خَیر و بَرکت

ترتیب کننده  :سید وحدت احمدیار
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بنام خداوند متعال

خَیر
خَیر در فارسی به نیکویی  ،صواب ،احسان و پاداش نیک معنی گردیده است ،در فرهنگ قرانی به معروف که در مقابل
شان «شَر» قرار دارد ،مفهوم می دهد .
در مفاهیم روزانه بین مردم ،خَیر وشَر ،به نیکی وبدی تلقی می گردد و در حقیقت به امر به معروف و نهی از منکر افاده
می گردد به تائید قران در ایه ال عمران ایه 104
وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بر اساس این آیه شریف  ،خداوند متعال فرمان داده که در میان مسلمانان  ،باید همواره گروهى باشند که مردم را به
مطلقِ خیر و انواع نیکى و نیکوکارى فرا بخوانند و آنان را به پایبندى به مطلقِ معروف وادار نمایند و از مطلقِ «شر» و
انواع بدى ها و گناهان باز دارند .

احداث یک باب مسجد در حال اعمار ،خَیر بزرگ و با برکت
خیر از جهت ارزشهای انسانی یک عمل نیک و پسندیده که با برکت همراهی دارد جزی از ارزشهای است که مکان و
زمان نمی شناسد ،گذشته و آینده ندارد یعنی هر موقعی که نیاز به خیر باشد باید انجام گیرد .
خیر مانند دردی است که باید تسکین پیدا کند و یا به حد اقل برسد .خیر قوم وقبیله ندارد خیر رساندن پیغام الهی و
انسانی به مردمان که توانائی و امکانات ندارند ،خیر سعادت ،خوشی ،ارامش و صلح است که با برکت همسوئی و
همنوائی دارد  ،ارامش و سعادت را فرهنگ سازی می کند و انسان را از شر مطلق به دور نگاه می دارد .
خیر در شکل گرفتن جامعه مدنی مورد بحث دانشمندان معاصر از جهت اومانیسم و انسان ،مورد قبول همگان است چون
در یک جامعه مرفع و دارای مدنیت ،خیر به نوعی در صلح و صفای جامعه جایگاه خاصی می گیرد و نسبت به انسان و
حقوق و ارزشهای او استوار است.
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در جامعه مدنی تشخیص خیر و فضیلت به عهده هر فرد و انتخاب خود اوست و دولت ها در این مورد
کامآل بی طرف بوده و هیچ ممانعت ایجاد نمی کنند ،بلکه شرایط مناسب و چارچوبی قانونی فراهم می
آورند تا هرکس خیر خود را آن گونه که می پسندد رقم بزند .

اعمار کلینیک شفا در قریه شنیه ولسوالی پنجاب والیت بامیان
در خیر شتاب است ،مروت و مردانگی  ،در خیر رفع شَر است و اسایش جان  ،باید درد ها را شناخت و خیر را اماده
کرد تا برکت ابدی نصیب خیر خواهان شود  ،طوری که بعد از کشمکشهای داخلی در افغانستان ،به عشق سفری که،
برکت داشت راهی دیار در یکی از نواحی دور افتاده ولسوالی پنجاب والیت بامیان شدیم ،محلی که آب شفاف و هوای
خالص تسلیت مردمان بود که در طول تاریخ بناه پخته و جایگاه محکمی که توانسته باشد ،مردمان دیار را در زمستانها،
از برف سنگین و در تابستانهای از ظلم و جور بی عدالتی به دور نگاهدارند ،وجود فزیکی نداشت ،تاریخ گواهی میداد
که همه ساله جان این بندگان خدا از شر ظلم  ،استبداد و امراض زمان خالصی نداشت و چند تن از اطفال ،کهنسال و
زن مرد این دیار به مرگ تن می دادند تا باالخره خیری شد که برکت داشت همانا تعمیر کلینیک برای خانمها و اعمار

یک باب مسجد در حال تعمیر.
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در سوره فاطر ایه  23قران شریف
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ
الْفَضْلُ الْکَبیرُ
سپس ما این کتاب را به کسانی از بندگانمان که آنها را ( به عنوان امت خاتم و اهل اسالم ) برگزیدیم به میراث دادیم ،
پس برخی از آنها ستمکار خویشند ( مانند گنهکاران امت ) و برخی از آنها میانه رو هستند ( نظیر عادالن و صالحان
آنها ) و برخی از آنان به اذن ( تکوینی ) خدا سبقت گیرنده به همه خیرات اند

( مانند معصومان امت که وارث

کتابند .آری ) این ( کتاب و وجود معصومان و صالحان برای امت ) همان فضل بزرگ است .ترجمه ایت اهلل مشکینی

خَیر با برکت

مدرسه حضرت محمد (ص) در گند یگان

خَ یر به چیزی گفته می شود که هماهنگ با وجود ما و مایه پیشرفت تکامل ماست  .در مقابل شر چیزی است که
ناهماهنگ با وجود ما باشد و مایه عقب ماندگی و انحطاط گردد.
فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَ مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ( 7و  8زلزال)
پس هر کس به مقدار ذرّهاى کار نیک کرده باشد همان را ببیند .و هرکس هم وزن ذرهاى کار بد کرده باشد آن را ببیند.
!Helfen Sie uns helfen
در جامعه هر کس از خیر صحبت دارد ولی کسی که خیر و کمک کند خیر و صالح است ،خَیر یعنی دور کننده شر.
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شما می توانید برای معلومات بیشتر در مسئایل مختلفه به سایت های معلوماتی که به نوع ارایه خیر است مراجعه نمائید!

سایت خانه یتیم افغانستان www.waisenhaus-afghanistan.de .

احداث مکتب قریه دو ابی ولسوالی پنجاب والیت بامیان
کمبود تعمیر مکاتب در افغانستان که یکی از مشکالت جدی معارف در سطح کشور شمرده می شود ،پنجاه درصد
شاگردان مکاتب از داشتن تعمیر محروم اند و تعداد زیاد از آن ها ،کامالً در فضای باز و در زیر خیمه ها درس می
خوانند.
بدبختانه از پولهای هنگفتی جامعه جهانی برای امنیت شهرها به مصرف می رسد و مبلغ کمی هم که به اعمار مدارس
تخصیص داده می شود فقط در شهر های بزرگ برای اعمار مکتب به مصرف می رسد .
شما می توانید ماهانه با  5ایرو یتیمان را در افغانستان کمک نمائید و این خیر نیک را از مالیه تان دوباره دریافت دارید.
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خیر و برکت
خیر یعنی کار نیک و سودمند ،و برکت یعنی تداوم و توسعه و پایدارى در خیر ،پس هر جا «برکت» باشد « ،خیر» هست؛

در حقیقت برکت حاصلی از خیر است .

متاسفانه خیر در جامعه افغانی به خیرات یعنی به گدا پول دادن عادت شده است و خیر به مفهوم اصلی یعنی دور کردن
شر ،مشکالت ،فساد ،بیکاری ،ناداری و ناتوانی از جامعه ،هنوز رواج و عادت افراد نگردیده است در حالیکه با خیر می
توان همه دردهای جامعه را تسکین کرد .
خیر لباس عافیت انسان و تامین کننده صلح در اجتماع است ،خیر و همدردی حافظ امنیت و سعادت است.
بیائید همدرد با نیازمندان باشیم و از بخل حسادت دوری کنیم.
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احسان
لغات «احسان» از ریشه «حُسن» به معنای زیبایی و نیکی بیان شده است به معنی نعمت بخشیدن به دیگران که نوعی از
نیکو کاری است تلقی می شود ،در قرآن به محسنین که تقریباً مترادف با تقوا و پرهیزکاری است بیان شده است .
کلمه «احسان» نیز در نگرش قرآنى و حدیثى  ،چنان معناى گسترده اى دارد که تا فراگیرى تمام معناى خیر  ،امتداد مى
یابد .احسان ،نیکوکاری ،ایمان ،عمل صالح ،محسنان و تقوا  .در آیه  09سوره نحل:
"إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ"
همانا خدا (خلق را) فرمان به عدل و احسان میدهد و به بذل و عطاء خویشاوندان امر میکند و از افعال زشت و منکر و
ظلم نهی میکند و به شما پند میدهد ،باشد که موعظه خدا را بپذیرید" .ترجمه الهی قمشه ای

اماده ساختن کورسهای خیاطی
اسالم  ،جامعه انسانى را به مطلق نیکوکارى ها دعوت کرده است و احسان مفهوم انجام دادن کار نیک را افاده می کند
در حالیکه در جامعه افغانی نیکو کار به رضاکار افاده می شود و تعداد قلیلی از افراد جامعه به نیکو کاری عادت دارند

www.afghan-kidney.de

سایت معلوماتی در مورد امراض کلیوی

بیش از پنجهزار مریض با نارسایی های کلیوی در شهر کابل ،نیاز به کمک و خیر شما دارند .در افغانستان به خصوص
در شهر کابل یک مرکز دیالیز استاندر هرگز پایه ریزی نشده است مراکزی که وجود دارد بیشتر به یک کلینیک های
شخصی غیر مجاز و غیر استاندرد می ماند .
همچنین بر اساس آمار یونیسف در سال  2002میزان مرگ و میر مادران در هر  000000مادر  0000میباشد ،روی
همین امارها ،افغانستان مقام دوم را در جهان از جهت مرگ و میر مادران کسب نموده است .عوامل مرگ و میر مادران
مانند فقر ،عدم دسترسی به امکانات صحی ،مراقبتهای زایمان ،ازدواجها و زایمانهای زود رس ،عدم تغذیه و ...میباشد .
چقدر زیبا است اگر انسان در روز چند مرتبه از خداوند کمک بخواهد و حداقل یک دفعه در راه خدا خَیر کُند .

7

عالج مریضان  ،خَیری با برکت

نشر کتاب راهنما ،برای کسانی که به نارسهای های کلیوی مبتال هستند
بی گمان احسان و نیکوکاری ویژه انسان هایی است که در مسیر هدایت قرار گرفته و کمال را از خداوند می جویند.
دوری از خصلت های ناپسند موجب می شود تا دست کمک و یاری دیگرانی که به سوی ایشان دراز شده را بفشارند و
به آنان یاری و مدد رسانند .از نعمت های به دست آمده و خداداد در راه خدا انفاق کنند و از هر توان و نیرویی که
خداوند به ایشان داده ،در راستای تکامل فردی و اجتماعی بهره گیرند .از این رو می کوشند تا نیازهای فردی و

اجتماعی و نیز روحی و مادی دیگران را به هر طریق ممکن برطرف سازند .
www.waisenhaus-afghanistan.de
waisenhaus_afghanistan@yahoo.de

E-Mail:

!Sie können Ihre Spenden auch steuerlich absetzen
لطفآ به اطفال یتیم ،بیوه زنان و سایر نیاز مندان کشور کمک نمائید ،کمک کردن مظهر انسانیت است !
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فرستادن  8کانتینر مواد کمکی برای معلولین ،مکاتب ،ایتام و افراد بی بضاعت جامعه افغانی در طول هشت سال

توزیع اموال برای معلولین در نقاط مختلفه افغانستان

عمل خیر و با برکت صالحین جامعه

ریشه و منشأ نیکوکاری را باید در ایمان حقیقی افراد دانست؛ زیرا تنها مؤمنان با پذیرش خالقیت و ربوبیت الهی و نیز
باور به روز رستاخیز و مسئله پاداش و کیفر در آخرت است که به احسان روی می آورند و به عنوان بنده خاص الهی
در خدمت به دیگران می کوشند و از هیچ کوشش و تالشی برای رفع و دفع نیازهای متنوع دیگران دست نمی شویند.

www.ensan-afghanistan.de

سایت معلوماتی در مورد معلولین

احسان یعنی انجام دادن کار نیک ،به طور عمده با مشتقاتش ۴۳ ،بار و واژه «محسن» با مشتقاتش  ۴۳بار در قرآن کریم
آمده است .چنان که در سوره مبارکه بقره  58می خوانیم:
وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْیَةَ فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطایاکُمْ وَ سَنَزیدُ

الْمُحْسِنینَ .
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و به یاد آورید زمانی را که گفتم داخل این قریه شوید و هرچه میخواهید با کمال آسایش بخورید و سجدهکنان از
دروازه مخصوص وارد شوید و بگویید حطه (ریزش) تا خطاهای شما را ببخشیم و نیکوکاران را فزونی خواهیم داد.
احسان و نیکوکاری ،امری عقلی و پسندیده خاص و عام است .همه ادیان الهی ،بویژه دین اسالم ،اهمیت ویژه ای برای

این فضیلت قایل شده اند.

کمک به ایتام در افغانستان
آیات بسیاری از قرآن ،ایمان و عبودیت از انسان را به عنوان عوامل اصلی نیکوکاری و احسان انسان برشمرده است .
زیرا بندگی خدا به معنای آن است که دیگران هم چون آفریده های الهی از کرامت و شرافت آفرینش الهی برخوردار می
باشند و مؤمن به عنوان وظیفه شرعی و اخالقی بر خود فرض می بیند تا به دیگر آفریده های الهی نیکی کند تا شرایط
مناسبی برای دست یابی به هدایت الهی و رشد و ت کامل فراهم آید و دیگران نیز بتوانند در مسیر تکامل قرارگیرند و به
سعادت دست یابند .
در طول چند سال گذشته هزاران کودک در افغانستان در اثر جنگ ها با سرنوشت یتیمی و بی سرپرستی دچار شدند که
خیل عظیم از آنان در سینه های گورستانها آرام گرفتند و آنان که زنده ماندند نیز روزگار تلخ و دشواری را سپری کرده
و می کنند .اگر امروز فکر اساسی برای تربیت کودکان کشور و صاحبان اصلی این سرزمین نشود خیانت بزرگی به
کشور و ساکنان آن شده است.
آمارها نشان می دهد که هزاران کودک افغانی در این کشور بی سرپرست و یتیم اند و به سخت ترین کارهای شاقه و
مشکالت فراوان دیگر دست و پنجه نرم می کنند.
قال رسول اللّه صلى اهلل علیه و آله و سلّم :ما عولِجَ مَریضٌ بِأَفضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ
هیچ بیمارىاى به چیزى برتر از صدقه  ،درمان نشده است.
خیرین اشخاص نیک اندیش و صالح جامعه اند! پس بیائید عضوی از جامعه خیرین باشیم .
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توزیع  00111جفت عینیک در سراسر افغانستان
مؤمنان واقعی و صاحبان اندیشه در هر عصر و نسلی کوشیده اند که وجود خویش را به این اخالق نیکو آراسته نمایند.

کمک به اشخاص نیازمند جامعه
سوره مبارکه نساء آیه ۹۳
ما أَصابَکَ مِنْ حَسَنَهٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَکَ مِنْ سَیِّئَهٍ فَمِنْ نَفْسِکَ وَ أَرْسَلْناکَ لِلنَّاسِ رَسُوالً وَ کَفى بِاللَّهِ شَهِیداً
(آری )،آنچه از نیکیها به تو میرسد ،از طرف خداست؛ و آنچه از بدی به تو میرسد ،از سوی خود توست .و ما تو را

رسول برای مردم فرستادیم؛ و گواهی خدا در این باره ،کافی است!

Waisenkinder brauchen langfristig Liebe und Schutz.
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کمک به یتیمان و بیوه زنان

خوشبختانه در جوامع انسانی شرق و غرب ،شناخت از خیرین و صالحین در جامعه متفاوت بوده در جوامع شرقی یعنی
در کشورهای اسالمی ،مراد از خیر و نیکی برداشت دینی و مذهبی داشته و به خیرات ،صدقات و کمک به یتیمان تلقی
شده و هر فرد نظر به برداشت خود به ان عمل می کند ،ولی در جوامع مدنی غرب مراد از خیر و نیکو کاری ،پیشرفت،
همدری ،روشنگری ،روشنفکری ،صداقت و شجاعت تلقی شده ،به خیرین و نیکو کاران جامعه ارج گذاشته قدر و
احترام می شوند ،در جامعه افغانی از اینکه شناختی از خیرین و نیکوکاری وجود ندارد ،خیرین در مقابل اشخاص
حسود ،متعصب قرار گرفته ،احترام نشده و مشکالتی را با خود دارند .
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سایت معلوملتی در مورد محیط زیست
بر اساس امارهای وزارت صحت عامه  00در صد امراض ناشی از اسهال 00 ،در صد امراض تنفسی 50 ،در صد
امراض جلدی و  00در صد امراض چشم ناشی از الودگی محیط زیست در شهرهای بزرگ افغانستان ثبت گردیده است

بهتر ساختن وضیعت محیط زیست در افغانستان
"لَّیْسَ عَلَیْکَ هُدَاهُمْ وَلَـکِنَّ اللّهَ یَهْدِی مَن یَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَألنفُسِکُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِالَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ
خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنتُمْ الَ تُظْلَمُونَ" آیه  272سوره بقره:
ای رسول بر تو دعوت خلق است و هدایت خلق بر تو نیست ،خدا هر که را خواهد هدایت کند .و هر قسم انفاق و
احسان کنید درباره خویش کردهاید ،و نبایست انفاق کنید جز در راه رضای خدا ،و هر انفاق و احسانی کنید از خدا
پاداش تمام به شما رسد و هرگز به شما ستم نخواهد رسید" .ترجمه الهی قمشه ای :
بیائید کمک کنیم!
شما می توانید ماهانه با  5ایرو به یتیمان ،بیوه زنان و اشخاص نادار و بی بضاعت در افغانستان کمک نمائید و این خیر
با برکت خودرا دوباره از مالیه تان وضع نمائید .خانه یتیم افغانستان ثبت محاکمه ،دارای نمره مالیه و Gemeinnützig

می باشد ،تضمین کننده کمکهای شما در داخل افغانستان است.
Spendenkonto: Waisenhaus Afghanistan
Konto Nr.:48521851
)BLZ: 51250000 (Taunus Sparkasse
!Sie können Ihre Spenden auch steuerlich absetzen
شما باور داشته باشید که ،یک ایرو کمک شما ،به هزارها ایرو ارزش مادی و معنوی دارد ،یک ایرو شما در حقیقت
همدردی ،همبستگی ،عالج امراض ،تسکین درد ،صلح ،برکت ،بخشش ،سعادت ،سرخروئی ،سرفرازی و ارامش جان می
باشد اگر شما در جاهای دیگر کمک و همنوائی دارید ،می توانید درین جمع نیز خَیر نمائید ،کمک های شما صد در
صد برکت خواهد داشت .
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کارکردهای ما در روزنامه های منطقوی المان

Taunus Zeitung

برکات
برکات به معناى هر چیز زیاد و فراوان است که شامل برکت هاى مادّى و معنوى نیز مى باشد؛ مانند امنیت ،آسایش،
سالمتى ،صلح ،مال ،فرزند ،عمر و غیره  .برکت در إصطالح یعنى استقرار خیر از سوی خداوند ،در یک چیز.
پس برکت در هر چیزی به معنای آن است که آن چیز نقش مفید و سازنده و کاملی در زندگی فرد ایفا کند و در مسیر
تکاملی شخص و یا جامعه مفید واقع شود.
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کورسهای خیاطی جهت بلند بردن وضیعت اقتصادی بیوه زنان در افغانستان
بر این اساس خداوند در آیه  ۳۹سوره اعراف
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ وَلَکِن کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ یَکْسِبُونَ
ایمان به خدا را عامل مهمی برای بهره مندی جمعی و فردی بشر و جوامع انسانی از برکات خداوندی می شمارد یعنی:
اگر اهل آبادی ها به خداوند ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند هر آینه برکات آسمان و زمین را بر ایشان می گشودیم .

صنف های درسی مکاتب

عمل صالح
عمل صالح عملی است که در شرع به عنوان واجب یا مستحب معرفی شده است .اما در اصطالح اخالقی و عرفانی
عمل صالح هر کار شایسته ای است که وسیله تکامل نفوس و پرورش اخالق و قرب الهی و پیشرفت جامعه انسانی در
تمام زمینه ها شود .از این رو ،اصطالح عمل صالح در قرآن ،شامل مسایل اخالقی و امور عبادی می شود.
عمل صالح زندگی دنیوی و اخروی انسان را تغییر می دهد و حیات طیب در دنیا و آخرت را نصیب افراد مؤمن نیکوکار
می سازد.
آخرین درجه سعادت ،رسیدن به لقای پروردگار است که با عمل صالح میسر و امکان پذیر است .
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشرٌ مِّثْلُکمْ یُوحَی إِلی أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَحِدٌفَمَن کانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صلِحاً وَ ال یُشرِک بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدَا هرکس به مالقات پروردگارش امیدوار باشد ،باید عمل صالح انجام دهد .سوره کهف ایه

!Leben retten- das können Sie auch
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شتاب در نیکی
سوره البقره

ایه 080

یَسْـئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَ قِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ
الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَ بِهَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.
از تو درباره هالل ها مى پرسند؛ بگو :آنها وسیله سنجش وقت براى مردم و براى حج است  .و نیکى ،آن نیست که از
پشت خانه ها وارد آنها شوید؛ بلکه نیکى ،کار کسى است که پروا پیشه کند .و از درهاى خانه ها وارد آنها شوید و از
خدا پروا کنید ؛ باشد که رستگار شوید .
خانه یتیم افغانستان از زمان تاسیس تا حاال کوشیده است تا به وضیعت ایتام تحت پوشش خود در سراسر افغانستان به
وجه احسن رسیدگی و تداوم بخشد ،در تمام زمینه ها تالش به خرچ داده است که ایتام بعد از مدتی به خودکفایی
برسد ،که نوع برکت در خیر می باشد .
پیامبر اسالم (ص)فرمود « :من کفَّل یتیماً و نفقته کنت أنا و هو فی الجنَّة کهاتین و قرن بین اصبعیه المسبّحة و الوسطی».
کسی که یتیمی را سرپرستی کند و عهده دار نفقه و مخارج او گردد من و او در بهشت پهلوی یکدیگر هستیم .سپس
انگشت سبّابه و انگشت وسطی را پهلوی هم گذاشت و فرمود :مانند این دو که پهلوی یکدیگرهستند.

(قرب االسناد)

انسانی خواهد بود اگر به اطفال یتیم کمک شود !
پول کمک شده خودرا دوبار از شعب مالیه دریافت نمائید ،در حقیقت کمک به خود نموده اید.
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این بندگان خدا نیاز به خیر و همدری شما دوستان خدا دارد
جامعه جهانی از ابتدای پیدایش ،همواره با پدیده معلولیت روبرو بوده است که این پدیده ،گاهی همزمان با تغییرات
اوضاع در جامعه متناسباً متغیر می گردد .ولی بهر صورت ،اشخاص دارای معلولیت در هر کجا که حضور دارند ،بنا به
اعالمیه سازمان ملل متحد معلولین حق دارند تا مانند سایر اشخاص جامعه در کلیه مسایل زندگی اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی مشارکت داشته باشند.
سه دهه جنگ و بحران سیاسی و نظامی و اجتماعی در افغانستان ،افراد زیادی را در جامعه ،معلول ساخته است که هنوز
در بعضی از مناطق کشور ،جنگ و یا انفجارماین های بجامانده از جنگ و انتحار ،هر ساله تعداد دیگری را به جمع
معلوالن کشور اضافه می کند.
در مورد معلوالن کشور باید گفت که این طبقه از افراد تا کنون کمتر از سوی دولت و نهادها و بنیادهای خصوصی
داخلی و خارجی ،مورد توجه قرار گرفته است.بدبختانه معلولین در جامعه افغانی جایگاه مناسبی ندارند اکثره فامیلهای
که افراد معلول در بین شان است احساس حقارت نموده ،کوشش دارند تا افراد معلول را از منظر عام به دور نگاهدارند
و از طرفی هم مشکالت اقتصادی و اجتماعی عواملی دیگری است که فامیلها با ان مواجه اند .
www.afghanrelieffund.org

مایه افتخار :موسسه افغان ریلیف فند توسط اقای حاجی رضا افشار از خیریین نامور و بزرگ افغانستان اداره می شود .
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عضویت فعال در بنیاد امام سجاد (ع)

کمک به ایتام در افغانستان
حدیثی از پیامبر اسالم(ص) :به نیکى اهمیّت بده و پیش از حسرت و پشیمانى  ،نیکى کن .
گفتاری از امام علی (ع)  :کار نیک کنید و هیچ کار نیکى را کوچک مشمارید ؛ چرا که کوچکِ آن  ،بزرگ و اندکِ آن ،
بسیار است.
کسانیکه خارج از کشور المان پروژه های مختلفه بخصوص یتیمان را در افغانستان کمک و خیر می رسانند لطفآ به
شماره بانکی ذیل احواله دهند .

!Please help us
Account
Waisenhaus Afghanistan
Taunussparkasse
Iban-Code: DE17512500000048521851
Swift-Bic: HELADEF1TSK

!Sie können Ihre Spenden auch steuerlich absetzen
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کاروان خَیرَ با برکت
سوره بقره آیه

711

لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَالئِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ
وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ وَ السَّائِلینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّکاةَ
وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّذینَ صَدَقُوا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
نیکی( ،تنها) این نیست که (به هنگام نماز )،روی خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب کنید ،بلکه نیکی (و نیکوکار)
کسی است که به خدا ،و روز رستاخیز  ،و فرشتگان ،و کتاب (آسمانی) ،و پیامبران ،ایمان آورده ،و مال (خود) را ،با
همه عالقهای که به آن دارد ،به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان ،انفاق میکند،
نماز را برپا میدارد و زکات را میپردازد ،و (همچنین) کسانی که به عهد خود ،به هنگامی که عهد بستند ،وفا میکنند ،و
در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان جنگ ،استقامت به خرج میدهند ،اینها کسانی هستند که راست میگویند ،و اینها
هستند پرهیزکاران!

www.imamsadjad.de

سایت معلوماتی بنیاد امام سجاد

در سایت معلوماتی امام سجاد ،می توانید نماز بزبان المانی ،اوقات شرعی و دیگر معلومات های مفید را جستجو نمائید .
این سایت معلوماتی شخصی بوده به مرکز فرهنگی امام سجاد ارتباط ندارد .
اشخاص نیکوکار و محسن جامعه همیشه مانند یک طبیب در رفع دردهای افراد جامعه امادگی کامل داشته و دایمآ
کوشیده است تا به موقع و سروقت در همه جا در رفع موانع ،مستمر و پایدار باشد ،متاسفانه در شرایط امروزی افراد
زیادی به اصطالح نیکو کاران دارای این صفات نبوده ،بیشتر احساساتی تحت شرایط خاصی حاضر به نیکو کاری اند .
همین وضیعت و رفتار انسانهای ضعیف و متعصب سبب گردیده است که کمک ها ،صدقات و خیرات به نیازمندان
واقعی کشور نرسد و در این چند سال اخیر تعداد سازمانهای خیریه به حداقل رسیده است ،خوشبختانه خانه یتیم
افغانستان در  25سال از تاسیس خود هنوز به کمک خدواند و همدردی اشخاص خیر به فعالیت خود ادامه داده است.
syed.ahmadyar@yahoo.de

E-Mail : Waisenhaus_afghanistan@yahoo.de
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صالحات
مراد از باقیات الصالحات اعمال صالح است ،و این اعمال ،براى انسان نزد خدا محفوظ است و این را نص صریح
قرآنفرموده .پس اعمال آدمى براى آدمى باقى مى ماند .اگر آن صالح باشد .و اینگونه اعمال نزد خدا ثواب بهترى دارد.
درآیه ی  7سوره بینّه :اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوالْصّالِحاتِ اُولئِکَ هُمْ خَیْرُالْبَرِیَه
کسانیکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند آنها بهترین مخلوقات هستند.

به انجام کارهای پسندیده و شایسته عمل صالح میگویند ،عمل صالح کارهایی را شامل میشود که دارای حُسن ذاتی
بوده و مورد استقبال وجدان و فطرت پاک انسانها قرار میگیرد و نتیجه ی آن صالح و سازندگی است  .در ایه فصلت
سوره  64امده است  .مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَیْهَا وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ هر کس کار شایستهای به جا
بیاورد (به سود او است) و کسی که کار بد میکند ،به زیان خود اوست پروردگار تو به بندگان [خود] ستمکار نیست .

خیر در مکتب و کودکستان در نقاط مختلف افغانستان
سایت های معلوماتی

www.waisenhaus-afghanistan
www.ensan-afghanistan.de
www.ecfa-afghanistan.de
www.afghan-kidney.de
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احداث کلینیک شفا و تربیه پرسونل ( خیر بزرگ ،همیشه ماندنی و با برکت)
بی گمان احسان و نیکوکاری ویژه انسان هایی است که در مسیر هدایت قرار گرفته و کمال را از خداوند میجویند.
دوری از خصلتهای ناپسند موجب می شود تا دست کمک و یاری دیگرانی که به سوی ایشان دراز شده را بفشارند و
به آنان یاری و مدد رسانند .

انفاق
یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسالمی ،دستگیری ازنیازمندان و تهیدستان است .هر کس به اندازه امکانات و
توانمندی خویش وظیفه دارد که خالء های موجود در زندگانی افراد را جبران و کمبودهای آنان را پاسخگو باشد.
همانگونه که خداوند نیازمند و فقیر را با فقر و نداری امتحان میکند ،ثروتمندان رانیز این گونه میآزماید.
امر به معروف یعنی امری به خیر و نیکی! پس بیائید کار خیر انجام دهیم !
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از زیباترین آدابی که برای انفاق و سخاوتمندی در قرآن ذکر شده اینست که بخشش افراد باید از بهترین و پاکترین
قسمت اموال باشد :سوره بقره آیه
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یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَیَمَّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ
بِآخِذیهِ إِالَّ أَنْ تُغْمِضُوا فیهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمیدٌ
«اى کسانى که ایمان آوردهاید! از قسمتهاى پاکیزه اموالى که (از طریق تجارت) به دست آوردهاید ،و از آنچه از زمین
براى شما خارج ساختهایم (از منابع و معادن و درختان و گیاهان) ،انفاق کنید! و براى انفاق ،به سراغ قسمتهاى ناپاک

نروید؛ درحالىکه خود شما( ،به هنگام پذیرش اموال )،حاضر نیستید آنها را بپذیرید ،مگر از روى اغماض و کراهت!
جوانمردی آن است که نیازمندان را نرنجانی((.لقمان))

اگر مایل به کمک کردن نیستید ،لطفآ مزاحم خیر و صالح دیگران در جامعه نشوید !
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سخاوتمندی و انفاق موجب میشود که انسان ،مشمول رحمت بیانتهاء خداوند گردد :آل عمران 92
لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَىءٍفَانَّ اللّهَ بِهِ عَلیم  .هرگز به (حقیقت) نیکوکارى نمىرسید ،مگر
اینکه از آنچه دوست مىدارید( ،در راه خدا) انفاق کنید و آنچه انفاق مىکنید ،خداوند از آن آگاه است.

ثواب
کلمه ثواب که با مشتقاتش  ۸۲بار در قرآن تکرار شده ،از ریشه ثوب گرفته شده است .ثوب یعنی رجوع چیزی به محل
یا حالت اولیه خود .به تعبیر قرآن دستاورد نیک و بد انسان که نتیجه و جزای طبیعی عمل اوست ،رجوع عمل به خودش
(ثواب) تلقی می شود .ثوابی است که ممکن است مادی یا معنوی ،بد یا نیک باشد .در سوره آل عمران ایه ۵۳۱
وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ اآلخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ
و هرکه خواهان ثواب (دستاورد) دنیا باشد ،نصیبش خواهیم کرد و هر که خواهان ثواب ( دستاورد) آخرت باشد ( نیز)
نصیبش خواهیم کرد؛ و(البته) سپاسگزاران را پاداشی ( مخصوصی) خواهیم داد.

صدقه
صدقه در لغات آن چه از مال که برای رضای خدا به بینوایان دهند و یا ان چیزی که انسان از مالش جدا کرده در راه
خدا می پردازد مانند زکات  .صدقه معموالً عملی است که انسان از روی رغبت و میل شخص خود انجام می دهد  ،اما
زکات امری است که بر انسان واجب شمرده شده و لذا گاهی امر واجب  ،صدقه نامیده میشود  .سوره توبه
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خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَ دَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ
ای پیامبر از اموال آنها صدقه بگیر و به این صورت آنها را پاکیزه گردان و اموالشان را نمو بده و بر آنها دعای خیرنما،
همانا دعای توباعث آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست.
صدقه دادن عمل نیک و خدا پسند می باشد ،گاهی هم در مورد صدقه دادن اشتباه می کنیم اینکه نمی دانیم به که صدقه
بدهیم و چه کسی مستحق صدقه می باشد .صدقه بر دو نوع است منقطع و جاریه  .صدقه منقطع چیزی است که در
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زمانی خاص کوتاه برای کسی داده شده و تمام می شود ،ولی صدقه جاریه آن است که تأثیر آن بطور مستمر ادامه دارد
چون احداث مدرسه و یا بیمارستان و مسجد و غیره که تا سال ها که از آنها استفاده می شود .

کمک به یتیمان و بیوه زنان در افغانستان

کمک
مفهوم از «کمک کردن» صدقه دادن به فقرا ،یاری رساندن به مظلومان و ستمدیده ها ،همدردی با مردمانی که مصیبت
دیده اند ،و در هر موردی ،که امکانش باشد ،الزم است که از یاری رساندن و کمک کردن آنها دریغ نکنیم.
گاهی اوقات واقعا کاری از دستمان برنمی آید .اما حداقلش این است که از دیدن گرفتاری و سختی کسی خوشحال هم
نشویم و یا کامال بی تفاوت از کنار آن نگذریم.
کمک و تعاون به عنوان اصول از نیکوکاری همراه با بخشندگی عاملی می شود تا همگرایی اجتماعی در انسان با نوع
دوستی تقویت شود و ارامش در جامعه تامین گردد ،انسان می تواند با هر نوع کمکی ،دردهای جامعه را تسکین کند،
خوا این خیر یک سنت باشد ،و خوا یک عمل انسانی ،به هر صورت یک عمل و رفتار خدا پسندانه شمرده می شود .

نشر کتاب در مورد معلولین در افغانستان

نشر کتاب در مورد محیط زیست افغانستان

تعصب و حسادت در خیر ،گناه بزرگ است!
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وقف
یکی از زیبنده ترین و ماندگارترین جلوه های نیکوکاری وخیرخواهی وقف است و از آن جهت که دارای آثار و نتایج
ماندگاری در مقایسه با دیگر اعمال خیرخواهانه می باشد ،از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
واژه وقف دارای معنایی زیاد می باشد مثالً وقف به معنای ایستادگی و پایداری و در اصطالح فقهی وقف عبارت است
از نگه داشتن عین ملک ومصرف کردن منافع آن را در راه خدا.

خَیِرین
خَیرین نماد کمک به همنوع و پیام آوران مهرورزی هستند که با اعمال خیرشان موجب خوشحالی محرومان و نیازمندان
می شوند ،خیرین دارای و جدان های بیدار و قلبهای مهربانی هستند که برای مرهم گذاشتن بر زخم های و درد های
اجتماع از همدیگر پیشی می گیرند و عشق به همنوع را به ایمانشان گره زده اند و فرشتگانی در لباس انسان ،که معنی
حقیقی بندگی خدا را با عمق جان فهمیده اند .
از صفات برجسته خیرین ،شجاع ت در اظهار خیر است و خیرین همیشه برای اظهار و جلب خیر و کمک ،امادگی و
صداقت دارند .برای جلب خیر با همه مشکالت و تهدیدات دست و پنجه نرم کرده به سوی تعالی ،آرامش ،صلح و
سعادت در جامعه گام های بلندی بر می دارند .
!Bitte helfen Sie den Ärmsten der Armen in Afghanistan
www.waisenhaus-afghanistan.de

نشر کتاب به کوشش حاجی میراقا سید

مجله ورزشی دیپلوم سپورت اقای عبدالصبور رسولی
www.afghan-alman-sport.de

در تعالیم الهی و انسانی هر فرد متعهد است تکالیف خود را نسبت به سایر افراد به بهترین نحو انجام دهد .تکالیف و
فرائض الهی جنبه اجتماعی دارند ،عبادت تنها ریاضت بدنی و مناسک فردی نیست ،خدمت به مردم از این منظر عین
عبادت است.
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آیه  04سوره نحل:
مَا عِندَکُمْ یَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ .
آنچه نزد شماست همه نابود خواهد شد و آنچه نزد خداست (از ذخائر اعمال نیک و ثواب آخرت ،تا ابد) باقی خواهد
بود و البته اجری که به صابران بدهیم اجری است بسیار بهتر از عملی که به جا میآوردند .
پیامبر اکرم (ص) می فرمائید.
هر کس درین دنیا گره از کار مسلمانی بگشاید خداوند متعال در آخرت گره از مشکالتش خواهد گشود .

توزیع ادویه و سامان االت طبی
خیرین در جامعه افغانی با مشکالت زیادی روبرو هستند و متحمل سختی های زیادی هستند چون درک واقعی از مفهوم
خیرین هنوز در جامعه به جا نیفتاده است ،از یک جانب با اشخاص متعصب مقابل هستند اشخاصیکه به عوض همکاری
و همدردی گفتگوهای زیادی را دامن میزنند از قبیل اینکه به کجا کمک می شود ،به اجازه کی؟ چرا به ان شخص خیر
صورت نمی گیرد وغیره و از طرفی هم با اشخاص قوم پرست و جاهل ،که حاضر نیستند به غیر از قوم ،هم مذهب و
همکیش خود کمک و یاری رسانند .اگر مشاهده و وضیعت خیرین را در کشورهای همسایه قضاوت نمائیم ،دیده می
شود که در افغانستان  0مکتب ،در تاجیکستان  7مکتب و در ایران  000مدرسه در سطح جامعه توسط خیرین اعمار
گردیده است .
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صالحین
صالحین جمع صالح ،از ریشه صلح گرفته شده معنای مسالمت و سازش را دارد و صالح نیز به مفهوم « شایسته » معنی
شده .این کلمه گاهی وصف عمل است  .در آیه  ۳سوره عنکبوت نیز همین ویژگی ها در « ایمان » و « عمل صالح »
خالصه گشته است :
والَّذینَ ءامَنوُا و عَمِلُواالصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَهَّمْ فی الصَّلحِینَ
و آنان که ایمان آورده و کار نیکو کردند بیشک انان را در صف صالحان می اوریم .

عمل صالح عملی است بجا و ثمربخش ،و رشد دهنده فرد و جامعه بسوی کمال نهایی ،مسلم است آنکه بخواهد عملش
صالح باشد باید از شناخت همه جانبهای برخوردار باشد ،صالحین در جامعه افغانی نخبه های جامعه و یا بزرگساالن که
به شکل سنتی احترام می شوند ،صالح پنداشته می شوند ،در حالیکه در جوامع دیگر شاید مفهوم از شخص صالح،
شخص راست گو و امانت نگاهدار و یا روشنفکر باشد ،صالحین نباید متعصب ،قوم گرا و احساساتی باشند .
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سالم و تشکر به کمک کنندگان و خَیرین عزیز
لطفآ به اطفال یتیم ،بیوه زنان و سایر نیاز مندان کشور کمک نمائید ،کمک کردن مظهر انسانیت است !
منابع ماآخذ  :خیر و برکت از نگاه قران و حدیث مولف :محمدی ری شهری چاپ :دارالحدیث
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