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 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

  ،(معیاری)توازن   ،(میانه روی)وسطیت 

، (تحمل)،  تسامح (برابری)عدالت   

  (مشورت)مشارکت  

  

 دیگران به و کنیم شروع را صلح خود خانه از باید ما و

   بگویم،
 را مقبول رسول زندگی "توحیدی"سرور محمد محترم متاقبا  

 برای جامعه :گفت نموده واضح رهبری و قیادت درعرصه

 به را جامعه رهبری و قیادت دارد، ضرورت وقیادت رهبری

 خلقت از خداوند همینطورهدف میرساند، سعادت و کمال

 کماالت به رسیدن یقین به و است، کماالت به او رسیدن انسان

 رسول نیست،چنانچه پذیر امکان رهنمایی و رهبری بدون

 دور مره روز زندگی و شهر از ماه یک هرسال (ص) اکرم

 پناه حرا کوه به جامعه هدایت برای خدا به رسیدن وبه شد می

 که جامعه نجات راه تا پرداخت می خدا عبادت به و برد می

 بشر نجات برای باید هم ما کند، پیدا بود شده کشیده جهل به

 یک تا کنیم پیدا مشکالت برای را حل راه و باشیم کوشا

 باشد داشته احترام انسانی کرامت و عزت اصل به که جامعه

 جاهلیت عصر در (ص)اکرم رسول چنانچه.باشیم داشته

 .داد نجات را جامعه
 در العلماء نهضت اعضای از یکتن "آریا"مریم بعدا محترمه

 رسول نیک اخالق :گفت نموده صحبت مبارک بیت اهل مورد

   بود بزرگ انقالب یک اش ازواج با (ص)اکرم
  

 به را زن همیشه (ص)هللا رسول که بود زنها زندگی در

 احترام و ارزش و اهمیت دخترمورد خواهر، مادر، عنوان

 نیک برخورد شان مطهرات ازواج با همیش و دادند، می قرار

 باشیم، (ص)محمد حضرت واقعی پیرو باید هم ما داشتند

 را حیوانی یک نه شان دست با وقت هیچ (ص) اکرم رسول

 قرار اذیت و آزار مورد زنی یک نه و را خادمی یک نه

 می صورت زشت اعمال چه ما جامعه در امروز مگر ندادند،

 (ص) اکرم رسول سنت از ما که اینست عمل این وجه گیرد

 داشته (ص)پیامبر سنت واقعی پیرو خودرا باید ما نیستم، آگاه

 و بیاموزیم اش کامل و جامع شکل به را اسالمی دروس باشیم

 نجات داریم قرار که گرداب و موزل ازین تا کنیم عمل او به

 .کنیم پیدا
 .سرودند را زیبای نعت "معنا"وحیدهللا محترم متعاقبا  
 زندگی مورد در "فروتن" الرحمن شمس مفتی محترم بعدا  

 ازشخصیت :گفت داده معلومات کرام صحابه با (ص)پیامبر

 داشته قایم آنحضرت با خودرا رابطه باید ما (ص)اکرم رسول

 نیک رابطه و اخالق اش صحابه با (ص)اکرم رسول باشیم

 (ج)خداوند  (ص)هللا رسول نیک وبرخورد تشویق با داشت،

 ساخت، شان نصیب را نصرت و فتح
 مورد در العلماء نهضت اعضای پری سعیده محترمه متاقبا  

 که زمان آن در :گفتند نموده اشاره جاهلیت دورۀ در زن مقام

 میشد برده حرث به مال مانند بودند، حقوق نوع هر فاقد زن

 و اش قبیله و حانواده برای بود سیاهی روز دختر تولد روز

 اسالم مبین دین آمدن با مگر زن، مقابل در بود رحمی بی این

 از (ص)اکرم رسول اسالم بزرگ رهبر توسط سیاه روز این

 .کرد اعطاء را مقام بهترین زن به و رفت بین
 نهضت اعضای از یکتن "صافی"جمیله محترمه جریان در

  .گردند تر منور را برنامه پشتوی شعری خواندن با العماء
 حفصه بی بی مدرسه شاگردان پرعظمت برنامه این جریان در

 مقبولتر را برنامه شریف نعت خواندن با بخاری امام مدرسه و

 .نورترساخنتند پر و
 با العلماء نهصت مؤسس "ړکاک"الغنی فضل محترم اخیر در

 را های  نامه تقدیر العلماء نهضت اعضای از تن دو از تقدیر

 عظیم قرآن تدریس بخش در شان خوب های کارگرد بخاطر

 امام مدرسه در دینی مجالس تدویر دینی تعلیمات و الشان

 مدرسه و "نثاری"سلیمان داکتر محترم ریاست تحت بخاری

 پیش "صیقل"محمداحسان محترم ریاست تحت حفصه بی بی

 "هاشمی"الدین صالح سید مولوی محترم توسط شود، می برده

 .گردید تقدیم ها نامه تقدیر نهضت این رئیس
 "صیقل"احسان محمد محترم توسط دعائیه خواندن با برنامه 

  اختتام موفقانه ها پوستر توزیح و حفصه بی بی مدرسه امام

 .یافت
 

 النبین برخاتم درود عنوان تحت پرشکوه و مجلل کنفرانس

  به مصادف م 2017/2/25 تاریخ به آشتی و رحمت پیامبر

 و اطالعات وزارت مطبوعات تاالر در ش هـ 1395/12/7

 .گردید تدویر فرهنگ
 صاحب قاری محترم توسط کریم قرآن تالوت با برنامه نخست

  .گردید آغاز "حضوری"عبدالشکور
 از شریف نعت خواندن با "مرتضی" صاحب قاری محترم متاقبا  

 این جریان در  ساختند، تر رنگین را برنامه (ص) رسول

 رئیس "هاشمی"الدین صالح سید صاحب مولوی محترم برنامه

 رحمت (ص)پیامبر حضرت مورد در افغانستان العلمای نهضت

  محمد حضرت :میفرماید  خداوند :گفتند چنین عالمیان برای

 و سردارانبیاء مورد در و است، عالمیان برای رحمت (ص)

 برای (ص)پیامبر حضرت :گفت مسلمین برای العالمین رحمت

 زمان در داشتند، ترحم و رحم حیوانات حتی و اطفال زنان،

 گور به زنده ویا میدانستند، متاع یک حیث به را زن گذشته های

 اعطاء را مادر مقام زن به (ص) گرامی پیامبر ولی ،کردند می

 بزرگوار پیامبر همینطور بود زنان برای رحمت یک واین نمود

 رفتار طفل یک مثل اطفال همرای که بود اطفال برای رحمت

 کرد نمی غرور داشت که بزرگی همه این با گاه هیچ و کرد می

 .بود نیک رفتار و نیکو اخالق از الگوی یک و
 العلمای نهضت مؤسس " ړکاک"الغنی فضل محترم بعدا  

 پیش سال بیست که النبی سیرت رساله مورد در افغانستان

 شده ترجمه فصل هفت در پشتو زبان به صاحب "کړکا" توسط

 عبرتونه او درسونه بنام (ص) محمد مبارک سیرت مورد در و

 یگانه النبی سیرت :گفتند داده معلومات مورد در که شده نوشته

  همه سیرت مورد در همچنان است، تاریخ در صحیح سیرت

  ولی .دارد مشکالت اشکال از شکل به اما شده نوشته پیغمبران

 وفاتش زمان تا اش طفولیت زمان از (ص) اکرم رسول سیرت

 در که است صحیح و مکمل او زندگی های پهلو همه مورد در

 .شده ذکر هم قرآن
 و اسالم مورد در "نثاری"سلیمان محمد داکتر محترم متعاقبا  

 ها غربی که :گفت کرده اشاره نقطه چند روی تکنالوژی

 و مرکب بانک از صدای چرا که کنند تشریح و اثبات نمیتواند

 چند (ص) اکرم رسول مورد این در ،میرسد گوش به خروس

 حضور زند می مرکب که بانک :بود گفته اصحابش به قبل قرن

 خروس که بانک و بگوید، والحوالهلل شما میبیند را شیطان

  .است شریف حدیث واین میبیند، را ملک حضور ها این میزند

 رسول که  همینطور کردند، تحقیق مورد این در ها غربی ولی

 امروز ولی بود، گفته را این قبل قرن چهارده (ص) اکرم

 های کروموزوم که کرده ثابت جهان ها البراتور در ساینس

 آتش از هم شیطان که شده پیدا سرخ ماورای از مرکب چشم

 ماورای از خروس چشم های کروموزوم که حالی در .شده پیدا

 نور از ملک که میکنند را نور تفکیک که شده پیدا سفید بنفش

 و درعسل شفا فواید مورد در صحبت همچنان است، شده پیدا

 شده ماده این درمورد تحقیق که دانه سیاه بودن عفونی ضد

 آن مورد در (ص) اکرم رسول قبل ها قرن :گفت داده معلومات

 است آمده آن مورد در هم شریف حدیث در و بود کرده ذکر

 همین شده فلتر ماده همین جهان البراتوار در در امروز مگر

 در خوبی الگوی یک (ص) اکرم رسول و .میدهد را نتیجه

 .است مردم همه برای جهان
 در صلح سرتاسری نماینده "دالور"گل احمد آقای محترم بعدا  

 کرده صحبت بشریت ناجی آشتی و صلح استراتیژی مورد

  اکرم رسول طور همین داشت دوست را صلح (ج) هللا :گفت

 ازاهداف یکی امنیت و صلح .دارد دوست را صلح هم (ص)

 یک خداوند نام 99 در که قسمی بود، (ص) آنحضرت زندگی

 همینطور شده، گرفته امن از مؤمن که است مؤمن وی نام

 بین که کعبه درخانۀ حجراالسود سنگ نمودن بجای درجاه

 سنگ این (ص) محمد حضرت مگر شد پیدا اختالف قبیله چهار

 در را سنگ و خاست را قوم چهار هر و مانده چادر دربین را

 در اختالف و شد برقرار شان بین در صلح و گذاشتند آن جای

 .داریم ضرورت صلح به افغانها ما شد، ختم شان بین



نهضت العلماء افغانستان در 

 یک نگاه
 سازمان یک افغانستان یالعلما نهضت 

 جهت که بوده، اجتماعی فرهنگی

 با دین علمای ذهنی و فکری انسجام

 دین متبحر و یدهج علماء از جمعی همت

 گذاری بنیان کابل شهر در قبل سال سه

 در (۸۸۲) شماره با نهضت این .شد

 های سازمان ثبت ا.ا.ج عدلیه وزارت

 ۹ در نهضت این .باشد می اجتماعی

 اعالم خورشیدی ۱۳۹۳ سرطان

 روشنگرانه های فعالیت و موجودیت

 .نمود آغاز را خود
 انداز چشم
 سالم جامعه العلماء، نهضت انداز چشم

 مدیریت، مدارا، آمیز، صلح زندگی و

 های ارزش رعایت و مشارکت مشورت،

 رسیدن برای اخالقی موازین و فرهنگی

 در متعادل و فاضل جامعه یک به

 .باشد می اسالم مقدس دین روشنی
  

 رسالت
 انسجام همانا العلماء نهضت رسالت

 توحید ها، دیدگاه تبیین دین، علماء

 از حراست اذهان، روشنگری نظریات،

 حفظ اسالمی، معارف ترویج دین، حریم

 برای بیشتر های زمینه ایجاد ها، ارزش

 و بینش سطح ارتقای دین، عالمان

 می کرام علمای و روحانیون ظرفیت

 .باشد
  

 اهداف
 روحیه ایجاد دین، عالمان انسجام

 انکشاف و رشد همفکری، و همکاری

 برای سازی زمینه دینی، آموزش

 و علم بین تعامل خوب، حکومتداری

 بین همآهنگی مذاهب، بین بیتقر ایمان،

 سطح و ظرفیت ارتقای مدرسه، و مکتب

 استفاده از جلوگیری و علماء بینش

 وکلیدی عمده اهداف علماء از ابزاری

   .شود می شمرده نهضت
  

 فعالیت هاشمه از 
 صورت به العلماء نهضت های فعالیت 

 :شود می تقسیم بخش دو به اساسی
 :مرزی درون فعالیت :الف 

 داخلی یا مرزی درون های فعالیت

 .چرخد می دین محور بر العلماء نهضت

 فهم دین، درس به مربوط که چه آن هر

 دین، تشریح دین، بیان دین، پیام دین،

 از دین تطهیر دین، تفسیر دین، توضیح

 .دهد می تشکیل دین از دفاع و خرافات

 در امکانات به نظر های فعالیت این که

 تنفیذی، تدریسی، مختلف های قالب

  .گیرد می انجام ... و تأدیبی و تمرینی،

   :المللی بین های فعالیت :ب
 العلماء نهضت المللی بین های فعالیت از

 تحصیلی، های بورس سازی فراهم

 و دین عالمان برای سیاحتی و زیارتی

 های ظرفیت دارای که مساجد امامان

 اسالمی های کشور به آند علمی باالی

 شان بینش و دانش به تا میگردد اعطاء

   .گردد افزود
 جهان بزرگ علمای از دعوت دیگر و

 نظر، تبادل برای کشور داخل به اسالم

 کشور داخل علمای با مذاکره و مشوره

 دانش و بینش سطح ارتقای جهت

 .باشد می دین علمای
 

نبوت د وحدانیت په (ج) هللا د 

 کامل په شریعت اسالمی د ختم په
 .وی قایل او معتقد حاکمیت

 برخمن څخه علم شرعی د 
 .وی
 لیک په اقال   وی، خاوند سواد د 
 .لری نه و مشکل کښی لوست او
 هیڅ په او خاوند عمالوا نیکو د 

 نه ملوث جرم ملی او شخصی
 .وی
 د او سرښندونکې ،متعهد 

 د لپاره العلما نهضت د افغانستان
 .وی چمتو لپاره قربانی رنګه هر
 زن،اتو اعتدال، توسط   د 

 اصولو په مشورت او مشارکت
 وی باوری

 تیابشپړ ځمکنی د دافغانستان، 

 د لپاره انکشاف او ترقی استقالل،

 خاوند تدابیرو او نظریاتو مثبتو
 .وی
 جمهوری او نظام شرعی د 

 .وی طرفدار ارزښتونو
 سیاسی، په ته قیادت علماو د 

 اقتصادی او ټولنیز نظامی،

  نقش اړخیز هر په دګرونوکې

 .وی تعهدم
  
  

 ړوغد أتد رهبری هی

 مواصفات 

      

 په ورورولی او یووالی د کی څرګندونو خپلو په مشر

 نهضة او وکړ ټینګار ته رول علما د کی پیاوړتیا

 یی څخه مرستی له علماو د ښار هرات د سره العلما

   .وکړه مننه
 ګډونوالو د انځور ګروپی مهال پر وقفی د چای د

 واخیستل خوا له غړیو شورا العلما نهضة د او علماو

   .شو
 د مشر کمیټی د هرات د حقانی الدین جالل ښاغلی

 اندونیزیا د او نْوښت دی د څخه شورا العلما نهضة

 تخنیکی او مالی د لپاره کنفرانس د څخه سفارت

 ښاغلی وکړه، مننه خاطر په برابرولو د آسانتیاوو

 د کی پروسه په سولی د کی خبرو خپلو په حقانی

 ترسره یی ژمنه او وکړ ټینګار باندی رول علماوو

 مقدس دی د به سره علماوو له زون غرب د چی کړه

  پرمختګ د سوله :وویل هغه وکړي، کار لپاره المل

 پوره سولی له پرته عبادت آن ده، وینه لپاره ژوند د

   .نشي کیدلی
 پر ویش د ګدونوالو د ګروپونو څلورو په کار ییز ډله

 .شو پیل اساس
 په اعتدال چی شوه ورکړل دنده ته ګروپ لومړی :۱

 اغیزو دوامداره هغه د  کی سوله په او کی اسالم

 .وکړي کار باندی
 ګډه په څو تر شوه ورکړل دنده ته ګروپ دوهم :۲

 په رول دهغه او کار باندی عدالت تولنیز په سره

 .کړي بیان کی یووالی
 اسالم په څو تر شوه ورکړل دنده ته ګروپ دریم :۳

 سولی د رول هغه د او اړه په توازن او زغم د کی

 .وکړي کار کی پیاوړتیا په پروسی
 سولی د څو تر شوه ورکړل دنده ته ګروپ څلورم :۴

 سوله راتلونکی د اړه په وندی د ښځو د کی پروسه

 . وکړي کار الری، له زیاتیدو د نسل ایزو
 بحث دقیقی دیرش اړه په موضوعاتو د ګروپونو

 بیان کی چارتونو فلیپ په یی نظرونه خپل او وکړو

 له خوا له استازی ګروپ هر د وروسته چی کړل

   .شول کړی شریک سره ګډونوالو ټولو
 د خوا له کاکړ ښاغلي د پالن اتکا مالی د ځان د

 هرات د او شو وړاندی الری له پریزنتیشن پاورپاینت

 واخیست غاړه په مسئولیت دا کمیټی العلما نهضة د

 .وکړي کار خاطر په ډاډمنولو د پالن دی د څو تر
 اندونیزیا د احمد جونی ښاغلی د کنفرانس راز همدا

 څخه ګډونوالو له او شو مزین وینا په استازی سفارت

 د نظرونو د او ګدون د کی کنفرانس دی په یی

 ته اوریدونکو هغه وکړه، مننه خاطر په شریکولو

 :وکړ بحث موضوعاتو پنځو په نن تاسو چی اویل
 په اهمیت پیوستون او یووالی د منځ تر علماوو د :۱

 .کی افغانستان
 .رول علماو د کی پیاوړتیا په پروسی د سولی د :۲
   .کی خپریدو په دعوت د اغیزی هغه د او اعتدال :۳
 .کی ورورولی په رول هغه د او عدالت ټولنیز :۴
 د تړون هغه د او کی اسالم په توازن او زغم :۵

 .کی تړون په ټولنی
 دي موافق ټول چی سره خبری دی په وینا خپله هغه

   .ورسوله ته پای "دی دین سولی د اسالم " چی

March/2017/13 1395/12/23                    6: شماره

 
 
  

 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

 تا خدای خویش را در کوه نور تمجید کرد
 آشنا غار حرا با نغمه توحید کرد

 تا رسید فرمان اقرا بر رسول حق نگر
 عزم خود را بهر ابالغ دیدنش تشدید کرد

************** 
 آن که بهر مردنش رهنما و رهبر است

 این رسول حق محمد ،حضرت پغمبر است
 ختم گشته بر وجودش کار ارسال  رسول
 آسمان معرفت را او فروزان اختر است

**************** 
 آمده جبرایل آورده ز حق فرمان او 
 حامل آیاتی هم چون اقرا از قران او
 تا براند و بداند با قلم آن چه نوشت 

 هم به پا دارد نماز و سجده یی شکران او 
**************** 

 در مکه بنگر که نور حق تجلی می کند 
 غار حرا را به انسش یک مصلی می کند 

 مومنان اندر مصاف با کفر و فسق و هم فساد
 خاطر خود را به وعد حق تسلی می کند 

************** 
 جبریل آمد به نزدش فصل مهمانی رسید 
 بنگرید از جناب حق ذکر روحانی رسید
 لحظه های بعثت پیغامبر آخر زمان

 عرش و فرش آمد به وجد و نور سجانی رسید
**************** 

 بر لب احمد ندای حی علی خیر العمل 
 آیت حق را بیان با ذکر و امثال و مثل
 دعوت او عام باشد عالمیان را همه 

 هم بیانش بهتر و شرینتر از شهد و عسل 
****************** 

 کینه ها یکسر بدل با مهر و با الفت شده 
 دشمنی یکسربدل با عشق و با اخوت شده

 این همه انعام از یمن محمد آمده 
 ختم هم با دست احمد سلسله نبوت شده

**************** 
 مبعث آمد دور عالم نور و نورانی شده
 از فروغ علم و ایمان بین چرا غانی شده

عدل و علم و نظم و انصاف هرسو  در کار 
 آمده

 جهل و بیداد و ستم در بند و زندانی شده
******************** 

 شکر حق آرید به جا از بهر مبعث مومنان 
 چون که آمد نوری از سوی خدای مهربان
 از قدوم پاک احمد صد نوید آمد پدید

 نوری آمد کز شعاعش گشته  روشن این جهان
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 :جز ئیات
 د  بنسټ، پر تړون یو د سره سفارت اندونیزیا د

 د العلما نهضة د کی پروسه په پخالینی او سولی

 څلورو په افغانستان د خاطر په دامنولو د  رول

  کنفرانس پخالینی او سولی د ورځینی یو کی زونونو

 چمتووالی خپل العلما نهضة شو، واچول الره په

 تر ونیوه ارتباط یی سره کمیټی له هرات د او شروع

 برنامی یوی د کی میاشت مارچ په کال ۲۰۱۷ د څو

 تر چی ونیسی، تیاری خپلی لپاره کولو سره تر د

 .دی ډول الندی په فعالیتونه شوی سره
 او ارتباطات ټول کمیټی العلما ةنهض د هرات د

 لست، چمتووالی د کچه، په والیت د مخابرات

 حکومت ځایی د ریزرفیشن، هوټل بلنلیکونه،

 .کړل ترسره تماس، او اړیکی سره چارواکو
 ترتیب اجندا لپاره کنفرانس د کمیټی العلما نهضة د

 د او وزارت اقتصاد د وزارت، چارو ښځو د او

 لیکونه  غوښتنی همکاری د یی ته وزارتونو عدلیی

 .واستول
 شعارونه، چاپونی د ترتیبات، لوژیستیکی ټول  

 پاڼی اداری وړ اړتیا د او بروشورونه، پوسترونه،

 .کړی کاپی یی
 دولتی اړوندو او کمیټی هرات له یی وخت په وخت

 .ونیوه ارتباط سره ادارو
 د خاطر په ګډون د کی کنفرانس په ښار هرات د 

 شورا العلما نهضة کابل د اړه په غوراوی د استازیو

 .شوه جوړه غونډه مشورتی سره
 نهایی تیاری سفر د غړیو د العلما نهضة د ته هرات

 نیته ۲۷ په میاشتی فبروری د کال ۲۰۱۷ د او

 .شول انتقال ته هرات
 د نیته لومړی په مارچ د  سم سره اجندا د کنفرانس

 .شو ونیول کی هوټل استقالل په ښار هرات
 :فعالیتونه شوي ترسره کی کنفرانس په

 قرائت په آیتونو مبارکو څو د کریم قرآن د کنفرانس

 نهضة د هرات د امینی عبدالوکیل ښاغلي د سره

 ملی هیواد د او پیل، غږ په غړي کمیټی  العلما

 کنفرانس د هغی له وروسته او شو، وغږول سرود

 د خوا له کاکړ ښاغلی د ته مقاصدو او اهداف

 اشاره ډول الندی په واسطه په پریزنتیشن پاورپاینت

 .وشوه
 هیواد د او امامانو او علما شمیر ګڼ ښار هرات د :۱

 . پیژندنه العلما نهضة د ته زون غربی
 پروسه پراختیا او پخالینی سولی، د افغانستان د :۲

 .پیاوړتیا رول د علماو د کی
 نهضة د ته زون غربی او علما ښار هرات د  :۳

 . پیژندنه پالن د اتکا ځانی د  العلما
 کول السه تر ژمنی د علماو د  کی زون غربی په:۴

   .خاطر په پراختیا او پیاورتیا د العلما نهضة د
 د وزارت چارو ښځو د عاصمی عبدالواحد ښاغلی

 د څرګندونی خپلی کی کنفرانس مشر، اداری والیتی

 داسی د څخه سفارت اندونیزیا او العلما نهضة

 او پیل مننی په اړه په جوړولو د پروګرامونو

 یی اړه په اړتیا د ثبات او سولی د کی افغانستان

 ته رول علماو د کی برخه دی په او وکړ تینګار

 .وکړه اشاره
 د العلما نهضة د هرات د حسینی عبدالسالم ښاغلی

 شورا مشرتابه د موخی، العلما نهضة د غړی کمیټی

 . کړه معرفی ته ګډونوالو ټولو یی کمیټه هرات د او
 العلما نهضة د هاشمی الدین صالح سید ښاغلی

 اوسنی

 د علما  رول د افغانستان په سولی او پراختیا کی   
 ښارد هرات 

(  رح)سلسله برنامه های اسالمی، اجتماعی و مسابقاتی مدرسه و داراالیتام امام بخاری 

 (االسالمتوزیع جوایز مسابقه تعلیم برنامه )افغانستان عضو رهبری نهضة العلمای 

 

 

 

 

 

 

 
 



 خواهران و برادران گرامی و محترم حضار

 دست روب که را مطلبی و موضوع مسلمان

 این در خاستیم .است صلح ارتباط به گرفتیم

 یک از تا بیاورم تحریر زیر را نکته خیر مورد

 کرده ادا را خود اسالمی و ملی وجیبه طرف

 ذوالجالل ذات بارگاه از دیگر طرف از و باشم

 و هدایت سبب را کلمات این تا دارم تمنا و

 طرف به ما جامعه مردم تمام و خودم رهنمایی

 از وقتی کرامی سروران :آمین گرداند صلح

 دین و شریعت در میشود صحبت صلح کلمه

 دام -1 میکنند افاده را مفهوم دو اسالم مبین

 و نزاع که صورتی در و -2 آمیز سالمت زندگی

 برابر مسلمانان ردمیان شود واقع جدال جنگ

 دو میان در باشد، شوهر و زن میان در که است

 در باشد، همسایه دو میان در باشد مسلمان برادر

 وظیفه باشد کشور دو یا و اقوام و قریه دو میان

 بین از و نزاع دفع مسلمانان باقی مکلفیت و

 اسالم .است تشنج رفع و جدال و جنگ بردن

 پیام پهلو دو هر در و طرف دو هر در عزیز

 تاکید اسالمی امت برای و دارد قوی و روشن

 میشود اختالط و نزاع باعث که آنچه که میکند

 و ضعف باعث که چرا کرد باید دوری آن از

 در ما امروز که میشود اسالمی امت رفتن ازبین

 ملت بین در که میکنیم مشاهده اسالمی جهان

 کشتار جا هر در و است، جنگ اسالمی های

 تأسف کمال با ریزی، خون جا هر در است،

 کشور دو یا و است مسلمانان از گروه دو میان

 .مسمانان و مسلمان غیر میان یا و اسالمی
 مسلمانان آمیز مسالمت زندگی برای دوام حفظ

 برادری و دوستی اخوت فضای در است مکلف

 در قرآنکریم اختالف بروز وقت در .باشند داشته

 رفع یا و نزاع از جلوگیری بخاطر متعدد آیات

 تعالی هللا که چنانچه .میکند تأکید نزاع و تشنج

 میشود واقع شوهر و زن بین در نزاع مورد در

 در :آیه آخر الی بینهما شقایق خفتم فان :میفرماید

 و زن بین ما در اختالف بروز اندیشه وقتیکه

 و زن فامیل جانب از داوری باید پس باشد شوهر

 تشکیل هیئت یعنی مرد فامیل جانب از داوری

 اداره اگر کند بررسی خوب را قضیه تا شود

 توفق شان برای متعال خداوند باشد صلح

 در صورتیکه در پس عزیز سروران .میبخشد

 اسالم میکنند زندگی مسلمانان جامعه یک

 خانواده یک برابر در را طراوت بی مسلمانان

 گردیدند کشمش و نزاع دچار که مسلمان

 و نباشند طراوت بی باید که میکنند نیکوهش

 اقدامدات شوهر و زن بین در صلح ایجاد بخاطر

 .گیرند دست روی را الزم

 داشته او باید است خوب چی هر که میکند تالش را

 بر هایش خودخواهی و جهل اساس بر گاه گاه و باشد

 حقوق بر تجاوز اصلی و اخروی های ارزش

 توجه آنرا که خودش منافع خاطر به را دیگران

 را دیگران حقوق تا میکند مساعد را زمینه و میکند

 ها کشمکش انسانها بین در صورت این در پس .ببلعد

 به منجر که میکند بروز تنهازعات و اختالفات

 پس .میشود دفاع بی و مظلوم انساهای خون ریختن

 نجات بخاطر  (ج)العالمین رب اساس مقطع همین در

 و مبارک و زیبا پیام عذاب این از و مهلکه این از

 آوردن و جگری میان به رابطه در را بخش نجات

 در را مظلوم دست گرفتن و مظلوم با کمک و صلح

 چنین  9-10 آیه الحجرات سورة مبارک های آیه این

 فاصلحو اقتتلو المومنین من طالفتان ان و .میکند بیان

 سه خد فرمان و خدا دستور صلح مورد در و :بینهما

  بترتیب مرحله سه این اگر کرده بینی پیش را مرحله

 جلت خداوند .نمیشویم نصیب را صلح نشود رعایت

 دو که دیدین اگر :میفرماید مبارک آیه این در عظمته

 کنید صلح شان بین هستند درگیر باهم مسلمانان گروه

 تالش است، امت مسؤلیت است فرض است واجب

 و گپ به که است اول مرحله این کنید سعی کنید

 دوستی راه از مرحله این و است ساختن حل مذاکره

 و است مشکل این برداشتن بین از و جگری میان و

 بسیار خو شد حل اول مرحله درین مشکل این اگر

 بعضی اما .سعادت هی ز زیبا و عالی چقدر خوب

 چی به ضرورت شود نمی حل مرحله درین اوقات

 مسؤلیت شد خالص شان واجب بروند مردم  آیا مفته

 وقت این در باز نخیر شوند، مأیوس شد رفع شان

 کرده بیان را دیگر مرحله دو عظمته جلت خداوند

 کشی سر و نداد تن آنها از یکی اگر میگه که چنانچه

 آنها از یکی اگر :االخر علی هما احد بعث فان :کرد

 گپ و معقولیت به و نمیداد تن صلح و کرد کشی سر

 امر الی تغی حتی تبغی التی فقاتلو :نمیداد تن تت را

 بیشتر معلمان و جگران میان مسؤلیت جا درین هللا

 کشی سر که است کسی همان میگه میشود سنگینتر

 و بشینید بگو نمیدهند تن صلح به و صلح از میکند

 شود آماده اینکه تا کنید سرکوبش همرایش کنید جنگ

 .است دوم مرحله این است صلح که خدا حکم به

 محمد شفیع هللا

 ماستر فقه

 خواجه محمد نعیم

 لوگر

 ادیب و نویسنده

 تاج الدین نوری

 بدخشان

 عالم دین

 شده فعالیت های انجام 

 نهضة العلمای افغانستان

March/2017/13 1395/12/23                    6: شماره

 
 
  

 3 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

 معرفی اعضای مشورتی 

 فعال نهاد یک عنوان به العلماء نهضت

 عنوان به توانسته اجتماعی و فرهنگی

 دین علمای بین فکری جریان یک

 مهمترین از یکی  .گردد مطرح

 تدویر آن های فعالیت و اقدامات

 به تا باشد، می ساالنه های کنفرانس

 با را گیبزر کنفرانس چهار حال

 های سفارت همکاری و همآهنگی

 حج ارشاد، وزارت و مصر اندونیزیا،

 نموده اندازی راه کابل در اوقاف، و

 های کشور از بزرگی علمای .است

 االزهر از هیأتی جمله از اسالمی

 مجاهد الدین عصام اقای و شریف

 نیز اندونیزیا العلمای نهضت رئیس

 .بودند ورزیده اشتراک درآن
 نهضت تا دارد جریان تالش این 

 علمای بین ارتباطی پل العلماء

 بزرگ کشورهای علمای و افغانستان

 .باشد اسالمی
 ۲۵ الی ۲۳ :تاریخ به :اول کنفرانس

  تا ۱۳ مطابق ،خورشیدی ۱۳۹۱ جدی

 برگزار میالدی ۲۰۱۲ جنوری۱۵

 .گردید
 ۲۸ الی ۲۷ :تاریخ به :دوم کنفرانس

  تا ۱۶ مطابق ،خورشیدی ۱۳۹۲ دلو

 میالدی میالدی ۲۰۱۳ فبروری ۱۷

 .گردید برگزار
  سرطان ۴ :تاریخ به :سوم کنفرانس

 ۲۶ تا ۲۵ مطابق ،خورشیدی ۱۳۹۳

 برگزار میالدی میالدی ۲۰۱۴ جون

 .گردید
 الی ۱۰ :تاریخ به :چهارم کنفرانس

 ۱ مطابق خورشیدی ۱۳۹۴ قوس ۱۱

 میالدی میالدی ۲۰۱۵ دسامبر ۲ و

 .گردید برگزار

  قوس ۱۷ تاریخ به :پنجم کنفرانس

 ۲۰۱۶ دسامبر ۷ مطابق ۱۳۹۵

 .گردید گزاربر

 سال چهل که ملتی که میکنید فکر چی شما پس

 آنپرسند ازمشکل کسی و بسوزد جمگ آتش در

 که ها گروه مکلفیت و وظیفه .شد خواهد چی

 حسابی موقع این در چیست نیستن جنگ درگیر

 مکلفیت وقت درین که شک بدون بلی بهرانی و

 یا و طایفه دو که وقتی در که است ثالث جانب

 جنگ حالت در اسالمی کشور دو یا و گروه دو

 چرا بیاورند را صلح و کند صلح که باید باشند

 نیستپروژه تجارتی پروژه کذام صلح قضیه که

 است ئی قضیه صلح قضیه بلکه نیست نمایشی

 مورد این در داردکه تعلق ایمان عمق به که

 الی فردوه شی فی تنازعته فان :است الهی فرمان

 الیوم و هللا با تومنون کنتم ان رسول العدوی

 اختالف جائیکه در که میفرماید تعالی هللا :االخر

 حل راه به بشتابید پس میکند بروز شما بین در

 .دارید آخرت روز و خدا به ایمان واقعا اگر آن

 تجارت امکان نباشد صلح جائیکه در که چرا

 پیشرفت امکان نباشد صلح جائیکه در و .نیست

 هر خود عزیز کشور در ما چطوریکه نیست

 تأمین یا و صلح کلمه بنا   میکنیم مشاهده روز

 .است افغانستان مسلمان ملت تمام وجیبه صلح
 قوم به صلح آستای در کردن کار و صلح آوردن

 خاص تنظیم و گروه به و خاص قشر به و خاص

 مسلمان ملت همه رسالت بلکه ندارد ارتباط

 و دین علمای آن رأس در که است افغانستان

 ها بدبختی تمام سبب و علت .دارند قرار نخبگان

 کشتار و جنگ چرا چیست ها کشمکش و نزاع و

 حالیکه در <اختالف> علت میاید وجود به

 به که قدر هر و است طبیعی پدیده یک اختالف

 و رشد سبب شود داده توجه آن مثبت طرف

 اختالف گاه هر و میشود انسانی جامعه شکوفائی

 و زدائی هر از سبب شود توجه منفی طرف به

 مشکالت طرف به انسانی جامعه رفتن و بربادی

 حسب بر انسانها ما میگردد، نابودی و قحقراء و

 و مینگریم متفاوت ما های استعداد و ما ظروف

 بر انسان که است طبیعی .میکنیم عمل متفاوت

 میکند تمنا را ها چیز مختلف استعدادش حسب

 یک بعضی و میخواهد را چیزی یک بعضی

 خواسته این اما دارد آرزو و تمنا را دیگری چیز

 و نباشد آخرین به ضرر که شکل به ما های

 برسیم خود حق به ما و نشود دیگران به تجاوز

 قانون هر و .است شده تدیوین قانون مورد درین

 تنظیم بلکه نیست انسان ضد بر قانون منحیث

 که شکل به حقش رسیدن و انسان خیر بر شده

 از یکی هنگامیکه اساس همین روی است مناسب

 میخواهد انسانیش عریزه همان اساس  بر جانبین

 مضررات بکند دفع و باشد داشته منافع جلب که

علمی در ارتباط به صلح و جایگاه آن از نگاه اسالممقاله   

...ادامه دارد  

سیر علمی و فرهنگی اعضای رهبری نهضة العلمای افغانستان در 

 والیت باستانی هرات

 نورستان
 سید صالح الدین هاشمی: نویسنده
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