
  1401گزارش برج قوس ریاست ارشاد و انسجام امور مساجد از بابت سال 

 تهیه وترتیب خطبه های جمعه :

 4/9/1401لت های منافقین واجتناب ازآنها ( خطبه نماز جمعه پیرامون ) عالمات وخص -
 11/9/1401خطبه نماز جمعه پیرامون ) اهمیت وضرورت نفاد حدود قصاص وتعزیرات شرعیه  (  -
 18/9/1401خطبه نماز جمعه پیرامون ) حقوق حاکم شرعی ومسؤلیت های شان دربرابرملت  (  -
 25/9/1401د طویانه جواز شرعی ندارد  ( خطبه نماز جمعه پیرامون ) مهر، خاص حق زن منکوحه است واخ -
 تهیه یک عنوان مقاله تحت عنوان ) انواع فتنه وفساد و اضرار آن (  -
 ( نفر از ایمه درمساجد 2اعزام اعضای مسلکی غرض معرفی ) -
  22/9/1401( مؤرخ 4مسجد شریف امام ابوحنیفه ناحیه ) -1
  22/9/1401( 4مسجدشریف غالم دستگیر برکی ناحیه ) -2

 ( محراب مسجد :7ودعوت در)  ارشاد

ارشاد دعوت پیرامون )مهر، خاص حق زن منکوحه است واخد طویانه جواز شرعی ندارد( مسجد رنگریزها مربوط  -
  28/9/1401( مؤرخ 4ناحیه )

ارشاد دعوت پیرامون )مهر، خاص حق زن منکوحه است واخد طویانه جواز شرعی ندارد( مسجدحضرت یعقوب   -
  29/9/1401مؤرخ ( 10مربوط ناحیه )

مربوط  مسجد جابرانصارارشاد دعوت پیرامون )مهر، خاص حق زن منکوحه است واخد طویانه جواز شرعی ندارد(  -
  20/9/1401( مؤرخ 10ناحیه )

مربوط  مسجد قندهاری هاارشاد دعوت پیرامون )مهر، خاص حق زن منکوحه است واخد طویانه جواز شرعی ندارد(  -
  22/9/1401( مؤرخ 4ناحیه )

مربوط  مسجد حنظله ارشاد دعوت پیرامون )مهر، خاص حق زن منکوحه است واخد طویانه جواز شرعی ندارد(  -
  29/9/1401( مؤرخ 4ناحیه )

مربوط  مسجدچاریارکبارارشاد دعوت پیرامون )مهر، خاص حق زن منکوحه است واخد طویانه جواز شرعی ندارد(  -
  12/9/1401( مؤرخ 10ناحیه )



دی پیرامون ) اوقات نمازهای پنجگانه ، نماز خوف ، نمازمسافر ف سجده سهوومسایل مربوط به آن ( همه درس ارشا -
 روزه درمسجد ریاست مساجد برای کارمندان و کارکنان ریاست های این تعمیر 

 بخش خطبه :

( محراب مسجد جامع دراوقات 1461( عنوان خطبه تفصیلی نماز جمعه تعین وترتیب شده جمعابه تعداد )4توزیع ) -
رسمی و غیررسمی نواحی شهرکابل دریعه استعالم وطرق ممکنه جهت نشر و ابالغ حکیمانه آن ازطریق امامان ، خطباء 

واوقاف والیات کشور به کر به ریاست های ارشاد، حج ومنابرمساجد وهمچنان ارسال عنوان وتفصیل خطبه های فوق الد
 منظور توزیع آن به مساجد مربوطه وارایه گزارشات از صورت توزیع وتطبیق آن درمساجد 

کنترول ومراقبت از حضور فعالیت پرسونل مساجد، پاکی وصفائی، حلقات درسی و جلوگیری ازبود و باش افراد  -
 ( محراب مسجد 825ابل به همکاری مراجع دیربط به تعداد )غیرمسؤل ومشکوک درمساجد نواحی شهرک

مراقبت و بررسی برق ونل آب دولتی مساجد، جلوگیری از اسراف ، سرقت واستفاده غیرمشروع از منابع مساجد به  -
 ( گانه شهرکابل 22( محراب مساجد نواحی )819تعداد )

 تدویرشورا امامان وخطبای نواحی شهر کابل !

درمسجد عیدگاه به همکاری آمریت استخبارات مسؤلین  13/9/1401امان مساجد ناحیه اول به تاریخ تدویر شواری ام
 امرباالمعروف مسؤلین ناحیه وحوزه مربوطه تحت عناوین دیل :

تامین امنیت ، اتحاد ، اتفاق و همبستگی دربین علماء ومسؤلین ناحیه مربوطه ، انتخاب رئیس شوراومعاونین و  -
 پاکی و صفائی محیط زیست محریر شورا و 

درهوتل پنج ستاره واقع سرکوتل با همکاری مسؤلین امر  23/9/1401تدویر شورای علمای ناحیه هفدهم به تاریخ 
و امامان ناحیه باالمعروف ، حوزه واستخبارات ناحیه مربوطه تحت عناوین دیل : انتخاب رئیس جدید شورای علماء 

 اتحاد ، اتفاق و همآهنگی علماء و مسؤلین ناحیه مربوطه  –ائی محیط زیست پاکی وصف –تامین امنیت  –مربوطه 

درمسجد شریف بابای ولی تحت عنوان : تحکیم امنیت درجامعه  26/9/1401تدویر شورای علمای ناحیه دهم به تاریخ 
 انتخاب رئیس شورا و معاونین ومحریر شورا  –

 ثبت و راجستر :



( محراب مساجد والیات دردیتابس ریاست 902( محراب مساجد مرکز وتعداد)78ثبت وراجستر معلومات دقیق تعداد)
 ( محراب مساجد مرکز 1091وآبدیت معلومات )

 متفرقه :

 ( محراب مساجد ازطریق طرح وتطبیق میکانیزم های مناسب 6حل وفصل منازعات واختالفات موجوده درحدود ) -
تدویر مجالس با خطباء و امامان مساجد واستماع نظریات و پیشنهادات آنها در رابطه به انسجام بهتر امور مساجد و  -

 ارشادی 
( تن پرسونل مساجد و ارسال آن به مراجع مربوطه 37طی مراحل نمودن مراحل ابتدائی تقرر، تبدل و انفکاک حدود ) -

 جهت اجراات بعدی 
تبدل پرسونل ، رسمیت دررابطه به عرایض واصله  درموارد برق نل آب مساجد ، تقرر و اجراات اصولی و عندالموقع -

 ،ترمیم ،تجهیز وسایر موضوعات واموردیربط مساجد 
( جلد مجله پیام حق برای امامان وپرسونل مساجد نواحی شهرکابل به منظور ارتقای ظرفیت و انکشاف 200توزیع )  -

اهی سالم آنها از انجام فعالیت های وزارت ارشاد، حج واوقاف برای امامان سطج علمی ومسلکی پرسونل مساجد واگ
 مساجد نواحی شهر کابل 

 ( تن علمای جید کشوردربست کمبود به صفت امام وخطیب درنواحی مختلف شهر کابل 13معرفی ) -
 ( جلدخطبه عربی به مساجد نواحی شهرکابل 1000توزیع ) -

 نظارت :

 ( محراب مسجد 5ای مدیران ونگران در)نظارت از اجراات وفعالیت ه -
 ( عنوان خطبه نماز جمعه 4بررسی از) -
 ( محراب مسجد 16نظارت از اجراات وفعالیت های اعضای مسلکی )امام مؤدن ( در) -

 


