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                    لایحه               اوریدلو وزارت نوتوربالمعروف نهی عن المنکر او شکایدام

 لائحه المنکر او سمع شکاياتو وزارت  د امر بالمعروف نهی عن

 بسم الله الرحمن الرحيم

ی َخلَق كلَّ َشْيٍء فقَدَّره تقديراً، وأْحَكَم شرائعَه ببالغِ حكمتِِه بياناً لْلَخلق وتَْبصيراً، َو َصلَّی اللهُ علی من الحمُد لله 
الذَّ

ِ بَِشْيراً َونَِذْيراً، َوَعلَى َمْن َصِحبَه َوتبِعَه َوَجاَهَد ِلتَْقِويَِّة ِدْينِه ِجَهاداً َکبِْيراً َوَسلَّ   ْسِلْيماً َکثِْيراً .َم تَ َجاَء بِالَحق 

  :قال الله تبارك وتعالي

لَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو اْدُع ِإلَى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهوَ  ََ  أَْعلَُم بَِمْن 

 أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن 

يغمبره! د خپل پالونکي لارې ته دې په پوهې، نېک نصيحت سره بلنه وکړه او د هغوی ترجمه: ای پ

چا باندې چې د الله )جل  ډېره ښه توګه استدلال وکړه، الله جل جلاله په هغه  )کافرانو( سره په

 لارې څخه بې لارې شوی وي او په هغو کسانو چې په سمه لار دي تر ټولو ښه عالم دی.له جلاله( 

 «ُحْمُر النَّعَمِ رسول الله صلی الله عليه وسلم : فََواللَِّه ََلَْن يَْهِدَي اللَّهُ بَِك َرُجًًل َواِحًدا، َخْيٌر لََك ِمْن أَْن يَُكوَن لََك قال 

اله وي، که الله جل جلا دې قسم په الله جل جلاله ترجمه: رسول الله صلی الله عليه وسلم ويلي: زم

   غوره ده. هم دا ستا لپاره له سرو اوښانوڅخهستاپه واسطه يو کس ته هم لارښوونه وکړي 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن ا نُكْم أُمَّ ْلُمنَكِر َوأُْولَئَِك ُهُم قال الله تبارک وتعالی:} َوْلتَُكن م ِ

 اْلُمْفِلُحوَن { 

ترجمه: له تاسو څخه دې يوټولی داسې وي چې د ښېګڼې طرف ته بلنه کوي، په نېکيو امر کوي او 

 له بديو څخه منع کوي، همدغه کسان بريالي دي.

وبعد: د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د امربالمعروف نهي عن المنکراو سمع شکايات وزارت 

ورپه غاړه شوي تر څو يې د خپلو پراخو تشکيلاتو په مټ تر سره کړي،  چارې  ته ګڼې مهمې، دیني،

( ۲۴۲دیرشو فصلونو او )پنځه ړتيا په منظور دا لائحه چې په د چارو د ښه سمون، نظم او لا پياو

هـ ق کال د )( ۴۴۴۴مادوکې د څلورم ځل لپاره تر څه زیاتونو وروسته د څلوېښت دوه  دوه سوه

اسلامي امارت د وزيرانو شوری لخواتصويب، او د اسلامي امارت د مقام  دمیاشتې په )( نېټه د

او صلاحيتونه، د اړوندو چارو د لخوا توشیح شوه، په لائحه کې د وزارت تشکيلات، د مسئولينودندې

د نوموړي وزارت منسوبين مکلفيت  هدايات بيان شوي دي،ا جراء طريقې، اداري اصول او ضروري 

 شوې دندې د لاندې ذکر شويو موادو له مخې تر سره کړي. لري تر څو ورسپارل
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 لومړی فصل

 عمومي حکمونه

وزارت د افغانستان داسلامي امارت  او شکايتونو اورېدلوعروف نهی عن المنکر ماده: د امربالم لومړۍ

 .اداره ده داړونده فعاليتونو مرکزياوریدلو شکاياتو  امر بالمعروف نهی عن المنکر او  د

ماده: نوموړی وزارت دنده لري چې د خپلو اړونده فعالیتونو د لاښه والي په خاطر تقوی داره، دويمه 

 با استعداده علمي او متشرع کسان په کار وګماري .

ياد وزارت دنده لري چې دالله جل شأنه له حکم سره سم د نبي کريم صلی الله علیه  ماده:دريمه 

وکړي او له بدو څخه ځان وساتي   مطابق خپله هم ښه کارونه وسلم د مبارکوسنتو او حنفي مذهب

او نورو ته هم د ايمان، توحيد او نېکو اعمالو د کولو او د شرک، بدعتونو او له بدو څخه د ځان ساتلو 

 دعوت او لارښوونه وکړي.

ره حالاتو ورسماده: د ديني عالمانو،د مدارسو د استادانو او طالبانو سره نږدې اړيکې ساتل، په څلورمه 

 خبرې کول او د هغوي همکاري جلبول د نوموړي وزارت دنده ده.

مسئولينو، استادانو او شاګردانو   ادارو له تعلیمي او تحصیلي ماده: د عصري زده کړو د ټولوپنځمه 

د اسلامي نظام د اهميت او د   سره به ليدل کتل کوي، د اسلامي امارت اهداف به ورته تشريح کوي،

 دښمنانوله شومو او خطرناکو اهدافو څخه به يې خبروي .

پاتې ژورې اړيکې تل   ترمنځ به د اسلامي اصولو پر بنسټ  ولس او اسلامي امارت  ماده: دشپږمه 

 .ټينګوي

ماده: د اسلامي امارت تر بيرغ لاندې به د ټول ملت د وګړو ترمنځ د ښه يو والي، ورور ګلوۍ، اوومه  

ولو ک  ايثار او قربانۍ فضاء ايجادوي، د دښمن له لوري دقومي،لساني اوسمتي تعصباتود رامنځته

 نظام او خپلي خاورې څخه دفاع وکړي.مخنیوی به کوي  تر څو ټول ملت په يو صف کې  له اسلامي 

ماده:  ياد وزارت  د یوې علمي ټولنې په حیث د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر بنسټ کولی اتمه 

شي چې د اسلامي امارت هر مسئول او مجاهد ته د تقوى، د اولو الامر د اطاعت، اتفاق، اتحاد، له 

  رامينو او احکامو د تطبيق په هکله توصیې او سپارښتنېمشرتابه د ف  عامو خلکو سره د ښه سلوک او د

 وکړي.

ماده: دا چې افغانان په قاطع ډول د حنفي مذهب پیروان دي او په همدې ديني مسیر او مذهب نهمه 

زارت  و اوریدلو  شکاياتوامر بالمعروف  نهي عن المنکر او کې یې خپل ملي وحدت هم ټینګ ساتلی، د 

ورو طریقوته د دعوت او بلنې په ذریعه د افغانانو ترمنځ دیني تفرقې دې کوښښ وکړي ترڅو ن

اواختلافات رامنځ ته نه شي او افغانان پر خپل دیني، مذهبي مسیر اوملي وحدت قائم او ثابت پاتې 

 شي.

چې ولس د مهربانۍ او ښې بلنې له لارې حق ته   د ياد وزارت  مسئولین مکلف دي  ماده:لسمه  

 لائحې کار نه اخلي؛ که ضرورت پېښ شي د  و په اصلاح کې به له ضرب او زجر څخهراوبولي،د خلک

 .عمل کوي  کې د بيان شوې طريقې له مخې به په نهم فصل 
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په توسط په نظامي مرکزونو کې  عقيدتی مسؤلينوزارت به د علماء کرامو او ماده: یاد و يوولسمه

وري د ورته وضع شویو اصولو رعايت کولو او له مجاهدين د شرعي احکامو او د اسلامي امارت له ل

 عامو خلکو سره ښه چال چلند ته هڅوي.

داسې څوک ټاکي چې  ماده:  ياد وزارت  به  د مرکزي او ولایتي ریاستونو او آمریتونو لپارهدولسمه 

په ټولنه کې مقبول، بانفوذه او د امر بالمعروف  نهي عن المنکر او سمع شکاياتو په ،فارغ عالم

 .شي کار او اصولو بلد وي ترڅو دغه  مقدسه  وظیفه  په  ښه  طریقه  اجرا   طریقه

ماده: د امربالمعروف نهی عن المنکر او شکايتونو اورېدلو وزارت  مکلف دی چې وخت په  ديارلسمه

تربیتي  روزنیز اووونکو ته د شرائطوپه نظر کې نیولو سره د خپلو اړونده کارونو په اړه وخت خپلو کار ک

اصول او مؤثرې طریقې ورته  اوریدلو  عن المنکر او شکایاتو جوړې او د امربالمعروف نهی  غونډې

 .بیان کړي

له علماء  ماده: یاد وزارت مکلف دى چې د اسلامي نظام د پلي کولو په موخه د هېوادڅوارلسمه 

کرامو، روحانیونو، سياسي او مسلکي پوهانو او قومي مشرانو سره په تماس کې شي؛په دې هکله 

 مشوره او مرسته  ځینې  وغواړي.

ماده:  ياد وزارت دنده لري چې دخپل ولایتي مسئول له لارې د امربالمعروف  نهي عن پنځلسمه 

اړوند پروګرامونه په ساحه کې د اسلامي امارت مسئولو اشخاصو ته واضح  اوریدلو  المنکر او شکاياتو

 او هغوى له ځان سره همکار کړي.

دې مکلف دي چې د )تحفة الدعاة لاصلاح الرعية والرعاة( رئيسان، آمران او محتسبین پماده: شپاړلسمه 

 .له کتاب څخه د امر بالعروف او نهی عن المنکر په چارو کې استفاده وکړي

مشران او کشران  ولټد امارت  ېنه دي بلک یمستثن وکیڅه خهڅاده: د شريعت له حکم وه لسمه ما

 .د شريعت په احکامو مکلف دياو عام  مسلمانان  ېتر کشر مجاهد پور   خهڅ ریله ام

 دويم  فصل

 دامر بالمعروف او نهي عن المنکرعمومي مواد

ته ويل کېږي چې اسلامي شريعت د هغه په کولو ماده: معروف: هر هغه فعل، قول او قصد لسمه ات

 .حکم کړی وي او يا يې د کولو ترغيب ورکړی وي

 .ډول پرېښودل شوي ښه کار ته رابلل او حکم پرې کول دي ماده: امر بالمعروف:په څرګندنولسمه 

 .چې شريعت ترې منع کړې وي ،قول او قصددیغه فعلماده: منکر: هشلمه 

څرګندبد کار څخه په لاس يا په ژبه راګرځول او يا هم د بې وسۍ  لهعن المنکر: ماده: : نهی يو ويشتمه 

 .په وخت په زړه کې د هغه کار بد بللو ته ويل کېږي

 :د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اهميتماده:دوه ويشتمه 

ه صلی الل الف: د امر بالمعروف پلي کولو او د منکر مخه نيولو سره د الله تعالی او د رسول الله

 .علیه وسلم امر پر ځای کېږي
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د ټولو انبياوو دنده، د هغوی د رسالت ستر مقصد او د سلفو منکر او نهی عن ال ب: امر بالمعروف

 .صالحينوطريقه ده

 .ج: د دې امت د غوره والي نښه ده

 .لوړو مقاصدو څخه دی لهد اسلامي خلافت د: 

 .امر بالمعروف او نهی عن المنکر کويهـ: الله تعالی هغه واکمنان ستايلي دي چې 

 .و: د مخلصو مومنانو خصلت دی او په سرته رسولو سره يې د مسلمانانو مکلفيت ادا کېږي

 . ورباندې کېږيساتنه ز: د مسلمانانو د عقائدو، نفسونو، عقلونو، مالونو او عزتونو 

رحمتونو د نازلېدواو پر  د الهي ، د عمومي عذابونو څخه د خلاصېدوح: د ګناهونو د معاف کېدو

 .دښمن د بر لاسه کېدو سبب دی

 .ط: د دين د بقاء، د خلکو د اصلاح او اسلامي احکامو د عملي کېدو مهمه ذريعه ده

 .پرواګرامونو د مخنيوي ستره وسيله ده  ی: د اسلام ضد ټولنو د ټولو پټو او ښکاره انحرافي

ه ټکر او مسلمان ولس ته په ضرر دين سره پک: د هغو رواجي اعمالو دمخنيوي چاره ده چې د 

 .دي

 .ل: اسلامي شعائرو ته اظهار او اکرام ور په برخه کوي

م: د نېکيو او مصلحتونو په لور د خلکو هڅو کې زياتوالی او د ګناهونو او منکراتو وسائلو کې 

 .کموالی را منځته کېږي

 .ن: د الله تعالی او بندګانو د حقوقو احياء ورسره کېږي

 .س: د فاسقانو شوکت، هيبت او وجاهت ختمېږي

 .ډاډمنه فضا نصيب کېږي ع: ټولنې ته د راحت او خوښۍ

 
 م فصــليدر 

 حکم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر

ولري فرض کفايي يې  ماده:امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر هر مسلمان چې اهليت درويشتمه 

ګناهګارېږي خو که اهل يو کس وي يا امام چا ته دا دنده سپارلې دی، که له عذر پرته پاتې شي ټول 

 .وي پر هغه فرض عين دی لکه پر امام چې فرض عين دی

 څلورم فصـل

 هي عن المنکر شرطونه:مر بالمعروف او نآماده:د څلورويشتمه 

 .يو بالغ او عاقل ایدب کوي  امربالمعروف او نهي عن المنکر دنده ترسره  الف: تکليف: څوک چي د

 .امربالمعروف او نهي عن المنکر دنده ترسره کوي هغه به مسلمان وي  ب: اسلام: څوک چي د
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 .ج: قدرت: د امر او نهی وس به لري

هغه پوره علم  ایدپهب کوم منکر څخه چې منع کوي  لهد: علم : په کوم معروف چې امر کوي او 

 .لري

به د معروف پلي کول او د منکر لرې کول د شريعت هـ: اتباع: آمر بالمعروف او ناهي عن المنکر 

 .په رڼا کې کوي

ماده: د یاد وزارت  په چوکاټ کې چې څوک د امربالمعروف او نهی عن المنکر په برخه پنځه ويشتمه 

کې فعالیت کوي؛ هغه به دیانت داره او حتماً به له دیني علومو څخه فارغ شوی عالم وي، یعني چې 

 .نه وي کړې یاده دنده به نه ورسپارل کیږيداحاد یثو دوره یې 

 پنځم فصـل

 :هی عن المنکر آدابامر بالمعروف او نآد ماده: شپږ ويشتمه 

 :امربالمعروف او نهي عن المنکر دنده ترسره کوي يوازي د الله   څوک چي د اخلاص او صحيح نيت

 .تعالی رضا به یې مطلب وي

  به د شرعي امورو پابند ويعدالت: آمر بالمعروف او ناهي عن المنکر. 

 رفق: مهربان او نرمي کوونکی به وي. 

 برابري: د خپلوانو او نورو تر منځ به توپير نه کوي. 

 حلم: بې ځايه غوسه به نه کوي. 

 مهال به زغم لرونکی وير صبر: د ستونزو پ. 

 صلابت: په دين به ټينګ وي. 

 وقار: سنګينه او دروند به وي، سپک کارونه به نکوي. 

 مصلحت: اهم به په مهم مخته کوي. 

 شپږم فصـل

 د مساجدو د امامانو له  لارې  عملي کیږي. به د دې فصل مادې وه ويشتمه ماده : ا

اتو ندې ضروريمسلمانانو ته د لاد مساجدو د امامانو د  لارې  ماده: د ايمان په هکله به اته ويشتمه 

 .په زده کړه امر کوي

 .زده کول ور تصحيح او معنی د طيبې کلمې د الفاظو الف:

 .زده کولور مجمل او مفصل ايمان له ترجمې سره  ب:

پېژندنه )نوم، د پلار نوم، د نېکه نوم، پيدايښت، ور د حضرت محمد صلی الله عليه وسلم  ج:

 .(رسالت، ځای عمر او وفات

ا سمه توګه يې د ادماده: خلکو ته به د لمانځه حکم او د ضرورياتو د زده کولو او په ويشتمه  هنه 

 .کولو امر کوي او فضائل به يې ورته بيانوي
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ماده: د لمنځونو مستحب وختونه به خلکو ته ورښيي، پر خپل وخت د اذان او په مسجد ديرشمه 

 .کې د جماعت کولو د پابندۍ امر به ورته کوي

هتان غيبت، ب له  ه د روژې نيولو، تراويح کولو اوماده: په رمضان کې به په سمه طريقيودير شمه 

 .کويورته يې د ساتلو حکم به او لانجو څخه 

 .ماده: خلکو ته به د زکات، سرسايې او قربانۍ په اهتمام حکم کوي دوه ديرشمه 

 .ماده: خلکو ته به د حج د احکامو او په سمه طريقه د ادا کولو حکم کويدري ديرشمه 

ده ز  ور د اسلامي ضرورياتو او ادابو د د برابرۍ،ماده: خلکو ته به د اولادونو تر منځ څلوردير شمه 

 .کولو امر کوي

ماده: چېرته چې د مساجدو د صفايي او ادابو خيال نه ساتل کېږي؛ خلکو ته دې د پنځه ديرشمه  

 .هغو د رعايت امر کوي

ماده: د بندګانو د حقوقو او پورونو د ځنډ په صورت کې دې خلکو ته د ادا کولو امر شپږ دير شمه 

 .کوي

شرعي حقوقو لکه: مهر، ميراث، په  ولوټد  وښځد  ېامر کوي چ ېماده: خلکو ته د اوه دیر شمه 

 .يړ منع ک ېله ورکولو د  وښځکي د ویاو په بد يړ نورو رعايت وک ېد رضايت او داس ېنکاح ک

نا محرمو څخه د پردې او حجاب حکم  لهمحرم او نامحرم ورپېژني او  ېه د ماده: خلکو تاته ديرشمه 

 .دې ورته کوي

و د پوره رعايت امر دې ماده: خلکو ته دې د طلاق او عدت ضروري مسائل بيانوي ادیر شمه  هنه

 .ورته کوي

ماده: خلکو او مراجعو ته د بې سر پرسته ماشومانو، محتاجو بوډاګانو، معذورو او څلوېښتمه  

 .بیانوي او له هغوی سره دې مرستي ته تشویقوي فقيرانو د ساتنې او پالنې فضیلت

 م فصـلو او

 د منکراتو تعين

وزارت به له کافرانو سره د  نواو ریدلووتشکای دامربالمعروف نهی عن المنکر او  ماده:يو څلوېښتمه 

مرستې، دوستۍ او مشابهت کولو څخه خلک راګرځوي، خصوصاً د هغوی د مذهبي شعارونو له 

 .لمانځلو اودرناوي څخه لکه: کرسمس، نوروز، صليب او داسې نور..

ماده: د چا ږيره چې خلاف سنت وي هغوی ته دې نصيحت کوي چې په سنتو يې دوه څلوېښتمه 

 .برابره کړي

ماده: لمونځ، د هغه فرضونه او واجبات که څوک له شرعي عذر پرته پرېږدي؛ منع دې دري څلويښتمه 

 کړي او که څوک يې په تکراري ډول پرېږدي  مربوطه آمر ته دې ور معرفي کړي.

د جماعت لمونځ بې له عذره په تکراري ډول پرېږدي هغه دې ورڅخه څوک ماده: که څلورڅلوېښتمه 

 .منع کېدلو په صورت کې دې مربوطه امر ته معرفي کړيد نه  منع کړي
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: د جماعت لمونځ او ا ذان که ټوله محله پرېږدي منع دې کړي او د تکرار په صورت مادهپنځه څلوېښتمه 

 .کې دې مربوطه آمر ته معرفي کوي.

منع کېدلو ماده: بې له عذره روژه خوړونکی به د روژې له خوړلو څخه منع کوي، د نه شپږ څلويښتمه 

 .په صورت کې دې مربوطه آمر ته معرفي کوي

 ماده: د زنا، لواطت، بچه بازۍ او منکراتو له اسبابو څخه به خلک منع کوي.اوه څلوېښتمه 

ماده: د زنا، لواطت او بچه بازۍ د قوي تهمت په صورت کې دې مربوطه آمر ته معرفي اته څوېښتمه 

 کوي.

بې حجابۍ او بې  لهپه وړاندې  عامه مواردو او د غير محارموماده: ښځينه دې په څلوېښتمه  هنه

 پردګۍڅخه په اسانه او احسنه طریقه منع کوي.

ماده: که د کور يا محفل څخه د ښځو د سندرو، تلويزيون، ټيپ، ساز او سرود، ډول او اتڼ پنځوسمه 

 .اوازونه را وتل منع دې کړي خو کور ته دي هېڅکله نه ورننوځي

 .ماده: د فاسقانو، شرابيانو، قيماربازانو او ناروا فلمونو د کتونکو بانډارونه دې منع کړيیو پنځوسمه 

استعمال په مهال په  ش )ماهواره(، کمپيوټر او موبايل دې د څرګند غلطیماده: ټيپ، ډدوه پنځوسمه 

 سره منع کړي؛ پلټل، ضبطول او يا هم ماتول دې نه کوي.ې اسانه طريق

، k، شیشه، تابلیت  د هر ډول نشه یي توکو لکه: چرس، ترياک، پوډر دې معتادين ماده: درې پنځوسمه 

 .ه څرګندډول يې استعمالوي منع کړيچې پ څخهاو داسې نورو شیانو کرسټال

، کرسټال، k، تریاکو، پوډرو، شیشه، تابلیت  افیونو الکولی مشروباتو، ،ماده: د شرابوڅلورپنځوسمه 

له هر ډول کاروبار او استعمال څخه دې خلک منع کړي او د  او داسې نورو نشه يي مودادو چرسو

 .تخلف په صورت کې دې  مربوطه آمر ته معرفي کړي

 څخه وجنګول له  زرکانو او داسې نوروسپيانو، چرګانو، مړزانو )کرکانو( دخلک دې ماده: پنځه پنځوسمه 

 منع کړي.

حافلو او لوبو دې کار نلري؛ البته د لمونځ قضا کولو، عورت ښکاره ماده: په ورزشي مشپږپنځوسمه 

 ي.ړ او شرط لګولوڅخه دې خلک منع ک ، ساز او سرورد غږولوکولو

ته د  مراکزو او تحصيلي تعليمي ونو،ماده: څوک چې خلک زوروي يا ښځو ته د ګودر اووه پنځوسمه 

په لارو کې درېږي؛ د ليدلو يا مؤثق شکايت په صورت کې دې منع کړي، د تکرار او نه منلو په  تګ راتګ

 صورت کې دې مربوطه آمر ته معرفي کړي.

کوم اولاد څخه  لهڅخه نافرماني کوي منع دې کړي او ماده: کوم اولاد چې له مور او پلار اته پنځوسمه 

وروسته هم منع نه شو بيا دې مربوطه آمر ته معرفي چې مور او پلار شکايت کوي او تر منع کولو 

 کړي.

ماده: د يتيمانو د حق د خوړلو او بد چلند څخه دې خلک منع کړي او متخلف دې مربوطه نهه پنځوسمه 

 .آمر ته معرفي کړي

او متخلف دې مربوطه آمر ته  کړيماده: د سود، رشوت، غصب او قمار څخه دې خلک منع شپیتمه 

 معرفي کړي.
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 م فصلات

 د منکراتو د مخنيوي شرطونه

څخه منع کوي  قول او فعل  ی عن المنکر مسئولین چې له کومماده: د امربالمعروف او نهیوشپیتمه 

 .هغه به شرعاً منکر وي

ماده: په منکر به في الحال اخته وي په تېره شوي زمانه يا راتلونکي توهم نهی عن المنکر دوه شپیتمه 

 .يقين او يا غالب ګمان چمتو والی يې ورته درلود نو منع دې کړينشي کېدای، که په 

په سترګو ليدلی، په غوږو اورېدلی او يا به بې غرضه مسلمانانو ) ماده: منکر به څرګند ويدری شپیتمه 

 .ورپسې نه کوي ېپلټنه او تلاش )تجسس( د  (رکړی ويحال و

 اجتهادي مسائلو کې نهی نشي کېدای؛ البته کهماده: منکر به اتفاقي وي، په اختلافي او څلورشپیتمه 

 .اميرالمؤمنین يې لازم وګڼي بيا يې منع کولای شي

 .ماده: د منکر د منع کولو څخه به بل مساوي يا تر دې لوی منکر نه رامنځ ته کېږيپنځه شپیتمه 

 نهم فصل

 د منکراتو د مخنيوي طريقه

بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین د منکر عاملينو ماده: په لومړۍ مرحله کې به د امر شپږشپیتمه 

 .ته منکر ورپېژني

 .ماده: په دویمه مرحله کې به یې په نرمه لهجه، وعظ او نصيحت سره منع کوياوه شپیتمه 

 .ماده: په دريمه مرحله کې به یې په تونده، قهرجنه او وېروونکې لهجه منع کوياته شپیتمه 

ه مرحله کې که پورته طريقې بې اغېزې شي بيا که په غالب ګمان د سترې ماده: په څلورمنهه شپیتمه 

 .مفسدې را منځ ته کېدو وېره نه وه په لاس دې منع کړي

 ه مربوطهلپه پورته ترتيب ناشونی شو بيا دې د   ماده: په پنځمه مرحله کې که د منکر مخنيویاویایمه 

 .آمر سره خبره شريکه کړي

څلورمه او پنځمه طريقه ستونزې را پيدا کېدې بيا دې  مربوطه آمر د خپل مربوطه ماده: که په مه یواویای

 .رئیس له  لارې  د خپل وزارت  مشرتابه ته موضوع وړاندې کړي

ماده: عالمانو او مشرانو خلکو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر د عامو محتسبینو کار مه دوه اویای

يا وه مربوطه آمر ته دې اطلاع ورکوي تر څو يې په مناسبه طريقه نه دی، که دوی کې کوم ډول نېمګړت

 .دفع کړي

ماده: مېرمنو ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر مهال دې د هغوی پت او عزت ته دری اویایمه 

 .ډېره پاملرنه وکړل شي

 سرپرست په توسطاو لېونيان غير مکلف دي، که يې ضرر متعدي وي د   ماده: کوچنيانڅلور اویا یمه 

 .دې منع کړي؛ البته که مصلحت فوت کېده بيا دې محتسب په مناسبه توګه منع کړي
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 .ماده: ذميان دې په ټولنه کې له څرګنده منکر کولو څخه منع کړيپنځه اویا یمه 

 لسم فصل

 ته سپارښتنېمنسوبينو او نظاميانو  اسلامی امارت د

د لمانځه، روژې، زکات، حج او ټولو عباداتو شرائط، احکام او اداب  ېينو ته د ماده: مجاهدشپږ اویایمه 

 .ورزده کړي

ماده: مجاهدينو ته دي مسجد ته دتللو او هلته د جماعت د لمانځه په ادا کولو امر وکړي، اوه اویایمه 

که خطر و په استوګنځي کې دي د جماعت اود شرعي عذر څخه پرته د نورو کارونه څخه ځان وساتي 

 .مانځه  په ادا کولو مکلف کړيد ل

د جهاد فرضيت، اهميت،  ،ماده: مجاهدينو ته دې داسلامي نظام  ارزښت، دنظام ساتنهاته اویا یمه 

  .اصول او اخلاق ورزده کړي دجهاد ، اداب

  لکه څرنګه چې نظافت د ایمان جز دی مجاهدين يې بايد په کلکه   مراعات کړي.اويا يمه ماده:  هنه

اوریدل او ناوړه فلمونه کتل چې شرعاً لویه ګناه او ناوړه عمل دی مجاهدین باید په  ازساتيا يمه ماده: 

 .کلکه اجتناب ځینې وکړي

 مشرانو او شهیدانو د عکسونو   مارت دسلامي اپر څلورولارو، سرکونو او موټرانو د ايو اتيا يمه ماده: 

( ۵۸۳ـ ګنه ۱لګولو څخه باید مجاهدین ډډه وکړي، دا کار شرعاً ناروا او دمشرتابه د محترم مقام د )ج 

  .ې کار څخه په کلکه    منع شوي ديپه اساس مجاهدین له د حکم هـ ق  ۵/۸/۱۴۴۵تاريخ 

یو وار د کې   هغه نظامي  مرکزونه چې عقيدتي امر يتونه لري  آمر به يې په ورځدوه اتيايمه ماده: 

د  او اسلامي احکامو تعلیم لمانځه وروسته  خپلو مربوطه مجاهدینو ته د جها لهسهار یا مازدیګر 

  .امريت لپاره دې يووړ کس وګمارل شي نلري د ياد ، او کوم نظامي مرکز چې ذکر شوی امريتورکوي

نشه یي موادو له استعمال څخه ځان وساتي، او همدارنګه  ډولمجاهدین باید د هر  دري اتيا يمه ماده: 

د میوې په نامه چلم )قیلون( څخه هم باید مجاهدین ځان وساتي ځکه چې دا دمجاهد له شان سره 

 .نامناسب او دلهو  لعب کار دی.

نو له  همدې امله  ،دیعلم، تقوا،او امانت دارۍ سره   په او لوړوالی امتیاز انوانساند  څلور اتيا يمه ماده:

  .څخه په کلکه پرهیز وکړي شخصي روابطواو  ي تعصب، لسانه یي، منطقيقوم مجاهدین بايد له 

د  ېمجاهدين دي وهڅوي چې د خلکو د کورونو درناوی ولري او حتی الامکان د  :مادهپنځه اتيا يمه 

څو د خلکو د تهمت  تر هغوی له خوښې او موجوديت پرته مهمان خانو او د میلمنو کوټو ته نه ورځي

  .مورد ونه ګرځي

لادونو زړونه وساتي په هغوی دې او او يوکورنو شهیدانمعلولين،  د  ېمجاهدين د  ماده:شپږ اتيا يمه 

 .له یاده نه باسي هم  او هیڅکله دې زړه سوی ولريشفقت او 

لري اورګان حق نه  شخص او  هېڅ ورکول د محاکمو صلاحیت دی بل سزامجرم ته  ماده:اوه اتيايمه 

 .سزا ورکړي چې متهم او یا مجرم ته
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امر  دپه اساس  هـ ق  ۹/۱۶/۱۴۴۵نېټې  ( ۱ج  ۰۵۶)د حکم د امير المؤمنين حفظه الله ماده: اته  اتيا يمه 

م و څلور چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورته دوهم ، دریم ا ارت ته دنده سپارل شوېبالمعروف وز 

و د تهمتوند رشوت، غصب، له بيت المال څخه د غلطې ګټې اخيیستنې   ) چېواده څخه دې مسؤلین 

ي  او د کړ  تعقیبپه کلکه  دېموضوع  ،کړيمنع  د ناوړه تبليغاتو لامل کېږي(  او د مکار دښمن سبب

 اسلامي امارت رهبرۍ ته راپور  وړاندې کړي.سرغړونې په صورت کې دې د 

د  سټد فرمان په بن (هـ ق۱/۸/۱۴۴۲د ) ۲۲۶/۰د)امير المؤمنين حفظه الله ماده: د یا یمه هه اتن 

چې خپلو صفونو کې بې پدې مکلف دي  او نظامي ادارو مسؤلین ملکي امربالمعروف مؤظفين دې د

په صورت کې د امر بالمعروف مؤظفين دنده لري د سرغړونې پرې نږدي،  ږيرې او کم عمره هلکان

س يرئ مربوطهسرغړونې په  صورت کې موضوع له خپل  د چې موضوع په جدي توګه تعقيب کړي او

 .سره شريکه کړي

 لله ُمثلې )د سترګو اېستلو، غوږونو يا پوزې پرې کولو( او هر داسي عم ېماده: مجاهدين د  نوي يمه

 .پښو لاندې کېږيپکې تر  تڅخه منع کړي چې انساني کرام

ماده: مجاهدين دي پوه کړي چې د محاکمو تر فيصلې د مخه دې بندي ته هېڅ ډول  یمه  نويیو 

تعذيب او سزا نه ورکوي، د بشري اړتياوو پوره کولو او په سمه توګه د عباداتو ادا کولو په هکله دې 

 .هغوی ته لازمې اسانتياوې برابرې کړي؛ لکه: قضاء حاجت، اودس، لمونځ او داسي نور

لي د ک يڅخه منع کړي او که اړتيا پيدا شده: مجاهدين دې د خلکو د کورونو له تلاشۍ مایمه  نويدوه 

 .ملا امام او دوه تنه سپين ږيري دې له ځان سره ملګري کړي

ماده: مجاهدينو ته به د بيت المال او جهادي وسائلو د ساتلو او پخپل ځای د کارولو او  نوي يمه دري

 .ر کويامانتدارۍ ام  غه کې د پورهپه ه

 .ماده: مجاهدينو ته دې امر وکړي چې له خلکو سره ښه چلند وکړيیمه  ينو څلور

ماده: مجاهدينو ته دې امر وکړي چې په ملکي او حقوقي مسائلو کې دې کار نلري او یمه  نوي پنځه

 عرائض دي خپلو مراجعو ته استوي.

ونه کړي او نه د کوم فريق په اده: مجاهدين دې منع کړي چې د چا ناروا سفارش میمه  نوي شپږ

 .طرفدارۍ محکمو ته ورشي

او کشرانو ته د مشرانو د پوره  ماده: د مجاهدينو مشرانو ته دې په کشرانو د شفقتیمه  نوي اوه

 .اطاعت حکم کوي

 ادارې کارمندان فاسدې مخالفت څخه لاس په سر شوي او د تیرې لهکسان چې  کومماده: یمه  نوي اته

چې په کور ناست دي د امیرالمؤمنین  حفظه الله د عفوې له امله دې د هغوی له ځورولو او وژلو څخه 

  مجاهدین او عام خلک منع کړي.دې 

غو، غيبت،فريب، تهمت، او بدګمانۍڅخه ادرو ،د رازونو له افشاء کولوماده: مجاهدين دې  نوي يمه هنه

 .منع کړي

له چا سره چې تعهد شوی وي،  له سر غړونې څخه ،په وعده وفا او پابندي ضروري ده ماده:  مهسل

 منع کړي. مجاهدین اوعام خلک دې
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 .ماده: مجاهدينو ته دې حکم کوي ترڅو خپل صورت او سيرت پر شريعت برابر کړيمه يواو يوسل 

او پوه دې کړي چې  وښييماده: مجاهدینو ته دې د سنت څڼو طریقه او اندازه ور یمه  سل او دويو 

تراوږو کښته ویښتان د بداخلاقه خلکو نښه ده او د سنت خلاف وېښتانو له جوړولوڅخه دې هم منعه 

  کړي.

 يوولسم فصل

 تعزيرات

ماده: تعزير: هغه تاديب او سزا ده چې د سختو خبرو، په لاس وهلو او بند څخه  درې يمهيوسل او 

 .رسېږينيولې تر نهه ديرشو دورو پوري 

ماده: د امر بالمعروف او نهی عن المنکر عام مؤظفين د منکر د ورپېژندلو، نصيحت  يوسل او څلورمه

 .او توندو خبرو صلاحيت لري

ماده: که عام سنتونه او مستحبات پرېښودل شوي وي او يا چا مکروه کارونه کړي وي؛  پنځمهيوسل او 

 .هغوی ته دي يوازې په ژبه وينا کوي

ولس او مجاهدین دې د حنفي مذهب په اهمیت او حقانیت پوه کړل شي او د  ماده: ږمهشپيوسل او 

ولس او مجاهدینو ذهنونه وساتي، متخلفین دې محکمې  مذهب خلاف حرکاتو او تبلیغاتوڅخه دې د

 .ته معرفي کړي

ه وي ماده: که فرض، واجب يا هغه څه يې پرېیښی وي چې د اسلام له شعائرو څخمه ه او يو سل او

يوې تر درې ورځو د  لهرئیس  مربوطهغه ته له سختو خبرو وروسته قطعي حرام کار کړی وي؛ ه  يا يې

 .معرفي کړيې که بيا هم اصلاح نشي محکمې ته د ورکولی شي،  توقیفتعزیرا 

ماده: د خلکو په عامو رواجونو او عادتونو کې که منکرات وو او په يوازې نصيحت اصلاح مه اتيو سل او 

مربوطه رئیس له  آمر او د ېنلري، بلکنه وه په هغه دې د امر بالمعروف عام مؤظفين کار   ممکنه

خبر ورکړي تر څو يې د  وزارت  مقام ته شکايتونو اورېدلواو د امربالمعروف نهی عن المنکر  لارې دې 

 .مشرتابه سره شريکه کړي لهله لويه وه بيا دې مخنيوي تدبير وکړي او که مسئ

ین  دخپل آمر    په اساس مندرجه مادو(۴۵/۴۴/۴۳/۴۰/۴۸/۳۴/۳۵/۳۸/۳۹/۰۶)د  ماده: مه نهيوسل او 

 تعږيرو د بند څلورويشتو ساعتون( ۲۴متخلفينو ته د ) صلاحیت لري سره په مشوره  رئیس  مربوطه

 .ورکړي

 دولسم فصل

 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مؤظفينو ته تربيوي پروګرامونه او مراقبت

ماده: ددې له امله چې دا وظيفه ډېره درنه ده، تر توظيف او عملي اقداماتو د مخه د مه لسیوسل او 

 .ړه ضروري دهجيدو شيوخو او علماءکرامو څخه د لائحې او نورو اړوندو اصولو زده ک

ماده: يوازې همدا زده کړه کافي نه ده بلکې د امربالمعروف نهی عن المنکر او يوولسمه یو سل او 

 .تربیوي پروګرامونه هم ورته جوړیږيروزنيز او وزارت  له لوري به  شکايتونو اورېدلو
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وزارت دې د امر  شکايتونو اورېدلوماده: د امربالمعروف نهی عن المنکر او مه لس یو سل او دو

 .ورڅخه اوري ېد  راپورونهرنه او مراقبت کوي او بالمعروف او نهی عن المنکر د مؤظفينو د کړنوڅا

وزارت مکلفيت لري تر شکايتونو اورېدلوماده: د امربالمعروف نهی عن المنکر او مه ارلسیو سل او دي

 .ورسويته دا لائحه او کار کوونکو ټولو اړونده مؤظفينو د وزارت  څو

ماده: که د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مؤظفينو ته د کار په مهال داسي مه لس یو سل او څوار

ه دې اطلاع ت مربوطه رئيس يويې په لائحه کې څه ليکل شوي نه  کوم منکر تر سترګو کېږي چې په اړه

ورکړي او هغه دې سمدستي خپل مافوق مسئول ته مسئله وړاندې کړي تر څو هغوی د اسلامي امارت 

 .له مشرتابه څخه هدايت تر لاسه کړي

 ديارلسم فصل

   رسنۍ او په هکله يې  سپارښتنې

 ،يو رسنۍ باید له داسې خپرونو په کلکه ډډه وکړي چې د شریعت خلاف –ماده مه سیو سل او پنځل

 .توب سبب ګرځيېد ځوانانو د بې لار  او په ټولنه کې د غربي کلتور د ترویج، بد اخلاقۍ

ا د د يو چمزاحيه او تفريحي پروګرامونه بايد داسې برابر نکړل شي چې  –ماده مه سیو سل او شپاړ 

  ي.شتحقير او سپکاوي لامل 

خبرو   د او شرکت کوونکې رسنيو کې بايد ښځينه خبر يالانې ه تصويريپ –ماده مه لسیو سل او اوه 

 او ویناوو پر مهال اسلامي حجاب رعايت کړي. 

 رضی اللههغه سريالونه چې د انبياوو عليهم السلام او يا صحابه کرامو  :ماده مه لسه یو سل او ات

 تمثيل پکې شوی وي او تصويري شکل ولري مطلقا يې نشرول منع دي. عنهم 

 څوار لسم فصل

 شرعي حجاب 

حجاب د مسلمانې ښځې امتيازي نښه او د عفت او پاک لمنۍ شعار دی  :ماده لسمه  نو یو سل او

بې حجابي  د بد اخلاقۍ، بدلمنۍ نښانه ګڼلی شي او يو منکر عمل دی د دې منکر عمل د له منځه 

د شرعي حجاب فرمان او (    هـ ق۱۳/۹/۱۴۴۵-۱-/ج ۳۳۰ر المؤمنین د )ړلو په هکله بايد محتسبين د اميو

 د نظارتد عامه اذهانو د پوهاوي  تر څنګ د دې منکر  مطابقتصرې توضيحي او تطبيقي طرحې مخد 

  .چارې تر سره کړي له منځه وړلواو په ښه توګه يې د 

 پنځلسم فصل

 په پارکونو او تفريحي ځايونو کې د منکراتو د مخنيوي په هکله

د نارينه وو او ښیځينه وو لپاره دې پارکونه او تفريحي ځايونه  جلا کړل شي او  :ماده مه یو سل او شل

  شي. يا دې هم تفريحي وختونه ورته جلا وټاکل

د ښځينه وو تفريحي ځايونو ته د نارينه وو ورتلل منع دي او د نارينه وو  :مادهمه يشتو  یو سل او يو

 تفريحي ځايونو ته د ښځينه وو ورتلل منع دي. 
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ښځې دې پارکونو او تفريحي ځايونو ته د ورتللو او هلته د تفريح پر مهال  :ماده مه سل او دوه ویشت یو

 شرعي حجاب مراعت کړي ځکه دا زمونږ اسلامي فريضه او افغاني دود دی. 

 .دې د لمانځه د قضا کولو لامل نشيه تلل او تفريح کول نو تتفريحي ځايوپارکونو او 

 سم فصلشپاړ 

 د موټر وانانو په هکله 

څرنګه چې موسیقي حرامه او د مسافرو د اذیت سبب ګرځي موټر  :ماده مه تشیو سل او څلوروی

 ځان وژغوري.  او اورېدلو څخه چلوونکي باید د موسیقۍ له غږولو

 . نکړي انتقالموټر چلوونکي بايدبې حجابه زنانه په موټرانو کې   :مادهمه تشیو سل او پنځه وی

داچې د نشه یې توکو استعمال او کاروبار د اسلام له نظر ه حرام اوناروا : مادهمه تشوی او شپږ یوسل

و نقل څخه احمل  ،عمل دی او په ځینو مواردو کې د ګڼو انسانانو د هلاکت سبب ګرځي له استعمال 

 دې جداً مخنیوی وشي  . 

ي بې له شرعي محرم و( يلومترهک ۵۸) ميله ۴۳ يې اندازه چې سفر ومک :مادهمه تشیو سل او اوه وی

 .دی بند ووسفر  ښځينه د ېکڅخه په موټرو 

پل خموټر وانان بايد د سفر پر مهال د لمانځه لپاره په يو مناسب ځای کې  :مادهمه تشیو سل او اته وی

 موټر ودروي تر څو مسافر لمونځ وکړي. 

 لسم فصله ووا

 ته لارښوونېمراکزو عصری تعليمی او تحصيلی 

په نو وز مرک او تحصيلي بايد د تعليمي ېنارينه او ښځينه زده کوونک  :دهمامه تشیو سل او نهه وی

 په پام کې ونيسي.  احکامداخل او خارج کې شرعي 

په  وونمرکز او تحصيلي زده کوونکې پدې مکلفې دي چې د تعليمي ښځینه  :مادهدیرشمه  یو سل او

 ت کړي. اداخل او خارج کې شرعي حجاب مراع

مراکزو استادان ، شاګردان ، محصلین ،اداري او  او تحصيلي د تعلیمي :مادهمه یو سل او يو دېر ش

 .له شرعي عذر څخه لمونځ په جمع ادا کړي پرتهباید په ټاکلي وخت  کارکوونکيماتي خد

 لسم فصل ات

 د ودونو د تالارونو په هکله 

د ودونو او خوښيو د مجالسو پر پدې مکلف دي چې د تالارونو مالکان : ماده دوه دېرشمهیو سل او 

 . ه سره جلاويتالارون نارينه او ښځينه  مهال د

ودونو او خوشحاليو پر مهال د الکولي مشروباتو، مخدره توکو له باید د : ماده دري ديرشمهیو سل او

 ي.کړل شمنع خلک استعمال او موسیقۍغږولو څخه 
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 م فصلنولس

 د صحي کلنيکونو او شفاخانو په هکله 

د روغتونونو، کلینکونو، معاینه خانو او لابراتوارونو ښځینه مسؤلينې : ماده څلور ديرشمهیو سل او 

پدې مکلفې دي چې په هر وخت او هر حالت کې شرعي  کارکوونکيډاکتراني ښځینه اداري او خدماتي 

 حجاب مراعات کړي.

د خصوصی او دولتی کلینکونو او شفاخانو مسؤلین مکلف دي چې د :مادهیو سل او پنځه ديرشمه 

 دفترونه جدا کړي. او صحي ښځینه او نارینه کار کوونکواداري، خدماتي 

د خصوصی او دولتی کلینکونو او شفاخانو مسؤلین مکلف دي تر څو د :مادهیو سل او شپږ ديرشمه 

 جدا کړي. ځايونهانتظار  د مراجعينو او ناروغانو نارینه او ښځینه

 م فصلشل

 د سلمانيو او حمامونو په هکله

د سلمانيو مالکان او کار کوونکي پدې مکلف دي چې د چا ږيره به نه  :مادهیو سل او اوه ديرشمه 

 افغاني خرېيي او د سر ویښتان به يې پداسې شکل نه ورجوړوي چې د شریعت خلاف او زموږ له

 کلتور سره اړخ نه لګوي.

څرنګه چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده نو میرمنو ته نه ښایې چې له : ماده ديرشمهیو سل او اته 

ه  )ل کوره بهر حمام ته لاړې شي که بیا هم د ضرورت په اساس ډله ئیز حمام ته ځي نو عورتونه به

 ضرور پټوي. (په شمولزنګنونو څخه لاندې د نامه 

عامو او ډله ييزو حمامونو، حوضونو، بندونو او په ه مکلف دي چې نارين:مادهیو سل او نهه ديرشمه 

 کړي. پټ ضرور )له  نامه څخه لاندې د زنګنونوپه شمول(لمبلو پر مهال خپل عورتونه  سيندونو کې د

 شتم فصليو يو 

 د بد اخلاقۍ د مراکزو په هکله 

عمل دی بايد په احسنه طريقه منع ماده: بد اخلاقي او فحشاء يو حرام  او ممنوع یو سل او څلویښتمه 

  .شي

فحشاء مراکز بندول د موسیقۍ، بد اخلاقۍ او ،د ساقي خانو، رقص خانوماده: یو سل او یوڅلويښتمه 

دې ته باید  وزارت له عمده وظائفو څخه دياو شکایتونو اوریدلو کر نهی عن المن، امربالمعروف

 محتسبین پوره متوجه وي .

 شتم فصل يو  وهد

 تجارانو او کسب ګرو په هکلهد 

 چې يکړ و هڅه بايد فروشان دست انداران،اوک، پېشه وران،دوتجارانیو سل او دوه څلويښتمه ماده: 

 .يکړ و جمع په لمونځ
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                    لایحه               اوریدلو وزارت نوتوربالمعروف نهی عن المنکر او شکایدام

 ار،کباید له سود، احت، پېشه وران، دوکانداران او درست فروشان تجارانیو سل او دری څلويښتمه ماده: 

 څخه ځان وساتي نوکړ  داسې او درواغو ،پټولو له عیب د مبیعې د عدالتۍ بې مښتک له ېک وزن په

 لري.سره سمون ون له اصولو چې د اسلامي تجارت

په مال باندې د کال د تېرېدلو په صورت کې بايد د خپل مال زکات د ماده:  څلويښتمه یو سل او څلور

 .امارت لخوا د زکات مربوطه ادارې ته وسپاري

ان له پلورلو او پېرودلو څخه ځ اجناسو هغو بايدد سبګرکپېشه وران او ماده:  څلويښتمهیو سل او پنځه 

 غوښو، حرامو وسلو، شرابو، د هکل  ياغیر قانوني وي و پېرودل يې شرعا حرام اووساتي چې پلورل ا

 .ونور  داسې او ومجسم د لپاره ورلو او اشتهارپل د جامو د او وينې جاري

 

 ر ويشتم فصلد

 .مستقلو ادارو په هکلهد وزارتونو او 

 ارینهن له او راځي ېک حجاب په ته وظیفو خپلو به ارمندانېکښځینه  ماده: څلويښتمه و سل او شپږی

 .وي جلا دفترونه اريک یې به څخه ارمندانوک

 مراعاتولو نه د حجاب د او ويکښځینه  مراجعینې به هم حجاب مراعات ماده:  څلويښتمه یو سل او اوه

 .يږ یک پریښودل نه ته ادارو به ېک صورت په

نځ به په لمو او وي برابر سنتو نبوي په به صورت او سیرت ارمندانوکد ماده:  څلويښتمه یو سل او اته 

  .ويک جمع

 

 ومن الله التوفيق

 

 

 

 


