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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
 :تـتـبع، نگارش و نوشـــتـه  از

 » سعيد افغانی–يـدی ـسع« دين ــن الـاميداکتر اج ـحـال
  » سعيد افغانی –سعيد ی «داکـتر صالح الدين  و

  ٢٠١٣ سپتمبر ١١

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ادیـستـشھا ، نـتـحاریا ، شـیـخودکُ 

٢  
  نظريات  علمای   اسالم

   و ٳستشھادیعمل ٳنتحاری، شیکُ ددر مورد خو

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

وضاحت تام در خواھيم يافت که ايشان تحقيقات الزم در زمينه  ارائه ه يم ، بئ نمانتحاری مراجعه ادرمورد اعمال 

موجوديت سالح پيشرفته وانفجاری در آن  زمان بوده عامل عدم تحقيق  در  اين عرصه ناشی  از عدم . نداشته اند 

  .است 

انفجاری  يافتند ھمزمان با پيدايش که انسانھا دست به  اختراع سالح ھای پيشرفته از جمله سالح ھای   ولی  زمانی

  .  وتوجيھات برای آن دريافت کردندآن ،عمليات انتحاری به شکل فعلی  آغاز

  :دسته  منقسم گرديده آند دوه  ب»استشھادی «فقھا ومفسرين در عمل  انتحاری 

دفاع مشروع وبه را مطابق  شرع و يد وآنأئرا ت»  استشھادی «  دسته ای از  فقھا  ومفسرين اعمال انتحاری 

  . اصطالح اعمال  استشھادی يا شھادت طلبانه   قلمداد نموده آند

انسانی که به تنھائی بر  دشمن  حمله « : نويسد می) ١۶٣ / ١السير (امام محمد بن الحسن الشيبانی درکتاب خويش

بر اثر اين  شھادت   . منظور عزت دينش  صورت بپذيرد وجان خود را  در آن به شھادت برسانده کند واين حمله ب

  .رود گردد يعنی  ھالک نه بلکه به بھشت  می او زندگی  ابدی را نصيب می

ه شود  ولی  بر اثر اين کشتن فايد داند  که کشته می اگر شخصی به تنھائی بر دشمن حمله کند  ومی «:يدااو می افز

  .رود رسد ، به بھشت می ی برای  مسلمانان میا
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دراين صورت برای اين شخص  ی  بداند که به اين عملش فايده برای مسلمانان نمی رسد،ولی اگر شخص  انتحار

 چراکه با اين عمل ، برای اسالم کدام اعزاز  نصيب نمی. انتحار کننده  الزم نيست  که دست به چنين  اقدامی بزند 

  » .گردد  بلکه تنھا جانش را از بين می برد

  : گويد عالمه ابن حجر  می

 ءاين عمل انتحار کننده از جانب   جمھور علما ل انتحاری  برای  تضعيف روحيه  دشمن صورت گيرد،اگر عم«

  . دھد    انتحار میۀمورد تأئيد است وبرای شخص انتحار کننده اجاز

،  اين عمل  ) انتحار بی ھدف(ولی  اگر اين کار  صرف برای  ايجاد  ترس ورعب در بين مردمان جامعه  باشد ، 

  . باشد ر کننده  ، عمل  خوب  نبوده و عمل   ممنوع میانتحا

  .)۴٧٣ / ٢سبل  السالم  ( ».که ضرر اين عمل در نھايت امر به ضرر مسلمانان می انجامد به خاطر اين

  : نويسد   میائیسوريه طی فتو -   در شھر دمشق . م ١٩٣٢ متولد عالم شھير جھان اسالم وھبة بن مصطفى الزحيلی

زم و ضروری باشد در برخورد با دشمن حربی، عمليات شھادت طلبانه انجام شود، و ظن غالب که ال زمانی«

حاصل شود که دشمن، آن شخص را می کشد و يا شکنجه می کند، و عمليات نيز با اذن حاکم شرع انجام شود، و اين 

ياتی به خواست خداوند نوع عمليات ترس و وحشت در دشمن ايجاد کرده وباعث قطع تجاوز دشمن شود، چنين عمل

  ».جايز است 

 مداقه  موردکه افرادمعصوم  کشته شدن انسانھای بی گناه و متضرر شدن ۀشود که مسأل  ھم ديده میااما درين فتو

خاطر عدم وجود تأثيرات جانبی وکشته شدن انسانھای بې گناه ه  را بتين التفانرا چ ويا ھم تخنيک آنقرار نگرفته 

ً اگر علمای آن عصر اين تأثيرات جانبی و کشته ئ مطم.يکی ابتدائی آنزمان مطرح نمی کردبه اساس وسايل تخن نا

کردند که امروز از اثر اين  ديدند و درک می شدن انسانھای بې گناه وضرر رسيدن به اشخاص بې گناه را می

به ھيچ صورت به گيرد،   فرصت توبه را حتی از مسلمان متخلف میکهوجود می آيد ه ب فضائی انتحاری ھا

  .مشروعيت عمل انتحاری و لو به نيت نيک نيز اجازه نمی دادند

يکی ديگر از ) م ٢٠١٣ - ١٩٢٩ / ھـ ١٣۴٧ - ١۴٣۴ ( محمد سعيد رمضان البوطی :محمد سعيد رمضان البوطی 

  :نويسد ی میئ مشھور ومتخصص در علوم اسالمی ومفتی مشھور جھان اسالم ، طی فتوایعلما

عمليات ضربه زدن و کشتن دشمنان باشد،  اين نوع عمليات صددرصد مشروع است در صورتی که قصد ھدف اين 

دش، و اگر قصد کشتن خود را داشته باشد، اين خودکشی می شود و شھيد محسوب نمی شود، پس نه ريختن خون خو

مراجعه شودبه فتاوی شيخ محمد سعيد رمضان البوطی ( .واجب است نيت کشتن دشمنان را بکند نه نيت مردن خود

  .  امروزی مطرح استدرھمين صورت ھم ھمان مانع کشته شدن انسانھای بې گناه به علت تخنيکی مدرن. )دمشقی 

 ضد دشمنان هشکی وجود ندارد که عمليات شھادت طلبانه در راه خدا ب :عبدهللا بن منيع از علمای عربستان می گويد

و شکی وجود ندارد . خدا و رسول او و دشمنان مسلمين، موجب تقرب و نزديکی مجاھد مسلمان به خداوند می شود

ر راه خداوند است، و ھر کسی که در اينگونه عمليات به شھادت برسد، ان که اين نوع عمليات برترين باب جھاد د

   .شاء ّهللا شھيد می باشد، البته سزاوار است مجاھد مسلمان نيت خود را نيکو کند و جھادش فقط برای خدا باشد

  . ه داردنفس مانع فوق درعمل انتحاری که عامل کشتن انسانھای بې گناه و عدم دادن فرصت توبه  شود، ادام

  : عمليات استشھادی می گويدۀمحمد سيد طنطاوی شيخ االزھر دربار
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جھاد در راه خدا ... که مسلمانی خودش را در ميان دشمنان اسالم منفجر می کند اين دفاع و نوعی شھادت است اين

 که عمليات واجب کفائی است ولی اگر به سرزمين مسلمانان حمله شود اين جھاد واجب عينی می شود و اينجاست

  .استشھادی از برترين واجبات و بھترين شکل فداکاری در اسالم است

 شدن انسانھای بی گناه و گرفتن فرصت توبه به جای خود باقی است که مورد بررسی قرار ه کشتۀباز ھم مسأل

  . نگرفته

  :فرمايد  شيخ احمد کفتارو، مفتی اعظم سوريه در اين رابطه می

 که از جانب باشند شھيد می ی عملياتچنين و مجريان بودهھا جايز و مشروع اسرائيلی ليه عمليات شھادت طلبانه ع

  . خداوند وعده بھشت داده شده اند

که مقصود و مراد، دفاع  از آن جمله اين. وی تأکيد می کند که اين عمليات بايد منضبط به مبانی جھاد در اسالم باشد

 در چارچوب برنامه ای کلی و ضامن  ...ن و حاميان آنان در جامعهاز امت اسالمی و متوجه ظالمان، محاربا

  .مصلحت امت اسالمی باشد

درتمام حاالت فوق نبايد فراموش کرد که  درعمل استـشھادی با تخنيک وامکانات تخنيکی امروز که سبب کشته   

ل قبول را عامل شده شدن،  زخمی شدن و متضرر شدن انسانھای بی گناه  گرديده و موجبات خسارات غير قاب

 شود با عمل استشھادی که حتی ھمين علماء سفارش می وسبب قتل وگرفتن جان، مال وملکيت انسانھای بی گناه می

اين بی عدالتی ھا و بروز  ھم درصورت ءبه يقين اگر اين عده از علما. کنند، درنظر گرفته نشده ومنظور نمی باشد

 شدن مال و ملکيت شان از اجرای عمل انتحاری ويا استشھادی حتی به متضرر قتل و کشتن انسانھای بی گناه و

  .  کردند را مجاز ندانسته و منع می ھدف خير نيز، آن

  : فلسطين واردنیفتوای علما

  :نويسند  ی در مورد عمليات استشھادی میئ فلسطين طی فتوایعلما

و مجريان اين عمليات نمونه ھای بارز و زنده . ..اين عمليات استشھادی يک نوع جھاد در راه خدا به شمار می رود

در جھاد و مقاومت و شھادت به جامعه نشان داده اند، علمای قديم و معاصر مشروعيت اين نوع عمليات را تأئيد 

  .کرده و راجع به آن فتواھائی را صادر نموده اند

... استنباط می شودت شرايط معين با در نظر داشمشروعيت اينگونه عمليات از کتاب و سنت و اجماع به وضوح 

علماء امت بر اين مطلب که اگر يک نفر مسلمان به ھزار نفر دشمن حمله ور شود، اگر نيت وی از اين کار 

دارند که اين کار جايز است، و چون نيت نظر ت و ترساندن آنھا باشد، اتفاق اپيروزی بر آنان و وارد آوردن خسار

: ار او صحيح است و از لحاظ شرعی ممانعتی  ندارد و مصداق اين آيه قرآن استضربه زدن به دشمن را داشته ک

کم« ّهللا ِ و عدوَّ   . » ...تُرِھبوَن بِه عدوَّ

ای تمام اديان آسمانی و قوانين بين المللی دفاع ملتھا را از وطن خود و جنگيدن با دشمن متجاوز را با ھر وسيله 

  ».جايز دانسته اند

 صادر نمودند ، وطی بيانی ، عمليات تجمعیش فتوای مشھوری  را طی  .  ه١٣٧۵در سال شورای فقھای اردن 

  .مصداق شھادت در راه خدا ناميدندرا، در اسرائيل  »  استشھادی« انتحاری 

اکثريت مطلق اين علماء فتوای خويش را  به آيات قرآنی ، احاديث نبوی ، وروايات اسالمی مستند  ساخته، 

  .از حاکم  روايت گرديده است: حديثی است که  که مورد استناد آنان قرار گرفته است،یثومشھورترين حدي
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مردی از پيامبر  صلی هللا عليه وسلم پرسيد يا رسول هللا ، آيا اگر بر مشرکان حمله کنم وتا : درين حديث آمده است

آن مرد  ھم پس از .  وسلم فرمود  بلی  مرگ  با آنھا  بجنگم  ، داخل جنت  خواھم شد ؟ پيامبر صلی هللا عليهۀلحظ

  . ديـشنيدن  سخنان  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به صفوف مشرکان  حمله ور شد  وتا  مرگ با آنھا  جنگ

 آن عصر است که ولی بايد گفت اين امر  پيامبر اسالم مربوط به جھاد  ومقابله با نيروھای  ھای  نظامی  دشمن

و استشھادی صرف و صرف ويا به صورت اساسی سبب قتل، کشتن و يا تخريب دشمن عمل انتحاری ۀ درنتيجـــ

  . شود  که درعمل صرف دشمن متضرر ويا کشته مییآنھم با وسايل. گرد می

 خاطر عدم مقايسه به عمل انتحاری امروزی که با امکانات فنی و تخنيکی مدرن سبب ه اين منبع  بۀ  اما مقايسـ

 که مخالف دشمن یھای بی گناه و يا ضرر به مال و جان انسان بې گناه وحتی مسلمانانکشتن و ضرر به  انسان 

درشرايط و امکانات مدرن . قياس ندارد و داشته نمی تواند  مورد مقايسه و،گردد ، میمی تواند باشدمشترک 

 موضوع را از قياس تخنيکی وکارا بودن سالح ھای کشنده فرصت دادن توبه نيز حتی از انسان متخلف گرفته شده و

کشد که سبب حرمت    مییبه جای ديگربه حديث فوق اساساً جدا ساخته و مبررشرعی جواز مسأله را نفيه نموده  و 

    .شود عمل انتحاری می

  اھداف جنگی  دوران جاھليت که منجر به چور وچپاول ، تخريب وۀپيامبر اسالم در امر مقدس جھاد  بر  ھم

فساد  در روی زمين  نابودی کشتزار ھا و قساوت با ناتوانان  ونوزادان  واطفال و عفت زنان  وتجاوز  به  ويرانی و

  .  خاتمه داد،شود می

جھاد با در اساس .  مفاھيم وسيع داردجھاد وامر. ير نام يافت ي  مقدس جھاد  تغۀجنگ در دين مقدس  اسالم به کلم

 برای خدمت  اھداف  شرافتمندانه  گيرد، شرايط اوج مینفس خويش آغاز و به جھاد مسلحانه درصورت داشتن 

اين برخورد نيک و انسانی وداخل قواعد بوده که دين اسالم به قلب . باشد میومقاصد واال  وغاياتی  پسنديده 

ی  اخالقۀ با بلند ترين درجه و نمونیمتخلف انسان ی القلب وسزمين راه يافته و از انسان وحشی قۀ ميليونھا انسان کر

  ديگراوت به قلب انسانھایسونه فضايل نيک به زور شمشير وقگ مسلم اين است که اين عقيده بدون اين.  استساخته

  . داخل شده نمی توانست ونمی تواند

 درچوکات قواعد واصول معين ستم  جھاد اسالم  عبارت از مجاھدتی است که انسان را  از چنگال نظام جور و

که نيرومند توان  پايمال   راری نظام  عدالت  وانصاف ودر نھايت  در بر قراری  نظامیرھائی بخشيده  وبرای برق

قضائی قرار گرفته وبه تأمين عدالت  عدلی ويصورت تخلف مورد پيگر در  از دست داده وکردن  حق ضعيف را

  . شود پرداخته می

چون رسول صلی هللا عليه وسلم کسی را به عنوانی : در حديثی سليمان بن بريده  از پدرش  روايت نموده است

  در مورد  ا می فرستاد  اورا به رعايت  تقو)گروه گروپ کوچک جھادی(ريه ـــقومندان وسر لشکر  سپاه يا س

لمانان ھمراھش به شيوه ای پسنديده  رفتار خواست  تا با مس فرمود واز او می نزديکانش  ومقربانش  توصيه  می

ر ورزيده  اند ، ـفـجھاد وپيکار کنيد به نام خدا ودر راه خدا با کسانی که به خداوند  ک« : نگاه می فرمود آ. نمايد 

ت ُمـثـله به معنای بی سير  (»... له  مکنيد وکودکی را  مکشيد ـثـپيکار کنيد  اما خيانت  وناجوانمردی مکنيد ، مُ 

  .)کردن و يا مثالً گوش و بينی بريدن است

م را به خود  دمر آسان گيريد  وسختگيری  مکنيد،« : 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(» گرايش  دھيدواز خود مرانيد 
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که سپيده   رد  تا  آنـيه وسلم  اگر شبانگاه به قومی  می رسيد  ، بر آنان  حمله و يورش  نمی بُ پيامبر صلی هللا عل

  .می دميد

کشتن  زنان  واز  ند است واز زدن  وـاز کشتن کسی که  در ب.   منع  کرده بوداً از  سوزاندن  مردم در آتش  اکيد

ھمچنين  از تباه  نمودن »  مردار حالل تر نيست مال غارتی  از گوشت« : غارت  وچپاول نھی کرده  وفرمود 

  . منع فرموده است   ،ريدن  در ختانـشت ونسل وبُ کِ 

» به ھيچ وجه مجروح واسير را  مکشيد وفراری را تعقيب  مکنيد« : کيد صادر فرمود أدر ھنگام فتح  مکه ھدايات 

.  

از «  رسول صلی هللا عليه وسلم فرموده است ھمچنان در حديثی که از حضرت علی کرم هللا وجھه روايت است  که 

شتن  زنان  واطفال در جنگ  ـپيامبر  خدا از ک. در شھر ھای مشرکين  نھی کرده است) ر ــزھ(م ـبه کار گيری  س

  ». زار   جنگ مشارکت داشته باشند که  در کا ر منع فرموده اند  مگر اين

عليه وسلم زمانی که گروھھاۍ حربی  الم حضرت محمد صلۍ هللاپيامبر اس: در احاديث متبرکه تذکر رفته است که 

  : فرمود   به ايشان ھدايت میاً  اکيد،داشت می ونظامی خويش را به سوی جبھات اعزام

الشامی ) ( طفال صغيرآ وال امرآة وال تغلو ا واصلحوا واحسنوا ان هللا يحب المحسنين وال تقتلوا شيخآ فانيآ وال( ... 

٦ / ٧ : ١٣١٤ (.  

را در پيش گيريد ، نيکی کنيد ، که  قتل نرسانيد ، خيانت نکنيد ، صلحه زنان را ب موسفيدان ، پيرمردان ، اطفال و (

  .)پروردگار نيکو کاران را دوست دارد

  :داد   دستور میاً پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به سپاھيان ومجاھدين  خويش اکيد

  . ، وھميشه  از درگاه  پروردگار کمک و استعانت جوئيد  جھاد کنيد خدا  در راه برای خدا و! ای بندگان خدا « 

  ! ای مردم

اطفال و زنان و   آنان را نبريد ،یننمائيد ، يعنی چشم و گوش و بينی و ديگر اعضا» له ـثـمُ « پس از کشتن  کفار را

ريد ، و ھر گاه يک نفر ــبُ ــام ضرورت نھنگ ز درــــپيرمردان و راھبان آنان را به قتل نرسانيد و درختان آنان را ج

 ھرگاه  .که آن مشرک کالم خدا را بشنود شمرده و امانش دھيد تا آن از شما مشرکی را امان دھد ، امان او را محترم

توفيق جھاد   ردد و از خداوندــنمود برای شما خواھد بود ، و اگر اسالم اختيار نکرد به جای خود برگ اسالم اختيار

  .واھيدرا بخ

  ! انـــمانــلــ مسیا

درختان ميوه دار را از ريشه و بن نکنيد و  ھيچ گاه نخلستان ھا را نسوزانيد ، و کسی را به آب غرق ننمائيد ،

    ».زراعت و محصول آنھا را آتش نزنيد

 نفس انسانان  که موجب قتلراعمال  انتحاری اراه انداختن ه فقھای  اسالم  ب  وءھمچنان  تعدادی کثيری از علما

گويند که انتحار کننده ، به ھيچ صورت در   می گردد  حرام اعالن داشته  و خصوص اطفال وزنان میه بيگناه ب

  . شود بھشت  داخل نمی

که  شيخ عبد العزيز آل  شيخ مفتی کشور عربستان  سعودی  وشيخ االزھر  شيخ  محمد  سيد طنطاو ی ،  طوری

عمليات در صورتی  استشھادی  است ومورد :   ھای  شرعی  اعالم داشت اندای فتوفوقآ بدان اشاره نموديم  ، ط

  . مراکز نظامی  صورت گيرد ، نه عليه کودکان وزنان  وانسانھای  بيگناه  که عليه متجاوزين و: قبول شرع است

  :گويد  شيخ محمد  سيد طنطاوی  می
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وجه شرعی  برای  اين  نوع عمليات نمی بينم  وآن را  جھاد  گونه   درآن ھيچ قتل برسد ،ه اگر انسانھای بيگناه ب« 

  »  . در راه  خدا نمی دانم 

وال يقتلون النفس « :فرمايد  می)   سوره فرقان ۶٨آيه ( خدواند متعال در   قتل نفس  در اسالم پرھيز ازبه ارتباط 

  » د ن نمی کش–جز به حق – حرام  شمرده آنان انسانی را که خداوند  ريختن خونش را » «التی حرم هللا اال بالحق

در دين مقدس اسالم گناه  انسان کشی بی نھايت  سخت بوده ومجازات  شديدی برای آن قرار  داده شده است ؛ 

  :فرمايد  خداوند متعال می

: ه نساء آيه سور(  » ومن يقتل  مؤمنا  متعمدآ فجزوه جھنم خالدآ فيھا وغضب هللا عليه  ولعنه واعد له عذابا عظيما« 

٩٣(   

قتل  برساند وچنين ه از ايمان او باخبر بوده وتجاوز کارانه  اورا ب( وکسی که فرد  مؤمنی را از روی عمد بکشد « 

کيفر او دوزخ است وجاودانه  در آنجا  می ماند  وخداوند  بر او )  شمار می آيد وه لی  را  حالل بداند ، کافر  بـتـق

   ».ز رحمت  خود محروم  می سازد و برای او عذاب  بزرگی آماده  می کندمی گيرد و او را  ا خشم

مقرر مرتکبين   اينگونه  عمل  شنيع     مبارکه پروردگار ما  چار گونه مجازات  شديد را  برای قاتل وۀـــدر اين آي

  : فرموده است

  . خلود وجاودانگی  در دوزخ -١

  .غضب الھی  -٢

 . لعنت  خدا  -٣

  .رگعذاب بز -۴

  :فرمايد  می)  مائده ۀ   سور٣٢آيه ( ھمچنان  خداوند  پاک  در 

  . »من قتل نفسآ بغير نفس او فساد  فی االرض فکانما قتل  الناس جمعيآومن أحيا ھا فکانما أحيا الناس جميآ« 

انھا  را کشته  ھر کس انسانی  را بدون  ارتکاب قتل ، يا فساد  در زمين  بکشد ، چنان  است که گوئی ھمه  انس« 

   . » مردم  را زنده کرده استۀاست  وھر کس  انسانی  را  از مرگ رھائی  بخشد ،  چنان است  که گوئی  ھم

  : ندا بدين باور  ءبرخی از علما

ترساند  وامنيت جامعه  رسانند و افراد يک جامعه را  می قتل میه گناه را  ب  بییکسانيکه   با سالح کشنده انسانھا

 معرفی  شده  »محارب با خدا ومفسد فی االرض« چنين شخصی به عنوان .  د نخطر مواجه می سازه را ب

  .وحکومت اسالمی حق دارد اورا محکوم به اعدام نمايد

  :ن  در مورد  حکم  صريح واشکار  را بيان فرموده ميفرمايد أکه  قرآن  عظيم الش طوری

ون فی االرض فسادا آن يقتلوا او يصلبوا او تقطع  ايديھم  وارجلھم من انما جزاؤ االذين يحاربون هللا ورسوله ويسع« 

کيفر « ) ٣٣آيه : مائده (  » خالف  او ينفوا  من االرض ذلک لھم خزی فی الدينا ولھم  فی االخرة عذاب عظيم

 می جنگند با خدا وپيغمبرش) بر حکومت اسالمی می شورند وبر احکام شريعت می تازند وبدين وسيله( کسانی که  

دست به )   از راه رھزنی وغارت کاروانھابا تھديد امنيت  مردم وسلب حقوق انسانھا ، مثالً ( ، ودر روی زمين 

به دار  ) در برابر کشتن مردم غصب اموال(کشته  شوند ، يا ) در برابر کشتن  مردم(فساد می زنند ، اين است که 

ديگر بريده شود ،  دست وپای آنان در جھت عکس يک) ل  ، تنھادر برابر  راھزنی وغصب اموا(زده  شوند ، يا 

اين رسوائی آنان . از جائی به جائی تبعيد  گردند  ويا زندانی شوند )  دربرابر قطع طريق  وتھديد ، تنھا(ويا اين که 

  ». در دنيا است ، وبرای شان در آخرت  عذاب  بزرگی است 
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  منعقده دررحم  ۀالنه تنظيم وپيش بينی گرديده است که اگر  به نطفدر دين مقدس اسالم وضع قانون طوری  عاد

  .وضع  نموده است متخلف  سنگينی  را برایۀ گناه کبيره محسوب داشته ودي را مادر ھم  تجاوز صورت  گيرد ، آن

  : پيامبر صلی هللا عليه وسلم   فرموده است گناه قتل نفس پيامبر اسالم به ارتباط 

سلمان  بدون حق شمشير به روی ھم کشيدند  ويکی از آنھا در ميان کشته شد ،  ھر دو اھل جھنم ھر گاه دونفر م

شود ؟ پيامبر صلی  مقتول چرا اھل  جھنم می: خواھند بود ، يکی از صحابه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  پرسيدند 

نيت کشتن طرف  مقابل  را کرده    نيز اراده و مقتول ازير » النه اراد قتال« : هللا عليه وسلم در جواب  فرمودند 

  .بود ، منتھا به مرادش نرسيد وخودش کشته شد 

به پيامبر صلی هللا عليه وسلم خبر دادند که يکی از مسلمانان : در حديث ديگری  از ابو سعيد خدری  روايت است 

 مبارکش ۀم در حالی که اثر قھر در چھرپيامبر صلی هللا عليه وسل. کشته شده ، ولی معلوم  نيست که قاتلش کيست 

  :نمايان بود ، به  مسجد رفت وبر منبر قرار گرفت وپس از حمد وثنا  گفت 

ھر گاه  اھل . قسم  به خداوندی که جانم در اختيار او است ! کسی از قاتل  او خبر ندارد   شود  و مسلمانی  کشته می

 آنھا  را وارد آتش  ۀق کنند ،  يابه  آن راضی  شوند ، خداوند  ھمآسمانھا   وزمين  برای کشتن  يک نفر مؤمن اتفا

قسم به خدا  ھر شخصی از روی ظلم  تازيانه ای  به کسی  بزند ، در روز قيامت  در ميان آتش  ! دوزخ گرداند 

      .   زنند دوزخ  مثل آن  تازيانه  را به او می

زندگی را  از ديگران   که  حق ندارد  ، حيات و  که انسان ھمانطوریعلمای اسالم  بدين باور اند چنانچه گفته آمديم 

  .رددگ اجازه  ندارد که حتی به زندگی خود ھم خاتمه دھد ويا عمل  را انجام دھد که منجر به خود کشی ،سلب کند

 از ساير  زندگی است که استفاده.   فرموده استءت است که  پروردگار برای ما انسان ھا عطاانفس نعمتی از نعم

ليت ھا وبدين اساس حفظ اين نعمت الھی از مھمترين  مسؤ .گردد ت  توسط ھمين زندگی ميسر وامکان پذير میانعم

  . رود وظايف انسانی ما انسانھا  به شمار می و

در دين مقدس اسالم  ھمانطوريکه  کشتن ديگران ، حرام  وگناه است، خودکشی ويا انتحار  ھم نوعی جرم  

  .حساب می ايد ه از احکام الھی  بوانحراف 

 قتل  نفس  محسوب می گناه و شده  باشد، ء  در جامعه ای  که بر اساس  معيار ھای  اسالمی بناخودکشی يا انتحار

   .  منع فرموده استاً  که پروردگار با عظمت ما از آن  مسلمانان را جدیشود قتل  نفس

م ان هللا کان بکم رحيما ومن يفعل ذلک عدوانآ وظلمآ فسوف نصليه  نارآ وال تقتلوا انفسک«  : فرمايد خداوند پاک  می

   »وکان ذلک علی هللا يسيرا

ھر که از روی تجاوز وستم . خود را مکشيد ودستخوش  ھالک  وتباھی  مسازيد که خداوند با شما مھربان  است  (

  . )  برای  خدا آسان است وظلم  چنين کند ، به زودی او را  در آتش دوزخ  خواھيم افگند  واين

  : حضرت علی کرم هللا وجھه  می فرمايد 

   »من کسی است که به ھر طريق اال خودکشی بميردؤم«

. مبانی  عقيدتی واخالقی  استوار است    اصول  وۀدر دين اسالم ، ضمانت  اجرائی ممنوعيت خود کشی ، بر پاي

معتقد است که خداوند انسان  را به   اعتقاد  کامل  دارد وانسان  مؤمن کسی  است که به حاکميت خدا بر جھان و

فرد مؤمن در . داد را از انسان سلب کند  چکس نمی تواند  اين حق خدا سرنوشت اجتماعی خويش حاکم  ساخته وھی

زندگی اجتماعی ودر مواجھه با مسائل ومشکالت روزمره، با تالش  وکوشش ونيروی ايمان ، از الطاف  ورحمت  
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گاھانه  اقدام به خود کشی  آدر نتيجه ،  اگر  انسان ھا  . دگار  نا اميد  نمی شود ،  تا اقدام به خود  کشی کند پرور

  . بی ايمان  از دنيا  خواھند رفتنمايند ، به اين سبب که حيات  خود را  بر خالف  امر الھی  سلب  کرده اند ، 

 مورد مداقه قرار گرفته و اخالقی  ،  درونی  ودينی  نگاه ازبدين  اساس  خود کشی در اسالم وشريعت اسالمی 

مار خود کشی   ساير  آمار خود  کشی  در بين مسلمانان  با آوھمين  امر در طول تاريخ  موجب  گرديده است  که 

  .باشد  میملل قابل مقايسه ن

  ادامه دارد

 


