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حرمة استخدام أسلحة الدمار الشامل
دراسة فقه ّية استدالل ّية مقارنة-الدكتور حممد رمحاين؛ الدكتورة نفيسة زروندي

(((

خالصة:
ّ
إن العنف األشدّ يف احلروب حيصل نتيجة استخدام أسلحة الدمار الشامل ،ومن
مجلتها األسلحة غري التقليد ّية؛ كاألسلحة النووية واجلرثوم ّية والكيميائ ّية .ومن هناّ ،
فإن

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

تأيت هذه املقالة يف سياق بيان حرمة استعامل مثل هذه األسلحة من منظار الفقه

اإلسالمي املقارن؛ باالستناد يف دليل ّيتها إىل األدلة األربعة :الكتاب والسنّة والعقل
ّ
األو ّيل ،وحرمة تسميم املناطق املأهولة للعدو ،وحرمة
واإلمجاع ،وطبق ًا ملقتىض األصل ّ
استعامل األسلحة احلارقة ،وحرمة االغتيال ،وقاعدة االعتداء.

اإلسالمي ،من إيران.
((( باحثان يف الفكر
ّ
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مصطلحات مفتاح ّية:

الرشع ،الفقه ،أسلحة الدمار الشامل ،املذاهب الفقه ّية ،القرآن ،السنّة ،العقل،

اإلمجاع...
حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

مقدّ مة:

شك يف ّ
ال ّ
القوات العسكر ّية ُيعدّ من
أن الدفاع عن املدن ّيني ،ولزوم التمييز بينهم وبني ّ

األصول األركان حلقوق اإلنسان يف اإلسالم واحلقوق الدول ّية؛ ومن املصاديق الواضحة
واملتّفق عليها :النساء ،األطفال ،كبار الس ّن ،املرىض ،مجاعات اإلمداد الط ّب ّي ،ال ُع َّباد،

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

ويرجع العنف الذي يطال املجتمعات اإلنسان ّية يف أشدّ صوره ومظاهره إىل استخدام

األسلحة احلرب ّية التي ال تتناىف مع كرامة اإلنسان وأصول العدالة فقط؛ وإنّام تكشف
متوحشة وصفات خبيثة .ومن هناّ ،
فإن استخدام أسلحة الدمار الشامل غري
عن روح
ّ

التقليد ّية -كالنوو ّية واجلرثوم ّية والكيميائ ّية -ممنوع وغري جائز ،ويمكن إثبات هذا
الفقهي املتني من خالل زوايا عدّ ة وبتقريبات متعدّ دة؛ استناد ًا إىل األد ّلة األربعة.
األصل
ّ
وقد جاءت هذه املقالة بصدد دراسة األسس الفقه ّية هلذه الدعوى من منظار اآليات

والروايات والعقل واإلمجاع وفتاوى فقهاء املذاهب اإلسالم ّية.

الفقهي املرتبط بحرمة استخدام األسلحة العسكر ّية غري التقليد ّية
و ّملا كان البحث
ّ
جلهة إنتاجها وحيازهتا واستخدامها -كثري التش ّعب ،وحيتاج بحث ّكل منها إىل مقالة
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مستق ّلة؛ فإنّنا سنكتفي يف هذه املقالة ببحث حكم استخدام األسلحة النوو ّية واجلرثوم ّية
والكيميائ ّية.

األويل يف استخدام أسلحة الدمار الشامل:
أوالً :مقتىض األصل ّ
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األو ّيل»؛
يطرح يف األبحاث العلم ّية والفقه ّية -عادةً -بحث بعنوان «مقتىض األصل ّ
�أبحاث ودرا�سات

وذلك كي يلجأ الفقيه إىل مقتىض ذلك األصل عندما يعجز عن بيان حكم املسألة من
خالل األد ّلة اللفظ ّية.
أي سالح يؤ ّدي إىل األذى
األو ّيل يف هذه املسألة هو حرمة استعامل ّ
ومقتىض األصل ّ

واألمل وقتل الناس ،بل حتى احليوانات ،أو يؤ ّدي إىل ختريب البيئة .وأ ّما املوارد التي
خرجت عن مقتىض هذا األصل ،من خالل الدليل الذي ّ
دل عىل جوازها ،فمنها :الدفاع

عزة اإلسالم واملسلمني ورشفهام؛ وهي ال تتجاوز حدّ الرضورة.
عن النفس ،والعرضّ ،
نتعرض إىل دراستها -مثل
وعليه ،فلو افرتضنا عدم وجود األد ّلة اللفظية التي سوف ّ
الرواية النبو ّية ،وعموم آية االعتداء ،وأمثاهلام -والتي ّ
تدل عىل حرمة استعامل األسلحة

اجلرثوم ّية وغري التقليدية ،وشككنا يف اجلواز واحلرمة؛ ّ
األو ّيل هو
فإن مقتىض األصل ّ
احلرمة.

واألد ّلة التي تثبت هذا األصل كثرية؛ من مجلتها:
 .1عموم اآليات الدا ّلة عىل حرمة القتل أو إطالقها؛ منها قوله -تعاىل [ :-ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ](((،

[ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ]((([ ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ]((([ ،ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ]((([ ،ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ](((.
((( سورة املائدة ،اآلية .32
((( سورة البقرة ،اآلية .205
((( سورة النساء ،اآلية .90
((( سورة األنعام ،اآلية .151
((( سورة البقرة ،اآلية .194
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 .2عموم الروايات الواردة عن املعصومني

وخاصة تلك الواردة عن
أو إطالقها،
ّ

 ،والتي تنهى املحاربني املسلمني عن قتل األشخاص

عيل
رسول اهلل واإلمام ّ
غري املحاربني ،وعن ختريب البيوت واملزارع ،وقتل احليوانات ...منها ما ورد عن
عيل « :وأشعر قلبك الرمحة للرعية ...وال تكن عليهم سبع ًا ضاري ًا تغتنم
اإلمام ّ

حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

فإنم صنفان :إ ّما أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف اخللق»(((.
أكلهم؛ هّ

فض ً
ال عن داللة كثري من اآليات والروايات األخرى العا ّمة أو املطلقة عىل حرمة
أنفس الناس وأمواهلم؛ بل عىل حرمة نفس ّ
كل ذي نفس ،حتى النفس النباتية يف

احليوانات والنباتات.

وبنا ًء عىل ما تقدّ م ،يمكن استنتاج ّ
األويل هو حرمة االعتداء والتعدّ ي
أن األصل ّ

اخلاصة
وقتل اآلخرين -حتى غري املسلمني -أو إيذاؤهم .وقد خرجت بعض املوارد
ّ

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

وإذا شككنا يف خروج مورد معينّ بالتخصيص أو التقييد -كأن ّ
نشك مث ً
ال يف جواز
استعامل أسلحة الدمار الشامل يف احلروب وعدم جواز ذلكّ -
فإن املرجع هو عموم

األول ّية أو إطالقها.
األد ّلة ّ

ثاني ًا :األصول الرادعة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل:
يوجد بعض األصول الرادعة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل ،وهي مقتنصة
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واألئمة  ،فيام يرجع بعضها
ومستخلصة من اآليات والروايات وسرية رسول اهلل
ّ
ثم ّ
إن
إىل أسلوب استخدام األسلحة ،ومن مجلتها األسلحة العسكر ّية غري التقليد ّيةّ .
ٍ
ّ
واحد من هذه األصول املطروحة أساس ًا قرآن ّي ًا وروائ ّي ًا ،وهي مقبولة عند الفقهاء.
لكل
وأبرز هذه األصول:
العلوي :هنج البالغة (اجلامع خلطب أمري املؤمنني اإلمام ّ
عيل بن أيب طالب
الريض ،حممد بن احلسني
((( الرشيف ّ
ّ
وحكمه) ،ط ،1قم املقدّ سة ،دار الذخائر1412 ،هـ.ق1370 /.هـ.ش ،.اخلطبة ،53ج ،3ص.84

ورسائله

1.1حرمة البدء باحلرب بقصد االنتقام والقتل
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احلجة
2.2حرمة البدء باحلرب قبل الدعوة إىل ّ
احلق وإمتام ّ
4.4حرمة نقض العهود واملواثيق العسكر ّية

�أبحاث ودرا�سات

3.3حرمة املثلة بقتىل األعداء
5.5حرمة قلع األشجار وإحراقها
احلق
احلجة والدعوة إىل ّ
6.6حرمة األرس قبل إمتام ّ
7.7حرمة قتل املحاربني األعداء مع التمكّن من أرسهم
8.8حرمة قتل احليوانات وعقرها
9.9حرمة احلرب بعد قبول اإلسالم
1010حرمة حماربة أهل الكتاب إذا كانوا مستعدّ ين لقبول عقد الذ ّمة
العدو
1111حرمة االستمرار يف احلرب مع عرض الصلح من قبل
ّ
1212حرمة ختريب األبنية وهتديم العمران
العدو
1313حرمة قطع املاء عن
ّ
1414حرمة قتل املقاتلني األعداء وهم يف حالة الفرار
1515حرمة قتل غري املحاربني؛ أمثال :األطفال ،النساء ،كبار الس ّن ،رجال الدين،
الطبي ،املجروحني ،املرىض ،الرسل ،وغريهم
مجاعات اإلمداد
ّ

1616النهي عن قتل اجلنود الذين كانوا جمربين عىل املشاركة يف احلرب
1717النهي عن قتل األشخاص الذين كانوا مستأجرين يف احلرب
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1818النهي عن إرشاك األطفال يف احلرب
1919حرمة احلروب العشوائ ّية التي ال هدف هلا
2020حرمة االستفادة من األشخاص العاجزين يف احلرب
حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

إن ّ
ّ
كل واحد من هذه األصول املأخوذة من اآليات والروايات والسرية العمل ّية

لرسول اهلل

واألئمة األطهار
ّ

يف ميادين احلرب ،يمكن االستدالل به لتوضيح

األسس الفقه ّية حلرمة استعامل األسلحة العسكر ّية غري التقليد ّية؛ كالنوو ّية واجلرثوم ّية.

ثالث ًا :حرمة تسميم املناطق املأهولة للعدو:
من الواضح ّ
والسم ّية والنوو ّية مل يكن له أثر
أن أ ّي ًا من األسلحة الكيميائ ّية واجلرثوم ّية
ّ

واألئمة حتى يتبينّ موقفهم من استعامهلا؛ ولكن كان يف ذلك
يف عرص رسول اهلل
ّ
الزمان نامذج مص ّغرة تشبه من جهات عدّ ة األسلحة غري التقليد ّية املوجودة يف العرص
احلا ّيل؛ ولذا ،يمكن تعميم حكمها لألسلحة غري التقليد ّية يف العرص احلا ّيل .ومن مجلة
ذلك تسميم املناطق املسكونة ،وإحراق األشجار واملزارع والبيوت ،وإرسال املاء يف

العدو إلغراقه ،و...
وجه
ّ

ٍ
بنحو ما -موقف ًا جتاه ٍّكل من هذه األمور ،ومنعوا
واألئمة
وقد أخذ رسول اهلل
ّ
من اللجوء إىل أمثال هذه األسلحة .وباعتبار ّ
أن تسميم املناطق املسكونة له مشاهبة أكثر

مع األسلحة غري املتعارفة؛ فإنّنا سنركز البحث عىل هذه املسألة.
160

 .1الروايات الواردة يف حرمة تسميم املناطق املسكونة:
وردت رواية يف النصوص الدين ّية عن رسول اهلل

سكن العدو؛ منها:

ّ
تدل عىل حرمة تسميم مكان

عيل
ما رواه
السكوين ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن ّ
ّ
يف بالد املرشكني»(((.
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ّ :
السم
«أن النبي هنى أن يلقى ُّ
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السكوين
أ .البحث السندي :استشكل بعضهم يف سند هذه الرواية؛ باعتبار وقوع
ّ
فيها .ولك ّن جواب اإلشكال هو ّ
أن أغلب الرجال ّيني -ويكاد يكون مورد اتّفاقهم-
السكوين ،والشاهد عىل ذلك ّ
أن الشخص ّية الرجال ّية املعروفة بتشدّ دها
يقبلون روايات
ّ

السكوين ،وقد أفتى
يف التوثيقات ،وهو آية اهلل اخلوئي ،يعبرّ عن هذه الرواية بمعتربة
ّ
طبق ًا هلذه الرواية ،مضاف ًا إىل ّ
أن كثري ًا من الفقهاء القدامى واملعارصين قد أفتوا -أيض ًا-
طبق ًا هلذه الرواية .وبنا ًء عىل هذا ،فهذه الرواية ال حتتاج إىل زيادة بحث يف سندها؛ إذ ال
إشكال سند ّي ًا فيها.
إن املنع والنهي يف هذه الرواياتْ ،
ب .البحث الداليلّ :
السم ،لك ّن مالك
وإن ورد يف ّ
بالسم؛ ّ
السم ليس هني ًا تع ّبد ّي ًا حتى ال يمكن
ألن النهي عن استعامل
خيتص
النهي ال
ّ
ّ
ّ

التعدّ ي عنه؛ بل يشمل مجيع أنواع أسلحة الدمار الشامل ،ألنّه ال فرق يف تسميم املاء

السم أو من خالل استعامل األسلحة غري
أو اهلواء أو األرض بني فعل ذلك من خالل ُّ
التقليد ّية ،بل ّ
إن استعامل األسلحة غري التقليدية أكثر وحش ّية بمراتب .وبنا ًء عىل ذلك،
السمّ ،
السم ال موضوع ّية له
فإن عنوان ّ
املبارك كلمة ّ

فإذا ورد عىل لسان رسول اهلل
قطع ًا ،بل هو إشارة إىل ّ
أعم من
كل سالح يؤ ّدي إىل قتل األبرياء خارج ساحات القتالّ ،
الناس واحليوانات ،أو يؤ ّدي إىل وقوع أرضار باملزارع والبيئة.

ويمكن إقامة الشواهد والقرائن عىل هذا أيض ًا ،ومن مجلتها:

حمرم ًا؛
السم مع رضره ملنطقة حمدودة فقط ّ
 األولوية القطعية؛ ألنّه إذا كان استعامل ّالكيميائي.
فمن باب أوىل حتريم استعامل القنبلة النوو ّية والسالح
ّ

 مل يرد يف الرواية لفظ املاء أو األرض أو اهلواء ،بل إنّه منع بنحو مطلق من إلقاءتسمم األرض
السم يف بالد املرشكني
ّ
(العدو)؛ فهو يشمل -إذ ًا -األسلحة التي ّ
ّ
((( الطويس ،حممد بناحلسن :هتذيب األحکام ،ط ،4طهران ،دار الکتب اإلسالم ّية1407 ،هـ.ق ،ج ،6ص.143
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واهلواء واملاء...
دي حتى يقترص هذا احلكم عىل
 ليس هلذه األحكام -كام أرشنا إىل ذلكُ -بعد تع ّب ّالتوصل ّية .ولذا،
السم وال نتمكّن من إلغاء اخلصوص ّية ،بل هي من األحكام
ّ
ّ

حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

يمكن إلغاء خصوص ّيتها والتعدّ ي منها إىل مجيع أسلحة الدمار الشامل التي تفعل

السم ،بل تؤ ّدي إىل اهلالك بنحو أشدّ منه.
فعل ّ

 سوف نبحث بعد ذلك بعض اآليات والروايات ،ومن مجلتها آية االعتداء التيمتنع توسيع دائرة احلرب إىل غري املقاتلني .وال فرق يف ذلك بني تسميم تلك
املناطق أو استعامل األسلحة النوو ّية وغري التقليد ّية.

إن إطالق هذه املعتربة وأمثاهلا ّ
وبالنتيجةّ :
السم يف املناطق
يدل عىل حرمة استعامل
ّ

شك يف ّ
احلرب ّية .وال ّ
السم ال خصوص ّية له ،ويمكن إلغاء خصوص ّيته وتعميم ذلك
أن
ّ

إىل مجيع أسلحة الدمار الشامل.

 .2آراء الفقهاء:
السم يف املناطق احلرب ّية وغري احلرب ّية؛ استناد ًا منهم
حرم كثري من الفقهاء إلقاء
ّ
لقد ّ

األئمة
إىل هذه الرواية وأمثاهلا ممّا ورد يف كلامت ّ
ذلك:

 .ونشري إىل بعض املوارد مثاالً عىل

يقول الشيخ الطويس يف كتاب النهاية -ال��ذي ُيتعا َمل مع عباراته فيها معاملة

الروايات؛ ّ
ألن بناء الشيخ يف هذا الكتاب كان عىل اإلفتاء طبق ًا ملتن الروايات؛ ولذلك
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فقد جعل الفقهاء بعد الشيخ عني عبارات الشيخ متن ًا لفتاواهم« : -فإنّه ال جيوز أن يلقى

السم»(((.
يف بالدهم ّ

يقول ابن إدريس« :جيوز قتال ال ُك ّفار بسائر أنواع القتل وأسبابه؛ إال بتفريق الساكن،

العريب1400 ،هـ.ق ،ص.51
((( الطويس ،حممد بن احلسن :النهاية يف جمرد الفقه والفتاوی ،ط ،2بريوت ،دار الکتاب
ّ

السنة  1العدد  2خريف 2016

السم يف بالدهم»(((.
سم يف بالدهم؛ فإنّه ال جيوز أن يلقى ّ
ورميهم بالنريان ،وإلقاء ّ

السم إن أمكن الفتح بدونه»(((.
يقول املح ّقق الثاين
(الكركي)« :حيرم إلقاء ّ
ّ

�أبحاث ودرا�سات

السم ،وال يقاتل يف أشهر احلرام يف
يقول ابن زهرة« :فإنّه ال جيوز أن يلقى يف ديارهم ّ
من يرى هلا حرمة من الك ّفار؛ إال أن يبدؤوا فيها بالقتال»(((.
السم عىل األصح»(((.
يقول الشهيد ّ
األول« :وال جيوز إلقاء ّ

السم لو أ ّدى إىل قتل نفس حمرتمة حرام
يقول الشهيد الثاين يف املسالك« :إلقاء
ّ
لذلك»(((.
السم ،ولو اضطر إليه
يقول العالمة احلليّ ّ يف اإلرشاد« :وجتوز املحاربة بأصنافهم؛ إال ّ

جاز»(((.

ويتقدم آية اهلل حممد الصدر خطوة إىل األمام ،فهو مضاف ًا إىل حرمة تسميم مناطق
ْ
يرصح ّ
السكوين بعنوانه -ممّا ال ّ
شك يف
وإن ورد يف روايةالسم
بأن ّ
ّ
املرشكني وبالدهم؛ ّ
عدم موضوعيته ،فهو يشمل من جهة املالك ّ
كل سالح غري
تقليدي(((.
ّ
اإلسـالمي
مؤسسـة النشـر
ّ
ـي (ابـنإدريـس) :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،ط ،2قم املقدّ سةّ ،
((( حممد بن منصور ،احل ّل ّ
املدرسني1410 ،هـ.ق ،ج ،2ص.7
التـابعة جلـامعة ّ
احللبي ،محزة بن عيل (ابن زهرة ) :غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع ،ال ط ،قم املقدّ سة ،مكتبة آية اهلل املرعيش
(((
ّ
النجفي1404 ،هـ.ق ،ص.201
ّ
مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء الرتاث،
(((
الكركي ،عيل بن احلسني :جامع املقاصد يف رشح القواعد ،ط ،2قم املقدّ سةّ ،
ّ
1414هـ.ق ،ج ،3ص.385
اإلسالمي
النرش
سة
مؤس
املقدسة،

م
ق
ط،2
ة،
ي
اإلمامـ
فقـه
يف
ة
ي
الرشعـ
الـدروس
ل):
األو
(الشهيد
اجلزيني ،حممد بنمکي
(((
ّ
ّ
ّ
ّ
املدرسني1417 ،هـ.ق ،ج ،2ص.32
التابعة جلامعة ّ
مؤسسة
اجلبعي ،زيد الدي 
(((
ن عيل بن أمحد (الشهيد الثاين) :مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم ،ط ،1قم املقدّ سةّ ،
ّ
املعارف اإلسالم ّية1413 ،هـ.ق ،ج ،3ص.24
مؤسسة
سة،
قم
ط،1
حسون،
فارس
حتقيق:
اإليامن،
أحكام
إىل
األذهان
((( العلاّمة احل ّليّ  ،احلسن بن يوسف :إرشاد
املقدّ
ّ
اإلسالمي ،ج ،1ص.344
النرش
ّ
ّ
الدجييل ،ط ،1بريوت ،دار األضواء1420 ،هـ.ق ،ج،2
((( انظر :الصدر ،حممد صادق :ما وراء الفقه ،حتقيق :جعفر هادي
ص.384
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السم يف بالد املرشكني؛ لنهي النبي يف معتربة
يقول آية اهلل اخلوئي« :ال جيوز إلقاء
ّ

السكوين عن أيب عبد اهلل
ّ
(((
يف بالد املرشكني» .

قال :قال أمري املؤمنني

السم
 :هنى رسول اهلل أن يلقى ّ

حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

ِ
السم"-
ينسب صاحب اجلواهر -يف ذيل كالم املح ّقق احلليّ  ،حيث قال" :حيرم إلقاء ّ

احلرمة إىل كثري من الفقهاء ،ومن مجلتهم الشيخ يف النهاية ،وابن زهرة يف غنية النزوع،
األول
وابن إدريس يف الرسائر ،والعلاّ مة يف املخترص النافع والتبرصة واإلرشاد ،والشهيد ّ

ثم
يف الدروس ،واملح ّقق الثاين يف جامع املقاصد ،ويسند ذلك إىل هذه الرواية النبو ّيةّ ،
يقولّ :
ثم ذكر عدّ ة من الفقهاء الذين
إن ابن إدريس قد اختار املنع واحلرمة هلذا اخلرب فقطّ .
أفتوا بالكراهة ،وليس باحلرمة؛ استناد ًا إىل هذه الرواية .وذكر ّ
أن دليل هؤالء الفقهاء عىل
ثم قال يف ر ّده عىل هؤالء الفقهاءّ :
إن
الكراهة هو وجود
السكوين يف سند هذه الروايةّ .
ّ
السكوين مقبولة من جهة علم الرجالّ ،
ثمة إمجاع ًا عىل العمل طبق روايات
رواية
وإن ّ
ّ

فإن سند الرواية تا ّم ،وعىل هذاّ ،
السكوين .وبالتايلّ ،
فإن الكراهة ليست صحيحة ،وإنّام
ّ
ثم يطرح موضوع ًا آخر حول قول بعض الفقهاء ّ
السم
إن إلقاء ّ
ال بدّ من اإلفتاء باحلرمةّ .
يف البالد املأهولة حرام؛ فيام إذا أ ّدى إىل قتل غري املقاتلني ،وإنّه ال حيرم فيام إذا كان مؤ ّدي ًا
إىل قتل املحاربني يف ساحة املعركة فقط؛ ّ
ثم يقول يف مقام
ألن النرص يتو ّقف عىل ذلكّ .

اإلشكال عىل هذا الرأي ،وإثبات عدم جواز تسميم املناطق بغرض قتل العدو؛ وإن
«أن الرواية مطلقة ،وهي ّ
تو ّقف النرص عىل ذلكّ :
تدل عىل احلرمة حتى يف صورة تو ّقف
السم يف
السم يف البالد .وعىل هذا ،فال جيوز قتل
ّ
العدو من خالل إلقاء ّ
النرص عىل إلقاء ّ
املناطق احلرب ّية؛ حتى ْ
وإن تو ّقف النرص يف ساحة املعركة عىل ذلك»((( .ومن الواضح

الشيعي ،بمراتب عىل القوانني
وتفوقه لصاحب اجلواهر ،الفقيه
مدى تقدّ م هذا الرأي ّ
ّ
الدول ّية جتاه املنع من استعامل أسلحة الدمار الشامل.
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وبالنتيجة :طبق ًا هلذه الرواية املعتربة وفتاوى الفقهاء املتقدّ مني واستفتاء املراجع

((( اخلوئي ،أبو القاسم :منهاج الصاحلني ،ط ،28قم املقدّ سة ،نرش مدينة العلم1410 ،هـ.ق ،ج ،1ص.371
النجفي ،حممد حسن :جواهر الکالم يف رشح رشائع اإلسالم ،حتقيق :عباس القوچاين؛ حممد اآلخوندي ،ط،3
((( انظر:
ّ
طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية1362 ،هـ.ش ،ج ،21ص.67
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ألنا مصداق لتسميم
املعارصين؛ حيرم استعامل األسلحة العسكر ّية غري التقليد ّية ،هّ

املناطق احلرب ّية.

تم املنع عنها يف الروايات هو استعامل األسلحة احلارقة.
من مجلة املوارد التي ّ
ويمكن اعتبار مثل هذه الروايات دلي ً
ال -أيض ًا -عىل حرمة استعامل األسلحة غري

�أبحاث ودرا�سات

رابع ًا :حرمة استعامل األسلحة احلارقة:

التقليد ّية؛ ّ
ألن مصاديق أمثال هذه األسلحة كانت بدائ ّي ًة جدّ ًا يف عرص رسول اهلل
متطور؛ وبنا ًء عىل هذاّ ،
فإن الروايات
واألئمة  ،ولك ّن مصداقها يف العرص احلارض
ّ
ّ

تشمل ّ
كل أداة حارقةْ ،
وإن كانت بسبب أداة نوو ّية ،وذلك بالتقريب نفسه الذي ذكرناه

السم.
يف موضوع إلقاء ّ

 .1الروايات الواردة يف حرمة استعامل األسلحة احلارقة:
وردت روايات عدّ ة يف جمال حرمة استعامل األسلحة احلارقة ،ومن مجلتها:
 ،قالّ :
«إن النبي كان إذا بعث أمري ًا له عىل رس ّية أمره

أ .ما روي عن أيب عبد اهلل
عز ّثم يقول :اغز بسم اهلل ويف
بتقوى اهلل ّ
وجل -يف ّ
ثم يف أصحابه عا ّمةّ ،
خاصة نفسهّ ،
سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،وال تغدروا ،وال تغلوا ،وال مت ّثلوا ،وال تقتلوا وليد ًا وال
متب ّت ً
ال يف شاهق ،وال حترقوا النخل ،وال تغرقوا باملاء ،وال تقطعوا شجرة مثمرة ،وال
حترقوا زرع ًا»(((.
ما رواه عبد اهلل بن مسعود عن أبيه قال :قال رسول اهلل « :ال ت ّ
ُعذبوا بالنار ،ال

ُي ِّ
عذب بالنار إال ربهُّ ا»(((.

 .2آراء الفقهاء يف استعامل األسلحة احلارقة:
ّ
العاميل ،وسائل الشيعة ،م.س ،.ج ،6ص.43
احلر
((( ّ
اللحام ،ط ،1بريوت ،دار الفكر1409 ،هـ.ق1989 /.م ،ج ،7ص.658
((( الكويف ،ابن أيب شيبة :املصنف ،حتقيق :سعيد ّ
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رصح كثري من فقهاء املسلمني -استناد ًا إىل مثل هذه الروايات -بحرمة استعامل
شك يف ّ
األسلحة احلارقة يف ساحة احلرب .وال ّ
أن قس ًام من أسلحة الدمار الشامل
فإنا تكون مشمولة هلذه اآلراء
والنوو ّية تعدّ نوع ًا من األسلحة احلارقة ،ومن هنا ،هّ

الفقه ّية .ومن مجلة ذلك يمكن اإلشارة إىل األقوال اآلتية:
حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

أي نوع من األسلحة احلارقة.
حرم املح ّقق احلليّ ّ  ،يف رشائع اإلسالم ،استعامل ّ
ّ

ح� ّ�رم املح ّقق الثاين -أي��ض � ًا -استعامل األسلحة احل��ارق��ة ،وإح���راق األشجار
واملحصوالت الزراعية واحليوانات والناس األبرياء يف ساحة احلرب(((.
رصحوا بعدم جواز استعامل األسلحة احلارقة مع
ُيعدّ ابن إدريس من الفقهاء الذين ّ
العدو ،حيث قال« :جيوز قتال الكفار  ...إال رميهم بالنريان»(((.
ّ
وبالنتيجة :يمكن االستنتاج -استناد ًا إىل الروايات وفتاوى الفقهاء -بأنّه حيرم

ألنا مصداق لألسلحة احلارقة.
استعامل األسلحة غري التقليد ّية يف احلرب؛ هّ

خامس ًا :قاعدة حرمة االغتيال:
من مجلة األد ّلة التي يمكن داللتها عىل حرمة استعامل أسلحة الدمار الشامل هي
الروايات الدا ّلة عىل حرمة اغتيال األشخاص وقتلهم خارج ساحة القتال.
املتطورّ ،
ومن الواضح ّ
وأن
أن استعامل أسلحة الدمار الشامل ُيعدّ نوع ًا من االغتيال
ّ
فإن األدلة نفسها التي ّ
االغتيال يصدق بعدد األشخاص املقتولني .وبنا ًء عىل هذاّ ،
تدل
عىل حرمة اغتيال شخص واحد ّ
تدل عىل حرمة استعامل األسلحة غري التقليد ّية أيض ًا.

النبوي املعروف:
أ ّما الروايات الدا ّلة عىل حرمة االغتيال فهي متعدّ دة ،ومن مجلتها
ّ
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األول) :رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،حتقيق :عبد احلسني حممد
((( انظر :املح ّقق احل ّليّ  ،جعفر بن حممد (املح ّقق ّ
مؤسسة املعارف اإلسالم ّية1412 ،هـ.ق ،ج ،1ص.236
عيل بقال ،ط ،1قم املقدّ سةّ ،
((( م.ن ،.ج ،1ص.385
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"اإليامن قيد الفتك ،املؤمن ال يفتك"(((.

وقد وردت هذه الرواية يف املصادر الشيع ّية والسنّ ّية ،ومن مجلة ذلك يف مقتل أيب
وتالمذة مدرستهم

واألئمة املعصومني
وكان املنهج والسرية العمل ّية لرسول اهلل
ّ
-أيض ًا -عىل هذا النحو .ومن مجلة ذلك موقف مسلم يف مدينة الكوفة؛ فعندما جاء عبيد
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الطربي ،وتنزيه األنبياء.
خمنف ،وتاريخ
ّ

وحم ّبيه ،وكان

اهلل بن زياد لعيادة رشيك بن أيب األعور ،وهو من شيعة أيب عبد اهلل
مقي ًام يف دار هاين بن عروة ،وكان رشيك قد اتّفق مع مسلم عىل أن يتخ ّفى 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
فكرر رشيك اجلملة ثانية،
اهلل بن زياد ،تك ّلم رشيك هبذه اجلملة ،ولك ّن مسل ًام مل خيرجّ ،
ثم قال رشيك شعر ًا ّ
يفر من القفص ،ولك ّن مسل ًام مل
إن الصيد ّ
ومل خيرج مسلم أيض ًاّ .
فار ًا .وعندما سأل رشيك مسل ًام عن سبب
يلجأ إىل االغتيال .وفهم عبيد اهلل األمر وقام ّ

عدم قتله لعبيد اهلل ،أجابه مسلم ّ
بأن ذلك لرواية عن رسول اهلل « :اإليامن قيد الفتك،
واملؤمن ال يفتك»(((.

وتوجد يف التاريخ موارد أخرى ّ
تدل عىل ّ
لألئمة
أن السرية العمل ّية
ّ

أي عمل فيه اغتيال أو استغفال.
االجتناب عن ّ

كانت يف

وبالنتيجة :نستنتج من حرمة االغتيال يف اإلسالم حرمة استعامل أسلحة كأسلحة

الدمار الشامل التي تقتل الناس بشكل أعمى.

سادس ًا :قاعدة حرمة االعتداء:
اإلسالمي؛ وهو يشتمل عىل أحكام تكليف ّية ووضع ّية
يعترب االعتداء أحد عناوين الفقه
ّ
مؤسسة
(((
ّ
األزدي ،لوط بن حييى (أبو خمنف) :مقتل احلسني ،حتقيق :حممد هادي يوسفي غروي ،ترمجة :عيل الکرمي ،طّ ،2
دار الکتب1999 ،م ،ص.165
((( م.ن.
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كثرية .ومن مجلة تلك األحكام احلرمة التكليف ّية لتجاوز احلدّ يف استعامل األسلحة غري
التقليد ّية يف احلرب.

حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

ومن هناّ ،
فإن استعامل أسلحة الدمار الشامل ُيعدّ من املصاديق البارزة لالعتداء
قطع ًا .ويمكن -باالستناد إىل اآليات والروايات الدا ّلة عىل حرمة االعتداء يف ساحة
احلرب مع العدو -اإلفتاء بنحو اجلزم والقطع بحرمة استعامل أسلحة الدمار الشامل؛

مفسي الشيعة والسنّة.
كام استنتج ذلك كثري من رّ

 .1اآليات الواردة يف حرمة االعتداء:
أ .داللة اآليات:
ّ
إن اآليات الدالة عىل حرمة االعتداء واملنع عنه -باالستفادة من األدوات احلرب ّية

كثرية -منها[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ](((.

أهم اآليات املرتبطة بحرمة استعامل أسلحة الدمار الشامل ،حيث
وتُعدّ هذه اآلية من ّ

العدو من هذه
يمكن استفادة جمموعة من األصول والقواعد يف ما يرتبط باحلرب مع
ّ
اآلية ،ومن مجلة ذلك:

 أصل التناسب يف األسلحة احلرب ّية. -أصل التفكيك بني العدو املقاتل وغري املقاتل؛ أمثال :األطفال ،النساء ،الشيوخ،

168

املرىض ،اجلرحى ،قوات اإلسعاف ،وأمثاهلم .وكذلك احليوانات ،األشجار،
املزروعات ،والبيئة بشكل عا ّم .وطبق ًا هلذه اآليةّ ،
أي سالح يكون
فإن استعامل ّ

مصداق ًا للتعدّ ي والتجاوز عن احلدّ يعترب حرام ًا .كام حيرم -أيض ًا -توسعة احلرب

من ساحة املعركة إىل غريه؛ بام ّيؤدي إىل األذى واإلي��ذاء ،حتى لو كان إيذا ًء
((( سورة البقرة ،اآلية.190
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ألن النهي يف «ال تعتدوا» مطلق ،وهو يشمل ّ
للحيوانات والنباتات والبيئة؛ ّ
كل
اعتداء؛ حتى عىل البيئة.

اإلسالمي ،سواء الشيعة أم السنّة ،أمور ًا أخرى من
مفسي العامل
ّ
كثري من رّ
استنتج ٌ
اآلية مضاف ًا إىل ما تقدّ م ،وبمالحظة عدم التمكّن من التت ّبع التا ّم يف هذه املقالة ،فإنّنا

�أبحاث ودرا�سات

املفسين:
ب .آراء رّ

نكتفي باإلشارة إىل بعض املوارد:

الطباطبائي ّ
العدو ،ليس
أن حرمة توسعة احلرب وقتل غري املقاتلني من
يعتقد العالمة
ّ
ّ
من باب التخصيص ،بل ّ
ختصص ًا .ويقول يف
إن النساء واألطفال والشيوخ خارجون ّ
مقام بيان مصاديق «ال تعتدوا»ّ :
ألنا مصداق
إن احلرب قبل الدعوة إىل ّ
احلق حرام؛ هّ

لالعتداء(((.

ويرى آية اهلل مكارم الشريازي أنّه يستفاد من هذه اآلية -مضاف ًا إىل حرمة توسعة

احلرب إىل غري املقاتلني -عدم جواز االعتداء عىل امل��زارع والنباتات واملزروعات،
العدو ،أي ّ
إن احلرب
السم ّية لتسميم مياه رشب
وكذلك عدم جواز استعامل املواد
ّ
ّ
الكيميائ ّية واجلرثوم ّية حرام(((.

ويشري املقدّ س األردبييل يف ذيل اآلية إىل ّ
الرشوع
أن من مجلة مصاديق االعتداء املحرم
ُ
احلق
يف احلرب قبل رشوع العدو فيها ،وكذلك قتل الكافر املعاهد ،ودعوة العدو إىل ّ
وقتله بشكل غري مناسب(((.

مفسي الشيعة -حرمة استعامل أسلحة الدمار
مفسو أهل السنّة -مثل رّ
استفاد رّ
الشامل من عنوان االعتداء يف اآلية  190من سورة البقرة .ومن أمثلة ذلك ما ذهب
اإلسالمي ،ال ت ،ج ،2ص.61
مؤسسة النرش
ّ
((( انظر :الطباطبائي ،حممد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ال ط ،قم املقدّ سةّ ،
((( انظر :الشريازي ،نارص مكارم :تفسري نمونه (األمثل) ،ال ط ،طهران ،دار الکتب اإلسالم ّية1975 ،م ،ج ،2ص.19
حممد :زبدة البيان يف أحکام القرآن ،حتقيق :حممد الباقر البهبودي ،ال ط ،طهران ،مكتبة مرتضوي،
((( انظر :األردبييل ،أمحد ب 
ن ّ
ال ت ،ص.306
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الزحييل (وهو من علامء أهل السنة) يف «التفسري املنري» يف مقام بيان
إليه الدكتور وهبة
ّ
مصاديق االعتداء املحرم؛ حيث ذكر ّ
أن الرشوع يف احلرب ،وقتل املسلمني ،ومقاتلة

غري املقاتلني -أمثال :األطفال والنساء والشيوخ -وختريب البيوت ،وقطع األشجار،
وإحراق املزروعات ،وكذلك التعدّ ي يف هذه املوارد هو مورد كراهة اهلل وغضبه(((.

حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

 .2الروايات الواردة يف حرمة االعتداء:

توجد روايات كثرية عند الفريقني ّ
تدل -كآية االعتداء -عىل حرمة توسعة احلرب

من ساحة املعركة إىل املناطق غري احلرب ّية ،والتعدّ ي عىل غري املحاربني أو البيئة .وال فرق
يف ذلك بني األسلحة التقليد ّية وغري التقليد ّية.

أ .الروايات من طريق أهل البيت

:

ّ
إن الروايات املنقولة من طريق أهل البيت

أصناف .وسنكتفي بطائفة منها متتاز بجامع ّيتها:

يف هذا املجال كثرية ،وهي عىل عدّ ة

عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب ُع َمري عن معاوية
 -ما رواه حممد بن يعقوب عن ّابن عماّ ر ،قال أظنّه عن أيب محزة الثام ّيل عن أيب عبد اهلل

قال« :كان رسول

اهلل إذا أراد أن يبعث رس ّية دعاهم فأجلسهم بني يديه ،ثم يقول« :سريوا بسم
اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل وعىل ملة رسول اهلل ال تغلوا ،وال تمُ َ ِّثلوا ،وال تغدروا،

وال تقتلوا شيخ ًا فاني ًا وال صب ّي ًا وال امرأة ،وال تقطعوا شجر ًا إال أن تضطروا

إليها.(((»»...
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ّ :
«أن رسول اهلل إذا بعث

عيل
 -ما رواه جعفر بن حممد عن أبيه عن آبائه عن ّخاصة نفسه وبمن معه من املسلمني
جيش ًا أو رسية أوىص صاحبها بتقوى اهلل يف ّ
خري ًا وقال« :اغزوا بسم اهلل ويف سبيل اهلل وعىل م ّلة رسول اهلل ،وال تقاتلوا القوم
ّ
الزحييل ،وهبة بن مصطفی :التفسري املنيـر يف العقيدة والرشيعـة واملنهج ،ال ط ،بريوت ،دار الفکر املعارص،
((( انظر:
1418هـ.ق ،ج ،2ص.179
((( الطويس ،هتذيب األحكام يف رشح املقنعة ،م.س ،ج ،6ص.139-138

السنة  1العدد  2خريف 2016

حتتجوا عليهم ...وال تقتلوا وليد ًا وال شيخ ًا كبري ًا وال امرأة -يعني إذا مل
حتى ّ
يقاتلوكم -وال مت ّثلوا ،وال تغ ّلوا ،وال تغدروا»»(((.

ثم يقول« :اغزوا بسم اهلل ويف سبيل اهلل قاتلوا من
ّ
ثم أصحابه عا ّمةّ ،
خاصة نفسهّ ،
كفر باهلل ،وال تغدروا ،وال تغ ّلوا ،وال مت ّثلوا ،وال تقتلوا وليد ًا»»(((.

�أبحاث ودرا�سات

 -ما رواه عيل بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أيب عبد اهللعز ّقالّ :
وجل -يف
«إن النبي كان إذا أراد أن يبعث أمري ًا عىل رس ّية أمره بتقوى اهلل ّ

ب .روايات عن طريق أهل السنّة:
والروايات من طريق أهل السنّة كثرية ،ومنها للمثال:

 -عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك ّأن رسول اهلل قال« :انطلقوا باسم اهلل
وعلی م ّلة رسول اهلل ،ال تقتلوا شيخ ًا فاني ًا وال طف ً
ال وال صغري ًا وال امرأة ،وال
وضموا غنائمكم ،وأصلحوا ،وأحسنوا إن اهلل حيب املحسنني»(((.
تغ ّلوا،
ّ

 -أخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم عن ابن عباس يف قوله [وال تعتدوا]وكف
يقول« :ال تقتلوا النساء والصبيان وال الشيخ الكبري وال من ألقى السلم
ّ
يده ،فإن فعلتم ،فقد اعتديتم»(((.

 -عن سليامن بن بريدة عن أبيه قال كان رسول اهلل إذا أ ّمر أمري ًا عىل جيش أوثم قال« :اغزوا
رس ّية أوصاه يف ّ
خاصته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خري ًاّ ،
بسم اهلل يف سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا وال تغ ّلوا ،وال تغدروا ،وال
مت ّثلوا ،وال تقتلوا وليد ًا .وإذا لقيت عدوك من املرشكني ،فادعهم إىل إحدى ثالث

((( أبو حنيفة ،نعامنبن حممد التميمي املغريب :دعائم اإلسالم دعائم اإلسالم وذكر احلالل واحلرام والقضايا واألحكام ،ال ط،
اإلسالمي ،ج ،1ص.369
بريوت ،املکتب
ّ
ن يعقوب :الکايف ،ط ،4طهران ،دار الکتب اإلسالم ّية1407 ،هـ.ق ،.ج ،5ص.29
((( الکليني ،حممد ب 
((( البيهقي ،أمحد بناحلسني :السنن الکربی ،ال ط ،بريوت ،دار الفکر ،ال ت ،ج ،9ص90؛ الكويف ،املصنف ،م.س ،ج،7
ص654؛ ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل :االستذکار ،حتقيق :سامل حممد عطا؛ حممد عيل معرض ،ط ،1بريوت ،دار
الكتب العلم ّية2000 ،م ،ج ،5ص.33-32
((( السيوطي ،جاللالدين :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،ال ط ،بريوت ،مکتبة الثقافة ،ج ،1ص.205
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خصال»(((.

- -عن سليامن بن بريدة عن أبيه قال :كان رسول اهلل

إذا بعث أمري ًا عىل جيش

خاصة نفسه بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خري ًا ،فقال« :اغزوا بسم
أوصاه يف ّ

حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

اهلل ويف سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا وال تغ ّلوا ،وال تغدروا ،وال مت ّثلوا،
وال تقتلوا وليد ًا»(((.

 .3اآلراء الفقه ّية يف حرمة االعتداء:
أ .آراء فقهاء الشيعة:
رصح فقهاء الشيعة -استناد ًا إىل آية االعتداء ورواي��ات كثرية -بحرمة استعامل
ّ
مجاعي .وسوف نكتفي باإلشارة إىل بعض املوارد
اآلالت احلرب ّية التي تؤ ّدي إىل قتل
ّ

لكلامهتم ،وهي:

ّ
 «-وال جيوز قتال النساءْ ،وعاون أزواجه ّن ورجاهل ّن ،أمسك
فإن قاتلن املسلمني
عليه ّنْ ،
فإن اضطروا إىل قتله ّن ،جاز حينئذ قتله ّن ،ومل يكن به بأس»(((.
 «-وال جيوز قتل النساء وإن قتلن مع أهلهن ،إال أن يدعو إىل قتلهن رضورة ،وإندعت ذلك رضورة مل يكن به بأس»(((.

«- -ال جيوز قتل صبيان املرشكني إمجاع ًا وال نسائهم واملجانني منهم .روى اجلمهور
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((( ابن حنبل ،أمحد :مسند أمحد ،ال ط ،بريوت ،دار صادر ،ال ت ،ج ،9ص49؛ اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر :جممع
الكويف ،املصنّف ،م.س ،ج،7
الزوائد ،ال ط ،.بريوت ،دار الكتب العلم ّية1408 ،هـ.ق1988 /م ،ج ،5ص256؛
ّ
ص644؛ البيهقي ،السنن الکربی ،م.س ،ج ،6ص520؛ النسائي ،أمحد بن شعيب :سنن النسائي ،حتقيق :عبد الغفار
سليامن البنداري؛ کرسوي حسن ،ط ،1بريوت ،دار الکتب العلم ّية1411 ،هـ.ق ،ج ،5ص.241 ،172
الرتمذي ،حتقيق :عبدالرمحن حممد عثماين ،ط ،3بريوت ،دار الفکر1403 ،هـ.ق،
الرتمذي ،حممد بن عيسی :سنن
(((
ّ
ّ

ج ،2ص.431

((( الطويس ،النهاية يف جمرد الفقه والفتاوی ،م.س ،ص.292
الطرابليس ،عبد العزيز بن الرباجّ :
مؤسسة س ّيد الشهداء العلم ّية ،إشـراف :جعفر السبحاين ،قم املقدّ سة،
(((
املهذب ،إعدادّ :
ّ
اإلسالمي1406 ،هـ.ق ،ج ،1ص.303
مؤسسة النرش
ّ
ّ
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عن يونس بن مالك ّ
أن النبي قال« :انطلقوا باسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول
اخلاصة ما
اهلل  ،ال تقتلوا شيخ ًا كبري ًا فاني ًا وال صغري ًا وال امرأة» .ومن طريق
ّ
اهلل إذا أراد أن يبعث رسية دعاهم فأجلسهم بني يديه ثم يقول هلم« :سريوا
باسم اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل وعىل م ّلة رسول اهلل  ،ال تغلوا ،وال مت ّثلوا ،وال

�أبحاث ودرا�سات

رواه الشيخ يف احلسن عن أيب محزة الثام ّيل عن أيب عبد اهلل

قال« :كان رسول

تغدروا ،وال تقتلوا شيخ ًا فاني ًا وال صب ّي ًا وال امرأة ،وأ ّيام رجل من أدنى املسلمني

أو أفضلهم نظر إىل أحد من املرشكني فهو جار حتى أن يسمع كالم اهلل ،فإن
وألنم
تبعكم فأخوكم يف دينكم ،وإن أبى ،فاستعينوا باهلل عليه ،وابلغوا به مأمنه ،هّ

ليسوا من أهل املحاربة ،فال ينبغي قتلهم»(((.

 «-ال جيوز قتل املجانني وال الصبيان وال النساء منهم وإن أع ّن ،إال مع احلاجة»(((.كف عنهم إال
رتسوا ّ
 «-وال جيوز قتل املجانني والصبيان والنساء وإن أع ّن ،ولو ت ّمع الرضورة»(((.

عاونم (بتشديد النون)؛
 «-وال جيوز قتل املجانني وال الصبيان وال النساء منهم ولو هّإال مع االضطرار بال خالف أجده يف يشء من ذلك ،بل يف املنتهى اإلمجاع عليه

يف النساء والصبيان ،بل وعىل قتل النساء مع الرضورة ،مضاف ًا إىل ما سمعته من

رب ْي مجيل والثام ّيل وغريمها؛ بل يف رواية اجلمهور عن أنس بن مالك ّ
أن
خ َ
النبي قال :انطلقوا بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول اهلل  ،وال تقتلوا شيخ ًا
فاني ًا وال صغري ًا وال امرأة»(((.

((( العلاّمة احل ّليّ  ،احلسن بن يوسف (العالمة) :منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،حتقيق :حسني پيشنمـاز أحـرايب ،ط ،1ال م،
مطبعة احلاج أمحد آغا وحممود آغا1343 ،هـ.ق ،.ص.911
اإلسالمي،
مؤسسة النرش
ّ
((( العلاّمة احل ّليّ  ،احلسنبن يوسف :قواعد األحکام يف معرفة احلالل و احلرام ،ط ،1قم املقدّ سةّ ،
1413هـ.ق ،.ج ،1ص.486
القبييس ،ط ،1قم املقدّ سة ،مكتب اإلعالم
((( احل ّليّ  ،احلسن بن يوسف :تلخيص املرام يف معرفة األحکام ،حتقيق :هادي
ّ
اإلسالمي1421 ،هـ.ق ،.ص.80
ّ

النجفي ،جواهر الکالم يف رشح رشائع اإلسالم ،م.س ،ج ،21ص.73
(((
ّ
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 «-النهي عن قتل من ال يقاتل وال يعني يف احلرب عىل املسلمني :هنى رسولاهلل

عن قتل من ال يقاتل يف مكّة ،وهنى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ

الذين ال يقاتلون وال يعينون املقاتلني ولو بالتدبري والفكر .كام هنى عن قتل

العصفاء والوصفاء والرهبان واملقعد وأصحاب الصوامع الذين ال ّ
تدخل هلم يف
حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

حرب املسلمني بأي نحو»(((.

ب .آراء فقهاء أهل السنّة:
أفتى فقهاء أهل السنة ،مثل فقهاء الشيعة ،بحرمة استعامل أسلحة الدمار الشامل،

أي عمل يؤ ّدي إىل توسعة دائرة احلرب إىل املناطق غري احلربية ،وإىل التعدّ ي عىل
وحرمة ّ

غري املحاربني والبيئة؛ من قبيل :احليوانات واملزارع واألشجار وختريب البيوت ،وذلك
استناد ًا إىل اآليات والروايات .ونشري هنا إىل بعض هذه املوارد من كلامهتم ،وهي:

 فقهاء احلنفية:•«وال يقتلوا جمنون ًا ،وال امرأة ،وال صب ّي ًا ،وال أعمى ،وال مقعد ًا ،وال مقطوع
اليمني ،وال شيخ ًا فاني ًا»(((.
•«وال يقتلوا امرأة ،وال صب ّي ًا ،وال شيخ ًا فاني ًا ،وال مقعد ًا ،وال أعمى؛ ّ
ألن
الشق
املبيح للقتل عندنا هو احلراب وال يتح ّقق منهم ،وهلذا ال يقتل يابس ّ
واملقطوع اليمنى واملقطوع يده ورجله من خالف»(((.

•«ال ينبغي أن يقتل النساء من أهل احلرب وال الصبيان وال املجانني وال
الشيخ الفاين؛ لقوله تعاىل[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] .وهؤالء ال
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اإلسالمي1411 ،هـ.ق ،ص.91
مؤسسـة النرش
ّ
((( أمحـدي ميانـجي ،عيل :األسيـر يفاإلسـالم ،ط ،1قم املقدّ سةّ ،
ّ
احلنفي ،عبد اهلل بن حممود :االختيار لتعليل املختار ،تعليق :عبد اللطيف حممد عبد الرمحن ،ط ،1بريوت ،دار
املوصيل
(((
ّ
الکتب العلم ّية1419 ،هـ.ق ،ج ،4ص.128
((( الشوکاين ،حممد :فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،ال ط ،بريوت ،دار ابن حزم1421 ،هـ.ق،
ج ،12ص.412
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يقاتلون ،وحني استعظم رسول اهلل قتل النساء أشار إىل هذه بقوله :هاه ،ما
كانت هذه تقاتل! أدرك خالد ًا وقل له :ال تقتل ّن ُذ ّر ّية وال عسيف ًا»(((.

•«وال جيوز قتل نسائهم وال صبياهنم إذا مل يقاتلوا؛ ملا روى ابن عمر -ريض
اهلل عنهّ -
أن رس��ول اهلل هنى عن قتل النساء والصبيان ،وال جيوز قتل

�أبحاث ودرا�سات

 -فقهاء الشافع ّية:

اخلنثى املشكل؛ ألنه جيوز أن يكون رج ً
ال وجيوز أن يكون امرأة ،فلم يقتل مع

الشك»(((.

•«وال جيوز ألحد من املسلمني أن يعمد قتل النساء والولدان؛ ّ
ألن رسول اهلل

عمه ّ
أن
هنى عن قتلهم .أخربنا سفيان عن
ّ
الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن ّ

رسول اهلل هنى الذين بعث إىل ابن أيب احلقيق عن قتل النساء والولدان»(((.

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

الحتامل أنوثته»(((.

•«قوله «هنى 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»(((.

الرسخيس ،حممد بن أمحد :رشح السري الکبري ،ال ط ،القاهرة ،رشکـة اإلعـالنات الرشق ّية1971 ،م ،ج ،1ص-449
(((
ّ
.450
النووي ،حمييالدين :املجموع ،ال ط ،بريوت ،دار الفکر ،ال ت ،ج ،19ص.295
(((
ّ
الشافعي ،حممد بن إدريس :األم ،ط ،2بريوت ،دار الفکر1403 ،هـ.ق ،ج ،4ص.254-252
(((
ّ
العريب1958 ،م ،ج ،45ص.223-222
الرشبيني ،حممد بن أمحد :مغني املحتاج ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
(((
ّ
ّ
العريب1407 ،هـ.ق1987 /م ،ج ،12ص.48
النووي ،حميي الدين :رشح صحيح مسلم ،ال ط ،بريوت ،دار الكتاب
(((
ّ
ّ
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 فقهاء احلنابلة:•«وال تُقتَل امرأة وال شيخ فان ،وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي ،وروي
ذلك عن أيب بكر الصدّ يق وجماهد ،وروي عن ابن عباس يف قوله -تعاىل:-

حرمة ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل -درا�سة فقه ّية ا�ستدالل ّية مقارنة-

[ﯵ ﯶ ] يقول :ال تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبري»(((.

صبي وال امرأة وال راهب وال شيخ فان وال
•«مسألة «وإذا ظفر هبم مل يقتل
ّ
أعمى ال رأي هلم ،إال أن يقاتلوا» :إذا ظفر بالك ّفار مل جيز قتل صبي مل يبلغ
بغري خالف؛ ملا روى ابن عمر -ريض اهلل عنهامّ -
أن النبي
ّ
وألن الصبي يصري رقيق ًا بالسبي نفسه ،ففي
النساء والصبيان .متّفق عليه؛
هنى عن قتل

قتله إتالف املال ،وإذا سبي منفرد ًا صار مسل ًام ،فإتالفه إتالف من يمكن
جعله مسل ًام»(((.

•«وال جيوز قتل نسائهم وصبياهنم؛ ملا روى ابن عمر عن النبي أنه هنى عن
قتل النساء والصبيان .متفق عليه؛ وألهنام يصريان رقيق ًا وماالً للمسلمني،
فقتلهام إتالف ملال املسلمني ،وال قتل شيخ فان؛ ملا روي عن النبي أنه قال:
ال تقتلوا شيخ ًا فاني ًا وال طف ً
ال وال امرأة .رواه أبو داوود؛ وألنه ال نكاية له
يف احلرب أشبه املرأة ،وال قتل َز ِم ٍن وال أعمى؛ ألهنام يف معنى الشيخ الفاين،
وال راهب؛ ملا روي عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -أنه أوىص يزيد

ابن أيب سفيان حني بعثه إىل الشام فقال« :ال تقتلوا الولدان وال النساء وال
الشيوخ ،وستجدون قوم ًا حبسوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم» ،وال قتل

ّ
الشك ،ومن قتل من
خنثى مشكل؛ ألنه حيتمل أنه امرأة فال جيوز قتله مع
هؤالء ك ّلهم قتل»(((.
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العريب ،ال ت ،ج ،10ص.542-541
((( ابن قدامة ،عبد اهلل :املغني ،ال ط ،بريوت ،دار الکتاب
ّ
العريب ،ال ت ،ج ،10ص.400
((( ابن قدامة ،عبدالرمحن :الرشح الکبري ،ال ط ،بريوت ،دار الکتاب
ّ
((( ابن قدامة ،عبد اهلل :الکايف يف فقه ابن حنبل ،حتقيق :عيل أصغر مرواريد ،ال ط ،ال م ،دار الرتاب ،ج ،4ص.122

 -فقهاء املالك ّية:
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صح من هنيه -عليه الصالة والسالم -عن
•«وال يقتل النساء وال الصبيان؛ ملا ّ
•«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

�أبحاث ودرا�سات

قتلهم»(((.

به ،وهنى عن قتل العسيف وهو األج�ير .ويف مسلم هنى عن قتال النساء
النسائي« :ال تقتلوا ذرية وال عسيف ًا»»(((.
والصبيان ،ويف
ّ

 -فقهاء الظاهر ّية:

•«مسألة «وال ّ
حيل قتل نسائهم وال قتل من مل يبلغ منهم إال أن يقاتل أحد ممن
منجى منه إال بقتله ،فله قتله حينئذ .روينا من طريق
ذكرنا فال يكون للمسلم
ً

البخاري نا أمحد بن يونس الليث -هو ابن سعيد -عن نافع أن ابن عمر أخربه
ّ
ّ
أن امرأة وجدت يف بعض مغازي النبي مقتولة ،فأنكر رسول اهلل قتل
النساء والصبيان»(((.

خامتة:
األو ّيل ،واألصول الرادعة؛ من قبيل :حرمة
نستنتج ممّا تقدّ م من مقتىض األصل ّ

للعدو ،وحرمة استعامل اآلالت احلارقة ،وحرمة االغتيال،
تسميم املناطق املأهولة
ّ
وحرمة التعدّ ي؛ عىل نحو النتيجة القطع ّية واملس ّلم هبا؛ حرمة استعامل األسلحة غري
التقليد ّية النوو ّية واجلرثوم ّية والكيميائ ّية بأنواعها املختلفة ،وهو ما عليه اتّفاق ،بل تسامل

فقهاء مذاهب املسلمني ،سواء فقهاء اإلمام ّية ،أم املالك ّية ،أم احلنف ّية ،أم الشافع ّية ،أم

احلنابلة ،أم الظاهر ّية.

األزهري ،صالح عبد السميع :الثمر الداين يف تقريب املعاين ،ال ط ،بريوت ،املکتبة الثقاف ّية ،ال ت ،ص.414
((( آيب
ّ
ّ
حجي ،ال ط ،بريوت ،دار املغرب1994 ،م ،ج ،3ص.398-397
(((
القرايف ،أمحد بن إدريس :الذخرية ،حتقيق :حممد ّ
((( ابن حزم ،عيلبن أمحد :املحلىّ  ،ال ط ،بريوت ،دار الفکر ،ال ت ،ج ،7ص.296

177

