د افغانستان اسالمي امارت

رسمي جریده
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د پوهنې وزارت اړوند
تقنیني سندونه

دوشنبه د ۱۴۲۲هـ.ق کال د محرم الحرام

د میاشتې نهه ویشتمه نېټه

پرله پسې ګڼه ۷۹۶

بسم هللا الرحمن الرحیم
ک َو َت ٰ
عالی !
بار َ
َقال َ هللاُ َت َ

ترجمه :هللا جل جالله فرمایي:
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س ْول َ َو اُولِی ْاْلَ ْم ِر ِم ْنکُ ْم
اَطِ ْی ُع
الر ُ
واهللا َواَطِ ْی ُعوا َّ
َ

اطاعت وکړی د هللا جل جالله او اطاعت وکړی د رسول صلی هللا و علیه و سلم او د خپل هغه اولی اْلمر امیر چی ستاسو له
دینه څخه وی.

بسم هللا الرحمن الرحیم
امیرالمومنین به تمام مسئولین و منسوبین ملکی و نظامی امارت اسالمی در مورد عملی نمودن
پیغام
ٔ
فتوای متفق علمای کرام ج ّید افغانستان
شمار ٔه)۱۲۴۶( :
تاریخ ۱۴۲۱/۱۱/۲۱ :هـ .ق
علمای کرام جید کشور بشرح ذیل فتوای شرعی صادر نموده اند:
فتوای متفقه از طرف علمای کرام جید افغانستان(( :از طرف علمای کرام جید افغانستان ،به تمام وزراء ،قاضیان والیان،
قوماندانان ،امنیه فرقه مشران ،ولسواالن ،رئیسان مدیران ،مامورین و باآلخره به تمام منسوبین امارت اسالمی!
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السالم علیکم و رحمت هللا و برکاته!

چنانچه تمام شما شاگردان ما هستید و ما به ناکامی دنیا و آخرت شما شدیداً متا ٔثر می شویم ،لهذا یک مسئل ٔه ضروری دینی
را منحیث توصیه بشما پیشکش میکنیم میخواهیم که با اهمیت بیشتر در مورد آن غور نمائید ،آن اینکه تمام کتابهای فقه
حنفی شریعت اسالمی چنین حکم می کند که هر مسلمان بالغ که به یک کار مبتالء گردد (مصروف کار شود) فرا گرفتن
همان کار باالیش الزم و واجب است.

مثالً اگر ازدواج نماید ،مسائل ازدواج اگر تجارت را آغاز کند ،مسائل بیع و شراء ،وقتیکه حج باالیش فرض گردد مسائل
حج ،اگر نماز باالیش فرض شود احکام نماز ،همچنان فیصله و فتوای تمام علمای کرام ما این است که برای هر کسیکه از
امیرالمومنین یا سائر مسئولین وظیفه سپرده شد بال فاصله فراگیری کامل اجراآت آن اداره باالی همان
طرف عالیقدر
ٔ
مسئول الزم و ضروری می گردد ،لهذا هر مسئول باید قبل از تمام کار های مهم خویش ،قوانین و مقررات ترمیم شد ٔه
شعب ٔه مربوط ٔه خود را که در جرید ٔه رسمي نشر گردیده است فراگیرد ،تا صالحیتها و مسئولیتهای خویشرا در آن تشخیص
کند و خدمت مسلمانان را با اخالص بیشتر و به سهولت انجام دهد ،که در کار ها اختالل و بی اعتنائی بمیان نیاید و نظم
حکومت اسالمی و نفاذ شریعت اسالمی بصورت مکمل تأمین گردیده و باین لحاظ سعادت دنیا و آخرت را بدست آورده و
رضای خداوند بزرگ(ج) را حاصل نموده باشید .خداوند(ج) همراه تان)).

لهذا پیغام من به تمام مسئولین ملکی و نظامی این است :برای هر کسیکه یک مسئولیت امارتی سپرده شود ،پس مطابق
فتوای شرعی فوق الذکر ،باید نخست قوانین و مقررات مربوطه را بصورت مکمل و صحیح بیآموزد و بعداً تطبیق و بر
آن عمل نماید ،تا مسئولیت دنیوی و آخروی تمام ما و شما رفع گردد.
والسالم
خادم اسالم
امیرالمومنین مال محمد عمر (مجاهد)
ٔ
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