ﺧودﮐُـﺷـﯽ  ،ٳﻧـﺗـﺣﺎری  ،ٳﺳﺗـﺷﮭـﺎدی

1

ﺧودﮐُـﺷـﯽ  ،ٳﻧـﺗـﺣﺎری  ،ٳﺳﺗـﺷﮭـﺎدی
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
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ﺗـﺗـﺑﻊ ،ﻧ ﺎرش و ﻧوﺷـــﺗـﮫ از:

اﻟـﺣـﺎج اﻣﯾـن اﻟــدﯾن » ﺳﻌـﯾـدی – ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﯽ «
وداﮐـﺗر ﺻﻼح اﻟدﯾن »ﺳﻌﯾد ی – ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﯽ «
ھر ﻟﻐت ،ﮐﻠﻣﮫ واﺻطﻼح از ﺧود ﺗذﮐره )  IDﮐﺎرت ھوﯾت( دارد .ھرﻟﻐت ،ﮐﻠﻣﮫ واﺻطﻼح ﺣد
اﻗل دارای ﻣﻌﻧﺎ وﯾﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺣت اﻟﻔظﯽ ،ﻣﻌﻧﺎ وﯾﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻطﻼﺣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐوی و ﺗﺣ0ت
اﻟﻔظ00ﯽ در ط00ول ﺗ00ﺎرﯾﺦ ﭘﯾ00داﯾش ﻟﻐ00ت و اﺻ00طﻼح ﭼﻧ00دان ﺗﻐﯾﯾ00ر ﻧ00ﮫ ﮐ00رده و ﺑ00ﮫ ﺣ00ﺎل ﺧ00ود ﺑ00ﺎﻗﯽ
ﻣﯾﻣﺎﻧﻧ00د ،اﻣ00ﺎ ﻣﻌ00ﺎﻧﯽ اﺻ00طﻼﺣﯽ ﺑ00ﮫ ﻣ00رور زﻣ00ﺎن ﺗﻐﯾﯾ00ر ﻧﻣ00وده ،اﺑﻌ00ﺎد وﺳ00ﯾﻌﺗر ،ﺧ00وردﺗر و ﺣﺗ00ﯽ
ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺗﻔﺎوت را 8رﻓﺗﮫ اﻧــد.
اﯾن ﻣﺳـﺋﻟﮫ ﺧﺎﺻﺗﺎ ً در ﻣورد ﮐﻠﻣﺎت و اﺻطﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎد ﺗر وﺟدی ﺗر اﺳت .ﭘﯾﺷﮑش ﮐردن
و اراﯾﮫ ﺗﻌﺎرﯾف ﺟ0ﺎﻣﻊ و ﻣ0ﺎﻧﻊ  ،ﯾﻌﻧ0ﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯾﮑ0ﮫ در ﺑـ0ـر 8ﯾرﻧـ0ـدۀ ﺗﻣ0ﺎﻣﯽ ﻣﺷﺧﺻ0ﺎت و ﺻ0ﻔﺎت
ﯾﮏ ﻟﻐت و اﺻطﻼح ﺑﺎﺷد و ﻣﻧﻊ ﮐﻧﻧ0ده ﺻ0ﻔﺎت و ﻣﺷﺧﺻ0ﺎت ﻟﻐ0ت و اﺻ0طﻼح دﯾ 0ر ﺑﺎﺷ0د ،ﻧﯾ0ز
ﺿروری ﭘـﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﻣﺛﻼ ﺗﻼش و زﺣﻣت ﮐﺷﯾدن ﺑرای ﮐﺳب رزق ﺣﻼل ھم ﺗﻼش و ﻋــرق رﯾزی اﺳت اﻣﺎ ﺗﻼش و
ﻋـرق رﯾزی ﺑرای ﻏﺻب ﻣﺎل ﺷﺧص دﯾ ر ،ظﻠم و ﺗﺟﺎوز ﺑرﺣﻖ وﻣﺎل دﯾ ران وﺣﻣﻠــﮥ
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺳب ﻣﺎل و ﭘول ھم ﺗﻼش و ﻋرق رﯾزی اﺳت .ﻣطﻣﯾﻧﺎ ً ﮐﮫ ﺗﻼش و
ﻋرق رﯾزی ﺑرای ﮐﺳب رزق ﺣﻼل ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻋرق رﯾزی ﺑرای ﻏﺻب ﻣﺎل ﺷﺧص دﯾ ر،
ﺗﺟﺎوز و ﻋﻣل ﺧﻼف ﻧورﻣﮭﺎی ﻗﺑول ﺷدۀ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﻔﺎوت دارد.
ھﻣﭼﻧﺎن اﻋـدام8 ،رﻓﺗن ﻧﻔس ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣﮑم ﻗﺎﻧون و ﻗﺗل و ﮐﺷﺗن ﮐﺳﯽ ﺑدون ﻣﺟوز
ﻗﺎﻧون درﻧﮭﺎﯾت اﻣر ھﻣﺎن 8رﻓﺗن ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟـﮥ ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻣﺎﻧﺎ 8رﻓﺗن ﺣﯾﺎت ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺣﻘوﻗﯽ و ﻣﻌـﻧﺎ ھرﯾﮏ 8رﻓﺗن ﺣﯾﺎت ﮐﺳﯥ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺟوز
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و دﯾ ری ﺑدون ﻣﺟوز ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑوده ودرھﻣﯾن ازھم ﻣﺗـﻔـﺎوت اﻧد.
درﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ و طﺑﯾﻌﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ھم ﻧزد ﺑﻌﺿﯽ از اﻧﺳﺎن
8رﻓﺗن اش ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت و ﺣﻘوق دﯾ ر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣﮑم ﻗﺎﻧون آﻧرا ازوی ﺳﻠب
ﮐرد ،ﻧﯾز ﺑﺣث ﺟﺎﻟب و ﻣطرح اﺳت اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺿﯾﻘﯽ وﻗت و طواﻟت ﮐﻼم ازآن ﻣﯾﭘرھﯾزﯾم.
ﻣﻔﮭوم ﻟﻐوی ﺧود ﮐُﺷﯽ  ،ٳﻧﺗﺣﺎری ﮐﮫ ﻋدۀ آﻧرا اﺳﺗﺷﮭﺎدي ﻣﯾ وﯾﻧد واﺿﺢ اﺳت .اﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎ ً
ﺧود ﮐﺷﯽ ﯾﺎ ﻋﻣل ٳﻧﺗﺣﺎری دو ﻣرﺣﻠﮫ و ﻣﻔﮭوم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺧودﮐﺷﯽ
ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن 8ردﯾده در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻣل ٳﻧﺗﺣﺎری ﮐُﺷﺗن ﺧود ﺑﮫ ﻗﺻد و ﻣﻔﮭوم اﺳت ﮐﮫ
طﯽ اﯾن ﻋﻣل ﺷﺧص ﺧود را ﺑﺧﺎطر از ﺑﯾن ﺑردن و ﯾﺎ ﺗﺧرﯾب ھدﻓﯽ وﯾﺎ از ﺑـﯾن ﺑردن ﮐس وﯾﺎ
اﺷﺧﺎص دﯾ رﮐﺷﺗﮫ و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ﺑﮫ ﻗﺻد ﺧود ﮐﺷﯽ اﺳت اﻣﺎ ھر ﻋﻣل ﺧودﮐﺷﯽ ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم
اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﻧﯾﺳت .ﻣوﺿوع ﺑﺣث اﻣروزی ﻣﺎ ھم ﺑﮫ طور ﻋﻣده ھﻣﯾن ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ﺑﺎ ﺟواﻧب
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋدۀ آﻧرا اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد ،ﺗﺎ ﺧود ﮐُـﺷﯽ.
ﺑرر،
درﯾن ﻣﺑﺣث و ﭘژوھش ﻣوﺗﯾف ،اﻧ ﯾزه ،اﺳﺑﺎب و ﻋواﻣل ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ،ﺣﺎﻻت رواﻧﯽُ ،ﻣ ِ
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ﺑرﺣﻖ ﺑودن و ﻋدم آن و ﺑﻼﺧره ﺟواب دادن ﺑﮫ ﺳوال ﮐﮫ آﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﻧـﺗﺣﺎری را
ﺑﮫ ھدف ﻣﯾرﺳﺎﻧد و ﯾﺎ ﺧﯾـر؟
ﻧﮑﺎت ﺑس ﻣﮭم و اﺻﻠﯽ ﺑﺣث ﻣﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺟواﻧب اﯾن ﻗﺿﯾــﮥ ﺑس ﺣﺳﺎس و ﻣﮭم
اﺳت ﺑﮫ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﺎر و ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺿرورت ﺑﮫ ﻣوﺷ ﺎﻓﯽ ،ﺗﮑﻣﯾل و ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی ﺑﺧش
از ﺟواﻧب دﯾ ر ﻗﺿﯾﮫ را ﻧﯾز اﯾﺟﺎب ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ درﯾن راﺳﺗﺎ ﮐﺎر اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت.
ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ﺑدون ھدف ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺻرف ﺑرای ازﺑﯾن ﺑردن ﺧود ﻧوع از ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری اﺳت
ﮐﮫ درﺟﮭﺎن آﻧرا ﺑﮫ ﻧﺎم )اوﺗﻧﺎزی ( ﻧﯾز ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد.
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷور ھﺎی اﻣروزی ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺗﺣت ﻧظر 8رﻓﺗن ﺟدی ﻗواﻧﯾن ﭘﯾﭼﯾده و
دﻗﯾﻖ ﮐﻧﺗرول ﺷده آﻧرا ﻣﺟﺎز ﻣﯾداﻧﻧد و ﺷﻣﺎری دﯾ ر از ﮐﺷور ھﺎی اﻣروزی وﻗواﻧﯾن آن اﯾن
ﻋﻣل را ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ داﻧﻧد.
و اﻣﺎ از ﻧظر اﺳﻼم و ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ اﯾن ﻋﻣل ﺣرام ﺑوده وﺑﻣﺛﺎﺑــﮥ ﻗﺗل ﻧﻔس ﺑﺷﻣﺎر رﻓﺗﮫ
وﺟﺎی ﺷﺧص اﻧﺗﺣﺎری ﻣذﮐور در ﺟﮭﻧم اﺳت.
اﻣﺎ ﻋﻣل اﻧﺗﺧﺎری ﺑﺎ داﺷﺗن ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ھدف ﺳﯾﺎﺳﯽ و دﯾﻧﯽ را ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺧود
ُﮐﺷﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻋﻘﯾده ﻧﺎم 8ذاﺷﺗﮫ و ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻋدۀ آﻧرا ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻋﻣل
اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﯾﺎ ﺟدا ً ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﭘﻧداﺷﺗﮫ و ﻋﻣل ﮐﻧﻧده ﻋﻣل اﺳﺗﺷﮭﺎدی را ﺑﮫ آن ﻣﻌﺗﻘد
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﻋﻣل ﻣذﮐور را اﺟرا ﮐﻧد وھﻣﺎن ﺷﺧص را ﺑﮫ ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری وادار ﻣﯾﺷود.
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻋﻣل ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری اﺟراء ﮐردن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد دﯾﮕر ُﮐﺷﯽ وﺻدﻣﮫ زدن
ﺑﮫ ﻏﯾر ) دﺷﻣن ( اﻓﺎده ﻣﯾﺷود وﺑﮫ آن ﺻﺑﻐـــﮥ ﻋﻘﯾدي وﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﻣﺑرر داده ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ودر اﯾن ﻧوع ﻋﻣل ﺷﺧص ﺑﮫ ﺧود ﮐﺷﯽ ﺷﺧﺻﯽ دﺳت ﺑﮫ طرح واﺟرای ﯾﮏ ﭘروﮔرام ﯾﺎ
ﻧﻘﺷﮫ ﺗﺧرﯾﺑﯽ ﻣﯾزﻧد ﮐﮫ طﯽ آن ﺷﺧص ﻗﺻد ﻣﯾﮑﻧد ،ﺧود را وﺳﯾﻠﮫ آﺳﯾب زدن و ﯾﺎ از ﺑﯾن
ﺑردن دﺷﻣن ﻗرار دھد.
اﯾﻧﮑﮫ دﺷﻣن ﮐﻲ اﺳت و ﭼﮫ ﮐﺳﯥ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾﻖ از آن داده ﻣﯾﺗواﻧد ؟ واﯾﻧﮑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﺗﻌﮭد وﻋﻘد
ﻣﻌﯾن درﺟﺎﻣﻌﮫ از ﮐﯾﺳت ﻧﯾز ﺑﺣث ھﺎی ﺿروری اﻧد ﮐﮫ اﯾﺟﺎب ﺑﺣث ھﺎ ﻣﺳﺗﻘل ،ﻋرﯾض و
طوﯾل را ﻣﯾدارﻧد.
اﻣﺎ ﺗﻣرﮐز ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧود ﮐُﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﻧﺗﺣﺎری اﺳت.
در ﻋﻣل ﺧود ُﮐﺷﯽ ﺑدون ھدف ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری واﺳﺗﺷﮭﺎدی ﺗﻔﺎوت
داﺷﺗﮫ در ﻋﻣل ﺧود ﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اوﻟﯽ و ﺳﺎده ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺛﻼ ﺷﺧص ﻣﯾﺧواھد ﺧود را از
ﻣﺷﮑﻼت روزﮔﺎر زﻧدﮔﯽ ﻧﺟﺎت دھد .وﻟﯽ در ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ،اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده و ﯾﺎ ھم ﻣﻐــــز
ﻣﺗﻔﮑر دﯾ ر دارای ھدﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن آن ھدف وﯾﺎ ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ و ﻓﺷﺎر و
اﯾﺟﺎد ﺣﺎﻟت رواﻧﯽ ﻣﻌﯾن در ﻣﺎﺣول ﺧوﯾش و ﺿرر رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ھدف ،دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل و ﯾﺎ طرح
ﯾﮏ ﭘﻼن زده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗطﺑﯾﻖ آن ﺗوﺳط اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده ،ﻣوﺟب ﻣرگ ﺧودش ،دﯾﮕران  ،اﯾﺟﺎد ﺗرس
و ﺿرر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺷود .اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل ﺧوﯾش ﺑﮫ ھدف ﻧﺎﯾل ﻣﯾ ردد وﯾﺎ ﺧﯾر وﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻣل
ﺧوﯾش ﻣرﺗﮑب ﻋﻣل ﺑدﺗر ﻣﯾﺷود؟ ﺑذات ﺧود ﺳوال اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾز ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﻋﻣﻠﯾﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﻓرد اﻧـﺗﺣﺎری ﻣرگ ﺧوﯾش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھدﻓﯾﮑﮫ ﺑرای ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده
اﺳت ،ﺑزر8ﺗر ﺷﻣرده وﺑرای دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ﺟﺎن ﺧوﯾش را ﻓدا ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻋﻣﻠﯾــﮥ اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﯾﮏ ﺷﯾوه و اﺑزار دﻓﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾــرﻋـدۀ از
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آﻧراﻋﻠﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟف وﯾﺎ ﻣﺗﺟﺎوز ،ﺑﺎ روش ﺟدﯾدی ﺑرای ﻣﻘﺎوﻣت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻣن
ﮐﮫ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل و ﺷﯾوه ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﺷﻧده اﺳت و درﮔذﺷﺗــﮫ ﭼﻧدان ﻣﻌﻣول و ﻣﻌروف ﻧﺑوده،
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اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد .
اﮐﺛرآ ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﻣﯾﮕردد :ﺷﺧﺻﯾﮑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺷﮭﺎدی را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد  ،ﯾﻘﯾن ﯾﺎ ظن ﻏﺎﻟب
دارد ﮐﮫ ﺧودش ﻧﯾز در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ رﺳد.
ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ  :ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﺑرای دﻓﻊ ﺗﺟﺎوز ﻣﺗﺟﺎوزﯾن در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل
دﯾﮕر دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﺎرف ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد  ،ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد وﺑﮫ اﻋﻣﺎل اﻧﺗﺣﺎری ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺧود ُﮐﺷﯽ ،ﺑدون ﺟﮭت ﺷرﻋﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و
ﺿرر ﺑﮫ ﻣﺎل وﺟﺎن ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ،ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺑﺎﺷد  .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد طورﯾﮑﮫ
ﻗﺑﻶ ﯾﺎدآورﺷدﯾم ،اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ھرﻧﺎم ﺑﺎﺷد ،ﺣرام وﺷﺎﻣل داﯾرۀ ﺣـرﻣت ﻗـﺗـل ﻧﻔس ﻣﯾﮕردد .
در اﯾن ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ :دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣن ﯾﮏ اﻣر ﻓطری و ﻋﻘﻠﯽ ھم اﺳت و
ﺧداوﻧد ﺑﮫ ھر ﻣوﺟود زﻧده ای اﺑزار دﻓﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ داده اﺳت.
وﻟﯽ اﯾن اﺑزار دﻓﺎﻋﯽ در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل داﺷﺗن ﻗـوه ﺗﻌـﻘـل ﻣﺗﻧوع و ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت و ھر ﻗوم
و ﻣﻠﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارد از ﺷﯾوه ھﺎ و اﺑزار دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺣﺎل درﭼوﮐﺎت ﺷرع
ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﯾﮑﯽ از روﺷﮭﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا در ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود  ،ﺑﻧﺎم  ،ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﺳﺗﺷﮭﺎدی واﻧﺗﺣﺎری ﻣﺳﻣﯽ ﮔردﯾده اﺳت .
اطﻼق آﯾﺎت و رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ وﻓﺗوای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﮭﺎد دﻓﺎﻋﯽ و ﺗرﺟﯾﺢ دﻓﺎع ﺑر ﺣﻔظ ﻧﻔس دﻟﯾل
ﺟواز اﯾن ﻧوع ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳت.

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم!

ﺗﺎﺟﺎﯾﮑﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣﯾداﻧد ،ﺗﺎرﯾﺧﭼــﮫ ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری در ﻣﺷرق زﻣﯾن ﺑﮫ ﯾﮑﮭزار ﺳﺎل ﻗﺑل از
اﻣروز ﻣﯾرﺳد  .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه اﻋﺗﻘﺎدی اﻧﺗﺣﺎر ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺑﯾﺷﺗر از ده ﻗرن
ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑرده واﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧد ﮔﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳت وﺑﯾﺳت وﯾﮑم در اﮐﺛر ﻣوارد از ﻟﺣﺎظ رﺷد ﻓﮑری
ھﻧوز در ﺳطﺢ ﻓﮑری اوﻟﯽ ﻗرار دارد.
ادوارد ﺑ00رون  ،ﺷ00رق ﺷ00ﻧﺎس ﻣﺷ00ﮭور اﻧﮕﻠﯾﺳ00ﯽ ﻣؤﻟ00ف ﮐﺗ00ﺎب ﻣﺷ00ﮭور ﺗ00ﺎرﯾﺦ ادﺑﯾ00ﺎت ﻓﺎرﺳ00ﯽ
ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﮫ» ﺣرﮐت اﺳﻣﺎﻋﻠﯾﺎن )ﺣﺷﺎﺷﯾن( ﺑﮫ رھﺑری ﺣﺳن ﺻﺑﺎح ھ0زار ﺳ0ﺎل ﻗﺑ0ل از اﻣ0روز
ﺑﺎ دادن وﻋدۀ ﺑﮭﺷت ﺑﮫ اﻓراد ﺧوﯾش آﻧﮭﺎ را وادار ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ﻣﯾﻧﻣودﻧد«.
در ﺟﻣﻠﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری درﻋﺻر اﻣروزی را ﻣﯾﺗوان ﺑدون ﺷﮏ ﺣﻣﻼت
 ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٢٠٠١م .در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ ﺷد ﮐﮫ درﻧﺗﯾﺟــﮥ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ھزار ھﺎی اﻧﺳﺎن
ﺑﯥ 8ﻧﺎه ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾده ،زﺧﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﺗﺿرر ﺷدﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر دارﯾم طﯽ آن  ١٩ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرول درآوردن  ۴ﺑﺎل طﯾﺎره ﻣﺳﺎﻓر
ﺑ0ری ﺑ00رﻋﻼوه دﯾ 00ر دو ﺑ0رج ﻣرﮐ00ز ﺗﺟ00ﺎرﺗﯽ ﺟﮭ00ﺎﻧﯽ را در ﻧﯾوﯾ0ﺎرک ﺑ00ﮫ ﻟ00رزه درآورد و ﻣﻧﮭ00دم
ﻧﻣودﻧ00د .ﻗ00رار اﺣﺻ00ﺎﺋﯾﮫ ھ00ﺎی ﻣﻧﺗﺷ00ره  ،ﺑ00ﮫ ﻣوﺟ00ب آن  ٢٩٧٣اﻧﺳ00ﺎن ﺑ00ﯽ 8ﻧ00ﺎه را ﺑ00ﮫ ﻗﺗ00ل رﺳ00ﯾد.
ﺿرورت ﺑﮫ ﺗذﮐر اﺳ0ت ﮐ0ﮫ ھ0ﯾﭻ ﯾ0ﮏ از اﺟ0ـراﮐﻧﻧده ھ0ﺎ وﯾ0ﺎ ﻣﻐزﻣﺗﻔﮑ0ر اﯾ0ن ﻋﻣﻠﯾ0ﺎت از اﻓﻐﺎﻧﺳ0ﺗﺎن
ﻧﺑود.
درﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌدی ھﻣﭼﻧﺎن ﻣ0ﯽ ﺗ0وان از ﺣﻣ0ﻼت اﻧﺗﺣ0ﺎری ﻣﺗ0روی )رﯾ0ل زﯾ0ر زﻣﯾﻧ0ﯽ
ﺷ0ﮭری( ﺷ00ﮭر ﻟﻧ00دن اﻧ ﻠﺳ00ﺗﺎن وﺣﻣ00ﻼت اﻧﺗﺣ00ﺎری وﯾ00ﺎ ھ00م اﺳﺗﺷ00ﮭﺎدی ﻓﻠﺳ00طﯾﻧﯽ ھ00ﺎ ﻋﻠﯾ00ﮫ اھ00داف
اﺳراﺋﯾﻠﯽ وﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری در ﻋراق وﮐﺷور ﻋزﯾز ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎم ﺑرد.
در ﯾﮏ ﮐﺗ وری ﺧﺎص ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد:
 -١ﺣــﻣﻠﮫ اﻧـﺗﺣـــﺎری ﺑﺎ ھدف ﻣﺷﺧص.
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 -٢ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﺑـدون ھدف ﻣﺷﺧص.

در ﻋﻣﻠﯾﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﺑﺎ ھدف ﻣﺷﺧص :

ﻣﻘﺻ00د و ھ00دف ﺷ00ﺧص اﻧﺗﺧ00ﺎری و ﯾ00ﺎ ﻣﻐ00ز ﻣﺗﻔﮑ00ر ﮐ00ﮫ ﻋﻣ00ل اﻧﺗﺣ00ﺎری را ﺳ00ﺎزﻣﺎن داده ،ﺿ00رر
رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﻓ0رد ﯾ0ﺎ اﻓ0راد ﻣﻌ0ﯾن و ﻣﺷ0ﺧص ﻣﯾﺑﺎﺷ0د وﯾ0ﺎ ﻣﻠﮑﯾ0ت وﺟ0ﻧس ﻣﺷ0ﺧص ﻣﯾﺑﺎﺷ0د .درﯾ0ن
ﻋﻣﻠﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻓراد دﯾﮕری ﺣﺎﺿر در ﻣﺣل ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﯾز ﺿرر دﯾده وﯾﺎ ازﺑ0ﯾن رﻓﺗ0ﮫ ،ﺑ0ﮫ
ﻗﺗل رﺳﯾده وﺷﮭﯾد ﺷوﻧد.
اﻣ00ﺎ در ﻋﻣﻠﯾ00ﮫ اﻧﺗﺣ00ﺎری ﺑ0دون ھ00دف ﻣﺷ00ﺧص :ﻣﻌﻣ00وﻻ ﺑ00رای ﻧ00ﺎ آﻣ00ن ﮐ00ردن ﻓﺿ00ﺎی اﺟﺗﻣ00ﺎﻋﯽ
وﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣورد ﻧظر وﺑر اﻧﮕﯾﺧ0ﺗن ﺗ0رس و وﺣﺷ0ت ﻋﻣ0وﻣﯽ طراﺣ0ﯽ ﻣﯾﺷ0ود .ﻋﻣ0ﻼً ﻏﯾ0ر ﻗﺎﺑ0ل
ﺗردﯾد اﺳت ﮐﮫ در ﺑراه اﻧداﺧﺗن اﯾ0ن ﻧ0وع از ﻋﻣﻠﯾ0ﺎت اﻧﺗﺣ0ﺎری ﺳ0ﺎﺧﺗﻣﺎن ھ0ﺎ وﺳ0ﺎﯾط واﻧﺳ0ﺎﻧﮭﺎ
از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ وﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﮫ ﻗﺗل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﯽ 8ﻧﺎه ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
طراح و ﯾﺎ طراﺣ0ﺎن و ﻣﻐ0ز ﻣﺗﻔﮑرﻋﻣ0ل اﻧﺗﺣ0ﺎری ﯾ0ﺎ ﺧ0ود ﺷ0ﺧص و در اﮐﺛ0ر ﻣ0وارد اﻓ0راد ﻏﯾ0ر از
ﺷﺧص اﻧﺗﺣﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣ0ﺎری ﻋﻣ0ﻼً درﮐﺷ0ور ﻣ0ﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳ0ﺗﺎن و ﻣﻧطﻘ0ﮫ اﮐﺛ0ر ﺑ0ﺎ داﺷ0ﺗن
اھ00داف ﻣﺷ00ﺧص در اﮐﺛ00ر ﻣ00وارد ﺑ00ﮫ اﺳﺗ00ـﺷﺎره ،ھ00داﯾت ،ﺳ00ﺎزﻣﺎن دھ00ﯽ اﺟﺎﻧ00ب ﺧﺎﺻ00ﺗﺎ ً ﻣراﺟ00ﻊ
اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺗﺣﻘ0ﻖ ﻣﯾﯾﺎﺑ0د .ﺑ0ﮫ را ه اﻧ0داﺧﺗن ھﻣﭼ0و ﻋﻣﻠﯾ0ﺎت اﯾﺟ0ﺎد ﻧ0وﻋﯽ از ﺗ0رس
ورﻋب در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده ودﻟﯾل ﺗرس ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺷده ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺧﺳﺎرات زﯾ0ﺎد ﺟ0ﺎﻧﯽ و ﻣ0ﺎﻟﯽ
ﺑﮫ ﻣردم ﺑﯽ 8ﻧﺎه ﻣﺎ ﻋﺎﯾد ﻣﯾ ردد.
ﮐﻧﺗ00رول و ﺟﻠ00وﮐﯾری از ﻋﻣ00ل اﻧﺗﺣ00ﺎری ﻋﻣ00ﻼ ﻣﺷ00ﮑل و در ﻣ00وارد ﻧ00ﺎ ﻣﻣﮑ00ن ﻣﯾﺑﺎﺷ00د .ﻋﻠ00ت آن ھ00م
ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑل ﻓﮭ0م اﺳ0ت .ﻓ0ر دی ﮐ0ﮫ ﺧ0ود را آﻣ0ﺎده ﻣ0رگ  ،اﻧﺗﺣ0ﺎر ﯾ0ﺎ درﻣ0واردی ﺑ0ﮫ زﻋ0م
ﺧوﯾش وﺗﺷوﯾﻖ ﻋﻣل اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﻧﻣوده دﯾﮕر ﺗرﺳﯽ از ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺧود راه ﻧﻣﯽ دھ0د و ﻋﻣ0ﻼً
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﮭـﺎر وﯾـﺎ ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﻗﺎﺑل ﻣﮭﺎر وﭘﯾ ﯾری اﺳت.

اﺳﺑﺎب وﻋواﻣل
ﺧود ُﮐﺷﯽ وﯾﺎ ﻋﻣل ) ٳﻧﺗﺣﺎری(

اول :
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻧ ﯾزۀ ﻋﻣ0ل اﻧﺗﺣ0ﺎری ﻋﻘﯾ0دﺗﯽ ﺑﺎﺷد)ٳﺳﺗﺷ0ﮭﺎدی( .درﯾ0ن ﺻ0ورت ا08ر ﻣﺳ0ﺗﻘﯾم ﺑ0ﮫ
ﻣﺷﮑل ﮐﺷور وﻣﻧطﻘــﮥ ﺧوﯾش ﻣﺗﻣرﮐز ﺷوﯾم .اوﻟﯾن و اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﻋﺎﻣل آن ﻋ0دم ﻓﮭ0م درﺳ0ت
و ا8ﺎھﯽ ﻻزم اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده وﯾﺎ ﻣﻐز ﻣﺗﻔﮑ0ر آن ﺑ0ﮫ اﺳﺎﺳ0ﺎت راﺳ0ﺗﯾن واﺻ0ول واﻗﻌ0ﯽ دﯾ0ن ﻣﻘ0دس
اﺳﻼم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑﻠﯽ ﺟﺎھﻠﯾت وﻋدم اﮔﺎھﯽ ﻻزم ودﻗﯾﻖ ازﻣﻔﺎھﯾم وﺟوھر واﻗﻌﯽ دﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ و
درﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم اﺳت.

دﯾﻧﯾﮑﮫ ﺑرای ﺳﻌﺎدت دﻧﯾﺎ وآﺧرت اﻧﺳﺎن ﻧﺎزل ﮔردﯾده،

س َﻧ ِﺻﯾ َﺑكَ ِﻣ َن اﻟدﱡ ْﻧ َﯾﺎ َ ) اﻟﻘﺻص اﻵﯾﺔ ، (٧٧
دﯾﻧﯾﮑﮫ ھداﯾت داردو » َو َﻻ ﺗَ ْﻧ َ
دﯾﻧﯾﮑﮫ ﺳﻔﺎرش دارد زﻧد8ﯽ ﮐن و ﺑرای زﻧد8ﯽ آﻣﺎد8ﯽ ﺑ ﯾر ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای اﺑد
زﻧده ھﺳﺗﯽ .و ﺑرای ﻣرګ آﻣﺎد8ﯽ ﺑ ﯾر ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ ﻓردا ﻣﯾﻣﯾری.
دﯾﻧﯾﮑﮫ ﻧص ﺻرا ﺣت دارد ) و ﻻﺗﻠﻘوا ﺑﺎﯾدﯾﮑم اﻟﯽ اﻟﺗﮭﻠﮑﮫ ( ،ﺧود را ﺑﮫ ﻗﺻد ﺑﮫ
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ﺗﮭﻠﮑﮫ ﻧﮫ اﻧدازﯾد ،.دﯾﻧﯾﮑﮫ دﯾن دﻧﯾﺎ و آﺧرت ھﺳت ،دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد » :ﻣن ﻗﺗل
ﻧﻔﺳﺎ ﺑﻐﯾر ﻧﻔس اوﻓﺳﺎد ﻓﯽ اﻻرض ﻓﮑﺄﻧﻣﺎ ﻗﺗل اﻟﻧﺎس ﺟﻣﻌﯾﺎ «

ﺑﻠﯽ در دﯾﻧﯾﮑﮫ رھﺑﺎﻧﯾت ،اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﻣﻧﻊ ﺷده ،ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺳﺎن ھﺎ را ﺑﮫ از ﺑﯾن ﺑردن
ﺧود ،ﻗﺗل و ﮐﺷﺗﺎر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ 8ﻧﺎه دﯾ ر ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧد؟

دﯾﻧﯾﮑﮫ ھداﯾت ﺻرﯾﺢ دارد ) :ﻣن ﻗﺗل ﻣــؤﻣﻧﺎن ﻣﺗﻌﻣدا ﻓﺟزاه ﺟﮭﻧم ﺧﺎﻟدا ﻓﯾﮭﺎ(
ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻣؤﻣن را ﺑﮫ ﻗﺻد ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﺟزا اش ﺟﮭﻧم و ﺑﮫ طور اﺑد درآن ﺧواھد
ﻣﺎﻧد .در آﺑد ﻣﺎﻧدن در ﺟﮭﻧم ﺟﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔﺎراﺳت ،وﻟﯽ ﻗرآن ﻋظﯾم
اﻟﺷﺎن ﻗﺎﺗل ﻣؤﻣن را ﺑﮫ ﺑﻘﺎء در ﺟﮭﻧم ﺑﮫ طور اﺑد وﻋده وﺗﻧﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧد.

ﺑﮫ ھﻣﯾن اﺳﺎس 8ﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﺧص اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده ﻧﺳﺑت ﻋدم درک درﺳت از اﺳﻼم ،ﻧﺳﺑت
ﻋدم درک اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ واﺳﺗـﻧﺑﺎط درﺳت از ﻗرآن وﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم ،ﺗواﻧﻣﻧدی آﻧرا ﻧدارد ﺗﺎ ﺑﯾن ﺣﻼل وﺣرام ﻓرﻗﯽ را ﺑﻌﻣل ارد وﺣﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ھم ﻧﻣﯾداﻧد
ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺷﺗن اﻓراد ﺑﯾﮕﻧﺎه در اﺳﻼم ﺟواز دارد و ﯾﺎ ﺧﯾر؟

درﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯥ 8ﻧﺎه ﺷﮭﯾد و ﯾﺎ زﺧﻣﯽ ﻣﯾﺷوﻧد و ﺻدھﺎﻧﻘص ﺑﮫ
اﻧﺳﺎن ﺛﺎﻟث ﮐﮫ ھﯾﭻ دﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧدارﻧد ،ﻣﺗﺿرر و ﻋﻣﻼً ﺑﮫ 8ﻧﺎه ﺟرم؟! ﻣﺟﺎزات
ﻣﯾ ردد ﮐﮫ ﻋﻣﻼً ﮐﺎری ﺑﮫ آن ﻧدارد وﯾﺎھم اﺻﻼً ﻧﮫ ﻋﻣل و ﻧﮫ ھم اﯾﺟﺎد8ر ﺑوده
وﺣﺗﻲ ﺷﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده ﻣﺧﺎﻟف وﺿﻊ ﺟﺎری ﺑﺎﺷد.
اﻧﺗﺣﺎری ﻓرﺻت ﺗوﺑﮫ ﮐردن را از ھدف ﻣﯾ ﯾرد .ﺗوﺑﮫ ﮐردن از 8ﻧﺎه ﺣﻖ واﻣﮑﺎن
ھر ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت .اﻧﺗﺣﺎری ﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎن دادن ﺷده از ﺟﺎﻧب ﭘرورد8ﺎر را از ﺑﻧدهء
ﻣﯾ ﯾرد.
ﺑﻠﯽ اﻣﮑﺎن وﻓرﺻت ﺗوﺑﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﺗﺧﻠف ﯾﮑﯽ دﯾ ری از اﺻول واﺳﺎﺳﺎت
اﺳت ﮐﮫ در ﺷﮭﺎدت اﻧﺗﺣﺎري ﺟدا ً ﻣورد ﺳوال ﻗرار 8رﻓﺗﮫ واز ﺑﻧده وﺣﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﯥ
8ﻧﺎه 8رﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﺣﯾن ﺗﻔﮑر وﺗﻌﻣﻖ ﺑﮫ اﯾن اﻋﻣﺎل و ﺑﺧﺻوص ﺣرﮐﺎت ٳﻓراطﯽ
ﺑﺧش از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧد ﮔﺎن اﻋﻣﺎل ﺗرورﯾﺳﺗﯽ وٳﻧﺗﺣﺎری اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻓﮑر
ﺷﻌر ﺷﺎﻋری ﻣﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻣﯾ وﯾد:

دوم :

ﺗـــرﺳـــم ﻧﮫ رﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻌﺑﮫ ای اﻋراﺑﯽ
اﯾن ره ﮐﮫ ﺗو ﻣﯾروی ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﺳت

دوﻣﯾن ﻋﺎﻣل ﻋدم دﺳﺗرﺳ0ﯽ اﯾ0ن اﻓ0راد ﺑ0ﮫ ﻣﻌﻠوﻣ0ﺎت واوﺿ0ﺎع ﺟﮭ0ﺎﻧﯽ ودر ﻧﮭﺎﯾ0ت ﺗﺣ0ت ﺗ0ﺄﺛﯾر
ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻧﺎدرﺳت ﻋﻠﻣﺎی )ﻋﻠﻣﺎء ﻧﻣﺎ ھﺎی( ﻣﺗﻌﺻب و ﻣﺣدود اﻟذھن دﯾﻧﯽ اﻧد.

ﺳـوم:

از اﻧﺟﺎﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣده دﯾن اﺳﻼم ﺑﮫ زﺑ0ﺎن ﻋرﺑ0ﯽ اﻧ0د و در ﮐ0ل ﻣﻌرﻓ0ت ﻣ0ردم اﻓﻐﺎﻧﺳ0ﺗﺎن ﺑ0ﮫ
ﺗوﺿﯾﺢ و ﺗﺷرﯾﺢ ﻋﻠﻣﺎء ﻣﺣدود دﯾن ﻗرار دارد و ﺑﺧش ازﯾن ﻋﻠﻣﺎء وﯾ0ﺎ ﺑ0ﮫ دﻗ0ت ﺑ 0وﯾم ﻋﻠﻣ0ﺎء
ﻧﻣ00ﺎ ھ00ﺎی دﯾ00ن ھ00م ﺑﻧ00ﺎ ﺑ00ر ﻋواﻣ00ل ﻣﺧﺗﻠ00ف ﺟ00ﺎﯾز و ﻧ00ﺎ ﺟ00ﺎﯾز ﺑﺟ00ﺎی اﯾﻧﮑ00ﮫ ﻣﺻ00روف ﺗـ00ـدرﯾس
واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ وھوﯾت واﻗﻌﯽ اﺳﻼ م ﮔردﻧد ﺷﻧوﻧد8ﺎن و ﺷﺎ8ردان ﻣدارس و طﻠﺑ0ﮫ ﻋﻠ0م را
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ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺻروف ﻣ0ﯽ ﺳ0ﺎزﻧد ﮐ0ﮫ ﺑ0ﺎ ﺟ0وھر دﯾ0ن ﻣﻘ0دس اﺳ0ﻼم و ﺣﮑﻣ0ت اﺣﮑ0ﺎم اﺳ0ﻼﻣﯽ در
ﺗﺿﺎد اﺳت.

ﭼــﺎرم:

ﻋﺎم اﻋﺗﻘﺎدي ﻋﺎﻣل ﭼﺎرم اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﺑزﻋم ﺑرای ﮐﺳب ﮐﺳب ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﺷﮭﺎدت ورﻓﺗن ﺑﮫ
ﺟﻧت ﻣﯾﺑﺎﺷد .ای ﮐﺎش اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﯾن درﺟﮫ ﻧﺎﯾل ﻣﯾﺷد اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﺷواھد ﻗ0راﯾن و اﺣﮑ0ﺎم
دﯾ00ن اﺳ00ﻼم و ﻧﺗﯾﺟ00ﮫ ﻋﻣ00ل اﻧﺗﺣ00ﺎری را ﭼﻧﺎﻧﭼ00ﮫ در ﺑﺎﻻﺗﺷ00رﯾﺢ ﮐ00ردم ﺳ00ﺑب اذﯾ00ت ،ﮐﺷ00ت و ﺧ00ون
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﯽ 8ﻧﺎه ﺷده و ﻗﮭر و ﻏﺿب ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﺗوﺟﮫ آﻧﺎن ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل را اﺟرا
و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﭘﻧﺟم:

ﭘﻧﺟﻣ00ﯾن ﻋﺎﻣ00ل را ﻣﯾﺗ00وان ﻋﺎﻣ00ل اﻗﺗﺻ00ﺎدی ﻣﺳ00ﻣﯽ ﻧﻣ00ود  .ﮐ00ﮫ ﻋﺑ00ﺎرت از ﻓﻘ00ر وﭘﯾﭼ00ﺎرﮔﯽ ،
ﺑﯾﮑﺎری ،ﮐرﺳﻧﮕﯽ  ،ﻗرﺿداری ﻣﯾﺑﺎﺷد .

ﺷﺷم:

ﻋﺎﻣل ﯾﺄس و ﻧ0ﺎ أﻣﯾ0دي ﺷﺷ0ﻣﯾن ﻋﺎﻣ0ل را ﻋﻠﻣ0ﺎ ء و ﻣﺣﻘﻘ0ﯾن ،ﻋﺎﻣ0ل ﯾ0ﺂس ،ﻧ0ﺎ اﻣﯾ0دی ،ﺿ0ﻌف
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺳ0ﻣﯽ ﻧﻣ0وده اﻧ0د .زﻣﺎﻧﯾﮑ0ﮫ اﻧﺳ0ﺎن ﻧﯾ0روی ﻣﻘﺎﺑﻠ0ﮫ رو در رو ﺑ0ﺎ دﺷ0ﻣن ﺧ0ودرا
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻋﻣﻼ دﺳت ﺑﮫ اﻧﺗﺣﺎر ﻣﯾزﻧد و ﯾﺎ اﻓراد دﯾ ر را ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل آﻣﺎده ﻣﯾﺳﺎزﻧد.

ھـﻔـﺗم :

در ﻣوارد ﻣﻌﯾـن ظﻠم ھﺎ ،دﺷﻣﻧﯽ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ھﻣﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ظﺎﻟﻣﺎﻧـــﮥ ﮐور ،ﮐر
وﺑﯽ ھدف ﮐﮫ ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود وﺑﮫ آﺛر اﯾن ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ھﺎ ﻗرﯾﮫ ھﺎ وﻣﻧﺎزل ﻣﺳﮑوﻧﯽ
ﻣردم ﺗﺧرﯾب ﻣﯾﮕردد و اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺑﯾﮕﻧﺎه اطﻔﺎل وزﻧﺎن وﻣردم ﺑﯾدﻓﺎع ﺑﻘﺗل ﻣﯾرﺳﻧد ،ﻣوﺟب
ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ و ﺑﯽ ﻋزﺗﯽ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ  ،ﺗﺟﺎوز ﺑر ﻧﻧ sو ﻧﺄﻣوس ﺷده ﮐﮫ ﻣوﺟﺑﺎت و ﻋواﻣل ﻋﻣل
اﻧﺗﺣﺎری واﻧﺗﻘﺎﻣﯽ را اﯾﺟﺎد و ﺗﺷدﯾد ﻣﯾﺑﺧﺷﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﺑدون درﻧظرداﺷت ﺗوﺟﯾﮫ آن ﻋﻣﻼً ﭼﻧﯾن ﻋﻣل در ﻣﺟﻣوع ﻋﻣل ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ
در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﻋﻣل وﯾﺎ واﮐﻧﺷﯽ در ﺑراﺑر واﮐﻧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻖ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ وﺑررﺳﯽ
ﻗرار داده ﺷود.

ھﺷـﺗـم :

ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕری از ﻋواﻣل اﻧﺗﺣﺎری ﺑﺧﺻوص درﮐﺷور ﻋزﯾزﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯾﺗوان
ﻓﺳﺎد اداری در ادارات دوﻟت وﺗﻠف ﺣﻘوق ﺣﻘﮫ وﺷرﻋﯽ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﻣﯽ ﻧﻣود  .اﯾن
ﻋﺎﻣل ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﺎ ﻋﺎﻣل ھﻔﺗم ﻧﯾز ﻣرﺗﺑط ﻣﯾﺑﺎﺷد.

وﻟﯽ در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ :

ﻋﻣﻠﯾـﮥ اﻧﺗﺣﺎری در ﮐﺷور ﻋزﯾز ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺎﺳﺎ ً و ﻋﻣدﺗﺎ ً رﯾﺷــﮥ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺗﮫ واﯾن ﺗﺎ
ﮐﺗﯾﮏ ﺟﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧ0ش از ﻣﻧ0ﺎﺑﻊ ﻣﻐ0رض ﺧ0ﺎرﺟﯽ ﻣﯾﺧواھﻧ0د آﻧ0را ﺑ0ر ﮐﺷ0ور ﻣ0ﺎ ﻏ0رض
ﺗﺣﻘﻖ اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻧظﺎﻣﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ وﮐﻠﺗوری ﺧوﯾش ﺑراه ﻣﯾﺎﻧدازﻧد.
ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻋﯾﻧ0ﯽ و دراﮐﺛ0ر ﻣ0وارد ﺷ0واھد ﻣﺷ0ﺧص ﻧﺷ0ﺎن ﻣﯾدھ0د ﮐ0ﮫ ﮐﺷ0ور
ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ وذﯾﻧﻔﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧﺎطر اﯾﺟﺎد درد ﺳر ﺑرای اﻣرﯾﮑﺎ ﯾﯽ ھﺎ وﻏرﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺑﮫ
راه اﻧداﺧﺗن و ﺗﺣﻣﯾل ﺟﻧ sھﺎ ﻧﯾﺎﺑﺗﻲ ،ﻣﯾﺧواھﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮫ دھــﮥ اﺧﯾر اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ را ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﺧوﯾش ﻗرار داد واھداف ﺧوﯾش را ﺗوﺳ0ط آﻧﮭ0ﺎ ﺑ0ﮫ اﺷ0ﮑﺎر روﺑ0رو وﯾ0ﺎ ﻏﯾ0ر ﻣﺳ0ﺗﻘﯾم ﺑ0رآورده
ﺳﺎزﻧد.
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ﻣرﮐز ﻋﻣده اﯾن ﻣراﮐز اﻧﺗﺣﺎری در ﻗدم اول در ﻣدارس دﯾﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﮐﺷور اﯾران ﻓﻌﺎل
ﺑوده  ،اﻓراد واطﻔ0ﺎل ﻣﻌﺻ0وم و ﺑ0ﯥ 8ﻧ0ﺎه و ﺑ0ﯥ ﺧﺑ0ر از ﮐُﻧ0ﮫ و اﺳﺎﺳ0ﯽ اﺷ0ﯾﺎء و اﺣﻣﮑ0ﺎن ﯾﻧ0ﯽ و
روح اﺻﯾل اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ واﺟرای اﻋﻣﺎل ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ طورﻣﻧظم ﺗرﺑﯾﮫ
ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ ﮔﺳﯾل داﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻣﺑﺣ00ث اﯾﻧﮑ00ﮫ ﮐ00دام ﻣراﺟ00ﻊ و ﻣﺣﺎﻓ00ل ،ﻣراﺟ00ﻊ و ﯾ0ﺎ ﻣﺣﺎﻓ00ل رﺳ00ﻣﯽ و ﯾ00ﺎ ﺳ00ﺎزﻣﺎن ھ00ﺎ وﮔ00رو ھ00ﺎی
ﺷﺧﺻﯽ و ﯾ0ﺎ ﭼ0ﮫ رواﺑ0ط در اﯾﺟ0ﺎد و ﺗﻣوﯾ0ل ﻣراﺟ0ﻊ و ﻣﺣﺎﻓ0ل رﺳ0ﻣﯽ و ﺷﺧﺻ0ﯽ درﯾ0ن ﻋرﺻ0ﮫ
وﺟود دارﻧد ﺑﺣث اﺳت ﺿروری و ﻣﺳﺗﻘل ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ 8ﯾری آن درﻣوارد ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل درک و ﻓﮭم و
درﻣوارد ﺳﺧت ﭘﯾﭼﯾده ودر ﻣوارد ﺑﺎﻻﺗر از درک و ﺗﺻور ﻣﺎ ﺳت .درﯾن ﻣﯾﺎن دوﺳت و دﺷﻣن
داﯾﻣﯽ وﺟود ﻧدارد و ھرﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﺣ0وه وﻧوﺑ0ﮫء ﺧ0وﯾش در ﻓرﺻ0ت ھ0ﺎی ﻣﺧﺗﻠ0ف ﺑ0ﺎ درﻧظرداﺷ0ت
ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧوﯾش در ﺗراژﯾدی ﻣﻠت ﻣﺎ و ﻣردم ﺑﯽ 8ﻧﺎه ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن رول ﺑﺎزی ﮐرده اﻧد
و ﻣﯾﮑﻧﻧد.

ﻧظرﯾﺎت ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼم
در ﻣورد ﺧود ُﮐﺷﯽ ،ﻋﻣل ٳﻧﺗﺣﺎری و ٳﺳﺗﺷﮭﺎدی

ﭼﻧﺎﻧﭼ0ﮫ در ﺑ0ﺎﻻ ﻧﯾ0ز ﺑ0ﮫ ﺷ00ﮑل ﻣﺧﺗﺻ0ر ﻣﺗذﮐرﺷ0دم اﮔ0ر ﺑ00ﮫ ﻧظرﯾ0ﺎت ﻋﻠﻣ0ﺎء  ،ﻣﻔﺳ0ران وﻓﻘﮭ00ﺎی
دﯾﻧﯽ دﯾن ﻣﻘ0دس اﺳ0ﻼم درﻣ0ورد اﻋﻣ0ﺎل ٳﻧﺗﺣ0ﺎری ﻣراﺟﻌ0ﮫ ﻧﻣ0ﺎﺋﯾ0م  ،ﺑوﺿ0ﺎﺣت ﺗ0ﺎم در ﺧ0واھﯾم
ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻزم در زﻣﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد  .ﻋﺎﻣ0ل ﻋ0دم ﺗﺣﻘﯾ0ﻖ در اﯾ0ن ﻋرﺻ0ﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺳﻼح ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ واﻧﻔﺟﺎری در آن زﻣﺎن ﺑوده اﺳت .
وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯾﮑ0ﮫ اﻧﺳ0ﺎﻧﮭﺎ دﺳ0ت ﺑ0ﮫ اﺧﺗ0راع ﺳ0ﻼح ھ0ﺎی ﭘﯾﺷ0رﻓﺗﮫ از ﺟﻣﻠ0ﮫ ﺳ0ﻼح ھ0ﺎی اﻧﻔﺟ0ﺎری
ﯾﺎﻓﺗﻧد ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش آن ،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣﺎری ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓﻌﻠﯽ آﻏﺎز وﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺑرای آن درﯾﺎﻓت
ﮐردﻧد.
ﻓﻘﮭﺎ وﻣﻔﺳرﯾن در ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری »اﺳﺗﺷﮭﺎدی« ﺑدودﺳﺗﮫ ﻣﻧﻘﺳم ﮔردﯾده آﻧد:
دﺳﺗﮫ ای از ﻓﻘﮭ0ﺎ وﻣﻔﺳ0رﯾن اﻋﻣ0ﺎل اﻧﺗﺣ0ﺎری » اﺳﺗﺷ0ﮭﺎدی « را ﺗﺎﯾﯾ0د وآﻧ0را ﻣط0ﺎﺑﻖ ﺷ0رع
ودﻓﺎع ﻣﺷروع وﺑﮫ اﺻطﻼح اﻋﻣﺎل اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﯾﺎ ﺷﮭﺎدت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻗﻠﻣداد ﻧﻣوده آﻧد.
اﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﯽ درﮐﺗﺎب ﺧوﯾش) اﻟﺳﯾر  ( ١۶٣ / ١ﻣﯾﻧوﯾﺳد  » :اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑ0ﮫ
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑر دﺷﻣن ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد واﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﻣﻧظور ﻋزت دﯾﻧش ﺻورت ﺑﭘذﯾرد وﺟﺎن ﺧود را در
آن ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺑرﺳﺎﻧد  .ﺑر اﺛر اﯾن ﺷﮭﺎدت او زﻧدﮔﯽ اﺑدی را ﻧﺻﯾب ﻣﯾﮕردد ﯾﻌﻧﯽ ھﻼک ﻧ0ﮫ
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯾرود .
او ﻣﯽ اﻓزاﯾد» :اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﯽ ﺑر دﺷﻣن ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد وﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود وﻟﯽ ﺑر
اﺛر اﯾن ﮐﺷﺗن ﻓﺎﯾده ای ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯾرﺳد  ،ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯾرود.
وﻟﯽ اﮔر ﺷﺧص اﻧﺗﺣﺎری ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺑ0ﮫ اﯾ0ن ﻋﻣ0ل اش ﻓﺎﯾ0ده ﺑ0رای ﻣﺳ0ﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﻣ0ﯽ رﺳ0د ،دراﯾ0ن
ﺻورت ﺑرای اﯾن ﺷﺧص اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﺑزﻧ0د  .ﭼراﮐ0ﮫ ﺑ0ﺎ
اﯾن ﻋﻣل  ،ﺑرای اﺳﻼم ﮐدام اﻋزاز ﻧﺻﯾب ﻧﻣﯾﮕردد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﻧش را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد«.

ﻋﻼﻣﮫ اﺑن ﺣﺟر ﻣﯾﮕوﯾد:

» اﮔر ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف روﺣﯾﮫ دﺷﻣن ﺻورت ﮔﯾرد،اﯾن ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده از
ﺟﺎﻧب ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎء ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد اﺳت وﺑرای ﺷﺧص اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده اﺟﺎزه اﻧﺗﺣﺎر ﻣﯾدھد .
وﻟﯽ اﮔر اﯾن ﮐﺎر ﺻرف ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗرس ورﻋب در ﺑﯾن ﻣردﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد ) ،اﻧﺗﺣﺎر ﺑﯽ
ھدف(  ،اﯾن ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده  ،ﻋﻣل ﺧوب ﻧﺑوده و ﻋﻣل ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺿرر اﯾن ﻋﻣل در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر ﺑﮫ ﺿرر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ) « .ﺳﺑل اﻟﺳﻼم
.( ۴٧٣ / ٢
ﻋﺎﻟم ﺷﮭﯾر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم وھﺑﺔ ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ﻣﺗوﻟد  ١٩٣٢م .در ﺷﮭر دﻣﺷﻖ -
ﺳورﯾﮫ طﯽ ﻓﺗوی ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
»زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻻزم و ﺿروری ﺑﺎﺷد در ﺑرﺧورد ﺑﺎ دﺷﻣن ﺣرﺑﯽ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﮭﺎدت طﻠﺑﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم
ﺷود ،و ظن ﻏﺎﻟب ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ دﺷﻣن ،آن ﺷﺧص را ﻣﯽ ﮐﺷد و ﯾﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،و
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾز ﺑﺎ اذن ﺣﺎﮐم ﺷرع اﻧﺟﺎم ﺷود ،و اﯾن ﻧوع ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرس و وﺣﺷت در دﺷﻣن اﯾﺟﺎد
ﮐرده وﺑﺎﻋث ﻗطﻊ ﺗﺟﺎوز دﺷﻣن ﺷود ،ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺧداوﻧد ﺟﺎﯾز اﺳت «.
اﻣﺎ درﯾن ﻓﺗوی ھم دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ 8ﻧﺎه و ﻣﺗﺿرر ﺷدن ﺷﺎن
اﻓراد ﮐﮫ ﻣﻌﺻوم و ﺑﯥ ﻣورد ﻣداﻗﮫ ﻗرار ﻧﮫ 8رﻓﺗﮫ وﯾﺎ ھم ﺗﺧﻧﯾﮏ آﻧرا ﭼﯾن اﻟﺗﻔﺎط را ﺑﺧﺎطر
ﻋدم وﺟود ﺗﺄﺛﯾرات ﺟﺎﻧﺑﯽ وﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯥ 8ﻧﺎه ﺑﮫ اﺳﺎس وﺳﺎﯾل ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ اﺑﺗداﯾﯽ
آﻧزﻣﺎن ﻣطرح ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﻣطﻣﯾﻧﺎ ً ا8ر ﻋﻠﻣﺎی آن ﻋﺻر اﯾن ﺗﺄﺛﯾرات ﺟﺎﻧﺑﯽ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯥ 8ﻧﺎه وﺿرر رﺳﯾدن ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﯥ 8ﻧﺎه را ﻣﯾدﯾدﻧد و درک ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ اﻣروز از
اﺛر اﯾن اﻧﺗﺣﺎری ھﺎی ﻋﻣﻼً ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد و ﻓرﺻت ﺗوﺑﮫ را ﺣﺗﯽ از ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺗﺧﻠف ﻣﯾ ﯾرد،
ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﺑﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری و ﻟو ﺑﮫ ﻧﯾت ﻧﯾﮏ ﻧﯾز اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دادﻧد.
ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎن اﻟﺑوطﯽ  :ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎن اﻟﺑوطﻲ )  ١٣۴٧ -١۴٣۴ھـ -١٩٢٩ /
 ٢٠١٣م( ﯾﮑﯽ دﯾﮕری از ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺷﮭور وﻣﺗﺧﺻص در ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ وﻣﻔﺗﯽ ﻣﺷﮭور ﺟﮭﺎن
اﺳﻼم  ،طﯽ ﻓﺗوای ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
اﯾن ﻧوع ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻددرﺻد ﻣﺷروع اﺳت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد ھدف اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺿرﺑﮫ زدن و
ﮐﺷﺗن دﺷﻣﻧﺎن ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ رﯾﺧﺗن ﺧون ﺧودش ،و اﮔر ﻗﺻد ﮐﺷﺗن ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن
ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺷﮭﯾد ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﭘس واﺟب اﺳت ﻧﯾت ﮐﺷﺗن دﺷﻣﻧﺎن را ﺑﮑﻧد ﻧﮫ
ﻧﯾت ﻣردن ﺧود) .ﻣراﺟﻌﮫ ﺷودﺑﮫ ﻓﺗﺎوی ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎن اﻟﺑوطﯽ دﻣﺷﻘﯽ ( .درھﻣﯾن
ﺻورت ھم ھﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯥ 8ﻧﺎه ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣدرن اﻣروزی ﻣطرح
اﺳت.
ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﻧﯾﻊ از ﻋﻠﻣﺎی ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺷﮑﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﮭﺎدت
طﻠﺑﺎﻧﮫ در راه ﺧدا ﺑر ﺿد دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا و رﺳول او و دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﯾن ،ﻣوﺟب ﺗﻘرب و ﻧزدﯾﮑﯽ
ﻣﺟﺎھد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود .و ﺷﮑﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑرﺗرﯾن ﺑﺎب ﺟﮭﺎد
ا wﺷﮭﯾد
در راه ﺧداوﻧد اﺳت ،و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺑرﺳد ،ان ﺷﺎء ّ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺳزاوار اﺳت ﻣﺟﺎھد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾت ﺧود را ﻧﯾﮑو ﮐﻧد و ﺟﮭﺎدش ﻓﻘط ﺑرای ﺧدا
ﺑﺎﺷد.
ﻧﻔس ﻣﺎﻧﻊ ﻓوق درﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﮐﺷﺗن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯥ 8ﻧﺎه و ﻋدم دادن ﻓرﺻت ﺗوﺑﮫ
ﺷود ،اداﻣﮫ دارد.

ﻣﺣﻣد ﺳﯾد طﻧطﺎوی ﺷﯾﺦ اﻻزھر درﺑﺎره ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﻣﯽ ﮔوﯾد:

اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺧودش را در ﻣﯾﺎن دﺷﻣﻧﺎن اﺳﻼم ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن دﻓﺎع و ﻧوﻋﯽ ﺷﮭﺎدت
اﺳت ...ﺟﮭﺎد در راه ﺧدا واﺟب ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳت وﻟﯽ اﮔر ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﺷود اﯾن
ﺟﮭﺎد واﺟب ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺷﮭﺎدی از ﺑرﺗرﯾن واﺟﺑﺎت و ﺑﮭﺗرﯾن
ﺷﮑل ﻓداﮐﺎری در اﺳﻼم اﺳت.
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ﺑﺎز ھم ﻣﺳﺄﻟﮫء ﮐﺷﺗن ﺷدن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ 8ﻧﺎه و 8رﻓﺗن ﻓرﺻت ﺗوﺑﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻧﮫ 8رﻓﺗﮫ.

ﺷﯾﺦ اﺣﻣد ﮐﻔﺗﺎرو ،ﻣﻔﺗﯽ اﻋظم ﺳورﯾﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :

ﺷﯾﺦ ﮐﻔﺗﺎرو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﮭﺎدت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺎ را ﺟﺎﯾز و ﻣﺷروع داﻧﺳﺗﮫ و ﻣﺟرﯾﺎن اﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت را ﺷﮭﯾد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد وﻋده ﺑﮭﺷت داده ﺷده اﻧد.
وی ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺿﺑط ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎد در اﺳﻼم ﺑﺎﺷد .از آن ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﻘﺻود و ﻣراد ،دﻓﺎع از اﻣت اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺗوﺟﮫ ظﺎﻟﻣﺎن ،ﻣﺣﺎرﺑﺎن و ﺣﺎﻣﯾﺎن آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ...
در ﭼﺎرﭼوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﻠﯽ و ﺿﺎﻣن ﻣﺻﻠﺣت اﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
درﺗﻣﺎم ﺣﺎﻻت ﻓوق ﻧﺑﺎﯾ0د ﻓراﻣ0وش ﮐ0رد ﮐ0ﮫ درﻋﻣ0ل اﺳﺗ0ـﺷﮭﺎدی ﺑ0ﺎ ﺗﺧﻧﯾ0ﮏ واﻣﮑﺎﻧ0ﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑ0ﯽ
اﻣروز ﮐﮫ ﺳﺑب ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ،زﺧﻣﯽ ﺷدن و ﻣﺗﺿرر ﺷدن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ 8ﻧﺎه 8ردﯾده و ﻣوﺟﺑﺎت
ﺧﺳﺎرات ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول را ﻋﺎﻣل ﺷده وﺳﺑب ﻗﺗل و8رﻓﺗن ﺟﺎن ،ﻣﺎل وﻣﻠﮑﯾت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ 8ﻧ0ﺎه
ﻣﯾﺷود ﺑﺎ ﻋﻣل اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ھﻣﯾن ﻋﻠﻣﺎء ﺳﻔﺎرش ﻣﯾﮑﻧﻧد ،درﻧظر 8رﻓﺗﮫ ﻧﮫ ﺷده وﻣﻧظور
ﻧﻣ00ﯽ ﺑﺎﺷ00د .ﺑ00ﮫ ﯾﻘ00ﯾن ا008ر اﯾ00ن ﻋ00ده از ﻋﻠﻣ00ﺎ ھ00م درﺻ00ورت اﯾ00ن ﺑ00ﯽ ﻋ00داﻟﺗﯽ ھ00ﺎ و ﻗﺗ00ل و ﮐﺷ00ﺗن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ 8ﻧﺎه ،وﻣﺗﺿرر ﺷدن ﻣﺎل و ﻣﻠﮑﯾت ﺷﺎن از اﺟ0رای ﻋﻣ0ل اﻧﺗﺣ0ﺎری وﯾ0ﺎ اﺳﺗﺷ0ﮭﺎدی
ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ھدف ﺧﯾر ﻧﯾز ،آﻧرا ﻣﺟﺎز ﻧداﻧﺳﺗﮫ و ﻣﻧﻊ ﻣﯾﮑردﻧد.

ﻓﺗوای ﻋﻠﻣﺎء ﻓﻠﺳطﯾن واردن:

ﻋﻠﻣﺎء ﻓﻠﺳطﯾن طﯽ ﻓﺗوای در ﻣورد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد :
اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺷﮭﺎدی ﯾﮏ ﻧوع ﺟﮭﺎد در راه ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ...و ﻣﺟرﯾﺎن اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎرز و زﻧده در ﺟﮭﺎد و ﻣﻘﺎوﻣت و ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺷﺎن داده اﻧد ،ﻋﻠﻣﺎی ﻗدﯾم و
ﻣﻌﺎﺻر ﻣﺷروﻋﯾت اﯾن ﻧوع ﻋﻣﻠﯾﺎت را ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده و راﺟﻊ ﺑﮫ آن ﻓﺗواھﺎﯾﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻣوده اﻧد.
ﻣﺷروﻋﯾت اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت از ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت و اﺟﻣﺎع ﺑﮫ وﺿوح ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن
اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﺷود ...ﻋﻠﻣﺎء اﻣت ﺑر اﯾن ﻣطﻠب ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ ھزار ﻧﻔر دﺷﻣن ﺣﻣﻠﮫ
ور ﺷود ،اﮔر ﻧﯾت وی از اﯾن ﮐﺎر ﭘﯾروزی ﺑر آﻧﺎن و وارد آوردن ﺧﺳﺎرات و ﺗرﺳﺎﻧدن آﻧﮭﺎ
ﺑﺎﺷد ،اﺗﻔﺎق دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺟﺎﯾز اﺳت ،و ﭼون ﻧﯾت ﺿرﺑﮫ زدن ﺑﮫ دﺷﻣن را داﺷﺗﮫ ﮐﺎر او
ﺻﺣﯾﺢ اﺳت و از ﻟﺣﺎظ ﺷرﻋﯽ ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﯽ ﻧدارد و ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ ﻗرآن اﺳت» :ﺗُر ِھﺑونَ ِﺑﮫ
ﻋدوﮐم. «...
ﻋدو ّ
ا ِ wو ﱠ
ﱠ
ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دﻓﺎع ﻣﻠﺗﮭﺎ را از وطن ﺧود و ﺟﻧﮕﯾدن ﺑﺎ دﺷﻣن ﻣﺗﺟﺎوز
را ﺑﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ ﺟﺎﯾز داﻧﺳﺗﮫ اﻧد«.
ﺷورای ﻓﻘﮭﺎی اردن در ﺳﺎل  ١٣٧۵ه  .ش ﻓﺗوای ﻣﺷﮭوری را طﯽ ﻧﺷﺳﺗﯽ ﺻﺎدر ﻧﻣودﻧد ،
وطﯽ ﺑﯾﺎﻧﯽ  ،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣﺎری » اﺳﺗﺷﮭﺎدی« در اﺳراﺋﯾل ﻣﺻداق ﺷﮭﺎدت در راه ﺧدا
ﻧﺎﻣﯾدﻧد.
اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠﻖ اﯾن ﻋﻠﻣﺎء ﻓﺗوای ﺧوﯾش را ﺑﮫ آﯾﺎت ﻗرآﻧ0ﯽ  ،اﺣﺎدﯾ0ث ﻧﺑ0وی  ،ورواﯾ0ﺎت اﺳ0ﻼﻣﯽ
ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ ،وﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺣدﯾث ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد آﻧﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺣدﯾﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ :از
ﺣﺎﮐم رواﯾت ﮔردﯾده اﺳت.
درﯾن ﺣدﯾث آﻣده اﺳت :ﻣردی از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﭘرﺳﯾد ﯾﺎ رﺳ0ول ﷲ  ،آﯾ0ﺎ اﮔ0ر
ﺑر ﻣﺷرﮐﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧم وﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ﻣرگ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺟﻧﮕم  ،داﺧل ﺟﻧت ﺧواھم ﺷ0د ؟ ﭘﯾ0ﺎﻣﺑر ﺻ0ﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود ﺑﻠﯽ  .آن ﻣرد ھم ﭘس از ﺷ0ﻧﯾدن ﺳ0ﺧﻧﺎن ﭘﯾ0ﺎﻣﺑر ﺻ0ﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ0ﮫ وﺳ0ﻠم
ﺑﮫ ﺻﻔوف ﻣﺷرﮐﺎن ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷد وﺗﺎ ﻣرگ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺟﻧﮕـد.
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وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت اﯾن اﻣر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﮭﺎد وﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ دﺷﻣن
آن ﻋﺻ00ر اﺳ00ت ﮐ00ﮫ درﻧﺗﯾﺟــ00ـﮥ ﻋﻣ00ل اﻧﺗﺣ00ﺎري و اﺳﺗﺷ00ﮭﺎدی ﺻ00رف و ﺻ00رف وﯾ00ﺎ ﺑ00ﮫ ﺻ00ورت
اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺑب ﻗﺗل ،ﮐﺷﺗن و ﯾﺎ ﺗﺧرﯾب دﺷ0ﻣن ﻣﯾ 0رد .آﻧﮭ0م ﺑ0ﺎ وﺳ0ﺎﯾل ﮐ0ﮫ درﻋﻣ0ل ﺻ0رف دﺷ0ﻣن
ﻣﺗﺿرر وﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
اﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳـﮥ اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺧﺎطر ﻋدم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﻋﻣ0ل اﻧﺗﺣ0ﺎری اﻣ0روزی دارد ﮐ0ﮫ ﮐ0ﮫ ﺑ0ﺎ اﻣﮑﺎﻧ0ﺎت
ﻓﻧﯽ و ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣدرن ﺳﺑب ﮐﺷﺗن و ﺿرر ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھ0ﺎی ﺑ0ﯽ 8ﻧ0ﺎه و ﯾ0ﺎ ﺿ0رر ﺑ0ﮫ ﻣ0ﺎل و ﺟ0ﺎن
اﻧﺳﺎن ﺑﯥ 8ﻧﺎه وﺣﺗﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف دﺷﻣن ﻣﺷﺗرک ﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود ،ﻣﯾ ردد ﻟذا ﻣ0ورد
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ وﻗﯾﺎس ﻧدارد و داﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد .درﺷراﯾط و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣدرن ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ وﮐﺎرا ﺑودن ﺳﻼح
ھﺎی ﮐﺷﻧده ﻓرﺻت دادن ﺗوﺑﮫ ﻧﯾز ﺣﺗﯽ از اﻧﺳﺎن ﻣﺗﺧﻠف 8رﻓﺗﮫ ﺷده و ﻣوﺿوع را از ﻗﯾ0ﺎس ﺑ0ﮫ
ﺣدﯾث ﻓوق ﺟدا و اﺳﺎﺳﺎ ً ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﺑررﺷرﻋﯽ ﺟواز ﻣﺳﺄﻟﮫ را ﻧﻔﯾﮫ ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾ ر
ﻣﯾﮑﺷد ﮐﮫ ﺳﺑب ﺣرﻣت ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎری ﻣﯾﺷود.
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم در اﻣر ﻣﻘدس ﺟﮭ0ﺎد ﺑ0ر ھﻣ0ﮫ اھ0داف ﺟﻧﮕ0ﯽ دوران ﺟﺎھﻠﯾ0ت ﮐ0ﮫ ﻣﻧﺟ0ر ﺑ0ﮫ ﭼ0ور
وﭼﭘﺎول  ،ﺗﺧرﯾب ووﯾراﻧ0ﯽ وﺗﺟ0ﺎوز ﺑ0ﮫ ﻋﻔ0ت زﻧ0ﺎن وﻗﺳ0ﺎوت ﺑ0ﺎ ﻧﺎﺗواﻧ0ﺎن وﻧ0وزادان واطﻔ0ﺎل
وﻧﺎﺑودی ﮐﺷﺗزار ھﺎ وﻓﺳﺎد در روی زﻣﯾن ﻣﯾﺷود ﺧﺎﺗﻣﮫ داد.
ﺟﻧﮓ در دﯾ0ن ﻣﻘ0دس اﺳ0ﻼم ﺑ0ﮫ ﮐﻠﻣ0ﮫ ﻣﻘ0دس ﺟﮭ0ﺎد ﺗﻐﯾﯾ0ر ﻧ0ﺎم ﯾﺎﻓ0ت  .واﻣ0ر ﺟﮭ0ﺎد ﮐ0ﮫ ﻣﻔ0ﺎھﯾم
وﺳﯾﻊ دارد او ﺟﮭﺎد ﺑ0ﺎ ﻧﻔ0س ﺧ0وﯾش آﻏ0ﺎز و ﺑ0ﮫ ﺟﮭ0ﺎد ﻣﺳ0ﻠﺣﺎﻧﮫ درﺻ0ورت داﺷ0ﺗن ﺷ0راﯾط اوج
ﻣﯾ ﯾ00رد ،ﺑ00رای ﺧ00دﻣت اھ00داف ﺷ00راﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ وﻣﻘﺎﺻ00د واﻻ وﻏﺎﯾ00ﺎﺗﯽ ﭘﺳ00ﻧدﯾده ﻣﯾﺑﺎﺷ00د .اﯾ00ن
ﺑرﺧورد ﻧﯾﮏ و اﻧﺳﺎﻧﻲ وداﺧل ﻗواﻋد ﺑوده ﮐﮫ دﯾن اﺳﻼم ﺑﮫ ﻗﻠب ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﮐرۀ زﻣ0ﯾن راه
ﯾﺎﻓﺗ00ﮫ و از اﻧﺳ00ﺎن وﺣﺷ00ﯽ ﻗﺻ00ﯽ اﻟﻘﻠ00ب وﻣﺗﺧﻠ00ف اﻧﺳ00ﺎن ﺑ00ﺎ ﺑﻠﻧ00د ﺗ00رﯾن درﺟ00ﮫ و ﻧﻣوﻧ00ﮫء اﺧﻼﻗ00ﯽ
ﺳﺎﺧﺗﮫ .ﻣﺳﻠم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده ﺑدون اﯾﻧﮑوﻧﮫ ﻓﺿﺎﯾل ﻧﯾﮏ ﺑ0ﮫ زور ﺷﻣﺷ0ﯾر وﻗﺻ0ﺎوت ﺑ0ﮫ
ﻗﻠب اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی داﺧل ﺷده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت وﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
ﺟﮭﺎد اﺳﻼم ﻋﺑﺎرت از ﻣﺟﺎھدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﭼﻧﮕﺎل ﻧظﺎم ﺟور وﺳﺗم درﭼوﮐﺎت ﻗواﻋد
واﺻ00ول ﻣﻌ00ﯾن رھ00ﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷ00ﯾده وﺑ00رای ﺑرﻗ00راری ﻧظ00ﺎم ﻋ00داﻟت واﻧﺻ00ﺎف ودر ﻧﮭﺎﯾ00ت در ﺑ00ر
ﻗراری ﻧظﺎﻣﯾﮑﮫ ﻧﯾروﻣﻧد ﺗوان ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐردن ﺣﻖ ﺿﻌﯾف را از دﺳ0ت داده ودرﺻ0ورت ﺗﺧﻠ0ف
ﻣورد ﭘﯾ رﻋدﻟﯽ وﻗﺿﺎﯾﯽ ﻗرار 8رﻓﺗﮫ وﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻋداﻟت ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
در ﺣدﯾﺛﯽ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﺑرﯾده از ﭘدرش رواﯾت ﻧﻣوده اﺳت :ﭼ0ون رﺳ0ول ﺻ0ﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ0ﮫ وﺳ0ﻠم
ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧواﻧﯽ ﻗوﻣﺎﻧدان وﺳر ﻟﺷﮑر ﺳﭘﺎه ﯾ0ﺎ ﺳــ0ـرﯾﮫ )08روه 08روپ ﮐوﭼ0ﮏ ﺟﮭ0ﺎدی( ﻣ0ﯽ
ﻓرﺳ00ﺗﺎد اورا ﺑ00ﮫ رﻋﺎﯾ00ت ﺗﻘ00وی در ﻣ00ورد ﻧزدﯾﮑ00ﺎﻧش وﻣﻘرﺑ00ﺎﻧش ﺗوﺻ00ﯾﮫ ﻣﯾﻔرﻣ00ود واز او
ﻣﯾﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھﻣراھش ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﭘﺳﻧدﯾده رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾ0د  .اﻧﮕ0ﺎه ﻣ0ﯽ ﻓرﻣ0ود » :
ﺟﮭﺎد وﭘﯾﮑﺎر ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا ودر راه ﺧدا ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑ0ﮫ ﺧداوﻧ0د ﮐـﻔ0ـر ورزﯾ0ده اﻧ0د  ،ﭘﯾﮑ0ﺎر
ﮐﻧﯾد اﻣ0ﺎ ﺧﯾﺎﻧ0ت وﻧ0ﺎﺟواﻧﻣردی ﻣﮑﻧﯾ0د ُ ،ﻣـﺛ0ـﻠﮫ ﻣﮑﻧﯾ0د وﮐ0ودﮐﯽ را ﻣﮑﺷ0ﯾد ُ ) « ...ﻣـﺛ0ـﻠﮫ ﺑ0ﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ ﺳﯾرت ﮐردن و ﯾﺎ ﻣﺛﻼً 8وش و ﺑﯾﻧﯽ ﺑرﯾدن اﺳت( .
ﭘﯾ00ﺎﻣﺑر اﺳ00ﻼم ﺑ00ﮫ آﺳ00ﺎﻧﮕﯾری ﻧﯾ00ز ﻓرﻣ00ﺎن داده وﻣ00ﯽ ﻓرﻣﺎﯾ00د  » :آﺳ00ﺎن ﮔﯾرﯾ00د وﺳ00ﺧﺗﮕﯾری
ﻣﮑﻧﯾ0د ،ﻣ0ردم را ﺑ0ﮫ ﺧ00ود ﮔ0راﯾش دھﯾ0دواز ﺧ00ود ﻣراﻧﯾ0د « )ﺻ0ﺣﯾﺢ ﻣﺳ00ﻠم ج ٢ص  ٨٢و ٨٣
اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺻﻐﯾر  ،طﺑراﻧﯽ ج  ١ص ( ١٨٧ ، ١٢٣
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﮔر ﺷﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻗوﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﯾد  ،ﺑر آﻧﺎن ﺣﻣﻠ0ﮫ و ﯾ0ورش ﻧﻣ0ﯽ
ﺑُـرد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺳﭘﯾده ﻣﯽ دﻣﯾد.
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ﺧودﮐُـﺷـﯽ  ،ٳﻧـﺗـﺣﺎری  ،ٳﺳﺗـﺷﮭـﺎدی
از ﺳوزاﻧدن ﻣردم در آﺗش اﮐﯾدآ ﻣﻧﻊ ﮐرده ﺑود .از ﮐﺷﺗن ﮐﺳ0ﯽ ﮐ0ﮫ در ﺑ0ـﻧد اﺳ0ت واز زدن
وﮐﺷﺗن زﻧﺎن واز ﻏﺎرت وﭼﭘﺎول ﻧﮭﯽ ﮐرده وﻓرﻣود  » :ﻣﺎل ﻏﺎرﺗﯽ از ﮔوﺷت ﻣ0ردار ﺣ0ﻼل
ﺗر ﻧﯾﺳت « ھﻣﭼﻧﯾن از ﺗﺑﺎه ﻧﻣودن ِﮐﺷت وﻧﺳل وﺑُـرﯾدن در ﺧﺗﺎن ،ﻣﻧﻊ ﻓرﻣوده اﺳت .
در ھﻧﮕﺎم ﻓﺗﺢ ﻣﮑ0ﮫ ھ0داﯾﺎت اﮐﯾ0د ﺻ0ﺎدر ﻓرﻣ0ود  » :ﺑ0ﮫ ھ0ﯾﭻ وﺟ0ﮫ ﻣﺟ0روح واﺳ0ﯾر را ﻣﮑﺷ0ﯾد
وﻓراری را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﮑﻧﯾد« .
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﮐرم ﷲ وﺟﮭ0ﮫ رواﯾ0ت اﺳ0ت ﮐ0ﮫ رﺳ0ول ﺻ0ﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ0ﮫ
وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت » از ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾری ﺳـم )زھــر ( در ﺷﮭر ھﺎی ﻣﺷ0رﮐﯾن ﻧﮭ0ﯽ ﮐ0رده اﺳ0ت.
ﭘﯾ00ﺎﻣﺑر ﺧ00دا از ﮐ 0ـﺷﺗن زﻧ00ﺎن واطﻔ00ﺎل در ﺟﻧ00ﮓ ﻣﻧ00ﻊ ﻓرﻣ00وده اﻧ00د ﻣﮕ00ر اﯾﻧﮑ00ﮫ در ﮐ00ﺎ ر زار
ﺟﻧﮓ ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد« .
در اﺣﺎدﯾث ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﺗذﮐر رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ  :ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد ﺻﻠ} ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم زﻣﺎﻧﻲ
ﮐﮫ ﮔروھﮭﺎۍ ﺣرﺑﻲ وﻧظﺎﻣﻲ ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺳوي ﺟﺑﮭﺎت اﻋزام ﻣﯾداﺷت ،اﮐﯾدآ ﺑ0ﮫ اﯾﺷ0ﺎن ھ0داﯾت
ﻣﯾﻔرﻣود :
)  ...وﻻ ﺗﻘﺗﻠوا ﺷﯾﺧﺂ ﻓﺎﻧﯾﺂ وﻻ طﻔﻼ ﺻﻐﯾرآ وﻻ اﻣرآة وﻻ ﺗﻐﻠو ا واﺻﻠﺣوا واﺣﺳﻧوا ان ﷲ ﯾﺣب
اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ( ) اﻟﺷﺎﻣﻲ .( ٦ / ٧ : ١٣١٤
) ﻣوﺳﻔﯾدان  ،ﭘﯾرﻣردان  ،اطﻔﺎل وزﻧﺎن را ﺑﻘﺗل ﻧرﺳﺎﻧﯾد  ،ﺧﯾﺎﻧت ﻧﮑﻧﯾد  ،ﺻﻠﺢ را در ﭘﯾش
ﮔﯾرﯾد  ،ﻧﯾﮑﻲ ﮐﻧﯾد  ،ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻧﯾﮑو ﮐﺎران را دوﺳت دارد(.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ ﺳﭘﺎھﯾﺎن وﻣﺟﺎھدﯾن ﺧوﯾش اﮐﯾدآ دﺳﺗور ﻣﯾداد :
» اي ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا ! ﺑراي ﺧدا ودر راه ﺟﮭﺎد ﮐﻧﯾد  ،وھﻣﯾﺷﮫ از درﮔﺎه ﭘرورد8ﺎر ﮐﻣﮏ و
اﺳﺗﻌﺎﻧت ﺟوﯾﯾد .

اي ﻣردم!

ﮐﻔﺎر را ﭘس از ﮐﺷﺗن » ُﻣـﺛـﻠﮫ « ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد  ،ﯾﻌﻧﻲ ﭼﺷم و ﮔوش و ﺑﯾﻧﻲ و دﯾﮕر اﻋﺿﺎء آﻧﺎن را
ﻧﺑرﯾد  ،اطﻔﺎل و زﻧﺎن و ﭘﯾرﻣردان و راھﺑﺎن آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻧرﺳﺎﻧﯾد و درﺧﺗﺎن آﻧﺎن را ﺟــــزء
در ھﻧﮕﺎم ﺿرورت ﻧــﺑُــرﯾد  ،و ھر ﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﻔر از ﺷﻣﺎ ﻣﺷرﮐﻲ را اﻣﺎن دھد  ،اﻣﺎن او را
ﻣﺣﺗرم ﺷﻣرده و اﻣﺎﻧش دھﯾد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ آن ﻣﺷرک ﮐﻼم ﺧدا را ﺑﺷﻧود .ھرﮔﺎه اﺳﻼم اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣود
ﺑراي ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود  ،و اﮔر اﺳﻼم اﺧﺗﯾﺎر ﻧﮑرد ﺑﮫ ﺟﺎي ﺧود ﺑرﮔــردد و از ﺧداوﻧد ﺗوﻓﯾﻖ
ﺟﮭﺎد را ﺑﺧواھﯾد.
ای ﻣﺳــﻠــﻣﺎﻧـــﺎن!
ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻧﺧﻠﺳﺗﺎن ھﺎ را ﻧﺳوزاﻧﯾد  ،و ﮐﺳﻲ را ﺑﮫ آب ﻏرق ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد  ،درﺧﺗﺎن ﻣﯾوه دار را از
رﯾﺷﮫ و ﺑن ﻧﮑﻧﯾد و زراﻋت و ﻣﺣﺻول آﻧﮭﺎ را آﺗش ﻧزﻧﯾد«.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻌدادی ﮐﺛﯾر ی از ﻋﻠﻣﺎء وﻓﻘﮭﺎی اﺳ0ﻼم ﺑ0راه اﻧ0داﺧﺗن اﻋﻣ0ﺎل اﻧﺗﺣ0ﺎری ﮐ0ﮫ ﻣوﺟ0ب
ﻗﺗل ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﺎن ﺑﯾﮕﻧﺎه ﺑﺧﺻوص اطﻔ0ﺎل وزﻧ0ﺎن ﻣﯾﮕ0ردد ﺣ0رام اﻋ0ﻼن داﺷ0ﺗﮫ  .وﻣﯾﮕوﯾﻧ0د ﮐ0ﮫ
اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده  ،ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﺟﺎی در ﺑﮭﺷت داﺧل ﻧﻣﯾﺷود.
ﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز آل ﺷﯾﺦ ﻣﻔﺗﯽ ﮐﺷور ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی وﺷﯾﺦ اﻻزھر ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺳﯾد
طﻧطﺎو ی  ،طورﯾﮑﮫ ﻓوﻗﺂ ﺑدان اﺷﺎره ﻧﻣودﯾم  ،طﯽ ﻓﺗوی ھﺎی ﺷرﻋﯽ اﻋﻼم داﺷت اﻧد ﮐﮫ :
ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت در ﺻورﺗﯽ اﺳﺗﺷﮭﺎدی اﺳت وﻣورد ﻗﺑول ﺷرع اﺳت  :ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﺟﺎوزﯾن
وﻣراﮐز ﻧظﺎﻣﯽ ﺻورت ﮔﯾرد  ،ﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﮐودﮐﺎن وزﻧﺎن واﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﮕﻧﺎه .

ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺳﯾد طﻧطﺎوی ﻣﯾﮕوﯾد :
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ﺧودﮐُـﺷـﯽ  ،ٳﻧـﺗـﺣﺎری  ،ٳﺳﺗـﺷﮭـﺎدی
» اﮔر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﮕﻧﺎه ﺑﻘﺗل ﺑرﺳد ،درآن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ وﺟﮫ ﺷرﻋﯽ ﺑرای اﯾن ﻧوع ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻣﯽ
ﺑﯾﻧم وآن را ﺟﮭﺎد در راه ﺧدا ﻧﻣﯽ داﻧم « .
ﭘرھﯾ00ز ازﻗﺗ00ل ﻧﻔ00س در اﺳ00ﻼم ﺧدواﻧ00د ﻣﺗﻌ00ﺎل در ) آﯾ00ﮫ  ۶٨ﺳ00وره ﻓرﻗ00ﺎن ( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾ00د  »:وﻻ
ﯾﻘﺗﻠون اﻟﻧﻔس اﻟﺗﯽ ﺣرم ﷲ اﻻ ﺑﺎﻟﺣﻖ « »آﻧ0ﺎن اﻧﺳ0ﺎﻧﯽ را ﮐ0ﮫ ﺧداوﻧ0د رﯾﺧ0ﺗن ﺧ0وﻧش را ﺣ0رام
ﺷﻣرده –ﺟز ﺑﮫ ﺣﻖ – ﻧﻣﯽ ﮐﺷد «
در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﮔﻧﺎه اﻧﺳﺎن ﮐﺷﯽ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺳﺧت ﺑوده وﻣﺟﺎزات ﺷدﯾدی ﺑرای آن ﻗ0رار
داده ﺷده اﺳت ؛ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
» وﻣن ﯾﻘﺗل ﻣؤﻣﻧﺎ ﻣﺗﻌﻣدآ ﻓﺟ0زوه ﺟﮭ0ﻧم ﺧﺎﻟ0دآ ﻓﯾﮭ0ﺎ وﻏﺿ0ب ﷲ ﻋﻠﯾ0ﮫ وﻟﻌﻧ0ﮫ واﻋ0د ﻟ0ﮫ ﻋ0ذاﺑﺎ
ﻋظﯾﻣﺎ « ) ﺳوره ﻧﺳﺎء آﯾﮫ ( ٩٣ :
» وﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓرد ﻣؤﻣﻧﯽ را از روی ﻋﻣد ﺑﮑﺷد ) از اﯾﻣﺎن او ﺑﺎﺧﺑر ﺑوده وﺗﺟﺎوز ﮐﺎراﻧ0ﮫ اورا
ﺑﻘﺗ00ل ﺑرﺳ00ﺎﻧد وﭼﻧ00ﯾن ﻗـﺗ 0ـﻠﯽ را ﺣ00ﻼل ﺑداﻧ00د  ،ﮐ00ﺎﻓر ﺑﺷ00ﻣﺎر ﻣ00ﯽ آﯾ00د و( ﮐﯾﻔ00ر او دوزخ اﺳ00ت
وﺟﺎوداﻧﮫ در آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد وﺧداوﻧد ﺑر او ﺧﺷ0م ﻣ0ﯽ ﮔﯾ0رد و او را از رﺣﻣ0ت ﺧ0ود ﻣﺣ0روم
ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑرای او ﻋذاب ﺑزرﮔﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد « .
در اﯾ00ن آﯾــ00ـﮥ ﻣﺑﺎرﮐ00ﮫ ﭘروردﮔ00ﺎر ﻣ00ﺎ ﭼ00ﺎر ﮔوﻧ00ﮫ ﻣﺟ00ﺎزات ﺷ00دﯾدی را ﺑ00رای ﻗﺎﺗ00ل وﻣ00رﺗﮑﺑﯾن
اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺷﻧﯾﻊ ﻣﻘرر ﻓرﻣوده اﺳت:

 -١ﺧﻠود وﺟﺎوداﻧﮕﯽ در دوزخ .
 -٢ﻏﺿب اﻟﮭﯽ .
 -٣ﻟﻌﻧت ﺧدا.
 -۴ﻋذاب ﺑزرگ .

ھﻣﭼﻧﺎن ﺧداوﻧد ﭘﺎک در ) آﯾﮫ  ٣٢ﺳورۀ ﻣﺎﺋده ( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
» ﻣن ﻗﺗل ﻧﻔﺳﺂ ﺑﻐﯾر ﻧﻔس او ﻓﺳﺎد ﻓ0ﯽ اﻻرض ﻓﮑﺎﻧﻣ0ﺎ ﻗﺗ0ل اﻟﻧ0ﺎس ﺟﻣﻌﯾ0ﺂوﻣن أﺣﯾ0ﺎ ھ0ﺎ ﻓﮑﺎﻧﻣ0ﺎ
أﺣﯾﺎ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﺂ «.
» ھر ﮐس اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑدون ارﺗﮑﺎب ﻗﺗل  ،ﯾﺎ ﻓﺳ0ﺎد در زﻣ0ﯾن ﺑﮑﺷ0د  ،ﭼﻧ0ﺎن اﺳ0ت ﮐ0ﮫ ﮔ0وﺋﯽ
ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﮐﺷﺗﮫ اﺳت وھر ﮐس اﻧﺳﺎﻧﯽ را از ﻣرگ رھﺎﺋﯽ ﺑﺧﺷد  ،ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﮔوﺋﯽ ھﻣﮫ ﻣردم را زﻧده ﮐرده اﺳت «.

ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎء ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد:

ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺳﻼح ﮐﺷﻧده اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﯾﮕﻧﺎه را ﺑﻘﺗل ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد و اﻓراد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﯾﺗرﺳﺎﻧد
واﻣﻧﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺧطر ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد  .ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان » ﻣﺣﺎرب ﺑﺎ ﺧدا
وﻣﻔﺳد ﻓﯽ اﻻرض « ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده وﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ دارد اورا ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﻋدام ﻧﻣﺎﯾد.
طورﯾﮑﮫ ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن در ﻣورد ﺣﮑم ﺻرﯾﺢ واﺷﮑﺎر را ﺑﯾﺎن ﻓرﻣوده ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
» اﻧﻣﺎ ﺟ0زاؤ ااﻟ0ذﯾن ﯾﺣ0ﺎرﺑون ﷲ ورﺳ0وﻟﮫ وﯾﺳ0ﻌون ﻓ0ﯽ اﻻرض ﻓﺳ0ﺎدا آن ﯾﻘﺗﻠ0وا او ﯾﺻ0ﻠﺑوا او
ﺗﻘطﻊ اﯾدﯾﮭم وارﺟﻠﮭم ﻣ0ن ﺧ0ﻼف او ﯾﻧﻔ0وا ﻣ0ن اﻻرض ذﻟ0ﮏ ﻟﮭ0م ﺧ0زی ﻓ0ﯽ اﻟ0دﯾﻧﺎ وﻟﮭ0م ﻓ0ﯽ
اﻻﺧرة ﻋذاب ﻋظﯾم « ) ﻣﺎﺋده  :آﯾﮫ  » ( ٣٣ﮐﯾﻔر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ) ﺑر ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷ0ورﻧد
وﺑر اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت ﻣﯽ ﺗﺎزﻧد وﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ( ﺑﺎ ﺧدا وﭘﯾﻐﻣﺑرش ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد  ،ودر روی زﻣ0ﯾن )
ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد اﻣﻧﯾت ﻣردم وﺳﻠب ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ  ،ﻣﺛﻼ از راه رھزﻧﯽ وﻏ0ﺎرت ﮐﺎرواﻧﮭ0ﺎ ( دﺳ0ت ﺑ0ﮫ
ﻓﺳﺎد ﻣﯽ زﻧﻧ0د  ،اﯾ0ن اﺳ0ت ﮐ0ﮫ ) در ﺑراﺑ0ر ﮐﺷ0ﺗن ﻣ0ردم ( ﮐﺷ0ﺗﮫ ﺷ0وﻧد  ،ﯾ0ﺎ ) در ﺑراﺑ0ر ﮐﺷ0ﺗن
ﻣردم ﻏﺻب اﻣوال ( ﺑﮫ دار زده ﺷوﻧد  ،ﯾﺎ )در ﺑراﺑر راھزﻧﯽ وﻏﺻب اﻣ0وال  ،ﺗﻧﮭ0ﺎ ( دﺳ0ت
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وﭘﺎی آﻧﺎن در ﺟﮭت ﻋﮑس ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرﯾده ﺷ0ود  ،وﯾ0ﺎ اﯾ0ن ﮐ0ﮫ ) درﺑراﺑ0ر ﻗط0ﻊ طرﯾ0ﻖ وﺗﮭدﯾ0د ،
ﺗﻧﮭﺎ( از ﺟ0ﺎﯾﯽ ﺑ0ﮫ ﺟ0ﺎﯾﯽ ﺗﺑﻌﯾ0د ﮔردﻧ0د وﯾ0ﺎ زﻧ0داﻧﯽ ﺷ0وﻧد  .اﯾ0ن رﺳ0واﯾﯽ آﻧ0ﺎن در دﻧﯾ0ﺎ اﺳ0ت ،
وﺑرای ﺷﺎن در آﺧرت ﻋذاب ﺑزرﮔﯽ اﺳت « .

در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم وﺿﻊ ﻗﺎﻧون ط0وری ﻋﺎدﻻﻧ0ﮫ ﺗﻧظ0ﯾم وﭘ0ﯾش ﺑﯾﻧ0ﯽ ﮔردﯾ0ده اﺳ0ت
ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﻧطﻔﮫ ﻣﻧﻌﻘده دررﺣم ﻣﺎدر ھم ﺗﺟﺎوز ﺻورت ﮔﯾ0رد  ،آﻧ0را ﮔﻧ0ﺎه ﮐﺑﯾ0ره
ﻣﺣﺳوب داﺷﺗﮫ ودﯾت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑرای ﻣﺗﺧﻠف وﺿﻊ ﻧﻣوده اﺳت.

ﮔﻧ000ﺎه ﻗﺗ000ل ﻧﻔ000س در ﮔﻔﺗ000ﺎر ﭘﯾ000ﺎﻣﺑر اﺳ000ﻼم ﭘﯾ000ﺎﻣﺑر ﺻ000ﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ000ﮫ وﺳ000ﻠم ﻓرﻣ000وده اﺳ000ت :
ھر ﮔﺎه دوﻧﻔر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑدون ﺣﻖ ﺷﻣﺷﯾر ﺑﮫ روی ھم ﮐﺷﯾدﻧد وﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ در ﻣﯾﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷد
 ،ھر دو اھل ﺟﮭﻧم ﺧواھﻧد ﺑ0ود  ،ﯾﮑ0ﯽ از ﺻ0ﺣﺎﺑﮫ از ﭘﯾ0ﺎﻣﺑر ﺻ0ﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ0ﮫ وﺳ0ﻠم ﭘرﺳ0ﯾدﻧد :
ﻣﻘﺗول ﭼرا اھل ﺟﮭﻧم ﻣﯾﺷود ؟ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ0ﮫ وﺳ0ﻠم در ﺟ0واب ﻓرﻣودﻧ0د  » :ﻻﻧ0ﮫ اراد
ﻗﺗﻼ « زﯾر ﻣﻘﺗول ﻧﯾز اراده وﻧﯾت ﮐﺷﺗن طرف ﻣﻘﺎﺑل را ﮐرده ﺑود  ،ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣرادش ﻧرﺳ0ﯾد
وﺧودش ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .
در ﺣدﯾث دﯾﮕری از اﺑو ﺳﻌﯾد ﺧدری رواﯾت اﺳت  :ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺧﺑ0ر دادﻧ0د
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎ ن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده  ،وﻟﯽ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺗﻠش ﮐﯾﺳت  .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻ0ﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ0ﮫ
وﺳﻠم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺛر ﻗﮭر در ﭼﮭره ﻣﺑﺎرﮐش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺑود  ،ﺑﮫ ﻣﺳﺟد رﻓت وﺑر ﻣﻧﺑر ﻗرار ﮔرﻓت
وﭘس از ﺣﻣد وﺛﻧﺎ ﮔﻔت :
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود وﮐﺳﯽ از ﻗﺎﺗل او ﺧﺑر ﻧدارد ! ﻗﺳم ﺑﮫ ﺧداوﻧ0دی ﮐ0ﮫ ﺟ0ﺎﻧم در اﺧﺗﯾ0ﺎر
او اﺳت  .ھر ﮔﺎه اھل آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ وزﻣﯾن ﺑرای ﮐﺷ0ﺗن ﯾ0ﮏ ﻧﻔ0ر ﻣ0ؤﻣن اﺗﻔ0ﺎق ﮐﻧﻧ0د  ،ﯾﺎﺑ0ﮫ آن
راﺿﯽ ﺷوﻧد  ،ﺧداوﻧد ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را وارد آﺗش دوزخ ﮔرداﻧ0د ! ﻗﺳ0م ﺑ0ﮫ ﺧ0دا ھ0ر ﺷﺧﺻ0ﯽ از
روی ظﻠم ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑزﻧد  ،در روز ﻗﯾﺎﻣت در ﻣﯾ0ﺎن آﺗ0ش دوزخ ﻣﺛ0ل آن ﺗﺎزﯾﺎﻧ0ﮫ
را ﺑﮫ او ﻣﯾزﻧﻧد .
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ 8ﻔﺗﮫ آﻣدﯾم ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼم ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ  :اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﺣ0ﻖ ﻧ0دارد  ،ﺣﯾ0ﺎت
وزﻧدﮔﯽ را از دﯾﮕران ﺳﻠب ﮐﻧد ،اﺟﺎزه ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ھم ﺧﺎﺗﻣﮫ دھد وﯾﺎ ﻋﻣ0ل
را اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧود ﮐﺷﯽ 8ردد.
ﻧﻔس ﻧﻌﻣﺗﯽ از ﻧﻌﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎ ر ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻋطﺎء ﻓرﻣوده اﺳت .زﻧدﮔﯽ اﺳت
ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﯾر ﻧﻌﻣت ﺗوﺳط ھﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﺳر واﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯾﮕردد .ﺑ0دﯾن اﺳ0ﺎس ﺣﻔ0ظ
اﯾن ﻧﻌﻣت اﻟﮭﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳؤﻟﯾت ھﺎی ووظﺎﯾف اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﮐﺷﺗن دﯾﮕ0ران  ،ﺣ0رام وﮔﻧ0ﺎه اﺳ0ت ،ﺧودﮐﺷ0ﯽ وﯾ0ﺎ اﻧﺗﺣ0ﺎر
ھم ﻧوﻋﯽ ﺟرم واﻧﺣراف از اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ اﯾد .
ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﺣﺎر در ﺟﺎﻣﻌ0ﮫ ای ﮐ0ﮫ ﺑ0ر اﺳ0ﺎس ﻣﻌﯾ0ﺎر ھ0ﺎی اﺳ0ﻼﻣﯽ ﺑﻧ0ﺎء ﺷ0ده ﺑﺎﺷ0د ،ﮔﻧ0ﺎه
وﻗﺗل ﻧﻔس ﻣﺣﺳ0وب ﻣﯾﺷ0ود ﻗﺗ0ل ﻧﻔ0س ﮐ0ﮫ ﭘروردﮔ0ﺎر ﺑ0ﺎ ﻋظﻣ0ت ﻣ0ﺎ از آن ﻣﺳ0ﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺟ0دآ
ﻣﻧﻊ ﻓرﻣوده اﺳت .
ﺧداوﻧد ﭘﺎک ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾ0د  » :وﻻ ﺗﻘﺗﻠ0وا اﻧﻔﺳ0ﮑم ان ﷲ ﮐ0ﺎن ﺑﮑ0م رﺣﯾﻣ0ﺎ وﻣ0ن ﯾﻔﻌ0ل ذﻟ0ﮏ ﻋ0دواﻧﺂ
وظﻠﻣﺂ ﻓﺳوف ﻧﺻﻠﯾﮫ ﻧﺎرآ وﮐﺎن ذﻟﮏ ﻋﻠﯽ ﷲ ﯾﺳﯾرا «
) ﺧود را ﻣﮑﺷﯾد ودﺳﺗﺧوش ھﻼک وﺗﺑﺎھﯽ ﻣﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت  .ھر
ﮐﮫ از روی ﺗﺟﺎوز وﺳﺗم وظﻠم ﭼﻧﯾن ﮐﻧد  ،ﺑﮫ زودی او را در آﺗش دوزخ ﺧواھﯾم اﻓﮕﻧد
واﯾن ﺑرای ﺧدا آﺳﺎن اﺳت ( .
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ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﮐرم ﷲ وﺟﮭﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :

»ﻣؤﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھر طرﯾﻖ اﻻ ﺧودﮐﺷﯽ ﺑﻣﯾرد «
در دﯾ00ن اﺳ00ﻼم  ،ﺿ00ﻣﺎﻧت اﺟراﯾ00ﯽ ﻣﻣﻧوﻋﯾ00ت ﺧ00ود ﮐﺷ00ﯽ  ،ﺑ00ر ﭘﺎﯾ00ﮫ اﺻ00ول وﻣﺑ00ﺎﻧﯽ ﻋﻘﯾ00دﺗﯽ
واﺧﻼﻗﯽ اﺳﺗوار اﺳت  .ﻣؤﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا ﺑر ﺟﮭﺎن واﻧﺳ0ﺎن اﻋﺗﻘ0ﺎد ﮐﺎﻣ0ل
دارد وﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾش ﺣﺎﮐم ﺳ0ﺎﺧﺗﮫ وھ0ﯾﭼﮑس
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺣﻖ ﺧداداد را از اﻧﺳﺎن ﺳﻠب ﮐﻧد  .ﻓرد ﻣؤﻣن در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ودر ﻣواﺟﮭ0ﮫ
ﺑ000ﺎ ﻣﺳ000ﺎﺋل وﻣﺷ000ﮑﻼت روزﻣ000ره ،ﺑ000ﺎ ﺗ000ﻼش وﮐوﺷ000ش وﻧﯾ000روی اﯾﻣ000ﺎن  ،از اﻟط000ﺎف ورﺣﻣ000ت
ﭘروردﮔﺎر ﻧﺎ اﻣﯾد ﻧﻣﯽ ﺷود  ،ﺗﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﺧود ﮐﺷﯽ ﮐﻧد  .در ﻧﺗﯾﺟﮫ  ،اﮔر اﻧﺳﺎن ھﺎ اﮔﺎھﺎﻧﮫ
اﻗدام ﺑﮫ ﺧود ﮐﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود را ﺑر ﺧ0ﻼف اﻣ0ر اﻟﮭ0ﯽ ﺳ0ﻠب ﮐ0رده
اﻧد  ،ﺑﯽ اﯾﻣﺎن از دﻧﯾﺎ ﺧواھﻧد رﻓت.
ﺑدﯾن اﺳﺎس ﺧود ﮐﺷﯽ در اﺳﻼم وﺷ0رﯾﻌت اﺳ0ﻼﻣﯽ از ﻧ 0ﺎه اﺧﻼﻗ0ﯽ  ،دروﻧ0ﯽ ودﯾﻧ0ﯽ ﻣ0ورد
ﻣداﻗﮫ ﻗرار 8رﻓﺗﮫ و وھﻣﯾن اﻣر در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﺟب ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎر ﺧود ﮐﺷﯽ در
ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻣﺎر ﺧود ﮐﺷﯽ ﺳﺎﯾر ﻣﻠل ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .
دﯾن اﺳﻼم رﯾﺧﺗن ﺧون ﻧﺎﺣﻖ را ﻣﻧﻊ ﻧﻣوده ودر ﺣدﯾث ﻣﺗﺑرﮐﮫ آﻣده اﺳت:
» اول ﻣﺎ ﯾﻘﺿﯽ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻓﯽ اﻟدﻣﺎ ء«) اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣردم در روز
ﻗﯾﺎﻣت ﺑﮫ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﯾرﺳد ﺧون ﻧﺎﺣﻖ اﺳت ( ) ﺑﺧﺎری ۶۵٣٣ :ﻣﺳﻠم ( ١۶٧٨
اﻣﺎم ﻧووی در ﺷرح ﺣدﯾث ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
) در اﯾن ﺣدﯾث راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻔظ ﺟﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در روز ﻗﯾﺎﻣت
اوﻟﯾن ﻓﯾﺻﻠﮫ را ﺟﻊ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﻣﯾﺑﺎﺷد (
ھﻣﭼﻧ00ﺎن ﻣﺣﻣ00د ﺻ00ﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ00ﮫ وﺳ00ﻠم در ﺣ00دﯾث دﯾﮕ00ری ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾ00د  » :ﻻ ﯾ00زال اﻟﻣ00وﻣن ﻣﻌﻧﻘ00ﺎ
ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻣﺎﻟم ﯾﺻب دﻣﺎ ﺣراﻣﺎ « )ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭘﺎﺑﻧد ﺑﮫ دﯾن وﻧﯾﮑو ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﻣﺎداﻣﯽ ﮐ0ﮫ
ﺧون ﻧﺎﺣﻖ را ﻧرﯾزد ( ) اﺑو داود ( ۴٢٧ :
ھﻣﮫ اﯾ0ن ھ0داﯾﺎت اﺳ0ﻼﻣﯽ ﻣ0ﺎرا ﺑ0دﯾن اﻣ0ر ﻣﻌﺗﻘ0د ﻣ0ﯽ ﺳ0ﺎزد ﮐ0ﮫ  :ﺟ0ﺎن وﻧﻔ0س اﻧﺳ0ﺎن در دﯾ0ن
ﻣﻘدس اﺳﻼم از اھﻣﯾت ﺑﺳزاﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺑوده واﺳﻼم ﺣرﻣت ﮔذاﺷ0ﺗن ﺑ0ﮫ آن را ﺗﺎﮐﯾ0د اﮐﯾ0د
ﻧﻣوده اﺳت واﻧﺳﺎ ﻧﮭﺎ را از ﺧطر آن ﺑﺎ ﺧﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .

اﻣﺎم اﺑن ﺣﺟر ﻋﺳﻘﻼﻧﯽ ) رح ( در ﺗﻔﺳﯾر ﺣدﯾث ﻣﺗذﮐره ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :

» در ﺣدﯾث ﻣﺗذﮐره از ﺑزرﮔﯽ اﻣر رﯾﺧﺗﺎﻧدن ﺧون ﻧﺎﺣﻖ  ،ﺑﺣث ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .اوﻟﯾن
ﭼﯾزی را ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از اﯾن اﻣر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺣﻣدﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳﺗﺑﺎط ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد :
اھﻣﯾت ﻣوﺿوع  ،ﺑزرﮔﯽ ﮔﻧﺎه وﮔﺳﺗرش ﻓﺳﺎد ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻋﻣل ﻣﻧﻔور اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﮫ رﯾﺧﺗن
ﺧون ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر ھم ﺧورده واﺳﺎس زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣورد ﺳوال ﻗرار
ﻣﯾﮕﯾرد ( ) ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری ( ۴٨٢ – ١١ :
دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﻗﺗل اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮕﻧﺎه را ﺑﮫ ﺻ0ورت ﻣطﻠ0ﻖ ﻣﻧ0ﻊ ﻓرﻣ0وده وﭘﯾ0ﺎﻣﺑر ﻋ0ﺎﻟم ﺑﺷ0رﯾت
ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﺣﺞ اﻟوداع ﯾ0ﺎ آﺧ0رﯾن ﺣ0ﺞ اﯾ0ن ﻓﯾﺻ0ﻠﮫ ﺑزرﮔ0ﯽ آﺳ0ﻣﺎﻧﯽ را ﮐ0ﮫ
ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﮕﻧﺎه ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ﺷود ،ﺑﺎ ﺻراﺣت ووﺿﺎﺣت ﺗﺎم ﺑﯾﺎن داﺷ0ت
وﻓرﻣود :
» ﻓﺎن دﻣﺎءﮐم واﻣو اﻟﮑم واﻋراﺿﮑم ﺣرام ﻋﻠﯾﮑم ﮐﺣرﻣﺔ ﯾوﻣﮑم ھذا ﻓ0ﯽ ﺷ0ﮭر ﮐ0م ھ0ذا ﻓ0ﯽ
ﺑﻠد ﮐم ھ0ذا « ) رﯾﺧﺗﺎﻧ0دن ﺧ0ون  ،ﺧ0وردن ﻣ0ﺎل ورﯾﺧ0ﺗن آﺑ0روی ﺷ0ﻣﺎ ﺣ0رام اﺳ0ت  ،ﻣ0ﺎ ﻧﻧ0د
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ﺣرﻣت اﻣروز ) روز ﻋرﻓﮫ ( وﻣﺎ ﻧﻧد ﺣرﻣت اﯾن ﻣﺎه ) ذواﻟﺣﺟﺔ اﻟﺣرام ( وﻣﺎﻧﻧد ﺣرﻣ0ت اﯾ0ن
ﺷﮭر ) ﻣﮑﮫ ﻣﮑرﻣﮫ ( .
دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ھﯾﭻ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ را در رﯾﺧﺗن ﺧون دﯾﮕران ﺑﺟز زﻧﺎﮐﺎر » ﻣﺣﺻن « ﻗﺎﺗل ﺛﺎﺑت
ﺷده ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺧص وﻣﻌﯾن دﻗﯾﻖ وﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ دﯾﻧش را ﺗ0رک ﻧﻣﺎﯾ0د ) ﻣرﺗ0د ( وآن ھ0م
ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ ﺑﺎ ﺷراﯾط اﺟراﯾوی اﺛﺑﺎﺗﯾﮫ ﺑس دﻗﯾﻖ وﮐﺎﻣﻼً روﺷ0ن ،ﻧﻣ0ﯽ ﭘ0ذﯾرد .ﺷ0رﯾﻌت
اﺳﻼم ﺑرای ﺣﻔظ وﻧ ﮫ داﺷت ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن و ﺟﻠو8ﯾری از اﺷﺗﺑﺎه ﻣﻣﮑن ﮐ0ﮫ درﻣ0وارد ﻏﯾ0ر ﻗﺎﺑ0ل
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﺳت درھﻣـﮥ ﻣوارد ﺟزا ھﺎی ﺣدودي ھ0م درﺻ0ورت ﺑوﺟ0ود آﻣ0دن ﺷُ0ﺑﮫ در اﺛﺑ0ﺎت اﯾ0ن
اﺗﮭﺎﻣﺎت از ﺗطﺑﯾﻖ ﺣﮑم ﺣدودی ﺑرﺣذر ﻣﯾدارد و ﺗطﺑﯾ0ﻖ ﺟ0زای ﺣ0دودی را ﺳ0ﺎﻗط ﻣﯾداﻧ0د .ﺣﺗ0ﯽ
درﺻورت ﺗوازن دﻻﯾل ﺑﯾن ارﺗﮑﺎب و ﻋدم ارﺗﮑﺎب ﻧﯾز از ﺗطﺑﯾﻖ اﺣﮑ0ﺎم ﻣ0ذﮐور ﺑرﺣ0ذر ﻣﯾ0دارد.
ﭼون ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻓرﻣوده اﺳت » ﻻ ﯾﺣ0ل دم اﻣ0رئ ﻣﺳ0ﻠم ﯾﺷ0ﮭد ان ﻻ اﻟ0ﮫ اﻻ ﷲ واﻧ0ﯽ رﺳ0ول
ﷲ اﻻ ﺑ00ﺎ ﺣ00دی ﺛ00ﻼث  :اﻟﺛﯾ00ب اﻟزاﻧ00ﯽ واﻟ00ﻧﻔس ﺑ00ﺎ ﻟ00ﻧﻔس واﻟﺗ00ﺎرک ﻟدﯾﻧ00ﮫ اﻟﻣﻔ00ﺎرق ﻟﻠﺟﻣﺎﻋ00ﺔ « )
ﺑﺧ00ﺎری  ۶٨٧٨ﻣﺳ00ﻠم  »( ١۶٧۶رﯾﺧ00ﺗن ﺧ00ون ھ00ر اﻧﺳ00ﺎﻧﯽ ﮐ00ﮫ ﺑ00ﮫ وﺣ00داﻧﯾت ﺧداوﻧ00د ) ج(
ورﺳﺎﻟت ﺑرﺣﻖ ﻣﺣﻣ0د ﺻ0ﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ0ﮫ وﺳ0ﻠم ﺷ0ﮭﺎدت دھ0د ﺣ0رام اﺳ0ت  .ﺑ0ﮫ ﺟ0ز ﻣ0رد زن دار
وزن ﺷوھر داری ﮐﮫ زﻧﺎ ﮐﻧد  .وﻣردی ﮐﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳ0ﺎﻧد . ،ھﮑ0ذا ﺷﺧﺻ0ﯽ ﮐ0ﮫ دﯾ0ن
ﺧود را ﺗرک ﻧﻣود وﻣرﺗد ﺷده از ﺟﻣﺎﻋت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﯾرون ﺷود «.
ﺑﺎز ھم ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯾدارﯾم ﮐﮫ طرﯾﻖ اﺛﺑ0ﺎت اﺗﮭ0ﺎم ﺣ0دودی از ﺟﻣﻠ0ﮫ درﻣﺳ0ﺄﻟﮫ زﻧ0ﺎ زن وﯾ0ﺎ ﻣ0رد ﻣﺗﺄھ0ل
آﻧﻘدر دﻗﯾﻖ و ﭘﯾﭼﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻼً درﻣوارد اﺛﺑﺎت آﻧرا ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺷ0ﮑل وﯾ0ﺎ ﺣﺗ0ﯽ ﻧ0ﺎﻣﻣﮑن ﻣﯾﺗ0وان
8ﻔت .ﺣﺎﻟت اﻗرار ﺑرای ﺗذﮐﯾﮫ ﮐﮫ اﻗرار ﺧود ﻣﺗﺧﻠف اﺳت ﻣﺳﺄﻟﮫ وﺑﺣث طوﯾل و ﻋرﯾض ﺧواھد
ﺑ00ود ﮐ00ﮫ درﯾ00ن ﺻ00ورت ھ00م ﻣﺳ00ﺗﻧطﻖ ﻣﮑﻠ00ف ﺑ00ﮫ ﭘﯾ ﯾ00ری اﻧ ﯾ00زه و ﻋﻠ00ت ارﺗﮑ00ﺎب ﺟ00رم و اﺛﺑ00ﺎت
ﻣوﺿوع ﺑﺎ دﯾ ر ﻗراﯾن و ﺷواھد اﺛﺑﺎﺗﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺻورت 8ﯾرد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟـزا ھﺎی ﺣ0دودی ﺑﯾﺷ0ﺗر وظﯾﻔ0ﮫء اﯾﺟ0ﺎد ﺗ0رس ﺟﮭ0ت ﺟﻠ0و8ﯾری از ارﺗﮑ0ﺎب ﻋﻣ0ل
ﺧﻼف ،ﺗرﺑﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم اﻣور ﺗﺣت ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯾﮑﮫ ﺧ0ود ﻣﺗﺧﻠ0ف را از ارﺗﮑ0ﺎب ﺗﺧﻠ0ف ﺑ0ﺎز ﻣﯾ0دارد،
ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻋﻠﻣﺎ ی اﺳﻼم ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺑﺎط از آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ واﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی ﻗﺗل واﻋﻣﺎل اﻧﺗﺣﺎری وﺧود ﮐﺷﯽ را
وﺣﺗﯽ ﺑر داﺷﺗن ﺳﻼح ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺣرام اﻋﻼم داﺷﺗﮫ وآﻧرا ﺧﻼف اﺣﮑﺎم ﺻرﯾﺢ
اﺳﻼم ﻣﯾداﻧﻧد :
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  » :ﻣن ﺣﻣل ﻋﻠﯾﻧﺎ
اﻟﺳﻼح ﻓﻠﯾس ﻣﻧﺎ « ) ﺑﺧﺎری  ٧٠٧١ﻣﺳﻠم  ( ١۶٣ :اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ
ھدف ﻗرار دھد وﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد  ،وﯾﺎ ﺗوﺳط ﺳﻼح ﺧود ﮐﺳﯽ را ﺑﺎ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد وﯾﺎ ﺳﺑب اذﯾت
وآزار ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷد ،ﻣوﺻوف ﮔﻧﮭﮕﺎر ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود .
اﺑن ﻣﻠﻘـن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  » :ﺣدﯾث ﻓوق ﺑر ﺣرﻣت ﻗﺗل ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﻻﻟ0ت ﻧﻣ0وده واﯾ0ن اﻣ0ر را
ﻧﮭﺎﯾت ﺑد وزﺷت ﻣﻌرﻓ0ﯽ داﺷ0ﺗﮫ اﺳ0ت  .ﻣﺣ0ض ﺳ0ﻼح ﺑدﺳ0ت داﺷ0ﺗن ﮐ0ﮫ ﺑ0ر ﻣﺻ0ﺎﻟﺢ ﺷ0رﻋﯽ
ﻧﺑوده ﺑﺎﺷد  ،ﻣﺣﮑوم ﺑوده وﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﺻ0ﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾ0ﮫ وﺳ0ﻠم از آن ﻧﮭ0ﯽ ﻓرﻣ0وده اﺳ0ت ،
ﺣﺗﯽ در دﺳت داﺷﺗن ﺷﻣﺷﯾر ﺑدون ﻏﻼف را ﻣﻧﻊ ﻧﻣوده وﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺿ0رورت
 ،ﺷﻣﺷﯾر ﺧ0ود را از ﻏ0ﻼف آن ﺑﯾ0رون ﻧﮑﻧﯾ0د  ،وﺑ0ﮫ ﺳ0ﻧﮕرﯾزه وﺳ0ﺎﯾر آﻻت ﺟﺎرﺣ0ﮫ ﺑ0رادر
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧود را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻧﮕﯾرﯾد.
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ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺣﺗ0رام ﻣﺗﻘﺎﺑ0ل ﻣﺳ0ﻠﻣﺎﻧﺎن  ،دﻻﻟ0ت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾ0د واز ﮐ0ﺎر ﺑ0رد اﺷ0ﯾﺎ ووﺳ0ﺎﯾﻠﯽ ﮐ0ﮫ
ﺳﺑب ﺟرﯾﺣﮫ دار ﺷدن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮔردد  ،ﻣﻧﻊ ﻓرﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﮐراﻣت آﻧﮭ0ﺎ ﺣﻔ0ظ ﮔ0ردد ) «.
اﻋﻼم ﻻﺑن ﻣﻠﻘن ( ٣٧٨ – ١٠ :

وﻓﺎ ﺑرﻋـﮭـد وﭘـﯾــﻣﺎن:

ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺧﻼف ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن ﺧوﯾش ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد :

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎ اﺧذ وﯾزه وارد ﯾﮏ ﮐﺷور دﯾ ر ﺟﮭﺎن ﺷدن وﯾﮏ ﮐﺷور ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺛﻼ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯾﮕردد وﯾﺎ ھم ﺑﻧﺎﺑر ﻋواﻣﻠﯽ ﺑﺣﯾث ﭘﻧﺎھﻧده درﮐﺷوری ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯾﮑﻧد در ﺣﻘﯾﻘت
ﻋﮭد وﭘﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﻧدد  ،وﺗﻌﮭد ﻣ0ﯽ ﺳ0ﭘﺎرد ﺗ0ﺎ ﺗﻣ0ﺎم ﻗ0واﻧﯾن آن ﮐﺷ0ور
را ﻣراﻋﺎت وﻣطﺎﺑﻖ آن رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد .
ﺑﻧﺎء ﻗـﺗـل ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن واﯾﺟﺎد دھﺷت وﻧﺎ اﻣﻧﯽ در اﯾن ﮐﺷور ھﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ھداﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺻ0ورت
ﻣطﻠﻖ ﺣرام  ،ﻣﻣﻧوع وﻣﺧﺎﻟف ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧداوﻧد ﭘﺎک ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
» ﻗ00ل ﺗﻌ00ﺎﻟوا اﺗ ُ 0ل ﻣ00ﺎ ﺣ00رم رﺑﮑ00م ﻋﻠ00ﯾﮑم اﻻ ﺗﺷ00رﮐوا ﺑ00ﮫ ﺷ00ﯾﺋﺎ وﺑ00ﺎ ﻟواﻟ00دﯾن اﺣﺳ00ﺎﻧﺎ وﻻ ﺗﻘﺗﻠ00و ا
اوﻻدﮐم ﻣن إﻣﻼق ﻧﺣن ﻧرزﻗﮑم وإﯾﺎھم وﻻ ﺗﻘرﺑوا اﻟﻔواﺣش ﻣﺎ ظﮭر ﻣﻧﮭﺎ وﻣﺎ ﺑطن وﻻ ﺗﻘﺗﻠ0وا
ﺻﮑم ﺑﮫ ﻟﻌﻠﮑم ﺗﻌﻘﻠون «
اﻟﻧﻔس اﻟﺗﯽ ﺣرم ﷲ اﻻﺑﺎﻟﺣﻖ ذاﻟﮑم و ّ
) ﺑﮕو ای ﭘﯾﺎﻣﺑر  :ﺑﯾﺎ ﺋﯾد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺗﺎن ﺑر ﺷﻣﺎ ﺣرام ﮐرده اﺳ0ت ﺑ0رای ﺷ0ﻣﺎ
ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ؛ در ﻗدم اول ھﯾﭻ ﺷرﯾﮑﯽ ﺑﺧدا ﻧﯾﺎورﯾد وﺑﮫ ﭘدر وﻣﺎدر ﺗﺎن اﺣﺳﺎن ﮐﻧﯾ0د  .واوﻻد
ﺗﺎن را از ﺑﯾم ﻓﻘر ﻧﮑﺷﯾد ،ﻣﺎ ﺷﻣﺎ وآﻧﮭﺎ را روزی ﻣﯾدھﯾم وﺑﮫ ﮐﺎر ھﺎی ﺑد وزﺷت ﭼﮫ آﺷﮑﺎر
وﭼﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷوﯾد  .وﻧﻔﺳﯽ را ﮐﮫ ﺧدا ﺣرام ﮐرده ﺟز ﺑﮫ ﺣﻖ ﺑ0ﮫ ﻗ0ـﺗل ﻧرﺳ0ﺎﻧﯾد .
اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺧدا وﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑدان ﺳﻔﺎرش ﻧﻣوده اﺳت  ،ﺗﺎ ﺗﻌﻘل ﮐﻧﯾد ( ) اﻧﻌﺎم ( ١۵١ :
ﭘرورﮔﺎر ﻣﺎ از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﮫ ﻋﮭد در ﭼﻧدﯾن آﯾﮫ ﻣﺗﺑرﮐ0ﮫ ﻣﻧ0ﻊ ﻓرﻣ0وده وﺑ0ﮫ ﭘﯾ0روان ﺧ0وﯾش اﮐﯾ0دآ
اﻣر ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﮭد وﭘﯾﻣﺎن ﺧوﯾش وﻓﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد :
» واوﻓوا ﺑﺎ ﻟﻌﮭد  ،ان اﻟﻌﮭد ﮐﺎن ﻣﺳﺋوﻻ « ) وﺑﮫ ﻋﮭد ﺧود وﻓﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از ﻋﮭد وﭘﯾﻣﺎن ﺳ0وال
ﺧواھد ﺷد ( ) ﺳوره ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل آﯾﮫ ( ٣۴ :
ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
» واﻓوا ﺑﻌﮭد ﷲ اذا ﻋﺎھدﺗم وﻻ ﺗﻧﻘﺿوا اﻻﯾﻣﺎن ﺑﻌد ﺗو ﮐﯾد ھﺎ  ،وﻗ0د ﺟﻌﻠ0ﺗم ﷲ ﻋﻠ0ﯾﮑم ﮐﻔ0ﯾﻼ ،
ان ﷲ ﯾﻌﻠم ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠون « ) ﺳوره ﻧﺣل  :آﯾﮫ ( ٩١
» ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﺧدا ) ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﻧدﯾد ( وﻓﺎ ﮐﻧﯾد ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺳﺗﯾد  ،وﺳوﮔﻧد ھﺎ را ﭘس از
ﺗﺎﮐﯾد ) آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻗﺳم ﺑﮫ ﻧﺎم وذات ﺧدا ( ﻧﺷﮑﻧﯾد  ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧدای را اﮔﺎه وﮔواه ) ﺑر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ووﻓﺎی ﺑﻌﮭد ( ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد  .ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﺧدا ﻣﯽ داﻧد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  » .وﺑﻌﮭد ﷲ أو
ﻓوا ذاﻟﮑم وﺻﮑم ﺑﮫ ﻟﻌﻠﮑم ﺗذﮐرون « ) ﺳوره اﻻﻧﻌﺎم آﯾﮫ  » ( 152 :وﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا
ﺑﺳﺗﮫ اﯾد وﻓﺎ ﮐﻧﯾد .
اﯾﻧﺳت ھﻣﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺷﻣﺎ ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺗذﮐر وھوﺷﻣﻧد ﺷوﯾد .

ﻗﺗل وﮐﺷﺗن زﻧﺎن واطﻔﺎل:

دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﮐﺷﺗن زﻧﺎن واطﻔﺎل را ﺣﺗﯽ در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ھم ﻧﯾز ﺣرام ﻗرار داده اﺳت .
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در ﺻﺣﯾﺣﯾن از ﻋﺑد ﷲ اﺑن ﻋﻣر ) رض ( رواﯾت اﺳت ﮐﮫ  »:در ﯾﮑﯽ از ﻏزوات ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم زﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده را ﯾﺎﻓﺗﻧد  ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﮐﺷﺗن زﻧﺎن واطﻔﺎل را
ﻣﻧﻊ ﻗرار داد « ).ﺑﺧﺎری  ٣٠١۴ﻣﺳﻠم ( ١٧۴۴

اﻣﺎم ﻧووی در ﺷرح ﻣﺳﻠم ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :

» ﺗﻣﺎم ﻋﻠﻣﺎء ﺑر ﻋﻣل ﮐردن ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﺎی اﯾن ﺣدﯾث  ،اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد وﮐﺷﺗن زﻧﺎن
وﮐودﮐﺎن را ﺣرام ﻣﯾداﻧﻧد ؛ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن در ﻣﯾدان ﻧﺑرد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ وارد ﺟﻧﮓ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد،
اﮔر در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ  ،ﻣﺳﻠﺢ دﯾده ﺷوﻧد  ،ﺑﮫ ﻗﺗل آﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﻧظر ﻧﯾز وﺟود دارد « ) .ﺷرح
ﻣﺳﻠم ﻧووی ﺟﻠد  ۶ﺻﻔﺣﮫ .( ٣٣۴
دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺣﻣﻼت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ واﻧﺗﺣﺎری را ﺣﺗﯽ ﺑﺎﻻی اطﻔﺎل وزﻧﺎن ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﻣﻧوع
ﻗرار داده اﺳت وﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت آﻧرا ﺟﺎﯾز ﻧداﻧﺳﺗﮫ وﻧﻣﯾدارد .
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و اوزاﻋﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد :
» ﮐﺷﺗن زﻧﺎن وﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﺟواز ﻧداﺷﺗﮫ وﻟو ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﺳﻼم اﯾﺷﺎﻧرا
ﺳﭘر ﺧود ھم ﻗرار داده ﺑﺎﺷﻧد « .
ھﻣﭼﻧ0ﺎن اﻣ0ﺎم ﺷ0ﺎﻓﻌﯽ ﻗﺗ00ل زﻧ0ﺎن را ﺟ0ﺎﯾز ﻧﻣﯾداﻧ0د  ،ﻣﮕ00ر در ﺻ0ورﺗﯾﮑﮫ در ﻣﯾ0دان ﺟﻧ0ﮓ ﺑ0ﮫ
اﻣور ﺟﻧﮕﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﺎﺷ0ﻧد  .اﺑ0ن ﺣﺑﯾ0ب ﻣ0ﺎﻟﮑﯽ ﻧﯾ0ز ﺑ0ر ﻋ0دم ﺟ0واز ﻗﺗ0ل زﻧ0ﺎن ﻣﮕ0ر درﺣﺎﻟ0ت
ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺟﻧﮓ  ،آﻧﮭم در ﻣﯾدان ﻧﺑرد ﻧظر دارد  ) .ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری (١٧٩ -١٧٨ / ۶
اﻣﺎم اﺑن ﺣﺟر ﻋﺳﻘﻼﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻣﺎء را ﺑر ﻣﻧﻊ ﮐﺷﺗن زﻧ0ﺎن وﮐودﮐ0ﺎن ﻧﻘ0ل ﻧﻣ0وده ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾ0د :
» زﻧﺎن ھﻣﺎﻧﻧد ﮐودﮐﺎن ﺑﻧﺎﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺿﻌف ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ وﻓزﯾﮑﯽ دارﻧد  ،ﮐﻣﺗ0ر ﺗﺻ0ور ﻣﯾ0رود ﮐ0ﮫ
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﺑﺎدرت ورزﻧد«
اﺑن ﻗﯾم ﺟوزی ) رح ( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :در ﺣدﯾﺛﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم آﻣده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد  » :اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺗﺗﮑﺎﻓوا دﻣﺎ ﺋﮭم وﯾﺳﻌﯽ ﺑذﻣﺗﮭم أدﻧﺎ ھم «

اﺣــراق و ُﻣـﺛـﻠﮫ:

ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺳوﺧﺗﺎﻧدن ﺣﯾواﻧﺎت  ،ﺣرﯾﻖ درﺧﺗﺎن ﻣﯾوه دار را اﺟﺎزه ﻧﻔرﻣوده
اﻧد .ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھداﯾﺎت ﺧﺎﺻﻲ واﺣﮑﺎم ﺻﻠﮫ رﺣﻣﯽ وﻋطوﻓت را در ﺑرﺧورد ﺑﺎ طﺑﻌﯾت
ﺻﺎدر ﻧﻣوده اﺳت .
در ﺣدﯾث ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﺑﺎ ﺻراﺣﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﺣﺗﻲ ﺣرﯾﻖ ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم 8ردﯾده اﺳت »:
ْوان ِﺑﺎﻟﻧّﺎر«
اَ ُw
ﺳو ُل ّ ِ
اَ w
ﺻﻠﱠﻰ ّ
َﻧﮭﻰ ) َر ُ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو آ ِﻟ ِﮫ( ا َ ْن ﯾُﺣْ َرقَ ﺷ َْﻰ ٌء ِﻣنَ ا ْﻟ َﺣﯾ ِ
در ﺗﻌدادی ﮐﺛﯾری از رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ  ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ وﺳﻠم از ﺑﮫ آﺗش ﻛﺷﯾدن ﻣوﺟود
ﺟﺎﻧدار ﺑﺻراﺣﺎت ﺗﺎم ﻧﮭﻰ ﻛرد.
در ﺗﻌداد زﯾﺎدي از اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوي آﻣده اﺳت ﮐﮫ  :ﻋذاب ﻛردن ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدن ،ﻣﺧﺻوص
ﺧداوﻧد اﺳت و ﻛﺳﻰ ﺟز ﭘرورد8ﺎر ﺣﻖ اﯾن را ﻧدارد.

ُﻣــﺛــﻠﮫ:

ﻣوﺿوع ُﻣـﺛـﻠﮫ ﯾﻛﻰ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻗﺎﺑل ﺑﺣث در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود  .دﯾن ﻣﻘدس
اﺳﻼم ﻗﺎﻋدهء ﮐﻠﯽ  ،اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن وﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ را در ھﯾﭻ ﺣﺎﻟﺗﯽ  ،ﺧواه در ﺻﻠﺢ
ﺑﺎﺷد ﯾﺎﺟﻧ sﺧواه در اﻗﺗدار ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﭘوزﯾﺳون ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .دﯾن اﺳﻼم ﺑر ﺧﻼف
ﻋﺎدت ﻣوﺟود در ﺑﯾن اﻋراب ﺟﺎھل  ،ﺣﮑم ﺑر ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺛﻠﮫ ﮐردن  ،ﺷﻧ ﺟﮫ وھر ﺷ ل
دﯾ ری از رﻓﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾز در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن را ﺻﺎدر ﻓرﻣوده اﺳت .
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ُﻣـﺛـﻠﮫ ﯾﻌﻧﻰ ﺑرﯾدن ﮔوش  ،ﺑﯾﻧﻲ ،زﺑﺎن  ،دﺳت وﭘﺎ ُ ﻗطﻊ ﮐرده اﻧ ﺷﺗﺎن و اﻣﺛﺎل آن ؛ اﯾن اﻣر،
ھم درﻣورد اﺳﯾر و ھم درﻣورد ﻛﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﺎﯾزﻧﯾﺳت .وﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐردﯾده اﺳت .
در ﺣدﯾث ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﮐﮫ رواي آن ﺣﺿرت ﻋﻠﻲ ﮐرم ﷲ وﺟﮭﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد 8ﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد
ور« از ُﻣـﺛـﻠﮫ ﻛردن
ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت  » :اِﯾّﺎ ُﻛ ْم َو ا ْﻟ ُﻣﺛْ َﻠﮫ َو َﻟ ْو ِﺑﺎ ْﻟ َﻛ ْﻠ ِ
ب ا ْﻟ َﻌﻘُ ِ
ﺑﭘرھﯾزﯾد ،ھر ﭼﻧد در ﻣورد ﺳﮓ آزار رﺳﺎﻧﻧده ھم ﺑﺎﺷد.
ھﻣﭼﻧﺎن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧـﯾروھﺎى ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺟﺑﮭﺎت ﺟﻧﮓ اﻋزام
ﻣﯾداﺷت اﮐﯾدآ ھداﯾﺎت ﻣﯾﻔرﻣود ﻣﺛﻠﮫ ﻧﻛﻧﯾد:.
ﻋﻠﻣﺎ وﻣﻔﺳران ﺑدﯾن ﺑﺎور وﻋﻘﯾده آﻧد  :در ﺣﮑم ﻣﻧﻊ وﺣرام ﺑودن ُﻣـﺛـﻠﮫ ﻓرﻗﻰ ﻧﯾﺳت ﺑﯾن
اﯾﻧﻛﮫ در ﺟﻧﮓ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻏﯾر آن  ،ﻗﺑل از ﻣرگ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﻌد از آن و ﺑﯾن اﯾﻧﻛﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﮭﺎ
ﺻـﺎص « ﺟـواز ﻣـﻘـﺎﺑـﻠﮫ
ٌ
را ُﻣـﺛـﻠﮫ ﻛﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﻛﻧﻧد ،اﮔر ﭼﮫ اطﻼق آﯾـﮫ ﺷـرﯾـﻔـﮫ » َو ا ْﻟﺣـ ُ ُرﻣـﺎتُ ﻗـ ِ
ﺑـﮫ ﻣـﺛـل را ﻣـﻰ رﺳـﺎﻧـد ،ﻟﯾـﻛـن اطـﻼق رواﯾـﺎت و ﻓـﺗـﺎوا ﻣـﻘـﺗﺿﻰ ﻋدم ﺟواز اﺳت .
در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﻣده اﺳت ﮐﮫ  :در ﺟﻧﮓ ﺧﻧدق ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻣروﺑن ﻋﺑدود ﺑﮫ دﺳت
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﻘﺗل ﻣﯾرﺳد  .ﯾﮑﯽ دﯾ ر از ﺳردار وﻗوﻣﺎﻧدان ﻣﺷﮭور ﻣﺷرﮐﯾن ﺑﻧﺎم ﻧوﻓـل اﺑن
ﻋﺑدﷲ زﺧﻣﯽ وﺗوﺳط ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھم ﺑﻘﺗل ﻣﯾرﺳد اﺑوﺳﻔﯾﺎن از ﺗرس اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎدا ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم
ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺟﺳد اورا ﺑﺧﺎطر ﺗﻼﻓﯽ ﺟﺳد ﺣﺿرت ھﻣزه ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻏﻼم
ﺣﺑﺷﯽ اﺑوﺳﻔﯾﺎن در ﺟﻧﮓ اﺣدُ ،ﻣـﺛـﻠﮫ ﺷده ﺑود ُ ،ﻣـﺛـﻠﮫ ﻧﮑردد ﻣﺑﻠﻎ ده ھزار ﭘول ﻣروج آن
زﻣﺎن ) دﯾﻧﺎر ﯾﺎ درھم ( ﺑرای ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺟﺳد ﻗوﻣﺎﻧداﻧش ﺗوﺳط
ﻣﺳﻠﻣﺎن ُﻣـﺛـﻠﮫ ﻧ ردد  ،وﺟﺳد اور را ﺳﺎﻟم ﺑرای ﻣﺷرﮐﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد  .اﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑزر8وار
اﺳﻼم ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺷرﯾت  ،ھم ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗذﮐره را وھم ﺟﺳد ﻗوﻣﺎﻧدان ﻣﻘﺗول را ﺑطور ﺳﺎﻟم ﺑر ای
ﺷﺎن ﺑر 8رداﻧد ودر ﺟواب ﺷﺎن 8ﻔت  :ﻣﺎ ﭘول ﻣرده ﻧﻣﯽ ﺧورﯾم.
ﺻﺣﺎﺑﮫ ﮐرام ھم ﺑﮫ ﭘﯾروی از ارﺷﺎدت ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ھﻣﮫ اﻣور ﺟﮭﺎدی
ھﻣﯾﺷﮫ در ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧود ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﻣﺳﻠﻣﺎن اﯾن دﺳﺗور راﺗﮑرار وآﻧﺎن را از ﻋﻣل ُﻣـﺛـﻠﮫ
ﺣﺗﯽ از ﻋﻣﻠﯾﮫ ﻣﺛﻠﮫ ﺳﮓ وﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .
واﻗﻌﺂ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗرﺑﯾت ﺷدهاﻧد و در ھر ﺟﻧﮕﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧوﯾش را ﮐﺎﻣﻼً
ﻣد ّﻧظر داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺳرﺑﺎز اﺳﻼم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس ظﻠم روا ﻧﻣﯽدارد.
اﻋﺿﺎی ﺑدن دﺷﻣﻧﺎﻧش را ُﻣـﺛـﻠﮫ ﻧﻣﯾـﮐﻧد و ﺑﺟز آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑرش ﻗد ﻋﻠم ﮐردهاﻧد ﺑﮫ دﯾﮕران
ﮐﺎری ﻧدارد .درﺧﺗﺎن را ﻗطﻊ ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﻓرو ﻧﻣﯽرﯾزد و ﺑﮫ زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن اذﯾت و
آزاری ﻧﻣﯽرﺳﺎﻧد.
ﻋﻠﻣﺎء وﻣﻔﺳران ﺑدﯾن ﺑﺎور وﻋﻘﯾده آﻧد :در ﺣﮑم ﻣﻧﻊ وﺣرام ﺑودن ﻣﺛﻠﮫ ﻓرﻗﻰ ﻧﯾﺳت ﺑﯾن
اﯾﻧﻛﮫ در ﺟﻧﮓ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻏﯾر آن  ،ﻗﺑل از ﻣرگ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﻌد از آن و ﺑﯾن اﯾﻧﻛﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﮭﺎ
ﺻـﺎص « ﺟـواز ﻣـﻘـﺎﺑـﻠﮫ
ٌ
را ﻣﺛﻠﮫ ﻛﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﻛﻧﻧد ،اﮔر ﭼﮫ اطﻼق آﯾـﮫ ﺷـرﯾـﻔـﮫ » َو ا ْﻟﺣـ ُ ُرﻣـﺎتُ ﻗـ ِ
ﺑـﮫ ﻣـﺛـل را ﻣـﻰ رﺳـﺎﻧـد ،ﻟﯾـﻛـن اطـﻼق رواﯾـﺎت و ﻓـﺗـﺎوا ﻣـﻘـﺗﺿﻰ ﻋدم ﺟواز اﺳت .

ُﮐﺷﺗن اﺳـﯾر:

درﺷرع اﺳﻼم درﺻورت ارﺗﺑﺎط ﺟرم ﮐﮫ اﺳﯾر دﺷﻣن ﺟزای ﮐﺷﺗن درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد اﯾن اﻣرزﻣﺎن
ﻣﻣﮑن اﺳت وزﻣﺎن ﺷرﻋﻲ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﺣﮑﻣـﮥ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﺻورت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺟرم
اش ﺛﺎﺑت و ﻣﺣﮑوم 8ردﯾده ﺑﺎﺷد .درﻏﯾر آن ﮐﺷﺗن اﺳﯾر ﺟواز ﻧدارد وﺣرام ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻓرق ﻧﮫ
ﻣﯾﮑﻧد اﺳﯾر در ﺣـﺎل ﺟـﻧـﮓ دﺳـﺗـﮕـﯾـر ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷود .ﺣﺗﻲ اﮔر
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ﺧودﮐُـﺷـﯽ  ،ٳﻧـﺗـﺣﺎری  ،ٳﺳﺗـﺷﮭـﺎدی
ﺷﺧﺻﻰ اﺳﯾرى را ﺑﮫ ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﮑﻧد و اﺳﯾر از راه رﻓﺗن ﺑﺎزﻣﺎﻧد ،ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد او را
ِﺑـ ُﻛﺷد ،ﭼون ﺣﻛم ﻣﺣﮑﻣﮫء ﺷرﻋﻲ در ﺑﺎ ره آن وﺟود ﻧدارد.
در ﯾﮑﻲ از اﺣﺎدﯾث آﻣده اﺳت:
َ
َ
ﺳ ْﻠﮫُ َو ﻻﺗ َ ْﻘﺗ ُ ْﻠﮫُ ﻓ ِﺎﻧﱠكَ ﻻﺗَدْرى ﻣﺎ
ْس َﻣ َﻌكَ َﻣﺣْ ِﻣ ٌل ﻓﺎ َ ْر ِ
ْﻰ َو َﻟﯾ َ
» اِذا اَﺧـ َ ْذتَ اَﺳـﯾـرا ﻓـَﻌـ َ َﺟ َز ﻋ َِن ا ْﻟ َﻣﺷ ِ
ُﺣ ْﻛ ُم اﻟﻘﺿﺎ ُ ﻓﯾ ِﮫ« اﮔـر اﺳـﯾـرى ﮔـرﻓـﺗـﻰ و او از راه رﻓـﺗـن ﻋـﺎﺟـز ﺷـد و وﺳـﯾـﻠﮫ اى
ﻧـداﺷـﺗـﻰ ﻛـﮫ او را ﺣﻣل ﻛﻧﻰ  ،ﭘس او را رھﺎ ﻛن و ﻧﻛش  ،ﭼون ﻧﻣﻰ داﻧﻰ ﻛﮫ ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ در
ﻣورد ﭼطور اﺳت .
رﻓﺗﺎر اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر رﺣﻣت در ﺟﻧﮓ ﺑﺎدﺷﻣﻧﺎن ﮐﯾﻧﮫ ﺗوز ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺟﯾب اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ
اﯾن ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﺣﻧﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط اﮐﺛرﯾت را ﺑﺧﺷﯾد و اﻣوال و اﺳﯾراﻧﺷﺎن را ﺑرﮔرداﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻟﮏ
ﺑن ﻋوف رھﺑر ھوازن را ﻧﯾز ﻋﻔو ﮐرد و ﺻد اﺷﺗر ﺑﮫ او داد و ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﻼم
آورد ﭘﯾﺎﻣﺑر او را ﺑﮫ رھﺑری ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھوازن و ﺑﻧﯽ ﺳﻌد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺑﯽ ھﺎﺷم ﺷش ھزار
ﻧﻔر ﺑودﻧد ﮔﻣﺎرد و ﺑﻧﯽ ﺳﻌد را ﺑﺧﺷﯾد.

ﮔﻧﺎه ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل اﻧﺗﺣﺎری وﺧود ﮐﺷﯽ:

در اﯾن ﺑﺣث ﻣﯾﺧواھم ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﻗﺗل ﻧﻔس وﺑراه اﻧداﺧﺗن اﻋﻣﺎل اﻧﺗﺣﺎری » اﺳﺗﺷﮭﺎدی «
ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﯾﮕﻧﺎه ﮔﻧﺎه ﮐﺑﯾره ﺑوده ھﻣﯾن طور ﭘﻧﺎه دادن وﻣﺳﺎﻋدت ﮐردن ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ
اﻧﺗﺣﺎری ﮐﮫ ﺑرای ﻗﺗل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﮕﻧﺎه ﻣﺷﻐول اﺳت  ،ﮔﻧﺎه ﮐﺑﯾره ﺑوده و ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟدآ از
آن ﺧود داری ﻧﻣﺎﯾﻧد :
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت  » :ﻟو آن رﺟﻼ ﻗﺗل ﺑﺎ ﻟﻣﺷرق  ،وآﺧر رﺿﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎ ﻟﻣﻐرب ﮐﺎن ﮐﻣن ﻗﺗﻠﮫ وﺷرک ﻓﯽ دﻣﮫ « ) ھر ﮔﺎه ﻣردی در ﻣﺷرق ﮐﺷﺗﮫ ﺷود  ،وﻣرد
دﯾﮕری ﮐﮫ در ﻣﻐرب زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ آن ﻗﺗل راﺿﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺎﺗل اﺳت ودر ﺧون
ﻣﻘﺗول ﺷرﯾﮏ اﺳت (.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾث دﯾﮕری آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم روزی از ﻣردم ﭘرﺳﯾد :
» اﯾن ﻣرد را ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﺷﺗﮫ اﺳت ؟ « ﻣردم ﮔﻔﺗﻧد  :ای رﺳول ﷲ  ،ﻣﺎ اطﻼع ﻧدارﯾم !
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :
آﯾﺎ رواﺳت ﮐﮫ ﮐﺷت ھﺎی از ﻣﺳﻠﻣﯾن در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﺎﺷد وآﻧﮭﺎ ﻧداﻧﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ او را ﮐﺷﺗﮫ
اﺳت ؟ ﻗﺳم ﺑﮫ ذات  --ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺣﻖ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻓرﺳﺗﺎده  ،اﮔر اھل آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ
وزﻣﯾن در رﯾﺧﺗن ﺧون ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ آن راﺿﯽ ﺑﺎﺷد  ،ھﻣﮫ را ﺧداوﻧد در
آﺗش دوزخ ﺳر ﻧﮕون ﺧواھﻧد ﺳﺎﺧت « .

وﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب.
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ﭘﺎﯾﺎن

ﺧودﮐُـﺷـﯽ  ،ٳﻧـﺗـﺣﺎری  ،ٳﺳﺗـﺷﮭـﺎدی
ﺗـﺗـﺑـﻊ  ،ﻧـﮕﺎرش و ﻧوﺷﺗﮫ از:

اﻟﺣـﺎج اﻣﯾـن اﻟـدﯾـن » ﺳﻌـﯾـدی – ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﯽ «
وداﮐﺗر ﺻﻼح اﻟدﯾن » ﺳﻌﯾد ی – ﺳﻌـﯾد اﻓﻐﺎﻧـﯽ «
آدرس ارﺗﺑﺎطﻲ در آﻟﻣﺎن saidafghani@hotmail.com :
آدرس ارﺗﺑﺎطﯽ در ﻟﻧدن  ٠٠۴۴٧٨٨۶۴٧۴۶٣٨:اﯾﻣﯾلstrategicstudies@yahoo.com :
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