د افغانستان اسالمي امارت

رسمي جریده

د چاپ نېټه:
یکشنبه د  ۱۲۴۱ﻫ  .ق کال د شوال المکرم د میاشتې دولسمه نېټه
پرله پسې نمبر ۵۹۷

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

قال هللا تبارک و تعالی!
اطیعو هللا و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم
ترجمه :اطاعت وکړی د هللا هلالج لج او اطاعت وکړی د رسول ملسو هیلع هللا یلص او د اولی االمر چی ستاسی څخه وی.

فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد عدم اجرای کارﻫای اشخاصیکه ریش ﻫای خود را
کوتاه نموده اند در ادارات ملکی و نظامی

فرمان
مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد عدم اجرای کارﻫای اشخاصیکه ریش ﻫای خود را کوتاه
نموده اند در ادارات ملکی و نظامی !
به تمام مسؤلین ادارات ملکی و نظامی !
اسالم علیکم و رحمت هللا و برکاته !
اینکه بیشتر از شش سال میشود که امارت اسالمی به مردم مؤمن کشور امر کرده است که ریش های خویشرا به
طریمه سنت نبوی ملسو هیلع هللا یلص بګذارند ،اګر چه بسیاری هموطنان شریف ریشهای خویشرا بر طریمه شرعی ګذاشته اند ،لیکن
متأسفانه بعضی مردم کمی باز هم در بازار ها دیده می شوند که ریشهای خود را میزنند (کم میکنند) و اکثر اولات با
مؤظفین امر بالمعروف و نهی عن المنکر جار و جنجال هم میکنند.
لهذا با درنظرداشت مشکالت فوق الذکر تمام مسؤلین امارتی در داخل کشور مکلف اند ،مراجعینی که ریش های
خویشرا خالف طریمه شرعی زده باشند بهیچ صورت کار شانرا اجراء نه نمایند ،مګر در بعضی موارد ضروری که
مسؤلین آنرا ناګزیر بدانند ،تا در آینده تمام مردم ریش های خود را درست بګذارند و مسؤلیت شرعی ما و شما رفع
ګردیده باشد.
البته اتباع خارجی ایکه ،اګر چه مسلمان هم باشند ازین حکم مسثنی می باشند و همچنان درین جریان نمایندګی امارت
اسالمی در مورد تطبیك حکم ،تنها حتی الممدور باید سعی نماید.
والسالم
خادم اسالم
امیر المؤمنین مال دمحم عمر (مجاﻫد)

