
ش -ه 1401خلص کاکردها ودست آوردهای ریاست مجمع علمی از بابت برج عقرب سال   

 مقدمه:

ریاست مجمع علمی بادر نظر داشت استقامت کاری والیحه وظایف سپرده شد اش درراستای تنویر اذهان عامه جلوگیری از 

طریق تهیه وصدور انحراف واستفاده نادرست از کتب ورسایل مطبوع داخلی وخارجی وارایه تبلیغ وارشاد دینی کارنموده از 

نکریم های خطاطی شده تفاسیر کتب ورسایل ورفتن به وزرات های دفاع فتاوی وابراز نظر های شرعی بررسی وتطبیق قرآ

 داخله وامنیت ملی اهداف خویش رابه پیش می برد که خلص گزارش انجام شده مطابق به پالن دست داشته ذیال ارایه میگردد.

 خلص گزارش انجام شده.

گردد وسه بخش رااحتوا میکند.فعالیت های اینریاست بادرنظر داشت پالن طرح شده درسه بخش تقسیم می  

بخش تهیه وصدور فتاوی وابراز نظر های شرعی واصله از اشخاص وافراد ومراجع بیرونی وخارجی وزارت که  –الف 

( فتوی تهیه وصادر گردیده است.15دربرج اسد سال جاری از طریق آمریت افتا ومفتیان کرام مربوط به تعداد ) دراین بخش  

( عنوان ابراز نظر 6قرآنکریم های خطاطی شده تفاسیر کتب ورسایل دینی ومضامین از جمله ) بخش بررسی وتطبیق –ب 

( عنوان میشود از طریق آمریت تحلیل وتوسعه علمی وکارشناسان بخش کارصورت 11( عنوان مضامین دینی که جما )5)

 گرفته است وجدول نیز موجو می باشد.

ان آمریت کارباقوتهای نظامی این بخش از اینکه بعد از تحوالت اخیر وبه پیروزی بخش تبلیغ وارشاد دینی توسط کارمند  -ج 

رسیدن امارت اسالمی افغانستان به معرفی کارمندان آن بخش به وزارت های دفاع ملی امور داخله وامنیت ملی موفق نگردیده 

ی وعلمی همرای دیگر آمریت ها کار میکنند.الی مر ثانی کارمندان کارباقوتها دربخش بررسی کتب ورسایل وتهیه مضامین دین  

 

 

 



 شماره مجموع فعالیت های پالن شده دریک ماه فعالیت های انجام شده دریک ماه فعالیت های معطل شده دریک ماه فعالیت های آغاز ناشده دریک ماه
( فتوی درپاسخ به 15ه تعداد )ب جریان دارد کار جریان دارد

 استفتاهای واصله تهیه وصادر
 گردیده است.

( فتوی 200به تعداد )  ءدربخش افتا
 درماه حمل باید تهیه وصادر گردد.

1 

دربخشی هم کار وبررسی جریان  کار جریان دارد
 دارد

( جلد قرآنکریم کتب 6) به تعداد
( عنوان مضامین دینی 5ورسایل و )
( عنوان میشود کار 11که جمعا )

 باالیش صورت گرفته است.

راز نظر ها:دربخش بررسی واب  
( جلد قرآنکریم کتب 100به تعداد )

ومضمور دینی ورساله درماه حمل باید 
 بررسی شود.

2 

نسبت عدم برقراری ارتباط با  جریان دارد نداریم
ارگانهای امنیتی دربخش بررسی 

 کتب وتهیه مضامین کار میکند

در بخش تبلیغ وارشاد در ارگانهای 
 امنیتی

3 

 

مطابق به الیحه وظایف ترتیب وتقدیم است. 1401کاری برج عقرب سال قرار شرح فوق گزارش   

 اجرائیه

 

 

 

 

 

 

 

 



 گزارش مفصل وفعالیت های پالن شده اجراآت ودست آوردها

 الف: فعالیت های اجراء شده ودست آوردها )نتایج(

گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های  دست آوردها )نتایج های اجراء شده
 اجراء شده

قه بندی فعالیت هاطب   شماره 

به پاسخ استفتاهای واصله پرداخته شده 
ومشکالت شرعی ودینی هموطنان مان 

مرفوع گردیده است که دست آورد 
خوبی درعرصه دینی وشرعی به ملت 

 می باشند.

( عنوان فتوی درماه اسد سال 15به تعداد )
به پاسخ استفتاهای واصله از مراجع  1401

وصادر گردیده استمختلف رسمی تهیه   

بخش تهیه واصدار فتاوی   1 

 

باالی قرآنکریم کن=تب ورسایل 
ومضمون دینی کار صورت گرفته 
وقناعت هموطنان مان فراهم گردیده 
است که دست آوزد بهتز وخوبی 

 درعرصه فرهنگی وعلمی می باشد.

( جلد قرانکریم کتب وسایل 6تعداد )
به راکارباالش صورت گرفته وباالی یک عدد 
( 5وسایل کار جریان دارد وهمچنان به تعداد )

عنوان مضامین تهیه وبه مجله پیام حق ارسال 
( عنوان میشود.11گردیده است که جمعا )  

قرانکریم کتب رسایل وغیره ... بررسی  2 

نسبت عدم موفق شدن به هم آهنگی در 
 وزارت های دفاع ملی

امور داخله و امنیت ملی کار دربخش 
وتبلیغ ارگانهای متذکره اغاز ارشاد 

نگردیده وکارمندان مربوط دربخش 
های بررسی ومضمون ومقاله نویسی 
باآمریت های دیگر مصروف بوده 

 وهمکاری می نمایند.

سبت عدم ا تباط 
وهم آهنگی کار 
 انجام نشده است

باید کارهای ذیل صورت 
 میگرفت

ارشاد وتبلیغ در ارگانهای بیرونی وزارت امور داخله 
وامنیت ملی محبس پلچرخی ومرکز اصالح وتربیت اطفال 

 والیت کابل.

3 

(15دریک هفته به تعداد ) //      //  //         
(60روز ودرماه تعداد)  
(720روز ودرسال تعداد )  

روز باید علمای اینریاست 
دز ارگانهای بیرونی تشزیق 
برده وارشاد وتبلیغ خویش 

 را ارائه
 

       //  //      // 

       //  //      // 

       //  //      // 

هت اجراآت بعدی به شما ارساله ش ترتیب  ودرضمیمه مکتوب ج 1401قرار شرح فوق گزارش برج عقرب سال    

 

 



ش-ه 1401جدول فتاوای تهیه شده در ریاست مجمع علمی از بابت برج عقرب سال   

مستفتیاسم  نمبر مکتوب تاریخ  شماره عنوان فتاوی 
11/4/1444 استفتاء از ریاست محترم محمد  442 

 یوسف
فتوی درمورد حکم فرق آوردن درمیان اوالدها 

 با دادن جایداد وامالک
1 

11/4/1444 اء از محترم سیدجوادتاستف 444   2 فتوی در مورد حکم طالق معلق به شرط 

11/4/1444 اء از محترم عزیز هللاتاستف 446  ادعای سهم وراثت ما  فتوی در مورد حکم 
 دربعد از هشت سال.

3 

11/4/1444 اء از محترم عبدالرحمنتاستف 448  فتوی در مورد حکم اقرار گرفتن خواهران  
 بخاطر نگرفتن میراث

4 

14/4/1444 اء از محترم قاری عطاهللاتاستف 457  فتوی در مورد حکم بخشش وهبه همودن پدر  
 جایدادش

5 

14/4/1444 محمد یوسف  اء از محترمتاستف 459  فتوی در مورد حکم زن ناشزه که از خانه  
بیرون میشود بدون اجازه شوهر وتفاضای مهر 

 از شوهر

6 

14/4/1444 عطاءهللا فایق  اء از محترمتاستف 461  فتوی در مورد حکم سهم میراث مفقود داالثر  
 متروکه

7 

14/4/1444 عبدالمالک اء از محترمتاستف 463  فتوی در مورد حکم هبه کردن شخص یک مال  
 را برای یک پسرش دز زندگی خود.

8 

14/4/1444 ششتی گل  اء از محترمتاستف 465  فتوی در مورد حکم تبدیل نمودن زمین مسجد  
 وقفی به جای وزمین دیگر

9 

17/4/1444 عبدالعلیم اء از محترمتاستف 467  عقد مزارعت ومغارسه فتوی در مورد حکم   10 

17/4/1444 استفتاء از محترم حاجی  469 
 عبدالصبور

فتوی درمورد حکم اعتبار دادن به اسناد خرید 
 موتر

11 

18/4/1444 استفتاء از اهالی محترم ولسوالی  473 
 سیدآباد میدان وردک

فتوی در مورد حکم ادای نماز جمعه در قریه 
 جات به اذن حاکم وقت

12 

19/4/1444 ابودجانه. استفتاء از محترم 476  فتوی در مورد حکم ورزش نمودن طبقه اناث  
 درخارج از منزل وخانه هایشان

13 

19/4/1444 ه فروزان بنت استفتاء از محترم 479 
 خیرمحمد.

طالق مکرروادعای نفقه  فتوی در مورد حکم
 زن از شوهرش.

14 

20/4/1444 وحیدهللا استفتاء از محترم 484  دعوای وراثت درمال  فتوی در مورد حکم 
 خریداری 

15 

بااحترام   ریاست مجمع علمی ترتیب وصحت است. 1401قرار شرح فوق جدول فتاوی برج عقرب   



 1401 جدول ابراز نظر ها ومضامین از بابت برج عقرب سال 

 شماره عنوان مراجع ابراز نظر نمبر مکتوب تاریخ
6/4/1444 خیریه کمک به مؤسسه محترم  436 

 مردم افغانستان
کار باالی کتاب تاریخ خلفای راشدین صورت 

 گرفته است.
1 

14/4/1444 کار باالی یک نسخه قرآنکریم بخط احمد خسرو  تعلیمات دینی وتدریب ائیمه 455 
 چاپ ترکیه

2 

17/4/1444 کار باالی یک رساله تخت عنوان رشد شخصیت  محترمه مشرفه ضرابی. 471 
دیدگاه اسالم.طفل از   

3 

26/4/1444 ریاست تعلیمات دینی وتدریب  496 
 ائمه

کارباالی رساله تحت عنوان مختصر علم حال 
 صورت گرفته است

4 

26/4/1444 از مؤسسه محترم خیر یه  498 
 کمک به مردم افغانستان

کار باالی کتاب سیرته النبی ص ) السیرته النبی 
 البن هشام به زبان انگلیسی

5 

جریان دارد کار .  //          // کارباالی کتاب الرحیق المختوم به زبان پشتو  
 جریان دارد

6 

27/4/1444 پیام حقبه مجله   500  ځه فضلیت مضمون تحت عنوان ) د جمعه لمان 
 او حکم(

7 

//          //  // پیام حقبه مجله    8 مضمون تحت  عنوان ) برتری عیادت مسلمانان 

//          //  // پیام حقبه مجله    9 مضمون تحت عنوان ) اخوت اسالمی( 

//          //  // پیام حقبه مجله    10 مضمون تحت عنوان ) سیاست خارجی( 

//          //  // پیام حقبه مجله    11 م کې لومړیتوبونه(مضمون تحت عنوان ) اسال 

 

ترتیب وصحت است. 1401علمی از بابت برج عقرب قرار شرح فوق جدول ابراز نظرها ومضامین علمی ریاست مجمع   

 بااحترام


