
 November/2017/29       تسامح ارگان نشراتی نهضت العلمای افغانستان               1396/قوس/8          12: شماره

 گزارش کنفرانس تجلیل از روز جهانی صلح

 افغانستان العلمای نهضة رهبری اعضای جلسه

 دفتر مقر در 2017 نوامبر 19 مؤرخ امروز

 روی و گردید برگزار نهضت این مرکزی
 .شد گرفته تصامیم و بحث ذیل موضوعات

 ترکیه صلح کنفرانس از مختصر گزارش
 اندونیزیا کشور به وفد سفر
 صلح عالی کمیسیون داراالنشاء با دیدار
 اندونیزیا اسالمی مرکز از دیدار

 به چاشت طعام صرف با موفقانه اخیر در برنامه و
 .رسید پایان

NUA Board Members’ meeting conducted today in NUA main 
office. 
During the discussions the following points were addressed: 
Brief report on peace conference in Turkey attended by Mr. Kakar 
Ulama expected travel to Indonesia as his Excellency Mr. Arief 
Rachman the Ambassador has recently mentioned in his meeting 
with Mr. Kakar 
Preparations for a meeting with High Peace Council Secretariat as 
soon as possible  
NUA Board Members visit form Indonesia Islamic Center 

مالقات جناب مولوی صاحب سید صالح الدین هاشمی رئیس نهضة العلمای افغانستان با وزیر 

 امور خارجه کشور اندونیزیا

 یکښکنفرانس په استانبول سولی د 

 دغه سولی د نیټی ویشتمی یو او شلمی په اکتوبر د
 په مؤسسی د (TAIM) د کښی استانبول په کنفرانس

 شرکت په پالو راغلو د څخه هیوادونو (۳۷) د نوښت

 د سره ملتونو مظلومو د او سولی د کښی نړی ټوله په

  العلماء نهضة افغانستان د .کړ پورته غږ مرستی
(NUA) مؤسسی نور د او(NECDO) کنفرانس پدغه 

 حاالتو روانو د افغانستان د چی ؤه اخستی برخه کښی

 ګډونوالوته کښی ناستو ګڼو په غونډی د اړو په

 په او سولی د ترڅو شول، ورکړی معلومات
 ګڼو د لپاره سمخت او جوړجاړی د کښی افغانستان

 ورته پام سیاستوالو او فعالینو ټولنو، مدنی د هیوادونو

 فرامنطقویقوتونو او منطقوی د افغانستان راوګرځوی،

 ژبنی او قومیت تعصب، د چی دی، ښکاری ګټو د

 شومو خپلو کښی هیواد پدغه سره اچولو په اختالفاتو

 افغانانو په دا اخلی، کار تری لپاره رسیدلو د ته موخو

 د باید چی لری اړه په رهبرانو په افغانانو د او

 وحدت ملی د واخلی ګټه څخه هوښیارتیا او زیرکتیا

 د منطقی فرا د او منطقی د هیواد سره مضبوطولو په

 د او ګټی وطن د .وژغوری څخه وزلوبی د قوتونو
 وکوالی څو تر کړی، وړاندی ګټو پخپلو ګټی ملت

 هیواد ترڅنګ سالمتی او تمامیت د افغانستان د شی

 او ترقی د کښی هیواد په او راولی سوله پاته تل ته
 .شی برابره زمینه پرمختګ
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سینگاپور -مسجد سلطان   

مالزی –کداه  –مسجد ظهیر   

 –اسالم آباد  –مسجد فیصل 
 پاکستان

 :داعی نخستین
 به را اسالم دعوت که مردیگبزر نخستین

 ) دمحم مان گرامي پیامبر   نموده تبلیغ مردم
 (ص
 موردش در (جالله جله) خداوند كه است

 ارسلناك انا النبي ایها یا }:فرماید مي

 هللا الي داعیا و نذیرا، و مبشرا و شاهدا
 (45 :االحزاب) {منیرا سراجا و باذنه
 ایم فرستاده ما اینه هر پیامبر اي ": یعني

 و دخنده مژده و (گواه) نشاندهنده  ترا

 او بحكم هللا بسوي كننده دعوت و ترساننده
 ."درخشان چراغي و

 در را امرش متعددي جاهاي در قران

 عدم و استمرار ادامهء دعوت به رابطه

 ،طوریكه میكند تكرار باربار ان ترك

 هدي لعلي انك ربك الي وادع} : میفرماید
 (67 :الحج) {مستقیم
 خود پروردگار بسوي كن دعوت و":یعني
 ."راستي راه توبه ایینه هر
 وال ربك الي وادع} :فرموده همچنان و

 (87 :القصص) .{المشركین من تكونن
 هرگز و خود رب بسوي بخوان و ":یعني

 امده دیگري جاي در ." مشركان از مشو

 ال و هللا اعبد ان امرت انما قل} : كه است

  :الرعد) {مأب والیه ادعوا الیه به اشرك

 كه نیست این جز بگو ": یعني  (36

 و را خدا كنم عبادت كه مرا شده فرموده

 و میخوانم او بسوي او، به نیاورم شریك
 ."من بازگشت اوست سوي به
 اعلي رفیق به نیكه زما تا نیز پیامبر و 

 وظیفه، گفت، وداع را فاني ودار ، پیوست

 نه آرام لحظه و برد پیش را دعوت
 .نشست
 :انبیاء همه، رسالت بخدا دعوت
 (السالم علیه ) انبیا همه وظیفه بخدا دعوت

 رسالت همین به را انها خداوند كه است

 بدون نیز انها كه است گماریده سترگ

  خدا به ایمان به را خود هاي امت استثنا

 كردند دعوت پرستي یكتا و (جالله جله)

 چنین (السالم علیه)نوح از قرانكریم

 الي نوحا ارسلنا لقد } كه میكند حكایت

 اله من مالكم هللا اعبدوا قوم یا فقال قومه

 بدرستیكه ": یعني  (59 :االعراف) {غیره

 گفت پس قومش بسوي را نوح فریستادیم

 نیست را خدا كنید عبادت من قوم اي
 ."وي بجز معبودي
  :فرماید می (السالم علیه) هود به راجع

 اعبدوا قوم یا قال هودا أخاهم عاد الی و }
 (50 :هود) {غیره اله من مالکم هللا

 ایشان برادر عاد بسوی فرستادیم و" :یعنی

 خدا کنید عبادت من قوم ای گفت را هود
 ."وی بجز معبودی هیچ را شما نیست را
 میکند آوری یاد (السالم علیه) صالح از و
 :که
 قوم یا قال صالحا، أخاهم ثمود والی }

 ) {غیره اله من مالکم هللا اعبدوا
 .(73 :االعراف

 برادر ثمود قوم بسوی فرستادیم و ":یعنی

 عبادت من قوم ای گفت را، صالح ایشان

 معبودی هیچ را شما نیست را، خدا کنید
 ."او غیر

 

 :میفرماید (السالم علیه) شعیب به راجع 
 قوم یا قال شعیبا، أخاهم مدین والي)

  :االعراف ) (غیره اله من لكم ما اعبدوهللا

 مدین قوم بسوي فرستادیم و : یعني (85

 من قوم اي گفت را، شعیب ایشان برادر

 هیچ را شما نیست را خدا كنید عبادت
 .او غیر معبودي

 (جالله جله) خدا پیامبران همه ترتیب این به

 عبادت از بیزاري و یگانه خداي پرستش به

 كریم قران خواندند مي فرا را مردم هللا غیر

 ان رسوال امة كل في بعثنا لقد و ):میگوید
   (36:النحل) (الطاغوت اجتنبوا و هللا اعبدوا
 گروهي هر در فرستادیم ایینه هر و :یعني

 (جالله جله) خدا كنید عبادت كه را پیغمبري
 ."طاغوت از كنید احتراز و را
 علیه) انبیا كه میاید بر مباركه ایات از

 جله)خداوند كه بودند خدا دین داعیان (السالم

 تبلیغ رسالت سترگ وظیفه به اوشانرا (جالله
      .است فرموده اختیار مردم ارشاد و
 پیامبران شریك دعوت وظیفهء در ها ملت  

 :اند
 دین كه بزگمردي نخستین كه كردیم ذكر قبال

 پیامبر رسانید مردم به را (جالله جله) خدا

 مباركه ایات و است (ملسو هیلع هللا یلص)دمحم مان  گرامي

 ان در میكند امر هللا الي دعوت به را پیامبر

 ایه هر زیرا میشوند شامل نیز مسلمانها همه،

 نیز امتش باشد (ملسو هیلع هللا یلص) پیامبر به خطاب ایکه

 ان از امت كه انچه مگر میشود شامل ان در

 امر میدانند همه طوریكه و باشد شده استثنا

 حرف این و نیست شامل استثنا درین دعوت

 اسالم ملت به خداوند كه است معني بدین

 را دعوت سترگ رسالت در اشتراك افتخار

 در كه است بخشیده اش گزیده بر پیامبر با

 شده نازل نیز قرآني صریح ایات مورد
 :میفرماید خداوند است،

 تأمرون للناس اخرجت أمة خیر كنتم}

 ال ) .{المنكر عن تنهون و بالمعروف
 (11 :عمران
 كه امم تمام بهترین شما هستید " :یعني

 بكار میكنید امر مردم براي شده اورده بیرون
 ."پسند نا هاي كار از میكنید نهي و پسندیده

 ، میكند افاده را معني دو فوق مباركه ایه

 دیگر و امت، این برتري و خیریت یكي

 وظیفه قیام بخاطر را خیریت این او اینكه

 نه شده حائز منكر از نهي و معروف به امر

 ، وظیفه این كه دیگر كار كدام بواسطه،

 نخستین.بوده (السالم علیه) انبیا همه، رسالت

 شامل منكر از نهي و معروف به امر چیزیكه

 همه از دوري و هللا الي دعوت میشود آن

 و صفات از یكي قرآن حتي است شرك انواع

 بر گفته هللا الي دعوت را مومنین ممیزات

 جله)خدا راه مانع انها كه منافقین خالف

 میخوانند فرا را مردم هللا بغیر و شده (جالله

 بعضهم والمنافقات المنافقون }:میگوید قران

 عن ینهون و بالمنكر مرون بعض،یا من
 (67 :التوبه) .{المعروف

 بعضي منافق زنان و منافق مردان " :یعني

 در )دیگرند بعضي با (متشابه و متحد) ایشان

 باز -بد بكار میكنند امر (دین و كردار
 ."پسندیده كار از میدارند

 –داکا  –بیت المکرم مسجد  ...ادامه دارد
 بنگالدش

رگتعریف دعوت  
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 والصلٔوة للمتقین والعاقبة لمین العا رب هللا الحمد

 وآصحابه آله وعلی محمد   رسوله علی والسالم

 بسم الرجیم الشیطن مین هللا با عوذ فٱ بعد اما اجمعین

 العلمآ عباده مین هللا یخشی انما الرحیم الرحمن هللا

ٔ   ورثه العلمآ السالم علیه وقال  العظیم هللا صدق االٔنبا

 .الکریم ابنی رسوله وصدق
 زمانی مقطع درهر علما وتردید وشک ریب بدون

 که نمودن بازی انسانیت نسل تربیه در خوب نقش

 به راجع میخواهم انکاراست قابل غیر ایشان تبارز

 نمایم یادآوری خالصه گونه به را موضوع سه علما
. 
 .عظام علما به راجع وحکام دولتها توجه :1
 در علما به نسبت اسالم مقدس دین تاکیدات :2

 .شان حقوق
 .انسانیت  نسل به راجع علما وتربیه رفتار شیوه :3

 قشر مینحیث جامعه اقشار درمیان علما اینکه اوال

 هللا رسول مکررسایل  سوال مقابل در که است ویژه

 ،شرارکم خیارعلما خیارکم خیارکم": میفرماید

 میشالق از را علما نقش یقین به "شرارعلما شرارکم

 که میابیم در خوب هردوجهت در حدیث این ومفهوم

 ایشان وصالح میشود جامعه فساد علماباعث فساد

 که ی ملتها پس میشود جامعه وفالح صالح باعث

 شدن هالک و رفتن گرگان کام در بودن علما فاقد

 ص رسول فراوان احداث دیدگاه از که است برمال

 من خیرکم : میفرمایند و هستند خوبترین،خوبها علما

 خود که است کسی شما بهترین وعلم القران تعلم

ٔ  برساند نیز دیگران وبه بیاموزد قران  علما اگر یقینا

 که خدای زمین در کسانی چه پس نباشند بهتر دین
   . نموده وتعریف توصیف چنین را علما آن قران

 که نیست این جز "العلما عباده من هللا یخشی انما"

 میترسند خدا ازعلما خوبتر علما خدا بندگان میان در

 آنانیکه  هستند گان کننده تربیت گان ترسنده پس

 در علما. میسازند خوب و میشود خوب بترسند خوب

 اند یکتا خدای آسمان در ستارگان مصابه به زمین

 ،چون زمین در است روشنایی نبود باعث علما نبود

 نور بی کره آتش وتاریکی  ظلمت مقابل در علما

 کند می مبارزه و نمود مبارزه همواره شیطان

 رو روبه وناامیدی یاس به را شیطان خدا وبیاری

 اشد احد فقه ، فرمودن زیبا هللا رسول که میسازند

 مامور خودم ومیفرمایید عابد الف مین الشیطان علی

 . علما درمجلس مشارک به شدم

 والصلٔوة للمتقین والعاقبة لمین العا رب هللا الحمد

 وآصحابه آله وعلی محمد   رسوله علی والسالم

 بسم الرجیم الشیطن مین هللا با عوذ فٱ بعد اما اجمعین

 العلمآ عباده مین هللا یخشی انما الرحیم الرحمن هللا

ٔ   ورثه العلمآ السالم علیه وقال  العظیم هللا صدق االٔنبا
 .الکریم ابنی رسوله وصدق
 زمانی مقطع درهر علما وتردید وشک ریب بدون

 که نمودن بازی انسانیت نسل تربیه در خوب نقش

 به راجع میخواهم انکاراست قابل غیر ایشان تبارز

 نمایم یادآوری خالصه گونه به را موضوع سه علما
. 
 .عظام علما به راجع وحکام دولتها توجه :1
 در علما به نسبت اسالم مقدس دین تاکیدات :2

 .شان حقوق
 .انسانیت  نسل به راجع علما وتربیه رفتار شیوه :3

 قشر مینحیث جامعه اقشار درمیان علما اینکه اوال

 هللا رسول مکررسایل  سوال مقابل در که است ویژه

 ،شرارکم خیارعلما خیارکم خیارکم": میفرماید
 میشالق از را علما نقش یقین به "شرارعلما شرارکم

 که میابیم در خوب هردوجهت در حدیث این ومفهوم
 ایشان وصالح میشود جامعه فساد علماباعث فساد
 که ی ملتها پس میشود جامعه وفالح صالح باعث

 شدن هالک و رفتن گرگان کام در بودن علما فاقد

 ص رسول فراوان احداث دیدگاه از که است برمال

 من خیرکم : میفرمایند و هستند خوبترین،خوبها علما

 خود که است کسی شما بهترین وعلم القران تعلم

 علما اگر یقینأ  برساند نیز دیگران وبه بیاموزد قران

 که خدای زمین در کسانی چه پس نباشند بهتر دین
   . نموده وتعریف توصیف چنین را علما آن قران

 که نیست این جز "العلما عباده من هللا یخشی انما"

 میترسند خدا ازعلما خوبتر علما خدا بندگان میان در

 آنانیکه  هستند گان کننده تربیت گان ترسنده پس

 در علما. میسازند خوب و میشود خوب بترسند خوب

 اند یکتا خدای آسمان در ستارگان مصابه به زمین

 ،چون زمین در است روشنایی نبود باعث علما نبود

 نور بی کره آتش وتاریکی  ظلمت مقابل در علما

 کند می مبارزه و نمود مبارزه همواره شیطان

 رو روبه وناامیدی یاس به را شیطان خدا وبیاری

 اشد احد فقه ، فرمودن زیبا هللا رسول که میسازند

 مامور خودم ومیفرمایید عابد الف مین الشیطان علی

 . علما درمجلس مشارک به شدم

 میشوند هالک نادان و جاهالن علما علم نباشد اگر 

 رفتن بین از وسیله نیز علما به حکام توجه عدم بنا

 موضوع بدین تاریخ  که است جامعه وهم علما هم

 را علما کسانیکه دهید می گواهی فراوان گونه به

 حکومت سرانجام و شدن  شرمنده دادن ابزارقرار

 قند سمر که انجامید نابودی به شان ونشان ونام

 امروز تا که است مواصیف این از نمونه وبخارا

 گیرند می وبهره لذت کم رسول خداو دین ازین

 ا پس میشود سپری  وامیدی ریاس د شان وزندگی

 و بردن زبین ا عالم یک ساختن ونابود رفتن زبین

 تاریکی در بشریت که است بشریت تمامأ  هالک

 زیبا چه کند می  زندگی ازنور خالی وظلمت

 "العالَم موت العاِلم موت" : ص هللا رسول فرمودن

 که زیرا است  عالم یک مرگ عالم یک ،مرگ

 بگویم وباید  میبرد خود با را وفرهنگ علم از خزانه

 حقوق در باید بنا   میمانیم باقی ظلمت در که

 دین علما به نسبت  مقدس شریعت که وامتیازات

 توجه مند قدرت جامعه و حکام است ورزیده تاکید

 خود جامعه بر بتوانند علما که تا بدارند ست در

 تبارز خوبتر بشر نسل تربیه در و گیرند سهم خوبتر
 .کنند

 انسانیت به راجع علما طریق از تربیه شیوه :3

 نسل علما توجه صورت در یقینا بشر آینده ونسل

 حق راه مدافعان و شمشیران عنوان به انسانیت آینده

 الزمی نسل تربیه در آنچه کنند تبارزمی آزادی و

 در آنها به گی وهمیشه مداومت برعلما و است

 می چیز ،چهار است کامیابی ه را رعایت صورت
 . باشد

 کافی علم :1
 رسول اخالق :2
 وپرهیزگاری تقوی :3
  کافی علم نبود صورت در امکانات موجودیت :4

 داد سوق خوب معنویت به را جامعه نمیتوان وبهتر

 رسول و میشود جامعه هالک باعث گاهی بلکه

 خرد بی افراد عالم بنام آخر در :میفرمایید ج خداوند

  جاهل خودشان که کند می بروز  جامعه در و

 زیرا میکند  گمراه و جاهل نیز را جامعه و هستندد
 منزله به پایین سن در خصوصا اطفال تربیه که

 میشود ثبت شود نوشته انچه هر که است سفید کاغذ

 فی النقش کا الصفر فی التعلیم :میفرمایید چینن و

 سنگ در نقش همانند رکوچکی د آموختن ، الحجر

 فاسد اذهان ناسالم تربیه صورت در بنا  است

 نمونه میشود داده سوق هالک به جامعه و میشود

 وامام  ابویوسف که است  ابوحنیفه علم کافی ازعلم

 . میسازد شان عصر پیشتازان را مد
  
 و الینفک جز انسان  جوامع در اخالق : اخالق :2

 واز زاصول ا است وتقسیم تجزیه قابل غیر

 هللا رسول که گونه همان اسالمی ارزشهای

 لکن و موالکم با الناس تسعو لن اینکم: میفرماید

 نمیتوانید شما ، الخلق حسن و الوجه بسیط تسعوهم

 بلکه باشید داشته خود با مالتان به را انسانها

 تان گشاده چهره و نیک  اخالق توسط میتوانید

 نفوس اهمال درجامعه  نموده خود ان از را مردم

 دینی تعلمات در باارزش های شیوه از یکی بنا کنید

 اطفال وتربیه. است اسالمی اخالق رعایت وسیله

 دارد انکار قابل غیر تاثیرات علما اخالق توسط

 خدا رسول وتربیه تبلغ رشیوه د میشود دیده زیراکه

 که میشود واقع موثر اخالقشان امت به نسبت ص

 کند می پیدا گرایش دین به جاهل بشر گروه گروه

 خوبتر جامعه اخالقشان به میتوانند هم علما بنا

 اقبال گونه همان است سرمایه خوبتر و کنند تربیه
 :میفرماید الهوری

  اطفال سینه اندر گنجد   ـ ما اعمال سرمایه آن بنگر

 سهم هرمقطع در  افغانی جامعه در علما یقینا

 روزگار راین د خصوصا داشتن  تربیه در خوبی

 بدون دولت کنار در علما هستیم آن شاهد ما که

 داشته باال دست انسانیت تربیه در توانستند توقع

 پیروز ، آرامی و صلح پروسه در خصوصا باشند
 .پرور عالم و دوست علم افغانستان باد بلند وسر

 

 نقش علما در تربیه انسانیت 

 قاری برهان الدین " 
 العلمای عضو نهضت 

 "والیت بدخشان NUAافغانستان  
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