
 شه 1401سال  جدیازبابت برج مجمع علمی ریاست  یکارکردهاگزارش از

 :مقدمه

ازکتب ریاست مجمع علمی بادرنظرداشت استقامت کاری والیحه وظایف سپرده شده اش درراستای تنویراذهان عامه؛جلوگیری ازانحراف واستفاده نادرست 

ازطریق تهیه وصدورفتاوی وابرازنظرهای شرعی؛ بررسی وتطبیق قرآنکریم های  کارنموده ورسایل مطبوع داخلی وخارجی وارائه تبلیغ وارشاد دینی

اهداف خویش را به پیش می برد که خلص گزارش انجام شده مطابق ؛کتب ورسایل و رفتن به وزارت های دفاع؛داخله وامنیت ملی تفاسیر خطاطی شده؛

 .به پالن دست داشته ذیآل ارائه میگردد

 .شدهگزارش انجام 

 میکند. درسه بخش تقسیم میگردد وسه بخش را احتوا طرح شدهت های اینریاست بادرنظرداشت پالن فعالی

سال جاری  اسدکه دراین بخش دربرج بیرونی وخارجی وزارت رعی واصله ازاشخاص وافراد و مراجع الف ـ  بخش تهیه وصدورفتاوی وابرازنظرهای ش

 ( فتوی تهیه وصادرگردیده است.28مربوط به تعداد)مریت افتاء ومفتیان کرام آازطریق 

 که( عنوان مضامین دینی 4( عنوان ابرازنظر)6ازجمله )ومضامین دینی بخش بررسی وتطبیق قرآنکریم های خطاطی شده؛ تفاسیر؛ کتب ورسایل  –ب 

 .و جدول نیزموجود می باشد تازطریق آمریت تحلیل وتوسعه علمی وکارشناسان بخش کارصورت گرفته اسعنوان میشود  (10جمعآ)

این بخش ازاینکه بعد ازتحوالت اخیرو به پیروزی رسیدن امارت اسالمی افغانستان توسط کارمندان آمریت کارباقوتهای نظامی، بخش تبلیغ وارشاد دینی  –ج 

الی امرثانی کارمندان کارباقوتها دربخش بررسی کتب ورسایل به معرفی کارمندان آن بخش به وزارت های دفاع ملی؛امورداخله وامنیت ملی موفق نگردیده 

 .کارمیکنندهمرای دیگر آمریت ها وتهیه مضامین دینی وعلمی 

 

 

 

 

 

 



 فعالیت های آغازناشده دریک ماه فعالیت های معطل شده دریک ماه فعالیت های انجام شده دریک ماه مجموع فعالیت های پالن شده دریک ماه شماره

 ( فتوی200:به تعداد)افتاءدربخش  1

 باید تهیه وصادرگردد.حمل در ماه  

 

 

به درپاسخ ( فتوی 28) به تعداد

تهیه وصادرگردیده استفتاهای واصله 

 .است

 کارجریان دارد جریان دارد

 

 

 

 

 وابرازنظرها: دربخش بررسی 2

ومضمون ( جلد قرآنکریم؛کتب 100به تعداد)

 شود.باید بررسی حمل ورساله در ماه دینی 

 

کتب قرآنکریم،جلد ( 6) به تعداد

 دینی مضامین( عنوان 4)وورسایل 

 کار میشود( عنوان 10جمعآ )که 

  .صورت گرفته است باالیش 

بررسی دربخشی هم کارو

 جریان دارد

 کارجریان دارد 

 

 

 درارگانهای دربخش تبلیغ وارشاد 3

 امنیتی. 

 

 نسبت عدم برقراری ارتباط با

 دربخش بررسیارگانهای امنیتی 

 کتب وتهیه مضامین کارمیکنند 

 نداریم جریان دارد

 .مطابق به الیحه وظایف ترتیب وتقدیم است 1401سال  جدیقرارشرح فوق گزارش کاری برج 

 اجرائیه                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفصل وفعالیت های پالن شده؛اجراآت ودست آوردها گزارش

 ای اجراء شده ودست آوردها)نتایج(.الف : فعالیت ه

 ارسال است.به شما ه ش ترتیب ودرضمیمه مکتوب جهت اجراآت بعدی  1401سال  جدیقرارشرح فوق گزارش برج 

 دست آوردها )نتایج فعالیت های اجراءشده(
 گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های

 اجراء شده 
شماره طبقه بندی فعالیت ها

 

 به پاسخ استفتاهای واصله پرداخته شده ومشکالت شرعی 

 گردیده است که دست آورد خوبی ودینی هموطنان مان مرفوع

 درعرصه دینی وشرعی به ملت می باشد.

 

  1401سال  قوسدرماه  ( عنوان فتوی28تعداد )به 

 به پاسخ استفتاهای واصله ازمراجع مختلف رسمی تهیه       تهیه     

 گردیده استوصادر

 1 بخش تهیه واصدارفتاوی

کارصورت گرفته ومضمون دینی باالی قرآنکریم؛کتب ورسایل کار

 وقناعت

 هموطنان مان فراهم گردیده است که دست آورد بهتر

 وخوبی درعرصه فرهنگی وعلمی می باشد.  

 

کارباالیش صورت گرفته وباالی یک عده کتب وسایل را قرآنکریم،  ( جلد6تعداد )به 

پیام ( عنوان مضامین تهیه وبه مجله 4وهمچنان به تعدا) کارجریان داردکتب ورسایل از

 .( عنوان میشود10حق ارسال گردیده است که جمعآ)

 

 

 بخش بررسی قرآنکریم ؛ کتب ؛ رسایل وغیره...

2   

نسبت عدم موفق شدن به هم آهنگی دروزارت های دفاع 

 ملی؛

امور داخله وامنیت ملی کاردربخش ارشاد وتبلیغ ارگانهای 

آغازنگردیده وکارمندان مربوط دربخش های  متدکره

مقاله نویسی باآمریت های دیگر مضمون وبررسی و

 مصروف بوده وهمکاری می نمایند.

 کارانجامنسبت عدم ارتباط وهم آهنگی 

 است نشده

 

 باید کارهای ذیل صورت         

 میگرفت 

 

 

 

 

 

بخش ارشاد وتبلیغ در ارگانهای بیرونی)وزارت 

 دفاع؛امورداخله وامنیت ملی؛محبس پلچرخی و

 اطفال والیت کابل.مرکزاصالح وتربیت 

3  3        3 

 (    15در یک هفته به تعداد)            //           //                         //

 (60روز ودرماه تعداد )       

 (720روزودرسال تعداد)       

 روز باید علمای اینریاست در     

 ارگانهای بیرونی تشریف برده       

 ارشاد وتبلیغ خویش را ارائه      

 نمایند.

//                         //         // 

//                       //           // 

//                       //            // 



 
  ه ش1401سال جدیبرج ازبابت ریاست مجمع علمی تهیه شده دری اجدول فتاو

 شماره عنوان فتاوی اسم مستفتی نمبرمکتوب تاریخ

27/5/1444 610 
ریاست محترم استفتاء 

  اوقاف والیت کابل.

ادای نمازجمعه درقریه های فتوی درمورد حکم 
ولسوالی خاک جباروالیت کابل تهیه وصادر گردیده 

.است  
1 

27/5/1444 605 
استفتاء ریاست محترم 

 اوقاف والیت کابل.

فتوی درمورد حکم ادای نمازجمعه درقریه باغگی 
ولسوالی خاک جباروالیت کابل تهیه وصادر گردیده 

.؟است.  
2 

30/5/1444 613 
حاجی ازمحترم  استفتاء 

 .محمد طاهر
فروش امتیازشهرت محض دکان.فتوی درمورد حکم   3 

30/5/1444 621 
محمد  ازمحترماستفتاء 

 هاشم.
گرفتن ودادن رشوت ازدیدگاه حکم فتوی درمورد 

.اسالم  
4 

1/6/1444 623 
سید محترم استفتاء از

 صالح الدین.
فساد اداری واختالس.فتوی درمورد حکم   5 

2/6/1444 632 
احمد ازمحترم استفتاء 

 .شاه
.اجاره زمینفتوی درمورد حکم   6 

3/6/1444 638 
ریاست اوقاف ازاستفتاء 

 والیت پکتیا.
ادای نمازجمعه درقریه های فتوی درمورد حکم 

.مربوط ولسوالی های والیت پکتیا  
7 

 امارت اسالمیازاستفتاء  671 4/6/1444
قتل تعذیری مجرم متکررقبل فتوی درمورد حکم 

.ازتطبیق مجازات  
8 

 مارت اسالمی.ازااستفتاء  673 4/6/1444
تطبیق وتنفیذ تعذیری به صورت فتوی درمورد حکم 

 علنی.
9 

4/6/1444 676 
زلمی محترم ازاستفتاء 

 خان.
میراث ودعوا باالی جایداد کسب  فتوی درمورد حکم

.کرده فرزند  
10 

7/6/1444 682 
ورثه  محترم استفتاء از

 میرزا محمد.
میراث یک دخترکه ازمرحوم فتوی درمورد حکم 

.مانده استمیرزامحمد باقی   
11 

7/6/1444 684 
ورثه میرزا ازاستفتاء 

 .محمد
وصیت هبه واقراری برای یکی فتوی درمورد حکم 

.ازوارثین درحالت نزع  
12 

8/6/1444 687 
محمد استفتاء ازمحترم 

 موسی.
.زکات دین وقرضفتوی درمورد حکم   13 

8/6/1444 689 
احسان  استفتاء ازمحترم

 .هللا
.فسخ نکاح توسط محکمهفتوی درمورد حکم   14 

10/6/1444 697 
قاری استفتاء ازمحترم 

 حبیب الرحمن.
.طالق به الفاظ کنائیفتوی درمورد حکم   15 

10/6/1444 699 
قاری استفتاء ازمحترم 

 عبدالوهاب.
درزمین مواشی  لغرس نمودن نهافتوی درمورد حکم 

 ومرعی.
16 

 .محترم تازه گلاستفتاء از 701 12/6/1444
مسجدی که درزمین عصب شده فتوی درمورد حکم 

.ساخته شده است  
18 



 

 

.حکم فسخ کردن بیع قطعی ازطرف بایعفتوی درمور  .استفتاء ازمحترم وحیدهللا 709 12/6/1444  19 

14/6/1444 711 
استفتاء ازمحترم میالد 

 جان.
فتوی درمورد حکم گم شدن مال شخصی که که ازنزد 

گردیده است. شرکت انتقال دهنده مفقود  
20 

14/6/1444 713 
استفتاء ازوزارت محترم 

 سرحدات اقوام وقبایل.
 21 فتوی درمورد حکم خواندن نمازجمعه دراماکن دولتی.

 استفتاء ازمحترم کنجه. 722 17/6/1444
فتوی درمورد حکم دعوای حق وراثت که نسبت 
 قدرت مند بودن مدعی علیه سالها ترک شده بود.

22 

17/6/1444 727 
استفتاء ازمحترمه بی بی 

 طاهره.
فتوی درمورد حکم فسخ نامزادی ازمحترمه بی بی 

 طاهره.
23 

17/6/1444 729 
استفتاء ازمحترمه بی بی 

 زرغونه.
 24 فتوی درمورد حکم الحاق طالق صریح به بائن.

 استفتاء ازمحترمه حصونا. 731 17/6/1444
فتوی درمورد حکم طالق قبل ازدخول ومصارف 

 ضمنی دراین عقد.
25 

 26 فتوی درمورد حکم گروی مروجی. استفتاء ازمحترم صفی هللا 735 17/6/1444

24/6/1444 749 
عبدالمنان محترم استفتاء از

 نیازی
فتوی درمورد حکم قیمت زمین مشفوعه درصورت 

 بدل شدن دو زمین.
27 

نصاب وشرط شهادت درطالق.فتوی درمورد حکم  استفتاء ازمحترم سمیع هللا 751 24/6/1444  28 

ریاست مجمع علمی ترتیب وصحت است. 1401جدیقرارشرح فوق جدول فتاوی برج    
 بااحترام

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1401سالجدی برج ازبابت ومضامین ابرازنظرها  جدول  

ترتیب وصحت  1401جدیبرج ریاست مجمع علمی ازبابت  علمی ومضامین شرح فوق جدول ابرازنظرهاقرار

 است

 بااحترام

 

ابراز نظرمراجع  نمبرمکتوب تاریخ  شماره عنوان 

1/6/1444  ازطریق انتشارات کتب بیهقی 630 
کارباالی دوجلد قاعده نورانی صورت گرفته 

 است.
1 

24/6/1444  753 
ازطریق گمرک میدان هوائی 

 کابل.
ازخارج کارباالی یک نسخه قرآنکریم واصله 

.صورت گرفته استکشور  
2 

0 0 
 .ریاست اوقافازطریق 

 والیت بلخ.
یک نسخه قرآن کریم ازوالیت بلخ کارباالی 

.جریان دارد  
3 

0 0 
.انتشارات کتب بیهقیاز  

الرحیق المختوم به لسان پشتو کارباالی کتاب 
 جریان دارد.

4 

0 0 
.ازانتشارات کتب بیهقی  

 نقل او ددانسان اوتوحید تعریف کتاب کارباالی 
.جریان دارد عمل سره  

5 

       ازانتشارات کتب بیهقی   0 0
 تحت نام حقوق په انسانیت او کتابکارباالی 

.جریان دارد شریعت  
6 

//           //  //  به مجله پیام حق 
دگناهونو خخه خان ساتل )مضمون تحت عنوان

(اونقصانات یی  
7 

//          //  // (.ت استغفاراهمیمضمون تحت عنوان) به مجله پیام حق   8 

//          //  //  به مجله پیام حق 
مذمت دروغ ازدیدگاه مضمون تحت عنوان )

(.اسالم  
9 

//             //  // اهمیت سالم دادن واحکام مضمون تحت عنوان) به مجله پیام حق 
 آن(

10 


