
1401گزارش کاری مختصر دفاتر ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد از بابت ماه حمل سال   

 

( عناوین خطبه تفصیلی نمازهای جمعه به دو زبان ملی کشور ) دری وپشتو(4تعین وتحریر ) – 1  

  پیرامون: )فرضیت زکات، فواید ومستحقین آن( 5/1/1401رخ خطبه نماز جمعه مؤ 
 پیرامون: ) فضایل وبرکات ماه مبارک رمضان( 12/1/1401رخ مؤ خطبه نماز جمعه 
  ب ومسایل روزه ماه مبارک رمضان(پیرامون : ) آدا 19/1/1401 رخمؤخطبه نماز جمعه 
   پیرامون) فضایل ومسایل اعتکاف درماه مبارک رمضان( 26/1/1401 رخمؤخطبه نماز جمعه 

ی برای ماسال یلی هللا علیه وسلم( و اقوال فقهاتهیه مواد از آیات قرآن کریم واحادیث نبوی ) ص -2

 ( عنوان خطبه به دو زبان ملی ) دری وپشتو(.4)

 ( عنوان مقاله غرض چاپ آن در مجله پیام حق قرار ذیل است:2تهیه ) -3

 مقاله تحت عنوان: )فضیلت ده هه اخیر ماه مبارک رمضان(

 رمضان( مقاله تحت عنوان:) فضائل ومسائل اعتکاف در ماه مبارک

 .ثبیت جهت قبله مساجد جدید االعمارتعین وت -4

 24/1/1401تثبیت جهت قبله مسجد عثمان بن عفان ناحیه هفدهم مؤرخ 

 11/1/1401تثبیت جهت قبله مسجد حضرت عیسی ناحیه هفدهم مؤرخ

 11/1/1401تثبیت جهت قبله مسجد کنذزی ها ناحیه چهارم مؤرخ 

 10/1/1401مؤرخ  مفه ناحیه چهارابوحنیتثبیت جهت قبله مسجد امام 

 ارشاد وتبلیغ در دو مسجد توسط اعضای آمریت ارشاد و دعوت: -5

  11مربوط ناحیه  4/1/1401ارشاد و دعوت پیرامون: ) سیرت النبی( در مسجد عثمان غنی مؤرخ

مربوط ناحیه  17/1/1401ارشاد و دعوت پیرامون ) فرضیت زکات، فواید ومستحقین آن( مؤرخ: 

 ششم 

توزیع جدول افطار وسحری ماه مبارک رمضان والیت های پنجشیر، پروان، کاپیسا، میدان وردک،  -6

 لوگر ووالیت کابل.

 10حمل الی 15از اشتراک در جلسات توزیع فرش که از طرف کشور ترکیه کمک گردیده بود -7

 1401ثور

بشردوستانه از طریق  ناشتراک اعضای مسلکی آمریت ارشاد و دعوت در سمینار تحت عنوان قانو-8

 برگزارشده بود. 8/1/1401موسسه جیواکال مؤرخ 



( عنوان خطبه تحت عناوین مختلف توسط مدیریت های انسجام مساجد مربوط توزیع و از 4تعداد ) -9

 تطبیق گردیده است.طریق منابر مساجد 

( محراب مسجد در نواحی مختلف شهر کابل 40ترتیب جدول فرش جهت توزیع برای تعداد ) -10

 به مرجع مربوط.وارسال 

( قطعه اوقات افطار وسحر که از طرف ریاست اطالعات و آگاهی عامه 2675توزیع تعداد ) -11

به مساجد نواحی شهر کابل صورت ارسال گردیده بود از طریق مدیریت های انسجام امور مساجد 

 گرفته.

طرف شب هنگام ختم قرآنکریم استفاده زدر قطع بلند گوهای آنعده مساجد نواحی شهر کابل که ا -12

 مینمودند و باعث آزار واذیت مردم میگردید اقدام صورت گرفته است.

ن حوزه ناحیه مذکور با مسؤلی 1/8/1443تدویر شورای علما وامامان مساجد ناحیه هشتم بتاریخ  -13

تحت عنوان ) حمایت از امارت اسالمی قوانین نافذه کشور وکنترول وکاهش مصرف برق ونل آب 

 مساجد.(

قطعه بروشور ارسالی ریاست اطالعات و آگاهی عامه از طریق مدیریت های انسجام  200توزیع  -14

 مساجد به مساجد نواحی شهر کابل صورت گرفته.

( قطعه عرایض که در موارد مختلف مواصلت ورزیده اجراآت بموقع 15داد)ثبت و راجستر تع -15

 صورت گرفته است.

شریف حضرت عثمان غنی مربوط ناحیه چهارم  نل آب برای مسجدوزیع یک شیر دهن درمورد ت -16

 اقدام صورت گرفته است.

نواحی شهر کابل درمورد معرفی شش تن از علما ذریعه استعالم های جداگانه درمساجد مختلف  – 17

 اقدام گردیده است.

ازآب نل مسجد لب سرک فاضل بیک مربوط ناحیه پنجم که طور غیرقانونی استفاده میشد،  – 18

 درقطع آن اقدام گریده است.

الزهرا  برق سه فاز برای مسجد شریف فاطمة ت سه نفری جهت تثبیت نیازمندیئتوظیف هی  - 19

 صورت گرفته است. 28/1/1400مربوط ناحیه ششم که بعد از بررسی گزارش ارایه نموده اند بتاریخ 

( محراب مسجد در نواحی مختلف شهر کابل اقدام بموقع صورت 5درحل وفصل منازعات تعداد ) – 20

 گرفته است.

تدویر حلقات  مسول،نظارت وکنترول از نظم ونظافت صرفیه برق، آب بود وباش افراد غیر  -21

 ( محراب مسجد نواحی شهر کابل صورت گرفته است.782درسی وپاپندی پرسونل مساجد از تعداد )

عامه از طریق مدیریت های و آگاهی ( جلد مجله ارسالی ریاست محترم اطالعات 200تعداد ) -22

 انسجام مساجد نواحی به مساجد توزیع گردیده است.



( محراب مساجد نواحی 15برق کابل درمورد مشکالت برق تعداد )ریاست ارسال مکتوب به  -23

 مختلف شهر کابل جهت رفع مشکالت اهالی وتنویر مساجد اقدام بموقع صورت گرفته است.

 ( گانه شهر کابل صورت گرفته است.22ت کاری مدیران ونگرانان نواحی )نظارت از اجراآ -24

( گانه به مساجد 22ف مدیران ونگرانان نواحی )از چهار عنوان خطبه روز جمعه که از طر – 25

 شهر کابل توزیع شده بود بررسی صورت گرفت است.

 والسالم

 مفتی عبدالحمید شهید

 سرپرست ریاست ارشاد وانسجام مساجد

 

 


