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الحاج امین الدین سعیدی سعید افغانی

ُمثله یا بــریدن اعضای بدن انسان از نگاه اسـالم
حکم ُمثله در اسالم :
موضوع مثله یكى از موضوعات قابل بحث در دین مقدس اسالم بشمار میرود .دین مقدس اسالم قاعده کلی ،احترام
به مقام انسان و کرامتی انسانی را در هیچ حالتی ،خواه در صلح باشد یا جنگ خواه در اقتدار باشد یا اپوزیسون
فراموش نمی نماید .دین اسالم بر خال ف عادت موجود در بین اعرا جاهل ،حکم بر ممنوعیت مثله کردن ،شکنجه
وهر شگل دیگری از رفتار تحقیر آمیز در مقابل مقام انسان را صادر فرموده است.
در روایات اسالمی آمده است :در جنگ خندق بعد از اینکه عمرو بن عبدود به دست مسلمانان بقتل میرسد .یکی
دیگر از سردار و قوماندان مشهور مشرکین بنام نوفل ابن عبدهللا زخمی و توسط مسلمانان هم بقتل میرسد ابوسفیان
از ترس اینکه مبادا پیامبر اسالم حضرت دمحم ملسو هیلع هللا یلص جسد او را بخاطر تالفی جسد حضرت همزه که توسط غالم حبشی
ابوسفیان مثله شده بود ،مثله نکردد مبلغ ده هزار پول مروج آن زمان (دینار یا درهم) برای پیامبر صلی هللا علیه
وسلم فرستاد تا جسد قوماندانش توسط مسلمان مثله نگردد ،و جسد اور را سالم برای مشرکان تسلیم نمایند .اما پیامبر
بزرگوار اسالم هم مبلغ متذکره را و هم جسد قوماندان مقتول را بطور سالم برای شان بر گرداند و در جوا شان
گفت  :ما پول مرده نمی خوریم.
صحابه کرام هم به پیروی از ارشادات پیامبر در همه امور جهادی همیشه در تعلیمات خود به سربازان مسلمان این
دستور راتکرار و آنان را از عمل مثله از عملیه مثله سگ منع می نمودند.
واقعا مسلمانان این چنین تربیت شده اند و در هر جنگی تعلیمات پیامبر خویش را کامال مد ّنظر داشته و به آنها عمل
می کنند .یکی از بارز ترین نشانه های اخالقی سرباز اسالم این است که به هیچ کس ظلم روا نمیدارد .اعضای
بدن دشمنانش را مثله نمی کند و بجز آنانی که در برابرش قد علم کرده اند به دیگران کاری ندارد .درختان را قطع
نمی کند و خانه ها را فرو نمی ریزند و به زنان و کودکان اذیت و آزاری نمی رسانند.
ُمثله
یعنى بریدن سر ،گوش ،بیني ،زبان ،دست و پا قطع کردن انگشتان و امثال آن؛ این امر ،هم در مورد اسیر و هم در
مورد كشته شدگان جنگ جایز نیست .وممنوع اعالم کردیده است.
در حدیث متبرکه که راوي آن حضرت علي کرم هللا وجهه میباشد گفته است که دمحم صلي هللا علیه وسلم فرموده
ور» از مثله كردن بپرهیزید ،هر چند در مورد سگ آزار رساننده هم باشد.
است« :اِیّا ُك ْم َو ْال ُمثْلَه َو لَ ْو ِب ْالك َْل ِ ْال َعقُ ِ
دین مقدس اسالم نه تنها بر حفظ حقوق ،عزت وکرامت انسان تاکید میدارد ،بلکه در حفظ حقوق حیوانات هدایاتی
خاصی را برای مسلمانان صادر فرموده است .پیامبر ملسو هیلع هللا یلص فرموده اند« :هر کسیکه می خواهد حیوانی را ذبح کند،
باید چاقوی برنده و تیزی را انتخا کند تا کندی تیغه چاقو ،باعث آزار حیوان در حال ذبح نشود».
همچنان زمانیکه پیامبر صلي هللا علیه وسلم نـیروهاى خویش را به جبهات جنگ اعزام میداشت به عنوان مقررات
نظامی اکیدا هدایات میفرمود (:اي بندگان خدا بروید در این راه مقدس براي خدا و از درگاه خدا استعانت جوئید و در
راه خدا جهاد كنید اي مردم! كفار را پس از كشتن «مثله» ننمائید ...و اطفال و زنان و پیرمردان و راهبان آنان را
به قتل نرسانید و درختان آنان را جز در هنگام ضرورت نبرید و هرگاه یك نفر از شما مشركي را امان دهد امان او
محترم شمرده شده و امانش دهید تا آنكه آن مشرك كالم خدا را بشنود ...اي مسلمانان! هیچ گاه نخلستانها را
نسوزانید و كسي را به آ غرق ننمائید و درختان میوه را از ریشه و بن نكنید و زراعت و محصول آنها را آتش
نزنید و حیوانات حالل گوشت را جز براي مصر ف الزم خود سر نبرید و از بین نبرید و كفار را به یكي از سه
پیشنهاد دعوت كنید هر كدام را پذیرفتند از آنها قبول كنید)
علماء ومفسران بدین باور وعقیده آند :در حکم منع و حرام بودن مثله فرقى نیست بین اینكه در جنگ باشد یا غیر
آن  ،قبل از مرگ باشد یا بعد از آن و بین اینكه دشمنان مسلمانها را مثله كنند یا نكنند ،اگر چه اطالق آیـه شـریـفـه

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

« َو ْالحـ ُ ُرمـاتُ قـِصـاص» جـواز مـقـابـله بـه مـثـل را مـى رسـانـد ،لیـكـن اطـالق روایـات و فـتـوی مـقـتضى عدم
جواز است.
پیامبر صلي هللا علیه وسلم حتی سوختاندن حیوانات ،حریق درختان میوه دار را اجازه نداده و هدایات خاصي را در
برخورد با طبعیت و سالمتی انسانها صادر نموده است.
حــریــــق اســـیـر:
دین مقدس اسالم در جنگ و مبارزه و جهاد حتی نه تنها مثله کردن در مورد حیوانات را منع فرموده بلکه حریق
سو ُل ّ ِ
ْوان ِبالنّار»
ّللاُ َعلَ ْی ِه َو آ ِل ِه) اَ ْن یُحْ َرقَ َ
حیوانات را ممنوع اعالم داشته است« .نَهى ( َر ُ
صلَّى ّ
ّللا َ
ىء ِمنَ ْال َحی ِ
ش ْ
پیامبر اسالم از به آتش كشیدن موجود جاندار بصراحات تام نهى كرد.
در تعداد زیادي از احادیث نبوي آمده است که :عذا كردن به آتش کشیدن ،مخصوص خداوند است و كسى جزء
پروردگار حق این را ندارد.
اســـیـر:
کشتن
دین اسالم در مورد برخورد با اسرا ،وكـشـتن اسیر میفرماید که نباید اسرای بدون حکم محکمه با صالحیت بقتل
برسند ،و با صراحت تام قتل اسرا را ممنوع اعالم داشته است .دین اسالم طی هدایات خاص اسالمی به پیروان
خویش هدایت می فرماید :کشتن اسیر جواز ندارد .فرق نه میکند اسیر در حـال جـنـگ دسـتـگـیـر شده باشد ،ویا هم
در ختم جنگ اسیر ویا گرفتار شده باشد .دین اسالم هدایت میفرماید که باید اسیران جنگی باید به پشت جبهه منتقل
شود و اگر اسیران از راه رفتن باز ماند ،مسلمانان حق گشتن آنرا ندارند .باید در همه احوال حکم محکمه با
صالحیت و مشروع در مورد گرفته شود.
ْ
ْ
َ
ْس
طوریکه این حکم اسالمی در یکی از احادیث چنین بیان گردیده است « :اِذا اَخـَذتَ ا َسـیـرا فـَعـ َ َجزَ َع ِن ال َم ْش ِى َو لی َ
َم َعكَ َمحْ ِمل فَا َ ْر ِس ْلهُ َو الت َ ْقت ُ ْلهُ فَ ِانَّكَ التَدْرى ما ُح ْك ُم القضا ُ فی ِه»
اگـر اسـیـرى گـرفـتـى و او از راه رفـتـن عـاجـز شـد و وسـیـله اى نـداشـتـى كـه او را حمل كنى ،پس او را رها كن
و نَ ُكش ،چون نمى دانى كه حکم محکمه در مورد چطور است.
والسالم علی من التبع الحق و الهدی

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

