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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ادیـٳستـشھ ، نـتـحاریٳ ، شـیـخودکُ 
 تـتـبع، ن ارش و نوشـــتـھ  از:

 »سعید افغانی  –یـدی ـسع«  دین ــن الـاج امیـحـال
  »سعید افغانی   –سعید ی «وداکـتر صالح الدین 

 
صطالح   حد ھرلغت، کلمھ  وارد. دا )کارت ھویت ID ( هرھر لغت، کلمھ واصطالح از خود تذک

اقل دارای معنا ویا معانی تحت الفظی، معنا ویا معانی اصطالحی میباشد.  معانی لغوی و تح0ت 
الفظ00ی  در ط00ول ت00اریخ پی00دایش لغ00ت و اص00طالح چن00دان تغیی00ر ن00ھ ک00رده و ب00ھ ح00ال خ00ود ب00اقی 
میمانن00د، ام00ا مع00انی اص00طالحی ب00ھ م00رور زم00ان تغیی00ر نم00وده، ابع00اد وس00یعتر، خ00وردتر و حت00ی 

 اھیم متفاوت را 8رفتھ انــد.  مف
لھ خاصتاً در مورد کلمات و اصطالحات سیاسی حاد تر وجدی تر است. پیشکش کردن ئاین مسـ

ص0ات و ص0فات ختم0امی مشۀ  و ارایھ تعاریف ج0امع و م0انع ، یعن0ی تعاریفیک0ھ در بـ0ـر 8یرنـ0ـد
ر باش0د، نی0ز یک لغت و اصطالح  باشد و منع کنن0ده ص0فات و مشخص0ات لغ0ت و اص0طالح دی 0

  ضروری پـنداشتھ میشود. 
مثال تالش و زحمت کشیدن برای کسب رزق حالل ھم تالش و عــرق ریزی است اما تالش و 

ۀ عـرق ریزی برای غصب مال شخص دی ر، ظلم و تجاوز برحق ومال دی ران وحملــ
تالش و مسلحانھ بر بانک بھ منظور کسب مال و پول ھم تالش و عرق ریزی است. مطمیناً کھ 

ب مال شخص دی ر،  غصعرق ریزی برای کسب رزق  حالل با تالش و عرق ریزی برای 
  جامعھ، تفاوت دارد.  ۀ تجاوز و عمل خالف نورمھای قبول شد

ھمچنان اعـدام، 8رفتن نفس کسی بھ اساس حکم قانون و  قتل و کشتن کسی بدون مجوز 
نھایی ھمانا 8رفتن حیات کسی ۀ یجـقانون درنھایت امر ھمان 8رفتن نفس انسان است کھ نت

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 
اش مجاز نیست و حقوق دی ر انسانھا کھ میتوان بھ اساس حکم قانون آنرا ازوی سلب 8رفتن 

  کرد، نیز بحث جالب و مطرح است اما بھ نسبت ضیقی وقت و طوالت کالم ازآن میپرھیزیم.     
ً ۀ مفھوم لغوی خود ُکشی ، ٳنتحاری کھ عد  آنرا استشھادي می ویند واضح است. اما اصطالحا

بھ این معنا کھ خودکشی دو مرحلھ و مفھوم تقریبا مستقل میباشد.  نتحاریٳ یا عمل  خود کشی
ه در حالیکھ عمل ٳنتحاری ُکشتن خود بھ قصد و مفھوم است کھ د8ردیمنحصر بھ خود انسان 

ویا از بـین بردن کس ویا  ھدفیو یا تخریب شخص خود را بخاطر  از بین بردن طی این عمل 
  .نمایدنابود می اشخاص دی رکشتھ و 

یعنی ھر عمل انتحاری بھ قصد خود کشی است اما ھر عمل خودکشی عمل انتحاری بھ مفھوم 
عمل انتحاری با جوانب استشھادی نیست. موضوع بحث امروزی ما ھم بھ طور عمده ھمین 

   .آنرا استشھادی مینامند، تا خود ُکـشیۀ سیاسی و عقیدتی است کھ عد
زه، اسباب و عوامل عمل انتحاری، حاالت روانی، ُمبِرر، درین مبحث و پژوھش موتیف، ان ی
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برحق بودن و عدم آن و بالخره  جواب دادن بھ سوال کھ آیا وسیلھ انتخاب شده انـتحاری را  
  بھ ھدف میرساند و یا خیـر؟ 

بس حساس و مھم ۀ نکات بس مھم و اصلی بحث ما ھمانا تمرکز بھ بعضی جوانب  این قضیــ
نکھ    این کار و تحقیق ضرورت بھ  موش افی، تکمیل و غنی سازی بخش است  بھ وجود ای

  از  جوانب دی ر قضیھ را نیز ایجاب میکند کھ درین راستا کار ادامھ خواھد داشت. 
 بدون ھدف سیاسی وصرف برای ازبین بردن خود نوع از عمل انتحاری است  عمل انتحاری

  ناسند. درجھان آنرا بھ نام (اوتنازی ) نیز میش  کھ
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.  

قتل نفس بشمار رفتھ  ۀ ــعمل حرام بوده وبمثاب و اما از نظر اسالم و قوانین اسالمی این
  در جھنم است.شخص انتحاری مذکور وجای 

نوعی خود  را نیز میتوان بھ اما عمل انتخاری با داشتن توجیھ سیاسی و ھدف سیاسی و دینی
آنرا بھ مفھوم عمل ۀ  نام 8ذاشتھ و توجیھ نمود کھ بھ نحوی عد بھ اساس عقیده شیکُ 

شتھ و عمل کننده عمل استشھادی را بھ آن معتقد استشھادی یا جداً قریب بھ استشھادی پندا
  ساختھ اند تا عمل مذکور را اجرا کند وھمان شخص را بھ عمل انتحاری وادار میشود.   

شی  وصدمھ زدن  بھ  مقصد دیگر کُ یعنی بھ اساس عمل عقیدتی عمل انتحاری اجراء کردن 
بھ این  ن نوع مبرر داده میشود.عقیدي وبھ ایۀ افاده میشود وبھ آن صبغـــ بھ غیر ( دشمن )

دست بھ طرح واجرای یک پروگرام یا  یود کشی شخصشخص بھ خ عمل در این نوعترتیب و
و یا از بین خود را وسیلھ  آسیب  زدن  شخص قصد میکند، نقشھ  تخریبی میزند کھ طی آن 

   دشمن قرار دھد.بردن 
تواند ؟ واینکھ جانب متعھد وعقد اینکھ دشمن کي است و چھ کسې تعریف دقیق از آن داده می

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 ُکشی بھ مفھوم انتحاری است. 
تفاوت   واستشھادی عمل  انتحاریبا کھ   بدون ھدف سیاسی و عقیدتی شیخودکُ در عمل 

شخص میخواھد  خود را  از بھ مفھوم اولی و ساده کلمھ مثال خود کشی  داشتھ  در عمل
و یا ھم مغــــز انتحار کننده   ،مشکالت روزگار  زندگی  نجات دھد. ولی  در  عمل انتحاری

ویا جلب توجھ و فشار و  دارای ھدفی است  کھ  برای  بدست آوردن آن ھدف متفکر دی ر 
طرح عمل و یا ، دست بھ روانی معین در ماحول خویش و ضرر رساندن بھ ھدف ایجاد حالت

، ایجاد ترس دیگران ، موجب مرگ خودش توسط انتحار کننده، یک پالن زده  کھ با تطبیق آن
اینکھ با این عمل خویش  بھ ھدف نایل می ردد ویا خیر ویا با عمل میشود.  و ضرر مالی نیز

  ؟ بذات خود سوال است کھ نیز مھم میباشد.خویش مرتکب عمل بدتر میشود
ن کرده یکھ برای خود  تعییمرگ خویش را نسبت بھ ھدفتحاری  ـدر عملیھ  انتحاری  فرد ان

   تر  شمرده  وبرای دست یابی  بھ آن جان خویش را  فدا مینماید.8است، بزر
 ازۀ عـدرــاخی  ی سالھاو ابزار دفاعی است کھ دره استشھادی یک شیوۀ  ــعملیبھ این ترتیب 

متجاوز، با روش جدیدی برای مقاومت و رویارویی با دشمن مخالف ویا علیھ آنرا مسلمانان 
معمول و معروف نبوده،  چندان ھــگذشتاست و در جدید کشنده کھ با وسایل و شیوه ھای 
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  انجام میدھند .
یقین یا ظن غالب اکثرآ چنین واقع میگردد:  شخصیکھ عملیات استشھادی را انجام میدھد ، 

  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 

انتحاری کھ علیھ      وبھ اعمال  ، صورت می پذیرد دیگر دفاعی متعارف ممکن نباشد
مسلمانان و انسانھا و شی، بدون جھت شرعی ر خودکُ انسانھای بی گناه، یا بھ عبارت دیگ

در صورتیکھ کھ چنین باشد طوریکھ   متفاوت میباشد .  ،ردیصورت میگضرر بھ مال وجان 
  میگردد .  ل نفس ـتـرمت قـحۀ شامل دایراین عمل بھ ھرنام باشد، حرام و ورشدیم،آقبآل یاد

است و ھم مر فطری و عقلی دفاع در مقابل دشمن یک ا :در این ھیچ جای شک نیست کھ
  خداوند بھ ھر موجود زنده ای ابزار دفاعی خاصی داده است. 

ل متنوع و گوناگون است و ھر قوم ـقـوه تعـولی این ابزار دفاعی در انسانھا بھ دلیل داشتن ق
درچوکات شرع و ملتی با توجھ بھ توانایھایی کھ دارد از شیوه ھا و ابزار دفاعی مناسب حال 

  فاده می کند. خود است
یکی از روشھای دفاعی کھ اخیرا در کشور ھای اسالمی بکار گرفتھ میشود ، بنام ، عملیات 

  مسمی گردیده است .وانتحاری  استشھادی 
اطالق آیات و روایات دینی وفتوای اسالمی ،جھاد دفاعی و ترجیح دفاع بر حفظ نفس دلیل 

  جواز این نوع عملیات است.

   !مخواننده محتر
ھ  عمل انتحاری  در مشرق زمین بھ یکھزار سال قبل از ــتاریخچایکھ بشریت میداند، تاج

ده قرن   بیشتر از سف باید گفت کھ انگیزه اعتقادی  انتحار با گذشت أامروز میرسد . ولی با ت
از لحاظ رشد فکری   در اکثر موارد  تغییر نکرده وانتحار کنند گان  قرن بیست وبیست ویکم 

  قرار دارد. اولی سطح فکری   ھنوز  در
ل00ف کت00اب  مش00ھور  ت00اریخ ادبی00ات  فارس00ی   ؤادوارد ب00رون ، ش00رق ش00ناس  مش00ھور انگلیس00ی م

)  بھ رھبری حسن صباح  ھ0زار س0ال قب0ل  از ام0روز حشاشینحرکت اسماعلیان  (« مینویسد کھ
  .»ندمینمود د خویش آنھا را  وادار بھ انجام عمل انتحاری ابھشت  بھ افرۀ  با دادن وعد

حمالت بدون شک میتوان را عمل  انتحاری درعصر امروزی ھای بزرگترین  نمونھ در جملھ 
این جنایات ھزار ھای انسان ۀ شد کھ درنتیجــ امریکا ۀ م.   در ایاالت متحد ٢٠٠١سپتامبر  ١١

  بې 8ناه بھ شھادت رسیده، زخمی و یا  متضرر شدند. 
مسافر  بال طیاره   ۴وردن آکنترول دربھ حملھ کننده  با  ١٩ی آن چنانچھ ھمھ بھ خاطر داریم ط

و منھ00دم   وردآرک ب00ھ ل00رزه درادو ب0رج مرک00ز  تج00ارتی جھ00انی را در نیوی0 ب00رعالوه دی 00ر ب0ری 
انس00ان ب00ی 8ن00اه را ب00ھ قت00ل رس00ید.  ٢٩٧٣آن موج00ب ب00ھ  ق00رار احص00ائیھ ھ00ای منتش00ره ،نمودن00د. 

نده ھ0ا وی0ا مغزمتفک0ر ای0ن عملی0ات از افغانس0تان ضرورت بھ تذکر اس0ت ک0ھ ھ0یچ ی0ک از اج0ـراکن
  نبود. 

(ری0ل زی0ر زمین0ی  ھمچنان م0ی ت0وان از حم0الت  انتح0اری مت0رویدرین سلسلھ در سالھای بعدی 
 اھ00داف  فلس00طینی ھ00ا  علی00ھ وی00ا ھ00م استش00ھادیوحم00الت انتح00اری  ان لس00تانلن00دن  ش0ھری) ش00ھر

  ز  ما افغانستان نام برد.وحمالت  انتحاری  در عراق  وکشور  عزی ی یلئاسرا
  حمالت  انتحاری را میتوان بھ دو دستھ تقسیم  کرد:در یک کت وری خاص 

  .مشخص اری  با ھدفـــتحـملھ انــح -١
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  .مشخصھدف  ـدونحملھ  انتحاری ب -٢

  : مشخص در عملیھ انتحاری  با ھدف
داده، ض00رر ش00خص انتخ00اری و ی00ا مغ00ز متفک00ر ک00ھ عم00ل انتح00اری را س00ازمان ھ00دف  مقص00د و  

میباش0د وی0ا ملکی0ت وج0نس مش0خص میباش0د. دری0ن  و مش0خص رساندن  بھ ف0رد ی0ا اف0راد  مع0ین
ب0ھ رفت0ھ،  ا   ازب0ین  دیده وینیز ضرر  حادثھ  ممکن است افراد دیگری  حاضر  در محل عملیھ 

  رسیده وشھید شوند.  قتل
دن فض00ای  اجتم00اعی  م00ن ک00رآ :   معم00وال ب00رای  ن00امش00خصھ00دف دون ام00ا در عملی00ھ انتح00اری  ب00

عم0الً غی0ر قاب0ل وسیاسی  مورد نظر  وبر انگیخ0تن  ت0رس و وحش0ت  عم0ومی  طراح0ی میش0ود. 
انتح0اری  س0اختمان ھ0ا وس0ایط  وانس0انھا   ات در براه انداختن  ای0ن ن0وع از  عملی0تردید است کھ 
  انسانھا بی 8ناه می انجامد.  بھ قتل معموالً از بین رفتھ و

و مغ0ز متفکرعم0ل انتح0اری ی0ا خ0ود ش0خص و در اکث0ر م0وارد اف0راد غی0ر از  طراح و یا طراح0ان
شخص انتحاری میباشد. عملیات انتح0اری عم0الً درکش0ور م0ا افغانس0تان و منطق0ھ اکث0ر ب0ا داش0تن 

، ھ00دایت، س00ازمان دھ00ی اجان00ب  خاص00تاً مراج00ع شارهـاست00اھ00داف مش00خص در اکث00ر م00وارد ب00ھ 
ن0وعی از ت0رس ایج0اد ب0ھ را ه ان0داختن  ھمچ0و عملی0ات   . تحق0ق مییاب0دھمسایگان   استخباراتی 

شده کھ در نتیجھ آن خسارات زی0اد ج0انی و م0الی ودلیل  ترس  ھمگانی  بوده ورعب در جامعھ  
  بھ مردم بی 8ناه ما عاید می ردد. 

و جل00وکیری از عم00ل انتح00اری عم00ال مش00کل و در م00وارد ن00ا ممک00ن میباش00د. عل00ت آن ھ00م  کنت00رول
ی0ا درم0واردی ب0ھ زع0م  انتح0ار، ف0ر دی ک0ھ خ0ود را  آم0اده  م0رگ و قابل فھ0م اس0ت.  بسیار ساده

عم0الً  دیگر  ترسی  از چیزی  بھ خود  راه  نمی دھ0د  وخویش وتشویق عمل استشھادی نموده 
  .ویـا بھ بسیار مشکل قابل مھار وپی یری است ارـغیر قابل مھ

  

  اسباب وعوامل
  شی ویا عمل ( ٳنتحاری)خودکُ 

  :    اول
عم0ل انتح0اری عقی0دتی باشد(ٳستش0ھادی). دری0ن ص0ورت ا08ر مس0تقیم ب0ھ ۀ در صورتیکھ ان یز

و اساسی ترین عامل آن ع0دم فھ0م درس0ت اولین خویش متمرکز شویم. ۀ مشکل کشور ومنطقــ
دی0ن مق0دس واقع0ی واص0ول  راس0تین اساس0اتو ا8اھی الزم انتحار کننده ویا مغز متفک0ر آن ب0ھ 

  میباشد. اسالم 
آسمانی و جاھلیت  وعدم اگاھی  الزم  ودقیق ازمفاھیم وجوھر واقعی  دین  بلی 

  . مقدس اسالم استدرین سلسلھ دین 
   ، دینیکھ برای  سعادت دنیا وآخرت  انسان نازل گردیده 

  ، ) ٧٧ َوَال تَْنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّْنیَا َ ( القصص اآلیة« و دینیکھ ھدایت دارد
د زند8ی کن و برای زند8ی آماد8ی ب یر مانند اینکھ برای ابد دینیکھ سفارش دار

  زنده ھستی. و برای مرګ آماد8ی ب یر مانند اینکھ فردا میمیری.
حت دارد ( و التلقوا بایدیکم الی التھلکھ )، خود را بھ قصد بھ  دینیکھ نص صرا
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من قتل  «تھلکھ نھ اندازید.، دینیکھ دین دنیا و آخرت ھست، دینی کھ میفرماید: 
  »  قتل الناس جمعیا اوفساد فی االرض فکأنما نفسا بغیر نفس

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؟

) ه جھنم خالدا فیھامن قتل مــؤمنان متعمدا فجزادینیکھ ھدایت صریح دارد: (  
کسیکھ مؤمن را بھ قصد بھ قتل میرساند جزا اش جھنم و بھ طور ابد درآن خواھد 

ولی قرآن عظیم  ان یعنی کفاراست، غیر مسلمان در آبد ماندن در جھنم  جای ماند. 
   میکند. وتنبھ قاتل مؤمن را بھ بقاء در جھنم بھ طور ابد وعده الشان 

نسبت  ،اسالم درست از انتحار کننده نسبت عدم  درکیم کھ شخص بھ ھمین اساس 8فتھ میتوان
صلی هللا علیھ  اسالم محمد  از قرآن  وسنت  پیامبردرست  نباط ـعدم درک  احکام  الھی واست

نرا ندارد تا  بین حالل وحرام فرقی را بعمل ارد وحتی بھ این ھم  نمیداند  آتوانمندی   ،وسلم
   یا خیر؟و در اسالم  جواز دارد   کھ آیا  کشتن  افراد بیگناه

درعمل انتحاری انسانھای بې 8ناه شھید و یا زخمی میشوند و صدھانقص بھ  
انسان ثالث کھ ھیچ دخلی بھ کار ندارند، متضرر و عمالً بھ 8ناه جرم؟! مجازات 

می ردد کھ عمالً کاری بھ آن ندارد ویاھم اصالً نھ عمل و نھ ھم ایجاد8ر بوده 
  مانند انتحار کننده مخالف وضع جاری باشد.  وحتي شاید 

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. 
اسات بلی امکان وفرصت توبھ حتی برای انسان متخلف یکی دی ری از اصول واس

است کھ در شھادت انتحاري جداً مورد سوال قرار 8رفتھ واز بنده وحتی انسان بې 
حرکات ٳفراطی بخصوص 8ناه 8رفتھ میشود.  حین تفکر وتعمق  بھ این اعمال و 

انسان بھ فکر ند گان اعمال  تروریستی وٳنتحاری بخش از مسلمانان و سازمان دھ
  شعر شاعری میافتم کھ می وید:

  م نھ رسی بھ کعبھ ای اعرابیتـــرســـ
  این ره کھ تو میروی بھ ترکستان است

 دوم :
ثیر أدومین عامل عدم دسترس0ی ای0ن اف0راد  ب0ھ معلوم0ات واوض0اع  جھ0انی ودر نھای0ت تح0ت  ت0

  .دینی اند و محدود الذھن متعصب (علماء نما ھای) قرار گرفتن تبلیغات نادرست علمای
  وم: ـس

دین اسالم بھ زب0ان عرب0ی ان0د و در ک0ل معرف0ت م0ردم افغانس0تان ب0ھ از انجایکھ کھ منابع عمده 
توضیح و تشریح علماء محدود دین قرار دارد و بخش ازین علماء وی0ا ب0ھ دق0ت ب 0ویم علم0اء 

دریس  ـ00ـبج00ای  اینک00ھ   مص00روف ت  نم00ا ھ00ای دی00ن ھ00م بن00ا ب00ر عوام00ل مختل00ف ج00ایز و ن00ا ج00ایز
طلب0ھ عل0م را  شنوند8ان و شا8ردان مدارس و ردند واقعیت ھای حقیقی  وھویت واقعی اسال م گ
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در و حکم0ت احک0ام اس0المی بھ مسایلی مصروف م0ی س0ازند  ک0ھ ب0ا ج0وھر دی0ن مق0دس اس0الم 
     است. تضاد 

  ارم:ــچ
سب مقام عالی شھادت ورفتن بھ عام اعتقادي عامل چارم است کھ انتحاری بزعم برای کسب ک

جھ نایل میشد اما متاسفانھ تمام شواھد ق0راین و احک0ام ای کاش انسان بھ این در جنت میباشد.
ذی00ت، کش00ت و خ00ون  دی00ن اس00الم و نتیج00ھ عم00ل انتح00اری را چنانچ00ھ در باالتش00ریح ک00ردم س00بب ا

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
ام00ل را  میت00وان عام00ل اقتص00ادی  مس00می نم00ود . ک00ھ عب00ارت از فق00ر وپیچ00ارگی ، پنجم00ین ع

  بیکاری، کرسنگی  ، قرضداری  میباشد .
   :ششم

ض0عف ی0آس، ن0ا امی0دی، ،  عام0ل و محقق0ینشش0مین عام0ل  را علم0ا ء عامل یأس و ن0ا أمی0دي 
دش0من  خ0ودرا  زمانیک0ھ  انس0ان نی0روی مقابل0ھ رو در رو ب0ا . مقابلھ نظامی مس0می نم0وده ان0د

  .و یا افراد دی ر را بھ این عمل آماده میسازند عمال  دست بھ انتحار میزند ،نداشتھ باشد
 تم : ـفـھ
 ، کرکور ۀـــمین عملیات نظامی  ظالمانموارد معیـن ظلم ھا، دشمنی ھای شخصی و ھر  د 

ومنازل مسکونی   وبی  ھدف  کھ بھ راه انداختھ  میشود وبھ آثر این بمباردمان ھا   قریھ ھا
، موجب مردم تخریب میگردد و انسان ھای بیگناه اطفال وزنان ومردم بیدفاع  بقتل  میرسند

عمل  بی عفتی و بی عزتی فامیل ھا ، تجاوز بر ننs و نأموس شده کھ موجبات و عوامل 
    میبخشند. تشدید را ایجاد و انتحاری وانتقامی 

عکس العملی  عمل مجموع  عمالً چنین عمل در بھ این صورت بدون درنظرداشت توجیھ آن
واکنشی  در برابر واکنشی است کھ باید دقیق مورد مطالعھ  وبررسی  در مقابل  یک عمل ویا

  قرار داده شود. 
  م :ـتـھش

ھمچنان یکی  دیگری  از عوامل انتحاری بخصوص درکشور عزیزما افغانستان  را میتوان 
این لف  حقوق حقھ وشرعی  افراد جامعھ  مسمی  نمود . رات  دولت  وتافساد  اداری در اد

  عامل بھ نحوی با عامل ھفتم نیز مرتبط میباشد.

  در تحلیل نھایی گفتھ  میتوانیم کھ :ولی 
خارجی داشتھ واین تا  ۀ ــریشافغانستان اساساً  و عمدتاً انتحاری  در کشور عزیز ما    ۀـعملی

خ0ارجی  میخواھن0د آن0را ب0ر کش0ور م0ا  غ0رض رض بخ0ش از من0ابع مغ0کتیک  جنگی است  کھ 
  . میاندازندتحقق  اھداف سیاسی ونظامی، فرھنگی وکلتوری  خویش براه 

کش0ور تمام محاسبات و تحلیل ھای عین0ی و دراکث0ر م0وارد ش0واھد مش0خص  نش0ان میدھ0د ک0ھ  
با بھ ی ھا ھای ھمسایھ  وذینفع در افغانستان بخاطر ایجاد درد سر  برای  امریکا یی ھا وغرب

افغانھا  را مورد استفاده اخیر ۀ مانند سھ دھــ میخواھند راه انداختن و تحمیل جنs ھا نیابتي، 
ب0رآورده  ب0ھ اش0کار روب0رو وی0ا غی0ر مس0تقیم واھداف خویش را توس0ط آنھ0ا  اد خویش قرار د

  سازند. 
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وکشور ایران  فعال  مرکز عمده این  مراکز انتحاری  در قدم اول  در مدارس دینی  در پاکستان 
، افراد واطف0ال معص0وم و ب0ې 8ن0اه و ب0ې خب0ر از ُکن0ھ و اساس0ی اش0یاء و احمک0ان ین0ی و بوده 

  تربیھ  اعمال  تروریستی   بھ طورمنظم واجرای بھ منظور سازماندھی روح اصیل این احکام  
  داشتھ میشوند. بھ کشور ما گسیل 
وگ00رو ھ00ای  ھ00ا س00ازمانا محاف00ل رس00می و ی00ا راج00ع و محاف00ل، مراج00ع و ی00ممبح00ث اینک00ھ ک00دام 

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 کامالً قابل درک و فھم و 

میان دوست و دشمن درین  درموارد سخت پیچیده ودر موارد باالتر از درک و تصور ما ست. 
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   اسالم
  و ٳستشھادی عمل ٳنتحاری، شیکُ ددر مورد خو

، مفس0ران  وفقھ00ای   ءاگ0ر ب00ھ نظری0ات علم0اب0اال نی0ز ب0ھ ش00کل مختص0ر متذکرش0دم   چنانچ0ھ در
ی0م ، بوض0احت ت0ام در خ0واھیم ئدرم0ورد اعم0ال ٳنتح0اری مراجع0ھ  نم0ا دین مق0دس اس0الم  دینی

یافت کھ ایشان تحقیقات الزم در زمینھ  ارائھ نداشتھ اند . عام0ل ع0دم تحقی0ق  در  ای0ن عرص0ھ 
  سالح پیشرفتھ وانفجاری در آن  زمان بوده است . موجودیتناشی  از عدم 

ولی  زمانیک0ھ انس0انھا دس0ت ب0ھ  اخت0راع س0الح ھ0ای پیش0رفتھ از جمل0ھ س0الح ھ0ای  انفج0اری  
وتوجیھات برای آن دریافت  یافتند ھمزمان با پیدایش آن ،عملیات انتحاری بھ شکل فعلی  آغاز

  کردند. 
  بدودستھ  منقسم گردیده آند: »دیاستشھا« فقھا ومفسرین در عمل  انتحاری 

را تایی0د وآن0را مط0ابق  ش0رع »  استش0ھادی « دستھ ای از  فقھ0ا  ومفس0رین اعم0ال انتح0اری  
  . ودفاع مشروع وبھ اصطالح اعمال  استشھادی یا شھادت طلبانھ   قلمداد نموده آند

انسانی کھ ب0ھ « ) مینویسد  :  ١۶٣/  ١امام محمد بن الحسن الشیبانی درکتاب خویش( السیر 
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  ھالک ن0ھ 

  بلکھ بھ بھشت  میرود .
میداند  کھ کشتھ میشود  ولی  بر اگر شخصی بھ تنھا یی بر دشمن حملھ کند  و« :یدااو می افز

  ی برای  مسلمانان میرسد ، بھ بھشت میرود.ه ااثر این کشتن فاید
درای0ن  ولی اگر شخص  انتحاری  بداند کھ ب0ھ ای0ن عم0ل اش فای0ده ب0رای مس0لمانان نم0ی رس0د،

صورت برای این شخص انتحار کننده  الزم نیست  کھ دست بھ چنین  اقدامی بزن0د . چراک0ھ ب0ا 
  » عمل ، برای اسالم کدام اعزاز  نصیب نمیگردد  بلکھ تنھا جانش را از بین می برد. این

  : عالمھ ابن حجر  میگوید
اگر عمل انتحاری  برای  تضعیف روحیھ  دشمن صورت گیرد،این عمل انتحار کننده از « 

  .  مورد تأیید است وبرای شخص انتحار کننده اجازه  انتحار میدھد ءجانب   جمھور علما
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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( سبل  السالم  » .بھ خاطر اینکھ ضرر این عمل در نھایت امر بھ ضرر مسلمانان می انجامد
٢  /۴٧٣ (.  

 -  در شھر دمشق  م.   ١٩٣٢متولد  م شھیر جھان اسالم وھبة بن مصطفى الزحیليعال
  سوریھ طی فتوی مینویسد : 

زمانیکھ الزم 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 

اذن حاکم شرع انجام شود، و این نوع عملیات ترس و وحشت در دشمن ایجاد  عملیات نیز با
 .»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 
ویا ھم تخنیک آنرا چین التفاط را بخاطر ھ 8رفتھ مداقھ قرار ن  موردافراد کھ معصوم و بې 

عدم وجود تأثیرات جانبی وکشتھ شدن انسانھای بې 8ناه بھ اساس وسایل تخنیکی ابتدایی 
مطمیناً ا8ر علمای آن عصر این تأثیرات جانبی و کشتھ شدن  .آنزمان مطرح نمی کرد

و درک میکردند کھ امروز از انسانھای بې 8ناه وضرر رسیدن بھ اشخاص بې 8ناه را میدیدند 
اثر این انتحاری ھای عمالً 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.
- ١٩٢٩ / ھـ ١٣۴٧ -١۴٣۴ (  محمد سعید رمضان البوطي :محمد سعید رمضان البوطی 

مشھور ومتخصص در علوم اسالمی ومفتی مشھور جھان  یم) یکی دیگری از علما ٢٠١٣ 
 اسالم ، طی فتوای مینویسد :

عملیات ضربھ زدن و   این نوع عملیات صددرصد مشروع است در صورتی کھ قصد ھدف این 
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 
. درھمین وی شیخ محمد سعید رمضان البوطی دمشقی )(مراجعھ شودبھ فتا نیت مردن خود.

صورت ھم ھمان مانع کشتھ شدن انسانھای بې 8ناه بھ علت تخنیکی مدرن امروزی مطرح 
  است. 

شکی وجود ندارد کھ عملیات شھادت  :عبدهللا بن منیع از علمای عربستان می گوید
لمین، موجب تقرب و نزدیکی طلبانھ در راه خدا بر ضد دشمنان خدا و رسول او و دشمنان مس

مجاھد مسلمان بھ خداوند می شود. و شکی وجود ندارد کھ این نوع عملیات برترین باب جھاد 
در راه خداوند است، و ھر کسی کھ در اینگونھ عملیات بھ شھادت برسد، ان شاء اwّ شھید 

فقط برای خدا می باشد، البتھ سزاوار است مجاھد مسلمان نیت خود را نیکو کند و جھادش 
   باشد.

نفس مانع فوق درعمل انتحاری کھ عامل کشتن انسانھای بې 8ناه و عدم دادن فرصت توبھ  
  شود، ادامھ دارد. 

  محمد سید طنطاوی شیخ االزھر درباره عملیات استشھادی می گوید:
اینکھ مسلمانی خودش را در میان دشمنان اسالم منفجر می کند این دفاع و نوعی شھادت 

ت... جھاد در راه خدا واجب کفایی است ولی اگر بھ سرزمین مسلمانان حملھ شود این اس
جھاد واجب عینی می شود. و اینجاست کھ عملیات استشھادی از برترین واجبات و بھترین 

  شکل فداکاری در اسالم است.
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ت کھ باز ھم مسألھء کشتن شدن انسانھای بی 8ناه و 8رفتن فرصت توبھ بھ جای خود باقی اس
  مورد بررسی قرار نھ 8رفتھ. 

  شیخ احمد کفتارو، مفتی اعظم سوریھ در این رابطھ میفرماید :
ھا را جایز و مشروع دانستھ و مجریان این اسرائیلی شیخ کفتارو عملیات شھادت طلبانھ علیھ 

  عملیات را شھید می دانند کھ از جانب خداوند وعده بھشت داده شده اند. 
کھ این عملیات باید منضبط بھ مبانی جھاد در اسالم باشد. از آن جملھ اینکھ وی تأکید می کند 

 ... مقصود و مراد، دفاع از امت اسالمی و متوجھ ظالمان، محاربان و حامیان آنان در جامعھ
  در چارچوب برنامھ ای کلی و ضامن مصلحت امت اسالمی باشد.

ت0ـشھادی ب0ا تخنی0ک وامکان0ات تخنیک0ی درتمام حاالت فوق نبای0د فرام0وش ک0رد ک0ھ  درعم0ل اس
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 

فتھ نھ شده ومنظور میشود با عمل استشھادی کھ حتی ھمین علماء سفارش میکنند، درنظر 8ر
نم00ی باش00د. ب00ھ یق00ین ا008ر ای00ن ع00ده از علم00ا ھ00م درص00ورت ای00ن ب00ی ع00دالتی ھ00ا و قت00ل و کش00تن 

ومتضرر شدن مال و ملکیت شان از اج0رای عم0ل انتح0اری وی0ا استش0ھادی  انسانھای بی 8ناه،
    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 

  یید کرده و راجع بھ آن فتواھایی را صادر نموده اند.معاصر مشروعیت این نوع عملیات را تأ
با در نظر داشت شرایط معین مشروعیت اینگونھ عملیات از کتاب و سنت و اجماع بھ وضوح 

استنباط می شود... علماء امت بر این مطلب کھ اگر یک نفر مسلمان بھ ھزار نفر دشمن حملھ 
ت و ترساندن آنھا او وارد آوردن خسار ور شود، اگر نیت وی از این کار پیروزی بر آنان

باشد، اتفاق دارند کھ این کار جایز است، و چون نیت ضربھ زدن بھ دشمن را داشتھ کار او 
تُرِھبوَن بِھ «ندارد و مصداق این آیھ قرآن است:  ممانعتی  صحیح است و از لحاظ شرعی

کم... اwّ ِ و عدوَّ   . » عدوَّ
ین المللی دفاع ملتھا را از وطن خود و جنگیدن با دشمن متجاوز تمام ادیان آسمانی و قوانین ب

  »را با ھر وسیلھ جایز دانستھ اند.
. ش فتوای مشھوری  را طی نشستی صادر نمودند ،  ه ١٣٧۵شورای فقھای اردن در سال 

در اسرائیل  مصداق شھادت در راه خدا »  استشھادی« وطی بیانی ، عملیات انتحاری 
  نامیدند.

بھ آیات قرآن0ی ، احادی0ث نب0وی ، وروای0ات اس0المی  را  ت مطلق این علماء فتوای خویشاکثری
حدیثی است کھ: از  مستند  ساختھ، ومشھورترین حدیث کھ مورد استناد آنان قرار گرفتھ است،

  .حاکم  روایت گردیده است
 ، آی0ا اگ0ر مردی از پیامبر  صلی هللا علیھ وسلم پرسید یا رس0ول هللا: درین حدیث آمده است

بر مشرکان حملھ کنم وتا لحظھ مرگ  با آنھا  بجنگم  ، داخل جنت  خواھم ش0د ؟ پی0امبر ص0لی 
هللا علیھ وسلم فرمود  بلی . آن مرد  ھم پس از ش0نیدن  س0خنان  پی0امبر ص0لی هللا علی0ھ وس0لم  

  د. ـبھ صفوف مشرکان  حملھ ور شد  وتا  مرگ با آنھا  می جنگ
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 مر  پیامبر اسالم مربوط بھ جھاد  ومقابلھ با نیروھای  ھای  نظامی  دشمنولی باید گفت این ا
عم00ل انتح00اري و استش00ھادی ص00رف و ص00رف وی00ا ب00ھ ص00ورت ۀ آن عص00ر اس00ت ک00ھ درنتیجــ00ـ

اساسي سبب قتل، کشتن و یا تخریب دش0من می 0رد. آنھ0م ب0ا وس0ایل ک0ھ درعم0ل ص0رف دش0من 
  متضرر ویا کشتھ میشود. 

بع  بخاطر عدم مقایسھ بھ عم0ل انتح0اری ام0روزی دارد ک0ھ ک0ھ ب0ا امکان0ات این منۀ  اما مقایسـ
کشتن و ضرر بھ  انسان ھ0ای ب0ی 8ن0اه و ی0ا ض0رر ب0ھ م0ال و ج0ان  فنی و تخنیکی مدرن سبب 

انسان بې 8ناه وحتی مسلمانان کھ مخالف دشمن مشترک ممکن خواھد بود، می ردد لذا م0ورد 
اند. درشرایط و امکانات مدرن تخنیکی وکارا بودن سالح مقایسھ وقیاس ندارد و داشتھ نمی تو

ھای کشنده فرصت دادن توبھ نیز حتی از انسان متخلف 8رفتھ شده و موضوع را از قی0اس ب0ھ 
بھ جای دی ر حدیث فوق جدا و اساساً جدا ساختھ و مبررشرعی جواز مسألھ را نفیھ نموده  و 

    میکشد کھ سبب حرمت  عمل انتحاری میشود.
امبر اسالم در امر مقدس جھ0اد  ب0ر  ھم0ھ اھ0داف جنگ0ی  دوران جاھلی0ت ک0ھ منج0ر ب0ھ چ0ور پی

وچپاول ، تخریب وویران0ی وتج0اوز  ب0ھ عف0ت زن0ان  وقس0اوت ب0ا ناتوان0ان  ون0وزادان  واطف0ال 
  ونابودی کشتزار ھا وفساد  در روی زمین میشود  خاتمھ داد.

ک0ھ مف0اھیم  جھ0اد تغیی0ر ن0ام یاف0ت . وام0رجنگ در دی0ن مق0دس  اس0الم ب0ھ کلم0ھ  مق0دس جھ0اد  
وسیع دارد او جھاد ب0ا نف0س خ0ویش آغ0از و ب0ھ جھ0اد مس0لحانھ درص0ورت داش0تن ش0رایط اوج 

میباش00د. ای00ن ب00رای خ00دمت  اھ00داف  ش00رافتمندانھ  ومقاص00د واال  وغای00اتی  پس00ندیده  می ی00رد،
زم0ین راه ۀ نھا انسان کربرخورد نیک و انساني وداخل قواعد بوده کھ دین اسالم بھ قلب میلیو

یافت00ھ و از انس00ان وحش00ی قص00ی القل00ب ومتخل00ف انس00ان ب00ا بلن00د ت00رین درج00ھ و نمون00ھء اخالق00ی 
ساختھ. مسلم این است کھ این عقیده بدون اینکونھ فضایل نیک ب0ھ زور شمش0یر وقص0اوت ب0ھ 

  قلب انسانھای داخل شده نمی توانست ونمی تواند. 
درچوکات قواعد است کھ انسان را  از چنگال نظام جور وستم جھاد اسالم  عبارت از مجاھدتی 

رھ00ایی بخش00یده  وب00رای برق00راری نظ00ام  ع00دالت  وانص00اف ودر نھای00ت  در ب00ر  واص00ول مع00ین 
از دس0ت داده ودرص0ورت تخل0ف  قراری  نظامیکھ نیرومند توان  پایمال  کردن  حق ضعیف را

  ت پرداختھ میشود. مورد پی رعدلی وقضایی قرار 8رفتھ وبھ تأمین عدال
در حدیثی سلیمان بن بریده  از پدرش  روایت نموده است: چ0ون رس0ول ص0لی هللا علی0ھ وس0لم 

م0ی  (08روه 08روپ کوچ0ک جھ0ادی)ریھ ــ0ـکسی را بھ عنوانی قوماندان وسر لشکر  سپاه ی0ا س
 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 : 

ر ورزی0ده  ان0د ، پیک0ار ـف0ـجھاد وپیکار کنید بھ نام خدا ودر راه خدا با کسانی کھ ب0ھ خداون0د  ک
لھ ب0ھ (ُمـث0ـ  »لھ  مکنی0د وک0ودکی را  مکش0ید ... ـث0ـکنید  ام0ا خیان0ت  ون0اجوانمردی مکنی0د ، مُ 

  معنای بی سیرت کردن و یا مثالً 8وش و بینی بریدن است. )
آس00ان گیری00د  وس00ختگیری  « س00انگیری  نی00ز فرم00ان داده  وم00ی فرمای00د  : آ پی00امبر اس00الم  ب00ھ 

 ٨٣و  ٨٢ص  ٢(ص0حیح مس00لم ج» م را ب0ھ خ00ود  گ0رایش  دھی0دواز خ00ود مرانی0د دم0ر مکنی0د،
  ) ١٨٧،  ١٢٣ص  ١المعجم الصغیر ، طبرانی ج 

پیامبر صلی هللا علیھ وسلم  اگر شبانگاه بھ قومی  می رسید  ، بر آنان  حمل0ھ و ی0ورش  نم0ی 
  رد  تا  آنکھ سپیده  می دمید.ـبُ 
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ند اس0ت واز زدن  ـاز  سوزاندن  مردم در آتش  اکیدآ  منع  کرده بود. از کشتن کس0ی ک0ھ  در ب0
ال غارتی  از گوشت م0ردار ح0الل م« وکشتن  زنان  واز غارت  وچپاول نھی کرده  وفرمود : 

  منع فرموده است .   ،ریدن  در ختانـشت ونسل وبُ ھمچنین  از تباه  نمودن کِ » تر نیست 
ب0ھ ھ0یچ وج0ھ مج0روح واس0یر را  مکش0ید « در ھنگام فتح  مک0ھ ھ0دایات اکی0د ص0ادر فرم0ود : 

  .» وفراری را تعقیب  مکنید
ھ0ھ روای0ت اس0ت  ک0ھ  رس0ول ص0لی هللا علی0ھ ھمچنان در حدیثی کھ از حضرت علی کرم هللا وج

ر ) در شھر ھای مش0رکین  نھ0ی ک0رده اس0ت. ــم (زھـاز بھ کار گیری  س« وسلم فرموده است 
زار    شتن  زن00ان  واطف00ال در جن00گ  من00ع فرم00وده ان00د  مگ00ر اینک00ھ  در ک00ا رـپی00امبر  خ00دا از ک00

  »جنگ مشارکت داشتھ باشند. 
علیھ وسلم زماني  ت کھ : پیامبر اسالم حضرت محمد صل{ هللادر احادیث متبرکھ تذکر رفتھ اس

اکیدآ ب0ھ ایش0ان ھ0دایت  ،میداشت کھ گروھھاۍ حربي ونظامي خویش را بھ سوي جبھات اعزام
  میفرمود : 

طفال صغیرآ وال امرآة وال تغلو ا واصلحوا واحسنوا ان هللا یحب  ( ... وال تقتلوا شیخآ فانیآ وال
 .) ٦/  ٧:  ١٣١٤ الشامي ) ( المحسنین

را در پیش  موسفیدان ، پیرمردان ، اطفال وزنان را بقتل نرسانید ، خیانت نکنید ، صلح (
  .دارد) گیرید ، نیکي کنید ، کھ پروردگار نیکو کاران را دوست

  پیامبر صلی هللا علیھ وسلم  بھ سپاھیان ومجاھدین  خویش اکیدآ دستور میداد :
، وھمیشھ  از درگاه  پرورد8ار کمک و  ودر راه جھاد کنید  اي بندگان خدا ! براي خدا« 

  استعانت جویید . 
  اي مردم! 

ننمایید ، یعني چشم و گوش و بیني و دیگر اعضاء آنان را » لھ ـثـمُ « پس از کشتن  کفار را
زء ــــاطفال و زنان و پیرمردان و راھبان آنان را بھ قتل نرسانید و درختان آنان را ج نبرید ،

رید ، و ھر گاه یک نفر از شما مشرکي را امان دھد ، امان او را ــبُ ــھنگام ضرورت ن رد
نمود  ھرگاه اسالم اختیار  شمرده و امانش دھید تا آنکھ آن مشرک کالم خدا را بشنود. محترم

توفیق  ردد و از خداوندــبراي شما خواھد بود ، و اگر اسالم اختیار نکرد بھ جاي خود برگ
  ا بخواھید.جھاد  ر

  ان! ـــمانــلــمس یا
درختان میوه دار را از  ھیچ گاه نخلستان ھا را نسوزانید ، و کسي را بھ آب غرق ننمائید ،

    ».ریشھ و بن نکنید و زراعت و محصول آنھا را آتش نزنید
عم0ال  انتح0اری  ک0ھ موج0ب اوفقھای  اس0الم  ب0راه ان0داختن  ءھمچنان  تعدادی کثیر ی از علما

نفس انسانان بیگناه بخصوص اطف0ال وزن0ان میگ0ردد  ح0رام اع0الن داش0تھ . ومیگوین0د ک0ھ  قتل
  انتحار کننده ، بھ ھیچ صورت جای در  بھشت  داخل نمیشود. 

شیخ عبد العزیز آل  شیخ مفتی کشور عربستان  سعودی  وشیخ االزھر  شیخ  محمد  سید 
فتوی  ھای  شرعی  اعالم داشت اند کھ : طنطاو ی ،  طوریکھ فوقآ بدان اشاره نمودیم  ، طی 

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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نھ  وجھ شرعی  برای  این  نوع عملیات نمی ھیچگواگر انسانھای بیگناه بقتل برسد ،درآن « 
  »  بینم  وآن را  جھاد  در راه  خدا نمی دانم . 

وال :« س00وره فرق00ان ) میفرمای00د   ۶٨خدوان00د متع00ال در  ( آی00ھ پرھی00ز ازقت00ل نف00س  در اس00الم 
آن0ان انس0انی را ک0ھ خداون0د  ریخ0تن خ0ونش را ح0رام  » « یقتلون النفس التی حرم هللا اال بالحق

  » نمی کشد  –جز بھ حق –مرده ش
کشی بی نھایت  سخت بوده ومجازات  شدیدی برای آن ق0رار  انسان در دین مقدس اسالم گناه  

  داده شده است ؛ خداوند متعال میفرماید :
ومن یقتل  مؤمنا  متعمدآ فج0زوه جھ0نم خال0دآ فیھ0ا وغض0ب هللا علی0ھ  ولعن0ھ واع0د ل0ھ ع0ذابا « 

  ) ٩٣:  سوره نساء آیھ» (  عظیما
وکسی کھ فرد  مؤمنی را از روی عمد بکشد ( از ایمان او باخبر بوده وتجاوز کاران0ھ  اورا « 

لی  را  ح00الل بدان00د ، ک00افر  بش00مار م00ی آی00د و)  کیف00ر او دوزخ اس00ت ـت00ـبقت00ل  برس00اند وچن00ین ق
روم  وجاودانھ  در آنجا  می ماند  وخداوند  بر او خش0م م0ی گی0رد و او را  از رحم0ت  خ0ود مح0

  »می سازد و برای او عذاب  بزرگی آماده  می کند . 
مبارک00ھ پروردگ00ار م00ا  چ00ار گون00ھ مج00ازات  ش00دیدی را  ب00رای قات00ل وم00رتکبین    ۀــ00ـدر ای00ن آی

  مقرر فرموده است: اینگونھ  این عمل  شنیع   
  خلود وجاودانگی  در دوزخ . -١
  غضب الھی . -٢
 لعنت  خدا.   -٣
 . عذاب بزرگ -۴

  مائده )  میفرماید :ۀ سور  ٣٢ان  خداوند  پاک  در ( آیھ ھمچن
من قتل نفسآ بغیر نفس او فساد  ف0ی االرض 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 « 

شتھ  است  وھر کس  انسانی  را  از مرگ رھائی  بخشد ،  چنان است  کھ ھمھ  انسانھا  را ک
   .»گوئی  ھمھ مردم  را زنده کرده است 

  ند: ابدین باور   ءبرخی از علما
بقتل میرسانند و افراد یک جامعھ را  میترساند   انسانھا بیگناه را  کسانیکھ   با سالح کشنده

محارب با خدا « .  چنین شخصی بھ عنوان  دنوامنیت جامعھ را بخطر مواجھ می ساز
  معرفی  شده وحکومت اسالمی حق دارد اورا محکوم بھ اعدام نماید. » ومفسد فی االرض

  طوریکھ  قرآن  عظیم الشان  در مورد  حکم  صریح واشکار  را بیان فرموده میفرماید :
ن یقتل0وا او یص0لبوا او انما ج0زاؤ اال0ذین یح0اربون هللا ورس0ولھ ویس0عون ف0ی االرض فس0ادا آ« 

تقطع  ایدیھم  وارجلھم م0ن خ0الف  او ینف0وا  م0ن االرض ذل0ک لھ0م خ0زی ف0ی ال0دینا ولھ0م  ف0ی 
( بر حکومت اسالمی می ش0ورند کیفر کسانی کھ  ) «  ٣٣مائده : آیھ » (  االخرة عذاب عظیم

روی زم0ین ( ) با خدا وپیغمبرش می جنگند ، ودر وبر احکام شریعت می تازند وبدین وسیلھ  
)  دس0ت ب0ھ  با تھدید امنیت  مردم وسلب حقوق انسانھا ، مثال از راه رھزنی وغ0ارت کاروانھ0ا

در براب0ر کش0تن ) کش0تھ  ش0وند ، ی0ا (  ( در براب0ر کش0تن  م0ردمفساد می زنن0د ، ای0ن اس0ت ک0ھ 
دس0ت )  در برابر  راھزنی وغصب ام0وال  ، تنھ0ا() بھ دار  زده  شوند ، یا  مردم غصب اموال
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دربراب0ر قط0ع طری0ق  وتھدی0د ، وپای آنان در جھت عکس یکدیگر بریده ش0ود ، وی0ا ای0ن ک0ھ ( 
)  از ج0ایی ب0ھ ج0ایی تبعی0د  گردن0د  وی0ا زن0دانی ش0وند . ای0ن رس0وایی آن0ان در دنی0ا اس0ت ، تنھا

  »وبرای شان در آخرت  عذاب  بزرگی است . 
وپ0یش بین0ی گردی0ده اس0ت در دین مقدس اسالم وضع قانون ط0وری  عادالن0ھ تنظ0یم 

گن0اه کبی0ره   کھ اگر  بھ نطفھ  منعقده دررحم  مادر ھم  تجاوز صورت  گی0رد ، آن0را
  وضع  نموده است.متخلف  محسوب داشتھ ودیت سنگینی  را برای
  پی000امبر ص000لی هللا علی000ھ وس000لم   فرم000وده اس000ت : گن000اه قت000ل نف000س در گفت000ار پی000امبر اس000الم 

ق شمشیر بھ روی ھم کشیدند  ویکی از آنھا در میان کشتھ شد ھر گاه دونفر مسلمان  بدون ح
،  ھر دو اھل جھنم خواھند ب0ود ، یک0ی از ص0حابھ از پی0امبر ص0لی هللا علی0ھ وس0لم  پرس0یدند : 

الن0ھ اراد « مقتول چرا اھل  جھنم میشود ؟ پیامبر صلی هللا علی0ھ وس0لم در ج0واب  فرمودن0د : 
کشتن طرف  مقابل  را کرده  بود ، منتھا بھ مرادش نرس0ید  زیر مقتول  نیز اراده ونیت»  قتال

  وخودش کشتھ شد .
در حدیث دیگری  از ابو سعید خدری  روایت است : بھ پیامبر صلی هللا علیھ وسلم خب0ر دادن0د 
کھ یکی از مسلمانا ن کشتھ شده ، ولی معلوم  نیست کھ قاتلش کیست . پیامبر ص0لی هللا علی0ھ 

ر قھر در چھره مبارکش نمایان بود ، بھ  مسجد رفت وبر منبر قرار گرفت وسلم در حالی کھ اث
  وپس از حمد وثنا  گفت :

مسلمانی  کشتھ میشود  وکسی از قاتل  او خبر ندارد  ! قسم  بھ خداون0دی ک0ھ ج0انم در اختی0ار 
ن او است . ھر گاه  اھل آسمانھا   وزمین  برای کش0تن  ی0ک نف0ر م0ؤمن اتف0اق کنن0د ،  یاب0ھ  آ

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
ریکھ  ح0ق ن0دارد  ، حی0ات علمای اسالم  بدین باور اند  کھ : انسان ھمانطوچنانچھ 8فتھ آمدیم 

اجازه  ندارد کھ حتی بھ زندگی خود ھم خاتمھ دھد ویا عم0ل   ،وزندگی را  از دیگران  سلب کند
  ردد.8را انجام دھد کھ منجر بھ خود کشی 

فرموده است.  زندگی است  ءت است کھ  پروردگا ر برای ما انسان ھا عطاانفس نعمتی از نعم
ب0دین اس0اس حف0ظ  وسط ھمین زندگی میسر وامکان پذیر میگردد.کھ استفاده از سایر  نعمت  ت

  این نعمت الھی از مھمترین  مسؤلیت ھای ووظایف انسانی ما انسانھا  بھ شمار میرود. 
در دین مقدس اسالم  ھمانطوریکھ  کشتن دیگ0ران ، ح0رام  وگن0اه اس0ت، خودکش0ی وی0ا انتح0ار  

  می اید .ھم نوعی جرم  وانحراف از احکام الھی  بحساب 
گن0اه ش0ده  باش0د،  ءدر جامع0ھ ای  ک0ھ ب0ر اس0اس  معی0ار ھ0ای  اس0المی بن0ا  خودکشی یا انتحار

وقتل  نفس  محس0وب میش0ود قت0ل  نف0س ک0ھ پروردگ0ار ب0ا عظم0ت م0ا از آن  مس0لمانان را ج0دآ  
  . منع فرموده است

یفع0ل ذل0ک ع0دوانآ وال تقتل0وا انفس0کم ان هللا ک0ان بک0م رحیم0ا وم0ن : «  خداوند پاک  میفرمای0د
  » وظلمآ فسوف نصلیھ  نارآ وکان ذلک علی هللا یسیرا

( خود را مکشید ودستخوش  ھالک  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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  رت علی کرم هللا وجھھ  می فرماید : حض
  » من کسی است کھ بھ ھر طریق اال خودکشی بمیردؤم«

در دی00ن اس00الم ، ض00مانت  اجرای00ی ممنوعی00ت خ00ود کش00ی ، ب00ر پای00ھ  اص00ول  ومب00انی  عقی00دتی 
واخالقی  استوار است . مؤمن کسی  است کھ بھ حاکمیت خدا بر جھان وانس0ان  اعتق0اد  کام0ل  

ت کھ خداوند انسان  را بھ سرنوشت اجتماعی خویش حاکم  س0اختھ وھ0یچکس دارد ومعتقد اس
نمی تواند  این حق خداداد را از انسان سلب کند . فرد مؤمن در زندگی اجتماعی ودر مواجھ0ھ 

ب000ا مس000ائل ومش000کالت روزم000ره، ب000ا ت000الش  وکوش000ش ونی000روی ایم000ان ، از الط000اف  ورحم000ت  
ام بھ خود  کشی کند . در نتیجھ ،  اگر  انسان ھا  اگاھانھ  پروردگار  نا امید  نمی شود ،  تا اقد

اقدام بھ خود کشی  نمایند ، بھ این سبب کھ حیات  خود را  بر خ0الف  ام0ر الھ0ی  س0لب  ک0رده 
  . بی ایمان  از دنیا  خواھند رفتاند ، 

رد م0واخالق0ی  ،  درون0ی  ودین0ی از ن 0اه بدین  اساس  خود کشی در اسالم وش0ریعت اس0المی 
وھمین  امر در طول تاریخ  موجب  گردیده است  کھ امار خود  کشی  در  مداقھ قرار 8رفتھ و 

  باشد .میبین مسلمانان  با امار خود کشی   سایر  ملل قابل مقایسھ ن
  دین اسالم ریختن خون ناحق را  منع نموده  ودر حدیث متبرکھ آمده است:

اولین چیزی کھ بین  مردم  در روز »( ی الدما ءاول ما یقضی بین الناس یوم  القیامة ف«  
  )   ١۶٧٨مسلم  ۶۵٣٣قیامت  بھ فیصلھ  میرسد  خون ناحق است ) ( بخاری: 

  امام نووی در شرح  حدیث  متبرکھ میفرماید:
در این حدیث راجع بھ حفظ جان  تاکید  بیشتر  صورت  گرفتھ است  کھ در روز قیامت  (  

  )  ین موضوع میباشداولین فیصلھ  را جع بھ ھم
ال ی00زال الم00ومن معنق00ا « ھمچن00ان محم00د ص00لی هللا علی00ھ وس00لم  در ح00دیث دیگ00ری میفرمای00د : 

(مسلمان  پابند  بھ دین  ونیکو  کار باقی  می ماند  مادامی ک0ھ  »صالحا مالم یصب دما حراما 
  ) ۴٢٧خون  ناحق را نریزد ) ( ابو داود  : 

ب0دین  ام0ر معتق0د م0ی س0ازد ک0ھ : ج0ان ونف0س انس0ان در دی0ن ھمھ ای0ن ھ0دایات  اس0المی  م0ارا 
مقدس اسالم  از اھمیت بسزایی برخوردار بوده  واسالم  حرمت گذاش0تن ب0ھ آن را  تاکی0د اکی0د 

  نموده است  وانسا نھا را  از خطر  آن با خبر ساختھ است .
   امام  ابن حجر عسقالنی ( 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 هللا علیھ وسلم استباط مینماید  :

اھمیت موضوع ، بزرگی گناه  وگسترش  فساد  ناشی  از این عمل منفور است، کھ بھ ریختن 
لیای جامعھ بر ھم خورده  واساس زندگی انسانھا  مورد  سوال  قرار  خون ناحق مصالح ع

  )  ۴٨٢ – ١١میگیرد ) ( فتح الباری  : 
ص0ورت مطل0ق من0ع فرم0وده  وپی0امبر ع0الم بش0ریت  دین مقدس اسالم قتل انسان  بیگناه را  بھ

را ک0ھ  محمد صلی هللا علیھ وسلم   در حج الوداع ی0ا آخ0رین ح0ج  ای0ن فیص0لھ بزرگ0ی  آس0مانی
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 «  

م0ا نن0د   ریختان0دن  خ0ون ، خ0وردن م0ال  وریخ0تن  آب0روی ش0ما ح0رام  اس0ت ، » (   بلد کم ھ0ذا
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حرمت  امروز ( روز عرفھ )  وما نند حرمت  این ماه ( ذوالحجة الحرام ) ومانند حرم0ت  ای0ن 
  شھر ( مکھ مکرمھ ) .

ثابت قاتل » محصن « دین مقدس اسالم  ھیچ استثنایی را در ریختن خون دیگران بجز زناکار 
وآن ھ0م مرت0د )  ویا شخصی کھ دینش  را ت0رک  نمای0د (شده بھ صورت مشخص ومعین دقیق 

ش0ریعت  نم0ی  پ0ذیرد.بصورت بسیار دقیق با شرایط اجرایوی اثباتیھ بس دقیق وکامالً روش0ن، 
اسالم برای حفظ ون ھ داشت حیات انسان و جلو8یری از اشتباه ممکن ک0ھ درم0وارد غی0ر قاب0ل 

موارد جزا ھای حدودي ھ0م درص0ورت بوج0ود آم0دن ُش0بھ در اثب0ات ای0ن ۀ  تصحیح است درھمـ
تھامات از تطبیق حکم حدودی برحذر میدارد و تطبی0ق ج0زای ح0دودی را س0اقط میدان0د.  حت0ی ا

 درصورت توازن دالیل بین ارتکاب و عدم ارتکاب نیز از تطبیق احک0ام م0ذکور برح0ذر می0دارد. 
ال یح0ل دم ام0رئ مس0لم یش0ھد ان ال ال0ھ اال هللا  وان0ی رس0ول « چون پیامبر اسالم فرموده است 

» (  ب00ا ح00دی ث00الث : الثی00ب الزان00ی وال00نفس ب00ا ل00نفس والت00ارک لدین00ھ المف00ارق للجماع00ةهللا اال 
ریخ00تن خ00ون ھ00ر انس00انی ک00ھ ب00ھ وح00دانیت  خداون00د  ( ج) )«  ١۶٧۶مس00لم  ۶٨٧٨بخ00اری 

ورسالت  برحق محم0د ص0لی هللا علی0ھ وس0لم  ش0ھادت دھ0د  ح0رام اس0ت . ب0ھ ج0ز  م0رد زن دار  
ردی  کھ کسی را بھ قتل  برس0اند ، .ھک0ذا  شخص0ی ک0ھ دی0ن  وزن شوھر داری کھ زنا کند . وم

   .»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 

مش0کل وی0ا حت0ی ن0اممکن میت0وان آنقدر دقیق و پیچیده است کھ عمالً درموارد اثبات آنرا کامالً 
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. 
ح0دودی بیش0تر وظیف0ھء ایج0اد ت0رس جھ0ت جل0و8یری از ارتک0اب عم0ل  بھ این ترتیب جـزا ھای

خالف، تربیھ و تنظیم امور تحت نظر قانونیکھ خ0ود متخل0ف را از ارتک0اب تخل0ف ب0از می0دارد، 
  موجود میباشد. 

علما ی اسالم با استنباط از آیات قرآنی  واحادیث نبوی قتل  واعمال  انتحاری وخود کشی را  
الح  علیھ مسلمانان را  حرام اعالم داشتھ  وآنرا خالف  احکام  صریح وحتی  بر داشتن  س

  اسالم میدانند : 
من حمل علینا  « پیامبر اسالم حضرت محمد صلی هللا علیھ وسلم در این رابطھ میفرماید : 

) اگر شخصی مسلمانی را با اسلحھ   ١۶٣مسلم :  ٧٠٧١( بخاری   » السالح فلیس منا
تھدید کند ،  ویا توسط سالح  خود کسی را با  قتل رسانید ویا سبب  اذیت  ھدف قرار دھد ویا 

  وآزار  مسلمانان  شد، موصوف گنھگار  پنداشتھ میشود .
حدیث فوق  بر حرمت قتل مسلمانان  دالل0ت  نم0وده  وای0ن ام0ر  را «    : ن می فرمایدـابن ملق

ن  ک0ھ ب0ر  مص0الح  ش0رعی نھایت بد وزشت معرف0ی داش0تھ  اس0ت . مح0ض س0الح بدس0ت داش0ت
نبوده  باشد ، محکوم بوده  وپیامبر  اکرم ص0لی هللا علی0ھ وس0لم  از آن نھ0ی  فرم0وده  اس0ت ، 
حتی در دست داشتن  شمشیر بدون غالف  را منع  نموده  وفرموده  است  کھ بدون ض0رورت 

ح0ھ  ب0رادر ، شمشیر خ0ود را از غ0الف  آن بی0رون  نکنی0د ،  وب0ھ  س0نگریزه وس0ایر آالت  جار
  مسلمان  خود را  نشانھ  نگیرید.
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ھمھ اینھا  بھ احت0رام  متقاب0ل  مس0لمانان  ، دالل0ت  مینمای0د واز ک0ار  ب0رد اش0یا  ووس0ایلی  ک0ھ 
.» ( سبب جریحھ  دار شدن  مسلمانان  گردد ، منع  فرموده است تا  کرامت  آنھ0ا حف0ظ گ0ردد 

  ) ٣٧٨ – ١٠اعالم البن ملقن : 

  :مانــیـد وپـھـعا بروف
  مسلمان  نباید خالف عھد و پیمان خویش عمل  نماید :

دی ر جھان شدن  ویک کشور غیر اسالمی زمانیکھ یک مسلمان  با اخذ ویزه وارد یک کشور 
اروپایی میگردد ویا ھم  بنابر عواملی بحیث پناھنده  درکشوری ثبت  نام میکند در حقیقت مثال 

ی بندد  ، وتعھد م0ی س0پارد  ت0ا  تم0ام ق0وانین  آن کش0ور  عھد وپیمانی است  کھ با  آن کشور م
  را مراعات ومطابق  آن رفتار  نماید . 

ل باشندگان وایجاد دھشت ونا امنی در  این کشور ھا  مطابق ھدایات اسالمی بص0ورت ـتـبناء ق
  .مطلق  حرام ، ممنوع ومخالف شرع اسالمی میباشد

  چنانچھ خداوند پاک میفرماید : 
لوا  ات00ُل  م00ا ح00رم ربک00م عل00یکم اال تش00رکوا ب00ھ ش00یئا وب00ا لوال00دین احس00انا وال تقتل00و ا ق00ل تع00ا« 

اوالدکم  من إمالق نحن نرزقکم وإیاھم وال تقربوا الفواحش ما ظھر منھا  وما بطن  وال تقتل0وا 
  » النفس التی حرم هللا  االبالحق ذالکم وّصکم بھ لعلکم تعقلون

آنچھ را کھ پروردگار  تان  بر شما  حرام  کرده اس0ت  ب0رای ش0ما  ( بگو ای پیامبر : بیا ئید تا 
در قدم اول  ھیچ  شریکی بخدا  نیاورید وبھ پدر  ومادر تان  احسان  کنی0د . واوالد  بیان کنم ؛

ما شما وآنھا را روزی  میدھیم  وبھ کار ھای بد وزشت  چھ آشکار   تان را از بیم  فقر نکشید،
تل  نرس0انید . ـوید .  ونفسی  را کھ خدا  حرام  کرده  جز بھ حق ب0ھ ق0وچھ پنھان  نزدیک  نش

  )  ١۵١اینھا کھ خدا وند  شما را  بدان  سفارش نموده است ،  تا تعقل  کنید ) ( انعام : 
وب0ھ  پی0روان خ0ویش اکی0دآ   پرورگار ما از مخالفت بھ عھد در چندین آیھ متبرک0ھ من0ع  فرم0وده

  وپیمان خویش  وفا  نمایند : امر نموده است تا بھ عھد
وبھ عھد خود وفا کنید کھ از عھد وپیمان  س0وال » (  واوفوا با لعھد ، ان العھد کان مسئوال« 

  ) ٣۴خواھد شد ) ( سوره بنی اسرائیل  آیھ : 
  :  قرآن عظیم الشان  در جای دیگر میفرماید

ھا ، وق0د جعل0تم  هللا عل0یکم کف0یال ،  وافوا بعھد هللا اذا عاھدتم وال تنقضوا االیمان بعد تو کید« 
  )  ٩١سوره نحل : آیھ » ( ان هللا یعلم ما تفعلون  

بھ پیمان خدا ( کھ با ھمدیگر می بندید ) وفا کنید ھر گاه کھ بستید ،  وسوگند  ھا را پس از « 
بر معاملھ  تاکید  ( آنھا  با قسم  بھ نام  وذات خدا ) نشکنید ، در حالیکھ خدای را اگاه وگواه ( 

وبعھد هللا أو « ووفای بعھد  ) خود گرفتھ اید . بی گمان  خدا  می داند  آنچھ را کھ می کنید . 
وبھ پیمانی کھ با خدا ) «  152سوره االنعام  آیھ : » ( فوا ذالکم وصکم بھ لعلکم تذکرون 

  بستھ اید  وفا کنید .
  کھ متذکر  وھوشمند  شوید .  اینست  ھمان سفارشی کھ خدا بشما نموده است  تا باشد 

   :قتل وکشتن زنان واطفال
  دین مقدس اسالم کشتن زنان واطفال را حتی  در میدان  جنگ ھم نیز  حرام قرار داده است .
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در یکی از غزوات پیامبر صلی :« در صحیحین  از عبد هللا ابن عمر ( رض ) روایت است کھ 
پیامبر صلی هللا علیھ وسلم کشتن زنان واطفال را هللا علیھ وسلم زنی کشتھ شده را یافتند ، 

    )  ١٧۴۴مسلم   ٣٠١۴بخاری ».(  منع قرار داد

  امام نووی  در شرح  مسلم  می نویسد :
بر عمل کردن  بھ مقتضای این حدیث ، اتفاق نظر  دارند وکشتن  زنان    ءتمام علما« 

 نبرد مستقیما وارد جنگ نشده باشند،وکودکان را حرام  میدانند ؛ مادامی کھ ایشان در میدان 
شرح ». (  اگر در میدان  جنگ ، مسلح دیده  شوند ، بھ قتل  آنھا  اتفاق  نظر نیز وجود دارد

  .) ٣٣۴صفحھ  ۶مسلم نووی جلد 
دین مقدس اسالم حمالت ناگھانی وانتحاری  را  حتی  باالی اطفال  وزنان غیر مسلمان ممنوع 

  رت آنرا   جایز ندانستھ ونمیدارد .قرار داده است وبھ ھیچ صو
  امام مالک و اوزاعی میگویند : 

کشتن  زنان وکودکان  بھ ھیچ صورت  جواز نداشتھ  ولو کھ  دشمنان  اسالم  ایشانرا  «  
  » . سپر خود ھم قرار داده  باشند

ھ ھمچن0ان ام0ام  ش0افعی قت00ل زن0ان را ج0ایز   نمیدان0د ، مگ00ر در ص0ورتیکھ  در می0دان جن0گ  ب00
امور جنگی مشغول  باش0ند . اب0ن  حبی0ب م0الکی نی0ز ب0ر ع0دم  ج0واز قت0ل زن0ان  مگ0ر درحال0ت 

  ) ١٧٩ -١٧٨/  ۶مبادرت بھ جنگ ، آنھم  در میدان نبرد نظر دارد . ( فتح الباری 
را بر منع کشتن  زن0ان  وکودک0ان  نق0ل نم0وده میفرمای0د :  ءاتفاق علما امام ابن حجر عسقالنی

ودکان بنابر  اینکھ  ضعف جسمانی  وفزیکی دارند ، کمت0ر تص0ور  می0رود ک0ھ زنان ھمانند ک« 
  » بھ جنگ مبادرت  ورزند

ابن قیم جوزی ( رح ) می فرماید : در حدیثی  از پیامبر صلی هللا علیھ و سلم آمده است کھ 
  »  المسلمون تتکافوا دما ئھم ویسعی بذمتھم أدنا ھم« می فرمایند : 

  :لھـثـراق و مُ ــاح
نفرموده  میوه دار را اجازه    درختان  سوختاندن حیوانات ، حریق   پیامبر صلي هللا علیھ وسلم

   با طبعیت   بلکھ در مقابل ھدایات خاصي واحکام صلھ رحمی وعطوفت را در برخورداند. 
  صادر نموده است .

  «ست :8ردیده ا  حیوانات ممنوع اعالم   حریق  حتي  صراحات خاصي  متبرکھ با  در حدیث
  »اَْن یُْحَرَق َشْىٌء ِمَن اْلَحْیواِن بِالنّار َرُسوُل اwِّ َصلَّى اwُّ َعَلْیِھ َو آِلِھ)َنھى (

از بھ آتش كشیدن موجود  ، پیامبر صلی هللا وسلم    در تعدادی کثیری از روایات اسالمی
  نھى كرد.  جاندار بصراحات تام

عذاب كردن بھ آتش کشیدن، مخصوص   کھ : در تعداد زیادي از احادیث نبوي آمده است
  ندارد.  را   حق این   خداوند است و كسى جز پرورد8ار

  :لھــثــمُ 
دین مقدس اسالم بشمار میرود . مقدس در دین قابل بحث    عاتولھ یكى از موضـثـموضوع مُ 

در صلح خواه ،   در ھیچ حالتی را کلی ، احترام بھ مقام انسان وکرامت انسانی  ءاسالم قاعده  
نماید . دین اسالم بر خالف   فراموش نمی باشد یاجنs خواه در اقتدار باشد یا اپوزیسون

وھر ش ل    عادت موجود در بین اعراب جاھل ، حکم بر ممنوعیت مثلھ کردن ، شن جھ
    .   تحقیر آمیز در مقابل مقام انسان را صادر فرموده است  از رفتار   دی ری
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ان شتان و امثال آن ؛ این امر،    دست وپا ُ قطع کرده   بیني ،زبان ، لھ یعنى بریدن گوش ،ـثـمُ 
  ھم درمورد اسیر و ھم درمورد كشتھ شدگان جنگ جایزنیست .وممنوع اعالم کردیده است .

محمد     میباشد 8فتھ است کھ    حضرت علي کرم هللا وجھھ  کھ رواي آن   در حدیث متبرکھ
لھ كردن ـثـاز مُ » اِیّاُكْم َو اْلُمثْلَھ َو لَْو بِاْلَكْلِب اْلَعقُورِ  « فرموده است :   صلي هللا علیھ وسلم

  ھم باشد.   بپرھیزید، ھر چند در مورد سگ آزار رساننده
اعزام   جنگ  خویش را بھ جبھات   زمانیکھ پیامبر صلي هللا علیھ وسلم نـیروھاى  ھمچنان

  میداشت اکیدآ ھدایات میفرمود مثلھ نكنید.:
فرقى نیست بین     لھـثـمنع وحرام بودن مُ    ان بدین باور وعقیده آند : در حکمعلما ومفسر

اینكھ در جنگ باشد یا غیر آن ، قبل از مرگ باشد یا بعد از آن و بین اینكھ دشمنان مسلمانھا 
ـلھ جـواز مـقـاب » َو اْلحـُُرمـاُت قـِصـاٌص « لھ كنند یا نكنند، اگر چھ اطالق آیـھ شـریـفـھ ـثـرا مُ 

   . بـھ مـثـل را مـى رسـانـد، لیـكـن اطـالق روایـات و فـتـاوا مـقـتضى عدم جواز است 
عمروبن عبدود بھ دست  بعد از اینکھ در جنگ خندق  :کھ در روایات اسالمی آمده است 

ل ابن ـفمشھور مشرکین بنام نو  مسلمانان بقتل میرسد . یکی دی ر از سردار وقوماندان
پیامبر اسالم  ااینکھ مبادابوسفیان از ترس  میرسد   ھم بقتل  وتوسط مسلمانانزخمی  عبدهللا

غالم توسط حضرت محمد صلی هللا علیھ وسلم جسد اورا بخاطر تالفی جسد حضرت ھمزه کھ 
ھزار پول مروج آن    ده   ُمـثـلھ شده بود ، ُمـثـلھ نکردد مبلغ در جنگ احد، وسفیان بحبشی ا

توسط    ) برای پیامبر صلی هللا علیھ وسلم فرستاد تا جسد قوماندانش زمان ( دینار یا درھم
تسلیم نمایند . اما پیامبر بزر8وار    سالم برای مشرکان   ُمـثـلھ ن ردد ، وجسد اور را   مسلمان

سالم بر ای    بطور  را   جسد قوماندان مقتول   وھم   متذکره را   ھم مبلغ ناجی بشریت ، اسالم
  .ما پول مرده نمی خوریم   :8فت    جواب شان بر 8رداند ودر  شان

در ھمھ امور جھادی  صلی هللا علیھ وسلم صحابھ کرام ھم بھ پیروی از ارشادت پیامبر
 ُمـثـلھ    تکرار وآنان را از عملسربازان مسلمان این دستور را ھمیشھ در تعلیمات خود بھ  

  منع می نمودند .   سگ وحیوانات از عملیھ مثلھ حتی 
 کامالً   تعلیمات پیامبر خویش را  اند و در ھر جنگی مسلمانان این چنین تربیت شدهواقعآ 

  .کنند   مد ّنظر داشتھ و بھ آنھا عمل می
دارد.  سرباز اسالم این است کھ بھ ھیچ کس ظلم روا نمی ھای اخالقی از بارزترین نشانھ   یکی 

اند بھ دیگران  ر برابرش قد علم کردهکند و بجز آنانی کھ د یـلھ نمـثـرا مُ  اعضای بدن دشمنانش 
کودکان اذیت و  ریزد و بھ زنان و را فرو نمی  ھا  کند و خانھ درختان را قطع نمی ندارد.  کاری

  .رساند آزاری نمی
ومفسران بدین باور وعقیده آند: در حکم  منع وحرام بودن مثلھ   فرقى نیست بین  ءعلما

ز مرگ باشد یا بعد از آن و بین اینكھ دشمنان مسلمانھا اینكھ در جنگ باشد یا غیر آن ، قبل ا
جـواز مـقـابـلھ  »  َو اْلحـُُرمـاُت قـِصـاصٌ « را مثلھ كنند یا نكنند، اگر چھ اطالق آیـھ شـریـفـھ 

  بـھ مـثـل را مـى رسـانـد، لیـكـن اطـالق روایـات و فـتـاوا مـقـتضى عدم جواز است  . 

  یر:ـشتن اسکُ 
درصورت ارتباط جرم کھ اسیر دشمن جزای کشتن دریافت میکند این امرزمان  درشرع اسالم

حاکمیت اسالمی صورت تعیین شده جرم ۀ ممکن است وزمان شرعي است کھ از جانب محکمـ
. فرق نھ وحرام میباشددرغیر آن کشتن اسیر  جواز ندارد اش ثابت و محکوم 8ردیده باشد. 

بعد از پایان جنگ گرفتار شود. حتي اگر  یا  ـیـر شده باشدمیکند  اسیر  در حـال جـنـگ دسـتـگ
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اسیر از راه رفتن بازماند، نمى تواند او را میکند و شت جبھھ منتقل  پشخصى اسیرى را بھ 
  شرعي  در با ره آن وجود  ندارد.  ءشد، چون حكم  محکمھكُ ـِب 

  در یکي از احادیث آمده است:
َز َعِن اْلَمْشِى َو َلْیَس َمعََك َمْحِمٌل فَاَْرِسْلھُ َو التَْقتُْلھُ فَِانََّك التَْدرى ما اِذا اَخـَْذَت اَسـیـرا فـَعـَجَ «  

اگـر اسـیـرى گـرفـتـى و او از راه رفـتـن عـاجـز شـد و وسـیـلھ اى    »ُحْكُم القضا ُ فیھِ 
م محکمھ در نـداشـتـى كـھ او را حمل كنى ، پس او را رھا كن و نكش ، چون نمى دانى كھ حک

  مورد چطور است . 
رفتار اخالقی و عاطفی پیامبر رحمت در جنگ بادشمنان کینھ توز بسیار عجیب است از جملھ 

بلکھ مالک این کھ در جنگ حنین نھ فقط اکثریت را بخشید و اموال و اسیرانشان را برگرداند 
ین کھ مالک اسالم و صد اشتر بھ او داد و بعد از ا بن عوف رھبر ھوازن را نیز عفو کرد

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
» استشھادی « در این بحث میخواھم  ھمانطوریکھ قتل نفس وبراه انداختن  اعمال انتحاری 

انسانھا بیگناه  گناه  کبیره بوده  ھمین  طور  پناه  دادن  ومساعدت کردن بھ شخصی علیھ 
انتحاری کھ برای قتل انسانھای بیگناه مشغول است ، گناه کبیره بوده و باید مسلمانان جدآ از 

  آن خود داری نمایند :
ر رضی بھ لو آن رجال قتل با لمشرق ، وآخ« پیامبر صلی هللا علیھ وسلم فرموده است : 

ھر گاه مردی در مشرق کشتھ شود  ،  ومرد » (  با لمغرب کان کمن قتلھ وشرک فی دمھ
دیگری کھ در مغرب زندگی می کند  بھ آن قتل راضی باشد ،  مانند قاتل است ودر خون  

  مقتول شریک است ).
  رسید : ھمچنان در حدیث دیگری آمده است کھ پیامبر صلی هللا علیھ وسلم  روزی از مردم  پ

مردم گفتند  : ای رسول هللا  ، ما اطالع نداریم ! » ؟  این  مرد را چھ کسی  کشتھ است« 
  پیامبر صلی هللا علیھ وسلم فرمود :

آیا رواست کھ کشت ھای از مسلمین  در میان مردم باشد وآنھا ندانند چھ کسی او را کشتھ  
امبری فرستاده  ، اگر  اھل آسمانھا پروردگار کھ مرا بھ حق  بھ پی-- ؟ قسم بھ ذات   است

وزمین  در ریختن خون  مسلمانی  شرکت داشتھ یا بھ آن راضی باشد ،  ھمھ را خداوند   در 
  » . آتش  دوزخ سر نگون خواھند ساخت 

  پایان  وهللا اعلم بالصواب.                                              

  :نــوشـتـھام ـن
  ٳستشھادی – ریٳنتحا -شی خودکُ  
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