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 ۹۲/۰۱/۹۱۰۹                     منصوریعبدالباصر

 مفتی اعظم عربستان سعودی، عمل انتحار را حرام دانست

شیخ عبدالعزیز بن عبدهللا آل شیخ مفتی بزرگ عربستان سعودی در روز عرفه در مورد حمالت انتحاری و      

" عمل انتحاری از دیدگاه دین مقدس اسالم حرام بوده و عامل آنرا مستحق عذاب الهی خواند و  عامالن آن گفت که:

در قعر دوزخ در شعله های آتش جهنم برای ابد خواهد بود و هیچگاه توبه او پذیرفته نخواهد شد،  کنندهتحارشخص ان

 چون وقت توبه کردن وی گذشته است".

د شرعی حرام ولسی جرگه کشور نیز عمل انتحاری را از دیای عضایکتن از باید عالوه داشت که چندی قبل      

مطلق دانسته و خطاب به کسانی که این عمل را روا می دانند گفت که وی حاضر است حتی در این مورد یک حدیث 

 ضعیف را قبول نماید.

از نظر مسلمانان در جهان، عربستان سعودی بخاطر موجودیت مسجد الحرام، مسجد نبوی، ظهور اسالم، قبله      

اظهارات مفتی ها و یا امامان بزرگ در آن کشور میتواند تأثیرات  ء  برخوردار است بناخاصی مسلمانان از جایگاه 

فراوانی داشته باشد. با آنکه مفتی اعظم عربستان خیلی دیر لب به سخن گشوده و حقیقت را برای مسلمانان در جهان 

انی که با این عمل شنیع )حمالت بازگو نموده اما با آنهم ما این اظهار نظر موصوف را به فال نیک گرفته و از کس

انتحاری و تروریستی( باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن از افراد ملکی و بیگناه در سراسر کشور میگردند میخواهیم 

که دیگر فریب دسایس بیگانگان را نخورند چون مسببین و عاملین این گونه حمالت برای ابداالبد جایشان در دوزخ 

 است.

تی صدها حمالت تروریستی و انتحاری طی دوازده سال گذشته در افغانستان ما شاهد ده ها و ح به هر صورت     

سازماندهی شده از جانب تنظیم ها، گروه های مذهبی و حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان توسط عمال شان در نقاط 

مختلف کشور به خصوص در مساجد و اماکن مقدس بوده ایم با آنکه این عمل هیچگونه صبغه و اساس شرعی ندارد با 

 ه صفت و مزدوران باعث دوام این عمل قبیح در کشور ما گردیده اند.آنهم یک تعداد بیگان

در جامعه اسالمی عوام الناس همواره گوش به فرمان و پیرو نخبگان و چیز فهمان خویش که آگاهی از دین مبین       

در جهان اسالم اسالم و اساسات آنرا دارند، میباشند. بنابراین همواره عمل انتحاری و خودکشی توسط بزرگان دین 

رئیس پوهنتون االزهر مصر، ده ها عالم دین جهان شمول دیگر و در این اواخر این موضوع توسط مفتی اعظم مانند 

عربستان سعودی نیز حرام قطعی دانسته شده است. پس پیام ما منحیث پیروان شریعت غرای محمدی که کامل ترین 

ن به شمار میرود این است که باید در قدم نخست هیچگاهی ما آله دست بیگانگان نشده و دین و آخرین دین در جها

باعث تخریب، کشته و زخمی شدن افراد ملکی و بیگناه در کشور خویش نگردیم، ضمنا  باید آنانیکه در مدارس دینی 

ن است تا اسالم را آنچنان که پاکستان در آنطرف خط دیورند آموزش های هراس افگنی و انتحاری را فرا میگیرند ای

هست برای مسلمانان بیان نمایند نه اینکه از نام اسالم سوء استفاده نموده و آنرا برای سایر ادیان، دین تحجر، عقب 
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گرا، ظالم و غیره ... معرفی نه نمایند، همچنان پیام ما برای مردم شریف افغانستان این است تا در قسمت شناسایی و 

ن و تروریستان در سراسر کشور دست به دست هم داده و با نیروهای امنیتی کشور همگام شده تا دستگیری عامال

دین ایمانی و اسالمی خویش را اداء نمائیم و  بیرحم را بگیریم تا از یک سوبتوانیم جلو این تروریستان قصی القلب و 

 .ده نجات دهیمقبیح و بدنام کنن از جانب دیگر مردم کشور خود را از شر این پدیده  
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