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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 1۹/۰۸/۲۰1۹               احسان لمر
 

 یا «خیکاران تأرهیس»
 تشابه اندیشه سیاه و تاریک

 

، امید انتخاب نمودم بدون اجازه با کمال احترام به جناب مراد نائب آبادی که عنوان رساله شان را من در این سطور
 معذورم دارند.

 

احداث  نیاز مخالف یفضل هللا نور خیش ستمیآغاز قرن ب در
به  یخصوص یا در جلسه یبود. و رانیمدرسه دخترانه در ا

و  رانینگار عصر مشروطه ا روز نامه یاالسالم کرمان ناظم
دربارهٔ مدارس  یهللا نور فضل یها شهیمخالف سر سخت اند

 : دیگو یم دیجد

دهم  یقت اسالم قسم میناظم االسالم، تو را به حق»

 : که

 ست؟یخالف شرع ن دهیمدارس جد نیا ایآ 
 مدارس مصادف با اضمحالل  نیورود به ا ایآ

 ست؟یاسالم ن نید
 و  یمیش لیدرس زبان خارجه و تحص ایآ

 فیو ضع فیعقائد شاگردان را سخ کیزیف

 کند؟ ینم
 در  دیچه توانست آن د،یرا افتتاح کرد مدارس

حاال شروع  د،یمدارس نوشت جیاز ترو دیجرا

در  دیدان ینم د؟یکرد یبه مشروطه و جمهور

دولت مشروطه اگر من بخواهم روزنه و 

 اتیمال دیبا میاتاق را متعدد نما نیسوراخ ا

 .کذابدهم و کذا و  اتیمال دیسوراخ را دو سوراخ کنم با کیبدهم و اگر 

 گفت: یباره م نیمسلمانان مخالف بود. در ا ریحقوق مسلمانان و غ یبا برابر او 

 تو  یبرا ،یکه تو منتحل به اسالم نیا یصاحب شرع برا نی! ببرتیغ یب یو ا شرف یب یا

 یو م یکن یم ازیداده تو را و تو خودت از خودت سلب امت ازیشرف مقرر فرموده و امت 

 برادر و برابر باشم؟ یهودیو  یبا مجوس و ارمن دی: من باییگو 
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او  سخن به طور کل کفر است.  نیاست و حتا ا یحرف اشتباه یباور داشت اعتقاد به آزاد او

 د،یشنو ی: اگر از من مدیگو یم

 حرف ما را مفتضح خواهد نمود نیکه عاقبت ا دیبردار را یلفظ آزاد.» 
 

  خیالمشا خیو ش خیبه. نور المشا ینامه ا یخان اعتماد الدوله ط سعبد القدوسردار در وطن ما همان زمان  در
 : این که  نوشت یبرادران مجدد

 

 « اول ملت و  ۀاز حمل ب،یو دیگر با قلم و فر ریبا شمش یکینصارا در مورد مسلمانان دو نوع حمله دارند
 یدوم شخص شاه در نظر است که ملت را به گردن دولت م ۀو در حمل رندیگ یدولت را در حساب م 
: از آن ذکر کرد و گفت« پایونیر» شتریسال پ زدهی" است که ستیآنهم "اصول مشروط جهیاندازند و نت 
 بودند؛ و اما در افغانستان بر دهیچش یمستحکم شد که مردم لذت آزاد یبه سبب رانیو ا هیدر ترک تیمشروط 
بیرق دار و  یاین دولت کدام سردار نامدار یا مال یویران ینداد برا یعکس ترکیه و ایران مشروطیت ثمر 
 .یا خان با اعتبار به کار است 
چه  ملت و دولت افغانستان نمانده و آن یدولت انگلیس قوت حمله و حواله شمشیر باال یدانم که برا يمن م 
از طرف شرع انور »است و عالج آن این است که « مشروطیت »مانده فریب است که عبارت از  
را باال  ینآستتعلیمات علوم جدیده دست و  یدانست و بعد از آن برا« مشروطه طلبان را باید واجب القتل 
 «نمود 

 

ب السلطنة امیر حبیب هللا خان در جلسه عام دربار )بعد از سرکوب مشروطه سردار نصر هللا خان برادر و نای
 :گفت الغای مدارس کشور را طرح نموده خواهان(

 

 « وطیت می زاید و مشرطه نقطه مقابل تسلط شرعی سلطان استمعارف مشراز .» 
 

و یک سلسله ریفورم ها  یکه مشروطه خواهان دست به اصالحات اجتماع از آن پسبا اعالن سلطنت امان هللا خان 
شخص مخالف با اصالحات  نیتجدد طلبانه قرار گرفتند. نخست یدر برابر تحقق برنامه ها یسد یزدند، عده ا

 گفت: ميزنان بود و  یلچ یمخالف تعلیم پسران و رو یبود و خینورالمشا «یفضل عمر خان مجدد»از  یاجتماع
 

 جز کافر شدن آنان در بر ندارد.  یا جهیرفتن پسران به مکتب نت 
 

  .شودیم دهیبلکه تا اکنون هم از زبان شان شن« امان هللا خان»نظر نه تنها در پنجاه سال بعد از  نیا 
 

 «که تمام مکاتب دخترانه درخواست کردند  انیاغیبه شورش نمودند،  کیمردم را تحر «یمجدد حضرات
آورده  شان را بر یآرزو نیهم «یهللا کلکان بیحب» ینکرد ول یرا عمل آن« امان هللا خان» ،بسته شود 
استاد » لتستره محکمه دو ایدارالفتا  «یهللا کلکان بیحب»ساخت. شصت و پنج سال بعد از دور شوم  
  :کهفتوا داد  {م 1۹۹4ش  1373سنبله  5مورخ ] «یربان 

 

 دولت و حکومت جداً  نیشده است. از مسئول یخصوصاً حکم ستر و حجاب عمل ی"در افغانستان احکام اله 
ً حکم ستر و حجاب را عل یکه تمام احکام اله شودیخواسته م داً یو تاک   گردانند و یالفور عمل یخصوصا
 . وهم ازندیمراکز زنا و فحشا است مسدود نما قتیرانده و مکاتب زنها را که در حق رونیب تراز دفازنها را  
 کنند."  دایمصداق پ یاحکام اله ذیبر تنف شانیا یتا بر اصل ادعا دهیکش رونیرا ب شانیا ونیزیتلوو  ویراد 

 

میالدی  1۹۹6بعد از سال  تیبا قاطع هم است که طالبان یو کلکان نواریش ا،یپکت نیکه ادامه همان خواست محرک
ها دوام دارد  درخواست نیتا کنون ا یحامد کرز یاز آغاز حکومت انتقال ند،ینما یم اکنون هم  و هرا دنبال نمود آن

  .زنند یتر بر روند معارف و فرهنگ در کشور م دیشد یها ضربه ها نیکه بار بار ا
 

" یاسی"خاطرات س کتابی نوشته بود بنام «یفضل عمر خان مجدد»برادر کوچک تر  «یمحمد صادق خان مجدد»
 که: . او می نویسددارد یخشم و غضب ابراز منهایت جوانان وطن را با  یبا علم و معارف و با سواد یدشمنکه 

 

 به آموختند خالعت و شناعت اموزندیعفت و عصمت را ب که نیگرفتند در بدل ا ادیرا  ینید ی"دختران ب .
را از دست دادند و هر کدام  یزگیگوهر دوش گانهیجوهر شرف و ناموس خود را حفظ کنند،  که نیمقابل ا 
دار  نفس اماره بار اتیمکتب حسب مقتض یها که جوان شوند مادر شدند. دختر از دختر ها قبل از آن 
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ها خجالت مند و منفعل  ادرها و بر ها و مادر . پدردیمتعدد در کوچه و بازار کشف گرد یو سقط هاشدند  
 یگو یشرم یو ب ییایح یمکاره در ب نیاطینفس اماره و ش اتیمکتب حسب مقتض یدختر هاشدند،  
کج  ۀو نائر دیفاحشه ها ربودند، در کوچه و بازار مغازله و معاشقه شان زبان زد عوام گردسبقت از  
افراد مکتب مستورات از سن ده  یگ. در همدی]ستاره] رسان وقیخود را به ع ۀبیله ۀشطشان  یرفتار 
که دختر ها از مکتب مستورات و  ینیغرب متصف شد. حبه صفت عنقا م یگ زهیآن دوشو بعد  یساله گ 
دو جنس مشاهده  نیاختالط ا ۀبیحالت عج کی شدند یبه وقت عصر خارج م هیامان جوانها از مکتب  
 ۀمخالف تیوضع نیآنها نگاه کند. ا یبسو توانست یمه و شرافت ن رتیانسان با غنفر  کیکه  دیگردیم 
خراب کرده بود که نه تنها مکتب مستورات  ریتأث ۀافغان به درج وریدر ملت غو عادات افغانستان  نید 
  " دانستند یالحاد و زندقه مبلکه نام معارف و مکتب را  

 

ساده و بیسواد دهاتی )حبیب هللا کلکانی( را تحریک نموده و به اصطالح کمرش را بر علیه  ها بعدا شخص این
اروپائی و  حریفانبر  داشت اول سقوط دادن نظام امانیه و دومانگلیس از این کار دو هدف  نهضت امانیه بستند.

ها یک  حتی مردمان هند و ترکیه و مصر وانمود کنند که مردم أفغانستان تا ان پیمانه جاهل و نادان هستند که آن
  ع می دهندیترج شاه دانش پسند و وطن دوست جاهل و بیسواد را بر

 

 یآور ادی یزیآو از دست( ۲1تا  17 یها )صفحه یآباد بیبه قلم مراد نا «خیتأر کاران هیس» یجلد اول رساله در
شعبان المعظم سال  ۶)و به قول نگارنده در  شود یم یدار افغانستان نگه یمل فیاست که متن آن در آرش دهیگرد

و  بیترتحضرات شوربازار  میمستق رهنمائیو  کیتحر»به  میالدی( 1۹۲۹جنوری  1۸ــ  یقمر یهجر 13۴7
( و محمد صادق یمجدد صبغت هللاپدر ) آغا جان ایم ایسنا معصوم  یها خط و منجمله با دست «شده ریتحر

 ینقش جاودانه ریاست که به تقص یهللا خان غاز امان ریام ینامه ریتکف زیآو دست نیاست. ا افتهی نتیز یمجدد
و سپس در چهره دهیحضرات شوربازار چک یاز خامه اشخواهانه یترق یها در استرداد استقالل کشور و گام یو
 .است دهیهللا پخش گرد رسول نیخادم د هللا بیحکومت حب ینامه عتیو ب یفرمان شاه ی
 

 «ذکور افعانستان دست به  عیمباد! قبالً ما جم یافغانستان مخف یو افراد ملت اسالم یکافه اهال ریضما بر
از امورات  که یطیهللا به قرار شرا امان ریغرا به ام فیشرع شر استیرا به مدار سالسلطنه  امارت عتیب 
بر ما  یاطاعت او به مراسم شرع که یطی. چون موصوف به شرامیکند داده بود تخلف نه فیشرع شر 
 چه بود به خالف او آن اتینموده و عمل یاسیو س یکرده و خسره در امورات شرع باشد اجابت نهالزم  
و نواقصات او ظاهر که به خالف  اتیمالحظه و بدع نیالمرسل دیحضرت س نید یهیو رو یقرآناحکام  
 :است حیتوض الً یاست، ذ یمحمدامر شرع  

 

که عادت کفار است ما  یاست آن را ترک و به اشاره میرسول کر یقول ه  مسنون قیاسالم که از طر که نیا .1
 .نمود بیرا جبراً ترغ یاسالم یاهال

عوض آن کاله که به  گردد ینماز به آن کامل م ین حضرت است که اداآ سنت یقهیدستار که طر که نیا .2
 .حکم و تارک آن را مجرم نشان داده است یاسالم یباطله است به اهال انیکفره و اد اتیرسم ده

ملبوس سلف بود آن را ترک همه را به البسه کفر مشابهت و امر داده  که یاسالم یچه البسه آن که نیا .3
 .کار است یبود که تا حال رو

ها را  چشم خود گانهیاز مرد ب هیو زن اجنب هیاز زن اجنب یکه مرد اجنب یقرآن اتیبه مضمون آ که نیا .4
 .را گذاشته خالف آن اعالن ترک ستر داد یخداوند یامر عظبا نینگاه بدارند ا

 امان نیداده ا شارع جواز نه یزوجش و ضرورت شرع یو بالغه را بدون اجازه رهیخروج زن کب که نیا .5
که تا امروز  دهیناموس مسلمانان را در یها را به مکتب مقرر کرده پرده دخترها و زن یگهللا همه

 .بود یجار هیمکتب اناث
نموده  یهللا به خالف آن جار هللا بود امروز امان رسول یو فعل یو قطع شارب که از سنت قول هیلح أیاح .6

 .بود
و احکام  عیو علم شرا ینیکه شرعاً حکم دختر بالغه را دارند به مکتب که مفاد د و امر یاهال یگهمه .7

 باک یب یگها همه واصل و خود بچه ادیز یها بوده، بلکه در اعتقادات شان خلل بر آن مرتب نه یقرآن
 یعلماست نه  یقرآناست مقصد از علم احکام  تیشده اند. طلب علم که بر هر مسلم و مسلمه فرض کفا

 .رندیبگ ادیدانسته کفر را  یماض نینام بالد و سالط ایو  یزیخط و حساب انگر که
را از دارالسالم  یکه دختران بالغه اسالم ستیرواج نه شده و ن یملت و مذهب اسالم چیدر ه که نیا .8

کار  نی. ازرندیبگ ادیرا  یزیو بدون محارم در بالد کفر روانه کرده که تا خط و مناعت انگر دهیکش
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زمان و  چیو در ه میودشده ب هیبالد کفر و اسالم یاهال یگمطعون همه یاسالم یاهال عیما جم اشحهیقب
 .خواهد کرد کرده و نه را نه حهیپادشاه چنان ظلم صر چیه

 فیاعتقاد باطل او داشت که امور شرع شر یچه است داللت به خراب هللا آن امان یظاهره اتیعمل که نیا .9
و بر خواهشات  یفان یایبه مقصد چهار روزه دن شود یچه کارات که از او مالحظه م معترض است. آن

 .است، پرداخت نه داشت یابد یهیکه سرما پاک نید خواه یاست، ترق ینفسان
هللا  خود شان داده. امان یو سلم حب علم و علما را مثل حب و دوست هیهللا عل یصل میرسول کر که نیا .10

. دانست یو استخاف شان را خوب م دید یداشت. علم و علما را بد م یهمراه علم و علما عداوت ذات
 .کفر است یعالمه نیا
 اتیبدع یعنیشود،  نیمسلم نیمابیفتنه و فساد ف یکه شخص بان یقرآن اتیبه قرار مضمون آ که نیا .11

 که یاست. کس نیمسلم عیقاتل جم ایکند، گو اریپاک را اخت نید یمال و پا یرا جار یخالف مذهب حنف
هللا  از دست امان ستفساد که امروز برپا نی. ادینما یرا م نیتمام مسلم ایاح ایگو د،یرا نما نید ایاح

 یاهل نصارا ساخته بود م یو قول یفعل هاتیخود تشب شنهادیرا گذاشته پ هیاسالم یقهیاست. چون طر
 .دیافعال کفر نما رویپ دهیکش یما اهال یرا از گلو هیاسالم یکه رشته خواست

 .را رواج داده بود یاست آن را محو و شمس یقرآن اتیکه ملفوظ آ یقمر یسنه که نیا .12
رفته رفته  که نیمقصدش ا دیکن ریتحر نیبعد از ا یزیانگر خیها نموده بود که سنه و تار اعالن که نیا .13

 .کفر را رواج بدهد یرا محو و کتب منسوخه فهیفقه شر یکتب معتبره
و فروش را  دیو معامالت خر نیمع امیحال اسماً ا یسلم ال و هیهللا عل از زمان رسول اکرم صل که نیا .14

شنبه را جمعه  نام را نمود، روز جمعه را شنبه و پنچ رییهللا تغ فرموده، امان یروز جمعه نه یبعد ندا
 .نموده یاست که اختراع عند فیرا نموده ظاهر اخالف امر شرع شر نید فینام نهاد، تحر

 ها و خدمت ها و موذن شارع جواز داده، نه کرده مال که یمسلمانان و به مصرف المال تیاموال ب که نیا .15
هللا موقوف  داشتند همه را امان المال تیگاران مساجد که در وقت ملوک سابقه مقرر بودند معاش از ب

 نمودند یپاک را م نید هیتذکو  نیهللا را نموده امر معروف تلق ةال کلمتکه اع نید خیکرده علما و مشا
 .نموده اریرا اخت یحقان نید بیمعلوم و ظاهر شده که تخر نیهللا منع نموده از ا همه را امان

چه در اول سلطنت کمر امارت  چنان باشند، یبوده و م هیعالم اسالم یکه مقتدا یحضرات مجدد که نیا .16
فاسده خود محبوس  االتیحق به خ ریغ سهیوهاهم نموده خود او را به دس از قهیطر نیاو را بسته و تلق

بود، خود او و  یدو مال امام حضرات مجد یحقان دیعالم ج کیمال عبدالرحمن خان مرحوم که  یو حاج
 .دیخالف شرع او را مانع بود به قتل رسان اتیباعث که از منهه اقوام او را ب

 یکه شرک جل یپرست مطلق است و بت یکه نه یقرآن اتیو به قرار آ رهیگناه کب یخور شراب که نیا .17
 .رواج و امر داده بود نیمسلم رهیخود و غ نیمامور خود و نیاست در ب

 نیو مجاهد د ییو فدا یحقان دیشخص عالم و ج کیکه  یمال عبدهللا مرحوم که از سمت جنوب که نیا .18
نموده مانع بود تا هللا  که امان یو اقدامات بد اتیهللا بود به باعث اظهارات حق و رفع منه پاک رسول

تا که  دیبه قتل رسان رااسالم  یو ما اهال دهیاش کش ما را جبراً در مقابله یکه هزاران نفوس اسالم
به  کنم یخالف شرع کار نه م گرینموده او ها را طلب نموده که د یسمت مذکور عهد قرآن یهمراه علما

شان خراب و فرار ساخت. عداوت او  ینفر یخود او و علما و اکابر سمت مذکور را مقتول و باق بیفر
 نیخبر داده ا میرسول کر که نیا میکرد حظهرا خراب مال اشدهیو عق یذات یحقان نیهمراه علما و اهل د

که همراه  یو کس کند یهمراه خداوند عداوت م ایکه همراه علم و علما بغض و عداوت کند گو یکس که
 .چه خواهد ماند یخداوند عالم عداوت کند نعوذ باهلل باق

 ً بود نظر با فعل  یهللا که تا امروز جار امان نیخالف د یو اختراع اتیو کارات و عمل دهیعق ه،یهمه رو فوقا
و سنت  یاحکام اله هیاو به خالف رو هیرو هیکه کل نمود یاش کفر او را ثابت م باطنه یدهیظاهره و عق

بِٰما اُنُِزَل هللا  َحکمُ یُ َو َمُن لَم » الشان میقرآن عظ تیآ نیاست و به مضمون ا نید یو سلوک و آداب ائمه یمصطفو
پاک حضرت صاحب لوالک  نیو معتصم د لیشانهُ که کف یچون حضرت خداوند جل و عل« لُکافُِرونُ  فَاُلئَِک ُهمُ 

خان ساکن  هللا بیحب ریهللا ام رسول نیخادم د یکی که پرور نید ریو دل وریاست سببأ و شباب شجاع بهادر غ
جنگ  ریکه حاال وز کاریخان ساکن چهار نیحس دینشان س و شجاعت ادتیکابل و دوم آن س رالسلطنهکوهدامن دا

و  یزدانیو استعانت  قیداده که تا به توف هیافغانستان است او را خداوند عالم تصرف کافه و همه عال یعموم
ننگ و  یحفاظه یعهیو ذر اتیهللا را به صداقت بسته باعث قطع بده حضرت رسول نیخودها کمر د یفطر انتید

هللا مخترع  و در مقابله امان دهیهمت را برمال آشکارا کش ریشمش رانهیدل دهیگرد هیاسالم یناموس ما زمره
آن حضرت  نید أیو به برکت اح دیباب فتنه و فساد گردبدعت استاده که تا او را محصور و مضمهل ساخته که سد 

 نیا قاعیاز ا یاسالم یکه ما اهال افتید و بر تخت سلطنت امارت استقالل یتخت سلطنت افغانستان کرد یآرا ریسر
غدار به  یایدن نیاز غرور ا نیمسلم الحمد که ما کافه . هللمیافتینجات  هیاز تهلکه ابد هیبالغه متعدد یها فتنه
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خود ما و  زیعز مانیا یدره کیجهان را به  نیا یگ. هزارها زندهمیباش یاحکام خداوند قهار آگاه م غیقرار تبل
 یم ایمتاع دن نیا یفتهیو نه فر میکن یم ارجأ بقا ذات مقدس حضرت سبحان و دخول جنات رضوان برابر نه

و اختراعات که  اتیمنه اتیمقدس نموده از بدع نید یبلکه مال و سر و جان و اوالد و اطفال خود را فدا م،یباش
سابقه خودها را رد  ریهللا ام . لهذا امانمیخواه یاستدعا م داونداست از خ یو سنت مصطفو یخالف امر خداوند

 حهیتازه صح عتیو ب میانستان موقوف کردافغ یجمع اهال هینموده او را از امارت سلطنت خودها زمره اسالم
که شخص صادق  هللا بیحب ریمعظم به ام یحضرت رسول اکرم و صحابه تیبه قرار امر خداوند و هدا دهیجد

و شجاع و  دهیو به اوصاف حم یحقان دیج یو علما یمجدد یقهیو طر یپاک محمد نید رویملت و پ خدمتگار
امارت افغانستان قبول  او را به رضا و رغبت به امارت سلطنت تخت کابل م،یبود به او نمود نواز تیو رع وریغ
 اساتیآن را بر وفق س اساتیو س یاله ماقامت حدودات را مطابق احکا ذیامورات امارت را تنف یکه کافه میدار

و  یپرور تیبه امورات امارت و رع قیدرخواست توف یاز خداوند بار یاسالم یاهال عیبدارد و ما جم یشرع
حشمت و  یایآفتاب عمر و اقبال و استقالل سلطنت در اوج و در یکه اله میانصاف عدالت او را مسلئت دار

 هللا بیحب ریهللا ام رسول نیمبارک باد سلطنت افغانستان بر خادم د لصاداجاللش موج در موج باد به نون و ا
 ....«شاه یخواهد بقا مباد هر که نه یفقط. باق

 {.۲1تا  17 یها جلد اول، نشرات بواطن االمور، صفحه ،یآباد بیمراد نا ،«خیتأر کاران هیس» :منبع}

ادامه دارد، و هنوز هم پله جهل سنگین تر و « علم و جهل»یک قرن جنگ در  کشور بد بخت و آفت زده ما که در
عرب و سیا و پاکستان، مارکسیست اجنبی هفت تنظیم وابسته به استخبارات ذلیل بغیر از غالمان گرانتر است 

های سرخ انقالبی دیروز که به سکتاریست و منطقه پرستان امروز بدل شده اند از حرکت شوم و سیاه حبیب هللا 
)افسانه نوشتار از احمد شاملو شاعر  وی می سازند. با بی شرمی دفاع و دروغها و افسانه های جعلی برای

  کلکانی(انقالبی ایران در باره حبیب هللا 
 

 :که دیگو یطالبان م کیتحر یاسیس تهیکم نیشیپ سیئدوران امارت طالبان و ر هیمال ریمعتصم وز جان غاآ
 

  فاسق و  یبا را عالم یدر اسالم را رایدانند. ز یطالبان به انتخابات باور ندارند و انتخابات را مشروع نم
شود، نه در  یم نییحل و عقد تع یدر اسالم توسط شورا ری. امستین یمساو یو پودر یچرس یرا 
  .عامانتخابات  

 چیدانند و به آن باور ندارند. ه یمشروع م ریکه طالبان انتخابات را غ دیگو یمعتصم راست م جان آغا 
از انتخابات سخن نگفته  یافغان انیم یها ها و گفتگو ییکایصلح با امر یاز طالبان در مذاکرات جار یکی 
 .رندیپذ یقدرت مگزینش  زمیکانیاند که انتخابات را به عنوان م گز اظهار نکردههراند و  

 

 با آزادی مطبوعات با تغیرات و مردان زنانحقوق انسانی معارف با  هرگز اظهار نظر نکردند که باهمچنان آنها 
 کس العمل دارند. سریع علوم و تکنالوژی معاصر چه ع

 

 تعین کند شیدستار و ر با ما را مال یاسالم هٔ البسگویا  اگر باز هم.  
 یعنی چادری چشم خود ها را نگاه بدارند  گانهیاز مرد ب هیو زن اجنب هیاز زن اجنب یمرد اجنب اگر باز هم(
 .دالق حکم شود( و 
 دادهشارع جواز نه  یزوجش و ضرورت شرع یو بالغه را بدون اجازه رهیخروج زن کب اگر باز هم. 
 بدانند.نکاح صغیره را سنت  اگر باز هم 
 بر آن مرتب  یو احکام قرآن عیو علم شرا ینیشرعاً حکم دختر بالغه را دارند به مکتب که مفاد د اگر باز هم 

شده اند. طلب علم که بی باک  یگها همه واصل و خود بچه ادیز یها بوده، بلکه در اعتقادات شان خللنه  
که خط و حساب  یاست نه علم یقرآن احکاماست مقصد از علم  تیبر هر مسلم و مسلمه فرض کفا 
 .رندیبگ ادیدانسته کفر را  یماض نینام بالد و سالط ایو  یزیانگر 

 روانه کرده که تا  ؟؟؟و بدون محارم در بالد کفر دهیرا از دارالسالم کش یدختران بالغه اسالمهم  اگر باز
 .رندیبگ ادیرا  یزیو مناعت انگرخط  

  حکم شود فاتحه این ملت بد بخت را برای همیشه خواند.  چنان اگر 
 

 پایان
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