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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  پاريس-حميد محوی: برگردان از

٢٠١٤ جوالی ٢٥   
  

 حکم شرعی دولت اسالمی
 )امارات اسالمی در عراق و شام سابق(

 در خطاب به مسيحيان
Décret de l’État islamique (ex-ÉIIL) concernant les chrétiens 

 

 لت اسالمیدو 

 دفتر عدليه

  

 حکم شرعی

 خاطر پيروزی اش، iسپاس خدا و عزت اسالم ب

 ،)آنھائی که به چند خدا معتقد ھستند(ذاللت برای مشرکان و تبعيت از شرک 

 .که عدالت، صلح و رحمت از آن آنانی باشد که خدا آنھا را به تيغ شمشيرش روشن و نورانی ساخت
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ازات جچرا قومی را تشويق می کنيد که خدا نابودشان خواھد کرد يا به شدت به م« : د و وقتی بين آنھا فرقه ای پرسي

برای آزادی در گناه در مقابل ارباب جھان هللا، و شايد که از هللا « : خواھد رساند؟ شريعت داران پاسخ گفتند 

 ).١) (١٦٣اعراف ) (١٦٣ (al-Araf »بترسند

يد کنند، ئيت نينوا تأاريه مطلع شدند تا تبعيت خود را از خليفه در والضيحيان و طرفدارانشان از تاريخ احرؤسای مس

به ھمين علت بر اساس حکمی که صادر شده است، سه . ولی نشنيده گرفتند و در ساعت مقرر حضور نداشتند

  :گزينش خواھند داشت 

  )برای گرويدن(اسالم  —

 )اص بی ايمانانماليات خ(پرداخت جزيه  —

 .جز مرگ به ضرب شمشير وجود ندارده اگر نپذيرند، ھيچ راه حلی ب—

به آنھا اجازه می دھد که از طريق الخالفه تا تاريخ   –ھی با او باشد  که رحمت ال–نان، خليفه ابراھيم شاھزادۀ مؤم

 .اھد دادپس از اين تاريخ، تنھا شمشير بين ما خو). ٢٠١٤ جوالی ١٩ (١٤٣٥ رمضان ٢١ظھر 

  .افتخار خداوندگار، و پيغمبرش و مؤمنانی که رياکاران نشناختند

   

  ١٦٣ است و نه ١٦٤در اينجا اشتباھی صورت گرفته زيرا سورۀ ) ١(

  

 آدرس متن اصلی در شبکۀ ولتر

  ٢٠١٤ جوالی ١٨|شبکۀ ولتر
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