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 نازلة الّرىائف في ميزاف الفقو اإلسالمي الّدولي

 عبد المجيد بوكركب.د
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية 

 ػ جامعة باتنة والعمـو اإلسالمية ػػػػػػ
 

يتمخص موضوع بحثنا في أّنو يحاوؿ الكشؼ عف الحكـ الشرعي ألىـّ   بالعربية: ممخص المقاؿ 
نازلة حّمت بمجتمعنا، حيث لجأ بعض مف يّدعي االنتساب لألمة اإلسالمية إلى اعتماد أسموب خسيس 

ىـ كرىائف لممساومة بيـ، ودنيء تمثؿ في خطؼ األشخاص المدنييف مف المسمميف وغير المسمميف واتخاذ
بأقبح النعوت وىو بري مف ذلؾ وقتميـ بأبشع أشكاؿ القتؿ مّما سمح ألعداء ديننا الطاىر التيجـ عميو 

كمو ألننا مف خالؿ دراستنا المعمقة ليذه المسألة لـ نجد نصا قرآنيا أو نبويا يجيز مثؿ ىذه األفعاؿ 
 اىرة النظيفة السميمة.المشينة التي ال تستسيغيا العقوؿ واألنفس الط

ال يبيح إيذاء الحربييف الذيف وقعوا في األسر وأوصى  بؿ العكس مف ذلؾ تماما وجدنا النبّي  
  بحسف معاممتيـ فكيؼ بمف لـ يشارؾ في الحرب؟

 Le résumé de l'article en français  
 Se résume à l'objet de notre recherche, ce est qu'il essaie de détecter la 

compétence de la plus importante descendre abattue sur notre société, où il se 
est réfugié dans certaines des revendications appartenant à la nation islamique 
à adopter un style crapuleux et sordide représenté dans l'enlèvement de civils 
de musulmans et non-musulmans, et ils prennent des otages de négocier pour 
eux, et les tuer dans les formes les plus horribles de assassiner, permettant 
aux ennemis de notre religion l'attaquant épithètes que tous d'entre eux parce 
que nous sommes à travers l'étude approfondie de la question ne ont pas 
trouvé un texte coranique ou prophétique autorisant ces actes honteux qui ne 
sont pas les esprits et les âmes de son propre et pure. 

 Mais bien au contraire, nous avons trouvé le Prophète MEHEMED   ne 
permet pas de mal combattant qui a capturé le traitement recommandé, à quel 
point ceux qui ne ont pas participé à la guerre? 

 الكممات المفتاحية: نازلة،خطؼ،حكـ، رىائف،ميزاف، الفقو، اإلسالـ، الدولي.
 توطئة:
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يتّفؽ الكثير مف المالحظيف و الباحثيف أّف ثّمة نازلة استجّدت، وتفّشت بشكؿ ُممفت لمنظر في ىذا 
طؼ العصر الذي نعيشو، حيث عمد بعض  الناس الذيف يّدعوف االنتماء إلى الشريعة اإلسالمية إلى خ

المنتميف   -سواء كانوا إعالمييف، أو دبموماسييف، أو رجاؿ ديف  -ثـ َرْىف ثـ قتؿ األشخاص المدنييف 
لمّدوؿ الغربية أو لبعض الدوؿ العربية اإلسالمية بسبب اختالؼ العقيدة كما حدث مؤخرا لألقباط 

 المصرييف في ليبيا. 
أفعاؿ مشروعة وليا تأصيؿ شرعي؟ أـ ىي فما ىو الحكـ الشرعي يا ترى ليذه األفعاؿ؟ وىؿ ىي  

أفعاؿ غير مشروعة تضّر بأحكاـ ىذا الّديف الحنيؼ الذي أنبنى عمى الّسمـ والرأفة، والعدؿ والرحمة 
  -الحرب  -واحتراـ اآلخر الُمحتـر لمعيد والمواثيؽ، المسالـ غير المشترؾ في االعتداء

لنازلة ال يمكف بيانو إاّل مف خالؿ التطرؽ إلى الحؽ أّف موقؼ الفقو اإلسالمي الّدولي مف ىذه ا
 العناصر التالية:  

 توصيؼ الحاؿ:  -أ
إّف واقع الخطؼ ألجؿ الرىف الذي نشاىده اليوـ نجده متعّمؽ باألشخاص الذيف ليست ليـ عالقة 

وسّية، بالحرب بالمّرة، والّدليؿ عمى ذلؾ ما وقع لرجاؿ اإلعالـ في العراؽ، ولألطفاؿ في المدرسة الرّ 
ولمّدبموماسييف الجزائرييف في مالي، ولرجاؿ الديف المسيحي اليف قتموا مؤخرا في سوريا وليبيا  ... إلخ، 

 فيؿ مثؿ ىاتو األفعاؿ مباحة في شرعنا الحنيؼ؟ أـ ىي غير مشروعة؟
إّف المدقؽ في أحداث سيرة المصطفى عميو أفضؿ ضوابط خطؼ األشخاص التخاذىـ رىائف:  -ب 
لـ ُيجوِّز خطؼ األشخاص ألجؿ رىنيـ إاّل في إطار ضوابط     وأزكى التسميـ يجد بأّنو الصالة 

 محّددة نذكر منيا ما يمي:
أنو لكي يسمح  يقصد بيذا الضابطوبيف الّشعوب المحاربة لو:   قياـ حرب فعمية بينو :   األوؿ

ىـ قتاؿ مسّمح، وذلؾ ألجؿ شرعا خطؼ ورىف األشخاص دوف إيذائيـ أْف ينشب بيف المسمميف، وغير 
فإذا لقيتـ الذيف كفروا   : نصرة اإلسالـ، والمسمميف، ولدفع خطر الكافر غير ذي عيد لقولو تعالى

مَّا ِفداء حتى تضع الحرب أوزاره ا.... فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموىـ فشدوا الوثاؽ فإّما َمنِّا َبْعُد وا 
" يؿ اهلل الذيف يقاتمونكـ وال تعتدوا إّف اهلل ال يحب المعتديف" وقاتموا في سب :ولقولو أيضا.  ٤محمد: 
 190البقرة

فإّنو ال يجوز خطؼ األشخاص إاّل في حاؿ الحرب،  ولعّؿ الشواىد عمى إذا بحسب ىذا الضابط 
 ذلؾ كثيرة مف الّسيرة الّنبوّية ومف ذلؾ:

 سمحيف يريدوف قتؿ النبّي  عف المشركيف الذيف ىبطوا مف جبؿ التنعيـ م حادثة عفو النبيّ   -
بعدـ التعرض ليـ بأّي أذى وأمر بإطالؽ  فخطفيـ الّصحابة رضي ا عنيـ و ارتينوىـ فأمر 

 1سراحيـ
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اختطاؼ سّيدنا سممة بف األكوع  ألربعة مف المشركيف بعد صمح الحديبية، ذلؾ  عدـ إقراره  -
ـْ َبْدُء اْلُفُجوِر، َوِثَناهُ دَ »  :  ألّنو ظف بأّف المشركيف قد نقضوا العيد فقاؿ ، َيُكْف َلُي ـْ َفَعَفا  .2 «ُعوُى

، َوَأْنَزَؿ اهلُل تعالى قولو: ـَ ـْ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ الذيف كفروا وصدوكـ عف المسجد  ىـ"  َعْنُي
  24الفتح       الحراـ....

الّدعوة عمى مصمحة القتاؿ، واالنتقاـ فمنع ِمف  قد غّمب مصمحة  يستفاد مف ىاتيف الحادثتيف أّف 
ترؾ المشركيف مرىونيف لدى المسمميف لمتّنكيؿ بيـ، أو لقتميـ كما يحدث اآلف بؿ أمر بإطالؽ سراحيـ 

وبيف المشركيف، وفي ىذا خير كبير، وضماف الستمرار الّسمـ الذي  حفاظا عمى عيوده القائمة بينو 
 يـ.أنبنى عميو ىذا الّديف الكر 

 الثاني: اقتصار حالة الخطؼ ألجؿ الّرىف عمى المحاربيف الذيف ىـ في ساحة المعركة:
يعّد ىذا الضابط مف أىـّ الضوابط التي تحكـ ىذه المسألة، ويقصد بو أف يقتصر فعؿ الخطؼ عمى 

ا الضابط األشخاص الذيف يشاركوف بصفة فعمّية في إدارة األعماؿ الحربّية القتالّية ضّد المسمميف وبيذ
 يخرج رعايا العدّو الذيف يتمّتعوف بحّؽ األماف لدى المسمميف وىـ:

وىـ ممّثمو الّدوؿ المحاربة، ومف في حكميـ كممّثمي المنظمات الّدولّية  أوال: الرسؿ أو السفراء:
 3الذيف يباشروف أعماليـ الدبموماسية عمى تراب الّدولة اإلسالمّية المعتدى عمييا  

ز اختطافيـ ألجؿ رىنيـ أو قتميـ سواء دخموا التراب اإلسالمي وفؽ تأشيرة أو مف فيؤالء ال يجو 
دونيا ماداـ لدييـ ما يثبت أنيـ قدموا مف أجؿ إجراء مفاوضات إليقاؼ الحرب أو لتبميغ الرسائؿ أو 

 لتبادؿ األسرى والفداء أو ألجؿ التحقيؽ في بعض العالقات المشتركة ... إلخ.
أروع األمثمة في حماية الّرسؿ والسفراء مف االعتداء عمى أرواحيـ    ا محمد ىذا وقد ضرب سّيدن

لى أىمو  ْف أساؤوا إلى اإلسالـ وا  أنو تعّرض ألحد منيـ بأذى، وىاتو  ،حيث لـ يثبت عنو  4حتى وا 
 تؤكد ىذا األمر وأذكر منيا ما يمي: جممة مف أقوالو وأفعالو 

ِِ َواْبُف ُأثَاٍؿ َرُسوَلْيِف 1َقْد َجاَء اْبُف النَّوَّاَحةود أنو قاؿ: روى أحمد وأبو داود عف ابف مسع  -1
ـَ َفَقاَؿ َلُيَما َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوسَ  : ِلُمْسيِمَمَة ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ـَ َتْشَيَداِف »مَّ

: َفَقااَل: " نَ « َأنِّي َرُسوُؿ المَِّو؟ ـَ آَمْنُت »ْشَيُد َأفَّ ُمَسْيِمَمَة َرُسوُؿ المَِّو َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
 .   5، َقاَؿ َعْبُد المَِّو: َفَمَضِت السُّنَُّة ِبَأفَّ الرُُّسَؿ اَل تقتؿ « ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َلْو ُكْنُت َقاِتاًل َرُسواًل َلَقَتْمُتُكَما

ـَ رجاؿ الّسمؾ الّدبموماسي معصوما ال يجوز سفكو تحت أي يس تفاد مف ىذا الحديث أّف َد
نما الواجب عمى الطرؼ اإلسالمي حمايتيـ حتى  ْف لـ يحتـر ىؤالء عقيدة المسمميف، وا  ذريعة،حتى وا 

 يعودوا إلى ديارىـ.
ِر ْبِف َعْبِد المَِّو ْبِف اأْلََشجِّ َأفَّ َعْف ُبَكيْ روى أحمد وأبو داود أيضا، والّنسائي، وابف حّباف، والحاكـ  -

، ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو اْلَحَسَف ْبَف َعِميِّ ْبِف َأِبي رَاِفٍع، َحدََّثُو، َأفَّ َأَبا رَاِفٍع َأْخَبَرُه، َأنَُّو َأْقَبَؿ ِبِكتَاٍب ِمْف ُقَرْيشٍ 
ـَ َقاَؿ: َفَممَّا رََأْيُت ا ـُ، َفُقْمُت: َيا َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ ْساَل ـَ أُْلِقَي ِفي َقْمِبَي اإلِْ لنَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
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: ـَ ـْ َأَبًدا، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ ِإنِّي اَل َأِخيُس » َرُسوَؿ المَِّو، ِإنِّي َوالمَِّو اَل َأْرِجُع ِإَلْيِي
، َفِإْف َكاَف ِفي َقْمِبَؾ الَِّذي ِفي َقْمِبَؾ اآْلَف، َفاْرِجعْ ِباْلَعْيِد، َواَل  ـْ ، َقاَؿ: «  َأْحِبُس اْلُبُرَد َوَلِكِف اْرِجْع ِإَلْيِي

، َفَأْسَمْمُت َقاَؿ بُ  ـَ َـّ ِإنِّي َأْقَبْمُت ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ ، ُث ـْ : َوَأْخَبَرِني َأفَّ َأَبا َكْيرٌ َفَرَجْعُت ِإَلْيِي
    6«  رَاِفٍع َكاَف ِقْبِطيِّا

َواْلَحِديُث الثَّاِلُث ِفيِو َدِليٌؿ َعَمى َأنَُّو َيِجُب اْلَوَفاَء  قاؿ الشوكاني معّقبا عمى ىذا الحديث الشريؼ:"
ِبَمْنِزَلِة ِضي َجَواًبا َيِصُؿ َعَمى َيِد الرَُّسوِؿ َفَكاَف َذِلَؾ ِباْلَعْيِد ِلْمُكفَّاِر َكَما َيِجُب ِلْمُمْسِمِميَف أِلَفَّ الرَِّساَلَة َتْقتَ 

 7"     َعْقِد اْلَعْيدِ 
كما يستفاد منو أيضا عدـ جواز احتجاز الّرسؿ أو حبسيـ أو رىنيـ، وعميو فإف كاف ىذا ال يصّح، 

 ت العيد.فمف باب أولى ال يصّح قتميـ، ولو كانوا ينتموف إلى البالد المحاربة التي نقض
عدـ قياـ النبّي صّمى ا عميو وسّمـ باحتجاز أبي سفياف زعيـ قريش في مّكة حيف قدـ المدينة  -

بعد نقض قريش لصمح الحديبية ألنو جاء بصفتو مبعوثا مف قبؿ قريش لممفاوضة في أمر الصمح فأجرى 
 عميو حكـ المستأمف الذي دخؿ بالد اإلسالـ بأماف سابؽ.

َأفَّ القّيـ في معرض الحديث عف األحكاـ المستفادة مف أخبار غزوة الفتح: "  وفي ىذا يقر ابف
ـْ َيْقُتْمُو َرُسوُؿ المَِّو  َرُسوَؿ اْلُكفَّاِر اَل  ـُ اْنِتَقاِض اْلَعْيِد، َوَل   ُيْقَتُؿ، َفِإفَّ أبا سفياف َكاَف ِممَّْف َجَرى َعَمْيِو ُحْك

  8" .ِإَلْيوِ  ِإْذ َكاَف َرُسوَؿ َقْوِموِ 
إذف مف خالؿ ما تقّدـ يظير بأف عدـ التعّرض لمّسفراء باألذى كاف طريقة متّبعة، وسّنة ظاىرة عمى 
عيد النبّي صّمى ا عميو وسّمـ، وعميو فأولى بالمسمميف مف بعده أف يتّبعوه ألف فعمو صّمى ا عميو 

 وسّمـ أو قولو ما ىو إال وحي يجب التّقّيد بو.
ىـ رعايا الّدوؿ المحاربة الذيف دخموا في اإلسالـ عف طريؽ أماف سابؽ، أو : 9وف ثانيا: المستأمن

ما يعرؼ بتأشيرة الّدخوؿ في ىذه األياـ فيؤالء األشخاص ال يجوز اختطافيـ، وال احتجازىـ باعتبارىـ 
أو إبقاؤىـ  رىائف، ولو اندلعت الحرب بيف المسمميف، وبيف الّدوؿ التي ينتموف إلييا، ولكف يجوز ترحيميـ

ْف أ  في البالد عمى حسب ما تقتضيو المصمحة ما داـ األماف لـ تنتو مدتو وذلؾ مصداقا لقولو تعالى: " وا 
ـّ أبمغو مأمنو.  ٦ .."   التوبة:حدٌ  مف المشركيَف ْاسَتجارؾ فأِجره حتىَّ يسمع كالـ اهلل ث

ولو حصؿ ى ىاتو المسألة فقاؿ:" وقد عّمؽ اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني في الّسير الكبير عم 
المستأمنوف في عسكر المسمميف غير ممتنعيف فبدا لألمير أف ينبذ إلييـ فعميو أف يمحقيـ بمأمنيـ 
فإف أبوا أف يخرجوا... فإنو ينبغي لألمير أف يتقدـ إلييـ في ذلؾ عمى سبيؿ األعذار  واإلنذار ويؤّجميـ 

ذلؾ الوقت، وال يرىقيـ في األجؿ كيال يؤدي إلى اإلضرار إلى وقت يتيسر عمييـ المحاؽ بمأمنيـ في 
ال فأنتـ ذّمة نضع عميكـ الخراج، وال ندعكـ ترجعوف  بيـ، ويقوؿ: إف لحقتـ بمأمنكـ إلى أجؿ كذا، وا 
إلى مأمنكـ بعد ذلؾ، فإف لـ يخرجوا حّتى مضت المّدة كاف ذلؾ دليؿ الرضا منيـ بأف يكونوا ذمة 

ف خاؼ أمير فيكونوا بمنزلة قبوؿ ع قد الذمة نصا بمنزلة المستأمنيف في دارنا إذا أطالوا المقاـ، وا 
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العسكر إف لقي عدّوىـ أف يغيروا عمى عسكرىـ، أو خاؼ أف يقتموا المسمميف ليال، فإنو يأمرىـ بأف 
ـّ يأمرىـ في كّؿ ليمة حتّ  ى يمحقوا بمأمنيـ، ويوقت ليـ في ذلؾ وقتا،كما بّينا نظرا منو لممسمميف، ث

  10.."  يمضي ذلؾ الوقت أف يجمعوا في موضع، فيحرسوا
ىذا ما قالو اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني، وعميو، فإف اختطاؼ المستأمنيف أو احتجازىـ، 
واعتبارىـ رىائف رغـ إرادتيـ ومنعيـ مف السفر إلى بالدىـ ىو اعتداء عمى حرمة األماف الممنوح ليـ، 

 11وىذا ال يجوز
يجوز اختطاؼ أشخاص مف رعايا الّدوؿ التي بينيا وبيف الّدوؿ اإلسالمّية معاىدة ثالثا: ال 

 12سممية، وكذا رعايا الّدوؿ المحاربة المقيميف في الّدوؿ التي تربطيا بالّدولة اإلسالمّية معاىدة سممّية

لوكـ َفمـ يقاتموكـ وأَْلقوا فِإْف ِاْعَتز ،ألنيـ في حكـ المستأمنيف المعاىديف إذ يصدؽ عمييـ قوؿ ا تعالى: " 
ـَ فما جعؿ اهلل لكـ عمييـ سبيالً  َم  ٨ٓ - ٩٨النساء: " ِإليكـ السَّ

مف عندىـ بأماف فيو في أيدييـ، وىو وقد عمؽ محمد بف الحسف الشيباني عمى ىذا األمر فقاؿ:" 
لينا لـ يحتج ممف يجري عميو حكـ ممكيـ نحسف ليـ كحاؿ أىؿ دارىـ، أال ترى أنو لو دخؿ مف دارىـ إ

  13"إلى استئماف جديد بمنزلة مف كاف مف أىؿ دارىـ
يفيـ مف نّص اآلية، ومف قوؿ محمد بف الحسف الشيباني أنو يجوز خطؼ الكفار المحاربيف مطمقا 

إال إذا دخموا إلى حدود دولة تربطيا بالمسمميف معاىدة سممية حينئذ ال يجوز الّتعرض  -في أي مكاف –
 أو بالقتؿ، والنّص القرآني صريح العبارة في ذلؾ ال يحتاج إلى تأويؿ. ليـ سواء بالخطؼ

ال يصح التعرض بالخطؼ ألجؿ الرىف لألشخاص الذيف يقيموف في البالد التي لـ تصميا رابعا: 
الّدعوة اإلسالمّية، أو وصمتيا ولـ تنتو المّدة المتّفؽ عمييا لدراسة أمر الدعوة، فيذه البالد إذا ال يصح 

َعْف  يو عمميات الخطؼ تجاه رعاياىا ألنيا ال تعد مف البمداف المحاربة لممسمميف، ويؤيد ىذا ما وردتوج
ِت ، َواْلُعزَّى َبْعثًا َفَأغَ  ـَ ِإَلى الالَّ اُروا َعَمى َحيٍّ ِمَف ُأَبيِّ ْبِف َكْعٍب َقاَؿ: َبَعَث َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َفَقاُلوا: َيا َرُسوَؿ المَِّو َأَغاُروا َعَمْيَنا ِبَغْيِر ُدَعاٍء ، َفَسَأَؿ النَِّبيُّ اْلَعَرِب َفسَ  َيَتُي ـْ َوُذرِّ  َصمَّى اهلُل َبْوا ُمَقاِتَمَتُي
 : ـَ ـْ َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ـَ َأْىَؿ السَِّريَِّة َفَصدَُّقوُى "   ُردُّوىُ »َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ َـّ اْدُعوُى ـْ ُث ـْ ِإَلى َمْأَمِنِي

14 
وفي عيد عمر بف عبد العزيز رضي ا عنو، رفع إليو أىؿ سمرقند قضية تشبو ىذه يشكوف فييا: 
مف قتيبة ابف مسمـ الباىمي بأنو أخذ بالدىـ غدرا فكتب عمر بف عبد العزيز كتابا إلى سميماف ابف أبي 

ي فأجمس ليـ القاضي فمينظر في أمرىـ، فإف قضى فأخرجيـ إلى السري يقوؿ فيو:" إذا أتاؾ كتاب
 15معسكرىـ كما كانوا وكنتـ قبؿ أف ظير قتيبة"  

وفعال لّما وصؿ كتاب سّيدنا عمر بف عبد العزيز سميماف أجمس ليـ جميع مف حضر القاضي 
جديدا أو ظفرا الناجي، فقضى أف يخرج عرب سمرقند إلى معسكرىـ وينابدىـ عمى سواء، فيكوف صمحا 

 16عنوة فقاؿ أىؿ الّسعد: بؿ نرضى بما كاف، وال نجد حربا، وتراضوا بذلؾ   
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 ْازية ايّرٖائٔ يف َيسإ ايفك٘ اإلشالَي ايّدويي 

  
61 

 
  

 ثالثا: أحكاـ الّرىائف في الفقو اإلسالمي الّدولي
بناًء عمى ما تقّدـ بيانو مف توصيؼ لممسألة، ومف بياف لمضوابط الشرعّية التي تحكـ عممّية 

 كاـ المتعمّقة بالّرىائف في الّنقاط التّالّية:االختطاؼ ألجؿ الّرىف، يمكف تمخيص األح
ال مراء في أف فعؿ الخطؼ ىو مف األعماؿ الحربّية وعميو فيو إذا جاز استثناء أثناء قياـ حرب  -
 فإنو ال يجوز إطالقا خارج نطاؽ الحرب. -كما الحظنا سابقا -فعمّية 

كرناىا آنفا وقعت في حالة الحرب وأف يؤّيد ىذا أف جميع عممّية الخطؼ، واالحتجاز لألعداء التي ذ
 ما وقع منيا أثناء معاىدة الّصمح لـ يقّره الرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ وأمر بإطالؽ الّرىائف المحتجزيف.

وحتى في قياـ حرب معمنة فإف خطؼ األعداء، وارتيانيـ ال يجوز إذا كانوا مف الّرسؿ أو الّسفراء، 
ف في دوؿ أخرى بينيا وبيف المسمميف معاىدات سميمة، أو مف أو مف المستأمنيف،أو مف المقيمي

 األشخاص الذيف لـ تصميـ الّدعوة اإلسالمّية.
ػ كما ال يجوز أيضا في حالة قياـ حرب فعمّية اختطاؼ األبرياء أو المدنييف مف األعداء الذيف ال 

 يجوز توجيو األعماؿ الحربّية ضّدىـ.
ر المقاتميف مف الّنساء، واألطفاؿ، والشيوخ العاجزيف الذيف ال رأي والمدنّيوف في نظر اإلسالـ ىـ: غي

ليـ في القتاؿ، وكذلؾ الّرىباف، وىؤالء جميعا نيى اإلسالـ عف خطفيـ، أو قتميـ ومف األدّلة عمى ذلؾ 
 أذكر ما يمي:

 ػ عف ابف عمر قاؿ:" وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسوؿ ا صمى ا عميو وسّمـ فنيى
 ػ 17عميو الصالة والسالـ عف قتؿ الّنساء والصبياف"  

«   ما كانت ىاتو لتقاتؿ»وفي إحدى غزواتو صّمى ا عميو وسمـ رأى امرأة مقتولة فغضب، وقاؿ: 
18 

ػ وعف سميماف بف بريدة عف أبيو رضي ا عنيما قاؿ: كاف رسوؿ ا صّمى ا و عميو وسّمـ إذا 
أغزوا »سرّية أو صاه في خاّصتو بتقوى ا ومف معو مف المسمميف خيرا ثـ قاؿ: أّمر أميرا عمى جيش أو

،وجاء   19«   بسـ ا في سبيؿ ا قاتموا مف كفر با، أغزوا وال تغموا وال تغدروا وال تقتموا إمرأة وال وليدا
انطمقوا باسـ :» ألصحابو في الحديث الشريؼ الذي أخرجو أبو داود أف النبّي صّمى ا عميو وسّمـ قاؿ 

 20...«  اهلل وعمى مّمة رسوؿ اهلل وال تقتموا شيخا فانيا وال طفال وال صغيرا، وال إمرأة وال تغموا

ىذا وقد واصؿ الصحابة العمؿ بيذه األوامر بعد وفاتو صمى ا عميو وسّمـ فيذا أبو بكر الصّديؽ 
 21تموا ...وال كبيرا ىرما"  رضي ا عنو يوصي أمراء جيشو فيقوؿ ليـ: "ال تف

إذا بناًء عمى ىذه النصوص وغيرىا إتّفؽ الفقياء عمى عدـ قتؿ الّنساء، والّصبياف والشيوخ والّرىباف 
إذا لـ يشاركوا في الحرب كما قاسوا أنواعا أخرى مف غير المقاتميف كالمقعد، واألعمى، والمعتوه، وقوـ في 

اب الّصنائع وكّؿ مف ال يرجى نفعو لمعدّو  وال ضرره عمى المسمميف دار أو كنيسة تيبوا، واألجراء، وأرب
22 
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خطؼ األعداء المقاتميف أو الذيف مف شأنيـ القتاؿ أثناء قياـ حالة حرب جائز إذا كاف بأمر مف ولي 
 23األمر أو بإذنو، ويستفاد ىذا الحكـ مف حادثة ثمامة بف أثاؿ 

ـّ بمبادرة مف المجاىديف، ف عمييـ أف يسّمموا المخطوفيف لولّي األمر الذي يقّرر فييـ ما وعميو فإذا ت
 يشاء مف القتؿ، أو إطالؽ سراحيـ بدوف مقابؿ أو في مقابؿ.

ـّ الخطؼ أثناء القتاؿ الفعمي، فقد أصبح المخطوفيف أسرى حرب، ويجب أف يعامموا ضمف   إذا ت
 ا في النقاط التالّية:حدود األحكاـ الشرعّية المتعّمقة باألسرى، والتي يمكف تمخيصي

ولو أف يقضي فييـ ما يرى، وليس ألسرىـ يد عمييـ، ألنـ أ  ػػػػػػػػ   وجوب تسميميـ لولّي األمر، 
اْعمموا أنَّما َغِنمتـ مف شيء فإّف هلل ُخُمَسُو وَ "      يعّدوف مف غنائـ جماعة المسمميف لقولو تعالى:

                                            14اِكيِف  ..." األنفاؿ ولمّرسوؿ وِلِذي الُقربى والَيتَامَى والَمس
 في األسير فيو حّؽ لمجماعة اإلسالمّية ال لفرد معّيف منيا.فاآلية واضحة الّداللة 

كراميـ " ويطعموف الطعاـ عمى حبو مسكينا لقولو تعالى: ب ػػػػػػػ الّرفؽ باألسرى، واإلحساف إلييـ، وا 
 24«استوصوا باألسرى خيرا» ، ولقولو صمى ا عميو وسّمـ:8اإلنساف      ويتيما وأسيراً"

 ومما اّتفؽ عميو جميور الفقياء أف اإلماـ مخير في األسرى بيف أمور أربعة: 
" فإذا لقيتـ الذيف كفروا فضرب الرقاب حتى أي إطالؽ سراحيـ دوف مقابؿ لقولو تعالى:ػػػػػػ المّف عمييـ: 
مَّا ِفداء حتى تضع الحرب أوزارىا.... إذا أثخنتموىـ فش  .٤محمد: دوا الوثاؽ فإّما َمنِّا َبْعُد وا 

وىو إطالؽ سراحيـ مقابؿ الماؿ أو مقابؿ إلطالؽ سراح أسرى المسمميف، أو مقابؿ عمؿ يفيد ػػػػػػػ الفداء:
مف المسمميف ، كما طمب الّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ مف بعض أسرى بدر تعميـ جماعة 25المسمميف   

 26الكتابة مقابؿ إطالؽ سراحيـ  

 لما ورد أف الّرسوؿ صّمى ا عميو وسّمـ قتؿ عقبة بف أبي معطي وغيره مف األسرى. ػالقتؿ:
وقد فعمو الخمفاء الّراشدوف عمى قاعدة المعاممة بالمثؿ لشيوع نظاـ الّرؽ في ذلؾ العصر ػػػػػػ االسترقاؽ: 

 .27ا عميو وسّمـ   وفعمو قبؿ ذلؾ الّرسوؿ صّمى
مَّا ِفداء " ت ػػػػػػ ال يجوز القتؿ الجماعي لمّرىائف أو األسرى ألف اآلية: حّددت  ...   "...فإّما َمنِّا َبْعُد وا 

الحكـ األساسي بحّؽ األسرى ومنيـ المختطفوف والّرىائف، أما االسترقاؽ فقد كاف حكما استثنائيا ألنو كاف 
ّما ألغى العالـ ىذا النظاـ لـ يعد لو أي مبّرر وكذلؾ القتؿ كاف أيضا حكما مرتبطا  بنظاـ الّرّؽ ول

استثنائيا يتناوؿ بعض األسرى الذيف يستحّقوف عقوبة القتؿ ألسباب أخرى غير األسر لذلؾ يرى الكثير 
... 29ي، واألّلوس29، والجّصاص28مف العمماء أف اإلماـ مخّير ببيت المّف والفداء وقد نقؿ ىذا ابف كثير 

: ال يجوز قتؿ األسير أو مفاداتو فقط وال يجوز قتمو"  30وكدا ابف رشد في البداية حيف قاؿ:" وقاؿ قـو

في ىذه المسألة ىو أّف الفقياء متّفقوف سواء منيـ المتقّدميف أو المتأخريف عمى عدـ  خالصة القوؿ
الّدولّية والمدنّييف مف األعداء أو جواز خطؼ رجاؿ الّسمؾ الّدبموماسي، واإلعالمييف وأعضاء المنظمات 
كاالعتداء ضد الّدوؿ اإلسالمّية  -مف غير األعداء كرىائف، وتيديدىـ بالقتؿ، أو قتميـ لسبب ترتكبو دوليـ
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ألنيـ ال مسؤولية ليـ عف األعماؿ التي تقوـ بيا ىاتو الّدوؿ أو غيرىا مف  -كما ىو حاصؿ اليـو
 الخاطفيف.المتسّببيف في إلحاؽ الضرر بيؤالء 

فنجد مثال: احتجاز األطفاؿ والمدّرسيف في مدرسة بسالف في أوسيتيا الشمالّية، واحتجاز 
الّدبموماسييف الجزائرييف في العراؽ، وقتميـ بدـ بارد بدعوى أف الحكومة الجزائرّية متعاونة مع المعتدي، 

 عراؽ...إلخ.واحتجاز رجاؿ األعماؿ وأعضاء المنظّمات الّدولّية اإلنسانّية في ال
عمى قيـ  -كما قمنا سابقا-فيذه األفعاؿ وغيرىا كثير  ال  أراىا تمّد بصمة لشرعنا الحنيؼ الذي أنبنى

 الّتسامح والّسمـ، والوفاء بالعيود والمواثيؽ...إلخ.
ـّ إنؾ ترى معي بأف ىاتو األفعاؿ تتناقض تناقضا صارخا مع أقواؿ النبّي صّمى ا عميو وسّمـ و  ث

و، وحتى مع أفعاؿ وأقواؿ خمفائو وصحبو مف بعده، ولذلؾ أثمف رأي العديد مف الباحثيف الذيف مع فعم
الذي تضّمف ، 32اإلّتحاد العالمي لعمماء المسمميفأدلوا برأييـ في ىذه المسألة، وسّيما بياف أعضاء 

ودعا المسمميف كاّفة  استنكارا، ورفضا مطمقا ليذه األفعاؿ، التي تشيف مبادئ وأحكاـ ىذا الّديف الحنيؼ
 إلى وجوب االلتزاـ باألحكاـ الشرعّية.

 أوال: ثبت اليوامش بحسب ورودىا في البحث:
ىػ: المسند الصحيح ، 261مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري )المتوفى:   -(1

ونص   3379رقـ الحديث:   ،   بيروت -المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
َعَمْيِو َوَسمَّـَ " َأفَّ َثَماِنيَف َرُجاًل ِمْف َأْىِؿ َمكََّة َىَبُطوا َعَمى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ الحديث:  َعْف 

ـْ ، ِمْف َجَبِؿ التَّْنِعيـِ ُمَتَسمِِّحيَف ُيِريُدوَف ِغرََّة النَِّبيِّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَأْصَحاِبو َفَأَخذَ  ـْ ِسْمًما َفاْسَتْحَياُى ُى
ـْ َوأَ  ـْ َعْنُك ـْ سورة َفَأْنَزَؿ المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ َوُىَو الَِّذي َكؼَّ َأْيِدَيُي ـْ َعَمْيِي ـْ ِبَبْطِف َمكََّة ِمْف َبْعِد َأْف َأْظَفَرُك ـْ َعْنُي ْيِدَيُك

  24الفتح آية 
 1433/ 3الصحيح مسمـ :المسند  -(2
 290سعيد المييري: العالقات الخارجية لمدولة االسالمية   -(  3
اإلماـ  188، أبو يوسؼ، الخراج 10/92، و المبسوط 1/199السرخسي: شرح السير الكبير  (ػ4

 145، ابف جزي: القوانيف الفقيية 3/11مالؾ: المدونة 
، 2/529، 2400، و صححو األلباني، حديث رقـ 2762، حديث رقـ 3/111السنف  -(5

  8/29الشوكاني: نيؿ األوطار 
ارمي، الُبستي محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف َمْعبَد، التميمي، أبو حاتـ، الد -(6

حققو وخرج أحاديثو وعمؽ عميو: شعيب ، اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف :ىػ(354)المتوفى: 
 ،األرنؤوط

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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قاؿ الشيخ شعيب األرناؤوط:  .ـ 1988 -ىػ  1408األولى،  ط: مؤسسة الرسالة، بيروت،
 إسناده صحيح.

( في الجياد: 2758أبو داود )وأخرجو  199/،9، وأخرجو النسائي في السير كما في " التحفة " 
طرؽ ( مف 963، والطبراني )9/145والبييقي  3/598باب في اإلماـ ُيسَتَجفُّ بو في العيود، والحاكـ 

  6/8عف ابف وىب، بو، وأخرجو أحمد 
نيؿ  ىػ( :1250محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني اليمني )المتوفى:  (ػ7
 -ىػ 1413ديف الصبابطي، دار الحديث، مصر ،الطبعة: األولى، ، تحقيؽ: عصاـ ال37/ 8األوطار
 ـ1993
 ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجوزية )المتوفى:   -(  ػ8
مكتبة المنار  -،مؤسسة الرسالة، بيروت    371/ 3زاد المعاد في ىدي خير العباد   

 اإلسالمية، الكويت،
                           1994ىػ /1415والعشروف ، الطبعة: السابعة 

 1/262، عمى حيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ العدلية 3/341ابف عابديف: الحاشية  (ػ9
 10 ) -     288-1/287السير الكبير

  287/ 1ـ ف  ػ11
 و ما بعدىا. 2/1387محمد خيؿ ىيكؿ: الجياد و القتاؿ في السياسة الشرعية  12
  5/1764السير الكبير:  (ػ13
أبو محمد الحارث بف محمد بف داىر التميمي البغدادي الخصيب المعروؼ بابف أبي أسامة  -14
، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  2/662ىػ(: بغية الباحث عف زوائد مسند الحارث282)المتوفى: 

 1992 - 1413،الطبعة: األولى،  المدينة المنورة -
 .6/568تاريخ الطبري  الطبري: ػ15
 ـ. .ف.: ج.ص.ف   (ػ16
البخاري: الصحيح، كتاب الجياد و السير، باب تحريـ قتؿ النساء و الصبياف في الحرب، رقـ  (ػ17

2948 ،6/148. 
، البييقي: السنف 2670أبو داود السنف: كتاب الجياد، باب في قتؿ النساء، حديث رقـ (ػ18

 18479الكبرى، كتاب السير، حديث رقـ 
مسمـ: الصحيح، كتاب الجياد و السير، باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعوث، حديث رقـ  (ػ19

 .983، مالؾ: الموطأ كتاب الجياد، باب النيي عف قتؿ النساء ... حديث رقـ 4476
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 .3/38أبو داود: السنف  (ػ20
: بمغة السالؾ ، أحمد بف أحمد محمد الصاوي3/12محمد الزرقاني: شرحو عمى الموطأ (ػ21

2/356. 
، ابف رشد، 3/393، الدسوقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير 7/101الكاساني بدائع الصنائع:  (ػ22

 .8/377، ابف قدامة المغني 1/373
خالصتيا: أف رسوؿ ا )ص( بعث العالء بف الحضرمي إلى ممؾ البحريف المنذر بف ساوى  (ػ23

جع إلى النبي )ص( و قاؿ لو: مررت بثمامة بف آثاؿ الحنفي، فقاؿ: ليدعوه إلى اإلسالـ، و بعد أف أسمـ ر 
أنت رسوؿ محمد؟ فقمت: نعـ، فقاؿ: و ا لف تصؿ إلى محمد أبدا، و أراد قتمي فمنعو عمو، فقاؿ النبي 
)ص(: )الميـ اىدي عامرا، و أمكني مف ثمامة(، فأسمـ عامر، و جعؿ النبي )ص( يأمر كؿ مف خرج 

فرت بثمامة فخذه( فخرج محمد بف مسممة، و تمكف مف ثمامة، و خرج إليو النبي )ص(، إلى وجو )إذا ظ
و دار بينيما حوارا، و أصر ثمامة عمى موقفو، فأطمؽ سراحو النبي )ص(، فأسمـ ثمامة بفضؿ ىذا 

، و في صحيح 3/386الموقؼ الحكيـ الذي اتخذه النبي )ص(. ىذه القصة موجودة في صحيح مسمـ: 
 8/87البخاري: 
 .2/312عالء الديف عمي بف حساـ: منتخب كنز العماؿ في سنف األقواؿ و األفعاؿ  -(24
و ىو مذىب جميور الفقياء مف المالكية. و الشافعية و الحنبمية، محمد عميش: شرح منح  -( 25

 .47الما وردي: االحكاـ السمطانية  726الجميؿ عمى مختص الخميؿ 
 5/65، ابف القيـ: زاد المعاد 3/312نياية ابف كثير: البداية و ال -( 26
 ـ ف و ف ج ص -( 27
 . 4/173التفسير العظيـ،      -( 28

 5/296أحكاـ القرآف -( 29   
 26/40روح المعاني     -(  30   
 1/325بداية المجتيد    ( ػػػػػػ 31   
 –، بديبمف 2004سبتمبر  21ىػ الموافؽ لػ  1425شعباف  7صدر ىذا البياف في  -(  32    

 ايرلندا، و يترأسو فضيمة الشيخ القرضاوي حفظو ا و رعاه و بارؾ في عمره . 
 ثانيا:  ثبػػػت المصادر والمراجع:

 ـ.1992ىػ/4،1412آثار الحرب في الفقو اإلسالمي: وىبة الّزحيمي، دار الفكر، دمشؽ، طػ 1
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عمّي بف محمد بف حبيب البصري البغدادي  ػ األحكاـ الّسمطانّية في الواليات الّدينّية: أبو الحسف2
 ـ. 1994ىػ/2،1415المروديف دار الكتب العربي، ط

ػ األحكاـ السمطانّية:أبو يعمى محمد بف الحسيف الفراء، دار الكتب العممّية، بيروت، لبناف، 3
 ـ.1983ىػ/1403
 بيروت.ػ أحكاـ القرآف:أحمد بف عمي الّرازي الجّصاص، دار إحياء الّتراث العربي، 4
ػ أعالـ الموّقعيف عف رب العالميف: محمد بف أبي بكر المعروؼ بابف القيـ الجوزّية، مكتبة الكمّيات 5

 األزىرّية.
 ـ.1988ىػ/1408ػ األمواؿ: القاسـ بف سالـ)أبو عبيد(:دار الفكر،6
 ػ األـ: محمد بف إدريس الشافعي )أبو عبد ا(، دار المعرفة، بيروت.7
ع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بف مسعود الكاساني، دار الكتب العممّية، بيروت، ػ بدائع الصنائ8

 ـ.1986ىػ/2،1406ط
ػ بداية المجتيد ونياية المقتصد: محمد بف محمد أحمد بف رشد القرطبي، مكتبة الكمّيات األزىرّية، 9
 ـ.1983ىػ/1402القاىرة،

 ـ.1970ر الطبري، دار المعارؼ، مصر، ػ تاريخ الطبري)تاريخ الّرسؿ المموؾ(: محمد بف جري10
 ػ تنوير الحوالؾ شرح موّطأ اإلماـ مالؾ: عبد الّرحماف السيوطي، المكتبة الّتجارّية الكبرى، مصر.11
ػ الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ: محمد بف أحمد األنصاري القرطبي، دار إحياء التراث العربي 12

 بيروت لبناف.
، دار البيارؽ، ػ الجياد والقتاؿ في الس13 ياسة الشرعّية: محمد خير ىيكؿ، دار بف حـز

 ـ.1996ىػ/2،1417ط
 ػ حاشية الّدسوقي عمى الشرح الكبير: محمد  عرفة الّدسوقي، دار الفكر، بيروت.14
 ىػ .1286ػ رّد المختار عمى الدّر المختار: ابف عابديف، المطبعة العابرة، القاىرة، 15
لقرآف العظيـ والّسبع المثاني: محمد األلوسي، إحياء التراث العربي، ػ روح المعاني في تفسير ا16
 بيروت.
 ـ.1950ىػ/2،1369ػ سنف أبي داود سميماف بف األشعت، المكتبة التجارّية الكبرى، مصر، ط17
 ػ السنف الكبرى: أحمد بف الحسيف يف عمي البييقي )أبو بكر(، دار الفكر، بيروت.18
 ـ.1985ىػ/1405، 1ف عمي الشوكاني: دار الكتب العممّية، بيروت، طػ السيؿ الجرار: محمد ب19
ػ شرح السير: الكبير محمد بف أحمد السرخسي، معيد المخطوطات، جامعة الّدوؿ العربّية، 20
 ـ.1972ػ1972

، 3ػ صحيح سنف أبي داود: الشيخ محمد بف ناصر الّديف األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت،ط21
 ـ.1988ىػ/1408
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 ػ صحيح مسمـ: مسمـ بف الحّجاج  القشيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.22
، 1ػ العالقات الخارجّية لمّدولة اإلسالمّية: سعيد عبد ا حارب المييري، مؤسسة الّرسالة، ط23
 ـ.1995ىػ/1416

 ػ فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابف حجر العسقالني، دار المعرفة، بيروت.24
ز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ: عمي المتّقي بف حساـ الديف اليندي البرىاف فوري)عالء ػ كن25

 ـ.1981ىػ/1401، 5الّديف(، مؤسسة الّرسالة، بيروت ط
 ػ المدونة الكبرى لإلماـ مالؾ، دار صادر بيروت.26
 ـ.1972ىػ/1392ػ المغني البف قدامة، دار الكتاب العربي، بيروت، 27
وطار، شرح منتقى األخبار مف أحاديث سّيد األخبار: مجمد بف عمي الشوكاني، مكتبة ػ نيؿ األ28

 مصطفى البياتي الحمبي، القاىرة.
 ػ شبكة األنترناث: المواقع اإلسالمّية، إسالـ أوف اليف.29

                                                 
 


