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 اسالمي امارت د افغانستان                       

 ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                        

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                          

 

 اود خطابت موضوع  د جمعې ورځې                                                          

 مرکز او والیاتو د هیواد د چېلیکلی تقریر اوبیان 

 ي( کې لیږل کیږيژبو )پښتو او در  دواړو ميل ټولو خطیبانو ته په

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه۱۴۰۱میزان/ /۸ق مطابق  ـه۱۴۴۴ول/ربیع األ /۴

 احکام  او ائل فضد اداء کولو  رېـــــــــــــــــد ُعم

ضلَّ  سيئات أعاملنا، من يهده الله، فال م سنا ومن  ستغفره، ونعوذ بالله من رشور أنف ستعينه، ون إن الحمد لله، نحمده، ون

 عد:، أما بأن محمداً عبده ورسوله ه، وأشهدله، ومن يُضلل، فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك ل

ُّوا{قال الله عز وجل :   ۱96{ البقرة: لملَّهم  َوالُْعْمرَةَ  الَْحجَّ  َوأَِتم

ارٌَة لماَم بَْيَنُهاَم )و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:   البخاری صحیح( الُْعْمرَُة إمََل الُْعْمرَةم كَفَّ

 د عمرې تعریف: 

صعمره په لغت کې د آباد  صو صطالح کې د بیت الله زيارت کول دي په مخ صد ته ویل کیږي او په ا طریقه  هځای ق

 .رسه
 (الفقهاء ) طلبة الطلبة، أنيس

سان چې د حج توان نلري او یا ورته د  سان د ژوند فريض کوم ک سې ک ساعد کیږي په کارده چې دا صت نه م حج فر

سخت دي څخه ګټه واخيل او عمره دې وکړي؛ ځکه له يوی خوا په  شته او له بل پلوه د حج رشائط  ژوند هيڅ باور ن

 او هرچا ته ددې زمینه نه مساعد کیږي چې حج وکړي.

د افغانستان اسالمي امارت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت  په اوسنیو سختو رشائطو کوښښ وکړ ترڅو د خپل ولس لپاره 

 د عمرې لپاره اړین خدمات تررسه يش.او  بری کړيسهولت او آسانتیاوی برا د عمرې کولو د سفر 

ُّوا{عمره دومره فضــیلت لري چې الله تعالی د حج رسه پيوســته ذکر کړی ده او فرمايي:  { البقرة: لملَّهم  َوالُْعْمرَةَ  الَْحجَّ  َوأَِتم

 پوره اداء کړئ حج خاص د الله تعالی لره.او  ترجمه:  ۱96

يَنُتَها ِفم كمَتابم اللهم ) فرمايي: الله عنه  عبدالله ابن عباس ريض  صحیح البخاري( إمنََّها لََقرم

ه یعنی دواړه يوځای ذکر شــوي دي اګر ک .ملګری ذکر شــوی ده د الله تعالی په کتاب کې عمره د حج رسه  -ترجمه:

 ]عمدة القاري[ددواړو حکم جدا جدا دی.

نه بښـــل کیږي ناهو له يې ګ له ام بادت دی چې  غه ع یث. عمره ه حد ارٌَة لماَم )کې راځي: په  فَّ الُْعْمرَُة إمََل الُْعْمرَةم كَ

 البخاری(بَْيَنُهاَم 

 يوه عمره تر بلی عمرې پوری بښونکی ده د هغه ګناهونو چې ددواړو به منځ کې شوی وي. -ترجمه:
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سې راځي:  مبارک حدیث په يو وړي او ګناهونه محوه کوي.  هعمره فقر ملنځ سعود ريض عنکې دا  الله عبدالله بن م

سلم :عنه، قال صلی الله عليه و سول الله  نُوَب كَاَم يَْنفم  ): قال ر ُ تَابمُعوا بَْْيَ الَْحجِّ َوالُْعْمرَةم َفإنَُّهاَم يَْنفَيانم الَْفْقَر َوالذُّ ْْ ِم ي الْ

َهبم  يْدم َوالذَّ  رواه الرتمذي والنسايئ  . (َخَبَث الَْحدم

فرمایل : رسول الله صلی الله علیه وسلم و  چې وایيله عبدالله بن مسعود ريض الله عنه څخه روایت دی هغه  -ترجمه:

داســې لرې کوي لکه د پښ )آهن(ر( نغری  هنو حج او عمره دواړه یو په بل پســې اداء کړئ، ځکه دا دواړه فقر او ګناه

 .چې د اوسپنې، رسو او سپینو زرو خیری لرې کوي

 هغه کسان چې حج يې کړی دی، عمره هم وکړي او ددې حدیث مصداق وګرځي. رده بناًء په کا

 ...ي:. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دد حج په اندازه ثواب لري په رمضان املبارک مياشت کې عمره کول

ُل  رََمَضانَ  ِف ُعْمرَةٌ )  ةً  تَْعدم  . عليه متفق( َحجَّ

شوی دی.  سول اللعن په يو بل حدیث کې راځي: عمره کوونکو ته د الله تعالی ټولی ویل  صلی جابر، قال : قال ر ه 

ُر َوفُداللهم ؛ َدَعاُهم َفأَجابُوُه، َوَسأَلُوُه َفأعطَاُهم( اُج َوالُعامَّ مجمع ت . البزار وقال الهيثمي: رجاله ثقاالله عليه وسلم :)الُحجَّ

 الزوائد .

سلم وفرمایل : حج کوونکي او  -ه:ترجم له جابر ريض الله عنه څخه روایت دی هغه وایي: د الله پیغمربصلی الله علیه و

ښتنه قبوله کړه او دوی د  ښتل، نو هغوی يې غو عمره کوونکي د الله تعالی ډله )میلامنه( دي، الله تعالی هغوی راوغو

 لې کړې.الله نه دعاوې وغوښتې او الله تعالی د دوی دعاوي قبو 

لومړی ی دی عمرې لپاره احرام تړل دعمره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی . پيغمرب علیه السالم څلور ځله 

ــپږم کال ــالم د عمرې او حج لپاره احرام وتړلو او بیا د هجرت په ش ـکانو   پيغمربعلیه الس  ه مقام کېد حدیبې پمرـش

ه دوهم کال پ ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ددغې عمرې قضاييڅخه منع کړ  ته د ورتګ  مکې پیغمربعلیه السالم

په اتم کال د ذوالقعدې میاشــت کې د مقام څخهد جعرانې  عمره دوهمه. راوړه کې د  دریمه عمره وه.  د هجرت 

لله علیه وسلم اچې د رسول الله صلی ، کولو حجة الوداع حجد  پیغمربعلیه السالم  چېهجرت په لسم کال هغه وخت 

ضیلت داللت کوي  َسأَلُْت  اَدةَ َقتَ  َعنْ ) په حدیث رشیف کې راځي:. جمله ټولې دری عمرې کیږي او دا  د عمرې په ف

ًسا هُ  َحْيُث  الَْقْعَدةم  ذمي ِفم  الُْحَديْبمَيةم  ُعْمرَةُ ( أَْربًَعا) أَْربَعٌ  َقاَل  النَّبميُّ  اْعَتَمرَ  كَمم  - عنه الله ريض - أَنَ رْشم  َصدَّ نَ  َوُعْمرَةً   كُونَ الُْم  مم

ْعَرانَةم  َوُعْمرَةَ  َصالََحُهمْ  َحْيُث  الَْقْعَدةم  ذمي ِفم  الُْمْقبملم  الَْعامم  َسمَ  إمذْ  الْجم  صحيح َدًة(.َواحم  َقاَل  َحجَّ  كَمْ  ُقلُْت  ُحَنْْين  أَُراهُ  َغنميَمةَ  َق

 النجاة طوق ط:البخاري 

فرمايې ما د حرضت انس ريض الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتاده رحمه الله  -جمه:تر 

سالم څلور عمرې کړي دي. د حد شت يبې عمره په ذوالقعدې میڅو عمرې کړی دي ؟ هغه راته وويل: پیغمربعلیه ال ا

رشکانو کې هغه وخت سالم چې م ي کال کې د سته په راتلونکد حج څخه بند کړ او د حدیبې څخه ورو دپیغمربعلیه ال

پیغمربعلیه السالم وررسه مصالحه وکړه او د جعرانه عمره هغه وخت چې ذوالحجې په میاشت کې عمره هغه وخت چې 

ــیمول فکر کوم چې د حنین غ ــالم غنیمتونه تقس ــالم څو پ نيمتونه ؤ . بیا مې ورته وویل:پیغمربعلیه الس يغمربعلیه الس

 یل: يو حج يې کړی دی.حجونه کړي دي ؟ هغه راته وو

صلحهه سلامنانو په  برخه  کې الله تعالی فتحه  ر کله چې د حديبې په  سلم او م صلی الله علیه و سول الله  وه نو ش د ر

ــته ددې څخه ــو ته چې الله جل جالله فتحه را په برخه کړه مونږ هم باید د  زياتې عمرې وکړی يې وروس مونږ او تاس

 مسلح جهاد ترڅنګ عمرو اداء کولو ته مخه کړو او کوښښ وکړو چې زياتې عمرې وکړو او ددې نعمت شکر اداء کړو.
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ات ترڅو زي حالل مال ولږول يش ندازه وي په کارده چې په عمره کې خپلپه عمره کې اجر د زحمت او مرصــپ په ا

َن ِفم عُ  -صىل الله عليه وسلم  -َقاَل ِلم َرُسوُل اللهم َقالَْت:  -ريض الله عنها  -َة َعْن َعائمشَ اجر تر السه يش.) : إمنَّ لَكم مم ِم ْمَر

 سنن الدارقطني (.ْدرم نََصبمكم َونََفَقتمكم اأْلَْجرم َعىَل قَ 

شته  -ترجمه: شکه  صلی الله علیه وسلم زماد عمرې په اړه وفرمایل:  بی شه ريض الله عنها فرمايې چې ماته رسول الله  عائ

 ستا. مرصپستالپاره اجر په اندازه د زحمت ستا او د 

ــحتچا ته  واب ثي او ځان د جل جالله د کور زيارت وکړ  چې د الله په کارده ورکړی وي او مال چې الله تعالی ص

ىلَّ اللَّ څخه محروم نه کړي. په يو قديس حدیث رشیف کې راځي: ) وَل اللَّهم صــَ يدن الُْخْدرميِّ أَنَّ َرســُ عم  َعلَيْهم هُ َعْن أَِبم ســَ

لََّم َقاَل:  ةم َلْْــم َعلَْيهم َوســَ يشــَ ْعُت َعلَْيهم ِفم الَْمعم َمُه، َوَوســَّ ســْ ْحُت لَُه جم حَّ ُة أَْعَوامن ال يف َقاَل اللَُّه: إمنَّ َعْبًدا صــَ د إِل َخْمســَ

 صحيح ابن حبان .(ملحروم

صلی الله علیه وسلم فرماييل دي چې الله  -ترجمه: د ابوسعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله 

سم ورکړم او رزق ورته پراخه  زه تعالی فرمايي: يو بنده ته چې ا لوری ريش او زمیکړم او پنځه کاله ورباندې تور سامل ج

 د ثواب څخه محروم دی. ته سفر ونه کړي، خامخا داسې شخص

سې ولیکل: عمري ته  سلم عمروابن حزم ته دا صلی الله علیه و سول الله  سالم  کوچنی حج ویلی دی. ر پیغمربعلیه ال

 ترجمه: عمره کوچنی حج دی. السنن الصغرى للبيهقي ( العمرة  الحج األصغر )

رسول الله صلی الله علیه وسلم دحرضت عمرريض الله عنه څخه وغوښتل چې د عمرې پروخت مې له دعاء څخه هیر 

سې راځي: )نکړئ.   سوَل الله قال:  -ريض الله عنه  -ن الخطاب عمر بپه يو روایت کې دا ْسَتأَْذنُْت ر الله عليه  صىل-ا

ــلم َن ِل ، وقال ِل: ال  -وس نا يا أَُخيَّ من ُدعائك ِف الُعْمرة ، فأَذم ــَ مد ، أبو . أح(: أرْشمكْنا يا أَُخيَّ ِف دعائكأو قال -تَْنس

  الرتمذىداود ، 

ــلم څخه د عمرې کولو لپاره اجازت  -ترجمه: ــلی الله علیه وس ــول الله ص حرضــت عمر ريض الله عنه فرمايي ما د رس

 د خپلې دعاء څخه او یا يې راته داسې زما ورور کیه یوغوښتلو هغه راته اجازت وکړ او راته يي وويل: مه هیروه مونږ ا

 په خپله دعاء کې. ورور کیهوويل:  رشیک کړه مونږه ای زما 

 مرې حکم:د عُ 

 .ار دیعمری کول فضیلت او مستحب ک او زياتې ر کې یو ځل عمره کول سنت مؤکد دهپه ټول عمپه مسلامن باندې 

 (، تحفة الفقهاء) دراملختار

ــت العمرة قال حنيفة أِب عن عن محمدابوحنیفه رحمه الله فرمايي: )امام اعظم   ــن ومن اعتمر ف بواجبة ليس قد احس

 ]الحجة عىل أهل املدينة[ واخذ بالفضل وال بأس ان يعتمر الرجل ما احب من العمرة(

امام محمد رحمه الله د امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله څخه نقل کوي چې هغه فرمایيل  دي چې عمره واجب نه ده  

ــيلت يې عمل وکړ او پروا نه کوي دا ا و څوک چې عمره وکړي په تحقیق رسه چې زیات نیک کار يي وکړ او په فض

 چې يو سړی دومره عمری وکړي څومره چې يې خوښه وي.
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 کول: مرېعُ  ياتېزد يوې څخه 

 جمهور فقهای کرام وايي چې زياتې عمرې کول مستحب عمل دی او مسلامن کوالی يش چې په يو کال کې حتی په

ه باره ځکه د عمرې د فضيلت پيوه مياشت کې څو ځله عمره وکړي او دا د زياتو صحابه کرامو او تابعينو مذهب دی؛ 

 [الِويتية الفقهية املوسوعةکې چې کوم آحادیث راغيل دي هغه مطلق دي. ]

 تور شو یعنی رس بن مالک رضی الله عنه به چې کلهانس اد علی ريض الله عنه به ویل په هره میاشت کې یوه عمره ده. 

 ]األم للشافعی[عمره به يې کوله.  به يې را شنه شولان يښتود رس 

 [ وعبدالرزاق ، شيبة أِب .]ابنعبدالله ابن عمر ريض الله عنه به په هرکال کې يوه عمره کوله 

ضی الله شې ر رضت عائ سیب رح فرمايي: ح سعید ابن امل رضت   عنها په يو کال کې دوه ځله عمره وکړه يو ځل د ح

 الشافعي[ مسند ] جحفې یعنی مکې تنعیم څخه.بل ځل د  ذوالحلیفې څخه او

ــړی په يوکال يل ديامام محمد رحمه الله فرماي کې څو ځله عمره وکړي ځکه چې مونږ ته : پروا نه کوي چې يو س

ــې ريض الله عنها په يو کال کې څوځله عمره کړی ده. ــیدلی دی چې حرضــت عائش اهل  ] الحجة علی روایت رارس

                                                                                                               املدینة[

 چا خوښه يش په هره میاشت کې دې دوه ځله عمره وکړي. د اِب رباح رح به ویل: کهعطا ابن 

ــو   امام احمد رحمه الله فرمايي: کله چې څوک عمره وکړي باید چې خپل رس يا خریوي او يا يې کم کړي او په لس

 ورځو کې د رس خریل امکان لري.]املغني البن قدامة[

ــته؛ ځکه چې دا نفيل عبادت دی په يو کال کې د څو ځله د عمرو کولو  او د عمرې  په تکرار کې کوم رشعي مانع نش

له ي ځکه خو صــحابه کرامو لکه عائشــه، عبدالله ابن عمر ريض اللله تعالی قرب او نږدیوالی حاصــلو او بنده ورباندې ا

 عنهم اجمعین په يوکال کې څو ځله عمرې کړي دي.

تې امکروه نه دي او به یوه ورځ کې کول يي مکروه نه دي بلکې زي امام نووي رح فرمايي: دوه او دری عمرې کول

 عمرې کول مستحب دي زمونږ په مذهب کې.]املجموع[

ــپه کې زیاتې عمرې کول جائز دي  امام ابن عبد الربرح فرمايي: جمهور علامء په دې نظر دي چې په يوه ورځ او ش

 ځکه دا دخیر او نیکۍ کار دی .]االستذکار[

 ْ ته والړيش او لومړ  عمره وکړيالبته که چ په ې څوک حج  څخه  له افراط ه کېعمر  د پی درپی عمرې کولو او 

ساِدې  يش ترڅو ځان و ضعیفه ن سکو د اداء کولو څخه  سکو څ د حج د منا  بیا خه فارغ يشاو کله چې د حج د منا

 وکړي. ُعمرېزیاِ  کوالی يش چې 

 د بل چا لپاره عمره کول:

شان  عمره  ائز دي د بل چا لپارهڅرنګه چې د بل چا لپاره حج کول ج بدين او ماِل عبادت دی او لکهعمره د حج په 

 ځان لپاره د عمرې د اداء کولو امر وکړي.د کول هم جائز دي په دې رشط چې بل شخص ورته اداء 

ِّ أَنَُّه َقاَل ) په حدیث رشیف کې راځي: ينن الُْعَقْييلم يُع الَْحجَّ يَا َرُسوَل ا َعْن أَِبم َرزم ْسَتطم  َواَل الُْعْمرََة للَّهم إمنَّ أَِبم َشْيٌخ كَبمٌْ اَل يَ

رْ   سنن النسايئ (. َوالظَّْعَن َقاَل ُحجَّ َعْن أَبميَك َواْعَتمم
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دابو رزین عقیيل ريض الله عنه څخه روایت دی هغه فرمايي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض   -ترجمه:

 الله رسوله! زما پالر زيات سپینږیری سړی دی او نيش کوالی چې پخپله حج وکړي او يا عمره وکړي اووکړ چې ای د 

 حج وکړه او عمره وکړه ل پالر څخه. پیغمربعلیه السالم وفرمايل: د خپپه الره تللی نيش او په سپرلی سپریدلی هم نيش

 د ُعمرې د اداء کولو افعال :

 :د پنځو کارونو تررسه کول رضوري دي د عمرې د اداء کولو لپاره

 د میقات څخه احرام تړل. .۱

 د کعبې رشیفې څخه طواپ کول. .2

 د مقام ابراهیم ترشا دوه رکعته ملونځ کول او د زم زم اوبو څښل. .3

 د صفا او مروه ترمنځ سعی. .۴

 د رس خریل او یا کمول. .5

 

 د عمرې اداء کولو میقاتونه:

 ميقاتونه دوه ډوله دي یو زماين میقات او بل مکاين میقات: د عمرې او حج

د احنافو په نزد عمره کول په ټول کال کې پرته له کراهیته جواز لري عالوه د پنځو ورځو څخه چې  زماين میقات: -۱

 د عرفې ورځ، د قربانۍ ورځ او دری ورځې وروسته د قربانۍ د ورځو څخه. 

له پنځو ورځو څخه چې هغه د عالمه رشنبالِل ليکيل دي:  ټول  له کراهیته پرته  پاره وخت دی بې  کال د عمرې ل

ــیق دي چې په دې پنځو ورځو کې د عمرې لپاره احرام تړل مکروه  عرفې ورځ، د قربانۍ ورځ او دری ورځې د ترش

  ]نوراالیضاح[ تحرلي دي.

َ  َعائمَشةَ  په يو روایت کې داسې راځي: )َعنْ  َنةم  فم  الُْعْمرَةُ  َحلَّتم :  َقالَْت  َعْنَها اللَّهُ  رَضم  َعرََفةَ  يَْومُ :  أَيَّامن  َعةم أَْربَ  فم  إمالَّ كُلَِّها السَّ

 للبيهقي الِربى السنن .َذلمَك( بَْعدَ  َويَْوَمانم  ، النَّْحرم  َويَْومُ  ،

ــې ريض الله عنها څخه روایت دی هغه فرمايي:  حالله ده عمره کول په ټ ګر په ول کال کې مترجمه: د حرضــت عائش

 څلورو ورځو کې د عرفې ورځ، د قربانۍ ورځ او دوه ورځې وروسته له اخرت څخه . 

ــخص حدودو څخه مراد دی چې حاجي او معتمر د هغې ځای څخه پرته له احرام مکاين میقات:  -2 میقات د هغه مش

 و ورباندې دم الزمیږي. تیریدل جواز نلري او که چْې حاجي او معتمر پرته له احرامه ددغه ځای تیر ش

د مکې د اوسیدونکو لپاره د احنافو په نزد تنعیم دی؛ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن ابوبکر 

 .ړيته  وفرمایل چې عائشه ريض الله عنها له ځانه رسه بوزه ترڅو دتنعیم څخه د عمرې لپاره احرام وت

چې کورونه يې له میقات څخه بیرون دي او هغه خلک چې له لری ځای  و لپارهخلک د آفاقي خلکو لپاره او د هغواو 

راځي د هغوی میقات پنځه ځایونه دي ذوالحلیفه، جحفه، قرن املنازل، یلملم  او ذات عرق دي؛ لکه  عبدالله ابن 

ينَ  ألَْهلم  َوقََّت  -سلمو عليه الله صىل- النَّبمىَّ  أَنَّ :  َعبَّاسن  ابْنم  َعنم  )عباس ريض الله عنه چې فرمايي:    الُْحلَْيَفةم  َذا ةم الَْمدم
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امم  َوألَْهلم  ــَّ ــلم عن جابر الَْيَمنم  َوألَْهلم  الَْمَنازملم  َقْرنَ  نَْجدن  َوألَْهلم  الُْجْحَفةَ  الش  الله ريض هالل عبد بن يَلَْملََم( وِف روایة مس

  مسلم صحيح. صحیح البخاری و  عرق( ذات من العراق أهل )ومهل قال: عنهام

عبدالله ابن عباس ريض الله عنهام څخه روایت دی هغه فرمايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل  د -ترجمه:

ــام خلکو لپاره يې جحفه میقات وټاکه او د نجد خلکو لپاره يې میقات قرن  مدینه لپاره میقات ذوالحلیفه وټاکه او د ش

س صلی الله علیهاملنازل وټاکه او دیمن خلکو لپاره يې یلملم وټاکه . د م وسلم د  لم په يو روایت کې راځي رسول الله 

 عراق خلکو لپاره ځای داحرام  ذات عرق وټاکه.

ــتان څخه عمرې تهکوم خل ځي کوالی يش چې د کابل په هوايې میدان کې احرام وتړي او یا هغه  ک چې له افغانس

 اعالن ويش. م تړلو وتړي کله چې په هوايې جهاز کې د احرااحرام  وخت په هوايې جهاز کې

 د ُعمرې د اداء کولو طریقه: 

معتمر لومړی باید غســل وکړي او یادې اودس وکړي او دمیقات څخه دې احرام وتړي او ددوه رکعتونو ملونځ کولو 

ــې دې ووايي:)  ـهالی وتقبلهامنیاللهم انی ارید العمر رسه دې د عمرې نیت وکړي او داس ه دې ووايې او تلبی (ة فیرسـ

يكَ  ال لَبَّْيكَ  ، لَبَّْيكَ  اللَُّهمَّ  )لَبَّْيكَ  يكَ  ال َوالُْملْكَ  لَكَ  َوالنِّْعَمةَ  الَْحْمدَ  إمنَّ  ، لَبَّْيكَ  لَكَ  رَشم ویلو رسه محرم  لََك( د تلبیې په رَشم

ــومکرمې ته ګرځي. کله چې مکې  د بیت الله رشیف څخه به اووه ګردش دعمرې طواپ وکړي بیا به دوه  داخل ش

شاته ځای نه وي او یا ازدحام وي د مطاپ په بل ر  شاته وکړي او که چْې د ابراهیم مقام  کعته ملونځ د ابراهیم مقام 

صفا او مروه غونډيو ترمنځ اووه ځله  کوم ځای کې دې دوه رکعته ملونځ وکړي او بیادې د زم زم اوبه وڅښي، بیا به د 

سلامين ته والړيش او خپل رس  به وخریوي او يا دې کم کړي خو خریل يې غوره دي ددې کارونو سعی وکړي، بيا به 

 په کولو رسه عمره پوره شوه.
 

 د احرام ممنوعات او محظورات:

د جامع د یادونې وړ ده هر هغه څه چې په فريض حج کې ممنوع دي په عمره کې هم ممنوع دي لکه فسق، 

او یا  کول سړو لره، د نوکانو قطع کول، د ښکار، جنګ او جدال، د خوشبوی استعامل، د رس او مخ پټول خربی

  ښکار لپاره بل ته اشاره کول.

 د عمرې متفرقه حکمونه:

 ُعْمرَةٌ  )ه رمضان املبارک مياشت کې عمره کول ډیره بهرته ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي: پ -۱

ُل  رََمَضانَ  ِف ةً  تَْعدم  . عليه متفق( َحجَّ

 .په رمضان کې د يوې عمرې ثواب برابر دی د يو حج رسه  -ترجمه:

په بل حدیث رشیف کې راځي چې په رمضان کې یوه عمره کولو ثواب دومره زيات دی لکه څوک چې د رسول الله 

ُل  أَنََّها په حدیث مبارک کې راځي: ) صلی الله علیه وسلم رسه يوځای حج وکړي. ةً  تَْعدم ى( َحجَّ  فم  ُعْمرَةً  ىيَْعنم  .َمعم

 داود عمره په رمضان کې د عمرې کولو ثواب برابر دی زما رسه د يو حج. أىب سنن .رََمَضانَ 

ترمنځ هيڅ فرق نشته، په هر هغه جنایت باندې چې دحج په احرام کې دم الزمیږي د  وناحرام د د حج او عمرې -2

 عمرې په احرام کې هم ورباندې دم الزمیږي.

ې د ترڅو په هره جمعه ک خطیبانو، امئه او امامانو څخه په خورا درنښت هیله کیږي؛منو د قدر  -نوټ:

ي بلوا ګر  ،او د اسالمي امارت مخالفتخیز مالتړ وکړي ننګه، حامیت او هر اړ افغانستان اسالمي امارت 

 مسلامنان باید خپل دښمن وپيژين. ځپي. ه يېو  وبيل او او ناوړه کار ددې لوی نعمت ناشکري 

 السالم علیکم ورحمت الله وبرکاته


