
 
 

 
 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

  
           

۴۰/۱۰/۲۰۲۲                         نعمان دوست 
                                                          

 

 د فاتحې نوی دود او دستور 
 

 :د علمای کرامو په اجازه
 

کیدل. جومات د بازار منځ کې و. شیبه په شیبه له په جومات کې د ماسپښین له لمانځه وروسته د فاتحې مراسم ادا  
الوډ سپیکره د الهي کالم برخې په دلنشینه غږونو کې اوریدل کیدې؛ خو بیرون څوک له هټیوالو او کراچیوانانو سره  

 ...په چنو وهلو بوخت و، چا خپلې خبرې کولې، هارنډونه ول، شور و او
 

 :ره خپله ادب بیان کړیهر څه خپل ادب لري. خدای ج د خپل کتاب لپا
 

 "َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ  "
 

 .یعنې چې قرآن تالوت کیده، غوږ ورته ونیسئ، غلي شي ، نو په تاسو به رحم وشي
 ښه، 

چې په الوډ سپیکر کې ، د ښار منځ کې دوه درې ساعته تالوت غږول کیږي، څنګه به دا دومره مخلوق ورته غوږ 
 ونیولی شي؟ څنګه به دومره مخلوق دوه درې ساعته چوپ پاتې شي؟  

 

 چې داسې نشي کیدای نو بیا د قرانکریم د اوریدو ادب نقض نشو؟ 
 ین کې څه حکم لري؟ که روا نه وي، نو ولې معمول ده؟ زه نپوهیږم، چې په دې ډول فاتحه اخیستل د

 

دغه شان مراسم خو عموما د جوماتونو د خطیبانو او را بلل شویو قاري صاحبانو لخوا مخکې وړل کیږي. د چایو او  
 .یا شیدو ډک ترموزونه ورته ایښي وي او په مزه مزه پیالې ډکوي

 

 ؟ دوی، د پورته ذکر شوي آیت شریف په اړه څه وایي
که خامخا همداسې فاتحه اخیستل جایز وي، نه کیږي چې په داسې انداز تالوت وشي چې یوازې جومات کې ناست 

 کسان یې په شوق واوري او د قرانکریم د اوریدو ادب په ځای شي!؟ 
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