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 80/81/2812          هاتف ایمان
 

 روند ی ها از راه نزدیک به جهنم میانتحار
 

 و باید همه مسلمانان   استی قرار گرفته و حرام دانسته شده ، خودکشی است و خودکشی در اسالم مورد نهعمل انتحار
انتحار از نظر شرعی عبارت  زیرا عمل ،نداجتناب ورز این عمل شنیعاز ی و عقلی نقرآنی، روا های ادلهبا رعایت 

اگر انسانی برای  یا وبه قصد خودکشی، خود را هالک کند  ،کسی به دلیل حرص دنیوی و طلب مالاست از اینکه 
گوناگونی  و عوامل یا خودکشی علل انتحار  .، در واقع دست به انتحار زده و خودکشی کرده استیک امر دنیوی

 که سعی میکنم در ذیل از تعدادی از آنها نام ببرم: دارد
 

 ل، بعضی ها بخاطر از دست دادن ما 

  بخاطرداشتن حرص و طمع، عده ای 

  بخاطرشکست در جنگ، گروهی 

  بخاطر شکست در زندگی، تعدادی 

 به این عمل ناشایست مبادرت می ورزندغیره دالیل در امور زندگی و. 
 
 

 گروهبر وفق عوامل ذکر شده در باال ، 
، که بخاطر از دست دادن قدرتطالبان 

داشتن و بخاطر  بخاطر شکست در جنگ 
 که یکبار امتحان خود را به  حرص و طمع

که فطرت دانند  و نیک می داده اندمردم ما 
گروه بی خاصیت طالبان را، کشتن انسان 

سان ها، به دار ، شکنجه کردن انهای بیگناه
 ۀآویختن حتی اطفال، تیر باران کردن، محکم

 جداه کردن انسان ها )صحرایی نمودن، مثل
نسان مانند بریدن گوش، کردن اعضای بدن ا

و و دست ، قطع کردن کلک بریدن بینی
ا یی انسان ه ۀنمودن با کل بازیبیرحمی آنها  ، انفجار انسان ذریعه فتیله های انفجاری که زشت ترین عذاب وغیره(

دهد و این همه یکی پس دیگری به  در برابر مردم ما تشکیل می (خودکشیانتحار) وکه توسط شان به شهادت رسیده 
به بیراهه کشاندن شان یا  بندی به ارکان شرعی اسالم وپاعدم فرهنگ این گروه مبدل گردیده است که می توان 

 .گردد محسوب می
 و ه کبیره استبزرگ ترین گنا ،انتحار به اتفاق همه فقهاء اسالم حرام است و بعد از شرک به خدادر حالیکه عمل 
یده شان از نظر اسالم  د کدام تفاوتی بینخودکشی به هر وسیله ای که باشد حرام است و : انتحار یا چنین فرموده اند

 .نمی شود
فردی که دست به خودکشی می زند نه قصد و انگیزه اش الهی است و نه در طوریکه معلوم است در گروه طالبان 

این گروه غرض رسیدن به اهداف شخصی و به  هم جنس باززیرا رهبران  د دینی استمقام دفاع از ایمان و اعتقا
یر اخالقی به اجرای عمل انتحار و انجام اعمال غنیرنگ  با فریب واجانب  کسب رضایتجهت و دستور بیگانه 

 ها که در نتیجه باعث کشت و کشتار انسان های مظلوم وبه قربانگاه  ترغیب نموده ، تشویق و)خودکشی(، انتخاب
 که سبب ضعف گروه تروریست ودارند  ، اعزام مینقاط مختلف کشور ما به، زنان و اطفال بیگناه شامل موسپیدان

 و به این ارتباط علمای دینی در نمایند. ، خود را روانه جهنم میوحشی طالبان بوده و در لجنزار بدبختی از راه کوتاه
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حرام و عامل آن  را علمای اسالمی در اقصی نقاط جهان عمل انتحارو کنفرانس های ها و تدویر اجالس گردهمآیی 
   .دانسته اند، احادیث نبوی اهل جهنم ت از آیات قرآنیابر طبق روای را

 

عربستان سعودی در روز عرفات یاد آور شد که عمل انتحار از  شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم کشورسال پار 
و همچنان جمعی از علمای اسالم در کشور ترکیه د باش دیدگاه اسالم کامأل حرام بوده و عامل آن از اصحاب دوزخ می

توجب کید ورزیده که عامل آن مسأودن عمل انتحار تدر اجالسی که به ارتباط افغانستان تدویر یافته بود نیز بر حرام ب
همچنانیکه دانشمندان، آگاهان و ه که از این عمل شنیع دوری جویند، اسالمی این بود ۀپیام شان به جامعو  جهنم بوده 

 ازین سبب عامل انتحار بطور مفصل ابراز نموده و گفته استیا انتحار  کشی و در مورد خودروحانیون افغانستان 
که تعدادی از علمای و عالوه از آن شورای عالی علمای افغانستان رود که موقع توبه را ندارد  راسأ به جهنم می

 ه اند.شناخت و عاملش را مستوجب جهنم برای ابد، عمل انتحار را حرام گفته اند کشور های اسالمی نیز شرکت داشتند
 

دانند تا  بر خود الزم میعلمای جهان اسالم  ،می باشدو غیر اسالمی چون عمل انتحار یا خودکشی یک عمل شنیع 
دانند تا در قسمت خود داری از ی مکررأ بر خود واجب م ا باز دارندفریب خورده را از انجام چنین عمل نارومردم 

 هم در این اواخر مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ عبدالعزیزوقتأ غرض آگاهی مسلمانان موعظه دارند و بازآن وقتأ ف
 .باشد عامل آن هیزم دوزخ می حار حرام وکید نموده که عمل انتأل شیخ به گفته های سال پار خود تآ

نام آن  آتش دوزخ به  پروردگار عالمیان پناه برده و از همواره ازدارند ترس و روز آخرت خدا  ی که ازمسلمانان
انند طالبان مدرت ق که بخاطر حرص دنیوی و طلب مال و نماید و این افراد شرور اند لرزه بر اندام خود احساس می

 یند.آ می فرودجهنم ترین تهبه  ،با انجام عمل انتحار زدهبه سرکشی دست 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فریاد مادری که فرزندش را در یک عمل انتحاری از دست داده است
 
 
 پایان
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