بسم اهلل الرحمن الرحيم

د ملانځه شرطونه )شرائط( او فرضونه )فرائض(
د ملانځه څخه مخکي او بهرني فرضونه چي شرطونه هم ورته وایي په دې
ډول دي او بېله دغو شرطو څخه ملونځ نه پېليږي.
 - ۱د بدن پاکوالی
 - ۲د کالو پاکوالی
 - ۳د ځای پاکوالی

طهارت

یعني بدن د حقیقي نجاست )لکه مرداري ،ویني ،شراب(…،
او د ُحکمي نجاست )لکه جنابت او بې اودسي( څخه پاکول.
همدارنګه کالي او ځای د حقیقي نجاست څخه پاکول.

 - ۴ستِر عورت )د بدن هغه برخه پټول چي د هغې لڅول د شريعت له رويه ناجائز
وي ،لکه د سړي دپاره د نو )نامه( الندي څخه تر زنګنو پوري برخه عورت یادیږي او د
ښځي دپاره ټول بدن ]بېله مخ ،السونو او پښو[ عورت یادیږي(
 - ۵استقباِل قبله )د قبلې په لوري درېدل ،و قبلې ته ځیګر  /مخ ګرځول(
 - ۶وخت )هر ادا ملونځ خپل په وخت کښي کول(
 - ۷نیت )د ملونځ کولو نیت درلودل(
په ملانځه کښي دننه فرضونه په دې ډول دي او د دغو فرضو په پرېښولو
باندي که څه هم په هیره وي ملونځ نه صحیح کیږي او که چیري یو فرض
هم پرېښول سي نو ملونځ بیا کول فرض دی .یعني د یوه فرض په پرېښولو
باندي که څه هم سجده سهو وکړي ملونځ نه صحیح کیږي.
 - ۱تکبیِر تحریمه )لومړئ تکبیر ،یعني لکه “ اهلل اکبر“ په والړي ویل(
 - ۲قیام )د فرض ،واجب ،د سهار سنت او د اخترو په ملونځو کښي والړه فرض ده(
 - ۳قراءت )هر حرف د خپل مخرج څخه ادا کول او د نورو حروفو څخه نما کول،
حْمُد ِهلل…[ او ملګرې سورة په صحیح ټوګه ویل(
یعني لکه سورة الفاتحة ]اْل َ
 - ۴رکوع )کم تر کمه چي السونه و زنګنو ته ورسیږي(
 - ۵سجود )تندئ او پزه په صحیح ټوګه ]په مځکه[ لګول(
ت ِﻟّٰﻠﻪ…[ په اندازه کښېنستل(
ﺤَّﻴﺎ ُ
 - ۶قعده اخیره )په ورستۍ ناسته کښي د تشُهد ]َاﻟَّﺘ ِ
صن ِْعِه )ملونځ سر ته رسول ،لکه د سالم په ګرځولو سره ملونځ ختمول(
 - ۷خروج ِب ُ
پاملرنه :که شرعي عذر پېښ سي نو بيا استثناء سته .د تفصيلي معلومات په هکله لطفا ً و
مسجد ته مراجعه وکړی .دغه احکام د حنفي فقه پر مطابق دي )د فقهي اختالف امکان سته(.

