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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٢ جون ٢١

   خير وشر

   بسم هللا الرحمن الرحيم
  ٌر لَُكمْ يًئا َوُھَو خَ يَوَعَسى أَْن َتْكَرُھوا شَ 

ُ يِحبُّوا شَ َوَعَسى أَْن تُ   ْعَلُم َوأَْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ يًئا َوُھَو َشرٌّ لَُكْم َوهللاَّ

  
  : متبرکه ـــتنکات پند وعبرت آميز در آي

 او چيز بر ضرر اشکه   ، در حالی وردن آن را داردآ بدست یخواھد وآرزو بسياری اوقات انسان چيزی می -١

  .شود تمام می

 شخير ومنفعته  آن چيز ب که برد ، در حالی يد ويا از آن بد میآش می ز چيزی بدياری از اوقات انسان ا در بس-٢

  .شود تمام می

خير و شر رويدادھا و اتفاقات زندگی ما است و محسوس ظاھری نيست بلکه ممکن است چيزی دارای خير  -٣

  .عکس آن ه که باطنش آغشته به شر باشد ويا ب ظاھری باشد در حالی

موزاند که انسانھا در فھم خير وشر بايد تعمق بيشتر بخرچ دھيم ، وبه آما انسانھا می ه  ب ظمت ما پروردگار با ع-٤

  .ظاھر اشياء دل خود را خوش نسازيم 

که تنھا اوست که به خير و   بسپاريم وبا تمام قوت بايد معتقد باشيم   در ھمه امور وروز گار زندگی خود را به هللا-٥

  .چيزی ديگری نمی خواھد شر حقيقی امور آگاه است و او جز خير برای بنده اش 

با يک خير کوچک نبايد چنان مغرور شد که خود را کم کنيم :  می آموزاند که   متبرکه برای ما انسانھات در آيــ -٦

 راسخ بايد  باشيم وبا اعتقادت شکرگزار هللا ثر شويم ، بايد در ھردو حالأوبا يک شر ويا يک مشکل نبايد غمگين ومت

  .يم خير وشير از جانب هللا است، او ذاتی است که بھتر می فھمد و ما از عواقب امور نا آگاه ھستيمئبگو

  

  :يادداشت 

 شود كه با وجود ما وخواست ما ھماھنگ ی گفته میزير در مورد ما انسانھا به چير است و خيشر در مقابل خ اً اساس

  .شرفت و تكامل واقعی ما قرار گيرد يوآن موجب پ باشد  وموافق بوده
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  . اصلی ما گردد  و انحطاطی است كه با وجود وخواست ما موافق وناھماھنگ باشد وموجب عقب ماندگیزيوشر چ

  :نمايند ر و شر رابر سه گونه تقسيم میيعلماء خ

  .ر مطلق استير كه خمانند ذات پروردگا. وجود نداشته باشد  در آن یچ گونه بدير مطلق كه ھي خ-١

  تواند در دار  اصال نمییزين چيكه چن. مثبت در آن وجود نداشته باشد ۀھيچگونه نقطکه    مطلق آنست  شر-٢

  . وجود داشته باشد یھست

  ن دو قسم باال استي كه بیر و شر نسبي خ -٣

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

 و ـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغانمدي

 جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 


