
 
 

 

 1تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 
 ۰۷/۰۶/۲۰۲۰             همدم قیمحمد شف

 

 نماز به دری/ فارسی!
 

خطیب مسجد ما در علیشنگ یکی از علمای جید و محترم در کشور و منطقه بود. قاضی صاحب 
به دری و فارسی میخواند. اکثریت ها سال  مرحوم از علمای نامدار دیوبند بود. او خطبه ها را طی ده
 مقتدیان شان بیسواد بودند اما خطبه را حفظ کرده بودند. 

 ها سفر میکردند تا برای نماز جمعه و وعظ خردمندانه قاضی صاحب به مسجد ما بیایند،مردم ساعت
ده حتی اکثراٌ در زمان آب خیزی ها بهاری در دریای علیشنگ مردم با جان و حیات خود بازی کر

طیب ما حضور میافتند. جالب خونخوار را پیموده و برای گوش دادن به وعظ خاین دریای خروشان 
اینجاست که اکثریت این مردم تنها پشتو بلد بودند، اما وعظ دری قاضی صاحب را بیشتر و بهتر از 

 فهمیدند. امام خود می
اله بزرگورام نیز هستند اما همه نواسه قاضی صاحب که دو تن شان پسران خ ۴در آن زمان من با 

عقاید و تفسیر را از  شان دوستان و نور دیده هایم هستند در مدرسه هم کالس بودیم. یکجا علوم فقه،
علمای کشور فرا گرفیتم. برای تحقیق و درک بیشتر و بهتر تفسیر قران کریم را نزد دو عالم بزرگ 

 قران مولوی صاحب متین خواندیم.  مرحوم مولوی گلوته و مرحوم شیخ الحدیث و مفسر
ها به اوجش رسیده در آن زمان مشاجره ها در موارد اختالفی فقه و حتی تفسیر میان علما و مفتی

بودند. باوجود که ما جوانتر از آن بودیم که وارد این بحث های بزرگ کشوری و منطقوی شویم اما 
 ود بودیم.شاهد بحث و مناظره های داغ و متواتر میان اساتیذ خ

علمای بزرگ قریه ما که شهرت منطقوی نیز داشتند در هر مورد اختالف نظر داشتند و حتی این 
اختالفات به مبارزه مبدل میشد، اما جالب اینجاست که این علما حتی جرات اینرا نداشتند لب برای 

 نقد خطیب ما قاضی صاحب بگشایند. 
ن بحث های داغ علمی کشانده نمیشود. اما بعدا من حیران بودم که چرا پای قاضی صاحب به ای

دانستم که نه تنها استادان ما بلکه شاید هیچ عالم آن عصر در کشور و همسایه های ما استعداد مناظره 
 با قاضی صاحب را نداشت. 

اغلبا با استفاده از موقع از قاضی صاحب دشوارترین موارد فقه و تفسیر را میپرسیدم. یک روز از 
پرسیدم که آیا نماز به دری/ فارسی جایز است یا خیر؟ قاضی صاحب که همیش در یک جمله ایشان 

اما علجه نه  رفت در پاسخم گفت بیاموز و بخوان،یا یک پاراگراف پاسخ میداد و هیچگاه حاشیه نمی
 کنی. همین قدر درک کردم که موضوع حساس است و قاضی صاحب نمیخواهد پاسخ فشرده بدهد. 

د و ها متعصب هستنشته همین بحث را با یک عالم عرب داشتم، بجای ارائه پاسخ گفت افغانروز گذ
بجای دین به پشتو و دری میاندشند. من معذرت خواسته و طالب پاسخم شدم اما دیدم که برادر مسلمان 

 بدونما آماده معرکه بود و برای پاسخ هیچ چیز نداشت. باالخره برای خود و ایشان دعا کرده بحث 
 پاسخ خاتمه بخشیدیم. 

 

 با حرمت 
 شفیق همدم
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