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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
   سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  ٢٠١٢ سپتمبر ٢٧

 که جسد پيامبرصلی هللا عليه وسلم آنانی

 سرقت برده نتوانستده راب

 !توانند شخصيت اورا ھم لکه دار ساخته نمی
خصوص دين مقدس اسالم ، اھانت به ه  اديان آسمانی و ابراھيمی بۀب ، به ھميع  اھانت، استھزاء و تکذموضو

خصوص به پيامبر ه  پيامبران، بۀن، اھانت، استھزا ء وتکذيب ھمأخصوص به  قرآن عظيم الشه کتب سماوی وب

حجاب اسالمی ، ممنوعيت منار ھای بزرگوار اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم ، به مقدسات اسالمی ، اھانت به 

راه اندازی تياتر ھای  توھين ه مسساجد ، منع اذان در مناره ھای مساجد ، رسم کاريکاتور پيامبربزرگوار اسالم ، ب

 ، محافل ، سيمينار ھا ونشرات مقاالت ھاراه انداختن ميتنگه ماندھی فلم ھا ، نمايشنامه ھا ، ب ضد اسالم ، سازهآميز ب

  . ستي ضد اسالم ، چيزی نو وامر تازه وجديدی  در جھان  نها بوتبصره ھ

ه يطلب و سف مجنون، قدرت گو،ـــنام ساحر ، دروغه از بدو آغاز وحی آسمانی تا به امروز پيامبران عالم بشريت ب

  . قرار گرفته اند ءمورد اھانت واستھزا... و

 از ی بخشميز ، از جانب آشکل مدرنترش  وجنون  ه ، اھانت وتکذيب بءولی در اين اواخر فرھنگ جديد استھزا

اسالم محمد ف رسالت پيامبر ين و تحريخصوص در  توھه  ب از سينما گران  و ميديا ی، بخش رسانه ھامراکز و 

 اصحاب فيل را يک بار ديگر در مقابله با شخصيت یخواھند سناريو آنان می. راه افتاده است ه صلی هللا عليه ب

  . زمايش قرار دھندآاسالم مورد تجربه وواالی پيامبر 

  فرانسه ، احساسات  ،امريکا ورسم کاريکاتور ھا در مطبوعات کشور دنمارکۀ ميز در اياالت متحدآلم  اھانت  فۀيتھ

دين شان خيزند به پا ن اين امر متوجه ساختند ، که اگر هدار ساخت ومسلمانان را به ونھا مسلمان  جھان را جريحيميل

مسلم اين است که اين سازمان دھان شر وفتنه، تفرقه و تشنج و تقابل .  قرار خواھد گرفتحمالت بيشتر  ھم مورد

 اسالم به  ونور دين مقدس  در خاموش ساختن روشنی ھاکه ساير توطيه  ھمانطوری.  اندخوانده  کور تمدن ھا

  .  ، ورسوا خواھد گرديدامه ناکئکامی انجاميد اين بار ھم اين توطان

وريکه مسلمانان در دفاع ودفع ستند، وھمانطا در دفاع از مکه به پا خھهکر ابرکه متدينين در مقابله با لش انطوریھ

 اين  تبليغات دشمن ، مسلمانان ۀ  اينبار در مقابل ھم،ه در سرقت جسد اطھر پيامبر صلی هللا عليه وسلم پرداختندئتوط
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 تمام اب کرد وخواھند خويش ادای رسالت  کامل در دفاع از پيامبر و تدبر، تعقل با فھم ،و انسانان خيرخواه وبا درايت

 یدفاع وحفاظت. نماينددفاع ن  وساير مقدسات اسالم أز کتاب آسمانی خويش قرآن عظيم الش اوسايل خواھند کوشيد تا 

  .را خود وعده داده است که هللا تعالی، دفاع وحفاظت آن

َّ ﴿:فرمايد  ن میأقران عظيم الش ْلنَا نَْحنُ  اإِن ْكرَ  نَزَّ م و ھمانا ما يما قرآن را نازل کرد«: یعني .﴾لََحافِظُونَ  لَهُ  َوإِنَّا الذِّ

  .وجود داشته نمی تواندبرای عالم بشريت ين ا تضمين باالتر از.مينگھدار آن

  ! محترمۀ خوانند

 است که جسد اطھر پيامبر صلی هللا حاال  حد اقل پنج بار تالش  صورت گرفتهه تا ب :يات تاريخی آمده استادر رو

   .عليه وسلم را از مدينه بدزدند 

طرح ريزی شد ، آنان  تحت »حاکم بامر هللا عبيدی « نام ه  بار اول اين کوشش در زمان حاکم نا اھل مصر ب-١

 ه مصر  می سبب جذب دلھای مردم ب اورنديکه اگر  جسد پيامبر و ابوبكر و عمر را از مدينه به مصر ب  اينۀبھان

  .گردد حيث مرکز روحانی مبدل میه به اصطالح مصر ب شود ، و

 دشمنانه حاکم  ئۀ از توطکه  مردم مدينه  از افراد را به سوی مدينه منوره فرستاد ، زمانییتحت ھمين شعار تعداد

  .ردند ک لشکر نا اھل مصر قيام عليهبله مطلع شدند با تمام قوت به مقا

 جنگ  طوفان شديدی در شھر مدينه بر لشکر مصری ھا نازل شد وھمين طوفان وباد شديد گويند در  روز دوم می

  .سبب شکست و ناکامی  نيروی مفسد عبيدی  شد

رار ق ررار  را بف رسيد وتعدادی با سر افگندی شکست خورده قتله تعدادی ازاين لشکر ب :نويسند رخين میؤم

  .ترجيح دادند 

شکل ديگری طرح ه ی جسد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  توسط ھمين حاکم مصر ب دزدئۀبار دوم باز ھم توط -٢

   .گردد ريزی می

فرمايد که  فرستد وبه آنان ھدايت می طور مخفی به شھر مدينه میه ھل مصر  اين بار افراد مخصوص را ب اشاه نا

  .نمايند در مدينه مسکن گزين شوند، وبدون سر وصدا  به سرقت جسد پيامبر اسالم اقدام 

نويسند گروپ مخفی فرستاده شده در شھر مدينه وآنھم نزديک مرقد پيامبرصلی هللا عليه وسلم در يک  رخين میؤم

  .گردند خانه مخفی می

  .نمايند غاز میآسوی مرقد پيامبر صلی هللا عليه وسلم ه جا شدن در اين خانه به حفر تونل به اين افراد بعد از جاب

  :شود وز ھا  فريادی شنيد میگويند در يکی از ر می

جو پرداختند  و مردم مدينه با شنيدن اين صدا به جست. جسد پيامبر شما را از قبر بيرون می آورند!  مردم مدينه آی 

نموده ، باالخره در سال به اين دزدی ھا اکتفاء ن) بامرهللا(حاکم اھل مصر .(ه اين افراد را دستگير نمودند وباالخر

   ). شما ھستمیای مردم  من خدا(وگفت که .  الوھيت نمود ھجری ادعای۴٠٨

تا  به  گردد ، آنان دو نفر مسيحی را وظيفه می سپارند ،  بار سوم پالن سرقت توسط پادشاھان مسيحی مطرح می-٣

  .و آنجا به آھستگی  به سرقت جسد پيامبر صلی اله عليه وسلم بپردازند  مدينه سفر نمايند ،

  . که خودرا عابد وزاھد معرفی داشتند عازم شھر مدينه منوره گرديدند  ر با پول ھنگفتی ، در حالیفگويند اين دون می

که سخاوت اين دونفر را  مردم زمانی. غازيدند آ ءاين دونفر به مجرد رسيدن به شھر مدينه به توزيع پول به فقرا

ر مسيحی به ظاھر عابد خانه ای در نزديک رستند ، اين دونفنگ مالحظه نمودند ، ھميشه آنان را به چشم قدر می
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سوی مرقد پيامبر ه نل زنی بيه گرفتند ، واز طرف شب مشغول توجوار مرقد پيامبر صلی هللا عليه وسلم به کرا

  . صلی هللا عليه وسلم شدند 

گويند  نور الدين زنگی حاکم و فرمانده شجاع مسلمان چند بار درخواب ديد که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به  می

   .مرا از دست اين دو نفرنجات بده :گويد اوصدا می زند وبرايش می

در برای آنان  را جمع نموده خواب خود را ء زيادی از علماۀگويند نورالدين از اين خواب به وحشت افتاد لذا عد می

گفتند ، حتما خطری در ميان است که جسد اطھر  ء بعد از استماع به تعبير خواب پرداخته وميان گذاشت ، علما

  . پيامبرصلی هللا عليه وسلم  را تھديد می کند

مدينه وقتی به شھر مدينه رسيد اعالم کرد کليه اھالی و ساکنان .  عازم مدينه شدنورالدين با شنيدن اين خبر فوراً 

  . جھت دريافت ھديه به ايشان نزد حاکم مراجعه کنند

خواھد ھرکدام  از  لين ھدايت فرمود که لست تمام باشندگان مدينه را تھيه ودر حين توزيع ھدايا میؤونورالدين به مس

  .اھالی مدينه را از نزديک ببيند 

را نديد لذا متحير شد بنا بر اين به مردم مدينه نورالدين طبق برنامه به تمامی مردم مدينه ھديه داد ولی آن دو نفر 

  .آيا کسی از شما مانده که صدقه نگرفته باشد؟ آنان گفتند نه کسی نمانده: گفت

ناگھان به ياد مردم مدينه آمد که آن دو زاھد و عابد نيامدند گفتند کسی از ما نمانده که از . فکر کنيد: نورالدين گفت 

ه دو نفر عابد از اھل مغرب زمين مانده اند ، آنان چون نيازی به کمک نداشتند ، لذا امروز شما ھديه نگرفته باشد البت

  . صدقه می دھندءمردم گفتند آنان بسيار عابد ھستند و ھميشه به فقرا .به اين محفل نيامده اند

را در خواب ديده لذا  نش آمد که اين ھمان  دو نفر ھستند که او آفکر در نورالدين وقتی اين مطالب را شنيد فوراً 

 دو نفری بودند که   آنھا را شناخت آنھا ھماندستور داد،  آن دو را بياورند نورالدين تا چشمش به آنان افتاد فوراً 

  .رسول خدا به وی نشان داده بود

  . نور الدين پرسيد شما دو نفر از کجا ھستيد آنان گفتند ما حجاج ھستيم از سر زمين مغرب

  . يمئيد آنان گفتند ما دروغ نمی گوئ راست بگو:نورالدين گفت

وقتی آنان اعتراف نکردند . مردم مدينه از آنان دفاع می کردند و از خوبی و نيکی آن دو تعريف وتمجيد می کردند

  . نورالدين به منزل آنان رفت در آنجا ھيچ چيزی نبود مقدار زيادی مال و خوراکی بود و مقداری کتاب 

  .  رفتی مرقد پيامبر خدا میانه  را بلند کرد ناگھان چشمش به تونل افتاد که به سونور الدين فرش خ

مردم مدينه با ديدن اين تونل به دھشت افتادند نورالدين آن دو را احضار نمود و دستور داد آنان را بزنند آنان را 

ند و آنان وقتی به جسد رسول خدا مور شده اأزدند و باالخره آنان اعتراف نمودند که از جانب پادشاھان مسيحی م

  . روز بعد بود که نورالدين وارد مدينه شد. نزديک شدند زمين طوری لرزيد که آنان نتوانستند پيش بروند

سزای اعمال  شان ه نورالدين با ديدن و شنيدن اعترافات آنان به سختی گريه کرد سپس دستور داد آن دو مسيحی را ب

  .رسانيدند

 مرقد رسول هللا  را کنده و پر از سرب  ذوب شده نمايند ، تا  یعنيشه ي داد دور حجره حضرت عانورالدين  دستور

  .را در فکر خويش بپرورانند ديگر کسی نتواند به مرقد پيامبر صلی هللا عليه وسلم تعرض ويا خيال سرقت آن

  !محترم ۀ خوانند

 مدرن آن آغاز يافته است شکله دسياس وتوھين ھا ب  و ھاهئ شد ، در جھان امروزی ما اين توطکه کفته ھمانطوری

  .دار سازند که کار می برند تا به زعم خودشان نور وھويت دين مقدس  اسالم را له ی مدرن را بوسناريو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ساختن  فلم ھای   اند ، وباهآنان اينبار شخصيت واالی پيامبر صلی هللا عليه وسلم را زير فوکس  خويش قرار داد

حيث ه شخصيت پيامبر صلی هللا عليه وسلم را اھانت نموده ودين مقدس اسالم را بواقعيت  ز انصاف ومبتذل ودور ا

جنگجو ودر نھايت امر وحشی   مسلمانان را افرادی خشن، عقب مانده ، تروريست ، قاتل ،و »سرطان « دين 

  .دارند  معرفی می

خصوص به رسالت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم ه ن وبأولی ما به حقانيت دين مقدس اسالم ، وحقانيت قرآن عظيم الش

  . اند ، ايمان داريمآمده تعدی وبی عدالتی  ،که برای نجات بشريت از ظلم

ی را ئناکام ورسوا گرديد ، اينبار  ھم اين تبليغات وھياھوی شان جا که ساير تبليغات شان، ما ايمان داريم ھمانطوری

 نا. اينار نيزناکام  ورو سياه خوا ھندشد  ه  گرديده اند،روی سيا م واکا  شان ننخواھد گرفت ، ھمانطوريکه اربابان

   هللا ءشا

، ما از پيروان ساير اديان ابراھيمی ،  ما از سازمان ملل متحد وساير مراجع حقوقی بدينوسيله ما از ھمه د انشمندان

ء وپيامبران  ت به اديان ، کتب آسمانی ، انبيا جلو اھان را در اين مورد تدوين نمايند تایخواھيم تا قانون بين المللی  می

  .گرفته شود 

وليت تاريخی بزرگی بر دوش جھان اسالم و ھمچنين تمام مسيحيان شرافتمند قرار دارد تا مانع تكرار ؤ مسامروز

 به اديان الھی و ای بين المللی شوند كه در آن توھين ھا شوند و اقدامی برای صدور قانون يا قطعنامه اينگونه توھين

خصوص  حضرت ابراھيم ، موسى، عيسى و پيامبرصلی هللا عليه وسلم  جرم تلقی و محكوم ه ھمچنين پيامبران ب

    .شود

 خواھيم، تا ی میئ  کشور ھای اروپایساير پارلمانھا مريكا  وازا ۀ امريکا  ، آز كنگرۀما ازرھبران اياالت متحد

مانند  قانون يھودی . جلو تکرار ھمچو اعمال در کشور  ھای شان گرفته شود تصويب برسانند ، که ه قانونی را ب

تواند قانون اسالم ستيزی نيز در کنگرس امريکا بتصويب  تصويب رسيد ، میه ستيزی که درکنگرس امريکا ب

  .برسد 

 با پيروی از ويرانی جواب ندھند ،  مسلمانان اينست که حماقت را به تشنج واحساسات ، قتل وۀخطاب ما به ھم

با متانت وھوشياری   ه ھا،ئ عليه وسلم  در مقابل اين توطارشادات دين مقدس اسالم وارشادات  پيامبر  صلی هللا

و تشنج دربين جوامع  ايجاد تفرقه ودشمنی بين مسلمانان ومسيحيان ۀ نقش ونگذارند تا  طرح مقابله وبرخورد نمايند و

  .اه افتاده ، به پيروزی برسد ره افراد مجھول بجانب که  از بشری 

   :نام مقاله

  آنانيکه جسد پيامبرصلی هللا عليه وسلم رابسرقت برده نتوانستد

  !شخصيت اورا ھم لکه دار ساخته نميتوانند

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  جرمنی-کلتوری دحق الرهل مرکز ومسؤ

  

 

 


