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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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  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٠
 

 "!مجاھد لقب دايمی نيست" به ارتباطنامه ھای واصله 
  ! خوانندگان محترم

آزاد -افغانستان آزاد" پورتال  يکی از خوانندگان محترم»  ! مجاھد لقب دايمی نيست« قاله تحت عنوان بعد از نشر م

 جھاد تا روز قيامت ادامه دارد ودر ھيچ زمانی جھاد قطع نمی« :  قبول زحمت کرده و ايميل نوشته است  "افغانستان

  .»در اين مورد اشتباه وغلط است توانيم که جھاد دايمی است وتحليل شما   گفته میًءگردد ، بنا

که زحمت کشيده اند و ايميل نوشته اند تشکر که اجر نزد هللا تعالی  از اين: محترم بايد گفت   ۀدر جواب اين خوانند

نخوانده به دقت  من را ۀيری جناب شان معلوم است که نوشتگاما از نتيجه . انشاء هللا خواھند داشت و ثواب خواھند برد

ی اًجھاد واقعا مفھوم و محتو . که ايشان عليه من ادعا دارندام نوشته  به ايشان موافقم و لو من چنين چيزی را نمن. اند

  . ی است و در طول حيات وجود داردگزند

   .کنيد نويسيد جھاد می خاطر اصالح و تنوير میه که ب ھمين

 ام و اين سخن ھم ازمن و اين ھمه را من نوشته و جھاد با نفس اماره بالسوء جھاد است  کسب علم و کسب رزق حالل

رساندن حق و امر شرع به صورت درست   ، امر و سخن دين ماست و من به امر مقدس ما دين مبين اسالمهنيست، بلک

  .دانم ران مکلفيت خويش میگبه ديرا آن 

ت شما حاصل عر باز ھم قناگه و اطور دقيق مطالعه فرموده ً معزز و برادر مسلمان لطفا اصل مقاله را بۀلذا خوانند

    من رسانده است؟ۀشد، ما را کمک کنيد که ، کدام جمله و کلمه شما را به اين برداشت غير دقيق از نوشتن

مقدس جھاد ملت افغان را کار قبيح و   ۀاين مقاله با تمام وضاحت ومستدل شرعی گروگان گرفتن کلم   معززۀخواندنند

  ! حرام دانسته

ُله امتياز گرفتن و جيب پر کردن از نام وبرکت جھاد ملت افغان کا را قبيح و حرام اعالم و مستدل ساخته در اين مقا

   .است

باشد، موضوع مورد  از انواع جھاد می  یَ جھاد با نفس اماره بالسوء که يک انواع جھاد واز جمله  ۀدر اين مقاله دربار

   .بحث قرار گرفته است
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ار، زکات دھنده، زگًد، عالم و مبلغ حق در قرآن کريم کامال روشن ذکر شده اما چنانچه نماز مقام و منزلت بلند مجاھ

با اسم که ران باشد به ھمين قسم مجاھد لقب نيست گيرنده القاب نيستند که مناسب استعمال و به رخ کشيدن ديگروزه 

  .  و سفارش کردُکار برده رفتن کرسی و مقام بگ مردم و جھت نرا جھت به رخ کشيد خود آن

  آمين يا رب العالمين .نيکی کن الھی ما را ھدايت 

*****  

  :نوشته اند   ما طی ايميل لطف نموده و زحمت کشيده اند و ديگر  محترم ۀخوانند

 شان  ۀ نامۀ محترم در ادامۀ اين خواننند.»ناه کبيره استگ ناثواب ازجھالت مردم،ۀ جھالت مرض مزمن است واستفاد«

  :نويسد می

خاطر آن است ه رسد واين ب حرفھای من به پای مطالعات تحقيقي شمانمی. تحقيقي پرارزش شمارابادقت خواندمۀ نوشت«

چندې قبل .اه سياسي درمورد متمرکز است گفتني ھايم ازديدگاھي ناکافي صاحب نظر نيستم گآکه من درين موارد نسبت 

 وکاسه را گدوستم که از وضع کشور ناراحت بود تمام دي.تم ی داشئيکې از دوستانم درمورد جھاد ومجاھد حرفھا با

  .نھا داشتآ منفي از ًمجاھدحواله نموده وبرداشت کامالبرسر مفاھيم جھاد و

ين امن در توضيحات خود بر .نموده درجھت توضيح اين مفاھيم پرداختمساسات بې مورد باايشان موافقت نمن بدون اح

خاطر منافع قاروني خودوپرده ه ناه کسانې است که بگاين  . ونه مجاھد نام زشت استامر تکيه داشتم که نه جھاد بداست

من برای دوست  دھند  اسالم رافريب میۀپيروان ساد استفاده نموده، سوءوارونه جلوه داده، پوشي جنايات شان آن را

 بامفاھيم مبارزه ومبارز ويا  ماشده است وتفاوتېگمات از زبان عربي وارد کلتور وفرھنخود توضيح دادم که اين کل

ين دوبيان وجود اچه تفاوتې در .نه در وسعت از ھم متفاوت نيستند اور ندارد ومعنای آنھا نه درمحدوده وگ وجنگجن

 دربيان .نم کمن عليه نابرابري ھا مبارزه می ويدگرې بگکنم ودي جھاد می ويد من در برابر زشتي ھاگدارد که يکې ب

بدبختانه درشرايط کشور ماسودجويان،  .ی را مشاھده نمودئتوان درعمل فرقھا  دربرابر اھداف میندارد اما فرقې وجود

ران گاستقالل وآزادي آن را دودسته تقديم استعمار انه که کشور،گ مواد مخدر ونوکرھای بيگمافيای مر دمکشان،آ

  .کنند اين مفاھيم مقدس رابرزبان داشته عمل می کرده اند٢١قرن

به  . که استًيقينا ناه نيست،گيا اين آ. ندانسته از آن بيزار ومتنفر ھستند کنند و را واعمال شان رامشاھده می امردم اين ھ

ارم تامردم ومسلمانان کشور ذگ ھمين خاطر من کار مرکز تحقيقاتي شمارا در مورد توضيح اين مفاھيم ارج فراوان می

ان گبند و نھا سوء استفاده کنندآکشور از  مردم و دشمنان اسالم،ارند ذگما معاني اين مفاھيم را درست درک کنند ون

   » با عرض احترام. مراھي سوق دھندگخداوند رادرجھت 

   .نابرابری يک نوع زشتی است برادر معزز

عربی لسان قرآن کريم است و ما به آن احترام داريم و مفاھيم اداء شده در زبان عربی به نحوی اعجاز و کمال اند که 

   .ين راستا بايد احتياط کردادر

  .تواضع شما قابل قدر است اما نيت کسب علم و تعھد به حق قابل قدر و عاليست

 .عالم کل ذات الھی است. واری شما در حق من تشکر و علم پايان نداردگاز بزر

 در مطابقت به  ملت مسلمان افغان مشترک است و اين نوشتهداعتراضات و تشويشھای شما درمورد ټيکه داران جھا

هللا تعالی شما را اجر عظيم نصيب کند و من  . به برداشت من کمک خواھد کردألهتشويشھای شما به فھم درست از مس

 امين الدين سعيدی هللا التوفيق
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