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ٰـّی  َســـی ِدِ  هِ اَلْــَحـمْـُد لـِل ٰـّ ـََلُم َعـل ٰـّوۃُ  َوالــس َ ـل ـلَـمِْْیَ  َو الـص َ ــْرَســلِـْْیَ  َرِب  الْـعّٰ  الْـُم
ِجیْمِ   هِ بَـْعُد  فَـاَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ اَم َا ِن الـر َ ْیطّٰ ْحمِّٰن الر َِحْیم    طِمـَن الـش َ ِ الر َ  طبِْسِم اّلل ّٰ

او   00نه  04 ،83د صفحه “ نتںی اور آدابس   555”مضمون د کتاب دا )
8نه تر   40د   (پورې نه اخستے شوې ده 3

 ُسنَّت او آداب 18 کيښودود نوم 
 )د نورو اهمو ُسنَّتو او آدابو رسه(

ِّ يا  :عطارُداعئے   18د نوم کيښودو ”څوک چې دا رساهل  !مصطٰفے رَب 
نَّت او آداب  نَّتو او آدابو رسه()د نورو اهمو س  هل اولويل که واوري هغويئ “ س 

نَّت مطابق د کولو سعادت ورکړې او هغويئ د خپل د ټولو نه د  هر اکر د س 
لََمآخري نيب  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  نَّتو ښاکره تصوير جوړ کړې َص   ۔د س 

ِ َخاَتِم  َّى اهّٰللُ عَلَيْهِ وٰالِهّٖ َوَسلََّم   النَّبِی ّٖنآِمیْن بَِجاہ  .َصل

 رشيف فضيلت د  ُدُرود
لََمد آخري نيب  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل چاته چې څه سخته ورپيښه يش هغه  فرمان: َصَّلَ 

ود ر  ود لوستل پکار دي ځکه چې په ما باندې د  ر  ته په ما باندې زيات د  
  ۔ونه او بالګانې لرې کويتلوستل مصيب

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله
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 ُسنَّت او آداب 81د نوم کيښودو په باره کښې 
لََممصطٰفے د  ﴾﴿ َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل په نومونو [ َکسانو]د ښه  ()دوه فرامني:  َصَّلَ 

د قيامت په ورځ به تاسو ستاسو او ستاسو د  ()1)باندې نوم کيږدئ  ) 

( ﴾2﴿ 2)پالرانو په نومو رسه رابللے شئ ځکه خپل ښه نومونه کيږدئ 

اهللِِحرضت عالمه موالنا مفيت حممد اجمد عيل اعظيم  َيْهَِرْْحَُة  فرمايئ: د  عَل
هندوستان کښې د خلقو داسې  ماشوم دې ښه نوم کيښودے يش، په

نومونه دي د کومو چې څه معنې نشته يا د هغې معنې غلطې دي د داسې 
َِـعَِ د انبيائے کرامو ۔نومونو نه ډډه اوکړئ ٰـوُة  وَِ يْهِِـل ل ََلمالـَصَ َسَ په اسمائے طيبه  ال

اُن اهلِل او بزرګان  دين ) او د صحابۀ کرامو او تابعينو )يعين پاکو نومونو( ِرضو

يم امجعني ل په نومونو باندې نومونه کيښودل بهرته خربه ده، طمع ده چې د  (ع
که ماشوم  ﴾3﴿3) هغويئ برکت به په ماشوم کښې کيښودے يش ) 

)يعين پوره( ټول )يعين بدن( ژوندے پيدا يش او که مړ که د هغه خلقت 
او د قيامت  ، بهر حال د هغه نوم دې کيښودے يشوي وي او که پوره نه

معلومه شوه چې کوم  4) پاڅولے به يش(را)يعين په ورځ به د هغه حرش وي  )

لکه څنګه چې د  ۔د هغه دې هم نوم کيښودے يش ماشوم کچه پريوځي
 په صفحه “ اوالد کے حقوق”رساهل املدينه  ةمکتبدعوت  اساليم په 

باندې دي: نوم کيږدئ تر دې پورې چې د کچه ماشوم هم کوم چې په 
کمو ورځو کښې اوغورځيږي ګنې نو اهلل پاک ته به شاکيت کوي د 

لََممصطٰفے  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل د َکچه ماشوم نوم کيږدئ فرمان مبارک دے:  َصَّلَ 
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 سو مزيان )يعين د عمل تَله( دَرنَويپه ذريعه ستاچې اهلل پاک به د دې 
 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََممصطٰفے نوم کيښودو په باره کښې د “ حممد”د  ﴾4﴿5)

) 

د چا چې هلک پيدا يش او هغه زما په حمبت او زما د  (1)درې فرامني: 
نوم نه د برکت حاصلولو د پاره د هغه نوم حممد کيږدي هغه او د هغه 

د قيامت په ورځ به دوه َکسان د اهلل  (2)6)هلک دواړه به جنت ته ځي  ) 

ضور کښې اودرولے يش، حکم به کيږي: دويئ جنت ته  پاک په ح 
عرض به اوکړي: يا اهلل! مونږه په کوم عمل باندې د جنت قابل  ۔بوځئ

شو؟ مونږه خو د جنت هيڅ اکر نه دے کړے! فرمايئ به: جنت ته الړ 
شئ، ما حلف کړے دے چې د چا نوم امحد يا حممد وي دوزخ ته به نه 

په تاسو کښې د چا څه نقصان دے که چرې د هغه په کور  (3)7)ځي  ) 

د دې حديث  پاک د نقل  8) ۔حممد يا درې حممد وي کښې يو حممد يا دوه )

اهللِِ حرضت کولو نه پس چې العٰ  َيْهَِرْْحَُة  څه يليلک دي د هغې خالصه ده:  عَل
ځکه ما د خپلو ټولو ځامنو، وريرونو په عقيقه کښې رصف حممد نوم 
کيښودلو بيا د نوم مبارک د آدابو حفاظت او د ماشومانو پيژندګلو چې 

 ۔بيل مقرر کړل( ونه)يعين د رابللو نوماوکړے يش دې د پاره مې عرف 
َمدح اهلل لې د پينځوؤ نه زيات په پينځه حممد اوس هم موجود دي و ِبح

امام حممد بن حممد د حرضت  9) ۔خپله الره تيل دي يعين وفات شوي دي )

اهللِِبن حممد غزايل  ُة  َيْهَِرْْحَ ]وادل صاحب د طرف نه  خپل، د وادل صاحب او د عَل
حرضت  ۔نيکه بابا مبارک نوم حممد وو يعين حممد بن حممد بن حممد د[

اهللِِاَيمن ابو الرباکت بن حممد  َيْهَِرْْحَُة  هغه عظيمه هسيت ده د چا په سلسلۀ  عَل
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پيړو پورې د پالر نيکونو نوم حممد تري  نََسب کښې چې پرهل پسې د 
د حممد نوم واال َکس برکت: روايت دے چې څه  ﴾5﴿10) ۔شوے دے ) 

او په هغويئ کښې  خلق په يوه معامله کښې د مشورې د پاره رامجع يش
حممد نوم واال يو َکس هم وي او هغويئ د هغه نه مشوره اونه غواړي نو 

د نارينه  ﴾6﴿11) ۔هغويئ ته به په هغه اکر کښې اکميايب نه حاصليږي ) 

اهللِِتابيع بزرګ امام عطا اوالد د پاره عمل:  ُة  َيْهَِرْْحَ فرمايئ: څوک چې  عَل
دې هلک وي، هغه هل پکار غواړي چې د هغه د ښځې په محل کښې 

ښځې په ګيډه باندې کيږدي او اووايئ:  )حامله( د دي چې خپل الس
هلک  !اِْن َشآَء اهّٰللُ اْلََکِیم “۔که چرې هلک وي نو ما د ده نوم حممد کيښودو”

نن سبا َمَعاَذ اهلل د نوم ورانولو َوبا اعمه ده او د حممد  ﴾7﴿12)به کيږي  ) 

ځکه د هر نارينه نوم  ۔نوم ورانول خو ډيره سخته د تکليف خربه ده
د بزرګانو په نومو  ئې حممد يا امحد کيږدئ او عرف يعين د رابللو د پاره

جربيل يا مياکئيل وغريه نوم مه  ﴾8﴿کښې آسان تلفظ واال نوم کيږدئ 
لََممصطٰفے د  ۔ږدئ اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  فرمان مبارک دے: د فرښتو په نوم  َص

امحد نيب، نيب امحد نوم کيښودل نيب،  حممد ﴾9﴿13)باندې نوم مه ږدئ  ) 

ين اعلم  لکه چې هم نوم ږدئ د هغې د معنې ﴾05﴿14)حرام دي  د يو س  ) 

ږدئ مثاًل د غفور  ادلين طې معنې واال نوم مه لَ نه پوښتنه اوکړئ، د غَ 
غلط  ۔دے اکر د دين ختمولو واال، دا نوم کيښودل ډير بد د : معنٰ 

اهللِِالٰع حرضت  نومونه غلط اثر لري هم دغسې َيْهَِرْْحَُة  فرمايئ: ما د  عَل
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ين  غلطو نومونو ډير غلط اثر په خپلو سرتګو يلدلے دے، ښه ښيلک س 
صورت مې په آخري عمر کښې دين پټولو واال او د باطل د پاره کوشش 

د نوم اثرات په راتلونکي نَسل  ﴾00﴿15)کولو واال موندلے دے  ) 

8صفحه  8په جدل “ بهار  رشيعت”کښې هم راتلے يش، د  4  16باندې  6
َسيَّب “ صحيح خباري”رب حديث دے: په نم  عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِکښې د سعيد بن م 

 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمنيکه د رسول  کريم  ]د پالر د طرف نه[ نه روايت دے: زما

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمحضور ) ۔په خدمت کښې حارض شولو اهلُل عَل ( پوښتنه اوکړه: ستا َصَّلَ 
يعين خپل  ۔اوئې فرمائيل: ته سهل ئې ۔نوم دے؟ هغويئ اووئيل: حزن څه

سخت ته وئيلے “ حزن” د  نرم او کيږده چې د دې معنٰ “ سهل”نوم 
هغويئ اووئيل چې کوم نوم زما پالر ايښودے دے هغه به نه  ۔يش

اهللُِ سعيد بن مسيب ۔بدلووم وايئ: د دې نتيجه دا شوه چې په مونږ  عَـنْهَُِِرِِضَ 
نوم کيښودل منع ٰطٰه سني يا اي   ﴾02﴿16)کښې اوسه پورې سخيت ده  ) 

حممد ياسني نوم هم مه ږدئ، آؤ که چرې اوغواړئ نو غ الم  17) ۔دي )

6بهار  رشيعت حصه په  ﴾03﴿ نوم کيږدئٰطٰه ياسني او غالم  د  4
عبد الرمحان ډير ښيلک نومونه کښې دي: عبد  اهلل او “ عقيقے اک بيان”

دي خو په دې زمانه کښې دا اکرث يلدلے يش چې د عبد الرمحان په 
ځائے هغه َکس ته ډير خلق رمحان وايئ او د اهلل نه بغري بل چاته رمحان 

دغه شان عبد اخلالق ته خالق او عبد املعبود ته معبود  ۔وئيل حرام دي
 نه ناجائزه ترميم هيڅلکه هم وايئ په داسې ق سمه نومونو کښې دې داسې
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)يعين د وړويک ې تصغري ښدغه شان په ډيرو زياتو نومونو ک ۔کولے کيږي
رواج دے يعين نوم داسې ورانوي د کوم نه چې حقارت ووځي او کولو( 

هيڅلکه هم نه کولے  )يعين وړوکوالے(په داسې نومونو کښې دې تصغري 
کښې به تصغري کولے کيږي ځکه چرته چې دا ګمان وي چې په نومونو 

 ۔ے يشليش هغه نومونه دې نه کيښودلے کيږي نور نومونه دې کيښود
کوم نومونه چې غلط وي هغه بدلول پکار دي او ښه نوم  ﴾04﴿ 18) )

ت رسه حمبت کوونکي خوږ  کيښودل پکار دي ځکه چې د خپل ا مَّ
لََمخوږ آقا  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  ۔ بدلول )ښه نومونو رسه(به غلط نومونه په  َص

د  19) )

يَه  َيِْه َواٰلِٖه وََسلََموو، رسول  کريم )يعين ګنهګاره( يوې زنانه نوم اعص  اهلُل عَل د  َصَّلَ 
 ( ونهداسې نوم ﴾05﴿20) هغې نوم بدل کړو او مجيله ئې کيښودو

لې نه ځان ته ښه وئيل  يکيښودل منع د په کومو کښې چې د خپلې خ 
لې نه خپل صفت کول بياموندے يش سيپاره  12په  ۔يعين د خپلې خ 

8ُ  انلجم آيت ۃسور ا َاْنُفَسكُمْْؕ﴿کښې د اهلل پاک ارشاد دے:  1 وْۤ  ﴾َفََل تُزَكُّ
الٰع   “۔نو تاسو خپپله د خپلو ځانونو پايک مه بيانوئ”رمَجۀ کزن  العرفان: ت

اهللِِحرضت  ُة  َيْهَِرْْحَ په حوالې رسه يليلک دي: څوک دې “ ول  عماديصف”د  عَل
په کوم کښې چې تزکيه يعين د خپل  د خپل نوم رسه داسې نوم نه ږدي

په مسلم رشيف کښې دي: رساکر   21) ۔او تعريف اظهار وي لويئ وايل )

لََممدينه  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  نومې زنانه نوم بدل کړلو  )يعين نيکه يب يب( “بَرَّه”د  َص
)يعين  تاسو خپلو ځانونو ته”او اوئې فرمائيل:  ئې کيښودلو“ زينب”او 
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اهلل پاک ښه پوهيږي چې په تاسو کښې نيک څوک  ۔ښه مه وائيئ (خپپله
داسې نومونه کيښودل جائز نه دي کوم چې د غري  ﴾06﴿22)“دے ) 

8صفحه  10يه جدل ٰی رضوپه فتاو ۔مسلمو د پاره خاص وي 8 8نه  8 8 0 
س،  رج  فارو رسه خاص دے لکه ج  باندې دي: د نومونو يو ق سم د ک 
پ طر س او ي وَحنِّا وغريه ځکه دا قسم نومونه د مسلمانانو د پاره کيښودل 

َفارو رسه مشابهت کيږي اهلل و ۔جائز نه دي ځکه چې په دې کښې د ک 
غالم حممد او امحد جان نوم کيښودل جائز دي خو  ﴾07﴿ ۔ اعل تعاٰل 

د پاره د دې  ۔بهرته دا ده چې غالم يا جان وغريه لفط زيات نه کړے يش
چې د حممد او امحد نوم چې کوم فضيلتونه په حديثونو مبارکو کښې 

غ الم  رسول، غ الم  صديق، غ الم   ﴾08﴿راغيل دي هغه حاصل يش 
  ۔ا نوم کيښودل جائز ديحسني، غ الم  غوث، غ الم  رض

 ُسنَّت او آداب 52د عقيقې 
لََممصطٰفے د  :﴾0﴿ اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل هلک په خپله عقيقه ”فرمان مبارک:  َصَّلَ 

کښې ګانړه دے په اوومه ورځ دې د هغه د طرف نه څاروے ذبح کړے 
د  23) “۔ريلے يشاوخَ ورهل يش او د هغه نوم دې کيښودے يش او رس دې  )

ګانړه کيدو مطلب دا دے چې د هغه نه به پوره نفع نه حاصليږي تر څو 
ث ينو( پورې چې عقيقه اونکړے يش او بعضې  َد ِّ وئييل دي چې د )حم 

ماشوم سالمتيا او د هغه روزنه پانله او د هغه ښه خوبيانې کيدل د عقيقې 
د ماشوم په شکريه کښې چې کوم څاروے ذبح  ﴾2﴿24)رسه تړيل دي  ) 
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چې لکه ماشوم پيدا يش نو  ﴾3﴿25)کولے يش هغې ته عقيقه وئيلے يش  ) 

د  ۔مستحب دا دي چې د هغه په غوږ کښې اَذان او ا قامت اووئيلے يش
یماَذان وئيلو رسه به  بهرته دا ده چې  ﴾4﴿ ۔بالګانې لرې يش !اِْن َشآَء اهّٰللُ اْلََکِ

غوږ کښې درې ځله  ]کينړ[ ګڅپه ښي غوږ کښې څلور ځله اَذان او په 
په ډيرو خلقو کښې دا رواج دے چې هلک پيدا  ﴾5﴿ا قامت اوکړے يش 

 ۔نه کوي[ اَذان ورته]پيدا يش نو و اَذان ورته کولے يش او چې جينئ يش ن
اَذان او  هم دې ورته بياداسې نه ده پکار بلکه که جينئ پيدا يش نو 

وم کيښودے يش او د په اوومه ورځ دې د هغه ن ﴾6﴿ ا قامت اوکړے يش
ريلو په وخت دې عقيقه اوکړے هغه رس دې اوَخريلے يش او د رس خَ 

همره سپني زر يا  يش او هغې ]يعين وزن کړے[ او ويښته دې َوتَللے ۔يش
د هلک په عقيقه کښې دې دوه  ﴾7﴿26)رسه زر دې َصَدقه کړے يش  ) 

يعين د  ذبح کړے يش[ بزيه]چيلئ  هچييل او د جينئ په هغې کښې دې يو
هلک په هغې کښې نَر څاروے او د جينئ په هغې کښې ښځه څاروے 

او د جينئ په [ بزيې]او که د هلک په عقيقه کښې چيلئ  ۔مناسب دے
 (27)کړے يش نو بيا پکښې هم څه باک نشته [ ذبح]هغې کښې چيلے 

 ( ﴾9﴿28) َوس نه وي نو بيا يو هم اکيف دے)د هلک د پاره که د دوؤ(  ﴾8﴿

 ﴾05﴿د قربانئ په اوښ وغريه کښې هم د عقيقې رشکت کيدے يش 
ستَ  نَّت  م  )که چرې ګنجائش َحبَّه ده، عقيقه فرض يا واجب نه ده رصف س 

اوئې نکړې نو ګناه پکښې نشته ابلته د وي نو رضور کول پکار ده، که 
هيڅلکه هم جائز نه ده  هد غريب سړي د پار (هعقيقې د ثواب نه حمرويم د
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د  ېماشوم که چر ﴾00﴿29)چې په سود قرض راواخيل او عقيقه اوکړي  ) 

اوومې ورځې نه خمکښې مړ شو نو د هغه د عقيقې نه کولو رسه د هغه په 
چې هغه د عقيقې د وخت نه  پريوځيشفاعت وغريه باندې هيڅ اثر نه 

 آؤ چې په کوم ماشوم د عقيقې وخت راغلے يعين  ۔خمکښې َمړ شو
ذر نه د َوس لرلو باوجود د هغه عقيقه ورځې ئې اوشوې او بغري د څه ع  

شوه نو د هغه د پاره دا راغيل دي چې هغه به د خپل مور پالر  اونکړے
 ( عقيقه د پيدا کيدو په اوومه ورځ ﴾02﴿30)شفاعت اونکړے يش 

نَّت ده او دا افضل ده، ګنې بيا په څوارلسمه، ګنې په يويشتمه ورځ کول  ۔س 
او که چرې په اوومه ورځ اونکړے يش نو چې لکه اوغواړي کولے  31) )

نَّت به ادا يش  د چا چې عقيقه نه وي شوې هغه په  ﴾03﴿32)ئې يش، س  ) 

لکه څنګه چې  33)ځوانئ، بوډا وايل کښې هم خپله عقيقه کولے يش  )

لََمرسول  اهلل  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ   هلخپپله خپله عقيقه اوکړد نبوت د اعالن نه پس  َص
دا وئييل دي چې په اوومه يا )علمائے کرامو( بعضې  ﴾04﴿34) ) 

څوارلسمه يا په يويشتمه ورځ يعين د اووه ورځو حلاظ دې اوساتلے يش دا 
بهرته ده او که ياد نه وي دا دې اوکړي چې په کومه ورځ ماشوم پيدا 
شوے وي هغه ورځ دې ياده کړي د هغې نه يوه ورځ خمکښې چې کومه 

عې په ورځ پيدا ورځ لکه رايش نو هغه به اوومه وي، مثاًل که  چرې د مج 
که چرې د پيدائش  35) ۔اوومه ورځ ده)د هغه( زيارت )ژوند هر( شو نو د  )

د ماشوم د  ﴾05﴿ي نو چې لکه اوغواړې اودې کړے يش ورځ ياده نه و
 (36)ريلو نه پس په رس باندې د زعفران پيسټ لګول بهرت دي رس خَ 
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بهرته دا ده چې د عقيقې د څاروي هډويک مات نه کړے يش بلکه  ﴾06﴿

د هډوکو نه غوښه لرې کړے يش دا د ماشوم د سالمتيا د پاره نيک فال 
دے او چې هډوکے مات کړے يش او غوښه ويستلے يش نو په دې کښې 

ه اوغواړئ خپولے شئ خو که چرې غوښه چې څنګ ۔هم څه باک نشته
د  ﴾07﴿37) ۔شوم د ښه اخالقو لرلو فال دےه کړے يش نو د ماخوږه خپ ) 

لکو خواږه ماسته،  يو لکو غوښه، نيم (1)خوږې غوښې خپولو دوه طريقې: 
 ټول ،ګرامه بادام، د رضورت مطابق غوړي يا تيل اووه دانې َوړه الچي، 

يو بَل رسه َګډ کړئ او پاخه ئې کړئ، د خپيدو نه پس د رضورت مطابق  د
ې جوړې ريشد ښالک د پاره د ګاځرو نرئ نرئ   ۔پکښې شريه واچوئ

په يو لکو غوښه  (2)کړئ د دې رسه رسه وَسکې وغريه هم اچولے شئ 
په  ﴾08﴿کښې نيم لکو چقندر واچوئ او د معمول مطابق ئې خپه کړئ 

عوامو کښې چې ډيره مشهوره ده چې د عقيقې غوښه دې د ماشوم مور 
نيا نيکه نه خوري دا [ مور د اړخه]نيا نيکه، د [ د پالر د اړخه]پالر او 

د دې د څرمن هغه  ﴾09﴿38)باللک غلطه خربه ده د دې هيڅ ثبوت نشته  ) 

)يعين خپپله ئې رصف حکم دے کوم چې د قربانئ د څرمن دے چې 
ات يا مدرسه کړئ  استعمال( يا غريب هل ئې ورکړئ يا په بَل يو نيک اکر مج 
د عقيقې څاروے د هغه  ﴾25﴿39) اولګوئ[يعين  ]رصف کړئ  کې ئې ) 

د هغه  ۔رشطونو رسه پکار دے لکه څنګه چې د قربانئ د پاره وي
څاروي غوښه دې غريبانانو او خپلو خپلوانو او نزدې دوستانو او ملګرو 
ته کچه ورکړے يش يا دې خپه کړے يش او ور دې کړے يش يا دې په 
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 (40)جائز دي ے يش دا ټول صورتونه لهغويئ باندې د دعوت په طور اوخوړ

نه لري، دا  په ټَپوسانو، اکراغنو خوړل هيڅ معنٰ )د عقيقې غوښه(  ﴾20﴿
کر دے  ﴾22﴿41)فاسقان دي  )يعين ټَپوسان، اکراغن( عقيقه د زيږون ش  ) 

د هلک په عقيقه  ﴾23﴿ځکه د َمړ کيدو نه پس عقيقه نه يش کيدے 
  لويل:اع دې ذبح کوي نو دا د  [ څاروے]پالر )که چرې(  چې کښې

، بَِجْلدَِها َوَجْلُدَها  بَِعْظمِه بَِلْحمِه،َعْظُمھا َوَلْحُمھا بَِدِمھا َدُمھا ُفََلٍن،  ابْنِیْ  ةُ َعقِْيَق   ِذہه    مَّ ھلل  اَ 

 ۔بِْسِم اهّٰللِ اهّٰللُ اَْكبَرْ ِِلبْنِْی ِمَن النَّاِر،  فَِداء   َالل ھمَّ اْجَعْلھا بَِشْعرِہ، َوَشْعرُهَا

په ځائے چې د ماشوم کوم نوم کيښودے شوے وي يا که لور الن د ف       
په پينځه واړه  او په ځائے دې ب نت   وي نو په دواړو ځيونو کښې د ا بن  

اووايئ او که چرې بَل څوک ئې ذبح “ ها”په ځائے  “ہ  ”ځيونو کښې دې د 
ْ  کښې دې د کوي نو په دواړو ځيونو په ځائے ف اَلن  ف اَلن ب نْت   يا ف اَلن ا بْن 

د هلک دې د هغه د پالر او د جينئ  ۔اووايئف اَلنَه بَنت  ف اَلن يا ا بن  ف اَلن 
که چرې د اع  ﴾24﴿42)دې د هغې د مور طرف ته نسبت اوکړے يش  ) 

چې د  راوستلے يشياده نه وي نو بغري د د اع لوستلو دې په زړه کښې خيال 
دې  بِْسِم اهّٰللِ َاهّٰللُ اَْكبَرْ ده،  فالنکي هلک يا د فالنکئ جينئ عقيقه 

عقيقه به اويش، د عقيقې د  ے يشکړ َذبح [ څاروے دې] او اولوستلے يش
نن سبا اعم طور د عقيقې د پاره  ﴾25﴿43)پاره د اع لوستل رضوري نه ده  ) 

د دعوت اهتمام کيږي او خپل خپلوان او دوستان رابللے يش کوم چې ښه 
عمل دے او رشکت کوونکي د ماشوم د پاره ډالئ راوړي دا هم ښه اکر 

ابلته دتله څه تفصيل دے: که چرې ميلمه څه ډالئ را نه وړي نو  ۔دے
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ه د بد وئيلو په ګناهونو بعضې وخت کوربه يا د هغه کور واال د ميلم
، نو چرته چې يقيين طور يا د اغلب ګمان رسه داسې حال اخته يشکښې 

وي نو هلته ميلمه هل پکار دي چې بغري د جمبورئ نه نه ځي، د رضورت 
ابلته که چرې په طور که الړ يش او ډالئ يويس نو باک پکښې نشته، 

واخستله چې که چرې ميلمه ډالئ َوړے  ]ډالئ[ کوربه په دې نيت رسه
بد بيانول يا خاص طور نيت )ميلمه( نه وے نو دا يعين کوربه به د هغه 

)يعين داسې بد معمول دے نو چرته چې ده  )کوربه(خو نه وي خو د دې 
داسې اغلب ګمان وي چې راوړونکے به په داسې طور باندې  کوربه ته(

وي نو اوس  َوړېرا ]ډالئ[ د پارهرش نه د بچ کيدو  )د کوربه د(يعين 
اخستونکے کوربه ګنهګار او د اور د عذاب حق دار دے او دا ډالئ د 

آؤ که چرې د بد بيانولو نيت نه وي او نه د ده  ۔هغه د پاره رشوت دے
  ۔داسې بد معمول وي نو په ډالئ قبلولو کښې هيڅ باک نشته

 4کولو  د څلورو ټکو په نسبت رسه د راجنو پورې“ ثمداح ”د 
 ُسنَّت او آداب

لََممصطٰفے د  ﴾0﴿ اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل په ټولو راجنو کښې  ”فرمان مبارک:  َصَّلَ 
دي ځکه چې دا نظر روښانه کوي او بانړه “ ا ثمد”بهرتين راجنه 

د اکنړي د راجنو په استعمالولو کښې هيڅ باک نشته  ﴾2﴿44) “۔راټوکوي ) 

او تور راجنه يا َکَجل د ښائسته کيدو په نيت رسه د نارينوو د پاره پورې 
کول مکروه دي او که چرې ښائست مقصد نه وي نو بيا مکروه نه دي، 
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نَّت عمل دے ﴾3﴿45)  ( راجنه د شپې د اوده کيدو په وخت پورې کول س 

صه ستاسو په نقل شوؤ طريقو خال 8د راجنو پورې کولو د  ﴾3﴿46) ) 

دمت کښې وړاندې کوؤ  8، 8لکه په دواړو سرتګو کښې  (:1): خ 

ه سرتګه ګڅساليانې او په  8لکه په ښئ سرتګه کښې  (:2)ساليانې 
ره کښې يوه  1 ،1نو لکه په دواړو سرتګو کښې  (:3) 1کښې  او بيا په آخ 

کښې اووهئ او هغه په نمرب نمرب په )د راجنو َکسوړه( ساليئ په رجړومه 
 !اِْن َشآَء اهّٰلُل اْلََکِیمد داسې کولو رسه به  47)دواړو سرتګو کښې پورې کړئ 

)

د تکريم  !َرُسول اعشقانح اے  ۔په دريو واړو طريقو باندې عمل کيږي
چې څومره هم اکرونه وو هغه ټول به زمونږه  )يعين د عزت او بزرګئ(

لََمخوږ آقا  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل د ښي اړخ نه رشوع کول، ځکه وړومبے په ښئ  َصَّلَ 
  ۔ه کښېګڅسرتګه کښې راجنه پورې کړئ بيا په 

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله

 ُسنَّت او آداب 55د ُزلفانو او د رَس د ويښتو وغريه 
لََم رؤ ٌف رَّحيم م، يکررسول  د  ﴾0﴿ اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  بارک به لکه د  َص ز لفان م 

لکه به د غوږونو مبارکو د آخرئ نو  ﴾2﴿ وو غوږونو مبارکو د نيمې پورې
رسه مبارکو اوګو د نو  لبه چې غټ شو بعضې وخت ﴾3﴿ اوحصې پورې 

مونږ هل پکار دي چې موقع په موقع درې واړه  ﴾4﴿48)به ئې لګيدل  ) 

نَّت ادا کړو، يعين لکه د غوږونو د نيمې پورې، نو لکه د دواړو غوږونو  س 
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د اوګو رسه د لګيدو تر  ﴾5﴿ پورې او لکه تر اوګو پورې ويښته اوساتو
نَّت ادا کول اعم طور په نفس باندې ډير حده پورې د ز لفو غټولو  واال س 

نَّت ادا  ]نارينه[ ګران وي خو په ژوند کښې يو نيم ځل خو هر يو هل دا س 
کول پکار دي، ابلته د دې خربې خيال ساتل رضوري دي چې ويښته د 

په اوبو رسه په ښه طريقې د ملديدو نه پس د نه يش،  ړاوګو نه ښکته ال
ويښتو اوږديدل ښه ښاکره يش ځکه چې په کومو ورځو کښې ويښته 
غټوئ په هغه ورځو کښې د غ سل نه پس ئې ګمنځوئ او په غور رسه ئې 

الٰع حرضت   ﴾6﴿ګورئ چې ويښته چرته د اوګو نه ښکته خو نه ځي 
اهللِِ َيْهَِرْْحَُة  فرمايئ: د زنانؤ په شان د اوګو نه ښکته ويښته ساتل د نارينوو د  عَل

حرضت عالمه موالنا مفيت حممد اجمد عيل  ﴾7﴿49)پاره حرام دي  ) 

اهللِِاعظيم  َيْهَِرْْحَُة  فرمايئ: د نارينه د پاره دا جائز نه دي چې د زنانؤ په شان  عَل
ويښته غټ کړي، بعضې صويف جوړيدونکي اوږدې اوږدې کمسئ 

بعضې سايت کومې چې د هغويئ په سينه باندې د مار په شان خوزيږي او 
يو ځائے کړي او د شا طرف ته )يعين د زنانوؤ په شان ويښته چونټې کوي 

تَصوُّف د ويښتو  ۔زه او د رشيعت خالف ديدا ناجائجوړوي  (چونټې
غټولو او د رنګ شوؤ جامو اغوستو نوم نه دے بلکه حضور  اقدس

لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د پوره تابعدارئ کولو او د نفس د خواهشونو ختمولو نوم  َصَّلَ 
د زنانه رس َخرَيل حرام دي  ﴾8﴿50) دے د زنانوو د رس  ﴾9﴿51) ( ) 

]يعين نرصاين ويښته کټ کول لکه څنګه چې په دې زمانه کښې 
ښځو کټ کول رشوع کړي دي نا جائزه او ګناه ده او په هغې  عيسائيانو[
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که خاؤند ورته د داسې کولو اووئيل نو بيا هم  باندې لعنت راغلے دے
دغه حکم دے چې زنانه به په داسې کولو کښې ګنهګاريږي ځکه چې 

 خربه)يعين د مور پالر يا خاؤند وغريه( د رشيعت په نافرمانئ کښې به د چا 
ويښته هم د نارينوؤ په طرز د وړو جينکو ماشومانو  52) ۔نه منلے کيږي )

باندې مه کټ کوئ، د ماشومتوب نه د دويئ د اوږدو ويښتو ساتلو ذه ن 
 [کرښه] نيغه يا ا لټا الره )په ويښتو کښې(بعضې خلق  ﴾05﴿جوړ کړئ 

نَّت خالف اکر دے  نَّت دا دي چې که چرې په  ﴾00﴿اوبايس دا د س  س 
 (53)ويستلے يش  [کرښه]رس باندې ويښته وي نو په مينځ کښې ئې الره 

د نارينه رسه اختيار دے چې د رس ټول ويښته اوَخَريئ يا ئې غټ  ﴾02﴿
د حضور  ﴾03﴿ 54)اوبايس  [کرښه]کړي او په مينځ کښې ئې الره  )

لََماقدس  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  اګرچه ويښته َخريل رصف  ۔نه دوه څزيونه ثابت دي َص
په نورو وختونو کښې ويښته  ۔د ا حرام نه د بهر کيدو په وخت ثابت دي

نن سبا د قينچئ يا مشني په ذريعه ويښته  ﴾04﴿ 55)َخريل ثابت نه دي  )

چرته واړه پريښودلے  او په خاص طرز باندې کټ کولے يش او چرته غټ
نَّت نه دي  اٰلِٖه َوَسلََممصطٰفے د  ﴾05﴿يش، داسې ويښته ساتل س  َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ   َص

( 56) ۔“د چا چې ويښته وي هغه دې د هغې ا کرام اوکړي”فرمان مبارک: 

 او ګمنځوي دې [يعين غوړوي دې]يعين هغه دې وينځي، تيل دې ورکوي 
َِعَِحرضت ابراهيم خليل  اهلل  ََلم يْهِِل َسَ د ټولو نه خمکښې د بريتو ويښته اوَخريل  ال

عرض ئې اوکړو: اے َربَّه! دا  ۔ود ټولو نه خمکښې ئې سپني ويښته اويلدل او
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عرض ئې  “۔اے ابراهيمه! دا عزت دے”څه دي؟ اهلل پاک اوفرمائيل: 
(  57) ۔اوکړو: اے زما َربَّه! زما عزت زيات کړې

اهللِِحرضت مفيت امحد يار خان نعييم  َيْهَِرْْحَُة  ث  پاک الندې يد دې حد عَل
َِعَِفرمايئ: د هغويئ  ََلم يْهِِل َسَ نه خمکښې د يو نيب يا خو د بريتو ويښته غټ  ال

وو او هغويئ َخرييل وو خو د هغويئ په دينونو  خو شوي نه وو يا غټ شوي
َِعَِاوس د هغويئ کښې د بريتو َخريلو رشيع حکم نه وو  ََلم يْهِِل َسَ په وجه دا  ال

نَّت  ابراهييم شو  )يعين هغه يو څو ويښته پاتې شوي  ﴾07﴿58)عمل س  ) 

واال ويښته  ؤ شاهد خوا کوم چې د ښکته شونډې او َزنې ترمينځه وي د دې(
د څټ ويښته َخريل مکروه دي  ﴾08﴿59) َخريل يا ويستل بدعت دے ) 

َخريئ رصف د َڅټ ويښته َخريئ لکه يعين چې لکه د رس ويښته نه  60) )

 او که چرې د ټول جوړولو رسه د َڅټ ويښته هم َخَريئ ډير خلق د خط
رَس ويښته ئې اوَخريل نو د دې رسه دې د َڅټ ويښته هم اوَخريلے يش 

هغه دې د څلورو څزيونو په باره کښې ح کم دا دے چې  ﴾09﴿61) ) 

په کومه چې  ا)يعين هغه کپړ اښخ کړے يش، ويښته، نواکن، د حيض کپړ
نارينوؤ هل د ګريې يا د رس  ﴾25﴿62)وينه ، زنانه د حيض وينه صفا کړي( ) 

سپني ويښته رَسه کول يا زيړ رنګ ورکول مستحب عمل دے، د دې د پاره 
په ګريه يا په رس باندې د نکريزې لګولو  ﴾20﴿نکريزه لګولے يش 

د نکريزې  دغه شانيو حکيم وايئ چې  ۔رسه اوده کيدل نه دي پکار
لګولو او اوده کيدو رسه د رس وغريه ګريم سرتګو ته کوزيږي کومه چې 
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د حکيم د خربې تصديق څه داسې اوشو چې يو  ۔بينائيئ ته نقصان رسوي
َ َعنه  خوا هل يو نابينا َکس را ِف  لے او هغه اووئيل غځل د سګ  مدينه ع 

چې زه پيدائيش ړوند نه يم، افسوس چې په رس مې توره نکريزه اولګوهل 
د  ﴾22﴿او اوده شوم چې لکه رابيدار شوم نو زما د سرتګو ن ور تَلے وو! 

شونډې او د ګريې د خط د اغړې  ښکتهد بريتو، د  ونکريزې لګوونک
کوم چې په  د ويښتو سپينيدل په يو څو ورځو کښې ظاهريدل رشوع يش

يلدلو کښې ښه نه ښاکري ځکه که چرې بيا بيا ټوهل ګريه نيش رنګ کولے 
نو کوشش کول پکار دي او هرې څلور ورځې پس کم نه کم په هغه 
ځيونو چرته چې سپني ويښته په نظر راځي لږه لږه نکريزه لګول پکار 

  ۔ده

 ُسنَّت او آداب 52 ]پټيک[د عمامې 
اهلُل مصطٰفے د  لََمَصَّلَ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو رسه دوه [ پټيک]د عمامې  ﴾0﴿اووه فرامني:  عَل

 ( ﴾2﴿63)ملونځونو نه افضل دے  نه بغري د [ پټيک]َرکعته ملونځ د عمامې 

زمونږه او د مرشاکنو ترمينځه فرق دے په [ پټکے]په ټوپئ باندې عمامه 
په دې باندې به د  تاويههر َول باندې چې مسلمان ئې په خپل رس باندې 

بے شکه اهلل پاک او د  ﴾3﴿64)قيامت په ورځ يو ن ور عطا کولے يش  ) 

عې په ورځ په عمامې   (65)والوؤ باندې [ پَټيک]هغه فرښتې د ر ود يلږي د مج 

د  ﴾5﴿66)رسه ملونځ د لس زره نيکو برابر دے ]پَټيک[ د عمامې  ﴾4﴿ ) 

عه بغري د عمامې ]پَټيک[ عمامې  عو برابر ده  نه د ]پَټيک[ رسه يوه مج  مج 
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 ( په رس کوئ[ پَټکے]د عربو تاج دے نو عمامه [ پَټکے]عمامه  ﴾6﴿67)

د هغه د  په رس کړي[ پَټکے]ستاسو عزت به زياتيږي او څوک چې عمامه 
 ( په رس کوئ[ پَټکے]عمامه  ﴾7﴿68)پاره په هر َول باندې يوه نييک ده 

لم به زياتيږي په رس ]پَټيک[ رشح  حديث: يعين د عمامې  69) ۔ستاسو ح  )

لم  کولو او ستاسو سينه به زياتيږي )يعين د برادشت قوت( رسه به ستاسو ح 
ليې ښه کيدل انسان سنجيده او د  فراخه کيږي ځکه چې د ظاهري ح 

بچ کوي  ئې او د غلطو حرکتونو نه دجذبايت کيدو عزت واال جوړوي او 
عمامه په باندې دي:  صفحه  جدل “ بهار  رشيعت”په  ﴾8﴿70) ) 

چا چې د دې ا لټا عمل اوکړو  والړه تړئ او پاجامه په ناسته اغوندئ،
هغه  ئې په ناسته اوتړلو او پاجامه ئې په والړه واغوستله(]پَټکے[ )يعين عمامه 

طبيبانو ته يعين )به ئې نه وي  يئبه په داسې مرض کښې اخته يش چې دوا
تَړلو نه خمکښې  []پَټيکعمامې  د ﴾9﴿ (علم نه وي ئيئبه ئې د دوا

اودريږئ او ښه ښه نيتونه اوکړئ ګنې که يو هم ښه نيت نه وو نو ثواب به 
نه ميالؤيږي ځکه د موقعې په مناسبت رسه دا نيتونه اوکړئ چې د قبلې 
نَّت باندې د عمل کولو  په لور په والړه والړه د اهلل پاک د رضا د پاره په س 

او د  اري کوئ نو دا هم اووائيئ چې()که چرې د تړلو په وخت د ملونځ تيرسه 
اسب دا دي من ﴾05﴿تړم [ پَټکے]ملونځ د ښالک حاصلولو د پاره عمامه 

د  ﴾00﴿ 71)د رس ښې طرف ته الړ يش  ل()يعين وَ پيچ چې د عمامې  )

لََمآخري رسول  د اهلل پاك اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  شمله به  []پَټيکمبارکې عمامې د  َص
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طرف ته او لکه به د  يپه شا وه او لکه لکه به ښ )مبارکې مال( د اعم طور
ه شمله طرف ت [يعين ګڅ]کينړ دواړو اوګو تر مينځه دوه شملے وې، 

الف ده نَّت خ  د شملې مقدار  []پَټيکد عمامې  ﴾02﴿72) زوړندول د س  ) 

د مال د نيمې پورې )د زياتو نه زيات  ﴾03﴿کم څلور ګوتې او  نهکم 
د الس مينځنئ ګوتې د رس نه واخله تر څنګل پورې ناپ )يو الس  (تقريباً 

 ۔مخ په قبله په والړه والړه تړئ پَټکے[]عمامه  ﴾04﴿، (ته يو الس وايئ
رشيف په والړه والړه  پَټکے[]کښې دي: عمامه “ مرٰات رشيف”په  74) )

نَّت دي، په مجات کښې  (  ﴾05﴿ 75)تړئ يا چرته بل ځائے او ئې تړل س 

نَّت دا دي چې  []پَټيکپه عمامه  نه کمه  هدوه نيم ګزد  ئې[ ا]کپړکښې س 
 ګنبد نما )شلک( نه وي، او نه د شپږو ګزو نه زياته وي او د دې بناوټ

رومال که چرې غټ وي چې  ﴾06﴿76)وي.  ]يعين د ګنبد په شان[ ) 

شو او [ پَټکے]دومره َولونه رايش کوم چې رس پټ کړي نو دا هم عمامه 
وړوکے رومال د کوم نه چې رصف دوه يا يو َول رايش تړل مکروه  ﴾07﴿

چې لکه د نوي رس نه تړل وي نو څنګه [ پَټکے]عمامه  ﴾08﴿ 77)دي  )

چې مو راغونډ کړے دے هغه شان ئې پران زئ او فوراً ئې په زمکه 
که چرې د رضورت په طور کوز کړے  ﴾09﴿78)باندې مه غورځوئ  ) 

په يو يو َول پرانستو باندې به يوه يوه ګناه شو او بيا د تړلو نيت نه وو نو 
يب فائدې: 6]پَټيک[ د عمامې  79) ۔ختمولے يش د رستور رس  ﴾25﴿ ط  )

 (Direct)خيين او ګريم او ملر وغريه نيغ په نيغه والوؤ په ويښتو باندې 
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اثر غورځوي د دې نه يواځې ويښته نه بلکه دماغ او مخ هم متاثره 
نَّت په نيت رسه  ۔کيږي او صحت ته نقصان رسيدے يش ځکه د اتباع  س 

کښې د دواړو جهانونو اعفيت دے  په رس کولورشيف ]پَټيک[ د عمامې 
يب حتقيق مطابق د رس د درد د پاره عمامه  ﴾20﴿ رشيف په [ پَټکے]د ط 

د عمامې رشيف رسه دماغو ته قوت  ﴾22﴿ ےګټه ور درس کول 
د عمامې رشيف په رس کولو  ﴾23﴿ميالويږي او حافظه مضبوطيږي 
د  ﴾24﴿نو د هغې اثرات کم وي هم رسه دائيم نزهل نه وي يا که وي 

عمامې رشيف شمله چې ښکته وي نو د فالج نه بچ کوي ځکه چې 
شمله مازغه د موسيم اثراتو مثاًل د خينئ او ګرمئ وغريه نه بچ کوي 

د دماغو د َوَرم )يعين د  ۔د مرض خطرې کموي“ رسسام”شمله د  ﴾25﴿
  ۔سوزيدو( مرض ته رسسام وئيلے يش

 ُسنَّت او آداب 81د ګوتمې په باره کښې 
د  ۔اکر دے حرام په الس کولد نارينه د پاره د رسو زرو ګوتمه  ﴾0﴿

لََمِدواړو جهانونو رساکر اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  نه  په الس کولود رسو زرو د ګوتمې  َص
د رسو  )هم(هلک ته  ډير وړويک()يعين بالغه نا ﴾2﴿80)منع فرمائيلې ده  ) 

چې ورته واچولو هغه به  ادے او چ رو اکلے اچول حرامزرو سپينو ز
ي، دغه شان د هلاکنو په السونو او خپو باندې بغري د رضورت ګنهګاريږ

زنانه ئې خپپله په خپلو السونو او  ۔نه نکريزه لګول جائز اکر نه دے
 (81)خپو باندې لګولے يش، خو که هلک هل ئې لګوي نو ګنهګاريږي به 
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د نارينوو د پاره  ﴾4﴿ (82)د اوسپنې ګوتمه د دوزخيانو اکلے دے  ﴾3﴿

ف  هغه ګوتمه جائز ده کومه چې د نارينوو د ګوتمې په شان وي يعين رص 
ډير غيم  )د يو نه زيات يا(د يو غيم واال وي او که چرې په هغې کښې 

 (83)جائز نه ده وي نو که هغه د سپينو زرو ولې نه وي، د نارينوو د پاره 

 هړَ کَ ګوتمه نه  بغري د غيم نه ګوتمه په الس کول جائز نه ده چې دا ﴾5﴿
وف  مقطعات ګوتمه  ﴾6﴿ده  ر  ر وف   په الس کول جائزد ح   ده خو د ح 

ګوتې وروړل يا د دې هل او  مقطعات واال ګوتمه بے اودسه په الس کول
الس ميالوهلو په وخت د الس ميالوهونکي دې ګوتمې هل بے اودسه 

دغه شان د نارينوو د پاره د يو نه زياتې  ﴾7﴿الس وروړل جائز نه دي 
هم  ې په الس کولړ  کَ )د يوې نه زياتې( يا  ګوتمې په الس کول)جائزې( 

يش  الس کولےړې په کَ زنانه  ۔ګوتمه نه ده (هړَ کَ )نه دي چې دا  ېجائز
د سپينو زرو د يوې ګوتمې د يو غيم وزن چې د څلور نيمو  ﴾8﴿84) ) 

 په الس کول ئېميل ګرامو( نه کم وي،  و )يعين څلور ګرامه سما
هر د حاجت د پاره ولې نه ويجائز دي  رک ، )خو( د دې تَ که هغه د م 

هر لګولو)يعين چاته چې د  د هغه د پاره جائز ګوتمه  رضورت نه وي م 
هر  افضل ديپه الس کول( نه هم  لګول او )چاته چې د ګوتمې رسه م 

هر په غرض رسه )په  کښې( خايل  الس کولووي د هغويئ د پاره ( د م 
نِّت د يواځېجواز )يعين  ، آؤ د تَکربُّ يا زنانه پشان يجائز( نه بلکه س 

وي نو يوه ګوتمه څه  که ه نيتکيدو د سينګار يا بل يو د غندنې مقصد پ
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 ( ﴾9﴿85)هم جائز نه دي  په دې نيت رسه )خو( ښه جامې اغوستل چې

رينه خو نا 86) ۔مستحب عمل دے په اخرتونو کښې ګوتمه په الس کول )

ګوتمه د هغه چا د پاره  ﴾05﴿ دې هغه جائز واال ګوتمه په الس کوي
هر  نَّت ده چاته چې د م  ولو( حاجت لګلو )يعين سټامپ يا سيل لګوس 

)د ګوتمې باندې ٰی وي، لکه سلطان او قايض او اعملان څوک چې په فتو
هر  رسه( لګوي، د دې نه عالوه د نورو د پاره چاته ( )يعين سټامپ يا سيلم 

هر حا نَّت نه ده ابلته په الس کولچې د م   ۔ئې جائز دي جت نه وي س 
هر  87) پاتې، بلکه د دې اکر لو رواج نه دے لګونن سبا د ګوتمې رسه د م  )

هر”د پاره  هر لګول نه وي د هغه“ م   جوړولے يش، ځکه چې چاته م 
نَّت پاتې نه شوه  قايض وغريه د پاره هم ګوتمه په الس کول  ﴾00﴿س 

او  اََړوي نارينه هل پکار دي چې د ګوتمې غمے د الس تيَل طرف ته
ه خاص د ړَ د سپينو زرو کَ  ﴾02﴿88)زنانه دې د الس شا طرف ته سايت  ) 

 (89) )حترييم، ناجائزه او ګناه ده(زنانوؤ جامه ده د نارينوو د پاره مکروه 

ړې په زرو څومره هم ګوتمې او کَ  زنانه چې د رسو زرو او سپينو ﴾03﴿
يش، په هغې کښې د وزن او د غمو د شمريې څه قيد نشته  الس کولے

د اوسپنې ګوتمې ته د سپينو زرو خول اچول چې هغه باللک  ﴾04﴿
)د نارينه او زنانه  ه بيخې نه ښاکري، د دې ګوتمې په الس کولاوسپن

په دواړو السونو کښې په هر يو الس  ﴾05﴿90)دي نه منع  دواړو د پاره( ) 

 (91)په قچه ګوته کښې دې واچولے يش کښې ګوتمه اچولے شئ او 
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ړه هم د نارينه د پاره په الس دهات کَ يا َدم کړے شوي  ېد َمنَخت ﴾06﴿

د مدينې منورې يا امجري  ﴾07﴿ناجائزه او ګناه ده دغه شان  کول
ړې او د اوسپنې ګوتمه هم جائز رشيف د سپينو زرو يا د بَل يو دهات کَ 

د بواسريو او نورو بيمارو د پاره دم کړے شوې د سپينو زرو  ﴾08﴿نه ده 
که چرې يو  ﴾09﴿ه هم د نارينوو د پاره جائز نه ده ړَ کَ  يا بَل يو دهات

ه، ناجائزه ګوتمه يا د دهات زنځري اچولے وي ړَ اساليم ورور د دهات کَ 
نو هغه دې هم اوس لرې کړي او توبه دې کړي او بيا د پاره دې د نه 

  ۔اچولو لککه اراده اوکړي
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