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همراه با جناب عالیقدر آقای عارف بامیان جلسه اعضای کمیته نهضة العلمای والیت 
 :رحمن سفیر محترم کشور دوست اندونیزیا

 

 هر بامیان والیت کمیته اعضای متعاقبا   گردید آغاز مجید هللا کالم  از آیات با جلسه نخست

 و بامیان والیت از را رحمن عارف عالیقدر جناب بازدید و گرفته معرفی به را خود یک

 سوی از ذیل پیشنهادات و گفتند آمدید خوش و نمودند قدردانی نهضت کمیته بالخصوص

 .گردید پیشنهاد سفیر جناب به وال آن کمیته

 تجارب و افکار تبادل جهت کشور دو علمای بین های سفر•

 بامیان والیت در نهضت جوانان برای تحصیلی های بورسیه نمودن فراهم•

 بامیان والیت در نهضت علمای برای بورسیه نمودن فراهم•

 

 های وعده و نمودند خرسندی اظهار دیدار این از رحمن عارف عالیقدر جناب متعاقبا   و

 اخیر در و دادند را بامیان والیت در نهضت کمیته اعضای پیشنهادات زمینه در همکاری

 .رسید پایان به موفقیت با جلسه

 

 

با مؤسسه تحقیقاتی افغانستان نوین که در این جلسه نهضة  العلمای افغانستان ةجلسه نهض

 .العلمای افغانستان به معرفی گرفته شد
NUA had a fruitful introductory meeting with ANRSO yesterday issues 
of cooperation and working for the peace and strengthening bilateral 
relations were discussed. 

 

 جلسه با اعضای جامعه مدنی

 جوانان برای افغانستان العلمای نهضة معرفی موضوع روی 2017 اگست 2 مؤرخ جلسه

 گان کننده اشتراک برای و گردید برگزار اندونیزیا دوست کشور سفارت در مدنی جامعه و

 نهضة رهبری عضو حیات عبدالستار آقای سوی از مفصال   افغانستان العلمای نهضة

 معرفی به افغانستان العلمای نهضة زنان کمیته عضو جاهد پرینا خانم و افغانستان العلمای

 .شد گرفته

 

اعضای هیأت رهبری نهضة العلمای افغانستان ایام 

عید سعید اضحی را به کافه مردم عزیز افغانستان و 

عرض میدارند و از تهنیت مسلمانان جهان تبریک و 

بارگاه ایزد متعال خواهان صلح سراسری در تمام 

جهان و بخصوص کشور عزیز مان افغانستان می 

 .باشیم
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 اداب قربانی نمودن در شریعت اسالم

Tamoi Mosque 

Sultan Salahuddin 

Mosque 

Shah Alam Blue 
Mosque 

:  له حضرت ابوهریرة څخه روایت دی چی رسول هللا فرمایلی دی

هللا تعالی تر هغه پوری په مومن سړی او مومنه ښځه د ده په نفس 

اوالد او مال باندی امتحان او ازمیښت راولی ترڅو چی له هللا تعالی 
.سره په داسی حال کی مخ شی چی پر ده هیځ ګناه نه وی پاتی  

 از اصالتا پیشاپیش را اضحی سعید عید

 اعضای طرف از نیابتا و خود طرف

 تمام برای افغانستان العلمای نهضة محترم

 غیور ملت خصوصا و اسالمی امت

 .میداریم عرض تهنیت و تبریک افغانستان

 پنج روز و الحجه ذی هفتم روز امروز

 روز یعنی الحجه ذی هشتم روز شنبه

 الحجه ذی نهم که جمعه روز و عرفه

 .میباشد قربان سعید عید اول روز میباشد

 داریم قرار مبارکی های روز و شب در

 در بدانیم را ها روز و شب این قدر باید

 نزد در که اعمالی از یکی متبرک ایام این

 میباشد، قربانی همانا هست محبوب هللا

 عبارت :درلغت قربانی :قربانی از تعریف

 ی وسیله آنچه و شدن نزدیک از است

 اصطالح در و میباشد، هست هللا به تقرب

 به آن خاص شرائط با حیوان کردن ذبح

 مسائل و شرائط و آداب .عبادت نیت

 همه و ایم شنیده ها بار و ها بار را قربانی

 قربانی آداب و شرائط باید میدانیم،

 چند باشد حیوانی چگونه که شود مراعات

 نماز از بعد قربانی ایام و .باشد داشته سال

 سوم روز غروب از قبل تا و شروع عید

 غروب از قبل تا اگر و دارد ادامه

 قربانی همان قیمت کند قربانی که نتوانست

 خوب چه  .بدهد فقیر یک به میتواند را

 کسی چه به قربانی که بدانیم تا هست

 برای قربانی :جواب هست؟ الزم و واجب

 صاحب و مقیم بالغ عاقل مسلمان، شخص

 صاحب هست، الزم و واجب نصاب

 هوائج تمام از بعد یعنی چی؟ یعنی نصاب

 نداشته مشکالت که صورتی در زندگی

 هزار سه و بیست و نباشه دار قرض باشد

 را شخص این باشد داشته نقد افغانی

 اصلی مقصد .میگویند نصاب صاحب

 و الهی رضایت آوردن دست به قربانی

 در درجات رفتن باال و او به شدن نزدیک

 قربانی اصلی مقصد حاال .میباشد هللا نزد

 نموده بیان حج ی سوره در ج هللا خود را

 قربانی پوست و گوشت که فرموده و است

 که چیزی یگانه ندارد ارزش هللا نزد در

 گانش بنده ی تقوی دارد ارزش هللا نزد در

 ایشان ( 37 ی آیه حج ی سوره) میباشد

 علیه هللا صلی هللا رسول که گفتند ادامه در

 صالحه اعمال انجام مورد در نیز سلم و

 اعمال که گفتند و نمودند تاکید ایام این در

 زید .دارد ارزش بسیار ایام این در صالحه

 که کرد سوال هللا رسول از ارقم ابن
  چیست؟ قربانی ذبح حکمت

 :که فرمودند سلم و علیه هللا صلی هللا رسول

 :پرسید باز ابراهیم، تان پدر از هست سنتی

 هللا رسول میرسد؟ چیزی چه ما برای

 هللا گوسفند موی و پشم هر مقابل در فرمودند

 حدیث در و .میدهد حسنه و ثواب شما برای

 سلم و علیه هللا صلی هللا رسول جناب دیگری

 واجب آنها به قربانی که کسانی فرمودند

 هم حال این با دارند مادی امکانات و هست

 (عیدگاه) ما ی مصلی به نمیکنند قربانی
   نیز دیگری تعریف همچنان .نشوند نزدیک

 :که شد گفته و گرفت صورت قربانی از

 برکت یعنی قربانی سخاوت یعنی قربانی

 یعنی قربانی تجارت در رونق یعنی قربانی

 فداکاری یعنی قربانی صداقت دادن نشان

 حاضر هللا راه در مال و جان با یعنی قربانی

 و شدن تسلیم یعنی قربانی خالصه و شدن

 .تعالی و سبحانه هللا دستور از اطاعت

 ارتباط دهه این به که دیگری موضوع

 دین بزرگان میباشد، دهه این فضائل میگیرد

 ی دهه یکی میشمردند بزرگ را دهه سه

 الحجه ذی اول ی دهه دیگر و رمضان اخیر

 روز مورد در و .محرم اول ی دهه دیگر و

 روز این در که میشود اشاراتی نیز عرفه

 شده امت این برای دین اکمال و نعمت اتمام

 که فرمودند هللا رسول که شد اشاره و هست

 گماهان بگیرد روزه را عرفه روز که کسی

 بخشیده بعدش سال یک و قبل سال یک

 عائشه المومنین ام از را حدیثی بعد .میشود

 :فرمودند ایشان که میشود روایت صدیقه ی

 غیر نیست روزی هیچ که فرمودند هللا رسول

 آزاد جهنم آتش از بندگان که عرفه روز از

 که شد گفته تشریق تکبیرات مورد در .شوند

 و عاقل مسلمان هر برای تشریق تکبیرات

 و هست واجب جوان و پیر زن و مرد بالغ

 عرفه روز صبح نماز از بعد از آن وقت

 چهارم روز عصر نماز از بعد تا و شروع

 که هست الزم مردان برای دارد ادامه عید

 بلند که باشند تنها چه و جماعت در چه

 آهسته که هست الزم ها زن برای و بگویند

 تکبیرات .بگویند فرض نماز هر از بعد

 الاله اکبر هللا اکبر هللا) هست چنین تشریق
  .الحمد هلل و اکبر هللا اکبر وهللا االهللا

National Mosque 
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اعالمیه نهضة العلمای افغانستان در رابطه به حمله تروریستی باالی 
 مسجد امام زمان

 "قُتِلَت ذَنب   بِأَی  "
 باالی ش هـ 1396 سنبله 3 مؤرخ جمعه روز تروریستی حمله افغانستان العلمای نهضة

 الفاظ شدیدترین به را است گذاشته برجا زخمی و شهید ها ده از بیش که زمان امام مسجد

 طوریکه .داند می دین معاییر و اساسات تمام با مخالف آنرا نمودن محکوم و تقبیح ضمن

 اسمه فیه یذکر ان هللا مساجد منع ممن اَظلم َمن و" :فرماید می کریم قرآن در کریم خداوند

 مساجد از را مردم کند می منع که کسی آن از تر ظالم کیست :ترجمه ".خرابها فی وسعی

 هیچکس ظالمتر نیست) آن ویرانی و تخریب در ورزد می تاالش و گردد یاد وی نام تا خدا
 .!(کس چنین از
 این زخمیان برای و جمیل صبر شهدا های خانواده برای و برین جنت حادثه این شهدای به 

 .میدارد تمنا متعال ایزد بارگاه از عاجل شفای حادثه
 مبین دین بیایید که است این جنگ درگیر های گروه تمام به افغانستان العلمای نهضة پیام

 و افراطیت دین اسالم نسازید، دار لکه شرعی غیر و ناپسند اعمال این انجام با را اسالم

 را تروریستی اعمال این است، وحدت و دعوت دین بلکه نیست، نژادی و قومی تعصبات
 .بیاندازند تفرقه اسالم مذاهب بین باشد تا میدهند انجام دین و اسالم دشمنان همانا

 را خویش وحدت تا مینماید تقاضا اسالمی مذاهب تمام از نهاد این حساس موقع این در 

 خنثی را دارد جریان مان عزیز کشور در هاییکه دسیسه همدلی و وحدت با نموده، حفظ
 .نمایند

 والسالم
 نهضة العلمای افغانستان

 2017/27/8 – 5/سنبله/1396
  
  

 

 کشههوراعالمیههه نهضههة العلمههای افغانسههتان در رابطههه بههه حههواد  اخیههر 

اسد جشن استرداد استقالل افغانستان را به  28نهضة العلمای افغانستان 

کافه ملت غیوور افغانسوتان تبریوک و تهنیوت عورض میوداریم و همچنوان 

خود را در غوم ملوت کوه در حووادث اخیور کشوور منجملوه حادثوه والیوت 

باستانی هرات کوه در مسوجد جوامع جوادیوه رخ داد، حادثوه میرزاولنوگ 

که تعدادی از هموطنان شهید و زخمی شودند و حادثوه تلوخ دیگور کوه در 

والیت ننگرهار بوقوع پیوست از طریق بمبارد هوایی توسط طیاره بی 

سر نشین تعدادی از هموطنان ما را شهید و زخمی نمودنود و از بارگواه 

ایزد متعال خواهان صلح سراسری در کشور عزیز مان افغانسوتان موی 

  .باشد

 

  االیووووووه." ان الووووووذین یحبووووووون آن تشوووووویع الفاحشووووووة: "قووووووال هللا تعووووووالی

به اساس استناد به آیه شریف در این حاالت که مردم موا در غوم و رنوج 

بووه سوور مووی برنوود و شوواهد حوووادث نوواگوار مووی باشوویم بیایوود کووه تجلیوول از 

جشن استقالل را به ترتیب ختم هوای قرآنکوریم و اتحواف دعوا بوه ارواح 

شهدا و شفاء برای زخمیان وطن انجام بدهیم، تا باشد کوه موورد رحوم و 

 .مرحمووووووووووووووووووووووووووت هللا تعووووووووووووووووووووووووووالی قوووووووووووووووووووووووووورار بگیووووووووووووووووووووووووووریم

و نباید به کارهایکه قلب عده از اهل وطن ما را جریحه دار بسازد و یا 

 .سوووووووووووووبب نوووووووووووووا امیووووووووووووودی شوووووووووووووان گوووووووووووووردد دسوووووووووووووت بوووووووووووووزنیم

 افغانستانتل دی وی 

 

 والسالم
 العلمای افغانستاننهضة 
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