په لمانځه کې ځنې عامه غلطۍ )جدي پاملرنه (
 -١ځنې کسان د تکبير تحريمه په مھال نيت وايي او بيا په ھغه کې شک کوي او بيا دوھم
ځل  ،دريم ځل نيت وايي بالخره تکبير تحريمه چې لوی اجر لري ورڅخه فوت شي .
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم حکم کړی دی چې تاسې د امام سره سم تکبير واياست »:ال
تبادروا االمام اذا کبر فکبروا« )المسلم (.
يعنې  :د امام څخه وړاندې والی مه کوئ کله چې ھغه تکبير وايي تاسې ھم تکبير وواياست.
حال دا چې نيت د زړه اراده ده او د لمانځه لپاره په زړه کې نيت کول کافي دي مګر ځنو
فقھاؤ په ژبه ويل د زړه د حضور لپاره مسحب بللی دی .
فنية الصالة :ھي إرادة الصالة تعالى ،واإلرادة عمل القلب ،فمحل النية :ھو القلب :بأن يعلم
بقلبه أي صالة يصلي ،وال يشترط الذكر باللسان ،وإنما يستحب إعانة للقلب الجمع بين نية
القلب وتلفظ اللسان )البدائع ١٢٧/١/ومابعدھا ،الدر المختار.(۴٠۶/١:
 -٢د تکبير تحريمه پر مھال السونو چې تر غوږنو پورته کيږي د ګوتو پراخه نيول او د
السونو پنجې او ورغوي قبلې ته مخامخ کول سنت دي  ،مګر ځنې کسان ګوتې پيوسته او د
السونو ورغوي د قبلې پر ځای خپلو عوږونو طرف ته برابروي .
 -٣د قيام پر مھال د سجدې ځای ته کتل سنت دي مګر ځنې کسان د سجدې د ځای څخه
پرته يو اړخ او بل اړخ ته ګورې چې داسې کول مکروه د لمانځه حضور خرابوي او
کچٻرې د کتلو سره سينه وګرځوي لمونځ فاسديږي .
عايشه رضی ﷲ عنه وايي  :د رسول ﷲ عليه وسلم څخه مې په لمانځه کې يوې بلې خوا کتلو
په اړه پوښتنه وکړه ويې فرمايل » :ھو اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد« )ابوداود
،نسائي(.
يعنې  :دا يوه پټه غال ده چې شيطان يې د بنده له لمانځه څخه وړي.
 -۴ځنې کسان پر خپل بدن  ،جامه او ويښتانو لوبې کوي او الس ورباندې وھي چې دا عمل
اصالً په لمانځه کې د خشوع او حضوع نه لرلو نښانه ده او لږ حرکت کولو سره لمونځ
مکروه کيږي .

مګر په لمانځه کې زيات حرکت کول او ډير ښورٻدل چه کتونکی فکر وکړي دا سړی لمونځ
نه کوي مث ْ
ال د ځان ډير ګرول يا د جامو برابرول يا په بدن اوجامو ډير الس وھل عمل کثير
بلل کيږي لمونځ يې فاسد ګرځې .
جاء في الموسوعة الفقھية:
ق ْالفُقَھَا ُء َعلَى ب ْ
ير َ ،و ْ
ب ْال َحنَفِيﱠةُ إِلَى أَ ﱠن ْال َع َم َل
اتﱠفَ َ
اختَلَفُوا فِي َح ﱢد ِه  .فَ َذھَ َ
ُط ِ
الن الصﱠال ِة بِ ْال َع َم ِل ْال َكثِ ِ
س فِي الصﱠال ِة.
اظ ُر فِي فَا ِعلِ ِه أَنﱠهُ لَ ْي َ
ْال َكثِي َر الﱠ ِذي تَ ْبطُ ُل الصﱠالةُ بِ ِه ھُ َو َما ال يَ ُش ﱡك النﱠ ِ
 -۵په لمانځه کې په ادب درٻدل سنت دي :
په لمانځه کې د قيام پر مھال به د پښو تر مينځ متوسطه او معمولي فاصله چې نه ډيره کمه
او نه ډيره زياته وي موجوده وي ځکه چې په متوسطه فاصله کې خشوع او ادب دی د
متوسطې فاصلې نه لږه يا زياته فاصله مکروه د سنتو خالف ده.
دغه متوسطه اندازه ائمه کرامو رحمه ﷲ عليھم داسې بيان کړې ده :
د امام ابوحنيفه رحمه ﷲ په نزد د پښو تر مينځ فاصله د څلورو ګوتو په اندازه .
د امام شافعي رحمه ﷲ په نزد د يوې لوٻشتې په اندازه .
د امام مالک رحمه ﷲ په نزد متوسطه اندازه مستحب ده چې نه کمه وي او نه ډيره زياته .
د ائمه کرامو د اقوالو څخه متوسطه اندازه څرګنديږي )موسوعة الفقھية ( .
اللجنة الدائمة ليکي :
په قيام کې د پښو نښلول او ھمدارنګه د پښو تر مينځ زياته فاصله پريښودل په سنتو او صحيح
حديث سره ثبوت نه لري ،بنا ًء لمونځ کوونکی به پښې نه نښلوي او نه به د پښو تر مينځ
زياته فاصله پرٻږدي بلکي معتدله فاصله به وي .
جاء في ”فتاوى اللجنة الدائمة“ ) “ : (375/5لم يرد في السنة المطھرة حديث صحيح صريح
يفيد إلصاق القدمين في حال القيام في الصالة أو في حال السجود وبناء على ذلك  ،فاألصل أن
المصلي ال يتكلف إلصاقا ً وال تفريجا ً كثيراً بين رجليه بل يكون معتدالً “ انتھى

 -۶په صحي شان رکوع کول:
رکوع د لمانځه رکن دی د رکوع لپاره داسې ټيټٻدل پکار دي چې د السونو په پراخه ګوتو
به ګوندې نيسي سر به د شا سره يو شان وي او دری ځله به په کراره او سکون سره د
رکوع تسبيح وايي .
ځنې کسان لٻدل کيږي چې په ډيره بٻړه رکوع کوي تسبيحات صحي نه لولي  ،سر له شا
سره سم نه وي  ،داسې رکوع چې په ھغه کې اطمنان نه وي ) اندامونه کرار ونه نيسي ( او
حتی يو ځل ھم صحي تسبيح ونه وايي داسې رکوع نه صحي کيږي لمونځ فاسد دی .
رسول ﷲ صلی ﷲ ﷲ عليه وسلم په رکوع کې د پوره سکون حکم کړی او سکون په ټولو
ارکانو کې واجب دی ُ :ث َّم ارْ َكعْ َح َّتى َت ْط َمئِنَّ َرا ِكعًا ) ...متفق عليه( .
ژباړه  :وروسته رکوع ته الړ شه تر ھغه چې بدن دې آرام او بې حرکته شي .
عائشه رضی ﷲ عنھا روايت کوي »:كان رسول ﷲ صلّى ﷲ عليه وسلم إذا ركع لم يرفع
رأسه ولم يصوبه ،ولكن بين ذلك« )متفق عليه(.
ژباړه  :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به چې کله رکوع کوله سر به يې ) له شا سره ( برابر
ؤ نه پورته ؤ او نه ټيټ.
 -٧قومه کول:
د رکوع څخه پورته کٻدل )سمع ﷲ لمن حمده – ربنا لک الحمد( ويل او په سکون او اطمان
درٻدلو ته قومه وايي .
قومه د متخرينو احنافو په نزد واجب او د امام يوسف په نزد فرض ده .
زيات کسان په صحي شان  ،سکون او اطمنان سره قومه نه ادا کوي .
ين َ .و َقا َل أَبُو
ا،وھ َُو ْالم َُواف ُِق لِألَ ِدلَّ ِة َو َع َلي ِْھا ْل َك َما ُل ابْنُ ْال ُھ َم ِام َو َمنْ َبعْ دَ هُ ِم َنا ْل ُم َتأ َ ِّخ ِر َ
ي وُ جُو ُب َھ َ
َور ُِو َ
ُف ِب َفرْ ضِ َّي ِة ْال ُك ِّل )برنامج الموسوعة الفقھية جزء  ٢٧ص .( ٧٩
يُوس َ
 -٨سجده کول:
دوه ځله سجده کول په لمانځه کې فرض دي ،سجده په اوو اندامونو تر سره کيږي په سجده
کې د پوزې نه لګول يا د دواړو پښو په پورته کولو سره سجده نه ادا کيږي.

د پښتو په يو ځل او څو ځله پورته کولو کې د فقھاؤ تر مينځ اختالف شته دلته مو احتياطا ً او د
اصالح لپاره د يو ځل پورته کولو قول را نقل کړی دی .
که دواړه پښی په ټوله سجده کې پورته کړ شي نو سجده نه ادا کيږي کله چه سجده ادا نشو نو
لمونځ فاسد شو )فتاوي دارالعلوم ديوبند ج  ١ص .( ١٨۴
داځکه چې سجده بايد په اوو اندامو ادا شي  ،جناب نبي کريم صلی ﷲ عليه وسلم فرمايي:
»أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ،على الجبھة – وأشار بيده على أنفه – واليدين ،والركبتين،
وأطراف القدمين ،وال نكفت الثياب والشعر « )بخاري او مسلم(.
ژباړه :ما ته حکم راکړ شوی دی )د ﷲ د طرف نه ماته حکم شوی دی ( چه زه په اوو
اندامونو باندې سجده وکړم يعنی سجده داسې وکړم چه دا اوه اندامونه پر ځمکه ايښودل شوی
وي تندی  ،د دواړه السونه ،دواړه ګونډې ،او د دواړو پښو کنارې او دا ھم حکم دی چه مونږ
به خپلې جامې او ويښتان نه راغونډوو.
زيات کسان په بيړه د ټونګې په شان سجده کوي چې ھيڅ سکون او اطمان پکې نه وي پرته
له سکون او اطمان څخه لمونځ نه صحي کيږي ځکه سکون واجب دی د واجبو په قصداً او
عادتا ً ترک کولو سره لمونځ فاسديږي .
 -٩جلسه کول:
جلسه کول – يعنی د دوو سجدو په مابين کې په ښه شان کيناستل چه د بدن ټول اندامونه کرار
شي او د پوره ناستي ګمان پری وشي.
اجدًا ،ثُ ﱠم ارْ فَ ْع َحتﱠى تَ ْ
په دليل د دغه حديث شريف » :ثُ ﱠم ا ْس ُج ْد َحتﱠى تَ ْ
ط َمئِ ﱠن َجالِسًا«
ط َمئِ ﱠن َس ِ
)متفق عليه (.
يعنې :بيا سجده ادا کړه داسې چې بدن دې آرام او بې خځښته شي بيا دې سر له سجدې پورته
کړه تر څو د کيناستلو په حال کې آرام او بې حرکته شي.
قومه او جلسه د متخرينو احنافو په نزد واجب ده مګر د امام يوسف امام مالک  ،امام شافعي
او امام احمد په نزد قومه  ،جلسه او د لمانځه په ټولو ارکانو کې سکون او اطمنان فرض دی :
جاء فی موسوعة الفقھية :
الجلوس بين السّجدتين :

ذھب المالكيّة  ،وال ّشافعيّة  ،والحنابلة إلى أنّه ركن  ،لما روت عائشة رضي ﷲ تعالى عنھا
قالت  » :كان النّب ّي صلى ﷲ عليه وسلم إذا رفع رأسه من السّجدة لم يسجد حتّى يستوي جالسا ً
«  .وقال أبو يوسف من الحنفيّة بفرضيّته .
ځنی کسان د چرګ په شان ټونګې وھي چه لمونځ يې نه صحي کيږي ځکه که جلسه واجبه
وبلو د واجبو په قصدي ترک سره لمونځ فاسديږي او که فرض يې وګڼو د فرض په ترک
سره لمونځ نه صحي کيږي .
په تيزی او بې سکون لمونځ کول د منافق لمونځ دی د داسې لمونځ کولو څخه ځان ساتل پکار
دي  ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمايي » :تلك صالة المنافق ،تلك صالة المنافق ،تلك
صالة المنافق ،يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا ً اليذكر فيھا إال
قليال« ) رواه مسلم(.
يعنې  :دا د منافق لمونځ دی  ،دا د منافق لمونځ دی  ،دا د منافق لمونځ دی چه سړی ناست
وي د لمر انتظار کوي تر څو ښه زيړ شي او د شيطان د دوه ښکرو په منځ کې راشي – نو
پاڅي څلور تونګې ووھي او په دې کې ﷲ ډير کم ياد کړي .
خبردارئ :
د لمانځه ټول ارکان په سکون او اطمنان سره ادا کول واجب او د امام يوسف حنفي امام
مالک  ،امام شافعی او امام احمد په نزد فرض دي  ،ډير کسان لمونځ په سکون سره نه ادا
کوي خصوصا ً رکوع  ،قومه  ،سجده او جلسه صحي نه ادا کوي کچٻرې د لمانځه ارکان په
سکون سره ادا نشي لمونځ نه صحي کيږي په دليل د دغه حديث :
صلﱠى ﱠ
ﷲِ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلﱠ َم يو سړی وليد چې په نا سم ډول او بدون له طمأنيه لمونځ
رسول ﷲ َ
کوي )په لمانځه کې حرکت کول او په بيړه د ارکانو ادا کول ( امر يې ورته وکړ چې لمونځ
صلﱢ »يعنی لمونځ له سره وګرځوه ځکه چې تا
صلﱢ فَإنّ َ
ك لَ ْم تُ َ
دې له سره ادا کړه «إرْ ِج ْع فَ َ
لمونځ ونه کړ ھغې کس دری ځله لمونځ له سره وګرځولو او وروسته يې وويل يا رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم قسم په ھغه ذات چې ته يې په حق را استولی يې تر دې غوره نشم ادا
کولی نو ماته لمونځ راوښې رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ھغه ته وفرمايل:
«إِ َذا قُ ْم َ
آن،
ت إِلَى الصﱠال ِة فَأ ْسبِغ ْال ُوضُو َء ،ثُ ّم ا ْستَ ْقبِ ِل ْالقِ ْبلَةَ فَ َكبﱢرْ  ،ثُ ﱠم ا ْق َر ْأ َما تَيَ ﱠس َر َم َع َ
ك ِم َن ْالقُرْ ِ
ط َمئِ ﱠن َرا ِكعًا ،ثُ ﱠم ارْ فَ ْع َحتﱠى تَ ْع ِد َل قَائِ ًما ،ثُ ﱠم ا ْس ُج ْد َحتﱠى تَ ْ
ثُ ﱠم ارْ َك ْع َحتﱠى تَ ْ
اجدًا ،ثُ ﱠم ارْ فَ ْع
ط َمئِ ﱠن َس ِ
َحتﱠى تَ ْ
ك ُكلﱢھَا« .بخاري ) ،(757مسلم)(397
صالتِ َ
ط َمئِ ﱠن َجالِسًا ،ثُ ﱠم ا ْف َعلْ َذلِ َ
ك فِي َ

ژباړه :کله چې د لمانځه د پاره اراده کوئ کامل اودس وکړه  ،وروسته دې مخ پر قبله کړه
او تکبير ووايه ،وروسه د قرآن څخه ھغه ووايه چې درته آسانه وي ،وروسته رکوع ته الړ
شه تر ھغه چې بدن دې آرام او بې حرکته شي  ،بيا له رکوع پورته شه په سم او آرام ډول
دريدلو سره  ،بيا سجده ادا کړه داسې چې بدن دې آرام او بې خځښته شي بيا دې سر له سجدې
پورته کړه تر څو د کيناستلو په حال کې آرام او بې حرکته شي وروسته ھمدا عمل په ټول
لمانځه کې کوه
 – ١٠د قعدې پر مھال سينې ته کتل او د شھادت د کوتې پورته کولو پر مھال د شھادت
کوتې ته کتل پکار دي مګر ځنې کسان يوې او بلې خوا ته ګوري .
کله چې مقتدي تشھد ووايي او امام سالم ګرځوي متقدي به د امام سره سالم ګرځوي مګر
ډير کسان دليل کيږي چې د امام سره سالم نه ګرځوي  ،درد او دعا وايي او بيا سالم
ګرځوي دلته د سنت پر ځای د واجبو ترک راځي .
 -١١د سالم ګرځولو پر مھال خپل ښي او کينې اوږې ته کتل سنت دي مګر ځنې کسان د
اوږو پر ځای يوې او بلې خوا ته داسې سالم ګرځول چې سر له ګرځولو سره سينه ھم
ګرځوي .
و ما توفيقي اال با عليه توکلت واليه انيب
ﷲ تعالی اول زما لمونځ اصالح کړي بيا د ټولو مسلمانانو د چا چې لمونځ سم شو د ھغه
دنيا او آخرت سم شول
د مسلمانانو وروڼو او خويندو څخه مې ھٻله دا ده چې دغه وړوکې رساله نورو مسلمانانو ته
ھم ورسوي
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