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فوق العاده ګڼه

د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی ،پیغامونه ،فرمانونه او حکمونه

د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
د چاپ نېټه ۰۲۴۱ :هـ.ق کال د (جمادی االخر)
د میاشتی ( )۵نیټه
پرله پسی نمبر ()۸۷۷

در این شماره:
پیغام عالیقدر امیرالمؤمنین مال دمحم عمر (مجاهد) در بارۀ تربیۀ نسل کوچک و بالغ از طرف علماء.
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پیغام عالیقدر امیرالمؤمنین مال دمحم عمر (مجاهد) در بارۀ تربیۀ نسل کوچک و بالغ از طرف علماء
خادمان دین مقدس اسالم و وارثان حقیقی رسول کریم (ص) آن علمای کرام میباشند که در طی چهارده صد سال این
قانون آسمانی را به وسیله تعلیم و تربیه تا امروز رسانیده است ،چون امرای وقت مشتاقان دین و شریعت زیبا نه
بودند ،علمای کرام معزز نمی توانستند طور مکمل اوالد های امت مسلمه را به نورانیت قرآن کریم منور گردنند و
برادران مسلمانیکه بی بهره از احکام دین مقدس بزرگ شده بودند ،ایشانرا از علم دین بهرمند گردانند.
طوریکه امروز در نتیجه قربانی های درخشان طلبأ زمینه برای علمای کرام مساعد گردیده است تا هر مولوی صاحب
در دایره و جامعۀ خود در روشنی مذهب درخشان امام ابو حنیفه ( رح) نسل کوچک و بالغ را با قوانین دینی طور
کامل تربیه نمایند تا پیر و جوان کشور مظلوم را به خوبی های مفید نظام اسالمی ما به وضاحت آگاه نمایند و نیز قوم
از آن استفاده دینی نمایند.
لذا به این منظور به تمام والیان  ،ولسواالن و اشخاص ذیصالح امر است تا ایشان به خطباء و مال امامان والیات و
تمام محالت خویش مطابق امر متذکره امر نمایند تا مطابق فرامین مذهبی ارشاد و اوقاف تالش های خود را تسریع
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نمایند تا راه نجات را ازین مسؤلیت عظیم بیابند آن اینکه نماز ها را در اوقات معینه اداء نمایند و بعد از ادای نماز با
مداد  ۰۳دقیقه مطابق مذهب  ،احکام و عقاید فرضی دین را تدریس نمایند و به مقتدیان هم امر است تا حتما بنشینند و
کامال پابند باشند یعنی از ایشان آموزش نمایند.

به علمای کرام و مشران قریه ها هم امر است تا در قریه ها و محالت مربوط خویش اشخاص تارک الجماعت و بی
دین را اوال خود اصالح نمایند و در صورت اصالح نه شدن به شعبۀ مربوط اطالح دهند تا در روشنی شریعت غرای
دمحمی (ص) مجازات شوند و نیز از طریق ارشاد و اوقاف در تمام والیات هیئت های علمای کرام غرض احتساب و
تعقیب طور نوبت وار ترتیب گردد تا در صورت تخلف با متخلف برخورد شرعی صورت گیرد.

والسالم

خادم اسالم
امیرالمؤمنین مال دمحم عمر (مجاهد)
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