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عنوان خطبه تفصیلی به دو زبان ملی ) پشتو و دری( ۴هیه  وترتیب ت – ۱  

   تحت عنوان  ) نعمت حریت آزادی  ۲/۷/۱۴۰۰رخ ؤتوزیع خطبه روز جمعه م

 واستقالل(

   تحت عنوان ) رفتن به کشور های غیر  ۵/۹/۱۴۰۰ رخؤمتوزیع خطبه روز جمعه

 اسالمی از دید شریعت اسالمی(

  تحت عنوان ) آفت های آسمانی واسباب  ۱۲/۹/۱۴۰۰رخ ؤمتوزیع خطبه روز جمعه

 آن(

   تحت عنوان ) حقوق زنان از نظر اسالم( ۱۹/۹/۱۴۰۰ رخؤمتوزیع خطبه روز جمعه 

  یری از منکرات گعنوان ) جلوتحت  ۲۶/۹/۱۴۰۰ رخؤم توزیع خطبه روز جمعه

 وظیفه هر مسلمان است(

هت اطالع رسانی ومنسجم نمودن تمام علماء وامامان مساجد نواحی مختلف شهر کابل ج  - ۲

ه تحت عنوان همکاری علما پیرامون اوضاع جاری، حجاب گاشتراک در تاالر خیمه لویه جر

 وغیره.طبقه اناث، سرقت ها، قمار نوشیدن مشروبات الکولی 

امام مسجد شریف  ای وترمیم خانهای  در مورد حفر یک حلقه چاه، باز سازی وضوخانه – ۳

 رفت.گت صورت آناحیه اول شهر کابل اجرا اه مربوطگعید

هم شهر کابل راب مسجد در مربوطات ناحیه دوازدیک مح رت در مورد اعماآاجرا – ۴

 برویت درخواست اهالی

 جد.محراب مس ۱۰۵۰به تعداد  دجانظارت از حلقات درسی مس – ۵

از  آگاهی عاعهاطالعات و جلد مجله پیام حق ارسالی ریاست محترم  ۴۵۰تعداد به  – ۶

 ردید.گهای مساجد نواحی به مساجد توزیع طریق مدیریت 

 رفته است.گت صورت آنفر پرسونل اجرا ۵۶سبکدوشی تعدادانفکاک و درمورد – ۷

آب،  ،صرفیه برقل از بابت محراب مساجد نواحی شهر کاب ۱۱۵۰کنترول و بررسی از  – ۸

 باش افراد غیر مسوؤل.یری از بودوآن و جلوگموجودیت پرسونل 

 موضوع اختالفی درنواحی مختلف شهر کابل. ۴حل وفصل  – ۹

 اه اخالق در اسالم.گتحت عنوان جای ءتهیه مقاله – ۱۰



 نظر فقهاءرفتن انسان از گتهیه مقاله تحت عنوان اجاره  -۱۱

 وادونو ته تلل  د اسالمي شریعت له نظرهییه مقاله تحت عنوان غیر اسالمی هته  -۱۲

 تهیه مقاله تحت عنوان حقوق زن در اسالم. – ۱۳

 اه اسالم.گهیه مقاله تحت عنوان نکاح از دیدت  -۱۴

 .۸/۹/۱۴۰۰بتاریخ  ۱۶تثبیت جهت قبله مسجد شریف الفتح ناحیه   - ۱۵

 ومرسول مکاتیب یومیه.ارسال  – ۱۶
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