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املقدمـــة
املبعوث رحمة  �ضيدنا حممد,  وال�ضالم على  وال�ضالة  الراحمني,  اأرحم  احلمدُّ هلل 
للعاملني, �ضلوات اهلل و�ضالمه عليه, وعلى اآله واأ�ضحابه, الغرِّ امليامني, والقادة الفاحتني, 

واحلكام العادلني, ومن تبعهم باإح�ضان اإلى يوم الدين  وبعد:
فاإنَّه مما ل يحتاج اإلى مزيد بيان, اأو تاأكيد اإي�ضاح, اأنَّ عاملنا اليوم ي�ضهد بوؤًرا م�ضتعرًة, 
وتزهق  الدماء,  فيها  ت�ضفك  خارجية,  وحروب  داخلية,  �رضاعات  فهناك  ملتهبًة,  وبقاًعا 
احلرمات,  وتنتهك  والن�ضل,  احلرث  ويهلك  املرافق,  وتدمر  البيوت,  وتخرب  الأنف�س, 
وُيهان الإن�ضان حًيا وميًتا, واإزاء ذلك كلَّه, ارتفعت النداءات والأ�ضوات, وعقدت الندوات 
والجتماعات, وتنادت املنظمات والهيئات, وتالقت اجلمعيات واجلماعات, لأجل اللتزام 
بنوده,  على  و�ضدقت  عليه,  الــدول  اأجمعت  الذي  الإن�ضاين,  الــدويل  القانون  باأحكام 
مبن  العقوبة  لإنزال  املحاكم  و�ضكلت  به,  املتعلقة  املعاهدات  واأبرمت  اتفاقياته,  وباركت 
يخرقه ول يلتزم به, وملا كان هذا القانون الدويل الإن�ضاين الو�ضعي, تطبَّق اأحكامه انتقاًء, 
وحترتم ن�ضو�ضه وفق الأهواء وامل�ضالح, ولأنَّ احلاجة قائمة اإلى بيان مبادئ عامة ت�ضهم يف 
�ضياغة قانون دويل اإن�ضاين باملعنى الفاعل وال�ضامل, فقد اأردُت اأن اأتناول بالبحث القانون 
الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي, مبيًنا م�ضادره, م�ضرًيا اإلى مبادئه, مربًزا خ�ضائ�ضه؛ لأنَّه ملا غابت 
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اأحكام ال�رضيعة الغراء, غابت معها بال�رضورة اأحكام القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي, 
حتى ظن الكثريون, اأن الإ�ضالم مل يعرف القانون الدويل الإن�ضاين, كذاك الذي اأ�ضارت 
اإليه اتفاقيات جنيف اأو قوانني لهاي, بل اإنَّه مما زاد الطني بلة, حدوث ممار�ضات غري اإن�ضانية, 
با�ضم اجلهاد تارة, وبا�ضم الإ�ضالم تارة اأخرى, مما ترك انطباًعا غري حممود عند بني الب�رض, 

فكانت احلاجة ملحة لإبراز اأحكام هذا القانون, وجتلية نقائها وعظمتها. 

م�شكلة البحث: 

يجيب البحث على �ضوؤالني: 
اأولهما: هل عرف الإ�ضالم القانون الدويل الإن�ضاين؟

وثانيهما: ما هي م�ضادر هذا القانون, وما هي مبادئه العامة, وما هي خ�ضائ�ضه؟ 
اأهداف البحث: 

يهدف البحث:

بالأ�ضخا�س  املتعلقة  الإ�ضالمي,  الإن�ضاين  الدويل  القانون  اأحكام  اإبراز  اإلى  اأواًل: 
والأعيان والأموال, اإبنّان احلروب الداخلية واخلارجية.

اجليو�س  جينّ�ضوا  الذي  الإ�ضالمية,  والدولة  امل�ضلمني  القادة  اأن  بيان  اإلى  وثانًيا: 
حروبهم  يف  يتجاوزون  كانوا  ما  املرتامية,  العظيمة  الدول  واأقاموا  البلدان,  وفتحوا 

اأحكام هذا القانون. 

الدرا�شات ال�شابقة:

تناول فقهاوؤنا الأقدمون -رحمهم اهلل- كثرًيا من اأحكام القانون الدويل الإن�ضاين 
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الإ�ضالمي يف م�ضنفاتهم الفقهية؛ لأنَّها جزٌء من اأحكام الفقه الإ�ضالمي, بل اإننّ منهم َمْن 
اأفرد هذه الأحكام يف م�ضنفات خا�ضة, اإل اأنَّها اأعوزها التف�ضيل يف بع�س املجالت, 
كما تناول اأحكام هذا القانون بع�س العلماء املحدثني, منهم الأ�ضتاذ الدكتور زيد عبد 
الكرمي الزيد يف كتابه: )مقدمة يف القانون الدويل الإن�ضاين يف الإ�ضالم(, والدكتور 
الدويل  القانون  امل�ضلحة يف  النزاعات  �ضحايا  كتابه: )حماية  الغني حممود يف  عبد 
وال�رضيعة الإ�ضالمية(, بيد اأنَّهم ملَّا تناولوا م�ضادر هذا القانون مل ي�ضتوفوا ذكر م�ضادره, 
التي من �ضاأنها اإعطاء اأحكام القانون مرونًة و�ضموًل, فجاء هذا البحث م�ضيًفا ما فات 

ذكره, ومدلاًل على حيوية ومرونة هذا القانون. 

منهج الدرا�شة: 

ا�ضتخدم الباحث الطريقة ال�ضتقرائية, من خالل تتبع الآيات الكرميات والأحاديث 
ما  تتبع  الأقدمون, وكذلك  العلماء  ه  القانون, وما خطَّ اأحكام  تناولت  التي  ال�رضيفة, 

ذكره علماء ال�ضيا�ضة ال�رضعية املحدثون. 

خطة الدرا�شة: 

جاء البحث يف متهيد وثالثة مطالب وخامتة.
اأما التمهيد ففيه تعريف القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي.

واأما املطلب الأول: ففيه م�ضادر القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي, وذلك يف �ضتة فروع. 

الفرع االأول: القراآن الكرمي. 
الفرع الثاين: ال�ضنَّة النبوية. 

الفرع الثالث: و�شايا اخللفاء الرا�شدين. 
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الفرع الرابع: اجتهاد الفقهاء.
الفرع اخلام�ص: املعاهدات. 

الفرع ال�ساد�ص: الأعراف الدولية. 
واأما املطلب الثاين: ففيه املبادئ العامة للقانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي. وفيه 

خم�ضة فروع: 
الفرع االأول: تكرمي االإن�شان. 

الفرع الثاين: العدل. 
الفرع الثالث: الرحمة. 

الفرع الرابع: احرتام العهود واملواثيق.
الفرع اخلام�ص: املعاملة باملثل. 

واأما املطلب الثالث: ففيه بيان اأبرز خ�ضائ�س القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي. 

واأما اخلامتة ففيها ذكر النتائج التي تو�ضل اإليها الباحث. 
واإلى اهلل اأتوجه طالًبا العون واملدد والتوفيق, فهو ويل ذلك والقادر عليه. 

واحلمدُّ هلل الذي بنعمته تتم ال�ضاحلات.
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متهيـــد
تعريف القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي 

فه  عرَّ فقد  حديًثا,  م�ضطلًحا  الإ�ضالمي  الإن�ضاين  الدويل  القانون  م�ضطلح  كان  ملا 
العلماء وامل�ضلمون املعا�رضون بتعريفات متقاربة, واأذكر تالًيا تعريفني لهذا امل�ضطلح:

الأحكام  »جمموعة  باأنَّه:  حممود,  احلميد  عبد  الغني  عبد  الدكتور  فه  عرنّ اأولهما: 
الإن�ضانية  امل�ضكالت  حلِّ  اإلى  تهدف  التي  الجتهاد,  اأو  ال�ضنَّة  اأو  القراآن  من  امل�ضتمدة 
النا�ضئة ب�ضورة مبا�رضة عن النزاعات امل�ضلحة – الدولية والداخلية – والتي تقيد لأ�ضباب 
اإن�ضانية حق اأطراف النزاع يف ا�ضتخدام طرق واأ�ضاليب احلروب التي تروق لها, اأو حتمي 

الأعيان والأ�ضخا�س الذين ت�رضروا, اأو قد يت�رضرون ب�ضبب النزاعات امل�ضلحة«)1(.
فيما  الإ�ضالمي  الإن�ضاين  الدويل  القانون  اأحكام  باأننّه ح�رض  التعريف,  هذا  وانتقد 
ي�ضتمد من القراآن اأو ال�ضنَّة اأو الجتهاد, واأغفل غريها من امل�ضادر التي ل تتعار�س مع 

ال�رصيعة االإ�شالمية. 
القواعد  باأنَّه: »جمموعة  الزيد,  فه الأ�ضتاذ الدكتور زيد عبد الكرمي  وثانيهما: عرَّ

ال�رضعية الهادفة اإلى حماية الإن�ضان واحلفاظ على حقوقه وقت النزاع امل�ضلح«)2(.
وانتقد هذا التعريف باأنَّه: 

جمموعة  باأنه  فه  يعرنّ اأن  والأولــى  ال�رضعية,  القواعد  جمموعة  باأنَّه  القانون  عرف 
اأنَّ  اأينّ جزئية, يف حني  مو�ضوعيٌة  اأحكاٌم  ال�رضعية  الأحكام  لأنَّ  ال�رضعية؛  الأحكام 
كان  ن�ضاأته  اأول  يف  الإ�ضالمي  الفقه  ولأنَّ  اأغلبيٌة,  اأو  كليٌة  اأحكاٌم  ال�رضعية  القواعد 

)1(  حممود، عبد الغني عبد احلميد، حماية �ضحايا النزاعات امل�ضلحة يف القانون الدويل الإن�ضاين وال�ضريعة 
الإ�ضالمية، �ص 10، ط3، 2006، اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر. 

)2(  الزيد، زيد عبد الكرمي، مقدمة يف القانون الدويل الإن�ضاين يف الإ�ضالم، �ص 25، 1425هـ.
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مو�ضوعًيا اأينّ جزئًيا ومل يكن كلًيا تق�ضريًيا. 
جاء يف املدخل لدرا�ضة الفقه الإ�ضالمي: قيل: اإن الفقه الإ�ضالمي بني على احللول 
ن على هيئة نظريات, اأو قواعد عامة, كما هو ال�ضاأن يف  اجلزئية لالأحكام, واأنَّه مل يدونّ

الت�رصيعات الو�شعية«)3(.
ا: تناول الفقهاء امل�ضلمون العالقات الدولية اأو ما ي�ضمى بال�ضري واجلهاد  وجاء فيه اأي�ضً
واملغازي, »وهي عبارة عن جمموعة من الأحكام التي تنظم عالقة الدولة الإ�ضالمية 

بغريها من الدول يف حالتي احلرب وال�ضلم«)4(.
 جعل هدف القانون حماية الأ�ضخا�س وحقوقهم, واأغفل حماية الأعيان والأموال, 
الالجئني  �ضاأن  يف  احلال  هو  كما  خطرية,  اإن�ضانية  م�ضكالت  بها  الأ�ــرضار  يلحق  التي 

بت مزارعهم, وُحرموا من كل ما ميلكون.  رت بيوتهم, وخرنّ والنازحني الذين دمنّ

التعريف املختار: 

ف القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي, باأنه:  وبناًء على ما تقدم, فاإنَّه ميكن اأن نعرنّ
»جمموعة الأحكام ال�رضعية الهادفة اإلى حماية الأ�ضخا�س والأعيان والأموال وقت 

النزاع امل�شلح«. 
وذلك لأنَّه اأوًل: بنيَّ اأنَّ القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي جمموعة اأحكام �رضعية, 
الدويل  القانون  هدف  اأننّ  بنيَّ  لأنَّه  وثانًيا:  كلية  قواعد  ولي�ضت  جزئية  اأحكام  وهي 

الإن�ضاين الإ�ضالمي هو حماية الأ�ضخا�س والأعيان والأموال, فكان عاًما �ضاماًل. 

)3(  ال�ضرنبا�ضي، رم�ضان علي، ال�ضافعي، جابر عبد الهادي، املدخل لدرا�ضة الفقه الإ�ضالمي ونظرياته العامة، 
�ص 268، ط1، 2005م، من�ضورات احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان. 

)4(  ال�ضرنبا�ضي، ال�ضافعي، املدخل لدرا�ضة الفقه الإ�ضالمي، �ص 18، مرجع �ضابق. 
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املطلب الأول 
م�ضادر القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي

ي�ضتمد القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي اأحكامه من امل�ضادر التالية: 

الفرع الأول

القراآن الكرمي: 

»وهو اللفظ العربي املنزل للتدبر والتذكر, املتواتر«)5(.
وهو امل�ضدر الأول من م�ضادر القانون الإ�ضالمي. 

قال ال�ضاطبي: اإننّه كلية ال�رضيعة, وعمدة امللة, وينبوع احلكمة, واآية الر�ضالة, ونور الإب�ضار 
والب�ضائر. واأنَّه ل طريق اإلى اهلل �ضواه, ول جناة بغريه, ول مت�ضك ب�ضيء يخالفه«)6(.

وقال اأبو زهرة: والقراآن الكرمي كلنّي هذه ال�رضيعة, وهو املرجع الأول فيها. 
ًيا, واأن  ثم قال: واإذا كان القراآن هو كلنّي هذه ال�رضيعة, فال بد اأن يكون اأكرث بيانه كلنّ

تكون التف�شيالت فيه قليلة«)7(. 
الإن�ضاين  الدويل  القانون  لأحكام  بيانه  اأنَّ  يجد  الكرمي  القراآن  اآيات  يف  واملتاأمل 

الإ�ضالمي �ضلك م�ضلكني: 
تعالى:  كقوله  القانون,  هذا  اأحكام  تناولت  التي  الكلية  القواعد  بع�س  بيان  اأولهما: 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ژوئ 
)5(  ابن الهمام، حممد بن عبد الواحد، ت 861هـ، التحرير مع �ضرحه تي�ضري التحرير، ج3/ �ص3، دار الكتب 

العلمية- بريوت، لبنان. 
)6(  ال�ضاطبي، اإبراهيم بن مو�ضى، املوافقات يف اأ�ضول الأحكام، ج3، �ص 224، حتقيق حممد حميي الدين عبد 

احلميد، مكتبة ومطبعة حممد علي �ضبيح و�ضركاه، القاهرة.
)7(  اأبو زهرة، حممد، اأ�ضول الفقه، �ص 70، دار الفكر العربي، القاهرة. 
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یژ)البقرة( وقوله تعالى: ژ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ 
ڑ  ڑ  ژ  ژژ  تعالى  وقوله  ںژ)البقرة(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

کژ)املائدة: 1( وقوله تعالى: ژ ڑ ک ک ک کژ )النمل: 1)(. 
وثانيهما: بيان بع�س الأحكام التف�ضيلية, كقوله تعالى: ژ ڍ 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 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئژ)الأنفال(.
ويف القراآن الكرمي �ضور عدة, تناولت بع�س اأحكام هذا القانون, ك�ضور البقرة واآل 

عمران والن�ضاء والأنفال والأحزاب وال�ضف وغريها. 

الفرع الثاين

ال�شنَّة النبوية

ال�ضنَّة يف ا�ضطالح اأهل الأ�ضول: 
»هي قوله وفعله وتقريره �ضلى اهلل عليه و�ضلم«)8(.

ا مف�ضلة ملجمل, اأو مكملة  وهي امل�ضدر الثاين من م�ضادر هذا القانون, وال�ضنَّة اإمنّ
حلكم, اأو من�ضئة حكًما جديًدا, وم�ضلك ال�ضنَّة يف بيان اأحكام هذا القانون يف اأكرثه 
املعاهدات,  اأحكام  وبياُن  الأعداء,  ملقاتلة  اجليو�س  توجيه  كيفية  بياُن  ففيها  تف�ضيلي, 
و�رضوط �ضحتها, وطرق الوفاء بها, وكيفية التعامل مع من ينق�ضون العهود واملواثيق, 
وحرمة  واخليانة,  الغدر  وحرمة  والعجزة,  والأطفال  الن�ضاء  على  العتداء  وحرمة 

)8(  ابن الهمام، التحرير مع �ضرحه تي�ضري التحرير، ج3، �ص 19، م�ضدر �ضابق. 
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العتداء على امل�ضتاأمنني, وكيفية التعامل مع الأ�رضى, وغري ذلك من الأحكام«)9(. 
ر اأمرًيا  عن �ضليمان بن بربدة عن اأبيه قال: »كان ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اإذا اأمنّ
قال:  ثم  امل�ضلمني خرًيا,  من  معه  ومن  اهلل  بتقوى  اأو�ضاه يف خا�ضته  �رضية  اأو  على جي�س 
اغزوا ب�ضم اهلل, يف �ضبيل اهلل, قاتلوا من كفر باهلل, اغزوا ول تغلوا, ول تغدروا, ول متثلوا, 
ما  فاأيتهن  خ�ضال,  ثالث  اإلى  فادعهم  امل�رضكني  من  عدوك  لقيت  واإذا  وليدة,  تقتلوا  ول 
اأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ادعهم اإلى الإ�ضالم, فاإن اأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, 
اإن فعلوا ذلك فلهم  اأنَّهم  اإلى دار املهاجرين, واأخربهم  اإلى التحول من دارهم  ثم ادعهم 
ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين, فاإْن اأبوا اأن يتحولوا منها فاأخربهم اأنَّهم يكونون 
الفيء  يف  لهم  يكون  ول  امل�ضلمني,  على  يجري  الذي  عليهم  يجري  امل�ضلمني  كاأعراب 
والغنيمة �ضيٌء اإل اأن يجاهدوا مع امل�ضلمني, فاإن هم اأبوا ف�ضلنّهم اجلزية, فاإن اأجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم, واأن اأبوا فا�ضتعن باهلل عليهم وقاتلهم, واإذا حا�رضت اأهل ح�ضن فاأرادوك 
اأن جتعل لهم ذمة اهلل وذمة نبيه فال جتعل لهم ذمة اهلل وذمة نبيه- ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
اهلل وذمة  ذمة  اأن تخفروا  اأهون من  اأ�ضحابكم,  اإن تخفروا ذمتكم وذمة  فاإنكم  اأ�ضحابك, 
ر�ضوله, واإذا حا�رضت اأهل ح�ضن واأرادوك اأن تنزلهم على حكم اهلل فال تنزلهم على حكم 

اهلل, ولكن اأنزلهم على حكمك, فاإنك ل تدري اأت�ضيب فيهم حكم اهلل اأم ل«)10(.

)9(  اأنظر: اأبو عيد، عارف خليل، العالقات الدولية يف الإ�ضالم، �ص31-32، من�ضورات جامعة القد�ص املفتوحة، �ص 2، 2002م. 
)10(  رواه ابن احلجاج، م�ضلم، كتاب اجلهاد وال�ضري- باب تاأمري الإمام الأمراء على البعوث، �ضرح �ضحيح م�ضلم للنووي، 
ج12، �ص37-40، املطبعة امل�ضرية ومكتبتها، رواه ابن حنبل، اأحمد -كتاب اجلهاد- باب الدعوة اإلى الإ�ضالم قبل 

القتال، وو�ضية الإمام لأمري اجلي�ص، الفتح الرباين، ج14، �ص 46-47، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.
            رواه الرتمذي، حممد بن عي�ضى –كتاب ال�ضي- باب ما جاء يف و�ضيته -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يف القتال، 
قال الرتمذي: وحديث بريدة، حديث ح�ضن �ضحيح- ال�ضنن 496، ط1، 1422هـ - 2002م، دار ابن حزم، 

بريوت، لبنان. 
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الفرع الثالث

و�شايا اخللفاء الرا�شدين

تُعدُّ الأوامر والو�ضايا التي اأ�ضدرها اخللفاء الرا�ضدون اإلى قادتهم اأثناء الفتوحات 
الإ�ضالمية امل�ضدر الثالث من م�ضادر اأحكام هذا القانون)11(؛ لأنَّ النبي -�ضلى اهلل عليه 
و�ضلم- اأو�ضى باتباع اخللفاء الرا�ضدين يف هديهم و�ضنتهم, ففي احلديث عن العربا�س 
بن �ضارية -ر�ضي اهلل عنه- قال: �ضلَّى بنا ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ذات يوم 
ثم اأقبل علينا, فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون, ووجلت منها القلوب, فقال 
قائل: يا ر�ضول اهلل كاأن هذه موعظة مودع, فماذا تعهد اإلينا؟ فقال: اأو�ضيكم بتقوى اهلل, 
وال�ضمع والطاعة, واإن عبًدا حب�ضًيا, فاإننّه َمْن يع�س منكم بعدي ف�ضريى اختالًفا كثرًيا, 
وا عليها بالنواجذ,  كوا بها وع�ضَّ فعليكم ب�ضنَّتي و�ضنَّة اخللفاء املهديني الرا�ضدين, مت�ضَّ

واإياكم وحمدثات الأمور, فاإنَّ كل حمدثة بدعة وكل بدعة �ضاللة«)12(.
قال ابن رجب احلنبلي: ويف اأمره -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- باتباع �ضنَّته و�ضنَّة اخللفاء 
الرا�ضدين, بعد اأمره بال�ضمع والطاعة لولة الأمور عموًما, دليٌل على اأنَّ �ضنَّة اخللفاء 
الرا�ضدين متبعة كاتباع ال�ضنَّة بخالف غريهم من ولة الأمور«)13(. فقد اأو�ضى اأبو بكر 

-ر�ضي اهلل عنه- اأ�ضامة بن زيد -ر�ضي اهلل عنهما- حني بعثه اإلى بالد ال�ضام فقال: 
ل تخونوا, ول تغلوا, ول تغدروا, ول متثلوا, ول تقتلوا طفاًل �ضغرًيا, ول �ضيًخا 

)11(  خدوري، جميد، مقدمة كتاب القانون الدويل الإ�ضالمي )كتاب ال�ضري ملحمد بن احل�ضن ال�ضيباين(، �ص 
11، الدار املتحدة للن�ضر. 

ة، عون املعبود �ضرح �ضنن اأبي داود،  ة، باب يف لزوم ال�ضنَّ )12(  رواه اأبو داود، �ضليمان بن الأ�ضعث، كتاب ال�ضنَّ
الرا�ضدين  ة اخللفاء  �ضنَّ اإتباع  -املقدمة-  يزيد  بن  ابن ماجة، حممد  ورواه  الفكر،  دار  ج12، �ص 358، 
املعرفة  دار  2000م،  1420هـــ/  الثالثة  الطبعة   ،30 �ص  ج1  ال�ضندي-  ب�ضرح  ماجة  ابن  �ضنن  املهديني- 
ة  بال�ضنَّ الأخذ  ما جاء يف  باب  العلم-  -كتاب  الرتمذي  ورواه  لبنان،  بريوت،  والتوزيع،  والن�ضر  للطباعة 
ال�ضنن الرتمذي، �ص 755. وقال الرتمذي، هذا حديٌث ح�ضٌن �ضحيٌح )مرجع �ضابق(.  البدع،  واجتناب 

و�ضححه الألباين
)13(  ابن رجب، جامع العلوم واحلكم، �ص 249، مكتبة الر�ضالة احلديثة، عمان، الأردن.
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كبرًيا, ول امراأًة, ول تعقروا نخاًل, ول حترقوه, ول تقطعوا �ضجرًة مثمرًة, ول تذبحوا 
غوا اأنف�ضهم يف ال�ضوامع,  �ضاًة, ول بقرًة, ول بعرًيا اإل ملاأكلة, و�ضوف مترون باأقوام قد فرَّ
غوا اأنف�ضهم له, و�ضوف تقدمون على اأقوام ياأتونكم باآنية فيها األوان  فدعوهم وما فرَّ
الطعام, فاإذا اأكلتم منها �ضيًئا بعد �ضيء, فاذكروا ا�ضم اهلل عليها, وتلقون اأقواًما فح�ضوا 
اندفعوا  بال�ضيف خفًقا,  فاأخفقوهم  الع�ضائب,  مثل  اأو�ضاط روؤو�ضهم, وتركوا حولها 

با�ضم اهلل, اأفناكم اهلل بالطعن والطاعون«)14(.
واأو�ضى اأبو بكر يزيد بن اأبي �ضفيان, فقد روى مالك يف املوطاأ عن يحيى بن �ضعيد: 

اأنَّ اأبا بكر -ر�ضي اهلل عنه- بعث جيو�ًضا اإلى ال�ضام, فخرج ي�ضيعهم, فم�ضى مع 
ا اأن تركب  يزيد بن اأبي �ضفيان, وكان اأمري ربع من تلك الأرباع, فقال يزيد لأبي بكر: اإمنّ
اأحت�ضب خطاي يف �ضبيل  اإين  اأنا براكب,  بنازل, ول  اأنت  اأنزل, فقال له: ما  اأن  ا  واإمنّ
اهلل, ثم قال: اإنك �ضتجد قوًما زعموا اأنَّهم حب�ضوا اأنف�ضهم هلل, فدعهم وما زعموا, اإنهم 
ما  فا�رضب  ال�ضعر,  روؤو�ضهم  اأو�ضاط  عن  فح�ضوا  قوًما  و�ضتجد  له,  اأنف�ضهم  حب�ضوا 
فح�ضوا عنه بال�ضيف, واأينِّ مو�ضيك بع�رض: ل تقتلن امراأًة, ول �ضبًيا, ول كبرًيا هرًما, 
ول تقطع �ضجًرا مثمًرا, ول تخربن عامًرا, ول تعقرن �ضاًة اإل ملاأكلة, ول تفرقن نخاًل ول 

حترقنه, ول تغلوا, ول جتبنوا«)15(.
قال القا�ضمي: ها هنا م�ضاألتان: 

اأوالهما : هذا الت�شابه البعيد بني و�شية اأبي بكر ليزيد بن اأبي �شفيان، وو�شيته الأ�شامة 
بن زيد, ويكاد يكون الن�س متطابًقا, فهل اأو�ضى ال�ضديق مرتني: اأم اأنَّ املوؤرخني قد 

)14(  القا�ضمي، ظافر، اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف الإ�ضالم، �ص 327، الطبعة الأولى، ني�ضان، 1983، 
دار العلم للماليني، بريوت، لبنان.

)15(  ابن الأثري، املبارك بن حممد، جامع الأ�سول من اأحاديث الر�سول، 598/2-599، ط2، 1403هـ/ 1983، 
دار الفكر للطباعة والن�ضر والتوزيع.
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ن�ضبوا الو�ضية الواحدة اإلى كل من القائدين: الراجح عندي اأنَّ الو�ضية كانت جلي�س 
اأ�ضامة؛ لأنَّه اأول جي�س بعثه اأبو بكر, ثم انتقلت الو�ضية اإلى يزيد بن اأبي �ضفيان, الذي 
نا هو املبادئ  مل يكن وحيًدا يف فتح ال�ضام, كما كان جي�س اأ�ضامة, على اأن الذي يهمنّ
اأحكام  من  عنه-  اهلل  -ر�ضي  ال�ضديق  ا�ضتوحاها  التي  اخلالدة,  والإن�ضانية  الأخالقية 

ال�رضيعة, واأو�ضى بها اجلي�س. 
فقد  والطاعون«,  بالطعن  اهلل  »اأفناكم  اهلل عنه-:  بكر -ر�ضي  اأبي  قول  ثانيتهما: 
التب�ضت هذه العبارة على بع�س الباحثني, ومنهم من ظنَّ اأنَّها مو�ضوعة, واأنَّ ال�ضديق 
اأن ال�ضديق مل يزد على ترداد عبارة قالها الر�ضول -�ضلى اهلل عليه  مل ينطق بها, مع 
ا اأراد مديح اأمته؛ لأنَّها ل متوت حتف  و�ضلم- وهي »فناء اأمتي بالطعن والطاعون«. واإمننّ
اأنفها, ول على فرا�ضها, ول مهزومة, ول متخاذلة, واإمنا متوت وهي تَطعن اأو تُطعن, اأو 

متوت بالوباء الذي اإذا وقع كان ح�ضاده املوت وهو الطاعون«)16(.
ب�ضم اهلل,  الألوية:  قادته: فقد كان يقول عند عقد  واأو�ضى عمر -ر�ضي اهلل عنه- 
وعلى عون اهلل, اأم�ضوا بتاأييد اهلل بالن�رض, وبلزوم احلق وال�ضرب, فقاتلوا يف �ضبيل اهلل 
من كفر باهلل, ول تعتدوا اإن اهلل ل يحب املعتدين, ول جتبنوا عند اللقاء, ول متثلوا عند 
القدرة, ول ت�رضقوا عند الظهور, ول تقتلوا هرًما ول امراأًة ول وليًدا, وتوقوا اإذا التقى 

هوا اجلهاد عن عر�س الدنيا«)17(. الزحفان, ول تغلوا عند الغنائم, ونزنّ
واأو�ضى علي -ر�ضي اهلل عنه- ع�ضكره قبل لقاء العدو ب�ضفني, فقال: ل تقاتلوهم 
حتى يبدوؤوكم, فاإنكم بحمد اهلل على حجة, وترككم اإياهم حتى يبدوؤوكم حجة اأخرى 
لكم عليهم, فاإذا كانت الهزمية باإذن اهلل فال تقتلوا مدبًرا, ول ت�ضيبوا معوًرا, ول جتهزوا 

ني�ضان  الأولى،  الطبعة  الإ�ضالم، �ص 328-327،  العامة يف  الدولية  واحلقوق  القا�ضمي، ظافر، اجلهاد    )16(
1983، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان. 

)17(  القا�ضمي، ظافر، اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف الإ�ضالم، �ص 328، مرجع �ضابق.
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اأمراءكم, فاإنهن  اأعرا�ضكم, و�ضبنب  باأذى واإْن �ضتمن  على جريح, ول تهيجوا الن�ضاء 
�ضعيفات القوى والأنف�س والعقول, اإننّ كنَّا لنوؤمر بالكف عنهن واإنَّهن مل�رضكات, واإن 

كان الرجل ليتناول املراأة يف اجلاهلية بالفهر والهراوة فيعري بها وعقبه من بعده«)18(.

الفرع الرابع

اجتهاد الفقهاء 

الجتهاد: هو بذل الفقيه و�ضعه يف ا�ضتنباط الأحكام العملية من اأدلتها التف�ضيلية)19(. 
القراآن  عليه  دلنّ  اأمٌر  امل�ضتجدة,  واحلــوادث  الطارئة  الوقائع  اأحكام  لبيان  والجتهاد 

ژ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  تعالى:  قال  الكرمي, حيث 
ں ںڻژ)الن�ضاء:83(.

وملا بعث الر�ضول -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- معاًذا اإلى اليمن, قال له: كيف تق�ضي اإذا 
عر�س لك ق�ضاء؟قال: اأق�ضي بكتاب اهلل, ثم قال: فاإن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال: اأق�ضي 
ب�ضنَّة ر�ضول اهلل, قال: فاإن مل جتد يف �ضنَّة ر�ضول اهلل؟ قال: اأجتهد راأيي ول اآلو, قال: 
ف�رضب ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- �ضدره, وقال: احلمدُّ هلل الذي وفق ر�ضول 

ر�ضول اهلل ملا ير�ضي ر�ضول اهلل«)20(.
وال�ضنَّة  الكتاب  هدي  على  ال�رضعية  لالأحكام  وا�ضتنباطهم  الفقهاء  اجتهاد  ويعد 
م�ضدًرا من م�ضادر القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي, فقد اأدت الفتوحات الإ�ضالمية 

)18(  ال�ضريف الر�ضي، نهج البالغة، �ضرح ال�ضيخ حممد عبده، ج3، �ص 14، 15، دار املعرفة للطباعة والن�ضر، 
بريوت، لبنان. 

)19(  اأبو زهرة، اأ�ضول الفقه، �ص 301، مرجع �ضابق. 
)20(  رواه اأبو داود –كتاب الف�ضاء- باب اجتهاد الراأي يف الق�ضاء، عون املعبود، ج9، �ص 509، مرجع �ضابق. ورواه 
الرتمذي –كتاب الأحكام- باب ما جاء يف القا�سي كيف يق�سي؟ �ص 4096، ثم قال: هذا حديث ل نعرفه اإل 

من هذا الوجه، ولي�ص اإ�ضناده عندي مبت�ضل، �ضنن الرتمذي، 410، مرجع �ضابق. و�ضعفه الألباين.
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اإلى وجود وقائع جديدة, وحوادث مل تكن معروفة يف احلروب من قبل, مما ا�ضتدعى 
باقني يف ذلك,  بحثها لبيان حكمها ال�رضعي, ولقد كان اأبو حنيفة -رحمه اهلل- من ال�ضَّ
فقد �ُضئل عن م�ضلم بايعه احلربي بالربا واخلمر وامليتة, هل ترد ذلك كلَّه وتبطله؟ قال: 
نعم اإذا كان ذلك يف دار الإ�ضالم, واأما اإذا كان يف دار احلرب, فل�ضت اأبطل �ضيًئا من 
ذلك –يف قول اأبي حنيفة وحممد– قلت: مِلَ وقد قلت: اإذا دخل امل�ضلم بالدهم فال 
باأ�س اأن يبيعهم امليتة ويبيعهم الدرهم بالدرهمني؟ قال: اأجل, ل باأ�س بهذا يف بالدهم, 
ولي�س هذا كالباب الأول وهما يف دار الإ�ضالم, وجتري عليهما اأحكام امل�ضلمني, فال 
يجوز بينهم اإل ما يجوز بني امل�ضلمني, واإذا كان امل�ضلم م�ضتاأمًنا يف دار احلرب, فله اأن 
ياأخذ اأموالهم بر�ضاهم مبا اأوجب ومبا اأعطاهم, ل باأ�س بذلك؛ لأنَّ اأحكام امل�ضلمني ل 
جتري عليهم هناك, وهذا قول اأبي حنيفة وحممد, وقال اأبو يو�ضف: ل اأرى بيعهم يف 

دار احلرب ربًا ول خمًرا ول ميتًة, واأرد بيع اخلمر وامليتة والربا, واهلل اأعلم«.
ثم جاء من بعد اأبي حنيفة تلميذه حممد بن احل�ضن ال�ضيباين -رحمه اهلل- فجمع 
»ال�ضري  كتابني  فو�ضع  وغريهم,  امل�ضلمني  بني  العالقة  ينظم  فيما  حنيفة,  اأبي  درو�س 
الكبري« و »ال�ضري ال�ضغري« وهما كتابان يتناولن الأحكام واملبادئ العامة للقانون الدويل 
الأوزاعي  الرحمن  ال�ضام عبد  فقيه  »العام والإن�ضاين« وكذلك فعل  ب�ضقيه  الإ�ضالمي 
-رحمه اهلل- الذي األف كتابه »ال�ضري« ولأبي يو�ضف �ضاحب اأبي حنيفة -رحمه اهلل- 
كتاٌب ا�ضمه »الرد على �ضري الأوزاعي«, وهو كتاب األفه يف بيان اخلالف بني اأبي حنيفة 
ا  والأوزاعي, ورد فيه على الأوزاعي, واأيَّد ما ذهب اإليه اأبو حنيفة, ولأبي يو�ضف اأي�ضً
كتاب »اخلراج« الذي كتبه للخليفة العبا�ضي هارون الر�ضيد -رحمه اهلل- وفيه كثرٌي من 
اأحكام القانون الدويل الإن�ضاين يف الإ�ضالم, وللفقهاء امل�ضلمني م�ضنفات عدة, فيما 

يتعلق باأحكام القانون الدويل الإن�ضاين يف الإ�ضالم. 
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الفرع اخلام�س

املعاه���دات

�رضوط  على  الفريقني  بــني  العهد  عقد  »هــي  فــقــال:  املعاهدة  الزحيلي  ف  ــرَّ ع
يلتزمونها«)21(

احلقوق  فيه  تبنينّ  دولــتــني,  بني  الــواقــع  التــفــاق  »هــي  فقال:  القا�ضمي  فها  وعرَّ
والواجبات«)22(.

قلت: واملعنى واحد. 
تُعدُّ املعاهدات من اأهم الو�ضائل, واآكد ال�ضبل يف تنظيم العالقات بني الدول, بل هي 
من اأقوى الو�ضائل لرعاية امل�ضالح امل�ضرتكة, وحلنّ امل�ضكالت احلادثة, والت�ضدي للعقبات 
التي قد تعكر �ضفو العالقات بني الدول, ويجيز الإ�ضالم لالإمام اأن يعقد املعاهدات مع غري 

امل�ضلمني, اإذا ا�ضتوفت �رضوطها واأركانها, وكان يف عقدها م�ضلحة لالإ�ضالم وامل�ضلمني. 
ر من نق�ضها والغدر  ويوجب الإ�ضالم احرتام املعاهدات, وياأمر بالوفاء بها, ويحذنّ

بها, قال تعالى: ژ ژ ژ ڑ ڑ کژ )املائدة:1(.
وقال تعالى: ژ ڱ ں ں ڻ ڻژ )التوبة:4(.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  فقال:  املوؤمنني  الكرمي  القراآن  وو�ضف 
ٹ ڤژ )الرعد(.

ويف احلديث عن اأن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه- قال: »ما خطبنا ر�ضول اهلل -�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم- اإل قال: ل اإميان ملن ل اأمانة له, ول دين ملن ل عهد له«)23(.

ط3،  عن  1983م  1403هـــ-  ت�ضوير   ،346 �ص  الإ�ضالمي،  الفقه  يف  احلرب  اآثــار  اأ.د.وهبة،  الزحيلي،    )21(
1981م، دار الفكر، دم�ضق.

)22(  القا�ضمي، اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف الإ�ضالم، �ص 484، مرجع �ضابق. 
)23(  رواه اأحمد، قال البيهقي: اإ�ضناده قوي واأخرجه ابن حبان واأبو يعلى والبغوي والبيهقي، اأنظر الفتح الرباين 

118/14، مرجع �ضابق. و�ضححه الألباين.



201
جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

د. حممود عبد �هلل بخيت

وعن عمرو بن عب�ضة قال: »�ضمعت ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يقول: من 
كان بينه وبني قوم عهٌد, فال يحلن عهًدا, ول ي�ضدنه, حتى مي�ضي اأمده, اأو ينبذ اإليهم 

على �ضواء«)24(.
ولكن اإذا خاف الإمام خيانة املعاهد, فاإنَّ له نق�س العهد, لقوله تعالى: ژ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ)الأنفال(.
الذي  الذمة,  عقد  فهي  الدائمة  ا  اأمنّ موؤقتة,  ا  واإمنّ دائمة,  ا  اإمنّ الإ�ضالم  يف  واملعاهدات 
يعقده الإمام مع اأهل الكتاب ونحوهم, ويف هذا العقد يجب على ويل الأمر اأن يحفظ 
اأهل الذمة يف اأموالهم واأرواحهم واأعرا�ضهم, واأن يحميهم من اأينّ اعتداء يقع عليهم من 

امل�ضلمني اأو من غريهم. 
القتال مدة معينة  اأهل احلرب, على ترك  التي يعقدها الإمام مع  املوؤقتة فهي  ا  واأمنّ
بعو�س اأو غريه, و�ضواء منهم من يقر على دينه, ومن مل يقر, ويف املعاهدات بنوعيها 

كثري من اأحكام القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي. 

الفرع ال�شاد�س

الأعراف الدولية 

يف  الدول  بني  وال�ضائدة  اجلارية  والتقاليد  العادات  تلك  الدولية,  بالأعراف  ُيراد 
عالقاتها وت�رصفاتها والتزاماتها. 

قال ال�ضاطبي: العوائد اجلارية �رضورية العتبار �رضًعا)25(.

)24(  رواه الرتمذي، ال�ضنن، كتاب ال�ضري، باب ما جاء يف الغدر، �ص 488، وقال: هذا حديث ح�ضن �ضحيح، 
مرجع �ضابق، ورواه اأبو داود، ال�ضنن مع �ضرحه عون املعبود، كتابه اجلهاد، باب يف الإمام يكون بينه والعدو 

عهٌد، ج7، �ص 439-440، مرجع �ضابق. و�ضححه الألباين.
)25(  ال�ضاطبي، املوافقات 211/2، مرجع �ضابق 
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القانون  م�ضادر  من  هي  ال�رضيعة  تردها  ل  التي  والعائدات  والعوائد  فالأعراف 
الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي, يقول د.خدوري: »اإننا لنجد اأنَّ بني الأقوام البدائية قوانني 
اإلى  تتطور  اأن  الأقوام واأعرافها قبل  اأخالقيات تلك  وتعاليم, كانت ت�ضكل جزًءا من 
اإننا لنجد يف الع�ضور  نظام مرتابط, يهيمن على العالقات بني الدول املتمدنة, حتى 
البدائية نوًعا من التفاق  ال�ضعوب  التي كانت ت�ضود فيها الفو�ضى ب�ضورة دائمة بني 
والإجماع على �رضورة بع�س القوانني والأعراف, التي من �ضاأنها اأن تعود باخلري على 
ال�ضالح العام, كتبادل الأ�رضى, والمتناع عن ممار�ضة بع�س العادات خ�ضية الأخذ بالثاأر, 
ا  وجند يف الوثائق التاريخية التي حتدرت اإلينا من امل�رضيني والبابليني القدماء ن�ضو�ضً
مياه  ة, كق�ضية  تتعلق مب�ضكالت عدنّ لتفاقات ومعاهدات عقدت مع بع�س جريانهم, 
الأنهار امل�ضرتكة, وحق كل دولة منها با�ضتهالك املياه, وت�ضوية اخلالفات حول احلدود 

وتبادل الأ�رضى«)26(.
اأثًرا  فيه  جند  ل  وجماعاٍت,  اأفراًدا  امل�ضلمني  تاريخ  ت�ضفحنا  »واإذا  د.الزحيلي:  ويقول 
ملطعن يوؤخذ عليهم يف �ضاأن حماية املبعوثني؛ لأنَّ الر�ضول -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأعلن 
اأن احرتام الر�ضل عادة مقررة, ل يتاأتى اخلروج عليها ولو يف حالة احلرب, فقد كان -عليه 
عظيم  املقوق�س  مبعوث  اأكرم  فقد  الإكرام,  غاية  امللوك  ر�ضل  م  ُيكرِّ وال�ضالم-  ال�ضالة 
القبط, وَقَبل هداياه, واأكرم ر�ضول هرقل, الذي بعثه يحمل جواب كتاب النبي -�ضلى 

اهلل عليه و�ضلم-«)27(.
روى الإمام اأحمد عن عبد اهلل بن م�ضعود قال: جاء ابن النواحة, وابن اآثال ر�ضول 
م�ضيلمة اإلى النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فقال لهما: »اأت�ضهدان اأيننّ ر�ضول اهلل؟ قال: 

)26(  مقدمة يف القانون الدويل الإ�ضالمي )كتاب ال�ضري لل�ضيباين(، �ص 12-13، مرجع �ضابق. 
)27(  الزحيلي، اآثار احلرب يف الفقه الإ�ضالمي، �ص 333، مرجع �ضابق. 
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اآمنت باهلل ور�ضوله, لو  اأننّ م�ضيلمَة ر�ضول اهلل, فقال -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-:  ن�ضهد 
كنت قاتاًل ر�ضوًل لقتلتكما«)28(.

وتذكر كتب ال�ضرية اأنَّ �ضبب غزوة موؤتة هو اأن �رضحبيل بن عمرو الغ�ضاين – وهو 
اإلى  و�ضلم-  عليه  اهلل  النبي -�ضلى  اأر�ضله  ر�ضوًل  قتل  ال�ضام-  قي�رض على  اأمراء  من 
�ضاحب ب�رضى, وا�ضم الر�ضول احلارث بن عمري – فجهز اإليهم النبي -�ضلى اهلل عليه 

و�ضلم- ع�ضكًرا يف ثالثة اآلف رجل)29(.

)28(  رواه اأبو داود، ال�ضنن مع �ضرحه عون املعبود، كتاب اجلهاد، باب يف الر�ضل 442/9-443، مرجع �ضابق. 
رواه اأحمد، الفتح الرباين مع �ضرحه بلوغ الأماين، كتاب اجلهاد، باب النهي عن قتل ر�ضول العدو، 16/14،   

مرجع �ضابق، واحلديث �ضنده ح�ضن. و�ضححه الألباين.
)29(  ابن حجر، فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة موؤتة من اأر�ص ال�ضام، 511/7، وانظر 

املباركفوري، �ضفى الرحمن، الرحيق املختوم، �ص 435، ط1، 1400هـ/1980م، ن�ضر رابطة العامل الإ�ضالمي.
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املطلب الثاين
املبادئ العامة للقانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي

الفرع الأول

تكرمي الإن�شان 

يقرر الإ�ضالم مبداأ الكرامة الإن�ضانية وامل�ضاواة بني الب�رض جميًعا, يف القيمة الإن�ضانية 
امل�ضرتكة, فاأوجب على امل�ضلمني احرتام الإن�ضان لإن�ضانيته واآدميته, حتى واإن كان على 

غري دين الإ�ضالم, قال تعالى: ژ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ )الإ�رضاء( )30(.

ا بعن�رض دون عن�رض,  ولأنَّ الإ�ضالم دعوة للنا�س جميًعا, فاإن هذا التكرمي لي�س خا�ضً
ول بجن�س دون جن�س, بل اجلميع يف التكرمي �ضواء, فكل من حتقق فيه معنى الإن�ضانية, 
فالقراآن يقرر له هذا التكرمي �ضواء يف ال�ضلم اأم احلرب, ويف احلديث ال�ضحيح: »اأنه 
بع�س  له  فقال  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  لها  فوقف  يهودي,  جنازة  ت  مرَّ

اأ�ضحابه: اإنها جنازة يهودي, فقال -عليه ال�ضالة وال�ضالم-: األي�ضت نف�ًضا!« )31(.
فالنا�س جميًعا اأمة واحدة جتمعها الإن�ضانية, ومل يكن اختالف اللغات والألوان مانًعا 
قال  الإن�ضان,  خلق  يف  واآياته  تعالى  اهلل  �ضنن  من  ذلك  اإن  بل  الإن�ضانية,  الوحدة  من 

ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژں  تعالى: 
ھ ھ ھ ھژ )الروم(.

)30(  اأنظر: اأبو عيد، العالقات الدولية يف الإ�ضالم، �ص 41، مرجع �ضابق.
اإ�ضماعيل �ضحيح البخاري )�ضرح فتح الباري(، كتاب اجلنائز، باب من قام  )31(  رواه البخاري، حممد بن 
كتاب  النووي(،  )ب�ضرح  م�ضلم  م�ضلم، �ضحيح  رواه  ومكتبتها،  ال�ضلفية  املطبعة  يهودي، 180/3،  جلنازة 

اجلنائز، باب القيام للجنازة، ج29/7، مرجع �ضابق. 
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احلروب  وقعت  اإذا  تكرميه  مظاهر  من  فاإنَّ  مكرًما,  الإ�ضالم  يف  الإن�ضان  كان  واإذا 
راأ�ضه,  اأو جزنّ  اأطرافه,  اأو قطع  ت�ضويه جثته,  اأو  ُقتل,  اإذا  به  التمثيل  والنزاعات, عدم 
ففي حديث بريدة -ر�ضي اهلل عنه- قال: كان ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اإذا 
, ومن معه من  اأو�ضاه يف خا�ضته بتقوى اهلل عزَّ وجلَّ اأو �رضية,  اأمرًيا على جي�س  ر  اأمَّ
امل�ضلمني خرًيا, قال: اغزوا با�ضم اهلل, يف �ضبيل اهلل, قاتلوا من كفر باهلل, اغزوا, ول 

تغلوا, ول تغدروا ول متثلوا, ول تقتلوا وليًدا«)32(.
وعن عمران بن ح�ضني -ر�ضي اهلل عنه- قال: »ما قام فينا ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل 

عليه و�ضلم- خطيًبا, اإل اأمرنا بال�ضدقة, ونهانا عن املثلة«)33(.
بن  بعثا عقبة  بن ح�ضنة,  العا�س و�رضحبيل  بن  اأنَّ عمرو  �ضننه:  البيهقي يف  وروى 
عامر اجلهني بريًدا اإلى اأبي بكر ال�ضديق -ر�ضي اهلل عنه- براأ�س يناق بطريق ال�ضام, 
ا َقِدم على اأبي بكر -ر�ضي اهلل عنه- اأنكر ذلك, فقال له عقبة: يا خليفة ر�ضول اهلل  فلمَّ
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فاإنَّهم ي�ضنعون ذلك, قال: اأفا�ضتنان بفار�س والروم؟ ل يحمل 

اإيلنّ راأ�س, فاإمنا يكفيني الكتاب واخلرب«)34(.
ومن مظاهر تكرميه, عدم ترك جثته نهًبا ل�ضباع الوحو�س والطري, بل ينبغي مواراتها 
ا اأمر -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- بحماية اأج�ضاد القتلى  ودفنها واإبعادها عن الإهانة, فكمَّ

)32(  رواه م�ضلم، �ضحيح م�ضلم )ب�ضرح النووي(، كتاب اجلهاد وال�ضري، باب تاأمري الأمراء على البعوث، ج12، 
37، رواه اأحمد، كتاب اجلهاد، باب الدعوة اإلى الإ�ضالم، اأنظر: الفتح الرباين، 46/14، مرجع �ضابق. 

رواه ابن ماجه، كتاب اجلهاد، باب و�ضية الإمام، اأنظر �ضنن ابن ماجه، ب�ضرح ال�ضندي، 389/3، مرجع �ضابق.
ط1،   ،497-496/17 بعثهم،  اإذا  الولة  الإمام  به  يو�ضي  ما  باب  ال�ضري،  كتاب  امل�ضنف،  �ضيبة،  اأبي  ابن  رواه 

2006م، دار القبلة، جدة، ال�ضعودية. 
اأو  حلاجة  اإل  العمران  وهدم  ال�ضجر  وقطع  والتحريق  املثلة  عن  النهي  باب  اجلهاد،  كتاب  اأحمد،  رواه    )33(
م�ضلحة، انظر الفتح الرباين 66/14، مرجع �ضابق. واأبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف النهي عن املثلة، 

عون املعبود 328/7، مرجع �ضابق. واأ�ضله عند البخاري 4192 عن اأن�ص بن مالك.
)34(  البيهقي، ال�ضنن الكربى، 132/9، مطبعة جمل�ص دائرة املعارف العثمانية، ط1، الهند، 1356هـ، ابن اأبي 

�ضيبة، امل�ضنف، كتاب ال�ضري 201/18، مرجع �ضابق. 
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من التمثيل, فقد اأمر بحماية اأج�ضادهم من اأن ينه�ضها حيواٌن مفرت�ٌس اأو ينحط عليها 
طرٌي جارٌح, ففي معركة بدر, اأمر -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ب�ضحب جثث كفار قري�س 
عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  مع  �ضافرت  قال:  مرة,  بن  يعلى  وروى  القليب)35(,  اإلى 
ي�ضاأل  ل  بدفنها,  ياأمر  فيجاوزها, حتى  اإن�ضان,  بجيفة  ميرُّ  راأيته  فما  مرة,  و�ضلم- غري 

اأم�ضلم هو اأو كافر«)36(.
ومن مظاهر تكرميه عدم جواز بيع جثته, ولو رغب اأهله يف �رضاء اجلثة, فقد روى 
الرتمذي عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنه-: »اأنَّ امل�رضكني اأرادوا اأن ي�ضرتوا ج�ضد رجل 
من امل�رضكني, فاأبى النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأن يبيعهم اإياه«)37(. وذكر ابن اإ�ضحاق 
يف املغازي »اأنَّ امل�رضكني �ضاألوا النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأن يبيعهم ج�ضد نوفل 
بن عبد اهلل بن املغرية, وكان اقتحم اخلندق, فقال النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: ل 
حاجة لنا بثمنه ول ج�ضده« )قال ابن حجر يف فتح الباري 326/6 اإ�ضناده غري قوي(, 

قال ابن ه�ضام: بلغنا عن الزهري اأنَّهم بذلوا فيه ع�رضة اآلف درهم«)38(. 
ومن مظاهر تكرميه عدم جعل جثته هدًفا يتبارى املقاتلون بت�ضديد ال�ضهام والر�ضا�س 
ابن عمر -ر�ضي  التنكيل, فقد روى  اأو  التدريب  بغية  اأطرافه  اأو  راأ�ضه  اأو  اإلى ج�ضده 
الروح  فيه  �ضيًئا  اتخذ  من  لعن  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  اأنَّ  عنهما-:  اهلل 

ا.  ا«)39( ومن باب اأولى اأن ينهى عن اتخاذ الإن�ضان غر�ضً غر�ضً

)35(  ابن ه�ضام، ال�ضرية النبوية 203/2-204، قدم لها وعلَّق عليها و�ضبطها، طه عبد الروؤوف �ضعد، مكتبة 
الكليات الأزهرية.

)36(  الدارقطني، علي بن عمر، ال�ضنن 56/4، ط2005م، دار الفكر للطباعة والن�ضر والتوزيع، بريوت، لبنان. 
)37(  الرتمذي، ال�ضنن، كتاب اجلهاد، باب ما جاء ل تفادى جيفة الأ�ضري، �ص 519، مرجع �ضابق. و�ضعفه الألباين.

)38(  ابن ه�ضام، ال�ضرية النبوية، 155/3، مرجع �ضابق. 
)39(  رواه البخاري، كتاب الذبائح وال�ضيد، باب ما يكره من املثلة وامل�ضبورة واملجثمة، فتح الباري 643/9، 
مرجع �ضابق، وم�ضلم، كتاب ال�ضيد والذبائح، باب النهي عن �ضرب البهائم، �ضرح �ضحيح م�ضلم للنووي 

ا: هدًفا .  108/13، مرجع �ضابق. غر�ضً
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ومن مظاهر تكرميه األ يقتل �ضرًبا, اإذا اأِخَذ اأ�ضرًيا؛ لأنَّ النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
قال:  اأنَّه  الفل�ضطيني-  ِتعلى -الطائي  ابن  اأحمد وغريه عن  فقد روى  نهى عن ذلك, 
غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد, فاأتي باأربعة اأعالج, فاأمر بهم, فقتلوا �ضرًبا 
بالنبل, فبلغ ذلك اأبا اأيوب -ر�ضي اهلل عنه- فقال: �ضمعت ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه 

و�ضلم- ينهى عن قتل ال�ضرب«)40(.
ومن مظاهر تكرميه األ يرتك دون طعام اأو �رضاب اأو ك�ضاء, اإذا اأُِخَذ اأ�ضرًيا, فلقد اأثنى 

القراآن الكرمي على املوؤمنني, فقال يف و�ضفهم: ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
النبي  واأو�ضى  )الإن�ضان(.  ڄژ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأ�ضحابه يوم بدر باإكرام اأ�رضى بدر واأ�ضحابهم خرًيا, فعن اأبي 
عزيز بن عمري –اأخي م�ضعب بن عمري- قال: كنت يف الأ�رضى يوم بدر, فقال ر�ضول 
اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: ا�ضتو�ضوا بالأ�ضارى خرًيا, وكنت يف نفر من الأن�ضار, 
فكانوا اإذا قدموا غداءهم اأو ع�ضاءهم, اأكلوا التمر, واأطعموين الرُبنّ لو�ضية ر�ضول اهلل 

-�ضلى اهلل عليه و�ضلم-«)41(.
عقيل.  لبني  ثقيف حلفاء  )كانت  قال:  عنه-  اهلل  ابن ح�ضني -ر�ضي  عمران  وعن 
فاأ�رضت ثقيف رجلني من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-. واأ�رض اأ�ضحاب 
ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- رجاًل من بني عقيل. واأ�ضابوا معه الع�ضباء. فاأتى 

)40(  رواه اأحمد، الفتح الرباين لرتتيب م�ضند الإمام اأحمد بن حنبل ال�ضيباين مع �ضرحه بلوغ الأماين، كتاب 
اجلهاد، باب النهي عن قتل الأ�ضري �ضرًبا ، 107/14، ورواه اأبو داود، �ضنن اأبي داود مع �ضرحه عون املعبود، 
كتاب اجلهاد، باب من قتل الأ�ضري بالنبل، 351/7. قال يف بلوغ الأماين )1/14-70(: اأعالج جمع علج، 
وهو الرجل القوي ال�ضخم، والرجل من كفار العجم، القتل �ضرًبا  هو اأن مي�ضك من ذوات الروح �ضيء 
حًيا ، ثم يرمى ب�ضيء حتى ميوت، وكل من قتل يف غري معركة ول حرب ول خطاأ، فاإنَّه مقتول �ضرًبا »، ثم 

قال: و�ضنده جيد«.
)41(  الطرباين، املعجم ال�ضغري 146/1، املعجم الكبري 393/22. 

             الهيثمي، نور الدين علي بن اأبي بكر، ت807هـ، وقال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد 89/6: رواه الطرباين 
يف ال�ضغري والكبري، واإ�ضناده ح�ضن«. من�ضورات موؤ�ض�ضة املعارف، بريوت، لبنان، 1406هـ/ 1986م، 
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عليه ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- وهو يف الوثاق. قال: يا حممد! فاأتاه. فقال )ما 
�ضاأنك؟( فقال: ِبَ اأخذتني؟ وِبَ اأخذت �ضابقة احلاج؟ فقال: )اإعظاًما لذلك( )اأخذتك 
بجريرة حلفائك ثقيف(, ثم ان�رضف عنه فناداه. فقال: يا حممد! يا حممد! وكان ر�ضول 
اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- رحيًما رقيًقا. فرجع اإليه فقال )ما �ضاأنك؟( قال: اإين م�ضلم. 
قال: )لو قلتها واأنت متلك اأمرك, اأفلحت كل الفالح(, ثم ان�رضف. فناداه. فقال: يا 
حممد! يا حممد! فاأتاه, فقال: )ما �ضاأنك؟( قال: اإين جائع فاأطعمني. وظماآن فا�ضقني. 
قال: )هذه حاجتك( ففدى بالرجلني(. وعن جابر بن عبد اهلل -ر�ضي اهلل عنهما- قال: 
»ملَّا كان يوم بدر, اأتي باأ�ضارى واأتي بالعبا�س بن عبد املطلب, ومل يكن عليه ثوٌب, فنظر 
ا, فوجدوا قمي�س عبد اهلل بن اأبي يقدر عليه,  النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- له قمي�ضً

فك�ضاه النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اإياه«)42(.
اأو جريٌح, فقد روى عن  اأ�رض وهو مري�ٌس  اإذا  قتله  ومن مظاهر تكرميه عدم جواز 
ح�ضني, قال: قال ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يوم فتح مكة »األ ل يقتل مدبٌر, 

ول يجهز على جريح, ومن اأغلق بابه فهو اآمن«)43(.
وعن جعفر عن اأبيه: اأنَّ علًيا -ر�ضي اهلل عنه- اأمر مناديه فنادى يوم الب�رضة: األ ل 
يتبع مدبر, ول يذفف على جريح, ول يقتل اأ�ضري, ومن اأغلق بابه فهو اآمن, ومن األقى 

ال�ضالح فهو اآمن, ول ناأخذ من متاعهم �ضيًئا«)44(.
الأ�ضلحة  اختبار  وعدم  العلمية,  للتجارب  حقاًل  جعله  عدم  تكرميه  مظاهر  ومن 
ب�ضنوفها واأنواعها, لبيان مدى تاأثريها وفعاليتها؛ لأنَّ ذلك عدوان على �ضخ�ضه, ويتنافى 
مع اإن�ضانيته وكرامته, ذلك اأنَّ بع�س الدول املعا�رضة ل تتورع عن اإجراء التجارب على 

)42(  البخاري، �ضحيح البخاري ب�ضرحه فتح الباري، كتاب اجلهاد، باب الك�ضرة لالأ�ضارى، 144/6، مرجع �ضابق. 
)43(  ابن اأبي �ضيبة، امل�ضنف، كتاب ال�ضري، باب الإجازة على اجلرحى اأو اتباع املدبر، 64/18. 

)44(  ابن اأبي �ضيبة، امل�ضنف، كتاب ال�ضري، باب الإجازة على اجلرحى واتباع املدبر، 65/18.
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الأ�رضى, كما ل تتورع عن ق�ضف املدنيني باأنواع الأ�ضلحة لختبارها وتطويرها, كما 
اأنَّها ل تتورع عن القتل بالقنابل احلارقة, وهو منهي عنه؛ لأنَّه من التعذيب بالنار. 

الفرع الثاين

الع���دل 

العدل حكمة ال�رضائع جميعها, و�ضمة الر�ضالت كلنّها, اإليه تدعو الكتب والنبوات, 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى:  قال  والبينات,  احلجج  تُقام  ولأجله 

پ پ پ پ ڀ ڀژ )احلديد:25(.
قال ابن القيم)45(: فاإننّ اهلل �ضبحانه اأر�ضل ر�ضله واأنزل كتبه, ليقوم النا�س بالق�ضط, 

وهو العدل الذي قامت به الأر�س وال�ضموات«.
وقال د.الزحيلي)46(: العدل اأ�ضا�ُس كل عالقة اإن�ضانية؛ لأنَّ الظلم والطغيان اأ�ضا�ُس 

خراب املدنيات, وزوال ال�ضلطان وانهيار النظم«.
والبغ�ضاء  العداوة  اأن حتمل  يجوز  بحيث ل  مبكان  العدل  اأنَّ  الكرمي  القراآن  ويقرر 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ژ  تعالى:  قال  العدالة«  وجمافاة  الظلم  على 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ )املائدة:8(.

والقراآن بهذا يقرر اأنَّ العدل حٌق لالأعداء, كما هو حٌق لالأولياء والأ�ضدقاء, واإذا 
كان الإ�ضالم قد �رضع القتال لردِّ الظلم ودفع العدوان, فاإننّه من العدل اأن يكون القتال 

ملن قاتل, قال تعالى: ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ژ )البقرة(.

)45(  ابن القيم، اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر، ت 751هـ، الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، �ص 19، 
حتقيق الدكتور حممد جميل غازي، مطبعة املدين، العبا�ضية، القاهرة. 

)46(  الزحيلي، اآثار احلرب يف الفقه الإ�ضالمي، �ص 145، مرجع �ضابق. 



210
جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

�لقانون �لدويل �لإن�ساين �لإ�سالمي )�مل�سادر، �ملبادئ، �خل�سائ�ص(

قال القرطبي)47(: وقال ابن عبا�س وعمر بن عبد العزيز وجماهد: هي حمكمة, اأينّ 
قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم, ول تعتدوا يف قتل الن�ضاء وال�ضبيان والرهبان 

و�شبههم«.
قال اأبو جعفر النحا�س: وهذا اأ�ضح القولني يف ال�ضنَّة والنظر, فاأما ال�ضنَّة: فحديث 
اأنَّ ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- راأى يف بع�س مغازيه امراأة مقتولة  ابن عمر, 

فكره ذلك, ونهى عن قتل الن�ضاء وال�ضبيان«)48(.
قلت )الباحث(: واأخرج ابن ماجة عن حنظلة الكاتب, قال: غزونا مع ر�ضول اهلل 
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فمررنا على امراأة مقتولة قد اجتمع عليها النا�س, فاأفرجوا له, 
فقال: ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل, ثم قال لرجل: انطلق اإلى خالد بن الوليد, فقل له: 

اإننّ ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ياأمرك, يقول: ل تقتلن ذرية ول ع�ضيًفا«)49(.
وعن �ضفوان بن ع�ضال, قال: »بعثنا ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يف �رضية, 
فقال: �ضريوا با�ضم اهلل ويف �ضبيل اهلل, قاتلوا من كفر باهلل, ول متثلوا, ول تغدروا, ول 

تغلوا, ول تقتلوا وليًدا«)50(.
كاملقاتلة  اثنني,  من  اإل  الغالب  يف  يكون  ل  »فاعل«  فاإننّ  النظر,  واأما  قــال)51(:  ثم 

)47(  القرطبي، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر، ت 671هـ، اجلامع لأحكام القراآن، 2/ 348، ط3، 
دار القلم، 13486هـ/ 1966م.

)48(  رواه البخاري، )�ضحيح البخاري ب�ضرح فتح الباري(، اجلهاد، باب قتل الن�ضاء يف احلرب، ج6، �ص 148، 
الرتمذي، ال�ضري، باب يف النهي عن قتل الن�ضاء وال�ضبيان، �ص 485، اأبو داود )�ضنن اأبو داود ب�ضرح عون 
املعبود(، اجلهاد، باب يف قتل الن�ضاء ج7/ �ص 329، رواه ابن ماجه )�ضنن ابن ماجة ب�ضرح ال�ضندي(، 

اجلهاد، باب الغارة والبيات وقتل الن�ضاء والأطفال، ج3، �ص 380. 
)49(  رواه ابن ماجة )�ضنن ابن ماجة ب�ضرح ال�ضندي(، اجلهاد، باب الغارة والبيات وقتل الن�ضاء والأطفال، ج3، 
قوا لأجله، ع�ضيًفا ، اأجرًيا ، رواه اأبو داود )�ضنن اأبي  �ص 380-381، واإ�ضناده �ضحيح، فاأفرجوا له: اأي تفرَّ

داود ب�ضرح عون املعبود(، ج7، �ص 329-330. و�ضححه الألباين.
واإ�ضناده  الإمام، ج3، �ص 388،  ال�ضندي(، اجلهاد، باب و�ضية  ب�ضرح  ابن ماجه  ابن ماجه )�ضنن  )50(  رواه 

ح�ضن. و�ضححه الألباين.
)51(  القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 348/2، مرجع �ضابق. 
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اأ�ضبههم كالرهبان  الن�ضاء وال�ضبيان, ومن  وامل�ضامتة واملخا�ضمة, والقتال ل يكون يف 
والزمنى وال�ضيوخ والأجراء فال يقتلون«.

اإفناء  اأهدافها  من  لي�س  الإ�ضالم  يف  احلرب  كانت  واإذا  الزيد)52(:  الدكتور  وقال 
ا الباعث منع العتداء, فاإننّه ل ي�ضح اأن يتجاوز القتال بواعثه, واإذا عرفت  العدو, واإمننّ
ي�ضارك يف  فاإن من مل  امل�ضاركة يف احلرب,  علَّة عدم جواز قتل هوؤلء بكونها عدم 

القتال باأينّ �ضورة من �ضور امل�ضاركة فهو من املدنيني الذين ي�ضملهم هذا املعنى«. 
وقال القرطبي)53(: روى اأ�ضهب عن مالك, اأننّ املراد بقوله: ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ژ اأهل احلديبية. اأمروا بقتال من قاتلهم, ثم قال: وال�ضحيح اأننّه خطاٌب 

جلميع امل�ضلمني اأمر كل اأحد اأن يقاتل من قاتله اإذا ل ميكن �ضواه«.
وعن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما- قال: كان ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اإذا 
بعث جيو�ضه, قال: اخرجوا ب�ضم اهلل, تقاتلون يف �ضبيل اهلل من كفر باهلل, ل تغدروا, 

ول تغلو, ول متثلوا, ول تقتلوا الوالدان ول اأ�ضحاب ال�ضوامع«)54(.
الإ�ضالم  احرتام  اأولهما  اأمرين:  منها  ن�ضتفيد  اإ�ضارة  وتلك  الزيد)55(:  الدكتور  قال 
لهذه الفئة من النا�س, اأ�ضحاب املعابد والنهي عن التعر�س لهم ب�ضوء هم ومن �ضابههم 
من اأ�ضحاب التعبدات ممن ل ي�ضارك يف املعارك, وثانيهما: اإن هذا ي�ضتلزم بال�رضورة 
حماية تلك الأماكن, وعدم جواز التعر�س لها اأثناء احلروب ما مل ت�ضتخدم لالأغرا�س 

)52(  الزيد، مقدمة يف القانون الدويل الإن�ضاين يف الإ�ضالم، �ص 51، مرجع �ضابق. 
)53(  القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 350/2، مرجع �ضابق. 

الن�ضاء، والأطفال  الك�ضف عن ق�ضد  الأماين(، اجلهاد، باب  بلوغ  الرباين مع �ضرح  اأحمد )الفتح  )54(  رواه 
وال�ضبيان والرهبان وال�ضيخ الفاين بالقتل، 65/14. 

          ال�ضوامع: جمع �ضومعة، وهي مكان العبادة كامل�ضجد للم�ضلمني، قال الهيثمي: ويف رجال البزار، اإبراهيم 
بن اإ�ضماعيل بن اأبي حبيبة، وثقه اأحمد و�ضعفه اجلهور، وبقية رجال البزار رجال ال�ضحيح، اأنظر بلوغ 

الأماين 65/14
)55(  الزيد، مقدمة يف القانون الدويل الإن�ضاين يف الإ�ضالمي، �ص 53، مرجع �ضابق. 
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الثقافية؛ كاملكتبات, ودور  الع�ضكرية, وهو يف ظني ميتد لي�ضمل احلكم تلك الأماكن 
العلم, واملدار�س, واجلامعات, ونحوها مما ي�ضوغ اإحلاقها بدور العبادة, واإعطائها احلكم 

ذاته؛ لأنَّها تتفق معها يف علَّة احلكم, وكثرٌي من الأهداف ونوعية من فيها«.ا.هـ

الفرع الثالث

الرح�م������ة 

الرحمة هي الرقة والتعطف والإ�ضفاق على الغري, ومراعاة اأحوال النا�س, وظروفهم, 
واإي�ضال اخلري لهم. 

والرحمن والرحيم ا�ضمان من اأ�ضماء اهلل احل�ضنى م�ضتقان من الرحمة, ورحمة اهلل 
بعباده اأكرب من اأن حت�ضى, واأعظم من اأن ُيحاط بها. 

ولقد كان النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأعظم النا�س رحمة بالنا�س, وكان تعامله 
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم- مع النا�س مت�ضًما بالإ�ضفاق والتعطف, ويحثنّ على الرحمة 
الأر�س,  يف  من  ارحموا  الرحمن,  يرحمهم  )الراحمون  يقول:  هو  فها  والرتاحم, 
ومن  اهلل,  و�ضله  و�ضلها  فمن  الرحمن,  من  �ضجنة  الرحمة  ال�ضماء,  يف  من  يرحمكم 
قطعها قطعه اهلل()56(. وتتجلى رحمة الإ�ضالم يف احلرب, اإذا عرفنا اأنَّ هدف احلرب 
يف الإ�ضالم لي�س اإفناء النا�س اأو اإبادتهم, واإمنا رد العدوان عنهم, وحتريرهم من هيمنة 
بينهم وبني الإميان باهلل,  التي حتول  العوائق كافة,  الباطل, واإزالة  الطواغيت, و�ضلطة 
واإخراجهم من ظلمات الكفر واجلهل اإلى نور العلم والإميان, لذلك راأينا الإ�ضالم ياأمر 
بالإح�ضان اإلى الأ�ضري وامل�ضت�ضلم واملدبر, وياأمر بالإ�ضفاق على اجلريح واملري�س, فقد 

)56(  رواه الرتمذي، كتاب الرب وال�ضلة، باب ما جاء يف رحمة امل�ضلمني، �ص 569، قال الرتمذي، هذا حديث 
ح�ضن �ضحيح. ورواه اأبو داود )�ضنن اأبي داود ب�ضرح عون املعبود(، الأدب، باب ما جاء فيه الرحمة، ج13، 

�ص 285. و�ضححه الألباين.
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اأنَّه قال: قال ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يوم فتح مكة: ل  روي عن ح�ضني, 
يقتل مدبر, ول يجهز على جريح, ومن اأغلق بابه فهو اآمن«)57(.

وعن جعفر عن اأبيه, اأن علًيا -ر�ضي اهلل عنه- اأمر مناديه, فنادى يوم الب�رضة: األ ل 
يتبع مدبر, ول يذفف على جريح, ول يقتل اأ�ضري, ومن اأغلق بابه فهو اآمن, ومن األقى 

ال�ضالح فهو اآمن, ول ناأخذ من متاعهم �ضيئا »)58(.
اأنَّ  يجوز  ل  الأ�رض,  الواحدة يف  العائلة  وقعت  اإذا  اأنَّه  الإ�ضالم,  الرحمة يف  ومن 
ق اهلل  ق بني والدة وولدها, فرَّ ق بني اأفرادها, قال -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: من فرَّ يفرنّ
النف�ضي.  والأمل  الأ�ضى  من  التفرق  يرتكه  ملا  وذلك  القيامة«)59(.  يوم  اأحبته  وبني  بينه 
اأرمينية عنوة بعد  اأحد ح�ضون  املعت�ضم  العبا�ضي  ملا فتح اخلليفة  اأنَّه  املوؤرخون  ويذكر 

ق بني اأفراد العائلة الواحدة اإذا وقعت يف الأ�رض)60(. معركة دامية, اأمر األ يفرَّ
عليه  اهلل  النبي -�ضلى  اأن  اإل  واملدينة,  مكة  بني  م�ضتعرة  كانت  احلرب  اأن  ومع 
و�ضلم- كان ياأمل اأن ترعوي قري�س, وتعود جلادة ال�ضواب, لذلك ملنّا نزل القحط 
باأهل مكة, وقر�س اجلوع فقراءهم وم�ضاكينهم, بعث النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
)500( دينار اإلى اأهل مكة لتوزع على ذوي احلاجة فيهم)61(. وكذلك فعل ر�ضول 
اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ملنّا اأمر ثمامة بن اأثال اأن ياأذن بحمل الطعام من اليمامة 

اإلى مكة)62(. 
اأبي بكر عبد اهلل بن حممد، امل�ضنف، ج18، �ص 64، حتقيق حممد عوامة، ط1،  اأبي �ضيبة،  )57(  رواه ابن 

1427هـ/2006م، دار القبلة للثقافة الإ�ضالمية، ال�ضعودية، جدة، واحلديث مر�ضل. 
)58(  ابن اأبي �ضيبة، امل�ضنف، ج18، �ص 65، مرجع �ضابق. 

)59(  رواه الرتمذي، ال�ضنن، �ص 484، قال الرتمذي: وهذا حديٌث ح�ضٌن غريٌب، ورواه اأحمد )الفتح الرباين 
مع �ضرحه بلوغ الأماين(، ج14، �ص 105، اجلهاد، باب النهي عن التفريق بني املراأة وولدها من ال�ضبي. 

وح�ضّنه الألباين.
)60(  اأنظر: الزيد، مقدمة يف القانون الدويل يف الإ�ضالم، �ص 40، مرجع �ضابق. 

)61(  الزحيلي، اآثار احلرب يف الفقه الإ�ضالمي، �ص 522، مرجع �سابق، املب�سوط 10/ 92. 
)62(  الزحيلي، اآثار احلرب يف الفقه الإ�ضالمي، �ص 521، مرجع �ضابق. 
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روى البخاري وم�ضلم يف �ضحيحهما عن اأبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه- قال: )بعث 
له  يقال  بني حنيفة  برجل من  قبل جند, فجاءت  اهلل عليه و�ضلم- خياًل  النبي -�ضلى 
ثمامة بن اأثال, فربطوه ب�ضارية من �ضواري امل�ضجد, فخرج اإليه النبي -�ضلى اهلل عليه 
و�ضلم- فقال: )ما عندك يا ثمامة(. فقال: عندي خري يا حممد, اإن تقتلني تقتل ذا دم, 
واإن تنعم تنعم على �ضاكر, واإن كنت تريد املال, ف�ضْل منه ما �ضئت. فرتك حتى كان 
الغد, فقال: )ما عندك يا ثمامة(. فقال: ما قلت لك, اإن تنعم تنعم على �ضاكر فرتكه 
حتى كان بعد الغد فقال: )ما عندك يا ثمامة( فقال: عندي ما قلت لك فقال: )اأطلقوا 
اأ�ضهد  اإلى نخل قريب من امل�ضجد, فاغت�ضل ثم دخل امل�ضجد, فقال:  ثمامة(. فانطلق 
اأن حممًدا ر�ضول اهلل, يا حممد, واهلل ما كان على الأر�س  اإل اهلل, واأ�ضهد  اإله  اأن ل 
, واهلل ما كان من  اأ�ضبح وجُهك اأحب الوجوه اإيلنّ اأبغ�س اإيلنّ من وجهك, فقد  وجه 
اأبغ�س  بلد  , واهلل ما كان من  اإيلنّ اأحب دين  فاأ�ضبح دينك  اإيلنّ من دينك,  اأبغ�س  دين 
, واإن خيلك اأخذتني, واأنا اأريد العمرة,  اإيلنّ من بلدك, فاأ�ضبح بلدك اأحب البالد اإيلنّ
ا َقِدم مكة  فماذا ترى؟ فب�رضه ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- واأمره اأن يعتمر, فلمنّ
اأ�ضلمت مع حممد ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه  قائل: �ضبوت, قال: ل, ولكن  له  قال 
اهلل  النبي -�ضلى  فيها  ياأذن  اليمامة حبة حنطة حتى  من  ياأتيكم  ل  واهلل,  ول  و�ضلم- 
عليه و�ضلم-)63(. قال غو�ضتاف لوبون امل�ضت�رضق الفرن�ضي: »واحلق اأن الأمم مل تعرف 

فاحتني راحمني مت�ضاحمني مثل العرب«)64(. 

)63(  رواه البخاري، كتاب املغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن اأثال، ورواه م�ضلم )�ضحيح م�ضلم 
ب�ضرح النووي(، كتاب اجلهاد وال�ضري، باب ربط الأ�ضري وحب�ضه وجواز املّن عليه، ج12، �ص 89-87، 

مرجع �ضابق. 
)64(  اأنظر: الدق�ص، كامل، اآيات اجلهاد يف القراآن، �ص 94. 
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الفرع الرابع

احرتام العهود واملواثيق

التي  القاطعة,  الإ�ضالم  اأحكام  من  بها,  والوفاء  واملواثيق,  العهود  احــرتام  اإننّ 
کژ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژ  تعالى:  قال  بها,  واللتزام  مراعاتها  جتب 
)املائدة:1(, وقال تعالى: ژ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅژ )الإ�رضاء(. 
الغدر  م  يحرنّ ذاته  الوقت  يف  فاإننّه  واملواثيق,  بالعهود  بالوفاء  ياأمر  الإ�ضالم  كان  واإذا 
والغادرين,  واملنافقني  املخادعني  واأخالق  النفاق,  �ضفات  من  ذلك  وُيعدُّ  واخليانة, 
فيه  ا, ومن كانت  منافًقا خال�ضً فيه كان  »اأربع من كنَّ  وال�ضالم-:  ال�ضالة  قال -عليه 
واإذا حدث  اأوؤمتن خان,  اإذا  يدعها,  النفاق حتى  من  فيه خ�ضلة  كانت  منهن,  خ�ضلة 
كذب, واإذا عاهد غدر, واإذا خا�ضم فجر«)65(؛ لأنَّه اإذا كانت املعاهدات والتفاقيات 
بني الدول �ضبياًل اإلى توطيد ال�ضلم, وتر�ضيخ العالقات, وبثنّ الأمن والأمان, واإ�ضاعة 
التوادد والتوا�ضل بني ال�ضعوب, فاإننّ هذه املعاهدات واملواثيق ل ت�ضتمد قوتها واآثارها 
من ن�ضو�ضها فح�ضب, بل ت�ضتمد وجودها ودميومتها واآثارها من عزمية عاقديها على 

الوفاء, ومن ح�ضن نواياهم ورغبتهم يف تطبيقها والنقياد مل�ضامينها. 
واإذا كان الر�ضول -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يثني على املوفني بالعهود فيقول: »اأولئك 
ر من الغدر  خيار عباد اهلل يوم القيامة املوفون املطيبون«)66( فاإننّه -يف الوقت ذاته- يحذنّ
ه من اأعظم الغدر, فعن ابن عمر  واخليانة, وبخا�ضة غدر احلطام, واأولياء الأمور, وُيعدُّ
-ر�ضي اهلل عنهما- قال: �ضمعت ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- عند حجرة عائ�ضة 

الباري(، كتاب الإميان، باب عالمة املنافق، ج1، �ص 89،  البخاري ب�ضرح فتح  البخاري )�ضحيح  )65(  رواه 
مرجع �ضابق، رواه م�ضلم )�ضحيح م�ضلم ب�ضرح النووي(، كتاب الإميان، باب خ�ضال املنافق، ج2، �ص 46، 

مرجع �ضابق. 
ه الألباين.  )66(  رواه اأحمد يف م�ضنده برقم 25780 وح�ضنَّ
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يقول: ين�ضب لكل غادر لواء يوم القيامة. ول غدرة اأعظم من غدرة اأمري عامة«)67(. 
وقال »لكل غادر لواء يوم القيامة, يعرف به«)68(. واإذا كانت املدنية احلديثة تُعدُّ التفلت 
من املعاهدات واملراوغة يف تنفيذ التفاقيات �رضبًا من ال�ضيا�ضة ونوًعا من احلذاقة, فاإننّ 
ها خ�ضًة وغدًرا وخيانًة, روى �ضليم بن عامر قال: كان معاوية -ر�ضي اهلل  الإ�ضالم ُيعدُّ
عنه- ي�ضري باأر�س الروم, فاإذا �ضيخ على دابة يقول: اهلل اأكرب, اهلل اأكرب, وفاء ل غدر, اإننّ 
ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال: من كان بينه وبني قوم عهد فال يحلن عقده, 
ول ي�ضدها, حتى ينق�ضي اأمدها, اأو ينبذ اإليهم على �ضواء« فبلغ ذلك معاوية فرجع, 

واإذا ال�ضيخ عمرو بن عب�ضة -ر�ضي اهلل تبارك وتعالى عنه-«)69(.
جمموع  هو  القانون  هذا  اأنَّ  الــدويل  القانون  علماء  قرر  ولقد  زهــرة:  اأبو  يقول 
اأحكم  القانون  هذا  اأ�ضول  وثق  قد  الإ�ضالم  فاإننّ  كذلك,  الأمر  كان  فاإذا  معاهدات, 
توثيق, وبناها على الوجدان الديني للدولة الإ�ضالمية حيث ل يكون الوفاء لالأقوياء 

فقط, بل يكون هذا الوفاء لالأقوياء اأو ال�ضعفاء على ال�ضواء«)70(.

الفرع اخلام�س

املعاملة باملثل

دت عليه؛ لأنَّه يتنا�ضق ومبادئ العدالة والكرامة  ت ال�رضيعة الإ�ضالمية هذا املبداأ واأكَّ اأقرَّ
اأحمد )الفتح الرباين مع �ضرحه بلوغ الأماين، كتاب اجلهاد، باب الوفاء بالعهد وعدم الغدر مبن  )67(  رواه 

عهده، ج14، �ص 119، مرجع �ضابق،. واأ�ضله عند م�ضلم يف �ضحيحه عن اأبي �ضعيد اخلدري.
)68(  رواه البخاري وم�ضلم ورواه اأحمد الفتح الرباين مع �ضرحه بلوغ الأماين، كتاب اجلهاد، باب الوفاء بالعهد، 

وعدم الغدر مبن عهده، ج14، �ص 119، مرجع �ضابق.
ورواه الرتمذي، ال�ضنن، كتاب ال�ضري، باب ما جاء يف الغدر، �ص 488، مرجع �ضابق، وقال حديث ح�ضن �ضحيح.

)69(  رواه اأحمد )الفتح الرباين مع �ضرحه بلوغ الأماين(، كتاب اجلهاد، باب الوفاء بالعهد وعدم الغدر مبن 
عنده مال«، ج14، �ص 117، مرجع �ضابق.

ورواه الرتمذي، ال�ضنن، كتاب ال�ضري، باب ما جاء يف الغدر، �ص 488، مرجع �ضابق، وقال حديث ح�ضن �ضحيح.
)70(  اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�ضالم، �ص 41، مرجع �ضابق. 
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والأخالق, ويتوافق وقواعد املنطق والفطرة, بل اإننّه من اأ�ض�س التوا�ضل والتعامل بني 
النا�س وبني الب�رض على اختالف م�ضاربهم ومنازلهم واأوطانهم وعقائدهم.

وقال ال�ضيخ اأبو زهرة)71(: فاإنَّ املعاملة باملثل من قانون العدالة يف التعامل الإن�ضاين 
قال  وقد  م�ضلم,  كان غري  اأم  م�ضلًما  يعامله  اأكان من  �ضواء  الآحاد واجلماعات,  بني 
نََّة,  اجْلَ َوُيْدَخَل  النَّاِر,  َعِن  ُيَزْحَزَح  اأَْن  اأََحبَّ  )َفَمْن  و�ضلم-:  عليه  اهلل  النبي -�ضلى 
ُيوؤْتَى  اأَْن  ُيِحبُّ  الَِّذي  النَّا�ِس  اإِلَى  َوْليَاأِْت  اْلآِخِر,  َواْليَْوِم   ِ ِباهللَّ ُيوؤِْمُن  َوُهَو  َمِنيَُّتُه  َفْلَتاأِْتِه 

اإِلَْيِه(. رواه م�ضلم 3437.
وقال الدكتور خدوري)72(: امل�ضاواة واملعاملة باملثل مبداآن اأ�ضا�ضيان لكل نظام ُيراد 

به اأن يكون عاملًيا«.
ويرى فقهاء ال�ضيا�ضة ال�رضعية اأنَّه كان لهذا املبداأ اأثٌر كبرٌي يف ال�ضرتقاق, ذلك اأنَّه 
كان  اإذا  احلدود, وهي حالة احلرب,  اأ�ضيق  الرق يف  اأبيح  باملثل,  املعاملة  ملبداأ  تطبيق 
الأعداء ي�ضرتقون اأ�رضاهم بعد انتهاء املعركة, فاأبيح الرق يف الإ�ضالم معاملة باملثل, اإذ 

مل ياأِت ن�ٌس �رضيٌح باإباحة ال�ضرتقاق, واإمنا اأبيح على اأ�ضا�س املعاملة باملثل.
ال�ضنَّة  اأنَّه مل يرد ن�ٌس يف الكتاب ول يف  اأ�ضتاذنا الدكتور الزحيلي)73(: ومبا  يقول 
على اإباحة الرق, واأنَّ ال�ضرتقاق بالوجه ال�رضعي ل يتاأتى منذ زمن لعدم وجود احلرب 
ال�رضعية العادلة, فاإنَّ الإ�ضالم ل يتعار�س مع اإلغاء الرق من العامل اليوم, اإْذ اإنَّ ذلك 
للعقول  منبه  خرَي  الإ�ضالم  كان  وقد  ل؟  وكيف  الإ�ضالمي,  الت�رضيع  روح  مع  يتفق 
الغافلة لتحرير العبيد وعتق الأنف�س, ولهذا فقد اأيَّدت الدولة العثمانية م�رضوع اإلغاء 
الرق, واأظهرت ارتياًحا ح�ضًنا نحو ذلك؛ لأنَّ دين الإ�ضالم ياأمر باحلرية, واخلال�ضة اأنَّ 

)71(  اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�ضالم، 36، مرجع �ضابق. 
)72(  خدوري، القانون الدويل، �ص 11، مرجع �ضابق. 

)73(  الزحيلي، اآثار احلرب يف الفقه الإ�ضالمي، 444-445، مرجع �ضابق.
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الرق يف الإ�ضالم مل يقر اإل معاملة باملثل مع الأمم الأخرى ب�ضبب احلرب, اإذ لو ا�ضرتق 
الأعداء اأ�رضى امل�ضلمني دون مقابلتهم باملثل ل�ضتمراأ العدو فعله, ولكان ذلك �ضبًبا يف 
زيادة عدد الرقيق يف العامل, دون اأن يقيد ذلك بقيد, ويف هذا من املف�ضدة وال�رضر ما 

ل يخفى«. 
وقال ال�ضيخ اأبو زهرة)74(: واإذا كان الرق قد اأبيح يف الإ�ضالم على اأ�ضا�س اأنَّه معاملة 
باملثل, فاإننّه يجب األ ي�ضرتق اأحد من امل�ضلمني, اإذا كان اتفاق على اإلغاء الرق, وبالتايل 
ل يكون هناك رٌق يف احلرب؛ لأنَّ العتداء ممنوٌع مبقت�ضى الن�ضو�س العامة, ولو اأبيح 

الرق مع امتناع االعتداء يكون امل�شلمون قد وقعوا يف االعتداء املمنوع«.
وا�ضتناًدا اإلى القواعد وال�ضوابط العامة يف ال�رضيعة الإ�ضالمية, فاإننّه ل يجوز الأخذ 
اإذا  ا  اأمنّ باأحكام الإ�ضالم,  التعامل الأخالقي املن�ضبط  اإل يف حدود  باملثل  مببداأ املعاملة 
كان التعامل باملثل يوؤدي اإلى اخلروج على مقت�ضيات العدالة والإن�ضانية, ويوؤدي اإلى 
اأن  اأنَّ العدو كان من عادته مثاًل  انتهاك القيم واملثل, فال يجب عندئذ العمل به, فلو 

ينتهك اأعرا�س الن�ضاء فال يجوز اأن يفعل امل�ضلمون ذلك. 
مع�ضكر  اأمام  �ضرًبا  قتل  اأنَّه  ريكارد  به  بداأ  ما  اأول  لوبون)75(:»كان  جو�ضتاف  يقول 
امل�ضلمني ثالثة اآلف اأ�ضري م�ضلم, �ضلَّموا اأنف�ضهم اإليه بعد اأن اأعطاهم عهًدا بحقن دمائهم, 
املرء  يتمثل  اأن  ال�ضهل  من  ولي�س  وال�ضلب,  القتل  هذا  باقرتاف  لنف�ضه  العنان  اأطلق  ثم 
درجة تاأثري هذه الكبائر يف �ضالح الدين النبيل, الذي رحم ن�ضارى القد�س, فلم مي�ضهم 
باأذى, والذي اأمدنّ فيليب وقلب الأ�ضد باملرطبات والأزواد يف اأثناء مر�ضهما, فقد اأب�رض 

الهوة ال�ضحيقة بني تفكري الرجل املتدين وعواطفه وتفكري الرجل املتوح�س ونزواته«.

)74(  اأبو زهرة، العالقات الدولية، 37، مرجع �ضابق. 
)75(  نقاًل  عن اأبو زهرة، العالقات الدولية، �ص 104، مرجع �ضابق. 
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مبادئ  وهي  الإ�ضالمي,  الإن�ضاين  الدويل  القانون  بها  جاء  التي  املبادئ  اأهم  هذه 
ماأخوذة من مقا�ضد ال�رضيعة الإ�ضالمية, يقول الدكتور �ضلمان بن فهد العودة: وعلماء 
الإ�ضالم حرروا ال�رضوريات وجعلوها خم�ضة: النف�س والدين والعقل والعر�س واملال, 
وزاد بع�س املعا�رضين �ضيًئا �ضاد�ًضا مثل العدالة اأو احلرية اأو الوحدة, واأرى اأنَّ اأدقَّ ما ميكن 
اأن يزاد هو �رضورية )الجتماع( مبعنى اأنَّ ال�رضيعة جاءت حلفظ امل�ضالح الجتماعية, 

مثل العدل وامل�ضاواة واحلرية والكرامة الإن�ضانية والجتماع والئتالف«)76(.

)76(  العودة، د.�ضلمان بن فهد، مقا�ضد الت�ضريع الإ�ضالمي، جريدة الد�ضتور الأردنية، �ص 7، عدد اجلمعة 8 
حمرم 1431هـ، املوافق 25 كانون اأول 2009م.
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املطلب الثالث
خ�ضائ�ض القانون الدويل الإن�ضاين الإ�ضالمي

يتبنيَّ للدار�س لأحكام القانون الدويل الإن�ضاين يف الإ�ضالم, اأنَّ له خ�ضائ�س يخت�س 
بها, وميزات متيزه عن غريه من املعاهدات والتفاقيات والقوانني, التي تواطاأ النا�س 
عليها, والتي تنظم العالقات الدولية الإن�ضانية يف ال�ضلم واحلرب, فهي واإن تالقت يف 
اأهدافها مع القانون الإ�ضالمي, اإل اأنَّها ل ت�ضاركه تلك اخل�ضائ�س وامليزات, مما يجعل 

احلاجة اإليه ملحة, والأحكام التي جاء بها متفردة, واأما اأبرز هذه اخل�ضائ�س فهي: 

اأوًل: الربانية: 

الوحي,  م�ضدرها  الإ�ضالم,  يف  الإن�ضاين  الدويل  القانون  اأحكام  اأن  بها  ونعني 
ا يرجع يف اعتباره اإلى القراآن الكرمي,  الكتاب وال�ضنَّة, بل اإن ما عدا ذلك من امل�ضادر اإمننّ

وهذه اخلا�ضية ت�ضفي على اأحكام هذا القانون امليزات الآتية: 
ل  مطلقة,  بها  الثقة  يجعل  ذلك  فاإننّ  امل�ضدر  ربانية  كانت  اإذا  الأحكام  اأنَّ  اأولها: 

تتزعزع, ويجعل الطمئنان اإليها اآكد, والتم�ضك بها اأ�ضد. 
ال�ضالل  عن  تكون  ما  اأبعد  فاإننّها  امل�ضدر,  ربانية  كانت  اإذا  الأحكام  اأنَّ  وثانيها: 
والنحراف, والتناق�س والأهواء؛ لأنَّ اأعمال الب�رض مهما عظمت وكربت فال تخلو من 

النق�س والختالف. 
اأنَّ هذه الربانية تغر�س يف النا�س نزعة نحو ال�ضتقامة, وح�ضن ال�ضلوك,  وثالثها: 
وتولد املراقبة الذاتية, وجتعل اللتزام بالأحكام نابًعا من داخل النف�س, دون خوف من 

�ضلطان اأو حاجة اإلى رقابة خارجية. 
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ثانًيا: العاملية: 

دون  الب�رض  اإلى  دعوة  وهو  واإن�ضان,  اإن�ضان  بني  ق  تفرنّ ل  عاملية,  دعوة  الإ�ضالم 
عليه  اهلل  -�ضلى  حممًدا  اأن  الوحي  اأعلن  فقد  لغة,  اأو  موطن  اأو  لون  اإلى  اللتفات 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ژ  تعالى:  قال  اأجمعني,  النا�س  اإلى  اهلل  ر�ضول  هو  و�ضلم- 
ہ  ژۀہ  تعالى:  وقال   ,)158 )الأعراف:  ہژ  ہ  ہ  ہ 
ہ ہ ھ ھ ژ )�ضباأ: 28(, ويعلن القراآن الكرمي اأنَّ النا�س جميًعا يف 

اأ�ضل اخللق �ضواء, ل ف�ضَل لأحد على اآخر اإل بالتقوى. 
قال تعالى: ژ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌڎ ژ )احلجرات: 13(, وقال -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »كلنّكم 
لآدم واآدم من تراب, ل فرق لعربي على عجمي, ول عجمي على عربي, ول لأحمر 

على اأبي�س, ول لأبي�س على اأحمر اإل بالتقوى«.
وملنّا كانت اأحكام القانون الدويل الإن�ضاين يف الإ�ضالم جزًءا من اأحكام الإ�ضالم, 
بني  تفريق  الأخرى« دون  ال�ضعوب  بها يف حربهم و�ضلمهم مع  امل�ضلمون  تعامل  فقد 

�شعب و�شعب، ودون انتقائية بني عرق وعرق. 

ثالًثا: الأخالقية: 

يعلي الإ�ضالم من قيمة الأخالق, فها هو القراآن الكرمي يخاطب النبي -�ضلى اهلل 
ال�ضالة  -عليه  وقال  )القلم(,  ژ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  فيقول:  و�ضلم-  عليه 
املفرد,  الأدب  يف  البخاري  )رواه  الأخــالق«  �ضالح  لأمتم  بعثُت  ــا  »اإمننّ وال�ضالم-: 
و�ضححه الألباين(, والأخالق يف الإ�ضالم متثل �ضابًطا لل�ضلوك, وناظًما للت�رضفات, 
ت الأحوال, وبخا�ضة عندما يرتفع �ضوت  وهي كذلك, مهما تبدلت الظروف, وتغرينّ
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�ضادت  ومتى  ال�ضمائر,  وتف�ضد  الأمــور,  وتختلط  العقل,  �ضوت  ويغيب  ال�ضالح, 
الأخالق الفا�ضلة, حفظت احلقوق وُروعيت احلرمات, واإذا كان الإ�ضالم يوؤكد على 
بني  التعامل  بها يف  اللتزام  على  تاأكيًدا  اأ�ضدنّ  فاإننّه  الأفــراد,  بني  التعامل  الأخالق يف 
الدول وال�ضعوب, ملا يف ذلك من اإ�ضاعة ال�ضلم والأمن بني الدول وال�ضعوب, ولذا 
فال يجيز الكذب حتت غطاء ال�ضيا�ضة, ول يبيح الغدر واخليانة با�ضم املباداأة واملفاجئة, 

ول يقبل النتقائية يف التعامل مع الق�ضايا وال�ضعوب. 
جمالتها؛  كل  يف  الأحكام  هذه  اأنَّ  يلم�س  الإ�ضالمية  الأحكام  يف  املتب�رض  اإننّ 
الجتماعية, والقت�ضادية, وال�ضيا�ضية, ت�ضتبك بالأخالق, وتتداخل معها لتكون هذه 
الأخالق الداعية اإلى: ال�ضتقامة, والأمانة, والت�ضامح, والرتاحم, والتوا�ضل, والوفاء 

�ضمام اأمان وميزان اأعمال يف ال�ضلم واحلرب على حدٍّ �ضواء. 
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اخلامتـــة

تربز نتائج هذا البحث من مطالعة مباحثه ومعرفة م�ضائله, فقد تو�ضل الباحث 
اإلى ما يلي: 

اأواًل: اإننّ اأحكام القانون الدويل يف الإ�ضالم جزٌء من اأحكام الفقه الإ�ضالمي, 
اإق�ضاء ال�رضيعة  واأنَّ جهل بع�س النا�س بهذه الأحكام هو نتيجة حتمية �ضببها 

الإ�ضالمية عن كثري من ميادين احلياة. 

ثانًيا: اإن م�ضادر اأحكام القانون الدويل الإن�ضاين يف الإ�ضالم منح�رضة يف 
ما مل  بالعقود جميعها  بالوفاء  تاأمر  الإ�ضالمية  ال�رضيعة  وال�ضنَّة, ولكن  الكتاب 

تخالف ال�رضع احلنيف, ويف هذا اإثراء لأحكام هذا القانون الإ�ضالمي. 

اإلى  ترقى  ل  حالًيا  بها  املعمول  الإن�ضاين  الدويل  القانون  اأحكام  اإن  ثالًثا: 
و�ضفافيتها  باإن�ضانيتها  املتميزة  الإ�ضالم,  يف  الإن�ضاين  الدويل  القانون  اأحكام 

ورعايتها لكافة الأمم وال�ضعوب دون حتيز اأو متييز. 

واأما اأبرز التو�ضيات فهي: 

وكذلك  الإ�ضالمية,  الــدول  يف  الأحمر  الهالل  جمعيات  تتولى  اأن  اأواًل: 
اللغات  اإلــى  وترجمتها  الأحكام,  هذه  طباعة  الإ�ضالمية  الثقافية  املنظمات 
اأحكام  بع�س  على  للوقوف  و�ضعوبها  الأر�س  اأمم  عليها  تطلع  كي  املتعددة؛ 
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ال�رصيعة االإ�شالمية. 

القانون  اأحكام  مع  جنب  اإلى  جنًبا  الأحكام  هذه  تدري�س  يتمنّ  اأن  ثانًيا: 
الدويل الإن�ضاين الو�ضعي؛ كي يقف الدار�ضون على متيز هذه الأحكام.


