
 دزدی،اختطاف وقتل مردم بیگناه جنایت ووحشت است

مائکم إن د  علی املبعوث رمحة للعاملنی حممد النبی االمنی القائل  والصالة والسالم  رب العاملنی  احلمدهلل
 ه امجعنی.آله واصحاب  هذافی بلدکم هذا وعلی  وأعراضکم علیکم حراٌم کحرمة یومکم هذا فی شهرکم  وأموالکم

یًعاقال اهلل  َا قَ َتَل النماَس مجَِ  [.23]مائدة : تعالی:َمن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغْْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد ِف اأَلْرِض َفَكَأَّنم

به قتل  که تمام انسان های روی زمین را   فساد درزمین،مانند این است  اینکه  بکشد نفسی را بدون نفس یعنی )قصاص( ویا  ترجمه:کسیکه
 تمام بشریت را نجات داده باشد .  بالعکس کسی که باعث زندگی وحیات یک نفس می گردد،به منزله اینست کهو   رسانیده باشد

دمائکم  إن»پیامربصلی اهلل علیه وسلم دراثنای ایرادخطبه درحجة الوداع به کافة ملت مسلمة خطاب فرمود:
 خباری.«بلدکم هذاهذا فی   وأعراضکم علیکم حراٌم کحرمة یومکم هذا فی شهرکم  وأموالکم

وآبروی مشابر یکدیگرتان حرام است مانند حرمت روزمشا)عرفه(,ماه که دران   : هر آئینه خون مشا ,مال مشا,عزتترمجه
 هستید )ذی احلجه(وشهر یکه دران موقعیت دارید یعنی مکه مکرمه.

فت صراست بلکه عطو تنها برای انسان ها منح  نه  ان  اسالم دین رمحت عطوفت ومهربانی است که عطوفت
ومهربانی برای حیوانات,اشجار,زمنی وآنچه که خداوند جل جالله در زمنی آفریده ،شامل میشود خداوند)ج( 

 .[701] انبیاء :َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالم َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنیَ پیامرب گرامی می فرمایند:  مورد صفت  در

 برای عالمیان .  گرامی ،مگر رحمتپیامبر    :مانه فرستادیم توراایترمجه

رد ؟انسان  ومظلوم راتوجیه ک  گناه   بی  انسان  قتل  می توان  می باشد ،پس چگونه  موجودات  شامل مهه  عاملیان
 ِمن آفریده ، چنانچه اهلل تعال می فرمایند: فَِإَذا َسومیْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفیهِ   خویش  خداوند جل جالله او را از روح  که

 [.13]ص : وِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِدیَن ر  

 خویش دمیدیم.  در آن از روح  انسان را افریدیم  ترجمه: وقتیکه

 باشد، آیا رخیتاندن خون چننی  می  خدا در زمنی  وخلیفه  است  بر خوردار  بلند ورفیعی  از جایگاه  انسان
 میفرمایند :  وسلم  قرارداد ؟پیامرب صلی اهلل علیه  مباح  موجودی را

 یرحم الناس الیرمحه.  من ال»



خویش در  غضب وقهر  اورا مورد  نمی کند بلکه  خداوندجل جالله باالی او رحم  نمیکند  باالی مردم رحم  ترجمه: کسیکه
 دنیا واتش جهنم در اخرت می گرداند.

جهاد باالی شان   ر زمانیکهد  حتی  نداشته  دور  از نظر  را  امهیت خون انسان ومسلمان  وقت  هیچ  اسالم
 ظلم وجتاوز قرار بگْيد؛  فرض گردد ومسلمانان مورد
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قرارگْيد،درچ        ننی حالتی جهاد باالی مسلمانان فرض میگردد ودر این مرحله هم   ایشان مورد هجوم  وازادی  عقیده
 372]بقره : ُكمْ ِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لم اهلل متعال به مسلمانان آداب واخالق جماهدت رابیان میداردومی فرماید:كُ 

] 

 دانید.می  خویش  خالف میل وطبع  در نفس های خویش آنرا  حالیکه  جهاد در  شده باالی مشا  ترمجه: فرض

م هنمسلمانان,مورد جتاوز قرار گْيد وجهاد هم فرض گردد،اما به آ  های  وارزش  یعنی با وجودیکه آزادی ,عقیده
ها صورت میگْيد، خوهنا   انسان  قتل  سبب  میدهد درآن  اجنام  را  ناخوشی آن  ودل  مسلمانان به اکراه

 میشود,مزارع وکشتزارها از بنی مْيود.  رخیتانده

لغْيه   حسن  که : جهاد   جهاد را تعریف مینمایند ومیگویند  احناف  مهنی خاطر فقهای  به
واز   عدالت  ,تأمنی  اهلی  حکومت  اقامه  خاطر  به  ندارد بلکه  وزیبائی  ش حسنخوی  ذات  اعتبار  وبه  است

رهروان خویش   رایوسلم ب  علیه  دیگرپیامرب صلی اهلل  است ،در جای  گردیده   ظلم ونابرابری ها مشروع  بردن  بنی
کار     وپامیردی روبرو شدید از ثبات  نکنید،وزمانیکه  میفرمایند:"مشا آرزوی روبه روشدن با دمشن را  طور توصیه  به

ی را در نظر  انسان  عزت وکرامت  اسالم  واز خداوند عافیت را طلب کنید(در این رهنمائی پیامرب بزرگ  گرفته 
 جلوگْيی به عمل آید .  شده تا از رخینت خونی  گرفته

 . خباری س منا(السالح فلی  علینا قال:من محل  وسلم  عمرعن النبی صلی اهلل علیه حدیث دیگری ذکراست:)عن ابن 

 ترجمه:کسیکه بردارد باالی مسلمان سالحی ،پس از جمله ما نیست یعنی ازجمله مسلمانان نیست .



پیامرب   وارشاد  ستورد  به  بناً   باشدداشته باشد،  که   قصد رخیتاندن خون مسلمانان ولوبه هر وسیله  کسیکه   پس
ه محالتی را اجنام وبیگنا  باالی مردم بی دفاع  به کسانیکه  َّنیشود ، چه رسد  مشرده  بزرگ اسالم ازمجله مسلمانان

 رامْيیزانند!!! .  ایشان  میدهند وخون

الدنیا أهون   قال: لزوال وسلم   علیه  صلی اهلل  عازب رضی هلل عنه ان رسول اهلل  عن الرباء بن:» درحدیثی آمده 
 « .ار الن  مؤمن ألدخلهم اهلل  ولوأن أهل مسواته واهل ارضه اشرتکوا فی دمعلی اهلل من قتل مؤمن بغْيحق 

: هر ائینه ازبنی وسلم فرمودند  صلی اهلل علیه  عازب )رضی اهلل عنه( روایت است که ،رسول اهلل  ترمجه: از براء بن
خینت خون مساهنا واهل زمنی درر مسلمان بدون حق، واگرمتام اهل آ  انسان  براهلل از کشنت یک  دنیا آسان است  رفنت

 اهلل جل جالله مهه ایشانرا داخل جهنم میسازد.  باشند هرآئینه  یک مسلمان شریک

امل ش  بشری که  با جوامع  برای مسلمانان در مورد رفتار شان  ورهنمائی های واضح وروشن  هدایات  در اسالم
یامرب ن خون یک انسان غْي مسلمان را نیزجایز ندانسته وپرخیتاند  مسلمانان ومعاهد میگردد، میباشد حتی کشنت ویا

 اری.خبوسلم(میفرمایند:)من قتل معاهداً مل یرح رائحة اجلنة وان رحیها لیوجد من مسْيه اربعنی عاماً(  )صلی اهلل علیه

سال   ه مسیر چهللمعاهد را به قتل برساند،خوشبوئی جنت را استشمام نمیکند درحالیکه خوشبوئی آن به فاص  ترجمه:کسیکه
 مشام میرسد .  به

برای   که کشتن معاهد حرام بوده واسالم   امام صنعانی،صاحب کتاب سبل السالم مینویسد:حدیث شریف دلیل بر آن است
 پیمان منع مینماید.  وازشکستن  وفا به عهد وپیمان امر کرده

های    صورت  آن مگربه  حالی نبوده  هیچ  سلمان درخون م  ریختاندن  که   میشود  گیری   چنین نتیجه  از بحثهای گذشته
 داده است!!؟.  اسالمی اجازه  شریعت  که

 دفاع که شامل زنان,کودکان,کهن ساالن وعلماء میباشند.  وبی  مظلوم  به خصوص ریختاندن خون مردم
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 مسلمانان متدین هموطن!

منازل  می گْيد،که افرادمسلح ناشناس داخل درین اوآخردرکشورعزیزماقتل های وحشینانه وبشکل فجیعانه صورت
مسکونی یکتعداد مردم بیگناه ،مظلوم وغریب میشوند واوالدمعصوم شان رابه قتل مْيسانند، متام مامیلک آهنارابه 

 غارت می برند...



 ویامتأسفانه دربازار،کوچه ،شهر،سرک وغْيه اماکن دزدان سنگدل ،غارتگرووحشی عده ای ازشهروندان ومهوطنان
ماراآزارواذیت میدهند وتوسط کارد،چاقوواسلحه دست داشته خودآهنارالت وکوب وهتدیدبه مرگ َّنوده ویاهم بطور 

بسیاربی رمحانه آهنارا به شهادت مْيسانندومهه چیزها راازایشان به سرقت می برند. یاهم اختطاف گران مافیائی 
پول گزاف ویاغْيه خواسته های نامشروع خانواده  جگرگوشه ازمهوطانان مارا باخود می برند ودرمقابل دریافت

 ووالدین شانرا اذیت میدهند وبعداً آهنارا مانند حیوان درنده به قتل مْيسانند!

مهه این نوع اعمال ازمجله جرامی حرام ، ناخبشودنی ومورد لعنت وعذاب خداوند میباشند وجامعه مارا وحشت زده 
 اعمال وظیفه فردفرد ملت ودولت است وبه کیفراعمال رساندن مهچون جمرمنیَّنوده ، بناًء کشف وازبنی بردن چننی 

امنیتی کشورحمسوب میگرددکه باید درحمضرعام این نوع جمرمنی حماکمه   ومفسیدین ازوظایف درجه یک هنادهای
 علنی گردند تاعربت برای دیگران گردیده ، جامعه ماازوجود مهچون عناصرفاسدجنات یابد.

 


