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 ۵۰1۲۱۰۵۱۰۲          :مطمئن نظرمحمد
 

 او ستونزې د مسجدونو اړوند ځینې خبرې
 

تر ټولو بد او ناوړه کار په مسجدونو کې د لمونځ کوونکو د بوټونو غال ده، نږدې د ښار په هر مسجد کې همدغه 
 .ستونزه شتون لري، په کلیوالي سېمو کې بیا الحمد هلل نشته

، او یا داچې وخت کې د بوټونو د ځای څارنه ؤشيحل یې دادی چې په نوبت سره پرله پسې څو ورځې د لمانځه په 
د غال د مخینوي له پاره کومه په مسجدونو کې هغه شورا چې د مسجد ستونزو اړوند پریکړې کوي، د بوټونو 

و ساتلو له پاره یوه افغانۍ غواړې او ټکټ مناسبه الر وسنجوي، په کابل کې د حاجي عبدالرحمن مسجد کې د بوټون
 .ورکوي، د ښارونو په لویو مسجدونو کې دغه هم یوه ښه طریقه کیدای شي
ولي چاره هم نه وي، اوس خو په ځینو فاتحو  ډیر ځله سړې شرمیږې چې بوټونه د لمانځه په وخت کې خپل مخته ږدي،

 .ولي په ځینو وړو فاتحو کې د بوټونو د غال امکان هم شته، يکې هم د بوټونو غال او یا ممکن په سهوه سره بدلیدل و

په مسجدونو کې یوبل ناسم کار دادی چې کله مالامام د فرض لمانځه وروسته سالم وګرځوی، دوه درې نفره هم 
 مهاله سمدستي ږغ کوي او د سوال او پیسو غوښتنه کوي، سمه ده دوی به غریبان وي، اړتیا به لري، ښه داده چې د

لمونځ کوي یا نفل  روسته د هغو لمونځ کوونکو چې سنتوار کړي، او د فرض لمانځه وآمسجد د باندي څادر 
 .نه کړی هتوجه ورخراب ذهن او دهغوئ

سوالګر هم د جمعې د خطبې په وخت کې څادر په دوو نفرو نیولي ګرځوي او په صفونو  اوس یو نوی کار کیږي
، مګر هیڅوک جرائت نه کوي چې ي، عادي سوالګر ويد مسجد طالبان نه و کې ګرځي پیسي ټولوي، دغه خلک

 .دغو خلکو سوء استفادې ته متوجه وي ذن او د مسجد شورا د هغوئ منع کړي، ښه داده چې د مسجد امام، مؤ
 سمه ده چې په ځینو مسجدونو کې د هغه مسجد د مالامام په خوښه طالبان د خطبې په وخت کې پیسې په څادر کې

 .څه نه وایم د اوس له پاره ټولوي، زه په دي اړه
حرام دی، کله چې نارینه د جمعې لمونځ اداء کړي،  امحرم له پاره پرته له ضرورت څخهاوریدل د ن د ښځې اواز

دغه ژړا دومره په زوره وي  هغه  نه داچې ږغ وکړي،  ځینې ښځې د پیسو ټولولو له پاره په لوړ اواز ژاړي،
 . لمونځ اداء کوي، دهغوئ توجه اړوي کسان چې سنت

پیسې  پاتې شيمیرمنې چې دلته له سوالګرو سره ماشومان هم وي، کله چې ځینو ښځو ته پیسې ورکول شي، نورې 
که د مسجدونو د شورا خلک په . هغوئ هم بده ورځ کوي، او ماشومان یې بیا سړي ډیر تکلیف کوي ورنه کړل شي

که چیرته اصل کې خو دغه کار . سمه کړل شي سوال طریقه د سوالګرو ددي اړه هم داسي فکر وکړي چې 
 .دغه ډول ناسمو کړنو مخنیوي او سمه چاره ورته وسنجوي هغوئ دنده ده چې د اسالمي نظام وي، د

اخترونو ورځو کې داسي بې کیفیته عطر کاروي چې د نورو خلکو د اذیت سبب  ځینې ورونه بیا د جمعې ورځ او د
خوشبو سنت ده، مګر هغه چې نور خلک ځینې تکلیف نه شي، د عطرو په انتخاب کې فکر کول  ګرځي، عطر او

 .په کار دي
ل داچې ځینې شرعي او دینې مسایل وي، په د ښارونو د مسجدونو ډیر زیات واک د مسجد له شورا سره وي، حا

د شورا کسان غواړي ځانته ډیر حقونه اړوند یې پریکړه باید له امام سره ومنل شي، مګر په ځینو وختونو کې د مسج
 .شورا مشر یې امام وي بیا به ښه وي که د. ورکړي
 ډېر جومات پر چې کوي، هڅه شخص نفوذ با هر. کېږي کارول توګه په سیالیو خیلي او کلیوالي د ونهجوماتځینې 
 دی، نه کار ناروا خو لپاره جومات د پاملرنه یعنې. کړي مات رقیبان خپل کې کلي په توګه دې په او ولري، تسلط
 کړي، کمزوری نفوذ اړخونو او خیلونو نورو د او کړی غښتلي نفوذ خپل چې کوي، لپاره دې د پاملرنه دغه دوی
 .وساتي ترې تاسې او موږ دې خدای دی، عمل ناورا سخت ډېر هم دا چې

د مال پېژندنه باید له ځینو ادارو  حج او اوقاف ریاست هم د مسجدونو په مالامامانو ځینې شیان تحمیل کوي، داچې
سره ثبت او راجسټر شي، داچې مالامام باید په ځینو وختونو کې ځینو ادارو ته راپور ورکړي، داچې مالامام باید په 

دولت تګالره په نظر کې ونیسې، او په ځینو وختونو کې د خطبو له پاره ځانګړې موضوع ورکول  خطبه کې د
دولت سره راجسټر دي، که مالامامان خپلواک او  مسجدونو کې او هغه مسجدونه چې د البته د ښارونو په. کیږي

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mutmaeen_n_de_masjedono_stonzi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mutmaeen_n_de_masjedono_stonzi.pdf
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ښه  ،زاده ټولنه وایآد خطیبانو یوه ځانګړې  که. هم هومره نه شي ورنه کیدالی ازاد نه وي، بیا نو د حق ویلو تمه
 .پریکړه کوالی د ویلو طبه کې یېاو هغه مسایل چې اړین وی د جمعې په خبه وای 

سانه آپه کلیوالو سېمو کې په مسجدونو کې خلک دنیوي او ډول ډول خبرې کوي، که امام تکړه وي مخنیوی یې 
هم په مسجدونو کې وي، او د ( ځای او توده کوټه ګرم) نو سړو سېمو کې خو د ژمې تاوخانهحتی په ځی. کوالی شي

 .ويژمې د بانډار ځای یې مسجد 
ځینې امامان د کلي، سېمې او یا مسجد مشر ته د هغه تر رارسیدو لمونځ ځنډوې، که څه هم ټاکلی وخت به پوره 
وي، دغه کار په نورو لمونځ کوونکو ښه نه لګیږي، ښه داده چې اول خو هغه مشر په خپل وخت لمانځه ته حاضر 

ل تابع وي، بل داچې نه ک   اجازه ورکړي، ځکه جز دشي، او که نه مالامام چې وخت پوره شي باید اقامت ویلو ته 
 .له دي کبله نور خلک انتظار شي چې هغه د کلي او یا مسجد مشر دی ترام دی او نه ثواب چې یو نفر تهاح

د مسجدونو د ډیروالي خبره په کلیو کې ده، یو کلی به وي، مګر کلیوال به رقابت کوي، په ډیره لنډه فاصله کې به 
کوونکې پکې  ، نه داچې مسجد وي خو لمونځه داده چې یو مسجد وي او لمونځ کوونکي ولريي، ښڅو مسجدونه و

ونکې، یو نه وي، په ځینو کلیو کې خو د ځینو مسجدونو دروازو ته قلف لویدلي وي، نه امام لري او نه لمونځ کو
هو که خلک ډیر  .یې مخنیوي وکړيباید کلیوال او علماء . وي، دغه ډول کړنه ګناه ده کور وي ځانته یې جوړ کړی

، بیا دي نږدې هم جوړ شي، لکه په ښارونو کې چې ډیر نږدې، حتی د پیداکړي لمونځ کوونکې وي او هر مسجد
، مګر دواړه مسجدونه چې وکتل شي ، ډیر خلک يسړک په یوه غاړه یو مسجد وي په بله غاړه به یې بل مسجد و

 .شتون لري پکې د لمانځه له پارهبه 
، او یا ، که کوم ځوان سرتور سر په لمانځه ودریږييځینو مسجدونو کې مسالئې خولۍ ایښې وښارونو کې په ه پ

ځینې نور واړه  دا ډول ، کلیوال په ښه سترګه ورته نه ګوري،خو د جنوب والیتونو کې لنګوټه پر سر ونه لري
مخنیوي له پاره خپل مقتیدان د اختالفونه وي، مګر کلیوال شخړې ته پري ورسیږي، ښه داده چې مالامام د فتنو 

 .یلو شخړې او جنګ ته خبره ونه رسیږياو په ځینو وړو مسا  . دوی اعمال د فتنې سبب نه شي وپوهوي چې د
 ه سم اومناسب د اودس کولو ځایونهوړو ښارونو کې مسجدوند کابل او په ټوله کې د افغانستان په ټولو لویو او 

نلري، اوس نوي غټ مسجدونه چې جوړیږي دغه ستونزه په نظر کې نیسي، ښه داده هغه زاړه مسجدونه چې دغه 
ستونزه لري او د اودس کولو له پاره د ځای ساحه ولري، ورته جوړ شي، او که د ځان مینځلو ځینې غرفي ولري، 

 .شي ؤه ښه وي، زه خو امید لرم چې په ژمې کې په کابل او سړو ښارونو کې د ګرمو اوبو تنظیم هم به ډیر خو دا
شته، اوبه  کیږي، سمه ده چې په کلي کې ویالې د کلیو په مسجدونو کې بالعموم د اوداسه ځای په نظر کې نه نیول

 .يانګړې ځای اړتیا و، د اوداسه له پاره د ځشي، ویالي نه وي روانې شته، مګر کله اوبه وچې
 دی، دود عادي یو کې سیمو اطرافي په دی، حجامت هغه کېږي، ترسره کې جوماتونو په چې عمل ناوړه ډیر بل یو
 .کمويورکلیوالو د سرونو او بریتونو ویښتیان  دد ساحې په دننه کې  جومات د او راځي ډم چې

لویه ستونزه چې موږ یې لرو هغه د میرمنو له پاره په مسجد کې ځانګړی ځای او یا ځانګړی مسجد نه شته، کله 
چې میرمن له کوره ووځي بیا نو هغه فکر کوي چې نور د لمانځه کولو چانس نه لري، په لویو الرو هم د لمانځه له 

وي، ښه به وای چې د نارینه ؤ د مسجد ترڅنګ یا خو پاره هیڅ ډول ترتیبات میرمنو ته په نظر کې نه دی نیول ش
او یا ورسره جوخت یو کوچنی د میرمنو مسجد شتون  او پرده پکې ولګول شي همدغه مسجد کې کوچنی ځای بېل

دې کار له پاره تر ټولو د همهغه مسجد مالامام ښه رول لري،  د .یرمنو له پاره د اوداسه بېل ځایولري، دا ډول د م
 .میرمنو له پاره د ځانګړي ځای اقدام وکړي د اړوند سیمې خلک قانع کړي، او عمالا چې د هغې 

ځینې کلیوال مسجدونه داسي وي چې مالامام ته ځانګړی اطاق نه لري، مالامام په هغه مسجد کې بستره ایښې وي 
مسجد وي، دغه  او مسجد یې د اوسیدو او ویده کیدو ځای وي، او ځینې خو داسي هم وي چې د مېلمه ځای یې هم

کړنه هم سمه نه ده، مالیان خلکو ته وایې چې په مسجد کې مه ویده کیږئ، خو کله چې دده په اړه سوال کیږي بیا 
 .وایې چې ضرورت دي، ښه داده چې کلیوال د مالامام د جال اوسیدو له پاره غم وکړي

داچې د مسجد نظافت باید زیات وساتل وي، حال  وختونه د خیرات ډوډۍ په مسجد کې د روژې میاشت کې او ځینې
باندي فرشونه اوار کړل شي، مګر په مسجد کې خلکو ته  د څخه شي، هو که ځای نه وی، ښه داده چې د مسجد

کومه ستونزه نه ده،  ولي که یواځي د روژه مات له پاره یوه خرما وي، بیا .ډوډۍ ورکول د مسجد نظافت خرابوي
 .په فرش توئیږي او یا کتغ د مسجد فرش بد بویه کوي، دا بیا سم کار نه دی خو که شړومبي

 انو ننویستلد ډیرو کوچنیو ماشوم ماشومان ښه دي چې د مسلمانانو دغه مهم او عظیم عبادت ووینې، مګر مسجد ته
 .نه لريد نورو لمونځ کوونکو توجه خرابوي، ولي که داسي ماشوم وي چې لمونځ کوالی شي، بیا ستونزه 
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کوونکو خیال نه  ي، ځینې کسان وي چې د نورو لمونځنفل لمونځ او سنت رکعتونه بهتره به وي چې د باندي ؤښ
ساتي، یو خو جماعت ورنه تیر وي، یا ناوخته راشي، بل نو بیا نفلونه هم ډیر کوي، د هغو لمونځ کوونکو الره یې 

وي، ځینې وروڼه خو داسي وي چې مسجد کې به ځای  بنده کړي وي چې هغوئ په جماعت سره لمونځ اداء کړی
ده د لمانځه مخکې تیر  دي ویره وي چې سړی یې په تیروتنه د خر کې والړ وي، دآوي، مګر بیا به هم د مسجد په 

 .شي، ښه داده چې دغو وړو ستونزو ته متوجه واوسو، او مالامامان په تکرار سره خپل مقتدیان مخاطب کړي
ي، ښه پوهیږي چې د جماعت وخت نږدې دی، مګر په سنت او یا نفل لمونځ ودریږي، کله ځینې داسي وروڼه و

رکوع ته نه وي تللی خو دوه رکعته او یا څلور رکعته پوره کوي،  دغه نفربه چې د جماعت اقامت وشي که څه هم
شروع وي، مګر دغه خطبه  د جمعې دورځي دوېم اذان او یا باید خلک وپوهول شي، ځینې بیا دومره نابلد وي چې

 .تړي نیت د سنت لمونځ ورور بیا هم
په ځینو کوچنیو مسجدونوکې تشناب د مسجد له محراب سره ډیر نږدې وي، ښه داده چې تشناب د محراب سره 

 .نږدي نه وي
 خو په هدیره کې مسجد وي، دغه اختالفي موضوع هم د مال په زیارت کې دننه مسجد وي، او یاځینې ځایونه 

 .انو له خوا روښانه کول په کار ديامام
په لویو ښارونو کلیو کې ډیری داسي پخوانی مسجدونه دي چې دهغه وخت سره سم د قبلې جهت یې دهمهغه 

هغه وخت د شرایطو او ظروفو په نظر کې نیولو سره موږ یې ډیر  دوختونود وسایلو او دالیلو له مخې ټاکل شوې، 
تګ کړی، ځینې داسي مسجدونه شته چې د قبلې زاویه یې تغیر لري، مګر که اوس چې ټکنالوژي پرمخاحترام لرو، 

د مسجد خلکو ته وویل شي، پر هغوئ درنه تمامیږي، وایې چې زموږ پلرونو او نیکونو همداسي همدغه جهت ته 
دله کړي او لمونځ کړی، نه له امام او نه هم  له بل چاسره خبره منې چې یواځي په مسجد کې دننه د فرش زاویه لږ ب

یې د قبلې لوری د مالامام د غفلت او ځینو نورو  نې لوی مسجدونه دي چې په لوی السځی. د قبلې جهت یې سم شي
قوم او  په اوس وخت کې په دي اړه د مالامامانو توجه ډیره اړینه ده چې و له کبله سم نه دی ټاکل شوی،سببون

 .ی سم کړي کوم چې ستونزه لريمسجدونو د قبلې لور مقتدیان وپوهوي، او د هغو
او تدریس له پاره دي، نه داچې خیراتونه، او بانډارونه وی، د ختمونو اړوند هم زموږ ، مسجدونه د ذکر، عبادت

 انو علماؤ خلکو ته دغه مسئله نه ده واضیح کړي، چې په مسجدونو کې ختمونه که کیږي په کوم ډول باید وي؟مشر
بالعموم فاتحې په مسجدونو کې اخستل کیږي، یو لوی سرخوږی دی، هلته به د دولت امنیتې په لویو ښارونو کې 

کسان هم راځي، عسکر او پولیس له بوټونو سره ننوځي، اول خو دغو امنیتې کسانو ته اړتیا څه ده چې په رسمې 
هم ستونزه ده چې دا . وخت کې فاتحې ته ځي، بل داچې مسجدونه یې د ذکر، درس او تدریس نه منع کړي وي

 .مسجدونه د فاتحو ځایونه ګرځیدلي دي
وروسته په شمار څو نور جای  رش ویړ وي، مګر بیا به د مالامامیو بل رواج دادی چې په مسجد کې پاک ښایسته ف

اضافي جای نمازونو  نږدې لومړی صف تر نیمایې پوري پهنمازونه غوړیدلي وي، او په ځینو مسجدونو کې خو 
ه ځینو مسجدونو کې بیا د هر سړي جای نماز معلوم وي، په مسجد کې د مالامام نه سواء د هیچا ځای ، پيډک و

 .ځانګړی کیدای نه شي
ته ځان نه شي حاضروالی، لمانځه جماعت  وخت د د څو ورځو له پاره چیرته ځي او یا کوم کله چې د مسجد امام

ه وخت کې د خلکو امامت وکړي، نه داسي څوک چې په ښه داده چې مناسب بل څوک غوره کړي چې د لمانځه پ
 .جهر لمانځه کې په قرائت کې د ډیرو تیروتنو سره سره بیا هم قرائت ته ادامه ورکوي

ري کړي، او یا خو پښې ځینې وروڼه چې بوټونو کې یې پښو بوی کړی وي، دیته توجه نه کوي چې هغه جرابې لی
په  ،په فرش دریږي، بیا فرش هغه بوی له ځان سره ساتيد مسجد سره همدغسې له بدبویه جرابو  پاکې پریولې،

له خیرنو جامو سره ... او ناو په ښارونو کې ځینې مستریا په خټو له چټلو پښتو سره ځینې بزګر کلیوالو سېمو کې
او بیا  پاکې لومړی پښې او جامې ښه داده چې. سره په صف کې دریږي و لمونځ کوونکونور په جماعت کې د

 .مسجد ته داخل شي 
، په صف کې دواړو لوروته يد ځینو دوستانو د خولې یو ډول بوی ځې چې اوږه یا بل داسي څه یې خوړلي و

د خولي  خوله پاکه ووینځې او هڅه وکړي چېتګ نه مخکې  تکیف کیږي، ښه به وي چې مسجد ته د څخهکسان ور
 .بوی ورک شي

ن کار دی، چې د دوو تنو ترمنځ ډیره فاصله نه وي، کوږ نه وي، واړه ماشوماد صفونو د ترتیب اړوند احتیاط په 
 .سپین ژیرو ته ځای پریږدي



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

ه دریشې لري، مګر کله چې سړی په نفل یا سنت لمونځ والړ وی، ځینې دغه کسان ڼمشکل دادی ځینې ورو یو بل
هغه بنین پورته شي، عورت یې  چې دریشې لري که دسړي مخکې والړ وي، او رکوع ته والړ شي، نو بیا یې

حتی کله خو چې په جلسه کې ناست وي هم یې عورت د شا نفر ته ښکاري، . ښکاره کیږي، ډیر احتیاط په کار دی
 .که څوک ووایې چې د شا سړی دي د سترګو نظر کښته ساتي دغه یې ځواب نه دی

کور دنالوستو غړو نه یاد کړی، ستونزه لري، که زموږ ټولنه نالوستې ده، ډیرو کسانو لمونځ له خپلو میندو او یا د 
کمت هم په پوره ح وئمالامامان په حکمت سره د کلي او مسجد خلکو ته لمونځ تکرار تکرار وښئې او بیا یې پر د

 .دي هم خفه کیږي چې ورته ووایې لمونځ دي سمه نه دی زده سره تیر کړي، ځکه زموږ خلک په
دقیقو  ۲انو ته په تکرار سره د لمانځه وروسته د یواجب، سنت او مستحب هم مقتد دا ډول د لمانځه او اوداسه فرض،

 .له اداء نه وروسته وویل شيانځه ه وخت فرض لمد یو، په ورځ کې یوځلکه له پاره 
ناورین دی، که په مسجدونو کې هغه آله ولګیږي چې د موبایل سیګنال  زنګ بیا هغه چې سندره وي، لوی د موبایل

یې کړي، په دي اړه الزمې الرښوونې  باید موبایل ته الس کړي، او بند ، یا داچې کله هم زنګ راځي هغه نفريبندو
 .مالامامان خپلو مقتدیانو ته وکړي

د مالامام له خوا د خطبې ویلو په وخت کې ځینې ځوانان خبرې کوی، په کار ده چې په تکرار تکرار سره دغه 
 .ه وخت کې باید خلک خبرې ونه کړیخبره خطیب وکړی چې د خطبې پ

، ښه به وی چې یا خو سم يپه ځینو مسجدونو کې لوډ سپیکرخراب وي، خو بیا هم مالیې د چاالن ساتلو هوس کو
 .شي او یا بیخې ګول شي

خته راشي امام هم خپل تقریر د جمعې لمونځ ځینې امامان خاص وخت ورته نه مراعت کوی، چې خلک ناو
د تقریر انداز او وخت چې معلوم وی، نیم ساعت، درې پاوه او یا یو ساعت، کله کله له ټاکلي ، بل داچې اوږدوي

 .وخت نه ډیر شي
په مسجد کې ډیری کسان له لمانځه وروسته او ځانګړې ډول د مازیګر لمونځ وروسته یا خو ذکر کوي، یا تالوت، 

 .چوي، د ذکر کوونکو حضور ورخرابويمګر ځینې وروڼه چې نوي داخلیږي په ډیر لوړ اواز سره سالم ا
ې داکار کوي، فکر کوي چې له پاره همداسي نیمګړي ساتل کیږي، هغه خلک چ او بسپتنو وځینې مسجدونه د چند

کړي بیا به د چندو دروازه پرې بنده شې، لویه ګناه کوي، چې د خدای په کور باندي نارواه تجارت  مسجدبشپړ
 .ې هم د ورته کار له پاره جوړوي او کارويکوي، دا ډول ځینې خلک مدرس

په لویو ښارونو کې د مسجدونو بندیدل هم ستونزه ده، یواځي په مشخصو وختونو کې خالصیږي، د جماعت د 
لمانځه کولو پرمهال، جماعت اصل د ټولنیزو اسالمي فعالیتونو مرکز دی، که ممکن وي چې خالص وساتل شي، 

 .يفرش غالکولو ویره نه و خو چې د پوډریانو له خوا یې د
  .پورته ځینې ټکې او خبرې وي، چې له ډیره وخته مې ذهن کې ګرځیدلي، امید دی چې په ورڼو درنې تمامې نه شي

 پای

 


