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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
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 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 ١٢

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ادیـستـشھا ، نـتـحاریا ، شـیـخودکُ 

٣  
  :دين اسالم ريختن خون ناحق را  منع نموده  ودر حديث متبرکه آمده است

رسد   اولين چيزی که بين  مردم  در روز قيامت  به فيصله  می( »اول ما يقضی بين الناس يوم  القيامة فی الدما ء«  

  ) ١۶٧٨ مسلم ۶۵٣٣: خاریب) ( خون ناحق است

  :فرمايد امام نووی در شرح  حديث  متبرکه می

کيد  بيشتر  صورت  گرفته است  که در روز قيامت  اولين فيصله  را جع به أدر اين حديث راجع به حفظ جان  ت(

  ) باشد ھمين موضوع می

من معنقا صالحا مالم يصب دما ؤمال يزال ال« : فرمايد  ھمچنان محمد صلی هللا عليه وسلم  در حديث ديگری می

   )۴٢٧: د  وابو داو) ( مسلمان  پابند  به دين  ونيکو  کار باقی  می ماند  مادامی که خون  ناحق را نريزد  (»حراما 

نفس انسان در دين مقدس اسالم  از اھميت  جان و:  اين ھدايات  اسالمی  مارا بدين  امر معتقد می سازد که ۀھم

کيد نموده است  وانسانھا را  از خطر  آن با خبر أکيد أر بوده  واسالم  حرمت گذاشتن به آن را  تبسزائی برخوردا

  .ساخته است 

  : فرمايد  در  تفسير  حديث متذکره می)  رح ( امام  ابن حجر عسقالنی 

 را که انسان  اولين  چيزی . در حديث متذکره  از بزرگی امر ريختاندن  خون  ناحق ، بحث صورت  گرفته است « 

  :نمايد   از اين امر پيامبر  محمدصلی هللا عليه وسلم استباط می

اھميت موضوع ، بزرگی گناه  وگسترش  فساد  ناشی  از اين عمل منفور است، که به ريختن خون ناحق مصالح 

   ) ۴٨٢ – ١١  : فتح الباری) ( گيرد  ال  قرار  میؤعليای جامعه بر ھم خورده  واساس زندگی انسانھا  مورد  س
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صورت مطلق منع فرموده  وپيامبر عالم بشريت محمد صلی هللا عليه وسلم    دين مقدس اسالم قتل انسان  بيگناه را  به

 بزرگ  آسمانی را که نبايد  انسانھای  بيگناه  به ناحق  به قتل رسانده شود، ۀدر حج الوداع يا آخرين حج  اين فيصل

  :  داشت  وفرمود با صراحت  ووضاحت تام بيان

ريختاندن  (   » فان دماءکم  وامو الکم  واعراضکم  حرام عليکم  کحرمة يومکم ھذا فی شھر کم ھذا فی بلد کم ھذا « 

ومانند حرمت  اين )  روز عرفه ( خون ، خوردن مال  وريختن  آبروی شما حرام  است ،  ما نند  حرمت  امروز 

  ) .مکه مکرمه ( ت  اين شھر ومانند حرم) ذوالحجة الحرام ( ماه 

ثابت شده به صورت قاتل » محصن « جز زناکار ه دين مقدس اسالم  ھيچ استثنائی را در ريختن خون ديگران ب

 ئیصورت بسيار دقيق با شرايط اجراه آن ھم ب و) مرتد(يا شخصی که دينش  را ترک  نمايد  ومشخص ومعين دقيق 

 شريعت اسالم برای حفظ ونگه داشت حيات انسان و جلوگيری از اشتباه . پذيردنمی  بس دقيق وکامالً روشن، ۀاثباتي

ه در ھوجود آمدن ُشبه موارد جزا ھای حدودی ھم درصورت بۀ   غير قابل تصحيح است درھمـیممکن که درموارد

ی حت.  داند دارد و تطبيق جزای حدودی را ساقط می اثبات اين اتھامات از تطبيق حکم حدودی برحذر می

 چون پيامبر اسالم . دارد درصورت توازن داليل بين ارتکاب و عدم ارتکاب نيز از تطبيق احکام مذکور برحذر می

الثيب الزانی والنفس : ال يحل دم امرئ مسلم يشھد ان ال اله اال هللا  وانی رسول هللا اال با حدی ثالث « فرموده است 

ريختن خون ھر انسانی که به وحدانيت  «  )١۶٧۶ مسلم ۶٨٧٨بخاری (  » با لنفس والتارک لدينه المفارق للجماعة

به جز  مرد زن دار  وزن شوھر . رسالت  برحق محمد صلی هللا عليه وسلم  شھادت دھد  حرام است  و) ج( خداوند 

شده  از ھکذا  شخصی که دين  خود را ترک  نمود ومرتد .مردی  که کسی را به قتل  برساند ،  و. داری که زنا کند 

   ».جماعت  مسلمانان بيرون شود 

 زن ويا مرد متأھل آنقدر دقيق و پيچيده ی زناۀداريم که طريق اثبات اتھام حدودی از جمله درمسأل باز ھم تأکيد می

حالت اقرار برای  تذکيه که اقرار . توان گفت يا حتی ناممکن می  اثبات آنرا کامالً مشکل ویاست که عمالً درموارد

ين صورت ھم مستنطق مکلف به پيگيری انگيزه ابحث طويل و عريض خواھد بود که در خلف است مسأله وخود مت

  . می باشدو علت ارتکاب جرم و اثبات موضوع با ديگر قراين و شواھد اثباتيه  

 ايجاد ترس جھت جلوگيری از ارتکاب عمل خالف، تربيه و تنظيم ۀبه اين ترتيب جـزا ھای حدودی بيشتر وظيف

  . باشد دارد، موجود می که خود متخلف را از ارتکاب تخلف باز می امور تحت نظر قانونی

  بر داشتن  سالح  اعلمای اسالم با استنباط از آيات قرآنی  واحاديث نبوی قتل  واعمال  انتحاری وخود کشی را  وحت

  : دانند  یرا خالف  احکام  صريح اسالم م آن عليه مسلمانان را  حرام اعالم داشته  و

  (  »من حمل علينا  السالح فليس منا« : فرمايد  پيامبر اسالم حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم در اين رابطه می

اگر شخصی مسلمانی را با اسلحه  ھدف قرار دھد ويا تھديد کند ،  ويا توسط سالح   ) ١۶٣:  مسلم ٧٠٧١بخاری 

  .شود  وآزار  مسلمانان  شد، موصوف گنھگار  پنداشته میيا سبب  اذيت   خود کسی را با  قتل رسانيد و

زشت  حديث فوق  بر حرمت قتل مسلمانان  داللت  نموده  واين امر  را نھايت بد و  «  : ن می فرمايدـابن ملق

دست داشتن  که بر  مصالح  شرعی نبوده  باشد ، محکوم بوده  وپيامبر  اکرم ه محض سالح ب. معرفی داشته  است 

فرموده    هللا عليه وسلم  از آن نھی  فرموده  است ، حتی در دست داشتن  شمشير بدون غالف  را منع  نموده  وصلی

است  که بدون ضرورت ، شمشير خود را از غالف  آن بيرون  نکنيد ،  وبه  سنگريزه وساير آالت  جارحه  برادر 

  .مسلمان  خود را  نشانه  نگيريد
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وسايلی  که سبب جريحه  دار شدن   نمايد واز کار  برد اشيا  و تقابل  مسلمانان  ، داللت  می اينھا  به احترام  مۀھم

   )٣٧٨ – ١٠: اعالم البن ملقن ( » .مسلمانان  گردد ، منع  فرموده است تا  کرامت  آنھا حفظ گردد 

  

  :مانــيـد وپـھـوفا برع

  :مسلمان  نبايد خالف عھد و پيمان خويش عمل  نمايد 

اروپائی يک کشور غير اسالمی مثال اسالمی و يا ديگر جھان که يک مسلمان  با اخذ ويزه وارد يک کشور  یزمان

کند در حقيقت عھد وپيمانی است  که با  آن  حيث پناھنده  درکشوری ثبت  نام میه گردد ويا ھم  بنابر عواملی ب می

  .   را مراعات ومطابق  آن رفتار  نمايد کشور می بندد  ، وتعھد می سپارد  تا  تمام قوانين  آن کشور

صورت مطلق  حرام ، ه ل باشندگان وايجاد دھشت ونا امنی در  اين کشور ھا  مطابق ھدايات اسالمی بـتـ قءً بنا

  .باشد ممنوع ومخالف شرع اسالمی می

  : فرمايد  چنانچه خداوند پاک می

ئا وبا لوالدين احسانا وال تقتلو ا اوالدکم  من إمالق نحن قل تعالوا  اتُل  ما حرم ربکم عليکم اال تشرکوا به شي« 

نرزقکم وإياھم وال تقربوا الفواحش ما ظھر منھا  وما بطن  وال تقتلوا النفس التی حرم هللا  االبالحق ذالکم وّصکم به 

   »لعلکم تعقلون

در قدم اول   ست  برای شما  بيان کنم ؛بيائيد تا آنچه را که پروردگار  تان  بر شما  حرام  کرده ا: بگو ای پيامبر ( 

ما شما وآنھا را  واوالد تان را از بيم  فقر نکشيد،. خدا  نياوريد وبه پدر  ومادر تان  احسان  کنيد ه ھيچ  شريکی ب

ونفسی  را که خدا  حرام  کرده  .  زشت  چه آشکار  وچه پنھان  نزديک  نشويد  دھيم  وبه کار ھای بد و روزی  می

   ) ١۵١: انعام ) ( اينھا که خدا وند  شما را  بدان  سفارش نموده است ،  تا تعقل  کنيد . تل  نرسانيد ـ حق به قجز به

  امر نموده است تا به اً وبه  پيروان خويش اکيد  متبرکه منع  فرمودهتپرورگار ما از مخالفت به عھد در چندين آي

  :عھد وپيمان خويش  وفا  نمايند 

سوره بنی ) ( ال خواھد شد ؤوبه عھد خود وفا کنيد که از عھد وپيمان  س(  » عھد ، ان العھد کان مسئوالواوفوا با ل« 

   )٣۴ : تاسرائيل  آي

   : فرمايد  میین  در جای ديگرأقرآن عظيم الش

» هللا يعلم ما تفعلون  وافوا بعھد هللا اذا عاھدتم وال تنقضوا االيمان بعد تو کيد ھا ، وقد جعلتم  هللا عليکم کفيال ، ان « 

   ) ٩١آيه : سوره نحل ( 

آنھا  با قسم  به ( کيد  أوفا کنيد ھر گاه که بستيد ،  وسوگند  ھا را پس از ت) که با ھمديگر می بنديد ( به پيمان خدا « 

بی گمان   . خود گرفته ايد) عھده بر معامله  ووفای ب( که خدای را اگاه وگواه  نشکنيد ، در حالی) نام  وذات خدا 

 ١۵٢ : تسوره االنعام  آي( » وبعھد هللا أو فوا ذالکم وصکم به لعلکم تذکرون « . خدا  می داند  آنچه را که می کنيد 

  .وبه پيمانی که با خدا بسته ايد  وفا کنيد « ) 

  .شما نموده است  تا باشد  که متذکر  وھوشمند  شويد ه اينست  ھمان سفارشی که خدا ب

  

   :ن زنان واطفالقتل وکشت

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

  ١٧۴۴  مسلم ٣٠١۴بخاری .(  »فال را منع قرار دادکشته شده را يافتند ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم کشتن زنان واط

 (   

  :امام نووی  در شرح  مسلم  می نويسد 

دانند ؛    بر عمل کردن  به مقتضای اين حديث ، اتفاق نظر  دارند وکشتن  زنان  وکودکان را حرام  میءتمام علما« 

اگر در ميدان  جنگ ، مسلح ديده  شوند ، به قتل   مادامی که ايشان در ميدان نبرد مستقيما وارد جنگ نشده باشند،

  . )٣٣۴ صفحه ۶شرح مسلم نووی جلد . (  »آنھا  اتفاق  نظر نيز وجود دارد

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

  .د ندا را   جايز ندانسته ونمی ھيچ صورت آن

  : امام مالک و اوزاعی ميگويند 

را  سپر خود ھم قرار داده   کشتن  زنان وکودکان  به ھيچ صورت  جواز نداشته  ولو که  دشمنان  اسالم  ايشان« 

  . » باشند

که  در ميدان جنگ  به امور جنگی مشغول   داند ، مگر در صورتی ھمچنان امام  شافعی قتل زنان را جايز   نمی

  حبيب مالکی نيز بر عدم  جواز قتل زنان  مگر درحالت مبادرت به جنگ ، آنھم  در ميدان نبرد نظر ابن. باشند 

  ) ١٧٩ - ١٧٨ / ۶فتح الباری . ( دارد 

زنان ھمانند کودکان « : فرمايد   را بر منع کشتن  زنان  وکودکان  نقل نموده میء اتفاق علماامام ابن حجر عسقالنی

  » رود که به جنگ مبادرت  ورزند نی  وفزيکی دارند ، کمتر تصور  میکه  ضعف جسما بنابر  اين

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

   » المسلمون تتکافوا دما ئھم ويسعی بذمتھم أدنا ھم « 

  

  :لهـثـراق و مُ ــاح

بلکه در مقابل . نفرموده اند  ميوه دار را اجازه   درختان  سوختاندن حيوانات ، حريق مپيامبر صلی هللا عليه وسل

  . صادر نموده است  عتي با طب  رحمی وعطوفت را در برخوردۀھدايات خاصی واحکام صل

 َرُسوُل ّهللاِ ( نَھى  « : گرديده است   حيوانات ممنوع اعالم  حريق  حتی  صراحات خاصی  متبرکه با در حديث

  »اَْن يْحَرَق َشْىٌء ِمَن اْلَحيواِن بِالنّار )َصلَّى ّهللاُ َعلَيِه َو آلِهِ 

   صرحات تامه برا  ، پيامبر صلی هللا وسلم  به آتش كشيدن موجود جاندار  در تعدادی کثيری از روايات اسالمی

  .نھى كرد

يدن، مخصوص خداوند است و كسى جز عذاب كردن به آتش کش  :در تعداد زيادی از احاديث نبوی آمده است که 

  . ندارد  را  حق اين پروردگار

  

  :لهــثــمُ 

 کلی ، ۀاسالم قاعد دين مقدس . رود  شمار میه اسالم بمقدس در دين قابل بحث   عاتوله يكى از موضـثـموضوع مُ 

ه در اقتدار باشد يا جنگ خوا خواه در صلح باشد يا،  در ھيچ حالتی را کرامت انسانی  احترام به مقام انسان و
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دين اسالم خالف عادت موجود در بين اعراب جاھل ، حکم بر ممنوعيت مثله کردن .  نمايد   فراموش نمیاپوزيسون

   .   تحقير آميز در مقابل مقام انسان را صادر فرموده است  از رفتار  وھر شگل ديگری جهکن، ش

 انگشتان و امثال آن ؛ اين امر، ھم درمورد اسير و  ن ُ قطع کردپا  دست و زبان ، له يعنى بريدن گوش ، بينی ،ـثـمُ 

  .ھم درمورد كشته شدگان جنگ جايزنيست وممنوع اعالم کرديده است 

   محمد صلی هللا عليه وسلم  باشد گفته است که  می   حضرت علی کرم هللا وجھه  که روای آن در حديث متبرکه

   له كردن بپرھيزيد، ھر چند در مورد سگ آزار رسانندهـثـاز مُ » ه َو لَْو بِاْلَكْلِب اْلَعقُورِ اِياُكْم َو اْلُمْثلَ «  :فرموده است 

  .ھم باشد

 ھدايات اً داشت اکيد  اعزام می  جنگ  خويش را به جبھات نـيروھاىکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم   زمانی ھمچنان

  :.مثله نكنيدفرمود  می

كه در جنگ باشد يا   فرقى نيست بين اين  لهـثـ منع وحرام بودن مُ  در حکم: ند اه  ومفسران بدين باور وعقيدءعلما

 تله كنند يا نكنند، اگر چه اطالق آيــثـكه دشمنان مسلمانھا را مُ  غير آن ، قبل از مرگ باشد يا بعد از آن و بين اين

 مـى رسـانـد، ليـكـن اطـالق روايـات و فـتـاوا جـواز مـقـابـله بـه مـثـل را  » َو اْلحـُُرمـاُت قـِصـاصٌ  « ۀشـريـفـ

  .  مـقـتضى عدم جواز است 

رسد  قتل میه مسلمانان بعمروبن عبدود به دست  که  بعد از اين در جنگ خندق :که در روايات اسالمی آمده است 

   قتله  ھم ب مسلمانانتوسط   زخمی ول بن عبدهللاـفنام نوه  مشھور مشرکين ب انقومندان  وانيکی ديگر از سردار. 

خاطر تالفی ه  پيامبر اسالم حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم جسد اورا باکه مباد اينابوسفيان از ترس  رسد  می

 ھزار پول   ده ردد مبلغگ ُمـثـله شده بود ، ُمـثـله ن در جنگ احد،وسفيان بغالم حبشی اتوسط مزه که حجسد حضرت 

 ُمـثـله   توسط مسلمان برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرستاد تا جسد قومندانش ) دينار يا درھم( مروج آن زمان 

 متذکره   ھم مبلغناجی بشريت ، ، اما پيامبر بزرگوار اسالم.  تسليم نمايند   سالم برای مشرکان نگردد ، وجسد او را

ما پول مرده نمی   : گفت   جواب شان بر گرداند ودر  سالم برای شان طوره  ب  را  جسد قومندان مقتول  وھم را

  .خوريم

 ھميشه در تعليمات خود به  امور جھادی ۀ در ھمصلی هللا عليه وسلم  کرام ھم به پيروی از ارشادت پيامبرۀصحاب

 منع می  سگ وحيوانات باالی از عمليه مثله  حتی  ُمـثـله  تکرار وآنان را از عملسربازان مسلمان اين دستور را

  .نمودند 

ً واقع مد ّنظر داشته و به آنھا عمل  کامالً   تعليمات پيامبر خويش را اند و در ھر جنگی مسلمانان اين چنين تربيت شده ا

  . کنند  می

 اعضای بدن دشمنانش . دارد سرباز اسالم اين است که به ھيچ کس ظلم روا نمی ھای اخالقی از بارزترين نشانه  يکی 

کند و  درختان را قطع نمی . ندارد اند به ديگران کاری آنانی که در برابرش قد علم کردهجز ه کند و بـ  یله نمـثـرا مُ 

  .رساند کودکان اذيت و آزاری نمی ريزد و به زنان و  را فرو نمی ھا  خانه

 كه در جنگ باشد يا غير در حکم  منع وحرام بودن مثله   فرقى نيست بين اين: ندا ومفسران بدين باور وعقيده ءعلما

 ۀ شـريـفـتنكه دشمنان مسلمانھا را مثله كنند يا نكنند، اگر چه اطالق آيـ آن ، قبل از مرگ باشد يا بعد از آن و بين ای

جـواز مـقـابـله بـه مـثـل را مـى رسـانـد، ليـكـن اطـالق روايـات و فـتـاوا مـقـتضى عدم  »  َو اْلحـُُرمـاُت قـِصـاصٌ « 

  . جواز است  
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  :يرـشتن اسکُ 

  ممکن است ویکند اين امرزمان درشرع اسالم درصورت ارتباط جرم که اسير دشمن جزای کشتن دريافت می

.  جرمش ثابت و محکوم گرديده باشدۀين شديحاکميت اسالمی صورت تعۀ  شرعی است که از جانب محکمـیزمان

 بعد  يا ال جـنـگ دسـتـگـيـر شده باشدکند  اسير  در حـ فرق نمی. باشد وحرام میدرغير آن کشتن اسير  جواز ندارد 

اسير از راه رفتن بازماند، کند و  میشت جبھه منتقل  پحتی اگر شخصى اسيرى را به . از پايان جنگ گرفتار شود

  .  وجود  نداردوی ۀ شرعی  در بارۀشد، چون حكم  محکمكُ ـنمى تواند او را بِ 

   :در يکی از احاديث آمده است

اگـر »   سـيـرا فـَعـََجَز َعِن اْلَمْشِى َو لَيَس َمَعَك َمْحِمٌل فَاَْرِسْلهُ َو التَْقتُْلهُ فَاِنََّك التَْدرى ما ُحْكُم القضا ُ فيهِ اِذا اَخـَْذَت اَ «  

اسـيـرى گـرفـتـى و او از راه رفـتـن عـاجـز شـد و وسـيـله اى نـداشـتـى كـه او را حمل كنى ، پس او را رھا كن و 

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

رفتار اخالقی و عاطفی پيامبر رحمت در جنگ بادشمنان کينه توز بسيار عجيب است از جمله اين که در جنگ 

 بلکه مالک بن عوف رھبر ھوازن را نيز عفو کردحنين نه فقط اکثريت را بخشيد و اموال و اسيرانشان را برگرداند 

داد و بعد از اين که مالک اسالم آورد پيامبر او را به رھبری مسلمانان ھوازن و بنی سعد که به و صد اشتر به او 

  . گمارد و بنی سعد را بخشيد، ابی ھاشم شش ھزار نفر بودندۀنوشت

  

  :گناه کمک به اعمال انتحاری وخود کشی

 یعليه انسانھا» استشھادی « ی راه انداختن  اعمال انتحاره که قتل نفس وب خواھم  ھمانطوری در اين بحث می

بيگناه  گناه  کبيره بوده  ھمين  طور  پناه  دادن  ومساعدت کردن به شخصی انتحاری که برای قتل انسانھای بيگناه 

  :، تذکر مختصری بدھم از آن خود داری نماينداً مشغول است ، گناه کبيره بوده و بايد مسلمانان جد

  :ه است پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود

ھر گاه مردی در مشرق ( » لو آن رجال قتل با لمشرق ، وآخر رضی به با لمغرب کان کمن قتله وشرک فی دمه«  

در خون  مقتول  مرد ديگری که در مغرب زندگی می کند  به آن قتل راضی باشد ،  مانند قاتل است و کشته شود و

  ).شريک است

  :  صلی هللا عليه وسلم  روزی از مردم  پرسيد ھمچنان در حديث ديگری آمده است که پيامبر

پيامبر صلی هللا عليه وسلم ! ای رسول هللا  ، ما اطالع نداريم : مردم گفتند  »  ؟ اين  مرد را چه کسی  کشته است« 

  :فرمود 

 -- ه ذات   ؟ قسم بآنھا ندانند چه کسی او را کشته است  ھای از مسلمين  در ميان مردم باشد وهآيا رواست که کشت 

زمين  در ريختن خون  مسلمانی  شرکت داشته  پروردگار که مرا به حق  به پيامبری فرستاده  ، اگر  اھل آسمانھا و

  . » يا به آن راضی باشد ،  ھمه را خداوند   در آتش  دوزخ سر نگون خواھند ساخت 

  پايان  . وهللا اعلم بالصواب                                             

  :نــوشـتـهام ـن

   ٳستشھادی–  ٳنتحاری-شی خودکُ 
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