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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  جرمنی-ل مرکز کلتوری دحق الرهومسؤ

 

  را نه ببوسيد ونه بسوزانيد کريمقرآن 

  !م  آن عمل کنيدـبلکه مطابق حک

 

خصوص مردم متدين  ومسلمان افغانستان  که در طول تاريخ در دفاع ه قبل از ھمه خطاب من به مسلمانان جھان  وب

ن عظيم به بوسيدن قرآ در موارد زيادی  تنھا  مسلمانان مااز مقدسات  اسالمی ، قربانی داده اند ، اين است که 

خويش قرار راه را مشعل  آنرا بخوانيم ودساتير واحکام کريم مور گشته ايم تا قرآن أبلکه م.  امر نشده ايم ، نأالش

به اين امر . قرار دھيم و رھنمای راه خويش ا در زندگی روزمره  خويش  مورد تطبيق  دساتير آنراحکام و دھيم  ،

 که رھنما وموجب عزت، ترقی وتعالی مسلمانان  است، ران أعظيم الشظف شده ايم که متن واحکام قرآن و ماً اکيد

  .مورد تطبيق قرار دھيم 

 را انجام  یعملخالف قرآن و بعدا   در ھمان لحظه  حتی ولی،  که قرآن را ببوسيمشده ايم وظف نما مسلمانان م 

   !دھيم 

 بزند که موجب تضعيف یه اعمال اما عمال دست برا ببوسد،ن أشخصی در ظاھر  ظھر قرآن عظيم الشاگر 

   خواھد شد ؟ی واھميت ويا موجب چه ثواب ارزشی ھا چه  آيا اين بوسيدنمسلمانان گردد ، 

را ببوسيم وآنرا به چشم ھا دست ھای آنتنھا گويند که احترام به مقام ومنزلت  مادر وپدر اين نيست که  علماء می

  . که  به گفتار شان  عمل صورت گيرديافتورده وتحقق خواھدآنی بربماليم ،احترام به مقام واالی مادر وپدر  زما

در   آن  بودن ويا ممنوع است، زيرا دليلی بر حرام  ممنوع حرام ويا ، در شرع اسالم بوسيدن قرآنيم که  گومن نمی

يم  عظرآن پيروی از دستورات قعکس داليل قاطع در شرع اسالم وجود دارد که ه شرع اسالم  وجود ندارد ، ولی ب

  .واجب استبر مسلمانان  ن أالش
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ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ « :پروردگار با عظمت ما ميفرمايد  ُ َويْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوهللاَّ َ فَاتَّبُِعونِی يْحبِْبُكُم هللاَّ  » قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ

شما را دوست ) نيز(تا خدا ! يد، از من پيروی کنيددار  را دوست می هللا اگر: بگو ( ) ٣١: آيه آل عمرانسوره (

  ).مھربان استۀ بدارد؛ و گناھانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزند

 بايد  برويد قرآن را ببوسيد بلکه ميگويد اگر هللا را دوست داريد  اگر هللا را دوست داريد:حکم اين آيه اين نيست که 

: گويم  ، به صراحت خدمت خوانندگان  می پيروی کنيد يه وسلم ، محمد صلی هللا عل رسولش احکام پروردگار واز

در ھيچ حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم ونه خلفای راشيدن ونه ساير صحابه  اسالم  با وجود کثرت قرائت قرآن 

 به قرآن  شده بوسيدن ه مور  بأن   حکم را نخواھيم  يافت که مسلمانان  مأوتوجه  اھتمام شان به مقام قرآن عظيم الش

  .باشند 

مور شده اند که بايد  به احکام أولی در اکثريت مطلق سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم وصحابه کرام  مسلمانان م

  .قرآن عمل کنيم 

سف بايد بگويم ما مسلمانان زمانيکه قرآن را می بوسيم در ھمان لحظه از ھدايت ودستور قرآن مخالفت أبه ت

  .مل ميکنيم ميورزيم وخالف آن ع

  

  :ندن قرآن ااما سوز

ل ير و تبدييچ گونه تغي نسل به نسل بدون ھیطور نوشته و شفاھه  است، که بسمانی آ يگانه کتابین أالشقران عظيم 

ما به .  ضمانت حفظ ونگھداری آنرا کرده است با عظمت دسترس ما انسانھا قرار گرفته است، وخود پروردگاره ب

ی ئنی ، احکام عالی و رھنمودھای رھا، اين کتاب آسماستکرۀ خاکی زنده اروی انسان در  زمانيکهتااين معتقديم 

 .بخش آن پابرجا خواھند بود

 : هللا تعالی ميفرمايد

ْلنَا نَْحنُ  إِنَّا﴿ ْكرَ  نَزَّ تر ازين  تضمين باال.ميم و ھمانا ما نگھدار آنيما قرآن را نازل کرد«: یعني .﴾لََحافِظُونَ  لَهُ  َوإِنَّا الذِّ

 .وجود داشته نمی تواند

ش ي، نه از پیچ گونه باطليھ: (یعني.﴾َخْلفِهِ  ِمنْ  َوالَ  هِ يدَ ي نِ يبَ  ِمن اْلبَاِطلُ  هِ يأْتِ ي الَ ﴿ : فرمايد  میری گ جای دير دوباز

 .) ابدي یرو و نه از پشت سر، به آن راه نم

 !  محترمۀخوانند

 ، توسط يک کشيش امريکاۀ اياالت متحدیدر اياالت فلوريداآن  حريق قربا تأسف طوريکه شما ھم اطالع داريد 

 و خالف تمام ورده استآعمل ه  جھان بين که برای جھان اسالم، به مسلمانان ومتدينی است از وقاحت واھانتینوع

  .رفتهگاصول ودساتير بشريت عمل صورت 

  :اعالم ميدارم  دارد ر  قرا دسايسن در ورای ايهو يا ھرکس ک شيطان  صفت یمن به اين کشيش ھا

  ميسوزانيم ، مثال احيانآ اگر قرآن غلط چاپ شود اگويم که افراد مسلمان ھم قرآن ر من به عنوان  يک مسلمان می

  اين ۀدر ھم. ندازيم  اب میآويا ھم  ما قرآن را دفن ميکنيم زمانيکه اوراق قرآن پاره وکھنه گردد، وياھم آنرا در 

  .، می باشدسمانی استآه قرآن که کتاب هللا است واينکه اين حافظ ومدافع  ھمه اديان ت ھدف ما احترام بحاال

 اين عمل خويش اشھر فلوريدا  نه تنھا  اھانت به قرآن است ، بلکه وی بر دمذکور  کشيش ۀولی عمل  جنايت کاران

م تجاوز نموده که قابل مجازات در به مقدسات واعتقادات مليارد ھا  انسان  در جھان اھانت نموده وبه اعتقادات  مرد

  . جھانی ميباشد ۀمحکم
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ودی ـرد تا از خود واکنش نشان دھند وبعدآ مطبوعات يھآبار ه خواھد خشم مسلمانان را ب  اين عمل خويش میااو ب

   .بنامندمسلمانان را افراطی وتروريست 

دار ساخته است، بلکه او با اين عمل خويش به  وآنرا  خدشه نموده اين کشيش نه تنھا به اعتقادات مسلمانان  اھانت 

  .اھانت نموده است نيز پيروان ساير اديان 

 بار نام نصاری و ٥ ، بار نام روح ٣ بار نام عيسی، ٢٣ بار نام حضرت مريم، ٣٤ بار نام مسيح، ١١ در قرآن ما 

 ير ابراھيمی مھم وقابل تقدس میبه کثرت نام پروردگار واسما الحسنی که برای پيروان  ھمه اديان ابراھيمی  وغ

  .باشد،  به کار برده شده است 

  . می ماند ھليت و بربريت ش به دوران جا، که اين عملعمل کشيش کليسا در عمل به عالم بشريت نشان داد

مذاھب ابراھيمی در صلح وصفا ساير پيروان با   سال است که ١۴٠٠ ازتره جھان اسالم ومسلمانان در  اضاف

  .سر ميبرد ه ندگی بودوستی ز

وريد که شخص کشيش نه بلکه در لباس کشيش اوامر ابليس   آبار میه  را بیالؤ سا فلوريدیيسالاين عمل کشيش ک

  .را انجام دادد  

، سوزاندن انجيل است سوزاندن قرآن در حقيقت  .نمی زند ھيچ مسيحی معتقدی دست به اين اقدام شرم آور 

 رد وتقبيح میرا  وقيحانه  اين عمل علمای اسالم و مسيحيت ھمه و د ن  تورات  ، قرآن در حقيقت سوزاندنسوزان

  .نمايد 

ھيچ عقل سليمی سوزاندن کتب اديان الھی را نمی پذيرد و به روشنی پيداست که بايد در پس اين رفتار دستھای 

 نيز در  پسر بوشآقای جورج آنھا ھمان طور که . جو کرد و جستصھيونستی  را بايد   شومجنايتکار سياستمداران 

راه اندازد ، امروز ھمان دسته از جنايت کاران ھستند که ه ميخواست جنگ صليبی را بدوران رياست جمھوری اش 

  .ذاريم که اين افراد فاسد مارا به افراط وتفريط بکشانندگن . دامن زنند جنگ بين مسلمانان و مسيحيانميخواھند به 

ست که يکھزارو چارصد  سال  قبل انقالب را در  عالم بشريت پر با نمود ، نور اين کتاب  این  کتابأ عظيم الشرآنق

يد ، قران عظيم ئ صالبت وبا عظمت است که تا بشر   زنده است نور آن به  خاموشی  نخواھد گرا،چنان با قوت

عمق آن  ى است كهئاي ند ، دريست كه روشنى آن فرو نمى نشيآن خاموش نمى شود و چراغ  مشعلى است كهن أالش

د را از اذھان دور مى ي، شك و ترد ست كه حق و باطل را از ھم جدا مى كندي، كتابقرآن رون است ياز تصور ھا ب

 در .ورد آ را به انسان به ارمغان می نان و آرامش يجال ء مى ھد، اطم قل ويدن آن قلب را صيسازد، خواندن و شن

 » ركم من تعلم القرآن و علمهيخ«  : ی  خاصی  ميفرمايد ئرگوار اسالم  با زيبان  پيامبر بزأقرآن عظيم الشلت يفض

  )  .دھديم ميگران تعليده شما كسى است كه قرآن را مى آموزد و ب نيبھتر ). ( ح البخارىي صح(

 هللا من قراء حرفاء من كتاب« روايت است که پيامبر اسالم فرموده است  ابن مسعودھمچنان در حديث ديگری از 

 )  .و دارمى سنن ترمذى(» .م حرفيلم حرف بل الف حرف والم حرف ومابعشرامثالھا الاقول  فله به حسنة والحسنة

وحسنه به ده چند است، من  ك حسنه استي) ك حرف ي( ش به آن يرا بخواند برا) قرآن(حرفى از كتاب خدا  كهيكس(

لم اعنى تالوت ي) گرى است يم حرف ديك حرف است ومي ك حرف والميك حرف است بلكه الف يلم ام كه ينمى گو

  .) سى حسنه دارد

 ءتالوت  قرآن قلب را جال: ھمچنان در حديث ديگری که روای آن  حضرت عمر رضی هللا عنه است آمده است که 

 كثرة ذكر الموت و ا رسول هللا وما جالء ھا قاليل ياصابه الماء ق د اذايعد اَ الحديان ھذه القلوب تعداَ كما «  : ميدھد

به آب ) اثر تماس(گردد مانند آنكه آھن در ي قلب ھا زنگ آلود منکهيا گمانيب ) ( ھقىيمان بيشعب ا( » القرآن تالوت
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اد ياد آورى نمودن زي به:ز ھاست؟ فرمودنديده شد كه جالى آن به چه چيامبر اسالم پرسيازپ. شوديم زنگ آلود

 .) ازمرگ وتالوت قرآن پاك

  . که خالق تمام ھستی آن را برای ھدايت ما انسانھا بر پيامبر نازل فرموده است ابی استقرآن کت

 واساسی  پس بدون شک کامل ترين کتاب در جھان است و چون کاملترين است حتماً در زندگی ما نقش حياتی 

  .دارد

ل گرديده باشد ، بلکه قرآن  سال قبل می  زيستند ناز١٤٠٠ که ی کتابی  نيست که فقط برای ھدايت مردمانقرآن 

  .ی ايشان ميباشد ئشريت زنده  است قرآن مورد  رھنماکتابی است برای بشريت ودر طول  تاريخ  بشريت تا اينکه ب

. ھدايات قرانی گوش فرا دھد به که  زمانی انسان ميتواند به ترقی  اصلی وواقعی وکشفيات بزرگی  دست يابد ،

ی ئن با زيباأقرآن عظيم  الش، يد به قرآن مراجعه می نما دست يابد که  وابدی زمانی ميتواند به سعادت  اصلی

   » ؟آيا برابرند آنان که می دانند وآنان که نمی دانند « :خاصی ميفرمايد 

 که با وجود تمامی اختراعات خود، ھنوز  به اين امر معترف اند  دانشمندان بزرگ جھاناکثريت مطلق از علما ء و

  .ک از دريای بيکران علم الھی را کشف ننموده اندقطره ای کوچ

تجربه نشان داده است که ھر کسی با قرآن دوست باشد، آن را بخواھد وبرای او ارزش قائل باشد قرآن کتابی است 

 وشادابی ونشاط را برای او به  که جواب اعتماد اورا خواھد داد اورا تنھا نمی گذارد ، در غم وشادی ھمراه اوست

  . خواھد آوردھمراه

قرآن دوست نيمه راه نيست کتابی است که انسانھا را به عبادت ھمراه با روحيه ونشاط وشادی دعوت می 

اگردوست انسان قرآن باشدحتماً طرفدار اين دوستی خداست وچه کسی قوی تر ومطمئن تر از خداوند است .نمايد

  وچه کسی قوی تر ومطمئن تر از خداوند در حمايت از کسی؟

 .متوجه می شود که خداوند ھر لحظه با او در حال گفتگو است .ی پيدا می کندئ باالۀسان با زندگی با قرآن روحيان

  . می شود که زندگی را با خوشی سپری نمايد  پس خود به خود حالت شادمانی وسرور به او دست می دھد وسبب

به ما نمايش داده است راھی که نجات بخش توده خوبی ه قرآن راه مبارزه با ظلم وزير بار زور ظالم نرفتن را ب

ھای مردم مستضعف در طول تاريخ بوده است ومردم ھمواره با تکيه بر قرآن ، حضور در مساجد وشرکت در 

  . وعليه کافران وظالمان مبارزه نمايند جلسات دينی توانسته اند با ھم متحد شده

حترمانه که آکنده از ادب واحترام وشخصيت قائل شدن برای  وم سراسر اين کتاب آسمانی پر است از کالم شيرين

 ونزاکت می جوئيم ،  ھرآنچه از کتب شاعران وآثار نويسندگان در باب ادب واحترام .پدر ومادر وبزرگتران است

کتابی که جھت سنين مختلف ودر جوامع گوناگون با . ھمگی به يکباره در اين کتاب مقدس وادب آموز آمده است

  . واعتقادات مذھبی متفاوت ، کاربرد داردتفکرات

پارچگی مسلمانان رافراھم می کند بلکه اعتماد کليه انسانھای روی  اين کتاب آسمانی نه تنھا ھمواره وحدت ويک

خداوند در اين کتاب مقدس از مسلمانان می خواھد که دست برادری به يکديگر بدھند  .زمين را درخواست می نمايد

  .ه دوری نمايندواز ھرگونه تفرق

 آنھامسلمانان فراھم می کند وموجب برادر کشی بين در بين زيرا ھرگونه جدائی از يکديگر زمينه را برای نفوذ 

  . نفاق وجدائی بين برادران مسلمان را در يک جامعه اسالمی نخواھد دادۀاسالمی ھرگز اجازۀ جامع .خواھد شد
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ل اتحاد در وحدت آنان ھمواره ديوار محکمی در برابر خواسته ھای قرآن به عنوان تکيه گاه مسلمانان جھان وعام

اين کتاب آسمانی نقطه قوت مسلمانان ونقطه ضعف وخار  .غير مشروع استعمارگران در سطح جھان بوده است

  .چشم دشمنان اسالم ومسلمانان بوده وخواھد بود

  .ن رابطه تحقير نماينددشمنان حاضرند ھمه چيز خود را بدھند اما مسلمانان را از در اي

در بسياری از  . ضد ظالمان باشندهخداوند در قرآن به انسانھا می آموزد که ھمواره حامی وطرفدار مظلومان وب

  . در سرلوحه کار مسلمانان قرار گرفته است آيات اين کتاب مقدس مبارزه با بيداد وظلم وحمايت از مستضعفين

دقت خواند، مفھوم درست آنرا ه ذاشت بلکه بايد آنرا بگد تنھا بوسه کرد وبه طاق لذا اين کتاب را نبايد سوزاند و نباي

  . درک و دساتير آنرا رھنمای راه خويش قرار داد

   و ما علينا اال البالغ المبين                                            

    پايان                                               

  

 

  


