 ‐ 188900ﮔﺰارش ﺟﺮم اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺣﺘ اﮔﺮ در ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮال
ﺳﺆال :آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ ﮐﺎر ﺗﺎﺟﺮان ﺣﺸﯿﺶ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﯿﻢ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﻤداﻧﯿﻢ در
ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﺣﻢ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﮐﻨﺪ؟
و اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻨﯿﻢ؟ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﻣداﻧﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ در او ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد و ﺗﺠﺎرت
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮری ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ وﻟ ﺑﺪون ﺷ ﺑﻪ دﯾﺮان آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﯾ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣ روی دﻫﺪ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داد؟ ﻣﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال را
در ﭘﺎﯾﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺑﻢ وﻟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤداﻧﯿﺪ؛ زﯾﺮا
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻪ ﺣﻢ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺮﯾﻢ آﯾﺎ
ﻣﻦ اﯾﻦ را درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪهام؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺮاک ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،او در ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺸﯿﺶ از ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻮاب ﺷﺮﻋ و ﻋﻘﻠ ﮐﺎری ﻣﻨﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮔﺰارش داده
ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺗﻼن ،دزدﻫﺎ ،و ﻣﺰاﺣﻤﺎن ﻧﺎﻣﻮس را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داد؛ و ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﺸﯿﺶ ﻓﺴﺎد و زﯾﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺸﯿﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻣﻔﺴﺪ ﻓ اﻻرض )ﻓﺴﺎد ﮐﻨﻨﺪه در زﻣﯿﻦ( ﺑﻮده و ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺷﻮد ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﻧﻔﺴﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻏﯿﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺑﺮ او ﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪ و
او را ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ اﻟﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮده ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮔﺰارش او :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ
اﺷﺎﻟ ﻧﻤﺑﯿﻨﻢ!!
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اﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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