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 ۲۱/۰۳/۱۲۰۲                                                                            محمد احسان پنجشیری 

 جرم کشته شدند؟؟؟ کدام  ای طالب! به 

اند دشمنان اسالم و انسانیت، دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان دشمنان، آرامش، ترقی و  طوریکه هموطنان ما آگاه  

رادیو تلویزیون انعکاس را روز گذشته طی دو     ( تن از کارمندان اناثیه۳آزادی بیان یکبار دیگر با هدف قرار دان )

این در حالی است که دین مقدس اسالم قتل    حمله هراس افگنانه در شهر جالل آباد طور بی رحمانه به شهادت رسانیدند،

و کشتار مردم بی گناه بخصوص زنان و اطفال و حتی خداوند متعال و پیامبر بزرگ اشالم قتل و کشتار زنان کفار را 

 حرام دانسته، چی بسا که زنان مسلمان را بدون کدام موجب و گناه به قتل رسانیده شوند. 

خاص را وضع نموده و حکم التزام آن اصول را صادر کرده است که مهمترین   چون دین مقدس اسالم برای جنگ اصول

آن ممانعت از قتل زنان و کودکان کفار حربی و غیر مسلمانان در جنگ با آنان است،یعنی کسی که به طور کامل کافر 

 شان را بکشند.است و محارب است و دشمن است برای مسلمانان جایز نیست که حتی در میدان جنگ زنان و کودکان 

پس زنان و کودکانی که مسلمان اند و در جنگ هیچ نوع دخالتی ندارند چگونه قتل شان روا خواهد بود؟ در هیچ صورت  

 جواز ندارد. 

که پیرامون موضوع بدون شک یک جنایت بزرگ است که دشمنان دین و ملت مظلوم افغانستان این را مرتکب شدند،  

از نصوص قران و سنت را عرض میداریم تا بر قباحت این ظلم و فساد خوارج  خدمت هموطنان عزیز خود شماری  

 مطلع باشند.

 عبد هللا بن عمر رضی هللا عنهما میگویند :

ْبیَاِن(  ملسو هيلع هللا ىلصَمْقتُولَهً، فَأَْنَکَر َرُسوُل هللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص)أَنَّ اْمَرأَهً ُوِجَدْت فِی بَْعِض َمغَاِزی النَّبِی ِ   قَتَْل الن َِساِء َوالص ِ

زن کافر در بعض از غزوات نبی صلی هللا علیه وسلم کشته یافته شد،رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کشتن زنان و   ]یک

 کودکان را بد گفت[. ُمتَّفٌَق َعلَْیِه.

 در یک روایت دیگراز ابن عمر رضی هللا عنهما آمده: 

ْبیَاِن«ملسو هيلع هللا ىلص»ُوِجَدِت اْمَرأَهٌ َمْقتُولَهٌ فِی بَْعِض َمغَاِزی َرُسوِل هللاِ   ، فَنََهى َرُسوُل هللاِ ص َعْن قَتِْل الن َِساِء َوالص ِ

  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/panjshiri_e_ai_taleb_ba_dudam_jurm.pdf


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

]یک زن کشته شده در بعضی از غزوات رسول هللا صلی هللا علیه وسلم یافته شد،پس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از  

 قتل زنان و کودکان ممانعت کرد[ ُمتَّفٌَق َعلیِه.

 ه نبی صلی هللا علیه وسلم فرمود: همچنان در روایت ابو داود شریف آمده ک

 )ََل تَْقتُلَنَّ اْمَرأَهً، َوََل َعِسیفًا(

 ]شما هرگز زن و خدمتگار را نکشید[

 این دین هللا تعالی است که خاتم اَلنبیاء و المرسلین محمد صلی هللا علیه وسلم را بر آن فرستاده. 

وع است که خود شان کافر اند و به طور کامل در ساحه  درین دین حتی در ساحه جنگ کشتار آن زنان و کودکان هم ممن

 جنگ قرار دارند و بر ضد مسلمانان میجنگند. 

 همچنان قتل پیرساَلن شان هم جواز ندارد چناچه هللا تعالی میفرماید:

َ َلَ یُِحِب   ِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُکْم َوَلَ تَْعتَُدواْ إِنَّ ّللا   اْلُمْعتَِدینَ  َوقَاتِلُواْ فِی َسبِیِل ّللا 

 ]شما در راه هللا با کسان بجنگید که با شما میجنگند و تجاوز نکنید یقینا هللا تعالی متجاوزین را خوش ندارند[

 [. ۱۹۰البقره: 

ْبیَاِن إِذَا لَْم یُقَاتِلُوا«  . امام نووی رحمه هللا میگویند: أْجَمَع العُلََماُء َعلَى تَْحِریِم قَتِْل الن َِساِء َوالص ِ

 ]علماء بر حرمت قتل زنان و کودکان که در جنگ سهم ندارند؛ اجماع کردند[

 از ترجمان القرآن عبد هللا بن عباس َرِضَی هللاُ َعْنُهَما تفسیر اش چنین منقول است:

اِهُب، َوََل یُْقتَ َوََل تَْعتَُدواْ، یَقُوُل: »ََل تَْقتُلُوا   ْمنَى، َوََل اْْلَْعَمى، َوََل الرَّ ْبیَاَن، َوالشَّْیَخ الَکبِیَر, َوََل یُْقتَُل الزَّ  ُل العَْبُد«الن َِساَء، َوالص ِ

 ]شما تجاوز نکنید یعنی زنان، کودکان،کهن ساَلن،معیوبان،نابینایان،عبادت گزاران و غالمان را نکشید[ 

 فرموده: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه میگویند که رسول هللا   همچنان انس بن مالک رضی

 )َل تقتُلُوا شیًخا فانِیًا، وَل طفالً، وَل صغیًرا، وَل امرأهً، وأصِلُحوا وأحِسنُوا إن هللا یُحبُّ الُمحِسنین(

  ]نکشید کهن سال فانی را و نه کودک را و نه زیرسن را و نه زن را و اصالح کنید و احسان کنید یقینا که هللا نیکو

 کاران را دوست دارد[ 
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راهنمایی اسالم خو همین است که حتی زنان کفار حربی،ضعیفان، مجروحان، مریضان و عبادت گزاران باید کشته 

 نشوند. 

سوال اینجاست، آیا شمای که خود را امارت اسالمی و مسلمان میدانید، پس شما به کدام گناه این زنان باحجاب را کشتید؟ 

 ضد اینها فیصله کردید؟ اینها را در کدام محکمه احضار نمودید و جرم اینها را بر مال ساختید؟ شما در کدام محکمه به

اگر شما کار کردن یک زن در تلویزیون را حرام میدانید و آنرا گناه میشمارید پس این گناه به اندازه ای است که قتل  

یک مسلمان جواز ندارد، حتی در مذهب امام اعظم   یک مسلمان را برای تان حالل بسازد؟ در نزد اهل السنه خو تکفیر

ابوحنیفه رحمه هللا خو اگر یک زن العیاذ باهلل مرتد شود باز هم کشته نمیشود، پس شما به کدام دلیل این زنانی مظلوم 

 مسلمان باحجاب را کشتید؟

م در بین مخلوق بدترین هستید!! بدون شک شما خوارج هستید!!کسانی هستید که طبق فرمان رسول هللا صلی هللا علیه وسل

آیا بر روز قیامت و به مالقات هللا تعالی ایمان دارید؟ آیا به حساب ایمان دارید؟ از اعمال تان خو بشکل روشن معلوم 

میشود که نه به هللا ایمان دارید و نه به روزی قیامت و از همین خاطر چنین اعمال زشت و منفور را انجام میدهید ، هللا 

 و برباد تان کند که این ملت از شر تان نگاه شود. هالک

 آمین یا رب العالمین
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