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 یتحاران یها یبم گذار
 حرام استاسالم در 

است  یشیکج اند جهان ما که غرق تعصب و در اسالم حرام است اما نوشته بودم که مثله کردن ُمردگان در شیسال پ من دو

م زنم که ب یم ادیرسا تر فر گذارم و یصفحه م نیا را در خود نگارش نیا باز نکیمن ا متأسفانه گوش شنوا وجود ندارد و

 نیا یمردم را برا خدا کند. یعمل م )ج( خدا تیرحمان ضد بر دپرداز یهرکس که بدان م حرام است و یتحاران یها یگذار

  نگارگر بصاراال یاول ایفاعتبروا  .رندیبازگ گریهمد را از یخلعت هست و فتندیبه جان هم ب یزندگ کارزار که در دیافریمقصود ن

 

 دن گم کرده امـب ان در ظلمت آبادج ورـن

 گم کرده ام رهنیکه من در پ وسفی نیآه از

 (دلی)ب

 

 

 شیپ سازد و یرام م ینید ۀاراد شپرور درون را با سرکش ویاخالق است که د ۀفلسف یُکل نوع کیبه طور  اسالم

 نمک یادعا را م نیا یمن وقت .زدسا یمسلط م یکننده به بد نفس امر یعنیمارا برخود  گرانیاز د شیب و گرانیاز د

  اکبرهللا ادیفر نیهمان بالل که نخست .دستیا یچشمم م شیپ )ص( اکرم امبریپ خوش آواز نمؤذ ححضرت بالل بن ربا

 ابانیب داغ یها گیر یکه بر رو نمیب یرا م او یاذان ملکوت نیا از شیپ یمدت یبلند کرد ول یرا از فراز مسجد نبو

 الت و یعنیکه به وجود دو خدا  خواهند یاز او م نهاده اند و یاش تخته سنگ نهیس بر را به پُشت خوابانده و مکه او

 اعتراف کند.  یعز
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 نیا را )ص( محمد سازد. اسالم یم را برخود هموار شکنجه ها نی)احد، احد( گفتن ا او با یول کنند یرا شکنجه م او

 درومنین درخت نیا کریپ در یکرم مستبدان مانند یها یجاه طلب تبداد وکه اس یاما وقت آوازه ساخت. اراده ها بلند

آن باز  خود خوانده بود از هدف بعثت )ص( رسول مقبول که مکارم اخالق را لیتکم یبها رخنه کرد آن گوهر گران

دل شدند ب گناه نبخشود لیبه وسا دست دادند و را از خود ییاصل عبادات هدف بود که اعمال و بیترت نیبد گرفتند و

 یصابون چرک گناه را پاک م نیاز نماز غافل مشو که ا یانجام بده ول خواهد یشد که هرچه دلت م نیهم یتلق و

وسل به ت با دیزیخود  فخلنارزند ف یبرا هیخاص آنگاه که معاو رشد به طو یاسالم مستول جهان که بر یستبدادکند. ا

 یارس مپ شده از روم و دیتقل نبود. مسلمانان که سلطنت را بدعتقبول  قابل یمردم به آسان گرفت نزد عتیب لهیح

 بود و یجد اریبس یرا که امر عتیب خودش را کرد و کار رنگین استبداد با زور و یکردند ول ینم نیبدان تمک دندید

رب بر عجم ع یبرتر استیس نیختانگبر و تیحس قوم یاینبود با اح رشیمسلمانان قابل پذ یبرا عتیب خالفت بدون

اد به قول حافظ مسلمانان را به هفت آن باز گرفت و داشت از عتیرا که خالفت توأم با ب یآن مرتبت و بر مردم قبوالند

 :دیحافظ را واداشت که بگو شان گم شد و کرد که حق در جدال میتقس گروه ود و

 

 ذر بنهـدو ملت همه را عُ  هفتاد و جنگ

 ره افسانه زدند ،قتیحق دـدنـیچون ند

 حافظ

 قبوالندنش به یبرا و دید یفکر گروه خود م کدام در از مسلمانان ربوده بود هر یفرقه ا یرا که جدال ها قتیآن حق 

 یا مج نیمکارم اخالق است از ا لی)ص( تکم اکرم امبریپ بعثت ییاصل گفتم هدف نکهیاما ا و شد.  یزور متوسل م

سالم ا امبریپ )ج( آنرا با بعثت که خداوند ینید است.  امگام به گ مرحله و مرحله به یۀعمل تیاسالم هدا که در میگو

 دو انسان را از )ص( هر امبریپ )ج( و خدا بشر است.  تیمتعادل ساختن ذهن یبرا یجیتدر یکامل ساخت گام ها

 :دارد زکالم هللا دو وجه متباربه اساس  نیمبالغه در د . دارند یبر حذر م نیمبالغه در د
 

 (فرزند خدا خواند ایرا خدا  یسیع و ری  حضرات ُعز) رساندن تیآنان را به مقام الوه و امبرانیشأن پ مبالغه در( 1

 یهمچنان ثروت اندوز )ص( نشاندن و رسولش )ج( و خدا امر یآنان را به جا حرف و نید یعلما ۀمبالغه در بار( 2

 .کند یاشاره م یهودی و یحیمس ونیروحان یاندوز میس مردم چنانکه کالم هللا به زر و بیاز ج ونیروحان یها

آدم را کرامت  یخداوند بن یعنیآدم...( حکم عام دارد  یلقد کرمنا بن )و یعنیاسراء  70 یۀآ میکه بگذر نهایاز ا اما و

از  کرامت نیا همه تعلق دارد و نیدیب و نداریمسلمان، کافر، زن؛ مرد، د یعنیها  کرامت به تمام انسان نیا و دیبخش

 نیا و کرامت است نیهم انسان نقض ریتحق و نیتوه نیا بر بنا و ستیاگر مجرم باشد قابل انتزاع ن یانسان حت چیه

بدون مثله کردن اشخاص ممکن  یانتحار یها یبم گذار یول ندیانسان را مثله ننما تیکند که م یم جابیکرامت ا

  است.  میبرخالف قرآن کر نیا بر بنا و ستین
 

 رماک امبریحمزه را مثله کرده بود پ رتحض یعنی امبریپ یعمو نعش انیهند همسر ابوسف کهیاُُحد هنگام در جنگ

 .امر باز داشت نیا را از عم خود مثله خواهد کرد اما کالم خدا او یرا به جا شیگفته بود که ده تن از کفار قر )ص(
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را دوست  کوکارانیخدا ن عفو کنندگان بر مردم و خورندگاِن خشم و "فرو که دیگو یآل عمران م 134و133 یۀآ

و شامل عف نیا بر آمده است بنا .باشد یدو م مسلمان هر کافر و ریبرگ )ناس( که در لفظ زیمبارکه ن یۀآ نیا دارد." در

 .تواند یشده م زیمسلمان ن ریغ حال

با  رگید یدر فُرصت و نمیچ یجا فرا م نیهم بحث را در نیا . دامننوشتم شتریخود ب معمول از حد نکهیمثل ا بازهم

 یانتحار یها یثابت کنم که بم گذار خواهم یم )ص( میتعامل عصر رسول کر هللا و کالم گرید اتیآ از یاستناد بر برخ

 که استشهاد طلب رایاشتباه کرده اند ز خوانندیم شهادرا است کار نیکه ا یآنان ندارد و وجه مشترک با اسالم  چیه

لمان( مس ریچه غ گناهان )چه مسلمان و یُکشتن ب یاست ول ییاستثنا اریبس حاالت یخود شخص در برخ یشهادت برا

ه همه را ب ندهیآ تا صحبت یزنده صحبت باق اری صحبت را دنبال خواهم کرد. نیشود. باز هم ا یشامل استشهاد نم

 رم نگارگبرمنگه 2014دسمبر  5بالصواب وهللا اعلم  سپارم.  یم میکر یخدا
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