�א �b�̂ �>��� �و��� ای �@�4،

او لويي خاونده کومه ر＊تن３ خبره چه بنده  يدستا ين
چه ک７يده داده اومون８ ！ول ستا بنده －ان يو الهی ته 

               ونکی نشته ＇ه چاته ورک７ې  دهغ３ ＇وک بنده 
او ته چه ＇ه له چانه بند ک７ې دهغ３ ＇وک ورکونکی 

ايده نه ورکوې ما لدار لره مال دهغ３ ستا نشته اوف
 نه ثابته ده                 �پيغمبر چه دادعا هم د＄که  ، دعذاب نه

) ���� ����) :٤٧٧(    
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

، يا که امام وي ( چه لمون＃ کونکي ده او مستحب 
چه په دي حالت ) مقتدي ، يا تنها لمون＃ کونکی وي 

لکه ＇ن／ه ک＋３ هم السونه په سينه باندي کي８ دي ، 
چه يي درکوع نه مخک３ السونه په سينه باندي 

＇خه د وائل بن حجر  �＄که چه د پيغمبرکي＋ودل ، 
او سهل بن سعد رضي اهللا عنهما په حديث ک＋３ ددي 

  .خبري دليل او ثبوت شته 
درکوع نه روستو په سينه باندي السونه : ه فائد

موقف دی ، او ددي کي＋ودل دشيخ ابن باز رحمه اهللا 
مذکوره حديث ＇خه يي استدالل ک７ی دی ، او                               

دحجاز بعضي علماو همدا قول غوره ک７ي ، ليکن ددي 
چه وينا داده ، علماو په خالف باندي د جمهورو 

درکوع نه ورستو د السونو ＊کته زوړند نيول 
مستحب دي ، او همدا قول عالمه الباني رحمه اهللا 

 ، �7ۃ٢٢٤: ا����5ہ(د وضاحت لپاره  غوره ک７ی دی 

  .   او－ورۍ  )١٢١-١٢٠: �;ة ا�$:9،ص
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

  لم７ۍ سجده  -٩
سجده به کوي ، په داسي حال ک＋３ چه اهللا اکبر به 

 نه والسونبه د  زن／نونه، او که کوالي شي نو اووايي 
او که دا ورته سخته وه  نو زمک３ ته يوسي ،  ک＋３ مخ

 زمک３ ته يوس３ ک＋３السونه د ز－نونو نه مخ بيا دې
اودالسونو －وتي به يوبل ته ني８دې او پرانستلي ساتي 
او په الندي اووه اندامونو به سجده اوک７ي ، تندی له 

السونه ، او دواړه زن／نونه ، او پوزي سره ، او دواړه 
و پ＋و د －وتو الندي طرفونه ، او په سجده ک＋３ ړددوا

پاک دی زما �@,�����Rن����̀'��א�@�L���A2:به دا دعا لولي 
  لوې پرورد－ار

او مستحب ده چه دا دعا دري ＄له يا ددي نه هم زياته 
  . تکرا ک７ې 

سجدي ته د تللو په وخت ک＋３ السونه                      : فائده 
د زن／نونو نه مخک３ په زمکه کي＋ودل آفضل دي ، او 
  په دې ک＋３ د اساني او سخت３ قيد نشته ، ＄که چه په 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

مستدرک د حاکم ک＋３ د عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 
 )١٠٩١(په سنن نسائي او  )٢٢٦١(عنهما حديث 

ابو هريره رضي اهللا عنه حديث په قوي وغيره ک＋３ د 
او ددي حديثونو نه معلومي８ي ی سندونو سره ذکر د

سجدي ته د تللو په وخت خپل دواړه  �پيغمبرچه 
السونه د زن／نونو نه مخک＋３ په زمکه کي＋ودل ، او دا 

په سنن دواړه حديثونه 請حيح دي ، او ددي په خالف 
ه حديث په ابي داود ک＋３ د وائل بن حجر رضي اهللا عن

کوم ک＋３ چه د زن／نونو د السونو نه مخک＋３ په زمکه 
کي＋ودلو ثبوت مالوي８ي ، هغه حديث کمزوری دی 

�ۃ   (او ددي وضاحت عالمه الباني رحمه اهللا په  ��%

  ک７ی دی   ) ٣٥٧(اور ارواء ا�2��1) ٩٢٩(اA/�د@? ا�<=�7ۃ
,���A��T����R:او مستحب ده چه دا دعا ورسره هم ولولي 

�1��$�̂ Qْא�/A�!B�1א�،�S�?���R�'و����>/'���/A�!B�1ای زمون８ ربه تا �@א
په پا ک９ سره يادوم اوتا لره ستاينه کوم  الهي ماته 

  .  ب＋نه وک７ي
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

غو ＊تل پکار دسجدې په حالت ک＋３ ډيري دعا－ان３ 
  :  فرمايلي دي  �پيغمبردي ، ＄که چه 

A�/H�-�.د���	�pWP1א� �/Hو���� ،/D/$1א� �V%�.� �.��U_���	א א��W$1	ع�
�A�\�1� �D��p���P��� ���ن� r<�����.� ،�7��@W?1א� �.�  �����������������X��.@K!#?�وא

په رکوع ک＋３ د پر ور د－ار لويي بيان ک７ئ ، او په 
سجده ک＋３ د دعا کولو کو＊（ او خواري اوک７ئ اميد 

� (. بولي شي قدی چه دعا －اني به مو ��   ۔ )٤٧٩: �
�������H��D�$5ْ\�	ن��A: فرمايلي دي  �پيغمبراو همدارن／ه 

�7��@W?1א� �.�-��M�ْ$�وא ،r?�X��,� �	�qو�� �V'̀/�� �<�H� �?���U1ْא@. FFFF��A�PH��A�PH��A�PH��A�PH

٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢EEEE  بنده خپل رب ته د سجدي په حالت ک＋３ ډير
ډيرو  ديژ دي وي ، نو دسجدي په حالت ک＋３ ن

  . دعا－انو کو＊（ اوک７ئ 
او همدارن／ه لمون＃ کونکی بايد د سجدې په حالت 
ک＋３ کوشش اوک７ې چه دخپل ＄ان او نورو مسلمانانو 
لپاره د اهللا تعالی ＇خه د دنيا او اخرت خيرونه 

  اوغواړي ، که فرض لمون＃ وي او که نفل، او دواړه 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

ه ور＇خه او کي６ه  به د ) تخر －ونو ( م＂ي به د بغلونو 
) ري يل( نونه به د پ６２يو ＇خه بيرته ه نونو ＇خه  او ور

او همدارن／ه ＇ن／لي به د ＄مک３ سره نه ل／وي . ساتي 
 فرمايلي دي �پيغمبربلکه پورته به يي نيس３ ، ＄که  

 :A��V�%�@ذ���א� �A���?�[��� wْ�P����� �א�pWP1	د�،�و����.� א@���?��1	א
�x�ْ�\1ْא� په سجده ک＋３ خپل ＄انونه ＊ه  K@א������Pط�

برابروئ ، او دسپي په شان خپلي ＇ن／لي په ＄مکه مه 
� ٨٢٢:���ر�(. غوړوئ ��   ۔  )٤٩٣:،�

دوو سجدو په مابين ک＋３ د کيناستلو طريقه د  -١٠
دسجدې ＇خه به سر راپورته ک７ئ په داس３ حال 

به ) قدم (ک＋３ چه اهللا اکبر به اووايي ، او چپه پ＋ه 
، او ＊ي او ور باندې به کي＋ني ) هوار ک７ې ( ＇ملوي 

نونو او ه به ودروي ، او السونه به په ور) قدم ( پ＋ه 
̂�$���A: زن／نونو باندي کي８ دي ، او دا دعا به لولي  Qْא�D̀��

D̀��� ،�1���1� �$�̂ Qْא� /A�!B�1א� ،�1� �$�̂ Qْא� D̀��� ،�1� �$�̂ Qْא
���$���Xو�א�،،�و�א��ز�5ْ<�،�و�@��.�<����?�qو�א�،   @�و�א��]���<�
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

ای زما ربه ماته ب＋نه وک７ه او را باندي مهربانه شه  
ماته عافيت او اوماته هدايت  وک７ه او ماته روزي راک７ه

) ٨٥٠: ا�)داود( . راک７ې او زما نقصانات پوره ک７ه

)�)�*C:-ہ( ) ٢٦٧��٨٩٨: ا�# ( 	��   

به نه کوي ) تيزي ( ين３ ، بي７ه م سره به ک＋ا او په ار
تردي چه هر جوړ خپل ＄اي ته ورسي８ي ، لکه ＇ن／ه 

په ارام ک＋３ چه درکوع نه روستو د والړي په حال 
سره ودري８ي تر ＇و هر جوړ خپل ＄اي ته ورسي８ي 

به د رکوع نه روستو په ارام سره  �پيغمبر＄که چه 
ودريده ، چه تقريبا مقدار به يي د رکوع برابر وو               

او همدارن／ه د دوو سجدو په مابين ک＋３ به په ارام 
سره کيناست چه مقدار به يي تقريبا د سجدې برابر 

� ٧٩٢: ���ر� (. وو ��   ۔  ) ٤٧١: ، �

   ہسجد همهدو -١١
الړ شي به  ې ته سجد３ اووايي ، او دوهمبيا به اهللا اکبر 

  . اوک７ې دوهمه سجده  او د لم７ۍ سجدې په ＇ير به 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

  دوهم３ سجدې نه روستو کيناستل  -١٢
او سر به دسجدې ＇خه ) اهللا اکبر ووايي ( بيابه تکبير 

راپورته ک７ې ، او دوو سجدو ترمين＃ ناست３ پشان به 
ا請طالح ل８ غوندي ک＋ين３ او دې ناست３ ته دفقهاو په 

وايي ، او د استحباب په درجه ) جلسة االستراحه ( 
ک＋３ مشروع ده که چا ونه ک７ه باک نلري او همدارن／ه 

  .په دې ناسته ک＋３ کومه دعا ذکر وغيره هم نشته 
بيابه دوهم رکعت ته پا＇ي８ي ، په داس３ حال ک＋３ 

او چه کله السونه به يي په زن／نونو تکيه ک７ي وي ، 
او ورسره به کوم ) الحمد هللا (  پا＇يده ، نو فاتحه

سورت يا هغه اياتونه چه ورته اسان وي ولولي ، او دا 
   . رکعت به هم دلم７ې رکعت په ＇ير اوک７ې 

دوهم رکعت ته د پا＇يدلو په وخت ک＋３  :ہفائد
السونه په زمکه تکيه کول سنت دي ، ＄که چه دا                  

:�ر9 !��,  لکه په ثابت دي ، نه �دپيغمبر

   بن مالکدک＋３  )١١٥٣( #=	 >��;�او  )٨٢٤(
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

په دې خبره واضح او حديث  حويرث رضي اهللا عنه
او ددي په خالف هغه حديث کوم ،دی＊کاره دليل 

چه په دې داللت کوې چه السونه بايد په زن／نونو 
کي＋ودل ش３ ضعيف او کمزوری دی پوره تفصيل د 

 ا�D��Eۃ#���B ا��Aد?< عالمه الباني په کتاب 

   ３ تلی شکک＋３  )٣٥٧( ارواء ا�F��2او        )٩٢٩(

  . په دوه رکعتي لمون＃ ک＋ي طريقه  تشهدد -١٣
که چيرته لمون＃ دوه رکعتي وو ، لکه د سهار ، جمعي 
او اخترونو لمون＃ ، نو له دوهم３ سجدې وروستو به 
داس３ ک＋يني ، چه د ＊３  پ＋ي قدم به ودروي ، او 

قدم به هوار ک７ي ، او په هغي به ک＋يني  يدچپي پ＋
او خپل ＊ي الس به په ＊ي ورانه کي８دي ، او د اشاري 
له －وتي پرته به دالس نوري ！ولي －وتي را بندي 
ک７ي ، او په دې يوه －وته به د اهللا تعالی د توحيد 
اشاره کوي ، او بله طريقه داهم ده ، چه د ＊ي الس 

   او د مين＃ ې ک７ې  کوچن９ او ورسره دوهمه －وته رابند
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

، او په －وته د غ＂ي －وتي سره يو＄اي ک７ۍ ک７ي 
 اوک７ي سون６ه －وته باندي داهللا تعالی د توحيد اشاره 

  . نه ثابته ده  �＄که چه دا طريقه هم د پيغمبر
او بهتره داده ، چه کله په يوه طريقه عمل اوک７ی شي 
او کله په بله ، او خپل چپ الس به په خپل چپ ورانه 

او له دې وروستو به بيا د اتشهد دي کي８دي ، بان
א�1��G�/%�R/�1��VB،�و�א01/��	�א��Gو�א�G���%̀B:1،�אP1/*�م��A: اووايي 

و�'�$�������V،�אP1/*�م��@���%�<���א�@��Z��W����T�%!���א1</���Wو���]���[�
،�א�g��Z!�?���ن�����3��V�13��Bא�R�1�/01%�>�،א��Zو�@����2@����د�

�V�1�	�,و�����a�?���@א�d?/��R�H�/ن���?�!�gول ژبني او ما لي او  @و��！
بدني عبا د تونه اهللا جل جالله لره دي سالم او داهللا 
رحمتونه اوبرکتونه دي وي په تا ای پيغمبره  سالم 
دي وي  په مون８ او داهللا په نيکو بنده －انو باندي زه 

                  وک ＇اهي ورکوم  چه بيله اهللا جل جالله بل －و
  ، دعبا دت ال ئق نشته 

                اوزه －واهي ورکوم  چه محمد 請لی اهللا عليه وسلم  
:�ر9 (  . د اهللا بنده او پيغمبردی :١٢٠٢، ٨٣١ 

٧٣٨١، ٦٣٢٨ ����  ۔ )٤٠٢: ، 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

א1��@�J#����/A�!B���f?/��R�H�2و�@����2|ل#�Aبيابه دا درود ولولي 
�،�A�%�q�2|ل3�#'�$�א��و�@���A�%�q#3�2'�$�א����4�%@�B����������،f?/��R�H

r?%�p/H� r?%���[� �T/�#3� K�#ل|� �و�@���2 f?/��R�H� 2���@� Sْ#���'� /A�!B�1א
�|ل#� �و�@���2 �A�%�q#3'�$�א� 2���@� �4�ْ����'� ������ ،f?/��R�H

�$�'#3r?%p�H�r?%���[��T/�#3�،�A�%�qא@K  لی اهللا請 الهي په محمد
عليه وسلم اوپه آل د محمد 請لی اهللا عليه وسلم 

په ابراهيم عليه  ېرحمتونه را ولي８ه  لکه ＇ن／ه چه د
السالم او دهغي په آل رحمتونه را لي８لي وو په ر＊تيا 
سره ته ستا يلی شوی اود لويي خاوند يي الهي په 

 عليه وسلم او په آل د محمد 請لی اهللا محمد 請لی اهللا
په  يعليه سلم باندي برکتونه راولي８ه لکه ＇ن／ه چه د

   ابراهيم عليه السالم او دهغه په آل با ندي برکتونه 
  
  
  
  



٢٥ 
 

       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

رالي８لي وو په ر＊تيا سره ته ستا يلی شوی اود لو يی 
  .  خاوند يی

:�ر9  ( :٦٢٥٧، ٤٧٩٧، ٣٣٧٠���� ، :٤٠٦ (    
او بيا به ددي دعا په ويلو سره د ＇لورو ＇يزونو نه پنـاه  

3̀����@�{	�ذ��'�{�H��T{>��@�{~�א�A/>}�!�X��D،و�A�������<�H: اوغواړي �/A�!B�1א
���������]}�>���.��<}�Hو��،�G�}����1ْو�א��}�%�R��1ْא��]}�>���.��<}�Hو��،#$}����@�~�א��Dא1ْ

نـه  الهي زه په تا سره دعذاب دجهنم ��@א�P��1ْ%�#�אX/?1/�ل#
پناه غواړم  او دقبر دعذاب نه پنـا ه غـواړم  او د ژونـد او    
د مرګ دفتنونه پنـاه غـواړم او د دجـال دفتنـ３ دشـر نـه       

او ددي نه روسـتو بايـد د اهللا    )٥٩٠:���� (�K پنا ه غواړم
ــه ا  ــه د دنيــا او اخــرت خيرون غــواړې ، فــرض وتعــالی ن

 لمون＃ وي او که نفل وي ، او دخپل مور او پـالر او نـورو  
！ولو مسلمانانو لپاره د اهللا تعـالی نـه دعـا اوغـواړې بـاک      
نلري ، ＄که چه د عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه پـه  

تشـهد ورو＊ـود     �حديث ک＋３ کله چه ورتـه پيغمبـر  
  :دا وينا عامه ده 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

 A	�@�?�%�.��V�%�1#3��V���p�@����7��@W?1א��<�H��$/%����%�1�/A��@K��  په يو بـل
    �H��$/%�����%�1�/A���@�K>��א�WA��7��g���H��]�1�-�P��1ْ لفظ ک＋３ دي

  . بيا يي چه کومه دعا خو＊ه شي د اهللا نه دي اوغواړي 
وينــا عامــه ده  �پــه دې دواړه روايتونــو ک＋ــ３ دپيغمبــر

！ولو هغه دعا－انو ته شاملي８ي ، کومو ک＋３ چه ددنيـا  
:�ر9(  .او اخرت خير وي :٨٣٥ ����   ۔ )٤٠٢:، 

بيا به په اخره ک＋３ ＊ي او چپ لوري ته سالم 
م�@�%\�Aא�F*P1او－ر＄وي ، او د سالم الفاظ به اووايي 

�Zسالمتيا او داهللا تعالی رحمت دې وي په )  و��[�א
    تاسوباندي 

د تشهد طريقه په دري رکعتيز او ＇لور رکعتيز  -١٤
  لمان％ه ک＋３ 

که چيرته لمون＃ دري رکعتي وي ، لکه د ما＊ام ، او يا 
＇لور رکعتي وي ، لکه د ماسپ＋ين ، مازدي／ر ، او 

ذ کر شوی تشهد او ماخوستن لمون％ونه ، نو مخکي 
  بيابه دريم رکعت ته پا＇ي８ي                      درود به اووايي
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

او دپا＇يدو په وخت به السونه په زن／نونو تکيه ک７ې 
او همدارن／ه دواړه السونه به د اږو يا غوږونو برابر 
پورته ک７ي ،  او اهللا اکبر به اووايي ، او السونه به په 
سينه کي８دي، لکه ＇ن／ه چه مخکي ذکر شو  او يوا＄ي 

:�ر9(۔ .  فاتحه به ولولي  :٧٥٩����  ۔ )٤٥١: ، 

＋ين لمان％ه په دريم او ＇لورم رکعت ک３ او که دماسپ
د سورت فاتحي نه روستو ＇ه سورت وغيره ولوستلو 

په باک نلري ، ＄که چه دابو سعيد رضي اهللا عنه 
نه يي نقل ک７ی دی  ددي  �غمبرپحديث ک＋３ چه د 

    ۔ )�3I٤٥٢ب ا���ة : ���� ( .  ثبوت شته 

په لم７ي تشهد ک＋３ درود ويل مستحب دي واجب 
نه دي ، نو که په اولني تشهد ک＋３ چا درود ونه 

  . لوست باک نلري 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

دريم رکعت ، او د ماسپ＋ين  له  بيابه د ما＊ام لمون＃
ه وروسته همغ ＇لورم رکعت لهاو مازدي／ر لمون＃ 

ه دوه رکعتي لمون＃ تشهد ولولي ، کوم چه پ رن，
باندي درود   �يا به په نبي کريمک＋３ ذکر شو، او ب

او دقبر دعذاب ي اوهمدارن／ه به د جهنم دعذاب ، وواي
او دژوند،  او مرګ ، او د دجال دفتنونه په اهللا تعالی 

  . پوري پناه اوغواړي 
او بايد ده چه له دي ورستو د نورو دعا－انو کو＊（ 
اوک７ې ، په دې ＄اي ک＋３ او همدارن／ه ددي سوا په 

  : نورو ＄ايونو ک＋３ دادعا هم مشروع ده 
A�.���>��;�$�(��]��P<�ً[،�و��5<����א�P�[���%��W?1<�ً[،�و�.��א���'/<���|

�א1</��# �Dא�~�@@K راک７ې مون８ ته : ای ربه ＄مون８  ۔
راک７ې  شحالي په دنيا ک＋３ په نيک عمل سره ، اوخو

مون８ ته خوشحالي  په اخرت ک＋３ په جنت سره  او بچ 
  . اوساتي مون８   د اور  دجهنم نه 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

کعتي، لکه د ما＊ام ري ردا خبره واضحه ده ، چه په د
لمون＃  او ＇لور رکعتي لکه د ماسپ＋ين ، مازدي／ر ، او 

په دې لمون％ونو ک＋３ دوه تشهده ماخوستن لمون＃ ، 
او د دوهم تشهد دکيناستلو طريقه دلم７ي  دي ، 

تشهد دکيناستلو＇خه جداده  هغه داسي چه په دوهم  
＊په  ودروي  ９به لمون＃ کونکی خپله ＊تشهد ک＋３  

＊پي نه الندي اوباسي ، او په  ９او چپه ＊په به د ＊
زمکه به ک＋يني ، لکه ＇ن／ه چه په حديث د ابو حميد 
رضي اهللا عنه ک＋３ چه امام بخاري نقل ک７ی دی ذکر 

:�ر9. ( دي  ,��   ۔ )٨٢٨(: !
��������������������او بيا به ＊ي او چپ طرف ته سالم و－ر＄وي او 

�F*P1א�Zو��[�א�A\%�@به ووايي ) م�.  
  .   سالمتيا او داهللا تعالی رحمت دې وي په تاسوباندي  
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

  : ذکر او دعا－اني  سته و رد سالم －ر＄ولو نه 
̂�$���Aدري ＄له  �&���,��Zزه د اهللا تعالی ＇خه : ويل �@�א

  . ب＋نه غواړم 
A����� �אP1/*�م�، �T�>�Hو�� �אP1/*�م�، �4����� /A�!B�1ذ�א�א� ���� �4�ْ���

�و�]�?���a����V�1��T�#$�g،�אZ���#3��V�1#3���Bא�p1ْ*�ل#�و�א�#ْ�$�אم#،
�و� ،�?���R1ْא� �V�1و�� �T�ْ��1ْא� �V�1،r$��?�5� f7��g� �̀��� 2���@� �	�q�

��4�U�>�H�����1،�و���� ��:�U�H� ���@�:�%��4،�و��� ����1� �b����H� ���/A�!B�1א
W?�p1ْא� �T�>�H� ?̀�p1ْא� �ذ�א �b�̂ �>��K ) 9ر�: :٦٣٣،  ٨٤٤  ،

 ���� :٥٩٣ (� �
و سال متيا ستا له الهي ته له ！و لو عيبونو نه پاک يي، ا

� طرفه ده برکتناک ذات يي اود لو يي اوعزت خاوند يي �
دی  ه بل هي）وک دعبادت الئق نشته  يو بيله اهللا ن

اوده لره پوره ي ده لره دکائناتو با دشا هي ده شريک نلر
ستاينه ده اوهغه په هر＇ه قا در دی الهي چاته چه ＇ه 
  ورک７ې دهغي منعه کونکی نشته  اوچانه چه ＇ه منعه 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

ورکوی ې دهغي ورکونکی نشته او فايده نه ک７
���Kمالدارته مال دهغ３ ستا د عذاب نه �

� B�#3� �V�1#3� ��Zא��V�1و�� �T�ْ��1ْא� �V�1� ،�V�1� �T�#$�g� ��� �a�?�[و��
�و� ،�?���R1ْא،r$��?�5� f7��g� �̀���2���@� �	�q��	�[� ����)/	�5� �و��� ل�
،�Z��'�B�#3�� B�#3��V�1#3���Zא��]���U>̀1א� �V�1�،�a�/�#3� B�#3� �?���U��� ،�و���

B�#3� �V�1#3� ��� ،�<�P�R1ْא� �7��>/M1א� �V�1و�� �����̂ �א1ْ �V�1و��Zא�،
��V�1����0�����Hא1ْ\��.�$�ون���a#$����	�1א1̀?�>�،�و�@K )  ���� : ٥٩٤ (   

دی  ه بل هي）وک دعبادت الئق نشته  يو بيله اهللا ن
اوده لره پوره ي ده لره دکائناتو با دشا هي ده شريک نلر

هي＆ قوت نشته  ستاينه ده اوهغه په هر＇ه قا در دی 
د－ناه نه دساتلواود نيکيوپه کولوم／ر په اهللا سره بيله 
اهللا نه بل ＇وک دعبادت الئق نشته اوبيله له هغه نه 
دبل چا بند－ي نه کوو نعمتونه اواحسانات دهغه له 

ينه ده بيله اهللا نه بل تاطرفه دي اوهغه لره غوره س
＇وک دعبادت الئق نشته په داس３ حال ک＋ي چه 
   بند－ي مو هغه لره خاص ده ا－رچه کافران يي بده －２ي
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

 @�,�����Rن��אA��Zبه دري ديرش ＄له  هددي نه ورست
  ＇لور ديرش ＄له او  @�א�1��?���R1ْ�A��VBاودري ديرش ＄له 

 A��$���ْ����Zدا ！ول نه نوي ＄له شو او دسلم  ،ووايي  @�א
و�]�?���a���א��Z���#3��V�1#3�ABيو ＄ل ＄ل پوره کولو لپاره به 

��V�1و���T�ْ��1ْא��V�1�،�V�1��T�#$�g�f7��g��̀���2���@��	�qو��،�?���R1ْא
r$��?�5@  ووايي  ) ����   ۔ )٥٩٧: 

او همدا راز به دهر لمان％ه ＇خه وروسته ايت کرسي 

����: هم لولي  ��� ��� � ��� ��� � ��� � �	� �
� ��� ��
��®��¬��«��ª��©¨��§��� � �¦��¥��¤��£��¢��¡����
��»� � º¹� �¸� �¶�� �!� �´� �³� � ²±� � �°� �'

Á� � � �À� �¿� �¾� �½� �¼� � � ������������Å� �Ä� � ÃÂ
2���3��4��� 56���� �7�� � � �8�� 9:��Æ " 

  ].٢٥٥: ا� �Kة[
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

���F : بيا سورت اخالص  � E� �D� � C� � B� � A

��P��O��N��M��L���K���J��I��H��G

R��Q� " ]ص�NO٤- ١: ا[   

�]��:  بيا سورت الفلق  � �Z� �Y� �X� �W� �V� �U� �T

��e��d��c��b��a� �`��_�� �^��]� �\

j��i��h���g��f��n��m��l��� � �k 

"]P�D٥ – ١: ا�.[  
���u:    بيا سورت الناس  �t� �s� �r� � �q� � p

��}� �|� �{� �z� �y� � �x� �w� �v

��=��>��?� �@�� �A� �B� �~

D��E��F���G  " ]٦ – ١: ا�=�س[  
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

دا دري سورتونه به د هر لمان％ه نه روستو يو ＄ل لولي  
او د سهار او ما＊ام لمون％ونو نه روستو به يي دري 

＇خه په دي    �نبي کريم ＄که چه ددري ＄له لولي، 
   .  هکله احاديث روايت شوي دي 

����#3��V�1#3�AB:  ددې نه روستو به دا دعا لس ＄له ووايي 
Zא���%�R���،�?���R1ْא� �V�1و���T�ْ��1ْא� �V�1�،�V�1� �T�#$�g�����a�?�[و�

r$��?�5�f7��g��̀���2���@��	�qکه چه دا دعا ��@�و�����%�4،�و�＄
� . ＇خه نقل ده    �نبي کريم د هم �

دلمان％ه نه وروستو دا اذکار لوستل سنت دي ، فرض 
  . نه دي 
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

  ) ＃ سنت لمون(   سنن رواتب
هر مسلمان س７ي او ＊％ي لپاره بايد ده چه د 

او ) سنت ( دماسپ＋ين د لمان％ه نه مخک３ ＇لور رکعته 
روسته يي دوه رکعته ، او دما＊ام د لمان％ه ورسته دوه 
رکعته ، او همدارن／ه د ماسختن د لمان％ه نه وروسته 

ان％ه مخک３ دوه رکعته دوه رکعته ، او د سهار دلم
رکعته دي ، ديته                سنت اوک７ي ، او دا ！ول دولس 

  . سنت مؤکده  وايي ) رواتب ( 
دا ) چه په سفر به نه وو ( به د اقامت    �نبي کريم

سنت په دوامداره تو－ه اداکول ، او په سفر ک＋ي به يي  
ليکن وتر او دسهار سنت به يي په دواړه پري＋ودل 

، غوره داده چه دا مؤکد سنت او حاالتو ک＋３ ادا کول 
وتر په کور ک＋３ وک７ل شي ، او که په مسجد ک＋３ 

    �اوک７ي نو هم باک نلري ＄که چه نبي کريم
�������*�(��א��7�$��1ْ.��'�%���#3��V��BאA��)�*/01: فرمايلي دي .ْ��

�K@א��1ْْ\��	'�[� �
  ده غوره لمون＃ هغه دی ، چه په کور ک＋３ اوک７ي د بن

� ٧٣١:���ر� (��   ۔ )٧٨١:، �
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       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر       د لمان％ه طريقه  �د پيغمبر

دوامداره تو－ه ددي سنتو ادا کول جنت ته د تللو او په 
په يو حديث ک＋３ چه امام     �سبب دی ، نبي کريم

) ام حبيبه ( مسلم روايت ک７ی دی  ، د ام المؤمنين 
   �رضي اهللا عنها ＇خه فرمايي چه ما د نبي کريم

�A:   ید ی＇خه دا ارشاد اوريدل���0���Aٍ���P�H�f?���@��<�H���H
�،f]���#$�.��$�%�Q��d@W	�:��� ]ً�U�ْ����)�$�F�@�������Z/���	�ٍم���<���

2�>�'�B�3�Zא��]/>�p1ْא��.��d��%�'��V�1�@�K وک چه په شپه او＇
ورځ ک＋３ دولس رکعته نفل لمون＃ اوک７ي ، اهللا تعالی 

  ۔  PH�A�A�A�AWWWW٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨EEEE�PH�PH�PH�FFFFبه ورته په جنت ک＋３ کور جوړ ک７ې 
او که يي د مازدي／ر د لمان％ه نه مخک＋３ ＇لور رکعته 
او همدارن／ه د ما＊ام او ماسختن د لمان％ه نه مخک＋３ 

دوه رکعته نفل لمون＃ اوک７ه ، نو ＊ه به وي ＄که چه          
ددي په باره ک＋請  ３حيح ثبوت  ＇خه   �د نبي کريم


� و و!�� .      او دليل شته ��   ۔  و#�� �ہٓاا� ���ٰ 



  


	���א������ �

� �
������Wن�	
  א������������������ل��

  
  لمان％ه ک＋３ د لمون＃ کونکو غلطياني په 

  

  �����  

��א�������
��ن������ �
� �

���	  

ر��ض  –������� د د��ت او ار��د ���ر� 	����و�
 	��� ر���   
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 نيغلطياځه کي دلمونځ کونکو ه لمانپ
 

 

 

 ېد لمانځه په اړوند ځني غلطيان
 :مسائل بيانيږي  ېپه دې بحث کښې الند

 غلطياني اړه   په( والړې ) په لمانځه کښې د قيام   ٭
 غلطياني اړه   رکوع او رکوع نه د راپورته کيدو په  ٭
 غلطيانيد سجدې په اړه ځني ٭ 

په لمانځه کښې د تشهد او سالم ګرځولو په اړه ٭ 
 .ځني غلطياني 

 

*** 
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 نيغلطياځه کي دلمونځ کونکو ه لمانپ
 

 

 دلمانځه په اړوند دځني غلطيانو بيان 
 : مسائل بيانيږي  ېپه دې بحث کښې الند 

په ژبه باندي د نيت الفاظ ويل  او د تکبير تحريمه ٭ 
  - سره يي يو ځاي اداکول  الزم او ضروري ګڼل 

اوهمدارنګه دقرات   (اهلل اکبر ويل )  د تکبير ٭
او دلمانځه د نورو اذکارو په مهال ژبي ته  لوستل

  ۔کيدل   ېحرکت نه ورکول ، او چپ پات

په لمانځه کښې د قيام په اړه د لمونځ 
 ېکونکو ځني غلطيان

او همدارنګه ( لمانځه دپيل تکبير)د تکبير تحريمه ٭ 
د راپورته رکوع ته د تللو په مهال ، او درکوع نه 

يا غوږونو  السونه داوږو) کيدلو په مهال رفع اليدين 
 ۔نه اوچتول  ( برابر 
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 نيغلطياځه کي دلمونځ کونکو ه لمانپ
 

 

په کښې السونه زوړند نيول، او هغه  په لمانځه٭  
الندي او دنامه نه بره نه سينه يا د سيني نه لږ 

او دسورت فاتحي نه مخکښې د لمانځه دپيل  کيښودل
نه ويل سورت  ( اعوذ باهلل) دعا او همدارنګه تعوذ 

 لوستل ، په لمانځه کښې ( څو څو ځله ) فاتحه مکرر 
تل ، يا په لمانځه کښې يو خوا بل خوا کد اسمان لورته 

او همدارنګه په  ل  پټوتل ، په لمانځه کښې سترګې ک
 . لمانځه کښې ډير حرکت وغيره کول 
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رکوع او رکوع نه د راپورته کيدو په مهال 
  ېغلطيانځنې 

دلمانځه ارکان په ښه ټوګه نه اداکول او همدارنګه په )
رکوع او قومه کښې بيړه کول، او په هميشه توګه 

د ضرورت په وخت  قنوت نازله لوستل اوهمدارنګه 
    (کښې قنوت نازله پريښودل ، او هغه نه لوستل  

  د سجدې په اړه د لمونځ کونکو ځني غلطياني

کامله توګه په زمکه نه کيښودل د سجدې اندامونه په 
د سجدې  ، همدارنګه او په سجده کښې بيړه کول

 پرته د څهځني اندامونه ښکاره کول او په زمکه باندې 

. پردې وغيره څخه سجده کول واجب ګڼل ( حائل) 
دمريض دسجدې لپاره يو څيز ورپورته کول ، او په 

سبحان من ال يسهو وال )  سجده سهوه کښې دا الفاظ

 .   ويل  ۔ ( نامي
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په لمانځه کښې د تشهد او سالم ګرځولو 
 په اړه ځني غلطياني

أيها  السالم عليك ) په لمانځه کښې د تشهد په مهال 

                  کښې او همدارنګه د درود ويلو په مهال لفظ ( النيب

  ۔ زيا تول  ( سیدنا )
( سبابه ) په لمانځه کښې د تشهد په مهال په : پاملرنه 

ګوته باندي اشاره کول بد ګڼل ، او همدارنګه د سالم 
 . او دهغې بيان ګرځولو په اړوند ځني غلطياني 
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بير تک په ژبه باندي د نيت الفاظ ويل او
الزم او تحريمه سره يي يو ځاي اداکول 

 ۔   ضروري ګڼل
په ژبه باندې د نيت الفاظ ويل د ټولو علماو په نيز 
باندې نه واجب دي او نه مستحب بلکه څوک چه په 
ژبه باندې د نيت الفاظ و ايي بدعتي او د شريعت 

اوکه څوک دا عقيده ولري چه د نيت . مخالف دی 
الفاظ ويل مشروع دي ، نو دا جاهل ګمراه او د تعزير 

ره بيان او وضاحت چه کله ورته پومستحق دی ،  
او ددي وروسته بياهم په دوامداره توګه اوکړی شي ، 

او هغه څوک وايي ( په ژبه باندې د نيت الفاظ ) دا کار 
په چه ورسره يو ځاي په صف کښې والړوي هغوي ته 

نو پکار ده چه ده ته سزا ورکوي ، هم ضرر دي سره 
  .    ورکړی شي 
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په مختلفو وختونو  علماو ځکه چه د مختلفو هيوادونو 
                   کښې ددي وضاحت کړی دی  چه په ژبه باندې 

عقيده ، او چه څوک دا  يد نيت الفاظ ويل بدعت د
په غلطه او دي نو هغه  سنتلري چه دا جائز او 

 ۔  ( ).  دناپوهۍ ښکار دی 
الندي حديثونه ددي مسئلې پوره وضاحت 

 . کوي 
َكاَن َرُسوُل )  :َقاَلْت رضي اهلل عنها َعْن َعاِئَشَة

 .(  الَة ِبالتَّْكِبرِيُح الصََّيْسَتْفِت اللَِّه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

،فتح القدیر شرح ( ٩١ / )زاد المعاد :  تفصيل لپاره د ( )

، االنصاف للمرداوی (٩٦ )، تلبس ابلیس (٦٧٧ـ٧٦/ ) ۃہدای

مرعاة المفاتیح (٦٢:ص)، السنن والمبتدعات للقشیری (١٦ / )

اوګورۍ ( ٦٠٣ـ١/٦٠١)،مجموع فتاوی شیخ ابن باز  ( ٣/٦٧)

 .... 
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ام المؤمنين عائشه رضي اهلل عنها فرمايي چه نبي 
 ۔ (   ) . به لمونځ په اهلل اکبر سره شروع کولو  کريم 

  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه أنَّ َرُسوُل اللَِّه 

َقاَل ِلْلُمِسيِّ َصالَتُه ِعْنَد َما َقاَل َلُه َعلِّْمِني َيا 

ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَّالِة َفَأْسِبْغ » :َرُسوَل اللَِّه َقاَل َلُه

ُثمَّ اْقَرْأ  ،َفَكبِّْر ؛ُثمَّ اْسَتْقِبْل اْلِقْبَلَة ،اْلُوُضوَء

 .« َيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِنِبَما َت

نبي د ابو هريره رضي اهلل عنه څخه روايت دی ، چه 
هغه کس ته او فرمايل کوم چه لمونځ په  کريم 
 توګه نه سمه 

 
 
 
 

                                                 

باب ما یجمع : کتاب الصالة  (٣٢٦/ )صحیح مسلم     (  )

د وسنن ابو دا (١٩٦)صفة الصالة وما یفتتح بہ ویختم بہ  الخ 

باب من لم یر الجہر ببسم  : ابواب تفریع استفتاح الصالة(١٩١/ )

کتاب الصالة ( ٢٧ /٧)سنن دارمی  (٦٦٣)ا ہلل الرحمن الرحیم 

 (٩١ ، ٧/٣)مسند احمد   (٣١٦ )لصالة باب افتتاح ا:
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کله چه هغه  )او په لمانځه کښې ډيره بيړه کوله ادکولو 
نه وغوښتل چه د لمانځه سمه طريقه   دنبي کريم 

ورته وفرمايل چه کله د  ورته زده کړي ، نبي کريم 
لمانځه د اداکولو اراده اوکړې ، نو په پوره توګه اودس 

                لوري ته مخ کړه او تکبير ( کعبي ) اوکړه ، بيا قبلي 
او بيا دقران کريم څخه هغه برخه ووايه ( اهلل اکبر ) 

 . ومه چه تاته اسانه وي ولوله ک

                  َعْن َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل  

ِفي الصَّالِة اْفَتَتَح التَّْكِبرَي    َرَأْيُت النَِّبيَّ) 

 (  َفَرَفَع َيَدْيِه
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دی نه روايت د عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما 
چه هغه د لمانځه   ووليد فرمايي چه مانبي کريم 

شروع په اهلل اکبر سره وکړه ، او دواړه السونه يي 
  ( ) .  پورته کړل 

نه   همدارنګه نور ډير داسې احاديث دنبي کريم
په دې داللت کوې چه نبي کريم   هغه ټول ثابت دي ، 

   دلمانځه شروع په اهلل اکبر سره کړيده . 
هيڅ ندي ويلي ، او ددي يي اهلل اکبر نه مخکښې او د 
 کله چه  کرامو ددي وينا څخه هم کيږي ءد د علمايتا

ختالف واقع  دعمل په مينځ کښېد ژبې وينا  اود زړه 
 .  شي ، نو اعتبار به د زړه عمل لره وي 

 
 
 
 

                                                 

باب الی این یرفع :کتاب االذان     ( ٦/٦٦)صحیح بخاری     ( )

باب العمل فی : کتاب االفتتاح ( ٦/٩٣)سنن نسائی ( ٦٣٦)یدیہ 

ابواب تفریع استفتاح (١٦١/ )سنن ابوداود افتتاح الصالة

 (  ٦١)با ب افتتاح الصالة :الصالة
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او په دي  دی هرکله چه اعتبار د زړه عمل او ارادې لره 
، نو بيا په خوله باندي  د نيت باندي د علماو اجماع ده 

   ( ) . ويلو څه فائده ده 

چه هغه څوک چه په خوله باندي دنيت  بله خبره داده
الفاظ وايي او ديته مستحب يا واجب وايي ، او د تکبير 

يوځاي لوستل ضروري او الزم  دهغېتحريمه سره 
، ځکه چه دا ښکاره تناقض او ناشونی کار دی  ګڼي 

باندي ( اهلل اکبر ويلو ) کله ددي کس ژبه په تکبير 
مشغوله وي ، نو په همدغه وخت کښې دنيت الفاظ 

په خوله باندي څنګه وايي ، دا خو تناقض او محال                 
 .  کار دی(   ناشونی ) 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( ٠٦٦ )االجماع فی الفقہ االسالمی  ۃموسوع ٦ (  )
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اوهمدارنګه ( ويل اهلل اکبر ) د تکبير 
ت  لوستل او دلمانځه د نورو اذکارو ئدقرا

په مهال ژبي ته حرکت نه ورکول  او چپ 
 کيدل  ېپات

لمونځ کونکو  ځنېپه عامه توګه په لمانځه کښې د 
هغه داده چه هغوي په لمانځه کښې  د تکبير                 غلطې 

او همدارنګه د قرائت او اذکارو ويلو  په ( اهلل اکبر ) 
ژبه نه خوزه وي بلکه چپ وي او يواځي وخت  کښې 

په سوچ او فکر باندي اکتفا کوي ، لکه چه دوي دا 
 افعالو نوم دی ، او ونګمان کوي چه لمونځ يواځي د ځي

، اګر چه دا موقف و اذکار وغيره په کښې نشته اقوال ا
 دی ، تر هم او نظر د ابوبکر اصم او سفيان بن عيينه 
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لمونځ چه د تکبير                    ويلي دي چه هغوي دي پوري 
 ۔ ( )  . ويلو نه پرته هم صحيح کيږي  (اکبر اهلل   )

نظر او وينا داده  وليکن ددي په خالف دجمهورو علماو
دهغه لپاره لوستل په چه هغه څوک چه عذر نلري 

چه دومره اوچت اواز سره الزم او ضروري دي ، 
   ( ) .لوستونکی يي پخپله واوري 

او دمالکيانو په نيز د اذکارو وغيره  دلوستلوپه وخت 
ليکن د اختالف نه دبچ کښې د ژبي حرکت کافي دی ، 

لوستل په دومره اوازسره  کيدلو لپاره بهتره داده چه
  .اوکړی شي چه لوستونکی يي واوري 

 
 
 
 
 
 

                                                 

دي کښې د ابن عیینه په  پهالبته (    ٣/٦٢)المجموع  ( )

 . ځاي ابن علیة ذکر دی 

الفقہ (  ٣/٣٧)المجموع (٢١ /٦)المغنی البن قدامہ  ( ٦)

 ( ٦٣٠/ )ۃعلی المذاہب االربع
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 ييوه دپام وړفقهي غلط
مخکښې په وضاحت سره معلومه شوه چه په لمانځه 

يواځي په سوچ او فکر باندي چپ پاتي کيدل او کښې 
  نو ورسره داهم معلومه شوهتفاکول صحيح نه دي ، کا

کله چه يو  چه هغه فقهي راي او نظر چه ويل کيږي 
شي او دجنابت  ميلمهيا خپلوان سره ملګري  يوکس د

ددي لپاره چه دا په حالت کښې راپاڅيږي ، نو 
ملګری يا دا خپلوان ورباندي بدګمانه نشي ، نو يواځي 

دې الفاظ لمونځ ددلمانځه حرکات دې ترسره کړي او 
 .   په خوله باندي نه وايي دا نظر او رايي غلطه او خطا ده
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په  اړه  ( والړې ) په لمانځه کښې د قيام 
 ځنې غلطياني

د اهلل تعالی مخامخ ودريدلو په مهال په لمانځه کښې 
دبعضې لمونځ کونکو نه ځنې غلطيانې کيږي ، هغه 

او کله په لمانځه کښې داچه کله دوي سنت پريږدي ، 
مخالفت کوي  او    مکروه کارونه کوي ، دنبي کريم

ځکه چه دوي دا کارونه د خپلو ورته سنت وايي ، 
زده کړي او دهغوي تقليد کوي پلرونو او نيکونو نه 

   : په الندي ډول بيانيږي نه ځني ددغه غلطيانو
په وخت ( دلمانځه دپيل تکبير ) د تکبير تحريمه  -4

او همدارنګه رکوع او بيا سجدې ته د تللو په وخت 
 . رفع اليدين نه کول کښې 
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په دوي کښې ځنې لمونځ کونکي د تکبير تحريمه او 
رکوع ، قومه او د لمړې تشهد نه د پاڅيدلو په وخت 

ليکن همدوي بيا په داسې کښې رفع اليدين نه کوي ، 
کښې چه  په کوم وختوخت کښې رفع اليدين کوي 

رفع اليدين کول په لمانځه کښې يوه غلطي ګڼل 
د تکبيراتو په وخت د مثال په توګه د جنازې کيږي ، 

او همدارنګه د آخترونو د لمانځه د تکبيراتو زوائد                  
په دې مهال ( دتکبير تحريمه نه پرته نور تکبيرونه ) 

 .رفع اليدين کول 
نه کولو ) په ترک  په دوې کښې ځني بيا د رفع اليدين 

بي بنسټه احاديثو باندې او يا                     په ضعيف ( باندې 
نه په غلط مفهوم بيانولو سره  دصحيح احاديثو 

 . استدالل کوې 
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َمْن َرَفَع َيَدْيِه ِفي »  د بيلګې په توګه داحديث

چاچه په لمانځه کښې رفع   « الصَّالِة َفال َصالَة َلُه
  ۔  ( ) . اليدين  اوکړل دهغه لمونځ نه کيږي 

طريقه په لمانځه کښې داوه چه  بلکه دنبي کريم 
 کله به يي لمونځ شروع کولو ، نو خپل دواړه السونه به 

 
 
 

                                                 

( )   

عالمه ابن الجوزي په                 احدیث موضوعي دید    

تذکرة '' او عالمه محمد طاهر بیټني په ( ٦/٩٦'' الموضوعات ''

 ۃالال ٰلی المصنوع او عالمه سیوطي په( ٣٩: ص)'' الموضوعات 

اوعالمه ( ٣/١٧)'' کتاب المجروحین '' او ابن حبان په (   /٦)

المنار ''او عالمه ابن قیم په  (٣٩٠)''االباطیل''جورجاني په 

  ۃاالحادیث الضعیفۃسلسل '' لباني په او عالمه ا (٦٩ )''المنیف 

 ۔  . کښې ذکر کړی دی ( ٢٧٦)

ددي په سند کښې مامون بن احمد هروي دی ، او عالمه جور   

او ابن  ''،کذاب،وضاع ،خبیث  ۃدجال من الدجاجل''قاني ورته  

او دجال من الدجالین او ابن حبان ورته '' کذاب''الجوزي ورته 

ویلی دی، او عالمه '' دجال یضع الحدیث''عالمه الباني ورته 

 ۔   ویلی دی وضاع ''. ذهبي او عالمه ابن قیم ورته
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ږو برابر پورته کول ، او همدارنګه به يي                           ويي تر ا
د رکوع نه د سر پورته کولو په وخت کښې هم دواړه 

 ۔( ) .  السونه پورته کول 
نيږدې پنځوس صحابه دا طريقه  او دنبي کريم 

په دوې کښې د عشره مبشره  کرامو نقل کړيده
 هغه لس صحابه کرام ) صحابه کرامو د جملي څخه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

باب رفع الیدین :کتاب االٔ ذان ( ٦ ٦ ـ٩ /٦)صحیح بخاری  ( )

و باب رفع الیدین اذا ( ٦٣٢)فی التکبیرة اال ولی مع االفتتاح سواء 

( ٦٩٦ـ ٩٣/  )،صحیح مسلم (٦٣٧،٦٣٦)کبر واذا رکع واذا رفع

باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبنین مع تکبیرة :کتاب الصالة 

 (  ٣٩٠،٣٩)االحرام  الخ
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جنت زيری ورکړی دچه ورته په يو مجلس کښې  
  ۔  ( ) شوی وو هم شتون لري  
حسن او عبد اهلل بن چه : فرمايي امام بخاري رحمه اهلل 

هالل ويلي دي چه ټولو صحابه کرامو به په لمانځه 
او دوې د کوم يو صحابي کول ، کښې رفع اليدين 

نو ديته سنت نبوي متواتر تخصيص نه دی کړی ، 
وايي ، لکه څنګه چه امام ذهبي ددي وضاحت کړی 

 ۔ (   ) . دی 

  
 
 
 
 

                                                 

تقریب ''ددي امر وضاحت عالمه عراقي په کښې کړی دی (  )

طرح التثریب فی شرح :  د پوره تفصیل لپاره وګورۍ ''االسانید

 ۔ (٦/٦٢١)التقریب 

په دې باره کښې ما د عالمه ذهبي قول ونه لید ، البته عالمه  (٦)

المتناثرة فی سیوطي رحمه اہلل ددي مسئلې وضاحت کړی دی ، په  

مرعاة المفاتیح   دتفصیل لپاره اوګورۍ کښې'' االخبار المتواترة

(٣/٢٠ ) 
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په لمانځه کښې درفع اليدين کولو مسنون طريقه داده 
ډيره فاصله وي ، او بايد ګوتو په مينځ کښې نه چه د 

  ۔  (    ) نيزدې وي  ډيري  يو بلې تهبايد نه 
به په لمانځه کښې د رفع اليدين په مهال   نبي کريم 

 والسونه کله د اوږو برابر او کله به يي د غوږونو تر نرم
  (    )کول برابر پورته 

 
 
 
 
 

                                                 

 دا نظردجمهورو علماو دی ، او همدا نظر صحیح دی ، (  )

چه د ګوتو په مینځ کښې باید فاصله وي  دبعضي پوهانو نظر دادی

/ ٦)المغنی : ۔خو ددوې دا نظر مرجوح دی ، د تفصیل لپاره  

  اوګورۍ (٦٠٠/ )االحوذی  ۃتحف( ٦٦ / ٦)نیل االوطار ( ٣٦ 

د اوږو پورې دالسونو پورته کول د ابن عمر رضي اہلل عنه ( ٦)

 په متفق علیه روایت کښې ذکر دي 

او  (٦١٩/ )ترمذی ( ١٧٦،٢٦٩/ )داود  ابوو همدارنګه په ا   

کښې په حدیث د ابو حمید الساعدي کښې ذکر ( ٣٣٦/  )ابن ماجہ 

دي او دغوږونو تر نرمو پوري د السونو پورته کولو ثبوت په 

حدیث د وائل بن حجر او مالک بن حویرث کښې چه امام مسلم 

   ( ٦٩٣،٣٠/  )صحیح مسلم .  روایت کړي دي ذکر دي 
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او همدارنګه به يي السونه کله د اهلل اکبر سره او کله                     
د هغې نه وروستو، او کله د هغې نه مخکښې پورته 

   ( ).  کول 
په دې تفصيل سره دهغه چا غلطي ښه واضحه شوه 
څوک چه په لمانځه کښې د رفع اليدين په مهال 

 . السونه د دعا په څير پورته کوي 

په لمانځه کښې السونه زوړند نيول يعني السونه   -4
:    په سينه او يا د سينې او نامه ترمينځ نه کيښودل 

ې په مهال د لمونځ کونکي لپاره د والړپه لمانځه کښې 
خپل ښي الس په چپ الس باندي کيښودل الزم او 

 : ضروري دي ، په صحيح بخاري کښې راغلي دي 

                                                 

د تکبیر سره د السونو پورته کولو ثبوت په حدیث د وائل بن (  )

حجر رضي اہلل عنه کښې دی ، کوم چه امام ابو داود په سنن ابو 

کتاب الصالة ( ١٧٢/  )د وسنن ابو داداود کښې ذکر کړی دی 

او د تکبیر نه وروستو او  (٦٦٢)باب رفع الیدین فی الصالة :

روایت د مالک بن حویرث  مخکښې د السونو پورته کولو ثبوت په

او ابن عمر رضي اہلل عنهما په روایت کښې دی کوم چه امام مسلم 

 : ذکر کړي دي 

باب استحباب رفع : کتاب الصالة ( ٦٩٣ـ٦٩٦/ ) مسلم  صحیح

 ۔  (  ٣٠٩،٣٩)الیدین حذو المنکبین 
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َكاَن  :َقاَل رضي اهلل عنه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد) 

النَّاُس ُيْؤَمُروَن َأْن َيَضَع الرَُّجُل اْلَيَد اْلُيْمَنى َعَلى 

 . (  اِعِه اْلُيْسَرى ِفي الصَّالِةِذَر

 رضي اهلل عنه څخه روايت دی د سهل بن سعد 
چه خپل ښی فرمايي خلکوته به دا حکم کوالی شو 

 ۔  ( )الس د چپ الس په څنګل باندي کيږدي   

َعْن ِاْبِن َعبَّاٍس :او په سنن بيهقي کښې راغلي دي 

إنَّا »: َقاَل َرِضي اهلُل َعْنُهَما أنَّ َرُسوَل اهلِل 

ُأِمْرَنا أْن ُنَوخَِّر ُسُحوَرَنا َوُنَعجَِّل َمْعَشَر األْنِبَياِء 

َلى َشَماِئِلَنا ِفي ِفْطَرَنا،َوأْن ُنْمِسَك ِبأْيَماِنَنا َع

 .« َصالِتَنا

د عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما څخه روايت دی 
فرمايلي دي چه مونږ                     چه نبي کريم : فرمايي 

د پيغمبرانو ټولګي ته دا حکم کړی شوی دی چه 
دپيشمني کولو کښې روستوالی اوکړو ، او په روژه 
                                                 

باب وضع الیمنی علی : کتاب االذان ( ٦٦١/ ٦)صحیح بخاری (  )

باب وضع الیدین (٢٧ـ٢٢:ص)مؤطا مالک ( ٦١٠)الیسری 

کتاب ( ٦/١١)سنن کبری احداهما علی االخری فی الصالة ،

 ( ٦٣٦٧)باب وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصالة : الصالة
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ماتي کښې بيړه اوکړو ، او په لمانځه کښې خپل ښي 
 ۔( ).  الس په چپ الس باندي کيږدو 

ددي دواړه احاديثو نه دا معلومه شوه چه په لمانځه 
ې السونه زوړند نيول د ځنې لمونځ کونکو غلطي ده کښ

ځکه چه ښی الس په چپ الس باندي کيښودل دنبي 
   ( ) .او دمخکنو پيغمبرانو طريقه وه  کريم 

چه السونه په سينه  دياو همدارنګه داهم سنت 
ښی الس د چپ الس په په داسي شان چه باندي 

 . څنګل باندي کيښودل شي مړوند او 

أَلْنُظَرنَّ ِإَلى َرُسوِل اللَِّه : َعْن َواِئَل ْبَن ُحْجٍرَقاَل) 

  َفَكبََّر ؛َفَقاَم ؛َفَنَظْرُت ِإَلْيِه ؛َكْيَف ُيَصلِّي، 

ُثمَّ َوَضَع َيَدُه  ،َوَرَفَع َيَدْيِه َحتَّى َحاَذَتا ِبُأُذَنْيِه

 . (  ْسَرى َوالرُّْسِغ َوالسَّاِعِداْلُيْمَنى َعَلى َكفِِّه اْلُي

                                                 

باب وضع الید الیمنی علی : کتاب الصالة( ٦/١١)سنن کبری (  )

 ( ٦٣٦٩)الیسری فی الصالة 

و موقف امام مالک طرف ته لمانځه کښې السونه زوړند نیول( ٦)

دا نسبت کول صحیح نه دي ،   لیکن هغه طرف تهمنسوب دی 

ځکه چه دهغه په کتاب موطا کښې ددي په خالف صراحت موجود 

دا حقیقت ځني مالکیانو او ځني نورو علماو په مستقل . دی 

کتابونو کښې واضحه کړی دی ، لکه شیخ ابوبکر ابوزید په خپل 

  . کښې ددي وضاحت کړی دی  ۔( ٠٠ :ص)'' التعالیم''کتاب
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دوائل بن حجر رضي اهلل عنه څخه روايت دی فرمايي 
ته ګورم چه  نبي کريم چه ما اراده وکړه چه خامخا 

تل چه لمانځه ته کڅنګه لمونځ کوي ، نو ما ورته 
                    او دواړه السونه يي  وکړويي تکبير و پاڅيد

               ، بيا يي خپل ښی الس ل د غوږونو برابر پورته کړ
 ۔( )د چپ الس په مړوند او څنګل باندي کيښود  

  خپل ښی الس  ددي مطلب دادی ، چه نبي کريم 
د چپ الس په مړوند او څنګل باندي ايښی دی او 

 نه داهم ثابت دي ، چه کله به  دنبي کريم 

                                                 

باب موضع الیمین :کتاب االفتتاح (  ٩٦ـ٩٦/ ٦)سنن نسائی  ( )

ابواب تفریع ( ١٧٧ـ١٧٢/  )من الشمال فی الصالة،سنن ابو داود 

،سنن کبری ( ٦٦٧،٦٦٦)باب افتتاح الصالة :استفتاح الصالة

باب وضع الید الیمنی علی الیسری فی :کتاب الصالة ( ٦/١٣)

( ٦٦ /٧)،سنن دارمی ( ٦ ١/٣)،مسند احمد (٦٣٦٣)الصالة 

۔ ( ٣٢٣ )باب قبض الیمین علی الشمال فی الصالة : کتاب الصالة

ه څنګه چه امام ابن خزيمه ، ددي حديث سند صحيح دی لک

امام ابن حبان ، عالمه نووي ، حافظ ابن قيم ، او عالمه الباني ، 

/ ٦)ارواء الغلیل :  ددي وضاحت کړی دی ، د تفصيل لپاره 

۔  (٩١ /  ) صحیح نسائی (   ١٠/  د وصحیح ابو دا( ٧٩

 اوګوي 
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                  ۔( )په ښي باندي چپ الس نيولو ،   نبي کريم 
دا حديث په دې داللت کوي ، چه په ښي الس باندي 
د چپ الس نيول سنت دي ، او دمخکښې حديث نه 
معلومه شوه ، چه ښی الس په چپ الس باندي 

دسنت  پس دا دواړه طريقېکيښودل سنت دي ، 
ځنې لمونځ : په دې مهال يوه غلطي  ( ) دي  برابرې

کونکي کوشش کوي چه په يو وخت کښې په دواړه 
نو د خپل ښي الس په و باندي عمل اوکړې ، طريق

کچه او غټه ګوته باندي د چپ الس مړوند ونيسي ، 
او پاتې نورې دري ګوتې د چپ الس په ليچه باندي 

                                                 

باب وضع الیمین علی :کتاب االفتتاح ( ٩٦/ ٦)سنن نسائی (  )

باب وضع : کتاب الصالة ( ٦/١٣)الشمال فی الصالة،سنن کبریٰ 

،سنن ابن ماجہ ( ٦٣٦١)الید الیمنی علی الیسری فی الصالة 

باب وضع الیمین علی الشمال : الصالة  الخ  ۃکتاب اقام( ٦٧٧/ )

  ۔(٠ ٦٠٩،٦)فی الصالة 

البته اولنی حدیث قولي حدیث دی ، او په دي مسئله کښې چه ( ٦)

دیثونه راغلي دي په هغه ټولو حدیثو نو کښې صحیح څومره ح

حدیث دی ، او همدارنګه نور فعلي احادیث هم ددي په موافقت 

کښې راغلي دي ، ددي له وجې نه ښی الس په چپ الس باندي 

 . کیښودل غوره دي 
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کيږدي ، لکه څنګه چه د متاخرينو په کتابونو کښې 
 ۔  ( ).  ذکر دي 

دهغوې يوه غلطې داهم ده ، چه دواړه السونه سرچپه 
لري چه په دې کښې ډيره عاجزي ږدي ، او داعقيده 

 . خودا کار د نبوي طريقې مخالف دی ده ، 

د پيل  نه مخکښې دلمانځهدفاتحې ويلو  -6
  . نه ويل ( اعوذباهلل)دعا اوتعوذ

لمانځه د پيل  د کښې ځنې لمونځ کونکي په لمانځه 
نه وايي سره ددينه چه دا دواړه ( اعوذباهلل ) او تعوذ دعا  

او داهلل تعالی  ۔( )کښې مستحب دي لوستل په لمانځه
  :فرمان دی 

                                                 

ځني علماو دا طریقه ددي لپاره ویلې ده چه په دواړو احادیثو (  )

ارح صاحب مرعاة دا قول رانقل کړی تطبیق راشي ، خو دمشکاة ش

دی ، او بیا ویلي دي ، چه ددي حدیثونو د تطبیق لپاره دې تکلف 

چه ته هیڅ ضرورت نشته ، ځکه چه تطبیق هغه وخت کوالی شي 

د حدیثونو په مینځ کښې تعارض وي ، او دلته هیڅ  تعارض  کله

نشته ځکه چه دواړه طریقې په جدا جدا وختونو کښې عین ممکن 

 ( ٣/٧٠)مرعاة المفاتیح. دي   

د مؤلف په څیر اکثرو علماو تعوذ ویلو ته مستحب ویلي دي ( ٦)

دوي په دې ایت کریمه کښې امر په ندب او استحباب باندي حمل 

، لیکن د ایت کریمه د ظاهر څخه دتعوذ وجوب معلومیږي  کړی دی
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  ( ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ) 

په اهلل تعالی سره دقران د لوستلو په وخت   [٩٦: النحل]
 .  هاړد شيطان رټلی شوی نه پناه وغو

                      عموم څخه دا معلوميږي  چه تعوذ د ددي ايت  
مشروع دي ، او  ويل په هرکعت کښې (اعوذ باهلل ) 

همدا د شوافعو صحيح مذهب دی ، حافظ ابن حزم 
 ۔ ( )  ( ) . او غوره ويلی دی  جحورته را

 
 

                                                                                       

واہلل اعلم . ځکه چه په دې مقام کښې هیڅ قرینه صارفه نشته 

 بالصواب۔ 

 (  ٦٦ـ٣/٦٦٠)المجموع  (  )

په دې مسئله کښې د ځنې علماو وینا داده ۔  (٣/٦١٦)المحلی ( ٦)

چه تعوذ ویل یواځې په لمړي رکعت کښې ویل کافي دي ، دا قول 

عطاء ، حسن بصري ، نخعي ، ثوري ، ابوحنیفه ، او احمد رحمهم 

اہلل د یو قول مطابق ، اختیار کړی دی ، او همدي قول ته حافظ ابن 

ل االو طار او مرعاة قیم رحمه اہلل راجح او غوره ویلی دی ، او دنی

مصنف دا قول ذکر کړی دی او بیا یي سکوت اختیار کړی دی    

هغوي چه کومه وجه د ترجیح او غوره والي ذکر کړي ده درسته 

او صحیح ده ، ددي وجي نه په لمړي رکعت کښې تعوذ ویلو باندي 

اکتفا کول درست او صحیح دي ، لیکن احتیاط په هغه قول کښې 

 ۔واہلل اعلم بالصواب . رحمه اہلل ذکر کړی دی  دی کوم چه مؤلف
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 سورت فاتحه په تکرار سره لوستل   -۴

مکمل سورت فاتحه يا دهغي يوه برخه په تکرار سره 
ځکه چه دا لوستل د لمونځ کونکې لپاره مکروه دي ، 

څخه ثابت دی ، او نه دهغه                  کار نه دنبي کريم 
، او همدا نظر د څلورو امامانو او د صحابه کرامو څخه 
البته دومره ده چه ايا دده دالمونځ جمهورو علماو دی ، 

 باطل دی که نه ؟ 
                زما د پوهي مطابق ددي په دې کښې اختالف دی ، 

 . هيڅ دليل نشته ( لمونځ دفاسديدلو ) 
سهوي ورباندي سجده دداحنافو او شوافعو په نيز 

چه کله سورت فاتحه سهوا په تکرار سره الزميږي ، 
  ( ) ولولي ، 

 
 
 
 

                                                 

په دې کښې  ( )١٢٢/  )ۃالفقہ علی المذاہب االربع (  )

 ۔( .يواځې د احنافو ذکر دی 
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او که قصدا سورت فاتحه په تکرار سره ولولي نو 
دشوافعو په نيز ورباندي بياهم سجده دسهوي 

او داحنافو په نيز ورباندي الزم ده چه  الزميږي ،
 .  دلمانځه اعاده وکړي ، او ګناهګار هم شه 

او مالکيانو په نيز قصدا دسورت فاتحې لوستل حرام 
دي ، البته لمونځ وراندي نه باطليږي ، او سهوا سورت 
فاتحه په تکرار سره ولولي نو سجده دسهوې به کوي 

 ۔  ( ). او همدا نظر درست او صحيح دی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

   ۔(١٢٦/  ) ۃالفقہ علی المذاہب االربع (  )
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په لمانځه کښې اسمان طرف ته نظر  -۵
    -تل کپورته کول او دسجدې ځاي ته نه 

اسمان  په : په لمانځه کښې د ځنې لمونځ کونکو غلطي 
 تلکلوري نظر پورته کول ، يا ښي او چپ لوري ته 

غلطې ده او اکثر ددي دوجي لمونځ کونکی په لمانځه 
په لمانځه کښې خپل نظر کيږي ، ه کښې خطا او سهو 

تلو باندي حکم کښکته ساتل او د سجدې ځاي ته 
 . شوی دی 

مستثنی دی  له دي څخه البته د تشهد د ناستي وخت 
ځکه چه  د تشهد په مهال بايد نظر د شهادت د ګوتې 

 په اشاره باندي وي ، لکه څنګه چه د نبي کريم 

   «َبَصُرُه إَشاَرتُهال ُيَجاِوُز »  طريقه وه په لمانځه کښې

                   نظر د هغه   د تشهد په وخت کښې به د نبي کريم 
د شهادت دګوتي په اشاره باندي وو او دهغې نه به يي 

 ۔  ( ).    وولتجاوز نه ک

                                                 

باب موضع : کتاب السہو ( ٣١ـ ٣/٣٣)سنن نسائی  (  )

تفریع ابواب الرکوع ( ٧٠١/  )د والبصر عند االشارة، سنن ابودا

۔ ( ٣/ ١)مسند احمد ( ٩٩٠)باب االشارة فی التشہد : والسجود 
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َسَأْلُت َرُسوَل  :َقاَلْت رضي اهلل عنها َعْن َعاِئَشَة

ُهَو  » :الصَّالِة َفَقاَلَعْن االْلِتَفاِت ِفي   اللَِّه 

  .« ْيَطاُن ِمْن َصالِة اْلَعْبِداْخِتالٌس َيْخَتِلُسُه الشَّ

فرمايي هغه عائشه رضي اهلل عنها څخه روايت دی ، 
څخه پوښتنه وکړه چه په لمانځه  چه ما دنبي کريم 

                    تل څنکه دي ؟ نبي کريم ك ته  بل خوا کښې يو خوا
دا خو دشيطان تښتول دي چه د بنده  :وفرمايل 

 ۔( ).  تښتوي  يوه برخه دلمانځه څخه 

َما َباُل »:  َقاَل النَِّبيُّ  :َعْن َأَنَس ْبَن َماِلٍك َقاَل

َأْقَواٍم َيْرَفُعوَن َأْبَصاَرُهْم ِإَلى السََّماِء ِفي 

َلَيْنَتُهنَّ  :َفاْشَتدَّ َقْوُلُه ِفي َذِلَك َحتَّى َقاَل ؛َصالِتِهْم

  . «ْو َلُتْخَطَفنَّ َأْبَصاُرُهْمَعْن َذِلَك َأ

                                                                                       

''  ويليحسن صحیح '' عالمه الباني رحمه اهلل دې حديث ته 

 ۔  (٦٧ /  )صحیح سنن ابوداود ( ٦٦٦/  )'' صحیح سنن نسائی 

باب االلتفات : کتاب االذان ( ٦١٣/ ٦)صحیح بخاری     (  )

باب ما : ابواب الصالة( ١٠٧/  )جامع ترمذی (  ٦٢)لصالة فی ا

تفریع ابواب ( ٢٧٠/  )ذکر من االلتفات فی الصالة ،سنن ابوداود 

 : الرکوع والسجود

: کتاب السہو ( ٦/ ٣)سنن نسائی ( ٠ ٩)با ب االلتفات فی الصالة 

  ۔(٠٧ / ٧)با لتشدید فی االلتفات فی الصالة ، مسند احمد 
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د انس بن مالک رضي اهلل عنه څخه روايت دی ، چه 
څه وجه ده چه ځنې خلک : فرمايلي دي  نبي کريم 

؟ بيا په دې په لمانځه کښې اسمان لوري ته ګوري 
وينا سخته شوه ، تر دې چه  باره کښې د نبي کريم 

په لمانځه خامخا دې دا خلک   :وفرمايل  نبي کريم 
نه منعه شي ، ګني  تلوککښې د اسمان لوري ته 

 ۔ ( )  دسترګو نظرونه به يي ختم شي 

َلَيْنَتِهَينَّ » :َقاَل  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

َأْقَواٌم َعْن َرْفِعِهْم َأْبَصاَرُهْم ِعْنَد الدَُّعاِء ِفي 

 .« ْو َلُتْخَطَفنَّ َأْبَصاُرُهْمالصَّالِة ِإَلى السََّماِء َأ

                                                 

باب رفع البصر : کتاب االذان ( ٦٣٣/ ٦)بخاری صحیح  (  )

( ٢٧٦ـ ٢٧/  )د وسنن ابو دا( ٦٢٠)الی السما ء فی الصالة 

سنن ( ٣ ٩)باب النظر فی الصالة : تفریع ابواب الرکوع والسجود 

باب النہی عن رفع البصر الی السماء : کتاب السہو ( ٣/٦)نسائی 

 ۃمة الصالة والسنکتاب اقا( ٣٣٦/  )فی الصالة ،سنن ابن ماجہ 

( ٦٦٣/ ٧)سنن دارمی ( ٠١١ )باب الخشوع فی الصالة : فیها

رفع البصر الی السما ء فی  ۃباب کراہی: کتاب الصالة 

 ۃباب کراہی: کتاب الصالة (  ١٠/ ٦)سنن کبری ( ٦ ١ )الصالة

/ ٣)مسند احمد ( ٣٢٣٧)رفع البصر الی السماء فی الصالة 

 ١٠،٦٢٦ ،٧  ،٢  ،٦  ،٠٩ ) 
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د ابو هريره رضي اهلل عنه څخه روايت دی وايي ، نبي 
             خلك دې په لمانځه کښېاد: فرمايلي دي  کريم 

تلونه منعه شې ګني کد دعا په وخت اسمان لوري ته 
 ۔( ).  دسترګو نظرونه به يي ختم شي 

:  َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة َقاَلَعْن 

َلَيْنَتِهَينَّ َأْقَواٌم َيْرَفُعوَن َأْبَصاَرُهْم ِإَلى السََّماِء ِفي »

د جابر بن سمره رضي  . « الصَّالِة َأْو ال َتْرِجُع ِإَلْيِهْم
  نبي کريم   چه فرمايي،اهلل عنه څخه روايت دی 

دا خلک دې په لمانځه کښې د خامخا  :  فرمايلي دي
نه منعه شي ، ګني دسترګو  تلوکاسمان لوري ته 

 (4).  نشي  بيرته را  واپسيي نظرونه به 
 ۔

                                                 

باب النہی عن رفع : کتاب الصالة(  ٣٦/ )صحیح مسلم  (  )

مسند احمد ( ١٦٩)البصر الی السماء فی الصالة 

 ( ٣/٣١)نسائی(٦/٣٣٣،٣٧٦)

باب النہی عن رفع : کتاب الصالة (  ٣٦/ )صحیح مسلم  ( ٦)

تفریع (  ٢٧/ )سنن ابوداود (١٦٦)البصر الی السماء فی الصالة 

،سنن ابن (٦ ٩)النظر فی الصالةباب :ابواب الرکوع والسجود 

باب الخشوع فی :فیها  ۃکتاب اقامة الصالة والسن( ٣٣٦/ )ماجہ 

 ۃباب کراہی:کتاب الصالة ( ٧/٦٦٦)سنن دارمی ( ٠١٢ )الصالة 

(  ١٠/ ٦)سنن کبریٰ ( ٧ ١ )رفع البصر الی السماء فی الصالة 

رفع البصر الی السماء فی الصالة  ۃباب کراہی:کتاب الصالة 

  ۔ (٣٢٣٦)
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ددي حديثونو نه په تاکيد سره معلومه شوه چه په 
او سخت منعه دي    تل کلمانځه کښې اسمان لوري ته 

ذکر ( ويره ) تونکي ته سخت وعيد کاسمان لوري ته 
 . او ددي په باره کښې اجماع هم نقل شوي ده شوه ، 

او همدارنګه د لمړي حديث نه معلومه شوه چه په 
تل کلمانځه کښې د ضرورت څخه پرته يو خوا بل خوا 

مکروه دي ، البته په دې سره لمونځ نه باطليږي  مګر 
اوګرځي او يا قبلي لوري ته شاه  پورهکه د قبلي څخه 

 . کړې 
فرمايي چه دجمهورو علماو وينا عالمه ابن عبد البر 

تلو سره لمونځ نه خوا ک  هلږ يوخوا بلداده چه په 
 . فاسديږي

 په لمانځه کښې سترګې پټول  -۶
امام ابن قيم رحمه اهلل فرمايي چه په لمانځه کښې 

او دا خبره طريقه نه وه ،   سترګې پټول د نبي کريم 
خو مخکښې ذکر شوه چه د تشهد په وخت کښې به 

او  باندي وونظر دشهادت په ګوته  دنبي کريم 
 ۔ ( ) .  دهغې نه به يي تجاوز نه کولو 

                                                 

  (  ٦٦٣/ زاد المعاد  (  )
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په لمانځه کښې بي حاجته حرکتونه  -3
  -وغيره کول 

ځنې لمونځ کونکو غلطې په لمانځه کښې بي حاجته  د
حرکت وغيره کول دي د کوم په وجه باندي چه لمونځ 
: کونکی د لمانځه د خشوع او عاجزۍ نه غافله کيږي 

نوکان صفا بل کښې ورکول ، په لکه دالس ګوتې يو 
کول ، يا د ښپو ګوتو ته پرله پسې حرکت ورکول  

تل ، يا يو ک وغيره ته، ساعت پټګۍ وغيره برابره ول 
له کيدل وغيره هغه کارونه دي چه يخوا ته ډير ما

 . دلمانځه خشوع او ثواب  له مينځه وړي 
خشوع اوعاجزي دلمانځه مغز او روح دی ، نو مؤمن 

 . بنده بايد ددي ډير حرص او اهتمام وکړي 
هغه حرکت چه لمونځ فاسدوي ، د هغې تعين په 

کول په دې باندي هيڅ دري قدمونو يا حرکتونو سره 
څخه منقول نه  ، ځکه چه دا دنبي کريم دليل نشته 

دي ، بلکه دا ځنې علماو وينا ده او څه دليل ورباندي 
 نشته 

البته په لمانځه کښې بي حاجته حرکتونه کول ، لکه 
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پوزه کښې ګوتي وهل ، يا د ګيري جامو وغيره سره 
 . لوبي کول وغيره مکروه دي 

مل پر له پسې توګه زيات شي نو لمونځ او کله چه دا ع
فاسدوي ، خو که يو ځل حرکت وي په دې سره 
لمونځ نه فاسديږي زيات وي اوکه کم وي البته 
يومؤمن لپاره دا بايد ده چه کامل او پوره لمونځ وکړي 

 ،  يوکړ او په هغې کښې د خشوع او عاجزۍ کوشش
بي حاجته حرکتونو وغيره نه ځان وساتي لږ وي او  او د

 . که ډير وي 

ځنې خلک وليدل چه په لمانځه کښې    نبي کريم
او بي حاجته يي خوزول ، يي دالسونو سره لوبې کولې 

َما ِلي َأَراُكْم »:  ورته وفرمايل نو نبي کريم 

َراِفِعي َأْيِديُكْم َكَأنََّها َأْذَناُب َخْيٍل ُشْمٍس 

څه وجه ده چه زه وينم  . « ُكُنوا ِفي الصَّالِةُأْس
اسونو دلکۍ پشان  هد ترند  چه خپل السونهتاسو لره 

 ۔( )    . سکون اختيار کړې په لمانځه  پورته کوې ، 

                                                 

باب االمر بالسکون : کتاب الصالة ( ٣٦٦/ )صحیح مسلم (  )

سنن ابی داود ( ١٠٣)فی الصالة والنہی عن العشارة بالید  الخ 

( /٧٦٠ ) 
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په حديث کښې د لمانځه په مهال خشوع او عاجزي 
اختيارول ، او لمانځه ته متوجه کيدل ، او په هغې 

حکم  ځان ساتلوحرکت وغيره نه  ځايه بي دکښې 
 شوی دی 

ددي نه دهغه چا غلطې ښکاره کيږي ، څوک چه 
پرته د ضرورت څخه قران کريم راخلي اود امام 

، سر بيره پر دي چه دوي په لوستلو ته غوږ ږدي 
قران کريم کښې هم په صحيح طريقې سره لوستل 

 ، نو ددي طريقې نه ځان ساتل پکار دي  نشي کوالی 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       

( ٠٠٠ )باب فی السالم : والسجود   تفریع ابواب الرکوع          

الصالة  با ب السالم باالیدی فی: کتاب السہو ( ٣/٢)،سنن نسائی 

 ،مسند احمد

           (٠٦ ،٠٦ ، ٠ ،٢/٦٧،٦٦    ) 
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په مهال ه دراپورته کيدورکوع او دهغې ن
    -ځنې غلطيانې

ډير لمونځ کونکي په رکوع او د رکوع نه د راپورته 
ي ، چه ورته بايد کيدو په مهال ځنې غلطيانې کو

                   ځکه چه په دې کښې ځنې  تنبيه ورکړی شي
 . ځه ارکانو او واجباتو سره تړاو لري د لمان

ګاني ونه او دعا په ارکانو کښې دهغې ذکردلمانځه   -4
 نه لوستل 

چه لمونځ ده باندي مکروه دجمهورو علماو په نيز 
کونکی  دلمانځه د يورکن څخه بل رکن ته الړشي او 

دخپل ځاي نه وروستو  ګانيدلمړي رکن ذکرونه او دعا
 کړې 

( اهلل اکبر )  د تللونه بعد ته په دې صورت کښې رکوع 
نه  راپورته کيدلوڅخه دويل ، او همدارنګه درکوع 

ويل دځنې لمونځ ( اهلل لمن حمده  سمع) وروستو 
ځکه چه دجمهورو په نيز باندي هر  کونکو غلطې ده ، 

 ۔( ). رکن دهغې په اذکارو سره ابادول مشروع دي 

                                                 

ٔ ربع (  ) ،الفقہ االسالمی ( ٦٦٦/ ) ۃالفقہ علی المذاہب اال

   (٦٦٦/ )وادلتہ 
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   :  حديث کښې راغلي ديالندي لکه څنګه چه په 

ِإَذا     َكاَن َرُسوُل اللَِّه  :َعْن َاِبْي ُهَرْيَرَة َقاَل

ُثمَّ ُيَكبُِّر  ،َقاَم ِإَلى الصَّالِة ُيَكبُِّر ِحنَي َيُقوُم

َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه  :ُثمَّ َيُقوُل ،ِحنَي َيْرَكُع

ُثمَّ َيُقوُل َوُهَو  ،ِحنَي َيْرَفُع ُصْلَبُه ِمْن الرَّْكَعِة

َوَلَك : و َقاَل بعض الرواةَربََّنا َلَك اْلَحْمُد  :َقاِئٌم

ُثمَّ ُيَكبُِّر ِحنَي  ،ُثمَّ ُيَكبُِّر ِحنَي َيْهِوي ،اْلَحْمُد

ُثمَّ ُيَكبُِّر  ،ُثمَّ ُيَكبُِّر ِحنَي َيْسُجُد ،َيْرَفُع َرْأَسُه

ُثمَّ َيْفَعُل َذِلَك ِفي الصَّالِة  ،ِحنَي َيْرَفُع َرْأَسُه

ُر ِحنَي َيُقوُم ِمْن ُكلَِّها َحتَّى َيْقِضَيَها َوُيَكبِّ

  . لثِّْنَتْيِن َبْعَد اْلُجُلوِسا

د ابوهريره رضي اهلل عنه څخه روايت دی ، فرمايي 
چه به کله لمانځه ته پاڅيده  نو دوالړي   نبي کريم 

 لپاره په مهال به يي ، اهلل اکبر ويلو  ، بيابه يي د رکوع 
راپورته ، او چه کله به يي درکوع نه مال اهلل اکبر ويلو 

به يي ويله او (  سمع اهلل لمن حمدہ)  ه ، نوولک
 ( ربنا لک الحمد ) ييدهمدي والړي په مهال به 
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يعنې د واو په زياتولو ( لک الحمد و) ځنې راويانو ،ويله
 . کړې ده سره نقل 

کله چه به سجدې ته تللو نو اهلل اکبر به يي ويلو ، او 
چه کله به يي د سجدې نه سر راپورته کولو ، نو اهلل 
اکبر به يي ويلو ، بيابه چه دوهمې سجدې ته تللو نو 

خپل لمانځه  داهلل اکبر به يي ويلو ، همدغه شان به يي 
او د دوو رکعتونه وروستو ( هررکعت کښې کولو ) په 

له دريم رکعت ته پاڅيدلو ، نو اهلل اکبر به يي به چه ک
 ۔( ). ويلو 

دلمانځه په ارکانو کښې دهغې اذکار او دعا    -4
يوه غلطې وروسته کولو په اړوند د ځنې لمونځ کونکو 

داهم ده کومه چه امام نووي رحمه اهلل د هغې وضاحت 
                  فعل دا  کړی دی ، امام نووي رحمه اهلل د نبي کريم

                                                 

التکبیر اذا قام باب :کتاب االذان ( ٦/٦٦٢)صحیح بخاری  (  )

 ،(٦٦٩)من السجود 

باب اثبا ت التکبیر فی کل  : کتاب الصالة (٦٩٣ـ٩١/ )صحیح مسلم

خفض ورفع فی الصالة االرفعہ من الرکوع فیقول فیہ و سمع اہلل 

تفریع ابواب استفتاح ( ٢٦٣/ )سنن ابوداود ( ٣٩٦)لمن حمدہ

تاب ک(  ١ /٦)سنن نسائی ( ٦٣٧)با ب تمام التکبیر : الصالة 

کتاب ( ٦٢ /٧)باب التکبیر للرکوع ،سنن دارمی : االفتتاح 

مسند احمد ( ٣٧٠ )باب التکبیر عند کل خفض و رفع : الصالة

(٦/٦٦٠،١٢١ ) 
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وويله  (سمع اهلل لمن حمدہ)  چه کله به نبي کريم ) 
ددي   او دهغه  به يي هم ويله “ربنا و لک الحمد”نو 

مو چه په کومه طريقه په لمونځ کولو  هز) وينا چه 
ذکر کولو نه د ( ليدلی يم همغه شان لمونځ کوي 

بايد د مخکني دالئلوسره ، داخبره :  وروستو ويلي دي
امام وي او که مقتدي ) هم وکړو چه هر لمونځ کونکی 

                      (سمع اهلل لمن حمدہ)  بايد دا دواړه اذکار( وي 

ځکه چه دا داسې اذکار ، ووايي ( ربنا و لک الحمد)
دي ، کوم چه د امام لپاره مسحتب دي ، نو دمقتدي 

 . اذکار  رکوع وغيره  د لپاره هم مسحتب دي ، لکه
دهغې کښې بايد په هره برخه  لمانځه   د همدارنګه

اذکار او دعاګانې وويل شې ، نو درکوع څخه                     اړوند 
و والړې په مهال دغه مذکوره دواړه د راپورته کيدلو ا

او که ونه ويل شي نو دلمانځه اذکار ويل پکار دي ، 
 ۔( ) . دغه برخه داذکارو څخه خالې پاتي شوه 

                                                 

کم کول په دې مسئله کښې دا ح۔   (٣/٣٩٣)المجموع  (  )

چه دا دلمانځه دغلطیانو څخه ده ، درست او صحیح نه ده ، ځکه 

چه په دې مسئله کښې دعلماو  اختالف دی ، او په دې کښې 

صحیح موقف هغه دی ، کوم چه امام ابو حنیفه ، امام مالک ، امام 

 ''ربنا ولک الحمد ''احمد غوره کړی دی ، چه مقتدي به یواځې په 

ویل  په ''سمع اہلل لمن حمدہ ''قتدي لپاره اکتفا کوي  ځکه چه دم
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 په رکوع او قومه کښې بيړه کول -3
َرَأى ُحَذْيَفُة َرُجال ال ُيِتمُّ : َعْن  َزْيَد ْبَن َوْهٍب َقاَل

َما َصلَّْيَت َوَلْو ُمتَّ ُمتَّ  :الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد َقاَل

  َعَلى َغْيِر اْلِفْطَرِة الَِّتي َفَطَر اللَُّه ُمَحمًَّدا 

  . َعَلْيَها

زيد بن وهب وايي چه حذيفه رضي اهلل عنه يو سړی 
وليده چه په لمانځه کښې يي رکوع او سجده په ښه 

و ده ورته وفرمايل چه تالمونځ نه ن ، شان سره نه کوله 
دی کړی ، او که په دي حال کښې  مړ شوې نو ستا 

باندي نه وي په کوم ( دين ) مرګ به په هغه فطرت 
 ۔  ( )  . کړی دی پيدا چه اهلل تعالی محمد

  إنَّ النَِّبَى  :َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل

 ؛َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى، ُثمَّ َجاَءَدَخَل اْلَمْسِجَد 

                                                                                       

هیڅ یو صحیح مرفوع حدیث کښې ثابت نه دي لکه څنګه چه ددي 

وضاحت ابن حجر په فتح الباري کښې او صاحب دمرعاة په شرحه 

                      ( ٦٦١ـ٦٦٣/ ٦)فتح الباری :  دمشکاة کښې کړی دی

  ( ٩٠  تر ٦٦ /٣)مرعاة المفاتیح 

باب اذا لم : کتاب االذان (٦٦٢ـ٦/٦٦١)صحیح بخاری  (  )

 ( ٠،٣٦٧،٣٩٧ ٢/٣)مسند احمد (  ٦٩)یتم الرکوع والسجود 
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 :َفَقاَل ؛َفَردَّ َعَلْيِه السَّالُم ؛ َفَسلََّم َعلَى النَِّبِي 

 :فقال «-ثالثا-اْرِجْع َفَصلِّ َفِإنََّك َلْم ُتَصلِّ»

. فَعلِّْمِني ؛اْلَحقِّ َما ُأْحِسُن َغْيَرُهَوالَِّذْي َبْعَثَك ِب

ُثمَّ  ،َفَأْسِبْغ اْلُوُضوَء ؛ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَّالِة: َقاَل

ُثمَّ اْقَرْأ ِبَما َتَيسََّر َمَعَك  ،َفَكبِّْر ؛اْسَتْقِبْل اْلِقْبَلَة

ُثمَّ  ،ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراِكًعا ،ِمْن اْلُقْرآِن

ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ  ،اْرَفْع َحتَّى تعتدل َقاِئًما

ُثمَّ  ،ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ،َساِجًدا

َذِلَك ِفي  ُثمَّ اْفَعْل،اْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ َساِجًدا

 .َصالِتَك ُكلَِّها

فرمايي نبي څخه روايت دی هريره رضي اهلل عنه ابو
، يو سړی راغی لمونځ  ومسجد ته داخل ش کريم 

 اوکړو باندي سالم   ، بيا يي په نبي کريم  ويي اوکړ
او ورته يي  هغه ته دسالم جواب ورکړو  نبي کريم 

وفرمايل الړشه لمونځ اوکړه تا لمونځ نه دی کړی  کله 
ځل لپاره وويل ، الړشه دريم  دورته  چه نبي کريم 

لمونځ اوکړه تالمونځ نه دی کړی ، هغه سړي وويل 
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ما دې په هغه ذات قسم وي ، کوم ذات چه ته په ز
زه ددينه نور په ښه توګه لمونځ  حق سره راليږلی يي
وفرمايل  نبي کريم  ! وښايه را نشم کوالی ماته يي 

شان سره  ته چه کله دلمانځه اراده اوکړې ، نو په ښه: 
اهلل ) او  تکبير  مخ کړه اودس اوکړه ، بيا دقبلې په لور 

بيا د قران هغه برخه ولوله کومه چه اسانه ووايه ( اکبر
( بيړه مه کوه ) وي بيا ته په اطمئنان سره رکوع اوکړه 

ارام سره سجده بيا په بيا پورته شه او برابر ودريږه ، 
سره کښينه اوکړه ، بيا دسجدې څخه وروسته په ارم 

بيا دوهمه سجده په ارام سره اوکړه ، او همدارنګه 
په همدغه شان سره ( رکعتونه ) خپل ټول لمونځ 

  ۔( ) . اداکړه 
او  جلسه                     وينا ده چه رکوع سجده  قومه  دعلماو

وخته  ېترهغ( د دوو سجدو په مينځ کښې ناسته ) 
پوري نه صحيح کيږي ، تر څو چه په کښې اعتدال 
ونه کړی شي ، يعني دا ټول په ارام او اطمئنان سره ادا 

 .  ضروري دي او  الزم  کول 

                                                 

  ۔(٣٩٦)، صحیح مسلم (٦٩٣، ٦۵٦)صحیح البخاری  (  )
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پورتنی حديث دا الرښونه کوې چه د لمانځه په ارکانو 
واجب ( په ارام سره اداکول ) کښې تعديل او طمانيت 

يو حکم شرعي دي  چاچه دا پريښود ، نو هغه په 
او دا حکم دهغه په غاړه پاتي ،  وباندي عمل ونه کړ

او همدارنګه په رکوع او قومه کښې د اعتدال  په    وش
اړوند دنبوي حکم څخه  دا واضحه کيږي ، چه درکوع 

بايد اعتدال   نه وروستود سر راپورته کولو څخه
 . وکړی شي او بيړه ونه کړی شي  ا

ددي وجې نه لمونځ کونکی بايد يواځې درکوع څخه  
په راپورته کيدلو اکتفا ونه کړي ، بلکه درکوع څخه  
دراپورته کيدو نه وروسته بايد هم په ارام سره 
 . ودريږي تر څو په قومه کښې هم اعتدال اوکړی شي 

درکوع څخه سر راپورته کولو نه وروستو د اعتدال په 
  :  حديثونه شته مثالوجوب باندي ګڼ شميرصحيح 

  َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :َعْن َأِبي َمْسُعوٍد اْلَبْدِريِّ َقاَل

ال ُتْجِزُئ َصالُة الرَُّجِل َحتَّى ُيِقيَم َظْهَرُه ِفي »

  .«لسُُّجوِدالرُُّكوِع َوا

دابو مسعود بدري رضي اهلل عنه څخه روايت دی  وايي 
د سړي لمونځ نه صحيح : دي فرمايلي  نبي کريم 
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مال کيږي تر څو چه په رکوع او سجده کښې خپله 
 ۔  ( ) .  کړې برابره نه 

دا حديث ښکاره او واضحه داللت کوې ، چه درکوع او 
اعتدال کول سجدې څخه سر راپورته کولو نه وروستو 

يو داسي رکن دی ، چه دهغې څخه پرته لمونځ نه 
 . صحيح کيږي 

دلمانځه څخه غالکونکی دمال   نبي کريم  همدارنګه
دغالګر څخه زيات بد معرفي کړی دی ، لکه څنګه 

 : ي د يچه په الندې حديث کښې راغل

أْسوأ  » : َقاَل َرُسوُل اهلِل : َعْن َاِبي َقَتاَدَة، َقاَل

ال ُيِتمُّ  النَّاِس َسِرَقًة الَِّذْي َيْسِرُق ِمْن َصالِتِه،

                                                 

تفریع ابواب استفتاح (٢٣١ـ٢٣٣/ )سنن ابوداود  (  )

( ٦٢٢)باب صالة من ال یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود : الصالة 

الصلب فی الرکوع  ۃباب اقام: کتاب االفتتاح( ١٣ /٦)نسائی  سنن

باب ما جاء فی من ال یقیم :ابواب الصالة ( ٦٦٧/ )،جامع ترمذی 

خزیمہ  صلبہ فی الرکوع والسجود ،صحیح ابن

ددي حديث  ۔( ٦٩٦ )صحیح ابن حبان (٢٩٦،٧٧٧، ٢٩)

سند صحيح دی لکه چه ترمذي او الباني وغيره رحمهم اهلل 

 (  ٧ / )    ضاحت کړیددي و
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: أو قال «َوال ُخُشوَعَهاُرُكوَعَها َوال ُسُجو َدَها 

 . « ال ُيِقْيُم ُصْلَبُه ِفي الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد»

ناکاره غل په خلکو کښې هغه دی ، چه دلمانځه څخه 
يعنې دهغې رکوع او سجده په ښه شان غال کوې ، 

اوهمدارنګه د هغه په لمانځه کښې سره نه ادا کوې ، 
خپله عاجزي هم نه وي ، او په رکوع او سجده کښې 

 ۔ ( ) . مال هم نه برابره وي  

لمونځ کونکی په لمانځه کښې  همدارنګه نبي کريم 
د ټونګو وهلونه منع کړی دی ، او ديته يي د منافقانو 
 لمونځ ويلی دی لکه په الندي حديث کښې راغلي دي 

 َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ِشْبٍل َقاَل َنَهى َرُسوُل اللَِّه

 َوَأْن ُيَوطَِّن  ،اْلُغَراِب َواْفِتَراِش السَّْبِع َعْن َنْقَرِة

  الرَُّجُل اْلَمَكاَن ِفي اْلَمْسِجِد َكَما ُيَوطُِّن اْلَبِعرُي

 

                                                 

کتاب  (٢/٦٠٩)صحیح ابن حبان  (٠ ٢/٣)مسند احمد  (  )

( ٣/٦٦٣)معجم کبیر (٦٦٦ )باب صفة الصالة : الصالة

کتاب ( ٧/٣٦٦)سنن دارمی  (٦٦٩/ )مستدرک حاکم (٣٦٦٣)

  ( ١١١ )باب فی الذی ال یتم الرکوع والسجود:الصالة 
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د عبد الرحمن بن شبل څخه روايت دی ، فرمايي چه 
د کار غه په څير د ټونګو وهلونه ، او                 نبي کريم 

څنګلو خوره ولو نه، او په مسجد کښې د ليوه په څير 
خاص نيولو نه لکه څنګه چه ځای د خپل ځان لپاره 

 ۔( )   . منع کړې ده   ېاوښ دخپل ځان لپاره ځاې نيس

              قومه کښې             کونکو غلطې په  لمونځدځنې  - 4
ټکی زياتوي ، او  “والشکر” دسره  “ربنا ولک الحمد  ”د
  .  څخه ثابت نه دی  نبي کريم د دا
د سهار په لمانځه کښې هميشه دعاء قنوت لوستل  -5

هميشه  ، او دضرورت په وخت کښې هغه پريښودل
دسهار په لمانځه کښې دعاء قنوت لوستونکې د انس 
 :رضي اهلل عنه په الندي حديث باندي استدالل کوې 

َيْقُنُت ِفي الُصْبِح َحتىَّ   َما َزاَل َرُسوُل اهلِل  »

سهار په به هميشه د   نبي کريم  « َفاَرَق الُدْنَيا

                                                 

عالمه (     )، سنن النسائی (٦۶٣)سنن ابو داود (  )

  الباني دې حديث ته حسن ويلي دي ، د تفصيل لپاره اوګوري

 ۔ (۶٦  )الصحیحۃ 
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د دنيا لمانځه کښې دعاء قنوت لوستله تر دې چه 
 ۔( ) . څخه جدا شو  يعنې وفات شو 

، ځکه چه ددي حديث ليکن دا حديث صحيح نه دی 
دار مدار په ابو جعفر راضي باندي دی ، او ددي په اړه 
امام ابن المديني ويلي دي ، چه په ده باندي اختالط 

وهم به راغلی وو، او ابوزرعه ويلي دي چه په ده باندي 
ډير راتللو ، ابن حبان ويلي چه ده به دمشهورو راويانو 

   ۔( )څخه منکر روايات په انفراد سره نقل کول  
 
 
 
 
 

                                                 

کتاب ( ٦/٦٦٦)سنن کبریٰ ( ٧٦ / ٣)مسند احمد  (  )

باب الدلیل علی انہ لم یترک اصل القنوت فی صالة الصبح  : الصالة 

باب : کتاب الوتر ( ٦/٣٩)سنن دار قطنی ( ٠٢ ٠١،٣ ٣) الخ

دا حديث ۔ ( ١٣ )صفة القنوت وبیان موضعہ ،شرح معانی اآلثار 

  .ضعيف دی لکه څنګه چه مؤلف ددي وضاحت کړی دی  

  (٦/٢٦ )تہذیب التہذیب  ( ٦)
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او داسې حديث هيڅ کله د دليل نيولو جوګه نه وي 
چه په هغې کښې داسې کمزوری راوي انفراد يعنې 

 . يواځي شي 
او که داحديث صحيح هم اټکل کړو ، نو بياهم په دې 

، ځکه ه د دغه خاص دعاء قنوت تعيين نه کيږي سر
               چه په دې حديث کښې هيڅ داسې دليل نشته چه 
                     د قنوت نه مراد دغه دعاء قنوت ده ، ځکه چه 

( په لمانځه کښې والړه ) د قنوت اطالق په قيام 
په عبادت باندي هميشوالی ( چپ کيدل ) سکوت 

کول ، دعا ، وغيره باندي کيږي، لکه داهلل تعالی 
               :ارشاد دی فرمايي  

     (ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ)

هغه څه دي چه خاص د اهلل تعالی لپاره  [.43: الروم]
هغه ته په اسمانونو، او زمکه کښې دي ، او ټول 

  .  ي عاجزي کو
  :همدارنګه اهلل تعالی فرمايلي دي 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې  ې   )

 [.3: الزمر]   (وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ
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هغه څوک چه شپه تيروي د سجدې او قيام په حالت 
کښې ، او داخرت څخه ويريږي او      ( په عبادت ) 

 ....    دخپل رب د رحمت او مهربانۍ اميد او طمع کوې 
 : همدارنګه اهلل تعالی فرمايلي دي 

                ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 .[44: التحريم]

هغې د خپل رب په خبرو يقين اوکړو او ( مريم ) او 
 . هغه د عبادت کونکو دجملې څخه وه 

زيد بن ارقم رضي اهلل عنه ويلي دي ، چه هرکله د اهلل 

                    .[463: البقرة]  (پ  پ   پ  ) تعالی دا وينا

او ودريږي اهلل تعالی ته تابعداری کونکې ، نازله شوه 
نو مونږ ته د چپوالي حکم وشو او دخبروکولونه په 

 ۔( ) . لمانځه کښې منع شو 

                                                 

باب : کتاب العمل فی الصالة (٦٣ـ٣/٦٦)صحیح بخاری  (  )

باب : تفسیر سورہ بقرہ ( ٦٠٠ )ما ینہی من الکالم فی الصالة

کتاب المساجد ومواضع (٣٦٣/ )وقوموا لللہ قانتین ،صحیح مسلم 

باب تحریم الکالم فی الصالة ونسخ ماکان من ابا حتہ :الصالة 

ابواب الصالة؛ باب فی نسخ الکالم ( ٦ ٣/ )جامع ترمذی (٢٣٩)

تفریع ابواب الرکوع والسجود ( ٢٦٣/  )فی الصالة،سنن ابوداود 

( ٧ /٣)سنن نسائی ( ٩١٩)الصالة  باب النہی عن الکالم فی: 

 ۔باب الکالم فی الصالة: کتاب السہو 
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ددي بحث خالصه داده چه هرکله د فقهاو او اکثرو 
  د قنوت اطالق په دې مشهورې دعاعلماو په نيز

باندي کيدلو او هغوې دا  “ اللھم اھدنی فیمن ھديت”
دا  پورې دژوند تر اخر  اوريدلي وو ، چه نبي کريم 

ه نه وروست   ، او همدارنګه دنبي کريم  دعا لوستله
نو هغوې د قنوت به صحابه کرامو هم دا دعا لوستله ، 

 .  داټکی  په خپله اصطالحې معنی باندي حمل کړه 
 ا ميدان ته راغلل او فتو هېفق دبيا ځنې داسې خلک 
خبر نه څخه و معنی ګانونور دي چه هغوې د قنوت د

او   دا وويل چه نبي کريم وو  نو هغوې په يقين سره 
 دهغه صحابه کرامو د سهارپه لمانځه کښې دعا قنوت 

 . هميشه لوستلې ده 
خو دبلې خوا څخه جمهورو علماو د دوې خالف کړی  

هميشه فعل نه   دی ، او ويلي دي چه دا دنبي کريم 
 ۔  ( ). څخه ثابت نه دي   بلکه دا دنبي کريم  و ،و

د تعجب وړ خبره داده چه دوې په صحيح هغه 
حديثونو باندې عمل نه کوې کوم چه په قنوت نازله 

                                                                                       

 ( ٦٧٦ـ٦٧٦/ )زاد المعاد  

 ۔(٦٦١/ )زاد المعاد  ( )
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باندې داللت کوې ، او دسهار په لمانځه کښې هميشه  
ت بددعا قنوت باره کښې چه کوم حديث دی چه ثا

 ! هم نه دی په هغې عمل کوې 

په اوسنۍ زمانه کښې په مسلمانانو باندې دهغوې  – 6
د دين او دنيا په اړوند ډير مصيبتونه او تکليفونه 
راغلي دي ، او ددي سره بيا هم قنوت نازله پريښودل 

خپل منځې اختالف وي دپوري چه د دېشوې ده ، تر
بل مدد او ومرسته نه کوي دوي په  ود وجې نه دي

خپلو ملکونو پردې ګڼل کيږي، او ددوي په ملکونو 
د تکليف  ر دی  ، په مسلمانانو باندي کښې د غيرو اث

او مصيبت په وخت کښې دلمونځونوپه اخري رکعت 
ويلو نه وروستو دنبي   “سمع اهلل لمن حمدہ” کښې د
نه قنوت نازله ثابته ده لکه چه په صحيح   کريم 

 :مسلم کښې د انس رضي اهلل عنه څخه روايت دی 

َشْهًرا َيْدُعوَعَلى َحيٍئ ِمْن    َقَنَت َرُسو ُل اهلِل »

يوه  نبي کريم   . «أْحَياِء اْلَعَرِب ُثمَّ َتَرَكُه
مياشت قنوت نازله لوستله او په دې کښې د عربو 
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  ( ) .کولې او بيا يي پريښوده ځنې قبيلو ته ښيري 
هم دسهار په  همدارنګه دابوهريره رضي اهلل عنه څخه

ل لوستلمانځه کښې تر يوې مياشتې پورې دعا قنوت 
  . ثابت دي 

ه په لمانځه کښې د قنوت د صحابه کرامو څخ  -3
نازله په وخت کښې د امين ويلو څخه پرته نور هيڅ  

وجې نه ځنې لمونځ  الفاظ وغيره نه دې ثابت ، نو ددي
ځنې ټکي  خپل ځان نه کونکي په لمانځه کښې د

زياتوي چه په هغې هيڅ ثبوت نشته ، دبيلګې په 
ټکې ويل او همدارنګه ( اشهد ) او ( حق ) توګه د دويو د 

چه کله کفاروته ښيري کيږي ، واو يا دمصيبتونو او 
شرونو دلري کولو دعا کيږي ، نو ځنې لمونځ کونکې 

نه نسکور کړې ، دا غلطې ده ځکه چه په خپل السو
 . دې باندي هيڅ صحيح حديث نشته 

                                                 

: کتاب المساجد و مواضع الصالة (١٧٩/ )صحیح مسلم  (  )

باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات اذا نزلت بالمسلمین نازلة 

باب : تفریع ابواب الوتر ( ٦١١ـ٦١٣ /٦)سنن ابوداود ( ٧٦٦)

با : کتاب التطبیق ( ٧٠ / ٦)نسائی (  ١١٢ )القنوت فی الصالة 

  ۔(٧٦ /٣)ب ترک القنوت ،مسند احمد 
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د دعا قنوت په وخت کښې دځنې لمونځ کونکو  -8
ځنې لمونځ کونکي په لمانځه کښې په دعا : غلطې 

په عين باندي د زير په ځاې  “یعزوال”قنوت کښې د 
 . زور وايي 

د دعا څخه وروسته په مخ باندې السونه راکش  -9
کول هم يوه غلطې ده ، ددي په اړوند عز بن عبد 
السالم تر دې پوري ويلي چه د دعا څخه وروسته په 

   ( ) .  مخ باندي السونه راکش کول دجاهالنو کار دی 

                                                 

په دې باره کښې کمزور او ضعیف حدیثونه شته کوم چه ددي (  )

په جائز والی باندي داللت کوې ، دهغې حدیثونو دجملې څخه یو 

ع ترمذې کښې د عمر رضي اہلل عنه څخه حدیث امام ترمذي په جام

روایت کړی دی ، ،او دوه حدیثونه امام ابو داود په سنن ابي داود 

کښې زکر کړي دي ، یو حدیث د سائب بن یزید عن ابیه دي او 

 . دوهم حدیث د عباس رضي اہلل عنه څخه روایت کړی دی 

البته ددي ټول حدیثونوپه کمزور والي باندي د محدثینو اتفاق دی ، 

د ترمذي روایت د شواهدو سره امام سیوطې ، او ومناوي ، او ابن 

حجر حسن حدیث ګرځولی دی ، لیکن ، ددي په خالف باندې امام 

ابو داود ، امام بیهقې ددې حدیثونو تضعیف کړی دی او همدارنګه 

امام الباني رحمه اہلل ددي حدیثونو پوره وضاحت او په راویانو 

انود ترجمې نه وروستو د علمې اصولو په رڼا باندي جرح او دراوی

کښې دا واضحه کړې چه دا روایتونه د شواهدو سره هم د حسن 

درجې ته نشې رسیدالی ، او دهغه چا غلطئ یي هم په ګوته کړي 

 . چا چه دا حدیثونه حسن درجې ته رسولي دي 

  (  ٦ تا ٦٦ /٦)'' ارواء الغلیل'' 
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دځنې لمونځ کونکو غلطې دا هم ده چه هغوې  -44
يي پوري خاص دوترو دعا قنوت درمضان اخري نيما

درمضان اخري نيمايي کوې ، ځکه چه دعاءقنوت 
پوري خاص نه ده ، بلکه په ټول کال کښې په وترو 

  . کښې دعاقنوت لوستل کيږي 

                     د اکثرو لمونځ کونکو ناپوهې داده چه هغوې  -   

 “اللهم اهدني فيمن هديت”  د قنوت نازله په مهال

وايي ، او د دي دعا د مصيبت وغيره سره هيڅ تړاو 
دا دعا يواځې په دعاءقنتوت دوترو کښې نشته ، بلکه 

 . ويلي شي 
همدارنګه په دې دعا کښې نور ټکې زياتول هم 
مناسب نه دي ، لکه ځنې امامان دمسجدونو په دې 

فلك احلمد على ما قضيت استغفرك ”دعا کښې

  (4) “وأتوب إليك

چه کوم الفاظ   بلکه دنبي کريم نه  ټکي زياتوې
ثابت وي دهغې اهتمام کول غوره دي ، ددي د وجې 

                                                                                       

  

فصل ( ٦٢٣/ )روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووی : (  )

 اوګورۍ فی القنوت۔ 
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نه مناسب داده چه دا الفاظ نه په دعا قنوت کښې 
 . وويل شي ، او نه په قنوت نازله کښې 

باندي درود  ويل د عمر رضي   البته په نبي کريم 
اهلل عنه په زمانه کښې د ابي بن کعب رضي اهلل عنه 

   ( ) . دامامت په اړوند حديث کښې ثابت دي
نو په دې باندې سلفو عمل کړی دی ، اګر که ابن 

 ۔ ( ).  حجر رحمه اهلل ددې انکار کړی دی 

 
 
 
 
 

                                                 

جماع ابواب ذکر الوتر ( ٢٢ ـ٦/٢٧)صحیح ابن خزیمہ  (  )

باب فی بیان وترہ صلی اہلل علیہ وسلم فی : وما فیہ من السنن 

 ( ٠٠  :ص)الیلة التی  بات فیها ابن عباس عندہ 

حافظ ابن : پاملرنه ( ٩٣:ص)تلخیص الحبیر : اوګورې  ( ٦)

حجر باندي دا تنقید صحیح نه دی ، ځګه چه هغه په صحیح ابن 

خزیمه ددي اثر تضعیف نه دی کړی ، بلکه هغه په سنن نسائي 

کښې دمرفوع حدیث تضعیف کړی دی ، او په دې کښې هغه په حق 

باندي دی ، عالمه الباني هم همدا نظر لري ، او عالمه نووي چه 

ی په المجموع کښې نو هغه سهوه شوی دی ددي تحسین کړی د

(٣/١٩٩ ) 
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واضحه ده چه دعا قنوت په وترو کښې د رکوع څخه 
رکوع څخه دمخکښې لوستل کيږې ، او قنوت نازله 

 پرته درمضان داخري نيمايي  وروستو لوستل کيږي،
ځکه چه هغه د دواړو قنوتو سره مشابهت لري                  نه

کوم يو مصيبت تکليف او باندي کله چه په مسلمانانو 
وغيره راشې ، لکه څنګه چه په هغه اثر ازميښت 

   ( )کښې راغلي دي کوم چه ابن حجر روايت کړی دی 
( )   

ن تر دې چه ا) په قنوت کښې دځنې غلطيانو څخه 
هغه څوک هم په دې غلطې کښې واقع دي ، څوک 
چه ددې دعا دسهار په لمانځه کښې هميشه دلوستلو 

هغه داده چه دا دعا ډيره اوږده لوستل        (  قائل دي 
( په اهلل قسم ) ما زز ډير اوچتول ، ااوپه هغې باندې او

کوم چه ځنې داسې خلک هم ليدلي دي ،  چه مي
مشهور دي او ورته په ګوتو باندي اشاري کيږي ،  

کومه ) هغوې د سهار په لمانځه کښې هغه دعا قنوت 
چه مشروع هم نه ده لکه دمخکې تحقيق نه معلومه 
                                                 

جماع ابواب ذکر الوتر (٢٧ ـ٦/٢٢)صحیح ابن خزیمہ  (  )

التی بات فیها ابن  ۃباب فی بیان وترہ فی اللیل:وما فیہ من السنن 

 ۔(٠٠  )عباس عندہ
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په ډير اوچت اواز سره وايي لکه چه د جمعې په ( شوه 
ورځ باندي خطبه وايي ، همدارنګه ډيره زياته اوږده 

ټکو (  دشعر)وې چه په  مقفی يي لولي او کوشش ک
کوشش يي هم کوې  ښائستداو  يسره يي ادا کړ

ددي په وجه باندې لمونځ کونکو زړونه سختيږي ، او 
د اهلل نه په دې ښائست او مقفی ټکو سره غافله کيږي  
نو په دې کار کښې خير نشته بلکه دا دشر کار دی  

 . شکايت يواځې اهلل تعالی ته دی خو 

دځنې لمونځ کونکو غلطيانې   په سجده کښې  

د سجدې په مهال دځنې لمونځ کونکو غلطياني ډيري 
کښې اګر که په دې  ځنې په الندي ډول بيانيږيدي ، 
هغه څه ) ي د لمانځه د سنتو او مکمالتو غلطيانډيري 

  . سره تړاو لري ( چه لمونځ ورباندې پوره کيږي 
 د سجدې اندامونه په زمکه صحيح نه کيښودل  –  

ُأِمْرُت َأْن  :َقاَل َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَِّبيِّ )

 َواالْنِف،َواْلَيَدْيِن َاْلَجْبَهِة :َسْبٍع ُجَدَعَلىَأْس

بن عباس  رضي عبد اهلل (  َوالَقَدَمْيِن َوالرُّْكَبَتْيِن،
فرمايلي    نبي کريم چه  څخه روايت دیاهلل عنهما 

حکم شوی دی چه زه په ووه اندامونو سره ته ما : دي 
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دواړه په اندام ) سجده اوکړم ، مخ سره د پوزي نه 
دواړه السونه ، او دواړه زنګنونه ، او دواړه ( شمار دي 

 . نه  ومقد
(4)

 ۔

دا حديث دا الرښونه کوې چه د سجدې اندامونه اوه 
دي  او دلمونځ کونکي لپاره مناسب ده  چه په دې ټولو 

 . باندي په صحيح توګه سجده اوکړې 
ال صالة لمن ال  »: فرمايلي دي  همدارنګه نبي کريم 

  « يمس انفه االرض ما يمس الجبين
دهغه چا لمونځ نه کيږي ، چه دتندي په څير خپله 

 ۔  ( ). پوزه په زمکه ونه لګوې  

                                                 

باب اعضاء : کتاب الصالة ( ٣٢٢/ )صحیح مسلم  (  )

،سنن (١٩٠)وعقص الراس السجود والنہی عن کف الشعر والثوب 

باب السجود علی االنف : کتاب التطبیق  (٧٢ ـ٦/٧١)نسائی 

باب السجود علی :کتاب االذان ( ٦٩٦ـ٦/٦٩٢)،صحیح بخاری 

سنن ابن ماجہ ( ٦ ٦)باب السجود علی االنف (٦٠٩)سبعة اعظم 

( ٦٦١)باب السجود : کتاب اقامة الصالة والسنة فیها ( ٦٦٧/ )

باب السجود علی سبعة اعظم : کتاب الصالة( ٧/٣٠٦)سنن دارمی 

  ۔(٦٩٦،٣٠٦/  )مسند احمد (١٣٢ )وکیف العمل فی السجود 

دمخکني حدیث الفاظ د ابن عباس رضي اہلل عنه په          : پام لرنه        

روایت کښې دي ، او د عباس بن عبد المطلب په روایت کښې الفاظ     

ه کوي ، نو ورسره دهغه اوه کله چه بنده سجد: داسې  راغلي دي 

او اندامونه هم سجده کوي دهغه مخ او دهغه دواړه څنګلي ، 

 .زنګنونه  او دواړه   قدمونه 
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په دې سره دهغه چا غلطې ښکاره کيږي ، څوک چه 
په سجده کښې خپل تندي په زمکه ږدي خو پوزه بيا 
د زمکې سره نه لګوې ، يا دواړه قدمونه د زمکې نه 
پورته کوې ، او يايي په يو بل دبره داسې کيږدي چه 

پنځو يا د زمکې سره نه وي لګيدلي ، نو دده سجده په 
سجدي اوه معلوم پږو اندامونو سره راځې او دش

 . لکه څنګه چه مخکښې حديث کښې ذکر شو اندامونه 
هغه چاته فرمايلي وو ، چه په لمانځه   نبي کريم 

 :کښې غلطې کوله

کله چه سجده کوې  «َذا َسَجْدَت َفَمكِّْن ِلُسُجْوِدَكإ»
  ۔( ). کيږده اندامونه په ښه توګه 

                                                                                       

باب وجوب وضع : کتاب الصالة (٣١٦/ )سنن دار قطنی (  )

دې حدیث ته امام درقطني مرسل ویلی دی ، ځکه ۔    الجبہة واالنف

چه ددي په نظر دا حدیث یواځې ابو قتیبه مسند روایت کړی دی  

کښې فرمایلي ابو قتیبه ثقه  التحقیق'': لیکن عالمه ابن الجوزي په

راوي دی امام بخاري تري هم روایت کړی دی ،  او دثقه راوي 

ی علی سنن الدار قطنی التعلیق المغن: زیادت معتبر دتفصیل لپاره 

  اوګورۍ۔(٦١٩/ )

تفریع ابواب استفتاح ( ٢٣٦ـ٢٣٦/ )سنن ابو داود  ( ٦)

( ٦٢٩)باب صالة من ال یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود : الصالة

عالمه الباني دې حديث ته حسن ويلی  ۔( ١/٣١٠)مسند احمد 

  اوګورۍ (٧٦ / )صحیح سنن ابی داؤد ) دی ، تفصيل لپاره  
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 :سجده کښې بيړه کول په  -4
په رکوع او قومه کښې مو ځنې غلطيانې ذکر کړې او 

دهغه چا د لمانځه  دا مو هم ذکر کړه چه نبي کريم 
د فساد فيصله کړې ده څوک چه په رکوع او سجده 

او  مال نه سيده کوې بلکه بيړه کوېکښې خپله 
هغه چاته چه لمونځ په   همدارنګه نبي کريم 

اکوو ، دا حکم کړی وو ، چه په صحيح توګه نه اد
 اطمئنان سره سجده کوه ، او همدارنګه نبي کريم 

چه بد ترين غل هغه دی ، چه دلمانځه : فرمايلي دي 
څخه غال کوي دهغې رکوع او سجده په ښه توګه نه 

 .               اداکوې 

اطمئنان وي هغه داسې ښه بايد کښې په سجده وغيره 
ادا اندامونو سره په ښه توګه سجده بايد په اوه  چه

 .دواړه څنګلې بايد داسې خوري کړی شي کړی شي
خپل بايدچه قبلي ته مخامخ وي ، او دالسونو ګوتې  

ځ کښې يوځاي وي ، او دغوږونو يا د اوږو برابر ې نمي
داسې پورته کړی شې  قدمونه بايد وي او همدارنګه

ښپو ګوتي بايد دقبلي په چه د يو بل سره يو ځاې اود
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او څنګلي د زمکې نه پورته وي ، او دومره بايد  لور وي
 . چه د تخرګونو سپين والی ښکاره شې ې وکالو 

او په سجده کښې بايد بيړه ونه کړی شې ترڅو هر 
 او ودسجدي اندامونه  اندام خپل ځاي ته ورسيږي

   .  ې د په ښه شان سره په زمکه ولګول شباي

 په اړوند ځنې غلطيانې د سجدې -6
غلطيانې ذکر شوې او دهغې څخه                      مخکې ځنې 

 شوهمعلومه د سجدې کولو صحيح طريقه هم واضحه 
ځنې لمونځ کونکې په سجده کښې يوڅه شمير 

ي سجده کښې دنبدغه تر دې چه په غلطيانې کوې 
طريقه نه ليدل کيږي ، او ځنې خلک خو بيا  کريم 

د ځنې منهياتو ارتکاب هم کوې کښې  په سجده
حاالنکه د سجدې په مهال بنده خپل رب ته ډير نيږ 

 . دي وي 
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 :  ی ددې مسئلې وضاحت په الندي ډول د
ځنې لمونځ کونکې په سجده کښې خپلې مټې                        

د تخرګونو سره لګوې او سنت داده چه بايد دا دواړه 
ديو بل څخه لري او جداشې ، او همدارنګه خپله خيټه 
د وره نونو سره لګوې ، حاالنکه سنت داده چه خيټه 

او څنګلې بايد د وره نونو څخه لري او جدا وساتل شې  
 . د اوګو يا د غوږونو برابر کيښودل شې د باي

                         په دې مخکې ذکر شوي جدا والي کښې بايد ليکن 
د حد څخه تجاوز ونه کړی شي ، او نورو خلکو ته بايد 

 . تکليف ورنه کړی شې 

ځنې لمونځ کونکې په لمانځه کښې د ځناورو سره 
انځه سپکاوی مشابت اختياره وي ، او په دې سره د لم

او دهغې څخه بي پروايي راځې ، لکه ځنې لمونځ 
کونکې په لمانځه کښې د ګيدړ په څير يو خوا بل خوا 
ګوري او ويا دسجدې په مهال السونه دځناورو په څير 

 په زمکه غوړه وي آودکارغانو په څيرټونګي وهې 
او يا په مسجد کښې دخپل ځان لپاره د اوښ په څير 

يا داسونو دلکيو په څير دسالم ګرځولو اوځاې نيسې 
 . په مهال السونه خوزوي 



444 

 

 نيغلطياځه کي دلمونځ کونکو ه لمانپ
 

 

په اسالمې : عالمه ابن قيم رحمه اهلل فرمايلي دي 
ه باڼډدحيواناتو ، شيطانانو ، ښځو ،  شريعت کښې

چيانو ، او هر ناقص څيز سره د مشابهت اختياره ولو 
 . نه منعه راغلې ده 

ورو ددي دوجې نه په لمانځه کښې د ډيرو ځنا
دمشابهت څخه منعه راغلې ده ، خو ناپوهه خلک په 

 . هغې کښې واقع کيږي 

اْعَتِدُلوا » :َقاَل  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن النَِّبيِّ 

ِفي السُُّجوِد َوال َيْبُسْط َاَحُدُكْم ِذَراَعْيِه ِانِبساَط 

 .«اْلَكْلِب
دانس بن مالک رضي اهلل عنه څخه روايت دی فرمايي 

تاسو په سجده کولو کښې : فرمايلي دي    نبي کريم
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برابر والی کوي ، اودسپي په څير خپلې څنګلې  په 
 ۔ ( ). زمکه مه غوړه وې 

ښپې                 ليکن افسوس په دې چه د سجدې په مهال 
د زمکې څخه پورته کول ، او ګوتې قبلې لور ته نه 

داهغه ځنې غلطيانې دي چه ډير لمونځ کونکې ګرځول 
په کښې واقع کيږي شايد چه ددې کتاب                           

د لوستلونه بعد دوې ددې غلطيانو څخه ځانونه 
وژغورې ، اهلل تعالی څخه دعا کوو ، چه مونږ او تاسو 
ټولوته دنبي کريم او دهغه د صحابه کرامو تابعدارې را 

 ۔ (آمین) ۔ په برخه کړې 

                                                 

باب : کتاب مواقیت الصالة ( ٢ /٦)صحیح بخاری    (  )

باب : کتاب االٔ ذان(  ٦/٣٠)،(٢٣٦)المصلی یناجی ربہ عز و جل 

( ٣٢٢/  )صحیح مسلم ( ٦٦٦)ال یفترش ذراعیہ فی السجود 

باب االعتدال فی السجود ووضع الکفین علی االرض  : کتاب الصالة 

: رکوع والسجود تفریع ابواب ال(٢٢١/ )سنن ابوداود (١٩٣)الخ 

ابواب الصالة ( ٦٣٣/ )جامع ترمذی ( ٦٩٦)باب صفة السجود 

کتاب  (١٣ /٦)باب ماجاء فی االعتدال فی السجود ،سنن نسائی :

باب : کتاب التطبیق ( ٧٩ /٦)االعتدال فی الرکوع :االفتتاح 

باب : کتاب الصالة( ٦ ٧/٣)االعتدال فی السجود ،سنن دارمی 

احمد مسند (١٣٦ )قرة الغرابالنہی عن االفتراش ون

(١،٦٦١،٦٦٩،٦٩ ٦، ٩ ،٦٩ ،٦٦ ،٢  ،٠٩ /٣  ) 
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همدارنګه د سجدې په مهال د السونو ګوتې راغوڼډول 
او يوه ښپه په بله کيښودل داهغه غلطې ده چه ډير 
لمونځ کونکې په کښې مبتال دي ، اهلل تعالی دې مونږ 

   (آمین)  .او هغوې ته د سمې الري هدايت اوکړې 

دسجدې ځنې اندامونه ښکاره کول او په زمکه  – 4
  . باندې پرته د څه حاېل څخه سجده الزم ګڼل 

ُكنَّا  :َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل

ِفي ِشدَِّة اْلَحرِّ َفِإَذا َلْم   ُنَصلِّي َمَع َرُسوِل اهلِل 

َيْسَتِطْع َأَحُدَنا َأْن ُيَمكَِّن ْجبَهتُه ِمْن اأَلْرِض 

 .َبَسَط َثْوَبُه َفَسَجَد َعَلْيِه

دانس بن مالک رضي اهلل عنه څخه روايت دی فرمايي 
سره  په سخته ګرمۍ کښې  چه مونږ به دنبي کريم 

ګرمۍ دوجي لمونځ کولو ، کله چه به يو کس د سختې 
نه نشو کوالې چه په زمکه سجده اوکړي ، نو خپله 
جامه به يي خوره کړه او په هغې باندې به يي سجده 

 ۔ ( ).  اوکړه 

                                                 

کتاب (٣/٦٠، ٦٣ـ١٩٦،٦/٦٦/ )بخاری  صحیح (  )

کتاب مواقیت (٣٦٢)باب السجود علی الثوب فی شدة الحر:الصالة

: کتاب العمل فی الصالة ( ٢١٦)باب وقت الظہر عند الزوال:الصالة
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هغه ددي حديث څخه په : عالمه شوکاني ويلي دي 
د سجدې کولو چه د بدن سره نښتې وې  جامه باندې 

 ۔  ( ). جواز معلوميږي 
چه همدانظر د امام ابو حنيفه : امام نووي ويلي دي 

رحمه اهلل او جمهورو علماو دی ، البته امام شافعې 
رحمه اهلل دا حديث په جدا جامه باندې حمل کړی 

 ۔ ( ) .  دی 
 
 
 

                                                                                       

/  )صحیح مسلم ( ٦٠٦ )باب بسط الثوب فی الصالة للسجود 

باب استحباب تقدیم الظہر : کتاب المساجد ومواضع الصالة( ١٣٣

( ١٣٠/  )سنن ابوداود ( ٧٦٠)فی اول الوقت فی غیر شدة الحر 

جامع ترمذی (٧٧٠)باب الرجل یسجد علی ثوبہ : کتاب الصالة 

با ب ماذکر من الرخصة فی السجود علی : ابواب الصالة( ١٠٢/ )

باب : کتاب التطبیق (  ٦ /٦)حر والبرد ،سنن نسائی الثوب فی ال

کتاب اقامة الصالة ( ٣٦٩/ )السجود علی الثیاب ،سنن ابن ماجہ 

( ٠٣٣ )باب السجود علی الثیاب فی الحر والبرد : والسنة فیها 

باب الرخصة فی السجود : کتاب الصالة ( ٧/٣٣٢)سنن دارمی 

 (  ٠٠ /٣)احمد مسند ( ١٢٣ ) علی الثیاب فی الحر  والبرد
 ( ٦/٦٦٩)نیل االوطار (  )

 (  ٦ /٢)شرح مسلم للنووی ( ٦)
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د مريض د سجدې کولو لپاره يو څيز  - 5
 .ورپورته کول 

: َقاَل َعْنُهَما،َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر َرِضي اهلُل 

َرُجال ِمْن َأْصَحاِبِه َمِرْيًضا  َعاَد َرُسوُل اهلِل 

 ؛َفَدَخَل َعَلْيِه َوُهَو ُيَصلِّي َعَلي ُعْوٍد ؛َوَأَنا َمْعُه

َفَطَرَح  ؛فأومأ إَلْيِه ؛اْلُعْوِد َفَوَضَع َجْبَهَتُه َعَلى

َدْعَها » : َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ؛ َوَساَدًة َاْلُعْوَد َوأَخَذ

إْن اْسَتَطْعَت أْن  -ألِوَساَدَة: َيْعِني-َعْنَك 

َواْجَعْل  َتْسُجَد َعلَى األْرِض َوإال َفَأْوِم إْيَماًء 

 .«ُسُجْوَدَك أْخَفَض ِمْن ُرُكْوِعَك

دعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما څخه روايت دی  
د يو مريض ملګري پوښتنه کوله  فرمايي نبي کريم 

هغه ته په داسې حال  او زه ورسره  وم ، نبي کريم 
نبي کښې ورغی چه هغه په لرګي باندي لمونځ کولو ، 

او  و ورته اشاره  اوکړه ، نو هغه لرګی ګذار کړ کريم 
ورته وفرمايل چه  بالښت يي راوخيست نبي کريم 

زمکه  بالښت هم لري کړه ، که کوالې شي چه په
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، نو په زمکه سجده اوکړه ، او که په سجده اوکړې 
زمکه سجده نشي کوالې نو په اشاره کولو سره لمونځ 

 ۔  ( ) . ښکته کوه کوه ، او سجده د رکوع څخه 

 

 

 

 

                                                 

۔    ( ٣٦٦ : حدیث رقم( )٦٦٠ـ٦٧٩/ ٦ )معجم کبیر (  )

د دې حديث په سند باندې عالمه هيثمې جرح کوې : پاملرنه 

او فرمايي چه ددي حديث په سند کښې حفص بن سليمان 

مد ورته په صحيح منقري دی او هغه متروک دی ، او امام اح

قول کښې کمزوری ويلی دی ، البته ابن حبان ورته ثقه ويلی 

ليکن د عالمه هيثمي دا  ۔(  ٢ / ٦)،مجمع الزوائد دی ، 

جرحه صحيح نه ده ، ځکه چه حفص بن سليمان ثقه راوي دی 

، امام ابوحاتم ورته الباس به ويلی دی ، امام بخاري ، امام 

ه ثقه ويلی دی ، امام احمد ورته نسائي ، ابن حبان ، ابن ورت

صالح ويلی ، او ابن حجر همدا قول نقل کړی دی د تفصيل 

اوګور ۍ حافظابن حجر ورته په  (٦/١٠٦)تہذیب التہذیب : لپاره 

تقريب کښې ثقه ويلی دی ، او هرچه د حفص په نوم کمزوری 

راوي دی ، نو هغه حفص بن سليمان بزاري دی ، لکه څنګه 

 . لتهذيب کښې ددي وضاحت موجود دی چه په تهذيب ا
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   ميسہو واليناسبحان من ال په سجده سهوه -۶

 .ويل 
دځنې لمونځ کونکو غلطې داهم ده چه کله په لمانځه 

  نو په سجده سهوه کښې بياکښې سهوه شي ، 

وايي او ځنې په کښې  “سبحان من ال يسہو وال ينام”

   ځنې په کښې [30: مريم] "مح  جخمج  جح       دا ايت

 [٦٦٧ :البقرة]"ەئائىىائېېې)

ليکن په اسالمي شريعت کښې ددي هيڅ د باور  وايي
 . وړ اصل نشته 

غلط يو په لمانځه کښې دامام سهوه کيدلو په اړه  -3
 : ګمان 

په دې مقام باندې بايد دهغه چا غلط ګمان طرف ته 
اشاره اوکړو ، څوک چه دا ګمان کوې چه امام په 

لمانځه کښې ځکه سهوه کيږي يا ورباندې لوستل            
کډوډيږي ، چه مقتديانو په صحيح توګه طهارت 

وغيره نه وې کړې ، او په دې باره کښې په ( اودس)
 .  ندي باور کوې الندي روايت با
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َعْن َشِبيٍب َأِبي َرْوٍح َعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ 

  َِّعْن النَِّبي َفَقَرَأ  ؛َأنَُّه َصلَّى َصالَة الصُّْبِح

َأْقَواٍم َما َباُل  :الرُّوَم َفاْلَتَبَس َعَلْيِه َفَلمَّا َصلَّى َقاَل

 َفِإنََّما َيْلِبُس ؛الطُُّهوَرُيْحِسُنوَن  ُيَصلُّوَن َمَعَنا ال

 . َعَلْيَنا اْلُقْرآَن ُأوَلِئَك

چه            شبيب ابو روح د يو صحابي څخه روايت کوې 
دسهار لمونځ کولو او په هغې کښې    نبي کريم

سورت روم لوستلو نو دهغې لوستل ورباندې کډوډ شو 
اوفرمايل څه   کله چه يي لمونځ اوکړو ، نبي کريم 

وجه ده چه زمونږ سره ځنې خلک لمونځ کوې او 
نه کوې همدې ( اودس ) هغوې په ښه توګه طهارت 

   ۔(   ). په مونږ باندې لمونځ کډوډه وې 

                                                 

باب القرٔاة فی : کتاب االفتتاح (  ٦ ـ٦٠ / ٦ )سنن نسائی (  )

د سنن نسائي دا حديث ضعيف او کمزوری الصبح بالروم ۔   

دی ، لکه څنګه چه مؤلف رحمه اهلل ددي وضاحت کړی دی ، 

ضعیف سنن نسائی ''او عالمه الباني ورته هم ضعيف ويلی دی ، 

ليکن ددې حديث دضعف سبب هغه نه دی ، کوم   ۔( ٣)'' 

چه مؤلف ذکر کړی دی ، ځکه چه شبيب بن نعيم ابو حفص 
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دا حديث ضعيف او کمزوری دی ، ځکه چه په دي 
حديث کښې د شبيب څخه مراد ابن نعيم و او ديو بلې 

کنيه ده ابو روح  وينا مطابق ابن ابي روح دی ، دده
حمصي امام ابن القطان ويلي دي چه دده عدالت 

 ۔  ( ). نامعلوم دی 

                                                                                       

ثقه راوي دی امام ابن القطان خو ورته مجهول الحال  ويلی دی 

، ليکن نورو محديثو ورته ثقه ويلی دی ، د تفصيل لپاره 

همداوجه ده چه حافظ ( ٠ ٣ـ١/٣٠٩)تہذیب التہذیب : اوګورۍ 

ابن حجر په تقريب کښې د علماو د وينا خالصه ذکر کړيده ، 

ثقة من الثالثہ اخطأ  من عدہ فی ''    او حکم يي کړی دی چه

بلکه ددي حديث   د ضعف وجه هغه عبد الملک بن  'الصحابہ 

عمير راوي دی ، لکه چه عالمه الباني ددي صراحت کړی دی  

ته عبد الملک بن او ويلي دي چه ددي حديث راويان ثقه دي پر

عمير څخه ځکه چه دده حافظه کمزوري شوې وه ، بلکه ابن 

معين ويلي چه په ده باندي به په حديث کښې اختالط راتللو ،  

ابن حجر رحمه اهلل ويلي دي چه ده به کله کله تدليس هم 

 ( ٩٦/ )مشکوة المصابیح بتحقیق البانی : کولو

 (  ٣٠٩/ ١)تہذیب التہذیب   ( )
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او ددي نه عالوه په دې حديث کښې يوه بله وجه 
دضعف هم شته دی ، او همدارنګه د اهلل تعالی ددي 

دمفهوم هم    [١٧: فصلت ] " حجمج ىث يث  وينا
    . مخالف دی 

 

قعده ، تشهد ، سالم ، او په هغې کښې د ځنې لمونځ 
 : کونکو غلطياني 

اخيره قعده او تشهد د لمانځه دارکانو څخه دي ، او په 
دې دواړو کښې ځنې لمونځ کونکې غلطيانې کوې چه 
په هغې باندې تنبيه ورکول مناسب دي ، نو ددي 

 . لپاره يي په الندې ډول د ليدونکو مخې ته ډالۍ کوو

په  ي يھا النبأالسالم علیک د ه تشهد کښېپ -4
 : اړه غلطې 

 امام بخاري په خپل صحيح کښې د نبي کريم 
حديث ذکر کړی دی ، چه کله په تاسو کښې يو کس 

  لمونځ کوې نو هغه دې 

التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السَّالُم َعَلْيَك »

(4)ووايي ........ .«َوَرْحَمُة اللَِّه َوَبَرَكاُتُهَأيَُّها النَِّبيُّ 
 ۔

                                                 

 بخاری ح یصح (  )
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حافظ ابن حجر رحمه اهلل ويلي دي چه ددي حديث په 
ځنې نورو طريقو کښې داسې الفاظ راغلي دي کوم چه 

په زمانه او دهغې دزمانې څخه وروستو  دنبي کريم 
زمانه کښې د فرق او جدا والي غوښتنه کوې هغه داسې 

په زمانه کښې د مخاطب صيغه  چه د نبي کريم 

                 او د نبي کريم (  السَّالُم َعَلْيَك َأيَُّها النَِّبيُّ) يعنې
                      غائب صيغه د  د وفات کيدلو نه وروستو

لکه څنګه چه امام  شې ولوستل (ي السالم علی النب )
 ( 4344)کتاب االستیذان : بخاري په خپل صحيح 

نمبر حديث کښې د ابو معمر بن مسعود په ( 3434) 
طريقې سره روايت کړی دی ، هغه د تشهد طريقه 

 وهو بينا أظهرنا)  بيان کړی ده او ويلي يي دي چه

دا به مونږ هغه وخت ويلو چه  ( السالم قلنا قبض فلما
او چه کله وفات زمونږ په مينځ کښې وو  نبي کريم 

                                                                                       

کتاب االٔ ذان   (٣/٣٧٢ ، ٣ ،٣ /  ،٣٦٠،٣/٦٧،  ٦/٣)    

باب ما یتخیر من الدعاء بعد (  ٦٣)باب التشہد فی اآلخرة : 

باب من سمی : کتاب العمل فی الصالة ( ٦٣٢)التشہد ولیس بواجب 

( ٦٠٦ )قوماو سلم فی الصالة علی غیرہ مواجہة وهو ال یعلم  

( ٧٦٣٠)باب السالم اسم من اسماء اہلل تعالیٰ : کتاب االستیذان 

: کتاب التوحید ( ٧٣٦٦)باب الدعاء فی الصالة : کتاب الدعوات

 ( ٦٣٦٦)'' السالم المومن '' باب قول اہلل تعالیٰ 
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          شو نو دهغه د وفات کيدلو څخه وروستو به مونږ       

دا الفاظ په صحيح بخاري  ويلو( ي السالم علی النب )
ابو عوانه په خپل صحيح کښې البته  کښې راغلي دي

اوهمدارنګه ،سراج ، جورقاني ، ابونعيم اصبهاني ، او 
بيهقې د امام بخاري استاد ابونعيم پوري دا حديث په 
:  مختلفو طريقو سره په دې دالفاظو تخريج کړی دی

                    دفات څخه وروسته به مونږ دنبي کريم 

ويلو او همدارنګه ابن ابي شيبه (  يالسالم علی النب )
 ۔  ( ) .  دابو نعيم نه هم روايت کړی دی 

                                                 

د درود ویلو په اړه مخکې ذکر ( ١ ٣/ ٦)فتح الباری  (  )

شوی نظر د عبد اہلل بن مسعود او ځنې نورو صحابه کرامو ودی ، 

په دې  لیکن دجمهورو صحابه کرامو او تابعینو فقهاو او محدثینو

اتفاق دی چه درود دنبي کریم صلی اہلل علیه وسلم په زمانه او 

همدارنګه دهغه د وفات کیدلونه وروستو په همدغه صیغه د 

مخاطب باندې ویل کیږي ، اوهمدا نظر راجح او وقوي دی ، ځکه 

چه دا په مرفوع احادیثو وسره ثابت دی ، او همدارنګه د تشهد په 

نبي کریم صلی اہلل علیه وسلم دا وینا چه اړه راغلي احادیثو کښې د

کښې چه کوم '' ولکن قولو ا ''او همدارنګه  '' اذا صلی احدکم ''

دخطاب صیغې دي دا تر قیامته پوري هر چاته شاملیږې حاضر وي 

او که غائب وي ، لکه څنګه چه د اوداسه ، لمانځه ، حج ، زکات 

، او داسې وغیره باره کښې د خطاب صیغې هر چاته شاملیږي 

هیڅ حدیث نشته چه په هغې کښې نبي کریم صلی اہلل علیه وسلم 

 . دغائب لپاره جدا تشهد ذکر کړی وي 



444 

 

 نيغلطياځه کي دلمونځ کونکو ه لمانپ
 

 

                     په لمانځه کښې د تشهد يا درود په مهال لفظ -4
  :زياتول   “سیدنا” د

د حافظ ابن حجر رحمه اهلل څخه په لمانځه يا د لمانځه 
باندې د درود ويلو په اړه   نه بغير په نبي کريم

باندې   په     وشوه ، چا ايا په نبي کريمپوښتنه 
 درود ويلو کښې لفظ د سيدنا ويل شرط دي ؟ 

علی سیدنا  اللھم صل  ”د مثال په توګه داسې ويل چه

ا ي  “سید ولد آدم” يا “علی سید الخلق”يا  “محمد

                                                                                       

بر سیره پر دې چه په  طحاوي ، بزار ، طبراني ، کښې د عبد اہلل  

بن زبیر په روایت ، او په مسند احمد ، او طبرانې کښې د عبد اہلل 

تصریح ده چه نبي کریم  بن مسعود په روایت کښې په دې خبره

صلی اہلل علیه وسلم همدغه تشهد لوستلو ، او همدا تشهد یي 

دمخاطب په صیغې سره صحابه کراموته ښودلی وو ، او په هغې 

کښې دغائب او حاضر هیڅ فرق نه دی کړی ، او همدارنګه 

صحابه کرام به د جهاد او غزاګانو وغیره په سفرو تلل ، او ځنې 

هم وو، چه دنبي کریم نه به لیرې وسیدل ، ددې صحابه کرام داسې 

څخه داخبره ښه واضحه کیږي ، چه درود ویل د خطاب په صیغه 

سره دا یو امر تعبدي دی او خپل عقل او قیاس لره په کښې هیځ 

دخل او ګنجائش نشته ، نو ددې وجې نه قیاس دعبد اہلل بن مسعود 

د د مخاطب په صیغې رضي اہلل عنه  قابل د قبلولو  نه دی ، او تشه

سره لوستل مسنون دی دیته دغلطې نسبت کول خپله غټه غلطې ده 

 . 
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ويلو باندې اکتفا  “علی محمد اللھم صل”واځې ي
 . اوکړی شي 

او همدارنګه ايا لفظ د سيدنا ويل غوره دي ، ددې 
لپاره چه دهغه په حق کښې لفظ د سيد  راغلی دی  

دا په دې وجې نه چه له  اوکه د دې پريښودل يي غوره 
 دنبي کريم نه ثابت نه دی ؟ تشهد کښې 

ابن حجر رحمه اهلل د دې پو ښتنې په جواب کښې 
چه هغه الفاظ ويل غوره کوم چه په حديث : ويلي دي 

کښې راغلي وي ، او داسې څوک نشې ويلی چه کيدی 
دا لفظ د سيد د عاجزۍ په خاطر   شي چه نبي کريم 

ه لفظ د سيد پريښی وي، او دامت لپاره غوره دې چ
ووايي ، کله چه د نبي کريم ذکر اوکړې ، ځکه چه که 

دا ويل غوره وی ، نو دصحابه کرامو څخه او بيا به                 
 .د تابعينو څخه خامخا ثابت وی 

 
 
 
 
 



440 

 

 نيغلطياځه کي دلمونځ کونکو ه لمانپ
 

 

 او حال دادی چه په دې باره کښې د صحابه کرامو او 
خو په دې اثارو کښې  څخه ډير اثار نقل دي ،  تابعينو

ددې لفظ د سيد ويلو هيڅ دليل نشته ، امام شافعې 
  -اهلل تعالی دې دهغه درجې لوړي کړې  –رحمه اهلل 

ډير تعظيم کونکی  سره د دينه چه هغه  دنبي کريم 
کښې په خطبه خپل هغه کتا ب  دهم دی ، خو هغه 

 کوم چه د شوافعو لپاره د اساسې مرجع حيثيت لري 
 ۔(4)  ( اللھم صل علی محمد)  يلي ديدا سې و

 :پاملرنې 
  په دې ځاې کښې يو څو خبرو ته اشاره کول بهتره دي

            لفظ  « الصالةالتسيدوني يف »حديث د :لمړی -6

              صحيح نه دی بلکه صحيح لفظ  هغه  ( التسيدوني) 

او په  موضوعي دیدی خو داحديث ( ي التسودون )
  ( ) څ صحيح حديث نشتهدې معنی باندې هي

                                                 

 (٦٣ ـ٦٦: ص)صفة الصالة النبی     : (  )

ډیرو محدثینو دې حدیث ته موضوعي ویلی دی ، لکه عالمه      ( ٦)

سخاوي ، مال علي قاري حنفي ، وغیره ، همدارنګه عالمه 

چه دا حدیث سراسر : عجلوني د دعالمه ناجي څخه نقل کوې وایي 

دروغ دي ، عام خلک دا حدیث دبیانولو په وخت کښې په یا سره 

                    ه دی ، وایي بلکه صحیح لفظ په واو سر( سیدوني)
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ويلو  درودډير لمونځ کونکې په لمانځه کښې : همدو -4
                   مختلفو صيغو      په مهال د درود ابراهيمي د

څخه يو ه شريکه صيغه جوړوې لکه چه ځنې ( الفاظو ) 
                         :لمونځ کونکې په درود دکښې داسې وايي 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما )

يف  َعَلى آِل ِإْبَراِهيَموِإْبَراِهيَم َعَلى  َصلَّْيَت

ليکن دارنګه د مختلفو   (ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌدالعاملني 
صيغو څخه يوه صيغه جوړه ول جواز نلري ، ځکه چه 
عبادات ټول توقيفې دي ، او دځان نه په ماثور 

دي ، او دا  دعاګانو کښې زياتی يا کمی کول جائز نه
پورتنۍ صيغه د درود په هيڅ يو حديث کښې نه ده 
راغلې بلکه دا  د دې الندې دوه صيغو د درود څخه 

 .ده  ه شوېجوړ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد  -1

َعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنََّك وِإْبَراِهيَم على  َكَما َصلَّْيَت

اللَُّهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل  ،َحِميٌد َمِجيٌد

                                                                                       

: ص)موضوعات کبریٰ ( ٣٢٢ـ٦/٢١)کشف الخفاء   ( سودوني ) 

٣٧٢ ) 
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َعَلى آِل و ُمَحمٍَّد َكَما َباَرْكَت َعَلى ِإْبَراِهيَم

 (1)ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد 

َوَعَلى [ النيب األمي]اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد ”- 2

َباِرْك وِإْبَراِهيَم [ آل]َعَلى  آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت

يف  ِإْبَراِهيَم[ آل]َكَما َباَرْكَت َعَلى  َعَلى ُمَحمٍَّد

 (2) “َمِجيٌد ِإنََّك َحِميٌدالعاملني 

په اخره قعده کښې د تشهد ويلو نه : دريم   -۵
کښې د علماء کرامو وروسته د درود ويلو د حکم باره 

اختالف شته ، خو غوره او راجح قول د وجوب دی ، او 

                                                 

باب نمبر : کتاب االنبیاء ( ٧/١٠٦)صحیح بخاری    (  )

باب الصالة علی اہل : کتاب الصالة( ٦ ٦/ ٦)سنن کبری  (٠ )

کتاب ( ١٠/ ٣)سنن نسائی ( ٦٦٢٧)وہم آلہ  ملسو هيلع هللا ىلصبیت رسول اہلل

 ۔  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة علی النبی باب کیف : السہو 

تفریع ابواب الرکوع (  ٧٠ـ٧٠٠/  )سنن ابوداود  ( ٦)

سننن (  ٩٦)بعد التشہد  ملسو هيلع هللا ىلصباب الصالة علی النبی : والسجود 

بعد  ملسو هيلع هللا ىلصباب الصالة علی البنی: کتاب الصالة ( ٠ ٦/ ٦)کبریٰ 

يث حسن دی لکه څنګه چه عالمه الباني دا حد(  ٦٦١٩)التشہد 

کښې ددې صراحت  (٦١ )''   صحیح ابوداود'' اهلل په  رحمه

 .  کړی دی
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ددې دليل حديث د فضاله بن عبيد رضي اهلل عنه دی 
يو لمونځ کونکی وليده چه هغه په  چه نبي کريم 

لمانځه کښې  د اهلل تعالی حمد  او ثنا او همدارنګه په 
 باندې درود ونه وايو ، نبي کريم  نبي کريم 
چه ده په لمانځه کښې بيړه اوکړه ، بيا داهلل : اوفرمايل 

چه کله تاسو لمونځ کوې نو  :اوفرمايل   تعالی رسول
شروع کوې ، او په نبي يي خه د اهلل تعالی حمد او ثنا څ

باندې  د درود ويلو کوشش کوې ، او بيا   کريم 
 ۔( ) .خپل حاجت د اهلل تعالی نه اوغواړۍ 

زمونږ شيخ عالمه الباني رحمه اهلل په خپل کتاب                    
کښې هم د وجوب قول غوره (   صفة صالة النبي) 

 .  ( )کړی دی 
 
 

                                                 

تفریع ابواب ( ٧٦ / ٦)سنن ابوداود ( ٦ / ٧)مسند احمد ٣( )

عالمه الباني رحمه اهلل دې حديث ۔ (  ١٦ )باب الدعا ء : الوتر 

 (  ٦٦٦/ )صحیح سنن ابوداود  ،. ته صحيح ويلی دی 

صفۃ صالة النبی ( ٦)
     ،۔٦٦ : ص 
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تشهد نه وروسته د درود چه دا حديث د : هغه فرمايي 
ويلو په وجوب باندې ښکاره دليل دی ، ځکه چه په 

 . دې کښې د درود په ويلو باندې امر راغلی دی 
همدارنګه امام شافعې ، امام احمد دروستني قول 
مطابق ، او د دوې نه مخکې په صحابه کرامو کښې هم 
دځنې صحابه کرامو همدا نظر د وجوب وو ، ددې 

وجې نه چا چه امام شافعې ته په دې مسئله کښې                 
نو دهغوې د ا نسبت امام د شذوذ نسبت کړی دی ، 

عدل باندې بنا نه دی  ، لکه  شافعې ته په انصاف او
                     په خپل کتاب  هيتمي رحمه اهلل چه امام څنګه 

الدر المنضود في الصالة والسالم علی  صاحب المقام ) 
 .  ۔ ( ) کښې ددي وضاحت کړی دی  ( المحمود 

                                                 

عالمه صنعاني هم ددې حقیقت وضاحت کړی دی  د تفصیل (  )

   (٦٠/ ٣: العدة علی احکام االحکام شرح العمدة : ) لپاره اوګورۍ 

دا مسئله ډیره اختالفې ده د علماو په مینځ کښې  : پاملرنه 

دجمهورو علماو موقف دادی چه درود ویل واجب نه دي ، او د 

دوې په استدال کښې کافي وزن شته ، خو د وجوب په قو ل کښې 

احتیاط ډیر دی ، لیکن په دې مسئله کښې دومره زیات تشدد کول 

کن مقرر شي او په نه ویلو مناسب نه دي چه درود ویل د لمانځه ر

باندي د لمونځ د باطلولو حکم اوکړی شي ، ځکه چه هغه دالئل چه 

د درود په وجوب باندې داللت کوې په هغوې ټولو کښې نور 

احتماالت هم شته ، لکه څنګه چه عالمه شوکاني ددي تفصیلي 
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هم واضحه وې چه درود ويل   داخبره بايد: لورم څ - ۶
په لمړي  خاص نه دي  بلکهد دوهم تشهد سره يواځې 

  ( )   ۔تشهد کښې هم د درود ويل مشروع دي  
                                                                                       

وضاحت کړی دی ، سر بیره پر دې چه د فضاله بن عبید حدیث په 

چه مؤلف د وجوب استد الل کړی دی ، په هغې کښې کوم باندې 

نبي کریم صلی اہلل علیه وسلم هغه لمونځ کونکي ته د لمانځه د بیا 

کولو حکم نه دې کړی ، ددې وجې نه عالمه شوکانې هم د 

جمهورو علماو په څیر د عدم وجوب موقف غوره کړی دی ، د 

 ۔ ( ٣٠٠تا ٦٩٢/ ٦)نیل االوطار :   تفصیل لپاره اوکورۍ 

په دې مسئله کښې د مذکوره موقف په خالف باندې جمهورو (  )

سلفو او خلفو اتفاق کړی دی ، زما دعلم برابر په مخکنو علماو 

کښې یواځې امام شافعې رحمه اہلل او دهغه اصحابو داموقف اختیار 

کړی دی ، البته په روستنو علماو کښې د مؤلف په څیر شیخ ابن 

د دې موقف د مشروعیت او  باز رحمه اہلل او نورو علماو هم

عالمه شوکاني هم دې موقف طرف ته مائله : استحباب قائل دي 

دي ، او دوي په دې خپل موقف باندې د هغه ټولو حدیثونو په 

عموم باندې استدالل کوې کومو کښې چه په نبي کریم صلی اہلل 

علیه وسلم باندي د درود ویلو حکم راغلې دی ، دهغوې دجملي 

کښې دلمانځه ذکر هم راغلي دی ، دوې وایي چه په څخه په ځنو 

دې حدیثونو کښې د لمړي او اخرني تشهد هیڅ فرق او قید نشته ، 

نو ددې وجې نه دا حکم دواړه تشهدو ته شاملیږي ، همداوجه ده 

چه حافظ صالح الدین یو سف حفظه اہلل په خپل تفسیر کښې هم دې 

د اموقف مرجوح دی  ته واجب ویلي دي ، لیکن د تحقیق دمخې نه

، وجوب خو ال لیري خبره په استحباب باندې هم دلیل نشته ځکه 

وجوب باندې ترینه دلیل نیسې چه دا څومره احدیث چه دوې په 

د دوهم تشهد باره کښې دي ، لکه دراتلونکو حدیثونو نه هغه 

 :  دهغې وضاحت کیږي
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فرمايي عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما څخه روايت دی ،   ـ 

چه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم ماته د لمانځه په مينځ او اخره 

کښې تشهد راو وښود ، همدارنګه فرمايي چه کله به نبي کريم 

صلی اهلل عليه وسلم دلمانځه په مينځ يا اخره کښې په تشهد 

کيناست نو التحيات هلل تر اخره پوري لوستلو ، همدارنګه فرمايي 

هلل عليه وسلم به چه کله د لمانځه په مينځ چه نبي کريم صلی ا

کښې د تشهد څخه فارغه شو ، نو پا به څيده ، او چه کله به د 

لمانځه په اخره کښې په تشهد کيناست نو دتشهد نه وروسته به 

مسند احمد يي دعا غوښتله ، او بيا به يي سالم وګرځولو ،

(١/٩٥٤ ) 

ابراهیم بن سعد  داحدیث صحیح دی ، دامام احمد شیخ یعقوب بن

بن ابراهیم الزهري د خپل پالر نه ، هغه  د محمد بن اسحاق بن 

نه ، هغه  د عبدالرحمن بن اسود ( صاحب مغازي ) یسار بن خیار 

بن یزید بن قیس النخعي نه ، هغه د خپل پالر اسود نه ، اوهغه د 

 . عبد اہلل بن مسعود رضي اہلل عنه څخه روایت کړی دی 

ې راویانو کښې هر یو دخپل شیخ سره اتصال ثابت او دحدیث په د

دی ، لکه څنګه چه حافظ مزي ، او ابن حجر ددي صراحت کړی 

 . دی 

او هریو راوي ثقه هم دی ، لکه چه ابن حجر او نورو محدثینو دا 

وضاحت کړی دی ، یواځې په ابراهیم بن سعد باندې ځنې محدثینو 

وړ نه دی ، ځکه چه ددې کالم کړی دی ، لیکن هغه کالم د قبلیدو 

ثقة حجة تکلم فیه بال ) په تقریب کښې  راوي په اړه حافظ بن حجر

لیکلي دي ، البته محمد بن اسحاق په تدلیس باندې مشهور ( قادح 

دی لیکن په دې سند کښې هغه په تحدیث باندي صراحت کړی دی 

، ددي وجې نه دا سند د هر قسم ضعف او علت څخه پاک دی ، 

همدا وجه ده چه دا حدیث په دې زمانه کښې محدث احمد شاکر 

او  ( ٦٦ /٧)''سند احمد بشرح احمد شاکر م''صحیح کړی دی 
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مجمع الزوائد  ''،عالمه هیثمې هم ددي راویانو توثیق کړی دی

''(١٢ /٦) 

 

ـ عائشه رضي اہلل عنها فرمایي چه نبي کریم صلی اہلل علیه ٦

.                      وسلم به په دوه رکعتو کښې په تشهد باندې زیادت نه کولو 

  (٦/١٣٦٣)''مسند ابو یعلی ''

ددې حدیث سند صحیح دی ، دا حدیث دحافظ ابو یعلی  شیخ ابو 

معمر اسماعیل بن ابراهیم بن معمر بن حسن الهذلي الهروي د عبد 

السالم بن حرب المالئي ، او هغه د بدیل بن میسره العقیلي البصري 

نه ، او هغه د ابو الجوزاء اوس بن عبد اہلل الربعې البصري نه ، 

ائشه رضي اہلل عنها څخه روایت کړی دی  ، او دا ټول او هغه د ع

مجمع د صحیحینو راویان دي ، لکه څنګه چه عالمه هیثمې په 

او عالمه ابن حجر په تقریب کښې داخبره  کښې( ١٢ / ٦)الزوائد 

ذکر کړي ده ، او په دې راویانو کښې هر یو ثقه هم دی ، او د 

مزي او ابن حجر  حدیث سند متصل هم دی ، لکه څنګه چه حافظ

 ددې خبري وضاحت کړی دی ، 

ددې وجې نه د مسند ابو یعلی فاضل محقق ددې حدیث سند ته 

صحیح ویلي دي ، البته د ابو الجوزاء باره کښې امام بخاري ویلي 

خو امام ابن حبان او ځنې نورو ( في اسناده نظر ) دي ، چه 

ه خپل تاریخ محققینو ددې داسې توجیه کړې ده ، چه امام بخاري پ

کښې د ابو الجوزاء یو وروایت د عمرو بن مالک نکري په واسطې 

في ) سره نقل کړی دی ، او دهغې نه وروسته یي ویلي دي  چه 

ځکه چه عمرو دهغه په نیز کمزوری دی ، نو دا ( اسناده نظر 

جرحه په ابو الجوزاء باندي نه ده ، بلکه دا  جرحه په عمرو بن 

 . مالک باندې ده 

امام بخاري ددې قول مطلب دادی ، چه دابو الجوزاء سماع د ابن د

مسعو او عائشه رضي اہلل عنهما څخه ثابت نه ده ، د تفصیل لپاره 

 ( ٦٦١ـ٦٦٣/ )تہذیب التہذیب : اوګورۍ 
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لیکن دا قول درست نه دی ، ځکه امام مسلم د عائشه رضي اہلل 

کښې   (١٩٦)صحیح ) عنها څخه د ابو الجوزاء روایت په خپل 

اصالة ذکر کړی دی ګویا چه د ابو الجوزاء سماع د عائشه رضي 

اہلل عنها څخه د امام مسلم په نیز ثابت ده ، او همدارنګه دا سند                         

کښې عالمه الباني هم صحیح کړی دی ، (٦٦٣)سنن ابوداود ) په

قاء قو ل              ګویا چه د خپلې زمانې دوه لوې محدثینو په نیز د عدم ل

د اعتبار وړ نه دی ، البته  دزیر بحث حدیث باره کښې عالمه 

 البانې 

کښې لیکلي دي ، چه دا حدیث (٦٠ )'' صفة صالة النبی ''په  

کښې (٧ ٢٦)ضعیفہ  په منکر دی ، لکه چه ما ددې وضاحت 

   کړی دی ، د سلسله ضعیفه دغه برخه خو ما ته مالو نشوه ، خو          

د عالمه موصوف دغه قول ډیر زیات دتعجب وړ دی ، ځکه چه د 

حافظ ابو یعلی د شیخ اسماعیل بن ابراهیم په کوم باندې چه هیڅ 

قسم جرحه نشته ، له دې څخه وروستو د عبد السالم بن حرب نه 

سنن ابوداود   تر عائشه رضي اہلل عنها پوري دا پوره سند په

سند په روایت باندې دیو  کښې راغلی دی ، او دهمدې(٦٦٧)

حدیث په اړه امام ابو داود صراحت کړی دی ، چه دعبد السالم بن 

حرب شیخ بدیل بن میسره څخه یو ټولګي د لمانځه داواقعه نقل 

کړې ده ، لیکن د هغوې په روایت کښې ددې حدیث یوبرخه هم ذکر 

دامام ابو داود ددې تصریح سره امام البانې دې حدیث ته  –نه ده 

صحیح ویلی دی ، ګویا چه  عالمه الباني په نیز د ابوو الجوزاء 

سماع د عائشه رضي اہلل عنها څخه ثابته ده ، سربیره پر دې چه د 

عبد السالم بن حرب زیادت ، زیادت دثقه دی ، او زیادت د ثقه 

مقبول وي ، بیا څه وجه ده چه په همغه سند سره دمسند ابو یعلی  

 حدیث منکر دی ؟ 

ددینه چه د عبد اہلل بن مسعود حدیث د هغې قوې شاهد خم  سر ه

 ۔ واہلل اعلم بالصواب ۔دی 
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دا دواړه حدیثونه ددې وضاحت کوې چه نبي کریم صلی اہلل علیه 

وسلم په لمړي تشهد کښې په التحیات  باندې نور زیادت نه دی 

کړی ، سربیره پر دې چه دا الندې حدیث دعبد اہلل بن مسعود هم د 

چه نبي : ه تشهدو په فرق باندې داللت کوې ، هغه فرمایي دواړ

کریم صلی اہلل علیه وسلم به لمړی دوه رکعتو نه بعد تشهد دومره  

په بیړه کول ګویا چه په ګرم کاڼي باندي ناست دی                                   

ددې حدیث ټولو شارحینو ویلي دي چه  (ترمذی، ابوداود ،نسائی )

ددې حدیث نه هغه په لمړې تشهد کښې بیړه کول او دریم  مراد

رکعت ته پاڅیدل دي ، یعنې نبي کریم صلی اہلل علیه وسلم به په 

لمړي تشهد کښې دومره بیړه کوله لکه څنګه چه یو کس په ګرم 

کاڼي باندي ناست وې او په بیړه سره ترینه پاڅیږي ، او دا ښکاره 

په هغه صورت کښې کیدی شې  خبره ده ، چه دومره بیړه یو اځې

چه په لمړي تشهد کښې یواځې په التحیات ویلو باندې اکتفا اوکړی 

 . شې 

 

ددې دري مذکوره حدیثونو په  رڼا کښې داخبره د نمر څخه هم 

زیاته روښانه شوه چه هغه حدیثونه چه د درود ویلو حکم په کښې 

په هغې راغلی دی ، هغه ټول د دوهم تشهد سره تړاو لري ، لهذا 

سره په لمړي تشهد کښې په درود ویلو سره  د استحباب یا سنیت 

باندې دلیل نیول درست نه دې ، وجوب خو اللیري خبره ده ، سره 

ددینه چه  په دغه حدیثونه سره  د درود  وجوب په دوهم  تشهد 

کښې هم داحتمال څخه خالي نه دی ، لکه څنګه چه داخبره 

 مخکښې ذکر شوه ، 

باید هم واضحه وې چه د عائشه رضي اہلل عنها هغه داخبر دې 

روایت کوم چه امام بیهقي ، او امام نسائي دهغې تجریج کړی دی  

رکعته لمونځ د ( ٩)چه کله به نبي کریم صلی اہلل علیه وسلم نهه 

دشپې کولو نو په اتم رکعت کښې به په تشهد کیناست او دخپل رب 

کریم صلی اہلل علیه وسلم  نه به یي دعاګانې غو ښتلي اوپه نبي
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کښې ددي   ( )( کتاب االم ) امام شافعي رحمه اهلل په  
چه د لمړۍ قعدې او               : ذکر کړی دی ، هغه فرمايي 

د اخري قعدې الفاظ يو شان دي ، او په دې کښې 
زما د خبرې مطلب دادی چه تشهد او اختالف نشته ، 

 . درود يو دبل په ځاې نه کافې کيږي 

چاچه د سالم ګرځولونه مخکښې ځان بي اودسه  - 7
کړو نو دهغه لمونځ باطل شو برابره خبره ده که نفل 

  -لمونځ وې يا فرض وي 

                                                                                       

                         -باندي به یی درود هم ویلو او  بیا به یی سالم اوګرځولو 

دا حدیث اګر چه په دې په لمړې تشهد کښې د درود ویلو ذکر 

راغلی دی ، خو داحدیث د دوې لپاره دلیل نشې جوړیدلی ځکه چه 

انځه او فرضې لمانځه دا دنفلي لمانځه واقعه ده ، او وپه نفلي لم

  -کښې ډیر فرق دی چه هغه بحث ته ضرورت نلري 

همدا وجه ده چه په دې نفلي لمانځه کښې په اول تشهد کښې د دعا 

کولو هم ذکر شته ، خو په فرض لمونځ کښې ددې هیڅوک قائل نه 

دي ، تر دې چه شوافع کوم چه په لمړي تشهد کښې د درود ویلو 

هم دعا ته په دې تشهد کښې مکروه داستحباب قائل دي هغوې 

ددې وجې نه پاکستاني محدث  (٣/٦١٦)'' المجموع ''ویلي دي 

عالمه عطاء اہلل بهو جیاني په دې حدیث سره یواځې په نفلي 

لمانځه کښې په لمړي تشهد کښې د درود ویلو جواز ثابت کړی دی 

         ( )      (٦٠٦/ )التعلیقات السلفیة ، د تفصیل لپاره اوګورۍ  

(   ٦ / )    ٣ 
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ځنې لمونځ کونکې دا غلطې کوې چه په دوه  -8
دوه او دجمعې رکعتيز لمونځ کښې لکه د سهار لمونځ 

رکعته لمونځ او همدارنګه نفلي دوه رکعتيز لمونځ 
په څلور رکعتيز يا اوهمدارنګه   ( )کښې تورک کوې 

   -لمانځه کښې تورک نه کول  درې رکعتيز
                                                 

په دې مسئله کښې همدا موقف حق ته نیژدې دی ځکه  (  )

کښې دوائل بن حجر رضي اہلل عنه ( ٦١٠/  )چه په جامع ترمذې 

په حدیث کښې راغلي دي چه کله به نبي کریم صلی اہلل علیه وسلم 

په تشهد کیناست خپله چپه ښپه به یي وغوړه وله او ښۍ ښپه به 

  – یي ودروله

کښې دعائشه رضي اہلل عنها ( ٣٦٢/ )صحیح مسلم په صحیح 

روایت دی ، چه نبي کریم صلی اہلل علیه وسلم به هرکله د دوو 

رکعتو نه وروستو درود لوستلو او خپله چپه ښپه به یي وغوړه 

  –وله او ښي ښپه به یي ودره وله 

په دې کښې صراحت دی ، چه په هر قعده کښې افتراش دی یعنې   

چپه ښپه غوړه ول او ښې ښپه ودرول ، ځکه چه په لمړي روایت 

کښې افتراش مطلق ذکر دی ، برابره خبره ده چه لمړۍ قعده وې 

او که اخري قعده وي ،  روستو ترینه سالم ګرځول وي اوکه نه 

مستثنی ده کومه چه د   وي ددې عام حکم څخه یواځې هغه قعده

ابو حمید ساعدې رضي اہلل عنه په روایت کښې راغلې ده ، او هغه 

یواځې د دري رکعتیز او څلور رکعتیز لمانځه په اخره قعده کښې د 

تورک ذکر دی ، د دې حدیث په ځنو طریقو کښې د دې الفاظ چه  

سې څخه په ظاهر کښې دا ''فاذا کانت الجلسة التی فیها التسلیم '' 

معلومیږي ، چه تورک په هر هغه قعده کښې مشروع دی په کومه 

کښې چه سالم ګرځول وې ، لیکن ددې حدیث سیاق ددې نفې په 

قطعې طریقې سره کوې ځکه په دې حدیث کښې د لمړۍ قعدې د 
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اګرچه تورک کول يا هغه پريښودل د لمانځه د صحت 
سره څه تړاو نلري ، خو دومره ده چه په سنت باندې 

يعنې درې رکعتيز يا څلور عمل کول غوره دي ، 
رکعتيز لمانځه په اخره قعده کښې تورک کول سنت 
دۍ خو په دې شرط چه په څنګ کښې لمونځ کونکی 

 –تنګ نه شې 
څخه ( عباد اهلل الصالحين ) کښې د ( التحيات ) په   -3

کوم چه                   يمشهور تفسير موافق هغه خلک د مراد د
او وحقوق العباد                        ( د اهلل تعالی حقونه ) حقوق اهلل 

البته په دې کښې پر ځاې کوې ، ( د بنده ګانو حقونه) 
که څوک : مختلفې درجې دي ، حکيم ترمذي فرمايي 

غواړې چه لمونځ کونکی د دې دعا څخه فائده واخلې 

                                                                                       

کیناستلو طریقه بیان شوه چه نبي کریم صلی اہلل علیه وسلم به په 

 ۃفاذا جلس فی الرکع''چه  هغې کښې افتراش کولو ، بیا فرمایی

فاذا '': په روایت کښې دي چه ( ١٧٩/  )ابوداود  او د'' اآلخرة 

دحدیث داجمله په دې خبره ښکاره ''   ۃالرابع ۃجلس فی الرکع

داللت کوې چه هغه تشهد چه په هغې کښې سالم ګرځول وي ، 

ددي نه مراد  د درې رکعتیز او څلور رکعتیز لمانځه اخره قعده او 

ددینه پرته په هیڅ یو حدیث کښې دا نشته چه په لمړې تشهد کښې 

تورک مشروع دی ، نو ددې وجې نه صحیح موقف هغه دی کوم 

ؤلف اختیار کړی دی ، او همدا موقف  عالمه ابن قیم او ابن چه م

   -باز وغیره غوره کړی دی 
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انو نو بايد کوشش اوکړي چه خپل ځان په نيکانو بندګ
کښې شامل کړې ، ترڅو ددې لوې فضيلت څخه 

  -محروم نشې 
امام قفال رحمه اهلل په خپله فتاوی کښې فرمايلي  -44
ضرر ټولو مسلمانانو ته   نکی چه لمونځ نه کو: دي 
 ه چه هرلمونځ کونکی په تشهد کښې ي، ځکرسو

خامخا “السالم علینا و علی عباد اهلل الصالحین”
، ددې وجې نه لمونځ پريښودونکی د اهلل تعالی په وايي

حق کښې او درسول اهلل په حق کښې او همدارنګه د 
ټولو مسلمانانو په حق کښې کمی کوې ، نو ځکه 

    -لمونځ پريښودل ډيره لويه ګناه ده 
ځنې خلک په سجده کښې د سجدې دعا پريږ  -44

ه وغيره هغه څ( اللهم خل عني ) دې او دهغې په ځاې 
   -وايي چه دهغې دثبوت هيڅ دليل نه وې 

تل څوک چه د شهادت په ګوته کهغه چاته بد   -44
  –باندې اشاره کوي 
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الْنُظَرنَّ  :ُحْجٍر َرِضي اهلل َعْنُه َقاَل َعْن َوائٍل ِبِن

َفَنَظرُت إَليِه ؛ َكْيَف ُيَصلِّي  إَلى َرُسو ِل اهلِل 

ُثمَّ ....ُثمَّ َقَعَد: ن قالأإلي ....َفَكبََّر َوَرَفَع َيَدْيِه

 .ُه ُيَحرُِّكَها،َيْدُعوا ِبَهاَرَفَع إْصَبَعُه َوَرأْيُت

 ما وغوښتل چه : رضي اهلل عنه فرمايي  بن حجروائل 
لمانځه طريقه اوګورم ، ما وليد چه د  د نبي کريم 
اوکړو او السونه يي ( اهلل اکبر ) تکبير  نبي کريم 
کيناست  فرمايي چه بيا نبي کريم .....  پورته کړه 

او د شهادت ګوته يي  پورته کړه ، او ما ليده چه هغه 
 ۔  ( )   -دعا غوښتله يي خوزه وله او په هغې سره 

دا صحيح حديث  دګوتي په خوزولو باندې ښکاره 
ددې فعل   سره ددينه چه دنبي کريم  داللت کوې ،

دمضارع په صيغې سره شوی دی ( يرفع ) بيان په 
چه په هميش والي باندي داللت کوې يعنې تر  هکوم

 سالم ګرځولو پوري يي د شهادت په ګوته اشاره کوله  
 هم په دې داللت کوې ( يد عو بها ) لفظ  دنبي کريم 

                                                 

  ۔(٦٦٦، ٦٦۶)، سنن ابوداود (٦٦٩)سنن النسائی  (  )
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نو ددې وجې نه دځنې هغه فقهاو قول چه دتشهد 
ګوته به د نفي په وخت کښې پورته او  اثبات په وخت 

   -به يي بيرته ښکته کړې د دليل څخه خالی دی 
ددې پورتني تفصيل څخه د هغه چا غلطې معلوميږي 

د هغه چا دلمانځه د بطالن فتوه ورکوې کوم څوک چه 
  -ې چه په شهادت ګوته باندې اشاره کو

په اخره کښې دې الندې خبروته پاملرنه کول ضروري 
  –ده 

َرَأْيُت :   په ځنې رواياتو وکښې راغلي دي چه -46

َراِفًعا  ....َوُهَوَقاِعٌد ِفي الصَّالِة َرُسو َل اهلِل 

 .َناَها َشْيًئا َوُهَو َيْدُعْوِإْصَبَعُه السَّبَّاَبَة َو َقْد َح

په داسې حالت وليد چه ناست وو ، او  ما نبي کريم 
دشهادت  يي پورته کړې وه ، او لږ يي راښکته کړه او 

   ( ) . دعا يي غو ښتله 

                                                 

باب حنٔی : کتاب الصالة( ٣٢١/ )صحیح ابن خزیمہ     (  )

: کتاب السہو (٣/٣٣)سنن نسائی ( ٧ ٦)السبابة عند االشارة بہا

تفریع ابواب (٧٠١/ )بة فی االشارة سنن ابوداود باب احناء السبا

مسند احمد ( ٩٩)باب االشارة فی التشہد : الرکوع والسجود 

کتاب اقامة الصالة والسنة فیها (٦٩٢/ )سنن ابن ماجہ (  ٣/١٦)

 (     ٩)باب االشارة فی التشہد :
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ليکن داحديث ضعيف او کمزوری دی ، البته په دې 
 ۔  ( ) -کښې اخره جمله هم نشته 

                           چه : زمونږ شيخ عالمه الباني رحمه اهلل فرمايي 
د شهادت دګوتي راښکته کول ددې حديث نه پرته 
مونږ په بل حديث کښې نه دې ليدلي او داحديث 
ضعيف اوکمزوری دی ، نو لهذا دا عمل مشروع نه 

  ۔ ( ). دی 
نبي کريم په ځنې روايتونو کښې راغلي دي چه  -  4 
  د شهادت په ګوته اشاره اوکړه او بيا يي سجده

معلوميږي چه د دوه سجدو په ددې نه داسې اوکړه ، 
کول مشروع  مينځ کښې هم د شهادت په ګوته اشار ه

دي ، ليکن دا روايت د هغه ټولو روايتونو خالف دی 
په کومو کښې چه د سجدې کولو ذکر د اشاري کولو 
نه مخکې دی ، نو لهذا دا روايت شاذ دی ، په دې بنا 

                                                 

ځکه چه په دې کښې مالک بن نمیر خزاعې موجود دی ،  (  )

ال '': او ددې په باره کښې امام ابن القطان او امام ذهبي ویلي دي 

تہذیب التہذیب '' یعرف حال مالک وال روی عن ابیہ غیرہ

 '' لین الحدیث ''حافظ ابن حجر ورته هم په تقریب کښې  ( ٠/٦١ )

 (٩٧)ه ضعیف سنن ابي داود ویلی په دې بنا باندې عالمه الباني پ

    کښې دې حدیث ته ضعیف ویلي دی(٦٦٦)او په تمام المنة 

 (٦٦٣) ۃتمام المن( ٦)
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باندې د دوه سجدو په مينځ کښې د شهادت په ګوته 
     -اشاره کول مشروع نه دي 

د چپ الس په ګوته اشاره کول مکروه دي ، تر  – 5 
دې چه هغه څوک چه دهغه ښي الس غوڅ شوی وي 

  -نو هغه به اشاره نه کوې 

ځنې لمونځ کونکي په تشهد کښې دشهادت   - 6 
ګوته کړۍ کړې او بيا حرکت ورکوې ، او ودا ګمان 
کوې چه ددې لپاره دليل د وائل بن حجر رضي اهلل عنه 

 حديث دی کوم چه مخکښې ذکر شو ، چه نبي 
  –خپله ګوته دمينځنې ګوتې سره  کړۍ کړې وه  

ليکن دا دحديث غلط مفهوم دی ، بلکه دحديث 
مينځنۍ   مفهوم هغه دادی چه نبي کريم صحيح 

ګوته د غټې ګوتې سره کړې کړې وه ، او دشهادت په 
  –ګوته يي اشاره کوله 

همدارنګه ځنې لمونځ کونکي د شهادت په ګوته باندې 
د اشارې په وخت کښې داغلطې کوې چه خپله ګوته 
پورته کوې او بيا يي بيرته ښکته ږدي دا فعل د نبوې 
طريقې خالف دی ، بلکه صحيح طريقه هغه داده چه 
د شهادت کوته به پورته کړې او په همدغه حالت 
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بره ده که پورته کښې ورته حرکت ورکول ، برابره خ
وې يا ښکته وي چپ طرف ته مائله وي يا ښي طرف 

  -ته ځکه چه تعيين په حديث کښې نشته 
 غلطيانې   ځنې په لمانځه کښې د سالم په اړه 

ارکانو کښې يو رکن  هسالم ګرځول فرض او دلمانځه پ
او دی ، ددينه څخه پرته لمونځ نه صحيح کيږي ، 

همدا دجمهورو صحابه کرامو  تابعينو او روستنو علماو 
نظر دی ، په دې کښې د ځنې لمونځ کونکو يو شمير 

 : غلطيانې په الندې ډول دي 
کله دا هم ليدل کيږي چه ځنې خلک د سالم   -43

ګرځولو نه وروسته په خپل ښي الس باندې ښي طرف 
ته او په چپ الس باندې چپ طرف ته اشاره کوې ، 

داسې کول خو بيا نبي  کښې  صحابه کرامو هم په اول
  –صلی اهلل عليه وسلم  ددي کارنه منع اوکړه 
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ُكنَّا إَذا َصلَّْيَنا َمَع : َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة َقاَل)

َالسَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة : ُقلَنا َرُسوِل اللَِّه 

ِبَيِدِه  َوأَشاَر اهلِل،اهلِل، َالسَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة 

َما ِلي  َفَقاَل َرُسوُل اهلِل إَلى اجَلاِنَبْيِن، 

َأَراُكْم َتْرَفُعوَن َأْيِديُكْم َكَأنََّها َأْذَناُب َخْيٍل 

 . ( ٍس؟فرتكواالرفع واكتفوابالتسليمُشْم

چه مونږ به کله : فرمايي جابر بن سمره رضي اهلل عنه 
سره لمونځ اوکړو نو دلمانځه په اخره  دنبي کريم 

کښې به مونږ ښي او چپ طرف ته سالم ګرځولو او 
 نبي کريم ورسره به مو په السونو اشاره هم کوله ، 

چه زه تاسو وينم چه : چه دا وليدل نو هغه اوفرمايل 
خپل السونه د ترنده اسونو دلکيو په شان پورته کوې 
نو بيا خلکو د السونو پورته کول پريښود ل او يواځې 

 ۔  ( )   -په سالم ګرځولو يي اکتفا اوکړه 
په سالم د لفظګرځولو په وخت کښې سالم د -8 

ي د سالم ځنې لمونځ کونک درميانه مقدارسره راښکل
ګرځولو په وخت کښې په لفظ د سالم کښې کښې مد 

                                                 

 ۔(۰٣٠)صحیح مسلم   (  )



460 

 

 نيغلطياځه کي دلمونځ کونکو ه لمانپ
 

 

نه کول  کوې ، سره ددينه چه په دې کښې مد
ابن سيد الناس وايي چه په دې کښې                      مستحب دي

  –د علماو اختالف نشته 
رحمه اهلل څخه پوښتنه وشوه يو امام ابن تيميه د -43

ه کښې سالم ښي طرف ته لمانځکس دی چه کله په 
                         نه وروسته( السالم عليکم ورحمة اهلل ) ګرځوي نو د

او چه کله چپ طرف وايي ( الجنة ب الفوز اللهم اسئلک) 
نه ( السالم عليکم ورحمة اهلل ) د ، نوته سالم ګرځوې 

ايا د امکروه   وايي (اسئلک النجاة من النار ) وروسته  
 ؟ دي 

هغه ورته جواب ورکړو چه هو دا مکروه دي ، ځکه 
چه دا بدعت دی وجه داده چه دنبي کريم صلی اهلل 

  –عليه وسلم څخه ددې ثبوت نشته 
دعا مقرر ول دي په داسې سربيره پر دې چه  دا د 

نه دی ، او  ځاي هغه ددې لپاره هځاې کښې چ
همدارنګه په دې سره د دواړه سالمو په مينځ کښې 
فصل او جداوالی راځې او دا جداوالی راوستل جايزنه 
دي ځکه چه دواړه سالمه د يوبل سره بايد متصل وې  

يو کس سمع اهلل لمن ددې داسې مثال دی ، لکه چه 
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ربنا لک ( اسئلک الفوز بالجنة ) حمده ووايي او بيا 
 ۔( )  -وايي وغيره ( ئلک النجاة من النار الحمد ، اس

ځنې خلک چه په لمانځه کښې بي او دسه شي نو   -44
دسالم ګرځولو څخه پرته د لمانځه نه نه وځې او حال 
دادی چه په دې وخت کښې سالم ګرځولو ته هيڅ 
ضرورت نشته ځکه چه په بي اودسۍ سره لمونځ باطل 

   -شواو سالم ګرځولو ته ضرورت پاتي نشو 

***  

                                                 

 ۔( ١٩ـ٦٦/١٩٠)ۃمجموع فتاویٰ شیخ االسالم ابن تیمی (  )
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