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  ه معظمۀمک
 

  پيوندی درمورد نوشتۀ دکتور صاحبان امين الدين سعيدی وصالح الدين سعيدی

 –آزادافغانستان "پـورتـال  بـرای خواننـدگان ارجمند ه ایر مورد مکۀ معظمه نگاشـته انـد که تا انـدازمضمون دلچسپی د

جازۀ جنابان شان نظر پيشنھادی خود را به عرض برسانم، ھميشه درنوشته ھای ادلچسپ بوده خواستم با" آزاد افغانستان

رود که باعث آزردگی خاطراين ارجمندان  راس آن میداشـته باشم از يکطرف ھ ھمکاران قلمی پورتال اگرنظری می

نـمايم با اين مقدمۀ دوستانه التجاء می نمـايـم  وليت در مقـابـل خداوند ومردم خود احساس میؤطرفی مسـنگردم واز 

مخصوصـاً درمورد موضوعات دينی کـه علـم لـدن  و معلـومات مؤثق نباشـد از خود فتـوا دادن  حـرام قطـعی اسـت 

 زير بـار  تاصورت گيـردبيشتر تعمـق بايد  در زميـنه .درست نسـل به نسـل بـر غلط انتقال می يابد معـلـومات ناچـرا

  .وليت قرار نگيريم ؤمسـ

يھـودی يا  اگر مسلمانی مستطع شود وبه مکه نرود وبميرد ، شايستۀ نام مسـلمانی نيست( در مضمون اين عزيزان آمده 

در  "خواھـد"نادرست بوده و کلمه رساند از نظر اسالم  اين فتـوا کـه مستقبـل را می) ـواھـد رفتنصـرانی از دنيـا خ

 فقير يگی  يا در قـريه  يـا در شـھر ھـزاران گرسنه وھمسـاشايد بنابر عوامل مختلف که در  .قانون اسالم وجود ندارد

به اسـاس نوشتۀ  يا بنا بر مشکل تنھائی فاميل يا مريضی يا عوامل ديگر نتوانند بروند،باشد  که اول آنھا را کمک نمايد 

شان و ديگر   وجنرال ھایء وسفراءخان شروع ووزرادووشما تمام خانـدان شـاھی از ظاھر شاه و نعيم خان و دا

ـود ونصرانی  از دنيا رفته اند که قابل  غـير مسـلمـان يھ ديگر،لـيونيثروتمنـدان افغانسـتان در طـول تاريخ بـه صـدھـا م

  .قبول نمی باشد 

که « بود سـياه بـود زمانی که رسيده " ع "در مورد حجـر االسود اين سـنگ از اول سياه بوده به حضرت ابراھيم : دوم 

ئی رنگ وقت در اثـر تعـامـالت دنيـا ھيچـ بوسد  نمايد و آنرا می نام سنگی از جنت ياد میه ب" ص "حضرت محمد

دھـد که نوشته ايد سفيد بود در اثر آتش سـوزی سـياه گشـت قـابـل قبــول نيسـت واين حـرف ھـای  خـود را تغيـير نمی

شـما يک سـنگ سـفيد را بـه روز ھـا در آنش . وھـابـی ھـا اسـت کـه بـه ضـد حجـر االسـود ھرجـا تبليغـات دارند 

گردد اميـد عرض و معذرت من  وقت خـود سـنگ سـياه نميـ شود امـا ھيچـ سـياه میرويش  دودی يا دودپُر و  بـگـذاريـد

  .   سالم الو.نموده فتوا ندھيد طرح ن ازخود .را بپذيريد چيزيکه خارچ آيات قران کريم و حديث پيغمبر باشد غور نمائيـد

 

 


