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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  لحاج داکتر امين الدين سعيدیا

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٢

 

 !يادداشت دوستانه
 -افغانستان آزاد« پورتال عزيز لين وگردانندگانو خويش را حضور دانشمندان ، مسؤۀقبل از ھمه سالم ھای اخالصمندان

وارم که موفقيت ھای بيشتر در کار ھای فرھنګی و دارم آميد  افغانھا  تقديم میۀھماين سايت وزين » آزاد افغانستان

  . تنويری داشته باشيد

اداران و تابوشکنی پورتال و انشقاق ھو« پورتال افغانستان را تحت عنوان ادارۀ اکادميک   واپر محتو،  عالمانهۀتبصر

   .مطالعه نمودم واز فھم عالی  اين نوشته  مستفيد شدم» ھمکاران قلمی

خويش با دقت مطالعه نمودم کار تنويری و ۀ نوشتـ  مطلب وۀھمچنان مقاالت وتحليل ساير ھمکاران محترم را در بار

 ا عرضاينک ب. از شماسپاس . کنيد ين راستا ادای رسالت میاتنوير کار مشترک است و حقا شما در رساندن حق و

ايشان  ، فتوای دينی مطالبی را تحرير داشته اندنموده در مورد مقاله وجواب که محبت ی دوستانۀ چندی خدمت ھمنکات

  . : شريک ميسازمرا با خود

   ! خوانندگان محترم

  .  است جالب و دارای ابعاد مختلفیاخالق چيست و چه چيز شامل اخالق و چه چيز خارج آن است؟ بحث

شود بھتر  می بيند و آزاد وآسان شکار می به زير بته کند که کسې وی را نگويند که اگر پرنده ای سر خويش را می

 جوی چارۀ نجات خود شود بھتر است؟ و دانسته و در جستبسته کردن چشم خويش را راه حل ناست ويا اګر 

 یشود بخشصحبت نھای غير عادی و غير معمول که از بدی ھا، زشتی ھا، ناماليمات، برخورد ھا و روش  منطق اين

خود انسان ګذاشته شود تا خود بدون کسب روش و راه درست و برای مسلمان بدون دانستن حکم ه از مسايل بايد ب

 اند که جوانب مختلف داشته یشرعی مسکوت ګذاشته شود تا خود به نتيجه برسد که در موارد معين چه کند؟ ھمه مسايل

   ..ون دارندو داليل ګوناګ

ی درمکاتب متوسطه عده ای از علماء تدريس روابط شخصی و زندګی سکس جنسی را برای ئدرکشور ھای اروپا

ھردوجانب از خود . دانند را روش ضروری و الزمی می ای ھم آنه  خالف اخالق دانسته و عد،شاګردان تشريح کردن

  ..شود اين اصل ديګر پذيرفته شده و درين مورد معلومات برای نو جوانان داده می، با آنھم  دارندیداليل

  :واما واپس به موضوع اصلی بحث ما

  کنيمرا مانند واقعيت خارج از ذھن ما قبول   بايد آن،ی درجامعه وجود دارند که اګر ماخواسته باشيم ويا نهئواقعيت ھا

ن آګاھی دارد، در تمام موارد زندګی برای برادر مسلمان خويش برساند، و بر فرد مسلمان است تا حکم شرع را که از آ
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ين امر با اداند برای ساير مسلمانان و يا به حيث موضع وحکم دينی توضيح ودر ی دينی را به نحوی که میااحکام و فتو

کند تا   ياد کردن ايجاب می خالف اخالقی دانستن و با کلمات نامناسبۀادای وجيبه را نوشت. تمام امانت داری عمل کند

ی شرعی درمسايل مختلف ارسانيدن احکام الھی و فتو اوالً از اخالق دقيق ساخته چه توضيح ورا اين آقايان فھم خويش 

کم صبحت شده و ديګر مسايل دينی يک وجيبه است و جيبه را عمل خالف اخالقی خواندن عمل خالف اخالفی و خالف 

   ..شرعی است

يا مسايل ديګر شرعی را شخص مجتھد وعالم دينی بنابرداليل موجه دينی تعبير ديګر و  ی مذکور وافتوکه فھم و  اين

ی دينی را خالف اخالق بداند و به اين ااما اگر فتو. ی ديګر کند و مستند استدالل ديګر کند توجيه خواھد داشتافتو

   .نيستترتيب شرع اسالمی را خالف اخالق بداند ، قبيح و بداخالقی بيش 

 اسالمی نيز بوده ۀی دينی که منجر به خارج شدن و خارج بودن از حوزااين مسأله ابعاد ديګر دشمنی به احکام و فتو

   .تواند و نيز مطرح است که من بدون دليل موجه ديګر نمی خواھم به اين جانب قضيه بپردازم می

توانند الدين ھا و يا معتقدين  ری وپشتو نوشته کرده میکه به زبان د اما بايد درک داشت که دردنيای ما ازجمله کسانی

ی اسالمی برخورد ھای شديد و توھين آميز اھا از مسايل وفتویبه اديان ديګر غير از اسالم وجود دارند که در بخش

   .دانيم و قابل درک ھم است را نيز می دارند که عوامل آن

 .شرارت خبث و وسواس گران در آمان نګه دار ناګون ونفاق والھی ما را ھدايت نيکی کن ومارا از شرفتنه ھای ګو

 .اګر منظور از نقد صادقانه باشد و با معذور بدون از درک عمق مسايل باشد، الھی ايشان را ھدايت نيکی کن

  آمين يا رب العالمين

 

  


