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د امرِي ”! څوک چې دا رساهل اهلل پاکهيا  :ُداعئے جانشنِي عطار
اولويل که “ په باره کښې سوالونه او جوابونهد قضا ملونځونو اهِلُسنَّت نه 

تر مرګه پورې يو ملونځ هم قضا نه يش او هغه بے  ، چې د هغه نهواوري
  ۔حسابه اوخبښې

َيِْه َواٰلِٖه  ٰاِمنی بَِجاِہ َخاتَِم النَِِّبِیِّنْی  اهلُل عَل لََمَصَّلَ   .َوَس

 رشيف فضيلت د  ُدُرود
لََمد اهلل پاک آخري نيب  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل د ملونځ نه پس محد او ثنا او دُرُود  َصَّلَ 

ُداع اوغواړه قبول کولے به يش، سوال ”رشيف لوستونکي ته اوفرمائيل: 
  “۔کوه، درکولے به يش

و ْا َعلَي الَْحبيب! َّي اهلل َعلٰي ُمَحمَّد  َصلُّ  َصل

  ۔بے ملانځو د پاره څه څه وعيدونه دي؟ ارشاد اوفرمائيئد  سوال:

ِّٰـ ــَحـمْـُد لـِل ، هِ اَلْ َ ـََلُم َعـلٰـی  َخاتَِم النَِِّبنین ــسَِّ ـلٰـوۃُ  وَال صَِّ  َرِبِّ الْـٰعـلَـِمنْیَ  َو اـل
ْیٰطِن الـرَِِّجْیِم   هِ بَـْعُد  فَـاَُعْوذُ  بِـالـلِّٰـ اَمَِّا ِ الرَِّْحمِٰن الرَِِّحْیم    طِمـَن الـشَِّ  طبِْسِم اّللِّٰ
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د بے ملانځه د ټولو نه غټه بد نصييب دا ده چې هغه د اهلل پاک او د  جواب:
َيِْه َواٰلِٖه هغه د رسول  اهلُل عَل لََمَصَّلَ  اهلل پاک په قرآِن کريم کښې  ۔نافرمانه دے َوَس

ځائے په ځائے د ملونځ حکم فرمائيلے دے، خو دا هغه حکم نه عميل 
لََمدغه شان خوږ آقا  ۔کوي اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل هم په بے شمريه موقعو باندې د  َصَّلَ 

نو دا خو دا هغه حکم عميل طور نه خپلوي، ملونځ حکم فرمائيلے دے، 
څوک چې قصداً عمداً يو ملونځ نه کوي نو د  ۔د ده بد خبيت او بد نصييب ده

هغه د پاره د دوزخ خاص دروازه ده، په کومې به چې دے دوزخ ته بوتللے 
 ۔يش

اهللِِایلٰع حرضت   ُة  َيْهَِرْْحَ فرمايئ: څوک چې ملونځ قضا کوي نو هغه د  عَل
بهر حال  ۔زرګونو اکلو د دوزخ د عذاب حقدار دے

مسلمان هل په هر حال کښې ملونځ قائمول پکار دي، بے ملانځه انسان د 
څه اکر؟ ماشومانو بلکه د کور ټولو َکسانو ته د ملونځ تلقني کول پکار 

يعنې د )که چرې هغويئ ئې نه کوي نو بيا به هم مونږ ته د وئيلو  ۔دي
د بيا بيا وئيلو او  هم دارنګه ۔ثواب خو ميالؤيږي (نيکئ د دعوت ورکولو

  ۔د ملونځ توفيق هم ميالؤ يش !اِْن َشآَء اهللُ اْلََکِیمپوهه کولو رسه به 

مونږ به خمکښې په بليک بورډ او ښاکره ځيونو کښې دا يللک يلدل چې 
د ملونځ کولو ذهن  د دې د بيا بيا يلدلو رسه به مو“ ملونځ قائم کړئ”

جوړيدو چې ملونځ ډير اهم دے، دا نه دي پريښودل پکار او حقيقت هم 
ځکه که چرې اوس هم مونږه په هره خربه  ۔دا دے چې ملونځ ډير اهم دے
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کښې د ملونځ ِذکر کوؤ نو اوريدونکي ته به ترغيب ميالؤيږي، داسې به 
 ۔ُُجاتونه به هم آباديږي !یماِْن َشآَء اهللُ اْلََکِ هغه ملونځ ګزاره جوړيږي او 

 آيا قضائے عمري رضوري ده؟ سوال:

د چا نه چې ملونځونه قضا شوي وي، د  ۔قضائے عمري فرض ده جواب:
ازاهل هم هغه د توبې صورت هم دغه دے چې هغه د توبې کولو رسه رسه 

 ۔هغه ټول ادا هم کړياوکړي يعنې چې کوم ملونځونه قضا شوي دي، 

 ي؟وقضائے عمري د کومو ملونځونو  سوال:

 قضائے عمري رصف د فرض او وتر وي، نو داسې د يوې ورځې  جواب:
رکعتونه جوړيږي، دوه فرض د سحر د ملونځ، څلور فرض د ماسپخني د 

ماښام د ملونځ، څلور ملونځ، څلور فرض د مازيګر د ملونځ، درې فرض د 
 (حرضت، ص  ملفوظات ایلعٰ ) ۔فرض د ماسخوتن د ملونځ او درې ِوتر

 ۔د ُسنَّتو او نفلونو قضا نه وي

 په کومو وختونو کښې ادا کيدے يش؟ ېورځ دقضا ملونځ  سوال:

منټو پورې، د  د نمر راختو نه پس تر )درې وختونه مکروه دي  جواب:
د دې نه  (منټه په وخت، د نمر پريوتو نه خمکښې آخري  ضحوۀ، ُکربیٰ 

  ۔عالوه په هر وخت کښې قضا ملونځ کولے شې

 کولے شې؟ آيا قضا ملونځونه په کور کښې سوال:
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په ُُجات کښې د  ۔قضا ملونځونه په کور کښې کول پکار دي جواب:
ټولو په خمکښې داسې کول چې خلقو ته پته اولګي چې دا قضا ملونځ 

ابلته که چرې يو  ۔کوي نو داسې کول جائز نه دي
 ۔ملونځ د ټولو نه قضا شوے وي نو هغه د َُجعې رسه کولے يش

که يواځې د چا ملونځ قضا شوے وي نو نورو خلقو ته پته نه دي 
لګيدل پکار، ځکه چې د رشيع ُعذر نه بغري قصداً عمداً ملونځ قضا 

  ۔کول ګناه ده ځکه دې د دې اظهار نورو ته نه کولے کيږي

اساليم د ديين ماحول رسه د تړون لرلو وروستو د دعوِت  ہ!ُد لِل  مْ حَ اَلْ  سوال:
د خمکښينو ملونځونو  ۔ملونځونه په وخت باندې د ادا کولو ذهن جوړيږي
  ۔په وخت باندې د ادا کولو څه آسانه طريقه اوښائيئ

قضا  ۔قضا ملونځونه ډير زر ادا کول واجب دي جواب:
ملونځونه به په توبې رسه نه معاف کيږي، ابلته د ادا کولو وروستو د قضا 

که چرې څوک قضا نه ادا کوي او هسې  ۔ګناه به په توبې رسه معاف يش
توبې اوبايس نو دا توبه نه ده، ځکه چې ګناه خو اوس هم د هغه په ذمه 

ا ملونځونو که چرې چا ته د ډيرو لکونو د قض ۔پاتې ده
حساب کول دي نو هغه چې د لکه نه بالغ شوے وي د هغه وخت نه دې 

[ بالغ]ي، که چرې د بالغيدو پته ورته هم نشته چې لکه کړحساب او
اکلو عمر نه  21شوے وو نو بيا دې د هجرئ اکل په حساب رسه نارينه د 

 21او  21هلک د  ۔اکلو عمر نه د ملونځونو حساب اوکړي 9او زنانه د 
اکلو عمر ترمينځه  21او  9اکلو عمر ترمينځه بالغيږي، ولې جينئ د 
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رصف د فرض رکعتونو قضا دې اوکړے يش او د دريو وترو  ۔بالغيږي
  ۔رکعته جوړيږي 12داسې هره ورځ دا  ۔قضا به هم راوړل وي

يو قضا ملونځ په خلقو کښې دا مشهوره ده چې د هر ملونځ رسه دې 
اوکړي حاالنکه داسې نه ده، واجب دا دي چې زر زر ټول ملونځونه 

ځکه چې د رضوري اکر،  ۔اوکړے يش او خپله اغړه خالصه کړے يش
روزګار، خوراک څښاک او اوده کيدو وغريه معاملو د کومو نه بغري چې 
د انسان ګزاره نه کيږي، نه عالوه چې کوم وخت هم ميالؤ يش نو په 

کښې دې قضا ملونځونه اوکړي، د پاره د دې چې د فرضو نه هغې 
  ۔سبکدوش يش

 صاحِب ترتيب به خپل ملونځونه څنګه ادا کوي؟ سوال:

که چرې څوک صاحِب ترتيب دے نو هغه ته به د راتلونکې  جواب:
 ۔ملونځ ادا کول وي]قضا[ ملونځ نه خمکښې وړومبے 

لکه که چرې د يو کس نه د ماسخوتن ملونځ قضا شو او په هغه 
د کمو ملونځونو قضا ده نو په هغه فرض دي نه باندې د شپږو ملونځونو 

د سحر د ملونځ کولو نه خمکښې قضا ملونځ ادا کړي، که چرې  ےچې د
د قضا ملونځ نه خمکښې د سحر ملونځ اوکړي نو د سحر ملونځ به ئې  ےد

دومره کم پاتې شو چې که  نهابلته که چرې د سحر ملونځو ۔نه کيږي
چرې د قضا ملونځ د پاره اودريږي، نو وخت به تري يش نو هم د سحر 
ملونځ دې اوکړي چې په دې حالت کښې د سحر په ملونځ کولو کښې 
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 ۔هيڅ باک نشته، د ده د سحر ملونځ به ادا يش
که چرې د چا د شپږو  ۔خو هغه قضا به ئې اوس هم په ذمه پاتې وي

ملونځونو نه زيات ملونځونه قضا دي يعنې د شپږم ملونځ وخت هم تري 
شوے دے نو دے اوس صاحِب ترتيب نه دے پاتې، اوس ده ته اجازت 
دے که د هغه وخت ملونځ خمکښې کوي او که د ژوند څه قضا شوے 

ې ډير د چا نه چ ۔ملونځ خمکښې کوي
ملونځونه قضا شوي دي هغه دې نه ګډ وډيږي چې زمونږه هډو ملونځ نه 

د خپلو که چرې هغه صاحِب ترتيب نه دے نو  ۔کيږي، داسې نه ده
]ملونځونه[ هم کوي ځکه چې د دې وخيت ملونځونو رسه رسه دې قضا 

  ۔قضا ملونځونو زر تر زره ادا کول واجب دي

 د چا په ِذمه چې قضا ملونځونه وي، آيا د هغه نفلونه قبليږي؟ سوال:

تر څو پورې چې د چا په ِذمه باندې فرض بايق وي، د هغه هيڅ  جواب:
موالنا شاه امام امحد رضا  ایلٰع حرضت نفلونه نه قبليږي، لکه څنګه چې 

“ صفحه  يه رشيف، جدل فتاوٰی رضو”په مشهور کتاب ِعَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِ خان
يِق اکرب د  عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِ باندې نقل فرمايئ چې لکه د امرُي املؤِمِنني حرضت صِدِّ

اهللُِځنکدن وخت شو، امرُي املؤِمِنني فاروِق اعظم  ئې راوبللو او اوئې  عَـنْهَُِِرِِضَ 
اهللُِ)فرمائيل: اے عمره  و پوهه شه چې د اهلل ! د اهلل پاک نه ويريږه ا(َعـنْهَُِِرِِضَ 

به ئې  و قبولکوم چې د ورځې اوکړې ن دي پاک څه اکرونه په ورځ کښې
نه کړي او څه اکرونه په شپه کښې دي چې دا په ورځ کښې اوکړې نو 
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نفل نه قبليږي تر څو پورې چې  څقبول به نه يش او خربدار اوسه چې هي
  ۔فرض ادا نه کړے يش

اهللُِِحُضور غوِث اعظم شيخ عبُد القادر جيالين  َيْهَِرْْحَُة  په خپل کتاب  عَل
کښې د داسې َکس مثال کوم چې فرض پريږي “ فُتوُح الغيب”مستطاب 

او نفل کوي، داسې بيان فرمايئ: د هغه مثال داسې دے لکه چې يو َکس  
شو او د بادشاه د خپل ِخدمت د پاره را اوغواړي، دے هلته خو حارض نه 

همد رانګه فرمايئ: که  ۔هغه د غالم په خدمت کولو کښې موجود پاتې شو
چرې فرض پريږدي او په ُسنَّت او نفلو کښې مشغول يش، دا به نه 

  ۔کولے کيږي به)ذيلله( قبليږي او خواريږي 

ين ُسهرَوردي  ةِ حرضت َشيُخ الُشيُوخ امام َشهاُب الِملَّ  اهللَِِو اِلِّ َيْهَِرْْحَُة  په  عَل
اهللِِکښې د حرضت َخوِّاص “ َعوارِف رشيف” َيْهَِرْْحَُة  مونږ نه نقل فرمايئ:  عَل

ته خرب رارسيدلے دے چې اهلل پاک هيڅ نفل نه قبلوي، تر دې پورې چې 
اهلل پاک داسې خلقو ته فرمايئ: مثال ستاسو، د بَد  ۔فرض ادا کړے يش

په شان دے کوم چې د قرض ادا کولو نه خمکښې  (د هغه بَد َکس) بنده
 ایلٰع حرضت  ۔کړيوړاندې [ حتفه]ډالئ 

اهللِِ َيْهَِرْْحَُة  فرمايئ: تر څو پورې چې فرض په ذمه پاتې وي، هيڅ نفل نه  عَل
آؤ! چې لکه هغه بنده د خپلې  ۔قبلولے کيږي

ذمې د پاتې ټولو فرضو ملونځونو نه بري يش نو د اهلل پاک د بارګاه نه طمع 
ده چې د هغه نفلونه هم قبول يش ځکه چې د نفلونو په قبليدو کښې چې 
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اهللِِایلٰع حرضت  لکه څنګه چې  ۔کوم څزي خنډ وو، ختم شو نور  عَلَيْهَِرْْحَُة 
هم د قبليدو طمع وي چې د کوم جرم هل کبله دا د  فرمايئ: د دې ټولو به

د قبليدو  قبليدو قابل نه وو، چې هغه ختم شو نو دې ته هم بِاذِن اهلِل تعالٰ 
  ۔رشف حاصل شو

 يو مدين خواست
دې د پاره مدين خواست دے چې که چرې ستاسو نه ملونځونه قضا شوي 
دي نو د نفلونو په ځائے هم قضا شوي ملونځونه کوئ، د پاره د دې چې 

 کړئڅومره زر ممکن وي خپله اغړه د باقې پاتو فرائضو نه هم خالصه 
ريقه  ۔چې قضا ملونځونه د نفلونو نه ډير اهم دي يعه، بَدُر الطِّ َصدُر الّشِّ

اهللِِ محمد ادجد عيل اعظي يتحرضت عالمه موالنا مف فرمايئ: قضا  عَلَيْهَِرْْحَُة 
ملونځونه د نفلونو نه اهم دي يعنې په کوم وخت کښې چې نفل کوي هغه 

مه اوکړي چې [ ملونځونه]دې پريږدي او د هغې په ځائے دې قضا  برُي اذلِّ
 د سحر ملونځ )رکعتونه  ابلته تراويح او  ۔يش[ يعنې اغړه ئې خالصه]

ده  (سنت ُسنت، د ماسخوتن  ُسنت، د ماښام  ُسنت، د ماسپخني  سنِت مؤکَّ
مه موالنا  ۔پريږيدې نه  َخليِل ِملَّت حرضت عالَّ

اهللِِ مفيت محمد خليل خان قادري براکيت ُة  َيْهَِرْْحَ : طمع فرمايئد دې الندې  عَل
دې سايت چې موال به په خپل خاص کرم رسه د قضا ملونځونو په باره 

غه نفلونو ثواب هم د خپلو غييب خزانو نه عطا کړي، د کومو په کښې د هٰ 
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َواهللُ ذُو الَفضِل  ۔وختونو کښې چې دا قضا ملونځونه ادا کړے شوي دي

 ۔الَعظيِم 

که چرې کوم َکس پاک نه وي او هغه ته ياد نه وي چې هغه پاک  سوال:
نه دے او په دې حالت کښې ملونځونه اوکړي نو د دغه ملونځونو به څه 

 حکم وي؟

ناپايک يعنې د ُغسل په حالت کښې ادا کړي شوي ملونځونه، هډو  جواب:
 ۔شوي نه دي، د دې بيا ادا کول رضوري دي

که چرې وخت تري شوے وي نو د فرضو قضا دې راوړي او که چرې په 
د ُسنَّتو او نفلو  ۔وتر کښې داسې شوي دي نو د هغې دې هم قضا راوړي

  ۔قضا نشته

سفر په وخت قضا ملونځ ادا کول وي نو پوره به ئې کوي  که چرې د سوال:
يا قرص؟ هم دارنګه د مازيکر او سحر قضا ملونځونه د مازيګر او د سحر 

 اذان کيدو نه خمکښې کولے يش يا د اذان نه به ئې وروستو کوي؟

که چرې ملونځ په سفر کښې قضا شوے وو نو که په سفر کښې  جواب:
کښې، قرص به کول وي  (مثاًل په خپل ښار)ئې ادا کوي او که په َحرَض 

داسې که چرې په َحرَض کښې  ۔ځکه چې هغه ملونځ قرص قضا شوے وو
ملونځ قضا شو نو که په سفر کښې ئې ادا کوي او که په َحرَض کښې پوره 

ادا کولو د [ ملونځونو]د سحر او د مازيګر د قضا  ۔به کول وي
نه د سحر او پاره د سحر او مازيګر ترمينځه اذان رضوري نه دے، 
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مازيګر وخت رضوري دے، بلکه حکم دا دے چې څومره  زر وي قضا 
  ۔ملونځونه دې ادا کړي

د سحر ملونځ که قضا يش نو دا قضا ملونځ په بَله ورځ د سحر په  سوال:
وخت کولے يش يا په ژوند کښې څه وخت هم ادا کيدے يش؟ هم 

 دارنګه آيا د سحر د قضا ملونځ رسه رسه به د دې ُسنَّت هم ادا کول وي؟
که چرې د سحر ُسنَّت پاتې يش نو د دې قضا نه وي او د دې په  جواب:

باندې ګناه هم نه ميالؤيږي، ځکه چې قضا رصف د فرض  قضا نه راوړلو
آؤ! که چرې د سحر قضا شوي ُسنَّت ادا کول وي نو هم په  ۔وي[ ملونځونو]

منټو ترييدو وروستو د ارشاق د وخت نه د نصف انلهار  هغه ورځ د 
د دغه وخت نه پس مستحب  ۔پورې، وخت کښې ادا کول مستحب دي

  (1) ۔هم نه دي

د ډيرو خلقو قضائے ُعمري يعنې فرض ملونځونه پاتې وي، دې  سوال:
خلقو هل قضائے ُعمري کول پکار دي يا د تراويح ملونځ هل ترجيح ورکول 

 پکار دي؟
که چرې په ذمه باندې قضائے ُعمري پاتې وي نو ترجيح به هغې  جواب:

                                                             
فرمايئ: )د  عَلَيْهَِرْْحَةُ اهللِِ سنَّت موالنا شاہ امام امحد رضا خانلِ هامام ا ایلٰع حرضت، …1

سحر ُسنَّت( که چرې د فرضو رسه قضا شوي وي نو د ضحوۀ کربٰی تر راتلو پورې د 
دې قضا ده، د دې نه پس نشته او که چرې فرض ئې اوکړل، ُسنَّت پاتې شو نو د نمر تر 
را اوچتيدو پورې د دې ادا کول مستحب دي، د نمر د راختلو نه خمکښې جائز )روا( 

     ۔نه دي
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خو د دې هيڅلکه هم دا مطلب نه دے چې د قضائے  ۔حاصله ويته 
ده پريښودے يش دې د  ۔ُعمرئ په وجه دې د تروايح ملونځ يا نور ُسنِن ُمَوکِّ

مسلمانانو هل پکار دي  ۔د تراويح ملونځ پريښودل باللک جائز نه وي به پاره
چې هغويئ د خپلو ټولو رضوري مرصوفياتو نه فارغ يش نو قضائے ُعمري 
ده او د تراويح ملونځ هم  دې ادا کړي او د دې رسه رسه دې نور ُسنِن ُمؤکِّ

  ۔کوي

 حاِمله زنانه خپل قضا ملونځونه په ناسته کولے يش؟آيا  سوال:

د حاِمله مسئلې ډيرې پيچيده دي، رصف د حاِمله کيدو په وجه  جواب:
آؤ که چرې د دې نه  ۔کولو اجازت نه ميالؤيږيباندې به په ناسته د ملونځ 

 ۔سجدۀ حقييق ساقظ شوه نو د دې نه به قيام هم ساقِط يش
بيا په دې  ۔اوس به دې ته په ناسته د ملونځ کولو اجازت وي

حالت  کښې هغه خپل قضا ملونځونه هم که چرې په ناسته کوي نو هغه 
 (1) ۔به هم ادا يش

په دې کښې د يو ګوټ نه تر بَل ګوټه کراچئ ډير غټ ښار دے،  سوال:
، چې لکه څه ځائے ته په ترييږيپورې په تللو کښې يو يوه نيمه ګهنټه 

آيا د داسې قِسمه  ۔رسيدو کښې تادي وي نو د ماسپخني ملونځ قضا کيږي
 سفر په وجه د ماسپخني ملونځ کښې قرص کولے شې؟

                                                             

م”د نور تفصيل نه د ځان خربولو د پاره  …1 ےک ااکَح ڑپےنھ  ز  رپ امن  ۔ اولولئرِساهل“ رکیس 
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او په يو  (1)د قرص ملونځ کولو د پاره رشيع سفر کول رضوري دي  جواب:
ځکه به په دې  ۔ښار کښې تګ راتګ کولو ته رشيع سفر نيش وئيلے

آؤ! که چرې څوک په يو ښار کښې مسافر دے  ۔کښې پوره ملونځ کول وي
 ۔ورځو نه کمو ورځو پورې به هلته وي نو هغه به رشيع مسافر وي او د 

خو که په کراچئ کښې ميشته  ۔اوس هغه په ملونځ کښې قرص کولے يش
دے او دتله د اوسيدو رسه د يو ځائے نه بَل ځائے ته سفر کوي نو دا رشيع 

پوښتنه کوونکي د ماسپخني  ۔نځ نيش کولےمسافر نه دے، ځکه قرص ملو
چې د ماسپخني په ملونځ  ےئيل، نو عرض دود ملانځه په باره کښې او
ه ګهنټه که چرې په سفر کښې ګهنټه يو نيم ۔کښې ګنجائش زيات وي

ي بيا هم دومره وخت وي چې د ماسپخني بلکه دوه درې ګهنټې هم ترييږ
آؤ! که چرې د سفر د پاره په بس  ۔ملونځ اوکړي، ملونځ قضا کول ګران دي

کښې څلور نيمې جبې کښيناستو او د ماسپخني وخت پينځه جبې 
ځکه ده هل  ۔ختميږي نو ظاهره ده چې اوس به د ماسپخني  ملونځ قضا يش

پکار دي چې وړومبے د ماسپخني ملونځ اوکړي بيا د دې نه پس سفر 
اسې وخت لکه چې هم سفر کول وي نو دې د پاره دې د ۔رشوع کړي

ابلته که په ريل ګاډي کښې  ۔وټايک په کوم کښې چې هيڅ ملونځ نه راځيا
خو د دې د ملونځ وخت رايش نو په ريل ګاډي کښې هم ملونځ کيدے يش، 

                                                             

لکو  91د  تقريباً  ې)يعن هغه َکس دے کوم چې د دريو ورځو د مزل رشاعً ُمسافر …1
  ۔پورې د تللو په اراده د يلک نه بهر اووتلو (هرټمي
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ياد ساتئ! ملونځ فرض دے دا نه شې  (1) ۔د پاره بيلې مسئلې دي
  ۔پريښودے

او د ماښام په لږ شان وخت ترييدو باندې د  بعضې خلق د مازيګر سوال:
مازيګر او ماښام ملونځونه قضا ګڼي، که چرې څوک هغويئ ته اووايئ چې 
اوس هم ال ملونځ قضا کيدو ته وخت شته نو نه ئې مين، داسې خلق څنګه 

 پوهه کړے يش؟

خاص طور ماښام چې لږ شان ناوخته يش نو  ۔د ِعلم کمے دے جواب:
اوس د ماښام د ملونځ وخت تري شوے دے،  خلق داسې وايئ چې

حاالنکه په پاکستان کښې د ماښام د ملونځ وخت کم نه کم يو ګهنټه 
اګر چې بے د څه عذر نه د ماښام ملونځ دومره ناوخته کول  ۔منټه وي 

او بغري د چې ستورې نزدې په نظر راځي مکروه دے  
 ۔څه رشيع عذر نه دومره ناوخته کوونکے به ګنهګار وي

خو ملونځ نه قضا کيږي ځکه چې اوس هم د ملونځ وخت پاتې 

                                                             

اهللِِ ایلٰع حرضت موالنا شاہ  امام امحد رضا خان  …1 َيْهَِرْْحَُة  مايئ: په والړ ريل فر عَل
ګاډي کښې ټول ملونځونه جائز دي او په روان کښې د سحر د ُسنَّتو نه عالوه ټول 

اهتمام دې  ۔جائز دي خو فرض او وتر يا د سحر ُسنَّت نيش کيدے ُسنَّت او نفل
پته ورته  ګاډي( کښې دې اوکړي او )که چرې()ريل اوکړے يش چې په والړ 

اودريږي نو بيا  (ګاډے ريل)اودې کړي او لکه چې  )نو(اولګي چې وخت ترييږي 
  ۔دې دغه ملونځونه را اوګرځوي
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د ملونځونو د وختونو نقشه د  ۔دے، که چرې ملونځ اوکړي نو ادا به يش
 ۔دعوِت اساليم په ويب سائټ باندې هم موجوده ده

نيکو برابر  کښې د يوې نيکئ ثواب د َرَمَضاُن الُمبَاَرک په  سوال:
کښې قضائے عمري کوي َرَمَضاُن الُمبَاَرک ميالؤيږي، که چرې څوک په 
 قضا ملونځونه ادا يش؟ نو آيا د يو قضا ملونځ په کولو به 

  ۔چې يو قضا ملونځ ادا کړي نو هم يو قضا ملونځ به ادا يش ۔نۀ جواب:

هم دارنګه په قضا ملونځ کښې يو  آيا قضا ملونځ په ناسته کولے شې سوال:
 ُسورت بيا بيا وئيل څنګه دي؟

ه چې ادا ګقضا ملونځ هم په والړه هم هغه شان کول دي لکه څن جواب:
ځکه چې په قضا کښې فرض او واجب رکعتونه وي، په  ۔کولے يشملونځ 

، الفالح  املرایق یلع یة الطحطاوحاشي) ۔کومو کښې چې قيام فرض وي
که چرې چا ته رصف يو ُسورت ياد دے او د دې نه  ماخوذا( ص

عالوه ورته بَل هيڅ ُسورت ياد نه دے نو په هر رکعت کښې دې هم دغه 
و په هر رکعت کښې دې بدل بدل لويل، ځکه چې يو ُسورت لويل، ګنې ن

بغري د دجبورئ نه په فرض رکعتونو کښې يو ُسورت بيا بيا وئيل مکروهِ 
  ۔تزنييه دے

که چرې په اعتاکف کښې د چا نه ملونځ قضا يش نو  آيا د هغه  سوال:
 اعتاکف به مات يش؟
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ابلته  ۔اوکړهکه ملونځ ئې پريښودو نو واقيع چې ډيره سخته ګناه ئې  جواب:
ُسنَّت  په آؤ! که چرې چا د لسو ورځو ۔په دې باندې به اعتاکف نه ماتيږي

اعتاکف کښې روژه ماته کړه يا ئې په څه وجه باندې روژه ماته شوه يا 
ورته د بيمارئ په وجه روژه ماتول شو يا پريښودل شو نو اعتاکف به مات 

  ۔يش

د قضا ملونځونو او روژو د فِديې ادا کولو [ َکس]د وفات شوي  سوال:
  ۔طريقه بيان کړئ

چې څومره ملونځونه قضا کړي دي د هغې دې [ َکس]وفات شوي  جواب:
حساب اوکړے يش، اوس ئې که چرې ټول عمر ملونځونه نه وي کړي نو 

که  ۔د هغه وخت نه دې حساب اوکړے يش  دے د لکه نه چې بالغ شوے
اکلو او د  دا هم معلومه نه وي چې لکه بالغ شوے وو نو د نارينه دې د 

دا حساب به د هجري اکل  ۔اکلو عمر نه حساب اوکړے يش زنانه دې د 
ځکه چې په دواړو کښې فرق  ۀپه حلاظ رسه کولے يش د عيسوي اکل ن

د بده مرغه د  ۔اساليم معاملې ټولې د هجري اکل په حساب رسه وي ۔دے
هجري اکل ته فارويق اکل هم  ۔مسلمانانو هجري اکل ته هډو پام نشته

اهللُِحرضت عمر فاروِق اعظم وئيلے يش، ځکه چې  هجري اکل  َعـنْهَُِِرِِضَ 
که دې ته اساليم  ۔باقاعده جاري فرمائيلے وو

  ۔وئيلے يش نو هم صحيح دياواکل 

د عمر نه دې دغه شان د قضا ملونځونو او [ َکس]بهر حال د وفات شوي 
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( د حساب کولو نه پس مثاًل که د زرو ) ۔روژو حساب اوکړے يش
ورځو قضا ملونځونه جوړيږي، اوس د ورځې خو داسې پينځه ملونځونه 
دي خو د وتر فديه به هم ورکول وي نو داسې به د يوې ورځې شپږ فِديې 

روژو قضا هم جوړيږي ( ورځو و )مثاًل د زر که دغه شان ۔جوړيږي
( نو داسې به د زرو ) ۔نو د هرې روژې به هم يوه فِديه ورکول وي

اوس د دې فِديې  ۔( فِديې جوړې يشورځو د قضا ملونځونو او روژو )
َرَمَضاُن الُمبَاَرک ده کومه چې مونږه په [ رسسايه]ِمقدار يوه َصَدقۀ فِطر 

د يوې رسسايه قيمت د  (ھ بمطابق )کښې ورکوؤ مثاًل دا اکل 
سکو په حساب روپئ وې، ولې د کجورو او وَ  غنمو په حساب رسه 

اوس که چرې د غنمو د رقم په حساب رسه مسکني  ۔رسه زياتې جوړيږي
[ روپئ]( ( فِديو قيمت ورکوئ نو دا به اويا زره )هل د اووه زره )

اوس که وررسه دومره رقم نشته نو په دې کښې د حيلې هم  ۔ړيږيجو
( د فديې روپئ دي، هغه رقم دې مثاًل د هغه رسه زر )ګنجائش شته، 

رشيع فقري به په هغه رقم د فِديې په طور باندې چا رشيع فقري هل ورکړي، 
باندې د قبضې کولو نه پس د ډالئ په طور باندې دا رقم هغه ته واپس 

او د دې د قبضه کولو نه پس دې بيا دا رقم هغه رشيع فقري هل  کړي
( فِديې ورکړے ورکړے يش نو داسې د اووه ځله کولو رسه اووه زره )

َرَمَضاُن  هکوم هد ټول عمر د روژو په حساب کولو کښې چې کوم ۔يش
د  ۔اوشمريلے يش ورځو يقيين معلومه يش نو هغه دې  د الُمبَاَرک 

شائع شوي کتاب املدينه  ةمکتبنورو تفصيالتو نه د ځان خربولو د پاره د 
اولولئ، دا رساهل د “ اضق امنزوں اک رطہقی”کښې موجوده رساهل “ امنز ےک ااکحم”
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  ۔نه بيله هم ميالؤيدے يشاملدينه  ةمکتب

که چرې د سحر په و رسه د سحر ملونځ قضا کيږي، د نمر راخت سوال:
 ملونځ کولو کښې رڼا اولګي نو آيا ملونځ به اويش؟

و نه خمکښې خمکښې د سحر د ملونځ راخت ېئ رِس ند نمر د وړومب جواب:
د سحر د ملونځ وخت د صبِح ”سالم ګرځول رضوري دے، ځکه چې 

 “۔صاِدق کيدو نه د نمر د وړومبنئ رِسې راختو پورې دے
ځکه که چرې د سحر په ملونځ کولو کښې د نمر وړومبنئ رِسه را 

به يش، ځکه چې رڼا خو د وه  اوختله نو اوس به ملونځ نه کيږي ګنې نو  
رشوع کيږي او بيا دا ورو ورو زياتيږي تر دې  نه صبِح صاِدق د وخت

 ۔بعضې وخت وريځ وي او نمر په نظر نه راځي ۔پورې چې نمر راوخيژي
وغريه کښې خو نمر ډير کم په  کے ۔ يل مو دي چې په يو بلکه اوريد

د ”نظر راځي نو په داسې موقعو باندې دې د خپلو خپلو ښارونو يا د ملکونو 
  (1) ۔مطابق ملونځ ادا کړے يش“ ملونځونو د وختونو د پاره د نقشې

                                                             

د دعوِت اساليم دجلِس توقيت د ملک او بهر ملکونو د ملونځونو د وختونو نقشې  …1
هم دارنګه د  ۔يشترالسه کيدے  ةً هدينه املدينه  ةمکتبجاري کړې دي، کومې چې د 

ټولې دنيا د ملونځونو د وختونو نه د ځان خربولو د پاره د دعوِت اساليم د ويب 
ټر، اينډ رائيډ او آيئ فون وغريه د پاره نه د کمپيو سائټ 

  ۔سافټ وئري هم ډاون لوډ کولے شئ
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پرييان وي او هغه ډير وخت بے هوشه که چرې په يو َکس باندې  سوال:
 ؟ےاويس نو آيا په هغه باندې قضا ملونځ ادا کول واجب د

يلونتوب يا بے هويش که چرې پوره شپږ په بهاِر رشيعت کښې دي:  جواب:
وخته ګري کړي، که هغه د پرييانو په وجه وي او که د بيمارئ په وجه نو د 

هويش د انسان يا ماتوونکي دغه ملونځونو قضا هم نشته، اګر چې که بے 
 ۔ځناور د ويرې نه وي او که د دې نه کمه وي نو قضا واجب ده

اويرولو يا  هيعنې که چرې يو  بند 
د ځناور نه اويريدو يا ئې مار اويلدو او دے بے هوشه شو الغرض که په 
څه وجه هم بے هوشه شو او په دغه حالت کښې د شپږو فرضو ملونځونو 

ابلته پينځه فرض ملونځونه قضا  ۔وخت تري شو نو دا ملونځونه به معاف وي
اغلے نو دا شوي وو او د شپږم د وخت ترييدو نه خمکښې په هوش کښې ر

  ۔فرض ملونځونه به کول وي

 په يلونتوب او بے هوشئ کښې فرق
په يلونتوب او بے هوشئ کښې فرق دے، په چا باندې چې يلونتوب  رايش 
هغه په ظاهره په هوش کښې ښاکري، خو په حقيقت کښې هغه په هوش 

بعضې وخت داسې َکس هيڅ بے هيڅه کنځلې کوي، په  ۔کښې نه وي
اکڼو َويل، ګډې وَدې وايئ او هغه د خپلو جامو نه هم خرب نه وي، داسې 

ولې هغه َکس په چا باندې چې بے هويش  ۔ته خلق پالګ وايئ[ َکس]
رايش، هغه خو هډو راوخييږي نه، هغه د دې دواړو د پاره دي يعنې هغه 

په دې موقع ) ۔او هغه کوم چې بے هوشه شو په کوم چې يلونتوب راغلے
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پرييان هم په بنده باندې يلونتوب راويل، د  (باندې مفيت صاحب اوفرمائيل:
   ۔کوم په وجه چې دے َګډ َوډ حرکتونه کوي

باندې موجود سوال شعبه هفته وار رساهل جوړ کړے  1په صفحه  نوټ:
ُہُم الَْعالِيَهدے ولې جواب د امرِي اهِلُسنَّت  ُت بََرکَا َمْت     ۔عطا کړے شوے دے دَا

 الوداع په ورځ د قضا ملونځ په باره کښې غلط فهيم ةد مجع
په آخرئ ُجعه کښې د َُجعې رسه قضائے َرَمَضاُن الُمبَاَرک بعضې خلق د 

په دې يو ملونځ رسه [ ملونځونه]ُعمري کوي او دا ګڼي چې د ټول عمر قضا 
اهللِِایلٰع حرضت  ادا شول، دې باره کښې  ُة  َيْهَِرْْحَ ل فرمايئ: د قضا شوؤ ِعَ

اجياد  (قضائے عمري)ملونځونو د کفارې په طور چې دا کومه طريقه 
دا بد ترين بدعت دے دې باره کښې چې کوم روايت دے کړے شوې ده 

  ۔ده دا عمل سخت منع دے (د ځانه راوړے شوې)هغه موضوع 
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