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حرمة استخدام أسلحة الدمار الشامل
-دراسة فقهّية استداللّية مقارنة-

الدكتور حممد رمحاين؛ الدكتورة نفيسة زروندي)١)

خاصة:

ومن  الشامل،  الدمار  أسلحة  استخدام  نتيجة  حيصل  احلروب  يف  األشّد  العنف  إّن 
مجلتها األسلحة غري التقليدّية؛ كاألسلحة النووية واجلرثومّية والكيميائّية. ومن هنا، فإّن 

اهليئات املسؤولة عن الصلح العاملّي حتارب صنع هذه األسلحة وحيازهتا واستعامهلا. 

الفقه  منظار  من  األسلحة  هذه  مثل  استعامل  حرمة  بيان  سياق  يف  املقالة  هذه  تأيت 
والعقل  والسنّة  الكتاب  األربعة:  األدلة  إىل  دليلّيتها  يف  باالستناد  املقارن؛  اإلسالمّيّ 
واإلمجاع، وطبقًا ملقتىض األصل األّويّل، وحرمة تسميم املناطق املأهولة للعدو، وحرمة 

استعامل األسلحة احلارقة، وحرمة االغتيال، وقاعدة االعتداء.

)1)  باحثان يف الفكر اإلسالمّي، من إيران.
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مصطلحات مفتاحّية: 

العقل،  السنّة،  القرآن،  الفقهّيّة،  املذاهب  الشامل،  الدمار  أسلحة  الفقه،  الرشع، 
اإلمجاع...

مقّدمة:

ال شّك يف أّن الدفاع عن املدنّيني، ولزوم التمييز بينهم وبني القّوات العسكرّية ُيعّد من 
األصول األركان حلقوق اإلنسان يف اإلسالم واحلقوق الدولّية؛ ومن املصاديق الواضحة 
الُعبَّاد،  الطّبّي،  اإلمداد  املرىض، مجاعات  السّن،  كبار  األطفال،  النساء،  عليها:  واملّتفق 

العلامء، األرسى، الالجئون، البيئة، واحليوانات، وغريها.

ويرجع العنف الذي يطال املجتمعات اإلنسانّيّة يف أشّد صوره ومظاهره إىل استخدام 
وإّنام تكشف  فقط؛  العدالة  اإلنسان وأصول  كرامة  مع  تتناىف  التي ال  احلربّية  األسلحة 
عن روح متوّحشة وصفات خبيثة. ومن هنا، فإّن استخدام أسلحة الدمار الشامل غري 
هذا  إثبات  ويمكن  جائز،  وغري  ممنوع  والكيميائّية-  واجلرثومّية  -كالنووّية  التقليدّية 
األصل الفقهّي املتني من خالل زوايا عّدة وبتقريبات متعّددة؛ استنادًا إىل األدّلة األربعة.

وقد جاءت هذه املقالة بصدد دراسة األسس الفقهّيّة هلذه الدعوى من منظار اآليات 
والروايات والعقل واإلمجاع وفتاوى فقهاء املذاهب اإلسالمّيّة.

التقليدّية  العسكرّية غري  املرتبط بحرمة استخدام األسلحة  الفقهّيّ  البحث  ومّلا كان 
-جلهة إنتاجها وحيازهتا واستخدامها- كثري التشّعب، وحيتاج بحث كّل منها إىل مقالة 
مستقّلة؛ فإّننا سنكتفي يف هذه املقالة ببحث حكم استخدام األسلحة النووّية واجلرثومّية 

والكيميائّية.
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أوالً: مقتىض األصل األّويل يف استخدام أسلحة الدمار الشامل:

يطرح يف األبحاث العلمّيّة والفقهّية -عادًة- بحث بعنوان »مقتىض األصل األّويّل«؛ 
وذلك كي يلجأ الفقيه إىل مقتىض ذلك األصل عندما يعجز عن بيان حكم املسألة من 

خالل األدّلة اللفظّية.

ومقتىض األصل األّويّل يف هذه املسألة هو حرمة استعامل أّي سالح يؤّدي إىل األذى 
التي  املوارد  وأّما  البيئة.  ختريب  إىل  يؤّدي  أو  احليوانات،  حتى  بل  الناس،  وقتل  واألمل 
خرجت عن مقتىض هذا األصل، من خالل الدليل الذي دّل عىل جوازها، فمنها: الدفاع 
عن النفس، والعرض، عّزة اإلسالم واملسلمني ورشفهام؛ وهي ال تتجاوز حّد الرضورة.

وعليه، فلو افرتضنا عدم وجود األدّلة اللفظية التي سوف نتعّرض إىل دراستها -مثل 
الرواية النبوّية، وعموم آية االعتداء، وأمثاهلام- والتي تدّل عىل حرمة استعامل األسلحة 
األّويّل هو  فإّن مقتىض األصل  اجلواز واحلرمة؛  التقليدية، وشككنا يف  اجلرثومّية وغري 

احلرمة.

واألدّلة التي تثبت هذا األصل كثرية؛ من مجلتها: 
پ   [ -تعاىل-:  قوله  منها  إطالقها؛  أو  القتل  حرمة  عىل  الداّلة  اآليات  عموم   .1
ٿ[)1)،    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ]ڇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ]ۆ  ک[)2)، 
]ک  ی[)4)،  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ]ۈئ   ،(3(] ې ې 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ں[)5).
)1)  سورة املائدة، اآلية 32.

)2)  سورة البقرة، اآلية 205.
)3)  سورة النساء، اآلية 90.
)4)  سورة األنعام، اآلية 151.
)5)  سورة البقرة، اآلية 194.
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2. عموم الروايات الواردة عن املعصومني أو إطالقها، وخاّصة تلك الواردة عن 
، والتي تنهى املحاربني املسلمني عن قتل األشخاص  رسول اهلل واإلمام عيّل
غري املحاربني، وعن ختريب البيوت واملزارع، وقتل احليوانات... منها ما ورد عن 
: »وأشعر قلبك الرمحة للرعية... وال تكن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم  اإلمام عيّل

أكلهم؛ فإّنم صنفان: إّما أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف اخللق«)1).

حرمة  عىل  املطلقة  أو  العاّمة  األخرى  والروايات  اآليات  من  كثري  داللة  عن  فضاًل 
يف  النباتية  النفس  حتى  نفس،  ذي  كّل  نفس  حرمة  عىل  بل  وأمواهلم؛  الناس  أنفس 

احليوانات والنباتات.

والتعّدي  االعتداء  حرمة  هو  األّويل  األصل  أّن  استنتاج  يمكن  تقّدم،  ما  عىل  وبناًء 
وقتل اآلخرين -حتى غري املسلمني- أو إيذاؤهم. وقد خرجت بعض املوارد اخلاّصة 

من حتت هذا العموم أو اإلطالق من خالل التخصيص أو التقييد.

وإذا شككنا يف خروج مورد معنّي بالتخصيص أو التقييد -كأن نشّك مثاًل يف جواز 
املرجع هو عموم  فإّن  الشامل يف احلروب وعدم جواز ذلك-  الدمار  أسلحة  استعامل 

األدّلة األّولّية أو إطالقها.

ثانيًا: األصول الرادعة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل:

مقتنصة  الشامل، وهي  الدمار  أسلحة  استخدام  الرادعة عن  بعض األصول  يوجد 
، فيام يرجع بعضها  ومستخلصة من اآليات والروايات وسرية رسول اهلل واألئّمة
إّن  ثّم  التقليدّية.  العسكرّية غري  استخدام األسلحة، ومن مجلتها األسلحة  أسلوب  إىل 
لكّل واحٍد من هذه األصول املطروحة أساسًا قرآنّيًا وروائّيًا، وهي مقبولة عند الفقهاء. 

وأبرز هذه األصول:

)1)  الرشيف الريّض، حممد بن احلسني العلوّي: نج البالغة )اجلامع خلطب أمري املؤمنني اإلمام عيّل بن أيب طالب ورسائله 
وحكمه(، ط1، قم املقّدسة، دار الذخائر، 1412ه�.ق./ 1370ه�.ش.، اخلطبة53، ج3، ص84.
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حرمة البدء باحلرب بقصد االنتقام والقتل. 1

حرمة البدء باحلرب قبل الدعوة إىل احلّق وإمتام احلّجة. 2

حرمة املثلة بقتىل األعداء. 3

حرمة نقض العهود واملواثيق العسكرّية. 4

حرمة قلع األشجار وإحراقها. 5

حرمة األرس قبل إمتام احلّجة والدعوة إىل احلّق. 6

حرمة قتل املحاربني األعداء مع التمّكن من أرسهم. 7

حرمة قتل احليوانات وعقرها. 8

حرمة احلرب بعد قبول اإلسالم. 9

حرمة حماربة أهل الكتاب إذا كانوا مستعّدين لقبول عقد الذّمة. 10

حرمة االستمرار يف احلرب مع عرض الصلح من قبل العدّو. 11

حرمة ختريب األبنية وهتديم العمران. 12

حرمة قطع املاء عن العدّو. 13

حرمة قتل املقاتلني األعداء وهم يف حالة الفرار. 14

الدين، . 15 السّن، رجال  النساء، كبار  أمثال: األطفال،  املحاربني؛  قتل غري  حرمة 
مجاعات اإلمداد الطبّي، املجروحني، املرىض، الرسل، وغريهم

النهي عن قتل اجلنود الذين كانوا جمربين عىل املشاركة يف احلرب. 16

النهي عن قتل األشخاص الذين كانوا مستأجرين يف احلرب. 17
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النهي عن إرشاك األطفال يف احلرب. 18

حرمة احلروب العشوائّية التي ال هدف هلا. 19

حرمة االستفادة من األشخاص العاجزين يف احلرب. 20

العملّية  والسرية  والروايات  اآليات  من  املأخوذة  األصول  هذه  من  واحد  كّل  إّن 
لتوضيح  به  االستدالل  يمكن  احلرب،  ميادين  يف  األطهار  واألئّمة  اهلل  لرسول 
األسس الفقهّيّة حلرمة استعامل األسلحة العسكرّية غري التقليدّية؛ كالنووّية واجلرثومّية.

ثالثًا: حرمة تسميم املناطق املأهولة للعدو:

من الواضح أّن أّيًا من األسلحة الكيميائّية واجلرثومّية والسّمّية والنووّية مل يكن له أثر 
يف عرص رسول اهلل واألئّمة حتى يتبنّي موقفهم من استعامهلا؛ ولكن كان يف ذلك 
التقليدّية املوجودة يف العرص  الزمان نامذج مصّغرة تشبه من جهات عّدة األسلحة غري 
احلايّل؛ ولذا، يمكن تعميم حكمها لألسلحة غري التقليدّية يف العرص احلايّل. ومن مجلة 
يف  املاء  وإرسال  والبيوت،  واملزارع  األشجار  وإحراق  املسكونة،  املناطق  تسميم  ذلك 

وجه العدّو إلغراقه، و...

وقد أخذ رسول اهلل واألئّمة -بنحٍو ما- موقفًا جتاه كلٍّ من هذه األمور، ومنعوا 
من اللجوء إىل أمثال هذه األسلحة. وباعتبار أّن تسميم املناطق املسكونة له مشاهبة أكثر 

مع األسلحة غري املتعارفة؛ فإّننا سنركز البحث عىل هذه املسألة.

١. الروايات الواردة يف حرمة تسميم املناطق املسكونة:

مكان  تسميم  حرمة  عىل  تدّل  اهلل  رسول  عن  الدينّيّة  النصوص  يف  رواية  وردت 
سكن العدو؛ منها:
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م  : »أّن النبي نى أن يلقى السُّ ما رواه السكويّن، عن جعفر، عن أبيه، عن عيّل
يف بالد املرشكني«)1).

السكويّن  باعتبار وقوع  الرواية؛  استشكل بعضهم يف سند هذه  السندي:  البحث  أ. 
اّتفاقهم-  مورد  يكون  -ويكاد  الرجالّيني  أغلب  أّن  هو  اإلشكال  جواب  ولكّن  فيها. 
يقبلون روايات السكويّن، والشاهد عىل ذلك أّن الشخصّيّة الرجالّية املعروفة بتشّددها 
أفتى  السكويّن، وقد  بمعتربة  الرواية  يعرّب عن هذه  آية اهلل اخلوئي،  التوثيقات، وهو  يف 
طبقًا هلذه الرواية، مضافًا إىل أّن كثريًا من الفقهاء القدامى واملعارصين قد أفتوا -أيضًا- 
طبقًا هلذه الرواية. وبناًء عىل هذا، فهذه الرواية ال حتتاج إىل زيادة بحث يف سندها؛ إذ ال 

إشكال سندّيًا فيها.

ب. البحث الداليل: إّن املنع والنهي يف هذه الروايات، وإْن ورد يف السّم، لكّن مالك 
يمكن  ال  حتى  تعّبدّيًا  نيًا  ليس  السّم  استعامل  عن  النهي  ألّن  بالسّم؛  خيتّص  ال  النهي 
املاء  الدمار الشامل، ألّنه ال فرق يف تسميم  التعّدي عنه؛ بل يشمل مجيع أنواع أسلحة 
م أو من خالل استعامل األسلحة غري  أو اهلواء أو األرض بني فعل ذلك من خالل السُّ
التقليدّية، بل إّن استعامل األسلحة غري التقليدية أكثر وحشّية بمراتب. وبناًء عىل ذلك، 
فإذا ورد عىل لسان رسول اهلل املبارك كلمة الّسم، فإّن عنوان الّسم ال موضوعّية له 
قطعًا، بل هو إشارة إىل كّل سالح يؤّدي إىل قتل األبرياء خارج ساحات القتال، أعّم من 

الناس واحليوانات، أو يؤّدي إىل وقوع أرضار باملزارع والبيئة. 

ويمكن إقامة الشواهد والقرائن عىل هذا أيضًا، ومن مجلتها:

- األولوية القطعية؛ ألّنه إذا كان استعامل السّم مع رضره ملنطقة حمدودة فقط حمّرمًا؛ 
فمن باب أوىل حتريم استعامل القنبلة النووّية والسالح الكيميائّي.

-  مل يرد يف الرواية لفظ املاء أو األرض أو اهلواء، بل إّنه منع بنحو مطلق من إلقاء 
السّم يف بالد املرشكني )العدّو(؛ فهو يشمل -إذًا- األسلحة التي تسّمم األرض 

)1)  الطويس، حممد بن  احلسن: هتذيب األحكام، ط4، طهران، دار الكتب اإلسالمّيّة، 1407ه�.ق، ج6، ص143.
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واهلواء واملاء...

- ليس هلذه األحكام -كام أرشنا إىل ذلك- ُبعد تعّبدّي حتى يقترص هذا احلكم عىل 
ولذا،  التوّصلّية.  األحكام  من  هي  بل  اخلصوصّية،  إلغاء  من  نتمّكن  وال  الّسم 
يمكن إلغاء خصوصّيتها والتعّدي منها إىل مجيع أسلحة الدمار الشامل التي تفعل 

فعل الّسم، بل تؤّدي إىل اهلالك بنحو أشّد منه.

-  سوف نبحث بعد ذلك بعض اآليات والروايات، ومن مجلتها آية االعتداء التي 
تلك  تسميم  بني  ذلك  يف  فرق  وال  املقاتلني.  غري  إىل  احلرب  دائرة  توسيع  متنع 

املناطق أو استعامل األسلحة النووّية وغري التقليدّية.

وبالنتيجة: إّن إطالق هذه املعتربة وأمثاهلا يدّل عىل حرمة استعامل السّم يف املناطق 
احلربّية. وال شّك يف أّن السّم ال خصوصّية له، ويمكن إلغاء خصوصّيته وتعميم ذلك 

إىل مجيع أسلحة الدمار الشامل.

٢. آراء الفقهاء:

لقد حّرم كثري من الفقهاء إلقاء السّم يف املناطق احلربّية وغري احلربّية؛ استنادًا منهم 
. ونشري إىل بعض املوارد مثاالً عىل  إىل هذه الرواية وأمثاهلا ممّا ورد يف كلامت األئّمة

ذلك:

معاملة  فيها  عباراته  مع  ُيتعاَمل  -ال��ذي  النهاية  كتاب  يف  الطويس  الشيخ  يقول 
الروايات؛ ألّن بناء الشيخ يف هذا الكتاب كان عىل اإلفتاء طبقًا ملتن الروايات؛ ولذلك 
فقد جعل الفقهاء بعد الشيخ عني عبارات الشيخ متنًا لفتاواهم- : »فإّنه ال جيوز أن يلقى 

يف بالدهم الّسم«)1).

يقول ابن إدريس: »جيوز قتال الُكّفار بسائر أنواع القتل وأسبابه؛ إال بتفريق الساكن، 

)1)  الطويس، حممد بن احلسن: النهاي ة يف جمرد الفقه والفتاوی، ط2، بريوت، دار الكتاب العريّب، 1400ه�.ق، ص51.
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ورميهم بالنريان، وإلقاء سّم يف بالدهم؛ فإّنه ال جيوز أن يلقى الّسم يف بالدهم«)1). 

يقول ابن زهرة: »فإّنه ال جيوز أن يلقى يف ديارهم الّسم، وال يقاتل يف أشهر احلرام يف 
من يرى هلا حرمة من الكّفار؛ إال أن يبدؤوا فيها بالقتال«)2).

يقول املحّقق الثاين )الكركّي(: »حيرم إلقاء الّسم إن أمكن الفتح بدونه«)3).

يقول الشهيد األّول: »وال جيوز إلقاء السّم عىل األصح«)4).

حرام  حمرتمة  نفس  قتل  إىل  أّدى  لو  السّم  »إلقاء  املسالك:  يف  الثاين  الشهيد  يقول 
لذلك«)5).

يقول العالمة احليّلّ يف اإلرشاد: »وجتوز املحاربة بأصنافهم؛ إال السّم، ولو اضطر إليه 
جاز«)6).

إىل األمام، فهو مضافًا إىل حرمة تسميم مناطق  الصدر خطوة  آية اهلل حممد  ويتقدم 
املرشكني وبالدهم؛ يرّصح بأّن الّسم -وإْن ورد يف رواية السكويّن بعنوانه- ممّا ال شّك يف 

عدم موضوعيته، فهو يشمل من جهة املالك كّل سالح غري تقليدّي)7). 

)1)  حممد بن منصور، احلّل�ّي ) اب�ن  إدري�س(: السائر احلاوي لتحرير الفتاوي، ط2، قم املقّدسة، مؤّسس�ة النش�ر اإلس�المّي 
الت�ابع ة جل�امع ة املدّرسني، 1410ه�.ق، ج2، ص7.

)2)  احللبّي، محزة بن عيل )ابن زهرة (: غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع، ال ط، قم املقّدسة، مكتبة آية  اهلل املرعيش 
النجفّي، 1404ه�.ق، ص201. 

الرتاث،  آل  البيت )ع( إلحياء  مؤّسسة  املقّدسة،  قم  القواعد، ط2،  املقاصد يف رشح  احلسني: جامع  بن  الكركّي، عيل    (3(
1414ه�.ق، ج3، ص385. 

)4)  اجلزينّي، حممد بن  مكي )الشهيد األّول(: ال�دروس الرشع�ي ة يف فق�ه اإلمام�ي ة، ط2، قم  املقدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي 
التابع ة جلامع ة املدّرسني، 1417ه�.ق، ج2، ص32.  

)5)  اجلبعّي، زيد الدين  عيل  بن  أمحد )الشهيد الثاين(: مسالك األفهام إىل تنقيح  رشائع اإلسالم، ط1، قم املقّدسة، مؤّسسة 
املعارف اإلسالمّيّة، 1413ه�.ق، ج3، ص24.

، احلسن بن يوسف: إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن، حتقيق: فارس حسون، ط1، قم املقّدسة، مؤّسسة  )6)  العاّلمة احليّلّ
النرش اإلسالمّي، ج1، ص344.

)7)  انظر: الصدر، حممد صادق: ما وراء الفقه، حتقيق: جعفر هادي الدجييّل، ط1، بريوت، دار األضواء، 1420ه�.ق، ج2، 
ص384.
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يقول آية اهلل اخلوئي: »ال جيوز إلقاء السّم يف بالد املرشكني؛ لنهي النبي يف معتربة 
: نى رسول اهلل أن يلقى السّم  السكويّن عن أيب عبد اهلل قال: قال أمري املؤمنني

يف بالد املرشكني«)1).

ينِسب صاحب اجلواهر -يف ذيل كالم املحّقق احليّل، حيث قال: "حيرم إلقاء الّسم"- 
احلرمة إىل كثري من الفقهاء، ومن مجلتهم الشيخ يف النهاية، وابن زهرة يف غنية النزوع، 
وابن إدريس يف السائر، والعاّلمة يف املخترص النافع والتبرصة واإلرشاد، والشهيد األّول 
يف الدروس، واملحّقق الثاين يف جامع املقاصد، ويسند ذلك إىل هذه الرواية النبوّية، ثّم 
يقول: إّن ابن إدريس قد اختار املنع واحلرمة هلذا اخلرب فقط. ثّم ذكر عّدة من الفقهاء الذين 
أفتوا بالكراهة، وليس باحلرمة؛ استنادًا إىل هذه الرواية. وذكر أّن دليل هؤالء الفقهاء عىل 
الكراهة هو وجود السكويّن يف سند هذه الرواية. ثّم قال يف رّده عىل هؤالء الفقهاء: إّن 
رواية السكويّن مقبولة من جهة علم الرجال، وإّن ثّمة إمجاعًا عىل العمل طبق روايات 
السكويّن. وبالتايل، فإّن سند الرواية تاّم، وعىل هذا، فإّن الكراهة ليست صحيحة، وإّنام 
ال بّد من اإلفتاء باحلرمة. ثّم يطرح موضوعًا آخر حول قول بعض الفقهاء إّن إلقاء السّم 
يف البالد املأهولة حرام؛ فيام إذا أّدى إىل قتل غري املقاتلني، وإّنه ال حيرم فيام إذا كان مؤّديًا 
إىل قتل املحاربني يف ساحة املعركة فقط؛ ألّن النرص يتوّقف عىل ذلك. ثّم يقول يف مقام 
وإن  العدو؛  قتل  بغرض  املناطق  تسميم  جواز  عدم  وإثبات  الرأي،  هذا  عىل  اإلشكال 
توّقف النرص عىل ذلك: »أّن الرواية مطلقة، وهي تدّل عىل احلرمة حتى يف صورة توّقف 
النرص عىل إلقاء السّم يف البالد. وعىل هذا، فال جيوز قتل العدّو من خالل إلقاء السّم يف 
الواضح  املناطق احلربّية؛ حتى وإْن توّقف النرص يف ساحة املعركة عىل ذلك«)2). ومن 
، بمراتب عىل القوانني  مدى تقّدم هذا الرأي وتفّوقه لصاحب اجلواهر، الفقيه الشيعّيّ

الدولّية جتاه املنع من استعامل أسلحة الدمار الشامل.

املراجع  واستفتاء  املتقّدمني  الفقهاء  وفتاوى  املعتربة  الرواية  هلذه  طبقًا  وبالنتيجة: 

)1)  اخلوئي، أبو القاسم: منهاج الصاحلني، ط28، قم املقّدسة، نرش مدينة العلم، 1410ه�.ق، ج1، ص371.
القوچاين؛ حممد اآلخوندي، ط3،  ، حممد حسن: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حتقيق: عباس  النجفّيّ انظر:    (2(

طهران، دار الكتب اإلسالمّيّة، 1362ه�.ش، ج21، ص67.
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لتسميم  مصداق  ألّنا  التقليدّية،  غري  العسكرّية  األسلحة  استعامل  حيرم  املعارصين؛ 
املناطق احلربّية.

رابعًا: حرمة استعامل األسلحة احلارقة:

احلارقة.  األسلحة  استعامل  هو  الروايات  يف  عنها  املنع  تّم  التي  املوارد  مجلة  من 
غري  األسلحة  استعامل  حرمة  عىل  -أيضًا-  دلياًل  الروايات  هذه  مثل  اعتبار  ويمكن 
اهلل  عرص رسول  يف  جّدًا  بدائّيًة  كانت  األسلحة  هذه  أمثال  مصاديق  ألّن  التقليدّية؛ 
الروايات  ، ولكّن مصداقها يف العرص احلارض متطّور؛ وبناًء عىل هذا، فإّن  واألئّمة
تشمل كّل أداة حارقة، وإْن كانت بسبب أداة نووّية، وذلك بالتقريب نفسه الذي ذكرناه 

يف موضوع إلقاء السّم.

١. الروايات الواردة يف حرمة استعامل األسلحة احلارقة:

وردت روايات عّدة يف جمال حرمة استعامل األسلحة احلارقة، ومن مجلتها:

، قال: »إّن النبي كان إذا بعث أمريًا له عىل رسّية أمره  أ. ما روي عن أيب عبد اهلل
بتقوى اهلل -عّز وجّل- يف خاّصة نفسه، ثّم يف أصحابه عاّمة، ثّم يقول: اغز بسم اهلل ويف 
سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، وال تغدروا، وال تغلوا، وال متّثلوا، وال تقتلوا وليدًا وال 
مثمرة، وال  تقطعوا شجرة  باملاء، وال  تغرقوا  النخل، وال  متبّتاًل يف شاهق، وال حترقوا 

حترقوا زرعًا«)1).

ال  بالنار،  ُتعّذبوا  »ال   : اهلل رسول  قال  قال:  أبيه  عن  مسعود  بن  اهلل  عبد  رواه  ما 
ا«)2). ب بالنار إال رهبُّ ُيعذِّ

٢. آراء الفقهاء يف استعامل األسلحة احلارقة:

)1)  احلّر العاميّل، وسائل الشيعة، م.س.، ج6، ص43.
)2)  الكويف، ابن أيب شيبة: املصنف، حتقيق: سعيد اللّحام، ط1، بريوت، دار الفكر، 1409ه�.ق./ 1989م، ج7، ص658.
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استعامل  بحرمة  الروايات-  هذه  مثل  إىل  -استنادًا  املسلمني  فقهاء  من  كثري  رصح 
الشامل  الدمار  أسلحة  من  قساًم  أّن  يف  شّك  وال  احلرب.  ساحة  يف  احلارقة  األسلحة 
اآلراء  هلذه  مشمولة  تكون  فإّنا  هنا،  ومن  احلارقة،  األسلحة  من  نوعًا  تعّد  والنووّية 

الفقهّيّة. ومن مجلة ذلك يمكن اإلشارة إىل األقوال اآلتية:

، يف رشائع اإلسالم، استعامل أّي نوع من األسلحة احلارقة. حّرم املحّقق احليّلّ

األشجار  وإح���راق  احل��ارق��ة،  األسلحة  استعامل  -أي��ض��ًا-  الثاين  املحّقق  ح��ّرم 
واملحصوالت الزراعية واحليوانات والناس األبرياء يف ساحة احلرب)1). 

ُيعّد ابن إدريس من الفقهاء الذين رّصحوا بعدم جواز استعامل األسلحة احلارقة مع 
العدّو، حيث قال: »جيوز قتال الكفار ... إال رميهم بالنريان«)2).

حيرم  بأّنه  الفقهاء-  وفتاوى  الروايات  إىل  -استنادًا  االستنتاج  يمكن  وبالنتيجة: 
استعامل األسلحة غري التقليدّية يف احلرب؛ ألّنا مصداق لألسلحة احلارقة.

خامسًا: قاعدة حرمة االغتيال:

هي  الشامل  الدمار  أسلحة  استعامل  حرمة  عىل  داللتها  يمكن  التي  األدّلة  مجلة  من 
الروايات الداّلة عىل حرمة اغتيال األشخاص وقتلهم خارج ساحة القتال.

ومن الواضح أّن استعامل أسلحة الدمار الشامل ُيعّد نوعًا من االغتيال املتطّور، وأّن 
االغتيال يصدق بعدد األشخاص املقتولني. وبناًء عىل هذا، فإّن األدلة نفسها التي تدّل 

عىل حرمة اغتيال شخص واحد تدّل عىل حرمة استعامل األسلحة غري التقليدّية أيضًا.

أّما الروايات الداّلة عىل حرمة االغتيال فهي متعّددة، ومن مجلتها النبوّي املعروف: 

، جعفر بن حممد )املحّقق األّول(: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، حتقيق: عبد احلسني حممد  )1)  انظر: املحّقق احليّلّ
عيل بقال، ط1، قم املقّدسة، مؤّسسة املعارف اإلسالمّيّة،  1412ه�.ق، ج1، ص236.

)2)  م.ن.، ج1، ص385.
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"اإليامن قيد الفتك، املؤمن ال يفتك")1).

أيب  مقتل  يف  ذلك  مجلة  ومن  والسنّّية،  الشيعّيّة  املصادر  يف  الرواية  هذه  وردت  وقد 
خمنف، وتاريخ الطربّي، وتنزيه األنبياء. 

وكان املنهج والسرية العملّية لرسول اهلل واألئّمة املعصومني وتالمذة مدرستهم 
-أيضًا- عىل هذا النحو. ومن مجلة ذلك موقف مسلم يف مدينة الكوفة؛ فعندما جاء عبيد 
اهلل بن زياد لعيادة رشيك بن أيب األعور، وهو من شيعة أيب عبد اهلل وحمّبيه، وكان 
مقياًم يف دار هاين بن عروة، وكان رشيك قد اّتفق مع مسلم عىل أن يتخّفى مسلم وراء 
الستار، وعندما يأيت عبيد اهلل بن زياد، يعطي رشيك اإلشارة ملسلم بقوله: »اسقني رشبة 
من املاء«، ليخرج ويقتل عبيد اهلل بن زياد ويرحيهم من هذا اخلبيث. وأثناء وجود عبيد 
اهلل بن زياد، تكّلم رشيك هبذه اجلملة، ولكّن مسلاًم مل خيرج، فكّرر رشيك اجلملة ثانية، 
القفص، ولكّن مسلاًم مل  يفّر من  إّن الصيد  ثّم قال رشيك شعرًا  ومل خيرج مسلم أيضًا. 
يلجأ إىل االغتيال. وفهم عبيد اهلل األمر وقام فاّرًا. وعندما سأل رشيك مسلاًم عن سبب 
: »اإليامن قيد الفتك،  عدم قتله لعبيد اهلل، أجابه مسلم بأّن ذلك لرواية عن رسول اهلل

واملؤمن ال يفتك«)2).

يف  كانت  لألئّمة  العملّية  السرية  أّن  عىل  تدّل  أخرى  موارد  التاريخ  يف  وتوجد 
االجتناب عن أّي عمل فيه اغتيال أو استغفال.

كأسلحة  أسلحة  استعامل  اإلسالم حرمة  االغتيال يف  نستنتج من حرمة  وبالنتيجة: 
الدمار الشامل التي تقتل الناس بشكل أعمى.

سادسًا: قاعدة حرمة االعتداء:

؛ وهو يشتمل عىل أحكام تكليفّية ووضعّية  يعترب االعتداء أحد عناوين الفقه اإلسالمّيّ

)1)  األزدّي، لوط بن حييى )أبو خمنف(: مقتل احلسني، حتقيق: حممد هادي يوسفي غروي، ترمجة: عيل الكرمي، ط2، مؤّسسة 
دار الكتب، 1999م، ص165.

)2)  م.ن.
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كثرية. ومن مجلة تلك األحكام احلرمة التكليفّية لتجاوز احلّد يف استعامل األسلحة غري 
التقليدّية يف احلرب.

لالعتداء  البارزة  املصاديق  من  ُيعّد  الشامل  الدمار  أسلحة  استعامل  فإّن  هنا،  ومن 
ساحة  يف  االعتداء  حرمة  عىل  الداّلة  والروايات  اآليات  إىل  -باالستناد  ويمكن  قطعًا. 
احلرب مع العدو- اإلفتاء بنحو اجلزم والقطع بحرمة استعامل أسلحة الدمار الشامل؛ 

كام استنتج ذلك كثري من مفّسي الشيعة والسنّة.

١. اآليات الواردة يف حرمة االعتداء:

أ. داللة اآليات:

احلربّية  األدوات  من  -باالستفادة  عنه  واملنع  االعتداء  حرمة  عىل  الدالة  اآليات  إّن 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ]وئ  منها:  كثرية- 

ی[)1).

وُتعّد هذه اآلية من أهّم اآليات املرتبطة بحرمة استعامل أسلحة الدمار الشامل، حيث 
العدّو من هذه  يمكن استفادة جمموعة من األصول والقواعد يف ما يرتبط باحلرب مع 

اآلية، ومن مجلة ذلك:

-  أصل التناسب يف األسلحة احلربّية.

-  أصل التفكيك بني العدو املقاتل وغري املقاتل؛ أمثال: األطفال، النساء، الشيوخ، 
األشجار،  احليوانات،  وكذلك  وأمثاهلم.  اإلسعاف،  قوات  اجلرحى،  املرىض، 
املزروعات، والبيئة بشكل عاّم. وطبقًا هلذه اآلية، فإّن استعامل أّي سالح يكون 
مصداقًا للتعّدي والتجاوز عن احلّد يعترب حرامًا. كام حيرم -أيضًا- توسعة احلرب 
إيذاًء  كان  لو  حتى  واإلي��ذاء،  األذى  إىل  يّؤدي  بام  غريه؛  إىل  املعركة  ساحة  من 

)1)  سورة البقرة، اآلية190.
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للحيوانات والنباتات والبيئة؛ ألّن النهي يف »ال تعتدوا« مطلق، وهو يشمل كّل 
اعتداء؛ حتى عىل البيئة.

ب. آراء املفّسين:

، سواء الشيعة أم السنّة، أمورًا أخرى من  استنتج كثرٌي من مفّسي العامل اإلسالمّيّ
فإّننا  املقالة،  التاّم يف هذه  التتّبع  من  التمّكن  تقّدم، وبمالحظة عدم  ما  إىل  اآلية مضافًا 

نكتفي باإلشارة إىل بعض املوارد:

يعتقد العالمة الطباطبائّي أّن حرمة توسعة احلرب وقتل غري املقاتلني من العدّو، ليس 
ويقول يف  والشيوخ خارجون ختّصصًا.  واألطفال  النساء  إّن  بل  التخصيص،  باب  من 
احلّق حرام؛ ألّنا مصداق  إىل  الدعوة  قبل  إّن احلرب  تعتدوا«:  بيان مصاديق »ال  مقام 

لالعتداء)1).

إىل حرمة توسعة  اآلية -مضافًا  يستفاد من هذه  أّنه  الشريازي  اهلل مكارم  آية  ويرى 
واملزروعات،  والنباتات  امل��زارع  عىل  االعتداء  جواز  عدم  املقاتلني-  غري  إىل  احلرب 
احلرب  إّن  أي  العدّو،  رشب  مياه  لتسميم  السّمّية  املواد  استعامل  جواز  عدم  وكذلك 

الكيميائّية واجلرثومّية حرام)2).

ويشري املقّدس األردبييل يف ذيل اآلية إىل أّن من مجلة مصاديق االعتداء املحرم الرشوُع 
العدو إىل احلّق  املعاهد، ودعوة  الكافر  فيها، وكذلك قتل  العدو  يف احلرب قبل رشوع 

وقتله بشكل غري مناسب)3).

الدمار  أسلحة  استعامل  حرمة  الشيعة-  مفّسي  -مثل  السنّة  أهل  مفّسو  استفاد 
ما ذهب  أمثلة ذلك  البقرة. ومن  اآلية 190 من سورة  االعتداء يف  الشامل من عنوان 

)1)  انظر: الطباطبائي، حممد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ال ط، قم املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، ال ت، ج2، ص61.
)2)  انظر: الشريازي، نارص مكارم: تفسري نمونه )األمثل(، ال ط، طهران، دار الكتب اإلسالمّيّة، 1975م، ج2، ص19.

)3)  انظر: األردبييل، أمحد بن  حمّمد: زبدة البيان يف أحكام القرآن، حتقيق: حممد الباقر البهبودي، ال ط، طهران، مكتبة مرتضوي، 
ال ت، ص306.
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إليه الدكتور وهبة الزحييّل )وهو من علامء أهل السنة( يف »التفسري املنري« يف مقام بيان 
ومقاتلة  املسلمني،  وقتل  احلرب،  يف  الرشوع  أّن  ذكر  حيث  املحرم؛  االعتداء  مصاديق 
البيوت، وقطع األشجار،  والنساء والشيوخ- وختريب  املقاتلني -أمثال: األطفال  غري 

وإحراق املزروعات، وكذلك التعّدي يف هذه املوارد هو مورد كراهة اهلل وغضبه)1).

٢. الروايات الواردة يف حرمة االعتداء:

توجد روايات كثرية عند الفريقني تدّل -كآية االعتداء- عىل حرمة توسعة احلرب 
من ساحة املعركة إىل املناطق غري احلربّية، والتعّدي عىل غري املحاربني أو البيئة. وال فرق 

يف ذلك بني األسلحة التقليدّية وغري التقليدّية.

: أ. الروايات من طريق أهل البيت

إّن الروايات املنقولة من طريق أهل البيت يف هذا املجال كثرية، وهي عىل عّدة 
أصناف. وسنكتفي بطائفة منها متتاز بجامعّيتها:

ما رواه حممد بن يعقوب عن عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب ُعَمري عن معاوية  -
الثاميّل عن أيب عبد اهلل قال: »كان رسول  ابن عاّمر، قال أظنّه عن أيب محزة 
اهلل إذا أراد أن يبعث رسّية دعاهم فأجلسهم بني يديه، ثم يقول: »سريوا بسم 
اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل وعىل ملة رسول اهلل ال تغلوا، وال مُتَثِّلوا، وال تغدروا، 
تضطروا  أن  إال  شجرًا  تقطعوا  وال  امرأة،  وال  صبّيًا  وال  فانيًا  شيخًا  تقتلوا  وال 

إليها...««)2).

: »أّن رسول اهلل إذا بعث  - ما رواه جعفر بن حممد عن أبيه عن آبائه عن عيّل
جيشًا أو رسية أوىص صاحبها بتقوى اهلل يف خاّصة نفسه وبمن معه من املسلمني 
خريًا وقال: »اغزوا بسم اهلل ويف سبيل اهلل وعىل مّلة رسول اهلل، وال تقاتلوا القوم 

املعارص،   الفكر  دار  بريوت،  ط،  ال  واملنهج،  والرشيع� ة  العقيدة  يف  املني�ر  التفسري  مصطفی:  وهب ة  بن  الزحييّل،  انظر:    (1(
1418ه�.ق، ج2، ص179.

)2)  الطويس، هتذيب األحكام يف رشح املقنعة، م.س، ج6، ص139-138.
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مل  إذا  امرأة -يعني  تقتلوا وليدًا وال شيخًا كبريًا وال  حتى حتتّجوا عليهم... وال 
يقاتلوكم- وال متّثلوا، وال تغّلوا، وال تغدروا««)1).

ما رواه عيل بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أيب عبد اهلل  -
قال: »إّن النبي كان إذا أراد أن يبعث أمريًا عىل رسّية أمره بتقوى اهلل -عّز وجّل- يف 
خاّصة نفسه، ثّم أصحابه عاّمة، ثّم يقول: »اغزوا بسم اهلل ويف سبيل اهلل قاتلوا من 

كفر باهلل، وال تغدروا، وال تغّلوا، وال متّثلوا، وال تقتلوا وليدًا««)2).

ب. روايات عن طريق أهل السنّة:

والروايات من طريق أهل السنّة كثرية، ومنها للمثال:

عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك أّن رسول اهلل قال: »انطلقوا باسم اهلل  -
وعلی مّلة رسول اهلل، ال تقتلوا شيخًا فانيًا وال طفاًل وال صغريًا وال امرأة، وال 

تغّلوا، وضّموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا إن اهلل حيب املحسنني«)3).

أخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم عن ابن عباس يف قوله ]وال تعتدوا[  -
النساء والصبيان وال الشيخ الكبري وال من ألقى السلم وكّف  يقول: »ال تقتلوا 

يده، فإن فعلتم، فقد اعتديتم«)4).

أّمر أمريًا عىل جيش أو  - إذا  أبيه قال كان رسول اهلل  عن سليامن بن بريدة عن 
رسّية أوصاه يف خاّصته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خريًا، ثّم قال: »اغزوا 
وال  تغدروا،  وال  تغّلوا،  وال  اغزوا  باهلل،  كفر  من  قاتلوا  اهلل،  سبيل  يف  اهلل  بسم 
متّثلوا، وال تقتلوا وليدًا. وإذا لقيت عدوك من املرشكني، فادعهم إىل إحدى ثالث 

أبو حنيفة، نعامن  بن حممد التميمي املغريب: دعائم اإلسالم دعائم اإلسالم وذكر احلالل واحلرام والقضايا واألحكام، ال ط،   (1(
بريوت، املكتب اإلسالمّي، ج1، ص369.

)2)  الكليني، حممد بن  يعقوب: الكايف، ط4، طهران، دار الكتب اإلسالمّيّة، 1407ه�.ق.، ج5، ص29.
)3)  البيهقي، أمحد بن  احلسني: السنن الكربی، ال ط، بريوت، دار الفكر، ال ت، ج9، ص90؛ الكويف، املصنف، م.س، ج7، 
الرب، يوسف بن عبد اهلل:  االستذكار، حتقيق: سامل حممد عطا؛ حممد عيل معرض، ط1، بريوت، دار  ابن عبد  ص654؛ 

الكتب العلمّيّة،  2000م، ج5، ص33-32.
)4)  السيوطي، جالل  الدين: الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ال ط، بريوت، مكتب ة الثقافة، ج1، ص205.
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خصال«)1).

عن سليامن بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اهلل  إذا بعث أمريًا عىل جيش  -
أوصاه يف خاّصة نفسه بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خريًا، فقال: »اغزوا بسم 
اهلل ويف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تغّلوا، وال تغدروا، وال متّثلوا، 

وال تقتلوا وليدًا«)2).

٣. اآلراء الفقهّيّة يف حرمة االعتداء:

أ. آراء فقهاء الشيعة:

استعامل  بحرمة  كثرية-  ورواي��ات  االعتداء  آية  إىل  -استنادًا  الشيعة  فقهاء  رّصح 
املوارد  بعض  إىل  باإلشارة  نكتفي  وسوف  مجاعّي.  قتل  إىل  تؤّدي  التي  احلربّية  اآلالت 

لكلامهتم، وهي:

»وال جيوز قتال النساء، فإْن قاتلن املسلمني وعاوّن أزواجهّن ورجاهلّن، أمسك  -
عليهّن، فإْن اضطروا إىل قتلهّن، جاز حينئذ قتلهّن، ومل يكن به بأس«)3).

»وال جيوز قتل النساء وإن قتلن مع أهلهن، إال أن يدعو إىل قتلهن رضورة، وإن  -
دعت ذلك رضورة مل يكن به بأس«)4).

»ال جيوز قتل صبيان املرشكني إمجاعًا وال نسائهم واملجانني منهم. روى اجلمهور  -

)1)  ابن حنبل، أمحد: مسند أمحد، ال ط، بريوت، دار صادر، ال ت، ج9، ص49؛ اهليثمي، نور الدين عيل بن أيب بكر: جممع 
ج7،  م.س،  املصنّف،  الكويّف،  ص256؛  ج5،  1988م،  1408ه�.ق/  العلمّيّة،  الكتب  دار  بريوت،  ط.،  ال  الزوائد، 
ص644؛ البيهقي، السنن الكربی، م.س، ج6، ص520؛ النسائي، أمحد بن شعيب: سنن النسائي،  حتقيق: عبد الغفار 

سليامن البنداري؛ كسوي حسن، ط1، بريوت، دار الكتب العلمّيّة، 1411ه�.ق، ج5، ص172، 241.
)2)  الرتمذّي، حممد بن عيسی: سنن الرتمذّي، حتقيق: عبدالرمحن حممد عثماين، ط3، بريوت، دار الفکر، 1403هـ.ق، 

ج2، ص431.
)3)  الطويس، النهاي ة يف جمرد الفقه والفتاوی، م.س، ص292.

)4)  الطرابليّس، عبد العزيز بن الرباج: املهّذب، إعداد: مؤّسسة سّيد الشهداء العلمّيّة، إش�راف: جعفر السبحاين، قم املقّدسة، 
، 1406ه�.ق، ج1، ص303.  مؤّسس ة النرش اإلسالمّيّ
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عن يونس بن مالك أّن النبي قال: »انطلقوا باسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول 
، ال تقتلوا شيخًا كبريًا فانيًا وال صغريًا وال امرأة«. ومن طريق اخلاّصة ما  اهلل
رواه الشيخ يف احلسن عن أيب محزة الثاميّل عن أيب عبد اهلل قال: »كان رسول 
يقول هلم: »سريوا  ثم  يديه  يبعث رسية دعاهم فأجلسهم بني  أن  أراد  إذا  اهلل 
، ال تغلوا، وال متّثلوا، وال  باسم اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل وعىل مّلة رسول اهلل
تغدروا، وال تقتلوا شيخًا فانيًا وال صبّيًا وال امرأة، وأّيام رجل من أدنى املسلمني 
فإن  اهلل،  كالم  يسمع  أن  حتى  جار  فهو  املرشكني  من  أحد  إىل  نظر  أفضلهم  أو 
تبعكم فأخوكم يف دينكم، وإن أبى، فاستعينوا باهلل عليه، وابلغوا به مأمنه، وألّنم 

ليسوا من أهل املحاربة، فال ينبغي قتلهم«)1).

»ال جيوز قتل املجانني وال الصبيان وال النساء منهم وإن أعّن، إال مع احلاجة«)2).  -

»وال جيوز قتل املجانني والصبيان والنساء وإن أعّن، ولو ترّتسوا كّف عنهم إال  -
مع الرضورة«)3).

»وال جيوز قتل املجانني وال الصبيان وال النساء منهم ولو عاوّنم )بتشديد النون(؛  -
إال مع االضطرار بال خالف أجده يف يشء من ذلك، بل يف املنتهى اإلمجاع عليه 
يف النساء والصبيان، بل وعىل قتل النساء مع الرضورة، مضافًا إىل ما سمعته من 
أّن  مالك  بن  أنس  عن  اجلمهور  رواية  يف  بل  وغريمها؛  والثاميّل  مجيل  خرَبْي 
، وال تقتلوا شيخًا  النبي قال: انطلقوا بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول اهلل

فانيًا وال صغريًا وال امرأة«)4).

، احلسن بن يوسف )العالمة(: منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، حتقيق: حسني پيشنم�از أح�رايب، ط1، ال م،  )1)  العاّلمة احليّلّ
مطبع ة احلاج أمحد آغا وحممود آغا، 1343ه�.ق.، ص911.

، احلسن  بن يوسف: قواعد األحكام يف معرف ة احلالل و احلرام، ط1، قم املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي،  العاّلمة احليّلّ  (2(
1413ه�.ق.، ج1، ص486.

، احلسن  بن يوسف: تلخيص املرام يف معرف ة  األحكام، حتقيق: هادي القبييّس، ط1، قم املقّدسة، مكتب اإلعالم  )3)  احليّلّ
اإلسالمّي، 1421ه�.ق.، ص80.

، جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، م.س، ج21، ص73. )4)  النجفّيّ
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رسول  - نى  املسلمني:  عىل  احلرب  يف  يعني  وال  يقاتل  ال  من  قتل  عن  »النهي 
اهلل عن قتل من ال يقاتل يف مّكة، ونى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ 
قتل  عن  نى  كام  والفكر.  بالتدبري  ولو  املقاتلني  يعينون  وال  يقاتلون  ال  الذين 
العصفاء والوصفاء والرهبان واملقعد وأصحاب الصوامع الذين ال تدّخل هلم يف 

حرب املسلمني بأي نحو«)1).

ب. آراء فقهاء أهل السنّة:

الشامل،  الدمار  الشيعة، بحرمة استعامل أسلحة  السنة، مثل فقهاء  أفتى فقهاء أهل 
وحرمة أّي عمل يؤّدي إىل توسعة دائرة احلرب إىل املناطق غري احلربية، وإىل التعّدي عىل 
غري املحاربني والبيئة؛ من قبيل: احليوانات واملزارع واألشجار وختريب البيوت، وذلك 

استنادًا إىل اآليات والروايات. ونشري هنا إىل بعض هذه املوارد من كلامهتم، وهي:

- فقهاء احلنفية:

• »وال يقتلوا جمنونًا، وال امرأة، وال صبّيًا، وال أعمى، وال مقعدًا، وال مقطوع 	
اليمني، وال شيخًا فانيًا«)2).

• ألّن 	 أعمى؛  وال  مقعدًا،  وال  فانيًا،  شيخًا  وال  صبّيًا،  وال  امرأة،  يقتلوا  »وال 
الشّق  يابس  يقتل  منهم، وهلذا ال  يتحّقق  احلراب وال  للقتل عندنا هو  املبيح 

واملقطوع اليمنى واملقطوع يده ورجله من خالف«)3).

• وال 	 املجانني  وال  الصبيان  وال  احلرب  أهل  من  النساء  يقتل  أن  ينبغي  »ال 
الشيخ الفاين؛ لقوله تعاىل: ]وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ[. وهؤالء ال 

)1)  أمح�دي ميان�جي، عيل: األسي�ر يف  اإلس�الم، ط1، قم املقّدسة، مؤّسس� ة النرش اإلسالمّي، 1411ه�.ق، ص91. 
)2)  املوصيّل احلنفّي، عبد اهلل بن حممود: االختيار لتعليل املختار، تعليق: عبد اللطيف حممد عبد الرمحن، ط1، بريوت، دار 

الكتب العلمّيّة، 1419ه�.ق، ج4، ص128.
)3)  الشوكاين، حممد: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، ال ط، بريوت، دار ابن حزم، 1421ه�.ق، 

ج12، ص412.
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يقاتلون، وحني استعظم رسول اهلل قتل النساء أشار إىل هذه بقوله: هاه، ما 
كانت هذه تقاتل! أدرك خالدًا وقل له: ال تقتلّن ُذّرّية وال عسيفًا«)1).

- فقهاء الشافعّيّة:

• ابن عمر -ريض 	 يقاتلوا؛ ملا روى  إذا مل  »وال جيوز قتل نسائهم وال صبيانم 
قتل  جيوز  وال  والصبيان،  النساء  قتل  عن  نى  اهلل  رس��ول  أّن  عنه-  اهلل 
اخلنثى املشكل؛ ألنه جيوز أن يكون رجاًل وجيوز أن يكون امرأة، فلم يقتل مع 

الشك«)2).

• »وال جيوز ألحد من املسلمني أن يعمد قتل النساء والولدان؛ ألّن رسول اهلل 	
نى عن قتلهم. أخربنا سفيان عن الزهرّي عن ابن كعب ابن مالك عن عّمه أّن 
رسول اهلل نى الذين بعث إىل ابن أيب احلقيق عن قتل النساء والولدان«)3).

• »وحيرم عليه قتل صبي وجمنون وامرأة وخنثى مشكل. الرشح: )وحيرم عليه 	
قتل  عن  للنهي  مشكل(  وخنثى  )وام��رأة  رّق  به  ومن  وجمنون(  صبي  قتل 
باملرأة؛  واخلنثى  بالصبي،  املجنون  وأحلق  الصحيحني،  يف  والنساء  الصبيان 

الحتامل أنوثته«)4).

• »قوله »نى رسول اهلل عن قتل النساء والصبيان«، حيث أمجع العلامء عىل 	
العمل هبذا احلديث وحتريم قتل النساء والصبيان إذامل يقاتلوا، فإن قاتلوا، قال 

مجاهري العلامء يقتلون«)5).

الرشقّية، 1971م، ج1، ص449- اإلع�النات  القاهرة، رشك� ة  الكبري، ال ط،  السري  بن أمحد: رشح  السخيّس، حممد    (1(
.450

)2)  النووّي، حميي  الدين: املجموع، ال ط، بريوت، دار الفكر، ال ت، ج19، ص295.
)3)  الشافعّي، حممد بن إدريس: األم، ط2، بريوت، دار الفكر، 1403ه�.ق، ج4، ص254-252.

)4)  الرشبينّي، حممد بن أمحد: مغني املحتاج، بريوت، دار إحياء الرتاث العريّب، 1958م، ج45، ص223-222.
)5)  النووّي، حميي الدين: رشح صحيح مسلم، ال ط، بريوت، دار الكتاب العريّب، 1407ه�.ق/ 1987م، ج12، ص48.
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- فقهاء احلنابلة:

• ُتقَتل امرأة وال شيخ فان، وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي، وروي 	 »وال 
ذلك عن أيب بكر الصّديق وجماهد، وروي عن ابن عباس يف قوله -تعاىل-: 

]ۈئ ېئ [ يقول: ال تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبري«)1).

• »مسألة »وإذا ظفر هبم مل يقتل صبّي وال امرأة وال راهب وال شيخ فان وال 	
يبلغ  بالكّفار مل جيز قتل صبي مل  إذا ظفر  يقاتلوا«:  أعمى ال رأي هلم، إال أن 
قتل  عن  نى  النبي  عنهام- أّن  اهلل  -ريض  عمر  ابن  روى  ملا  خالف؛  بغري 
ففي  نفسه،  بالسبي  رقيقًا  يصري  الصبي  وألّن  عليه؛  مّتفق  والصبيان.  النساء 
يمكن  إتالف من  فإتالفه  منفردًا صار مسلاًم،  وإذا سبي  املال،  إتالف  قتله 

مسلاًم«)2). جعله 

• »وال جيوز قتل نسائهم وصبيانم؛ ملا روى ابن عمر عن النبي أنه نى عن 	
للمسلمني،  وماالً  رقيقًا  يصريان  وألنام  عليه؛  متفق  والصبيان.  النساء  قتل 
فقتلهام إتالف ملال املسلمني، وال قتل شيخ فان؛ ملا روي عن النبي أنه قال: 
أبو داوود؛ وألنه ال نكاية له  امرأة. رواه  فانيًا وال طفاًل وال  ال تقتلوا شيخًا 
يف احلرب أشبه املرأة، وال قتل َزِمٍن وال أعمى؛ ألنام يف معنى الشيخ الفاين، 
يزيد  أوىص  أنه  عنه-  اهلل  -ريض  الصديق  بكر  أيب  عن  روي  ملا  راهب؛  وال 
النساء وال  الولدان وال  تقتلوا  فقال: »ال  الشام  إىل  بعثه  أيب سفيان حني  ابن 
قتل  وال  فدعوهم«،  الصوامع  يف  أنفسهم  حبسوا  قومًا  وستجدون  الشيوخ، 
من  قتل  ومن  الشّك،  مع  قتله  جيوز  فال  امرأة  أنه  حيتمل  ألنه  مشكل؛  خنثى 

هؤالء كّلهم قتل«)3).

)1)  ابن قدامة، عبد اهلل: املغني، ال ط، بريوت، دار الكتاب العريّب، ال ت، ج10، ص542-541.
)2)  ابن قدام ة، عبدالرمحن: الرشح الكبري، ال ط، بريوت، دار الكتاب العريّب، ال ت، ج10، ص400.

)3)  ابن قدامة، عبد اهلل: الكايف يف فقه ابن حنبل، حتقيق: عيل أصغر مرواريد، ال ط، ال م، دار الرتاب، ج4، ص122.
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- فقهاء املالكّية:

• »وال يقتل النساء وال الصبيان؛ ملا صّح من نيه -عليه الصالة والسالم- عن 	
قتلهم«)1).

• »وها هنا تفريعان: األول يف الكتاب؛ ال يقتل النساء وال الصبيان وال املشايخ 	
الكبار وال الرهبان يف الصوامع والديارات ويرتك هلم من أمواهلم ما يعيشون 
النساء  قتال  عن  نى  مسلم  ويف  األج��ري.  وهو  العسيف  قتل  عن  ونى  به، 

والصبيان، ويف النسائّي: »ال تقتلوا ذرية وال عسيفًا««)2).

- فقهاء الظاهرّية:

• »مسألة »وال حيّل قتل نسائهم وال قتل من مل يبلغ منهم إال أن يقاتل أحد ممن 	
ذكرنا فال يكون للمسلم منجًى منه إال بقتله، فله قتله حينئذ. روينا من طريق 
البخارّي نا أمحد بن يونس الليث -هو ابن سعيد- عن نافع أن ابن عمر أخربه 
قتل  اهلل  فأنكر رسول  النبي مقتولة،  امرأة وجدت يف بعض مغازي  أّن 

النساء والصبيان«)3).

خامتة:

حرمة  قبيل:  من  الرادعة؛  واألصول  األّويّل،  األصل  مقتىض  من  تقّدم  ممّا  نستنتج 
االغتيال،  وحرمة  احلارقة،  اآلالت  استعامل  وحرمة  للعدّو،  املأهولة  املناطق  تسميم 
غري  األسلحة  استعامل  حرمة  هبا؛  واملسّلم  القطعّية  النتيجة  نحو  عىل  التعّدي؛  وحرمة 
التقليدّية النووّية واجلرثومّية والكيميائّية بأنواعها املختلفة، وهو ما عليه اّتفاق، بل تسامل 
أم  الشافعّيّة،  أم  احلنفّية،  أم  املالكّية،  أم  اإلمامّيّة،  فقهاء  املسلمني، سواء  مذاهب  فقهاء 

احلنابلة، أم الظاهرّية.

)1)  آيب األزهرّي، صالح عبد السميع: الثمر الداين يف تقريب املعاين، ال ط، بريوت، املكتب ة الثقافّية، ال ت، ص414.
)2)  القرايّف، أمحد بن إدريس: الذخرية، حتقيق: حممد حّجي، ال ط، بريوت، دار املغرب، 1994م، ج3، ص398-397.

)3)  ابن حزم، عيل  بن أمحد: املحىّل، ال ط، بريوت، دار الفكر، ال ت، ج7، ص296.


