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دور املبادئ والقواعد اإلسامّية 
يف تطوير القانون الدويّل اإلنسايّن

الدكتور حممد رمحاين؛ جواد زروندي)١)

خاصة املقالة:

من  حيوي  ملا  والعمق؛  الشمولّية  بصفة  اإلسالمّي  واحلقوقّي  الفقهّي  النظام  يّتسم 
أحكام وحقوق خمتلفة يف مجيع جوانب احلياة الفردّية واالجتامعّية؛ ومن هذه اجلوانب: 
موضوع احلرب والقتال؛ حيث نجد فيه بياًنا ملبادئ وأحكام وحقوق كفيلة بتأمني قوانني 

دولّية إنسانّية من جهٍة، واملنع من تضييع احلقوق من جهة أخرى.

املتحاربني  بني  للعالقات  الناظمة  اإلسالمّية  والقواعد  املبادئ  املقالة  هذه  وتتناول 
واملتقاتلني، ودورها يف احلّد من نتائج احلرب وآثارها اخلطرية واهلّدامة عىل اإلنسانّية، 
وضامن حقوق املدنّيني واملتقاتلني والبيئة عىل حّد سواء؛ من خالل بيان الرؤية اإلسالمّية 
وخصائصها يف هذا املجال، وأبرز األصول احلاكمة يف الرؤية اإلسالمّية للحرب والقتال، 

وأبرز األحكام والقواعد الفقهّية الضامنة حلقوق اإلنسان والبيئة.

))) باحثان يف الفكر اإلسالمّي، من إيران.
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كلامت مفتاحّية:

اإلسالم، الدول، اإلنسان، البيئة، احلرب، الفقه، احلقوق، املبادئ، القواعد، القانون 
الدويّل اإلنسايّن، ...

مقّدمة:

باملفّكرين  حدا  ما  املسّلحة؛  احلروب  من  كثرًيا  العصور  مّر  عىل  البرشّية  شهدت 
والدفاع عن حقوق  رقعتها،  اّتساع  من  للحّد  وقواننَي  أن يضعوا أصواًل  إىل  واملهتّمني 
املدنّيني والبيئة، والتقليل من املصائب والدمار املرتتب عليها، وكان ذلك حتت عنوان 
ما يسّمى ب�»القوانني الدولّية اإلنسانّية«. وبفعل تدوينهم للمواثيق املختلفة وترشيعهم 
بعض األصول والقوانني؛ كانوا ناجحني نسبيًّا يف جمال وضع القوانني مع فشل يف مقام 

العمل!

التوحيدّية،  األديان  تعاليم  يف  جذوًرا  والقوانني  األصول  هلذه  أّن  من  الرغم  وعىل 
جهة،  من  لإلسالم  املعادية  اجلهات  من  السلبية  الدعاية  كثافة  فإّن  اإلسالم،  والسّيام 
صورة  تشويه  إىل  أّديا  وفروعه-  القاعدة  -كتنظيم  املسلمة  اجلامعات  بعض  وإرهاب 
الدويّل  القانون  ضّد  أّنه  عىل  وتصويره  اإلنسانّية«،  الدولّية  ب�»القوانني  املنادي  اإلسالم 

اإلنسايّن، بل دين العنف والسيف!

لذا ينبغي عىل املفّكرين وأصحاب الرأي أن يبيِّنوا للعامل أمجع دور األحكام والقواعد 
اإلسالمّية يف تطوير القوانني الدولّية اإلنسانّية وتعميقها، وقد جاءت هذه املقالة بصدد 

الكشف عن معامل القانون الدويّل اإلنسايّن وخصائصه يف الرؤية اإلسالمّية.

: تاريخ القوانني الدولّية: أوالاً

طبيعة  عن  الكشف  يف  بالًغا  دوًرا  اإلنسانّية  الدولّية  القوانني  تاريخ  معرفة  تؤّدي 
علينا  حيّتم  بام  منه؛  املستلهمة  املعطيات  أمّهّية  خيفى  وال  وخصائصها،  الدولّية  القوانني 

إلقاء نظرة عابرة عليه.



السنة ٢ العدد ٣ شتاء - ربيع ٢٠١7

(4(

ات
ا�س

ودر
ث 

حا
اأب

االجتامعّية  املفاهيم  أقدم  من  أقسامه-  -بجميع  اإلنسايّن  القانون  مفهوم  وُيعّد 
والسياسّية عراقة؛ حيث متتّد جذوره يف الفطرة التي أودعها اهلل يف بني البرش.

ويرى بعض الباحثني أّن أصل القانون الدويّل اإلنسايّن الذي يشتمل عىل جمموعة من 
القوانني املحّلّية والعاملّية، واحلاكم عىل أداء اجليوش حني احتدام الرصاعات املسّلحة؛ 
كان  حيث  البرشّي؛  التاريخ  قدم  إىل  يرجع  واملدنيني؛  الضحايا  حقوق  محاية  لضامن 
الذين  السومرّيني،  نظري  القديمة  الشعوب  بني  القديمة، وحّتى  موجوًدا يف احلضارات 

كان لدهيم منّظمة حلقوق اإلنسان))).

األزمان،  غابر  إىل  بقدمه  يعود  اإلنسايّن  الدويّل  القانون  تاريخ  أّن  من  الرغم  وعىل 
ولكّن تبلوره وتكامله يكمن يف ظّل األديان التوحيدّية؛ وخصوًصا اإلسالم.

الئحة  أصدر  َمن  أّول  أّن  من  املعارصين  الباحثني  بعض  يراه  ما  مع  يتناىف  وهذا ال 
حقوق اإلنسان هو كوروش)))؛ وذلك لألمور اآلتية:

يرى كثرٌي من العلامء واملدّققني أّن كوروش الكبري الذي ولد سنة 8)5 قبل امليالد،  -
وأجهز عىل مدينة بابل يف عهد نبوخذنرّص، وأسقط هذا السلطان الظامل؛ هو ذو 
القرنني نفسه الذي مدحه القرآن. وينقل العالمة الطباطبائي قول »رس أمحد خان 
أيب  موالنا  هذا  يف  معه  ويّتفق  نفسه؛  الكبري  كوروش  هو  القرنني  ذا  إّن  اهلندّي« 
الكالم؛ وزير الثقافة اهلندّي. وقد كتب يف هذا الصدد كتاًبا أسامه »كوروش الكبري 
وقد  االّدعاء وسقمه))).  هذا  يف سالمة  الكالم  من  كثرٌي  ثّمة  نعم،  القرنني«.  ذو 
أشكل بعض أصحاب الرأي بعّدة وجوه؛ منها: أّن كوروش الكبري هو أسطورة 
رصف  ُبغية  منهم؛  الشيعة  وخصوًصا  للمسلمني،  إهلاًء  ُصنعت  هلا؛  وجود  ال 

انتباههم عن حضارتم الشاخمة.

))) انظر: »تدوين حقوق برشدوستانه بني امللىل ومفهوم اسالمى آن«، جملة بحوث الشهيد هبشتي )بالفارسية(.
))) انظر: أرسطو: سياست، ترمجة: محيد عنايت، ال ط، ال م، ال ت، ص))).

جلامعة  التابعة  اإلسالمّي  النرش  مؤّسسة  املقّدسة،  قم  ط،  ال  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  حسني:  حممد  الطباطبائي،  انظر:   (((
املدّرسني، ال ت، ج))، ص)9)-96).
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بدين زرادشت،  - يدين  الكبري كان  أّن كوروش  التارخيّية  القرائن والشواهد  تفيد 
أّن  التوراة  يف  ورد  زرادشت؛  وبعد  دينه.  لتعاليم  طبًقا  الالئحة  هذه  أصدر  وقد 
النبي موسى أصدر عرشة أوامر؛ أربعة منها يف اهلل، وسّتة يف حقوق اإلنسان؛ 
ومن هذه البنود: النهي الشديد عن القتل)))؛ وهو ُيعّد قانوًنا إنسانيًّا. وقد ُبنيت 
هذه  من  كثري  ورد  كام  واحللم؛  والتسامح  املحّبة  عىل  عيسى  النبي  تعاليم 

القوانني اإلنسانّية يف إنجيل مّتى))).

اإلسالمّي  الدين  بقوانني  منوٌط  وكيًفا-  -كامًّ  ورقّيها  اإلنسانّية  القوانني  تكامل  إّن 
احلنيف وتعاليمه وتوجيهات مَحََلته وسريتم.

وقد ابتدأ تدوين القوانني الدولّية اإلنسانّية بالشكل الذي بني أيدينا يف سنة 949)م، 
واستمّر تكاملها قانونيًّا إىل وقتنا احلارض.

بحث  إىل  حيتاج  زرادشتيًّا؛  كونه  أو  ك��وروش،  وج��ود  فإثبات  ح��ال،  كّل  وعىل 
األديان  اإلنسانّية؛ وهو  القوانني  بيان مصدر هذه  هو  البحث  هذا  واملقصود من  آخر، 

التوحيدّية))).

ثانياًا: املبادئ األساسّية واإلسامّية يف احلرب:

إّن ما ُيطرح اليوم يف املحافل الدولّية، ويسّمى »قوانني دولّية إنسانّية« هلو نزر يسري 
من ذلك املعني اإلهلّي الذي ال ينضب؛ من تعاليم ساموّية، وإرشادات وحيانّية ألديان 

ا بقوانني إنسانّية. توحيدّية وديانة إسالمّية تصدح حقًّ

وُيعّد القرآن والسنّة، والسّيام السرية العملّية للمعصومني اخلاّصة باحلرب؛ املنبع 
الغنّي لألصول والقواعد التي تتضّمن قوانني دولّية إنسانّية.

))) انظر: سفر اخلروج، الباب0).
))) انظر: اإلصحاح 5، اآليات 8)-48.

))) انظر: اآلشتياين، جالل الدين: زرتشت، ال ط، ال م، ال ت، ص7)).
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وإراقة  املدّمرة،  احلروب  يف  البرشّية  توّرط  من  احلّد  يف  البالغ  األثر  األصول  وهلذه 
الدماء، واالعتداء عىل حقوق املدنّيني؛ ومنها:

١. أصل حمورّية التكليف يف اجلهاد:

حيتّل اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل- الصدارة يف ثقافة اإلسالم؛ باعتباره تكليًفا وعبادة 
الرشوط  من  جمموعة  مراعاة  من  لإلنسان  بّد  ال  والتي  واجللّية،  الواضحة  أمّهّيتها  هلا 
والفخر  والعجب  اهلوى  عن  االبتعاد  واإلخ��الص،  القربة،  قصد  وهي:  قصدها؛  يف 
عىل  احلصول  االنتقام،  الغضب،  مثل:  الرديئة؛  النفسّية  البواعث  واجتناب  واالمتنان، 
أّنه  عىل  العمل  هذا  إىل  ينظر  أن  املجاهد  فعىل  الدنيا؛  أموال  ونيل  االجتامعّية،  املواقع 

مقّدس.

النّية والقصد، سوف يلتزم اإلنسان املجاهد  وعند حتّقق هذه الرشوط عىل مستوى 
من  قصده  ألّن  اإلنسانّية؛  املنّظامت  يف  هبا  املرّصح  واملواثيق  واألصول  بالقواعد  أكثر 
األذى  ورفع  واالستبداد،  الظلم  ودفع  والعدل،  القسط  وإقامة  اهلل  رىض  هو  احلرب 

واملعاناة عن املظلومني، وليس االنتقام والتسّلط!

ومدعاة  العبادة  من  نحًوا  العدو  مع  احلرب  تعّد  كثرية  وروايات  آيات  وردت  وقد 
إىل حّب اهلل؛ منها: قوله تعاىل:{ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې...})))، {ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}))).

، وهو جالس  ومن الروايات املأثورة؛ ما رواه أبو ذّر، قال: دخلت عىل رسول اهلل
إىل  أحّب  األعامل  أّي  اهلل،  رسول  يا  قلت:  خلوته...  فاغتنمُت  وحده،  املسجد  يف 

))) سورة التوبة، اآلية 9).
))) سورة الصف، اآلية 4.
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: »إيامن باهلل وجهاد يف سبيله«)))، وما رواه أبو هريرة، قال: سأل رجل  اهلل، فقال
سبيل  يف  »اجلهاد  قال:  ثّم  قال:  باهلل«.  »إيامن  قال:  أفضل؟  األعامل  أّي   : اهلل رسول 

اهلل«))).

وغريمها من الروايات التي يظهر منها أّن اجلهاد يف سبيل اهلل عبادة مّقدسة ال خيتلج 
للتكليف  أداء  هو  فيها  املشاركة  بل  ظلاًم؛  تتضّمن  كي  والدنيوّي،  النفيّس  اجلانب  فيها 

وتلبية لألمر اإلهلّي.

٢. مبدأ االمتناع عن احلرب:

ومن اآلداب األخرى يف احلرب -وهي من املبادئ األساس التي هلا أثرها يف احلّد 
من كثري من الويالت- هو أّن املسلم ال ينبغي أن يبدأ القتال، وما مل يبدأ العدّو ال يبادره 
به. والروايات يف ذلك كثرية؛ منها: ما روي عن اإلمام عيل يف مواضع عّدة؛ منها: 
حّتى  إّياهم  وترككم  حّجة،  عىل  اهلل  بحمد  فإّنكم  يبدؤوكم؛  حتى  القوم  تقاتلوا  »وال 
يبدؤوكم حّجة أخرى لكم عليهم«))). ويف بيان آخر له: »عليك بالتأيّن يف حربك، وإّياك 

والعجلة«)4). ويف رسالته إىل مالك األشرت: »إّياك وأن تبدأ القوم بقتال«)5).

فاملستفاد من هذه األوامر أّن اإلسالم ال يريد اخلوض فيها؛ بل يدعو املسلمني إىل 
الكشح عنها مع اإلمكان؛ فاحلرب ليست من أولوّيات اإلسالم؛ بل ينظر إليها بحذر. 
وبعبارة أخرى: األصل يف اإلسالم هو عدم احلرب، وال يدخل فيها؛ إال إذا مل جيد عن 

ذلك حميًدا.

))) ابن بابويه، حممد بن عيل بن احلسني )الصدوق(: اخلصال، تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري، ال ط، قم املقّدسة، مؤّسسة 
النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدّرسني، )40)ه�.ق/ )6))ه�.ش، أبواب العرشين، ح))، ص))5.
))) النسائي، أمحد بن شعيب: سنن النسائي، ط)، بريوت، دار الفكر،  48))ه�.ق/ 0)9)م، ج6، ص9).

))) الكويف، أمحد بن أعثم: الفتوح، حتـقيق: علي شريي، ط1، بريوت، دار األضواء، 1411هـ.ق، ج3، ص32.
النرش  املقّدسة، مؤّسسة  الغفاري، ط)، قم  أكرب  تع�ليق: عيل   ، الرسول آل  العقول عن  احلّراين، احلسن بن عيل: حتف   (4(

اإلسالمّي، 404)ه�.ق/ )6))ه�.ش، ص)9).
البالغة )اجلامع خلطب اإلمام عيل ورسائله وحكمه(، شح: ميثم  العلوّي: هنج  )5) الرشيف الريض، حممد بن احلسني 

البحراين، ط)، قم املقّدسة، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ج4، ص)8).
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٣. مبدأ طلب اخلري للعدّو:

اإلنسان  وتريّب  احلرب  يف  اإلسالم  ثقافة  عليها  تؤّكد  التي  اآلداب  مجلة  من  وهو 
بيته  وأهل  اهلل  الواردة عن رسول  األدعية  نجده جليًّا يف نصوص  ما  عليها؛ وهو 
عبارات  حتوي  والتي  املعركة؛  ويف  العدو،  رؤية  وعند  احلرب،  قبل   ، املعصومني
ماّدّية؛ فبعض  بطريقة  يفّكر  النفوس؛ وخصوًصا من  تقبلها بعض  ومضامني سامية ال 
هذه األدعية ناظرة إىل مبادئ حقوق اإلنسان وقواعدها، بل إىل ما هو أعىل وأسمى منها؛ 
العدّو  مع  بذيء  بكالم  تفّوهوا  أصحابه  أّن  سمع  عندما  عيل  اإلمام  صنعه  كالذي 
والدعاء هلم  السّيئة،  أفعاهلم  ِذْكر  إىل  منعهم من ذلك، ودعاهم  يف معركة صّفني، وقد 

بالسالمة واهلداية؛ بداًل من التفّوه بألفاظ بذيئة!

وتكون  احلّق  إىل  أقرب  يكونون  إهّنم  ألصحابه  يقول  أن  عيل  اإلمام  أراد  فقد 
وبذيء  بالسباب  التفّوه  عن  وانتهوا  السّيئة،  عدّوهم  أفعال  ذكروا  إذا  أتّم؛  حّجتهم 
الكالم، وقالوا مكان ذلك: »اللهّم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، 
هَلج  والعدوان من  الغّي  ويرعوي عن  َجِهله،  َمن  احلّق  َيْعِرف  واهدهم من ضاللتهم؛ 

به«))).

ويستنبط من هذا الدعاء مسائل عّدة؛ هي:

ال ُيسمح بالكالم البذيء مع العدّو؛ ألّنه أمر قبيح، حّتى يف حال احلرب. -

البدء  - قبل  غفلته  من  وإيقاظه  احلّق،  طريق  إىل  وهدايته  العدّو  نصح  من  بّد  ال 
باحلرب.

اهلدف من احلرب هو إمتام احلّجة، ال االنتقام واالنتصار الظاهرّي. -

من األصول والقواعد حفظ دماء اآلخرين -حّتى العدّو- أثناء احلرب. -

))) الرشيف الريض، هنج البالغة، شح: حممد عبده، ط)، قم املقّدسة، دار الذخائر، ))4)ه�.ق/ 70))ه�.ش، ج)، اخلطبة 
06)، ص86).
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السالم هو األصل، واحلرب أمر فرعّي واضطراري جُيتنب قدر االستطاعة. -

ا يف ساحة القتال؛ باعتباره  - ال يمكن جتاوز طلب اخلري لآلخر، حّتى لو كان عدوًّ
أصاًل أساًسا عند املسلمني.

٤. مبدأ حمورّية احلّق:

جيد املتأّمل يف تاريخ احلروب وحارضها حروًبا يندى هلا جبني البرشّية؛ ألهّنا تبتغي 
-كاالحتالل،  النفسّية  األهواء  حيث  اإلنسانّية؛  والقوانني  احلقوق  عن  بعيدة  أهداًفا 
الربيئة  الدماء  إراقة  ذلك  كّلف  وإْن  احلاكمة،  هي  والسيطرة-  والتوّسع،  واالنتقام، 

وارتكاب أبشع األفعال!

لكن متحّري احلقيقة جيد أّن الباعث واألصل احلاكم عىل اجلهاد يف الثقافة اإلسالمّية 
هو إعالء كلمة احلّق والدفاع عنه.

والفطرة  السليم  العقل  ينسجم مع  الذي  احلّق  العدو  َقبَِل  فإذا  وعىل هذا األساس، 
السليمة؛ صارت نفسه وماله وعرضه حراًما، وحفظها واجًبا؛ فضاًل عن حرمة القتال 

معه بعد ذلك؛ ألّن يف ذلك نقٌض للغرض.

ويمكن هلذا األمر أن يؤّدي دوًرا بارًزا ومهامًّ يف مجلة األصول والقواعد التي تردع عن 
التعّرض ملن هو خارج إطار الرصاع -كاجلرحى، واألرسى، واألطفال، والَعجَزة- من 
الرجال أو النساء واملرىض، بل يمكن أن حيفظ هذا األصل العدّو نفسه يف ساحة القتال.

قال:  أّنه  النبي  عن  روي  ما  منها:  ذلك؛  يؤّيد  ما  املأثورة  الروايات  يف  ورد  وقد 
قالوها، فقد حرم عيّل دماؤهم  فإذا  إله إال اهلل؛  يقولوا ال  الناس حّتى  ُأقاتل  أن  »ُأمرت 

وأمواهلم«))).

، تصحيح وتعليق وتقديم: حسني األعلمي،  ))) ابن بابويه القمي، حممد بن عيل بن احلسني )الصدوق(: عيون أخبار الرضا
إسامعيل:  بن  حممد  البخاري،  ص70؛  ج)،  984)م،  404)ه�.ق/  للمطبوعات،  األعلمي  مؤّسسة  بريوت،  ط،  ال 

صحيح البخاري، ال ط، بريوت، دار الفكر، )40)ه�.ق/ )98)م، ج4، ص6.
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الغدر واالستغفال: 5. مبدأ عدم 
من التكتيكات املّتبعة يف احلروب القديمة واحلديثة: مباغتة اخلصم، والغارات غري 
يف  األفعال  هذه  مثل  عىل  التوبيخ  ورد  وقد  ديننا.  تعاليم  منه  متنع  ما  وهذا  اإلنسانّية. 
الروايات؛ منها: ما رواه عّباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: »ما بّيت 

ا قّط لياًل«))). رسول اهلل عدوًّ

التغّلب  قبل  احلرب  يف  اهلدف  أّن  عىل  شاهدة  الروايات  من  وغريها  الرواية  هذه 
الغفلة  من  وإخراجهم  العدّو،  مجلتهم  ومن  الناس؛  هداية  هو  الظاهر  يف  العدو  عىل 
بالغة يف  بأمّهّية  الظاهر- ال حيظى  أّن هذا األصل -حسب  الرغم من  والضاللة. وعىل 
املوضوع املبحوث، ولكْن يمكن استنباط عّدة بنود قانونّية إنسانّية منه، فإذا كان أئّمتنا 
ال جيوز عندهم أن ُيقتل العدّو الذي يريد التجاوز بغتة هبذا الشكل؛ فمن األوىل أهّنم ال 
يسمحون بقتل األبرياء -كاألطفال، والنساء، واملرىض، واجلرحى، وحّتى احليوان- أو 

استعامل األسلحة الفّتاكة؛ كالقنبلة الذّرّية والكيميائّية!

6. مبدأ منع االستفادة من األسلحة غري املتعارفة:

هنت الروايات عن تسميم مياه العدّو، وهذا ُيعّمم إىل كّل سالح من أسلحة الدمار 
الشامل؛ لوحدة املاِلك.

7. مبدأ احرتام الزمان واملكان املقّدسني:

بالزمان  متعّلقة  خاّصة  وأحكام  خاّص  احرتام  اإلسالمّية  الثقافة  يف  يوجد 
شهر  وليلتها،  اجلمعة  يوم  املسجد،  منها:  كثرية،  ذلك  عىل  والشواهد  واملكان، 
اخلاّصة  األحكام  مجلة  ومن  وغريها.  شعبان،  شهر  رجب،  شهر  املبارك،  رمضان 
هبا عىل ما جاء يف اآليات والروايات: النهي عن القتال يف األشهر احلرم األربعة؛ 

ھ  ھ  ہ  {ہ  تعاىل:  قال  وحمّرم.  احلّجة،  ذو  القعدة،  ذو  رجب،  وهي: 

))) الكليني، حممد بن يعقوب: الكايف، تعليق: عيل أكرب الغفاري، ط)، طهران، دار الكتب اإلسالمّية، 67))ه�.ش، ج5، 
كتاب اجلهاد، باب وصية رسول اهلل وأمري املؤمنني يف الرسايا، ح)، ص8).



(48

ين
�سا

لإن
يل ا

دو
ن ال

انو
الق

ير 
طو

يف ت
ّية 

الم
لإ�س

د ا
اع

قو
وال

دئ 
ملبا

ر ا
دو

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ھ})))، {ٺ  ھ 
ڦ ڄ ڄ ڄ}))). ڦ  ڦ   * ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

وروي أّن النبي كان يأبى دائاًم أْن حيارب عند طلوع الفجر؛ بل كان يبدأ عند شوق 
الشمس، ومع منتصف اليوم يتوّقف إىل زوال الشمس؛ وعندها حيارب إىل العرص، وال 
حيارب إاّل بعد صالة العرص، ويدعو املجاهدين إىل الصالة. ووردت سريته يف روايات 

الفريقني أّنه كان حيرتم األماكن املقّدسة يف احلروب؛ كالصوامع وأماكن العبادة))).

تزول  يقاتل حّتى  املؤمنني ال  أمري  قال: »كان  أّنه  الصادق  وروي عن اإلمام 
الشمس؛ ويقول: »ُتفتح أبواب السامء، وتقبل الرمحة، وينزل النرص«. ويقول: »هو أقرب 

إىل الليل، وأجدر أن يقّل القتل«)4).

8. مبدأ إمتام احلّجة:

أّكدت الرشيعة اإلسالمّية عىل أّن أحد املبادئ املحورّية يف احلرب هو دعوة الطرف 
اآلخر إىل اإلقبال إىل احلّق والعزوف عن الباطل والظلم، فإذا مل تتّم احلّجة عىل املقاتِل ومل 
يّتضح احلّق له؛ ال ُيبَتَدأ بحرٍب؛ فمن آداب احلرب أن تتّم دعوة العدو إىل احلّق باملنطق 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  {ې  تعاىل:  قال  مقاتلته.  قبل  واالستدالل 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ})5). 

: بعثني رسول اهلل إىل اليمن؛  : »قال أمري املؤمنني وروي عن اإلمام الصادق
ا حّتى تدعوه، وايم اهلل؛ ألْن هيدي اهلل عىل يديك رجااً  وقال يل: »يا عيل، ال تقاتلّن أحداً

))) سورة التوبة، اآلية 5.
))) سورة البقرة، اآليتان )9)-)9).

)40)ه�.ق/  الفكر،  دار  بريوت،  ط)،  عثامن،  حممد  الرمحن  عبد  حتقيق:  الرتمذي،  سنن  عيسى:  بن  حممد  الرتمذي،   (((
)98)م، ج)، ح)66)، ص)8.

)4) الكليني، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب وصية رسول اهلل وأمري املؤمنني يف الرسايا، ح5، ص8).
)5) سورة التوبة، اآلية 6.



السنة ٢ العدد ٣ شتاء - ربيع ٢٠١7

(49

ات
ا�س

ودر
ث 

حا
اأب

خرٌي لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت، ولك والؤه يا عيل«))).

وروى ابن عباس: »ما قاتل رسول اهلل قوًما حّتى يدعوهم«))).

وعليه؛ يتبنّي أّن النبي أعطى فرصة للتأّمل والتفّكر قبل القتال؛ حّتى ال ُيراق دم 
أحد ظلاًم، وهذا هو األصل؛ ففضاًل عن بيانه حمورّية احلّق واحرتام اإلسالم لإلنسان، 

يعكس اخللفّية املنطقّية للثقافة اإلسالمّية.

9. مبدأ اإلعالن عن الهدف:

من املشاكل التي يعاين منها املجتمع اإلنسايّن العملّيات الغامضة التي ليس هلا اسم 
أو رسم؛ فرّب بلد هيجم عىل بلد أو مجاعة وال ُيعلم الغاية منها. ومن ذلك ما نشاهده 
من حروٍب بني مجاعات أو دول، التي قد ترفع شعاًرا، ولكّن املحّرك هلا من وراء الستار 

بلد أو مجاعة أخرى! 

أيب  اإلمام  فعن  اإلسالمّية؛  اآلداب  أحد  احلرب  يف  والعالمة  الراية  وجود  وُيعّد 
: »أّن رسول اهلل بعث عليًّا يوم بني قريظة بالراية، وكانت  ، عن أبيه جعفر

سوداء ُتدعى العقاب، وكان لواؤه أبيض«))).
ويف سنن ابن ماجة، عن يزيد بن حّيان: أّن راية رسول اهلل كانت سوداء ولواءه 

أبيض)4).

والنزاعات  احلروب  خلف  تتسرّت  التي  والدول  اإلرهابّية  التنظيامت  فمثل  وهلذا؛ 
وال ُيكشف هلا أثر؛ ال تنسجم مع تعاليمنا الدينّية واجلهادّية؛ فال بّد من اّتضاح الصورة 

واألسامء والوجوه. وهذا األصل يلغي شعّية أعامل كثري من اجلامعات والتنظيامت.

))) الكليني، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب وصية رسول اهلل وأمري املؤمنني يف الرسايا، ح4، ص8).
))) ابن حنبل، أمحد: مسند أمحد، ال ط، بريوت، دار صادر، ال ت، ج)، ص))).

))) احلمريّي، عبد اهلل بن جعفر: قرب اإلسناد، ط)، قم املقّدسة، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ))4)ه�.ق، ح457، 
ص))).

)4) ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة، حتقيق وتعليق: حممد فؤاد عبد الباقي، ال ط، بريوت، دار الفكر، ال ت، 
ج)، ح8)8)، ص)94. 
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١٠. مبدأ حمورّية اهلدف:

: أّن رسول اهلل كان يرفع شعاًرا  ورد يف الروايات املأثورة عن األئّمة املعصومني
لكّل حرب؛ بام تقتضيه ظروف الزمان واملكان؛ ومن هذه الشعارات: »َأِمت َأِمت«، »هم 

ال ُينرصون يا حممد«. 

: »أّن رسول اهلل أمر بإعان الشعار قبل احلرب؛ وقال: ليكن  وعن اإلمام عيل
يف شعارنا اسم من أسامء اهلل«))). 

 : وروى عبد اهلل بن مسعود: »...جاء  أبو سفيان، فقال: »اعُل هبل«. فقال النبي
»قولوا اهلل أعىل وأجّل«. قال أبو سفيان: »لنا عّزى وال عّزى لكم«. فقال رسول اهلل: »اهلل 

موالنا و}الكافرون{ ال موىل هلم«.)))

فالذي ُيفهم من هذه الروايات هو أّن إعالن الدافع واملعتقد يف احلرب أصل يف ثقافة 
اجلهاد اإلسالمّي. ويّتضح من هذا األصل أّن املجاهد ال بّد من أن حيمل رؤية واضحة 

ال إكراه وال إجبار فيها، قبل الدخول يف معرتك القتال!

١١. مبدأ اإلحسان إىل األسري:

التي جرى االهتامم هبا يف الرشيعة اإلسالمّية: اإلحسان إىل  من األصول والقواعد 
األسري والتعامل الالئق معه، وهو أمر واجب فقهيًّا، وال ختلو كتب الفقه عند املسلمني 

عىل اختالف مذاهبهم من التأكيد عليه. 

وخري شاهد عىل هذا األصل ما قام به الرسول األكرم يوم بدر؛ فقد أصدر الرسول 
املسلمني »الوجوب«  ا«. واستفاد كثري من فقهاء  بحّق أرسى بدر: »استوصوا هبم خرياً
من هذه العبارة؛ ومنهم الدكتور وهبة الزحييل؛ حيث رأى أهّنا ليست يف بيان املرشوعّية 

))) القايض أبو حنيفة، النعامن بن حممد التميمي املغريب، النعامن: دعائم اإلسالم، حتقيق: آصف بن عيل أصغر فييض، ال ط، 
القاهرة، دار املعارف، )8))ه�.ق/ )96)م، ج)، ص70).

408)ه�.ق/  العلمّية،  الكتب  دار  بريوت،  ط،  ال  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  سليامن:  بن  بكر  أيب  بن  عيل  اهليثمي،   (((
988)م، ج6، ص0)).
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فحسب؛ بل هي داّلة عىل الوجوب؛ ألّن صيغة »استوصوا هبم« تدّل عىل األمر؛ وصيغة 
األمر تدّل عىل الوجوب))).

عن  روي  ما  منها:  احلريّب؛  األسري  إىل  اإلحسان  املأثورة  الروايات  بعض  وأوجبت 
: »إطعام األسري وإحسان األسري حّق واجب؛ وإْن قتلته من الغد«))).  اإلمام عيل

ثالثاًا: األحكام والقواعد الفقهّية ضامنة للقوانني اإلنسانّية:

من  حيوي  ملا  والعمق؛  الشمولّية  بصفَتي  اإلسالمّي  واحلقوقّي  الفقهّي  النظام  يّتسم 
أحكام وحقوق خمتلفة يف مجيع جوانب احلياة الفردّية واالجتامعّية؛ ومن هذه اجلوانب: 
موضوع احلرب والتعامل مع العدّو؛ حيث نجد فيه بياًنا ألصول وأحكام وحقوق كفيلة 
بتأمني قوانني دولّية إنسانّية من جهة، واملنع من تضييع احلقوق من جهة أخرى، ويمكن 

تقسيمها إىل أقسام مخسة؛ هي:

١. األحكام الفقهّية املانعة من مشاركة بعض املدنّيني يف احلرب:

- النهي عن مشاركة األطفال يف احلرب:

اإلنسان  حقوق  منّظامت  لوائح  يف  بالغ  وإرصار  بتأكيد  حظيت  التي  األم��ور  من 
وبروتوكوالتا -بوصفها أصواًل وقواعد مرتبطة برعاية حقوق البرش- هو منع إدخال 
املنادية  واجلمعّيات  احلامية  الدول  صّوبته  ما  وهو  والنزاعات.  احلروب  يف  األطفال 

بحقوق البرش. 

الروايات  من  كثري  ورد  فقد  اإلسالمّيني؛  والفقه  الثقافة  يف  أصاًل  األمر  هذا  وُيعّد 
املأثورة يف هذا اخلصوص؛ منها: ما روي عن النبي أّنه قال: »ليس عىل العبيد جهاد؛ 

))) انظر: الزحييل، وهبة بن مصطفى: آثار احلرب يف الفقه اإلسالمّي )دراسة مقارنة(، ط)، دمشق، دار الفكر، 9)4)ه�.ق/ 
998)م، ص404. 

))) احلمريّي القمي، قرب اإلسناد، م.س، ح89)، ص87.
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ابن  رواه  وما  احللم«))).  يبلغ  مل  من  عىل  وال  جهاد،  النساء  عىل  وال  عنهم،  اسُتغني  ما 
ثّم  يقَبْلني،  ابن أربع عرشة، فلم  عمر، قال: »ُعِرضُت عىل رسول اهلل يف جيش وأنا 
عرضت عليه من قابٍل يف جيش وأنا ابن مخس عرشة فَقبَِلني«))). فهذه الروايات تدّل عىل 
منع الشارع وهنيه عن مشاركة غري البالغ يف احلرب؛ وهو ما أّكدت عليه اتفاقّية جنيف 
ما  الدولّية وبني  االّتفاقّيات  تعتمده  ما  الطفولة خالٌف بني  الدولّية؛ نعم يف حتديد سّن 

يمكن فهمه من هذه النصوص.

- عدم تكليف النساء باجلهاد العسكرّي:

من القواعد واألصول التي تّم التأكيد عليها كثرًيا يف التعاليم اإلسالمّية عدم تكليف 
 : املرأة باجلهاد. وقد ورد هذا يف كثري من الروايات املأثورة؛ منها: ما روي عن النبي
»ما أحّل اهلل حاالاً أكره من الطاق، وإّن اهلل -تعاىل- كتب اجلهاد عىل الرجال والغرية 
 : عىل النساء؛ فمن صرب منهّن كان هلا مثل أجر املجاهد«)))، وما روي عن اإلمام عيل
»كتب اهلل اجلهاد عىل الرجال والنساء؛ فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حّتى ُيقتل يف سبيل 
اهلل، وجهاد املرأة أن تصرب عىل ما ترى يف أذى زوجها...«)4)، وغريها من الروايات التي 
أدّلة  النساء؛ إال يف دفاع واجب؛ كام يستفاد من  العسكرّي عىل  تفيد عدم كتابة اجلهاد 

أخرى.

- عدم تكليف العبيد باجلهاد العسكرّي:

انعدمت ظاهرة العبيد -حسب الظاهر- يف عرصنا احلارض؛ وإْن بقي االستعباد خفيًّا 
أّي  بمراتب عديدة. وعىل  األزمان  غابر  كان موجوًدا يف  ممّا  أسوأ  التي  املتعّددة  بألوانه 

))) القايض أبو حنيفة، دعائم اإلسالم، م.س، ج)، ص)4).
))) الرتمذّي، سنن الرتمذّي، م.س، ج)، ص7)).

))) الصنعايّن، عبد الرزاق: املصنف، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، منشورات املجلس العلمّي، ال ت، ج7، ح70)))، 
ص)0).

)4) الكلينّي، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب جهاد الرجل واملرأة، ح)، ص9.
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منع دخول  اإلنسانّية:  الدولية  القوانني  التي هلا صلة يف  تعاليم اإلسالم  فإّن من  حال، 
العبيد يف ساحات الوغى؛ وفاًقا ملا ورد يف الروايات املأثورة؛ منها ما روي من أّن عبًدا 
: »ما شأنك؟« قال: »أجاهد  النبي المرأة كان مع الرسول يف إحدى غزواته، فسأله 
معك«. قال: »أذنت لك سيدتك؟« قال: ال. قال: »ارجع إليها...«)))، وما رواه آدم بن 
الروايات  اململوك حّج وال جهاد«))). وتفيد  : قال: »ليس عىل  عيل، عن أيب احلسن

عدم وجوب اجلهاد عىل العبيد، واشرتاط جوازه بإذن املوىل.

- عدم تكليف الضعفاء باملشاركة يف احلرب:

وهو واحد من األصول والقواعد التي هلا شأن يف تأمني القوانني اإلنسانّية، وقد ورد 
هذا األصل يف القرآن الكريم؛ كام يف قوله -تعاىل-: {ک ک گ گ گ گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ ہ ہ ھ ھ})))، ويف كثري من الروايات املأثورة؛ منها: ما روي من أّنه كان 

، فلاّم أراد  عمرو بن اجلموح أعرج، وكان له أربعة بنون شباب يغزون مع رسول اهلل
أن يتوّجه إىل ُأحد قال له بنوه: »إّن اهلل )عّز وجّل( قد جعل لك رخصة، فقد وضع اهلل 
، فقال: »يا رسول اهلل، إن بنّي هؤالء  عنك اجلهاد«، فأتى عمرو بن اجلموح رسول اهلل
يمنعون أن أخرج معك، واهلل إيّن ألرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه يف اجلنّة«، فقال له 
: »أّما أنت، فقد وضع اهلل عنك اجلهاد«)4)، وما روي من أّنه كتب اإلمام أبو  رسول اهلل
جعفر إىل خلفاء بني أمّية، »... ثّم كّلف األعمى واألعرج الذين ال جيدون ما ينفقون 
عىل اجلهاد بعد عذر اهلل )عّز وجّل( إّياهم، ويكلف الذين يطيقون ما ال يطيقون... إن 

ذلك خطأ عظيم«)5).

))) البيهقّي، أمحد بن احلسني: السنن الكربى، ال ط، بريوت، دار الفكر، ال ت، ج9، ص)).
))) احلّر العاميّل، حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ط)، قم املقّدسة، مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 4)4)ه�.ق، ج))، 

ح06)4)، ص47.
))) سورة التوبة، اآلية )9.

)4) البيهقّي، السنن الكربى، م.س، ج9، ص4).
)5) الكلينّي، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب فضل اجلهاد، ح4، ص).
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٢. األحكام الفقهّية املانعة من قتل غري املسّلحني:

حقوق  منّظامت  لوائح  يف  األساس  الركن  تشّكل  التي  والقواعد  املبادئ  مجلة  من 
وغري  والعجائز  والشيوخ  والنساء  األطفال  قتل  منع  وبروتوكوالتا:  الدولّية  اإلنسان 
القرن العرشين -الذي يعّد مفخرًة للبرشّية- مل  البنود يف  أّن إقرار هذه  املسّلحني، عىل 

يكن رادًعا عن قتل هذه الفئات يف كثري من احلروب يف واقعنا املعارص!

ويف ما يأيت بحث لبعض املصاديق التي رفض اإلسالم قتلها؛ وهي:

- النهي عن قتل األطفال:

»كان   : الصادق اإلمام  عن  روي  ما  منها:  املأثورة؛  الروايات  عليه  تدّل  ما  وهو 
اهلل،  »باسم  يقول:  يديه،  بني  فأجلسهم  دعاهم،  رسّية  يبعث  أن  أراد  إذا  اهلل  رسول 
أنس  تقتلوا صبيًّا«)))، وما رواه  ... وال   ، مّلة رسول اهلل وباهلل، ويف سبيل اهلل، وعىل 
بن مالك من أّن رسول اهلل قال: »انطلقوا باسم اهلل، وباهلل، وعىل مّلة رسول اهلل، وال 

تقتلوا طفا«))). وهذا ما أقّرته وأّكدت عليه بنود لوائح منّظامت حقوق اإلنسان. 

- النهي عن قتل النساء:

تقتلوا  »وال   : النبي عن  روي  ما  منها:  املأثورة؛  الروايات  عليه  تدّل  ما  وهو 
امرأة«))).

- النهي عن قتل الشيوخ:
حيث وردت روايات كثرية تنهى عن قتل الشيخ والشيخة؛ منها: »وال تقتلوا شيًخا 

فانًيا«)4).

))) الطويّس، حممد بن احلسن: تذيب األحكام يف شح املقنعة، حتقيق وتعليق: حسن املوسوي اخلرسان، ط4، طهران، دار 
الكتب اإلسالمّية، ج6، كتاب اجلهاد، باب60، ح) )يف الباب( وح))) )يف الكتاب(، ص8)).

الفكر،  دار  بريوت،  ط)،  اللحام،  حممد  سعيد  وتعليق:  حتقيق  داود،  أيب  سنن  األشعث:  بن  سليامن  السجستايّن،   (((
)0)4)ه�.ق/ 990)م، ج)، ح4)6)، ص659.

))) املّتقي اهلندّي، عالء الدين عيل: كنز العامل يف سنن األقوال و األفعال، ضبط و تفسري: بكري حياين، تصحيح و فهرسة: 
صفوة السقا، ال ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، 409)ه�.ق/ 989)م، ج4، ص4)4.

)4) م.ن.
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- النهي عن قتل األسري:

وردت روايات عّدة تنهى عن قتل األسري احلريّب؛ منها: ما ورد عن اإلمام عيل 
ا«)))، وقال  -أيًضا- يف مقام آخر: »وال تتبعوا  يف معركة اجلمل: »... وال تقتلوا أسرياً

ا، وال تدفعوا عىل جريح«))). ا، وال تقتلوا أسرياً ُمدبِراً

- النهي عن قتل رسول العدو:

فمن األشخاص الذين ال ينبغي قتلهم يف احلرب هو الرسول الذي حيمل رسالة من 
اهلل حني  أّن رسول  من  ما روي  منها:  ذلك؛  تفيد  عّدة  روايات  وردت  وقد  العدّو، 
قرأ كتاب مسيلمة الكّذاب، قال للرسوَلنْي: »فام تقوالن أنتام؟ قاال: نقول كام قال، فقال 
: واهلل لوال أّن الرسل ال ُتقتل لرضبت أعناقكام«)))، وما روي عن اإلمام  رسول اهلل
: »إْن ظفرتم برجل من أهل احلرب، فزعم أّنه رسول إليكم؛ فإْن عرف ذلك منه،  عيل

وجاء بام يدّل عليه؛ فا سبيل لكم عليه؛ حّتى يبّلغ رسالته، ويرجع اىل أصحابه«)4).

- النهي عن قتل امُلكَره:    

إّن من األشخاص الذين ال ينبغي قتلهم الذين ُأكِرهوا وِسيقوا إىل احلرب جرًبا؛ وهذا 
: »قال رسول اهلل يوم بدر: من  ما يستفاد من روايات عّدة؛ منها: ما روي عن اإلمام عيل

ا«)5). استطعتم أن تأرسوه من بني عبد املطلب، فا تقتلوه؛ فإّنم إّنام ُأخِرجوا كرهاً

- النهي عن قتل العابد:

: »وال تقتلوا... متبّتااً )أي املنقطع عن الدنيا ألجل العبادة( يف  جاء يف وصايا النبي
شاهق )اجلبل(«)6).

))) الرسخيّس، حممد بن أمحد بن أيب سهل: املبسوط، ال ط، بريوت، دار املعرفة، 406)ه�.ق/ 986)م، ج0)، ص6)).
))) م.ن.

))) ابن حنبل، مسند أمحد، ج)، ص487.
)4) املغريب، دعائم اإلسالم، م.س، ج)، ص76).

)5) م.ن.
)6) الكليني، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب وصية رسول اهلل وأمري املؤمنني يف الرسايا، ح8، ص9).
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- النهي عن قتل الربيء:

األكرم  للرسول  العملّية  السرية  عن  فضاًل  الباب؛  هذا  يف  كثرية  والروايات 

الرسول األكرم كان  أّن  ؛ فهي خري شاهد عىل ذلك؛ منها: ما روي من  واألئّمة

عهد إىل أمرائه يف فتح مّكة أن ال يقاتلوا إال من قاتلهم)))، وما روي عن اإلمام عيل 

أّنه قال ملعقل بن قيس، وهو أحد أمرائه: »ال تقتلّن إال من قاتلك«))).

- النهي عن قتل األجري:

.(4 ا«))) خاطب الرسول األكرم أمراء احلرب قائاًل: »وال تقتلّن امرأة وال عسيفاً

- النهي عن قتل اخلادم:

روي عن النبي أّنه هنى عن قتل الوصفاء والعسفاء)5).

٣. األحكام الفقهّية املرتبطة بطريقة القتل:

من التعاليم واملبادئ التي مل حتَظ باهتامم يف لوائح املنّظامت الدولّية حلقوق اإلنسان 
يفعل  املنترص  أّن  التاريخ  وبروتوكوالتا: طريقة احلرب والقتل، وقد سمعنا وقرأنا يف 
ا لذلك؛ بترشيعه القوانني  املثلة! وقد وضع اإلسالم حدًّ باملغلوب ما يشاء؛ ومن ذلك 
ضمن  بّينها  وقيود  حدود  ضمن  ولكن  الرضورة،  عند  إال  الدماء،  إراقة  عن  الرادعة 

تعاليمه وإرشاداته، وهنى عن القتل ببعض الطرق؛ منها:

))) ابن كثري، إسامعيل بن عمر: البداية والنهاية، حتقيق: عيل شريي، ط)، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 408)ه�.ق/ 
988)م، ج4، ص40).

األعلمي،  مؤّسسة  بريوت،  ط)،  حممودي،  باقر  حممد  حتقيق:  األشاف،  أنساب  جابر:  بن  حييى  بن  أمحد  البالذري،   (((
94))ه�.ق/ 974)م، ج)، ص477.

))) األجري.
)4) البيهقي، السنن الكربى، م.س، ج9، ص)8.

)5) م.ن، ص)9.
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- النهي عن املثلة:

أّن  من  ما روي  منها:  املثلة؛  تنهى عن  كثرية  روايات  الرشيعة اإلسالمّية  وردت يف 
ا«)))،  رسول اهلل إذا بعث أمرًيا عىل جيش أوصاه، فقال: »وال متّثلوا وال تقتلوا وليداً
: »وال يمثَّل بالرجل؛ فإيّن سمعت رسول اهلل يقول: إّياكم  وما روي عن اإلمام عيّل

واملثلة؛ ولو بالكلب العقور«))). 

- النهي عن التعذيب:

ورد يف الروايات املأثورة هني عن التعذيب حّتى يف ساحة املعركة؛ منها: ما روي عن 
ا قّط؛ غري رجل واحد؛ عقبة بن أيب  : »مل يقتل رسول اهلل رجااً صرباً اإلمام الصادق

معيط...«))).

- النهي عن احلرق:   

ا فاقتلوه وال حتّرقوه؛ فإّنه     قال رسول اهلل يف شخص وجب قتله: »إْن أخذتم فاناً
ب بالنار إال رّب النار«)4). ال يعذِّ

- النهي عن اخلنق:

كان  اهلل  رسول  عن  روي  ما  منها:  خنًقا؛  القتل  عن  تنهى  كثرية  روايات  وردت 
اهلل... وال  اهلل ويف سبيل  بسم  »اغز  فيقول:  اجلهاد،  إىل  ُيرسلهم  يويص أصحابه عندما 

تغّلوا«)5)؛ أي ال ختنقوا.

))) الكلينّي، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب وصية رسول اهلل وأمري املؤمنني يف الرسايا، ح8، ص9).
))) املجليّس، حممد باقر: بحار األنوار، حتقيق: حممد باقر البهبودي؛ حييى العابدي الزنجاين، ط)، بريوت، دار إحياء الرتاث 

العريب، )40)ه�.ق/ )98)م، ج)4، ص46).
ج6،  م.س،  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  اهليثمي،  وانظر:  ص)7)؛  ح40)،  ج6،  م.س،  األحكام،  تذيب  الطويّس،   (((
إحياء  دار  السلفي، ط)، بريوت،  املجيد  الكبري، حتقيق وختريج: محدي عبد  املعجم  بن أمحد:  الطرباين، سليامن  ص90؛ 

الرتاث العريب، ال ت، ج))، ص))).
)4) البيهقّي، السنن الكربى، م.س، ج9، ص)7.

)5) الكلينّي، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب وصية رسول اهلل وأمري املؤمنني يف الرسايا، ح8، ص9).
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- اإلحسان يف القتل:

أوىص الرسول األكرم  واألئّمة باإلحسان يف القتل يف من وجب قتله؛ منها: 
ما روي من أّن رسول اهلل أمر أن حيسنوا القتلة؛ فقال: »إذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة«))). 

ومعنى اإلحسان هو كّل ما له صلة بالرسعة.

٤. األحكام الفقهّية التي حتمي البيئة يف احلرب:

من األمور املصّوبة يف اللوائح اخلاّصة بالقواعد واألصول اإلنسانّية الدولّية التي تّم 
التأكيد عليها عىل املتحاربني: االبتعاد عاّم يرّض بالبيئة. وُيعّد هذا املوضوع من املواضيع 
التي اعتنت هبا الرشيعة اإلسالمّية وأّكدت عليها؛ ومن األحكام اخلاّصة هبذا املوضوع:

- النهي عن قطع األشجار:

روي عن اإلمام عيل : »أّن رسول اهلل نى عن قطع الشجر املثمر أو حرقه«))).

- النهي عن تلويث المياه:

حّتى  األشكال؛  من  شكل  بأّي  إفساده  عن  وهنى  باملاء،  بالًغا  اهتامًما  اإلسالم  أوىل 
العدّو. وقد دّلت عىل ذلك روايات كثرية؛ منها: ما روي  لو كان ذلك يف احلرب ضّد 
: نى رسول اهلل أن يلقى السّم يف باد  : »قال أمري املؤمنني عن اإلمام الصادق

. املرشكني«)))؛ وهذا املّدعى أثبتته السرية العملّية للرسول األكرم واألئّمة

- النهي عن حرق األشجار:

: »وال حترقوا نخا«)4). ومن  وهو ما ورد التأكيد عليه يف وصايا الرسول األكرم
الواضح أْن ال خصوصّية للنخل يف البني؛ ولعّل سبب ِذكر النخل كثرتا يف ذلك الزمان، 

))) ابن حنبل، مسند أمحد، م.س، ج4، ص))).
))) القايض أبو حنيفة، دعائم اإلسالم، م.س، ج)، ص)7)؛ وانظر: الكليني، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب وصية 

رسول اهلل وأمري املؤمنني يف الرسايا، ح8، ص9)؛ البيهقي، السنن الكربى، م.س، ج9، ص90.
))) الكليني، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب وصية رسول اهلل وأمري املؤمنني يف الرسايا، ح)، ص8).

)4) البيهقّي، السنن الكربى، م.س، ج9، ص90.
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ا مهامًّ آنذاك.  وكوهنا مصدًرا اقتصاديًّ

- النهي عن حرق الزرع:

ا«))). : »وال حترقوا زرعاً جاء يف وصايا النبي

- النهي عن إغراق األشجار:

وهو ما أوىص الرسول األكرم به أصحابه: »وال تغرق النخل باملاء«))).

- النهي عن هتديم األبنية:

هنى النبي عن تديم أبنية العدو؛ وقال: »وال هتدمّن بناء«))).

- النهي عن قطع املاء:

لقد هنى الرسول عن قطع املاء عن العدو يف معركة خيرب، وكذلك اإلمام عيل 
يف معركة صّفني، فقد متّكن من االستيالء عىل املاء وأخذه من معاوية، فقال له أصحابه: 
: »خّلوا بينهم وبني املاء؛ فإّن اهلل نرصكم ببغيهم  هاّل نقابل باملثل، فقال اإلمام عيل

وظلمهم«)4).

- النهي عن قطع قوائم البهائم:

: »وال تعقروا من البهائم...«)5). فعن النبي

5. األحكام الفقهّية التي حتمي حقوق األرسى:

))) البيهقّي، السنن الكربى، م.س، ج9، ص90.
))) م.ن.

))) املجليّس، بحار األنوار، م.س، ج))، ص60.
)4) الشيبايّن، عّز الدين )ابن األثري(، عيل بن أيب الكرم: الكامل يف التاريخ، ال ط، بريوت، دار صادر، 86))ه�.ق/ 966)م، 

ج)، ص85).
)5) الكلينّي، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب وصية رسول اهلل وأمري املؤمنني يف الرسايا، ح8، ص9).
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ويف  األرسى.  ومنها:  وخمّلفاتا؛  احلروب  آفات  تظهر  أوزارها  احلرب  تضع  عندما 
صّوبتها  قد  لألرسى  احلصانة  تعطي  التي  والقواعد  األص��ول  فإّن  احل��ارض،  عرصنا 
الدول،  منّظامت حقوق اإلنسان ودّونتها يف لوائحها، وإْن كانت ال تؤّثر عىل كثري من 

فنراها تتفّلت منها بذرائع خمتلفة! 

للثقافة  هي  األرسى  حلقوق  الضامنة  القوانني  تدوين  يف  األسبقية  أّن  عىل  هذا، 

اإلسالمّية، فضاًل عن األحكام والقواعد اآلمرة يف ذلك؛ وبذلك استفاضت الروايات 

املأثورة؛ منها: ما ورد يف وصية اإلمام عيل إىل ولده اإلمام احلسن يف خصوص ابن 

ملجم -الذي وقع أسرًيا يف قبضته- بعد أن رضب أمري املؤمنني بالسيف عىل رأسه، 

تقتلوه قبل شهاديت،  ! »وال  يأكله  ممّا  بالشفقة والرمحة عليه، وإطعامه  حيث أوصاه 

وإذا ُقتلت برضبة سيفه عىل رأيس، فا حيّق لكم أن ترضبوه عىل رأسه بأكثر منها«))). 

هذه الوصية هي أنموذج لرعاية حقوق أرسى احلرب يف اإلسالم.

ومن تعاليم اإلسالم بصدد حقوق األرسى:

- اإلحسان إىل األرسى:

الروايات  عليه  أّكدت  ما  التعامل معهم. وهذا  احلرب هو حسن  أّول حّق ألرسى 

يكرموا  أن  ب��در  ي��وم  أصحابه  أوىص  اهلل  رس��ول  أّن  من  روي  ما  منها:  الكثرية؛ 

الصادق يف طعام األسري: »إطعامه حّق عىل من  األسارى)))، وما روي عن اإلمام 

ا  أرسه؛ وإْن كان يريد قتله من الغد، فإّنه ينبغي أن ُيطعم وُيْسَقى وُيَظّل وُيرَفَق به؛ كافراً

كان أو غريه«))). 

))) انظر: احلمريّي القمي، قرب اإلسناد، م.س، ح5)5، ص)4).
))) انظر: ابن كثري، إسامعيل بن عمر: تفسري القرآن العظيم، حتقيق: يوسف عبد الرمحن املرعشيل، بريوت، دار املعرفة للطباعة، 

))4)ه�.ق/ )99)م، ج4، ص485.
))) الكليني، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب الرفق باألسري وإطعامه، ح4، ص5).
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- تقديم الرشاب:

ُيعّد املاء من أهّم ما حيتاجه املقاتل يف احلروب وأعّز يشء حتمله العساكر. وهلذا، فقد 
أوصت الروايات أْن ُيروى األرسى ماًء؛ وهو أفضل إحسان يف حّقهم؛ منها: ما ورد يف 

؛ بقوله: »وُيْسَقى«. الرواية املتقّدمة عن اإلمام الصادق

- إطعام الطعام:

وهو أحد احتياجات األرسى؛ فقد أوصت الروايات بإطعام األرسى؛ منها: الرواية 
املتقّدمة عن اإلمام الصادق يف طعام األسري.

- تأمني املأوى:

عّدة؛  روايات  يستفاد من  ما  له؛ وهو  املسكن  تأمني  احلرب:  أسري  من مجلة حقوق 

منها: ما روي عن الرسول األكرم يف معركة بني قريظة أّنه قال: »وال تمعوا عليهم 

حّر هذا اليوم وحّر الساح؛ قيِّلوهم حّتى يربدوا«)))؛ أي هّيئوا هلم مكاًنا للنوم. وكذلك 

: »ينبغي أن ُيظّل«؛  الرواية املتقّدمة عن اإلمام الصادق يف طعام األسري؛ يف قوله

وهو ُيظّل بشجرة أو خيمة يف السفر وببيت يف احلرض.

- تأمني الكسوة هلم:

من حقوق أسري احلرب أن ُيكسى إذا مل يمتلك لباًسا مناسًبا، وقد راعى الرسول 

هذا يف سريته؛ كام يف معركة بدر؛ فقد روي أّنه قد أتوا بأرسى بدر؛ ومنهم العباس، ومل 

يكن عليهم لباس الئق؛ فأّمن هلم الرسول لباًسا))).

مرص،  مطبعة  مرص،  ط،  ال  املنجد،  الدين  صالح  حتقيق:  الكبري،  السيد  شح  سهل:  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  الرسخيّس،   (((
960)م، ج)، ص9)0).

))) انظر: البخارّي، حممد بن إسامعيل: صحيح البخاري، ال ط، بريوت، دار الفكر، )40)ه�.ق/ )98)م، ج4، ص9).
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- إكرام الكريم:

روي عن اإلمام عيل أّنه قال: »إّن النبي قال: أكرموا كريم قوم وإْن خالفوكم، 
وهؤالء الفرس حكامء كرماء، فقد ألقوا إلينا السام ورغبوا يف اإلسام«))).

- حترير العاجزين منهم:

ورد يف الروايات أّن األسري العاجز عن امليش إن مل جيد مركًبا حيمله إىل اإلمام فال بّد 
ا، فعجز عن امليش، ومل يكن معك  : »إذا أخذت أسرياً من حتريره؛ فعن اإلمام السّجاد

حممل؛ فأرسله، وال تقتله؛ فإّنك ال تدري ما ُحكم اإلمام فيه«))).

- النهي عن تفريق األّم عن ولدها:

دّلت الروايات الكثرية عىل عدم جواز تفريق األم عن ولدها األسري؛ منها: ما روي 
أّن رسول اهلل مّر بأمِّ ضمريَة وهي تبكي، فقال هلا: »ما يبكيك؟ أجائعة أنت؟ أعارية 
: »ال ُيفّرق بني والدة  ق بيني وبني ابني! فقال رسول اهلل أنت«؟ فقالت يا رسول اهلل: ُفرِّ

وولدها«، ثّم أرسل إىل الذي عنده ضمرية، فدعاه فابتاعه منه))).

- تضميد األسري اجلريح:

إذا كان جمروًحا؛ وعىل هذا  إن مقتىض أصل وجوب اإلحسان إىل األسري تضميده 
الروايات  ترصيح  عن  فضاًل  ؛  املعصومني واألئّمة  العملّية  الرسول  سرية  األمر 
املأثورة عنهم؛ منها: ما ورد عن اإلمام عيل يف حربه مع اخلوارج من أّنه أمر بإرسال 
الباد شئتم«)4)، وجتّلت هذه  بأّي  »احلقوا  وقال:  الكوفة؛  إىل  العدّو  من  أربعني جرحًيا 

، حتقيق: جلنة من أساتذة النجف األشف، ال ط،  ))) املازندرايّن، حممد بن عيل )ابن شهرآشوب(: مناقب آل أيب طالب
النجف األشف، املطبعة احليدرّية، 76))ه�.ق/ 956)م، ج)، ص07).

))) الكلينّي، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب الرفق باألسري وإطعامه، ح)، ص5).
))) ابن كثري، البداية والنهاية، م.س، ج5، ص9)).

األعلمّي،  مؤّسسة  بريوت،  ط)،  املحمودي،  باقر  حممد  حتقيق:  األشاف،  أنساب  جابر:  بن  حييى  بن  أمحد  البالذرّي،   (4(
94))ه�.ق/ 974)م، ج)، ص486.
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السرية يف النهروان كذلك؛ حيث أوكل اإلمام أربعامئة جريٍح من العدّو إىل عشائر 
املنطقة؛ للمداواة))). 

- النهي عن قتل األسري:

اإلمام عيل يف  ورد عن  ما  منها:  عّدة؛  روايات  من  تقّدم-  يستفاد -كام  ما  وهو 
تتبعوا  »وال  آخر:  مقام  ا«)))، وقال -أيًضا- يف  تقتلوا أسرياً وال   ...« معركة اجلمل: 

ا، وال تدفعوا عىل جريح«))). ا، وال تقتلوا أسرياً ُمدبِراً

- حترير األرسى:

من تعاليم اإلسالم يف األسري أْن ال يقتل إال يف مسائل خاّصة؛ ولذلك فإّن قتله إّنام 
يكون استثناء، كام قد يطلق رساحه يف أحوال عّدة؛ منها:

• اإلسام:	

حيفظ األسري يف نفسه وماله إذا ُقبل إسالمه؛ وذلك ملا جاء يف الروايات املأثورة؛ 
أظهر  أن  بعد  قتله  أراد  رجل  عن  خىّل  األكرم  الرسول  أّن  من  روي  ما  منها: 
قّصة  يف  وكذلك  املصّلني«)4)،  عن  ناين  ريّب  إّن  سبيله؛  »خّلوا   : فقال اإلسالم، 
إسالمه)5).  بسبب  رساحه  النبي  أطلق  فقد  ؛  النبي عّم  محزة  قاتل  َوْح��يِشّ  حترير 

: »األسري إذا أسلم، فقد حقن دمه وصار فيئاًا«)6). وروي عن اإلمام السّجاد

• األرس قبل الدعوة إىل احلّق:	

))) انظر: البالذرّي، أمحد بن حييى بن جابر: أنساب األشاف، م.س، ص74)-75).
))) الرسخيّس، حممد بن أمحد بن أيب سهل: املبسوط، ال ط، بريوت، دار املعرفة، 406)ه�.ق/ 986)م، ج0)، ص6)).

))) م.ن.
)4) اخلراسايّن املّكّي، سعيد بن منصور بن شعبة: سنن سعيد بن منصور، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمّي، ال ط، بريوت، دار 

الكتب العلمّية، ال ت، ج)، ص49).
)5) ابن كثري، البداية والنهاية، م.س، ج4، ص)).

)6) الكلينّي، الكايف، م.س، ج5، كتاب اجلهاد، باب الرفق باألسري وإطعامه، ح)، ص5).
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اإلسالم  إىل  دعوته  قبل  األرس  هو  األسري  رقبة  حترير  تسّبب  التي  األمور  مجلة  من 
والتوحيد؛ فإّن من آداب القتال يف اإلسالم دعوة الطرف اآلخر إىل التوحيد والعبودية 
دعوة  قبل  ُأرِسَ  األسري  أّن  له  ثبت  إذا  بالتحرير؛  أمًرا  النبي  أصدر  ولذا  سبحانه؛  له 
اإلسالم؛ كام يف ما روي عنه  أّنه ُأيَت بأرسى وثبت له  أهّنم أصيبوا قبل الدعوة، فأمر 

برّدهم))).

• دخول شهر رمضان املبارك:	

كان النبي ُيطلق رساح األرسى عند حلول شهر رمضان املبارك؛ حيث روي أّن 
رسول اهلل كان إذا دخل شهر رمضان أطلق كّل أسري))).

• تعليم القراءة والكتابة:	

سبعون  وهم  بدر؛  أسارى  عىل  ف�»مّن  بدر،  معركة  أرسى  حترير  الرسول  أراد 
املسلمني  شباب  من  عرشة  واحد  كّل  يعلِّم  أن  برشط  فداء؛  بال  مجًعا  فأطلق  نفًرا، 

الكتابة...«))).

• االمتنان:	

وإمتاًما  هلم  للفرصة  وإعطاًء  امتناًنا  األرسى  يطلقون  واألئّمة  النبي  كان 
بأهّنم  علاًم  فتحها؛  بعد  مّكة  أهل  مجيع  إطالق  يف  النبي  فعل  كام  عليهم؛  للحّجة 
حماوالتم  مع  إرصارهم  مع  ونفسيًّا-  -بدنيًّا  وأصحابه   النبي  إيذاء  يف  يتوانوا  مل 
كام   - لكم  »أقول   : هلم وقال  رساحهم؛  أطلق  أّنه  روي  فقد  ؛  قتله عىل  الفاشلة 
قال أخي يوسف ألخوته-: ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم وهو أرحم الرامحني. 

أنتم الطلقاء. لكم أموالكم«)4).

))) البيهقّي، السنن الكربى، م.س، ج9، ص07).
))) انظر: اهليثمّي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، م.س، ج)، ص50).

))) انظر: اهليثمّي، جممع الزوائد، م.س، ج6، ص90-89.
)4) انظر: الرسخيسّ، املبسوط، م.س، ج0)، ص9)-40.
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• العجز:	

كان  إذا  األسري  بإطالق  أمروا  املعصومني  األئمة  أّن  املأثورة  الروايات  يف  جاء 
. عاجًزا عن مواصلة املسري؛ كام يف الرواية املتقّدمة عن اإلمام السّجاد

خامتة:

احلياة،  جماالت  شّتى  يف  والراقية  السامية  بتعاليمها  تنضح  اإلسالمّية  الرشيعة  إّن 
ومنها: جمال احلرب والقتال؛ فالقتال يف اإلسالم أمر استثنائّي وليس أصياًل، وقد شع 
له اإلسالم -يف حال وقوعه- تعاليم وحقوًقا تتضّمن أصواًل وقواعد حتفظ اإلنسانّية، 
ومتنع من التعّدي والظلم، وحتّد من آثار احلرب اهلّدامة؛ وهي تعاليم تنسجم مع العقل 
والفطرة، لو راعتها الشعوب والدول املتقاتلة يف ما بينها؛ ألمكنها جتاوز اآلثار اخلطرية 

للحرب والقتال، ومتهيد األرضّية اخلصبة لألمن والسالم العاملّيني.  


