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 سعید افغانی سعیدی امین الدین الحاج
 

 المـاساه گاز نریدن اعضای بدن انسان ــب ُمثله یا
 

 :در اسالم  ُمثله حکم
، احترام اسالم قاعده کلی دین مقدس. اسالم بشمار میرودمقدس در دین قابل بحث   موضوعاتموضوع مثله یكى از 

 خواه در اقتدار باشد یا اپوزیسون گجن خواه در صلح باشد یا، در هیچ حالتیرا کرامتی انسانی  به مقام انسان و
 جهنک، ش، حکم بر ممنوعیت مثله کردن ف عادت موجود در بین اعرا  جاهلدین اسالم بر خال. نماید فراموش نمی

 . مقام انسان را صادر فرموده است تحقیر آمیز در مقابل از رفتار ریگل دیگوهر ش
یکی . تل میرسدمسلمانان بقبن عبدود به دست  عمرو ینکهبعد از ادر جنگ خندق  :در روایات اسالمی آمده است

ابوسفیان  میرسد هم بقتل توسط مسلمانان زخمی و فل ابن عبدهللامشهور مشرکین بنام نو قوماندان ر از سردار وگدی
غالم حبشی توسط را بخاطر تالفی جسد حضرت همزه که  پیامبر اسالم حضرت دمحم ملسو هیلع هللا یلص جسد او ااینکه مباداز ترس 

یه برای پیامبر صلی هللا عل( دینار یا درهم)هزار پول مروج آن زمان  ده ، مثله نکردد مبلغوسفیان مثله شده بودبا
اما پیامبر . تسلیم نمایند سالم برای مشرکان جسد اور را ، ورددگمثله ن توسط مسلمان وسلم فرستاد تا جسد قوماندانش

 در جوا  شان رداند وگبر  نای شاسالم بر بطور را مقتولجسد قوماندان  هم و متذکره را هم مبلغ وار اسالمگبزر
 .ما پول مرده نمی خوریم :فت گ

سربازان مسلمان این  همیشه در تعلیمات خود به ت پیامبر در همه امور جهادیاصحابه کرام هم به پیروی از ارشاد
 .دمنع می نمودن سگمثله از عملیه مثله  آنان را از عمل تکرار ودستور را

مد ّنظر داشته و به آنها عمل  کامال   تعلیمات پیامبر خویش را اند و در هر جنگی  مسلمانان این چنین تربیت شده ا  واقع
اعضای  . دارد سرباز اسالم این است که به هیچ کس ظلم روا نمی های اخالقی  ترین نشانه از بارز  یکی.کنند   می

درختان را قطع  . ندارد اند به دیگران کاری  کند و بجز آنانی که در برابرش قد علم کرده  را مثله نمی بدن دشمنانش
 .دنرسان  کودکان اذیت و آزاری نمی د و به زنان ونریز  را فرو نمی ها  کند و خانه  نمی

 

  ُمثله
 

 مورد اسیر و هم در این امر، هم در ؛شتان و امثال آنگان نقطع کردپا  دست و ،زبان ،، بینيگوش، سریعنى بریدن 
 .وممنوع اعالم کردیده است.نیست  مورد كشته شدگان جنگ جایز

فرموده  دمحم صلي هللا علیه وسلم کهفته است گمیباشد  حضرت علي کرم هللا وجهه ي آنواکه ر در حدیث متبرکه
 .هم باشد هر چند در مورد سگ آزار رساننده از مثله كردن بپرهیزید، «اِیّاُكْم َو اْلُمثْلَه َو لَْو بِاْلَكْلِ  اْلعَقُورِ » :است

 در حفظ حقوق حیوانات هدایاتی ، بلکهمیدارد کیدتا   وکرامت انسان بر حفظ حقوق، عزت دین مقدس اسالم نه تنها
بح کند، خواهد حیوانی را ذ  مییکه هر کس»: اندپیامبر ملسو هیلع هللا یلص فرموده . صادر فرموده است مسلمانان خاصی را برای

 «.کند تا کندی تیغه چاقو، باعث آزار حیوان در حال ذبح نشود انتخا را  باید چاقوی برنده و تیزی
به عنوان مقررات اعزام میداشت  جنگ خویش را به جبهات مبر صلي هللا علیه وسلم نـیروهاىزمانیکه پیا همچنان
ید و در ئجو اي بندگان خدا بروید در این راه مقدس براي خدا و از درگاه خدا استعانت:)ات میفرمودهدای ا  اکیدنظامی 

و اطفال و زنان و پیرمردان و راهبان آنان را ... ننمائید «مثله»كفار را پس از كشتن ! كنید اي مردم راه خدا جهاد
امان دهد امان او  و هرگاه یك نفر از شما مشركي رادرختان آنان را جز در هنگام ضرورت نبرید  به قتل نرسانید و

هیچ گاه نخلستانها را ! اي مسلمانان... را بشنود محترم شمرده شده و امانش دهید تا آنكه آن مشرك كالم خدا
آتش  غرق ننمائید و درختان میوه را از ریشه و بن نكنید و زراعت و محصول آنها را نسوزانید و كسي را به آ 

نبرید و كفار را به یكي از سه  نبرید و از بین نزنید و حیوانات حالل گوشت را جز براي مصر ف الزم خود سر
 (آنها قبول كنید پیشنهاد دعوت كنید هر كدام را پذیرفتند از

یا غیر  فرقى نیست بین اینكه در جنگ باشد حرام بودن مثله منع و در حکم: ومفسران بدین باور وعقیده آند ءعلما
، قبل از مرگ باشد یا بعد از آن و بین اینكه دشمنان مسلمانها را مثله كنند یا نكنند، اگر چه اطالق آیـه شـریـفـه آن

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidafghani_aminden_saidi_mosla_boridn_ezaibadan_ensan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidafghani_aminden_saidi_mosla_boridn_ezaibadan_ensan.pdf
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مـقـتضى عدم  فـتـویجـواز مـقـابـله بـه مـثـل را مـى رسـانـد، لیـكـن اطـالق روایـات و « َو اْلحـُُرمـاُت قـِصـاص  »
 . جواز است

هدایات خاصي را در  ومیوه دار را اجازه نداده  درختان ریق، حسوختاندن حیواناتحتی  صلي هللا علیه وسلم پیامبر
 .صادر نموده استسالمتی انسانها  و با طبعیت برخورد

 :حــریــــق اســـیـر
حریق فرموده بلکه  منعرا  در مورد حیوانات مثله کردن نه تنهاجهاد حتی  مبارزه و و گدین مقدس اسالم در جن

 «اَْن یُْحَرَق َشْىء  ِمَن اْلَحْیواِن بِالنّار( َرُسوُل ّللّاِ َصلَّى ّللّاُ َعلَْیِه َو آِلهِ )نَهى » .است شتهدا ممنوع اعالمرا  حیوانات
 .پیامبر اسالم  از به آتش كشیدن موجود جاندار بصراحات تام  نهى كرد

 ءعذا  كردن به آتش کشیدن، مخصوص خداوند است و كسى جز :آمده است که در تعداد زیادي از احادیث نبوي
  .ندارد را حق این ارگپرورد

 :رـیـــاس کشتن

بقتل  محکمه با صالحیت یفرماید که نباید اسرای بدون حکممكـشـتن اسیر ، وین اسالم در مورد برخورد با اسراد
به پیروان  اسالمی خاص طی هدایات دین اسالم. تمنوع اعالم داشته اسرا م با صراحت تام قتل اسرا ، وبرسند

ویا هم  اسیر در حـال جـنـگ دسـتـگـیـر شده باشد، فرق نه میکند. جواز ندارد کشتن اسیر :فرماید خویش هدایت می
 به پشت جبهه منتقلباید  یگن جنهدایت میفرماید که باید اسیرا دین اسالم. شده باشد گرفتار ویااسیر  گدر ختم جن

احوال حکم محکمه با  باید در همه   .ندارند شتن آنراگمسلمانان حق ماند،  از راه رفتن باز ر اسیرانگا و شود
 . رفته شودگصالحیت و مشروع در مورد 

سـیـرا فـَعـََجَز َعِن اْلَمْشِى َو لَْیَس اِذا اَخـَْذَت اَ  » :ردیده استگدر یکی از احادیث چنین بیان  طوریکه این حکم اسالمی
 «َمعََك َمْحِمل  فَاَْرِسْلهُ َو التَْقتُْلهُ فَِانََّك التَْدرى ما ُحْكُم القضا ُ فیهِ 

، پس او را رها كن اى نـداشـتـى كـه او را حمل كنى اگـر اسـیـرى گـرفـتـى و او از راه رفـتـن عـاجـز شـد و وسـیـله
 . ى كه حکم محکمه در مورد چطور استمى دان، چون نشكُ و نَ

 والسالم علی من التبع الحق و الهدی


