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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  يا عمل  انتحاری خودکشی
  جرمنی-حق الره مسؤل مرکزفرهنگی دو يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

  
 !خواننده ګان ګرامی

که هر لغت، واژه   يد دقت نمود تا فراموش نه کردبا ی  لغت و اصطالح معانی و مفاهيم حين بررسی و پژوهش باالی
  وتحت الفظی حد اقل دارای معانی هرلغت، واژه واصطالح . رد دا)کارت هويت ID  (هرو اصطالح از خود تذک

معانی لغوی و تحت الفظی  در طول تاريخ پيدايش لغت و يا واژه چندان تغيير نه کرده، اما معانی .   ميباشداصطالحی
له خاصتا در مورد ئاين مسـ. به مرور زمان تغيير نموده ابعاد وسيع و مفاهيم متفاوت را ګرفته ميتوانداصطالحی 

پيشکش کردن و ارايه تعاريف جامع و مانع يعنی تعاريف که در بر . واژه ها و اصطالحات سياسی حاد تر است
 صفات و مشخصات لغت و اصطالح صات و صفات يک اصطالح، واژه و لغت باشند و منع کنندهخګيرنده تمام مش

مثال تالش و زحمت کشيدن برای کسب رزق حالل هم تالش و عرق ريزی . ديګر باشد، نيز ضروری پنداشته ميشود
مطمينا که تالش و عرق . است، اما تالش و عرق ريزی برای غصب مال شخص ديګر هم تالش و عرق ريزی است

     . ب مال شخص ديګر تفاوت داردغصزی برای ريزی برای کسب رزق  حالل با تالش و عرق ري
   

 دو مرحله و مفهوم تقريبا مستقل  يا عمل انتحاری خود کشی آصطالحااما . مفهوم لغوی خود کشی واضح است
ه در حاليکه عمل انتحاری کشتن خود به قصد و مفهوم دګرديبه اين معنا که خودکشی منحصر به خود انسان . ميباشد

 ويا از بـين بردن کس ويا اشخاص هدفیو يا تخريب شخص خود را بخاطر  از بين بردن ل است که طی اين عم
 يعنی هر عمل انتحاری به قصد خود کشی است اما هر عمل خودکشی عمل انتحاری .نمايدنابود می ديګرکشته و 

 .است تا خود کشیعمل انتحاری با جوانب سياسی و عقيدتی موضوع بحث امروزی ما هم به طور عمده همين . نيست
 درين مبحث و پژوهش موتيف، انګيزه، اسباب و عوامل عمل انتحاری، حاالت روانی، مبرر، برحق بودن و عدم آن 
و بالخره  جواب دادن به سوال که آيا وسيله انتخاب شده ما را به هدف ميرساند و يا خير ؟ نکات بس مهم و اصلی 

 . ه و رهنمودی  ميباشندميباشند که به مکث کردن جدی ضرورت  داشت
  

يعنی به اساس عمل . نام ګذاشته و توجيه نمود  به اساس عقيده نوعی خود کشیرا همچنان ميتوان بهعمل انتحاری 
 در اين نوع از خود کشی .)دشمن ( به  مقصد ديگر کشی  وصدمه زدن  به غير عقيدتی عمل انتحاری اجراء کردن 

خود را وسيله  شخص قصد ميکند،  يا نقشه  تخريبی ميزند که طی آن شخص دست به طرح واجرای يک پروگرام
  .دشمن قرار دهدو يا از بين بردن آسيب  زدن  

  
به مفهوم اولی و ساده خود کشی    تفاوت  داشته  در عملعمل  انتحاری با خودکشیچنانچه ګفته آمديم تأکيد ميکنم که 

  انتحار کننده ،ولی  در  عمل انتحاری. زگار  زندگی  نجات دهدشخص ميخواهد  خود را  از مشکالت روکليمه مثال 
طرح يک پالن عمل و يا  دارای هدفی است  که  برای  بدست آوردن آن هدف، دست به و يا هم مغــــز متفکر ديګر 

حاری  تـدر عمليه  انتحاری  فرد ان.  موجب مرگ خودش وديگران  ميشود توسط انتحار کننده،زده  که با تطبيق آن
تر  شمرده  وبرای دست يابی  به آن ګن کرده است، بزري مرگ خويش را نسبت به هدف که برای خود  تعيمعموال

   .جان خويش را  فدا مينمايد
  

اما . يک بحث طوالنی و مانند خود عمليه مذکر يک بحث جنجال برانګيزو پيچيده استتاريخچه  عمل انتحاری بحث 
 در مشرق زمين به يکهزار سال قبل سيار کوتاه ميتوان خلص کرد که عمل انتحاری به صورت مختصر در يک ديد ب

سف بايد گفت که انگيزه اعتقادی  انتحار با گذشت  ده قرن  تغيير نکرده وانتحار کنند گان  أولی با ت. از امروز ميرسد 
وز  در سطح فکری  هزار سال  از لحاظ رشد فکری  هن در اکثر موارد بناء بريک توجيه قرن بيست وبيست ويکم 
  . قبل از امروز قرار دارند
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حرکت : لف کتاب  مشهور  تاريخ ادبيات  فارسی   مينويسد که ؤادوارد برون، شرق شناس  مشهور انگليسی م
د خويش آنها ابه رهبری حسن صباح  هزار سال قبل  از امروز با دادن وعده  بهشت  به افر)  حشاشين(اسماعليان  

  .نددار به انجام عمل انتحاری  مينمودرا  وا
  

  ٢٠٠١ سپتامبر ١١حمالت بدون شک ميتوان را عمل  انتحاری در جهان  معاصر های بزرگترين  نمونه در جمله 
 هواپيما روند  پ  ٤وردن آکنترول دربه  حمله کننده  با ١٩ی آن چنانچه همه به خاطر داريم ط. ګرفندر امريکا نام 

چنانچه .   و منهدم نمودندوردآرک به لرزه درا دو برج مرکز  تجارتی جهانی را در نيويه ديګر برعالومسافر بری 
  . انسان بی ګناه به قتل رسيد ٢٩٧٣آن موجب ميدانيد به 

 وحمالت انګلستان لندن شهر) ريل زير زمينی شهری(همچنان می توان از حمالت  انتحاری مترویدرين سلسله 
  . وحمالت  انتحاری  در عراق  وکشور  عزيز  ما افغانستان نام بردی يلئ اسرا اهداف ليهانتحاری  فلسطينی ها  ع

  
  :حمالت  انتحاری را ميتوان به دو دسته تقسيم  کرددر يک کتګوری خاص 

  . مشخصحمله انتحاری  با هدف -١
  .مشخص هدف دونحمله  انتحاری ب -٢
  

   : مشخصدر عمليه انتحاری  با هدف
رساندن  ضرر به فرد يا افراد  شخص انتخاری و يا مغز متفکر که عمل انتحاری را سازمان داده، هدف  مقصد و  

کامال بی ګناه و عدم مرتبط به هدف که انتحار ممکن است افراد ديگری  حاضر درين عمليه . ميباشد  و مشخصمعين
 مختصرا تالش برای .به قتل برسندرفته و ا   ازبين  ديده وي نيز ضرر  حادثه  در محل کننده آنرا هدف قرار داده، 

  .يافتن مبرر به ضرر رسانی ويا قتل انسان بی ګناه با اين عمل به هيچ صورت وجود داشته نميتواند و نيست
  

من کردن فضای  اجتماعی  وسياسی  مورد نظر  وبر  آمعموال برای  نا:   مشخصهدف دون اما در عمليه انتحاری  ب
در براه انداختن  اين نوع از  عمال غير قابل ترديد است که .   عمومی  طراحی ميشودانگيختن  ترس و وحشت

طراح و يا طراحان .  انسانها بی ګناه می انجامد انتحاری  ساختمان ها وسايط  وانسانها  از بين رفته وبه قتل ات عملي
  . نتحاری ميباشدو مغز متفکرعمل انتحاری يا خود شخص و در اکثر موارد افراد غير از شخص ا

  
 ، هدايت، سازمان دهی اجانب  خاصتا مراجع استخباراتی شارهـز ما افغانستان به استـف در کشور عزيـسأبا ت

 به را ه انداختن  همچو عمليات  . تحقق يافته و در اکثر موارد آنرا صبغه دينی نيز ميدهندانتحاری ال عماهمسايگان  
شده که در نتيجه آن خسارات زياد جانی و مالی  نموده ودليل  تر س  همگانی نوعی از ترس ورعب در جامعه  ايجاد

.  و جلوکيری از عمل انتحاری عمال مشکل و در موارد نا ممکن ميباشدکنترول. به مردم بی ګناه ما عايد ميګردد
ديگر  ترسی  از چيزی  فر دی که خود را  آماده  مرگ  وانتحار نموده است  . علت آن هم بسيار ساده و قابل فهم است
  . استارـبه خود  راه  نمی دهد  وغير  قابل مه

  
  اسباب وعوامل

  )انتحاری ( خودکشی ويا عمل 
  

  :   اول 
. درين صورت اګر مستقيم به مشکل کشور خويش متمرکز شوم. در صورتيکه انګيزه عمل انتحاری عقيدتی باشد

جاهليت  وعدم اگاهی  الزم  ودقيق بلی . ار کنند به دين ميباشدو اساسی ترين عامل آن عدم اګاهی الزم انتحاولين 
 دينی که برای  سعادت دنيا وآخرت  . مقدس اسالم استآسمانی و درين سلسله دين ازمفاهيم وجوهر واقعی  دين  

ګی کن و ، دينی که سفارش دارد زند ) اآليه–التنس نصيبک من الدنيا ( ، دينی که هدايت دارد و انسان نازل گرديده
، .و برای مرګ آمادګی بګير مانند اينکه فردا ميميری. برای زندګی آمادګی بګير مانند اينکه برای ابد زنده هستی

، .، خود را به قصد به تهلکه نه اندازيد) اآليه-و التلقوا بايديکم الی التهلکه( حت دارد  دينی که درآن نص پاک صرا
 : ه ميفرمايددينی که دين دنيا و آخرت هست، دينی ک

  ،  در دين که رهبانيت، افراط و تفريط منع شده، چطور ميتواند انسان »  يعآمن قتل نفسا بغير نفس قتل الناس جم« 
  ها را به از بين بردن خود و انسانهای بی ګناه ديګر تشويق کند؟
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کسيکه مؤمن را به قصد به قتل )  ـ  االيه- متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيهاآمن قتل مــؤمن ( د دين که هدايت صريح دار
 ان يعنی کفار است،  غير مسلماندر آبد ماندن در جهنم  جای  .ميرساند جزا اش جهنم و به طور ابد درآن خواهد ماند

 .  ميکندنبهـ وتقاتل مؤمن را به بقاء در جهنم به طور ابد وعده ولی قرآن عظيم الشان 
اسالم نسبت عدم درک  درست مفاهيم و هدايات تحار کننده نسبت عدم  درک  انبه همين اساس ګفته ميتوانيم که شخص 

حالل وحرام فرقی را نرا ندارد تا  بين آنباط از قرآن   وسنت  پيامبر صلی اهللا عليه وسلم  توانمندی ـاحکام  الهی واست
   ؟ و يا کامال حرام استدارد يا خيربعمل ارد وحتی به اين هم  نميداند  که آيا  کشتن  افراد بيگناه  در اسالم  جواز 

ند گان اعمال  تروريستی حرکات افراطی بخش از مسلمانان و سازمان دهبخصوص حين تفکر به اين اعمال و 
  : به فکر شعر شاعری ميافتم که ميګويدوانتحاری 

  
  تـــرسم نــه رسی به کعـبه ای اعرابی
  .اين ره که تو ميروی به ترکستان است

  :دوم 
ثير قرار گرفتن تبليغات أعامل عدم دسترسی اين افراد  به معلومات واوضاع  جهانی ودر نهايت تحت  تدومين 

 ويا دقيق تر بګويم افراد که برای شان اهداف سياسی باالتر است نسبت و ارزش ها .دينینادرست علمای متعصب 
  .دينی و از مفاهيم دينی نيز تعابير غير دقيق و خطاء دارند

  
  : سوم  

يکه که منابع عمده دين اسالم به زبان عربی است و در کل معرفت مردم افغانستان به توضيح و تشريح علماء ئاز انجا
محدود دين قرار دارد و بخش ازين علماء يا عالم نما است ويا هم از جمله علماء  دينی اند که بنا بر عوامل مختلف 

شنوندګان و قعيت های حقيقی  وهويت واقعی اسال م گردند   بجای  اينکه   مصروف تدريس  واجايز و نا جايز
و حکمت احکام طلبه علم را  به مسايلی مصروف می سازند  که با جوهر دين مقدس اسالم شاګردان مدارس و 

از موتيف و انګيزه آن درست و برحق باشد و يا ناحق، اګر عمدی باشد و يا خطاء   ، در هر  . استدر تضاد اسالمی 
مادر بی فرزند . رر که در نتيجه آن مرتب ميشود غير قابل تصور و در اکثر موارد جبران ناپذير استصورت ض

 اين د دهها -ميشود، خانم بی شوهر، پسر بی پدر، انسان بی ګناه زندګی و يا عضوء بدن خويش را  از دست ميدهد
 و امان، دين اخوت و برادری، دين عفوه و از همه باالتر که دين مقدس اسالم به عوض اينکه  دين آمن. مشکل ديګر

معرفی و پيشکش شود، برعکس دين تشدد، دين ارهاب، دين ترس   ګذشت، دين صله و عاطفه، دين انسان و انسانيت 
 . و رعب، دين افراط و اکستريم معرفی شده و جهانيان از آن ترسانده ميشوند

  
ان ديګر مراجعه ميکنند و از اسالم رو ميآورند به کدام استدالل نسل جوان و آنها که به ادي! به يک مطلب توجه کنيد

به چنين اشتباه و تخلف متوصل ميشوند؟ ګناه اين به ګردن کي خواهد افتاد؟ تعمق به اين سواالت و جواب آنها ما را 
 .ـيکه به قصد خير موجب شر ميشوندئخصوصا آنها . بايد به اشتباهات متوجه سازد

  
  :قادیعامل  اعت:چهارم 

 ای کاش انسان به اين درجه نايل ميشد .هدف از عامل اعتقادی  همان  کسب مقام عالی شهادت ورفتن به جنت ميباشد
ذيت،  اما متاسفانه تمام شواهد قراين و احکام دين اسالم و نتيجه عمل انتحاری را چنانچه در باالتشريح کردم سبب ا

ب خداوند متعال متوجه آنان خواهد شد که اين عمل را اجرا و يا کشت و خون انسانها بی ګناه شده و قهر و غض
 . سازمان دهی مينمايند

  
  :پنجم  عامل اقتصادی 

که عبارت از فقر وپيچارگی ، بيکاری، کرسنگی  ، . پنجمين عامل را  ميتوان عامل اقتصادی  مسمی نمود 
 .قرضداری  ميباشد 

  :  س ونا اميدی أششم عامل ي
زمانيکه  انسان نيروی مقابله رو : ضعف مقابله نظامی مسمی نموده اند يآس، نا اميدی،   عامل ءعلماششمين عامل را 

 . و يا افراد ديګر را به اين عمل آماده ميسازنددر رو با دشمن  خودرا نداشته باشد عمال  دست به انتحار ميزند
  : هفتم 

ت نظامی  ظالمانه کور وبی  هدف  که به راه انداخته  مين عملياموارد معيين ظلم ها، دشمنی های شخصی و هر  د 
زنان ، ميشود وبه آثر اين بمباردمان ها   قريه ها  ومنازل مسکونی مردم تخريب ميگردد و انسان های بيگناه اطفال

   .. ميبخشدتشديد را عمل  انتحاری وانتقامی  نيز موجبات و عوامل -ومردم بيدفاع  بقتل  ميرسند
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واکنشی  در برابر واکنشی است که بايد دقيق مورد مطالعه   فته عکس العملی در مقابل  يک عمل ويا در مجموع  گ
  .    وبررسی قرار داده شود

  :هشتم  
 فساد   عدم تطبيق قانون،همچنان يکی  ديگری  از عوامل انتحاری بخصوص درکشور عزيزما افغانستان  را ميتوان

  .  حقه وشرعی  افراد جامعه  مسمی  نمود اداری در ادرات  دولت  وتلف  حقوق
 

  :ولی در تحليل نهايی گفته  ميتوانيم که 
عمليه  انتحاری  در کشور ما  ريشه  خارجی داشته واين تا کتيک  جنگی است  که خارجی ها ميخواهند آنرا بر  

   .بب تشديد آنها ميګردد عوامل باال صرف س.کشور ما  غرض تحقق  اهداف سياسی ونظامی  خويش براه با اندازند
  

 کشور های همسايه  وذينفع در افغانستان بخاطر ايجاد درد سر  برای  امريکا يی ها وغربی ها ميخواهند افغانها  را 
کشور های بيګانه و خاصتا همسايه ها . مورد استفاده خويش قرار دهند واهداف خويش را توسط آنها  برآورده سازند

ن افراد مذکور در افغانستان در واقعيت سبب تقليل و حل مشکل کشور خويش به قيمت ميخواهند با مصروف ساخت
  .جان مردم افغان شده و مشکل خويش را در افغانستان حل ميدارند

   
کشور  مرکز عمده اين  مراکز انتحاری  در قدم اول  در مدارس دينی  در پاکستان وبا صراحت تام ګفته ميتوانيم که 

  . داشته ميشوندده وبه منظور سازماندهی  اعمال  تروريستی   به طورمنظم  به کشور ما گسيل ايران  فعال  بو
شخصی ؟ و يا چه روابط در سازمانه وگرو های راجع و محافل، مراجع و يا محافل رسمی و يا ممبحث اينکه کدام 

    .ايجاد و تمويل مراجع و محافل رسمی و شخصی وجود دارد بحث است ضروری و مستقل
  

  نظريات  علمای   اسالم
  کشی  واعمال انتحاریددر مورد خو

  
  دين مقدس اسالم ، مفسران  وفقهای  دينیءاگر به نظريات علماچنانچه در باال نيز به شکل مختصر متذکرشدم  

رائه يم ، بوضاحت تام در خواهيم يافت که ايشان تحقيقات الزم در زمينه  ائدرمورد اعمال  انتحاری مراجعه  نما
موجوديت سالح پيشرفته وانفجاری در آن  زمان بوده  عامل عدم تحقيق  در  اين عرصه ناشی  از عدم. نداشته اند 

  .است 
ولی  زمانيکه انسانها دست به  اختراع سالح های پيشرفته از جمله سالح های  انفجاری  يافتند همزمان با پيدايش آن 

  . فت ،عمليات انتحاری به شکل فعلی  آغاز يا
  

  :فقها ومفسرين در عمل  انتحاری  بدودسته  منقسم گرديده آند
 دسته ای از  فقها  ومفسرين اعمال انتحاری  را تاييد وآنرا مطابق  شرع ودفاع مشروع وبه اصطالح اعمال  

  .استشهادی يا شهادت طلبانه   قلمداد نموده آند 
انسانی که به تنهايی بر  دشمن  حمله کند « : مينويسد ) ١٦٣ / ١السير ( امام محمد بن الحسن الشيبانی درکتاب خويش

بر اثر اين  شهادت  او . واين حمله بمنظور عزت دينش  صورت بپذيرد وجان خود را  در آن به شهادت برساند 
  .زندگی  ابدی را نصيب ميگردد يعنی  هالک نه بلکه به بهشت  ميرود 

  
دشمن حمله کند  وميداند  که کشته ميشود  ولی  بر اثر اين کشتن فايدی برای  او می افزيد اگر شخصی به تنها يی بر 

  .مسلمانان ميرسد ، به بهشت ميرود
دراين صورت برای اين شخص  ولی اگر شخص  انتحاری  بداند که به اين عمل اش فايده برای مسلمانان نمی رسد،

 چراکه با اين عمل ، برای اسالم کدام اعزاز  نصيب .انتحار کننده  الزم نيست  که دست به چنين  اقدامی بزند 
  . نميگردد  بلکه تنها جانش را از بين می برد

اين عمل انتحار کننده از  عالمه ابن حجر  ميگويد که اگر عمل انتحاری  برای  تضعيف روحيه  دشمن صورت گيرد،
ولی  اگر اين کار  صرف .  نتحار ميدهد جانب   جمهور علما مورد تأييد است وبرای شخص انتحار کننده اجازه  ا

،  اين عمل  انتحار کننده  ، عمل  خوب  ) انتحار بی هدف(برای  ايجاد  ترس ورعب در بين مردمان جامعه  باشد ، 
سبل  . ( به خاطر اينکه ضرر اين عمل در نهايت امر به ضرر مسلمانان  می انجامد . نبوده و عمل   ممنوع ميباشد 

  . )٤٧٣ / ٢السالم 
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همچنان علمای که موافق اعمال  انتحاری  اند  استناد  نظريات عقيدتی خويش را بر حديث که از حاکم  روايت 
  :گرديده است  مينمايند 

  :در اين حديثی  آمده است
ها  مردی از پيامبر  صلی اهللا عليه وسلم پرسيد يا رسول اهللا ، آيا اگر بر مشرکان حمله کنم وتا لحظه مرگ  با آن

آن مرد  هم پس از شنيدن  سخنان  پيامبر . بجنگم  ، داخل جنت  خواهم شد ؟ پيامبر صلی اهللا عليه وسلم فرمود  بلی 
  . صلی اهللا عليه وسلم  به صفوف مشرکان  حمله ور شد  وتا  مرگ با آنها  می جنگد

  . های  نظامی  دشمن استولی بايد گفت اين امر  پيامبر اسالم مربوط به جهاد  ومقابله با نيروهای 
پيامبر اسالم در امر مقدس جهاد  بر  همه اهداف جنگی  دوران جاهليت که منجر به چور وچپاول ، تخريب وويرانی 

وتجاوز  به عفت زنان  وقساوت با ناتوانان  ونوزادان  واطفال ونابودی کشتزار ها وفساد  در روی زمين ميشود  
  .خاتمه داد

جهاد برای خدمت  اهداف  شرافتمندانه   وامر. سالم به کلمه  مقدس جهاد  تغيير نام يافت جنگ در دين مقدس  ا
  .دــومقاصد واال  وغاياتی  پسنديده  در آمد که جامعه بشری  در هر زمان  ومکانی  به آن می بال

  
ه  وبرای برقراری نظام  جهاد اسالم  عبارت از مجاهدتی است که انسان را  از چنگال نظام جور وستم  رها يی بخشيد

عدالت  وانصاف ودر نهايت  در بر قراری  نظامی که در آن نيرومند  ، حق ناتوان  را  می خورد ، به نظامی که 
  .نيرومند توان  پايمال  کردن  حق ضعيف را فاقد شود  وبتوان  حق  ناتوان  را از توانا باز پس گرفت 

  
چون رسول صلی اهللا عليه وسلم کسی را به عنوانی : وايت نموده استدر حديثی سليمان بن بريده  از پدرش  ر

قوماندان وسر لشکر  سپاه يا سريه  می فرستاد  اورا به رعايت  تقوی  در مورد  نزديکانش  ومقربانش  توصيه  
جهاد «  : انگاه می فرمود. ميفرمود واز او ميخواست  تا با مسلمانان همراهش به شيوه ای پسنديده  رفتار نمايد 

وپيکار کنيد به نام خدا ودر راه خدا با کسانی که به خداوند  کفر ورزيده  اند ، پيکار کنيد  اما خيانت  وناجوانمردی 
  »... مکنيد ، مثله  مکنيد وکودکی را  مکشيد 

  
را به خود  گرايش  آسان گيريد  وسختگيری  مکنيد ،مرم « : سانگيری  نيز فرمان داده  ومی فرمايد آ پيامبر اسالم  به

  . )١٨٧ ، ١٢٣ ص ١ المعجم الصغير ، طبرانی ج ٨٣ و ٨٢ ص ٢صحيح مسلم ج(» دهيد  واز خود  مرانيد 
  

پيامبر صلی اهللا عليه وسلم  اگر شبانگاه به قومی  می رسيد  ، بر آنان  حمله و يورش  نمی برد  تا  آنکه سپيده  می 
  .دميد

از کشتن کسی که  در بند است واز زدن  وکشتن  زنان  واز .  منع  کرده بود از  سوزاندن  مردم در آتش  اکيدآ 
همچنين  از تباه  نمودن کشت »   مال غارتی  از گوشت مردار حالل تر نيست«: غارت  وچپاول نهی کرده  وفرمود 

  . منع فرموده است  ونسل وبريدن  در ختان
  .» هيچ وجه مجروح واسير را  مکشيد وفراری را تعقيب  مکنيدبه« : در هنگام فتح  مکه هدايات اکيد صادر فرمود

  
از « همچنان در حديثی که از حضرت علی کرم اهللا وجهه روايت است  که  رسول صلی اهللا عليه وسلم فرموده است 

منع پيامبر  خدا از کشتن  زنان  واطفال در جنگ  . در شهر های مشرکين  نهی کرده است ) زهر (به کار گيری  سم 
  ». فرموده اند  مگر اينکه  در کا رزار   جنگ مشارکت داشته باشند

  
عليه وسلم زماني که گروههاۍ حربي  پيامبر اسالم حضرت محمد صل اهللا: در احاديث متبرکه تذکر رفته است که 

  : ميداشت اکيدآ به ايشان هدايت ميفرمود ونظامي خويش را به سوي جبهات دفاعي اعزام
  

الشامي  ) ( طفال صغيرآ وال امرآة وال تغلو ا واصلحوا واحسنوا ان اهللا يحب المحسنين تقتلوا شيخآ فانيآ والوال ( ... 
٦ / ٧ : ١٣١٤ (. 

 
را در پيش گيريد ، نيکي کنيد ، که  موسفيدان ، پيرمردان ، اطفال وزنان را بقتل نرسانيد ، خيانت نکنيد ، صلح ( 

  .)د دارپروردگار نيکو کاران را دوست
  

  :پيامبر صلی اهللا عليه وسلم  به سپاهيان ومجاهدين  خويش اکيدآ دستور ميداد 
  . براي خدا ودر راه جهاد کنيد، وهميشه  از درگاه  پروردګار کمک و استعانت جوييد ! اي بندگان خدا « 
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اطفال و  ء آنان را نبريد ،ننماييد ، يعني چشم و گوش و بيني و ديگر اعضا» مثله « پس از کشتن  کفار را!  اي مردم 
هنگام ضرورت نبريد ، و هر گاه يک  زنان و پيرمردان و راهبان آنان را به قتل نرسانيد و درختان آنان را جزء در

شمرده و امانش دهيد تا آنکه آن مشرک کالم خدا را  نفر از شما مشرکي را امان دهد ، امان او را محترم
  براي شما خواهد بود ، و اگر اسالم اختيار نکرد به جاي خود برگردد و از خداوندنمود  هرگاه اسالم اختيار .بشنود

    .توفيق جهاد  را بخواهيد
درختان ميوه دار را از ريشه و بن  هيچ گاه نخلستان ها را نسوزانيد ، و کسي را به آب غرق ننمائيد ،! اي مسلمانان

  »  .نکنيد و زراعت و محصول آنها را آتش نزنيد
عمال  انتحاری  که موجب قتل نفس انسانان بيگناه ا وفقهای  اسالم  براه انداختن ءنان  تعدادی کثير ی از علماهمچ

وميگويند که انتحار کننده ، به هيچ صورت جای در  بهشت  . بخصوص اطفال وزنان ميگردد  حرام اعالن داشته 
  . داخل نميشود

  
شيخ عبد العزيز آل  شيخ مفتی کشور عربستان  سعودی  وشيخ االزهر  شيخ  محمد  سيد طنطاو ی ،  طی فتوی  های  

که اين عمليات در صورتی  استشهادی  است  که عليه سربازان  باشد نه عليه کودکان : شرعی  اعالم داشت اند که 
  :ويد شيخ محمد  سيد طنطاوی  ميگ. وزنان  وانسانهای  بيگناه 

   » . هيچگونه  وجه شرعی  برای  اين  نوع عمليات ا  نمی بينم  وآن را  جهاد  در راه  خدا نمی دانم   « 
  

 پرهيز ازقتل نفس  در اسالم
آنان انسانی را که  » «وال يقتلون النفس التی حرم اهللا اال بالحق« :ميفرمايد )   سوره فرقان ٦٨آيه ( خدواند متعال در  

  »  نمی کشد –جز به حق –ختن خونش را حرام  شمرده خداوند  ري
در دين مقدس اسالم گناه  آدم کشی بی نهايت  سخت بوده ومجازات  شديدی برای آن قرار  داده شده است ؛ خداوند 

  :متعال ميفرمايد 
: سوره نساء آيه (  » ومن يقتل  مؤمنا  متعمدآ فجزوه جهنم خالدآ فيها وغضب اهللا عليه  ولعنه واعد له عذابا عظيما « 
٩٣(   

از ايمان او باخبر بوده وتجاوز کارانه  اورا بقتل  برساند وچنين (  وکسی که فرد  مؤمنی را از روی عمد بکشد «
کيفر او دوزخ است وجاودانه  در آنجا  می ماند  وخداوند  بر او خشم )  قتلی  را  حالل بداند ، کافر  بشمار می آيد و

   ». از رحمت  خود محروم  می سازد و برای او عذاب  بزرگی آماده  می کند می گيرد و او را 
  :خواننده  محترم  توجه بايد کرد 

در اين آيه مبارکه پروردگار ما  چهار گونه مجازات  شديدی را  برای قاتل ومرتکبين   اينگونه  اين عمل  شنيع   
  :درپيش گرفته است  

  .خلود وجاودانگی  در دوزخ  -١
 .لهی غضب ا -٢
 . لعنت  خدا -٣
 .عذاب بزرگ  -٤
  

  :ميفرمايد )    سوره مائده ٣٢آيه (  همچنان  خداوند  پاک  در 
  . »من قتل نفسآ بغير نفس او فساد  فی االرض فکانما قتل  الناس جمعيآومن أحيا ها فکانما أحيا الناس جميآ « 
، چنان  است که گوئی همه  انسانها  را کشته   هر کس انسانی  را بدون  ارتکاب قتل ، يا فساد  در زمين  بکشد  «

   . »است  وهر کس  انسانی  را  از مرگ رهائی  بخشد ،  چنان است  که گوئی  همه مردم  را زنده کرده است
  

کسانی که   با سالح کشنده بقتل ميرسانند و افراد يک جامعه را  ميترساند  وامنيت : برخی از علما بدين باور  آند  
معرفی  شده  » محارب با خدا ومفسد فی االرض« چنين شخصی به عنوان .  ا بخطر مواجه می سازد جامعه ر

  .دــوحکومت اسالمی حق دارد اورا محکوم به اعدام نماي
  

  :د ـــــطوری که  قرآن  عظيم الشان  در مورد  حکم  صريح واشکار  را بيان فرموده ميفرماي
ورسوله ويسعون فی االرض فسادا آن يقتلوا او يصلبوا او تقطع  ايديهم  وارجلهم من انما جزاؤ االذين يحاربون اهللا  « 

کيفر کسانی «  ) ٣٣آيه : مائده (  » خالف  او ينفوا  من االرض ذلک لهم خزی فی الدينا ولهم  فی االخرة عذاب عظيم
ا خدا وپيغمبرش می جنگند ، ودر ب )  بر حکومت اسالمی می شورند وبر احکام شريعت می تازند وبدين وسيله (که  

دست به فساد می  )  با تهديد امنيت  مردم وسلب حقوق انسانها ، مثال از راه رهزنی وغارت کاروانها( روی زمين 
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به دار  زده   )  در برابر کشتن مردم غصب اموال(کشته  شوند ، يا ) در برابر کشتن  مردم ( زنند ، اين است که 
دست وپای آنان در جهت عکس يکديگر بريده شود ، ويا اين که )   راهزنی وغصب اموال  ، تنها در برابر(شوند ، يا 

اين رسوايی آنان در دنيا . از جايی به جايی تبعيد  گردند  ويا زندانی شوند )  دربرابر قطع طريق  وتهديد ، تنها( 
  ». است ، وبرای شان در آخرت  عذاب  بزرگی است 

  
 وضع قانون طوری  عادالنه تنظيم وپيش بينی گرديده است که اگر  به نطفه  منعقده دررحم  مادر در دين مقدس اسالم

  .هم  تجاوز صورت  گيرد ، آنراه گناه کبيره محسوب داشته وديت سنگينی  را برايش وضع  نموده است 
  

  گناه قتل نفس در گفتار پيامبر اسالم
هر گاه دونفر مسلمان  بدون حق شمشير به روی هم کشيدند  ويکی از آنها : پيامبر صلی اهللا عليه وسلم   فرموده است 

مقتول : در ميان کشته شد ،  هر دو اهل جهنم خواهند بود ، يکی از صحابه از پيامبر صلی اهللا عليه وسلم  پرسيدند 
زير مقتول  نيز اراده »  النه اراد قتال« : چرا اهل  جهنم ميشود ؟ پيامبر صلی اهللا عليه وسلم در جواب  فرمودند 

  .ونيت کشتن طرف  مقابل  را کرده  بود ، منتها به مرادش نرسيد وخودش کشته شد 
  

به پيامبر صلی اهللا عليه وسلم خبر دادند که يکی از مسلمانا ن : در حديث ديگری  از ابو سعيد خدری  روايت است 
اهللا عليه وسلم در حالی که اثر قهر در چهره مبارکش پيامبر صلی . کشته شده ، ولی معلوم  نيست که قاتلش کيست 

  :نمايان بود ، به  مسجد رفت وبر منبر قرار گرفت وپس از حمد وثنا  گفت 
  
هر گاه  اهل . قسم  به خداوندی که جانم در اختيار او است ! مسلمانی  کشته ميشود  وکسی از قاتل  او خبر ندارد   

نفر مؤمن اتفاق کنند ،  يابه  آن راضی  شوند ، خداوند  همه آنها  را وارد آتش  آسمانها   وزمين  برای کشتن  يک 
قسم به خدا  هر شخصی از روی ظلم  تازيانه ای  به کسی  بزند ، در روز قيامت  در ميان آتش  ! دوزخ گرداند 

   .    دوزخ  مثل آن  تازيانه  را به او ميزنند
     

انسان همانطوريکه  حق ندارد  ، حيات وزندگی را  از ديگران  : بدين باور اند  که علمای اسالم  چنانچه ګفته آمديم 
  .سلب کند  اجازه  ندارد که حتی به زندگی خود  هم خاتمه دهد ويا عمل  را انجام دهد که منجر به خود کشی کردد 

  
زندگی است که استفاده از  .   فرموده است ءنفس نعمتی از نعمت هايی است که  پروردگا ر برای ما انسان ها عطا

بدين اساس حفظ اين نعمت الهی از مهمترين  مسؤليت  .ساير  نعمت  توسط همين زندگی ميسر وامکان پذير ميگردد
  . های ووظايف انسانی ما انسانها  به شمار ميرود 

  
 هم نوعی جرم  وانحراف در دين مقدس اسالم  همانطوريکه  کشتن ديگران ، حرام  وگناه است، خودکشی ويا انتحار 

  .از احکام الهی  بحساب می ايد 
  

گناه وقتل  نفس  محسوب ميشود  شده  باشد، ء  در جامعه ای  که بر اساس  معيار های  اسالمی بناخودکشی يا انتحار
  .قتل  نفس که پروردگار با عظمت ما از آن  مسلمانان را جدآ  منع فرموده است 

  
   :خداوند پاک  ميفرمايد

وال تقتلوا انفسکم ان اهللا کان بکم رحيما ومن يفعل ذلک عدوانآ وظلمآ فسوف نصليه  نارآ وکان ذلک علی اهللا يسيرا «  
«.  
  
هر که از روی تجاوز وستم . خود را مکشيد ودستخوش  هالک  وتباهی  مسازيد که خداوند با شما مهربان  است (  

  . ) خ  خواهيم افگند  واين برای  خدا آسان است وظلم  چنين کند ، به زودی او را  در آتش دوز
  

  .»مومن کسی است که به هر طريق اال خودکشی بميرد «: حضرت علی کرم اهللا وجهه  می فرمايد 
  

. در دين اسالم ، ضمانت  اجرايی ممنوعيت خود کشی ، بر پايه  اصول  ومبانی  عقيدتی واخالقی  استوار است 
ت خدا بر جهان وانسان  اعتقاد  کامل  دارد ومعتقد است که خداوند انسان  را به مؤمن کسی  است که به حاکمي

فرد مؤمن در . سرنوشت اجتماعی خويش حاکم  ساخته وهيچکس نمی تواند  اين حق خداداد را از انسان سلب کند 
الطاف  ورحمت  زندگی اجتماعی ودر مواجهه با مسائل ومشکالت روزمره، با تالش  وکوشش ونيروی ايمان ، از 

در نتيجه ،  اگر  انسان ها  اگاهانه  اقدام به خود کشی  . پروردگار  نا اميد  نمی شود ،  تا اقدام به خود  کشی کند 
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بدين   . بی ايمان  از دنيا  خواهند رفتنمايند ، به اين سبب که حيات  خود را  بر خالف  امر الهی  سلب  کرده اند ، 
م وشريعت اسالمی ،  امری  اخالقی  ،  درونی  ودينی است  وهمين  امر در طول تاريخ  اساس  خود کشی در اسال

  .موجب  گرديده است  که امار خود  کشی  در بين مسلمانان  با امار خود کشی   ساير  ملل قابل مقايسه نباشد
  

  :دين اسالم ريختن خون ناحق را  منع نموده  ودر حديث متبرکه آمده است
اولين چيزی که بين  مردم  در روز قيامت  به فيصله  ميرسد  ( »يقضی بين الناس يوم  القيامة فی الدما ء اول ما  «

    ) ١٦٧٨ مسلم ٦٥٣٣: بخاری  ) ( خون ناحق است
  

در اين حديث راجع به حفظ جان  تاکيد  بيشتر  صورت  گرفته است  ( : امام نووی در شرح  حديث  متبرکه ميفرمايد
   )يامت  اولين فيصله  را جع به همين موضوع ميباشد که در روز ق

  
ال يزال المومن معنقا صالحا مالم يصب دما حراما « : همچنان محمد صلی اهللا عليه وسلم  در حديث ديگری ميفرمايد 

  ) ٤٢٧: ابو داود  ) ( مسلمان  پابند  به دين  ونيکو  کار باقی  می ماند  مادامی که خون  ناحق را نريزد (» 
  

جان ونفس انسان در دين مقدس اسالم  از اهميت : همه اين هدايات  اسالمی  مارا بدين  امر معتقد می سازد که 
بسزايی برخوردار بوده  واسالم  حرمت گذاشتن به آن را  تاکيد اکيد نموده است  وانسا نها را  از خطر  آن با خبر 

  .ساخته است 
  

در حديث متذکره  از بزرگی امر ريختاندن  « :  تفسير  حديث متذکره ميفرمايد در )  رح ( امام  ابن حجر عسقالنی 
اولين  چيزی  را که انسان  از اين امر پيامبر  محمدصلی اهللا عليه وسلم . خون  ناحق ، بحث صورت  گرفته است 

ت، که به ريختن خون اهميت موضوع ، بزرگی گناه  وگسترش  فساد  ناشی  از اين عمل منفور اس:استباط مينمايد  
 – ١١: فتح الباری  ) ( ناحق مصالح عليای جامعه بر هم خورده  واساس زندگی انسانها  مورد  سوال  قرار  ميگيرد 

٤٨٢ (   
  

دين مقدس اسالم قتل انسان  بيگناه را  بهصورت مطلق منع فرموده  وپيامبر عالم بشريت محمد صلی اهللا عليه وسلم   
رين حج  اين فيصله بزرگی  آسمانی را که نبايد  انسانهای  بيگناه  به ناحق  به قتل رسانده شود، با در حج الوداع يا آخ

  :صراحت  ووضاحت تام بيان  داشت  وفرمود 
ريختاندن  ( »  فان دماءکم  وامو الکم  واعراضکم  حرام عليکم  کحرمة يومکم هذا فی شهر کم هذا فی بلد کم هذا «

وما نند حرمت  اين )  روز عرفه ( ريختن  آبروی شما حرام  است ،  ما نند  حرمت  امروز خون ، خوردن مال  و
  ) .مکه مکرمه ( ومانند حرمت  اين شهر ) ذوالحجة الحرام ( ماه 

  
قاتل ويا شخصی که دينش  را » محصن « دين مقدس اسالم  هيچ استثنايی را در ريختن خون ديگران بجز زناکار 

ال يحل دم امرئ مسلم يشهد ان ال اله اال اهللا  وانی « چون پيامبر اسالم فرموده است . نمی  پذيرد ) تد مر( ترک  نمايد 
 مسلم ٦٨٧٨بخاری (  » الثيب الزانی والنفس با لنفس والتارک لدينه المفارق للجماعة: رسول اهللا اال با حدی ثالث 

ورسالت  برحق محمد صلی اهللا عليه وسلم  شهادت )  ج(ريختن خون هر انسانی که به وحدانيت  خداوند  «  )١٦٧٦
هکذا  .ومردی  که کسی را به قتل  برساند ، . به جز  مرد زن دار  وزن شوهر داری که زنا کند . دهد  حرام است 

  ».شخصی که دين  خود را ترک  نمود ومرتد شده  از جماعت  مسلمانان بيرون شود 
  

 قرآنی  واحاديث نبوی قتل  واعمال  انتحاری وخود کشی را  وحتی  بر داشتن  سالح  علما ی اسالم با استنباط از آيات
  : عليه مسلمانان را  حرام اعالم داشته  وآنرا خالف  احکام  صريح اسالم ميدانند 

(  » من حمل علينا  السالح فليس منا« : پيامبر اسالم حضرت محمد صلی اهللا عليه وسلم در اين رابطه ميفرمايد 
اگر شخصی مسلمانی را با اسلحه  هدف قرار دهد ويا تهديد کند ،  ويا توسط سالح   ) ١٦٣:  مسلم ٧٠٧١بخاری 

  .خود کسی را با  قتل رسانيد ويا سبب  اذيت  وآزار  مسلمانان  شد، موصوف گنهگار  پنداشته ميشود 
نموده  واين امر  را نهايت بد وزشت معرفی حديث فوق  بر حرمت قتل مسلمانان  داللت  «  :   ابن ملقن می فرمايد 

محض سالح بدست داشتن  که بر  مصالح  شرعی نبوده  باشد ، محکوم بوده  وپيامبر  اکرم صلی اهللا . داشته  است 
عليه وسلم  از آن نهی  فرموده  است ، حتی در دست داشتن  شمشير بدون غالف  را منع  نموده  وفرموده  است  که 

، شمشير خود را از غالف  آن بيرون  نکنيد ،  وبه  سنگريزه وساير آالت  جارحه  برادر مسلمان  بدون ضرورت 
  .خود را  نشانه  نگيريد
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همه اينها  به احترام  متقابل  مسلمانان  ، داللت  مينمايد واز کار  برد اشيا  ووسايلی  که سبب جريحه  دار شدن  
   )٣٧٨ – ١٠: اعالم البن ملقن ( » .  کرامت  آنها حفظ گردد مسلمانان  گردد ، منع  فرموده است تا

  
  وفا بر عهد وپيمان

  :مسلمان  نبايد خالف عهد و پيمان خويش عمل  نمايد 
  

زمانيکه يک مسلمان  با اخذ ويزه وارد يک کشور اروپايی ميگردد ويا هم  بنابر عواملی بحيث پناهنده  درکشوری 
وپيمانی است  که با  آن کشور می بندد  ، وتعهد می سپارد  تا  تمام قوانين  آن کشور  ثبت  نام ميکند در حقيقت عهد 

بناء قتل باشندگان وايجاد دهشت ونا امنی در  اين کشور ها  مطابق هدايات . را مراعات ومطابق  آن رفتار  نمايد 
  :اسالمی  حرام وممنوع ميباشد 
  : چنانچه خداوند پاک ميفرمايد 

  اتُل  ما حرم ربکم عليکم اال تشرکوا به شيئا وبا لوالدين احسانا وال تقتلو ا اوالدکم  من إمالق نحن نرزقکم قل تعالوا« 
وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها  وما بطن  وال تقتلوا النفس التی حرم اهللا  االبالحق ذالکم وّصکم به لعلکم 

  »تعقلون 
  

نچه را که پروردگار  تان  بر شما  حرام  کرده است  برای شما  بيان کنم ؛در قدم اول  بيا ئيد تا آ: بگو ای پيامبر  ( 
واوالد تان را از بيم  فقر نکشيد،ما شما وآنها را روزی  . هيچ  شريکی بخدا  نياوريد وبه پدر  ومادر تان  احسان  کنيد 

ونفسی  را که خدا  حرام  کرده  جز به حق   .  ميدهيم  وبه کار های بد وزشت  چه آشکار  وچه پنهان  نزديک  نشويد
   ) ١٥١: انعام ) ( اينها که خدا وند  شما را  بدان  سفارش نموده است ،  تا تعقل  کنيد . به قتل  نرسانيد 

پرورگار ما از مخالفت به عهد در چندين آيه متبرکه منع  فرمودهوبه  پيروان خويش اکيدآ  امر نموده است تا به عهد 
  :مان خويش  وفا  نمايند وپي
سوره بنی ) ( وبه عهد خود وفا کنيد که از عهد وپيمان  سوال خواهد شد ( » واوفوا با لعهد ، ان العهد کان مسئوال « 

   )٣٤: اسرائيل  آيه 
  

   : قرآن عظيم الشان  در جای ديگر ميفرمايد
( »  ، وقد جعلتم  اهللا عليکم کفيال ، ان اهللا يعلم ما تفعلون  وافوا بعهد اهللا اذا عاهدتم وال تنقضوا االيمان بعد تو کيد ها« 

   ) ٩١آيه : سوره نحل 
آنها  با قسم  به ( وفا کنيد هر گاه که بستيد ،  وسوگند  ها را پس از تاکيد  ) که با همديگر می بنديد ( به پيمان خدا « 

بی گمان  خدا  . خود گرفته ايد ) معامله  ووفای بعهد  بر ( نشکنيد ، در حاليکه خدای را اگاه وگواه ) نام  وذات خدا 
وبه «  ) ١٥٢: سوره االنعام  آيه ( »  وبعهد اهللا أو فوا ذالکم وصکم به لعلکم تذکرون «. می داند  آنچه را که می کنيد 

 متذکر  وهوشمند  اينست  همان سفارشی که خدا بشما نموده است  تا باشد  که. پيمانی که با خدا بسته ايد  وفا کنيد 
 .شويد 

  
  قتل وکشتن زنان واطفال

  .   دين مقدس اسالم کشتن زنان واطفال را حتی  در ميدان  جنگ هم نيز  حرام قرار داده است 
در يکی از غزوات پيامبر صلی اهللا عليه وسلم زنی « :روايت است که ) رض ( در صحيحين  از عبد اهللا ابن عمر 

  . »امبر صلی اهللا عليه وسلم کشتن زنان واطفال را منع قرار دادکشته شده را يافتند ، پي
    ) ١٧٤٤  مسلم ٣٠١٤بخاری  ( 

  
 حديث ، اتفاق نظر  دارند وکشتن  تمام علما  بر عمل کردن  به مقتضای اين«: امام نووی  در شرح  مسلم  می نويسد 

رد مستقيما وارد جنگ نشده باشند،اگر در ميدان  زنان  وکودکان را حرام  ميدانند ؛ مادامی که ايشان در ميدان نب
  )  ٣٣٤ صفحه ٦شرح مسلم نووی جلد ( .  »جنگ ، مسلح ديده  شوند ، به قتل  آنها  اتفاق  نظر نيز وجود دارد

  
دين مقدس اسالم حمالت ناگهانی وانتحاری  را  حتی  باالی اطفال  وزنان غير مسلمان ممنوع قرار داده است وبه 

  . آنرا   جايز ندانسته ونميدارد هيچ صورت
  

کشتن  زنان وکودکان  به هيچ صورت  جواز نداشته  ولو که  دشمنان  اسالم  « :  امام مالک و اوزاعی ميگويند 
  . » ايشانرا  سپر خود هم قرار داده  باشند
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.  امور جنگی مشغول  باشند همچنان امام  شافعی قتل زنان را جايز   نميداند ، مگر در صورتيکه  در ميدان جنگ  به
. ( ابن  حبيب مالکی نيز بر عدم  جواز قتل زنان  مگر در حالت مبادرت به جنگ ، آنهم  در ميدان نبرد نظر دارد 

   ) ١٧٩ -١٧٨ / ٦فتح الباری  
  

د کودکان زنان همانن« :  اتفاق علما را بر منع کشتن  زنان  وکودکان  نقل نموده ميفرمايد امام  ابن حجر عسقالنی
  .» بنابر  اينکه  ضعف جسمانی  وفزيکی دارند ، کمتر تصور  ميرود که به جنگ مبادرت  ورزند

  
المسلمون « : در حديثی  از پيامبر صلی اهللا عليه و سلم آمده است که می فرمايند : می فرمايد ) رح ( ابن قيم جوزی 

   » تتکافوا دما ئهم ويسعی بذمتهم أدنا هم
  احراق و ُمثله

هدايات خاصي را در . پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  سوختاندن حيوانات ، حريق  درختان  ميوه دار را اجازه نداده 
  .برخورد  با طبعيت  صادر نموده است 

َرُسوُل الّلِه َصلَّى (َنهى «  :در حديث  متبرکه با  صراحات خاصي  حتي  حريق  حيوانات ممنوع اعالم  ګرديده است 
 »َاْن ُيْحَرَق َشْىٌء ِمَن اْلَحْيواِن ِبالّنار) َلْيِه َو آِلِهالّلُه َع

 .پيامبر اسالم  از به آتش آشيدن موجود جاندار بصراحات تام  نهى آرد
عذاب آردن به آتش کشيدن، مخصوص خداوند است و آسى جز :  در تعداد زيادي از احاديث نبوي آمده است که 

   .پروردګار  حق اين  را  ندارد
  ُمثله 

پيامبر اسالم مثله  رادر مبارزات  نظامي . موضوع مثله يكى از موضعات  اساسي در دين اسالم بشمار ميرود 
  .وحربي از لحاظي شرعي ممنوع قرار داده است 

 مثله يعنى بريدن گوش ، بيني ،زبان ،  دست وپاُ  قطع کرده  انګشتان و امثال آن ؛ اين امر، هم درمورد اسير و هم 
 .وممنوع اعالم کرديده است .مورد آشته شدگان جنگ جايزنيست در

در حديث متبرکه  که رواي آن  حضرت علي کرم اهللا وجهه   ميباشد ګفته است که   محمد صلي اهللا عليه وسلم  
  :فرموده است 

 »ِاّياُآْم َو اْلُمْثَله َو َلْو ِباْلَكْلِب اْلَعُقوِر« 
  .در مورد سگ آزار رساننده  هم باشداز مثله آردن بپرهيزيد، هر چند 

نـيروهاى  خويش را به جبهات  جنگ  اعزام ميداشت اکيدآ هدايات  همچنان  زمانيکه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم
  :  . مثله نكنيدميفرمود

يا غير آن در حکم  منع وحرام بودن مثله   فرقى نيست بين اينكه در جنگ باشد : علما ومفسران بدين باور وعقيده آند 
َو « ، قبل از مرگ باشد يا بعد از آن و بين اينكه دشمنان مسلمانها را مثله آنند يا نكنند، اگر چه اطالق آيـه شـريـفـه 

 جـواز مـقـابـله بـه مـثـل را مـى رسـانـد، ليـكـن اطـالق روايـات و فـتـاوا مـقـتضى عدم جواز »  اْلحـُُرمـاُت قـِصـاٌص
  . است  

 :ير  کشتن اس
فرق نه ميکند  اسير . آـشـتن اسير بايد به حکم محکمه اسالمي  صورت ګيرد  ، درغير آن کشتن اسير  جواز ندارد 

حتي اگر شخصى اسيرى را . ي در حـال جـنـگ دسـتـگـيـر شده باشد، چه اسيرى آه بعد از پايان جنگ گرفتار شود
اند، نمى تواند او را بكشد، چون حكم  محکمه شرعي   در با ره  به پشت جبهه منتقل  شود  و اسير از راه رفتن بازم

  . آن وجود  ندارد  
 :در يکي از احاديث آمده است  

ُ  فيِه«     »ِاذا َاخـَْذَت َاسـيـرا فـَعـََجَز َعِن اْلَمْشِى َو َلْيَس َمَعَك َمْحِمٌل َفَاْرِسْلُه َو الَتْقُتْلُه َفِانََّك الَتْدرى ما ُحْكُم القضا
اگـر اسـيـرى گـرفـتـى و او از راه رفـتـن عـاجـز شـد و وسـيـله اى نـداشـتـى آـه او را حمل آنى ، پس او را رها آن 

 . و نكش ، چون نمى دانى آه حکم محکمه در مورد چطور است 
  

در جنگ حنين رفتار اخالقی و عاطفی پيامبر رحمت در جنگ بادشمنان کينه توز بسيار عجيب است از جمله اين که 
 و صد  بلکه مالک بن عوف رهبر هوازن را نيز عفو کردنه فقط اکثريت را بخشيد و اموال و اسيرانشان را برگرداند

اشتر به او داد و بعد از اين که مالک اسالم آورد پيامبر او را به رهبری مسلمانان هوازن و بنی سعد که به نوشته ابی 
  .بنی سعد را بخشيدهاشم شش هزار نفر بودند گمارد و 

  گناه کمک به اعمال انتحاری وخود کشی
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در اين بحث ميخواهم  همانطوريکه قتل نفس وبراه انداختن  اعمال انتحاری  عليه انسانها بيگناه  گناه  کبيره بوده  
ه کبيره همين  طور  پناه  دادن  ومساعدت کردن به شخصی انتحاری که برای قتل انسانهای بيگناه مشغول است ، گنا

  :بوده و بايد مسلمانان جدآ از آن خود داری نمايند 
  

لو آن رجال قتل با لمشرق ، وآخر رضی به با لمغرب کان کمن قتله « : پيامبر صلی اهللا عليه وسلم فرموده است 
   » وشرک فی دمه

اضی باشد ،  مانند هر گاه مردی در مشرق کشته شود  ،  ومرد ديگری که در مغرب زندگی می کند  به آن قتل ر( 
  ).قاتل است ودر خون  مقتول شريک است 

  
 : همچنان در حديث ديگری آمده است که پيامبر صلی اهللا عليه وسلم  روزی از مردم  پرسيد  

پيامبر صلی اهللا عليه وسلم ! ای رسول اهللا  ، ما اطالع نداريم : مردم گفتند  »  ؟ اين  مرد را چه کسی  کشته است« 
 ؟قسم به ذات  آيا رواست که کشت های از مسلمين  در ميان مردم باشد وآنها ندانند چه کسی او را کشته است: فرمود 

پروردگار که مرا به حق  به پيامبری فرستاده  ، اگر  اهل آسمانها وزمين  در ريختن خون  مسلمانی  شرکت داشته يا 
  .» گون خواند ساخت به آن راضی باشد ،  همه را خداوند   در آتش  دوزخ سر ن

  
 و ما علينا الی البالغ المبين 

******  
  
  

نا ليک :ادرس  ارتباطي    : بري
com.saidafghani@hotmail   

 
 


