بحــــــث
حُــ َّكــم
م

د .حممود عبد اهلل بخيت

القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي
(امل�صادر ،املبادئ ،اخل�صائ�ص)

د .حممود عبد اهلل بخيت
�أ�ستاذ م�شارك  -كلية ال�شريعة /جامعة جر�ش (الأردن)

القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي (امل�صادر ،املبادئ ،اخل�صائ�ص)

املقدمـــة
احلمد هلل �أرحم الراحمني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد ،املبعوث رحمة
ُّ
للعاملني� ،صلوات اهلل و�سالمه عليه ،وعلى �آله و�أ�صحابه ،الغ ِّر امليامني ،والقادة الفاحتني،
واحلكام العادلني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين وبعد:
ف�إ َّنه مما ال يحتاج �إلى مزيد بيان� ،أو ت�أكيد �إي�ضاحَّ � ،أن عاملنا اليوم ي�شهد ب�ؤ ًرا م�ستعر ًة،
وبقا ًعا ملتهب ًة ،فهناك �رصاعات داخلية ،وحروب خارجية ،ت�سفك فيها الدماء ،وتزهق
الأنف�س ،وتخرب البيوت ،وتدمر املرافق ،ويهلك احلرث والن�سل ،وتنتهك احلرمات،
و ُيهان الإن�سان ح ًيا وميتًا ،و�إزاء ذلك ك َّله ،ارتفعت النداءات والأ�صوات ،وعقدت الندوات
واالجتماعات ،وتنادت املنظمات والهيئات ،وتالقت اجلمعيات واجلماعات ،لأجل االلتزام
ب�أحكام القانون ال��دويل الإن�ساين ،الذي �أجمعت ال��دول عليه ،و�صدقت على بنوده،
وباركت اتفاقياته ،و�أبرمت املعاهدات املتعلقة به ،و�شكلت املحاكم لإنزال العقوبة مبن
يخرقه وال يلتزم به ،وملا كان هذا القانون الدويل الإن�ساين الو�ضعي ،تط َّبق �أحكامه انتقا ًء،
وحترتم ن�صو�صه وفق الأهواء وامل�صالح ،ول َّأن احلاجة قائمة �إلى بيان مبادئ عامة ت�سهم يف
أردت �أن �أتناول بالبحث القانون
�صياغة قانون دويل �إن�ساين باملعنى الفاعل وال�شامل ،فقد � ُ
الدويل الإن�ساين الإ�سالمي ،مبينًا م�صادره ،م�ش ًريا �إلى مبادئه ،مرب ًزا خ�صائ�صه؛ لأ َّنه ملا غابت
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�أحكام ال�رشيعة الغراء ،غابت معها بال�رضورة �أحكام القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي،
حتى ظن الكثريون� ،أن الإ�سالم مل يعرف القانون الدويل الإن�ساين ،كذاك الذي �أ�شارت
�إليه اتفاقيات جنيف �أو قوانني الهاي ،بل �إ َّنه مما زاد الطني بلة ،حدوث ممار�سات غري �إن�سانية،
با�سم اجلهاد تارة ،وبا�سم الإ�سالم تارة �أخرى ،مما ترك انطبا ًعا غري حممود عند بني الب�رش،
فكانت احلاجة ملحة لإبراز �أحكام هذا القانون ،وجتلية نقائها وعظمتها.
م�شكلة البحث:

يجيب البحث على �س�ؤالني:
�أولهما :هل عرف الإ�سالم القانون الدويل الإن�ساين؟
وثانيهما :ما هي م�صادر هذا القانون ،وما هي مبادئه العامة ،وما هي خ�صائ�صه؟
�أهداف البحث:
يهدف البحث:

� ً
أوال� :إلى �إبراز �أحكام القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي ،املتعلقة بالأ�شخا�ص
والأعيان والأموال� ،إبّان احلروب الداخلية واخلارجية.
وثان ًيا� :إلى بيان �أن القادة امل�سلمني والدولة الإ�سالمية ،الذي ج ّي�شوا اجليو�ش
وفتحوا البلدان ،و�أقاموا الدول العظيمة املرتامية ،ما كانوا يتجاوزون يف حروبهم
�أحكام هذا القانون.
الدرا�سات ال�سابقة:

تناول فقها�ؤنا الأقدمون -رحمهم اهلل -كث ًريا من �أحكام القانون الدويل الإن�ساين
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الإ�سالمي يف م�صنفاتهم الفقهية؛ لأنَّها جز ٌء من �أحكام الفقه الإ�سالمي ،بل � ّإن منهم َم ْن
�أفرد هذه الأحكام يف م�صنفات خا�صة� ،إال �أنَّها �أعوزها التف�صيل يف بع�ض املجاالت،
كما تناول �أحكام هذا القانون بع�ض العلماء املحدثني ،منهم الأ�ستاذ الدكتور زيد عبد
الكرمي الزيد يف كتابه( :مقدمة يف القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم) ،والدكتور
عبد الغني حممود يف كتابه( :حماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة يف القانون الدويل
وال�رشيعة الإ�سالمية) ،بيد �أنَّهم ملَّا تناولوا م�صادر هذا القانون مل ي�ستوفوا ذكر م�صادره،
التي من �ش�أنها �إعطاء �أحكام القانون مرون ًة و�شمو ًال ،فجاء هذا البحث م�ضي ًفا ما فات
ذكره ،ومدل ًال على حيوية ومرونة هذا القانون.
منهج الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحث الطريقة اال�ستقرائية ،من خالل تتبع الآيات الكرميات والأحاديث
ال�رشيفة ،التي تناولت �أحكام القانون ،وما َّ
خطه العلماء الأقدمون ،وكذلك تتبع ما
ذكره علماء ال�سيا�سة ال�رشعية املحدثون.
خطة الدرا�سة:

جاء البحث يف متهيد وثالثة مطالب وخامتة.
�أما التمهيد ففيه تعريف القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي.
و�أما املطلب الأول :ففيه م�صادر القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي ،وذلك يف �ستة فروع.
الفرع الأول :القر�آن الكرمي.
الفرع الثاين :ال�س َّنة النبوية.
الفرع الثالث :و�صايا اخللفاء الرا�شدين.
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د .حممود عبد اهلل بخيت
الفرع الرابع :اجتهاد الفقهاء.
الفرع اخلام�س :املعاهدات.
الفرع ال�ساد�س :الأعراف الدولية.
و�أما املطلب الثاين :ففيه املبادئ العامة للقانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي .وفيه
خم�سة فروع:
الفرع الأول :تكرمي الإن�سان.
الفرع الثاين :العدل.
الفرع الثالث :الرحمة.
الفرع الرابع :احرتام العهود واملواثيق.
الفرع اخلام�س :املعاملة باملثل.
و�أما املطلب الثالث :ففيه بيان �أبرز خ�صائ�ص القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي.
و�أما اخلامتة ففيها ذكر النتائج التي تو�صل �إليها الباحث.
و�إلى اهلل �أتوجه طال ًبا العون واملدد والتوفيق ،فهو ويل ذلك والقادر عليه.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
ُّ
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القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي (امل�صادر ،املبادئ ،اخل�صائ�ص)
متهيـــد
تعريف القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي
م�صطلحا حدي ًثا ،فقد ع َّرفه
ملا كان م�صطلح القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي
ً
العلماء وامل�سلمون املعا�رصون بتعريفات متقاربة ،و�أذكر تال ًيا تعريفني لهذا امل�صطلح:
�أولهما :ع ّرفه الدكتور عبد الغني عبد احلميد حممود ،ب�أنَّه« :جمموعة الأحكام
امل�ستمدة من القر�آن �أو ال�س َّنة �أو االجتهاد ،التي تهدف �إلى ِّ
حل امل�شكالت الإن�سانية
النا�شئة ب�صورة مبا�رشة عن النزاعات امل�سلحة – الدولية والداخلية – والتي تقيد لأ�سباب
�إن�سانية حق �أطراف النزاع يف ا�ستخدام طرق و�أ�ساليب احلروب التي تروق لها� ،أو حتمي
الأعيان والأ�شخا�ص الذين ت�رضروا� ،أو قد يت�رضرون ب�سبب النزاعات امل�سلحة»(.)1
وانتقد هذا التعريف ،ب�أنّه ح�رص �أحكام القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي فيما
ي�ستمد من القر�آن �أو ال�س َّنة �أو االجتهاد ،و�أغفل غريها من امل�صادر التي ال تتعار�ض مع
ال�رشيعة الإ�سالمية.
وثانيهما :ع َّرفه الأ�ستاذ الدكتور زيد عبد الكرمي الزيد ،ب�أنَّه« :جمموعة القواعد
ال�رشعية الهادفة �إلى حماية الإن�سان واحلفاظ على حقوقه وقت النزاع امل�سلح»(.)2
وانتقد هذا التعريف ب�أنَّه:
عرف القانون ب�أنَّه جمموعة القواعد ال�رشعية ،والأول��ى �أن يع ّرفه ب�أنه جمموعة
الأحكام ال�رشعية؛ ل َّأن الأحكام ال�رشعية �أحكا ٌم مو�ضوعي ٌة � ّأي جزئية ،يف حني � َّأن
القواعد ال�رشعية �أحكا ٌم كلي ٌة �أو �أغلبي ٌة ،ول َّأن الفقه الإ�سالمي يف �أول ن�ش�أته كان
((( حممود ،عبد الغني عبد احلميد ،حماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة يف القانون الدويل الإن�ساين وال�شريعة
الإ�سالمية� ،ص  ،10ط ،2006 ،3اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
((( الزيد ،زيد عبد الكرمي ،مقدمة يف القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم� ،ص 1425 ،25هـ.
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مو�ضوع ًيا � ّأي جزئ ًيا ومل يكن كل ًيا تق�صري ًيا.
جاء يف املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي :قيل� :إن الفقه الإ�سالمي بني على احللول
اجلزئية للأحكام ،و�أنَّه مل يد ّون على هيئة نظريات� ،أو قواعد عامة ،كما هو ال�ش�أن يف
الت�رشيعات الو�ضعية»(.)3
وجاء فيه � ً
أي�ضا :تناول الفقهاء امل�سلمون العالقات الدولية �أو ما ي�سمى بال�سري واجلهاد
واملغازي« ،وهي عبارة عن جمموعة من الأحكام التي تنظم عالقة الدولة الإ�سالمية
بغريها من الدول يف حالتي احلرب وال�سلم»(.)4
جعل هدف القانون حماية الأ�شخا�ص وحقوقهم ،و�أغفل حماية الأعيان والأموال،
التي يلحق الأ��ضرار بها م�شكالت �إن�سانية خطرية ،كما هو احلال يف �ش�أن الالجئني
وحرموا من كل ما ميلكون.
والنازحني الذين د ّمرت بيوتهم ،وخ ّربت مزارعهمُ ،
التعريف املختار:

وبنا ًء على ما تقدم ،ف�إنَّه ميكن �أن نع ّرف القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي ،ب�أنه:
«جمموعة الأحكام ال�رشعية الهادفة �إلى حماية الأ�شخا�ص والأعيان والأموال وقت
النزاع امل�سلح».
وذلك لأنَّه �أو ًال :بينَّ � َّأن القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي جمموعة �أحكام �رشعية،
وهي �أحكام جزئية ولي�ست قواعد كلية وثان ًيا :لأنَّه بينَّ � ّأن هدف القانون الدويل
الإن�ساين الإ�سالمي هو حماية الأ�شخا�ص والأعيان والأموال ،فكان عا ًما �شام ًال.
((( ال�شرنبا�صي ،رم�ضان علي ،ال�شافعي ،جابر عبد الهادي ،املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي ونظرياته العامة،
�ص  ،268ط2005 ،1م ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان.
((( ال�شرنبا�صي ،ال�شافعي ،املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي� ،ص  ،18مرجع �سابق.
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املطلب الأول
م�صادر القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي
ي�ستمد القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي �أحكامه من امل�صادر التالية:
الفرع الأول
القر�آن الكرمي:
«وهو اللفظ العربي املنزل للتدبر والتذكر ،املتواتر»(.)5
وهو امل�صدر الأول من م�صادر القانون الإ�سالمي.
قال ال�شاطبي� :إنّه كلية ال�رشيعة ،وعمدة امللة ،وينبوع احلكمة ،و�آية الر�سالة ،ونور الإب�صار
والب�صائر .و�أنَّه ال طريق �إلى اهلل �سواه ،وال جناة بغريه ،وال مت�سك ب�شيء يخالفه»(.)6
وقال �أبو زهرة :والقر�آن الكرمي ك ّلي هذه ال�رشيعة ،وهو املرجع الأول فيها.
ثم قال :و�إذا كان القر�آن هو ك ّلي هذه ال�رشيعة ،فال بد �أن يكون �أكرث بيانه ك ّل ًيا ،و�أن
تكون التف�صيالت فيه قليلة»(.)7
واملت�أمل يف �آيات القر�آن الكرمي يجد � َّأن بيانه لأحكام القانون الدويل الإن�ساين
الإ�سالمي �سلك م�سلكني:
�أولهما :بيان بع�ض القواعد الكلية التي تناولت �أحكام هذا القانون ،كقوله تعالى:
ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

((( ابن الهمام ،حممد بن عبد الواحد ،ت 861هـ ،التحرير مع �شرحه تي�سري التحرير ،ج� /3ص ،3دار الكتب
العلمية -بريوت ،لبنان.
((( ال�شاطبي� ،إبراهيم بن مو�سى ،املوافقات يف �أ�صول الأحكام ،ج� ،3ص  ،224حتقيق حممد حميي الدين عبد
احلميد ،مكتبة ومطبعة حممد علي �صبيح و�شركاه ،القاهرة.
((( �أبو زهرة ،حممد� ،أ�صول الفقه� ،ص  ،70دار الفكر العربي ،القاهرة.
192

جملة الق�ضائية  -العدد الأول  -حمرم 1432هـ

د .حممود عبد اهلل بخيت
ﯽﮊ(البقرة) وقوله تعالى :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ(البقرة) وقوله تعالى ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮊ(املائدة )1 :وقوله تعالى :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ (النمل.)91 :
وثانيهما :بيان بع�ض الأحكام التف�صيلية ،كقوله تعالى :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮊ (حممد،)4 :
وكقوله تعالى :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ(الأنفال).
ويف القر�آن الكرمي �سور عدة ،تناولت بع�ض �أحكام هذا القانون ،ك�سور البقرة و�آل
عمران والن�ساء والأنفال والأحزاب وال�صف وغريها.
الفرع الثاين
ال�سنَّة النبوية
ال�س َّنة يف ا�صطالح �أهل الأ�صول:
«هي قوله وفعله وتقريره �صلى اهلل عليه و�سلم»(.)8
وهي امل�صدر الثاين من م�صادر هذا القانون ،وال�س َّنة �إ ّما مف�صلة ملجمل� ،أو مكملة
حلكم� ،أو من�شئة حك ًما جديدًا ،وم�سلك ال�س َّنة يف بيان �أحكام هذا القانون يف �أكرثه
بيان كيفية توجيه اجليو�ش ملقاتلة الأعداءُ ،
تف�صيلي ،ففيها ُ
وبيان �أحكام املعاهدات،
و�رشوط �صحتها ،وطرق الوفاء بها ،وكيفية التعامل مع من ينق�ضون العهود واملواثيق،
وحرمة االعتداء على الن�ساء والأطفال والعجزة ،وحرمة الغدر واخليانة ،وحرمة
((( ابن الهمام ،التحرير مع �شرحه تي�سري التحرير ،ج� ،3ص  ،19م�صدر �سابق.
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االعتداء على امل�ست�أمنني ،وكيفية التعامل مع الأ�رسى ،وغري ذلك من الأحكام»(.)9
عن �سليمان بن بربدة عن �أبيه قال« :كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إذا �أ ّمر �أم ًريا
على جي�ش �أو �رسية �أو�صاه يف خا�صته بتقوى اهلل ومن معه من امل�سلمني خ ًريا ،ثم قال:
اغزوا ب�سم اهلل ،يف �سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا وال تغلوا ،وال تغدروا ،وال متثلوا،
وال تقتلوا وليدة ،و�إذا لقيت عدوك من امل�رشكني فادعهم �إلى ثالث خ�صال ،ف�أيتهن ما
�أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،ادعهم �إلى الإ�سالم ،ف�إن �أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،
ثم ادعهم �إلى التحول من دارهم �إلى دار املهاجرين ،و�أخربهم �أ َّنهم �إن فعلوا ذلك فلهم
ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين ،ف� ْإن �أبوا �أن يتحولوا منها ف�أخربهم �أ َّنهم يكونون
ك�أعراب امل�سلمني يجري عليهم الذي يجري على امل�سلمني ،وال يكون لهم يف الفيء
والغنيمة �شي ٌء �إال �أن يجاهدوا مع امل�سلمني ،ف�إن هم �أبوا ف�س ّلهم اجلزية ،ف�إن �أجابوك فاقبل
منهم وكف عنهم ،و�أن �أبوا فا�ستعن باهلل عليهم وقاتلهم ،و�إذا حا�رصت �أهل ح�صن ف�أرادوك
�أن جتعل لهم ذمة اهلل وذمة نبيه فال جتعل لهم ذمة اهلل وذمة نبيه -ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة
�أ�صحابك ،ف�إنكم �إن تخفروا ذمتكم وذمة �أ�صحابكم� ،أهون من �أن تخفروا ذمة اهلل وذمة
ر�سوله ،و�إذا حا�رصت �أهل ح�صن و�أرادوك �أن تنزلهم على حكم اهلل فال تنزلهم على حكم
اهلل ،ولكن �أنزلهم على حكمك ،ف�إنك ال تدري �أت�صيب فيهم حكم اهلل �أم ال»(.)10

((( �أنظر� :أبو عيد ،عارف خليل ،العالقات الدولية يف الإ�سالم� ،ص ،32-31من�شورات جامعة القد�س املفتوحة� ،ص 2002 ،2م.
( ((1رواه ابن احلجاج ،م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري -باب ت�أمري الإمام الأمراء على البعوث� ،شرح �صحيح م�سلم للنووي،
ج� ،12ص ،40-37املطبعة امل�صرية ومكتبتها ،رواه ابن حنبل� ،أحمد -كتاب اجلهاد -باب الدعوة �إلى الإ�سالم قبل
القتال ،وو�صية الإمام لأمري اجلي�ش ،الفتح الرباين ،ج� ،14ص  ،47-46دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
رواه الرتمذي ،حممد بن عي�سى –كتاب ال�سي -باب ما جاء يف و�صيته �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف القتال،
قال الرتمذي :وحديث بريدة ،حديث ح�سن �صحيح -ال�سنن  ،496ط1422 ،1هـ 2002 -م ،دار ابن حزم،
بريوت ،لبنان.
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الفرع الثالث
و�صايا اخللفاء الرا�شدين
ُعد الأوامر والو�صايا التي �أ�صدرها اخللفاء الرا�شدون �إلى قادتهم �أثناء الفتوحات
ت ُّ
الإ�سالمية امل�صدر الثالث من م�صادر �أحكام هذا القانون()11؛ ل َّأن النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم� -أو�صى باتباع اخللفاء الرا�شدين يف هديهم و�سنتهم ،ففي احلديث عن العربا�ض
بن �سارية -ر�ضي اهلل عنه -قال� :ص َّلى بنا ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ذات يوم
ثم �أقبل علينا ،فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ،ووجلت منها القلوب ،فقال
قائل :يا ر�سول اهلل ك�أن هذه موعظة مودع ،فماذا تعهد �إلينا؟ فقال� :أو�صيكم بتقوى اهلل،
وال�سمع والطاعة ،و�إن عبدً ا حب�ش ًيا ،ف�إنّه َم ْن يع�ش منكم بعدي ف�سريى اختال ًفا كث ًريا،
وع�ضوا عليها بالنواجذ،
مت�سكوا بها َّ
فعليكم ب�س َّنتي و�س َّنة اخللفاء املهديني الرا�شدينَّ ،
و�إياكم وحمدثات الأمور ،ف� َّإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة �ضاللة»(.)12
قال ابن رجب احلنبلي :ويف �أمره �-صلى اهلل عليه و�سلم -باتباع �س َّنته و�س َّنة اخللفاء
الرا�شدين ،بعد �أمره بال�سمع والطاعة لوالة الأمور عمو ًماٌ ،
دليل على � َّأن �س َّنة اخللفاء
الرا�شدين متبعة كاتباع ال�س َّنة بخالف غريهم من والة الأمور»( .)13فقد �أو�صى �أبو بكر
ر�ضي اهلل عنه� -أ�سامة بن زيد -ر�ضي اهلل عنهما -حني بعثه �إلى بالد ال�شام فقال:ال تخونوا ،وال تغلوا ،وال تغدروا ،وال متثلوا ،وال تقتلوا طف ًال �صغ ًريا ،وال ً
�شيخا
( ((1خدوري ،جميد ،مقدمة كتاب القانون الدويل الإ�سالمي (كتاب ال�سري ملحمد بن احل�سن ال�شيباين)� ،ص
 ،11الدار املتحدة للن�شر.
( ((1رواه �أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث ،كتاب ال�س َّنة ،باب يف لزوم ال�س َّنة ،عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود،
ج� ،12ص  ،358دار الفكر ،ورواه ابن ماجة ،حممد بن يزيد -املقدمة� -إتباع �س َّنة اخللفاء الرا�شدين
املهديني� -سنن ابن ماجة ب�شرح ال�سندي -ج� 1ص  ،30الطبعة الثالثة 1420ه��ـ2000 /م ،دار املعرفة
للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ورواه الرتمذي -كتاب العلم -باب ما جاء يف الأخذ بال�س َّنة
واجتناب البدع ،ال�سنن الرتمذي� ،ص  .755وقال الرتمذي ،هذا حديثٌ ح�سنٌ �صحي ٌح (مرجع �سابق).
و�صححه الألباين
( ((1ابن رجب ،جامع العلوم واحلكم� ،ص  ،249مكتبة الر�سالة احلديثة ،عمان ،الأردن.
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كب ًريا ،وال امر�أةً ،وال تعقروا نخ ًال ،وال حترقوه ،وال تقطعوا �شجر ًة مثمرةً ،وال تذبحوا
�شاةً ،وال بقرةً ،وال بع ًريا �إال مل�أكلة ،و�سوف مترون ب�أقوام قد ف َّرغوا �أنف�سهم يف ال�صوامع،
فدعوهم وما ف َّرغوا �أنف�سهم له ،و�سوف تقدمون على �أقوام ي�أتونكم ب�آنية فيها �ألوان
الطعام ،ف�إذا �أكلتم منها �شيئًا بعد �شيء ،فاذكروا ا�سم اهلل عليها ،وتلقون �أقوا ًما فح�صوا
�أو�ساط ر�ؤو�سهم ،وتركوا حولها مثل الع�صائب ،ف�أخفقوهم بال�سيف خف ًقا ،اندفعوا
با�سم اهلل� ،أفناكم اهلل بالطعن والطاعون»(.)14
و�أو�صى �أبو بكر يزيد بن �أبي �سفيان ،فقد روى مالك يف املوط�أ عن يحيى بن �سعيد:
ً
جيو�شا �إلى ال�شام ،فخرج ي�شيعهم ،فم�شى مع
� َّأن �أبا بكر -ر�ضي اهلل عنه -بعث
يزيد بن �أبي �سفيان ،وكان �أمري ربع من تلك الأرباع ،فقال يزيد لأبي بكر� :إ ّما �أن تركب
و�إ ّما �أن �أنزل ،فقال له :ما �أنت بنازل ،وال �أنا براكب� ،إين �أحت�سب خطاي يف �سبيل
اهلل ،ثم قال� :إنك �ستجد قو ًما زعموا �أنَّهم حب�سوا �أنف�سهم هلل ،فدعهم وما زعموا� ،إنهم
حب�سوا �أنف�سهم له ،و�ستجد قو ًما فح�صوا عن �أو�ساط ر�ؤو�سهم ال�شعر ،فا�رضب ما
فح�صوا عنه بال�سيف ،و�أنيِّ مو�صيك بع�رش :ال تقتلن امر�أةً ،وال �صب ًيا ،وال كب ًريا هر ًما،
وال تقطع �شج ًرا مثم ًرا ،وال تخربن عام ًرا ،وال تعقرن �شا ًة �إال مل�أكلة ،وال تفرقن نخ ًال وال
حترقنه ،وال تغلوا ،وال جتبنوا»(.)15
قال القا�سمي :ها هنا م�س�ألتان:
�أوالهما  :هذا الت�شابه البعيد بني و�صية �أبي بكر ليزيد بن �أبي �سفيان ،وو�صيته لأ�سامة
بن زيد ،ويكاد يكون الن�ص متطاب ًقا ،فهل �أو�صى ال�صديق مرتني� :أم � َّأن امل�ؤرخني قد
( ((1القا�سمي ،ظافر ،اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف الإ�سالم� ،ص  ،327الطبعة الأولى ،ني�سان،1983 ،
دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان.
( ((1ابن الأثري ،املبارك بن حممد ،جامع الأ�صول من �أحاديث الر�سول ،599-598/2 ،ط1403 ،2هـ،1983 /
دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع.
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ن�سبوا الو�صية الواحدة �إلى كل من القائدين :الراجح عندي � َّأن الو�صية كانت جلي�ش
�أ�سامة؛ لأنَّه �أول جي�ش بعثه �أبو بكر ،ثم انتقلت الو�صية �إلى يزيد بن �أبي �سفيان ،الذي
مل يكن وحيدً ا يف فتح ال�شام ،كما كان جي�ش �أ�سامة ،على �أن الذي يه ّمنا هو املبادئ
الأخالقية والإن�سانية اخلالدة ،التي ا�ستوحاها ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه -من �أحكام
ال�رشيعة ،و�أو�صى بها اجلي�ش.
ثانيتهما :قول �أبي بكر -ر�ضي اهلل عنه�« :-أفناكم اهلل بالطعن والطاعون» ،فقد
ظن �أنَّها مو�ضوعة ،و� َّأن ال�صديق
التب�ست هذه العبارة على بع�ض الباحثني ،ومنهم من َّ
مل ينطق بها ،مع �أن ال�صديق مل يزد على ترداد عبارة قالها الر�سول �-صلى اهلل عليه
و�سلم -وهي «فناء �أمتي بالطعن والطاعون» .و�إنمّ ا �أراد مديح �أمته؛ لأنَّها ال متوت حتف
�أنفها ،وال على فرا�شها ،وال مهزومة ،وال متخاذلة ،و�إمنا متوت وهي تَطعن �أو تُطعن� ،أو
متوت بالوباء الذي �إذا وقع كان ح�صاده املوت وهو الطاعون»(.)16
و�أو�صى عمر -ر�ضي اهلل عنه -قادته :فقد كان يقول عند عقد الألوية :ب�سم اهلل،
وعلى عون اهلل� ،أم�ضوا بت�أييد اهلل بالن�رص ،وبلزوم احلق وال�صرب ،فقاتلوا يف �سبيل اهلل
من كفر باهلل ،وال تعتدوا �إن اهلل ال يحب املعتدين ،وال جتبنوا عند اللقاء ،وال متثلوا عند
القدرة ،وال ت�رسقوا عند الظهور ،وال تقتلوا هر ًما وال امر�أ ًة وال وليدً ا ،وتوقوا �إذا التقى
ونزهوا اجلهاد عن عر�ض الدنيا»(.)17
الزحفان ،وال تغلوا عند الغنائمّ ،
و�أو�صى علي -ر�ضي اهلل عنه -ع�سكره قبل لقاء العدو ب�صفني ،فقال :ال تقاتلوهم
حتى يبد�ؤوكم ،ف�إنكم بحمد اهلل على حجة ،وترككم �إياهم حتى يبد�ؤوكم حجة �أخرى
لكم عليهم ،ف�إذا كانت الهزمية ب�إذن اهلل فال تقتلوا مدب ًرا ،وال ت�صيبوا معو ًرا ،وال جتهزوا
( ((1القا�سمي ،ظافر ،اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف الإ�سالم� ،ص  ،328-327الطبعة الأولى ،ني�سان
 ،1983دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان.
( ((1القا�سمي ،ظافر ،اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف الإ�سالم� ،ص  ،328مرجع �سابق.
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على جريح ،وال تهيجوا الن�ساء ب�أذى و�إنْ �شتمن �أعرا�ضكم ،و�سبنب �أمراءكم ،ف�إنهن
�ضعيفات القوى والأنف�س والعقولّ � ،إن ك َّنا لن�ؤمر بالكف عنهن و�إنَّهن مل�رشكات ،و�إن
كان الرجل ليتناول املر�أة يف اجلاهلية بالفهر والهراوة فيعري بها وعقبه من بعده»(.)18
الفرع الرابع
اجتهاد الفقهاء
االجتهاد :هو بذل الفقيه و�سعه يف ا�ستنباط الأحكام العملية من �أدلتها التف�صيلية(.)19
واالجتهاد لبيان �أحكام الوقائع الطارئة واحل��وادث امل�ستجدة� ،أم ٌر ّ
دل عليه القر�آن
الكرمي ،حيث قال تعالى :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠﮊ(الن�ساء.)83:
وملا بعث الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -معا ًذا �إلى اليمن ،قال له :كيف تق�ضي �إذا
عر�ض لك ق�ضاء؟قال� :أق�ضي بكتاب اهلل ،ثم قال :ف�إن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال� :أق�ضي
ب�س َّنة ر�سول اهلل ،قال :ف�إن مل جتد يف �س َّنة ر�سول اهلل؟ قال� :أجتهد ر�أيي وال �آلو ،قال:
احلمد هلل الذي وفق ر�سول
ف�رضب ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -صدره ،وقالُّ :
ر�سول اهلل ملا ير�ضي ر�سول اهلل»(.)20
ويعد اجتهاد الفقهاء وا�ستنباطهم للأحكام ال�رشعية على هدي الكتاب وال�س َّنة
م�صد ًرا من م�صادر القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي ،فقد �أدت الفتوحات الإ�سالمية
( ((1ال�شريف الر�ضي ،نهج البالغة� ،شرح ال�شيخ حممد عبده ،ج� ،3ص  ،15 ،14دار املعرفة للطباعة والن�شر،
بريوت ،لبنان.
(� ((1أبو زهرة� ،أ�صول الفقه� ،ص  ،301مرجع �سابق.
( ((2رواه �أبو داود –كتاب الف�ضاء -باب اجتهاد الر�أي يف الق�ضاء ،عون املعبود ،ج� ،9ص  ،509مرجع �سابق .ورواه
الرتمذي –كتاب الأحكام -باب ما جاء يف القا�ضي كيف يق�ضي؟ �ص  ،4096ثم قال :هذا حديث ال نعرفه �إال
من هذا الوجه ،ولي�س �إ�سناده عندي مبت�صل� ،سنن الرتمذي ،410 ،مرجع �سابق .و�ضعفه الألباين.
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�إلى وجود وقائع جديدة ،وحوادث مل تكن معروفة يف احلروب من قبل ،مما ا�ستدعى
ال�سباقني يف ذلك،
بحثها لبيان حكمها ال�رشعي ،ولقد كان �أبو حنيفة -رحمه اهلل -من َّ
فقد ُ�سئل عن م�سلم بايعه احلربي بالربا واخلمر وامليتة ،هل ترد ذلك ك َّله وتبطله؟ قال:
نعم �إذا كان ذلك يف دار الإ�سالم ،و�أما �إذا كان يف دار احلرب ،فل�ست �أبطل �شيئًا من
ذلك –يف قول �أبي حنيفة وحممد– قلت :لمِ َ وقد قلت� :إذا دخل امل�سلم بالدهم فال
ب�أ�س �أن يبيعهم امليتة ويبيعهم الدرهم بالدرهمني؟ قال� :أجل ،ال ب�أ�س بهذا يف بالدهم،
ولي�س هذا كالباب الأول وهما يف دار الإ�سالم ،وجتري عليهما �أحكام امل�سلمني ،فال
يجوز بينهم �إال ما يجوز بني امل�سلمني ،و�إذا كان امل�سلم م�ست�أمنًا يف دار احلرب ،فله �أن
ي�أخذ �أموالهم بر�ضاهم مبا �أوجب ومبا �أعطاهم ،ال ب�أ�س بذلك؛ ل َّأن �أحكام امل�سلمني ال
جتري عليهم هناك ،وهذا قول �أبي حنيفة وحممد ،وقال �أبو يو�سف :ال �أرى بيعهم يف
دار احلرب ربًا وال خم ًرا وال ميت ًة ،و�أرد بيع اخلمر وامليتة والربا ،واهلل �أعلم».
ثم جاء من بعد �أبي حنيفة تلميذه حممد بن احل�سن ال�شيباين -رحمه اهلل -فجمع
درو�س �أبي حنيفة ،فيما ينظم العالقة بني امل�سلمني وغريهم ،فو�ضع كتابني «ال�سري
الكبري» و «ال�سري ال�صغري» وهما كتابان يتناوالن الأحكام واملبادئ العامة للقانون الدويل
الإ�سالمي ب�شقيه «العام والإن�ساين» وكذلك فعل فقيه ال�شام عبد الرحمن الأوزاعي
رحمه اهلل -الذي �ألف كتابه «ال�سري» ولأبي يو�سف �صاحب �أبي حنيفة -رحمه اهلل-كتاب ا�سمه «الرد على �سري الأوزاعي» ،وهو كتاب �ألفه يف بيان اخلالف بني �أبي حنيفة
ٌ
والأوزاعي ،ورد فيه على الأوزاعي ،و�أ َّيد ما ذهب �إليه �أبو حنيفة ،ولأبي يو�سف � ً
أي�ضا
كتاب «اخلراج» الذي كتبه للخليفة العبا�سي هارون الر�شيد -رحمه اهلل -وفيه كث ٌري من
�أحكام القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم ،وللفقهاء امل�سلمني م�صنفات عدة ،فيما
يتعلق ب�أحكام القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم.
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الفرع اخلام�س
املعاهـــدات
ع�� َّرف الزحيلي املعاهدة ف��ق��ال« :ه��ي عقد العهد ب�ين الفريقني على �رشوط
()21
يلتزمونها»
تبي فيه احلقوق
وع َّرفها القا�سمي فقال« :ه��ي االت��ف��اق ال��واق��ع بني دول��ت�ين ،نّ
والواجبات»(.)22
قلت :واملعنى واحد.
تُعدُّ املعاهدات من �أهم الو�سائل ،و�آكد ال�سبل يف تنظيم العالقات بني الدول ،بل هي
من �أقوى الو�سائل لرعاية امل�صالح امل�شرتكةّ ،
وحل امل�شكالت احلادثة ،والت�صدي للعقبات
التي قد تعكر �صفو العالقات بني الدول ،ويجيز الإ�سالم للإمام �أن يعقد املعاهدات مع غري
امل�سلمني� ،إذا ا�ستوفت �رشوطها و�أركانها ،وكان يف عقدها م�صلحة للإ�سالم وامل�سلمني.
ويوجب الإ�سالم احرتام املعاهدات ،وي�أمر بالوفاء بهاّ ،
ويحذر من نق�ضها والغدر
بها ،قال تعالى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ (املائدة.)1:
وقال تعالى :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ (التوبة.)4:
وو�صف القر�آن الكرمي امل�ؤمنني فقال :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﮊ (الرعد).
ويف احلديث عن �أن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه -قال« :ما خطبنا ر�سول اهلل �-صلى
اهلل عليه و�سلم� -إال قال :ال �إميان ملن ال �أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له»(.)23
( ((2الزحيلي� ،أ.د.وهبة� ،آث��ار احلرب يف الفقه الإ�سالمي� ،ص  ،346ت�صوير 1403ه��ـ1983 -م عن ط،3
1981م ،دار الفكر ،دم�شق.
( ((2القا�سمي ،اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف الإ�سالم� ،ص  ،484مرجع �سابق.
( ((2رواه �أحمد ،قال البيهقي� :إ�سناده قوي و�أخرجه ابن حبان و�أبو يعلى والبغوي والبيهقي� ،أنظر الفتح الرباين
 ،118/14مرجع �سابق .و�صححه الألباين.
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وعن عمرو بن عب�سة قال�« :سمعت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يقول :من
كان بينه وبني قوم عهدٌ ،فال يحلن عهدًا ،وال ي�شدنه ،حتى مي�ضي �أمده� ،أو ينبذ �إليهم
على �سواء»(.)24
ولكن �إذا خاف الإمام خيانة املعاهد ،ف� َّإن له نق�ض العهد ،لقوله تعالى :ﮋﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ(الأنفال).
واملعاهدات يف الإ�سالم �إ ّما دائمة ،و�إ ّما م�ؤقتة� ،أ ّما الدائمة فهي عقد الذمة ،الذي
يعقده الإمام مع �أهل الكتاب ونحوهم ،ويف هذا العقد يجب على ويل الأمر �أن يحفظ
�أهل الذمة يف �أموالهم و�أرواحهم و�أعرا�ضهم ،و�أن يحميهم من � ّأي اعتداء يقع عليهم من
امل�سلمني �أو من غريهم.
و�أ ّما امل�ؤقتة فهي التي يعقدها الإمام مع �أهل احلرب ،على ترك القتال مدة معينة
بعو�ض �أو غريه ،و�سواء منهم من يقر على دينه ،ومن مل يقر ،ويف املعاهدات بنوعيها
كثري من �أحكام القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي.
الفرع ال�ساد�س
الأعراف الدولية
ُيراد بالأعراف الدولية ،تلك العادات والتقاليد اجلارية وال�سائدة بني الدول يف
عالقاتها وت�رصفاتها والتزاماتها.
قال ال�شاطبي :العوائد اجلارية �رضورية االعتبار �رش ًعا(.)25
( ((2رواه الرتمذي ،ال�سنن ،كتاب ال�سري ،باب ما جاء يف الغدر� ،ص  ،488وقال :هذا حديث ح�سن �صحيح،
مرجع �سابق ،ورواه �أبو داود ،ال�سنن مع �شرحه عون املعبود ،كتابه اجلهاد ،باب يف الإمام يكون بينه والعدو
عهدٌ ،ج� ،7ص  ،440-439مرجع �سابق .و�صححه الألباين.
( ((2ال�شاطبي ،املوافقات  ،211/2مرجع �سابق
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فالأعراف والعوائد والعائدات التي ال تردها ال�رشيعة هي من م�صادر القانون
الدويل الإن�ساين الإ�سالمي ،يقول د.خدوري�« :إننا لنجد � َّأن بني الأقوام البدائية قوانني
وتعاليم ،كانت ت�شكل جز ًءا من �أخالقيات تلك الأقوام و�أعرافها قبل �أن تتطور �إلى
نظام مرتابط ،يهيمن على العالقات بني الدول املتمدنة ،حتى �إننا لنجد يف الع�صور
التي كانت ت�سود فيها الفو�ضى ب�صورة دائمة بني ال�شعوب البدائية نو ًعا من االتفاق
والإجماع على �رضورة بع�ض القوانني والأعراف ،التي من �ش�أنها �أن تعود باخلري على
ال�صالح العام ،كتبادل الأ�رسى ،واالمتناع عن ممار�سة بع�ض العادات خ�شية الأخذ بالث�أر،
ن�صو�صا
وجند يف الوثائق التاريخية التي حتدرت �إلينا من امل�رصيني والبابليني القدماء
ً
عدة ،كق�ضية مياه
التفاقات ومعاهدات عقدت مع بع�ض جريانهم ،تتعلق مب�شكالت ّ
الأنهار امل�شرتكة ،وحق كل دولة منها با�ستهالك املياه ،وت�سوية اخلالفات حول احلدود
وتبادل الأ�رسى»(.)26
ٍ
وجماعات ،ال جند فيه �أث ًرا
ويقول د.الزحيلي« :و�إذا ت�صفحنا تاريخ امل�سلمني �أفرا ًدا
ملطعن ي�ؤخذ عليهم يف �ش�أن حماية املبعوثني؛ ل َّأن الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أعلن
�أن احرتام الر�سل عادة مقررة ،ال يت�أتى اخلروج عليها ولو يف حالة احلرب ،فقد كان -عليه
ال�صالة وال�سالمُ -يك ِّرم ر�سل امللوك غاية الإكرام ،فقد �أكرم مبعوث املقوق�س عظيم
القبط ،و َق َبل هداياه ،و�أكرم ر�سول هرقل ،الذي بعثه يحمل جواب كتاب النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم.)27(»-
روى الإمام �أحمد عن عبد اهلل بن م�سعود قال :جاء ابن النواحة ،وابن �آثال ر�سوال
م�سيلمة �إلى النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فقال لهما�« :أت�شهدان �أنيّ ر�سول اهلل؟ قاال:
( ((2مقدمة يف القانون الدويل الإ�سالمي (كتاب ال�سري لل�شيباين)� ،ص  ،13-12مرجع �سابق.
( ((2الزحيلي� ،آثار احلرب يف الفقه الإ�سالمي� ،ص  ،333مرجع �سابق.
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ن�شهد � ّأن م�سيلم َة ر�سول اهلل ،فقال �-صلى اهلل عليه و�سلم� :-آمنت باهلل ور�سوله ،لو
كنت قات ًال ر�سو ًال لقتلتكما»(.)28
وتذكر كتب ال�سرية � َّأن �سبب غزوة م�ؤتة هو �أن �رشحبيل بن عمرو الغ�ساين – وهو
من �أمراء قي�رص على ال�شام -قتل ر�سو ًال �أر�سله النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إلى
�صاحب ب�رصى ،وا�سم الر�سول احلارث بن عمري – فجهز �إليهم النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -ع�سك ًرا يف ثالثة �آالف رجل(.)29

( ((2رواه �أبو داود ،ال�سنن مع �شرحه عون املعبود ،كتاب اجلهاد ،باب يف الر�سل  ،443-442/9مرجع �سابق.
رواه �أحمد ،الفتح الرباين مع �شرحه بلوغ الأماين ،كتاب اجلهاد ،باب النهي عن قتل ر�سول العدو،16/14 ،
مرجع �سابق ،واحلديث �سنده ح�سن .و�صححه الألباين.
( ((2ابن حجر ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة م�ؤتة من �أر�ض ال�شام ،511/7 ،وانظر
املباركفوري� ،صفى الرحمن ،الرحيق املختوم� ،ص  ،435ط1400 ،1هـ1980/م ،ن�شر رابطة العامل الإ�سالمي.
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املطلب الثاين
املبادئ العامة للقانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي
الفرع الأول
تكرمي الإن�سان
يقرر الإ�سالم مبد�أ الكرامة الإن�سانية وامل�ساواة بني الب�رش جمي ًعا ،يف القيمة الإن�سانية
امل�شرتكة ،ف�أوجب على امل�سلمني احرتام الإن�سان لإن�سانيته و�آدميته ،حتى و�إن كان على
غري دين الإ�سالم ،قال تعالى :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ (الإ�رساء) (.)30
خا�صا بعن�رص دون عن�رص،
ول َّأن الإ�سالم دعوة للنا�س جمي ًعا ،ف�إن هذا التكرمي لي�س ً
وال بجن�س دون جن�س ،بل اجلميع يف التكرمي �سواء ،فكل من حتقق فيه معنى الإن�سانية،
فالقر�آن يقرر له هذا التكرمي �سواء يف ال�سلم �أم احلرب ،ويف احلديث ال�صحيح�« :أنه
م َّرت جنازة يهودي ،فوقف لها ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -فقال له بع�ض
نف�سا!» (.)31
�أ�صحابه� :إنها جنازة يهودي ،فقال -عليه ال�صالة وال�سالم� :-ألي�ست ً
فالنا�س جمي ًعا �أمة واحدة جتمعها الإن�سانية ،ومل يكن اختالف اللغات والألوان مان ًعا
من الوحدة الإن�سانية ،بل �إن ذلك من �سنن اهلل تعالى و�آياته يف خلق الإن�سان ،قال
تعالى :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ (الروم).
(� ((3أنظر� :أبو عيد ،العالقات الدولية يف الإ�سالم� ،ص  ،41مرجع �سابق.
( ((3رواه البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �صحيح البخاري (�شرح فتح الباري) ،كتاب اجلنائز ،باب من قام
جلنازة يهودي ،180/3 ،املطبعة ال�سلفية ومكتبتها ،رواه م�سلم� ،صحيح م�سلم (ب�شرح النووي) ،كتاب
اجلنائز ،باب القيام للجنازة ،ج ،29/7مرجع �سابق.
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و�إذا كان الإن�سان يف الإ�سالم مكر ًما ،ف� َّإن من مظاهر تكرميه �إذا وقعت احلروب
جز ر�أ�سه،
والنزاعات ،عدم التمثيل به �إذا ُقتل� ،أو ت�شويه جثته� ،أو قطع �أطرافه� ،أو ّ
ففي حديث بريدة -ر�ضي اهلل عنه -قال :كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إذا
عز َّ
وجل ،ومن معه من
�أ َّمر �أم ًريا على جي�ش �أو �رسية� ،أو�صاه يف خا�صته بتقوى اهلل َّ
امل�سلمني خ ًريا ،قال :اغزوا با�سم اهلل ،يف �سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا ،وال
تغلوا ،وال تغدروا وال متثلوا ،وال تقتلوا وليدًا»(.)32
وعن عمران بن ح�صني -ر�ضي اهلل عنه -قال« :ما قام فينا ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم -خطي ًبا� ،إال �أمرنا بال�صدقة ،ونهانا عن املثلة»(.)33
وروى البيهقي يف �سننهَّ � :أن عمرو بن العا�ص و�رشحبيل بن ح�سنة ،بعثا عقبة بن
عامر اجلهني بريدًا �إلى �أبي بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه -بر�أ�س يناق بطريق ال�شام،
فل َّما َقدِ م على �أبي بكر -ر�ضي اهلل عنه� -أنكر ذلك ،فقال له عقبة :يا خليفة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -ف�إنَّهم ي�صنعون ذلك ،قال� :أفا�ستنان بفار�س والروم؟ ال يحمل�إ ّ
يل ر�أ�س ،ف�إمنا يكفيني الكتاب واخلرب»(.)34
ومن مظاهر تكرميه ،عدم ترك جثته نه ًبا ل�سباع الوحو�ش والطري ،بل ينبغي مواراتها
ودفنها و�إبعادها عن الإهانة ،فك َّما �أمر �-صلى اهلل عليه و�سلم -بحماية �أج�ساد القتلى
( ((3رواه م�سلم� ،صحيح م�سلم (ب�شرح النووي) ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب ت�أمري الأمراء على البعوث ،ج،12
 ،37رواه �أحمد ،كتاب اجلهاد ،باب الدعوة �إلى الإ�سالم� ،أنظر :الفتح الرباين ،46/14 ،مرجع �سابق.
رواه ابن ماجه ،كتاب اجلهاد ،باب و�صية الإمام� ،أنظر �سنن ابن ماجه ،ب�شرح ال�سندي ،389/3 ،مرجع �سابق.
رواه ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،كتاب ال�سري ،باب ما يو�صي به الإمام الوالة �إذا بعثهم ،497-496/17 ،ط،1
2006م ،دار القبلة ،جدة ،ال�سعودية.
( ((3رواه �أحمد ،كتاب اجلهاد ،باب النهي عن املثلة والتحريق وقطع ال�شجر وهدم العمران �إال حلاجة �أو
م�صلحة ،انظر الفتح الرباين  ،66/14مرجع �سابق .و�أبو داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف النهي عن املثلة،
عون املعبود  ،328/7مرجع �سابق .و�أ�صله عند البخاري  4192عن �أن�س بن مالك.
( ((3البيهقي ،ال�سنن الكربى ،132/9 ،مطبعة جمل�س دائرة املعارف العثمانية ،ط ،1الهند1356 ،هـ ،ابن �أبي
�شيبة ،امل�صنف ،كتاب ال�سري  ،201/18مرجع �سابق.
جملة الق�ضائية  -العدد الأول  -حمرم 1432هـ

205

القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي (امل�صادر ،املبادئ ،اخل�صائ�ص)
مفرت�س �أو ينحط عليها
من التمثيل ،فقد �أمر بحماية �أج�سادهم من �أن ينه�شها حيوا ٌن
ٌ
جارح ،ففي معركة بدر� ،أمر �-صلى اهلل عليه و�سلم -ب�سحب جثث كفار قري�ش
ط ٌري
ٌ
�إلى القليب( ،)35وروى يعلى بن مرة ،قال� :سافرت مع ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
مير بجيفة �إن�سان ،فيجاوزها ،حتى ي�أمر بدفنها ،ال ي�س�أل
و�سلم -غري مرة ،فما ر�أيته ُّ
�أم�سلم هو �أو كافر»(.)36
ومن مظاهر تكرميه عدم جواز بيع جثته ،ولو رغب �أهله يف �رشاء اجلثة ،فقد روى
الرتمذي عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهَّ �« :-أن امل�رشكني �أرادوا �أن ي�شرتوا ج�سد رجل
من امل�رشكني ،ف�أبى النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أن يبيعهم �إياه»( .)37وذكر ابن �إ�سحاق
يف املغازي «� َّأن امل�رشكني �س�ألوا النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أن يبيعهم ج�سد نوفل
بن عبد اهلل بن املغرية ،وكان اقتحم اخلندق ،فقال النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم :-ال
حاجة لنا بثمنه وال ج�سده» (قال ابن حجر يف فتح الباري � 326/6إ�سناده غري قوي)،
قال ابن ه�شام :بلغنا عن الزهري �أنَّهم بذلوا فيه ع�رشة �آالف درهم»(.)38
ومن مظاهر تكرميه عدم جعل جثته هد ًفا يتبارى املقاتلون بت�سديد ال�سهام والر�صا�ص
�إلى ج�سده �أو ر�أ�سه �أو �أطرافه بغية التدريب �أو التنكيل ،فقد روى ابن عمر -ر�ضي
اهلل عنهماَّ � :-أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -لعن من اتخذ �شيئًا فيه الروح
ً
غر�ضا»( )39ومن باب �أولى �أن ينهى عن اتخاذ الإن�سان ً
غر�ضا.
( ((3ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية  ،204-203/2قدم لها وع َّلق عليها و�ضبطها ،طه عبد الر�ؤوف �سعد ،مكتبة
الكليات الأزهرية.
( ((3الدارقطني ،علي بن عمر ،ال�سنن  ،56/4ط2005م ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،لبنان.
( ((3الرتمذي ،ال�سنن ،كتاب اجلهاد ،باب ما جاء ال تفادى جيفة الأ�سري� ،ص  ،519مرجع �سابق .و�ضعفه الألباين.
( ((3ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية ،155/3 ،مرجع �سابق.
( ((3رواه البخاري ،كتاب الذبائح وال�صيد ،باب ما يكره من املثلة وامل�صبورة واملجثمة ،فتح الباري ،643/9
مرجع �سابق ،وم�سلم ،كتاب ال�صيد والذبائح ،باب النهي عن �صرب البهائم� ،شرح �صحيح م�سلم للنووي
 ،108/13مرجع �سابقً .
غر�ضا :هد ًفا .
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ومن مظاهر تكرميه �أال يقتل �ص ًربا� ،إذا �أخِ َذ �أ�س ًريا؛ ل َّأن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
نهى عن ذلك ،فقد روى �أحمد وغريه عن ابن تِعلى -الطائي الفل�سطيني� -أنَّه قال:
غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ،ف�أتي ب�أربعة �أعالج ،ف�أمر بهم ،فقتلوا �ص ًربا
بالنبل ،فبلغ ذلك �أبا �أيوب -ر�ضي اهلل عنه -فقال� :سمعت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -ينهى عن قتل ال�صرب»(.)40
ومن مظاهر تكرميه �أال يرتك دون طعام �أو �رشاب �أو ك�ساء� ،إذا �أُخِ َذ �أ�س ًريا ،فلقد �أثنى
القر�آن الكرمي على امل�ؤمنني ،فقال يف و�صفهم :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ (الإن�سان) .و�أو�صى النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم� -أ�صحابه يوم بدر ب�إكرام �أ�رسى بدر و�أ�صحابهم خ ًريا ،فعن �أبيعزيز بن عمري –�أخي م�صعب بن عمري -قال :كنت يف الأ�رسى يوم بدر ،فقال ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم :-ا�ستو�صوا بالأ�سارى خ ًريا ،وكنت يف نفر من الأن�صار،
فكانوا �إذا قدموا غداءهم �أو ع�شاءهم� ،أكلوا التمر ،و�أطعموين البرُّ لو�صية ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم.)41(»-وعن عمران ابن ح�صني -ر�ضي اهلل عنه -قال( :كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل.
ف�أ�رست ثقيف رجلني من �أ�صحاب ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم .-و�أ�رس �أ�صحاب
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -رج ًال من بني عقيل .و�أ�صابوا معه الع�ضباء .ف�أتى
( ((4رواه �أحمد ،الفتح الرباين لرتتيب م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين مع �شرحه بلوغ الأماين ،كتاب
اجلهاد ،باب النهي عن قتل الأ�سري �ص ًربا  ،107/14 ،ورواه �أبو داود� ،سنن �أبي داود مع �شرحه عون املعبود،
كتاب اجلهاد ،باب من قتل الأ�سري بالنبل .351/7 ،قال يف بلوغ الأماين (� :)70-1/14أعالج جمع علج،
وهو الرجل القوي ال�ضخم ،والرجل من كفار العجم ،القتل �ص ًربا هو �أن مي�سك من ذوات الروح �شيء
ح ًيا  ،ثم يرمى ب�شيء حتى ميوت ،وكل من قتل يف غري معركة وال حرب وال خط�أ ،ف�إ َّنه مقتول �ص ًربا « ،ثم
قال :و�سنده جيد».
( ((4الطرباين ،املعجم ال�صغري  ،146/1املعجم الكبري .393/22
الهيثمي ،نور الدين علي بن �أبي بكر ،ت807هـ ،وقال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد  :89/6رواه الطرباين
يف ال�صغري والكبري ،و�إ�سناده ح�سن» .من�شورات م�ؤ�س�سة املعارف ،بريوت ،لبنان1406 ،هـ1986 /م،
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عليه ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وهو يف الوثاق .قال :يا حممد! ف�أتاه .فقال (ما
وب �أخذت �سابقة احلاج؟ فقال�( :إعظا ًما لذلك) (�أخذتك
�ش�أنك؟) فقال :مِ َب �أخذتني؟ مِ َ
بجريرة حلفائك ثقيف) ،ثم ان�رصف عنه فناداه .فقال :يا حممد! يا حممد! وكان ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -رحي ًما رقي ًقا .فرجع �إليه فقال (ما �ش�أنك؟) قال� :إين م�سلم.
قال( :لو قلتها و�أنت متلك �أمرك� ،أفلحت كل الفالح) ،ثم ان�رصف .فناداه .فقال :يا
حممد! يا حممد! ف�أتاه ،فقال( :ما �ش�أنك؟) قال� :إين جائع ف�أطعمني .وظم�آن فا�سقني.
قال( :هذه حاجتك) ففدى بالرجلني) .وعن جابر بن عبد اهلل -ر�ضي اهلل عنهما -قال:
ثوب ،فنظر
«ملَّا كان يوم بدر� ،أتي ب�أ�سارى و�أتي بالعبا�س بن عبد املطلب ،ومل يكن عليه ٌ
قمي�صا ،فوجدوا قمي�ص عبد اهلل بن �أبي يقدر عليه،
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -له ً
فك�ساه النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إياه»(.)42
ٌ
جريح ،فقد روى عن
مري�ض �أو
ومن مظاهر تكرميه عدم جواز قتله �إذا �أ�رس وهو
ٌ
ح�صني ،قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يوم فتح مكة «�أال ال يقتل مدب ٌر،
وال يجهز على جريح ،ومن �أغلق بابه فهو �آمن»(.)43
وعن جعفر عن �أبيهَّ � :أن عل ًيا -ر�ضي اهلل عنه� -أمر مناديه فنادى يوم الب�رصة� :أال ال
يتبع مدبر ،وال يذفف على جريح ،وال يقتل �أ�سري ،ومن �أغلق بابه فهو �آمن ،ومن �ألقى
ال�سالح فهو �آمن ،وال ن�أخذ من متاعهم �شيئًا»(.)44
ومن مظاهر تكرميه عدم جعله حق ًال للتجارب العلمية ،وعدم اختبار الأ�سلحة
ب�صنوفها و�أنواعها ،لبيان مدى ت�أثريها وفعاليتها؛ ل َّأن ذلك عدوان على �شخ�صه ،ويتنافى
مع �إن�سانيته وكرامته ،ذلك � َّأن بع�ض الدول املعا�رصة ال تتورع عن �إجراء التجارب على
( ((4البخاري� ،صحيح البخاري ب�شرحه فتح الباري ،كتاب اجلهاد ،باب الك�سرة للأ�سارى ،144/6 ،مرجع �سابق.
( ((4ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،كتاب ال�سري ،باب الإجازة على اجلرحى �أو اتباع املدبر.64/18 ،
( ((4ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،كتاب ال�سري ،باب الإجازة على اجلرحى واتباع املدبر.65/18 ،
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الأ�رسى ،كما ال تتورع عن ق�صف املدنيني ب�أنواع الأ�سلحة الختبارها وتطويرها ،كما
�أنَّها ال تتورع عن القتل بالقنابل احلارقة ،وهو منهي عنه؛ لأنَّه من التعذيب بالنار.
الفرع الثاين
العـــدل
العدل حكمة ال�رشائع جميعها ،و�سمة الر�ساالت ك ّلها� ،إليه تدعو الكتب والنبوات،
ولأجله تُقام احلجج والبينات ،قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ (احلديد.)25:
قال ابن القيم( :)45ف� ّإن اهلل �سبحانه �أر�سل ر�سله و�أنزل كتبه ،ليقوم النا�س بالق�سط،
وهو العدل الذي قامت به الأر�ض وال�سموات».
أ�سا�س
أ�سا�س كل عالقة �إن�سانية؛ ل َّأن الظلم والطغيان � ُ
وقال د.الزحيلي( :)46العدل � ُ
خراب املدنيات ،وزوال ال�سلطان وانهيار النظم».
ويقرر القر�آن الكرمي � َّأن العدل مبكان بحيث ال يجوز �أن حتمل العداوة والبغ�ضاء
على الظلم وجمافاة العدالة» قال تعالى :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ (املائدة.)8:
والقر�آن بهذا يقرر � َّأن العدل حقٌ للأعداء ،كما هو حقٌ للأولياء والأ�صدقاء ،و�إذا
كان الإ�سالم قد �رشع القتال لر ِّد الظلم ودفع العدوان ،ف�إنّه من العدل �أن يكون القتال
ملن قاتل ،قال تعالى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ (البقرة).
( ((4ابن القيم� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أبي بكر ،ت 751هـ ،الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية� ،ص ،19
حتقيق الدكتور حممد جميل غازي ،مطبعة املدين ،العبا�سية ،القاهرة.
( ((4الزحيلي� ،آثار احلرب يف الفقه الإ�سالمي� ،ص  ،145مرجع �سابق.
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قال القرطبي( :)47وقال ابن عبا�س وعمر بن عبد العزيز وجماهد :هي حمكمةّ � ،أي
قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم ،وال تعتدوا يف قتل الن�ساء وال�صبيان والرهبان
و�شبههم».
قال �أبو جعفر النحا�س :وهذا �أ�صح القولني يف ال�س َّنة والنظر ،ف�أما ال�س َّنة :فحديث
ابن عمرَّ � ،أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ر�أى يف بع�ض مغازيه امر�أة مقتولة
فكره ذلك ،ونهى عن قتل الن�ساء وال�صبيان»(.)48
قلت (الباحث) :و�أخرج ابن ماجة عن حنظلة الكاتب ،قال :غزونا مع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -فمررنا على امر�أة مقتولة قد اجتمع عليها النا�س ،ف�أفرجوا له،فقال :ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل ،ثم قال لرجل :انطلق �إلى خالد بن الوليد ،فقل له:
� ّإن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ي�أمرك ،يقول :ال تقتلن ذرية وال ع�سي ًفا»(.)49
وعن �صفوان بن ع�سال ،قال« :بعثنا ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف �رسية،
فقال� :سريوا با�سم اهلل ويف �سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،وال متثلوا ،وال تغدروا ،وال
تغلوا ،وال تقتلوا وليدًا»(.)50
ثم ق��ال( :)51و�أما النظر ،ف� ّإن «فاعل» ال يكون يف الغالب �إال من اثنني ،كاملقاتلة
( ((4القرطبي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر ،ت 671هـ ،اجلامع لأحكام القر�آن ،348 /2 ،ط،3
دار القلم13486 ،هـ1966 /م.
( ((4رواه البخاري�( ،صحيح البخاري ب�شرح فتح الباري) ،اجلهاد ،باب قتل الن�ساء يف احلرب ،ج� ،6ص ،148
الرتمذي ،ال�سري ،باب يف النهي عن قتل الن�ساء وال�صبيان� ،ص � ،485أبو داود (�سنن �أبو داود ب�شرح عون
املعبود) ،اجلهاد ،باب يف قتل الن�ساء ج� /7ص  ،329رواه ابن ماجه (�سنن ابن ماجة ب�شرح ال�سندي)،
اجلهاد ،باب الغارة والبيات وقتل الن�ساء والأطفال ،ج� ،3ص .380
( ((4رواه ابن ماجة (�سنن ابن ماجة ب�شرح ال�سندي) ،اجلهاد ،باب الغارة والبيات وقتل الن�ساء والأطفال ،ج،3
�ص  ،381-380و�إ�سناده �صحيح ،ف�أفرجوا له� :أي تف َّرقوا لأجله ،ع�سي ًفا � ،أج ًريا  ،رواه �أبو داود (�سنن �أبي
داود ب�شرح عون املعبود) ،ج� ،7ص  .330-329و�صححه الألباين.
( ((5رواه ابن ماجه (�سنن ابن ماجه ب�شرح ال�سندي) ،اجلهاد ،باب و�صية الإمام ،ج� ،3ص  ،388و�إ�سناده
ح�سن .و�صححه الألباين.
( ((5القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،348/2 ،مرجع �سابق.
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د .حممود عبد اهلل بخيت
وامل�شامتة واملخا�صمة ،والقتال ال يكون يف الن�ساء وال�صبيان ،ومن �أ�شبههم كالرهبان
والزمنى وال�شيوخ والأجراء فال يقتلون».
وقال الدكتور الزيد( :)52و�إذا كانت احلرب يف الإ�سالم لي�س من �أهدافها �إفناء
العدو ،و�إنمّ ا الباعث منع االعتداء ،ف�إنّه ال ي�صح �أن يتجاوز القتال بواعثه ،و�إذا عرفت
ع َّلة عدم جواز قتل ه�ؤالء بكونها عدم امل�شاركة يف احلرب ،ف�إن من مل ي�شارك يف
القتال ب� ّأي �صورة من �صور امل�شاركة فهو من املدنيني الذين ي�شملهم هذا املعنى».
وقال القرطبي( :)53روى �أ�شهب عن مالكّ � ،أن املراد بقوله :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
خطاب
ﯳ ﯴ ﮊ �أهل احلديبية� .أمروا بقتال من قاتلهم ،ثم قال :وال�صحيح �أنّه
ٌ
جلميع امل�سلمني �أمر كل �أحد �أن يقاتل من قاتله �إذا ال ميكن �سواه».
وعن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -قال :كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إذا
بعث جيو�شه ،قال :اخرجوا ب�سم اهلل ،تقاتلون يف �سبيل اهلل من كفر باهلل ،ال تغدروا،
وال تغلو ،وال متثلوا ،وال تقتلوا الوالدان وال �أ�صحاب ال�صوامع»(.)54
قال الدكتور الزيد( :)55وتلك �إ�شارة ن�ستفيد منها �أمرين� :أولهما احرتام الإ�سالم
لهذه الفئة من النا�س� ،أ�صحاب املعابد والنهي عن التعر�ض لهم ب�سوء هم ومن �شابههم
من �أ�صحاب التعبدات ممن ال ي�شارك يف املعارك ،وثانيهما� :إن هذا ي�ستلزم بال�رضورة
حماية تلك الأماكن ،وعدم جواز التعر�ض لها �أثناء احلروب ما مل ت�ستخدم للأغرا�ض
( ((5الزيد ،مقدمة يف القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم� ،ص  ،51مرجع �سابق.
( ((5القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،350/2 ،مرجع �سابق.
( ((5رواه �أحمد (الفتح الرباين مع �شرح بلوغ الأماين) ،اجلهاد ،باب الك�شف عن ق�صد الن�ساء ،والأطفال
وال�صبيان والرهبان وال�شيخ الفاين بالقتل.65/14 ،
ال�صوامع :جمع �صومعة ،وهي مكان العبادة كامل�سجد للم�سلمني ،قال الهيثمي :ويف رجال البزار� ،إبراهيم
بن �إ�سماعيل بن �أبي حبيبة ،وثقه �أحمد و�ضعفه اجلهور ،وبقية رجال البزار رجال ال�صحيح� ،أنظر بلوغ
الأماين 65/14
( ((5الزيد ،مقدمة يف القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالمي� ،ص  ،53مرجع �سابق.
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الع�سكرية ،وهو يف ظني ميتد لي�شمل احلكم تلك الأماكن الثقافية؛ كاملكتبات ،ودور
العلم ،واملدار�س ،واجلامعات ،ونحوها مما ي�سوغ �إحلاقها بدور العبادة ،و�إعطائها احلكم
ذاته؛ لأنَّها تتفق معها يف ع َّلة احلكم ،وكث ٌري من الأهداف ونوعية من فيها».ا.هـ
الفرع الثالث
الرحـمــــــة
الرحمة هي الرقة والتعطف والإ�شفاق على الغري ،ومراعاة �أحوال النا�س ،وظروفهم،
و�إي�صال اخلري لهم.
والرحمن والرحيم ا�سمان من �أ�سماء اهلل احل�سنى م�شتقان من الرحمة ،ورحمة اهلل
بعباده �أكرب من �أن حت�صى ،و�أعظم من �أن ُيحاط بها.
ولقد كان النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أعظم النا�س رحمة بالنا�س ،وكان تعامله
ويحث على الرحمة
�صلى اهلل عليه و�سلم -مع النا�س مت�س ًما بالإ�شفاق والتعطف،ّ
والرتاحم ،فها هو يقول( :الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا من يف الأر�ض،
يرحمكم من يف ال�سماء ،الرحمة �شجنة من الرحمن ،فمن و�صلها و�صله اهلل ،ومن
قطعها قطعه اهلل)( .)56وتتجلى رحمة الإ�سالم يف احلرب� ،إذا عرفنا � َّأن هدف احلرب
يف الإ�سالم لي�س �إفناء النا�س �أو �إبادتهم ،و�إمنا رد العدوان عنهم ،وحتريرهم من هيمنة
الطواغيت ،و�سلطة الباطل ،و�إزالة العوائق كافة ،التي حتول بينهم وبني الإميان باهلل،
و�إخراجهم من ظلمات الكفر واجلهل �إلى نور العلم والإميان ،لذلك ر�أينا الإ�سالم ي�أمر
بالإح�سان �إلى الأ�سري وامل�ست�سلم واملدبر ،وي�أمر بالإ�شفاق على اجلريح واملري�ض ،فقد
( ((5رواه الرتمذي ،كتاب الرب وال�صلة ،باب ما جاء يف رحمة امل�سلمني� ،ص  ،569قال الرتمذي ،هذا حديث
ح�سن �صحيح .ورواه �أبو داود (�سنن �أبي داود ب�شرح عون املعبود) ،الأدب ،باب ما جاء فيه الرحمة ،ج،13
�ص  .285و�صححه الألباين.
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د .حممود عبد اهلل بخيت
روي عن ح�صني� ،أنَّه قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يوم فتح مكة :ال
يقتل مدبر ،وال يجهز على جريح ،ومن �أغلق بابه فهو �آمن»(.)57
وعن جعفر عن �أبيه� ،أن عل ًيا -ر�ضي اهلل عنه� -أمر مناديه ،فنادى يوم الب�رصة� :أال ال
يتبع مدبر ،وال يذفف على جريح ،وال يقتل �أ�سري ،ومن �أغلق بابه فهو �آمن ،ومن �ألقى
ال�سالح فهو �آمن ،وال ن�أخذ من متاعهم �شيئا «(.)58
ومن الرحمة يف الإ�سالم� ،أنَّه �إذا وقعت العائلة الواحدة يف الأ�رس ،ال يجوز � َّأن
يف ّرق بني �أفرادها ،قال �-صلى اهلل عليه و�سلم :-من ف َّرق بني والدة وولدها ،ف َّرق اهلل
بينه وبني �أحبته يوم القيامة»( .)59وذلك ملا يرتكه التفرق من الأ�سى والأمل النف�سي.
ويذكر امل�ؤرخون �أنَّه ملا فتح اخلليفة العبا�سي املعت�صم �أحد ح�صون �أرمينية عنوة بعد
معركة دامية� ،أمر �أال يف َّرق بني �أفراد العائلة الواحدة �إذا وقعت يف الأ�رس(.)60
ومع �أن احلرب كانت م�ستعرة بني مكة واملدينة� ،إال �أن النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -كان ي�أمل �أن ترعوي قري�ش ،وتعود جلادة ال�صواب ،لذلك ملّا نزل القحط
ب�أهل مكة ،وقر�ص اجلوع فقراءهم وم�ساكينهم ،بعث النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
( )500دينار �إلى �أهل مكة لتوزع على ذوي احلاجة فيهم( .)61وكذلك فعل ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ملّا �أمر ثمامة بن �أثال �أن ي�أذن بحمل الطعام من اليمامة
�إلى مكة(.)62
( ((5رواه ابن �أبي �شيبة� ،أبي بكر عبد اهلل بن حممد ،امل�صنف ،ج� ،18ص  ،64حتقيق حممد عوامة ،ط،1
1427هـ2006/م ،دار القبلة للثقافة الإ�سالمية ،ال�سعودية ،جدة ،واحلديث مر�سل.
( ((5ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،ج� ،18ص  ،65مرجع �سابق.
غريب ،ورواه �أحمد (الفتح الرباين
( ((5رواه الرتمذي ،ال�سنن� ،ص  ،484قال الرتمذي :وهذا حديثٌ ح�سنٌ
ٌ
مع �شرحه بلوغ الأماين) ،ج� ،14ص  ،105اجلهاد ،باب النهي عن التفريق بني املر�أة وولدها من ال�سبي.
وح�س ّنه الألباين.
(� ((6أنظر :الزيد ،مقدمة يف القانون الدويل يف الإ�سالم� ،ص  ،40مرجع �سابق.
( ((6الزحيلي� ،آثار احلرب يف الفقه الإ�سالمي� ،ص  ،522مرجع �سابق ،املب�سوط .92 /10
( ((6الزحيلي� ،آثار احلرب يف الفقه الإ�سالمي� ،ص  ،521مرجع �سابق.
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روى البخاري وم�سلم يف �صحيحهما عن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قال( :بعث
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -خي ًال قبل جند ،فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له
ثمامة بن �أثال ،فربطوه ب�سارية من �سواري امل�سجد ،فخرج �إليه النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -فقال( :ما عندك يا ثمامة) .فقال :عندي خري يا حممد� ،إن تقتلني تقتل ذا دم،
و�إن تنعم تنعم على �شاكر ،و�إن كنت تريد املالْ ،
ف�سل منه ما �شئت .فرتك حتى كان
الغد ،فقال( :ما عندك يا ثمامة) .فقال :ما قلت لك� ،إن تنعم تنعم على �شاكر فرتكه
حتى كان بعد الغد فقال( :ما عندك يا ثمامة) فقال :عندي ما قلت لك فقال�( :أطلقوا
ثمامة) .فانطلق �إلى نخل قريب من امل�سجد ،فاغت�سل ثم دخل امل�سجد ،فقال� :أ�شهد
�أن ال �إله �إال اهلل ،و�أ�شهد �أن حمم ًدا ر�سول اهلل ،يا حممد ،واهلل ما كان على الأر�ض
وجه �أبغ�ض �إ ّ
يل من وجهك ،فقد �أ�صبح وج ُهك �أحب الوجوه �إيلّ ،واهلل ما كان من
دين �أبغ�ض �إ ّ
يل من دينك ،ف�أ�صبح دينك �أحب دين �إيلّ ،واهلل ما كان من بلد �أبغ�ض
�إ ّ
يل من بلدك ،ف�أ�صبح بلدك �أحب البالد �إيلّ ،و�إن خيلك �أخذتني ،و�أنا �أريد العمرة،
فماذا ترى؟ فب�رشه ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�أمره �أن يعتمر ،فل ّما َقدِ م مكة
قال له قائل� :صبوت ،قال :ال ،ولكن �أ�سلمت مع حممد ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -وال واهلل ،ال ي�أتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى ي�أذن فيها النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم .)63(-قال غو�ستاف لوبون امل�ست�رشق الفرن�سي« :واحلق �أن الأمم مل تعرف
فاحتني راحمني مت�ساحمني مثل العرب»(.)64
( ((6رواه البخاري ،كتاب املغازي ،باب وفد بني حنيفة ،وحديث ثمامة بن �أثال ،ورواه م�سلم (�صحيح م�سلم
ب�شرح النووي) ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب ربط الأ�سري وحب�سه وجواز املنّ عليه ،ج� ،12ص ،89-87
مرجع �سابق.
(� ((6أنظر :الدق�س ،كامل� ،آيات اجلهاد يف القر�آن� ،ص .94
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د .حممود عبد اهلل بخيت
الفرع الرابع
احرتام العهود واملواثيق
� ّإن اح�ترام العهود واملواثيق ،والوفاء بها ،من �أحكام الإ�سالم القاطعة ،التي
جتب مراعاتها وااللتزام بها ،قال تعالى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ
(املائدة ،)1:وقال تعالى :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ (الإ�رساء).
و�إذا كان الإ�سالم ي�أمر بالوفاء بالعهود واملواثيق ،ف�إنّه يف الوقت ذاته يح ّرم الغدر
عد ذلك من �صفات النفاق ،و�أخالق املخادعني واملنافقني والغادرين،
واخليانة ،و ُي ُّ
خال�صا ،ومن كانت فيه
كن فيه كان مناف ًقا ً
قال -عليه ال�صالة وال�سالم�« :-أربع من َّ
خ�صلة منهن ،كانت فيه خ�صلة من النفاق حتى يدعها� ،إذا �أ�ؤمتن خان ،و�إذا حدث
كذب ،و�إذا عاهد غدر ،و�إذا خا�صم فجر»()65؛ لأنَّه �إذا كانت املعاهدات واالتفاقيات
وبث الأمن والأمان ،و�إ�شاعة
بني الدول �سبي ًال �إلى توطيد ال�سلم ،وتر�سيخ العالقاتّ ،
التوادد والتوا�صل بني ال�شعوب ،ف� ّإن هذه املعاهدات واملواثيق ال ت�ستمد قوتها و�آثارها
من ن�صو�صها فح�سب ،بل ت�ستمد وجودها ودميومتها و�آثارها من عزمية عاقديها على
الوفاء ،ومن ح�سن نواياهم ورغبتهم يف تطبيقها واالنقياد مل�ضامينها.
و�إذا كان الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -يثني على املوفني بالعهود فيقول�« :أولئك
خيار عباد اهلل يوم القيامة املوفون املطيبون»( )66ف�إنّه -يف الوقت ذاتهّ -
يحذر من الغدر
عده من �أعظم الغدر ،فعن ابن عمر
واخليانة ،وبخا�صة غدر احلطام ،و�أولياء الأمور ،و ُي ُّ
ر�ضي اهلل عنهما -قال� :سمعت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -عند حجرة عائ�شة( ((6رواه البخاري (�صحيح البخاري ب�شرح فتح الباري) ،كتاب الإميان ،باب عالمة املنافق ،ج� ،1ص ،89
مرجع �سابق ،رواه م�سلم (�صحيح م�سلم ب�شرح النووي) ،كتاب الإميان ،باب خ�صال املنافق ،ج� ،2ص ،46
مرجع �سابق.
َّ
( ((6رواه �أحمد يف م�سنده برقم  25780وح�سنه الألباين.
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يقول :ين�صب لكل غادر لواء يوم القيامة .وال غدرة �أعظم من غدرة �أمري عامة»(.)67
ُعد التفلت
وقال «لكل غادر لواء يوم القيامة ،يعرف به»( .)68و�إذا كانت املدنية احلديثة ت ُّ
من املعاهدات واملراوغة يف تنفيذ االتفاقيات �رضبًا من ال�سيا�سة ونو ًعا من احلذاقة ،ف� ّإن
عدها خ�س ًة وغد ًرا وخيان ًة ،روى �سليم بن عامر قال :كان معاوية -ر�ضي اهلل
الإ�سالم ُي ُّ
عنه -ي�سري ب�أر�ض الروم ،ف�إذا �شيخ على دابة يقول :اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،وفاء ال غدرّ � ،إن
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -قال :من كان بينه وبني قوم عهد فال يحلن عقده،
وال ي�شدها ،حتى ينق�ضي �أمدها� ،أو ينبذ �إليهم على �سواء» فبلغ ذلك معاوية فرجع،
و�إذا ال�شيخ عمرو بن عب�سة -ر�ضي اهلل تبارك وتعالى عنه.)69(»-
يقول �أبو زه��رة :ولقد قرر علماء القانون ال��دويل � َّأن هذا القانون هو جمموع
معاهدات ،ف�إذا كان الأمر كذلك ،ف� ّإن الإ�سالم قد وثق �أ�صول هذا القانون �أحكم
توثيق ،وبناها على الوجدان الديني للدولة الإ�سالمية حيث ال يكون الوفاء للأقوياء
فقط ،بل يكون هذا الوفاء للأقوياء �أو ال�ضعفاء على ال�سواء»(.)70
الفرع اخلام�س
املعاملة باملثل
�أق َّرت ال�رشيعة الإ�سالمية هذا املبد�أ و�أ َّكدت عليه؛ لأنَّه يتنا�سق ومبادئ العدالة والكرامة
( ((6رواه �أحمد (الفتح الرباين مع �شرحه بلوغ الأماين ،كتاب اجلهاد ،باب الوفاء بالعهد وعدم الغدر مبن
عهده ،ج� ،14ص  ،119مرجع �سابق .،و�أ�صله عند م�سلم يف �صحيحه عن �أبي �سعيد اخلدري.
( ((6رواه البخاري وم�سلم ورواه �أحمد الفتح الرباين مع �شرحه بلوغ الأماين ،كتاب اجلهاد ،باب الوفاء بالعهد،
وعدم الغدر مبن عهده ،ج� ،14ص  ،119مرجع �سابق.
ورواه الرتمذي ،ال�سنن ،كتاب ال�سري ،باب ما جاء يف الغدر� ،ص  ،488مرجع �سابق ،وقال حديث ح�سن �صحيح.
( ((6رواه �أحمد (الفتح الرباين مع �شرحه بلوغ الأماين) ،كتاب اجلهاد ،باب الوفاء بالعهد وعدم الغدر مبن
عنده مال» ،ج� ،14ص  ،117مرجع �سابق.
ورواه الرتمذي ،ال�سنن ،كتاب ال�سري ،باب ما جاء يف الغدر� ،ص  ،488مرجع �سابق ،وقال حديث ح�سن �صحيح.
(� ((7أبو زهرة ،العالقات الدولية يف الإ�سالم� ،ص  ،41مرجع �سابق.
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والأخالق ،ويتوافق وقواعد املنطق والفطرة ،بل �إنّه من �أ�س�س التوا�صل والتعامل بني
النا�س وبني الب�رش على اختالف م�شاربهم ومنازلهم و�أوطانهم وعقائدهم.
وقال ال�شيخ �أبو زهرة( :)71ف�إنَّ املعاملة باملثل من قانون العدالة يف التعامل الإن�ساين
بني الآحاد واجلماعات� ،سواء �أكان من يعامله م�سل ًما �أم كان غري م�سلم ،وقد قال
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلمَ ( :-ف َم ْن �أَ َح َّب �أَنْ ُي َز ْح َز َح َع ِن ال َّنارِ َ ،و ُي ْدخَ َل الجْ َ َّن َة،
ا�س ا َّلذِ ي ُيحِ ُّب �أَنْ ُي�ؤْتَى
َف ْل َت�أْ ِت ِه َم ِن َّي ُت ُه َو ُه َو ُي�ؤْم ُِن ِباللهَّ ِ َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِرَ ،و ْليَ�أْ ِت �إِلَى ال َّن ِ
ِ�إلَ ْيهِ) .رواه م�سلم .3437
وقال الدكتور خدوري( :)72امل�ساواة واملعاملة باملثل مبد�آن �أ�سا�سيان لكل نظام ُيراد
به �أن يكون عامل ًيا».
ويرى فقهاء ال�سيا�سة ال�رشعية �أنَّه كان لهذا املبد�أ �أث ٌر كب ٌري يف اال�سرتقاق ،ذلك �أنَّه
تطبيق ملبد�أ املعاملة باملثل� ،أبيح الرق يف �أ�ضيق احلدود ،وهي حالة احلرب� ،إذا كان
الأعداء ي�سرتقون �أ�رساهم بعد انتهاء املعركة ،ف�أبيح الرق يف الإ�سالم معاملة باملثل� ،إذ
�رصيح ب�إباحة اال�سرتقاق ،و�إمنا �أبيح على �أ�سا�س املعاملة باملثل.
ن�ص
مل ي� ِأت ٌ
ٌ
ن�ص يف الكتاب وال يف ال�س َّنة
يقول �أ�ستاذنا الدكتور الزحيلي( :)73ومبا �أنَّه مل يرد ٌ
على �إباحة الرق ،و� َّأن اال�سرتقاق بالوجه ال�رشعي ال يت�أتى منذ زمن لعدم وجود احلرب
ال�رشعية العادلة ،ف� َّإن الإ�سالم ال يتعار�ض مع �إلغاء الرق من العامل اليوم� ،إ ْذ � َّإن ذلك
يتفق مع روح الت�رشيع الإ�سالمي ،وكيف ال؟ وقد كان الإ�سالم خ َري منبه للعقول
الغافلة لتحرير العبيد وعتق الأنف�س ،ولهذا فقد �أ َّيدت الدولة العثمانية م�رشوع �إلغاء
ارتياحا ح�سنًا نحو ذلك؛ ل َّأن دين الإ�سالم ي�أمر باحلرية ،واخلال�صة � َّأن
الرق ،و�أظهرت
ً
(� ((7أبو زهرة ،العالقات الدولية يف الإ�سالم ،36 ،مرجع �سابق.
( ((7خدوري ،القانون الدويل� ،ص  ،11مرجع �سابق.
( ((7الزحيلي� ،آثار احلرب يف الفقه الإ�سالمي ،445-444 ،مرجع �سابق.
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الرق يف الإ�سالم مل يقر �إال معاملة باملثل مع الأمم الأخرى ب�سبب احلرب� ،إذ لو ا�سرتق
الأعداء �أ�رسى امل�سلمني دون مقابلتهم باملثل ال�ستمر�أ العدو فعله ،ولكان ذلك �سب ًبا يف
زيادة عدد الرقيق يف العامل ،دون �أن يقيد ذلك بقيد ،ويف هذا من املف�سدة وال�رضر ما
ال يخفى».
وقال ال�شيخ �أبو زهرة( :)74و�إذا كان الرق قد �أبيح يف الإ�سالم على �أ�سا�س �أنَّه معاملة
باملثل ،ف�إنّه يجب �أال ي�سرتق �أحد من امل�سلمني� ،إذا كان اتفاق على �إلغاء الرق ،وبالتايل
ال يكون هناك ٌ
ممنوع مبقت�ضى الن�صو�ص العامة ،ولو �أبيح
رق يف احلرب؛ ل َّأن االعتداء ٌ
الرق مع امتناع االعتداء يكون امل�سلمون قد وقعوا يف االعتداء املمنوع».
وا�ستنا ًدا �إلى القواعد وال�ضوابط العامة يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،ف�إنّه ال يجوز الأخذ
مببد�أ املعاملة باملثل �إال يف حدود التعامل الأخالقي املن�ضبط ب�أحكام الإ�سالم� ،أ ّما �إذا
كان التعامل باملثل ي�ؤدي �إلى اخلروج على مقت�ضيات العدالة والإن�سانية ،وي�ؤدي �إلى
انتهاك القيم واملثل ،فال يجب عندئذ العمل به ،فلو � َّأن العدو كان من عادته مث ًال �أن
ينتهك �أعرا�ض الن�ساء فال يجوز �أن يفعل امل�سلمون ذلك.
يقول جو�ستاف لوبون(«:)75كان �أول ما بد�أ به ريكارد �أنَّه قتل �ص ًربا �أمام مع�سكر
امل�سلمني ثالثة �آالف �أ�سري م�سلم� ،س َّلموا �أنف�سهم �إليه بعد �أن �أعطاهم عهدًا بحقن دمائهم،
ثم �أطلق العنان لنف�سه باقرتاف هذا القتل وال�سلب ،ولي�س من ال�سهل �أن يتمثل املرء
درجة ت�أثري هذه الكبائر يف �صالح الدين النبيل ،الذي رحم ن�صارى القد�س ،فلم مي�سهم
ب�أذى ،والذي �أمدّ فيليب وقلب الأ�سد باملرطبات والأزواد يف �أثناء مر�ضهما ،فقد �أب�رص
الهوة ال�سحيقة بني تفكري الرجل املتدين وعواطفه وتفكري الرجل املتوح�ش ونزواته».
(� ((7أبو زهرة ،العالقات الدولية ،37 ،مرجع �سابق.
( ((7نق ًال عن �أبو زهرة ،العالقات الدولية� ،ص  ،104مرجع �سابق.
218

جملة الق�ضائية  -العدد الأول  -حمرم 1432هـ

د .حممود عبد اهلل بخيت
هذه �أهم املبادئ التي جاء بها القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي ،وهي مبادئ
م�أخوذة من مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية ،يقول الدكتور �سلمان بن فهد العودة :وعلماء
الإ�سالم حرروا ال�رضوريات وجعلوها خم�سة :النف�س والدين والعقل والعر�ض واملال،
�ساد�سا مثل العدالة �أو احلرية �أو الوحدة ،و�أرى � َّأن �أدقَّ ما ميكن
وزاد بع�ض املعا�رصين �شيئًا ً
�أن يزاد هو �رضورية (االجتماع) مبعنى � َّأن ال�رشيعة جاءت حلفظ امل�صالح االجتماعية،
مثل العدل وامل�ساواة واحلرية والكرامة الإن�سانية واالجتماع واالئتالف»(.)76

( ((7العودة ،د�.سلمان بن فهد ،مقا�صد الت�شريع الإ�سالمي ،جريدة الد�ستور الأردنية� ،ص  ،7عدد اجلمعة 8
حمرم 1431هـ ،املوافق  25كانون �أول 2009م.
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املطلب الثالث
خ�صائ�ص القانون الدويل الإن�ساين الإ�سالمي
يتبينَّ للدار�س لأحكام القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالمَّ � ،أن له خ�صائ�ص يخت�ص
بها ،وميزات متيزه عن غريه من املعاهدات واالتفاقيات والقوانني ،التي تواط�أ النا�س
عليها ،والتي تنظم العالقات الدولية الإن�سانية يف ال�سلم واحلرب ،فهي و�إن تالقت يف
�أهدافها مع القانون الإ�سالمي� ،إال �أنَّها ال ت�شاركه تلك اخل�صائ�ص وامليزات ،مما يجعل
احلاجة �إليه ملحة ،والأحكام التي جاء بها متفردة ،و�أما �أبرز هذه اخل�صائ�ص فهي:
�أو ًال :الربانية:
ونعني بها �أن �أحكام القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم ،م�صدرها الوحي،
الكتاب وال�س َّنة ،بل �إن ما عدا ذلك من امل�صادر �إنمّ ا يرجع يف اعتباره �إلى القر�آن الكرمي،
وهذه اخلا�صية ت�ضفي على �أحكام هذا القانون امليزات الآتية:
�أولهاَّ � :أن الأحكام �إذا كانت ربانية امل�صدر ف� ّإن ذلك يجعل الثقة بها مطلقة ،ال
تتزعزع ،ويجعل االطمئنان �إليها �آكد ،والتم�سك بها �أ�شد.
وثانيهاَّ � :أن الأحكام �إذا كانت ربانية امل�صدر ،ف�إنّها �أبعد ما تكون عن ال�ضالل
واالنحراف ،والتناق�ض والأهواء؛ ل َّأن �أعمال الب�رش مهما عظمت وكربت فال تخلو من
النق�ص واالختالف.
وثالثهاَّ � :أن هذه الربانية تغر�س يف النا�س نزعة نحو اال�ستقامة ،وح�سن ال�سلوك،
وتولد املراقبة الذاتية ،وجتعل االلتزام بالأحكام ناب ًعا من داخل النف�س ،دون خوف من
�سلطان �أو حاجة �إلى رقابة خارجية.
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ثان ًيا :العاملية:
الإ�سالم دعوة عاملية ،ال تف ّرق بني �إن�سان و�إن�سان ،وهو دعوة �إلى الب�رش دون
االلتفات �إلى لون �أو موطن �أو لغة ،فقد �أعلن الوحي �أن حمم ًدا �-صلى اهلل عليه
و�سلم -هو ر�سول اهلل �إلى النا�س �أجمعني ،قال تعالى :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ (الأعراف ،)158 :وقال تعالى :ﮋﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ (�سب�أ ،)28 :ويعلن القر�آن الكرمي � َّأن النا�س جمي ًعا يف
�أ�صل اخللق �سواء ،ال َ
ف�ضل لأحد على �آخر �إال بالتقوى.
قال تعالى :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ (احلجرات ،)13 :وقال �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-ك ّلكم
لآدم و�آدم من تراب ،ال فرق لعربي على عجمي ،وال عجمي على عربي ،وال لأحمر
على �أبي�ض ،وال لأبي�ض على �أحمر �إال بالتقوى».
وملّا كانت �أحكام القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم جز ًءا من �أحكام الإ�سالم،
فقد تعامل امل�سلمون بها يف حربهم و�سلمهم مع ال�شعوب الأخرى» دون تفريق بني
�شعب و�شعب ،ودون انتقائية بني عرق وعرق.
ثال ًثا :الأخالقية:
يعلي الإ�سالم من قيمة الأخالق ،فها هو القر�آن الكرمي يخاطب النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم -فيقول :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ (القلم) ،وقال -عليه ال�صالة
بعثت لأمتم �صالح الأخ�لاق» (رواه البخاري يف الأدب املفرد،
وال�سالم�« :-إنمّ��ا ُ
و�صححه الألباين) ،والأخالق يف الإ�سالم متثل ً
�ضابطا لل�سلوك ،وناظ ًما للت�رصفات،
وهي كذلك ،مهما تبدلت الظروف ،وتغيرّ ت الأحوال ،وبخا�صة عندما يرتفع �صوت
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ال�سالح ،ويغيب �صوت العقل ،وتختلط الأم��ور ،وتف�سد ال�ضمائر ،ومتى �سادت
الأخالق الفا�ضلة ،حفظت احلقوق و ُروعيت احلرمات ،و�إذا كان الإ�سالم ي�ؤكد على
أ�شد ت�أكي ًدا على االلتزام بها يف التعامل بني
الأخالق يف التعامل بني الأف��راد ،ف�إنّه � ّ
الدول وال�شعوب ،ملا يف ذلك من �إ�شاعة ال�سلم والأمن بني الدول وال�شعوب ،ولذا
فال يجيز الكذب حتت غطاء ال�سيا�سة ،وال يبيح الغدر واخليانة با�سم املباد�أة واملفاجئة،
وال يقبل االنتقائية يف التعامل مع الق�ضايا وال�شعوب.
� ّإن املتب�رص يف الأحكام الإ�سالمية يلم�س � َّأن هذه الأحكام يف كل جماالتها؛
االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،ت�شتبك بالأخالق ،وتتداخل معها لتكون هذه
الأخالق الداعية �إلى :اال�ستقامة ،والأمانة ،والت�سامح ،والرتاحم ،والتوا�صل ،والوفاء
�صمام �أمان وميزان �أعمال يف ال�سلم واحلرب على ح ٍّد �سواء.
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اخلامتـــة
تربز نتائج هذا البحث من مطالعة مباحثه ومعرفة م�سائله ،فقد تو�صل الباحث
�إلى ما يلي:
�أو ًال� :إنّ �أحكام القانون الدويل يف الإ�سالم جز ٌء من �أحكام الفقه الإ�سالمي،
و�أنَّ جهل بع�ض النا�س بهذه الأحكام هو نتيجة حتمية �سببها �إق�صاء ال�رشيعة
الإ�سالمية عن كثري من ميادين احلياة.
ثان ًيا� :إن م�صادر �أحكام القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم منح�رصة يف
الكتاب وال�س َّنة ،ولكن ال�رشيعة الإ�سالمية ت�أمر بالوفاء بالعقود جميعها ما مل
تخالف ال�رشع احلنيف ،ويف هذا �إثراء لأحكام هذا القانون الإ�سالمي.
ثال ًثا� :إن �أحكام القانون الدويل الإن�ساين املعمول بها حال ًيا ال ترقى �إلى
�أحكام القانون الدويل الإن�ساين يف الإ�سالم ،املتميزة ب�إن�سانيتها و�شفافيتها
ورعايتها لكافة الأمم وال�شعوب دون حتيز �أو متييز.
و�أما �أبرز التو�صيات فهي:
�أو ًال� :أن تتولى جمعيات الهالل الأحمر يف ال��دول الإ�سالمية ،وكذلك
املنظمات الثقافية الإ�سالمية طباعة هذه الأحكام ،وترجمتها �إل��ى اللغات
املتعددة؛ كي تطلع عليها �أمم الأر�ض و�شعوبها للوقوف على بع�ض �أحكام
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ال�رشيعة الإ�سالمية.
يتم تدري�س هذه الأحكام جن ًبا �إلى جنب مع �أحكام القانون
ثان ًيا� :أن ّ
الدويل الإن�ساين الو�ضعي؛ كي يقف الدار�سون على متيز هذه الأحكام.
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