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 اسالمي امارت د افغانستان                     

 ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                      

 استد مساجدو د ارشاد او انسجام ري                         

 

 د جمعې ورځی د خطابت موضوع او                                                                    

 اتودمرکز او واليواد چی د هي انليکلی تقرير اوبي  

 ږی( کې ليږل کييبانو ته په دواړو ملی ژبو )پښتو او در خطي ټولو    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ، ش۱۴۰۱/ جدي/۱۶ مطابق هـ، ق  ۱۴۴۴دي الااني  /جام/ ۱۳

 د ُجمِعې د ملانځه  فضائل  او   احکام 

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من رشور أنفسنا ، ومن سيئات أعاملنا ، من يهده الله فال مضل له 

، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اما بعد؛ فقد قـال 

ِْ ِمـِن يَـِوِم {ابه بعد أعوذبالله من الشـيطان الـرجيم  الله سبحانه وتعالی يف محکم کت يَـا َيهَهـا الِـِنيَن نَمُنـوا إَِذا نُـوِدَي لِلِ ـال

ـ الُِجُمَعِ  َفاَسَعِوا إََِل ِذكِِر اللِِه َوَذُروا الَِبِيَع َذلِكُِم َخِْيٌ لَكُِم إِِن كُِنُتِم تَِعلَُموَن . َفإَِذا ُقِض  ُ ِِ ُْ َفانَِت وا يِف اِْلَِرِض َوابَِتُغـوا َيِت الِ ال

 (۱۰) { الجمع  ِمِن َفِضِل اللِِه َواِذكُُروا اللَِه كَِاْياً لََعلِكُِم تُِفلُِحونَ 

 ګرانو هيوادوالو او اوريدونکو!

ه جمعه د درنو هيوادوالو د علمي، ديني ، فرهنګي او ميل تندې د ماتولو لپاره د ارشاد، حج او اوقافو وزارت زيار بايس او هر 

د خپلو هيوادوالو لپاره  جامع او مدلل بيان او تقرير په پښتو او دري ژبو  چمتو کوي او په ټول هيـواد کـې يـې علـامل خپـل 

ولس ته بيانوي، بناًل ستاسو څخه په ډير درنښت هيله کيږي چې د جمعې په ورځ ُجامت ته وختي راشـ  ترڅـو  لـه يـوې 

ل کړی او لـه بـل پلـوه بـه د جمعـې بيـان او تقريـر واور  او  د معلومـاتو څخـه بـه يـې خوا  خپل نفيل ملونځ په ښه توګه ادا

استفاده وکړی؛ ځکه مسجدونه د مدرسو حيايت لري چې مونږ غـواړو تاسـو تـه ددې ادرخ څخـه دينـي او رشعـي ګ ـور 

 معلومات او  احکام بيان کړو . 

مقرر کړی دی ، لومړی يې په يوه محله کـې خلکـو تـه حکـم اسالمی رشيعت د خلکو د را جمع کيدو  لپاره بهرتين ترتيب 

کړی دی چې  د ورځې پنځه وخت ملونځ  په جامعت رسه ادال کړي، ددې لپاره چې مسلامنان د  اهم عبادت د ملانځه د ادال 

نځه لپـاره کولو ترڅنګ د يو بل دحال احوال څخه هم خربيش . بيايې دښاريې خلکو لپاره په جمعه کې يوه ورځ د جمعې ملا

 د راجمع کيدو حکم کړی دی.بيا يې په يو کال کې د اخرتونو  دملونځونو پر وخت د راجمع کيدو حکم کړی دی دا چې د 
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اخرت په ملانځه کې د خلکو تعداد زيات وي نو ځکه يې حکم کړی دی چې د اخرت ملونځ دی په يو غټ ميدان کـې ادال يش 

 ک راټول يش او يو دبل له احوال څخه ځانونه خرب کړي. ترڅو د لری لری ځايونو څخه په کې خل

 نو رضور ده چې د جمعې د ملانځه د فضائلو او احکامو په اړه نن ورځ بحث وکړو.

 د ُجمِعې د ملانځه حکم 

 د جمعې ملونځ په عاقل، بالغ، نزاد، مقيم ، سامل نارينه باندې فرض دی. د جمعې ملونځ د مسلامنانو په شـعائرو کـې شـامل

 ده او منکر يې کافر دی او پرته له عنره پريښودونکی يې فاسق او ګناهګار دی.

د جمعې د ملانځـه فرضـيت پـه قـرنن کـريم ، نبـوي سـنتو  او دامـت پـه اجـامع رسه اابـت دی.  اللـه جـل جاللـه فرمـاييل 

ِْ ِمـِن يَـِوِم الُِجُمَعـ ِ }دي  َفاَسـَعِوا إََِل ِذكِـِر اللِـِه َوَذُروا الَِبِيـَع َذلِكُـِم َخـِْيٌ لَكُـِم إِِن كُِنـُتِم  يَاَ يهَها الِـِنيَن نَمُنـوا إَِذا نُـوِدَي لِلِ ـال

 (9) {الجمع  تَِعلَُمونَ 

ای هغو کسانو چې اميان يې راوړی دی ! کله چې د جمعې د ورځې  دملانځه لپاره اذان وويلی يش، نو تاسې د الله  -ترجمه 

 و  اخيستل ) او خرڅول( پريږد  دا د تاسو  لپاره ډير غوره دي که تاسې پوهيږ .تعالی ذکر ته په تيزۍ رسه الړ ش  ا

په پورتني نيت کې الله تعالی مؤمنانو ته حکم کوي چې کله د جمعې نذان ويش، نو تاسـو اخيسـتل او خرڅـول پريـږد  او 

اهـتامم رسه روان شـ . دلتـه د ) ټول هغه کارونه پريږد  چې دجمعې د ملانځه څخه مو منع کوي او دجمعې ملانځه ته په 

فاسعوا( څخه مراد کوښښ کول مراددي نه منډې وهل؛ ځکه ملانځه ته منډې وهل په حـديث رشيـرس رسه ممنـوع ګرځـول 

 شوي دي.

 ددې مبارک نيت څخه د جمعې د ملانځه فرضيت اابتيږي؛ ځکه د)فاسعوا الی ذکرالله( نه مراد د جمعې ملونځ او دجمعې خطبه ده.

خ ي رحمه الله وايې  يو شی ته په تيزی رسه د ورتللو امر کول د هغه شی د وجو  له امله کيږي او د جمعې پـه امام رس  

 خاطر د مباح خرڅالو  د پريښودلو حکم د جمعې د وجو  دليل دی.]املبسوط[

َصَِّل الله َعلِيِه وَسلَِم َفَقـاَل   يَـا أَيهَهـا الِنـاُخ   په حديث رشيرس کې راځي  )َعِن َجاِبِر بِِن َعِبِد اللِه ، َقاَل   َخطََبَنا َرُسوُل اللِه 

ِْ ِذكِـرِكُِم لَـُه ، تُوبُوا إََِل اللِه َقِبَل أَِن ََتُوتُوا ، َوبَاِدُروا ِباْلَِعاَمِل الِ الَِحِ  َقِبَل أَِن تُِشَغلُوا ، َوِصلُوا الِِني  بَِيَنكُِم َوبَِْيَ َربِّكُِم ِبكَـِرَ

 ِْ ِّ َوالَِعالَنَِيِ  ، تُِرزَُقوا َوتُِنََصُوا َوتُِجرَبُوا ، َواِعلَُموا أَِن اللَِه َقِد اِفرَتََض عَ  َوكَِرَ لَِيكُُم الُِجُمَعَ  يِف َمَقاِمي َهَنا ، يِف الِ َدَقِ  يِف الِّسِّ

، َفَمِن تََركََها يِف َحَياِِت أَِو بَِعِدي ، َولَـُه إَِمـاٌم َعـاِدٌل أَِو َجـائٌِر ، يَِوِمي َهَنا ، يِف َشِهِري َهَنا ، ِمِن َعاِمي َهَنا   إََِل يَِوِم الِِقَياَمِ  

َْ لَُه ، َوالَ حَ اِسِتِخَفاًفا ِبَها ، أَِو ُجُحوًدا لََها ، َفالَ َجَمَع اللُِه لَُه َشِملَُه ، َوالَ بَارََك لَُه يِف أَِمرِِه ، أاَلَ َوالَ َْ لَُه ، َوالَ َزكَا ِج لَـُه ، َوالَ  َصالَ

 َصِوَم لَُه ، َوالَ ِبِر لَُه َحِتى يَُتوَ  ، َفَمِن تَاَ  تَاَ  اللُِه َعلَِيِه(.  سنن ابن ماج  
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دجابربن عبدالله ريض الله عنه څخه روايت دی هغه وايې چې مونږ ته خطبـه وويلـه رسـول اللـه صـلی اللـه عليـه  -ترجمه 

وسلم او وه يې فرمايل  ای خلکو! توبه وباس  الله تعالی ته مخکې له دې چـې مـړه شـ  او عجلـه وکـړ  نيکـو عملونوتـه 

و ستاسې د ر  په منځ کې ده په زياتو يـادولو رسه مخکې له دې چې مَصوف ش  او وصل کړ  هغه رابطه چې ستاسې ا

هغه لره او په زياتو خْياتونو رسه په پ ه او په ښکاره تاسو ته به رزق درکړل يش او له تاسو رسه به مرسته ويش او تاسو 

پـه  به جبْيه کړای ش ) حالت به مو ښه يش( او پوهه ش  چې  بيشکه الله تعالی در باندې فرض کـړی ده د جمعـې ورځ

دې ځای د دريدو زما کې، په دې ورځ زما کې، په دې مياشت زما کې ، په دې کال زما کـې ترقيامـت ورځ پـورې، پـس چـا 

چې پريښوده د جمعې ورځ په ژوند زما کې او يا پس د مرګ زما څخه او هغه لره عادل پاچا ؤ او که ظامل پاچا په داسې حال 

څخه منکر ؤ  الله تعالی د هغه کارونه جوړ نه کړي او برکت دې نه اچوي ورلره کې چې د جمعې ورځ يې سپکه ګڼله او يا ور 

په کار د هغه کې، خربدار! او نه شته د هغه ملونځ، او نشته د هغه زکات او نشته د هغه حج او نشته د هغه روژه او نشـته د 

 وله کړي.هغه نيکي ترڅو چې توبه وبايس، څوک چې توبه وبايس الله تعالی به يې توبه قب

ٌْ أَِو َصـِبىٌّ أَِو په يو بل حديث رشيرس کې راځي  )الُِجُمَعُ  َحقٌّ َواِجٌب َعََّل كُلِّ ُمِسلٍِم ِِف َجاَمَعٍ  إِالِ أَِربََعً  َعِبٌد َمِملُـوٌك  أَِو اِمـَرأَ

 َمِريٌض (. سنن أىب داود

لورو کسانو څخه غالم چې د چا ملکيت کـې جمعه حق واجب دی په هر مسلامن باندې په جامعت رسه پرته له څ -ترجمه 

 وي، ښځه او ماشوم او مريض.

 په يو بل حديث رشيرس کې راځي ) َرَواُح الُِجُمَعِ  َواِجٌب َعََّل كُلِّ ُمِحَتلٍِم(. سنن النسايئ 

 د جمعې ملانځه ته تلل واجب دي په هر بالغ باندې. -ترجمه 

ده. امام ابن املننر وايې )وأجمعـوا عـَّل أن الجمعـ  واجبـ  عـَّل اْلحـرار  همدا راز د جمعې ملانځه په فرضيت د امت اجامع

 البالغْي املقيمْي الني ال عنر لهم. ]اإلجامع البن املننر[ 

د امت علاموو اجامع کړی ده په دې چې د جمعې ملونځ واجب دی په نزادو، بالغو او مقيموکسانو باندې هغـه چـې کـوم عـنر  -ترجمه 

 ونه لري.

 لومړي نذان رسه اخيستل او خرڅول منع کيږي په 

کله چې لومړی اذان ويش نو په هر مسلامن بانـدې الزم دي چـې ټـول دنيـوي کارونـه پريـږدي او د ملانځـه لپـاره امـادګي 

وني ي، مسجد ته الړيش  او دجمعې تقرير او بيان ته ځان ورسوي ترڅو د هغه قيمتـي الرښـوونو ، هـداياتو او معلومـاتو 

رخمن يش چې د مسجد امام يې خلکو ته وړاندې کوي او له بل پلوه د جمعې خطبې ته هم په وخت رسيدګي وکړي څخه ب

 او وه کوالی يش چې خطبه په غور رسه واوري او په پوره خشوع او خضوع رسه دجمعې ملونځ وکړي. 



 

 
 
 

4 

 

غوی به د جمعې په ورځ د ملانځه څخه د همدې وجې نه د صحابه کرامو رضوان الله تعالی عليهم اجمعْي دا عادت ؤ چې ه

 وروسته ډوډۍ خورله؛ ترڅو د جمعې له ملانځه څخه په خوراک او څښاک مَصوف نيش.

امام ابن العريب په احکام القرنن کې وايې  )د رسول الله صلی الله عليه وسلم په زمانه کـې دجمعـې د ورځـې نذان د نـورو 

کولو کله به چې رسول الله صلی الله عليه وسلم په منرب  کيناست  او دا چاره  ملونځونو په شان ؤ، مؤذن به هغه وخت نذان

د ابوبکر صديق ريض الله عنه، د حرضت عمر ريض الله عنه او په کوفه کې د عيل ريض الله په زمانو کې همداسې وه. کله 

 چې حرضت عاامن ريض الله خليفه شو  د زورال په مقام کې دريم نذان ورزيات شو(.

لامل کرام وايې د رسول الله صلی الله عليه وسلم په زمانه کې صحابه کرام د مسجد نبوي رسه نږدې اوسيدل او د ملانځه ع

نذان به يې اوريدلو او له چا څخه د جمعې خطبه او ملونځ نه فوت کيدلو ؛ کله چې د حرضـت عـاامن ريض اللـه عنـه زمانـه 

کورونه د مسجد نبوي څخه لری نباد شول او د کاروبار په ځايونو کـې يـې  شوه صحابه کرام زيات شول او د صحابه کرامو

هم پراخې راغله او دا ددې سبب شو چې خلکو به د جمعې د ورځې اذان نه او ريده  او د جمعې خطبې او ملانځه تـه بـه پـه 

ام کـې بـه کيـدلو چـې د سختۍ رسه رارسيدل ، نو حرضت عاامن ريض الله عنه يو بل نذان اضافه کړو  چې پـه زورال مقـ

ځينو علاموو د وينا په اساخ زورال د بازار په منځ کې ځای ؤ ، نو ټولو خلکـو بـه اوريـدلو چـې دا د وخـت دداخليـدو نذان ؤ 

يعنې لومړی اذان د وخت دداخليدو نذان به په زورال مقام کې کيدلو او دوهم اذان به هغه وخت کيدلو چې امـام بـه خطبـه 

 يم نذان څخه مراد اقامت دی.رشوع کوله او د در

صـلی اللـه عليـه -الِنِبـيِّ  په يو حديث رشيرس کې راځي )كَاَن النَِّداُل يَِوَم الُِجُمَعِ  أَِولُُه إَِذا َجلََس اإِلَِماُم َعََّل الِِمِنرَبِ َعـََّل َعِهـدِ 

َوكَـُرَ الِنـاُخ َزاَد النِّـَداَل الِاالِـَث َعـََّل الـِزِوَراِل(.  -ريض اللـه عنـه  -َوأيَِب بَكٍِر َوُعَمَر َريِضَ اللُه َعِنُهاَم َفلَاِم كَاَن ُعـِااَمُن  -وسلم

صحيح البخاري ، ترجمه  ؤ  اذان په ورځ د جمعې په اولو ورځو کې کله به چې کيناست امام په ممرب په زمانه د رسول الله 

لله عنهم په زمانه کې، کلـه چـې زمانـه دعـاامن ريض صلی الله عليه وسلم کې او په زمانه د ابوبکر صديق او د عمرريض ا

 الله عنه شوه او خلک زيات شول هغه زيات کړ نذان دريم په زورال مقام باندې.

نو کله چې لومړی  نذان ويش په ټولو خلکو فرض دي چې دنيوي معامالت او راکړه ورکړه او نور مشغولتيا پريږدي او ملانځه 

 ته مخه کړي.

ول نذان نه پس د احنافو په نزد باندې دنيوي  معامالت لکـه بيـع، رشال او وغـْيه مکـروه تحرميـي دي او لهنا د جمعې د ا

 دجمعې د ملانځه لپاره تياری کول او ملانځه ته تلل الزمي دي. 

 بدرالدين عيني دامام اعظم رح قول رانقل کړی دی  )وروى الحسن، عن أيب حنيف ، أن املعتربَ يف وجو  السـعي وحرمـ 

؛ ْلنه لو  انتظر اْلذان عند املنرب يفوته أدال السن ، وسامع الخطب ، ورمبا تفوته الجمع  إذا كان بيته  البيع اْلذاُن عَّل املناْر

 بعيداً من الجامع(. رشح أيب داود للعيني 
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  لپاره او د بيع د حسن د امام ابوحنيفه رحم  الله عليه څخه روايت نقل کړی دی هغه وايې معترب د سعي د وجو  -ترجمه 

حرمت لپاره هغه لومړين د زورال  په مناره اذان دی ؛ځکه چې که چْيې مونځ کوونکی انتظار وبـايس  د ممـرب پـه خـوا کـې 

نذان ته، نو فوت به يش ورڅخه سنت ملونځ کول، د خطبې اوريدل او کيدای يش چې د جمعې ملونځ ورڅخه فوت يش کـه 

 .چْيې کور يې د مسجد څخه لری وي

 دجمعي د ملانځه فضائل 

 په مبارکو نحادياو کې د جمعې د ملانځه فضائل زيات ذکر شوي دي چې ځينې يې په الندې توګه دي  

 د جمعې په ملانځه رسه ګناهونه معاف کيږي. -۱

پـه ږي ، دا مضـمون يـونځ اوکړي نـو پـه دې رسه دده ګناهونـه معـاف کملکوم کس چې د ندابو لحاظ ساتلو رسه د جمعې  

 . دیشوی  ذکراو کې يمختلفو احاد

رسول الله صَّل الله عليه وسلم فرمايي  ) َمِن تََوِضأَ َفأَِحَسـَن الُوُضـوَل ، اُـِم أََا الُجمَعـَ  َفاِسـَتَمَع په يو حديث رشيرس کې 

ُْ ااَلاَِ  أيِاٍم ، َوَمِن مَ   ِس الَحَ ا َفَقِد لََغا(.رواه مسلم . َوأنَِ َت ُغِفَر لَُه َما بَِيَنُه َوبَِْي الُجُمَعِ  َوِزياَد

انځـه تـه ملعنی د نودخ د ندابو لحاظ هـم أوسـاِت ( بيـا د جمعـې يقې رسه اودخ اوکړي ) يڅوک چې په ښه طر -ترجمه 

او  او ورته غوږ وني ي، ورته و به بښل يش ددې جمعې او د تْيې جمعې په منځ کې شوي ګناهونهرايش او  خطبه واوري 

ځان يې د کاڼو په اړولو مَصوف کړ( نو ده لغوه کار وکړ ) او د جمعې د ملانځه اـوا  يـې يعنې ړل واړه کاڼي ) چاچې مس ک

  ضائع کړ(.

سه ِمـِن  ُدِهِنِه أَِو مَيَـپه يو بل حديث رشيرس کې راځي )اَل يَِغَتِسُل َرُجٌل يَِوَم الُِجُمَعِ  َويََتطَِهُر َما اِسَتطَاَع ِمِن طُِهٍر َويَِدِهُن ِمنِ 

اإِلَِماُم إِاِل ُغِفَر لَـُه َمـا بَِيَنـُه َوبَـِْيَ الُِجُمَعـِ  ِطيِب بَِيِتِه اُِم يَِخُرُج َفاَل يَُفرُِّق بَِْيَ ااَِنِْيِ اُِم يَُ يلِّ َما كُِتَب لَُه اُِم يُِنِ ُت إَِذا تَكَلَِم 

 اِْلُِخَرى(. صحيح البخاري

غسل اوکړي او ځان پاک کړي هرڅومره چې يې په توان کې وه او پـه ځـان خپـل  کوم کس چې د جمعې په ورځ -ترجمه 

تيل ولګوي او يا د کور خوشبويئ په ځان ولګوي، بيا جامت ته اووځي او په جامت کې ددوه کسانو ترمنځ جدايې را نه ويل 

ی وي هغـه ادال کـړي ، بيـا چـې ) يعنې د هغوی په منځ ناسته ونه کړي(، بيا چې دده په تقدير کې څومره ملونځ ليکل شـو 

امام خطبه وايي دا ورته خاموش او چپ ناست وي، نو الله تعـاَل بـه ده تـه ددې جمعـې نـه تـر د بلـې جمعـې پـورې ټـول 

 ګناهونه معاف کړي . 
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اُِم أََا  -إِِن كَاَن ِعِنَدُه  -په يو بل حديث رشيرس کې راځي ) َمِن اِغَتَسَل يَِوَم الُِجُمَعِ  َولَِبَس ِمِن أَِحَسِن اَِياِبِه َوَمِس ِمِن ِطيٍب 

ًْ لِـاَم  الُِجُمَعَ  َفلَِم يََتَخِط أَِعَناَق الِناِخ اُِم َصَِّل َما كََتَب اللُِه لَُه اُِم أَنَِ َت إَِذا ََ ِمـِن َصـالَتِِه كَانَـِت كَِفـاَر َخَرَج إَِماُمُه َحِتى يَِفـُر

 بَِيَنَها َوبَِْيَ ُجُمَعِتِه الِِتى َقِبلََها (. سنن أىب داود 

څوک چې د جمعې په ورځ غسل وکړي او خپلې ښايسته جامې واغوندي ، کـه چـْيې دده رسه خوشـبو وي هغـه  -ترجمه 

ملانځه ته رايش ، د خلقو په ورميږونو )څ ونو( باندې خپې وانه ړوي ، بيا چې ) د سـنتو او نوافلـو (  هم ولږوي، بيا د جمعې

څومره ملونځ دده په ن يب کې ليکلې وي هغه وکړي، بيا چې کله امام د خطبې د پاره را اووځي ) او خطبه رشوع کړي ( نو 

يش ، نـو دا اعـامل دده د پـاره ددې جمعـې نـه تـر د ت ـرې دې خطبې ته غوږ وني ي؛ تر دې پورې چې د ملانځه نه فـارَ 

 جمعې پورې د ګناهونو د بښلو کفاره ګرځي. 

ـَها يَـِدُعو َفُهـَو په يو حديث کې رشيرس کې راځي  ) يَِحرُضُ الُِجُمَعَ  اَ الَاَُ  نََفٍر َرُجٌل َحرَضََها يَلُِغو َوُهَو َحظهُه ِمِنَها َوَرُجـٌل  َحرَضَ

 ُمِسلٍِم َولَِم يُِؤِذ أََحًدا َفِهَى َه َعِز َوَجِل إِِن َشاَل أَِعطَاُه َوإِِن َشاَل َمَنَعُه َوَرُجٌل َحرَضََها ِبإِنَِ اٍت َوُسكُوٍت َولَِم يََتَخِط َرَقَب َ َرُجٌل َدَعا اللِ 

ُْ اَ الَاَِ  أَيِاٍم َوَذلَِك ِبأَ  ٌْ إََِل الُِجُمَعِ  الِِتى تَلِيَها َوِزيَاَد ُ أَِمَاالَِها(. سنن أىب داودكَِفاَر ِِ   ِن اللَِه َعِز َوَجِل يَُقوُل )َمِن َجاَل ِبالَِحَسَنِ  َفلَُه َع

د جمعې مانځه ته درې قسمه خلق راځي   يو هغه کس دی چې دې رايش او د خطبې په وخت بې هوده کـالم او  -ترجمه 

) يعنی د جمعې د اوا  نه محرومه كيږي ( . دويم هغه کس لغوه کار کوي نو د جمعې په حارضۍ کې دده همدا ح ه ده 

دی چې د جمعې ملانځه ته رايش خو ) د خطبې په وخت ( دعاګانې غواړي، نو دا داسې کس دی چې دې د الله تعالی څخه 

 نـو دده نه دعا غواړي که د الله تعالی  خوښه يش نو ) په خپل فضل و کرم به ( دده دعا قبوله کړي ، او که خوښه يې يش

خطبې نوريدو ته يـې د  په داسې حال کې چې م هغه کس دی چې کله د جمعې مانځه ته رايش يکړي .در دعا به قبوله نه

نـو دا  تکليرس  هم نه رسوي؛ړوي ، او چاته انه پښې د مسلامنانو په څ ونو باندې  اوچپ ناست وي  ورتهغوږ نيولې وي او 

، بلکـه د ويپورې د ګناهونو کفاره وګرځي کومه چـې ددې رسه نـزدې ت ـره شـوی جمعه به دده د پاره د ت رې هغې جمعي 

نورو درې ورځو ګناهونو کفاره به هم وگرځي ، دا ځکه چې الله تعاَل فرمايي   )و من جال بالحسن  فله عِ أماالها( . څوک 

 چې يوه نيکي اوکړي هغه ته به د هغې لس چنده اوا  ورکولې يش .

 د تللو په وجه په هر قدم رسه د يو کال دروژو د عبادت اوا  حاصليږي. جمعې مانځه ته -۲

کوم کس چې د جمعې د ندابو لحاظ ساتلو رسه جامت ته وختي پياده الړيش نو دداسې کس د پاره د هر قدم پـه عـوض  

 يوکال د شپو د قيام )عبادت( اوا  حاصليږي .  کې د يو کال د روژو او د

َتَمَع ي )َمِن َغِسَل يَِوَم الُِجُمَعِ  َواِغَتَسَل اُِم بَكَِر َوابَِتكََر َوَمََش َولَِم يَِركَـِب َوَدنَـا ِمـَن اإلَِمـاِم َفاِسـپه يو حديث رشيرس کې راځ

ٍْ َعَمُل َسَنٍ  أَِجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها(. سنن أىب داود   َولَِم يَلُِغ كَاَن لَُه ِبكُلِّ ُخطَِو
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عې په ورځ غسل وکړي بيا غسل وکـړي ) يعنـي مبالغـه وکـړي پـه غسـل کـې( بيـا وختـي الړ يش څوک چې د جم -ترجمه 

مسجد ته او پياده الړ يش او  په سپرلۍ سپور نه يش او امام ته نـزدې کينـي، بيـا خطبـه پـه خاموشـۍ رسه واوري او ) د 

جمعې مانځه ته راتلو په وجه (  د هر قـدم خطبې په و خت ( بې هوده خربې او بيهوده کارونه و نکړي نو ده ته به وي  ) د 

 . يو کال د شپو د عبادت اوا  يو په عوض کې د يو کال د روژو  او د 

  خلکو  فضيلت په اول وخت کې د جمعې ملانځه ته د تلونکو  -۳

نـو د  څوک چې په اول وخت کې د جمعې مانځه ته الړ يش نو ده ته ډير اوا  ورکول کيږي او څوک چې وروسته الړ يش 

 هغوی په اوا  او درجو کې فرق وي . 

 )َمِن اِغَتَسَل يَِوَم الُِجُمَعـِ  ُغِسـَل الَِجَنابَـِ  اُـِم َراَح َفكَأَِ َـا َقـرَِ  بََدنَـً ، َوَمـِن َراَح يِف الِسـاَع ِ په يو حديث رشيرس کې راځي 

، َوَمِن َراَح يِف الِساَعِ  الِاالَِاِ  َفكَأَِ َا َقرَِ  كَِبًشـا أَِقـَرَن، وَ  ًْ َراَح يِف الِسـاَعِ  الِراِبَعـِ  َفكَأَِ َـا َقـرَِ   َمـنِ الِاانَِيِ  َفكَأَِ َا َقرَِ  بََقَر

كَِر (. َدَجاَجً ، َوَمِن َراَح يِف الِساَعِ  الَِخاِمَسِ  َفكَأَِ ا َقرَِ  بَِيَضً ، َفإَِذا َخَرَج اإلَِماُم َحرَضَِت الَِمالَئِ   متفق عليهكَُ  يَِسَتِمُعوَن النِّ

نابت د غسل په شان غسل اوکړي ، بيا په اول وخت کې د جمعې مانځه ته الړ يش څوک چې د جمعې په ورځ د ج -ترجمه 

ات کړي او څوک چې په دويم ساعت کې جامت ته الړيش نو دومره اوا  يې ْي نو دومره اوا  يې کيږي لکه اوښ چې خ

 ګډ) پسه(رونو واله لکه د غ و ښک هداسې ددا کيږي لکه غوا چې خْيات کړي ، څوک چې په  دريم ساعت کې الړ يش نو 

لکه چرګه چـې خـْيات کـړي او څـوک چـې پـه  یچې خْيات کړي ، څوک چې په څلورم ساعت کې الړ يش نو دا داسې د

ه ( چې خْيات کړي . پس کله چې امام خطبې ته را اووځي ډپنځم ساعت کې الړ يش دا داسې دی لکه د چرګې هگی ) نن

 ې ته غوږ وني ي.کل بند کړي ( رايش او خطبيل ) او خطبه رشوع کړي ( نو فرښتې ) د نومونو

ث رشيرس کې ذکر شوی دی؛ نبي عليه السالم فرمايي  ) إَِذا كَاَن يَِوُم الُِجُمَعِ  َوَقَفِت يهمدې ته ورته مضمون په يو بل حد 

ًْ اُِم كَِبًشـا اُـِم الَِماَلئِكَُ  َعََّل بَاِ  الَِمِسِجِد يَكُِتُبوَن اِْلَِوَل َفاِْلَِوَل َوَمَاُل الُِمَهجِّ  ِر كََمَاِل الِِني يُِهِدي بََدنًَ  اُِم كَالِِني يُِهِدي بََقَر

كَِر(.  صحيح البخاري.َدَجاَجً  اُِم بَِيَضً  َفإَِذا َخَرَج اإِلَِماُم طََوِوا ُصُحَفُهِم َويَِسَتِمُعوَن النِّ

زه کې ودريږي او ليکي هغه لومړنی شخص بيا ورپسـې بـل امت په درواجُ د  مالئکېچې کله د جمعې ورځ يش نو  -ترجمه 

بيا بل) کوم کس چې اول مسجد ته رايش د هغه نوم اول ولييك ، بيا چې دويم کس رايش د هغـه نـوم ورپسـې ولـييك ، 

همدغه شان ترتيب وار د راتلونکو خلقو نومونه ليکي( پس کوم کس چې اول سـاعت کـې مسـجد تـه رايش د هغـه ماـال 

لکه يو کس چې د الله  د رضا د پاره اوښ خْيات کړي.بيا  د دويم راتلونکي کس ماال داسې دی لکه غوا چې د داسې دی 

الله جل جالله د رضا د پاره خْيات کړي ، بيا د ورپسې راتلونکي کـس ماـال داسـې دی لکـه گـډ چـې د اللـه د رضـا د پـاره 

 چرګه چې خ رات کړي ، او د ورپسې راتلونکي کس ماال  ات کړي ، بيا د ورپسې راتلونکي کس ماال داسې دی لکهْي خ
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داسې دی لکه د چرګې هګۍ ) ننډه ( چې خْيات کړي ، پس کله چې امام د خطبې ويلـو د پـاره راووزي نـو مالئکـې خپـل 

 کتابونه بند کړي او خطبې ته غوږ وني ي. 

  په مرتبه کې(.) الله جل جالله ته نزدې او مقر  وي ،دار په وختيانځه ته وختي تلونکې به د الله جل جالله د دملجمعې  -4

ِز َوَجِل امام نجري او ابن بط   دا حديث را نقل کړی دی ، نبي عليه ال الْ والسالم فرمايي   ) إِِن أَِهَل الَِجِنِ  يََرِوَن َربُِهِم عَ 

ا (. الِـيع  لرجـرييِف كُلِّ يَِوِم ُجُمَعٍ  يِف رَِماِل الِكَاُفوِر   َوأَِقَربُُهِم  ، ِمِنُه َمِجلًِسا  أرَِسَُعُهِم إِلَِيِه يَِوَم الُِجُمَعِ    َوأَبِكَرُُهِم ُغـُدوا

 اإلبان  الكربى البن بط 

بيشکه جنتيان به د هرې جمعې په ورځ د الله جل جالله ديدار د کافورو په غونډۍ باندي کوي او الله جل جالله تـه پـه دوی کـې   -ترجمه 

 . وختي تلل کويڅوک چې په دنيا کې د جمعې ملانځه ته په تيزۍ  رسه  د مرتبې په اعتبار رسه(ږدې دې او مقر  هغه کس وي) ډير ن

همدا راز حرضت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمايې چی ما د رسول الله صَّل الله عليه وسلم نه نوريديل دي چـې وه 

 سنن ابن ماج وَن ِمَن اللِه يَِوَم الِِقَياَمِ  َعََّل َقِدِر َرَواِحِهِم إََِل الُِجُمَعاِت ، اْلَِوَل َوالِاايِنَ َوالِاالَِث (. يې فرمايل  ) إِِن الِناَخ يَِجلِسُ 

بيشکه د قيامت په ورځ به د الله جالله د ديدار  په وخت الله  ته ډير نژدې او مقر ) د مرتبې په لحاظ رسه( هغه  -ترجمه 

کس وي څوک چې څومره وخته د جمعې مانځه ته تللې وي، څوک چې اول دويم او دريم تللې وي )دی به ورته پـه همغـه 

 (اظ رسهد مرتبې په لحمقدار الله جالله ته نزدې او مقر  وي 

 کيدل  نيوي کارونه پوره دانځه ته دتللو په وجه ملجمعې 

علامؤ يوه واقعه رانقل کړ ی ده   يو کس د غفلت نه د توبې خپله واقعه داسې بيـانوي  چـې يـو ځـل مـا د جمعـې پـه ورځ  

ا نـه ځنگـل طـرف تـه ژرندې ته غنم د م ده کولو د پاره په خرباندې وېوړل، کله مې چې د خر نه غـنم راکـوز کـړل نـو خـر ر 

اوتختيد ، په دې وخت کې زما يو گاونډي راغى هغه راته وويل چې اوخ ستا د بَا د اوبو کولو نوبت دی ، که ته اوخ بَا 

اوبه نه کړی نو بيا به ستا  رب ډير وروستو راځي ، حاالنکه ستا بَا ته د اوبو سخت رضورت دی ، او په دې وخـت کـې د 

رابر ؤ ، نو ما د ځان رسه وويل  ) صالْ الجمع  أحب إلی من غْيها( يعنې  د جمعې ملونځ ماتـه د جمعې د ملانځه وخت هم ب

نورو ټولو شيانو نه ډير خوښ دی . نو ما دا ټول کارونه پريښودل او د جمعې ملانځه ته الړم . کله چې د ملانځه نه پس کـور 

مي ورڅخه ډوډۍ هم پخه کړی وه ، خر مې هم په کور کې والړ ؤ ته راغلم نو زما د اوړو بوجۍ په کور کې پرته وه ، يب يب 

، او بَا مې هم او به شوې ؤ . ما د خپلې يب يب نه پوښتنه وکړه   دا کارونه څنګه اوشـو   يب يب راتـه وويـل    زمـونږ دې 

 ته وه ، نو ده په غلطۍ ګاونډي ژرندې ته خپل  غنم د م ده کولو د پاره وړي وو ، په ژرنده کې زمونږ د غنمو بوجۍ هم پر 

رسه زمونږ غنم نوړه کړي وو ، کله چې ده کور ته دا بوجۍ راوړه نو ما خپله بوجۍ او پيژنده ، نو مـا ور څخـه خپـل کـور تـه 

 راوړه . دا بَا ځکه او به شوی چې زمونږ د بَا رسه څنگ کې گاونډي خپل پ ې اوبه کول ، د هغه په پ ي کې سوري وو  په 
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ورنه اوبه زمونږ بَا ته راغلی ، او زمونږ غونډ بَا پرې اوبه شو . او دا خر کورته ځکه راغی چې دا د ځنګل نه  دې سورو کې

 ليوانو  را په منډو کړې ؤ ، د هغوی له ويرې کورته را ننوتلو.

مـا بيـا د دنيـاوي داکس وايي   )وذلك كله بربك  صالْ الجمع ( دا ټول کارونه د جمعې د مانځه په برکـت رسه اوشـو . نـو  

 کارونو رسه مينه پريښوده  او عبادت طرف ته متوجه شوم . 

 عنره د جمعې ملونځ پريښودو سزاګانې   بغْي له

په چا باندې چې د جمعې ملونځ فرض وي او دې بغْي عنره د جمعې ملونځ پريږدي نو دداسې کس د پاره پـه احـادياو کـې  

 ځينې يې په الندې توګه دي  سخت وعيدونه او سزاګانې ذکر شوي دي چې 

 بغْي له عنره د جمعې ملونځ په پر يښودو رسه په زړه باندې مهر لگيږي   -۱

دحرضت عبد الله بن عمر او حرضت ابوهريره ريض الله عنهام نـه روايـت دی ، دوی دواړه وايـې  چـې مـونږ د رسـول اللـه 

خپل لرګي په ممـرب بانـدې وفرمايـل  ) لََيِنَتِهـَْيِ أِقـَواٌم َعـِن  صَّل الله عليه وسلم نه نوريديل دي چې پيغمربعليه السالم د

 َوِدِعِهُم الُجُمَعاِت أَِو لََيِخِتَمِن اللُه َعََّل ُقلُوِبِهِم اُِم لََيكُونَِن ِمَن الَغاِفلَِْي ( رواه مسلم . 

 بـه ) د جمعـې مـونځ د پريښـودو پـه دا خلک دې د جمعې ملونځونو پريښودلو څخه منع يش كه نه نو  اللـه تعـاَل -ترجمه 

 وجه( ددوی په زړونو باندې مهر ولږوي بيا به دوی خامخا د غافلينو له جميل څخه وگرځي .

په دې حديث کې د جمعې د ملانځه د پريښودو سزا ذکر شوی ده چې الله تعالی به دداسې کس په زړه باندې مهر ولګوي  

لله تعاَل  به د داسې خلکو  زړونه په غفلـت بانـدې ګرفتـار کـړي  چـې بيـا بـه د او مهر لګول کنايه ده ددې خربې نه چې ا

په ې گرفتار يش .  کن يحت او اصالح د توفيق نه محرومه يش ، چې په نتيجه کې به داسې خلک د الله تعالی په عنا  

َث ُجَمـعٍ تََهاُونًـا ِبَهـا طََبـَع اللِـُه َعـََّل رشيرس کې راځي، رسول الله صَّل الله عليه وسلم فرمايي  ) َمِن تَرََك اَ الَ يو بل حديث 

 َقلِِبِه(. سنن أىب داود 

څوک چې د سستۍ په وجه درې جمعې ) ملونځ ( پريږدي نو الله تعالی به دده په زړه باندې مهر ولګوي. ) چې په  -ترجمه 

 دې په وجه به بيا د ن ک عمل د توفيق نه محرومه يش(.

 د   ييښودو رسه دهغه د کور د سوزولو تهدد جمعې د ملانځه په پر -۲

د يـسخت وع کېو په باره ککريم صَّل الله عليه وسلم د دايس خل د جمعې ملونځ پرېږدي نو نبيچې بغْي عنره ک کوم خل

 په حديث . پيغمربعليه السالم فرمايې زړه مې غواړي چې دداسې کسانو کورونه ورباندې وروسيزم.دی او  ذکر کړی 
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رشيرس کې راځي  )عن عبد الله، أن النبي صَّل الله عليه وسلم، قال لقوم يتخلفون عن الجمع   لقد هممت أن نمـر رجـال 

 ترجمه  د حرضت عبدالله بن مسعود  ي يل بالناخ، ام أحرق عَّل رجال يتخلفون عن الجمع  بيوتهم(. صحيح مسلم 

صَّل الله عليه وسلم د هغه خلکو په اړه وفرمايـل چـې )پرتـه لـه ې چې رسول الله يريض الله عنه څخه روايت دی ، هغه وا

انځه ته نه ځي ( مـا دا اراده کـړی ده  چـې زه يـو کـس تـه ملعنره( د جمعې ملانځه نه وروسته پاتې کيږي ) يعنې د جمعي 

و اسـبا  او د دوی خلکـو کورونـه )د دوی د مـال و حکم وکړم چې هغه ) زما په ځای ( خلکو ته ملونځ ورکړي ، بيـا زه  د هغـ

 ملونځ نه کوي بغْي له عنره (. رسه( وسوزوم کوم چې د جمعې ملانځه څخه پاتې کيږي) دجمعې 

وکړ  چې رسول الله صَّل الله عليه وسلم په خپل امت باندې دومره ډير مهربان ؤ چې چاتـه يـې معمـويل فکر تاسو ديته 

ره د جمعې مانځه ته نه راتلل نـو د هغـوی پـه بـاره کـې يـې د تكليرس ورکول هم نه خوښول ،مګر کوم خلک چې بغْي له عن

 سختې غيص إظهار وکړو چې د دوی د کورونو سوزولو اراده يې وکړه .

 پرته له عنره د جمعې ملونځ پريښودلو رسه منافق ليکل کيږي.  -۳

ٍْ كُِتـَب ُمَناِفًقـا يِف ِكَتـاٍ  ال مُيَِحـى   وَر َوال يَُبـِدُل(. رسول الله صَّل الله عليه وسلم فرمايي  )َمِن تَرََك الُِجُمَعَ  ِمـِن َغـِْيِ رَضُ

 مسند الشافعي، البيهقي

 کيږي او نه بدليږي. څوک پرته له رضورته د جمعې ملونځ پريږدي وبه ليکل يش منافق په داسې کتا  کې چې نه محوه -ترجمه 

 بغْي له عنره دجمعې ملونځ پريښودونکی د جهنم مستحق دی.  -۴

په چا باندې چې د جمعې ملونځ فرض وي او دې بغْي عنره د جمعې ملونځ پريږدي نو داسې کس د جهنم مستحق دي ، د 

ابُِن َعِباٍخ َعِن َرُجـٍل يَُ ـوُم الِنَهـاَر  عبدالله ابن عباخ ريض الله عنه څخه دداسې کس په باره کې پوښتنه وشوه ) َوُسِئَل 

 َويَُقوُم اللِِيَل، اَل يَِشَهُد ُجِمَعً  َواَل َجاَمَعً   َفَقاَل  ُهَو يِف الِناِر( سنن الرتمني 

د حرضت عبدالله بن عباخ ريض الله عنهام نه د هغه کس په اړه پوښتنه وشوه چې هغـه هميشـه د ورځـې روژه  -ترجمه 

و د شپې ټوله شپه نفيل عبادت کوي خو د جمعې مونځ او جمعې ته نه حارضيږي ) د داسې کس څه حکم دی   ( ني ي ا

 ابن عباخ ورته وفرمايل   دا به د جهنم په اور کې وي . -

 ) عن ابن عباخ ، قال   اختلرس إليه رجل شهرا يسأله عن رجـلابو بکر ابن ايب شيبه دا روايت داسې نقل کړی دی  امام  

 ي وم النهار ويقوم الليل ، وال يشهد جمع  ، وال جامع  ، مات   قال   يف النار(. م نرس ابن أيب شيب 

د ابن عباخ ريض الله عنه څخه روايت دی  چې يو کس پوره يوه مياشت ورته راتللو او داسې پوښتنه يې ورڅخه  -ترجمه 

 کوله چې يو سړی د ورځې روژې ني ي او د شپې عبادت کوي خو د جمعې ملانځه ته او جامعت ته نه حارضيږي او مړ شو 
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                                                                                  م کې وي.  ابن عباخ ريض الله عنه ورته وفرمايل   هغه به په جهن

 کس ټول عمر د ورځې روژه ني ي او د شپې ټوله شپه نفلی عبادت کوي خو چې د يو مطلب دادی چې که  دې حديث د 

اسې کس اگر چې مسلامن دی خو بيا به هـم توجه نه ورکوي نو دهيڅ ږي ، او ديته يته نه حارض ملانځه او جامعتجمعې 

 ددې گناه سزا په جهنم کې ويني .

امام ترمني رحمه الله د منکور حديث مطلب دا بيان کړی چې  ) ومعنى الحديث أن ال يشهد الجامع  والجمع  رغب  عنها 

چـې هغـه د جمعـې او جمعـې نـه واستخفافا بحقها وتهاونا بها(  سنن الرتمني دا د جهنم دامئي سزا د هغـه چـا د پـاره ده 

 اعراض کوي ، او ددې سپکاوې کوي .

 د جمعې خطبې ته غوږ نيول واجب دي.

 د جمعې خطبې ته غوږ نيول ولو که خطبه نه اوري او يا دامام څخه لری ناست وي واجب دي.

 صحيح البخاري.ِوَت(.رسول الله صَّل الله عليه وسلم فرمايي   )إَِذا ُقلَِت لَِ اِحِبَك يَِوَم الُِجُمَعِ  أَنِِ ِت، َواإلَِماُم يَِخطُُب، َفَقِد لَغَ  

  ۰وکړو کله چې د جمعې په ورځ باندې امام خطبه لويل او ته خپل ملګري ته دا هم اووايې چې چپ شه " نو تا لغوه کار ا -ترجمه 

ددې حديث نه معلومه شوه چې د امام د خطبې په وخت کې مطلقا خربې منع دي؛ نن  تـر دې پـورې چـې کـه يـو کـس د 

خطبې په دوران کې خربې کوي نو هغه ته د چپ شه ويل هم منع دي ، اگر چې هغه ته د چپ شه ويل په امر باملعروف او 

ا هـم منـع دي . ځکـه د خطبـې پـه وخـت چـپ کيـدل او خطبـه پـه نهي عن املنكر كې راځي خو د خطبې پـه دوران کـې د

خاموشۍ رسه نوريدل واجب دي ، تر دې پورې چې که يو کس د امام نه لرې ناست وي او د امام د خطبې نواز نه نوري نو 

 ناستل واجب دي . يح قول مطابق دده د پاره چپ کيبيا هم د صح

لکـه “ کـول حـرام دی هغـه پـه خطبـه کـې هـم حـرام دی  ه په ملانځه کـېهغفقهاؤ دا قاعده ذکر کړی   )هر هغه کار چې 

 (.، خربې کول، د سالم جوا  څښاک خوراک ،  

ې  )أن كل ما حرم يف ال الْ حـرم يف الخطبـ  فيحـرم أكـل ورش  وكـالم ولـو تسـبيحا أو رد يابن عابدين رحمه الله فرما

 ف منها بال فرق بْي قريب وبعيد يف اْلصح(. حاشي  ابن عابدين سالم أو أمرا مبعروف إال من الخطيب ْلن اْلمر باملعرو 

ترجمه  هرهغه څه چې په ملانځه کې حرام دي هغه په خطبه کې هم حرام دی نو حرام دی خوراک ، څښاک ، خـربی ولـو 

امر باملعروف وي ماسوا له خطيب څخـه ځکـه امـر بـاملعروف د خطبـې يا او  ي و سالم جوا  د ح ويل هم وي او يا يکه تسب

 ناست شخص(  څخه بنال په اصح روايت رسه.(برخه ده؛ دا حراموالی پرته له توپْيه په مابْي د نږدې) ناست شخص(  او د لری 
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َرَج الِشـَياِطُْي يَُربُِّاـوَن الِنـاَخ إََِل ) إَِذا كَـاَن يَـِوُم الُِجُمَعـِ  َخـد حرضت علی کرم الله وجهه څخه  روايت دی هغه فرمايې 

َ َوالِِني يَلِيِه  أَِسَواِقِهِم َوَمَعُهِم الِرايَاُت َوتَِقُعُد الَِماَلئِكَُ  َعََّل أَبَِواِ  الَِمَساِجِد يَكُِتُبوَن الِناَخ َعََّل َقِدرِ  َمَناِزلِِهِم الِساِبَق َوالُِمَ يلِّ

ُه َفاِسـَتَمَع َوأَنَِ ـَت ُم َفَمِن َدنَا ِمِن اإِلَِماِم َفأَنَِ َت أَِو اِسَتَمَع َولَِم يَلُِغ كَاَن لَُه ِكِفاَلِن ِمِن اِْلَِجِر َوَمـِن نَـأَى َعِنـَحِتى يَِخُرَج اإِلَِما

 يَِسَتِمِع كَاَن َعلَِيِه ِكِفاَلِن ِمِن الِِوِزِر َوَمِن نَأَى َعِنُه َفلََغا  َولَِم يَلُِغ كَاَن لَُه ِكِفٌل ِمِن اِْلَِجِر َوَمِن َدنَا ِمِن اإِلَِماِم َفلََغا َولَِم يُِنِ ِت َولَمِ 

ِبـِيكُِم اَل ُجُمَعَ  لَُه اُِم َقاَل َهكََنا َسِمِعُت نَ َولَِم يُِنِ ِت َولَِم يَِسَتِمِع كَاَن َعلَِيِه ِكِفٌل ِمِن الِِوِزِر َوَمِن َقاَل َصٍه َفَقِد تَكَلَِم َوَمِن تَكَلَِم فَ 

 َصَِّل اللُِه َعلَِيِه َوَسلَِم(. مسند أحمد 

کله چې د جمعې ورځ يش نو شيطانان را ووځي ، د دوی رسه جنډې وي ، خلک د جامتونو څخـه منـع کـوي ، او   -ترجمه 

په بازارونو کې يې په داسې کارونو کې مشغوله کوي چې د هغې  په وجه ورڅخه د جمعې ملـونځ پـاِت کيـږي او مالئکـې د 

ار چې مخکې رايش اول د هغه مرتبه ليکي ، بيا ور پسې د مسجد په دروازو کې کيني ، د خلکو مرتبي لييك ، كوم مونځ گز 

وځـي . پـس و راتلونکي کس مرتبه ليکي ) او دا سلسله همداسې جاري وي ( تر دې پورې چې امام د خطبې ويلو د پاره را 

ه د کوم کس چې امام ته نزدې کيني ، چپ وي ، خطبه په خاموشۍ رسه نوري ، او څه لغـوه کـار ) او خـربې ( ونکـړي دد

پاره دوه ح ې نجر وي او څوک چې د امام نه لرې ناست وي ، په خاموشۍ رسه خطبه نوري ، چپ ناسـت وي او  بيهـوده 

کار ) او خربې ( ونکړي دده د پاره يوه ح ه نجر وي . او کوم کس چـې امـام تـه نـزدې ناسـت وي خـو دې لغـوه کـار ) او 

خطبه نوري نو دده د پاره دوه ح ې گناه ده . او کـوم کـس چـې د خربې کوي  چپ ناست نه وي   او نه په خاموشۍ رسه 

امام نه لرې ناست وي خو دې لغوه کار کوي ، چپ هم ناست نه وي   او نه په خاموشی رسه خطبه نوري نو دده د پاره يوه 

وکـړی نـو  ح ه ګناه ده . او څوک چې د خطبې په وخت بل کس ته ووايي چپ شه . نو ده خربې اوکړی او چا چې خـربې

ده ته د جمعې اوا  نه حاصليږي .بيا حرضت عيل ريض الله عنـه وفرمايـل   همدغـه شـان مـا ستاسـو د پيغمـرب حرضـت 

 محمد رسول الله صَّل الله عليه وسلم نه نوريديل دي . 

ِل الِِحاَمِر يَِحِمُل أَِسـَفاًرا َوالِـِني يَُقـوُل لَـُه په يو بل حديث رشيرس کې راځي  )َمِن تَكَلَِم يَِوَم الُِجُمَعِ  َواإِلَِماُم يَِخطُُب َفُهَو كََماَ 

 أَنِِ ِت لَِيَس لَُه ُجُمَعٌ (. مسند أحمد 

څوک چې خربی کوي د جمعې په ورځ او امام خطبه وايې دا په شان دهغـه خـر دی چـې کتابونـه بـاروي او هغـه  -ترجمه 

 شخص چې ورته ووايې ) چوپ شه( د هغه د جمعې اوا  نشته.

 همدا راز د خطبې په دوران کې د سنتو ادال کول او تحي  املسجد کول صحيح نه دي .

 امام ابن عابدين رحمه الله فرمايې  ) فال صالْ ( شمل السن  وتحي  املسجد. حاشي  ابن عابدين

 بيا ملونځ نشته دا حکم شامل دی سنتو او تحي  املسجد دواړو ته. -ترجمه 

 ی چې خطبه يې لنډه وي  د جمعې بهرته ملونځ هغه د
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 د جمعې بهرته ملونځ هغه دی چې ملونځ يې اوږد وي او خطبه په کې لنډه وي.

 َْ ــأَِطيلُوا الِ ــالَ ــِه الِرُجــِل ، َف ــِن ِفِق ــٌ  ِم ِْ َمِئَن ــوَل الِ ــالَ ــِ  ، َوطُ ــ الُِخطَِب ــوا پــه حــديث رشيــرس کــې راځــي  )إِِن ِقََصَ ، َواِقَُصُ

 الُِخطََب(.مسند البزار 

 د خطبې لنډوالی او د ملانځه اوږد والی عالمه د سړي د پوهې ده، نو ملونځ اوږد کو  او لنډ واياست خطبه. -ترجمه 

همدا راز غوره ده چې د جمعې د ملانځه په لومړي رکعت کې سـوره )الجمعـه( ولوسـتل يش او پـه دوهـم رکعـت کـې سـوره 

ربـک االعلـی( سـورت ولوسـتل يش او پـه دوهـم رکعـت کـې د  )املنافقون( او يا داچې په لـومړي رکعـت کـې )سـبح باسـم

 )الغاشي ( سورت ولوستل يش.] تحف  الفقهال[

همدا راز بهرته ده چې د جمعې د ورځې د سهار په ملانځه کـې د ) السـجده( سـورت ولوسـتل يش او د )االنسـان( سـورت 

كَاَن يَِقَرأُ يَِوَم الُِجُمَعِ  ِِف  -صَّل الله عليه وسلم-وَل اللِِه ولوستل يش. په حديث رشيرس کې راځي  َعِن ابِِن َعِباٍخ   أَِن َرسُ 

ِْ َو )َهِل أََا َعََّل اإلِنَِساِن( السنن الكربى للبيهقي ِْ الَفِجِر )امل تَِنِزيُل( الِسِجَد  َصالَ

 د خطبې په حال کې امسال په الخ کې نيول 

 ؛ البته التزام ورباندې درست نه دی.امسال نيول د خطيب لپاره مستحب ديد جمعې په ورځ د خطبې په حالت کې په الخ کې 

 امام عيني رحمه الله ليکيل دي  ) ويستحب ان يتوکأ الخطيب علی نحو قوخ او غْيه( البناي  علی الهداي 

 مستحب ده چې خطيب د خطبې په حالت کې په لينده باندې يا بل کوم يش باندې تکيه وکړي.  -ترجمه 

 بې پروخت ددعال الخ پورته کول د خط

د خطبې ويلو پر مهال ددعال لپاره الخ پورته کول او په ژبه دعال ويل دې نه کوي؛ کـه چـْيې څـوک غـواړي دعـال وکـړي 

 کوالی يش چې په زړه کې يې وکړي.

کـار نـه دی؛  دا خربه ډيره مهمه ده چې ځينې خلک د تقرير او بيان پروخت د خطيب مخې ته نفلونه کوي چې دا مناسـب

بهرته داده چې تقرير او بيان ته غوږ ونيول يش او که چْيې څوک دخطبې څخه مخکې د تقرير په وخـت کـې  نفـل کـول 

 غواړي د مسجد په کوم کونج کې دی  جدا يو طرف ته  ملونځ وکړي. 

 

 


