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 ده؟ ناهګ رهیبک ولږغ او دلیاور قيیموس د ایآ
 
 بله وادیه دغه د وروسته ېجناز له الناصرعبد جمال ولسمشر پخواني د مصر د ،ېمخ له ویرسن د ړۍن عربي د
 له یې کې جنازه په او شوه هړم کې الک م۱۹۷۵ په وه؛ لور امام وی د ېچ ړېنومو. وه لثومک ام د جنازه خيیتار
 هندوستان په ۍاون رهیت. وو شامل کې په هم خانیش ېنځی االزهر د ېچ کړو ونګډ انویمصر اتویز خهڅ ونویمل لورڅ
 وی له نو شوه؛ هړم ریکشګمن لتا  ،ړېسندرغا کېلرون شهرت والړین د ېلړت ېپور صنعت فلمي د وادیه دغه د کې
 مشهور کې ستانکپا په. ودهښو غمرازي ګمر په ېهغ د نورو او انوکهیس مسلمانانو، هندوانو، روډی خهڅ اردیمل

 خپلو کخل وطن د ږزمو خو ي؛کیږ لیو ترنم یا هکمل ته جهان نور او غزل شاهنشاه ته حسن مهدي ي،ړسندرغا
 . وایي مانډ ته وړسندرغا او هنرمندانو

 دلیل. شوه ېباند ېباند ېدالن رهډی وډیو يړسندرغا اماتور وی د کې وڼپا په ویرسن زویولنټ د ؛ېاندړو ځېور وڅ
 د یې به عمر ایيښ ېچ وانځ دغه. وهي ېپر ډېملن او خاندي دي؛ تاو را خهڅ هغه له کخل رډی ستهیاښ ېچ يکیږ
 ښېن وهلو د یې غومبوري او تندي په او ېشو رلڅی یې ڼېلستو ؛ېنجګ یې لک  اک چپه وي؛ ځترمن الوک ۳۰ او ۲۵
 ېرډی د ،ېپل ېغل نکیمس دا او يکیږ پورته ګېلو نیش او لمبه سره خهڅ ېآل له قيیموس د یې مخامخ. اريښک
 . وريګ انیدر رانیح کې حال په ۍوسیما او ۍوسیب

 ګنڅتر ۍهمدرد د ېم سره وانځ دغه له. مکړ کې چرت په هم زه دلویل ېصحن ېدغ د ر،څی په نورو د هکل
 په یتعال هللا ېچ ید نه یلمس( ع) آدم هغه د ړېغاسندر دا ایآ ؛ېشو ونوکندیت په کې ذهن په ېتنښپو جوابه ال ېنځی

 د ڼېوګ ګڼې ېد د هم وانځ دغه ایآ ي؟کړو سجده میتعظ د ته مخلوق نټیخ دغه ېچ کړو امر ته وکمالئ کې عرش
 امتي هللا رسول د  خاوند، ېلمک د هم وانځ دغه ایآ ؟ید نه مستحق درناوي د او خاوند رامتک انساني د ېغوند وکخل
 یې آالت او ېشو لکړور سزا ته وړسندرغا کې اوړپ نیزر نيړلوم په اسالم د ایآ ؟ید نه داواریپ ېخاور ېدهم د او

 په ده؟ هټغ هم خهڅ ولوک بتیغ او لویو درواغو د ناه،ګ ولوږغ او لویو د سندرو د ایآ دي؟یشو ولځسو ای یشو مات
 هم ایب خو ،یشو لګڼ مور ناهونوګ ولوټ د او ېراغل کې میرک قران په رتهک ۲۵۱ لمهک ذبک د ېچ کې حال ېداس
 .اچوي نه الس ته وانیرګ دروغجن د کوڅ

 دا ولډ یڅه په او می ردګشا ټمنټپارډی د زمیژورنال او خیتار د پلوه له کمسل د( یزکمل) زه! وکلوستون قدرمنو
 ژندلیپ نوځی د ړۍن المياس د ېچ مکړو به هڅه ېول حرامه؟ هک ده حالله قيیموس: میووا ېچ لرم نه جرئت او حق
 رکټاډ امام، القباء مسجد خيیتار نيړلوم د کې اسالم په. دمکیږ مخته ېستاس ېفتواو وکونڅیړ او عالمانو نيید شوو
 د: )وایي ېداس کې رامګپرو خپل په ېالر له ونیزیلوټ ۍدب د ېارلسمید په جون د الک م۲۰۱۶ د المغامسي صالح
 مږشپ په سورت د لقمان د او شته نه تیآ یڅه ه،ړا په يکوونږغ د ېهغ د او قيیسمو د کې تیآ یڅه په میرک قران

 د«  اَْلَمعَاِزفِ »  کې ثیحد په بخاري حیصح د. لري معنا خبرو زویباب او بوتو اوتو د« اْلَحِدیثِ  لَْهوَ »  کې تیا
 (. دي حرام یې لګڼ حالل نایقی ېچ ده معنا په آالتو د یقیموس
 په عتیشر او ېفقه د ېچ القرضاوي وسفی رکټاډ پوهاند، نامتو االزهر د او رئیس يځپوهن د اتویشرع د قطر د
 ېوی د ۲۹ په جون د الک م۲۰۱۸ د سره ونیزیلوټ له ېریالجز د لي،یکل تابونهک اتیز خهڅ ایاو له یې کې برخه
. شته نه متن/ نص حیصح او ندګرڅ ومک هړا په ېنه او حرمت د سندرو د: ) ېچ هکړ وتهګ په کې څتر په ېمباحث
  بولي، حرامه قيیموس ېچ کوڅ هغه. ده حرامه ولهټ هغه ای او ده حالله ولهټ قيیموس ېوندګ ېچ میوا نه دا زه ېول
 د ېباند وښځ لمنو کپا په او لوړخو مال د میتی د سود، شرابو، زنا، قتل، له قيیموس به دوئ ېچ يکیږ نه مانګ نو

 نن ېچ لبانيکال عادل خیالش  امام، ېپخوان الحرام مسجد د کې حال نیع په(. يګڼو ناهګ رهیبک چهک په ولوګل تور ناروا
 او مباحه سوچه قيیموس او ېتلل ېاندړو امهګ دوه وی اخلي، برخه کې اعالنونو تجارتي په رامووډ او فلمونو د سبا

 ېد په مشران ېمدرس ېمهم د وبندید د او باز بن عبدهللا مفتي،  ټغ ېشو وفات عربستان سعودي د رګم. يګڼ حالله
 . ده حرامه هڼب ۍاوسن قيیموس د ېچ دي باور
 کې ۍوانځ په کمال امام»  د یټېن ېشتمیو دوه په ۍجنور د الک م۲۰۲۲ د کېشب ېوالړین ېریالجز د پلوه، بله له
 د العسقالني حجر ابن د قیتحق دغه. دهکړې خپره نهڅیړ دهږاو وهی ادیالص محمد د ېالند عنوان تر( ولهږغ قيیموس
 ېمنور ېنیمد په ژوند په( ص) محمد حضرت د ېچ يیکل تیروا په تابک مشهور د« الصحابة تمییز في اإلصابة»

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Malakzay_W_music_awredel_gona_da.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Malakzay_W_music_awredel_gona_da.pdf


  

 
 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 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
 

 د ریالقد فتح د نهڅیړ همدغه. ېدلینوم لهیجم او ارنب حمامه، اسماء، ېچ ېدیاوس ښځې کېوهون چمبه لورڅ کې
 د ېعائش حضرت د او ېلمس قیالصد رکابوب حضرت د ېچ ریزب بن هللا بدع)  :يږاک حواله په ېانکشو امام مؤلف،
 همدغه. ولوږغ«  رباب عربي»  عود ته بادار خپل به ېهغ ېچ درلوده( نزهیو) هیجار وهی ،ید یزو اسماء خور
 علي حضرت او بیص غمبریپ حضرت د ېچ کوڅ طالب، یاب بن جعفر بن هللا عبد حضرت ېچ وایي یاځ بل امام
 (. ولک زمزمه هم اشعار سره رباب د ته هللا عبد حضرت به ېهغ او لرله خادمه ؛ید یزو اکاک هکس د بیص
 مؤلف«  الموطأ»  تابک منلي رډی د ثویحد د او یرګمل فهیابوحن امام د ېچ انس بن کمال امام: ) يیکل نهڅیړ ادهی
 مخه ته ېفقه او ثویحد او  حفظ میرک قران یې ېمشور په مور ېخپل د خو ولهک زده قيیموس کې واليیوچنک په ؛ید
 ېشو ستر همدلته ،یدلیږیز کې ېمنور ېنیمد په ي،یږادی هم امام په حجاز د ېچ محدث ستر دغه مذهب خپل د. هکړ
 د او ارښ کمبار دغه په( ص) محمد حضرت د ېچ يیږندګرڅ خهڅ ېد له: وایي ادیالص. ید تابعي یې پالر او

 زده قيیموس لیخ بل ای لیخ وی وکخل او وو موجود آالت قيیموس د ،کې ځمن په عنهم هللا رضي نویتابع او اصحابو
 (.ولهږغ او ولهک

 هم یې تیمسئول ناهګ د او ید خړا ېعبادت نید د ېاځ په ېدیعق د  ل،ځلمان نیاټوالن د او دلیاور ل،یو سندرو د
 ،یشو ادونهی فسادونو اخالقي وړناو راز راز او رشوت ،ۍپګڼک بت،یغ د کې تابک ليڅسپی په یتعال هللا د. ید فردي
 او تلو تله په لتورک د نید لهک ېچ وي دا ستونزه زهیولنټ او ريکف وهی ږزمو ایيښ. نشته ادونهی او نوم قيیموس د خو
 هګستر په المخلوقات اشرف د ته انسان هر ږمو هک وي غوره به ومرهڅ. اغوندو ور چپن نید د ته رواجونو لهک
 د او خالق له ،یاځ په ارډ د خهڅ دوزخ ای نظام منکوا د عبادت او وکړ عام لچرک درناوي د یاځ په لوټر د ؛وروګو

 !! وکړو خاطر په ېنیم د سره مخلوق د هغه
 ېلوستال او ېتالک پته ېد په کې لګوګ او نلیچ وبټیوی ،کسبویف په هغه د ېانګوډیو او ېنیکل ېنور والیکل د
 :شئ
 Wali Malakzay  
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