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او پـه  . ارادې، عـزم، تكـل يـا د سـپېڅلو ځـايونو د ليـدلو هـوډ كولـو تـه وايـي          : حج پـه لغـت كـې    :د حج لغوي او ا請طالحي معنی
  .په ځانگړي  وخت كې  د ځانگړو ځايونو طواف او پكښې درېدلو ته حج ويل كيږي : اصطالح  كې 

شوال، ذوالقعده او د ذو الحجې لومړنۍ لس ورځې د حج لپاره ټاكل شوى وخت دى، او بيا د حج  هرې كړنې  ته   :！اکل شوی وخت 
ځانگړى وخت ټاكل شوى دى، لكه  طواف ته  د ذوالحجې د لسمې ورځ له سهار سپېدو څخه د عمـر تـر پايـه، عرفـات كـې  درېـدلو       

  .ې ورځې تر سهار سپيدو پورې وختونه ټاكل شوي ديته، د ذوالحجې د نهمې ورځې د لمر لوېدو څخه د لسم
  .احرام ،  طواف او عرفات ميدان كې تمېدل دي :＄انگ７ې ک７ن３ 

  .او د عرفات ميدان دى ) كعبه (د اهللا كور  :＄انگ７ي ＄ايونه 
  .د حج فرضيت له قرآن ،حديث ، اجماع  او قياس څخه ثابت دى : د حج فرضيت

  دليلونهله قرآن ＇خه د حج د فرضيت 
ٌ َ�ِ ا: فرمايي جل جاللهاهللا . 1 َ َغِىنّ   ۭ َوَ�ْ َكَفَر َفِاّنَ ّهللاٰ

ً
ْيِه َسِبْيال

َ
َبْيِت َ�ِ اْسـَتـَطاَع ِال

ْ
 ال

ُ ِ َ)َ الّنَاِس ِجحّ ِمْنيَ    َوِ(ّٰ
َ
ٰعل

ْ
  ]م ايت ۹۷دال معران سورت[ل

غې ته د ورتگ وس لري او هر څوك چې كافر شي نو بېشكه اهللا له او د اهللا لپاره پر هغو خلكو د كعبې حج فرض دى چې ه: ژباړه 
  .ټولو مخلوقاتو څخه بې پروا دى

۲. ۭ ِ َّجَ َواْلُعْمَرَة ِ(ّٰ
ْ

  ] ۱۹۶: البقرة[  َواَِمتُّوا احل
  .او يوازې داهللا لپاره حج او عمره بشپړه كړئ: ژباړه 

َك . ۳ ْ>ُ
ْ
َـّجِ َ?

ْ
ْن ِيف الّنَـاِس ِ@حل تِـَواَّذِ

ْ َ)ٰ ُلكِّ َضـاِمٍر َ?ّ ْيـٍق ِرَجـاًال َوّ ٍ َمعِ
ّ َ
ْيَمـةِ  )٢٧ (ْنيَ ِ�ْ ُلكِّ جف ۢ َهبِ ْ ْوٰمـٍت َ)ٰ َمـا َرَزَقُهـْم ِ�ّ

ُ
ْعل ٍم َمّ ٓ اَّ?َ ِ ِيفْ  اْالَْنَعــاِم  ۚ  ِلَّيْشـَهُدْوا َمَنـاِفَع َلُهـْم َويَـْذُكُروا اْمسَ ّهللاٰ

 
ۗ
َبا

ْ
ْوا ِمْهنَا َواَْطِعُموا ال

ُ
َفِقْريَ َفُلك

ْ
  ]م ايتونه۲۸-۲۷دجح سورت [ٕىَِس ال

څو هغه گټې وويني چې ) 27(او خلكو ته دحج اعالن وكړه چې هغوى تا ته  له هر ليرې مزله پلي او پر اوښانو سپاره راشي : ژباړه 
تـه د روزي پـه توگـه    شته او په څو ټاكليو ورځـو كـې پـر هغـو څـارويو بانـدې د اهللا نـوم واخلـي چـې هغـه ور          ) دلته(د هغوى لپاره 

  .وركړي دي
  له حديثو ＇خه د حج فرضيت 

ِب  َقنْ  .۱
َ
ِ  َرُسوُل  َخَطَبَنا:  قَاَل  ُهَرْيَرةَ  أ ف,َها «: َفَقاَل  -وسلم عليه اهللا ص�- اب�

َ
َج,  َعلَْيُكمُ  فُرَِض  قَدْ  ا�0اُس  ك وا ا6ْ   �.» فَُحج,

پرتاسو حج فرض شوى ! اى خلكو: اهللا عليه وسلم موږ ته وينا كوله او ويې ويلصلى محمد : ابوهريره رضي اهللا عنه وايي: ژباړه 
  .دى؛ نوحج وكړئ

نْ  َشهاَدةِ : Eٍَْس  Bَ  اِإلْسالمُ  بُِ<َ : وسلم عليه اهللا ص� اهللاِ  َرُسوُل  قَاَل : قَاَل  عنهما اهللا ر= ُقَمرَ  عن ابْنِ . ۲
َ
ن�  اهللاُ  إِال�  إJَِ  الَ  أ

َ
ـًدا وَأ  اهللاِ  َرُسـوُل  Nَُم�

الةِ  Uةِ  َوQِيتاءَ  َوQِقاِم الص� َجW  الز�   )�(.َرَمَضانَ  َوَصْومِ  َوا6ْ
گـواهي  : داسـالم بنسـټ پـر پنځـو شـيانو دى     :  ويلـي دي  صلى اهللا عليه وسلمابن عمر رضي اهللا عنهما وايي چې رسول اهللا : ژباړه

 بنده او استازى دى ، لمونځ كول ، زكات  وركول، حج كول او  د وركول چې له اهللا پرته دعبادت وړ  بل څوك نشته او محمد داهللا
  .رمضان مياشتې  روژې نيول

ْت  ، ا6َجb  W ِعَباِدهِ  Bََ  اهللاِ  فَِريَضةَ  إن�  ، اهللا رسول يَا:  قالت امرأة أن� :  عن ابن عباس ر= اهللا عنه. ۳
َ
cأْدَر d

َ
 الر�اِحلَةِ  Bََ  يَثُْبُت  الَ  ، َكبfِاً  َشْيخاً  أ
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  )�()) .َغَعمْ : (( قَاَل  ؟ َقْنهُ  أفَأُحج, 
اې د : د خثعم قبيلې يوه مېرمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ته راغله، پوښتنه يې وكړه : ابن عباس رضي اهللا عنه وايي : ژباړه 

ى، ايـا زه د هغـه لـه خـوا حـج      زما په پالر حج داسې وخت كې فرض شوى دى، چـې هغـه پـه سـپرلۍ نشـي كښېناسـتل      ! اهللا رسوله
  .هو : كوالى شم؟ محمدصلى اهللا عليه وويل

له دې حديث څخه څرگنديږي چې په چا حج  فرض شي او د كوم عذر له كبله يې پخپله سرته  نشي رسوالى؛ نو بـل څـوك يـې پـر     
  . ځاى حج كوالى شي

  له اجماع ＇خه د حج فرضيت 
كې دحج دفرضيت په اړه اجمـاع نقـل كـړې     "بدائع الصنائع"د حنفي مذهب يو ستر عالم عالء الدين الكاساني په خپل كتاب . 1

ن� : ده، وايي
َ
م�ةَ  أ

ُ ْ
pََْعْت  األ

َ
    )�.(فَْرِضي�تِهِ  B أ

  .د حج په فرضيت ټول امت يوه خوله دى : ژباړه
وقد ثبتت  فرضيته بالكتـاب . فرض b العمر مرة y B فرد من ذكر او انv بالuائط االتية ا6ج : دغه راز عبدالرحمن الجزائري ليكي. 2

  )�.(واتفقت االمة B فرضيتها فيكفر منكرها. . . والسنة واالpاع 
حـديث او  حج  په هر مسلمان نر او ښځې باندې په ژوند كې يو ځل هغه مهال فرض دى چې شرطونه يې پلي شي، فرضـيت يـې لـه قـرآن ،     

  .اجماع څخه ثابت دى، دغه راز ټول امت يې پر فرضيت يوه خوله دى؛ ځكه يې منكر  كافر دى
  له قياس ＇خه د حج فرضيت 

پـه وړانـدې خپلـه بنـدگي او عـاجزي       جـل جاللـه   عقل هم دحج د وجوب غوښتنه كوي، هغه داسـې چـې پـه حـج كـې انسـان داهللا      . 1
څرگندوي كومه چې پر انسان عقال واجب ده، كه دحـج كړنـو تـه ځيـر شـو، جـوتيږي چـې د حـاجي هـر عمـل د عـاجزۍ او بنـدگۍ             

كلى ، وطن او خپلوان پرېږدي او د  هوسايي او ښـكال كـاليو پـر    -ښكارندوينه كوي، په ځانگړې توگه كله چې حاجي خپل كور 
او بيا دخپل پروردگار په دربار كې د داسې غالم په شان حاضريږي  ) احرام تړي(ن ډوله ټوكرونو كې ځان  پېچي ځاى په دوه كف

چې د بادار حكم يې نه وي منلى او هغه ترې ناخوښ وي، دى دخپل بادار ستاينه كـوي ، بخښـنه تـرې غـواړي او پـه خپلـو نـاوړه        
خـوا او شـا تـه گرځـي پـه دې هيلـه گونـدې هغـه پـرې          )  كعبـې (ې د هغه د كوركړنو پښېمانه وي، يوازې پر دې بسنه نه كوي؛ بلك

مهربانه او ورحمېږي،  دا د عاجزۍ او بندگۍ تر ټولو لوړه درجه ده، او د اهللا پر وړاندې بنـدگي او عـاجزي څرگنـدول پـه انسـان      
  )6.(واجب دي

: ځينـې يـې يـوازې بـدني دي، لكـه      : نه په دوه  ډوله دي دويم دا چې په حج  كې انسان داهللا شكر باسي،  هغه داسې چې عبادتو. 2
زكات او داسې نور؛ خو حج  هم بدني او هم مـالي عبـادت دى، د حـج پـه سـفر      : لمونځ او روژه، او ځينې يې يوازې مالي دي لكه 

مـال پـه مصـرفولو د     پـه الر كـې د   جـل جاللـه   كې د مشكالتو او تكليفونو په زغملو سره مسـلمان  د بـدن شـكر ادا كـوي او د اهللا    
  )7.(خپلې پانگې شكر ادا كوي، چې د بدن او مال دواړو شكر ادا كول پر انسان عقالً واجب دي

له پورتنيو دليلونو څخه څرگنديږي چې حج  يوه محكمه فريضه ده او په فرضيت يې عقيده لرل دايمان برخه ده او انكاركول يې 
  .انسان كافركوي

نه پخپله كول اړين دي، دبل چا له خوا بدني عبادت ترسره كول  بالكل روا نه دي برابره خبره ده چـې  يواځې بدني عبادتو :مسئله 
  .هغه بل تن په خپله د ترسره كولو توان ولري او كه يې ونه لري

  .دبل چا لخوا مالي عبادت ترسره كول  روا دي كه څه هم هغه بل تن يې پخپله د ترسره كولو توان ولري
ې له مال او بدن دواړو څخه جوړ وي لكه حج، دبل لخوا يې هغه وخت ترسره كـول روا دي چـې هغـه بـل تـن يـې پـه        هغه عبادت چ 

  )8.(ترسره كولو توان ونه لري او كه هغه يې په خپله دترسره كولو توان ولري؛ نو بيا ترې اداكول روا نه دي

                                                 
٣
  ۱۸۵۵: هريث مشيحد ۱/۴۹۷: خباري - 

٤
  ةيدارالکتب العلم ۳/۴۰ائع الصنائع بد - 

٥
  ۱/۵۷۱الفقه علی املذاهب االربعة - 

٦
  ۲۸: معلم احلجاج- 

٧
  ةيدار الکتب العلم:ط ۳/۴۰: الصنائعبدائع - 

٨
  ۲۵۸-۲/۲۵۷: شامي - 
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  فرضيت وخت د حج د
شوى دى؛ خو بيا د علماوو اختال ف دى چې حج د هجرت په كوم كال فـرض  صحيح قول دادى چې حج له  هجرت وروسته فرض 

شوى دى؟ ځينې يې دفرضيت كال پنځم او ځينې نور يې شپږم بولي خو ډيرى علمـاء وايـي چـې حـج دهجـرت پـه نهـم كـال فـرض          
ِ َوَاتِ (شوى دى، او محمد صلى اهللا عليه وسلم په دې كال كې حج ځكه ونـه كـړ؛ چـې د حـج دفرضـيت ايـت         ـوا الَْحـج� َوالُْعْمـَرَة ِ	ّٰ دحـج لـه   ) م�

  )9.(مياشتو څخه وروسته نازل شوى
  د حج د فرضيت او وجوب اړوند مسئل３  

 )10.(ټول عمر كې يو ځل پر مسلمان حج فرض دى، كله يې چې شرطونو پلي شي :مسئله
 )11.(دحج د فرضيت منكر كافر دى :مسئله
 )12.(د حج دنذر نيولو له امله هم حج واجيبيږي :مسئله
 )13.(فرض اونذر حج ادا كولو كې هيڅ توپير نشته :مسئله
 )14.(له يو ځل زيات حج كولو ته نفلي حج ويل كيږي :مسئله
كـول  كه  د كلي يا وطن خلك بې وزله وي او مرستې ته اړتيا ولري؛ نو شتمنو ته لـه نفلـي حـج كولـو  هغـوى  سـره مرسـته         :مسئله

  ) 15.(غوره ده او كه هغوى مرستې ته اړتيا ونه لري نو بيا له صدقې څخه نفلي حج كول غوره دى
  ) 16.(د داسې شتمن حج چې پرې فرض شوى وي د هغه نېستمن له حج څخه غوره دى چې پرې فرض نه وي :مسئله 
  ) 17.(خدمت له نفلي حج څخه غوره دى فرضي حج  د مور او پالر له خدمت كولو څخه غوره دى؛ خو دمور او پالر :مسئله 
  )18.(مجاهدينو سره مرسته كول له نفلي حج څخه غوره ده :مسئله

كه په چا حج فرض شي او د كوم عذر له امله يې ترسره نشي كړاى؛ نو دحج  وصيت كـول پـرې واجـب دى، او كـه وصـيب       :مسئله 
 )19.(گناهگار دى ونه كړي او نه يې له مرگ وروسته وارثان پر ځاى حج وكړي، بيا

  د حج د فرضيت اړوند ＄ين３ ت５روتن３
دمدينې دسفر لگښت دحج په لگښت كې نه حسابيږي؛ نو هغه څوك چې دحج لگښت ولري او دمدينې دسفر لگښت ونه لري . 1

  )20.(حج پرې فرض دى او په نه كولو يې گناهگار دى
راتلونكـو خلكـو تـه تسـبيح، جاينمـاز، خـولۍ يـا دسـمال          كورنۍ، خپلوانو او ملگرو ته ډالۍ راوړل يـا دحـاجي پوښـتنې تـه    . 2

وركول دحج په لگښت كې نه حسابيږي؛ نوكه څوك دحج لگښت ولري او د دغوډاليو پيسې ورسره نه وي، هم پرې حج فرض او 
  )21.(په نه كولو يې گناهگاريږي

دى، دحج فرضيت ته نغد لگښت  ځينې خلك فكركوي چې حج په هغه چا فرض دى چې دحج نغد لگښت ولري، دافكر ناسم. 3
درلودل شرط نه دى؛ بلكې په هغه چا هم حج فرض دى چې د همدمره قيمت ځمكه يا نوره شتمني ولري چې يوڅه برخه يې خرڅه 
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   مرجع ９پورتن - 

١٩
   ۸۹: ارشاد الساري –رشیدیة   : ، ط ۲/۵۴۳حبر - حنفیة ۲/۱۵۳شامي  - 

٢٠
  البشری: ط۳۱۸معلم احلجاج- 

٢١
  ةيحنف :ط۲/۱۵۶شامي- 
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كړي؛ نو دحج لگښت او دكورنۍ لگښت سره سره دومره ځمكه يا مال ورته پاتې شي چې له حج كولو وروسـته پـرې خپـل ژونـد     
  )22.(تېر كړي

  )23.(ينې ښځې پرته له محرم څخه دحج سفر كوي، پرته له محرم څخه حج ته تلل ناروا او گناه دهځ. 4
دحج په سفر كې ښځې زياتره پردې ته پاملرنه نه كوي، پام مو وي چې هروخت پرده كـول واجـب دي او د حـج پـه سـفر كـې خـو        -5

  )24.(ورته ال ډېره  پاملرنه پكار ده
ته دسـامان سـپارلو او   ) الوتكې(يو له بل سره جنگ او شخړې كوي، په ځانگړې توگه طيارې  ځينې حاجيان دحج په سفر كې. 6

    25.اخېستل، په طياره كې دسپرېدلو او كوزېدلو پرمهال ديوبل زيات احترام پكاردى
  حج فرضونه د

  )26( :دحج درې فرضونه دي
  . احرام. 1

  .بېول ) هدي(ته څاروى يعنې له زړه دحج نيت كولو سره تلبيه ويل يا د حرم لوري 
  .دعرفات په ميدان كې ديوې ګړۍ لپاره  درېدل دعرفې په ورځ. 2

لسـم   نيولې دڅخه  )دسيوري دماتېدو( له زوال دلمرې ورځې همد عرفات په ميدان كې د  درېدلو وخت  د ذوالحجې دن: يادونه 
  )27.(دىپورې  دوېسپرسهاد لسمې ورځ ترالحجې وذ

  . ږيېورته  ويل كهم  )طواف يركن/دقرباني دورځې طواف/طواف افاضه / فرضي طوافچې ( كول زيارت طواف. 3
دويښتانو له خريولو يا كمولو وروسته د ذوالحجې د لسمې دسهار سپېدو څخه د ذوالحجې د دولسمې : دطواف زيارت وخت 

  )28.(ورځې تر لمر لوېدو پورې دى 
  د حج د فرضونو حکم

  )29.(هم نه راګرځي) دم(هم پاتې شي؛ نو حج سهي نه دى او جبران يې په قرباني وركولو د حج له فرضونو څخه كه يو فرض 
  )30.(له احرام   وروسته او عرفات كې له دريدلو مخكې كوروالى نه كول پخپله واجب خو د فرضو په حكم كې دي: مسئله

  حج رکنونه د
  .دي ج ركنونه دوهدح

  .دلېميدان كې در عرفات. 1
  )31( .ولك زيارت طواف . 2

  د حج د رکنونو حکم
كه دحج كوم ركن پاتې  يا پرېښودل شي، حج سهي نه دى خو دحج كړنې به ترسره كوي او د همدې حج بيـا را ګرځـول پـرې فـرض     

  )32.(دي
  د حج سبب

  )33.(ده، ځكه چې حج كعبې ته منسوبيږي) كعبه(دحج سبب بيت اهللا 

                                                 
٢٢

  ةيحقان:ط۶۱القاريارشادالساري الی مناسک املالعلي - 
٢٣

  ةيحقان: ط۷۹مناسک املالعلي القاري ارشادالساري الی- 
٢٤

  ةيحقان: ط۱۶۲مناسک املالعلي القاريارشادالساري الی - 
٢٥

  ۳/۳۶۹: الفقه االسالمي وادلته - 
٢٦

  ۲/۱۶۰شامي - 
٢٧

  ۲/۵۳۷البحرالرائق- 
٢٨

  پورتنی مرجع- 
٢٩

  ۹۴ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري- 
٣٠

  ۹۴ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري - 
٣١

  ۲/۱۶۰شامي - 
٣٢

  ۲/۵۳۸البحرالرائق- 
٣٣

  مرجع ９پورتن- 
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  د حج واجبات
  .د حج خپل واجبات شپږ دي

  . مزدلفه كې درېدل . 1
  .  د صفا او مروه  تر منځ سعي كول . 2 

  .دجمراتو ويشتل .  3
  . قِران او تمتع حج كوونكي لپاره قرباني كول .  4 

  ) .  حلق ياقصر(دسر ويښتان خريېل يا كمول . 5
  )34.(طواف وداع، دهغه چا لپاره چې له ميقاتونو هاخوا اوسيږي. 6

واجبات شپږ دي په دې برسېره دحج دځينو كړنو واجبات هم شته،  لكه داحرام، طواف، سعي او د داسې نـورو  دحج اصلي : يادونه 
  )35.(كړنو واجبات 

  )36.(دفرضونو تر منځ  ترتيب او هر فرض په ټاكل شوي ځاى او وخت كې ترسره كول هم واجب دي  :مسئله
  د حج د واجباتو حکم

پـرې  ) دم(سهوا پاتې شـي؛ نـو حـج يـې سـهي دى؛ البتـه دكمـي پـوره كولـو پـه موخـه قربـاني             كه د حج كوم واجب په لوى الس يا 
  )37.(الزمېږي؛ خو كه واجب د كوم شرعي عذر له امله پرېښودل شي، بيا پرې دم نه الزميږي

  .د دم  او دشرعي عذورونو مسئلې به انشاء اهللا  په وروستۍ برخه كې څېړو
  حج سنتونه د
  . طواف قدوم كولكوونكي  او قارن لپاره افراد افاقي حج .  1
  .كوي  كېزيارت يا طواف وداع طواف كې رمل كول،  او كه طواف قدوم كې رمل ونه كړي بيا به يې  طواف قدوم  . 2

د امام لخوا درې خطبې لوستل، لومړۍ خطبه مكه مكرمه كې د ذالحجې په اوومه، دويمه دعرفات پـه ميـدان مسـجد نمـره      .  3
  .دذوالحجې په نهمه، د لمونځونو له جمع كولو نه مخكې، او درېمه د ذوالحجې په لسمه په منى كېكې 

  .د ذوالحجې نهمه شپه په منى كې تېرول .  4
  .دذوالحجې د نهمې له لمر ختلو وروسته عرفات ته تلل .  5
  .له امام  وروسته له منى څخه عرفات ته  تلل. 6
  .عرفات كې غسل كول .  7
  .فات نه وروسته په مزدلفه كې شپه تېرول عر. 8
  .د منى د ورځو شپې په منى كې تېرول .  9
  )38.(ناو كې ديوې ګړۍ لپاره تمېدل "محصب"منى نه دستنېدو پرمهال .  10

دطواف،سـعي يـا پـه عرفـات كـې د      : دا د حج سنتونه دي، له دې نه عالوه دحج نورې كړنې خپـل سـنتونه هـم لـري ، لكـه      : يادونه 
  )39.(رېدلو سنتونهود

  د حج د سنتونو حکم
د حج د سنتونو ادا كول د ثواب المل دي، او په لوى الس يې پرېښودل  ګناه ده؛ خو په پرېښودلو يې نـه حـج فاسـديږي او نـه  دم     

  )40.(الزمېږي
  

                                                 
٣٤

  ۲/۱۶۰-شامي- 
٣٥

  ۲/۱۶۰شامي- 
٣٦

  ۹۳ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري - 
٣٧

  ۱۰۲ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري- 
٣٨

   ۱۰۵-۱۰۴ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري - 
٣٩

  ۱۰۵ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري- 
٤٠

  مرجع ９پورتن- 
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  د حج مستحبات او آداب
  . زياته تلبيه لوستل . 1
  .  زياته نفلي قرباني كول .  2 

  . كه افاقي وي مكې ته دننوتلو لپاره غسل كول . 3
  . مزدلفه كې د درېدلو لپاره غسل كول .  4
  . غونډۍ ته نژدې درېدل  "جبل رحمت"عرفات كې .  5
  . د ماسپښين په وخت كې جمع كول  )پښين او مازديګرماس(نځونه وپه عرفات كې دوه لم.  6
  . وې كول په عرفات كې د درېدلو پرمهال زياتې دعا.  7
  .په عرفات كې امام ته نژدې درېدل.  8

  . ته نژدې درېدل  "مشعرالحرام"داختر په سهار . 9 
  . دسهار لمونځ په مشعر الحرام كې په تياره كې اداكول ) ذوالحجې دلسمې(د اختر دورځې .  10
  . دلمرختلو وروسته سمدالسه جمرات ويشتل ) ذوالحجې  لسمه(داختر په ورځ .  11
  . طواف زيارت ترسره كول ) ذوالحجې  لسمه(د اختر په ورځ .  12

  . زيات اذكار لوستل .  13
  )41.(په مسجدحرام كې دلمونځونو د ادا كولو هڅه كول .  14 

  .له دې پرته دحج نور مستحبات او آداب دي چې وړاندې به يې ځاى ځاى يادونه كيږي  :يادونه 
  د حج د مستحباتو حکم

  ) 42.(ترسره كول  دزيات ثواب المل دى او پرېښودل يې ګناه نه لري د حج مستحبات
  د حج مفسدات

  )43.(حج په يو شي فاسديږى، له احرام تړلو وروسته او په عرفه كې له درېدلو  مخكې كوروالى كول 
  د حج د مفسداتو حکم

نې به ترسره كوي او راتلونكى كال بـه د  كه په عرفات كې له  درېدلو مخكې كوروالي كولو سره حج فاسد شي؛ نو دحج ټولې كړ
  )44.(همدې حج قضا راګرځوي

  
  د حج باطلوونکي

  )45).(له اسالم څخه اووښتل(دحج باطلوونكى يو دى، ارتداد 
  د حج د باطلوونکو حکم

او كه يو حج ارتداد احرام له منځه وړي او حج باطلوي چې ترې وروسته به نه دحج كړنې ترسره كوي او نه به يې قضا  راګرځوي، 
يا څو حجونه يې كړي وي، د ارتـداد لـه كبلـه ټـول لـه منځـه ځـي او كـه بيـا اسـالم ومنـي؛ نـو د وجـوب د شـرطونو لـه پلـي كېـدلو                  

  )46.(وروسته به بيا  حج كوي
  د حج مکروهات

  .دحج مكروهات ډېر زيات دي چې ځينې به يې دلته بيان كړو او نور به په خپل خپل ځاى بيانيږي 
. په عرفات كې دلمونځونو جمع كولو  وروسته په عرفات كـې درېـدل ځنـډول   . 2. ل  مخكې په عرفات كې خطبې لوستل له زوا. 1

په ويشتل شويو ګيټيو جمرات . 5. له عرفات څخه دامام له وتلو نه وروسته په ځنډ وتل. 4. له امام وړاندې  عرفات څخه وتل . 3

                                                 
٤١

   ۱۰۵ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري - 
٤٢

  ۱۰۶ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري- 
٤٣

  ۲/۲۲۹شامي- 
٤٤

  ۸۵ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري- 
٤٥

  ۲/۲۲۹شامي- 
٤٦

  ۴۴ارشادالساري الی مناسک املالعلي القاري - 
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يـوازې دسـر دڅلـورمې برخـې ويښـتان      . 8. پـه لويـو ګيټيـو جمـرات ويشـتل      . 7 .دجومات په ګيټيو جمـرات ويشـتل   . 6. ويشتل 
  )47. (دجمراتو شپې له منى پرته په بل ځاى كې تېرول. 10. دعرفې شپه له منى پرته په بل ځاى كې تېرول . 9. خرېيل 
  )48.(دواجب پرېښودل مكروه تحريمي او سنت مؤكدة پرېښودل مكروه تنزيهي دي :قاعده 

  مکروهاتو حکمد 
  )49.(دحج دهغه كړنې په ثواب كې كمښت راځي چې مكره پكې ترسره شوى وي، خو په ترسره كولو يې دم يا صدقه نه واجبيږي

  د حج ممنوعات
  .دحج ممنوعات داحرام ممنوعات دي چې په احرام كې به تفصيال بيان شي

  
  افراد حج طريقه د

او بيا قران او تمتع په لنډه توګه در پېژنو ترې وروسته دحج عمومي طريقـه ده چـې   دافراد حج يو څه تفصيل سره بيانوو : يادونه
  .هغه بيا په بشپړه تفصيل سره بيانېږي

  د احرام غسل او د احرام ！وکرونه اغوستل
وي نـو  افراد حج كوونكى به له خپل ميقات څخه احرام تړي له احرام وړاندې كه ښځه ورسره وي او له كوروالي څخه كوم خنډ نه 

ښځې سره دې كوروالي  هم وكړي،سنت دې واخلي او بيا دې  دپاكي په موخه غسل وكړي دتخرګ او سپوخ ويښتان وخريي كه 
غسل شونى نه و اودس دې وكړي كه اودس شونى نه وي، تيمم دې نه كوي  دغه غسل يـوازې دپـاكي پـه موخـه ترسـره كيـږي نـو        

رسره كوي له غسل وروسته ګنډل شوي كالي وباسي او داحرام دوه ټوكرونه چې ځكه ماشوم، حيض يا نفاس كې ښځه به يې هم ت
له يو څخه لنګ او بل څادر غوندې په ځان كړئ كه دوه ټوكرونه نه وي يو هم بسنه كـوي دغـه راز كـه سـپين ټوكرونـه نـه وي دبـل        

  50. رنګ ټوكرونه هم كارولى شى خو سپين غوره دي
  عطر کارول

روسته په بدن او احرامونو عطر وكاروئ كه وي او كه نه وي هيڅ پـروا نـه لـرې، نارينـه دې داسـې عطـر       د ټوكرونو اغوستلو نه و
وكاروي چې بوى يې وي او رنګ ونه لري او ښځينه دې داسې عطر كاروي چې رنګ يې وي خو بوى ونه لري خو پام مو وي چـې  

  51.ونه لري) ذات(په احرامونو داسې عطر ونه كاروئ چې جسم 
  م دوه رکعاته لمون＃د احرا

له دې وروسته پټ سر، له اضطباع پرته  دوه ركعاته نفل لمونځ وكړئ په دې شرط چې مكروه وخت نه وي،په لومړى ركعات كې 
دالكافرون سورت  او په دويم ركعات كې يې داخالص سورت تالوت كـړئ لـه لمانځـه وروسـته سـر لـوڅ او لـه زړه داحـرام نيـت          

  ��.ا� ا� اريد ا6ج في�ه � وتقبله م< 52:ئوكړئ او په ژبه دا وواي
  د ＊％３ احرام

ښځه به خپل ګنډل شوي كالي نه وباسي بلكې هغه به په خپلو كاليو كې وي ځكه چې دښځې احرام په مخ كې وي يعني څادر بـه  
راوتلى چج ولري او دخـولى  دې واغوندي چې ) لكه انګريزي خولى( يې په مخ نه لګوي او اسانه الره يې دا ده چې داسې خولى 

  54.راوزړوي) برقعه(په چج دې خپله چادري 
�ي� ا� �ي�، �ي� ال�ي� ل� �ي�، ان ا6مد وا0عمة ل� وا�لـ� ال�يـ� : له نيت وروسته درې ځله په لوړ غږ تلبيه ووايئ

  .ل�

                                                 
٤٧

   ۱۰۷ارشادالساري الی مناسک املال علی القاري - 
٤٨

  مرجع ９پورتن- 
٤٩

  ۱۰۷ارشادالساري الی مناسک املال علی القاري - 
٥٠

  .۲۰۸معلم احلجاج /  
٥١

  .۱۳۸ارشاد الساری الی مناسک املال علی القاری /  
٥٢

  .۱۳۹مناسک املال علی القاری ارشاد الساری الی /  
٥٣

  .۱۸۳/ ۳الفقه االسالمی وادلته /  
٥٤

  .۲۰۶ـ۲۰۵/ ۲رداحملتار علی الدرخمتار /  
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تحب دي اوس تاسـو احـرام وتـړئ او محـرم     البته ښځه به يې په ټيټ غږ وايي يو ځلي تلبيه ويـل واجـب او درې ځلـه ويـل يـې مسـ      
  55. شوئ 

سهر او ماښام ،د ليدنې كتنې او په مخه خه اوس؛ نو داحرام له ټولو ممنوعاتو ځان ژغورى او تلبيه زياته وايي په ځانګړې ډول 
  56. په وخت كې او له هر لمانځه وروسته كوزېدلواو مالستې،ختلواو  والړېاو  دناستېپه وخت، 

  
  ت７لو په اړه يوه －＂وره مشورهد احرام 

غوره ده له پرواز نه مخكې داحرام غسل په خپل كور كې وكړئ او داحرام نيت او تلبيه مه وايئ يوازې داحرام په ټوكرونه يو تـن  
 كې سپاره شى او كله چې الوتكه پرواز وكړي نو داحرام نيت او تلبيه ووايئ اوس تاسـو ) طياره(نه محرم كيږي كله چې الوتكه 

  .محرم شوى او داحرام له ممنوعاتو څخه به ځان ساتئ
دا مشوره ځكه اړينه ده كه تاسو له خپل كور څخه احرام وتړى او داحرام نيت او تلبيه هم ووايئ نو تاسو محـرم شـوى او د احـرام    

او دا بـه درتـه ګرانـه وي    له ټولو ممنوعاتو څخه به ځان ساتئ او خداى مه كړه كه پرواز مو زيات وځنډيږي نو په تكليـف بـه شـئ    
  .چې د احرام له ټولو ممنوعاتو ځانونه وساتئ او كه ترسره كوى يې دم به درباندې واجبېږي

  يادونه
دا ټول هغه وخت چې دالوتكې پرواز مو دجدې هوايي ميدان ته وي اوكه پرواز مو دمدينې منورې هوايي ميدان ته وي نو احرام 

  .مدينې ته ځى او مدينې نه چې كله مكې ته ځى نو ابيار علي څخه به ميقات تړىبه نه تړي پرته له احرام څخه به 
  په هوايي ميدان ک３

له پرواز څخه څو ساعته مخكې دهوايي ميدان د انتظار صالون ته ځان ورسوئ هلته چې څومره وخت درسره وي په ذكر او فكر 
ه وژغورئ ځكه چې د يو ستر عبادت پيل له بدو او ناروا كارونه كې يې تېر كړئ بې ګټو خبرو او بد رد ويلو څخه ځانونه په كلك

  .څخه شرعا او عقال ښه كار نه دى
  الوتک３ ته ختل

ته په ختلو كې يا طيارې ته د سامان په لېږلو كې يو بل سره شخړې او جنګونه مه كوئ ځكه چې الوتكه دټولو ) طيارې(الوتكې 
  .خوندي كولو نه مخكې پرواز نه كويسپرليو له ختلو نه مخكې او دهغو د سامان 

  د الوتک３ له پرواز نه مخک３
بسم اهللا، ا6مد هللا، سبحان ا�ي سخر 0ا هذا وما كنا J مقرن�، :پرواز وكړي نو دسفر الندېنى دعاوې ولولئ) طياره(كله چې الوتكه 

اك�، اهللا اك�، سـبحان� اهللا ا� ظلمـت نف�ـ فـاغفر �، فانـه ال يغفـر وانا ا� ربنا �نقلبون، ا6مد�، ا6مد�، ا6مد�، اهللا اك�، اهللا 
  ��.ا�نوب اال انت

فر ا� انا نسئل� b سفرنا هذا، ال� وا�قو�، ومن العمل ماتر�، ا� هون عليناسفرنا هذا،واطو عنـا بعـده، ا� انـت الصـاحب b السـ
  ��السفر، و¡بة ا�نظر، وسوء ا�نقلب b ا�ال واالهل،  وا�ليفة b االهل، ا� انا نعوذ ب� من وعثاء

دسفر پر مهال شور او غوغا مه كوئ ځكه چې له دې نور مسلمانان ورونه مو تكليفيږي او  مسـلمانانو تـه تكليـف وركـول حـرام      
  .دي

  ک３) ارهيط(الوتکه 
كې احرام وتـړي چـې پـه كـور كـې      ) طياره(په الوتكه  كله چې طياره يو څه مزل وكړي نو داحرام نيت او تلبيه ووايئ او هغه څوك دې

  .يې نه وي تړلى دغه راز دحج الرښوود هم در سره واخلئ او دالرې په اوږدو كې يې مطالعه كوئ
څلورو نه تر پنځوو ساعتونو كې الوتكه جدې ته رسېږي دجدې په هوايي ميدان كې د الـوتكې لـه ناسـتې نـه وروسـته كلـه چـې        

كاركوونكي د كوزېدو اجازه دركړي نو په ډير سكون او اطمينان سره له طيارې كوز شئ پـه كوزېـدلو   ) ارېطي(درته د الوتكې 
  .كې يو بل ته ټېلې يا ديكې مه وكوي او مه هم له خپل نوبت نه مخكې د كوزېدلو هڅه كوئ

                                                 
٥٥

  . ۱۴۴او ارشاد الساری الی مناسک املال علی القاری / ۲۲۶/ ۲ه يهدا/  
٥٦

   .۱۴۴ارشاد الساری الی مناسک املال علی القاری /  
٥٧

  .۲۵۹۹ه ريث مشيحد/ ۴۱۴سنن ابی داود /  
٥٨

  . ۳۳۳۹ه ريث مشيمسلم حد/  
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  دانيجدې هوايي م د
ساعته وخت نيسي چې ترې وروسته معلم صاحب د جدې هوايي ميدان كې د پاسپورټ كړنې تقريبا شپږ ساعتونو څخه دولس 

دجدې څخه مكې ته د بس موټر انتظام كوي كله نا كله په هوايي ميدان كې يوه يا دوه ورځې تېرې شـي پـام مـو وي چـې پـه دغـه       
به  �ئ اهللا موده كې چاته بد رد يا چا سره شخړه ونه كړئ بلكې په دغه موده كې تلبيه او ذكر كوئ او له صبر او زغم څخه كار اخل

  . درته دصبر ثواب دركوي
  د حرم حدود

كيلو ) 57(اوه پنځوس ) حدودو(كيلو متره ده او له جدې څخه دحرم تر پولو) 80(له جدې څخه مسجدحرام پورې ټول واټن اتيا
بېلېـږي چـې   څخه دوه كيلو متره مخكې يوه پوسته ده چې هم دلتـه د نامسـلمانانو سـرك    ) حدودو(متره واټن دى، دحرم له پولو

لـه دغـه ځـاى څخـه نـژدې دوه كيلـومتره وړانـدې دحـرم پـولې پيلېـږي            ) دنامسـلمانانو لپـاره  (پرې يې ليكي دي لغير المسـلمين  
همدلته دحرم دپولو په نښه كولو په موخه دسرك دواړو غاړو ته  محراب ډوله ستنې جوړې شوي دي او يو لوحه هم زړول شـوې  

  59).پيل)حدودو(دحرم دپولو (دود الحرم ده چې پرې ليكل شوي دي بداية ح
  يوه ت５روتنه او ا請الح ي３

څخه نژدې څلور كيلو متره وړاندې دسرك په سر يو لوى رهيل جوړ شوى دى چې ځينې خلك دغه رهيل ) حدودو(دحرم له پولو
. متره مخكې پيل كيږي پيل بولي چې دا سهي نه ده بلكې دحرم پولې له دغه رهيل څخه نژدې څلور كيلو) حدودو(د حرم دپولو 

60  
  حرم ته ننوتل 

ا� هذا حرم� وامن� فحرم< B ا0ار وام< من عذاب� يوم تبعث عبادک واجعل<  :كله چې دحرم پولو ته ورسېږى نو دا دعا ولولئ
  ��.من او¥ائ� واهل طاعت�

ه وايـئ او داحـرام مسـتحبات پـه پـام كـې       له دې نه وروسته كومه ځانګړې كړنه نشته چې ترسره يـې كـړئ بـس پـه الره تلبيـه زياتـ      
  ).داحرام مستحبات په دريم څپركى كې تفصيال بيان شوي دي هلته يې وګورئ(نيسئ 

  په عماره ک３
بس به مو هغه عمارې ته ورسوي چې تاسو ته ځانګړې شوې ده هلته به معلم صاحب درته په خونه كې يو كټ په ګوته كړي او پـه  

  .خوندي كړئ په مكه كې دا ستا استوګن ځاى ده همدې خونه كې به خپل سامان
  سامان خوندي کول 

له سامان خوندي كولو نه وروسته كله چې معلم صاحب سره له خپلې عمارې څخه دمسجد حرام په لـور روان شـى نـو لـومړى بـه      
سـترګو كـوئ څـو خپلـه      خپلې عمارې ته په ځير وګورئ او په ځينو نښو به يې وپېژني او بيا پـه الرې كـې سـترې سـترې نښـې تـر      

  .عماره وركه نه كړى
  مسجد حرام او طواف

مسجد حرام ته چې راورسېږئ كه اودس مو نه وي اودس وكړئ  او بيا مسجدحرام ته دننوتلو په وخت خپله ښۍ پښه دننه او دا 
ِ  ¦ :دعا ولولوئ َالمُ  اب� ِ  َرُسولِ  Bََ  وَالس� بَْواَب  ِ�  َواْفَتحْ  ُذنُوِ§  ِ�  اْغِفرْ  الل�ُهم�  اب�

َ
  ��. رªََْتَِك  أ

په مسجد حرام كې د اعتكاف نيت وكړئ او پام مو وي چـې پـه ګڼـه ګوڼـه كـې چـا تـه تكليـف ونـه رسـوى ځكـه چـې مسـلمانان ورور تـه               
  .تكليف رسول حرام دي

  باندې لوم７ی نظر) کعب３(اهللا کور  د
جـل  كله موچې لومړى كعبه ترسترګو شي نو درې ځله اهللا اكبر، ال اله اال اهللا ووايئ بيـا السـونه پورتـه او پـه اخـالص سـره لـه اهللا        

  63.څخه دعاوې وغواړئ ځكه چې دا د دعا دژرقبليدو وخت دى جالله

                                                 
٥٩

  .۶۳۵خمتصر الفقه االسالمی /  
٦٠

  .۳۸جئی يحج وعمره سنت کی مطابق ک/  
٦١

  .۲۹۱/االذکار للنووی /  
٦٢

  .۲۶۴۷۹ه ريث مشيمسند امحد بن حنبل حد/  
٦٣

  .۱۸۱ارشاد الساری الی مناسک املال علی القاری /  
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  طواف تياري د
تحيـة المسـجد طـواف دى نـو دطـواف تيـاري بـه        له دعا نه وروسته به تحية المسجد نفل لمونځ نه كوي ځكه چـې دمسـجدحرام   

كوئ كه اودس مو نه وي اودس به كوئ ځكه چې پرته له اوداسه طواف كولو باندې دم واجبېږي او كـه لـه طـواف وروسـته د حـج      
 د احرام ټوكر د ښي بغل له الندې وباسئ او په كيڼې اوږګې يې واچوئ داسې چې دسعي اراده مو وي نو اضطباع هم وكړي يعنې

  64.ښي اوږه مو لوڅه وي
  65. اضطباع يوازې نارينوو لپاره ده ښځې به اضطباع نه كوي: يادونه 

  تيطواف ن د
اوس نو حجر اسود ته مخامخ داسې ودرېږئ چې بشپړه حجر اسود مـو ښـي لـوري تـه پـاتې شـي او لـه السـونو پورتـه كولـو پرتـه            

  ��.ا� ا� اريد طواف بيت� ا6رام سبعة اشواط في�ه � وتقبله م< 66:دطواف نيت په زړه كې وكړئ او په ژبه به داسې نيت كوئ
  .اې اهللا زه ستا دكور اووه دوره طواف كول غواړم، راته يې اسانه او را نه يې قبول كړې: ژباړه

  استالم
اوس كه شونې وه او چاته تكليف هم نه رسېداى نو دحجر اسـود اسـتالم وكـړئ داسـې چـې دواړه ارغـوي پـه حجـر اسـود داسـې           
كېږدئ لكه په سجده كې چې يې ږدئ او د دواړو السونو تر منځ حجر اسود ښكل كړئ كه ښكلول يې شونې نه وي نو السـونه يـا   

كل كړئ كه دا هـم شـونې نـه وي نـو دغوږونـو پـه برابـري دواړه السـونه حجـر          په حجر اسود ولګوئ او هغه ښ) چوكه(كومه لخته 
اسود ته داسې مخامخ ونيسئ چې دالسونو منځنۍ برخه حجر اسود ته مخامخ وي او شاتنۍ برخه يې ستاسو لورتـه وي او بيـا   

  	�.ده ال�ي� J، واشهد ان Nمدا عبده ورسوJبسم اهللا واهللا اك�، اشهد ان ال اJ اال اهللا وح :او دا دعا ولولئ68خپل السونه ښكل كړئ 
  تلبيه ودرول

دطواف لومړي دور پيل كولو نه مخكې به تلبيه ودروئ په طـواف كـې او لـه طـواف وروسـته تـر بلـې عمـرې بـا دحـج احـرام تړلـو             
  70.پورې به تلبيه نه وايئ

  طواف پيلول
استالم يا داستالم اشارې نه وروسته ښي لور ته تاو شئ او دكعبې د دروازې په لور طواف داسې پيل كړئ چې په طواف كې مو 

  71. اوږه دكعبې خوا ته وي پام مو وي چې په طواف كې داستالم له وخت پرته سينه يا شا كعبې ته ګرځول روا نه دي
  د طواف دورونه 

څرنګه چې په دريم څپركي كې بيان شول هر دور يـې لـه حجـر اسـود څخـه پيـل كيـږي او پـه حجـر          دطواف ټول اووه دوره دي لكه 
  .اسود پاى ته رسېږي

  رمل
كه له طواف وروسته دحج سعي كوئ نو رمل كوئ يعني د طواف په لومړيو دريوو دورونو كـې لـوړ لـوړ قدمونـه پورتـه كـوئ او       

  72. پهلوانانو غوندې اوږې خوځوئ
  73. واف ورسته مو دسعي اراده نه وي نو په طواف كې اضطباع او رمل مه كوئكه له ط: يادونه 
  74.ښځه به نه رمل كوي او نه به هم اضطباع كوي: يادونه 

                                                 
٦٤

  .۱۸۲ارشاد الساری الی مناسک املال علی القاری /  
٦٥

  .۱۲۲معلم احلجاج /  
٦٦

  .۱۸۳ارشاد الساری الی مناسک املال علی القاری /  
٦٧

  . ۱۶معلم احلجاج /  
٦٨

  .۵۷۲/ ۲البحر الرائق /  
٦٩

  .۴۱جئ يحج وعمره سنت کی مطابق ک/  
٧٠

  .۶۰۵/ ۲البحر الرائق /  
٧١

  .۱۴۸معلم احلجاج /  
٧٢

  . ۱۸۱/ ۲اهلدایه /  
٧٣

  .۲۲۵علی القاری ارشاد الساری الی مناسک املال /  
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  مهم３ الر＊وون３
كه داستالم له كبله كوم بل مسلمان ورور ته تكليف رسيده نو استالم پرېږدئ او يوازې داستالم په اشـاره بسـنه وكـړئ ځكـه      -1

سنت او مسلمانانو ته تكليف يا اذيت رسول حرام دي او په سنتو دعمل كولـو لپـاره حـرام ترسـره كـول شـرعا روا نـه         چې استالم
  75.دي

كه داحرام په حالت كې طواف كوئ نو حجر اسود، ركن يماني او ملتزم باندې السونه مه لګوئ ځكه چې په دغو دريو ځايونو  -2
  76.اوړيعطر لګول كيږي هسې نه چې دم در باندې و

  رکن يماني
طواف په دوران كې كله چې ركن يماني ته ورسېږئ نو كه بـل مسـلمان تـه لـه تكليـف رسـولو پرتـه شـونې وه چـې ركـن يمـاني پـه             

  77. دواړو السونو يا په ښي الس لمس كړئ نو لمس يې كړئ او كه نه ترې سيدا تېرېږئ اشاره ورته كول يا يې ښكلول روا نه دي
  اسود تر من＃ دعاد رکن يماني او حجر 

  ��.ربنا اتنا b ا®نيا حسنة و االخرة حسنة وقنا عذاب ا0ار :د ركن يماني او حجر اسود تر منځ دا دعا لولوئ
  استالم يا اشاره

دطواف له هر دور وروسته كه شونې وه دحجر اسود استالم يا ورته اشاره وكړئ څرنګه چې مو د طواف په پيل كې كړې وه دغـه  
  79.ستاسو دطواف اوه دورونه له اتو استالمونو يا داستالم له اشارو سره بشپړ شيراز به 
  يادونه

دطواف پر مهال كومې ځانګړې دعاوې په احاديثو كې ثابت نه دي هره دعا چـې درتـه اسـانه وي او يـاده مـو وي لـولئ يـې البتـه         
  . داستالم دعا او دركن يماني او حجر اسود تر منځ دعاوې په احاديثو كې راغلي دي دهغو لوستل غوره دي

  يادونه
يې ورپسې په لوړ غږ تكراروي چـې لـه املـه يـې نـورو مسـلمانانو تـه تكليـف         ځينې معلمين په لوړ غږ دعاوې وايي او مقتديان 

  .رسېږي او دغه راز دطواف په منځ كې ددعا لوستلو پرمهال ودرېږي چې دا ټول ناروا كارونه دي بايد ځانونه ترې وژغرو
  د طواف پای او په مقام ابراهيم ک３ دوه رکعاته لمون＃ 

ره طواف بشپړ شـو اوس نـو مقـام ابـراهيم تـه والړ شـئ، كـه مكـروه وخـت نـه وي تـرې شـاته د             اتم استالم يا داستالم په اشارې س
طواف دوه ركعاته واجب لمونځ ادا كړئ په لومړي ركعات كې يې دالكافرون سورت او پـه دويـم ركعـات كـې داخـالص سـورت       

اته وي نو مقام ابراهيم ته نژدې پـه مطـاف   تالوت كول سنت دي نور سورتونه هم تالوتولى شئ، كه مقام ابراهيم كې ګڼه ګوڼه زي
  80.كې يې ادا كړئ او كه نه دمسجد حرام په هره برخه كې يې ادا كوالى شئ

  ملتزم ته تلل
دطواف دوه ركعاتو ادا كولو نه وروسته كه ګڼه ګوڼه نه وه ملتزم ته والړ شي او ملتزم سره ځان ولګوى او دعاوې وكړئ دا هم يو 

  81.چې دعا په كې ژر قبلېږي له هغو ځايونو څخه دى
  زمزم اوبه ＇＋ل

ملتزم كې له دعاوو وروسته زمزم اوبو ته راشئ او كه شونې وي په ناسته كه نه په والړه دزمزم اوبه وڅښئ او په پيل كې يې بسم 
  82.اللهم اني اسئلك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء: اهللا او دا دعا ولولئ

                                                                                                                                                        
٧٤

  .۶۲۳/ ۲البحر الرائق   
٧٥

  .۵۷۲/ ۲البحر الرائق /  
٧٦

  .۳۷۱معلم احلجاج /  
٧٧

   .۵۷۲/ ۲البحر الرائق /  
٧٨

  .۱۸۹۲ه ريث مشيسنن ابی داود حد/  
٧٩

  .۵۷۸/ ۲البحر الرائق /  
٨٠

  .۱۳۹ارشادالساري . ۵۸۰ـ ۵۷۸/ ۲البحر الرائق /  
٨١

  .۱۹۶ـ۱۹۵القاری ارشاد الساری الی مناسک املال علی /  
٨٢

  .۶۹۷ ارشاد الساری الی مناسک املال علی القاری/  
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او ځان پرې ښه موړ كړئ او دڅښلو پر مهال هغه ټول اداب مراعات كړئ چې په دريم څپركي كـې  83ساوو وڅښئ  دزمزم اوبه په دريو
  .يې يادونه شوې ده

  استالم
نـه وروسـته وكـړي خـو كـه      ) طـواف افاضه،فرضـي طـواف،ركن طـواف    (غوره ده چې افراد حج كوونكي سعي لـه طـواف زيـارت    

وي نو له زمزم اوبو څښلو نه وروسته دې دحجر اسود هماغـه شـان اسـتالم وكـړي      طواف قدوم نه وروسته يې دسعي كولو اراده
څرنګه چې يې دطواف په پيل كې كړى و دا مو نهم استالم شو او بيا دې مسجد حرام دروازې باب الصفا څخه صفا تـه ورشـي،   

  ��.نو§ وافتح � ابواب رªت�ا� اغفر � ذ84:مسجد حرام څخه د وتلو پر مهال چپه پښه دمخه كړئ او دا دعا ولولئ
  請فا

  :صفا ته له رسېدلو وروسته درې ځلې اهللا اكبر ووايئ او بيا دا دعا ولولئ
، ال اJ اال اهللا ابداء بما بداء اهللا به، ان الصفا وا�روة من شعائر اهللا،ال اJ اال اهللا وحده ال�ي� J ،J ا�ل� وJ ا6مد وهو y B شـيئ قـدير 

  ��.وحده، ا±ز وعده، ون° عبده، وهزم االحزاب وحده
  تيدسعي ن

ترسترګو شي خو كه دمسجد حرام د ستنو له امله كعبـه ونـه   صفا ته چې ورسېږى كه شونې وي داسې ځاى ودرېږى چې كعبه مو 
ا� ا� اريد الس² ب�  :او په زړه كې  دسعي نيت وكړئ او په ژبه هم داسې نيت كوالى شى 87وينئ پروا نه لري، قبلې ته مخ كړئ،

  ��.الصفا وا�روة في�ه � وتقبله م<
  .غواړم راته يې اسانه او رانه يې قبوله كړېاى اهللا زه دصفا او مروه تر منځ سعي كول : ژباړه

بيا ددواړه السونه تر اوږو پورته كړئ څرنګه چې په دعا كې پورته كيږي، تكبير،تهليل او درې ځلي حمد ووايئ او بيا دعـاوې  
  89.وكړئ

  سعي پيل 請فا ＇خه د
ته ورسېږئ تر منځ ) ميلين اخضرين(له دعا وروسته له صفا څخه د مروه په لور په عادي مزل سعي پيل كړئ كله چې شنو راډونو

يې منډې ووهئ او مزل مو چټك كړئ او شنو راډونو څخه له وتلو وروسته بېرته خپل عادي مزل وكړئ او دسعي پـه اوږدو كـې   

	.وانت االعز االكرم ا� اغفر وارحم،: الندېنى دعا لولوئ  

  .كه دا دعا مو ياده نه وي بله دعا هم لوستلى شى او په پټه خوله  سعي كول هم پروا نه لري
  91. د شنو نښو تر منځ دمنډې وهلو حكم يوازې نارينه وو لره دى ښځې به دشنو نښو ترمنځ هم عادي مزل كوي: يادونه

  مروه
ابداء بما بداء اهللا  92: شپړ شو او په مروه دغه دعا چې په صفا مو لوستلې وه  ولولئكله چې مروه ته ورسېږئ نو دسعي يو دور مو ب

ده، ا±ـز وعـده، به، ان الصفا وا�روة من شعائر اهللا،ال اJ اال اهللا وحده ال�ي� J ،J ا�ل� وJ ا6مد وهو y B شيئ قدير، ال اJ اال اهللا وح
  .ون° عبده، وهزم االحزاب وحده

او بيا قبلې ته مخامخ داسې په دعا ودرېږئ څرنګه چې پـه صـفا ودرېـدلي وى او تكبير،تسـبيح، تهليـل او تحميـد نـه وروسـته         
دعاوې وكړئ او بيا مروه څخه د صفا په لور دسعي دويم دور پيل كړئ بيا د شنو نښو تر منځ منډې ووهئ او صفا ته په رسېدلو 

                                                 
٨٣

  .۱۵۱معلم احلجاج /   
٨٤

  .۲۱۲معلم احلجاج /  
٨٥

  .۲۶۴۱۶مسند امحد /  
٨٦

  .۲۴.رهنمائی حج وعمره /  
٨٧

  .۲۴۲ارشاد الساری الی مناسک املال علی القاری /  
٨٨

  .۴۶جئيحج وعمره سنت کی مطابق ک/  
٨٩

   .۲۴۲ارشاد الساری الی مناسک املال علی القاری /  
٩٠

  . ۴۶جئ يحج وعمره سنت کی مطابق ک/  
٩١

  .۶۲۱/ ۲البحر الرائق /  
٩٢

  .۲۵رهنمائی حج وعمره /  
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وه دورونه بشپړ كړئ چې  له صفا څخه پيل كيږي او پـه مـروه پـاى تـه رسـېږي او پـه هـر        مو دسعي دويم دور بشپړ شو دغه راز او
  .دور كې په صفا او مروه قبلې ته مخامخ په دعا ودرېږئ او د شنو نښو تر منځ په دور كې منډې وهئ

  د سعي پای
او د مطـاف پـه څنـډه كـې دوه      كله چې په اووم دور كې مـروه تـه را ورسـېدلئ نـو سـعي مـو بشـپړه شـوه اوس مطـاف تـه والړ شـئ           

  93. ركعاته نفل لمونځ ادا كړئ
   

  د حج لوم７ۍ ورځ/ يوم التروية/ هذوالحج３ اتمد 
  د حج د لوم７ۍ ور＄３ ک７ن３

  د حج او احرام تياري. ١
د ذوالحجې له اتمې ورځې څخه په مخكې شپه كې منى ته دتللو تياري ونيسئ، وېښتان مو جوړ كـړئ، برېتونـه كـم، او نوكـان     

  .پرې كړئ، دغه راز د تخرګونو او له نامه الندې وېښتان مو هم لرې كړئ  مو
  
  احرام، نيت او تلبيه. 2

تمتع حج كوونكى دې د ذوالحجې په اتمه غسل يا اودس وكړي او ترې وروسته دې احرام وتړي، غوره ده چې احـرام لـه مسـجد    
نځ ترسره كړي، په دې شرط چې مكروه وخت نه وي، له لمانځه حرام څخه وتړي، او په مسجد حرام كې په پټ سر دوه ركعاته لمو

  . مني وتقَبلْه يل فَيسره الْحج أُرِيد إني اللَّهم: وروسته دې سر لوڅ كړي، او په زړه كې دې دحج نيت وكړي، او په ژبه دې داسې ووايي 
  .محرم شوى او داحرام له ممنوعاتو څخه ځان ساتئ ترې وروسته درې ځلي تلبيه ووايئ او دعاوې وكړئ، اوس 

  .افراد او قران حج كوونكي په احرام كې وي، نو ځكه هغوى به بيا احرام نه تړي : يادونه 
  .له احرام تړلو وروسته به ښځې دوه ركعاته لمونځ په خپلې عمارې كې كوي : يادونه 

  منی ته تلل. 3
  .ين خواركي او نور توكي له ځان سره واخلئ او دمنى په لور روان شئ احرام مو وتړل شو، اوس د څلور ورځو اړ

منى ته د تګ لپاره د بسونو بند وبست هم وي؛ خو دګڼې ګوڼې له امله بسونه زيات وخت په بر كې نيسي او په بسونو كې ناست 
مترو واټن دى، منى ته پر الره تلبيه  ناست تنګ شئ، نو كه عذر نه لرئ، پلي منى ته والړ شئ، دمنى او مكې تر منځ د اوو كيلو

  .وايئ 
  منی ک３ شپه. �

  .په منى كې د عرفې شپه تېرول سنت دي، نو ځكه دا شپه په منى كې تېره كړئ 
  منی ک３ پن％ه لمون％ونه. 5

  .اداكول سنت دي ) دماسپښين، مازديګر، ماښام،ماخستن، او دعرفې ورځې دسهار لمونځونه (په منى كې پنځه لمونځونه  
  

  )دعرف３ ورځ(د حج دوهمه ورځ / نهمه  ３د ذو الحج
  د حج د دويم３ ور＄３ ک７ن３

  منی ＇خه عرفات ته تلل. ١
دسهار لمانځه نه وروسته كله چې دلمر وړانګې په ځمكـه خـورې شـي؛ نـو دضـب لـه الرې       ) دعرفې په ورځ(د ذوالحجې په نهمه 

ت كې كله چې جبل رحمت ووينئ تكبير،تهليل،استغفار او دعاوې څخه عرفات ته مزل پيل كړئ، په الره تلبيه لولئ او په عرفا
  .وكړئ 

  
  قهيودر４دلو طر عرفات ک３ د. ٢

كه شونې وي مسجد نمره سره نژدې واوسئ خوراك او څښاك نه وروسته او له زوال نـه مخكـې غسـل يـا اودس وكـړئ، بيـا كـه        

                                                 
٩٣

  .۲۵۶ارشاد الساری الی مناسک املالعلی القاری /  
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ښين او مازدېګر لمونځونه يو ځاى دماسپښين په وخت شونې وه مسجد نمرې ته ننوځئ، دامام خطبې په غور واورئ او دماسپ
  .كې ادا كړئ؛ خو پام مو وي چې يوځاى لمونځونو ادا كولو لپاره يوڅه شرطونه دي، هغه په درېم څپركي كې بيا وګورئ 

  .كه له شرطونو څخه يو شرط هم پلى نشي، بيا به هر لمونځ په خپل وخت اذان او اقامت سره كوئ
  ک３ در４دل عرفاتپه . ٣

له لمونځونو ادا كولو وروسته فورا عرفات كې د اوسېدلو خپل ځاى ته والړ شئ، كه شونې وي رحمت غره سـره نـژدې ودرېـږئ    
  .او دجبل رحمت له پاسه مه خېزئ 

  .په عرفات كې قبلې په لور ودرېدل مستحب دي، خو كيناستى او څمالستى هم شئ 
  عرفات دور＄３ ک７ن３ د. �

په عرفات كې دودرېدلو پر مهال دعاوې كوئ او دمه په دمه د دعاوو په منځ كې تلبيه وايئ، خپلـو ګنـاهونو نـه توبـه وكـاږئ او       
څخه دګناهونو بخښنه وغواړئ، پام مو وي چې په دعاوو كـې لـومړى خپـل ځـان بيـا مـور او پـالر او بيـا نـور ټـول            جل جاللهاهللا 

  .اب ليكونكى هم په خپلو دعاوو كې مه هېروئ مسلمانان يادوئ، دغه راز د دې كت
كه څه هم دعرفې په ورځ حاجيان روژه نيولى شي؛ خو غوره دا ده چې روژه ونه نيسي او نه هم زيـات خـوراك او څښـاك وكـړي،     

  .هسې نه چې په دواړ صورتونو كې پازاب شي 
  عرفات ＇خه دمزدلف３ په لور. �

ام سره يا يوازې له عرفات څخه دمزدلفه په لور روان شئ، كه په الره  د خلكو ګڼـه ګونـه   كله چې لمر ولوېږي،  تلبيې ويلو سره ام
نه وي، نو يوڅه چټګ مزل كوئ او كه ګڼه ګوڼه وي، بيا اهسته ځئ، خو پام مو وي چې له لمر لوېدلو نه مخكې عرفات څخه پـه  

  .وتلو دم واجبيږي 
  مزدلفه ک３. �

ل يا اودس وكړئ او مسجد مشعر حرام ته نـژدې د عمـومي الرې ښـي خـوا تـه اوسـېدل       كله چې مزدلفې ته ورسېږئ، لومړى غس
) وادي(غوره دي، كه دلته ځاى نه وي، بيا مسجد مشعر حرام ته نژدې هرځاى اوسېدلى شى؛ خو پام مو وي چې د محسر په ناو 

  .كې اوسېدل روا نه دي 
  ما＊ام او ماخوستن لمون％ونه د. ٧

وسته دماښام او ماخوستن لمونځونه يو اذان او يـو اقامـت سـره يـو ځـاى دماخوسـتن پـه وخـت كـې پـه           مزدلفې ته له رسېدلو ور
  .جمعه ادا كړئ، عرفات كې يا په الره دواړه لمونځونه ادا كول روا نه دي 

  .وى كه مزدلفې ته دماښام په وخت كې ورسېدى، نو دماښام لمونځ كول روا نه دي څو دماخوستن لمونځ وخت نه وي داخل ش
  مزدلف３ شپه د. ٨

مزدلفې كې د ماښام او ماخوستن له لمونځونو اداكولو نه وروسته، كه شونې وي ټوله شپه په ذكر، تلبيه، حمد و ثنا، تـالوت،  
  .دعاوو او داسې نورو عباداتو تېره كړئ 

  
  )دحج در４مه ورځ(دلوی اختر لوم７ۍ ورځ / يوم النحر/ د ذوالحج３ لسمه 

  ک７ن３د حج د در４م３ ور３＄ 
  په مزدلفه ک３ د سهار لمون＃. ١

  .كې دسهار لمونځ امام سره يا يوازې  اداكړئ) غلس(كله چې دسهار وخت داخل شي، نو په تيره 
  

  لزدلفه ک３ در４دم.٢
ستاينه اوثنا بيـان كـړئ او    �له لمانځه وروسته مسجدمشعر حرام ته نژدې دقبلې په لور ودرېږئ، تلبيه ووايئ، تسبيح او داهللا 

  .السونه پورته دعاوې كوى بيا
  مزدلف３ ＇خه دمنی په لور. ٣

كله چې لمر ختلو ته د دوو ركعاتونه په اندازه وخت پاتې شي، نو مزدلفې څخه دمني په لور روان شئ، په الره كې وادي محسـر  
سـره يـې واخلـئ، دالرې پـه     څخه په منډه تېر شئ، دغه راز مزدلفې نه اويا ګيټى د جمراتو وېشتلو په موخه ټولې كړئ،  او ځـان  

  .اوږدو كې يا له بل كو ځايه څخه يې هم اخېستلى شئ 
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  و４شتل) ＇لیلوی (جمره عقبه . �
نـه   )  عقبه يا لوى څلـى (له لمر ختلو وروسته په منى كې دجمراتو پل ته والړ شئ، لومړۍ او منځنۍ جمره پرېږدئ او جمره كبرى 

درې ګزه لرې داسې ودرېږئ چې منـى مـو ښـي خـوا تـه وي او كعبـه مـو چپـې خـوا تـه وي، ګيټـۍ  پـه ښـي الس داسـې وولـئ چـې                 
ِ  ¦: ه دا دعا ولـولئ  دجمراتو حوض كې ولوېږي او له هرې ګيټى سر ُ  ،اب� ْكَ�  َواَب�

َ
ْيَطانِ  رَْلًما ،ُأ وًرا َح¶W  اْجَعْل  الل�ُهم�  ،وَِحْزبِهِ  لِلش�  ،َمـْ�ُ

ِ̧  ،َمْشُكوًرا َوَسْعِ· 
   .َمْغُفوًرا وََذنْ

  وخت )جمرې ويشتلو(ور＄３ درمي ) م３يدحج  ددر４(لسم３  الحج３ دوذد 
دذو الحجې دلسمې ورځې له سهار سپېدو څخه د ذوالحجې ديولسمې ورځې له سهار سپېدو نه مخكې پورې دى؛ خو لمـر ختلـو    

نه تر زواله پورې يې سنت وخت دى، او له زوال څخه تر لمر لوېدو پورې يې مبـاح وخـت،  او  لـه  لمـر لوېـدو څخـه ديولسـمې ورځـې         
  .سهار سپېدو پورې يې مكروه وخت دى

  .د ګڼې ګوڼې له امله ښځو، ناروغانو يا كمزورو خلكو ته دشپې مهال رمي كول مكروه نه دي :  ونهياد
  قرباني. �

له رمي څخه وروسته په منى كې مجزرې ته والړ شئ او كه په حالله پوهېږئ په خپل الس څاروى حـالل كـړئ او كـه پـه حاللـه نـه       
ې خوا تـه ودرېږئ،بيـا دقربـاني يـو څـه غوښـه ځـان سـره واخلـئ؛ ځكـه چـې            پوهيږئ، دبل چا په الس يې حالل كړئ او كه تاسو ي

  .دخپلې قرباني غوښه خوړل مستحب دي او پاتې نوره  صدقه كړئ 
له قرباني وروسته دقبلې په لور كښېنئ او دسر وېښتان وخرېيئ يا يې كم كړئ؛ خو خرېيل يـې غـوره دي، فكـر مـو وي     : ادونه ي

  .كړئ چې دسر خرېيل له ښي خوا پيل 
  .ښځه به دسر وېښتان نه خرېيي،  بلكې دګوتې دبند له  اندازې څخه يو څه زيات به يې  دسر له هرې غاړې كموي  :ادونه ي

  سنت اخ５ستل
برېتونه،دتخرګ،سپوخ وېښـتان خرېيلـى او نوكـان پرېكـولى     (له وېښتانو خرېيلو يا كمولو څخه وروسته سنت اخېستلى شئ  

  ) .شى
كمولو وروسته  خـو سـنت  اخېسـتلى شـئ، خـو پـام مـو وي چـې لـه سـر خرېيلـو يـا كمولـو نـه مخكـې پـه سـنت                  دسر له خرېيلو يا 

  .اخيستلو دم واجبيږي 
  له ＊％３ پرته هر ＇ه حالل شوه

  .دسر وېښتانو خريلو يا كمولو نه وروسته له ښځې نه پرته هغه ټول څه درته حالل شول چې داحرام له كبله حرام شوي وه
  )ا رکن طوافيفرضي،افاضه ( ارتيطواف ز. �

ترسره كړئ، كه چېـره مـو   ) طواف زيارت،افاضه،ركن(له وېښتانو خرېيلو يا كمولو وروسته مكې ته والړ شئ او فرضي طواف 
طواف قدوم سره سعي نه وي كړې او داحرام ټوكرونه مو هم نه وي لرې كړي؛ نو په طواف كې اضطباع او رمل دواړه وكړئ او كه 

مو اغوستي وي، بيا يوازې رمل وكړئ، اضطباع شونې نه ده او كه طواف قدوم نه وروسته مو سعي كړې وي، بيا ګنډلي كالي 
  .له طواف وروسته سعي به نه كوئ؛ نو ځكه به په طواف كې اضطباع او رمل نه كوئ 

  ارت وختيد طواف ز
ذوالحجې د دولسمې ورځې تـر لمرلوېـدو    دطواف زيارت وخت د ذوالحجې دلسمې ورځې له سهار سپېدا څخه پيل كيږي او د

  .پورې دوام كوي، خو دذوالحجې په لسمه ورځ يې ترسره كول غوره دي 
  د طواف دوه رکعاته واجب لمون＃

له طواف كولو نه وروسته دمقام ابراهيم شاته كه شونې وي او كه نـه دمسـجد حـرام پـه هـره برخـه كـې دوه ركعاتـه واجـب لمـونځ           
  .ئ،  نو دحجر اسود استالم وكړئ او له باب الصفا څخه صفا ته ورشئ او سعي وكړئ وكوئ اوبيا كه سعي كو

او كه له طواف قدوم نه وروسته مو سعي كړې وي، نو بيا له طواف زيارت وروسته سعي مه كوئ؛ بلكې له د طـواف لـه لمانځـه    
  .او دزمزم اوبو له څښلو وروسته منى ته والړ شئ 

  ＊％ه هم حالله شوه
يلو يا كمولو وروسته له ښځې پرته ټول داحرام ممنوعات حالل شوي و؛ خو له طواف زيارت نه وروسته  درته ښځه هم له سر خرې

  .حالله شوه 
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  )د حج در４مه ورځ(دلوی اختر دوهمه ورځ / د ذوالحج３ يوولسمه ورځ
  د حج د در４م３ ور＄３ ک７ن３

  د تشريق شپ３ په منی ک３. ١
  .سنت دي دتشريق دورځو شپې په منى كې تېرول 

  وولسم３ ور＄３ رمييذوالحج３ د. ٢
ســبا د ذوالحجــې د يــوو لســمې ورځــې لــه  زوال وروســته د دريــو واړو جمراتــو رمــي وكــړئ، لــومړى وړوكــې جمــره وولــئ، تــرې   
وروسته ودرېږئ  او دعا وكړئ، بيا منځنۍ جمره وولئ او ترې وروسته دعـا وكـړئ ، او پـه پـاى كـې وروسـتنۍ جمـره وولـئ او         

  . ه  مه درېږئ او مه دعا كوئ،  له رمي وروسته بېرته منى كې خپلې خيمې ته ستانه شئ او شپه  هلته تېره كړئ ترې وروست
  

  )دحج ＇لورمه ورځ( دلوی اختر در４مه ورځ / د ذوالحج３ دولسمه ورځ
  د حج د ＇لورم３ ور＄３ ک７ن３

  دذوالحج３ ددولسم３ ور＄３ رمي. ١
وسـته هـم درې واړه جمـرات پـه هماغـه ترتيـب وولـئ پـه كـوم ترتيـب چـې مـو پـرون              سبا دذوالحجې په دولسمه ورځ له  زواله  ور

  .ويشتې وې 
  مک３ ته ت，. ٢

ددولسمې ورځې رمي نه وروسته كوالى شى چې مكې ته والړ شئ، خو غوره دا ده چې شپه په منى كې تېره  او له زواله  وروسته 
  .د ديارلسمې ورځې رمي وكړئ او بيا مكې ته والړ شئ 

  بشپ７ شوحج 
حج مو بشپړ شو او څومره وخت چې په مكه كې اوسى، دغه وخت فرصت وګڼئ، نفلي طوافونـه او عمـرې كـوئ خـو پـام مـو وي       

  .چې عمره به دذوالحجې له ديارلسم تاريخ نه وروسته كوئ
  

  د حج پن％مه او وروست９ ورځ/ديارلسمه ورځدذوالحج３ 
  د حج د پن％م３ ور＄３ ک７ن３

  د ديارلسم３ ور＄３ رمي. ١
كه د دولسمې ورځې له رمي نه وروسته مو مكې ته دتللو تكل وي، نو پام مو وي چـې لـه لمـر لوېـدو نـه مخكـې مخكـې لـه منـى          
څخه ووځئ، كه لمر ولوېږي،  بيا له منى څخه دديارلسمې ورځې له رمي نه مخكې وتل مكروه دي، كه څه هم په دې صورت كې 

وكه د ديارلسمې ورځې سهار سپېدو پورې په منى كه تم شوئ،  بيا درباندې د درباندې دديارلسمې ورځې رمي نه واجبيږي؛ خ
  .ديارلسمې ورځې رمي واجب ده او په هماغه طريقه به رمي وكړئ په كومه طريقه چې مو مخكې دوه  ورځې رمي كړې وه 

  .دم  درباندې  واجبيږي كه د ديارلسمې ورځې له سهار سپېدو نه وروسته،  له رمي پرته له منى څخه ووځئ،  : يادونه
  ديارلسم３ ور＄３ درمي وخت د

  .ديارلسمې ورځې درمي وخت  دهمدې ورځې له سهار سپېدو څخه  تر لمرلوېدو پورې دى 
  . له زوال  وروسته  تر لمرلوېدو پورې يې سنت  وخت دى 

  .له سهار سپېدو نه وروسته او زوال نه مخكې وختونه  يې مكروه دي 
ورځې له لمر لوېدلو نه وروسته درمي وخت پاى ته رسېږي چې وروسته ترې نه رمـي روا ده او نـه هـم درمـي     دديارلسمې : يادونه

  .قضاء، له دې وروسته يوازې دم واجبيږي 
  طواف وداع 

كله چې مكې څخه ته تللو اراده مو وي نو طواف وداع به وكړئ فكر مو وي چې طواف وداع واجب دى او كه پرته له طواف وداع 
مو مكه پرېښودله نو له ميقات څخه له وتلو مخكې درباندې واجـب ده چـې بېرتـه وګرځـئ او طـواف وداع وكـړي او كـه لـه          څخه

  .ميقات څخه ووتئ بيا اختيار لرى كه ګرځئ او كه دم وركوئ خو دم وركول غوره ده 
  

  !دغه ليكنه قرآني آياتونه او احاديث لري؛ هيله ده چې خوندي يې كړئ


