پوهنمل دکتور محمد بالل (امين)
شرعياتو پوهنځي ,اسالمې ثقافت استاد
تقریظ ورکونکي :پوهنوال فاروق هللا خالقيار او پوهندوي دکتور محمد ابراهيم حنيف ،دشرعياتو پوهنځي استادان.

په مجلس کې راتلونکي شخص لپاره د پاڅېدو حکم
لڼديز
مجلس کې راتلونكي لپاره د پاڅېدو موضوع یو له هغه ټولنيزو موضوعاتو څخه ده چېې ییېر نيېوي
احادیث یېي پېه هكلېه راللېي دي او علمېا ررامېو پېه فقکېي کتېابونو کېې د (آدابېو) تېر عنېوان ېنېد
یادونه تر کړ  ,امام نووي په د کې یوه ځانګړ څېړنه هم ترسره کړ  ,ددي څيړنې داهدافو
څخېه داده چېېې پېېه ټولنېه کېېې یېې پېه اړه افېېراا او تيېېری شېېتون لېري ,نېېو پېېه څېړنېه کېېې مجلېېس تېېه
راتلونكي شخص لپاره د پاڅېدو احکام او روا او نېاروا وېورتونه بيېان شېوي دي ,تېر څېو مودېوده
افراا او تيری لمنځه ېړشی .مجلېس کېې راتلېونكي لپېاره د پاڅېېدو موضېوع رېې د علمېاوو ییېر
څرګندونې پخوا او معاور وخت کې شوي دی او په اړه یي ییر دېرو بحېث شېوی دي ،چېې مېا
یېېې لنېې یز پېېه دوه لولونېېو کېېې رالنېې کېېېړ د  .دمکېېور علمېېا پېېر د نچېېر دي چېېې مجلېېس تېېېه
راننوتونکي ته پاڅېدل دائز دي ،بلکې ځينو یي په بعضو حالتو کې مستحب ګڼلى او د د لپاره یې
په احادیثو ,د وحابه ررامو او سليو په کړنو استدېل کړ د  .ځينې نور بيا پېر د نچېر دي چېې
مجلس کې راتلونكي لپاره پاڅېدل نه دي دائز او د د لپاره یې هم پېه احېادیثو او د وېحابه وو پېه
کړنو استدېل کړ د  .د د دواړه لولونېو او دېئلېو تېر کېر کولېو وروسېته مېې د دمکېورو نچېر
لېېوره بللېېى د او دا یادونېېه شېېو چ ېې د دویېېم لېېول دېئېېل چېېې د من ې پېېه اړه راللېېي دي پېېر هغېېه
وورت حمل دي چې هغه ناست وي او خلک ورته وېړ وي .دد ترڅنګ مې په د څېړنېه کېې
د علمي ليکنې اوول او کېړنالر پېه پېام کېې نيېولي ،دلرآنېي آیتونېو حېوالې مېي دشېميري پېه کېر
کولو سره خپلو سورتونو ته کړي دی ،په ليکنه کې راللي احادیث مې تخریج کړي او د وحيحينو
پرته د نورو په اړه مې حکم کر کړ د  ،فقکي مسائل مې د اولي مصادرو څخه توثيق کړي او
هر لول مې ویونکي ته منسوب کړ د .
كليدي کلمې :مجلس ،راتلونکی ،پاڅيدل ،حدیث ،.مستحب ،دائز ،حرام ،احترام ،تعچيم .
سريزه
الحمد هلل رب العلمين ،والصالة والسالم على نيينا محمد ،وعلى آله ووحيه أدمعين ،أما بعد:
دا ټولو ته دوته ده چې د اسالم دین پوره او د مسلمان د ژوند ټولېو خېواوو تېه شېامل د  ،هللا تعېالي
اېس َال َم دِینًا ) (.دالمائدة سېورت
ضيتُ لَ ُك ُم ِ
فرمایي﴿:اَليَو َم اَر َملتُ لَ ُكم دِینَ ُكم َو اَت َممتُ َ
علَي ُكم نِع َمتِی َو َر ِ
٣آیت).
ژباړه( :نن ورځ ما پوره او تکميل کړ ستاسېو لپېاره دیېن ستاسېې ،او پېوره مېې کېړ پېه تاسېې نعمېت
خپل ،او لوره کړی مې دی اسالم ستاسی لپاره ددین په توګه).
پر همد اساس مسلمان ته پکار دي چې د هغه ټول ژوند او کار د شریعت د اوولو سېره سېم وي،
تر څو د دواړو دکانو کاميابي او نيكمرلي یې په برخه شي ،چې په د برخه کې هغه ټولنيز آداب
هم راځي چې موږ ته نيي وېلی هللا عليېه وسېلم راښېودلي دي ،لکېه د کېور څخېه د وتلېو او ننوتلېو
آداب او دمجلس آداب  ،چې ددی دملې څخه یې مجلېس تېه راتلېونکي لپېاره د پاڅېېدو مسېهله هېم ده,
چې له پخوا راهيسې یې په اړه ییر درو بحث شو  ،چې په د څېړنه کې پر رڼا اچول کېېيي,
تر څو روا او ناروا وورتونه پکې څرګند شي –ان شا هللا.-
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د څېړنې ستونزه
مجلس ته راتلونکي لپاره د پاڅېدو په مسهله کې د مسلمانانو تر منځ افراا او تيری رامنځته شو ،
ځيني خلک په د نچر دي چې که یو څوک مجلس ته داخل شي او نېور ورتېه ونېه درږېيي ،نېو پېه
کير او لرور یې تورنوي او بل لوري ته بيا ځيني پر د نچر دي ,چې نېکانو ،مشرانو او علمېاوو
ته ددرناوي په خاار پاڅېدل هم ناروا ګڼې،چې دا څېړنه به دله ستونزه حل کړي او په د برخېه
کې به روا له ناروا څخه دال کړي.
د ليکنې موخې
د د ليکنې موخې په ېند یول دي:
 _١مجلس ته راتلونکي لپاره د پاڅېدو احکام او روا او ناروا وورتونه یې بيانول.
 _٢په د مسهله کې راپيدا شو افراا او تيری لمنځه وړل.
 _٣مجلس ته راتلونکي لپاره د پاڅېدو له مسهلې څخه راپيدا شوي ناوړه خویونه روښانه کول.
 _٤په مطلق یول ناروا ګڼونکو د شيکاتو څخه ځواب کول.
د ليکنې ارزښت
د د ليکنېېې ارتښېېت لېېه د څرګنېېدږيي چېېې مجلېېس تېېه راتلېېونکي لپېېاره د پاڅېېېدو مسېېهلې پېېه اړه
مختلف احادیث راللي دي او د هغې په معنى او ميکوم کې د خلکو هنونه سره متياوت دي ،چې د
د پېېه سېېيب لېېه یېېو بېېل سېېره بغېېي او کينېېې هېېم پيېېدا شېېوي او دو پېېر د نېېه دي پوهېېه چېېې دا یېېوه
ادتکادي مسهله ده او په اوول فقېه کېې دا ثابتېه لاعېده ده چېې ((پېه ادتکېادي مسېائلو کېې پېر یېو بېل
نيوکه نه وي))( )1پر د معنى چې کله په یوه مسهله کې بېالبېل دېئل شتون ولري چې پېه معنېى او
ميکوم کې یې د خلکو هنونه سره مختلف وي ،نېو یېو عېالم تېه پکېار دي چېې د خپېل فکېم او ادتکېاد
سره سم حکم یې بيان کړي.
پخوانيو ليکنو ته کتنه
مجلس ته راتلونکي لپاره د پاڅېدو مسهلې رېې لېه پخېوا راهيسېې فقکېاوو پېه خپلېو کتېابونو کېې ځېا
ورکړ دي او په فقکي کتابونو کې یې د (آدابو) تر عنوان ېند یادونه تر کړ  ,امېام نېووي پېه
د کېې یېېوه ځېېانګړ څېړنېېه د (التېېرخيص بالقيېېام لېېموي اليضېل والمزیې مېېن أهېېل اإسېېالم) پېېه نېېوم
ترسره کړ ده او په دله څېړنه کې یې د محدثينو منکج خپل کړ او احادیث یې په خپل سېند سېره
تر مؤليينو رسولي ،د هغې پېر سېندونو یېې خيېر کېړي او د هغېې ځينېې فوائېد یېې کېر کېړي دي،
همدا رات په اوسني وخېت کېې هېم راتلېونکې لپېاره د پاڅېېدو د ځينېو وېورتونو اړونېد فتېو شېتون
لري ،خو دا ټول په کمي او کييېي شېکل د د څېړنېې سېره تېوپير لېري ،سېربېره پېر د هغېه ټېولې
ليکنې په عربي ژبه او دا څيړنه په پښتو ژبه ترسره کېيي.
د څېړنې اړوند پوښتنې
په د څېړنه کې د ېند پوښتنو د ځوابولو هڅه شو .
 _١مجلس ته راتلونکي ته پاڅېدل څه حکم لري؟
 _ ٢که یو شخص مجلس ته راشي او بل ورته ونه درږيي ،نو آیا بې ادبېه ګڼېل کېېيي او کېه نېه؟ او
همدا رات که یو څوک پاڅېيي نوهغه ګناهګار د او که نه؟
 _٣په نه پاڅېدلو باند کوم تیانونه مرتب دي؟
 _٤مجلس ته راتلونکي ته د پاڅېدو او نه پاڅېدو په اړه د خلکو عادتونه معتير دي او که نه؟
د څېړنې مواد او کړنالره
دا ليکنېېه کتېېابتوني او تحليلېېي ليکنېېه ده ,چېېې تېېر ییېېره حېېده پکېېې دنيېېوي احېېادیثو ،فقکېېي معتيېېرو
سرچينو،او معاورو فتېواوو څخېه ېتم مېواد رالونې شېوی دي ،او د یېو علمېي مقېالې د ليکنېې
( ) 1محمد األمين بن المختار الشنيقيطي (ـــــ) ممررة أوول اليقه ،بيروت ،لينان ,دار القلم ,ص.158
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ټول اوول او مقررات پکې په پام کې نيول شوي .تر هر آیت وروسته مې د سېورت نېوم او د آیېت
شمېره ليکلې.احادیث مې د اولي مصادرو څخه تخریج کړي ،له وحيحينو پرته د نېورو د وېحت
او ضعف درده مې هم کر کړ ده .فقکي مسائل مې د اولي مصېادرو څخېه توثيېق کېړي او هېر
نچر او رایه مې خپل ویونکي ته منسوب کړ ده .د مصادرو توثيق مې د ويحې په لمنليېک کېې
د وتارت د ېئحې موافق ليکلي دي.
مجلس ته راتلونکي لپاره د پاڅېدو حکم
ليام دږته ویل کېيي چې یو مجلس ،کوټې ،دفتر ،ټولګي ،لون او یا نورو ته د راتلېونکي شېخص
د راتلو پر مکال حاضر خلک ودرږيي.
په د مسهله کېې پېه پخېوا او اوس وخېت کېې فقکېاوو اخېتالى کېړ د چېې دا کېار روا د او کېه
ناروا؟ او آیا د ځينو خلکو په حق کې دائز او د نورو په حق کې ناروا د ؟ او داسې نېور نچرونېه
هم پکې شتون لري چې په د څېړنه کې یې نچرونه په لن ه توګه په دوه لولونو کې رالن وو:
لومړى قول :مجلس ته راتلونکي لپاره پاڅېدل دائز دي ،کله چې ورسره روليړ کوي ،یېا لېه سېير
څخه راللى وي ،یا د ښه رالالسېت لپېاره وي ،یېا د ميېارکع ،تعزیېې ،د کمېزوري د مرسېتې لپېاره
وي ،همېېدا رات پېېالر تېېه د تو  ،مېېېړه تېېه د ښېېځې او بېېالعکس هېېم دېېائز د  ،همېېدا رات د یېېو سېېړي
عېېادل بادشېېاه ،عېېالم ،پرهېزګېېار او د ښېېه خانېېدان واې تېېه پاڅېېېدل ,دا ټېېول دېېائز دي ,دا د دمکېېورو
فقکاوو نچر د (.)1
امام نووي رحمه هللا ویلي دي  ) :دا لول په خپل وخت کې د حدیثو ،فقکېې او تهېد لېه امامېانو څخېه
نقل شوي دي ,چې د دو له دملې څخه :ایوب بن أبي تميم سختياني تابعي ،وکي بېن الجېرات تيې
التابعي ،احمد بن حنيل الشيياني مشکور امام ،ابو نصر بشر بېن الحېارا الحېافي ،مسېلم بېن الحجېا
النيسېېابوري ،ابېېو ترع ې الېېراتي ،ابېېو داود السجسېېتاني ،ابېېو سېېليمان حم ېد بېېن محمېېد الخطېېابي ،أبېېو
عيدالرحمن السلمي ،أ بو محمد الحسين بن مسېعود اليغېوي ،احمېد بېن الحسېين بيکقېي ،احمېد بېن علېي
الخطيب اليغدادي او داسې نور دي)(.)2
دوى په الندينيو دالئلو استدالل کوي:
ُ
ي ه
عنهُ ،أ َ هن أنَا ً
سا نَزَ لُوا َ
َّللاُ َ
َ _١
س ِعي ٍد ال ُخد ِري ِ َر ِ
سع ِد ب ِن ُم َعېا ٍ ،فَََر َ
علَى ُحك ِم َ
عن أ َ ِبي َ
سې َل ِللَيې ِه فَ َجېا َ
ض َ
سېېله َم« :لُو ُمېېوا لِلَېېى خَيې ِېر ُرم ،أَو
وېېلهى هللاُ َ
َ
علَي ې ِه َو َ
علَېېى ِح َمې ٍ
ي َ
ېار ،فَلَ همېېا بَلَې َب لَ ِریيًېېا ِمېېنَ ال َمسې ِېجدِ ،لَېېا َل النهيِ ې ِ
ُ (.)3
س ِي ِدرم»
َ
ژباړه :له ابو سعيد خدري رضي هللا عنه څخه روایت د چېې ځينېې خلېک(بنو لریچېه) د سېعد بېن
معا په حکم باند راکوت (راضي) شول ،نو نيي ولى هللا عليه وسلم پېه هغېه پسېې اسېتات ولېېيه
او هغه پر خره باند سپور رالى ،کله چې دومات تېه نېيد راورسېېد ،نيېي وېلى هللا عليېه وسېلم
وفرمایل( :خپل لوره شخص یا مشر ته پاڅېيئ).
امېېام نېېووي رحمېېه هللا ویلېېي دي :پېېر د حېېدیث بانېېد محېېدثينو او فقکېېاوو د پاڅېېېدو د دېېوات لپېېاره
استدېل کړ د (.)4

( ) 1یحيى بن شرى بن مري محيي الدین ابېو تکریېا النېووي١٩٨٢( ،م) .التېرخيص بالقيېام لېموي اليضېل والمزیې مېن أهېل
اېسالم ،تحقيق :احمد راتب حموش ،لومړ چاپ ،دمشق ,دار اليکر ،ص ٣٩ -٣٤؛ محمد بن ميلح شمس الېدین ابېو عيېد هللا
المقدسي الحنيلي٢٠٠٩( ،م) .اآلداب الشرعي والمنح المرعي  ،دریم چاپ ،کویت ،دار احيا التراا العربي ١ ،ص ٤٠٤؛
عيدالسالم بن بردس آل عيدالکریم( ،ـــــ) .احکام السالم ،مکتي الشامل  ،ص .٩-٦
( )2الترخيص بالقيام ,ص ٥٢ ،٥١؛ اآلداب الشرعي .٤٠٦ ،٤٠٥/١ ،
( )3محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعيي ,اليخېاري١٤٢٢( ،هېـ) .وېحيح اليخېاري ،لېومړ چېاپ ،ریېاد ،دار
اوق النجاة ،35 /5 ،رلم.٣٨٠٤ :
( )4الترخيص بالقيام ،ص .٣٨
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امېام مسېلم نيسېابوري رحمېه هللا ویلېي دي( :یېو سېړي تېه د بېل د پاڅېېدو پېه اړه تېر د یږېر وېېحيح
حدیث ما ته نه د معلوم) بيا وایي( :دا پاڅېدل د نېکع په موخه دي ،نه د تعچيم په موخه) (.)1
امام خطابي او بغوي رحمه هللا ویلېي دي( :پېه د حېدیث کېې دليېل د چېې د لېوره مشېر او عېادل
والي لپاره د یو شخص پاڅېدل او یا عالم ته د تده کوونکي پاڅېدل مکروه نه ،بلکې مستحب دي او
کراهت د هغه چا په حق کې د چې د د وياتو څخه خالى وي)(.)2
ب ب ِن َمالِكٍ فېي حېدیث توبتېه الطویېل المشېکور ،لَېا َل َرعېب))  ...وانطلقېت للېى رسېول هللا
 _٢عن َرع ِ
ه
ه
سو ُل ه
ام
ولى هللا عليه وسلم َحتهى دَخَلتُ ال َمس ِجدَ ،فَإ ِ َا َر ُ
سل َم َدا ِلس َحولَهُ النه ُ
ولى هللاُ َ
علَي ِه َو َ
َّللاِ َ
اس ،فَقَ َ
ي َ
اد ِرینَ لَي َرهَُ ،وېَ
وافَ َح ِني َو َهنها ِنيَ ،و ه
ع َيي ِد ه
ال َح ُ ب ُن ُ
ي َر ُدل ِمنَ ال ُم َک ِ
َّللاِ یُ َکر ِو ُل َحتهى َ
ام ِللَ ه
ِللَ ه
َّللاِ َما لَ َ
َ()3
ساهَا ِل َ
طل َح .
أَن َ
ژباړه :له کعب بن مالېک رضېي هللا عنېه څخېه د هغېه د تېوبې پېه هکلېه اوږد او مشېکور حېدیث پېه
ترڅ کې روایت شوي دي چې کعب وایي :د رسېول وېلى هللا عليېه وسېلم پېه لېوري روان شېوم تېر
د چې ته مسجد ته ننوتلم ،نو رسول هللا وېلى هللا عليېه وسېلم مسېجد رېې ناسېت وو او خېوا تېه یېې
خلک وو ،نو ما ته الح بن عييد هللا پاڅېد چې رامن ه یې کړه ،تر د چې ما سره یې ستړي مشېي
وکړه اودتېوبي ليليېدو ميېارکي یېې راکېړه ،او پېر هللا لسېم چېې مېا تېه پېه مکېادرینو کېې لېه د پرتېه
هيڅوک نه د راپاڅېدلى او ته به د الحه دا ښيګڼه هيڅکله هېره نه کړم.
د حدیث څخه د استدېل وده  :نيي رریم وېلى هللا عليېه وسېلم د الحې بېن عييېد هللا دا کړنېه تثييېت
کړه ,چې کعب بن مالک ته پاڅېد او هغه ته یې د هللا تعالى له لېوري د هغېه د تېوبې د ليلېېدو تږېر
ورکړ ،دا دليل د چې داسې کار دائز د (. )4
د تعزیې پر مکال پاڅېدل هم همدا حکم لري ،ځکه که د یږر خوشحالع پر مکال پاڅېدل دائز دي،
نو د یږر لم پر مکال خو په اولى اریقه دائز دي(.)5
سېو ِل ه
عا ِئ َ
سېمتًا َودَې َوهَېدیًا ِب َر ُ
َّللاِ
عن َ
َ _٣
ش َ أ ُ ِم ال ُمؤ ِمنِينَ رضي هللا عنکا ،لَالَتَ « :ما َرأَیتُ أ َ َحدًا أَش َيهَ َ
وېلهى ه
سېو ِل ه
علَېى
اا َم َ بِن ِ
ام َکا َولُعُو ِدهَا ِمن فَ ِ
فِي لِيَ ِ
ت َر ُ
سېله َم» لَالَېتَ « :و َرانَېت لِ َا دَ َخلَېت َ
َّللاُ َ
علَيې ِه َو َ
َّللاِ َ
ه
ه
َ
ه
ه
وېل ى ه
ول ى ه
سېل َم ِل َا
َّللاُ َ
َّللاُ َ
علَيې ِه َو َ
ام ِللَي َکا فَقَيهلَ َکېا َوأدلَ َ
علَي ِه َو َ
ي َ
النه ِيي ِ َ
سې َکا فِېي َمج ِلسِې ِهَ ،و َرېانَ النه ِيې ِ
سل َم لَ َ
6
ستهُ ِفي َمج ِل ِس َکا( ).
دَ َخ َل َ
علَي َکا لَا َمت ِمن َمج ِل ِس َکا فَقَيهلَتهُ َوأَدلَ َ
ژباړه :د ام المؤمنين عائشې رضي هللا عنکا څخه روایت د وایي( :مېا پېه خېو  ،اخاللېو او ناسېته
وېړه کې رسول هللا ولى هللا عليه وسلم ته د فاامې رضي هللا عنکا څخه یږر ورته شېخص نېه د
ليدلى) وایي( :کله چې به فاام د نيي ولى هللا عليه وسلم خوا ته رالله نو هغه به ورته پاڅېده او
ښکل به یې کړه او خپل د ناستې په ځا کې به یې کېنوله او نيي ولى هللا عليه وسلم به چې کله د
هغې کور ته ورلى نو هغه به ورته خپل د ناستې ځا څخه پاڅېېده ،نيېي وېلى هللا عليېه وسېلم بېه
یې ښکل کړ او خپل د ناستې په ځا کې به یې کېناوه).
د حدیث څخه د استدېل اریقه:

( )1مخكنئ مرد  ،ص .٣٨
( )2حمد بن محمد الخطابي .)١٩٣٢( ،معالم السنن ،لومړ چاپ ،حلب ،المطيع العلمي .١٠/٣ ،
( )3وحيح اليخاري ،6 /6 ,رلم.٤٤١٨ :
( )4احکام السالم ،ص .٧
()5مخكنئ مرد ,ص.٧
( )6محمد بن عيسېى بېن سېورة ,ابېو عيسېى الترمېمي١٣٩٥( ،هېـ) .سېنن الترمېمي ،تحقيېق :احمېد محمېد شېاکر او نېور ،دویېم
چاپ ،مصر ،مطيع مصطيى الحليي ،700 /5 ،رلم .)٣٨٧٢ :ترممي رحمه هللا وایېي :دا حېدیث حسېن د او نېووي وایېي:
وحيح د .
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دا حېدیث پېر د ښېکاره دليېېل د چېې تو یېا لورکېېوې شېي خپېل پېېالر تېه پېاڅېيي او همېېدا رات
بالعکس او د پالر په حکم کې مور ،تره ،ماما او ترور هم دي(.)1
عائِشَې ُ اح َمېدِي ه
َّللاَ ،فَقَېد
 _٤وعن عائش رضي هللا عنکېا فېي حېدیث اویېل فېي لصې اإفېك ((«...یَېا َ
ولهى هللاُ َعلَيې ِه َو َسېله َم ،فَقُلېتُ  :ېَ َو ه
سو ِل ه
َب هرأ َ ِك ه
َّللاِ ،ېَ أَلُېو ُم ِللَيې ِه،
َّللاُ» ،فَقَالَت ِلي أ ُ ِمي :لُ ِ
ومي ِللَى َر ُ
َّللاِ َ

َوېَ أَح َمد ُ ِل هې ه
َّللاَ)) (.)2

ژباړه :لېه عائشېې رضېي هللا عنکېا څخېه د افېک(ددرولو) لصېې اوږد حېدیث پېه تېرڅ کېې روایېت
رړي د  ,چې رسول هللا ولى هللا عليېه وسېلم ورتېه وویېل ( :ا عائشېې د هللا عزودېل حمېد وایېه,
ځکه هغه ستا برائت ناتل کړ) ،نو مور مې راته وویل :رسول هللا ولى هللا عليه وسلم تېه پېاڅېيه،
ما ورته وویل :نه پر هللا لسم که ورته پاڅېيم او یوات د هللا عزودل حمد به وایم)).
د استدېل وده  :نيي ولى هللا عليه وسلم د عائشې رضي هللا عنکا د مور دا خيره چې هغې تېه یېې
د پاڅېدو امر وکړ ،پر ځا پرږښوده او رد یې پر ونه کړ ،دا دليل شو چې یو چا ته پاڅېېدل دېائز
دي.
سېو َل ه
سېله َم
ع َم َر بنَ ال ه
اراِ ،أ َ هن ُ
بَ ،حدهثَهُ أَنههُ بَلَغَېهُ «أ َ هن َر ُ
سائِ ِ
وېلهى هللاُ َ
 _٥عن َ
علَيې ِه َو َ
َّللاِ َ
عمرو بن ال َح ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
عِ
َرانَ َدا ِل ً
عليې ِه ،ثې هم أليَلېت أ ِمېهُ ِمېنَ ه
سا فََليَ َل أبُوهُ ِمنَ ه
ضېا َ
الر َ
ېي ثوبِې ِه ،فَقَعَېدَ َ
ع ِ  ،فَ َو َ
ضا َ
الر َ
ض َ لهُ بَع َ
َ
َ
ُ
سېو ُل ه
ېام لَېهُ َر ُ
علَي ِه ،ث هم أل َيې َل أ ُخېوهُ ِمېنَ ه
َّللاِ
ضېا َ
الر َ
ست َ
فَ َو َ
ض َ لَ َکا ِش هق ثَو ِب ِه ِمن َدانِ ِي ِه اآلخ َِر ،فَ َجلَ َ
ع ِ  ،فَقَ َ
()3
سهُ َبينَ َیدَی ِه» .
ولهى هللاُ َ
سله َم فَََدلَ َ
علَي ِه َو َ
َ
ژباړه :له عمرو بن الحارا څخه روایت د چې عمرو بن السائب ورته حدیث بيان کېړ د چېې
ده ته له رسول هللا ولى هللا عليه وسلم څخه رارسېېدلي دي چېې یېوه ورځ ناسېت وو ،نېو رضېاعي
پالر یې رالى ،نيي ولى هللا عليه وسلم ورته د خپل څادر یېوه برخېه ولوړولېه او پېر کېناسېت،
بيا یې مور رالله ،نو هغې ته یې د خپل څادر بله برخه ولوړوله او هغه هم پر کېناسېت ،بيېا یېې
رضاعي ورور رالى ،نو رسول هللا ولى هللا عليه وسلم خپلې مخې ته کېناوه.
ېن أ َ ِبېي َدکې ٍل ،فََ َسېلَ َمت
ار ِ
ا ب ِن ِهش ٍَامَ ،و َرانَت ت َح َ
ب ،أ َ هن أ ُ هم َح ِك ٍيم ِبن َ
ع ِن اب ِن ِش َکا ٍ
َ _٦
ت ال َح ِ
ت ِعك ِر َمې َ ب ِ
ب تَ و ُد َکا ِعك ِر َمې ُ ب ُ
ېيم َحتهېى
اإس َېال ِم َحتهېى لَېد َِم الېيَ َمنَ فَارت َ َحلَېت أ ُ ِم َح ِك ٍ
یَو َم اليَتحِ َوه ََر َ
ېن أَبِېي َدکې ٍل ِمېنَ ِ
ه
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سو ِل ه
ېام اليَېتحِ فَل همېا
على َر ُ
سل َم َ
ولى هللاُ َ
اإس َال ِم فََسل َمَ ،ولَد َِم َ
علَي ِه ِباليَ َم ِن فَدَ َ
لَ ِد َمت َ
علي ِه َو َ
َّللاِ َ
عتهُ ِللى ِ
ع َ
سو ُل ه
اح ِک َمېا
علَېى نِ َك ِ
َرآهُ َر ُ
علَيې ِه ِردَا َحتهېى َبا َی َعېهُ فَث َ َيتَېا َ
ب ِللَي ِه فَ ِر ًحېاَ ،و َمېا َ
ولهى هللاُ َ
سله َم « َوث َ َ
علَي ِه َو َ
َّللاِ َ
()4
َ ِل َك» .
ژباړه :له ابن شکاب تهري څخه روایت د چې ام حکيم د حارا بن هشام لور د ابو دکېل د تو
عکرم په نکات کې وه ،د ښځې یې د مکې د فتحېې پېه ورځ اسېالم راوړ او مېېړه یېې (عکرمې د
ابو دکل تو ) له اسالم څخه وتښتېد ،تر د چې یمن ته ورسيد ،ام حکېيم هېم ورپسېې ېړه تېر د
چې یمن ته ورلله او د اسالم دعوت یې ورکړ ،نو هغه مسلمان شو او د مکې د فتحېې پېه کېال نيېي
وېېلى هللا عليېېه وسېېلم تېېه رالېېى ،کلېېه چېېې رسېېول هللا وېېلى هللا عليېېه وسېېلم وليېېده(،نو د یږېېر
خوشحالع نه یې ورته ورټوپ وکړ او پر ده باند څېادر هېم نېه وو ،تېر د چېې بيعېت یېې ورسېره
وکړ او دواړه په هماله نکات باند پاتې شول).
()1احکام السالم ،ص .8
( )2وحيح اليخاري ،٣٠٦/٨( ،رلم.)٤٧٥٠ :
( )3سليمان بن اېشعث بن شداد اېتدي السجستاني( ،ـــېـ) .سېنن أبېي داود ،تحقيېق :محمېد محيېي الېدین عيدالحميېد ،بيېروت،
المکتي العصری  ،٣٣٧/٤ ،رلم .٥١٤٥ :دا حدیث ابو داود مرسل روایت کړ د  ،خو نووي وایي :په د مسهله کېې پېدی
باندی استدېل وحيح د  ،ځکه چې یږر فقکا په مرسل حدیث باند د استدېل د دوات لائل دي.الترخيص بالقيام ،ص .٤٥
( )4مالک بن انس بن مالېک بېن عېامر اېوېيحي المېدني١٤٠٦( ،هېـ) .مواېا اېمېام مالېک ،تحقيېق :محمېد فېؤاد عيېداليالي،
بيروت ،دار احيا التراا العربي ،٥٤٥/٢ ،رلم,٤٦ :دمواَ محقق وایي :دا حدیث مرسل دي .
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د استدېل وده :په د دواړو تېرو شویو حدیثونو کې راتلېونکي تېه د پاڅېېدو د دېوات لپېاره ښېکاره
دليېېل د  ،ځکېېه چېېې نيېېي وېېلى هللا عليېېه وسېېلم خپېېل رضېېاعي ورور او عکرمې بېېن ابېېي دکېېل تېېه
پاڅېدلى د .
َ
ه
ه
ش َ ،لَالَت« :لَد َِم تَ یېدُ ب ُ
وېلى ه
سېو ُل ه
عائِ َ
ارثَې َ ال َمدِینَې َ َو َر ُ
سېل َم فِېي َبيتِېي فََتَېاهُ
َّللاُ َ
عن َ
َ _٧
علَيې ِه َو َ
َّللاِ َ
ېن َح ِ
َ َ ()1
ولهى ه
سو ُل ه
سله َم فَاعتَنَقَهُ َوليهلهُ» .
ام ِللَي ِه َر ُ
فَقَ َر َ
َّللاُ َ
ع ال َي َ
علَي ِه َو َ
َّللاِ َ
اب ،فَقَ َ
ژباړه :له عائشې رضي هللا عنه څخه روایت د وایي(( :تید بن حارث مدینې ته رالى او رسېول
هللا ولى هللا عليه وسلم تما په کور کې وو ،نو هغه د نيېي وېلى هللا عليېه وسېلم خېوا تېه رالېى او
درواته یې وټکوله ،نيي ولى هللا عليه وسلم ورته پاڅېده  ،لاړه یې ورکړه او ښکل یې کړ)).
د استدېل وده  :دا حدیث ښکاره دليل د چې د سير څخه راتلونکي ته پاڅېدل او ښکلول یې دائز
دي.
ېس یُ َح ِېدثُنَا،
ېس َم َعنَېا ِفېي ال َمج ِل ِ
سېله َم َیج ِل ُ
وېلهى هللاُ َ
علَيې ِه َو َ
ي َ
 _٨عن أَبي ُه َری َرة َ رضي هللا عنه َرانَ النه ِيې ِ
()2
اد ِه. .
ي بُيُو ِ
ت أَت َو ِ
ام لُمنَا لِيَا ًما َحتهى ن ََراهُ لَد دَ َخ َل بَع َ
فَإ ِ َا لَ َ
ژباړه :له ابو هریرة رضي هللا عنه څخه روایت د چې نيي ولى هللا عليه وسېلم بېه لېه مېوږ سېره
په مجلس کې ناست وو او موږ ته به یې خير کولې ،کله چې به هغه پاڅېده نو موږ به هم ورسېره
پاڅېدو تر د چې موږ به وليده چې خپلو بييانو یو خوني ته به ننوتلو.
لېه د حېېدیث څخېه څرګنېېدږيي چېې د ښېېوونکي او اسېېتاد د رخصېتولو پېېر مکېال پاڅېېېدل دېېائز دي،
ځکه وحابه ررامو به دا کار له نيي ولى هللا عليه وسلم سره کاوه.
سېله َم« :تَلَقهېى َدعيَ َېر بېنَ أَبِېي َ
ع ِن ال ه
ب فَالت َزَ َمېهَُ ،ولَيهې َل َمېا بَېينَ
اا ِلې ٍ
ولهى هللاُ َ
َ _٩
علَيې ِه َو َ
ي َ
شعيِيِ ،أ َ هن النهيِ ه
()3
عينَي ِه»
َ
ژباړه :له شعيي څخه روایت د چې نيي ولى هللا عليه وسلم د دعيېر بېن ابېي االېب سېره مخېامخ
شو ،نو سينې ته یې راټينګ کړ او د سترګو په منځ کې یې ښکل کړ.
د استدېل وده :له د حدیث څخه څرګنده شوه چې نيي ولى هللا عليه وسلم د دعير بن ابي االب
مخې ته ورللى او هغه ته یې لاړه ورکړ ده او لاړه د پاڅېدو پرته نه ورکول کېيي ،نو دا دليېل
شو چې مسافر ته پاڅېدل دائز دي.
 _١٠همدا رات دوي په هغه احادیثو استدېل کوي چې د هر چا لدر د هغو د مرتيې سره سم کول
پکېېار دي او د هغېېه نصووېېو څخېېه چېېې د عزتمنېېو مسېېلمانانو د اکېېرام ،د مشېېرانو ،پرهېزګېېارو،
علماوو او دیندارو د درناوي او د پوهانو ،مؤمنېانو او مسېلمانانو تېه پېه درنېه سېترګه کتلېو پېه هکلېه
َّللاِ فَ ُک َو خَير لهېه ِعنېدَ َربِېه ﴾[دالحېج سېورت:
راللي دي ،هللا تعالى فرمایلي ديَ ﴿ :و َمن یِعَ ِچم ُح ُرمٰ ِ
ت ه
٢١آیت].
ژباړه :او څوک چې د هللا عزودل د شعائرو تعچيم وکړي ،نو دا د هغه د رب په اند د ده لپاره یږېر
لوره د .
ُ
ُ
ب﴾[دالحج سورت٣٢ :آیت].
او هللا تعالى فرمایلي ديَ ﴿ :و َمن یِعَ ِچم َ
شعَائ َر ه
َّللاِ فَ ِانه َکا ِمن ت َق َو القلو ِ
( )1سنن الترممي ،٧٦/٥ ،رلېم .٢٧٣٢ :امېام ترمېمي رحمېه هللا وایېي :دا حېدیث حسېن لریېب د او حېافظ ابېن حجېر هېم د
ترمېېمي تحسېېين (حسېېن ګڼېېل) نقېېل کېېړي دي او سېېکوت یېېې پېېر کېېړ د او اليېېاني رحمېېه هللا د مشېېکاة المصېېابيح پېېه تعليېېق
( )٤٦٨٢کې ضعيف ګڼلى د .
()2سنن أبي داود ( ،247 /4رلم .)٤٧٧٥ :نووي رحمه هللا وایي :د د حدیث سند وېحيح د  ،راویېان یېې ټېول پېه عېدالت
مشکور دي ،یوات هالل پکې مشکور نه د  ،ځکه چې ابو داود کوم حدیثونېه پېه خپېل کتېاب کېې کېر کېړي او سېکوت یېې
تر کړ نو هغه حسن وي او دا حدیث هم د همد په لړ کې د  .الترخيص بالقيام ،ص .٤٦
()3سنن أبي داود ( ،356 /4رلم .)٥٢٢٠ :دا حدیث منمري او الياني د مرسل کېېدو لېه املېه ضېعيف ګڼلېى د  ،خېو ته وایېم
چې مخکني حدیثونه د د د معنى تائيد کوي.
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ژباړه :او څوک چې د هللا تعالى د شعائرو (د دین د نښو) تعچيم کوي ،نو دا د تړونو له تقو څخه
ده.
او په حدیث شریف کې راللي دي:
ه
ه
سېل َمِ « :ل هن ِمېن ِلد َېال ِل ه
سو ُل ه
ام
سى األَش َع ِريِ ،لَا َل :لَا َل َر ُ
ولى هللاُ َ
الفَ :
علَيې ِه َو َ
عن أ َ ِبي ُمو َ
َّللاِ َ
َّللاِ ِلر َېر َ
()1
سل َ
ِي ال ه
ان ال ُمق ِس ِ » .
عنهَُ ،و ِلر َرا َم ِي ال ِ
شي َي ِ ال ُمس ِل ِمَ ،و َح ِ
آن لَي ِر الغَا ِلي ِفي ِه َوال َجا ِفي َ
ط ِ
ام ِل القُر ِ
ژباړه :له ابو موسى اشعري رضي هللا عنه څخه روایت د وایي :رسول هللا ولى هللا عليه وسلم
فرمایلي دي(:د هللا عزودل دلویي پر ځا کولو څخه د سپين ږیري مسلمان ،د لرآن کریم د
حافچانو پدی شرا چې په لرآن کریم للو او تیاتى (افراا) نه کوي او نه یي داحكامونه سر لړونه
روي ,دانصاى کوونکي بادشاه ،عزت کول دي).
ه
ه
عم ِرو ب ِن ُ
ول ى ه
سو ُل ه
سل َم:
عن َد ِد ِه رضي هللا عنه لَا َل :لَا َل َر ُ
ش َعي ٍ
َّللاُ َ
عن أ َ ِبي ِهَ ،
بَ ،
عن َ
بَ :
علَي ِه َو َ
َّللاِ َ
()2
يرنَا» .
س ِمنها َمن لَم َیر َحم َ
ى َر ِي ِ
و ِغ َ
يرنَا َو َیع ِرى ش ََر َ
«لَي َ
ژباړه :له عمرو بن شعيب عن ابيه عن دده څخه روایت د وایي :رسېول هللا وېلى هللا عليېه وسېلم
فرمایلي دي( :چا چې تموږ په کشرانو رحم او تموږ د مشرانو عزت یې ونه پېژنده ،له موږ څخېه
نه د ).
دا او تر د مخکې حدیث رې د خلکو د مرتيو او منصيونو په پېژندلو او دهغوي په مراعېاتولو تېه
هڅونه کوي چې دو باید په مجلسونو کې یو تر بل لوره کړ شي ،ورتېه پاڅېېدل وشېي او داسېې
نور حقوق یې پر ځا شي(.)3
ېامي
ي لِيَ ِ
ام َو ِري ِل ُ
علَيې ِه لِيَا َمېهُ لِلَيې ِه ،فَقَېا َل :أَتُن ِك ُېر َ
سييَانَ  ،فَېََن َك َر َ
ج :عن أَبي هَا ِش ٍم ِ
ع ِلې ه
الرفَا ِعي ،یَقُولُ :لَ َ
وېلهى ه
سېو ُل ه
علَيې ِه َوآ ِلې ِه
لِلَي َك َوأَن َ
هېاس ،لَېا َل :لَېا َل َر ُ
عي ٍ
َّللاُ َ
ېن َ
َېارَ ،
عېن َ
ت َحدهثتَنِي َ
ېن دِین ٍ
َّللاِ َ
ېن اب ِ
ع ِ
عم ِېرو ب ِ
(.)4
ع هز َو َد هل ِلد َال َل ِي ال ه
سله َمِ « :ل هن ِمن ِلد َال ِل ه
شييَ ِ ال ُمس ِل ِم»
َّللاِ َ
َو َ
ژباړه :له ابو هاشم رفاعي څخه روایت د وایي :وکي بن الجېرات سېييان الثېوري لپېاره پاڅېېده او
هغه یې دا کار خوښ نه شو ،نو وکي ورته وویل :آیا ته تما پاڅېدل تا ته بد ګڼېې او حېال دا چېې تېا
ما ته د عمرو بن دینار څخه له ابېن عيېاس رضېي هللا عنکمېا څخېه حېدیث نقېل کېړ د چېي وایېي:
رسېېول هللا وېېلى هللا عليېېه وسېېلم فرمېېایلي دي( :د هللا عزودېېل د لېېویي پېېر ځېېا کولېېو څخېېه د سېپين
ږیري مسلمان عزت کول دي).
امام نووي رحمه هللا وایي( :د د روایتونو حاول دا د چې پاڅېدل د نيي ولى هللا عليه وسلم له
فعل څخه ثابت دي ،چې هغه په خپله کړي ،وحابه ررامو ته یې پر امر کېړ  ،د ده پېه وړانېد
دا کار شو هغه پر رد نه د کړ او ګڼ شېمېر وېحابه وو او سېليو پېه بېالبېلېو اړخونېو کېې دا
کار ترسره کړ د او په خپلو تمېانو کېې د حېدیث ،فقکېې او تهېد لېه امامېانو څخېه هېم نقېل شېو
(.)5
د )

( )1سنن أبي داود ( ،261 /4رلم )٤٨٤٣ :دا حدیث حافظ ابن حجر او الياني رحمکما هللا حسن بللى د .
()2سنن الترممي ( ،322 /4رلم ،)١٩٢٠ :ترممي رحمه هللا ویلي دي :دا حدیث حسن وحيح د او الياني رحمه هللا هم په وحيح الجېام
( )٥٤٤٤کې وحيح بللى د .
( )3محمد أشرى بن أمير أبو عيد الرحمن شرى الحق العچيم آبادي (2007م) عون المعيود شرت سنن أبي داود  ،تحقيېق رائېد بېن وېيري
ابن أبي علي  ,الطيع الخامس  ,األردن ,بيت األفكار الدولي  ,ص .٢٠٩٥
( )4احمېد بېېن محمېېد وېېدر الېېدین ابېېو الطېېاهر السېېليي اېوېيکاني٢٠٠٤( ،م) .الطيوریېېات ،تحقيېېق او څېړنېه :دکتېېور دسېېمان یحيېېى معېېالي،
لومړ چاپ ،ریاد ،مکتي اضوا السلف .١٣٦/١ ،د د سند ضعيف د خو شواهد یې شته چې لوي کوي یې.
( )5الترخيص بالقيام ،ص .٥١
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دويم قول :مجلس ته داخلېدونکي لپاره پاڅېدل ،له ځانګړو حالتونو پرته نه دي دائز ،لکه پالر ته د
تو او خاوند ته د ښځې پاڅېدل ،دا د معاوی بن ابي سييان رضېي هللا عنېه څخېه نقېل شېو د  ،د
امام مالک لول د ،او په یو روایت کې د امېام احمېد څخېه هېم نقېل شېو او ابېن الحېا المېالكي دا
نچر لوره رړی د (.)1
دوى د خپل نظر د تائيد لپاره راتلونکي دالئل ويلي دي:
ه
ه
َ
َ
وېلى ه
سېو ِل ه
سېل َم،
عن أَن ٍَس رضي هللا عنه لَا َل« :لَېم یَ ُكېن شَېخص أ َ َحېبه لِلېي ِکم ِمېن َر ُ
َّللاُ َ
َ _١
عليې ِه َو َ
َّللاِ َ
()2
َ
َو َرانُوا ِل َا َرأوهُ لَم یَقُو ُموا ِل َما یَعلَ ُمونَ ِمن َر َرا ِهيَتِ ِه ِلمَ ِل َك» .
ژباړه :له انس بن مالک رضي هللا عنه څخه روایت د وایي( :دو ته د رسول هللا وېلى هللا عليېه
وسلم څخه هيڅوک یږر محيوب نه وو ،خو کله چې به یې وليده ،نو ورته پاڅېدل به نه ،ځکېه دو
پوهېدل چې نيي ولى هللا عليه وسلم دا کار نه خوښوي).
د استدېل وده :انس بن مالک رضي هللا عنېه پېه یاګېه دا ویلېي چېې دو بېه د نيېي وېلى هللا عليېه
وسلم د ليدلو پر مکال هغه ته نه پاڅېدل ،نو دا دليل د چېې د یېو سېړي لپېاره د بېل پاڅېېدل مکېروه
دي(.)3
په د استدېل باند له دوه لوریو نيوکي شو دي(:)4
لومړى :نيېي رېریم وېلى هللا عليېه وسېلم پېه خپېل امېت بانېد لېه د ویرږېدلى چېې دو بېه د خپلېو
مشرانو په تعچيم کې یږېر تیېاتى وکېړي او پېه د سېره بېه پېه فتنېه کېې اختېه شېي ،لکېه چېې پېه بېل
ار في عيسى ابنَ َمر َی َم)(.)5
حدیث کې راللي دي( :ېَ تُط ُرونِيَ ،ر َما أَا َرت النه َ
ص َ
ژباړه :تاسې تما په ويت کې دومره تیاتى (ميالغه) مه کوئ ,لکه څنګه چې نصار وو د عيسېى
بن مریم په اړه کړ وو.
د د ودي نه پيغمير ولى هللا عليه وسلم هغه ته پاڅېدل مکروه ګڼلي او دا یې بد نه دي ګڼلي چې
وېېحابه پېېه خپلېېو کېېې یېېو بېېل تېېه پېېاڅېيي او د نيېېي وېېلى هللا عليېېه وسېېلم پېېه مخېېامخ دو یېېو بېېل تېه
پاڅېدلي دي ،خو هغه له د کار څخه نېه دي منې کېړي ،بلکېې د دو کېار یېې پېر ځېا پرږښېى او
سعد بن معا رضي هللا عنه ته یې د پاڅېدو امر کړ وو.
دويم :پيغمير ولى هللا عليه وسلم د خپلو ملګرو سره پوره اشنایي ،دوستي او مينه درلوده ،چې پېه
پاڅېدو سره په د کې تیاتى نه شو راتلېى ،نېو ځکېه پاڅېېدلو کېوم هېدى نېه درلېود ،خېو عېام خلېک
داسې نه دي ،ځکه که فرد کړو چې د یو شخص نيد ملګر وي ،چې دلېه حالېت تېه یېې دوسېتي
او مينه رسېدلي وي ،نو بيا یې ودرږدو ته اړتيا نشته.
َّللاِ ب ُن ِ
عيدُ ه
سېا،
ام َ
َ _٢
وي َوانَ ِحينَ َرأَوهُ .فَقَېا َل :اد ِل َ
الزبَي ِر َواب ُن َ
عن أَبِي ِمجلَ ٍز ،لَا َل :خ ََر َ ُمعَا ِویَ ُ ،فَقَ َ
ه
َ
ه
ه
َ
ُ
َ
ول ى ه
سو َل ه
الر َدېا ُل لِيَا ًمېا فَليَتَيَ هېوأ َمق َعېدَهُ ِمېنَ
س ِمعتُ َر ُ
َّللاُ َ
سل َم یَقولَُ « :من َ
علي ِه َو َ
َ
َّللاِ َ
س هرهُ أن یَت َ َمثې َل لېهُ ِ
(.)6
ار»
النه ِ
( )1اآلداب الشرعي ٤٠٥/١ ،؛ أحمد بن علي بن حجر العسقالني1407(،هـ) فتح الياري بشرت وحيح اليخاري ،تحقيق :الشيخ عيد العزیز
بن بات ،ومحب الدین الخطيب ,الطيع الثالث  ,القاهرة ,المكتي السليي ٥٣/١١ ،؛ محمد بن محمد ,أبېو عيېد هللا العيېدري الياسېي ,الشېکير بېابن
الحا (،ـــــ) المدخل(،ا,ت) دار التراا.١٨٥/١ ,
( )2سنن الترممي ،٩٠/٥ ،رلم .٢٧٥٤ :امام ترممي رحمه هللا وایي :حسېن وېحيح او لریېب د  .او شېيخ اليېاني رحمېه هللا
هم وحيح بللى د .
( )3محمېېد عيېېد الېېرحمن بېېن عيېېد الېېرحيم الميېېارريوري (ــــېېـ) تحي ې األحېېو ي بشېېرت دېېام الترمېېمي ،تحقيېېق :عمېېاد ترېېي
اليارودي( ,ا,ت) القاهرة ,المكتي الوليي .٢٠٢/٧ ،
( )4الترخيص بالقيام.٦٨ -٦٧ ،
( )5وحيح اليخاري ،١٦٧/٤ ،رلم.٣٤٤٥ :
( )6سنن الترممي ،٩٠/٥ ،رلېم ،٢٧٥٥ :امېام ترمېمي وایېي :حسېن د او شېيخ اليېاني د مشېکاة پېه تعليېق ( )٤٦٩٩ګڼېه کېې
وحيح بللى د .
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ژباړه :له ابو مجلز څخه روایت د وایي :معاوی رضي هللا عنه راووتلو ،نو په ليدلو سره یېې عيېد
هللا بن الزبير او ابن ويوان ودرږدل ،نو هغېه ورتېه وویېل :دواړه کېنېئ ،مېا لېه رسېول هللا وېلى هللا
عليه وسلم څخه اورږدلي دي چېې ویېل یېې(( :څېوک چېې پېه د خوشېحالېيي چېې خلېک ورتېه پېه
وېړ ودرږيي نو د ځان لپاره د په اور کې د ناستې ځا تيار کړي).
د استدېل اریقه :معاوی رضي هللا عنه چې د حدیث راوي د  ,له د حدیث څخېه دا فکېم اخيسېتى
چې مجلس ته داخلېدونکي ته پاڅېدل حرام دي او حاضرو وحابه وو پر نيوکه نه ده کړ (.)1
په دې استدالل باندې له ګڼو پلوونو نيوکه شوې ده ،چې ځينې يې دا دي:
لووومړى :پېېه د کېېې د دلېېه مېېمهب د تائيېېد لپېېاره هېېي دليېېل نشېېته او هغېېه دا چېېې د د حېېدیث څخېېه
وراحتا داسې معلومېيي چې څوک دا خوښېوي چېې دا ناسېت وي او خلېک ورتېه وېړ وي ،نېو دا
کار یي حرام او ګناه ده او په د حدیث کې مطلق ودرږدونکي ته منې (نکېي) نېه ده متېودي ،چېې
دا علماو په نيېز اتيېالي مسېهله ده او راتلېونکي شېخص تېه دا نېه ده روا چېې د خلکېو د پاڅېېدو سېره
مينه ولري او منکي عنه هم دپاڅېدو سره محيت ښېودل شېوي دي او دا شېرا نېه ده چېې دا کېار بېه
مجلس ته راتلونكي بد ګڼي او په تړه کې به یي د د ناروا والى ررره راځي ،آن تر د کېه خلېک
ورته پاڅېدل او د ده په تړه کې دا رانغلل چې خلک د ورته پاڅېيي ،نو بيا دا مالمته نه د (.)2
امام نووي رحمه هللا ویلېي دي( :هېر کلېه چېې د حېدیث معنېى همېدا ده چېې مېوږ یېاده کېړه ،نېو بيېا د
پاڅېدو سره مينه لرل حرام دي ،که دا خوښوي چې خلک ورته ودرږېيي ،نېو دا نېاروا ده کېه خلېک
ورته ودرږيي او که نه ،ځکېه د حرامېوالي مېدار خوښېول دي او د پاڅېېدونکي پاڅېېدل پېر د کېوم
الېز نه لري او د ده په حق کې من هم نه ده وارد ،نو ځکه پر د حدیث دليل نيول ناسم دي)(.)3
دويووم :ابېېن لتيي ې رحمېېه هللا وایېېي  :د د ح ېدیث (مېېن أحېېب أن یتمثېېل لېېه الردېېال) معنېېى دا ده چېېې:
( څوک دا لواړي چې د عجمو د بادشاهانو په څېر د خلېک د ده سېر تېه وېړ وي او دا معنېى یېې
نه ده چې څوک د سالم کولو پر مکال خپل مسلمان ورور ته پاڅېيي)(.)4
دريم :امام خطابي او بغوي رحمکما هللا ویلي دي (:دا حدیث د هغه چا په اړه د چې پېر د بانېد
امېېر کېېوي او خلکېېو بانېېد دا ېتمېېوي چېېې ده تېېه پېېه وېېيونو کېېې ودرږېېيي او دا کېېار یېېې د کيېېر او
لرور لپاره وي)(.)5
سو ُل ه
صېا
علَينَا َر ُ
ع ً
علَى َ
سله َم ُمت ََو ِرهًا َ
ولهى هللاُ َ
عن أَبِي أ ُ َما َم َ،رضي هللا عنه ,لَا َل :خ ََر َ َ
َ _٤
علَي ِه َو َ
َّللاِ َ
()6
َ
ضا» .
ض َکم بَع ً
اد ُم ،یُ َع ِچ ُم بَع ُ
فَقُمنَا ِللَي ِه فَقَا َلَ « :ې تَقُو ُموا َر َما تَقُو ُم األ َ
ع ِ
ژباړه :له ابو امام رضي هللا عنه څخه روایت د وایي :رسېول هللا وېلى هللا عليېه وسېلم پېه امسېا
باند د تکيه په حالت کې راووتلو ،موږ ورته پاڅېدو ،نو رسول هللا ولى هللا عليه وسلم ,وفرمایل:
تاسې داسې مه ودرږيئ لکه عجميان چې ودرږيي او یو د بل تعچيم کوي)).
د استدېل اریقه  :نيي رریم ولى هللا عليه وسلم خپل ملګري(وحابه) له د څخه منې کېړي ,چېې
هغه ته د تعچيم لپاره ودرږيي او داسې کار وکړي لکه عجميان چې یې له خپلو مشرانو سره کوي.
له د استدېل څخه دوه ځوابونه کېيي:
لومړى :دا یو ضعيف حدیث د  ،چې استدېل پر وحيح نه د  ،ابو موسى اوېيکاني او ايېري
وایي :دا یو مضطرب حېدیث د او راویېان یېې مجکېول دي .امېام نېووي ویلېي دي :د د حېدیث د
راویانو د دکالت علت سره د د اضطراب علت هم مل کېيي ،چېې یېوات یېو علېت هېم د حېدیث
( )1احکام السالم ،ص .٩
( )2الترخيص بالقيام ،ص ٦٩ -٦٨
( )3هماله ،ص .٦٩
( )4فتح الياري.٥٢/١١ ،
()5الترخيص بالقيام ،ص .٧١
( )6سنن ابي داود ،٣٥٨/٤ ،رلم .٥٢٣٠ :دا حدیث شيخ الياني په ضعيف الجام ( )٦٢٦٢رلم کې ضعيف بللى د .
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په کمزوري کولو کې پوره د  ،نو چې دواړه یو ځا شي بيا خو به یېې حېال تېر د هېم یږېر بېدتر
وي(.)1
دويم  :دا حدیث پخپله د د او دږته ورته نورو حدیثونو مقصد څرګندوي ،چې په د احېادیثو کېې د
هغه چا بدي بيان شو چې دا کار د تعچيم په موخه کوي ،پېر همېد اسېاس پيغميېر وېلى هللا عليېه
وسلم فرمایلي دي چې تاسې د عجمو په څېر خپلېو مشېرانو تېه مېه ودرږېيئ او د د کېار پېه نېاروا
کېدو کې هي شک نشته(.)2
سو ُل ه
لر ُدې ِل
عن أ َ ِبي ُه َری َرة َ،رضي هللا عنه لَا َل :لَا َل َر ُ
الر ُدې ُل ِل ه
سېله َمَ « :ې یَقُېو ُم ه
ولهى هللاُ َ
َ _٥
علَي ِه َو َ
َّللاِ َ
()3
ِمن َمج ِل ِس ِه» .
ژباړه :له ابو هریرة رضي هللا عنه څخه روایت د وایي :رسول هللا ولى هللا عليه وسېلم فرمېایلي
دي( :یو سړ د له خپل مجلس څخه د بل لپاره نه پاڅېيي).
د استدېل اریقه  :دا حدیث پر د ښکاره دليل د چې د خپل ځا ناستي څخه د یو سېړي پاڅېېدل
د بل لپاره ناروا دي.
له د استدېل څخه دوه ځوابونه کېدې شي:
لومړ  :دا حدیث پخپله خپل مقصد روښانه کوي او هغه دا چې یېو شېخص د خپېل ځېا څخېه د د
لپاره پاڅېيي چې بل پکې کېنوي نو دا ناروا ده او د د حدیث په آخر کې نيي ولى هللا عليه وسلم
س ېعُوا)) اليتېېه تاسېېې مجلېېس پراخېېه کېېړئ او لېېه خپلېېو ځېېایونو
س ې ُحوا َوت ََو ه
...ولَ ِكېېن تَيَ ه
فرمېېایلي ديَ (( :
وښورږيئ .او د عيد هللا بن عمر رضي هللا عنکماپه حدیث کې دا په وراحت سره داسې بيان شوي
(.)4
سعُوا»
س ُحوا َوت ََو ه
س فِي ِه آخ َُرَ ،ولَ ِكن تَيَ ه
ام ه
الر ُد ُل ِمن َمج ِل ِس ِه َویَج ِل َ
دي « : :نَ َکى أَن یُقَ َ
ژباړه :نيي وېلى هللا عليېه وسېلم لېه د څخېه منې کېړ چېې یېو شېخص د خپېل ځېا ناسېتي څخېه
پاڅولي شي ،تر څو بل پکې کېني ،بلکې تاسې مجلس پراخه کړئ او ورته وخوځېيئ.
دویم :امام نووي رحمه هللا ویلي دي( :دا حدیث د یو بلې معنى احتمال هم لېري او هغېه دا چېې تېه
د لمونځ ,وعظ ,تمکير ،علم او داسې نورو مجلسونو څخه مه پاڅېيه ،ځکېه دا مکېروه ده چېې داسېې
ځایونه بل ته پرږښودل شي او دا هم مکروه ده چې خپل ځا پرږيدي او له امام څخه لر ځېا تېه
انتقال شي ،همدا رات د د په څېر نېور نېېک کارونېه هېم دي چېې پېه د کېې نېور تېر ځېان مخکېې
کېېول مکېېروه دي ،اليتېېه پېېه خېېوراک ،څښېېاک او نېېورو کېېې ایثېېار (نېېور تېېر ځېېان مخکېېې کېېول) بيېېا د
نېکانو نښه او لوره عمل د چې په اړه یې د هللا عز ودل دا لېول نېاتل شېو د (َ ﴿( :)5ویُېؤثِ ُرونَ
و )﴾[دالحشر سورت١٠ :آیت].
َ
صا َ
علَى أَنيُ ِس ِکم َولَو َرانَ ِب ِکم َخ َ
ژباړه :او که دو وږي هم وي نور تر ځان لوره کوي (مخکې کوي یې).
غوره قول
د دواړو لولونو او د هغوي د دېئلو تر کر کولو وروسته مېا تېه دا ښېکاره شېو چېې لېومړ لېول
لوره د  ,ځکه چې راتلونکي ته پاڅېدل دنيي کریم ولی هللا عليه وسلم نه په دریو اریقېو  -لېول،
فعل ،او تقریر -سره ثابت دي،رسول ولی هللا عليه وسلم سعد بېن معېا رضېی هللا عنېه تېه دپاڅيېدو
امر وکړو،خپله دثقيف لييلی وفد(پالوی) ته پاڅېدلي وو(،)6او وحابه کرام په خپلو کې د نيي وېلی
( )1الترخيص بالقيام ،ص ٧٢؛ فتح الياري.٥٢/١١ ،
()2الترخيص بالقيام ،ص .٧٢
( )3احمېد بېېن محمېېد بېېن حنيېېل بېن هېېالل بېېن اسېېد ابېېو عيېېد هللا الشېيياني١٤٢١( ،هېېـ).المسند ,تحقيېېق :شېعيب ارنېېووا او نېېور.
لومړ چاپ ،بيروت ،مؤسس الرسال  ،١٨٦/١٦ ،رلم .)١٠٢٦٦ (:شعيب ارنووا ویلي دي :داحدیث وېحيح لغيېره د او
دا سند یې حسن د .
( )4وحيح اليخاري ،٦١/٨ ،رلم.٦٢٧٠ :
( )5الترخيص بالقيام ،ص .٧٢
( )6وحيح اليخاري  ،۶٢٧ /٧نمير(. )۴٣١٩
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هللا عليه وسلم په مخامخ یو بل ته پاڅيدلي دي ،خو هغه له دي کار څخه من کړي نه دي ،نو مجلېس
ته داخلېدونکي ته د نېکع ،او اکرام لپاره پاڅېدل دائز دي او د تعچيم او تکير په نېت ورته پاڅېدل
ناروا دي(.)1
په دی هکله امام نووي رحمه هللا په خپل کتاب (اې کار) کې ویلي دي(( :وأما لررام الداخل بالقيېام،
فالمي نختاره أنه مستحب لمن رېان فيېه فضېيل ظېاهرة مېن علېم أو وېالت أو شېرى أو وېیې  ،أو لېه
واإعچېام،
واإرېرام واېحتېرام ې للریېا
ِ
وېدة ,أو رحم م سن ،ونحو لك ،ویكېون هېما القيېام لليِېر ِ
وعلى هما المي اخترناه استمر عمل السلف والخلف ،ولد دمعت في لك دز ا ً دمعت فيېه األحادیېث
واآلثار وألوال السلف وأفعالکم الدال على ما ررته))(.)2
ژباړه :او مجلس ته داخلېدونکي ته پېه پاڅېېدلو سېره د هغېه دعېزت اواکېرام پېه اړه مېوږ دا خوښېوو
چېېې دا رېېار مسېېتحب د او بيېېا لېېه هغېېه چېېا لپېېاره چېېې د علېېم ،وېېالت ،شېېرافت او وېیېېت پېېر اسېېاس
ښکاره فضيلت لري او یا یې تو او خپلوان وي چې تر مشېر وي او یېا داسېې نېور ،نېو دو تېه
پاڅېدل دائز دي او دا ودرږدل به د اکرام او احترام لپاره وي ،نه د ریا او لویع لپاره او پېر همېد
نچر چې موږ لوره کړ د د سليو او خليو عمل داري د او ما په د کې یږر احادیث ،آثېار او
د سليو افعال نقل کړي ,چې پر د دېلت کوي.
پايله:
د د څېړنې څخه دا نتيجه په ېس راځي چې مجلس ته داخلېدونکي ته پاڅېدل څلور یولونه لري:
لومړى  :مستحب پاڅېدل ،چې د سير څخه راتلونکي ته پاڅېيي ،چې د هغه په راتلېو خوشېحاله وي
او سالم ورته وکړي ،یا داسې شخص ته پاڅېيي چې نوي خوشېحالي وربانېد راللېي وي او هغېه
ته یې له امل ه ميارکي ورکړي او یا ورباند مصييت راللى وي چې دا ورسره خواخوږي وکړي،
همدا رات که راتلونکى د علم ،نېکع ،پرهېزګارۍ او وېیت لېه املېه د ښېکاره فضېيلت لرونکېى وي
او یا نور...
دويم  :دائز پاڅېدل ،چې د نېکع او اکرام په موخه هغه چا ته کېيي چې د پاڅېېدو لوښېتنه نېه لېري
او په د کار سره د ديابره وو او مغرورو خلکو سره د مشابکت وږره هم نه وي.
دريم  :مکروه پاڅېدل ،چې هغه چا ته پاڅېدل وشي چې تکير نېه کېوي او نېه پېه وېړو خلکېو بانېد
ځان لو ګڼي او له د څخه ویرږيي چې په تړه کې به یې په د سره تکير راشي.
څلوور  :نېاروا پاڅېېدل ،او هغېه دا چېېې څېوک د تکيېر لېه املېېه د پاڅېېدو لوښېتنه کېوي او پېېر وېړو
خلکو ځان لو ګڼي.
مناقشه
راتلونکي شخص ته پاڅېدل هغه پاڅېدل نه دي چې په احادیثو کې تر من شو ده او په ځانګړي
سې هېرهُ أَن َیت َ َمث هې َل لَ ېهُ
یول پېېه د حېېدیث کېېې چېېې نيېېي رېېریم وېېلى هللا عليېېه وسېېلم فرمېېایلي ديَ (( :مېېن َ
ار)) ځکه د د معنى دا ده چې دو ورته وېړ وي او هغېه ناسېت
الر َدا ُل لِيَا ًما فَليَتَيَ هوأ َمقعَدَهُ ِمنَ النه ِ
ِ
و ي او دا ودرږدل تر نه دي هدى چې د هغه د راتلو لېه املېه دو پېاڅېيي،او یېا هغېه تېه دسېتړی
مشي لپاره ودریيي ،پر همد اساس لغت پوهان د (لمت لليه) او (لمت له) تېر مېنځ تېوپير کېوي او
راتلونکي شخص تېه پېه پاڅېېدو سېره ودرږېدونکى د هغېه سېره پېه ودرږېدو کېې یېو شېان کېېيي ،خېو
ناست شخص ته ودرږدل بيا داسې نه دي او په وحيح مسېلم کېې ثابېت دي چېې نيېي وېلى هللا عليېه
وسلم کله وحابه وو ته په ناسته لمونځ کاوه ،چې هغېو وېړ وو ،نېو هغېو تېه یېې هېم د کېناسېتو
( )1محمد بن والح بن العثيمن(1433هـ) شرت ریاد الصالحين ,یولسم چاپ ،ریاد ،سعودی عرب،مېدار الېوان للنشېر،
.١۵۶ /١
( )2یحيى بن شرى ,محيي الدین أبو تکریېا النېووي(١٩94م).األ کېار ,تحقيېق :عيېد القېادر األرنېاوا(،ا,ت) بيېروت ,لينېان,
دار اليکر.٣٤٢/١ ،
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امر وکړ او ویې ویل(( :ې تعچموني کما یعچم اېعادم بعضکم بعضا)) تاسې تما داسېې تعچېيم مېه
کوئ لکه عجم چې یې یو د بل کوي .او نيي ولى هللا عليه وسلم دو په لمونځ کېې هېم د ودرږېدلو
څخه من کړل ،کله چې هغه ناست وو ،تر څو د عجمو سېره مشېابکت رانېه شېي ،چېې هغېو خپلېو
ناستو مشرانو ته وېړ وي او د د ټول بحث هدى دا د چې په د برخېه کېې د سېليو د خویونېو،
اخاللو او منکج پېروي وشي.
وړانديزونه:
 _١کله چې یوه مسهله اختالفي وي چې دواړو لوریو ته پکې دېئل مودېود وي او حېق پکېې د لمېر
په څېر روښانه نه وي ،نو االب العلم او څېړونکى باید د خپل ادتکاد سره سم نچر وړانېد کېړي،
د مقابل لوري د دېئلو ځوابونه وليکي او پېر همېد انېداته بسېنه وکېړي ،ځکېه کېه د مخېالف لېوري
کړنه رد کړي ،نو مسهله به د دو تر منځ تاو راتاو شي او مسلمانان به د یږرو مکمو مسېائلو څخېه
په د سره رابند شي.
 _٢کله چې مخامخ کېدل بيا بيا وي ،نو بيا پاڅېدل باید ونه شي ،همدا رات هغه مخامخ کېدل چې پېه
دولتي ادارو او نورو کې هره ورځ رامنځته کېيي ،نو په د وورت کې باید د پاڅېېدو څخېه ځېان
وساتل شي ،تر څو د حدیثونو په پوره ميکوم باند عمل وشي.
 _٣مسلمانان باید د مجلسونو آداب تده او عملي کړي ،تر څو تمېوږ ټېول ژونېد د اسېالمي شېریعت سېره
برابر تېر شي.
ماخذونه
لرآن رریم.
أحمد بن علي بن حجر العسقالني1407(،هـ) فتح الياري بشرت وحيح اليخاري ،تحقيق :الشيخ عيد
العزیز بن بات ،ومحب الدین الخطيب ,الطيع الثالث  ,القاهرة ,المكتي السليي .
احمد بن محمد بن حنيل بن هالل بېن اسېد ابېو عيېد هللا الشېيياني١٤٢١( ،هېـ)المسند ،تحقيېق :شېعيب
اېرنووا او نور .لومړ چاپ ،بيروت ،مؤسس الرسال .
احمېېد بېېن محمېېد ,وېېدر الېېدین ,ابېېو الطېېاهر السېېليي اېوېېيکاني٢٠٠٤( ،م) .الطيوریېېات ،تحقيېېق او
څېړنه :دکتور دسمان یحيى معالي ،لومړ چاپ ،ریاد ،مکتي اضوا السلف .
حمد بن محمد الخطابي .)١٩٣٢( ،معالم السنن ،لومړ چاپ ،حلب ،المطيع العلمي ،
سليمان بن اېشعث بن شداد اېتدي السجستاني .)___( ،سنن ابي داود ،تحقيق :محمېد محيېي الېدین
عيدالحميد ،ويدا بيروت ،المکتي العصری .
عيدالسالم بن بردس آل عيدالکریم( ،ـــــ) .أحکام السالم ،مکتي الشامل  ،ص .٩-٦
مالک بن انس بن مالک بن عامر اېويحي المدني١٤٠٦( ،هـ) .مواا اېمام مالک ،تحقيېق :محمېد
فؤاد عيداليالي ،بيروت ،دار لحيا التراا العربي.
محمد أشرى بن أمير ,أبو عيد الرحمن شرى الحق العچيم آبادي (2007م) عون المعيود شرت سنن
أبي داود  ،تحقيق رائد بن ويري ابن أبي علي  ,الطيع الخامس  ,األردن ,بيت األفكار الدولي .
محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعيېي اليخېاري١٤٢٢( ،هېـ) .وېحيح اليخېاري ،لېومړ
چاپ ،ریاد ،دار اوق النجاة .
محمد األمين بن المختار الشنقيطي (ــــــ) ممررة أوول اليقه(،د،ا) بيروت ،لينان ,دار القلم.
محمېېد بېېن وېېالح بېېن العثېېيمن(1433هېېـ) شېېرت ریېېاد الصېېالحين ,یولسېېم چېېاپ ،ریېېاد ،سېېعودی
عرب،مدار الوان للنشر.١۵۶ /١ ،
محمد عيد الرحمن بن عيد الرحيم الميارريوري (ـــــ) تحي األحو ي بشرت دام الترمېمي ،تحقيېق:
عماد تري اليارودي ,القاهرة ,المكتي الوليي .
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محمد بن عيسى بن سورة ابو عيسى الترممي١٣٩٥( ،هـ) .سنن الترممي ،تحقيق :احمد محمد شېاکر
او نور ،دویم چاپ ،مصر ،مطيع مصطيى الحليي.
محمد بن محمد ,أبو عيد هللا العيدري الياسي ,الشکير بابن الحا (،ـــــ) المدخل(،ا,ت) دار التراا.
محمېېد بېېن ميلېېح شېېمس الېېدین ابېېو عيېېد هللا المقدسېېي الحنيلېېي٢٠٠٩( ،م) .اآلداب الشېېرعي والمېېنح
المرعي  ،دریم چاپ ،کویت ،دار احيا التراا العربي.
محمد ناور الدین,األلياني (ـــــ) وحيح الجام الصغير وتیاداته ،بيروت ،المكتب اإسالمي.
محمد ناور الدین,األلياني (ـــــ) ضعيف الجام الصغير وتیاداته ،بيروت ،المكتب اإسالمي.
یحيى بن شرى بن مري محيي الدین ابو تکریا النووي١٩٨٢( ،م) .الترخيص بالقيېام لېموي اليضېل
والمزی من اهل اېسالم ،تحقيق :احمد راتب حموش ،لومړ چاپ ،دمشق ,دار اليکر.،
یحيى بن شرى ,محيي الدین أبو تکریا النووي(١٩94م).األ کار ,تحقيق :عيد القادر األرناوا،
بيروت ,لينان ,داراليکر،
األستاذ المساعد الدكتور محمد بالل امين
قسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة  ،جامعة ننجرهار
حكم القيا للداخل إلى المجلس
خالصة المقال:
مسَل القيام للداخل للى المجلس ,لد وردت فيکا عدة أحادیث مختلي  ,واختليت األفکام في مدلول
نصووکا ,ولما رثر النزاع فيکا واال الجدال حولکا لدیما وحدیثا ،ولخصت األلوال واېختالى فيکا
للى لولين :فمهب دمکور العلما للى دوات القيام للداخل للى المجلس ،بل استحب بعضکم لك في
بعي األحوال ,واستدلوا على لك بالسن المطکرة ،وعمل الصحاب والسلف رضي هللا عنکم.
و هب اآلخرون للى عدم دوات القيام للداخل ،واستدلوا لملك رملك بالسن المطکرة ،وعمل
الصحاب رضي هللا عنکم ,وبعد رر القولين وأدلتکما ظکر لنا أن الرادح – والعلم عند هللا – هو ما
هب لليه دمکور العلما من دوات القيام للداخل ،وأن أدل لول الثاني في النکي عن القيام محمول
على أن یقوموا له وهو دالس ,وليس أن یقوموا لمجيهه ل ا دا  ,وفي العموم یقال أن القيام للداخل للى
المجلس على أربع ألسام:
األول :مندوب لليه ,وهو أن یقوم لمن لدم من السير فرحا بقدومه ليسلم عليه ,أو للى من تجددت له
نعم فيکنهه بحصولکا ,أو مصيي فيعزیه بسييکا ,ورملك ل ا ران القادم له فضيل ظاهرة من علم أو
والت أو شرى أو وېی ونحو لك.
الثاني :أن دائز ,وهو أن یق على سييل الير واإررام لمن ې یرید لك ,ویؤمن معه التشيه بالجيابرة
الثالث:مكروه وهو أن یق لمن ې یتكير وې یتعاظم على القائمين ,ولكن یخشى أن یدخل نيسه بسيب
لك ما یحمر .
الرابع :محچور ,وهو أن یق لمن یرید أن یقام لليه تكيرا وتعاظما على القائمين .
الكلمات الرئيسية  :القيام ,المجلس ,الداخل ,الحدیث ,المستحب ,الجوات ،المحچور ,التعچيم.

13

