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إقرار

أنيا قدمت لجامعة القدس مف أجؿ نيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي  أقر أنا مقدـ ىذه الرسالة،
الخاصة، باستثناء ما تـ اإلشارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة 

 ألم معيد أك جامعة.

التكقيع: ...................

سياـ إياد "محمد زىير" حجازماالسـ: 

 ـ 2016/ 1/  9خ:  التاري
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 شكر وتقدير

َـّ ىذا العمؿ عمى ىذا الكجو؛ فمو الحمد  بداية أشكر اهلل عز كجؿ الذم أنعـ كتفضَّؿ كتكرَّـ عمٌي ألت
حمدان كثيران طيبان مباركان فيو.

َـّ أتقدَّـ بالشكر كاالمتناف لعممائنا األفاضؿ في كميتي الدعكة كالقرآف عمى إخبلصيـ كعطائيـ ا لذم ال ث
 ينتيي فكؿ االحتراـ كالتقدير.  

َـّ أتقدَّـ بالشكر الجزيؿ إلى مف تكرَّـ عمٌي باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة فضيمة الدكتكر سميـ رجكب،  ث
رشادات كمبلحظات قيّْمة ساىمت في إخراج الرسالة بأحسف ثكب، فجزاه  عمى ما قدَّمو لي مف عكف كا 

 اهلل عٌنا كؿ خير.

ميند  كالدكتكرمحمد مطمؽ عساؼ، بالشكر كالتقدير لعضكم لجنة المناقشة الدكتكر كما كأتقدَّـ 
بداء المبلحظات القيّْمة كالبٌناءة عمييا، فجزاىما اهلل  استيتي، لتكرميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كا 

 حسناتيما. خير الجزاء كبارؾ فييما، كنفع المسمميف بعمميما، كأسأؿ اهلل عز كجؿ أف يجعميا في ميزاف



ج 

 الممّخص

ىذه الرسالة ىي عبارة عف دراسة مفصمة لمكضكع جرحى الحركب، كبياف مكقؼ كأحكاـ الشريعة التي 
تخص تمؾ الفئة، كحقكقيـ ككيفية التعامؿ معيـ كحاالتيـ المختمفة، كمدل مراعاة اليدؼ مف القتاؿ في 

القانكف الدكلي في تمؾ المسائؿ التي  أحكاـ تمؾ الشريحة مف الناس،ىذا باإلضافة إلى بياف مكقؼ
 تتعمؽ بالجرحى كبياف كجو االتفاؽ كاالختبلؼ مع ما جاء في الشريعة الغراء.

كتيدؼ ىذه الرسالة إلى حصر المسائؿ التي تتعمؽ بجرحى الحركب، ككيفية التعامؿ معيـ كحقكقيـ، 
اـ الجياد، كما أنيا جاءت كبياف أحكاـ تمؾ المسائؿ في مكاف كاحد، كبشكؿ مستقؿ عف بقية أحك

مقارنة بالقانكف الدكلي، لذلؾ فيي تدفع كؿ الشبيات التي أثيرت كتثار حكؿ ديف اإلسبلـ مف اتيامو 
باإلرىاب، كتجمية الصكرة كاضحة بأنو ديف الرأفة كالرحمة، حتى في ذلؾ المكقؼ الذم تسيؿ فيو 

إعماؿ ما جاء في القكانيف التي تكفؿ  الدماء كبياف سبؽ الشريعة في تمؾ المسائؿ كالتأكيد عمى
 لمجرحى حقكقيـ.

كقد سمكت في ىذه الرسالة المنيج الكصفي مع االستعانة بالمنيجيف االستقرائي كالتحميمي، ككاف 
منيجي يتمثؿ في تتبع اآليات، كاألحاديث، كالمسائؿ الكاردة في كتب الفقياء القدامى كالمعاصريف فيما 

تصكير المسألة التي أريد بحثيا حتى يتضح المراد بيا، كبياف أقكاؿ  يتعمؽ بجرحى الحركب، ثـ
العمماء فييا، ثـ ترجيح أحد األقكاؿ في المسألة مع ذكر الدليؿ،ىذا باإلضافة إلى دراسة االتفاقيات 

 كالمعاىدات التي تتحدث عف الجرحى كمقارنتيا بما جاء في الشريعة اإلسبلمية .

فصكؿ مسبكقة بتمييد ، كذلؾ عمى النحك التالي:كقد جعمت رسالتي في ثبلثة 

بدأت في التمييد ليذه الرسالة بالتعريؼ بالحرب كالقكانيف التي تحكميا، كأىدافيا، كأسباب مشركعيتيا، 
في الشريعة اإلسبلمية مقارنة ذلؾ بما جاء في القانكف الدكلي، ثـ ذكرت المبادئ األساسية لسمكؾ 

 المسمـ أثناء الحرب.

ؾ في الفصؿ األكؿ، تحدثت عف تعريؼ الجرحى بشكؿ عاـ كأنكاع الجراح، كمف ثـ عٌرفت بعد ذل
 جرحى الحركب في الشرع ككذلؾ القانكف.



 
 

 د

ثـ تحدثت في الفصؿ الثاني عف الجرحى المقاتميف، كقد بدأت بالحديث عف أحكاـ جرحى المقاتميف مف 
طأ، كسكاء جرح المقاتؿ نفسو أك زميمو، ثـ المسمميف، سكاء الجراحات التي تحدث بطريؽ التعمد أك الخ

تحدثت عف أحكاـ جرحى العدك، كختمتو بالحديث عف حقكؽ الجرحى المقاتميف في الشريعة اإلسبلمية 
 كالقانكف الدكلي.

أما الفصؿ الثالث فقد تحدثت فيو عف جرحى المدنييف، كقد بدأت بالتعريؼ بيـ كأصنافيـ في الفقو 
دثت عف أحكاـ الجرحى منيـ سكاء في حاؿ اختبلطيـ بالمقاتميف أك انعزاليـ كالقانكف الدكلي، ثـ تح

 عنيـ، ككذلؾ الكاجب المترتب تجاىيـ. 

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا، أف أحكاـ الجياد كمف ضمنيا أحكاـ الجرحى تنبثؽ كتنطمؽ مف 
مف أحكاـ تخص الجرحى  الفمسفة في تشريع الحرب في اإلسبلـ، كليذا كؿ ما جاءت بو الشريعة

كانت منطمقة مف مقصكد الجياد، كىذا ما أخذ بو القانكف الدكلي فيما بعد، كسف القكانيف التي تخفؼ 
مف حدة المعاناة التي قد يعانييا الجرحى، كما أف الفقو اإلسبلمي قد عالج مسألة جرحى الحركب لكؿ 

رب، أك األعماؿ التي تحدث أثناء القياـ مف ينطبؽ عميو ىذا المسمى طالما كانت إصابتو بسبب الح
بالعمميات العسكرية  سكاء بيف أفراد الجيش الكاحد، أك بينيـ كبيف العدك بينما ذىب القانكف الدكلي إلى 
اعتبار أف الجراحات التي تصيب الجنكد داخؿ الصؼ الكاحد أمر داخمي ال يعنى بو القانكف الدكلي، 

 بؿ تحكمو أنظمة داخمية.

تكصيات الرسالة ضركرة تعريؼ كؿ مف ينتسب إلى ىذه الفئة بحقكقو الشرعية كالقانكنية كما  كمف أىـ
 يجب إنشاء المؤسسات الخاصة بيـ، كالتي تطالب بحقكقيـ كترعاىـ.
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The provisions of the war-wounded in the view of jurisprudence and 
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Abstract 

 

This thesis is a detailed study of the subject of the war-wounded, which states of the 

position and the provisions of Sharia law that relates to this category of people. It also 

explains their rights and how to deal with them and their different cases, as well as, 

illustrating the extent of taking into the account the goal of fighting in the provisions that 

this segment of the people receive.  In addition to illustrating the position of international 

law on the issues that relate to the war-wounded and clarifying the agreement and 

disagreement with what came in the Sharia law.  

It also aims to enclose the issues that relate to the war-wounded, and how to deal with them 

and their rights in one place and independently from the rest of the provisions of jihad. 

Furthermore, it included a comparison to the international law, hence it pushes away all the 

suspicions that have been raised and raised about Islam being accused of terrorism. It also 

brings to the light that it is the religion of compassion and mercy, even in that situation of 

the blood flowing and clarifying how Sharia law had the antecedence in those issues and 

how it emphasizes on understanding and implementing what came in the laws that 

guarantee their rights. 

 

In this thesis i followed the analytical inductive approach and my method waste follow the 

verses, conversations, and the issues that are included in the books of old and 

contemporary scholars regarding the wars- wounded. After that, I depict the issue that I 

want to discuss until its meaning is illustrated, and then I state the views of scholars 

regarding the issue, then I give preference to the one of the views accompanied with the 

evidence. In addition to studying the conventions and treaties that talk about the war-

wounded, and comparing them with what came in Shari law.  

 

The thesis includes 3 chapters headed with a preface as the following: 

I began in the preface with the definition of war, its objectives, the laws that govern it, and 

the reasons for its legitimacy in Islamic law compared to what came in the international 

law. Then I stated the basic principles of the behavior of Muslims during the war. 

After that in the first chapter, I talked about the definition of the injured in general and the 

types of wounds, and then I defined the war-wounded in al-Shara as well as the law. Then, 

in the second chapter I talked about wounded fighters, in which I started talking about the 

provisions of the wounded fighters from the Muslims, both injuries that occur deliberately 

or wrong, whether the fighter himself is injured or his colleague. After that, I talked about 

the provisions of the wounded enemy, and I ended it talking about the rights of wounded 

fighters in the Islamic Shari law and the international law. 

In the third chapter talked about the wounded civilians, and I have begun with their 

definition and their categories in jurisprudence and international law. Then I talked about 
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the provisions of their wounded in both cases of being among the fightersorbeing isolated, 

as well as the obligation that should be committed for them. 

 

The most important finding of the thesis is proving that the provisions of jihad, including 

the provisions of the wounded, emerge and proceed from philosophy of the legislation of 

the war in Islam. therefore,  all provisions that the Sharia law came by that concerning the 

wounded were coming out from the purpose of Jihad, and that's what the international law  

was affected by later, which lead to the enactment of laws that mitigate the suffering that 

has been experienced by the wounded. In addition, the Islamic jurisprudence has addressed 

the issue of war-wounded for each of the applicable to this description as long as their 

injuries was because of the war, or during military operations whether among the same 

army or with the enemy. However, the international law considered that the injuries that 

infect soldiers within the same army are an interior issue that does not concern the 

international law, but governed by the internal systems. 

Finally, I recommended the necessity of recognizing each of these who belong to the 

category of war-wounded, their rights and their legal legitimacy, as well as, there should be 

institutions that guarantee them, demand their rights and take care of them. 



 
 

 ز

 المقدمة

، كنعػػكذ بػاهلل مػػف شػركر أنفسػػنا كسػيئات أعمالنػػا  مػػف إف الحمػد هلل نحمػػده كنسػتعينو كنسػػتغفره كنسػتيديو
ييده اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فمف تجد لػو كليػا مرشػدا كأصػمي كأسػمـ كأبػارؾ عمػى المبعػكث رحمػة 

 كبعد:  ،لمعالميف

مىػى نىٍصػًرًىـٍ    فَّ المَّوى عى ـٍ ظيًمميكا كىاً  ػكا ًمػٍف ( 39)لىقىػًديره  فقد قاؿ تعالى: } أيًذفى ًلمًَّذيفى ييقىاتىميكفى ًبأىنَّيي الَّػًذيفى أيٍخًرجي
بُّنىا المَّوي{ ؽٍّ إالَّ أىٍف يىقيكليكا رى ـٍ ًبغىٍيًر حى ، فقد أذف اهلل في ىذه اآلية بالقتاؿ مع إيضاح ] سكرة الحج [  .ًديىاًرًى

الحكمة منو كأسػباب مشػركعيتو، كالػدفاع عػف المقدسػات، كحمايػة المستضػعفيف، كتمكػيف المػؤمنيف مػف 
ثػػـ كعػػد تعػػالى ىػػؤالء المعػػذبيف المستضػػعفيف بالنصػػر بعػػد القتػػاؿ، مػػع أنػػو قػػادر عمػػى  ،بػػادة اهلل تعػػالىع

كىػػك حينئػػذ  ،نصػػر عبػػاده المػػؤمنيف مػػف  يػػر قتػػاؿ كلكنػػو يريػػد مػػف عبػػاده أف يبػػذلكا جيػػدىـ فػػي طاعتػػو
 .معيـ يؤيدىـ بنصره، كقد فعؿ، فأعزىـ كأىمؾ أعداءىـ

إصابة الكثير مف المقاتميف مف كبل  ،ترتب عمى تمؾ الحركب لعؿ أىمياكلذلؾ ال بد مف كجكد آثار ت  
كفػي ىػذه الرسػالة سػكؼ أسػمط الضػكء عمػى ىػذه الفئػة  ،الطرفيف كمف  يرىـ بجراحات مختمفػة كمتعػددة

 بشكؿ مفصؿ تحت عنكاف:

 والقانون الدولي" اإلسالمي الفقو  في"أحكام جرحى الحرب 

ة التػػي تخػػص تمػػؾ الفئػػة، كحقػػكقيـ ككيفيػػة التعامػػؿ معيػػـ كحػػاالتيـ بيػػاف مكقػػؼ كأحكػػاـ الشػػريعسػػيتـ   
كمػدل مراعػاة اليػدؼ مػف القتػاؿ فػي أحكػػاـ تمػؾ الشػريحة مػف الناس،ىػذا باإلضػافة إلػى بيػػاف  ،المختمفػة

مكقؼ القانكف الدكلي في تمؾ المسائؿ التي تتعمؽ بالجرحى كبياف كجو االتفاؽ كاالختبلؼ مػع مػا جػاء 
 كاهلل أسأؿ السداد كالتكفيؽ. ،اءفي الشريعة الغر 

 أىمية الدراسة

   تكمف أىمية ىذه الدراسة بأنيا دراسة تيدؼ إلى:

 التأصيؿ كالتفصيؿ لمكضكع جرحى الحركب.  -

كما أنيا تدفع كؿ الشبيات التي أثيرت كتثار حكؿ ديف اإلسبلـ مف اتيامو باإلرىاب كتجمية الصكرة  -
 حتى في ذلؾ المكقؼ الذم تسيؿ فيو الدماء. كاضحة بأنو ديف الرأفة كالرحمة 
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، ما دفع بياف أف الشريعة اإلسبلمية سباقة في كيفية التعامؿ مع ىذه الفئة بكؿ أشكاؿ الرأفة كالرحمة -
  القانكف الدكلي في سف القكانيف التي تحمي الجرحى كتحفظ حقكقيـ .

 أسباب اختيار الموضوع

ي تظير مناقب عظيمة لشريعة اإلسبلـ،كترد عمى كؿ ما يثار أىمية الحديث عف تمؾ الفئة، كالت -1
 مف شبيات حكؿ ىذا اإلطار.

 إف مكضكع الجرحى فيو الكثير مف المسائؿ الدقيقة التي ال بد مف بيانيا كمعرفة حكميا. -2

 معرفة الحقكؽ التي تحمي كتحتـر الجرحى عمى اختبلفيـ. -3

 جرحى كما كرد في القانكف الدكلي.المقارنة بيف ما كرد في الشرع بشأف ال -4

 أىداف الموضوع

 دراسة المسائؿ التي تتعمؽ بجرحى الحركب دراسة مستفيضة. -1

الكشؼ عف مدل االرتباط بيف األحكاـ التي تخص الجرحى في الحركب، كالمقصد كالغاية التي  -2
 شرع ألجميا الجياد.  

برازىا كحث الد -3  كؿ عمى تفعيميا كتطبيقيا.معرفة القكانيف المتبعة اليكـ كا 

 منيج الدراسة

االستقرائي الكصفي مع االستعانة بالمنيجيف لقد كاف المنيج الذم اعتمدتو في ىذه الدراسة ىك المنيج 
 كالتحميمي كقد قمت في ىذه الدراسة بما يأتي:

يما يتعمؽ تتبع اآليات،  كاألحاديث،  كالمسائؿ الكاردة في كتب الفقياء القدامى كالمعاصريف ف -1
 بجرحى الحركب.

 تصكير المسألة التي أريد بحثيا حتى يتضح المراد بيا ثـ بياف أقكاؿ العمماء فييا. -2

 ترجيح أحد األقكاؿ في المسألة مع ذكر الدليؿ. -3
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 دراسة االتفاقيات كالمعاىدات التي تتحدث عف الجرحى كمقارنتيا بما جاء في الشريعة. -4

 كممات كالمصطمحات الغريبة عند كركدىا ألكؿ مرة.شرح كتكضيح معاني ال -5

 عزك اآليات القرآنية الكريمة بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية في اليامش.-6

كاآلثار كالحكـ عمييا،  فإذا كاف الحديث مف الصحيحيف أك النبكية الشريفة تخريج األحاديث  -7
فأقكـ بذكر المرجع الذم كجدتو فيو مع  أحدىما أكتفي بذكر المرجع،  كأما إف كاف في الكتب األخرل

 الحكـ عميو إف كجد.

الترجمة لؤلعبلـ الكارد ذكرىـ في متف الرسالة ألكؿ مرة مستثنية الخمفاء األربعة كأصحاب  -8
 .، كاألجانب، كالقانكنييفالمذاىب األربعة،  كأصحاب رسائؿ الدكتكراه

كاألعبلـ كالمصادر كالمراجع                    الشريفة لنبكيةكاألحاديث ا الكريمة عمؿ مسارد لآليات القرآنية -9
 كالمكضكعات.

 الدراسات السابقة:

لقد تحدثت الكتب كالمصنفات الفقيية القديمة كالمعاصرة عف المكاضيع التي تتعمؽ بالجياد بشكؿ 
يف مفصؿ كدقيؽ، كمف ضمنيا الجراحات التي تحدث بسبب الحرب، في أبكاب متفرقة كتحت عناك 

 متعددة، كلـ أقؼ عمى رسالة تناكلت مكضكع جرحى الحركب بشكؿ خاص  بؿ كجدت العديد مف
الرسائؿ التي تحدثت عف الجياد كالحرب بشكؿ عاـ كتطرقت لمكضكع الجرحى بشكؿ  الكتب ك

 مقتضب،  كاقتصرت عمى األحاديث الكاردة في شأنيـ كالمعاممة الحسنة، منيا:

 اسة الشرعية، لمحمد خير ىيكؿ. الجياد كالقتاؿ في السي -1

 أحكاـ الحرب كالسبلـ في دكلة اإلسبلـ،  إلحساف ىندم.  – 2

 آثار الحرب،  لكىبة الزحيمي.  – 3

 رسالة في الجياد،  ألبي األعمى المكدكدم.  – 4

 فقو الجياد،  لمدكتكر يكسؼ القرضاكم.  – 5



 
 

 ي

 األحكاـ السمطانية لمماكردم. – 6

كتتحدث عف الحرب بشكؿ عاـ كمف ضمنيـ   ،ات المقارنة بيف الفقو كالقانكفكىناؾ عدد مف الدراس
 الجرحى،  منيا:

لعبد اهلل العمي كىي عبارة عف رسالة   ،الحرب في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي العاـ – 1
 دكتكراة.

السممي كىي أيضا لسالـ بف صالح   ،أحكاـ النزاعات المسمحة  ير الدكلية دراسة تأصيمية مقارنة 2
 أطركحة دكتكراة.

حماية ضحايا النزاعات المسمحة دراسة مقارنة بيف قكاعد القانكف الدكلي العاـ كالشريعة  – 3
 اإلسبلمية،  لعبد الكريـ الداحكؿ كىي عبارة عف أطركحة دكتكراة.

 كىي: أما بالنسبة لؤلخطاء التي تقع بيف المقاتميف فقد كجدت رسالة ماجستير بيذا الخصكص

 أحكاـ الدماء كالجراح الناجمة عف أخطاء المقاتميف،  لحاـز أبك مراد.

كىي عبارة عف فقد كجدت عدة دراسات، كأما فيما يتعمؽ بالمدنييف كمف ضمنيـ جرحى المدنييف 
 دراسات مقارنة بيف الفقو كالقانكف:

راسة مقارنة بالشريعة حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة د – 1
 اإلسبلمية، ألبي الخير أحمد عطية.

حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة اإلسبلمية،   - 2
 لخميؿ أحمد خميؿ العبيدم كىي أطركحة دكتكراة.

ساني كالفقو اإلسبلمي دراسة حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة في القانكف الدكلي اإلن - 3
 مقارنة،  لتريكي فريد.

أك عف ضحايا  ،كأما فيما يخص القانكف فقد كجدت عدة كتب تتحدث عف القانكف الدكلي بشكؿ عاـ
أك نصكص معاىدات أك مجمكعة محاضرات في  ، الحركب بشكؿ عاـ أك عف المدنييف بشكؿ خاص

 القانكف مجمكعة في كتاب،  منيا:



 
 

 ك

 الدكلي العاـ،  عمي صادؽ أبك ىيؼ.القانكف  – 1

،  كىك كتاب صادر عف الصميب 1949آب/ أ سطس  12اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  - 2
 األحمر.

حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة  ير الدكلية،  لرقية عكاشرية كىي  – 3
 أطركحة دكتكراة.

 ،  تحرير شريؼ عتمـ.محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني - 4

كقد اجتيدت في ىذه الرسالة في حصر المسائؿ التي تتعمؽ بجرحى الحركب ككيفية التعامؿ معيـ 
كحقكقيـ في مكاف كاحد،  كبشكؿ مستقؿ عف بقية أحكاـ الجياد، كما قمت بمقارنة ذلؾ بما جاء في 

إعماؿ ما جاء في القكانيف التي القانكف الدكلي،  كبياف سبؽ الشريعة في تمؾ المسائؿ كالتأكيد عمى 
 تكفؿ ليـ حقكقيـ.

 خطة الدراسة

 كثبلثة فصكؿ كخاتمة كالمسارد،  كفقا لآلتي:كتمييد تتككف ىذه الرسالة مف مقدمة 

 كمنيج الدراسة كالدراسات السابقة.  ،: كتشمؿ أىمية الدراسة،  كأسباب اختيار المكضكعالمقدمة

 وقد قسمتو إلى ثالثة مباحث  قواعد سموك المحارب،: مشروعية الحرب وأىدافيا و التمييد

 المبحث األول:الحرب ومصادر أحكاميا في الشريعة اإلسالمية والقانون،  وفيو ثالثة مطالب: 

 المطمب األكؿ: تعريؼ الحرب.

 المطمب الثاني: مصادر قانكف الحرب في الشريعة.

 نكف.المطمب الثالث: المصادر األساسية لقانكف الحرب في القا

 المبحث الثاني: سبب مشروعية الحرب وأىدافيا في الشرع والقانون، وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األكؿ: سبب مشركعية الحرب في اإلسبلـ. 



 
 

 ل

 المطمب الثاني: أىداؼ الحرب مف الناحية الشرعية.

 المطمب الثالث:أىداؼ الحرب مف الناحية الدكلية.

 المسمم في المعركة.المبحث الثالث: قواعد سموك المحارب 

 الفصل األول: جرحى الحروب في الشرع والقانون،  وىو عبارة عن مبحثين

 المبحث األول: تعريف الجراح وأنواعيا،  وفيو مطمبان

 المطمب األكؿ: تعريؼ الجراح في المغة كالشرع.

 المطمب الثاني: أنكاع الجراح. 

 المبحث الثاني: تعريف جرحى الحروب،  وفيو مطمبان

 لمطمب األكؿ: جرحى الحركب في الشرع.ا

 المطمب الثاني: جرحى الحركب في القانكف الدكلي.

 :باحث: أحكام جرحى المقاتمين داخل صفوف المسممين،  وفيو ثالثة م الفصل الثاني

 المبحث األول : فضل الجراح في سبيل اهلل.
 لخطأ، وفيو مطمبان:المبحث الثاني : أحكام الجريح الذي جرح نفسو متعمدا أو بطريق ا

 جرح نفسو متعمدا. أحكاـ الجريح الذم المطمب األكؿ:
 جرح نفسو خطأ. أحكاـ الجريح الذم المطمب الثاني:

 المبحث الثالث : أحكام الجراحات التي تحدث بين الجنود عمدا أو بطريق الخطأ.
 .أحكاـ الجراحات التي تحدث بيف الجنكد عمدا المطمب األكؿ:
 خطأ. أحكاـ الجراحات التي تحدث بيف الجنكد ي:المطمب الثان
 :بحثان: أحكام جرحى المقاتمين من العدو،  وفيو م الفصل الثالث

 األكؿ: حكـ اإلجياز عمى جرحى المقاتميف مف الكفار. المبحث

 الثاني : حكـ اإلجياز عمى الجرحى المقاتميف مف رعايا الدكلة اإلسبلمية. المبحث



 
 

 م

 :باحثجرحى المقاتمين في الشرع والقانون،  وفيو ثالثة م: حقوق  الفصل الرابع

 األكؿ  : حقكؽ الجرحى المقاتميف في الشريعة اإلسبلمية. المبحث

 الثاني : حقكؽ الجرحى المقاتميف في القانكف الدكليفي النزاعات المسمحة الدكلية. المبحث

 ير الدكلية.الثالث : حقكؽ الجرحى المقاتميف في النزاعات المسمحة   المبحث

 :  الجرحى المدنيين،  وىو عبارة عن مبحثينالخامسالفصل 

 المبحث األول: تعريف المدنيين وأصنافيم،  وفيو مطمبان:

 المطمب األكؿ:  تعريؼ المدنييف في الفقو كالقانكف.

 المطمب الثاني: أصناؼ المدنييف في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الدكلي.

 ى المدنيين في الفقو اإلسالمي،  وفيو ثالثة مطالب:المبحث الثاني: أحكام جرح

 المطمب األكؿ:  أحكاـ جرحى المدنييف حاؿ اعتزاليـ الحرب.

 المطمب الثاني:  أحكاـ جرحى المدنييف حاؿ اختبلطيـ بالمقاتميف.

 المطمب الثالث:الكاجب المترتب لمجرحى المدنييف في الفقو كالقانكف.

 ائج كالتكصيات .الخاتمة كتشتمؿ عمى أىـ النت

 المسارد

 مسرد المصادر والمراجع.

 مسرد اآليات القرآنية الكريمة.

 مسرد األحاديث واآلثار.

 مسرد األعالم.

 مسرد الموضوعات. 
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 وقد قسمتو إلى ثالثة مباحث : مشروعية الحرب وأىدافيا وقواعد سموك المحارب، التمييد

 يعة اإلسالمية والقانون،  وفيو ثالثة مطالب:المبحث األول:الحرب ومصادر أحكاميا في الشر 

 المطمب األكؿ: تعريؼ الحرب.

 المطمب الثاني: مصادر قانكف الحرب في الشريعة.

 المطمب الثالث: المصادر األساسية لقانكف الحرب في القانكف.

 

 المبحث الثاني: سبب مشروعية الحرب وأىدافيا في الشرع والقانون، وفيو ثالثة مطالب:

 مب األكؿ:سبب مشركعية الحرب في اإلسبلـ.المط

 المطمب الثاني: أىداؼ الحرب مف الناحية الشرعية.

 المطمب الثالث: أىداؼ الحرب مف الناحية الدكلية.

 

 المبحث الثالث: قواعد سموك المحارب المسمم في المعركة.
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 لقانون،  وفيو ثالثة مطالب:المبحث األول: الحرب ومصادر أحكاميا في الشريعة اإلسالمية وا

 

 المطمب األكؿ: تعريؼ الحرب.

 المطمب الثاني: مصادر قانكف الحرب في الشريعة.

 المطمب الثالث: المصادر األساسية لقانكف الحرب في القانكف.
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 المطمب األول: تعريف الحرب
 

 أوال: الحرب لغة: 
ة فيقاؿ: كقعت بينيـ حرب، كقد قاتمة كالمنازلالحرب:ضد السمـ، كالجمع حركب، كىي مؤنثة بمعنى الم

 .1كر بمعنى القتؿ كاليرجتذ
ًرب الرجؿ: إذا أصيب بمالو،  فيك محركب كحريب. كالتحريب: التحريش. كحربت السناف: أم  كحي
حددتو. كأحربتو: أم دلمتو عمى ما يغنمو مف العدك.كرجؿ حرب: عدك محارب. كالحربة: الطعنة 

 . 2كالسمب
ألف المصمي يحارب الشيطاف كيحارب  ؛راب،  فيقاؿ محراب المصمي مأخكذ مف المحاربةكمنو المح

 . 3نفسو بإحضار قمبو
اًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي {كمنو قكلو تعالى:   .5يعني المعصية 4}ييحى

ٍربو ًمفى المًَّو كىرىسيكًلوً {كقكلو :   .7أم القتؿ 6}فىٍأذىنيكا ًبحى
                                                           

،  3،  تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف،  ط75ابف دريد،  أبك بكر محمد بف الحسف،  االشتقاؽ،  مادة حرىب،  ص1
إسماعيؿ بف حماد،  الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، مادة حرىب، مكتبة الخانجي،  القاىرة،  مصر. الجكىرم،  

ىجرم.  1407 –ـ  1987،  دار العمـ لممبلييف، بيركت  لبناف، 4،  تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطار، ط1/108
مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر ،8،ط  1/93الفيركز أبادم،  محمد بف يعقكب،  القامكس المحيط، مادة حرىب، 

. الفيكمي،  أحمد بف محمد بف عمي،  المصباح المنير في  ريب ـ 2005 -ىػ  1426لتكزيع،  بيركت،  لبناف،  كا
،  دط،  المكتبة العممية،  بيركت. الفراىيدم،  أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد،  127الشرح الكبير، مادة حرىب، ص

د. ط،  دار كمكتبة اليبلؿ. ابف منظكر،  محمد بف  ،  تحقيؽ ميدم المخزكمي، 3/213كتاب العيف، مادة حرىب، 
، لساف العرب، مادة حرىب،  ،  دار صادر،  بيركت. الزبيدم،  محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ 1ط 1/302مكـر

 د.ط،  دار اليداية.  2/250الحسيني، تاج العركس، مادة حرىب، 

صحاح تاج المغة كصحاح العربية، مادة الجكىرم،ال.1/302ابف منظكر ، لساف العرب، مادة حرىب، 2
 1/108حرىب،

الجكىرم ، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية،  .127المصباح المنير في  ريب الشرح الكبير، مادة حرىب، ص3
 .1/108مادة حرىب، 

 .33سكرة المائدة،  اآلية،   4

 .2/250س، مادة حرىب الزبيدم ، تاج العرك  .1/302ابف منظكر ، لساف العرب، مادة حرىب، 5

 .279سكرة البقرة،  اآلية،   6

 .3/213الفراىيدم،  كتاب العيف، مادة حرىب، 1/302ابف منظكر ، لساف العرب، مادة حرىب، 7
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 قو اإلسالمي: ثانيا: تعريف الحرب في الف
كقد جاء لفظ  لفظ الحرب لمتعبير عف الحرب بمفيكميا كداللتيا المعاصرة، الكريـ لـ يستخدـ القرآف  

}َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرهَا  {قوله تعالى:الحرب في 
1

في معرض الحديث عن القتال مع المشركين، 

نما استعمؿ لفظ الجياد في ،معنى المغكمذكرت في ال حسب مابدالالت مختمفة  كما جاء لفظ الحرب كا 
ف كاف يحتمؿ  بمفيكميا المعاصر مف الحركب الخارجية كالداخمية، لمتعبير عف الحرب الكريـ القرآف كا 

 في السطكر اآلتية.   سيتضحكما  ،العديد مف أنكاعو كمف ضمنيا الحربفي القرآف الكريـ لفظ الجياد 
ًيد الجى  كأصؿ الكممة في المغة مف       يدي: الطاقة،  كجى ٍيدي: المشقة كالجي ٍيدي: الطاقة،  كقيؿ: الجى ٍيدي كالجي

دَّ  يدا،  كاجتيد،  بمعنى جى يىجيىد جى
2. 

في حصكؿ ما يحبو اهلل مف اإليماف كالعمؿ الصالح،   االجتياد: )ىك العاـكالجياد بمفيكمو 
 .3كمف دفع ما يبغضو اهلل مف الكفر كالفسكؽ كالعصياف(

 4ؾ : ) بذؿ الكسع كىك القدرة في حصكؿ محبكب الحؽ كدفع ما يكرىو الحؽ (كمعنى ذل
 ير  فالجياد كممة جامعة تشمؿ جميع أنكاع السعي كبذؿ الجيد، فتغيير كجيات أنظار الناس       

حداث انقبلب عقمي كفكرم نكع مف أنكاع الجياد،  )كما أف الصحيحة  ، كميكليـ،  كنزعاتيـ،  كا 
ـ الحياة العتيقة الجائرة بحد السيكؼ كتأسيس نظاـ جديد عمى قكاعد العدؿ أيضا مف القضاء عمى نظ

 5أصناؼ الجياد،  ككذلؾ بذؿ األمكاؿ كتحمؿ الشدائد مف الجياد(.
 كأما بمفيكمو الخاص كالذم أقصده مف خبلؿ ىذه الرسالة فيك كما جاء في كبلـ الفقياء : 

 6اهلل ، بالنفس كالماؿ كالمساف كالمبالغة في ذلؾ() بذؿ الكسع كالطاقة بالقتاؿ في سبيؿ -
 7كما جاء أيضا:) اتعاب النفس في قتاؿ العدك إلعبلء كممة اإلسبلـ(-

                                                           
 .4،اآلٌة،محمدسورة1
يىدى،   2 الحميد  ،  تحقيؽ عبد4/154ابف سيدة،  أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ،  المحكـ كالمحيط األعظـ،  مادة جى

 ـ(،  دار الكتب العممية،  بيركت. 2000ىنداكم،  ط)

،  تحقيؽ أنكر البار،  192-10/191ابف تيمية،  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ،  مجمكع الفتاكل،   3
 ىجرم. 1426-ـ 2005،  دار الكفاء،  3ط
 .11/192،نفسهالمصدر4
 ،  دار عمار،  لمنشر كالتكزيع. (ىجرم1412-ـ1991،  ط)18لجياد،  صالمكدكدم، أبك األعمى،  رسالة في ا 5

6
 .ـ1982،  دار الكتاب العربي،  بيركت،  7/97الكاساني،  عبلء الديف،  بدائع الصنائع،  

7
،  شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي،  مكاىب الجميؿ شرح الحطاب

 ـ(.2003،  المحقؽ زكريا عميرات،  دار عالـ الكتب،  طبعة خاصة ) 4/535 مختصر خميؿ، 
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 .1كأيضا: ىك قتاؿ الكفار لنصرة اإلسبلـ -
 
الفقياء القدامى في تعريؼ الجياد عمى عدة أمكر كىي: إتعاب  فمف خبلؿ التعريؼ نجد اتفاؽ   

كقفكا في كالطاقة في دعكة الكفار إلى الحؽ،  بالماؿ كالمساف ك ير ذلؾ،  كقتاليـ النفس كبذؿ الكسع 
،  إعبلءن لكممة اهلل،  كقصدان إلخبلء العالـ مف الفساد،  كىك مع الكفار خاصة بخبلؼ كجو الدعكة

 . 2المسمميف مف البغاة كقطاع الطريؽ
 

لؾ ألف األحكاـ المكدعة فيو متمقاة مف سيرة كقد تحدث عنو بعض الفقياء مبًكبان ذلؾ باسـ السير،  كذ
 . 3في  زكاتو –صمى اهلل عميو كسمـ –رسكؿ اهلل 

 
بكؿ سبؿ الدعكة كىذا يدؿ داللة كاضحة عمى أف الجياد ىك بذؿ الجيد كالكفاح بالكسائؿ السممية 

القتاؿ )لتحقيؽ الببلد، يمجأ إلى  الدعكة كتحصيفثـ عند اقتضاء األمر لممحافظة عمى   ،أكالالمختمفة 
السعادة الشاممة لمبشرية في دنياىا كأخراىا دكف أف يشكب ذلؾ النزعة المادية أك التسمط،  بؿ ىك 

 4التمكيف إلقامة نظاـ عادؿ(. 
 
عمى أف الجياد ال بد منو في كؿ صكره كأشكالو،  كال بد مف مكاجية الشر المسمح بالخير المسمح   

 ف في األرض، بإخراج الناس مف العبكدية لمعباد إلى العبكدية هلل كحده كذلؾ ألجؿ التحرير العاـ لئلنسا
 
 

                                                           
1
،  دط،  دار الفكر،  10/177الجمؿ،  سميماف الجمؿ،  حاشية الجمؿ عمى المنيج لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم 

 –ـ 2003،  ط3/226بيركت. ابف مفمح،  إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد،  المبدع شرح المقنع،  
 ىجرم،  دار عالـ الكتب،  الرياض. 1423

،  دار الفكر،  ،  دط435-5/434ابف اليماـ،  كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي،  فتح القدير،   2
،  حاشية . الجمؿ4/535الجميؿ شرح مختصر خميؿ،  ،  مكاىب  .الحطاب 7/97،  بدائع الصنائع،  بيركت.الكاساني
 . 3/226. ابف مفمح ،  المبدع شرح المقنع،  10/177 ،يج لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصارمالجمؿ عمى المن

 . 10/177الجمؿ،  حاشية الجمؿ،   3

-ـ 1998،  دار الفكر، دمشؽ  3،  ط34الزحيمي،  كىبة،  آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي،  دراسة مقارنة،  ص 4
1419 . 
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: ) اهلل قائد الفرس 3لرستـ 2كما قاؿ ربعي بف عامر 1ككاف ىذا ماثبل في نفكس المسمميف  ،ببل شريؾ
ابتعثنا كاهلل جاء بنا لنخرج مف شاء مف عبادة العباد إلى عبادة اهلل،  كمف ضيؽ الدنيا إلى سعتيا،  
كمف جكر األدياف إلى عدؿ اإلسبلـ،  فأرسمنا بدينو إلى خمقو لندعكىـ إليو،  فمف قبؿ منا ذلؾ قبمنا 
ذلؾ منو،  كرجعنا عنو كتركناه كأرضو يمييا دكننا،  كمف أبى قاتمناه أبدا حتى نفضي إلى مكعكد اهلل،  

 .4ف بقي(قاؿ: كما مكعكد اهلل؟ قاؿ الجنة لمف مات عمى قتاؿ مف أبى،  كالظفر لم
يحصؿ االقتتاؿ بيف طائفتيف مف رعايا  كقد يشتمؿ القتاؿ عمى صكر أخرل  ير قتاؿ الكفار، كأف   

نما بأمكر داخمية، جاء في كبلـ الماكردم )كما  5الدكلة اإلسبلمية ألسباب أخرل ال تتعمؽ بالدعكة كا 
كقتاؿ أىؿ البغي  كقتاؿ  عدا جياد المشركيف مف قتاؿ ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ: قتاؿ أىؿ الردة، 

 6المحاربيف (
كىك القتاؿ  -كبيذا يتضح بأف الحرب بمفيكميا المعاصر تشتمؿ عمى الجياد بمفيكمو اإلسبلمي     

 ككذلؾ عمى القتاؿ الداخمي بيف المسمميف، مثؿ قتاؿ أىؿ الحرابة كالمرتديف كالبغاة . -ضد المشركيف
 الرسالة. عمى أف تفصيؿ ذلؾ سيتـ في مكضعو مف ىذه

 
                                                           

 (ىجرم،  دار عمار،  لمنشر كالتكزيع. 1412-ـ1991،  ط)140لجياد،  ص ،  رسالة في ا المكدكدم، أبك األعمى 1

ربعي بف عامر بف خالد بف عمرك،  صحابي،  ككاف مف أشراؼ العرب، شيد فتح دمشؽ كفتكح خراساف. )ابف  2
 ،  تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد2/378حجر، أحمد بف عمي بف محمد العسقبلني،  اإلصابة في تمييز الصحابة، 

ىػ ( ك )ابف عساكر، عمي بف الحسف بف ىبة اهلل،  1415،  دار الكتب العممية،  بيركت،  1عمي محمد معكض،  ط –
 ىػ(.1415،  تحقيؽ عمرك بف  رامة العمركم د.ط،  دار الفكر18/49تاريخ دمشؽ، 

الفرس في المعركة،  كقد أرسؿ رستـ بف الفٌرخزاذ األرمني،  أٌمره ممؾ الفرس يزدجرد عمى معركة القادسية فكاف قائد  3
-9/618لو سعد رضي اهلل عنو مف يدعكه الى اإلسبلـ فأبى.) ابف كثير،  إسماعيؿ بف عمر،  البداية كالنياية،  

 ىػ(.1418،  دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف،  1بف عبد المحسف التركي،  ط،  تحقيؽ عبد اهلل 622

، دار الكتب العممية، بيركت  1، ط2/401جرير،  تاريخ الرسؿ كالممكؾ،   الطبرم، أبك جعفر محمد بف 4
الحدٌثمعاملةالتارٌخٌةالرواٌاتمعٌتعاملالأنهكما،الرواٌةتخرٌجعلىوقفمنأجدولمىجرم. 1407

 .الشرٌف
بالبصرة كبغداد،   عمي بف محمد حبيب،  أبك الحسف الماكردم،  فقيو،  أصكلي،  مفسر،  أديب،  سياسي. درس 5

ككلي القضاء ببمداف كثيرة.مف كتبو: أدب الدنيا كالديف،  كاألحكاـ السمطانية،  كالنكت كالعيكف  ك ير ذلؾ. تكفي ببغداد 
،  دار العمـ لممبلييف،  15،  ط4/327ىػ. )الزركمي،  خير الديف بف محمكد بف محمد،  األعبلـ،   450سنة 

 ،  د.ط،  دار إحياء التراث العربي،  بيركت(.7/189ف محمد،  معجـ المؤلفيف،  ـ( ك)كحالة، عمر بف رضا ب2002

دط،  دار   94الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، األحكاـ السمطانية، ص 6
 الحديث،  القاىرة.
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 ثالثا : الحرب في القانون الدولي: 
اصطمح عمماء القانكف عمى استعماؿ مصطمح الحرب أك النزاعات المسمحة في حديثيـ عف      

 القتاؿ كأحكامو ك مبادئو كقكانينو كأساليبو، فالحرب عند القانكنييف: 
بحيث يككف اليدؼ لكؿ منيما  )عبارة عف نضاؿ بيف القكات المسمحة،  لكؿ مف الفريقيف المتنازعيف

 . 1صيانة حقكقو كمصالحو في مكاجية الطرؼ اآلخر(
إما أف تككف دكلية أك داخمية،  كيطبؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى ىذيف النكعيف )كما أف الحرب  

 مف الحركب،  فالحرب الدكلية قد تككف محددة كقد تككف كاسعة النطاؽ )كتتميز بعدة أمكر( :
 تتـ بيف الدكؿ كبعبارة أدؽ بيف أشخاص القانكف الدكلي. أنيا –1
 تتضمف استخداـ القكة المسمحة سكاء كانت برية أك بحرية أك جكية. –2
 كتتميز باتساع مسرح عممياتيا عمى نطاؽ كبير نسبيا. –3
أك   ،كأخيرا تيدؼ إلى تحقيؽ ىدؼ ما،  كإر اـ دكلة عمى الرضكخ لمطالب الدكلة المعتدية –4
تبلؿ جزء مف أراضييا،  أك القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ،  أك تدمير الدكلة أك شعبيا،  أك اح

 تدمير قدرتيا عمى المقاكمة. 
عمى نكعيف: حركب بيف شخصيف أك أكثر مف أشخاص القانكف الدكلي،  أك حركب  الحركب الدكليةك 

  ،االستعمارية أك األنظمة العنصرية التحرير الكطنية التي تحارب فييا الشعكب لمتخمص مف السيطرة
 .2كصكال إلى حؽ تقرير المصير(

أك  ير ذات الطابع الدكلي كما جاء في البركتكككؿ الثاني التفاقيات جنيؼ :)أما الحرب الداخمية 
فيي التي تدكر عمى إقميـ دكلة ما بيف قكاتيا المسمحة كقكات مسمحة منشقة أك جماعات   ،ـ1977

رل كتمارس تحت قيادة مسؤكلة عمى جزء مف اإلقميـ ما يمكنيا مف القياـ بعمميات نظامية مسمحة أخ
عسكرية متكاصمة كمنسقة،  كبالتالي ال يعتبر نزاعا داخميا حاالت االضطرابات كالتكتر الداخمية مثؿ 

                                                           
المعارؼ،  اإلسكندرية. العبدالكم، إدريس  ، منشأة12،  ط779/ 1أبك ىيؼ،  عمي صادؽ،  القانكف الدكلي العاـ،   1

العمكم،  منظكر الحرب في القانكف الدكلي العاـ، مف كتاب الحركب اإلقميمية كالمحمية كآثارىا عمى التنمية االقتصادية 
ـ،  مطبكعات أكاديمية المممكة  2002الدكرة الخريفية لسنة  233كالتطكر الحضارم كاستتباب السمـ في العالـ،  ص

 ـ. 2002مغربية،  مطبعة المعارؼ الجديدة  ال

،  14اإلسبلمية،  ص ي في القانكف الدكلي كفي الشريعةأبك الكفا،  أحمد،  النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنسان 2
 ـ. 2009 -ق 1430دط،  دار النيضة العربية،  القاىرة،  
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فاالتجاه الحديث يقضي بأف الحرب تشمؿ كؿ قتاؿ مسمح عمى  1الشغب كأعماؿ العنؼ العرضية(
 .2حتى لك كاف يدكر بيف جماعات ال تتمتع بكصؼ الدكلة كفقا لقكاعد القانكف الدكلي  ،سعنطاؽ كا

 
 المطمب الثاني: مصادر قانون الحرب في الشريعة:

ف كانت أساليب القتاؿ تختمؼ      إف مبادئ الحرب اإلسبلمية في القديـ كالحديث ثابتة ال تتغير،  كا 
، كتطكرىا، كتعداد المقاتميف كتنظيميـ، كتسميحيـ،  كتجييزىـ،  باختبلؼ األسمحة المستخدمة في القتاؿ

،  كىذه المبادئ تكاد تككف 3كىذه المبادئ تسمى في الكقت الحاضر )بالعقيدة العسكرية اإلسبلمية(
 ائبة  يابا تاما عف القكات المسمحة العربية كاإلسبلمية،  كالتي أصبحت في الكقت الحاضر تتبع 

العقائد العسكرية األجنبية،  ك البا ما يككف تبعا لمدكؿ التي تستكرد منيا السبلح،  متعددة مف  اأنكاع
كىذه العقيدة العسكرية اإلسبلمية كالتي حققت االنتصارات الكثيرة عمى مر العصكر،  لما ليا مف 

ية،  ىا مف عدة مصادر،  منيا األساس،  تستمد مبادء4سمات ال مثيؿ ليا في العقائد العسكرية األخرل
 كمنيا الثانكية عمى النحك اآلتي: 

 أوال : المصادر األساسية لقانون الحرب في الشريعة 
 كىي بجممتيا تعكد إلى مصدريف أساسييف :

 القرآف الكريـ: .1
ف الكريـ آىك المصدر األكؿ كالرئيس لجميع أحكاـ الشريعة بما فييا قكاعد قانكف الحرب، فقد ذكر القر 

تَّى {نجد اآلية الكريمة مثبل في مجاؿ تحديد مصير األسرل،ف، تتعمؽ بالحربالعديد مف اآليات التي  حى
ٍربي أىٍكزىارىىىا عى اٍلحى تَّى تىضى مَّا ًفدىاءن حى نِّا بىٍعدي كىاً  ثىاؽى فىًإمَّا مى ـٍ فىشيدُّكا اٍلكى ٍنتيميكىي ،  كفي مجاؿ قسمة 5}ًإذىا أىٍثخى

ًلًذم اٍلقيٍربىى كىاٍعمىميكا أىنَّ  {الغنائـ الحربية،يقكؿ تعالى: ًلمرَّسيكًؿ كى ميسىوي كى ًنٍمتيـٍ ًمٍف شىٍيءو فىأىفَّ ًلمًَّو خي مىا  ى

                                                           
 .9اإلسبلمية ،  ص القانكف الدكلي كفي الشريعةي في أبك الكفا،  النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنسان 1

 كما بعدىا  779/ 1أبك ىيؼ،  عمي صادؽ،  القانكف الدكلي العاـ،   2

كما  54خطاب،  محمكد شيت خطاب،  العسكرية العربية اإلسبلمية عقيدة كتاريخا كقادة كتراثا كلغة كسبلحا،  ص 3
عية كالشؤكف الدينية في دكلة قطر،  طبعة خاصة بالحرس بعدىا،  سمسمة فصمية تصدر عف رئاسة المحاكـ الشر 

 ىجرم.1403الكطني السعكدم،  

 .54خطاب،  محمكد شيت خطاب،  العسكرية العربية اإلسبلمية عقيدة كتاريخا كقادة كتراثا كلغة كسبلحا،  ص4

 .4سكرة محمد،  اآلية،   5



 
 

9 

كاألحكاـ الخاصة بقانكف الحرب نجدىا متناثرة في أ مب سكر  1}كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيؿً 
د أكفر عدد منيا في السكر المدنية ف،  كلكنيا تكثر في السكر المدنية أكثر مف السكر المكية  كنجآالقر 

تَّى  {، كمنيا قكلو تعالى: السبع األكلى في الترتيب كبشكؿ خاص في سكرتي األنفاؿ كالتكبة ـٍ حى قىاًتميكىي كى
يىكيكفى الدّْيفي ًلمَّوً  رّْميكفى الى ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىالى ًباٍليى  قىاًتميكا الًَّذيفى { كقكلو أيضا:،2}الى تىكيكفى ًفٍتنىةه كى ٍكـً اآٍلًخًر كىالى ييحى

تَّى ييٍعطيكا اٍلًجٍزيىةى  ؽّْ ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى حى ـى المَّوي كىرىسيكليوي كىالى يىًدينيكفى ًديفى اٍلحى رَّ ـٍ  مىا حى عىٍف يىدو كىىي
كف اً ري  .3}صى

فاؽ مع  يرىـ عمى أمر يخالفيا كال االت  ،كبذلؾ ال يجكز لممسمميف مخالفة القكاعد الكاردة في القرآف
 .4البتة

 السنة الشريفة : .2
في مجاؿ قانكف الحرب الكصايا التي كجييا إلى  –صمى اهلل عميو كسمـ –أىـ ما قالو الرسكؿ إف مف

 أف،  كمف ذلؾ: 5قادة سراياه كىي تشكؿ ما يمكف تسميتو:اإلطار العاـ لقانكف الحرب في اإلسبلـ
مَّى ال-رىسيكؿي المًَّو  مَّـى صى سى مىٍيًو كى ًتًو ًبتىٍقكىل  كاف -مَّوي عى اصَّ اهي ًفي خى ٍيشو أىٍك سىًريَّةو أىٍكصى مىى جى ًإذىا أىمَّرى أىًميرنا عى

كا ًباٍسـً المًَّو،  ًفي سىًبيًؿ المًَّو،  قىاًتميكا مى  :)اٍ زي ٍيرنا،  ثيَـّ قىاؿى مىٍف مىعىوي ًمٍف اٍلميٍسًمًميفى خى ًو، ٍف كىفىرى ًبالمَّ المًَّو كى
كا،  كىالى تىغيمُّكا،  كىالى  كا،  كىالى تمثٌماٍ زي ـٍ ًإلىى  ،كا تىٍغًدري ذىا لىًقيتى عىديكَّؾى ًمٍف اٍلميٍشًرًكيفى فىاٍدعييي ًليدنا،  كىاً  كىالى تىٍقتيميكا كى

اؿو  ًث ًخصى ؿو  ،ثىبلى ،  فىاٍقبىٍؿ ًمٍنييـٍ  ،أىٍك ًخبلى ابيكؾى ا أىجى ٍنيي  ،فىأىيَّتيييفَّ مى كيؼَّ عى ،  فىًإٍف كى ـً ٍسبلى ـٍ ًإلىى اإٍلً ،  ثيَـّ اٍدعييي ـٍ
ـٍ ًإلىى دىاًر اٍلمييىاًجًريفى  ًؿ ًمٍف دىاًرًى كُّ ـٍ ًإلىى التَّحى ،  ثيَـّ اٍدعييي ـٍ ٍنيي كيؼَّ عى ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنييـٍ كى ـٍ أىجى ـٍ أىنَّيي ،  كىأىٍخًبٍرىي

، ،ًإٍف فىعىميكا ذىًلؾى  ا ًلٍممييىاًجًريفى ـٍ مى ـٍ   فىمىيي ليكا ًمٍنيىا،  فىأىٍخًبٍرىي كَّ ،  فىًإٍف أىبىٍكا أىٍف يىتىحى مىى اٍلمييىاًجًريفى ـٍ مىا عى مىٍيًي كىعى
ٍؤًمًنيفى  مىى اٍلمي ـي المًَّو الًَّذم يىٍجًرم عى ٍك ـٍ حي مىٍيًي ـٍ يىكيكنيكفى كىأىٍعرىاًب اٍلميٍسًمًميفى يىٍجًرم عى ـٍ ًفي  ،أىنَّيي كىالى يىكيكفي لىيي

ـٍ اٍلًجٍزيىةى اٍلغىًنيمى  ٍميي ـٍ أىبىٍكا فىسى ،  فىًإٍف ىي اًىديكا مىعى اٍلميٍسًمًميفى ابيكؾى   ،ًة كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه،  ًإالَّ أىٍف ييجى ـٍ أىجى فىًإٍف ىي
ٍرتى أى  اصى ذىا حى ،  كىاً  ـٍ قىاًتٍميي ـٍ أىبىٍكا،  فىاٍستىًعٍف ًبالمًَّو كى ،  فىًإٍف ىي ـٍ ٍنيي كيؼَّ عى ـٍ كى ٍىؿى ًحٍصفو فىأىرىاديكؾى أىٍف فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي

                                                           
 .41سكرة األنفاؿ،  اآلية،   1

 .193سكرة البقرة،  اآلية،   2

 .29سكرة التكبة،  اآلية،   3

،  دار النمير لمطباعة كالنشر 1كما بعدىا،  ط 169اليندم،  إحساف،  الحرب كالسبلـ في دكلة اإلسبلـ،  ص 4
كما بعدىا،   28ىجرم. ضميرية،  عثماف جمعة،  منيج اإلسبلـ في الحرب كالسبلـ،  ص1413 –ـ 1993كالتكزيع،  

 . 62-60تبة دار األرقـ،  الككيت. خطاب،  العسكرية العربية اإلسبلمية،  صىجرم،   مك 1402 –ـ 1982، 1ط

 كما بعدىا. 169اليندم،  الحرب كالسبلـ في دكلة اإلسبلـ،  ص 5
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ًذمَّةى نىًبيًّْو، فىبلى تىٍجعىٍؿ لىييـٍ ًذمَّةى المًَّو كىالى ًذمَّةى نىًبيّْوً  ـٍ ًذمَّتىؾى  ،تىٍجعىؿى لىييـٍ ًذمَّةى المًَّو كى لىًكٍف اٍجعىٍؿ لىيي ًذمَّةى  ،كى كى
كا ـٍ أىٍف تيٍخًفري ،  فىًإنَّكي اًبؾى ـى أى  1أىٍصحى ًذمى ـٍ كى ًذمَّةى رىسيكًلوً ًذمىمىكي كا ًذمَّةى المًَّو كى في ًمٍف أىٍف تيٍخًفري ، أىٍىكى ـٍ اًبكي ذىا  ،ٍصحى كىاً 

لىكً  ٍكـً المًَّو كى مىى حي ـٍ عى ٍكـً المًَّو،  فىبلى تيٍنًزٍليي مىى حي ـٍ عى ،  فىأىرىاديكؾى أىٍف تيٍنًزلىيي ٍرتى أىٍىؿى ًحٍصفو اصى مىى حى ـٍ عى ٍف أىٍنًزٍليي
،  فىًإنَّؾى  ٍكًمؾى (  حي ـٍ الى ـٍ أى ـى المًَّو ًفيًي ٍك في  سيأتي ذكرىاكىناؾ أحاديث نبكية أخرل 2الى تىٍدًرم أىتيًصيبي حي

 مكضعو.
 

 ثانيا: المصادر الثانوية لقانون الحرب في اإلسالم :
تختمؼ المصادر الثانكية عف المصادر األساسية بأنيا ال تتمتع بذات الدرجة مف الحجية  كبيذا يمكف 

كىذا عمى عكس المصادر الرئيسية التي ال   ،جتياد كالرأم فييا مف قبؿ أمراء كقادة الجيكشإعماؿ اال
أف نحدد المصادر الثانكية لقانكف الحرب في  كيمكفتقبؿ أم خركج عٌما فييا مف أحكاـ قطعية،  

 مية. كالمعاىدات اإلسبل  ،الراشديف ككصاياىـ الخمفاء: االجتياد،  كأعماؿ 3اإلسبلـ بثبلثة مصادر
كال انعقد عمى   ،االجتياد فيما ال نص فيو : فالكاقعة التي لـ يدؿ عمى حكميا نص شرعي .1

 حكميا إجماع،  ىي مجاؿ االجتياد بالرأم.
 الراشديف ككصاياىـ:الخمفاء أعماؿ  .2

كالسمع   ،)عميكـ بتقكل اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ –كالمستند الشرعي في ذلؾ ىك قكؿ الرسكؿ 
ف عبدا حبشيا،  كستركف مف بعدم اختبلفا شديدا  فعميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف كالطاعة كا  

ياكـ كاألمكر المحدثات  فاف كؿ بدعة ضبللة( كقد اجتمع في ،  4الميدييف،  عضكا عمييا بالنكاجذ،  كا 
بطانة الخمفاء الراشديف ما لـ يجتمع في الخمفاء الذيف جاءكا بعدىـ مف صفات العمـ كالتقكل كال

 .5في فترة مف فترات حياتيـ -صمى اهلل عميو كسمـ –الصالحة كمعايشة الرسكؿ

                                                           
 .4/253اإلخفار : نقض العيد كالغدر. ابف منظكر،  لساف العرب  1

ء عمى البعكث ككصيتو إياىـ بآداب الغزك ( باب تأمير اإلماـ األمرا2( كتاب الجياد كالسير،  )33صحيح مسمـ،  ) 2
 .5/139(،  4619ك يرىا،  رقـ الحديث )

كما بعدىا.  30كما بعدىا. ضميرية،  منيج اإلسبلـ في الحرب كالسبلـ  ص 170اليندم،  الحرب كالسبلـ،  ص 3
 .62-60خطاب،  العسكرية العربية اإلسبلمية،  ص

كقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط : ،  21/367 ،(17142ـ الحديث )رق  حديث العرباض بف سارية ، ،مسند أحمد 4
 حديث صحيح كرجالو ثقات .

5
 .كما بعدىا. ضميرية 170اليندم،  الحرب كالسبلـ،  ص
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حيف كجيو لفتح ببلد الشاـ فقاؿ:   ،1كمثاؿ ذلؾ: ما أكصى بو أبك بكر قائده يزيد بف أبي سفياف

 )...إني مكصيؾ بعشر ال تقتمف امرأة كال صبيا كال كبيرا كال تعقرف نخبل كال تحرقنيا كال تجبف كال
 .3...(2تغمؿ

 المعاىدات: .3
ككاف االلتزاـ بيا تعاىديا كدينيا في   ،ال زاؿ المسممكف يحترمكف العيكد التي يقطعكنيا عمى أنفسيـ

، كمف أمثمة ذلؾ معاىدة صمح  4}كىأىٍكفيكا ًبعىٍيًد المًَّو ًإذىا عىاىىٍدتـي{الكقت نفسو،  كذلؾ تنفيذا لقكلو تعالى: 
كمعنى ىذا أف المعاىدات تشكؿ مصدرا مف مصادر القاعدة القانكنية ية، الحديبية ، كالعيدة العمر 

 :5كذلؾ بشرطيفالشرعية في اإلسبلـ
 أال تخالؼ حكما قاطعا في كتاب اهلل أك سنة رسكلو. .1
 أف تككف دار اإلسبلـ إحدل أطرافيا. .2

 
 
 
 
 

                                                           
يزيد بف أبي سفياف )صخر( بف حرب بف أمية القرشي األمكم، أخك معاكية،  أسمـ يـك فتح مكة ككانت كفاتو في  1

ف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كعف أبي بكر الصديؽ،  كركل عنو جنادة بف أبي ، ركل ع18طاعكف عمكاس سنة 
أمية،  كعياض األشعرم،  كأبك عبد اهلل األشعرم.)ابف األثير،  عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد،  أسد الغابة في 

كتب العممية،  ،  دار ال1،  تحقيؽ عمي محمد معكض ك عادؿ أحمد عبد المكجكد،  ط5/456معرفة الصحابة، 
( ك)المزم،  يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ،  تيذيب الكماؿ في أسماء 6/516ىػ( ك)ابف حجر، اإلصابة 1415

 ىػ(.1400،  مؤسسة الرسالة،  بيركت،  1،  تحقيؽ د.بشار عكاد معركؼ،  ط33/145الرجاؿ،  

بف أحمد، الفائؽ في  ريب الحديث كدسو في متاعو )الزمخشرم،  محمكد بف عمرك   ، ؿ فبلف كذا : اقتطعو 2
 ،  دار المعرفة،  لبناف(.2محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،  ط –،  تحقيؽ عمي محمد البجاكم3/71كاألثر، 

. قاؿ عنو 18/64( 3395مصنؼ ابف أبي شيبة،  كتاب الجياد،  باب عقر الشجر بأرض العدك،  رقـ الحديث ) 3
 ديث مرسؿ.ابف عكامة في تخريجو ألحاديث المصنؼ : ح

 .91سكرة النحؿ،  اآلية،   4

5
 .62-60كما بعدىا. خطاب،  العسكرية العربية اإلسبلمية،  ص 30منيج اإلسبلـ في الحرب كالسبلـ ص ضميرية،
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 المطمب الثالث: المصادر األساسية لقانون الحرب في القانون
بادئ األمر تخضع لغير إرادة مف لو الغمبة فييا،  ككثيرا ما كاف المتفكؽ في  لـ تكف الحرب في

الحرب يستبيح لنفسو كؿ ما يخطر لو مف أعماؿ منافية لئلنسانية كال تقتضييا ضركرات الحرب ذاتيا،  
 ثـ أخذت األفكار تتجو شيئا فشيئا إلى التمطؼ تحت تأثير الديف كما كاف يأمر بو مف الرفؽ كالرحمة

بدأت تتككف قكاعد  ثـ  ،كالفركسية كما كانت تقضي بو مف مراعاة الشيامة كالشرؼ في معاممة العدك
كقد ظمت ىذه القكاعد عرفية   ،مختمفة أخذت الدكؿ تسير عمى مقتضاىا متى قامت الحرب بينيا

 حتى منتصؼ القرف التاسع عشر حيف بدأت الدكؿ تدكينيا في معاىدات أبرمتيا خصيصا  ،بحتة
كقد تضمف   ،ـ 1856لتنظيـ حالة الحرب ككاف أكؿ ىذه المعاىدات تصريح باريس البحرم سنة 

بعض القكاعد الخاصة بالحرب البحرية ثـ تمتو اتفاقية جنيؼ لمعاممة الجرحى كمرضى الحرب في 
الىام  ـ ثـ تبلىا عدد مف االتفاقيات كاتفاقية الحرب البرية كالبحرية المتيف أسفر عنيما مؤتمر 1864
 1ـ 1977كتـ تكميميا بالبركتكككالف اإلضافياف في   ،ـ 1949ـ ثـ اتفاقيات جنيؼ األربع  1899

كتحمي بعض الفئات مف   ،كىناؾ صككؾ أخرل تحظر استخداـ أسمحة،  كخططا عسكرية معينة
 :2األشخاص أك األعياف كىي

  ـ لحماية الممتمكات الثقافية.1954اتفاقية الىام 
  ـ بشأف األسمحة البيكلكجية.1972اتفاقية 
  ـ بشأف بعض األسمحة التقميدية.1980اتفاقية 
  ـ بشأف األسمحة الكيماكية 1993اتفاقية 
  ـ بشأف األلغاـ المضادة لؤلفراد 1997معاىدة أكتاكا لعاـ 
  ـ بشأف مشاركة األطفاؿ في النزاعات المسمحة.2000البركتكككؿ االختيارم 

                                                           
1
آب /  12كما بعدىا. الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  790أبك ىيؼ،  القانكف الدكلي العاـ،  ص

،  طبع في سكيسرا.حماد،  عمي icrcـ، المجنة الدكلية لمصميب األحمر 2001،  6ط ، 24-3،  ص1949أ سطس 
كرقة عممية مقدمة ضمف الممتقى العممي حكؿ  –محمد حسنيف،  القانكف الدكلي اإلنساني كاألمف اإلنساني في اإلسبلـ 

 1431 –ـ 2010عمـك األمنية،  ، جامعة نايؼ العربية لم7-1القانكف الدكلي اإلنساني كاألمف اإلنساني في بيركت ص
 ىجرم،  الرياض.

 –، القانكف الدكلي اإلنساني كاألمف اإلنساني في اإلسبلـ كما بعدىا.حماد 790أبك ىيؼ،  القانكف الدكلي العاـ،  ص 2
 . 7-1كرقة عممية مقدمة ضمف الممتقى العممي حكؿ القانكف الدكلي اإلنساني كاألمف اإلنساني في بيركت ص
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 :  1إلى فكرتيف رئيسيتيف كقد كانت تستند تمؾ القكاعد
نما بالقدر البلـز فقط لتحقيؽ  .1 فكرة الضركرة،  كتبيح استعماؿ كسائؿ العنؼ كالخداع،  كا 

ضعاؼ مقاكمتو لحممو عمى التسميـ.  الغرض مف الحرب،  كىك إرىاؽ قكل العدك كا 
ت فكرة اإلنسانية كتحتـ حماية  ير المحاربيف مف أىكاؿ الحرب كقصرىا عمى أفراد القكا .2

 المقاتمة لكؿ مف الفريقيف.
كيعكد أصؿ قانكف الحرب إلى قكاعد تستمد جذكرىا مف الحضارات القديمة كالديانات  كقد خضعت 
الحرب دكما لبعض القكانيف كاألعراؼ، ىذا كلـ يبدأ تدكيف قانكف الحرب سكل في القرف التاسع عشر،  

عممية التي تستند إلى تجربة الحرب المريرة كمنذ ذلؾ الحيف اتفقت الدكؿ عمى مجمكعة مف القكاعد ال
 .2كالتي تكازف بحذر بيف الشكا ؿ اإلنسانية كالمتطمبات العسكرية

 :  3أواَل : المصادر األصمية
العرؼ: كىك أكبر مصادر القانكف الدكلي العاـ،  فأ مب القكاعد الدكلية ذات الصفة العالمية  .1

شركط لمعرؼ حتى يصبح لو قكة اإللزاـ بالنسبة تثبت بكاسطة العرؼ،  كال بد مف تكافر عدة 
 لمدكؿ،  كىي:

 الركف المادم:أم التكرار كالعادة. -أ
الركف المعنكم : كىك أف تككف قد تكٌكنت لدل الدكؿ العقيدة،  بأف السير كفقا لما جرت بو العادة  -ب

 كاجب في القانكف.
كؿ،  في المناسبات المماثمة فبل يعد عرفا التبادؿ: كىك إتياف أعماؿ مماثمة مف جانب عدد مف الد -ج

طالما أف تمؾ األعماؿ صدرت مف جانب دكلة كاحدة،  كبقية الدكؿ لـ تسمؾ نفس المسمؾ في 
 المناسبات المماثمة.

 المعاىدات : كىي اتفاقات تبرميا الدكؿ في شأف مف الشؤكف ذات الطابع الدكلي.   .2
ساسية التي تستند إلييا كتقرىا النظـ القانكنية في المبادئ القانكنية العامة: كىي المبادئ األ .3

كىذه المبادئ   ،مختمؼ الدكؿ المتمدنة،  كالمبدأ الذم يقضي بالتزاـ المتعاقد بما تعاقد عميو

                                                           
 .800ؼ،  القانكف الدكلي العاـ،  صأبك ىي 1

 .805،  صالمصدر نفسو 2

 .24-3،  ص1949آب / أ سطس  12الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  3
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نما ىي قابمة لمتطبيؽ أيضا عمى العبلقات الدكلية   ،ليست قاصرة عمى العبلقات الفردية كا 
 الدكؿ،  ال تكجد بشأنيا قاعدة اتفاقية أك عرفية.  كيمكف الرجكع إلييا في أية عبلقة بيف

 
 :1ثانيَا: المصادر الثانوية

كذلؾ إذا  –( مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية عمى أف ليذه المحكمة 38تنص المادة )
 أف ترجع إلى: -لـ تسعفيا المصادر الثبلثة األصمية المتقدمة

 يؽ القانكف،  كتفسير ما  مض مف أحكامو. أحكاـ المحاكـ : كميمة المحاكـ ىي تطب- أ
 أقكاؿ فقياء القانكف الدكلي: فيـ يقكمكف  بإبراز ما أقره العرؼ مف أحكاـ كالتعميؽ عمييا. -ب
 القكانيف الكطنية فيما نصت عميو مف قكاعد دكلية عامة: -ج
أف يستعيف بكؿ ما فإذا لـ يجد الباحث بغيتو في جميع المصادر التي ذكرت آنفا،  كاف عميو       

يمكف أف يستدؿ منو عمى الحؿ الصالح لمعالجة المكقؼ الذم عرض لو،  عف طريؽ تتبع الحكادث 
كما جرت عميو الدكؿ في تصرفاتيا كاستقراء الكثائؽ الرسمية كمراجعة أعماؿ المؤتمرات   ،التاريخية

 كاالتفاقات. 
 

 ثالثا : مقارنة 
ء في النيؿ مف القكة المعنكية لمقانكف الدكلي  كىي  ياب قكة ىناؾ عدة عكامؿ ساىمت منذ البد - 1

ألف القانكف مؤىؿ لفرض تمؾ القكة المكضكعية، مادية قادرة عمى إسناده، نظران لغياب مركز دكلي 
الدكلي ىك ناتج عف تبلقي إرادات دكؿ ذات سيادة خبلفان لمقانكف الداخمي الذم تفرضو الدكلة المركزية 

 .2ليا عمى الصعيد الدكلي التي ال مرادؼ 

                                                           
،  1949آب أ سطس   12.الصميب األحمر، اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في 800أبك ىيؼ، القانكف الدكلي العاـ،  ص 1

 .24-3ص

. الناصرم،  خالد،  إشكالية السبلـ في ظؿ عبلقات دكلية  ير متكافئة،  786لي العاـ،  ص أبك ىيؼ،  القانكف الدك  2
،  مف كتاب الحركب اإلقميمية كالمحمية كآثارىا عمى التنمية االقتصادية كالتطكر الحضارم كاستتباب السمـ في 157ص

مكة المغربية،  مطبعة المعارؼ الجديدة،  ـ،  مطبكعات أكاديمية المم 2002،  الدكرة الخريفية لسنة 233العالـ،  ص
 ـ. 2002
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لزاميتيا  كحث المسمميف عمى عدـ نقض   ،لكف اإلسبلـ قد أقر حرمة المعاىدات كقدسيتيا كا 
الشيء الذم ال زالت تعاني منو المعاىدات الدكلية  ،مف باب الكازع الديني كالمراقبة الذاتية،العيكد

 .1 الحديثة في مجاؿ التطبيؽ العممي خاصة مف طرؼ الدكؿ القكية
باإلضافة إلى أف الذم صاغ القانكف الدكلي ىـ الدكؿ العظمى لترتيب العبلقات فيما بينيا،  دكف  - 2

أخذ رأم دكؿ العالـ الثالث التي لـ تكف مكجكدة في معظميا في فترة تأسيس القانكف الدكلي كبالر ـ 
ا ال يعني أف تشتثنى تمؾ مف ذلؾ قبمت االنصياع لو عمى أساس أنو معد لتدبير شؤكف العالـ كمو كىذ

الدكؿ لمناقشة صيا ة القانكف الدكلي كاالجتياد فيو حتى يصير عالميا بكؿ معنى الكممة،  فيتضمف 
 .2ما ينصؼ الدكؿ الضعيفة

بيد أف اإلسبلـ سابؽ في ميداف تنظيـ العبلقات الدكلية،  كالتي تتميز بالتنكع كالمركنة  بما يؤىميا  
تمع الدكلي في كؿ زماف كمكاف عمى أساس العقد قانكف المتعاقديف،  كالكرامة،  ألف تمعب دكران في المج

كالحرية،  كالفضيمة،  كالعدالة،  كالكفاء بالعيد،   ،كاألخكة اإلنسانية،  كاإلنصاؼ،  كالتعاكف، كالتسامح
ة العامة كاحتراـ الحصانة الدبمكماسية، فقد كضع اإلسبلـ منذ أربعة عشر قرنان مبادئ مفعمة بالرحم

 .3اإلنسانية،  لمعاممة ضحايا الحركب بما في ذلؾ الجرحى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .225العبدالكم،  منظكر الحرب في القانكف الدكلي العاـ،  مف كتاب الحركب اإلقميمية كالمحمية،  ص 1

 ،  مف كتاب الحركب اإلقميمية كالمحمية158الناصرم،  إشكالية السبلـ في ظؿ عبلقات دكلية  ير متكافئة،  ص 2

 .226 – 225منظكر الحرب في القانكف الدكلي العاـ،  مف كتاب الحركب اإلقميمية كالمحمية،  صالعبدالكم،   3
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 سبب مشروعية الحرب في اإلسالم المطمب األول :
يكضح لكؿ باحث الرؤية الشاممة كالكاضحة لمسألة تشريع   ،فالحديث في سبب مشركعية الجياد      
كما   ،الجياد حكاـكما مرت بو الجماعة المؤمنة مف أحداث نزلت فييا اآليات التي تخص أ  ،الجياد

كسأتحدث عف ذلؾ بشيء مف اإليجاز،  ر ـ أنو   ،انبثؽ عنيا فيما بعد مف طبيعة العبلقات الدكلية
بحث طكيؿ تحدث فيو القدامى كالمعاصركف بإسياب،  كألفكا فيو الكتب كالرسائؿ  كأكردكا فيو مف 

ف ال يمتقياف كعميو االختيار ر ـ الردكد ما يشعر القارئ أنو أماـ معسكريف يسيراف في خطيف متكازيي
بعيد كؿ البعد عف اليمجية كاالنتقاـ   ،ىك منظكمة متكاممة كمتسمسمة  ،أف ىذا التشريع العظيـ

كسأقتصر في الحديث بما يفي بكضكح   ،كالتشفي،  كما أنو بعيد كؿ البعد عف االنيزامية كاالنبطاح
 الرؤية لطبيعة ىذا التشريع العظيـ. 

ـى المَّوي كىرىسيكليوي  قىاًتميكا الًَّذيفى  {لى:فقد قاؿ تعا رَّ رّْميكفى مىا حى الى ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىالى ًباٍليىٍكـً اآٍلًخًر كىالى ييحى
كف اً ري ـٍ صى تَّى ييٍعطيكا اٍلًجٍزيىةى عىٍف يىدو كىىي ؽّْ ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى حى  :لو أيضاكقك  1 }كىالى يىًدينيكفى ًديفى اٍلحى

يىكيكفى الدّْيفي ًلمَّوً { تَّى الى تىكيكفى ًفٍتنىةه كى ـٍ حى قىاًتميكىي فيذه اآليات ىي الكبلـ الفصؿ في سبب مشركعية 2}كى
 .الديف هللأم كىي حتى ال تككف فتنة كتككف السيادة لئلسبلـ  ،الحرب في اإلسبلـ

كما كردت عند ، اختمفكا في تفسير الفتنة كقد  فعمة القتاؿ كما ىك كاضح مف اآلية الكريمة ىي الفتنة ،
 عمماء التفسير :  

 .4الفتنة : الشرؾ 3قاؿ ابف عباس - 1

                                                           
 .29سكرة التكبة،  اآلية،   1

 .193سكرة البقرة،  اآلية،   2

عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب القرشي الياشمي،  ابف عـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كصاحبو،  كلد قبؿ  3
بع سنيف. ركل عنو زىدـ الجرمي،  كعبيد اهلل بف العباس،  ك ذككاف حاجب أـ المؤمنيف عائشة،  ك يرىـ. اليجرة بأر 

( ك)البكجرم،  مغمطام بف قميج بف عبد اهلل،  إكماؿ تيذيب 3/29مات سنة ثماف كستيف )ابف األثير، أسد الغابة،  
،  1بف محمد ك كأبك محمد أسامة بف إبراىيـ،  ط،  تحقيؽ أبك عبد الرحمف عادؿ 8/10الكماؿ في أسماء الرجاؿ، 

 ىػ(.1422الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر  

4
-ـ2002،  1،  تحقيؽ ابف عاشكر،  ط4/356الثعمبي،  أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ،  الكشؼ كالبياف،  

أحمد األنصارم،  الجامع ألحكاـ ىجرم  دار إحياء التراث العربي،  بيركت،  لبناف. القرطبي،  محمد بف  1422
 ىجرم،  دار إحياء التراث العربي،  بيركت،  لبناف. 1416-ـ1995،  1ط  ، 2/354القرآف،



 
 

18 

 .2: أم حتى ال يفتف مؤمف عف دينو1كفسرىا عركة بف الزبير - 2
 .4: حتى ال يككف ببلء3كقاؿ أبك العالية - 3
لييا دعا عمييا قاتؿ نبي اهلل  ،: حتى يقاؿ ال إلو إال اهلل5كقاؿ قتادة - 4  .6كا 
 .7كقيؿ : حتى تككف الطاعة كالعبادة هلل خالصة دكف  يره - 5

كيذعنكا ألحكاـ اإلسبلـ،   ،: )أم حتى ال يككف شرؾ كصد عف سبيؿ اهلل8كجاء في تفسير السعدم
يىكيكفى الدّْيفي كيمُّوي ًلمَّوً { كى

ىـ عف فيذا المقصكد مف القتاؿ كالجياد، إلعبلء الديف  كذلؾ بأف يدفع شر }9
 .10كأف يذب عف ديف اهلل الذم خمؽ الخمؽ لو  حتى يككف ىك العالي عمى سائر األدياف(  ،الديف

                                                           
عركة بف الزبير بف العكاـ،  كأمو أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنيما، مف التابعيف،  ثقة،  ركل عف عبد الرحمف بف أبي 1

كعمر بف عبد العزيز ك يرىـ  كركل عنو ىاشـ بف حمزة بف عبد اهلل،  كعاصـ بف  بكر الصديؽ،  ككرز بف عمقمة الخزاعي
المنذر بف الزبير، كمحمد بف كعب القرظي ك يرىـ. مات سنة أربع كتسعيف.) ابف سعد، محمد بف سعد بف منيع، الطبقات 

ػ( ك)البكجرم، إكماؿ تيذيب ى1410، دار الكتب العممية، بيركت، 1تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، ط 136/ 5الكبرل، 
 (.9/224الكماؿ 

2
-ـ1999، 2،  تحقيؽ سامي بف محمد سبلمة،  ط4/55ابف كثير، أبك الفدا إسماعيؿ بف عمر،  تفسير القرآف العظيـ،  

 .4/356ىجرم،  دار طيبة لمنشر كالتكزيع. الثعمبي،  الكشؼ كالبياف،  1420
، كأسمـ في عاميف مف بعد مكت النبي صمى اهلل عميو كسمـ، 93شكاؿ سنة  رفيع أبك العالية الرياحي،  بصرم, مات في 3

ركل عف أبي بكر كىك  ير محفكظ، كيثبت لو عف عمر كعمي كابف مسعكد كأبي أيكب، قاؿ عنو يحيى بف معيف كأبك زرعة 
الدكف(  –لعثمانية،  حيدر أباد ، د.ط،  دائرة المعارؼ ا3/326ثقة )البخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ، التاريخ الكبير، 

، دار إحياء التراث العربي، بيركت 1،  ط3/510ك)ابف أبي حاتـ،  عبد الرحمف بف محمد بف إدريس، الجرح كالتعديؿ،  
 ىػ(.1271

4
 .4/356الثعمبي،  الكشؼ كالبياف، 
كل عف أنس بف مالؾ كعف  يره تكفي قتادة بف دعامة السدكسي,يكنى أبا الخطاب,بصرم تابعي ثقة,أخذ القراف كمعانيو كر  5

، مكتبة 1، تحقيؽ سميماف بف صالح الخزم، ط1/14سنة سبع عشرة كمئة.) األدنو كم، أحمد بف محمد، طبقات المفسريف 
ىػ( ك)العجمي، أحمد بف عبد اهلل بف صالح،  معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث 1417العمـك كالحكـ، السعكدية، 

،  مكتبة الدار،  المدينة المنكرة،  1،  تحقيؽ عبد العميـ البستكم،  ط2/215كر مذاىبيـ كأخبارىـ،  كالضعفاء كذ
 ىػ(.1405

6
 .4/55ابف كثير،  تفسير القرآف العظيـ،  
7
 .4/356الثعمبي،  الكشؼ كالبياف،  
ىػ،   1307كلد في نجد سنة   عبد الرحمف بف ناصر السعدم النجدم،  مفسر، محدث،  فقيو،  أصكلي،  متكمـ، كاعظ، 8

ىػ،  مف مؤلفاتو: تيسير  1376كطمب العمـ عمى عممائيا منيـ: محمد الشنقيطي كمحمد بف عبد الكريـ الشبؿ،  كتكفي سنة 
الكريـ المناف في تفسير القرآف، كالمطيؼ المناف في خبلصة مقاصد القرآف،  كالقكاعد الحساف في تفسير القرآف ك يرىا. 

 (.397-13/396جـ المؤلفيف )كحالة، مع
 .29سكرة األنفاؿ،  اآلية  9

تحقيؽ عبد   321السعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل،  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف،  ص 10
 ىجرم،  مؤسسة الرسالة. 1420-ـ2000،  1الرحمف بف معبل المكيحؽ،  ط
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نما  :1اإلماـ الرازمكيقكؿ  )حتى ال تككف فتنة، كيخمص الديف الذم ىك ديف اهلل مف سائر األدياف ، كا 
ية كجب أف يحصؿ ىذا يحصؿ ىذا المقصكد، إذا زاؿ الكفر بالكمية، فإذا كاف ىذا ىك المراد مف اآل

المعنى مف القتاؿ، فكجب أف يككف المراد كيككف الديف كمو هلل في أرض مكة كما حكليا، ألف المقصكد 
حصؿ ىنا، كال يمكف حممو عمى جميع الببلد، إذ لك كاف ذلؾ مرادان لما بقي الكفر فييا مع حصكؿ 

مكىـ لغرض أف يككف الديف كمو هلل، فعمى ىذا القتاؿ الذم أمر اهلل بو، كأما إذا كاف المراد مف اآلية قات
التقدير لـ يمتنع حممو عمى إزالة الكفر عف جميع العالـ، ألنو ليس كؿ ما كاف  رضان لئلنساف فإنو 

 .2يحصؿ، فكاف األمر بالقتاؿ لحصكؿ ىذا الغرض سكاء حصؿ في نفس األمر أك لـ يحصؿ(
ا الكثير مف المعاني التي تجمع ما بيف الشرؾ،  كممة الفتنة في ىذه اآلية،  تحمؿ في طياتيف    

كالكفر، كاالبتبلء كاإليذاء، كاالضطياد كالعدكاف،  كالتي يجب مقاكمتيا حتى يككف الديف هلل،  كالعبادة 
عبلء كممة الديف لكي يككف ىك السائد، كأف تككف  زالة ما دكف ذلؾ مف األنداد  كا  خالصة هلل كحده،  كا 

 . في ىذه األرضالسيادة لنظاـ اهلل 
 كبالرجكع إلى كتب الفقياء القدامى نجد أنيـ ذكركا الفتنة بعدة معاني:

فنجد أف الحنفية قػالكا: أم ال تكػكف مػنيـ فتنػة لممسػمميف عػف ديػنيـ بػاإلكراه بالضػرب كالقتػؿ، كمػا كػاف 
اهلل بحانػو أىؿ مكة يفتنكف مف أسمـ بالتعذيب، حتى يرجع عف اإلسبلـ عمى ما عيرؼ في السير، فأمر 

بالقتاؿ، لكسر شككتيـ فبل يقدركف عمى تفتيف المسمـ عف دينو ، كالمقصكد ليس مجرد ابػتبلء المكمفػيف 
عػػبلء  طفػػاء ثػػائرتيـ، كا  بالجيػػاد، بػػؿ إعػػزاز الػػديف، كدفػػع شػػر الكفػػار عػػف المػػؤمنيف، ككسػػر شػػككتيـ ،كا 

  3كممة اإلسبلـ ،كىك أمر بالمعركؼ كنيي عف المنكر

                                                           
م القرشي البكرم مف ذرية أبي بكر الصديؽ، الشافعي المفسر المتكمـ،  محمد بف عمر بف الحسيف فخر الديف الراز  1

كلد سنة أربع كأربعيف كخمسمئة كتكفي سنة ست كستمئة،  ككاف مف تبلمذة محيي السنة البغكم،  كلو التفسير الكبير 
طبقات المفسريف كالمحصكؿ في أصكؿ الفقو كشرح األسماء الحسنى ك يرىا. )السيكطي،  عبد الرحمف بف أبي بكر،  

ابف خمكاف، أحمد بف محمد بف ىػ( ك)1396، مكتبة كىبة،  القاىرة،  1،  تحقيؽ عمي محمد عمر ط1/115العشريف، 
،  دار صادر،  بيركت،  1،  تحقيؽ  إحساف عباس،  ط4/252إبراىيـ،  كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 

 ـ(.1971

،  15/483سير الفخر الرازم المعركؼ بالتفسير الكبير كمفاتيح الغيب،  محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف،  تف 2
 دط،  دار إحياء التراث العربي.

. المكصمي، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد ، االختيار لتعميؿ المختار،  435-5/434ابف اليماـ ، فتح القدير ، 3
ىجرم ، دار الكتب العممية ، بيركت،  1426-ـ2005، تحقيؽ عبد المطيؼ محمد عبد الرحمف ،  3، ط 4/124

 لبناف.
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ػػدُّ ًمػػفى اٍلقىٍتػػؿً {ف الفتنػػة المقصػػكدة :ىػػي الكفر،لقكلػػو تعػػالى:كذكػػر المالكيػػة أ كأف المعتبػػر فػػي  1}كىاٍلًفٍتنىػػةي أىشى
ذلؾ، إزالة منكر الكفر، فإنو أعظـ المنكرات كمف عمـ منكرا كقدر عمى إزالتو ،كجب عميو إزالتػو ، كلقػد 

ال ألمرنػػا بقتػػؿ ال نسػػكاف، كالرىبػػاف ،كالفبلحػػيف، عقػػب القرافػػي عمػػى ىػػذا الكػػبلـ: أف ىػػذا لػػيس بسػػبب ، كا 
كنحكىـ،كأف المقصكد ىك حراسة المسمميف كصكف الديف عف اسػتيبلء المبطمػيف، كيعضػده أف مػف أمػف 

ك يرىـ مف الذككر الكارديف في ىػذا الصػدد ،ككػذلؾ مػف أذعػف بإعطػاء الجزيػة ، ثػـ  شره مف النسكاف ،
 .2عدـ تأثيمو بؿ لدفع مفسدة افتراؽ الكممةإف القتاؿ قد يجب مع تأثيـ المقاتؿ كقتاؿ الحربي ،كمع 

رّْميكفى مىا  قىاًتميكا الًَّذيفى  {كجاء في كبلـ الشافعية في قكلو تعالى :  الى ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىالى ًباٍليىٍكـً اآٍلًخًر كىالى ييحى
ػػػؽّْ ًمػػػفى الَّػػػًذيفى أيكتيػػػ ـى المَّػػػوي كىرىسيػػػكليوي كىالى يىػػػًدينيكفى ًديػػػفى اٍلحى ػػػرَّ ـٍ حى ػػػٍف يىػػػدو كىىيػػػ تَّػػػى ييٍعطيػػػكا اٍلًجٍزيىػػػةى عى كا اٍلًكتىػػػابى حى

كف ػػاً ري ، أف الػػذم يمػػـز مػػف فػػرض الجيػػاد ، كػػؼ العػػدك عػػف بػػبلد اإلسػػبلـ أف يتخطفيػػا ،لينتشػػر 3 }صى
فكه عمى ببلدىػـ ،تعػيف فػرض المسممكف فييا آمنيف عمى نفكسيـ ، كأمكاليـ ،فإف أطؿ العدك عمييـ كخا

أك يبػذلكا الجزيػة  ،ليقاتمكىـ عمى الديف حتى يسممكا طمب المسممكف ببلد المشركيف،ككذلؾ أف ي ،الجياد
،ألف اهلل فػػرض الجيػػاد لنصػػرة دينػػو ، كال يجػػكز االقتصػػار عمػػى احػػد األمػػريف، بػػؿ يجػػب الجمػػع بينيمػػا 

 .4فيذبكا عف ببلد اإلسبلـ ، كيقاتمكا عمى ببلد الشرؾ

نػػو إذا كػػاف الػػديف هلل ، ك مػػب الػػديف اإلسػػبلمي عمػػى  يػػره ، كقػػاؿ الشػػيخ ابػػف العثيمػػيف فػػي ىػػذه اآليػػة: أ
كأعطى ىؤالء الجزية عف يد كىـ صا ركف ،فيذا الػذم نريػده، فػبل نريػد إلػزاـ النػاس باإلسػبلـ، بػؿ نريػد 
أف يككف ذلؾ مف تمقاء أنفسيـ، حتى تككف كممة اهلل ىي العميا،كأف قتاؿ الكفار ىك إلخضاعيـ ألحكاـ 

 .5لزاميـ باإلسبلـ كذلؾ بأخذ الجزية منيـاإلسبلـ ، كليس إل

                                                           
 .191سكرة البقرة ، اآلية ،  1

ـ، دار الغرب،  1994،  تحقيؽ محمد حجي، د ط،  3/387القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس، الذخيرة ،  2
 بيركت.

 . 29سكرة التكبة، اآلية  3

،  1، ط 14/113رم ، الحاكم في فقو الشافعي ، الماكردم ، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البص 4
 ىجرم ، دار الكتب العممية ، بيركت ،لبناف .1414-ـ1994

ىجرم ، دار ابف  1422،  1، ط 8/59العثيميف ، محمد بف صالح بف محمد ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ،   5
 الجكزم .
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كمنيـ : محمد رشيد 1ىي االعتداءلعصر الحديث إلى أف عمة القتاؿ،ذىب عدد مف عمماء اكلذلؾ فقد 
 .7عمي عمي منصكركالمستشار  ،6كالقرضاكم ،5كسيد سابؽ ،4كىبة الزحيمي ك 3كمحمد أبك زىرة2رضا

سبلـ  ايتيا تنتيي عند منع الفتنة عف المؤمنيف أف الحركب المشركعة في اإل 8:كحجتيـ في ذلؾ
كيقيمكا دينو كىـ آمنكف عمى أنفسيـ   ،كالمؤمنات،  بترؾ إيذائيـ،  كترؾ حرياتيـ،  ليمارسكا عبادة اهلل

                                                           
1
ىجرم،  أصدرتيا 1367،  2كما بعدىا،  ط 9/665ير المنار،  تفسير القرآف الحكيـ الشيير بتفس،رشٌدمحمد،رضا

كما بعدىا،  دط 95أبك زىرة،  محمد أحمد مصطفى أحمد،  العبلقات الدكلية في اإلسبلـ،  ص دار المنار بمصر.
كما  34صالزحيمي،آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي، ىجرم،  دار الفكر العربي،  مدينة نصر. 1415-ـ 1995
القرضاكم،   ىجرم،  دار الفتح لئلعبلـ العربي.1419-ـ1999،  2،  ط3/391فقو السنة،  ؽ، سيد ، ساببعدىا.

،  مكتبة كىبة،  1،  ط43-1/41يكسؼ،  فقو الجياد دراسة مقارنة ألحكامو كفمسفتو في ضكء القرآف كالسنة،  
 ىجرم.1430 –ـ 2009القاىرة،  

لقممكني صاحب مجمة المنار كأحد رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمي مف محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف ا 2
ىػ ثـ رحؿ إلى مصر كالـز الشيخ محمد عبده كتتممذ 1282اب العمماء بالحديث كاألدب كالتفسير كلد بالقممكف سنة الكتٌ 

بلـ،  ىػ،  مف أشير آثاره مجمة المنار كتفسير القراف الكريـ. ) الزركمي،  األع1354لو. تكفي في مصر سنة 
6/126.) 

ىػ تكلى تدريس 1316محمد بف أحمد أبك زىرة، أكبر عمماء الشريعة في عصره.مكلده بمدينة المحمة الكبرل عاـ 3
ىػ. مف مؤلفاتو: أصكؿ 1394العمـك الشرعية كالعربية، كعيف عضكا لممجمس األعمى لمبحكث العممية،  كتكفي عاـ 

اإلسبلمية،  كاألحكاؿ الشخصية ك يرىا الكثير. ) الزركمي،  األعبلـ،  الفقو،  كالممكية كنظرية العقد في الشريعة 
6/25-26.) 

ـ،  درس الفقو كأصكلو كدرسو. مف كتبو: آثار الحرب في 1932كىبة بف مصطفى الزحيمي،  كلد في دمشؽ عاـ 4
ـ رحمو  2015كفي عاـ الفقو اإلسبلمي،  كالكسيط في أصكؿ الفقو،  كالفقو اإلسبلمي في أسمكبو الجديد  ك يرىا. ت

 (.shamela.wsاهلل. )المكقع الرسمي لممكتبة الشاممة 

سيد سابؽ،  أحد عمماء األزىر الذيف تخرجكا في كمية الشريعة،  كاشتغؿ في الفقو،  كىك صاحب كتاب فقو السنة  5
 .)مكقع الشيخ يكسؼ القرضاكم(.85ىػ عف عمر يناىز  1420المشيكر،  تكفي سنة 

ـ كىك أحد أعبلـ اإلسبلـ البارزيف في 1926اكم،  كلد في إحدل قرل جميكرية مصر العربية في عاـ يكسؼ القرض 6
كقد ألؼ الشيخ في مختمؼ جكانب الثقافة اإلسبلمية كتبان نيفت عمى   ،العصر الحاضر في العمـ كالفكر كالدعكة

ة ك يرىا.)مكقع الشيخ يكسؼ الخمسيف أصيمة في بابيا منيا : الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ كفقو الزكا
 (.  /www.qaradawi.netالقرضاكم

ـ،  المجمس األعمى لمشؤكف 1971ط،  .كما بعدىا،  د 171الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي،  صمنصكر، 7
 اإلسبلمية،  القاىرة.

كما بعدىا. الزحيمي  95كما بعدىا،  أبك زىرة، العبلقات الدكلية في اإلسبلـ،  ص 9/665رضا،  تفسير المنار،   8
،  1/41كما بعدىا. فقو الجياد،   3/391كما بعدىا. سيد سابؽ،  فقو السنة،   34آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي ص

 كما بعدىا. 171كما بعدىا. منصكر، عمي عمي،  الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي،  ص
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ـٍ كىالى تىعٍ {مف كؿ عدكاف،  كدليميـ في ذلؾ قكلو تعالى :  قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي تىديكا ًإفَّ المَّوى كى
 1}الى ييًحبُّ اٍلميٍعتىًديفى 

أف رجبل أتاه،  فقاؿ: يا أبا عبد الرحمف ما حممؾ عمى أف تحج كتعتمر عاما  2كما كرد عف ابف عمر
كتترؾ الجياد في سبيؿ اهلل عز كجؿ،  فقد عممت ما ر ب اهلل فيو ؟ قاؿ يا ابف أخي بني اإلسبلـ 

، كالصبلة الخمس كصياـ رمضاف،  كأداء الزكاة،  كحج البيت. قاؿ يا عمى خمس: إيماف باهلل كرسكلو
ا فى  كا بىٍينىييمى ٍؤًمًنيفى اٍقتىتىميكا فىأىٍصًمحي ٍف طىاًئفىتىاًف ًمفى اٍلمي ًإٍف أبا عبد الرحمف أال تسمع ما ذكر اهلل في كتابو } كىاً 

مىى اأٍليٍخرىل فىقىاًتميكا الًَّتي تىٍبغً  كا بىٍينىييمىا بىغىٍت ًإٍحدىاىيمىا عى تَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر المًَّو فىًإٍف فىاءىٍت فىأىٍصًمحي ي حى
 } ًباٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى

يىكيكفى الدّْيفي 3 تَّى الى تىكيكفى ًفٍتنىةه كى ـٍ حى قىاًتميكىي كقكلو تعالى } كى
وكان اإلسالم قميال، فكان الرجل يفتن -صمى اهلل عميو و سمم - : فعمنا عمى عيد رسول اهللقاؿ4}ًلمَّوً 

ما يعذبونو، حتى كثر اإلسالم، فمم تكن فتنة ، قاؿ : فما قكلؾ في عمي في دينو،  إما قتموه،  وا 
كعثماف ؟ قاؿ أما عثماف فكأف اهلل عفا عنو،  كأما أنتـ فكرىتـ أف تعفكا عنو، كأما عمي فابف عـ رسكؿ 

 . 6،  كأشار بيده فقاؿ ىذا بيتو حيث تركف5كختنو- عميو ك سمـ صمى اهلل-اهلل 
،  كعبد 9،  كسيد قطب8كمنيـ:أبك األعمى المكدكدم 7بينما ذىب فريؽ آخر إلى أف العمة ىي الكفر   

صمى اهلل عميو كسمـ ) أمرت أف أقاتؿ –اهلل بف صالح العمي. كحجتيـ في ذلؾ اآليات السابقة،  كقكلو 
                                                           

 .190سكرة البقرة،  اآلية،   1

لخطاب بف نفيؿ القرشي العدكم،  أسمـ مع أبيو كىك صغير لـ يبمغ الحمـ،  كلد سنة ثبلث مف عبد اهلل بف عمر بف ا 2
المبعث النبكم كمات سنة أربع كثمانيف. ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ،  كعف ببلؿ،  كرافع بف خديج،  ك يرىـ،  

ـ ك يرىـ.)ابف األثير، اسد الغابة،  كركل عنو أسمـ مكلى عمر بف الخطاب،  كبسر بف سعيد المدني  كابنو سال
 (.334-15/333( ك)المزم تيذيب الكماؿ،  4/156( ك )ابف حجر،  اإلصابة،  3/336

 .9سكرة الحجرات،  اآلية،   3

 .193سكرة البقرة،  اآلية،   4

 (.1/354الختف: أبك امرأة الرجؿ )الزمخشرم، الفائؽ في  ريب الحديث  5

 (. 4243تفسير،   باب ) كقاتمكىـ حتى ال تككف فتنة (،  رقـ الحديث ) صحيح البخارم،   كتاب ال 6

7
العمي،  الحرب في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي العاـ،   كما بعدىا. 18رسالة في الجياد،  صالمكدكدم، 

 كما بعدىا.740ص

اليند،  كأصدر مجمة ترجماف القرآف ىػ(،  اإلماـ الداعية العبلمة،  كلد في  1399-1321أبك األعمى المكدكدم ) 8
الشييرة،  كانتخب أكؿ رئيس لمجماعة اإلسبلمية،  كقد حككـ كسجف،  مف كتبو المترجمة إلى العربية : احذركا مخطط 
الييكد،  كاألسس األخبلقية لمحركة اإلسبلمية ك يرىا. )يكسؼ، محمد خير بف رمضاف بف إسماعيؿ،  تكممة معجـ 

 ىػ(.1418،  دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  بيركت، 1ط  ،85-1/84المؤلفيف، 

ىػ،  انضـ إلى جماعة اإلخكاف المسمميف كترأس قسـ 1324سيد قطب بف إبراىيـ،  مفكر إسبلمي مصرم كلد عاـ  9
الفني في ىػ ككتبو كثيرة منيا : العدالة اإلجتماعية في اإلسبلـ كالتصكير 1387نشر الدعكة كسجف معيـ، أعدـ عاـ 

 (.148-3/147القراف كفي ظبلؿ القراف.) الزركمي،  األعبلـ،  
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شيدكا أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسكؿ اهلل كيقيمكا الصبلة كيؤتكا الزكاة فإذا فعمكا ذلؾ الناس حتى ي
 . 1عصمكا مني دماءىـ كأمكاليـ إال بحؽ اإلسبلـ كحسابيـ عمى اهلل(

ر معنى الفتنة عمى الفتنة في الديف بالتعذيب كضركب اإليذاء     بيد أف الشيخ محمد رشيد رضا قصى
ا فعمكا عندما كاف ليـ القكة كالسمطاف في مكة حتى أخرجكا المسمميف منيا ألجؿ ألجؿ تركو،  كم

كجممة حتى يككف الديف كمو هلل : أم ال يستطيع أحد أف  ،دينيـ ثـ صاركا يأتكف لقتاليـ في دار اليجرة
ألثر الكارد عف كاستدؿ با  ،يفتف أحدان عف دينو ليكرىو عمى تركو إلى ديف الميكره لو فيتقمده تقيةن كنفاقان 

 .2الذم ذكرتو مسبقا ابف عمر
كلعؿ الناظر في كتب العمماء عمى اختبلفيـ في معنى الفتنة،  يرل أف تشريع الحرب في اإلسبلـ،  
عبارة عف مرحمة أخيرة مف مراحؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  كليس تشريعا مستقبل بذاتو،  

صبر كالصفح  حتى انتيت إلى الحرب،  ثـ عادت إلى بؿ ىك مرحمة في سمسمة طكيمة بدأت بال
 األصؿ كىك الدعكة إلى الديف بمعركؼ.

 ،فمف ذىب إلى أف الفتنة ىي العدكاف،  فبل شؾ،  بأف ىذه فتنة ال بد كأف تيدفع حتى كلك باألركاح 
ا ييشعر بو ،  كم3كالعدكاف بكؿ أشكالو،  كليس فقط العدكاف الذم يشنو الكفار عمى المسمميف في دارىـ

كبلـ الشيخ محمد رشيد رضا المذككر آنفا،  كمف قاؿ بأنيا الكفر  فيذا إطبلؽ ال بد لو مف تقييد،  
: بأف مف أمف شره مف النسكاف، ك يرىـ مف الذككر الكارديف في  4كدليؿ ذلؾ كما جاء في كبلـ القرافي

 ، 5ىذا الصدد،  ككذلؾ مف أذعف بإعطاء الجزية،  فبل نقاتميـ 

                                                           
(،  25صحيح البخارم،   كتاب اإليماف،  باب ) فإف تابكا كأقامكا الصبلة كآتكا الزكاة فخمكا سبيميـ ( رقـ الحديث )  1
1/17. 

 . 9/665تفسير المنار،  رضا ، 2

 ىجرم،  دار األرقـ.1406-ـ1986،  2،  ط34جياد،  صياسيف،  محمد نعيـ،  افتراءات حكؿ  ايات ال 3

شياب الديف أبك العباس أحمد بف إدريس القرافي الصنياجي المصرم،  اإلماـ العالـ الفقيو األصكلي،  مالكي، مف  4
،  كشرح التيذيب،   تآليفو : التنقيح في أصكؿ الفقو مقدمة لمذخيرة كشرحو،  كالعقد المنظـك في الخصكص كالعمـك

مخمكؼ،  محمد بف ىػ. ) 684شرح المحصكؿ،  كالذخيرة في مذىب مالؾ ك يرىا،  تكفي في جمادل اآلخرة سنة ك 
ىػ(. 1424،  دار الكتب العممية،  لبناف،  1،  ط1/270محمد بف عمر، شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية،  

تركي مصطفى،  دط،   -تحقيؽ أحمد األرناؤكط ، 6/147الصفدم،  خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل،  الكافي بالكفيات، ك)
 ىػ(.1420دار إحياء التراث بيركت، 

 .3/387الذخيرة،   5
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ذا كاف أصؿ القتاؿ المشركع ىك الجياد، كمقصكده ىك أف يككف  1قكؿ ابف تيميةكي في ىذا الصدد:  كا 
الديف هلل ككممة اهلل ىي العميا،  فمف امتنع مف ىذا قكتؿ باتفاؽ المسمميف،  كأما مف لـ يكف مف أىؿ 

، كنحكىـ،  فبل 2الزمفكالشيخ الكبير،  كاألعمى ك  ،الممانعة كالمقاتمة كالنساء، كالصبياف،  كالراىب
يقتؿ إال أف يقاتؿ بقكلو أك فعمو،  ألف القتاؿ ىك لمف يقاتمنا إذا أردنا إظيار ديف اهلل،  كما قاؿ تعالى: 

ـٍ كىالى تىٍعتىديكا ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلميٍعتىًديفى { قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي  تعالى أباح ،  كذلؾ أف اهلل3}كى
:أم أف  4}كىاٍلًفٍتنىةي أىشىدُّ ًمفى اٍلقىٍتؿً {مف قتؿ النفكس ما ييحتاج إليو في صبلح الخمؽ،  كما قاؿ تعالى:

ف كاف فيو شر كفساد ففي فتنة الكفار مف الشر كالفساد ما ىك أكبر منو  فمف لـ يمنع  القتؿ كا 
 .5عمى نفسوالمسمميف مف إقامة ديف اهلل،  لـ تكف مضرة كفره إال 

: بأف القتاؿ شرع في اإلسبلـ لدفع الفتنة عف المؤمنيف في  6كأختـ بكبلـ الشيخ محمد نعيـ ياسيف 
أك تمثمت في   ،األرض كميا،  سكاء كانت ىذه الفتنة عدكاف يشنو الكفار عمى المسمميف في دارىـ

سبلـ،  أك يريدكف الدخكؿ ضغكط مادية أك معنكية يتسبب بيا الكفار عمى أكلئؾ الذيف يدخمكف في اإل
فيو كىـ في ديار الكفر،  كما شرع لتحرير العباد مف الضغكط كاإلكراه الذم يمنعيـ مف اختيار 
عقائدىـ بحرية  كال يتحقؽ ذلؾ إال بتحطيـ مراكز القكل الكافرة التي ىي مصدر تمؾ الضغكط 

نما يريد أف يأخذ منيـ القكة،  ألنيا فاإلسبلـ ال يسعى لمحك الكفار مف األرض كما يزعـ المفتركف،  كا  
إف بقيت في أيدييـ كانت الفتنة،  فالقتاؿ ليس مكجيا ضد األفراد بأعينيـ،  كال إلجبار أحد عمى 

                                                           
أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ الحراني، ابف تيمية الشيخ اإلماـ العالـ المفسر الفقيو  1

ىػ،  كلو مصنفات كثيرة منيا : الفتاكل كاإليماف 728ة دمشؽ سنة المجتيد،  كلد سنة إحدل كستيف،  كمات معتقبل بقمع
 (.144-1/143(ك)الزركمي،  األعبلـ،  7/12كالجمع بيف النقؿ كالعقؿ ك يرىا الكثير )الصفدم، الكافي بالكفيات 

 .13/199زمف: أم مبتمى بيف الزمانة،  كالزمانة : العاىة،  كالجمع زمنى ابف منظكر، لساف العرب  2

 .190سكرة البقرة،  اآلية،   3

 .191سكرة البقرة،  اآلية،   4

 ،  دط  دار المعرفة. 1/159أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني،  السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية،   5

الشريعة في  ـ،  دٌرس في كمية1943محمد نعيـ عبد السبلـ ابراىيـ ياسيف،  كلد في مدينة سمفيت في فمسطيف عاـ  6
الجامعة األردنية كفي جامعة قطر كفي جامعة الككيت ك يرىا،  كمف كتبو المنشكرة : كتاب االيماف،  ككتاب الجياد " 

 ميادينو كأساليبو"،  كنظرية الدعكة ك يرىا،  كلو العديد مف البحكث كالمقاالت كالتقارير المنشكرة ك ير المنشكرة                   
 (. .alhdeeth.com/vb/ahlwwwالحديث ) ممتقى أىؿ
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اعتناؽ اإلسبلـ،  بؿ ىك قتاؿ ضد األنظمة التي تقكـ عمى أساس العبكدية لمبشر،  أما األفراد 
 1ما يسيمكف في المدافعة عف تمؾ األنظمة. فالمقاتمكف المسممكف ال يتعرضكف ليـ إال بقدر

جاء في مغني المحتاج ما قالو الشافعية )كجكب الجياد كجكب الكسائؿ ال المقاصد إذ المقصكد 
بالقتاؿ: إنما ىك اليداية كما سكاىا مف الشيادة،  كأما قتؿ الكفار فميس بمقصكد حتى لك أمكف اليداية 

 .2الجياد( بإقامة الدليؿ بغير جياد كاف أكلى مف
ىي آخر حمقة في سمسمة طكيمة كممتدة مف الدعكة  -القتاؿ ضد النظاـ الكافر  –كلعؿ ىذه المرحمة 

بالمعركؼ ، فمـ أجد في كتب المفسريف ، فضبل عف الفقياء أف سبب الحرب ىك الكفر لذاتو ، بؿ 
ألمر إعبلف الحرب ، كاف السبب ىك الكفر مقترنا بعدد مف التصرفات كالصفات التي تحتـ عمى كلي ا

كضركرة ال مناص عنيا مف أجؿ العكدة بالبشرية بمجمكعيا إلى دائرة األمف كالسبلـ ، كىذا ما سنراه 
 جميا ككاضحا ، في األىداؼ المرسكمة لمحرب في الشريعة اإلسبلمية .

 
 المطمب الثاني: أىداف الحرب من الناحية الشرعية

 ،الناحية الشرعية، تحكميا أىداؼ سامية،  ك ايات نبيمة أف الحرب مف كبناءن عمى ما تقدـ يتضح
 كيمكف تقسيميا إلى ثمانية أىداؼ كىي حسب التسمسؿ في أىميتيا:

الدفاع عف الدعكة اإلسبلمية كحرية انتشارىا، فمقد أرسؿ اهلل نبيو محمدان ىاديان لمبشرية بكامميا،  .1
ٍمنىاؾى ًإالَّ {ف عالمي، كما قاؿ تعالى: كبيذا يختمؼ اإلسبلـ عف  يره مف األدياف،  في أنو دي مىا أىٍرسى كى

نىًذيرنا كبما أف اإلسبلـ مكجو إلى البشرية بكامميا،  لذا يجب أف تفتح لو األبكاب ،  3}كىافَّةن ًلمنَّاًس بىًشيرنا كى
–كأف تزاؿ مف كجيو السدكد،  لكي يصؿ إلى البشرية بكامميا،  كىذه الميمة تقع عمى عاتؽ النبي

 كخمفائو كعمى أفراد األمة اإلسبلمية جميعان. -اهلل عميو كسمـ صمى 
مف اختيار العقيدة التي  ـكتمكني إرادة الناسكيمكف كصؼ ىذه الحرب بالحرب التحريرية، ألنيا تحرر 

أك رىبة منيـ، كال يككف ذلؾ إال بإزالة حكـ الطغاة، كقد جاء في قكلو  ـدكف ضغط مف حكامي ؤكفيشا
الىييـٍ {عمى الفئة المستيدفة في القتاؿ:تعالى ما يدؿ  ؿَّ أىٍعمى دُّكا عىٍف سىًبيًؿ المًَّو أىضى كا كىصى ،  4}الًَّذيفى كىفىري

                                                           
 . 34-27افتراءات حكؿ  ايات الجياد،  ص 1

 ،  دط،  دار الفكر،  بيركت.4/210الشربيني،  محمد الخطيب،  مغني المحتاج،   2

 .28سكرة سبأ،  اآلية،   3

 1سكرة محمد،  اآلية 4
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فاآلية تبيف أف الفئة المستيدفة، ىي التي جمعت كصفيف معان كىما: الكفر كالصد عف سبيؿ اهلل، 
مميف، كقير الدعكة كمنع الناس أف كىؤالء ىـ كبراء القـك كطكا يتيـ ممف يحشدكف الجيكش لمكيد بالمس

ـٍ {، كقد قاؿ تعالى: 1يتكاصمكا معيا بالكسائؿ السممية فىقىاًتميكا أىًئمَّةى اٍلكيٍفًر ًإنَّييـٍ الى أىٍيمىافى لىييـٍ لىعىمَّيي
 .2}يىٍنتىييكفى 

 :3الجياد دفاعان عف النفس .2
كيجب ذلؾ بالمعنى الكاسع ليذا   كالمقصكد بذلؾ الدفاع عف النفس عمى المستكييف الفردم كالجماعي،

فىمىًف {التعبير حيث أنو يشمؿ الدفاع عف الكطف كاألرض كالعرض كالماؿ كالشرؼ،  كما يقكؿ تعالى: 
ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى  مىٍيكي ا اٍعتىدىل عى مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مى ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي  4}اٍعتىدىل عى

 -ر العدكاف أيان كاف شكميا كمكضكعيا كما فعؿ النبي حيث أف فعؿ االعتداء يشمؿ ىنا جميع مظاى
 6لتأديب المعتديف عمى دحية الكمبي 5عندما بعث جيشان عمى رأسو زيد بف حارثة –صمى اهلل عميو كسمـ

 .7في سمبو ما معو مف ماؿ
قمع الفتنة ضد المسمميف، كىك نكع مف الدفاع عف النفس عبر الدفاع عف الدعكة اإلسبلمية  .3

ا،  كبالر ـ مف أف اليدؼ النيائي مف الفتنة ىك جعؿ المسمميف يرتدكف كيعكدكف إلى الشرؾ،  كمعتنقيي

                                                           
مد أحمد المبيض،  ثقافة السبلـ عند . المبيض،  مح158-156اليندم، الحرب كالسبلـ في دكلة اإلسبلـ،  ص 1

ىجرم، مؤسسة المختار،  القاىرة. الزحيمي،  آثار الحرب،  1431-ـ2010،  1،  ط322-321رسكؿ اإلسبلـ،  ص
 . 106ص

 .12سكرة التكبة،  اآلية،   2

 ىجرم،  دار1417-ـ1996،  2،  ط649-640ىيكؿ،  محمد خير،  الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية،  ص 3
 . 90،  أبك زىرة،  العبلقات الدكلية في اإلسبلـ،  ص158البيارؽ. اليندم،  الحرب كالسبلـ في دكلة اإلسبلـ،  ص

 .194سكرة البقرة،  اآلية،   4

زيد بف حارثة بف شراحيؿ بف عبد كد كيكنى أبا أسامة،  كىك مكلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كحٌبو،  أمره النبي  5
و كسمـ عمى  زكة مؤتو كاستشيد فييا كىك ابف خمس كخمسيف سنة  ركل عنو أنس،  كالبراء بف عازب،  صمى اهلل عمي

( ك )ابف حجر، اإلصابة،  2/350كابف عباس،  كابنو أسامة بف زيد )ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 
2/497-498.) 

دان كما بعدىا،  ككاف جبريؿ يأتي النبي صمى اهلل عميو دحية بف خميفة بف فركة الكمبي صاحب رسكؿ اهلل شيد أح 6
لى خبلفة معاكية. ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كركل عنو خالد بف يزيد بف إكسمـ في صكرتو أحيانان كقد عاش 

اإلصابة،   ( ك )ابف حجر،2/197معاكية، كعامر الشعبي،  كعبد اهلل بف شداد بف الياد ك يرىـ)ابف األثير، أسد الغابة 
 (.8/474( ك)المزم، تيذيب الكماؿ،  2/323

 ط،  عالـ الكتب،  بيركت..،  د86/ 1الكاقدم،  أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد،  المغازم،  7
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إال أف المقصكد ىك الكسائؿ التي تصاحبيا بحيث تتحقؽ الفتنة،  في جميع األعماؿ التي تستيدؼ 
د فتنة المسمـ عف دينو سكاء تحقؽ ذلؾ اليدؼ أك ال،  كبيذا تشمؿ الفتنة جممة أعماؿ االضطيا

ٍف أىٍظمىـي ًممٍَّف مىنىعى مىسىاًجدى المًَّو أىٍف ييٍذكىرى ًفييىا {كالتعذيب كاإلكراه المادم كالمعنكم،  فقد قاؿ تعالى:  مى كى
ـٍ ًفي الدٍُّنيىا ًخٍزمه كى  اًئًفيفى لىيي ميكىىا ًإالَّ خى ـٍ أىٍف يىٍدخي رىاًبيىا أيكلىًئؾى مىا كىافى لىيي سىعىى ًفي خى ًفي اآٍلًخرىًة لىييـٍ اٍسميوي كى

 .1}عىذىابه عىًظيـه 
ـٍ شىٍيئنا  {تأديب ناكثي العيد،  يقكؿ تعالى : .4 ككي ـٍ يىٍنقيصي ًإالَّ الًَّذيفى عىاىىٍدتيـٍ ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ثيَـّ لى

ـٍ ًإفَّ المَّوى يي  ـٍ ًإلىى ميدًَّتًي ٍيدىىي ـٍ عى دنا فىأىًتمُّكا ًإلىٍيًي ـٍ أىحى مىٍيكي كا عى ـٍ ييظىاًىري لى ،  فيذه 2}ًحبُّ اٍلميتًَّقيفى كى
اآلية تشير صراحةن إلى احتراـ عيكدىـ كعدـ التحمؿ منيا إال في حاالت محددة حصران 

 باآلية السابقة كىي:
  عدـ التزاـ المشركيف بأحد التزاماتيـ الكاردة في العيد 
 ميف نقض العيد فعميان مف قبؿ المشركيف المعاىديف كذلؾ بالتحالؼ مع أحد أعداء المسم

 ضدىـ.
الدفاع عف األقميات اإلسبلمية، فمممسمميف الحؽ بالتمتع بحقكقيـ األساسية كأكليا ممارسة  .5

شعائرىـ الدينية بكؿ حرية في أم بمد كانكا فيو،  حتى كلك كانكا أقمية في ىذا البمد،  
اىىدي {كالمستند الشرعي لذلؾ قكلو تعالى :  كا كىجى ري ـٍ ًفي ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىىىاجى ـٍ كىأىٍنفيًسًي كا ًبأىٍمكىاًلًي

كا  ـٍ يييىاًجري لى ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو كىالًَّذيفى آمىنيكا كى يي كا أيكلىًئؾى بىٍعضي ري نىصى ٍكا كى ـٍ سىًبيًؿ المًَّو كىالًَّذيفى آكى ا لىكي مى
ـٍ ًفي الدّْ  ككي ري ًف اٍستىٍنصى كا كىاً  تَّى يييىاًجري ـٍ ًمٍف شىٍيءو حى يىًتًي مىى قىٍكـو ًمٍف كىالى ـي النٍَّصري ًإالَّ عى يًف فىعىمىٍيكي

بىٍينىييـٍ ًميثىاؽه كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى بىًصيره  ـٍ كى فإذا أجبرت الظركؼ أفراد ىذه األقميات  3}بىٍينىكي
اإلسبلمية عمى البقاء في ديار الكفر،  فإف المسمميف في دار اإلسبلـ يبقكف ممزميف 

نيـ،  إال إذا كاف ىناؾ ميثاؽ بيف دار اإلسبلـ كحاكـ الدار التي بنجدتيـ،  كرفع األذل ع
 .4يتبعكنيا يمنع مثؿ ىذا التدخؿ

                                                           
 .114سكرة البقرة،  اآلية،   1

 .4سكرة التكبة،  اآلية،   2

 .72سكرة األنفاؿ،  اآلية،   3

 .161ة اإلسبلـ،  صاليندم،  الحرب كالسبلـ في دكل 4
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فقد حث اهلل سبحانو كتعالى في كتابو الكريـ عمى دفع   ،نجدة المظمكميف كالمستضعفيف  .6
لقكلو تعالى:  ،كمعاكنة المستضعفيف كالمساكيف،  ألف في ذلؾ إعبلء لكممة اهلل ،الظمـ

اًؿ كىالنّْسىاًء كىاٍلًكٍلدىاًف الًَّذيفى يى كى { ـٍ الى تيقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىاٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًمفى الرّْجى ا لىكي قيكليكفى مى
ًليِّا كىاٍجعىٍؿ لىنىا مً  بَّنىا أىٍخًرٍجنىا ًمٍف ىىًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّاًلـً أىٍىمييىا كىاٍجعىٍؿ لىنىا ًمٍف لىديٍنؾى كى ٍف لىديٍنؾى رى

 .1}نىًصيرنا
إذا اقترنت   ،كلعؿ ما يزيد ىذا األمر خطكرة  ،القضاء عمى أعماؿ الحرابة كاإلفساد .7

لما يتبع ذلؾ مف خطكرة عظيمة عمى أمف   ،الحرابة كاإلفساد بحمؿ السبلح ضد الدكلة
زىاءي {،  كليذا فقد أ مظ اهلل في عقكبة ىذه الجريمة لقكلو تعالى : 2اإلسبلـ كالمسمميف إنَّمىا جى

مَّبيكا أىٍك تيقىطَّ  يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييقىتَّميكا أىٍك ييصى اًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كى ـٍ الًَّذيفى ييحى عى أىٍيًديًي
لىيي  ـٍ ًخٍزمه ًفي الدٍُّنيىا كى ؼو أىٍك ييٍنفىٍكا ًمفى اأٍلىٍرًض ذىًلؾى لىيي ـٍ ًمٍف ًخبلى مييي ـٍ ًفي اآٍلًخرىًة عىذىابه كىأىٍرجي

 .3}عىًظيـه 
الكقكؼ في كجو الحركب األىمية بيف المسمميف، فحرمة دماء المسمميف عظيمة، فقد حـر  .8

اإلسبلـ كؿ ما يؤدم إلى سفؾ الدماء مف قبؿ المسمميف أنفسيـ، كقد كاجو القرآف قبؿ 
ب الحكـ الشرعي أربعة عشر قرنان إمكانية كقكع حرب بيف طائفتيف مف المسمميف، كرت

المتحاربيف  كىك محاكلة اإلصبلح بيف اإلخكة ،الذم يجب إتباعو في مثؿ ىذه الحالة
ميكفى  {:تنفيذان لقكلو تعالى ـٍ تيٍرحى ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى لىعىمَّكي ٍيكي كى كا بىٍيفى أىخى ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي ، 4}ًإنَّمى

كنعمت، كأما إذا تطكر الخبلؼ إلى االقتتاؿ،  فإف ىذا فإذا نجحت محاكلة اإلصبلح فييا 
، كما جاء 5يمقي عمى بقية المسمميف  ير المشتركيف في الحرب كاجبات أساسية كمتدرجة

مىى {في سياؽ اآلية: ا فىًإٍف بىغىٍت ًإٍحدىاىيمىا عى كا بىٍينىييمى ٍف طىاًئفىتىاًف ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى اٍقتىتىميكا فىأىٍصًمحي كىاً 
كا بىٍينىييمىا ًباٍلعىٍدًؿ اأٍلي  تَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر المًَّو فىًإٍف فىاءىٍت فىأىٍصًمحي ٍخرىل فىقىاًتميكا الًَّتي تىٍبًغي حى

 .6}كىأىٍقًسطيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى 
                                                           

 .75سكرة النساء،  اآلية،   1

 .163اليندم،  الحرب كالسبلـ في دكلة اإلسبلـ،  ص 2

 .33سكرة المائدة،  اآلية،  3

 .10سكرة الحجرات،  اآلية،   4

 .1/442القرضاكم،  فقو الجياد،   5
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 المطمب الثالث: أىداف الحرب من الناحية الدولية:
ات ما قبؿ اإلسبلـ يجد أنيا تتمحكر حكؿ عدة أسباب كمف أىميا: إف الناظر في تاريخ الصراع      

السعي كراء المنافع المادية،  كحب السيادة كيندرج تحتيا العديد مف األسباب،  كالحاجة الضركرية 
المعاشية كغزكات القبائؿ العربية حيف كانت تشح عمييـ المكارد، ككذلؾ الطمع كاالستكثار، كالردع 

ف قكـ الحرب عمى آخريف لمجرد إثبات القكة كردع الخصـك عف التفكير في االعتداء كاإلرىاب حيف يش
ككذلؾ الثأر كفرض السيطرة عمى اآلخريف، كبعض المفاىيـ الجاىمية المحٌرضة عمى القتاؿ  ،عمييـ

كسرعة تدمير  ،كاليد العاممة الرخيصة بضرب الٌرؽ عمى المغمكبيف ،كالحصكؿ عمى الفكائد المادية
 .1كتبني مبدأ الغاية تبرر الكسيمة،  مع إضفاء صفة القداسة عمى العنؼ ،كات الثر 
كلقد استمر ىذا األمر حتى بعد اإلسبلـ عند الدكؿ التي ال تديف باإلسبلـ، ككانت الحرب في نظر    

رجاؿ السياسة عمبلن مشركعان دائمان،  مف حؽ الدكلة اإلتياف بو عندما ترل المصمحة في ذلؾ بؿ ذىب 
 .2البعض إلى أبعد مف ذلؾ بأف الحرب ليا دائمان ما يبررىا

حاطتو بالقيكد التي  لذلؾ اتجيت الجيكد إلى الحد قانكنان مف سمطاف الدكلة في االلتجاء إلى الحرب، كا 
تحكؿ دكف استعماؿ الحؽ في الحرب في  ير حالة الضركرة القصكل،  كقد ظير ذلؾ بعد الحرب 

 3تككف الحرب مشركعة في حالتيفلو عيد عصبة األمـ كمف ثـ ميثاؽ باريس العالمية األكلى فيما سجم
 .حالة الحرب الدفاعية 
  حالة االلتجاء إلى الحرب مف أجؿ نزاع سبؽ عرضو عمى مجمس العصبة كلـ يصدر فيو

 قرار بإجماع اآلراء.
ىذه  ـ بمحاكلة إلقرار تحريـ الحرب بصفة عامة، كأسفرت1924ثـ قامت العصبة في سنة    

المحاكلة عف بركتكككؿ جنيؼ،  كفيو أعمنت الدكؿ األعضاء اعتبار الحرب العدكانية جريمة دكلية،  
 .4لكف ىذا البركتكككؿ سقط بعد إقراره بقميؿ لعدـ اجتماع العدد الكافي مف التصديقات لنفاذه

ستعماؿ القكة في كبعد الحرب العالمية الثانية أعمنت األمـ المتحدة في ميثاقيا عف تحريـ ا     
العبلقات الدكلية،  كأعطت مجمس األمف حؽ التدخؿ في أم نزاع يخشى منو قياـ حرب كأف ىناؾ 

                                                           
-14. ىيكؿ، الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية،  ص282-281صالمبيض،  ثقافة السبلـ عند رسكؿ اإلسبلـ،   1

 ،  مف كتاب الحركب اإلقميمية كالمحمية104. الدجاني، أحمد صدقي، تأمبلت في الحركب اإلقميمية كالمحمية، ص30

 .782أبك ىيؼ،  القانكف الدكلي العاـ،  ص 2

 .785المصدر نفسو،   3

 .786المصدر السابؽ،  ص 4
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حالة كاحدة تككف فييا الحرب مشركعة كفقان ألحكاـ الميثاؽ كىي حالة الحرب التي تدخؿ فييا الدكلة 
 . 1مضطرة دفعان العتداء كاقع عمييا 

 :2داء فقد ذكر الميثاؽ حاالت منياأما بالنسبة لتحديد حالة االعت
  ،إذا أمعنت إحدل الدكؿ في العدكاف،  كلـ تفمح كافة الكسائؿ السممية لردىا عف مزاكلتو .1

جاز في ىذه الحالة أف يتخذ مجمس األمف كافة اإلجراءات لصد العدكاف،  كلك أدل ذلؾ 
 إلى استخداـ القكة المسمحة.

إذا قامت  –ايطاليا كألمانيا كالياباف  –كؿ المعادية رد عدكاف دكؿ المحكر أك ما يسمى بالد .2
 بأم عمؿ حربي.

سكاء مباشرة أك عف   ،قياـ مجمس األمف باتخاذ إجراءات القمع لحفظ السمـ كاألمف الدكلي .3
 طريؽ التنظيمات اإلقميمية.

ساحة إال أف األمـ المتحدة لـ تستطع أف تخرج ىذا اإلنجاز إلى حيز الكجكد ككاقع عممي عمى ال 
 -الفيتك -كذلؾ لتضارب مصالح الدكؿ الكبرل المؤسسة لييئة األمـ التي تممؾ حؽ النقض   ،الدكلية

ف كاف قرار حؽ  حيث يحؽ ليا استخداـ ىذا الحؽ تجاه أم قرار يتعارض مع مصالحاىا كأىدافيا كا 
نصاؼ كعدؿ  .3كا 

القانكف في الجممة كالتي مف  كمف ىنا ظمت أىداؼ الحرب في العصر الحديث كأىدافيا قبؿ قياـ ىذا
 :4أىميا
 حب السيطرة كالسيادة المصحكب بالشعكر بالتفكؽ العنصرم عمى اآلخريف. .1
 الدكافع االقتصادية. .2
المصالح الحيكية كىي كؿ ما يتصؿ بحؽ سيادة الدكلة مف قريب كمف بعيد، كيقـك ىذا المبدأ  .3

كافرىا ألم كائف حؽ في فرض أمر عمى أف لكؿ دكلة حؽ السيادة المطمقة التي ال يككف مع ت
ف كانت ىيئة دكلية معترؼ بيا كقد أدل   ،ما عمى الدكلة بطريؽ مباشر أك  ير مباشر كا 

                                                           
 .789القانكف الدكلي العاـ،  صأبك ىيؼ،   1

-51. أبك ىيؼ، القانكف الدكلي العاـ، مف ممحؽ في ميثاؽ األمـ المتحدة، مادة )127الزحيمي،  آثار الحرب،  ص 2
 .939-938(،  ص53

 .786أبك ىيؼ،  القانكف الدكلي العاـ،  ص 3

،  450-444انكف الدكلي العاـ،  صالعمي، عبد اهلل بف صالح بف حسيف،  الحرب في الشريعة اإلسبلمية كالق 4
 ىجرم.1405جامعة أـ القرل بمكة المكرمة،  رسالة دكتكراه في الفقو المقارف،  إشراؼ الدكتكر محمد شعباف حسيف،  
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التمسؾ بما يسمى بالمصالح الحيكية إلى قياـ حركب كثيرة في العصر الحديث لمدفاع عف 
 ىذه المصالح كفي كثير مف األحياف ينقمب الدفاع إلى ىجكـ.

 ي كذلؾ بأف تتساكل الدكؿ مف حيث القكة كالنفكذ رعايةن لممصالح الدكلية.التكازف الدكل .4
حيث تحاكؿ بكؿ ما  ،خاصة إذا تبنت قكة مسمحة ىذا المذىب أك ذاؾ ،الصراع المذىبي .5

ف كٌمؼ ذلؾ الكثير مف الدماء  أكتيت مف قكة أف تككف السيادة لممذىب الذم تتبناه كا 
قد ناقشو العديد مف الكتٌاب   ،الحركب كبخاصة في العصر الحديثإال أف األىداؼ التفصيمية الندالع 

إال أف عمؽ األىداؼ كأبعادىا بشكؿ دقيؽ قد تحٌدث فيو مايكؿ كمير األستاذ في عدد   ،في الحركب
كالذم كاف مديران لبرنامج الشؤكف العسكرية كنزع السبلح في معيد الدراسات  ،مف الكميات األمريكية

إلى أف أىـ كأكؿ سبب الندالع الحركب في السياسة   ،طف،  كقد خمص في بحثوالسياسية في كاشن
ىي ضماف كصكؿ الدكؿ العظمى إلى مخزكنات ما كراء البحار مف المكارد   ،العسكرية األمريكية

ككجية النظر   ،كقد أصبح ذلؾ السمة البارزة عمى نحك متزايد لمسياسة األمنية ليذه الدكؿ  ،الحيكية
فبل بد مف االحتفاظ بحرية الكصكؿ إلى   ،المصالح االقتصادية كاألمنية ال انفصاؿ بينيما في ذلؾ أف

اإلمدادات، كالقكة العسكرية ىي كحدىا التي تستطيع ضماف ذلؾ، كتنفيذان ليذه السياسة تقكـ كزارة 
لتخطيط الدفاع بنشر قكات إضافية ألجؿ عمميات مكسعة في مناطؽ  نية بالمكارد، فيي التي تحكـ ا

االستراتيجي،  فمف الكاضح أنو مف  ير الممكف تفسير القكل المحركة لشؤكف األمف العالمي بدكف 
 .1االعتراؼ باألىمية المحكرية لممنافسة عمى المكارد

كىذا ليس المصدر الكحيد لمصراع في القرف الحادم كالعشريف،  بؿ ىناؾ عكامؿ أخرل،  مف الظمـ 
كىذا يحٌرض عمى استخداـ القكة العسكرية عندما يتيدد الخطر  سياسية،االقتصادم،  كالمنافسة ال

الكصكؿ إلى اإلمدادات الرئيسية،  كلعؿ المناطؽ القميمة مف العالـ التي ال تزاؿ تحتكم مخزكنات ىامة 
مف المكارد الحيكية سكؼ تكتسب بشكؿ تمقائي أىمية إستراتيجية زائدة،  كمف الكاضح أف أم عدـ 

فكضى في ىذه المناطؽ الحساسة،  يمكف أف يعيؽ التدفؽ ليذه المكارد ما يستدعي بالتالي  استقرار أك
تدخبلن خارجيان، كلذلؾ فإف االحتماؿ النسبي ألرجحية الصراع  يككف مرتبطان ارتباطان كثيقان بجغرافية 

كؿ ىذا االضطراب تكزع المكارد الحيكية،  كبالبيئة السياسية في المناطؽ المنتجة،  كالمركز السطحي ل
ىك بالطبع الشرؽ األكسط،  كمف الكاضح أف ىذه العكامؿ الرئيسية مف سياسة أمف النفط كالقكل 

                                                           
كما بعدىا. ترجمة عدناف حسف،   12الحركب عمى المكارد الجغرافيا الجديدة لمنزاعات العالمية،  صكمير،  1
 عربي،  بيركت،  لبناف.ـ،  دار الكتاب ال2002ط
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المحركة لمطمب كالعرض كالتقييدات الجغرافية،  ستمعب دكران ىامان في تحديد احتماؿ الصراع،  لكف 
المركزية لدراسة مايكؿ كمير  ،  فاألطركحة1اندماج العكامؿ كميا ىك الذم ينتج الخطر الجدم لمحرب

 ىي أف حركب المكارد ستصبح السمة األبرز لمبيئة األمنية العالمية.
عمى أف كؿ ىذه األسباب التي تدفع الدكؿ العظمى لصراعات عنيفة،  تتجاكز حدكدىا إلى بث بذكر 

 2002 تؤدم إلى نشكب صراعات إقميمية،  كمحمية،  كأىمية،  كقد رصدت الدكرة الخريفية لسنة
الحركب اإلقميمية كالمحمية كآثارىا عمى التنمية االقتصادية كالتطكر الحضارم كاستتباب  -بعنكاف 

ىذه األسباب مف مخمفات االستعمار،  لخمؽ دكؿ جديدة عمى  ير أساس دكلي  -السمـ في العالـ 
 .2كىذا أدل إلى صراعات عنيفة مستمرة بشكؿ ال يتكقؼ

ة كاألىمية،  فإف النزاع عمى السمطة، كالطائفية، كالتنافس عمى الثركات أما بالنسبة لمحركب المحمي
المعدنية،  كسكء أحكاؿ المعيشة،  كالتفاكت الطبقي،  كؿ ذلؾ كقكد مشتعؿ في كؿ لحظة لنشكب 

 .3صراعات حتمية
 :بين أسباب الحرب في الفقو اإلسالمي والقانون الدوليمقارنة 

د في القفز عمى القانكف الدكلي كتيميشو،  تحت مسميات مضممة إف بعض الدكؿ القكية ال تترد   
مثؿ مصطمح اإلرىاب الذم كثر تداكلو في اآلكنة األخيرة في  ياب تعريؼ قانكني صريح،  كىذا 
يؤسس لخمط  ير مقبكؿ بيف اإلرىاب كحؽ الشعكب في الدفاع عف نفسيا في مكاجية االحتبلؿ كالقمع 

جكد إشكاؿ كبير أصمو  ياب كؿ تعريؼ دقيؽ في ظؿ تضخيـ الخارجييف،  باإلضافة إلى ك 
االستعماؿ السياسي كاإلعبلمي كما يحصؿ في السنكات األخيرة،  في ما يسمى بالحرب الكقائية،  

ألنيا تسمح لطرؼ  بصفة أحادية الجانب أف يقرر تعسفيان مف  ،فيذه فظاعة قانكنية كسياسية كأخبلقية
أصبحت تكظؼ يمو بما يشاء،  باإلضافة إلى أف بعض الدكؿ العظمى الصديؽ كمف العدك بعد أف يت

كالذم كبكؿ صراحة يتناقض كميان مع المقاصد  -الفيتك–بكثير مف االستفزاز ما يسمى بحؽ النقض

                                                           
 . 56- 12كمير،  الحركب عمى المكارد الجغرافيا الجديدة لمنزاعات العالمية،  ص 1

تمخيص ألعماؿ الدكرة الخريفية،  الحركب اإلقميمية كالمحمية كآثارىا عمى التنمية االقتصادية كالتطكر الحضارم  2
 .308كاستتباب السمـ في العالـ،  ص

 .309المصدر نفسو،  ص 3
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ثانية في األساسية التي كانت كراء إنشاء ىيئة األمـ المتحدة كبات  طاء لمتبرير منذ الحرب العالمية ال
 .1شرعنة االحتبلؿ كحرماف الشعب مف حقو

فقد بنيت العبلقات الدكلية اإلسبلمية   ،لكف البعد األخبلقي ىك السمة البارزة في القانكف اإلسبلمي 
منذ بدايتيا عمى طابع إنساني، مستمد مف مبادئ اإلسبلـ الذم يدعك إلى التعايش مع األنظمة 

ما فيو مصمحة الجميع،  فاإلسبلـ رسالة مكجية إلى اإلنسانية عامة، المختمفة ببل تمييز، كالتعاكف ل
فالقراف الكريـ يدؿ المسمميف عمى أسس الحكـ السممية كأصكؿ السياسة الرحيمة،  ليبيف ليـ ما فيو 
صبلح الفرد كالمجتمع، كرفعة الدكؿ كعضك في المجتمع الدكلي، كيتكفؿ بكؿ مطالب الخبلئؽ في كؿ 

ككضع  ،كال عجب فقد جاء مف لدف حكيـ خبير، جاء مف عند اإللو الذم برأ العالـنكاحي الحياة، 
 . 2نظامو، كسف سننو،  كأحاط بأسراره

كالتي تصب في ككنيا طريقة   ،أىداؼ الحركب اإلسبلمية أرقى كأسمى األىداؼ لذلؾ فإف     
،  فبل بد ليذه الحركب أف إلعبلء كممة اهلل تعالى عمى األرض،  لتككف الييمنة كالسيادة لديف اهلل

تككف مثاالن لئلنسانية،  كالشرؼ،  كاألخبلؽ مبرىنة عمى أف األمة اإلسبلمية ال تحارب مف أجؿ 
 .3األ راض الرخيصة التي يسعى ليا أىؿ األرض

أصحابو،  بحيث يرل المسمـ  -صمى اهلل عميو كسمـ -كىذا كاف نتيجة حتمية لما رٌبى عميو النبي     
اليداية لمبشر، ىك اليدؼ األسمى لتضحياتو كقتالو،  فالمكاجية العسكرية كانت إجراءن  أف حصكؿ

ألجأت لو الضركرة،  كمقتضيات الرحمة بالبشرية،  لذلؾ نجد حشدان ىائبلن عظيمان مف األخبلؽ الحربية 
كاف متمثبل السامية،  فيذه األخبلؽ لـ تكف مف خبلؿ تأطير نظرم نستشيد عميو بآية أك حديث،  إنما 

4قكال كفعبل –صمى اهلل عميو كسمـ –مف خبلؿ ممارسة كاقعية،  يشرؼ عمييا رسكؿ اهلل 

                                                           
. الناصرم،  إشكالية السبلـ في ظؿ عبلقات دكلية  ير متكافئة،  793أبك ىيؼ، القانكف الدكلي العاـ، ص  1

 كما بعدىا. 160ص

 كما بعدىا  226العبدالكم،  منظكر الحرب في القانكف الدكلي العاـ،  مف كتاب الحركب اإلقميمية كالمحمية،  ص 2

 .1301ة كالقانكف الدكلي العاـ،  صالعمي،  الحرب في الشريعة اإلسبلمي 3

ىجرم،  1431-ـ2010،  1كما بعدىا،  ط 10الغضباف،  منير محمد،  أخبلقيات الحرب في السيرة النبكية،  ص 4
 دار السبلـ لمطباعة كالنشر،  القاىرة،  مصر.



 
 

34 

 المبحث الثالث : قواعد سموك المحارب المسمم في المعركة
ىناؾ قاعدتاف أساسيتاف تحكماف سمكؾ المحارب المسمـ تندرج تحتيما الكثير مف األخبلقيات الرفيعة   

 .1بدأ الفضيمةكىما مبدأ العدالة كم
 مبدأ العدؿ كاإلحساف  - 1

فقد أكلى اإلسبلـ العدؿ أىمية كبرل،  سكاء أكاف ذلؾ في القراف أك السنة،  كمف ذلؾ قكلو تعالى      
ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى {:  نَّكي مىى أىالَّ تىٍعًدليكا اٍعًدليكا ىيكى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًلمًَّو شييىدىاءى ًباٍلًقٍسًط كىالى يىٍجًرمى

ا تىٍعمىميكفى  ًبيره ًبمى كلعؿ مف أىـ آثار ذلؾ المبدأ ىك تحديد دكاعي   ،2}أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى خى
المكاجية العسكرية كضبطيا، كحسر الفكر العدكاني،  إذ ال يتصكر إقامة العدؿ مف خبلؿ العدكاف 

كال إمعاف في القتؿ،  بؿ قصر ذلؾ  ،كال انتقاـ، كال  مك ،الغير بغير حؽ،  كبالتالي ال تشٌفي عمى
 .3عمى المقاتميف فقط

 :4مبدأ الفضيمة - 2
صمى اهلل عميو كمسمـ  -كالمقصكد بذلؾ التقيد بمناقب األخبلؽ الفاضمة،  كالصفات الحميدة،  فقد قاؿ

  ،فيي أساس العبلقات الدكلية في الحرب كالسمـ عمى حد سكاء  ،5)إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ( –
صمى اهلل  -كلذلؾ نجد الكثير مف الكصايا النبكية المتعمقة بأخبلقيات الحرب، كلـ يقتصر جيد النبي 

عمى جانب التكصية، بؿ تعداه إلى مراقبة مدل التزاـ الجيش بيذه الكصايا،  حتى  –عميو كسمـ 
كاعد عامة، كقكانيف ممزمة تخضع ليا الجيكش اإلسبلمية في كؿ تحركاتيا،  أضحت ىذه الكصايا كق

صمى اهلل عميو  -كىذا ما يفسر التزاـ خمفائو مف بعده في السير عمييا،  سيران عمى ىدم المصطفى 
 . –كسمـ 

                                                           
 .167اليندم،  الحرب كالسبلـ في دكلة اإلسبلـ،  ص 1

 .8سكرة المائدة،  اآلية،  2

 .168-167. اليندم،  الحرب كالسبلـ في دكلة اإلسبلـ،  ص146مي،  آثار الحرب،  صالزحي 3

. المبيض،  ثقافة السبلـ عند رسكؿ 1312-1302العمي، الحرب في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي العاـ،  ص 4
 .144-140. الزحيمي،  آثار الحركب،  ص332-331اإلسبلـ،  ص

. صححو األلباني في 10/191،  20571مكاـر األخبلؽ، كتاب الشيادات، رقـ الحديث   سنف البييقي،  باب بياف 5
 .1/112السمسمة الصحيحة،  
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سى 1كمف الكصايا الجامعة ما ركاه بريدة مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى :قاؿ كىافى رىسيكؿي المًَّو صى مَّـى ًإذىا أىمَّرى أىًميرنا عى
:)اٍ زي  ٍيرنا، ثيَـّ قىاؿى مىٍف مىعىوي ًمٍف اٍلميٍسًمًميفى خى ًتًو ًبتىٍقكىل المًَّو كى اصَّ اهي ًفي خى ٍيشو أىٍك سىًريَّةو أىٍكصى   ،كا ًباٍسـً المَّوً جى

كا،  كىالى تىغي  ،قىاًتميكا مىٍف كىفىرى ًبالمَّوً   ،ًفي سىًبيًؿ المَّوً  كا،  كىالى تىٍمثيميكااٍ زي ذىا  ،مُّكا،  كىالى تىٍغًدري ًليدنا، كىاً  كىالى تىٍقتيميكا كى
،  فىاٍقبى  ابيكؾى ا أىجى ، فىأىيَّتيييفَّ مى ؿو ، أىٍك ًخبلى اؿو ًث ًخصى ـٍ ًإلىى ثىبلى  ،ٍؿ ًمٍنييـٍ لىًقيتى عىديكَّؾى ًمٍف اٍلميٍشًرًكيفى فىاٍدعييي

ـٍ إً  ،  ثيَـّ اٍدعييي ٍنييـٍ كيؼَّ عى ًؿ ًمٍف كى كُّ ـٍ ًإلىى التَّحى ، ثيَـّ اٍدعييي ـٍ ٍنيي كيؼَّ عى ـٍ كى ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي ،  فىًإٍف أىجى ـً ٍسبلى لىى اإٍلً
ـٍ ًإٍف فىعىميكا ذىًلؾى  ـٍ أىنَّيي ، كىأىٍخًبٍرىي ـٍ ًإلىى دىاًر اٍلمييىاًجًريفى مىى  ،دىاًرًى ـٍ مىا عى مىٍيًي ،  كىعى ا ًلٍممييىاًجًريفى ـٍ مى فىمىيي

 ، ـٍ أىنَّييـٍ يىكيكنيكفى كىأىٍعرىاًب اٍلميٍسًمًميفى ليكا ًمٍنيىا،  فىأىٍخًبٍرىي كَّ ، فىًإٍف أىبىٍكا أىٍف يىتىحى ـي  اٍلمييىاًجًريفى ٍك ـٍ حي مىٍيًي يىٍجًرم عى
مىى اٍلميٍؤًمًنيفى  ،    ،كىالى يىكيكفي لىييـٍ ًفي اٍلغىًنيمىًة كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه  ،المًَّو الًَّذم يىٍجًرم عى اًىديكا مىعى اٍلميٍسًمًميفى ًإالَّ أىٍف ييجى

ـٍ أىبىٍكا، ،  فىًإٍف ىي ـٍ ٍنيي كيؼَّ عى ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنييـٍ كى ـٍ أىجى ـٍ اٍلًجٍزيىةى، فىًإٍف ىي ٍميي ـٍ أىبىٍكا فىسى فىاٍستىًعٍف ًبالمًَّو   فىًإٍف ىي
ٍرتى أىٍىؿى ًحٍصفو فىأىرىاديكؾى  اصى ذىا حى ،  كىاً  قىاًتٍمييـٍ ًذمَّةى نىًبيّْوً  كى ـٍ ًذمَّةى المًَّو كى فىبلى تىٍجعىٍؿ لىييـٍ ًذمَّةى المًَّو  ،أىٍف تىٍجعىؿى لىيي

لىًكٍف اٍجعىٍؿ لىييـٍ ًذمَّتىؾى  ،كىالى ًذمَّةى نىًبيّْوً  اًبكيـٍ  ،كى ـى أىٍصحى ًذمى ـٍ كى كا ًذمىمىكي ـٍ أىٍف تيٍخًفري ،  فىًإنَّكي اًبؾى ًذمَّةى أىٍصحى في  ،كى أىٍىكى
ًذمَّةى رىسيكًلوً  ًمفٍ  كا ًذمَّةى المًَّو كى ٍكـً المًَّو،   ،أىٍف تيٍخًفري مىى حي ـٍ عى ،  فىأىرىاديكؾى أىٍف تيٍنًزلىيي ٍرتى أىٍىؿى ًحٍصفو اصى ذىا حى كىاً 

،  فىًإنَّؾى الى تىٍدًرم أىتيًصيبي حي  ٍكًمؾى مىى حي ـٍ عى لىًكٍف أىٍنًزٍليي ٍكـً المًَّو كى مىى حي ـٍ عى ( فىبلى تيٍنًزٍليي ـٍ الى ـٍ أى ـى المًَّو ًفيًي ٍك
2. 

صمى اهلل عميو  -كقد جاء التأكيد عمى عناصر تمؾ الكصايا في فعؿ الصحابة كالخمفاء مف بعده 
 .–كسمـ 

كالمتتبع ليذه الكصايا يجد أنيا أكدت عمى الكثير مف القكاعد الميمة كالممزمة لممقاتؿ المسمـ في 
 مكاجيتو مع عدكه كمنيا:

  د كالمكاثيؽ كتحريـ الغدر كالخيانة.الكفاء بالعيك 
 .احتراـ اإلنسانية كتكريـ البشرية كاحتراـ شخصية اإلنساف حيان أك ميتان 
 .اعتبار الفضيمة كالتقكل أساس العبلقات الدكلية 
 .منع التعرض لغير المحاربيف مف شيكخ كنساء كأطفاؿ 

                                                           
بريدة بف الحصيب بف عبد اهلل بف الحارث األسممي يكنى أبا عبد اهلل،  قدـ عمى رسكؿ اهلل بعد أحد فشيد معو  1

سنة ثبلث كستيف. ركل عف: النبي صمى اهلل عميو كسمـ،   مشاىده،  كسكف مرك إلى أف مات في خبلفة يزيد بف معاكية
كركل عنو: ابنو سميماف بف بريدة،  كعامر الشعبي،  كعبد اهلل بف أكس الخزاعي ك يرىـ. )ابف األثير، أسد الغابة 

 (.4/54( ك)المزم، تيذيب الكماؿ 1/418( ك)ابف حجر، اإلصابة 1/367

تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ككصيتو إياىـ بآداب الغزك ك يرىا،  رقـ صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير، باب  2
 .5/139(،  4619الحديث )
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 .منع قتؿ الحيكانات التي يممكيا العدك إال لضركرة حربية 
  مبا تة العدك بالقتاؿ فقد حرص اإلسبلـ عمى دعكة األعداء إلى الديف قبؿ القتاؿ فإف عدـ

فإف أبكا دعكا إلى الجزية ليككنكا ذمة   ،أجابكا كاف ليـ ما ألىؿ اإلسبلـ كعمييـ ما عمييـ
 فإف أبكا إال التمرد كالخركج عمى ديف اهلل كاف القتاؿ.    ،لممسمميف تحت رعاية اإلسبلـ
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 جرحى الحروب في الشرع والقانون،  وىو عبارة عن مبحثينمعنى الفصل األول: 

 وفيو مطمبان  ،المبحث األول : تعريف الجراح وأنواعيا

 المطمب األكؿ : تعريؼ الجراح في المغة كالشرع.

 المطمب الثاني : أنكاع الجراح.

 انالمبحث الثاني : تعريف جرحى الحروب،  وفيو مطمب

 المطمب األكؿ : جرحى الحركب في الشرع.

 المطمب الثاني : جرحى الحركب في القانكف الدكلي.
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 وفيو مطمبان  ،المبحث األول : تعريف الجراح وأنواعيا

 المطمب األكؿ : تعريؼ الجراح في المغة كالشرع.

 المطمب الثاني : أنكاع الجراح.
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 الجراح في المغة والشرعالمطمب األول: تعريف 

كىي مف جىرح، جرحو جرحا، كاالسـ: الجيرح بالضـ،  كالجمع جركح، أوال: تعريف الجراح في المغة: 
كرجؿ جريح، كامرأة جريح، كرجاؿ كنسكة جرحى، كىك عبارة عف: إحداث شؽ في البدف بالسبلح 

 . 1أك تشتت ك يره،  كىك كصؼ عمى فعيؿ بمعنى مفعكؿ،  كيدؿ عمى ىبلؾ أك تكجع، 

} اصه كحى ًقصى ري قىاؿى المَّوي تىعىالىى: }كىاٍلجي
2 

  3كالجكارح مف السباع كالطير : ذكات الصيد
كجكارح اإلنساف: ىي أعضاؤه التي يكتسب بيا كيديو كرجميو، ككاحدتيما جارحة ألنيف يجرحف الخير 

كا ، قاؿ تعالى:4أك الشر أم يكتسبنو ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى  [21]الجاثية:  5السَّيّْئىاًت{}أى
 .6كجرحو بمسانو: أم شتمو،كالجمع جراحات كجراح  ،كالجراحة: اسـ لمضربة أك الطعنة

كمف الكممات المرادفة لمجيرح،  الكىمـ،  كالجمع كمكـ،  كقكـه كممى: أم جرحى  كرجؿ كميـ: أم    
و إلييا كما شؽ الكىمـ الذم ىك جريح،  كقيؿ:  إنما سمي الكبلـ كبلما ألنو يشؽ األسماع بكصكل

 ،   كقد جاء في الحديث: 7الجرح،   الجمد كالمحـ
 . 8) فكنا نقكـ عمى المرضى كنداكم الكممى(

 

                                                           
1
. الزبيدم،  74-3/73 ،. ابف سيدة،  المحكـ كالمحيط األعظـ، مادة جرح1/358الجكىرم،  الصحاح،  مادة جرح، 

 .540ص  ،رحمادة ج . الفيكمي،  المصباح المنير،6/337  ،مادة جرح تاج العركس،

 .45سكرة المائدة،  اآلية،   2

3
 .1/358الجكىرم،  الصحاح،  مادة جرح، 

4
 .74-3/73 ،ابف سيدة،  المحكـ كالمحيط األعظـ، مادة جرح

 .21سكرة الجاثية،  اآلية،   5

6
 .74-3/73السابق،المصدر

، 1محقؽ خميؿ إبراىيـ جفاؿ، ط، ال1/486ابف سيدة،  أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ،  المخصص،  مادة كمـ،   7
ابف الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف  ـ،  دار إحياء التراث العربي، بيركت.1996  -ىػجرم 1417

،  1،  تحقيؽ محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي،  ط1/523محمد،  نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر، 
 ة،  بيركت،  لبناف.ـ،  مؤسسة الرسال1984 -ىجرم 1404

 .2/22( 980صحيح البخارم،  كتاب الجمعة،  باب إذا لـ يكف ليا جمباب في العيد، رقـ الحديث ) 8
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:كىي 1ككذلؾ الشج مف الكممات المرادفة لجرح عمى ما ذكرت معاجـ المغة، كقد جاء في تعريفيا    
، فيقاؿ شججت الرجؿ أشٌجو شجا، فيك مش جى جكج كشجيج  كالمفرد شجة، كالنعت أشج، مف مادة شجى

كىك:أف يعمك رأس الشيء بالضرب فيجرحو كيشقو، كال يككف الشج إال في الرأس ثـ استعمؿ في  يره 
ًؾ أىٍك فىمَّؾً )  -رضي اهلل عنيا  -، جاء في حديث عائشة 2مف األعضاء مىعى كيبلِّ لىؾً  3شىجَّ  4(أىٍك جى

  .5ألرض براحمتو إذا سار بيا سيرا شديداكشج ا،كشجج الخمر بالماء: أم مزجيا

  .6كشججت المفازة : أم قطعتيا، كشٌجت السفينة البحر: أم شقتو

 ثانيا : تعريف الجراح في الشرع:

فقد تحدث الفقياء عف الجراح في كتبيـ ضمف العديد مف األبكاب الفقيية المختمفة كالجنايات      
قد تؤدم ىذه الجراح إلى إزىاؽ الركح، أك ما دكف ذلؾ مف ك  كالديات كاالعتداء عمى ما دكف النفس،

الحنفية أف الجراح :اسـ خاص لمجناية التي ال تزىؽ الركح، فيي  كقد جاء عند الجراحات المختمفة،
كيككف ذلؾ إما بجرح يشؽ المحـ،  فيصؿ إلى   ،اعتداء عمى الجسد مع بقاء النفس عمى قيد الحياة

طع، أك يعطب مع بقاء عينو، أك تفكيت منفعة كالسمع كالبصر كالعقؿ،  أك طرؼ يق ،العظـ أك الجكؼ
 . 7فإف كانت في الرأس أك الكجو فإنيا تسمى شجاجا

                                                           
ـ، 1987،  1، تحقيؽ رمزم منير بعمبكي،  ط1/89ابف دريد، أبك بكر محمد بف الحسف، جميرة المغة، مادة شجج،  1

مادة  . ابف منظكر، لساف العرب،1/323،المغة، مادة شجج دار العمـ لممبلييف، بيركت. الجكىرم، الصحاح تاج 
 .6/54 ،. الزبيدم، تاج العركس، مادة شجج2/303  ،شجج

2
ـ، 1987،  1، تحقيؽ رمزم منير بعمبكي،  ط1/89ابف دريد، أبك بكر محمد بف الحسف، جميرة المغة، مادة شجج، 

. الزبيدم، 2/303. ابف منظكر، لساف العرب،  1/323 دار العمـ لممبلييف، بيركت. الجكىرم، الصحاح تاج المغة،
 .6/54تاج العركس،  

 (.11/530( ك)ابف منظكر، لساف العرب 3/51الفٌؿ: الكسر كالضرب )الزمخشرم، الفائؽ في  ريب الحديث 3

 . 7/27(، 5189صحيح البخارم،  كتاب النكاح، باب حسف المعاشرة مع األىؿ، رقـ الحديث ) 4

5
 .1/89بك بكر محمد بف الحسف، جميرة المغة، مادة شجج، ابف دريد، أ

6
 .1/323،الجكىرم، الصحاح تاج المغة، مادة شجج 

ط،  .د 18/167. السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ، المبسكط، 7/296الكاساني، بدائع الصنائع، 7
 ـ،  دار المعرفة،  بيركت.1993 -ىجرم 1414
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تبلؼ المعاني،  كذلؾ إما بإبانة بعض الجسـ، كعند المالكية فالجراح  : )تشمؿ القطع كالكسر كالفؽء كا 
ك تأثير في الجسـ أدل إلى الجرح،  أك أك قطع جزء منو، أك إزالة اتصاؿ عظـ لـ يظير فكسر،  أ

 . 1إتبلؼ منفعة كالسمع(

 . 2كقد ذكر الشافعية كالحنابمة أف الجراح تشمؿ قطع المحـ أك األعضاء أك تفكيت المنافع

كيظير خبلؿ حديث الفقياء عف أحكاـ الجراحات كما يترتب عمييا، أف العديد مف حاالت الجراح     
أك قد تؤدم إلى كسر أك قطع أك فؽء أك إتبلؼ منفعة، ككؿ حالة ليا قد تؤدم إلى إزىاؽ الركح، 

 . 3حكميا الخاص بناء عمى درجة اإلصابة كما آلت إليو مف القتؿ أك الجرح

إلى التنبيو عمى أف الجراح  ،4كما ذىب المعاصركف أمثاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي، كعبد القادر عكدة  
ر ظاىرم،  فقد جاء في كبلميـ: أف االعتداء عمى ما دكف تشمؿ حتى األمكر التي ليس ليا تأثي

النفس يشمؿ الكثير مف األشكاؿ كاألنماط، إلى جانب ما ذكره الفقياء مف القطع،  كالكسر كالفؽء،  
تبلؼ المعاني،   فاالعتداء عمى ما دكف النفس تعبير كاسع لو الكثير مف الصكر  كالجرح،  كاإلبانة،  كا 

كقص الشعر،  كنتفو ك ير ذلؾ،  فيك كؿ  ،الدفع،  كالجذب كالعصر،  كالضغطكمف ذلؾ: الضرب،  ك 
 .5فعؿ يقع عمى الجسـ كيككف لو تأثير ظاىرم أك باطني

 
 

                                                           
ـ،  دار 1989 -ىجرم1409ط،  .،  د9/37منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، عميش،  محمد بف أحمد بف محمد، 1

،  تحقيؽ محمد عبد القادر 2/634الفكر، بيركت.  التسكلي، أبك الحسف عمي بف عبد السبلـ، البيجة في شرح التحفة، 
 ـ،  دار الكتب العممية،  بيركت،  لبناف. 1998 -ىجرم1418،  1شاىيف،  ط

،  4/109بف السيد محمد شطا الدمياطي ، حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف، الدمياطي ، أبك بكر ا 2
 .9/585دط ، دار الفكر لمطباعة كالنشر ، بيركت. ابف قدامة ، المغني ، 

. ابف 4/109. الدمياطي ، حاشية إعانة الطالبيف، 9/37. عميش، منح الجميؿ، 7/296الكاساني،  بدائع الصنائع،   3
 .9/585امة ، المغني ، قد

بمصر. أعدـ شنقا في زمف جماؿ عبد الناصر  مف عمماء القانكف كالشريعة قاض كفقيو دستكرمعبد القادر عكدة:  4
ـ. لو تصانيؼ كثيرة، منيا: اإلسبلـ كأكضاعنا القانكنية،  كالتشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف 1954سنة 

 (.4/42سبلـ، ك يرىـ. )الزركمي، األعبلـ،  الكضعي،  كالماؿ كالحكـ في اإل

ـ،  دار الفكر،  دمشؽ. عكدة،  عبد 2008،  6،  ط7/5738الزحيمي، كىبة بف مصطفى،  الفقو اإلسبلمي كأدلتو،  5
 ،  دط،  دار الكتاب العربي،  بيركت. 2/6القادر،  التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي،  
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 المطمب الثاني: أنواع الجراح
إف األحكاـ الشرعية المترتبة عمى الجراح، تقـك عمى عدة عكامؿ كمف أىميا مقصد الجاني مف       

ضافة إلى حجـ الجناية،  كمكاف كقكعيا مف الجسد،  كمدل تأثير ذلؾ عمى مسيرة فعمو لمجناية،  باإل
حياة المجني عميو،  فمثبل الضرب بعصا قد ال يحدث أثرا،  كقد يحدث شجة أك جرحا،  كقد يؤدم 
إلى مكت المجني عميو،  كقد يككف الضارب متعمدا االعتداء كقد ال يقصد، فالفارؽ بيف ىذه الصكر 

 . 1ىك نتيجة الفعؿ كقصد الجاني  المتعددة
 أوال : من جية القصد وعدمو

إلى أنيا  5والحنابمة 4والشافعية 3والمالكية 2( بالنسبة لمجراح فيما دون النفس فقد ذىب الحنفية1
كحجتيـ في تقسم إلى جراحات العمد والخطأ ، وليس ىناك ما يسمى شبو عمد فيما دون النفس، 

 ذلؾ: 

رسكؿ  فاختصمكا إلى  ،7)أنيا لطمت جارية فكسرت ثنيتيا 6ابنة النضر ث الربيعأ.  ما ركم مف حدي
ذا أفضت إلى المكت لـ يجب فييا قكد، فالمطمة إذا  8فأمر بالقصاص( –صمى اهلل عميو كسمـ –اهلل  كا 

                                                           
 .2/5ع الجنائي،  عكدة،  التشري 1

2
 .7/233بدائع الصنائع،  الكاساني،  

ـ،  1994 -ىجرم 1416 1،  ط8/334،  محمد بف يكسؼ الغرناطي،  التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،  المكاؽ 3
 دار الكتب العممية.

التجارية ،  دط،  المكتبة 8/375الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر،  تحفة المحتاج في شرح المنياج،  4
 ـ. 1983 -ىػ 1357الكبرل،  مصر 

،  2،  ط9/448المرداكم،  عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف،  اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ،   5
 دار إحياء التراث العربي.

اهلل  الربيع بنت النضر بف ضمضـ بف زيد بف حراـ األنصارية كىي أخت أنس بف النضر كعمة أنس بف مالؾ رضي 6
عنو،  مف بني عدم بف النجار،  كىي أـ حارثة بف سراقة الذم استشيد بيف يدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ببدر. 

 (.8/133( ك)ابف حجر، اإلصابة 7/109)ابف األثير،  أسد الغابة

ف فكؽ كثنتاف مف أسفؿ ابف الثنية كاحدة الثنايا مف السف،  كثنايا اإلنساف في فمو األربع التي في مقدـ فيو ثنتاف م 7
 14/123منظكر، لساف العرب 

 .9/8(،  6894صحيح البخارم،  كتاب الديات،  باب السف بالسف،  رقـ الحديث )8



 
 

43 

كانت فيما دكف النفس ففييا القكد،  كبذلؾ فإف ما كاف في النفس شبو عمد فيك فيما دكف النفس 
 .1عمد
  ،فإتبلؼ النفس ال يقصد إال بالسبلح كما جرل مجراه، ف إتبلؼ النفس يختمؼ باختبلؼ اآللةإب. 

 ففؽء العيف يقصد بالسكيف  السبلح،كما يقصد ب سبلح كأما ما كاف دكف النفس فإنو يقصد إتبلفو بغير
 .2كما يقصد بالسكط كالعصا الصغيرة،  فاآلالت استكت في الداللة عمى القصد

قاس المالكية الجراح فيما دكف النفس عمى الجراحات المزىقة ، فكما أف الجراحات المزىقة  ج. كقد
 . 3ليس فييا شبو عمد عمى مذىبيـ، فكذلؾ الجراح فيما دكف النفس

 ( بالنسبة لمجراحات المزىقة لمنفس فقد ذىب الفقياء إلى قولين في ذلك:2

 4الحنفية عمد كخطأ كشبو عمد كىذا ما ذىب إليو :ىإلفيما دكف النفس تقسـ الجراحات  القكؿ األكؿ:
كحجتيـ في ذلؾ: أنو إف كاف الغالب عمى الفعؿ أنو   ،7كركاية العراقييف عف مالؾ 6كالحنابمة 5الشافعية

يصنع بالمجركح مثؿ ما يصنع الحديد في النفس فيك عمد،  فمك أدخؿ أحدىـ أصبعو في عيف رجؿ 
أتي فييا عمى ما يأتي السبلح في النفس كربما جاءت عمى أكثر،  أما ففقأىا فيذا عمد، ألف األصبع ت

لك لطمو لطمة في رأسو فكرمت ثـ اتسعت كباف العظـ فيذا شبو عمد،  ألف األ مب مف المطمة أنيا 
أما الخطأ فيك أف يرمي أحدىـ بحجر ال يقصد بو المجني عميو بؿ يقصد جدارا  ،قمما يككف منيا ىكذا

 . 8أك  يره 

                                                           
،  2/714،  المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب،  المنبجيابف مسعكد،  جماؿ الديف عمي بف أبي يحيى زكريا 1

 ـ،  دار القمـ،  دمشؽ،  سكريا. 1994 -ىجرم 1414،  2ط  المحقؽ محمد فضؿ عبد العزيز المراد،

البابرتي،  محمد بف محمد بف محمكد بف جماؿ الديف الركمي،  العناية شرح  .7/233الكاساني،  بدائع الصنائع،  2
 ،  دط،  دار الفكر.  10/214اليداية،  

3
 .8/334التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،   ، المكاؽ

4
 .7/233ئع الصنائع،  الكاساني،  بدا

 . 4/284الشافعي،  األـ،  5

دط،    8/317ابف قدامة،  أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد الجماعيمي المقدسي،  المغني،  6
 ـ،  مكتبة القاىرة.  1968 -ىجرم 1388

،  190-4/188كنياية المقتصد ابف رشد،  أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد القرطبي،  بداية المجتيد 7
 ـ،  دار الحديث،  القاىرة. 2004 -ىجرم 1425دط،  

-4/188. ابف رشد،   بداية المجتيد كنياية المقتصد،  8/317.  ابف قدامة،  المغني،  4/284الشافعي،  األـ،  8
190. 
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ما يسمى شبو العمد  المزىقة تقسـ إلى جراحات العمد كالخطأ كليس ىناؾ في الجراحات قكؿ الثاني:ال
 1المالكيةذىب إليو  كىذا ما

،  2، كالذيف لـ يقكلكا بو جعمكا لو حكـ العمدعمى أف الفقياء الذيف قالكا بشبو العمد جعمكا لو حكـ الخطأ
ما خطأ، كىذا ما مع الفرؽ بينيما إال أف النتيجة النيائية  مف ناحية األحكاـ، أف الجراح إما عمد كا 

 .سأسير عميو في الرسالة

 ثانيا : أقسام الجراح اعتمادا عمى نتيجة فعل الجاني

كلعؿ السبب في ذلؾ:   ،أسيب العمماء في بياف تمؾ األقساـ كتفريعاتيا كتكصيفيا بشكؿ دقيؽ  
بما يناسب حجـ اإلصابة كمكانيا مف الجسد،  كىي  اختبلؼ الحكـ المترتب عمى أنكاع تمؾ الجراح، 

 عمى خمسة أنكاع:

إبانة األطراؼ،  كما يجرم مجرل األطراؼ: مثؿ قطع اليد، كالرجؿ،  كاألصبع كالظفر،   – 1
كاألنؼ،  كالمساف،  كالذكر،  كاألنثييف، كاألذف، كالشفة،  كفؽء العينيف،  كقطع األشفار،  كاألجفاف،  

 . 3كسرىا،  كحمؽ شعر الرأس كالمحية،  كالحاجبيف كالشاربكقمع األسناف ك 

إذىاب معاني األطراؼ مع إبقاء أعيانيا: كىي تفكيت السمع كالبصر كالشـ كالذكؽ كالكبلـ  – 2
ة كالخضرة كنحكىا،  مع قياـ كالجماع كاإليبلد كالبطش كالمشي،  كتغير لكف السف إلى السكاد كالحمر 

 . 4المعاني،  كيمحؽ بيذا النكع إذىاب العقؿ اؿ الذم تقكـ بيا ىذهالمح

 

                                                           
،  المحقؽ 2/1125ؿ المدينة،  ابف عبد البر،  أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد النمرم،  الكافي في فقو أى 1

ـ،  مكتبة الرياض الحديثة،  الرياض،  1980 -ىجرم 1400،  2محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني،  ط
  8/334،  التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،  المكاؽالمممكة العربية السعكدية. 

 .8/387ابف قدامة،  المغني،   2

. الشيرازم،  إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ 8/312،  التاج كاإلكميؿ،  المكاؽ. 296/ 7الكاساني،  بدائع الصنائع، 3
ىجرم،  عالـ  1403،  تحقيؽ عماد الديف أحمد حيدر،  دط،  1/224الفيركز أبادم،  التنبيو في الفقو الشافعي،  

 . 2/220الكتب. الحجاكم،  اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد،  

. الحجاكم،  اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد،  8/312،  التاج كاإلكميؿ،  المكاؽ. 296/ 7الكاساني،  بدائع الصنائع،  4
2/220 
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 : الشجاج – 3

كقد ذكرت فيما سبؽ مف التعريؼ المغكم لمشجاج،  بأف األصؿ فييا أنيا في الرأس كالكجو،  ثـ  
استعممت في  يرىا مف أعضاء الجسـ،  إال أف الشجاح عندما تذكر في كتب الفقياء فيـ يقصدكف 

كجو دكف  يرىا مف األعضاء كال تككف إال في مكاضع العظـ منيا مثؿ بيا ما كقع فقط في الرأس كال
كىذا التقسيـ جاء في كتب الحنفية، عمى اختبلؼ في بعض الجبية كالكجنتيف كالصد يف كالذقف، 

 كىي عمى أنكاع :  ، 1التفصيبلت عند المالكية كالشافعية كالحنابمة في عددىا كأسمائيا

كىي مأخكذة مف   ،ي تخرص الجمد أم تكشطو كال تدميوالخارصة أك الحارصة : كىي الت (1
 قكليـ حرص القصار الثكب إذا شقو.

 الدامعة : كىي التي يظير منيا الدـ كال تسيؿ كالدمع في العيف. (2

 الدامية : ىي التي يسيؿ منيا الدـ. (3

 الباضعة : كىي التي تبضع المحـ أم تقطعو. (4

تذىب الباضعة فيي تغكص في المحـ،  كقاؿ  المتبلحمة : ىي التي تذىب في المحـ أكثر مما (5
،  كجاء عند 2محمد مف الحنفية بأنيا قبؿ الباضعة،  كىي التي يتبلحـ منيا الدـ كيسكد

 .3المالكية بأنيا تقطع المحـ في عدة مكاضع

  ،كسميت بيا الجراحة ألنيا تصؿ إلييا  ،الٌسمحاؽ : كىي القشرة الرقيقة بيف العظـ كالمحـ (6
 الحجاز تسمى الممطأة. كفي لغة أىؿ

                                                           

، 2/198. النفراكم،  أحمد بف  انـ بف سالـ، الفكاكو الدكاني عمى رسالة أبي زيد القيركاني، 7/299بدائع الصنائع،  1 
ب بف عمي بف نصر،  التمقيف في الفقو ـ  دار الفكر. الثعمبي،  أبك محمد عبد الكىا1995 –ىجرم  1415ط، .د

ـ،  المحقؽ أكيس محمد الحسني التطكاني،  دار الكتب العممية.ابف 2004 –ىجرم 1425  1،  ط2/185المالكي، 
اإلقناع في فقو  ،كما بعدىا. الحجاكم 12/147.  الماكردم،  الحاكم في فقو الشافعي،  203/ 4رشد بداية المجتيد، 

 . 2/220اإلماـ أحمد،  

 .7/299الكاساني،  بدائع الصنائع،   2

 .2/185الثعمبي،  التمقيف في الفقو المالكي،   3
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كأشار اإلماـ مالؾ إلى أف   ،المكضحة : كىي التي تقطع السمحاؽ كتظير العظـ كتكضحو (7
المكضحة ال تككف إال في جية الرأس كالجبية كالخديف كالفؾ األعمى دكف األسفؿ ألنو في 

 . 1حكـ العنؽ ككذلؾ األنؼ
 الياشمة : كىي التي تيشـ العظـ كتكسره. (8
 ىي التي تنقؿ العظـ بعد الكسر كتحكلو مف مكضع إلى مكضع. المنٌقمة : ك  (9
كيقاؿ ليا   ،كىي جمدة تحت العظـ فكؽ الدماغ  ،اآلٌمة : كىي التي تصؿ إلى أـ الدماغ  (10

 المأمكمة.  
كلـ يذكرىا محمد مف الحنفية   ،الدامغة : كىي التي تخرؽ تمؾ الجمدة كتصؿ إلى الدماغ  (11

 .2عادة فبل معنى لبياف حكـ الشجة فيياألنيا ال يعيش معيا اإلنساف 

 الجراح: كىي نكعاف  – 4

  3الجائفة :كىي التي تصؿ إلى الجكؼ، كالمكاضع التي تنفذ الجراحة منيا إلى الجكؼ (1
 4 ير الجائفة : كىي التي ال تصؿ إلى الجكؼ (2

 ما ال يدخؿ تحت األقساـ األربعة السابقة: – 5

را أك ترؾ أثرا ال يعتبر جرحا كال شجة،  كال يعنينا ىنا ما لـ يؤد فيدخؿ تحتو كؿ اعتداء ال يترؾ أث   
ف كاف يسمى اعتداء،  كلعؿ الحنابمة قد عبركا عف ذلؾ بمثاؿ المطـ الذم يؤدم إلى التأثير  إلى أثر كا 
في الجسـ كاسكداد الكجو ك يره مف األعضاء،  كاعتبركه مف الجركح  ير الجائفة،  ألنو يذىب 

ما بالمنفعة أيضا،  كربما أدل المطـ إلى أف يصير كجيو في جانب كيشؽ عميو االلتفات بالجماؿ،  كرب
 . 5كابتبلع الماء

                                                           
 . 2/185الثعمبي، التمقيف في الفقو المالكي،  1

2
 .7/299الكاساني، بدائع الصنائع، 

. ابف رشد،  2/185 . الثعمبي،  التمقيف في الفقو المالكي، 2/189. النفراكم، الفكاكو الدكاني، 7/299، المصدر نفسو 3
كما بعدىا. الحجاكم،  اإلقناع في فقو اإلماـ  12/147. الماكردم، الحاكم في فقو الشافعي  203/ 4بداية المجتيد، 

 .2/220أحمد،  

4
 .2/185الثعمبي، التمقيف في الفقو المالكي،   .203/ 4. ابف رشد، بداية المجتيد، 7/299لكاساني، بدائع الصنائع، ا

 .2/220اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد،   الحجاكم، 

.  ابف قدامة،  أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد الجماعيمي 2/5عكدة،  التشريع الجنائي،   5
 ـ،  دار الكتب العممية. 1994 -ىجرم1414،  1،  ط24-21/ 4المقدسي،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد،  
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 جرحى الحروب في الشرعالمطمب األول: 

إف المستقرئ ألبكاب الجياد في كتب الفقياء يجد أنيـ تحدثكا في مسائمو بكاقعية تامة،  ككأنيـ       
ذكركا الكثير مف الفئات ف حت كقع القتاؿ،  كاحتداـ الجيكش،ينطمقكف مف ساحة المعركة،  كيصفكنيا ت

كا مشاركيف في القتاؿ أـ  ير ذلؾ،  كما تحدثكا التي تتكاجد في أرض المعركة أك بقربيا،  سكاء أكان
 :  1بتفصيؿ دقيؽ عمف يجكز قتاليـ كمف ال يجكز،  كمف ىذه الفئات

 كؿ ذكر مكمؼ مف الجيش كيمارس أعماؿ القتاؿ سكاء مف المسمميف أك  يرىـ.  -

 -فييـ ال قتاؿ ككذلؾ الشيكخ كالنساء كالصبياف كالرىباف كالمجانيف كالعمياف كالزمنى كالعبيد ممف -
 كىـ معتزلكف لممعركة سكاء مف المسمميف أك مف  يرىـ. -ممف يسمكف المدنييف في المصطمح الحديث

 كىـ مختمطكف بصفكؼ الجيش فييـالمدنيكف ممف ال قتاؿ  -

 أك التجسس.  ،المدنيكف الذيف شارككا في بعض األعماؿ القتالية كالرأم كالمكيدة -

ال شؾ بأنيا معٌرضة لئلصابة التي قد تكدم بيـ أك تجعميـ مف فئة  ككؿ ىذه الفئات المذككرة 
الجرحى،  كمع أف الفقياء لـ يفردكا بابا خاصا في الحديث عف جرحى الحركب إال أنيـ تحدثكا عنيـ 

مف  أبرز ما يميز ىذه الفئات أف منيـ ،  كلعؿمف يجكز قتاليـ كمف ال يجكزفي معرض حديثيـ عف 
مف ىك بعيد كؿ البعد عف القتاؿ كأعمالو،   لقتالية مباشرة أك معاكنة،  كمنيـاؿ اىك مشترؾ في األعم

كلذلؾ نجد أف كؿ الفئات تدخؿ تحت مجمكعتيف رئيستيف: إحداىا المقاتميف أك المحاربيف،  كاألخرل 
 .2ما يسمى المدنييف كىذا التقسيـ ينطبؽ عمى المعسكر اإلسبلمي ككذلؾ معسكر األعداء

نما المحاربكف ىـ   ،مص إلى أف التشريع اإلسبلمي ال يعتبر جميع أفراد العدك محاربيفكىنا نخ    كا 
مف تصدكا لمقتاؿ بطريؽ مباشر أك  ير مباشر مثؿ الجنكد اإلجبارييف كالمتطكعيف سكاء في البر أك 

                                                           
. الجكيني،  عبد 1/93.  الثعمبي،  التمقيف في الفقو المالكي،  3/245رح كنز الدقائؽ،  الزيمعي،  تبييف الحقائؽ ش 1

،  المحقؽ 17/456الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الممقب بإماـ الحرميف،  نياية المطمب في دراية المذىب،  
عبد الرحمف بف إبراىيـ بف   ـ،  دار المنياج. المقدسي،2007 -ىجرم 1428،  1عبد العظيـ محمكد الديب،  ط
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كا أك إناثا كما يعتبر كؿ مف رئيس الدكلة كالمستشاريف الحربييف كالجكاسيس ذككرا كان  ،البحر أك الجك
ف لـ يقاتمكا فعبل  . 1مف المحاربيف فيؤالء كا 

كأما بالنسبة لؤلطباء العسكرييف فبل بد أف يسمؾ معيـ مسمكا يتسـ بالتسامح،  كيدخؿ في ىؤالء 
 .2الممرضكف كالنقالة ككؿ مف يستخدمكف إلسعاؼ الجرحى كالمرضى كالقياـ بحاجاتيـ كتخفيؼ آالميـ

كلـ يشترككا فيو ال مف قريب كال مف بعيد فيؤالء بالمصطمح   ،ى منيـ القتاؿكأما بالنسبة لمف ال يتأت
ككذلؾ كؿ مف لو   ،كىـ الذيف ألقكا السبلـ كانصرفكا إلى أعماليـ  ،الحديث يطمؽ عمييـ المدنيكف

الذيف ال يشكمكف خطرا عمى الدعكة اإلسبلمية كال   ،صفة حيادية فعبل كمراسمي الصحؼ كرجاؿ الديف
 3كف كال يشارككف برأم كنحكهيقاتم

فقد يصبحكف مف فئة جرحى   ،كسكاء حصؿ استيداؼ لمف اعتبركا مف المحاربيف أك مف المدنييف    
 كلكؿ منيـ حكمو الخاص الذم سيتضح في الفصكؿ القادمة.  ،الحركب

 المطمب الثاني: جرحى الحروب في القانون الدولي

دكلي، قد مرت بمسمسؿ طكيؿ مف االقتراحات كمف ثـ إف مسألة جرحى الحركب في القانكف ال   
مناقشتيا،  كبعد ذلؾ إقرارىا كالتكقيع عمييا،  كاإلضافة إلى بنكدىا كالتعديؿ عمييا،  كلقد كانت أكلى 
االتفاقيات التي تخص جرحى الحركب بمبادرة مف الصميب األحمر لحماية الجنكد الجرحى،  كمف ثـ 

األحمر في الفترة ما بيف الحربيف العالميتيف لكضع عدد مف مشاريع  عممت المجنة الدكلية لمصميب
كبعد انتياء الحرب   ،ـ1929االتفاقيات كبخاصة اتفاقية معاممة أسرل الحرب،  التي كقعت في عاـ 

ـ تـ التصدم لتطكير كتحسيف معايير القانكف الدكلي في المجاؿ اإلنساني،  في ضكء 1945في 
لنزاع العالمي،  فقد ظيرت حاجة ممحة إلى اتفاقية لحماية المدنييف،  كلذلؾ الدركس المستخمصة مف ا

تـ عقد عدة اجتماعات لتجميع المعمكمات األكلية ليذه االتفاقات كتنقيحيا كاالستعانة بخبراء مختصيف 
إلى أف تـ عقد المؤتمر الدبمكماسي لكضع اتفاقيات دكلية لحماية ضحايا الحرب في   ،في ىذا الشأف
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ـ / كبعد أربعة شيكر مف المداكالت المتصمة كالمتعمقة،  1949آب  12نيساف إلى 21نيؼ مابيف ج
 :  1تكصؿ المؤتمر إلى اعتماد االتفاقيات األربع التالية

 االتفاقية األكلى : اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف.

 ؼ لتحسيف حاؿ جرحى كمرضى ك رقى القكات المسمحة في البحار.االتفاقية الثانية : اتفاقية جني

 االتفاقية الثالثة : اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحرب.

 االتفاقية الرابعة : اتفاقية جنيؼ بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب. 

 دكلة.146كقد بمغ عدد الدكؿ األطراؼ في االتفاقيات في الكقت الحاضر 

" عمى مف تنطبؽ عمييـ صفة 13د نصت اتفاقية جنيؼ األكلى كالثانية بشكؿ كاضح في المادة "كق
 :  2كأسمتيـ باألشخاص المحمييف كىـ  ،الجرحى مف القكات المسمحة في الميداف ككذلؾ في البحار

ككذلؾ أفراد المميشيات كالكحدات   ،أفراد القكات المسمحة التابعيف ألحد أطراؼ النزاع -
 طكعة التي تشكؿ جزءا مف ىذه القكات المسمحة. المت

أعضاء حركات المقاكمة المنظمة الذيف ينتمكف إلى أحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ أك  -
 خارج اإلقميـ الذم ينتمكف إليو.

أفراد القكات المسمحة النظامية الذيف يعمنكف كالءىـ لحككمة أك لسمطة ال تعترؼ بيا الدكلة  -
 الحاجزة.

كاألشخاص   ،الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا في الكاقع جزءا منيا األشخاص -
كأفراد   ،تعيدم التمكيفمك   ،كالمراسميف الحربييف  ،المكجكديف ضمف أطقـ الطائرات الحربية

شريطة أف يككف لدييـ تصريح   ،كحدات العماؿ أك الخدمات المختصة بالترفيو عف العسكرييف
  .محة التي يرافقكنيامف القكات المس
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 أفراد األطقـ المبلحية بما فييا السفف التجارية كالطائرات المدنية التابعة ألطراؼ النزاع. -

لمقاكمة القكات   ،سكاف األراضي  ير المحتمة الذيف يحممكف السبلح عند اقتراب العدك -
يحممكا السبلح  الغازية،  دكف أف يتكفر ليـ الكقت لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية،  شريطة أف

 كأف يراعكا قكانيف الحرب كعاداتيا.  ،جيرا

كقد أضافت االتفاقية الثانية بالنسبة لمغرقى،  بأف المقصكد الغرؽ بأم أسباب بما في ذلؾ حاالت 
 .  1اليبكط االضطرارم لمطائرات عمى الماء أك السقكط في البحر

الخدمات الطبية المشتغميف في البحث عف  فئة المكظفيف مف أفراد 26كالمادة  24كقد ذكرت المادة 
الجرحى كالمرضى أك جمعيـ كنقميـ أك معالجتيـ أك في الكقاية مف األمراض،  ككذلؾ المكظفيف 
المشتغميف في إدارة الكحدات كالمنشآت الطبية، ككذلؾ رجاؿ الديف الممحقيف بالقكات المسمحة،  ككذلؾ 

يرىا مف الجمعيات اإل اثية الطكعية المعترؼ بيا مكظفي الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر ك 
أنو ال يجكز استبقاء ىؤالء إذا كقعكا في قبضة الطرؼ الخصـ إال  28كالمرخصة،  كقد ذكرت المادة 

بقدر ما تقتضيو الحالة الصحية ألسرل الحرب كاحتياجاتيـ الركحية،  كال يعتبر ىؤالء أسرل حرب،  
 .2فاقية جنيؼ بشأف معاممة أسرل الحربكمع ذلؾ فإنيـ ينتفعكف بجميع ات

عمى أنيـ ىـ  4أما بالنسبة لممدنييف،  كالذيف تحدثت عنيـ اتفاقية جنيؼ الرابعة،  فقد نصت المادة    
أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما كبأم شكؿ كاف،  في حالة قياـ نزاع أك احتبلؿ،  تحت 

بأف  13دكلة احتبلؿ ليسكا مف رعاياىا،  كتذكر المادة  سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه،  أك
االتفاقية تشمؿ مجمكع سكاف البمداف المشتركة في النزاع،  دكف أم تمييز مجحؼ،  يرجع بشكؿ 
خاص إلى العنصر أك الجنسية أك الديف أك اآلراء السياسية،  كالمقصكد بيا تخفيؼ المعاناة الناجمة 

بأف الجرحى كالمرضى ككذلؾ العجزة كالحكامؿ يجب أف يككنكا مكضع  16كتذكر المادة   ،عف الحرب
أف جميع التدابير التي مف شأنيا أف تسبب معاناة بدنية أك  32كتذكر المادة   ،حماية كاحتراـ خاصيف

كال يقتصر ىذا عمى القتؿ كالتعذيب كالعقكبات البدنية كالتشكيو   ،إبادة لؤلشخاص المحمييف محظكرة
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   ،كلكنو يشمؿ أيضا أم أعماؿ كحشية أخرل  ،عممية التي ال تقتضييا المعالجة الطبيةكالتجارب ال
 .1سكاء قاـ بيا ككبلء مدنيكف أك ككبلء عسكريكف

 :بين تعريف جرحى الحروب في الفقو اإلسالمي والقانون الدوليمقارنة 

ا التعريؼ يتشابو إلى إف تعريؼ جرحى الحركب في الشرع كالقانكف كالفئات التي ينطبؽ عمييا ىذ -
بحيث يشتمؿ كؿ مف كاف ضحية الندالع الحرب،  إال أف الفقو اإلسبلمي جعؿ كؿ مف   ،حد بعيد

طالتو اإلصابة حتى لك كاف مف جيش المسمميف نفسو مف مجمكع جرحى الحركب،  ما دامت إصابتو 
ابات بيف جنكد الجيش الكاحد بينما ذىب القانكف الدكلي إلى أف اإلص  ،متعمقة بقياـ الحرب أك بسببيا

ف  أمر داخمي ال تنطبؽ عميو االتفاقيات التي تعنى بجرحى الحركب في القانكف الدكلي اإلنساني كا 
، فالفئات المحمية بمكجب القانكف الدكلي ال تشمؿ اإلصابات بيف جنكد  كانت إصابتيـ بسبب الحرب

 .2الجيش الكاحد

وتحدثت عن الجرحى داخل جيش   ،لفقو اإلسالميولذلك فقد سمكت في ىذه الرسالة مسمك ا
 المسممين باعتبارىم جزء من جرحى الحروب.
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 :باحث: أحكام جرحى المقاتمين داخل صفوف المسممين،  وفيو ثالثة مالفصل الثاني

 األكؿ: فضؿ الجراح في سبيؿ اهلل. المبحث
 طريؽ الخطأ، كفيو مطمباف:جرح نفسو متعمدا أك ب الثاني : أحكاـ الجريح الذم المبحث

 جرح نفسو متعمدا. أحكاـ الجريح الذم المطمب األكؿ:
 جرح نفسو خطأ. أحكاـ الجريح الذم المطمب الثاني:

 ،كفيو مطمباف:الثالث : أحكاـ الجراحات التي تحدث بيف الجنكد عمدا أك بطريؽ الخطأ المبحث
 .عمداأحكاـ الجراحات التي تحدث بيف الجنكد  المطمب األكؿ:
 خطأ. أحكاـ الجراحات التي تحدث بيف الجنكد المطمب الثاني:
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 فضل الجراح في سبيل اهلل األول : بحثالم

كبما أف الحديث في ىذا المبحث يدكر حكؿ الجراح التي تحؿ بالمسمميف في الحركب في داخؿ     
بيؿ اهلل بشكؿ عاـ، ألف صفكفيـ،  كاف ال بد مف تصدير الكبلـ بما جاء في فضؿ الجراح في س

األساس في جراحات المسمميف أنيا تأتي مف قبؿ أعدائيـ، كأنيـ مأجكركف عمى ذلؾ كما كرد في سنة 
 كمنيا: -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي 

 

ٍيرىةى  - 1 عىٍف أىًبي ىيرى
مَّفى اهللي ًلمى 1 :)تىضى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍف خىرىجى ًفي سىًبيًمًو،  الى ،  قىاؿى

اًمفه أىٍف أيٍدًخمىوي الٍ  مىيَّ ضى تىٍصًديقنا ًبريسيًمي،  فىييكى عى يمىاننا ًبي،  كى وي ًإالَّ ًجيىادنا ًفي سىًبيًمي، كىاً  نَّةى، أىٍك ييٍخًرجي جى
ا نىاؿى ًمٍف أىٍجرو أى  رىجى ًمٍنوي،  نىاًئبلن مى مَّدو ًبيىًدًه،  مىا ًمٍف أىٍرًجعىوي ًإلىى مىٍسكىًنًو الًَّذم خى ًنيمىةو،  كىالًَّذم نىٍفسي ميحى ٍك  ى

ًري ،  كى ،  لىٍكنيوي لىٍكفي دىـو ـى اءى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىيىٍيئىًتًو ًحيفى كيًم ،  كىالًَّذم كىٍمـو ييٍكمىـي ًفي سىًبيًؿ اهلًل،  ًإالَّ جى وي ًمٍسؾه حي
مَّدو ًبيىًدًه،  لىٍكالى أىٍف يىشي  لىًكٍف نىٍفسي ميحى ك ًفي سىًبيًؿ اهلًل أىبىدنا،  كى ؼى سىًريَّةو تىٍغزي ا قىعىٍدتي ًخبلى مىى اٍلميٍسًمًميفى مى ؽَّ عى

مَّفيكا عىنّْي،  كىالًَّذم نىٍفسي  ـٍ أىٍف يىتىخى مىٍيًي يىشيؽُّ عى ،  كىالى يىًجديكفى سىعىةن،  كى مَّدو ًبيىًدًه،   الى أىًجدي سىعىةن فىأىٍحًممىييـٍ ميحى
ًددٍ  (لىكى ك فىأيٍقتىؿي ،  ثيَـّ أىٍ زي ك فىأيٍقتىؿي ،  ثيَـّ أىٍ زي ك ًفي سىًبيًؿ اهلًل فىأيٍقتىؿي  2تي أىنّْي أىٍ زي

ـي ًفي سىًبيًؿ المًَّو،  يىكيكفي  -عف أبي ىريرة عف النبي  - 2 صمى اهلل عميو كسمـ : )كيؿُّ كىٍمـو ييٍكمىميوي الميٍسًم
ًة كىيىٍيئىًتيىا،  ًإذٍ  ،  كىالعىٍرؼي عىٍرؼي الًمٍسًؾ( يىٍكـى الًقيىامى ري دىمنا،  المٍَّكفي لىٍكفي الدَّـً  .3طيًعنىٍت،  تىفىجَّ

 

                                                           
. ، كأشير ىذه األسماء عبد اهلل بف صخرأبك ىربرة،  عبد الرحمف بف صخر،  كقد اختمؼ في اسمو اختبلفا كبيرا 1

أكثر الصحابة حديثا،  ركل عف: النبي صمى اهلل عميو كسمـ الكثير الطيب،  كعف أبي بف كعب،  كأسامة بف زيد بف 
براىيـ بف عبد اهلل بف قارظ ك يرىـ  حارثة ك يرىـ،  كركل عنو: براىيـ بف عبد اهلل بف حنيف،  كا  إبراىيـ بف إسماعيؿ،  كا 

( ك)المزم، 362-7/352( ك)ابف حجر،  اإلصابة 3/457الكثير. مات سنة سبع كخمسيف.)ابف األثير، أسد الغابة 
 (.34/367تيذيب الكماؿ 

 .1495/ 3(103ركج في سبيؿ اهلل،  رقـ الحديث )صحيح مسمـ،  كتاب اإلمارة،  باب فضؿ الجياد كالخ2

كتاب الكضكء،  باب ما يقع مف النجاسات في السمف كالماء،  رقـ الحديث)   جاء عند البخارم في :،متفؽ عميو  3
 .3/1497،(116)الحدٌثرقم،هللاسبٌلفًوالخروجالجهادفضلباب،اإلمارةكتاب:مسلموعند.1/56(،  237
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مَّـى -أنو سمع رسكؿ اهلل  ،1عف معاذ بف جبؿ - 3 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -يقكؿ:) مف قاتؿ في سبيؿ اهلل-صى
فيكىاؽى 

؛  فإف لو  ؛ فقد كجبت لو الجنة،  كمف سأؿ اهلل القتؿ مف نفسو-ناقةً  2 صادقان،  ثـ مات أك قيًتؿى
فى -أجر شييد زاد ابف الميصى

ًرحى جرحان في سبيؿ اهلل،  أك نيًكبى نىٍكبىةن؛ فإنيا تجيءي  3 مف ىنا: كمف جي
رىاجه في سبيؿ  رىجى بو خي يا ريح الًمٍسًؾ،  كمف خى ًر ما كانت: لكنيا لكف الزعفراًف،  كريحي يكـى القيامة كىأٍ زى

 .4(و طىابىعى الشُّيىداءاهلل؛ فإف عمي

 

:قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عىٍف أىًبي -4 ٍيرىةى قىاؿى مَّـى -ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كحو ييٍجرىحي ًفي سىًبيًؿ -صى ا ًمٍف مىٍجري :)مى
ـي  ًبيًمًو، المًَّو،كىالمَّوي أىٍعمى وي كىيى ًبمىٍف ييٍجرىحي ًفي سى ٍرحي اءى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىجي ، كىالرّْيحي  ٍيئىًتًو يىٍكـى ًإالَّ جى ًرحى المٍَّكفي لىٍكفي دىـو جي

(ًريحي   .5ًمٍسؾو
 
 

                                                           
ميو بف جبؿ بف عمرك بف أكس األنصارم الخزرجي ثـ الجشمي،  شيد المشاىد كميا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل ع معاذ 1

بالحبلؿ كالحراـ. ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  كركل عنو ابف عباس،  كابف عمر،  ،  كىك أعمـ األمة كسمـ
(ك)ابف حجر، 187-5/186األثير،  أسد الغابة  كابف عدم ك يرىـ. تكفي في طاعكف عمكاس سنة ثماني عشرة  )ابف

 (.108-6/107اإلصابة 

ابف سبلـ،  أبك عبيد القاسـ بف .تحلبثمتدرحتىتتركثمتحلبأنهاوذلك،للناقةالحلبتٌنبٌنماالوقتوهو2
ـ،  1964 –رم ىج1384،  1، المحقؽ محمد عبد الحميد خاف،  ط4/176عبد اهلل اليركم البغدادم  ريب الحديث،  
 مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية،  حيدر أباد

ابف المصفى شرؼ الديف أبك العباس أحمد بف عمي بف عبد العزيز اإلسكندرم الشافعي، مكلده في شعباف سنة تسع  3
ابف ) 744كاربعيف كست مئة،  كسمع مف عثماف بف عكؼ،  كحدث مرات،  كأجاز لو جماعة  مات في شكاؿ سنة 

،   1تحقيؽ صالح ميدم عباس , د. بشار عكاد معركؼ،  ط ، 1/472تقي الديف محمد بف ىجرس،  الكفيات،   رافع،
ابف حجر  أحمد بف عمي بف محمد،  الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة،  ك)ىػ.(  1402مؤسسة الرسالة،  بيركت،  

 ىػ.(1392ند،  ،  مجمس دائرة المعارؼ العثمانية،  صيدر اباد، الي2ط 1/255

. كقد صححو 3/21(،   2541سنف أبي داككد،  كتاب الجياد،  باب فيمف سأؿ اهلل الشيادة،  رقـ الحديث )  4
 . 7/295(  2291األلباني في صحيح أبي داككد،  باب فيمف سأؿ اهلل الشيادة،  رقـ الحديث ) 

. كقد صححو األلباني 2/934(،  2795الحديث ) سنف ابف ماجة،  كتاب الجياد،  باب القتاؿ في سبيؿ اهلل،  رقـ 5
 . 2/1003،  1866في صحيح الجامع الصغير كزيادتو،  رقـ الحديث 
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ٍبًد المًَّو ٍبًف ثىٍعمىبىةى  - 5 ،   1عىٍف عى ـٍ اًئًي ـٍ ًبًدمى : )زىمّْميكىي دو مَّـى ًلقىٍتمىى أيحي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى قىاؿى
ـه ييٍكمى  وي ًريحي اٍلًمٍسًؾ( فىًإنَّوي لىٍيسى كىٍم ًريحي ،  كى ًة يىٍدمىى،  لىٍكنيوي لىٍكفي الدَّـً ـي ًفي المًَّو ًإالَّ يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامى

2. 

 

ٍيرىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىٍف أىًبي ىي -6 مَّ -رى مىٍيًو كسمـصى ده ًفي سىًبيؿً )كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه الى ييكٍ قاؿ: -ى المَّوي عى ـي أىحى  مى
وي يىٍنثىًعبي -ًبمىٍف ييٍكمىـي ًفي سىًبيًموً  كىالمَّوي أىٍعمىـي -المَّوً  ٍرحي اءى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىجي  كالريح ريحدما،المكف لكـ دـ،3ًإالَّ جى

 4مسؾ(
 
ىذه األحاديث بألفاظيا كقد تعددت الركايات ككثرت في ىذا الباب، كلذلؾ اقتصرت عمى ذكر  

ره،  كتفج ، كلكنو كريحو،رد في الركايات األخرل، في كصؼ الجرحكالتي حكت ما ك المتعددة، 
 بياف القصد مف ذلؾ، كىك أف يككف في سبيؿ اهلل.  كسيبلنو،  ك زارتو، كاألعظـ

 
 
 
 
 
 

                                                           
عبد اهلل بف ثعمبة بف صعير العذرم.رأل النبي صمى اهلل عميو كسمـ كحفظو عنو،  لو صحبة ركل عف النبي صمى  1

يرىـ، كركل عنو: سعد بف إبراىيـ،  كعبد اهلل بف مسمـ أخك اهلل عميو كسمـ، كعف أبيو ثعمبة، كجابر بف عبد اهلل،  ك 
( ك)ابف 3/191الزىرم،  كمحمد بف مسمـ بف شياب الزىرم ك يرىـ.تكفي سنة تسع كثمانيف.)ابف األثير، أسد الغابة 

 (.14/353( ك)المزم، تيذيب الكماؿ 4/28حجر، اإلصابة 

. كقد صححو األلباني 4/78(،  2002في دمو،  رقـ الحديث ) سنف النسائي،  كتاب الجنائز،  باب مكاراة الشييد 2
 .1/668(،  3573في صحيح الجامع الصغير كزيادتو،  رقـ الحديث ) 

مف مادة ثعب،  يثعبو ثعبا: فٌجره، كما ينثعب الدـ مف األنؼ،  كماء ثعب بمعنى سائؿ ككذلؾ الدـ. ابف منظكر،   3
 .1/236لساف العرب،  

كتاب السير،  باب ذكر مجيء مف كمـ في سبيؿ اهلل يـك القيامة ينثعب دمو ليعرؼ مف ذلؾ  صحيح ابف حباف،  4
. كقد قاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط أنو صحيح عمى شرطيما،  كذلؾ في 10/509(،  4652الجمع،  رقـ الحديث )

 تحقيقو لصحيح ابف حباف.
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 فقد جاء  ،كقد جاء مف كبلـ العمماء الكثير مف الدالالت التي تفسر ىذا الفضؿ لمف جرح في سبيؿ اهلل
 : 2عمى صحيح مسمـفي شرحو  1في كبلـ النككم

 3شاىد فضيمتو كبذلو نفسو في طاعة اهلل ( و) كالحكمة في مجيئو يـك القيامة عمى ىيئتو، أف يككف مع
كما أف الكمكـ في ىذه األحاديث جاءت بصيغة التنكير،  كذلؾ لتشمؿ جميع الجراحات الكبيرة منيا    

 . 4ككذلؾ مف برئت جراحتو كمف استشيد  ،كالصغيرة
 

في تيسير العبلـ شرح عمدة األحكاـ:)أف الذم يجرح في سبيؿ اهلل فيٍقتىؿي أك يبرأ يأتي يـك جاء    
القيامة عمى رؤكس الخبلئؽ ًبًكسىاـ الجياد كالببلء فيو، إذ يجيء بجرحو طىرٌيان فيو لكف الدـ،  كتتضكع 

لعزة عمى أنظار األكليف منو رائحة المسؾ، فقد أبدلو اهلل تعالى ًبيىكاًف أذىل األعداء شرؼ الفخر كا
 .5كبإراقة دمو أف أبدلو مسكا،  يتأرَّج شذاه كتفكح ريحو الزكية، كاهلل ذك الفضؿ العظيـ(  ،كاآلخريف

                                                           
ف كستمائة بنكل، كمات بيا سنة سبع كسبعيف يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف النككم،  كلد سنة إحدل كثبلثي 1

كستمائة، قرأ عمى أبي البقاء خالد النابمسي، كأبي إسحاؽ المرادم،  كأخذ أصكؿ الفقو عف القاضي أبي الفتح التفميسي، 
كتفقو عمى الكماؿ إسحاؽ المغربي، كشمس الديف عبد الرحمف بف نكح المقدسي ك يرىـ،  كمف تصانيفو الركضة،  

،  396-8/395السبكي، عبد الكىاب بف تقي الديف،  طبقات الشافعية الكبرل،  ج،  كشرح الميذب ك يرىا.)كالمنيا
ابف قاضي شيبة، ك)ىػ(. 1413، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  2د.عبد الفتاح الحمك، ط -تحقيؽ د.محمكد الطناحي

، عالـ الكتب،  بيركت،  1افظ خاف،  ط، تحقيؽ د.الح2/156أبك بكر بف أحمد بف محمد، طبقات الشافعية، 
 ىػ. 1407

مسمـ بف الحجاج بف مسمـ بف كرد القشيرم النيسابكرم أبك الحسيف، صاحب الصحيح؛ ثقة مف الحفاظ كأعبلـ  2
براىيـ  سحاؽ بف راىكية ك يرىـ،  ركل عنو: الترمذم،  كا  المحدثيف، سمع يحيى بف يحيى النيسابكرم كأحمد بف حنبؿ كا 

براىيـ بف أبي طالب ك يرىـ. أجمعكا أنو كلد بعد المائتيف، كتكفي سنة إحدل كستيف كمائتيف بف إسحاؽ  الصيرفي،  كا 
( ك)ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، 195-5/194بنيسابكر، كعمره خمس كخمسكف سنة. )ابف خمكاف، كفيات األعياف 

 (.504-27( ك)المزم، تيذيب الكماؿ، 8/183

، دار إحياء التراث 2، ط12/21ف يحيى بف شرؼ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم، محيي الدب 3
 ىجرم. 1392العربي،  بيركت،  

الطبعة المصرية،    7/200العراقي، أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف، طرح التثريب في شرح التقريب،  4
مد بف عبلف بف إبراىيـ،  دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف،  دار إحياء التراث العربي.البكرم،  محمد عمي بف مح

 ـ. 2004 -ىجرم 1425،  دار المعرفة،  بيركت،  لبناف،  4،  ط7/94

البساـ، أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح بف حمد بف محمد بف حمد،  تيسير العبلـ شرح عمدة  5
 ـ. 2006 -ىػ 1426، مكتبة الصحابة، األمارات،  10ف حسف حبلؽ،  ط،  تحقيؽ محمد صبحي ب1/743األحكاـ، 
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فالجراح التي بينت  تعالى، كال بد أف تككف ىذه الجراحات نتجت عف قتاؿ يقصد بو كجو اهلل   
بل بد مف اإلخبلص في النية لتككف في ف األحاديث السابقة فضميا ىي التي تككف في سبيؿ اهلل ،

 . 1فاإلخبلص مف أعماؿ القمكب ،سبيؿ اهلل،  كاهلل أعمـ بذلؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المناكم، عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف بف الحدادم،  فيض القدير شرح الجامع الصغير،   1
 ىجرم. 1356،  المكتبة التجارية الكبرل،  مصر،  1،  ط4/183
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 المبحث الثاني : أحكام الجريح الذي جرح نفسو متعمدا أو بطريق الخطأ، وفيو مطمبان:
 جرح نفسو متعمدا. أحكاـ الجريح الذم المطمب األكؿ:

 جرح نفسو خطأ. أحكاـ الجريح الذم الثاني: المطمب
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 : أحكام الجريح الذي جرح نفسو متعمدا المطمب األول
كما بعده مف عصكر  –صمى اهلل عميو كسمـ  –إف المستقرئ لمسيرة الجياد في عصر الرسكؿ 

  ،لجراح بحؽ النفسالخبلفة، يجد العديد مف المشاىد كاألحداث التي أسفرت عف حاالت متعددة مف ا
فقد يككف قد تعمد ذلؾ ألسباب كلعؿ الجراح ظاىرىا يتشابو إال أف بعضيا قد يأتي بطريؽ التعمد، 

كقد يككف المتعمد قاصدا كجو اهلل بعمؿ جيادم،  أك ربما  ير معتبرة في الشرع كجزع أك ضجر ، 
كؿ مفصؿ مف حيث حكـ كفي ىذا المطمب سأعرض ليذه األنكاع بش جرح نفسو مكرىا أك مجتيدا،

 الفعؿ نفسو،  كالحؽ المترتب عميو أك لو تجاه ىذا الجرح.
 

 الحالة األولى: 
 أف يجرح نفسو متعمدا جزعا أك ضجرا:

كىذا النكع مف الجراحات قد يكدم بحياة المجركح عمى الغالب،  كقد يسمـ،  إال أف الحرمة في    
ىبلكيا أك جزء منيا،  فقد جاء في كبلـ الفقياء بأف األمريف قائمة،  سكاء أكقع األذل عمى نفسو بإ

األطراؼ محترمة كالنفكس ألف اإلنساف معصكـ عمى نفسو كما عمى  يره، إال في حاؿ مقابمة النفس 
 .1بالطرؼ عند االضطرار،  لذلؾ يعد االعتداء عمى النفس كبيرة

ـٍ {كقد جاء في تفسير قكلو تعالى :   ـٍ رىًحيمنا كىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي : بأف المقصكد تحريـ أم 2}ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي
ىبلكيا في الدنيا كاآلخرة  .3عمؿ يؤدم إلى قتؿ النفس كا 

ا، كال يقتؿ اإلنساف نفسو. كيدخؿ في ذلؾ اإللقاءي :) كجاء في تفسير الكريـ المناف ال يقتؿ بعضكـ بعضن
ـٍ رىًحيمنا{ كمف رحمتو  ،لتمؼ كاليبلؾبالنفس إلى التيمكة، كفعؿي األخطار المفضية إلى ا }ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي

تبلفيا، كرتب عمى ذلؾ ما رتبو مف الحدكد.  أف صاف نفكسكـ كأمكالكـ، كنياكـ عف إضاعتيا كا 
                                                           

. البزدكم، عبد العزيز بف أحمد بف محمد،  5/190الزيمعي،  تبييف الحقائؽ،   .6/268الكاساني، بدائع الصنائع،   1
. 2/178ط، دار الكتاب اإلسبلمي. النفراكم،  الفكاكو الدكاني،  .،  د4/398عبلء الديف البخارم،  كشؼ األسرار، 

،  شرح الزركشي عمى . الزركشي، شمس الديف محمد بف عبد اهلل9/46الييتمي ،  تحفة المحتاج في شرح المنياج،  
 ـ.  1993 -ىػ  1413،  دار العبيكاف،  1، ط6/27مختصر الخرقي،  

 .29سكرة النساء،  اآلية،   2

عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف،  لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ،  ، الخازف 3
ىػ. الشربيني،  شمس الديف 1415لكتب العممية،  بيركت، ،  تحقيؽ تصحيح محمد عمي شاىيف دار ا1،  ط1/367

،  1/279محمد بف أحمد الخطيب،  السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير،  
 ىػ. 1285مطبعة بكالؽ )األميرية(،  القاىرة،  
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{ كيؼ شمؿ أم      ـٍ { }كىال تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي ـٍ كاؿ كتأمؿ ىذا اإليجاز كالجمع في قكلو: }ال تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
 يرؾ كماؿ نفسؾ كقتؿ نفسؾ كقتؿ  يرؾ بعبارة أخصر مف قكلو: "ال يأكؿ بعضكـ ماؿ بعض" ك"ال 

ا" مع قصكر ىذه العبارة عمى ماؿ الغير كنفس الغير فقط  .1(يقتؿ بعضكـ بعضن
في ىذا الباب ما كرد عىٍف سىٍيًؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كلعؿ مف أشير ما كقع في زمف النبي    

،   2ٍعدو السَّاًعًدمّْ ٍبًف سى  ،  التىقىى ىيكى كىالميٍشًركيكفى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍنوي: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى رىًضيى المَّوي عى
كفى ًإلىى عى  ري مىاؿى اآلخى مَّـى ًإلىى عىٍسكىًرًه،  كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًفي فىاٍقتىتىميكا،  فىمىمَّا مىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ،  كى ـٍ ٍسكىًرًى

ـٍ شىاذَّةن كىالى فىاذَّةن ًإالَّ اتَّبىعىيى  ،  الى يىدىعي لىيي ؿه مَّـى رىجي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًب رىسيكًؿ المًَّو صى ا يىٍضًربييىا ًبسىٍيًفًو،  أىٍصحى
،  فىقىاؿى رىسيكؿي  ا أىٍجزىأى فيبلىفه ده كىمى ا أىٍجزىأى ًمنَّا اليىٍكـى أىحى : مى ا ًإنَّوي ًمٍف أىٍىًؿ  فىقىاؿى مَّـى: )أىمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى المًَّو صى

ذىا أى  قىؼى مىعىوي،  كىاً  قىؼى كى رىجى مىعىوي كيمَّمىا كى : فىخى اًحبيوي،  قىاؿى : أىنىا صى ؿه ًمفى القىٍكـً ٍسرىعى أىٍسرىعى النَّاًر(،  فىقىاؿى رىجي
ا شى  ٍرحن ؿي جي ًرحى الرَّجي : فىجي ذيبىابىوي بىٍيفى مىعىوي،  قىاؿى عى نىٍصؿى سىٍيًفًو ًباألىٍرًض،  كى ،  فىكىضى ؿى المىٍكتى ًديدنا،  فىاٍستىٍعجى

مىيٍ  مَّى اهللي عى ؿي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى رىجى الرَّجي مىى سىٍيًفًو،  فىقىتىؿى نىٍفسىوي،  فىخى امىؿى عى : ثىٍديىٍيًو،  ثيَـّ تىحى ،  فىقىاؿى مَّـى سى ًو كى
ـى النَّ  أىٍشيىدي أىنَّؾى  ؿي الًَّذم ذىكىٍرتى آًنفنا أىنَّوي ًمٍف أىٍىًؿ النَّاًر فىأىٍعظى : الرَّجي ؟( قىاؿى مىا ذىاؾى : )كى اسي رىسيكؿي المًَّو،  قىاؿى

،  فى  ؿى المىٍكتى ا شىًديدنا،  فىاٍستىٍعجى ٍرحن ًرحى جي رىٍجتي ًفي طىمىًبًو،  ثيَـّ جي ـٍ ًبًو،  فىخى : أىنىا لىكي ،  فىقيٍمتي عى نىٍصؿى ذىًلؾى كىضى
مَّ  مىٍيًو فىقىتىؿى نىٍفسىوي،  فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى امىؿى عى ذيبىابىوي بىٍيفى ثىٍديىٍيًو ثيَـّ تىحى ٍيًفًو ًفي األىٍرًض كى سىمَّـى سى مىٍيًو كى ى اهللي عى

ا يىٍبديك ًلمنَّ  نًَّة،  ًفيمى ؿى لىيىٍعمىؿي عىمىؿى أىٍىًؿ الجى : )ًإفَّ الرَّجي فَّ الرَّجيؿى ًعٍندى ذىًلؾى اًس،  كىىيكى ًمٍف أىٍىًؿ النَّاًر،  كىاً 
نًَّة( لىيىٍعمىؿي عىمىؿى أىٍىًؿ النَّاًر،  ًفيمىا يىٍبديك ًلمنَّاًس،  كىىيكى ًمٍف أىٍىًؿ الجى

3 
كلعؿ ىذا مف أكقع األذل عمى نفسو مباشرة،  ككاف يقصد قتؿ نفسو،  ألنو أصابيا في مقتؿ،  كما    

             . 4سميو العمماء االنتحار: كذلؾ بأف يقتؿ اإلنساف نفسو في حاؿ الغضب أك الضجرفعمو ىذا الرجؿ ي
فقد كرد عف  -كىك المقصكد بمف جرح نفسو متعمدا  -أما مف أكقع األذل عمى جزء مف نفسو 

                                                           
 .175،صتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف،السعدي1

سيؿ بف سعد بف مالؾ األنصارم الساعدم. قاؿ الزىرم: رأل سيؿ بف سعد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كسمع منو،   2
،  كابنو عباس بف سيؿ،  ك يرىـ، كتكفي رضي  كركل عف سيؿ أبك ىريرة،  كسعيد بف المسيب،  كالزىرم،  كأبك حاـز

 (.2/575ف األثير، أسد الغابة اهلل عنو سنة ثماف كثمانيف،  كىك ابف ست كتسعيف سنة  )اب

وعند.5/122(،   4202متفؽ عميو ، جاء عند البخارم في : كتاب المغازم،  باب  زكة خيبر،  رقـ الحديث )  3

 .1/116،(112)الحدٌثرقم،نفسهاإلنسانقتلتحرٌمغلظباب،اإلٌمانكتاب:فًمسلم
 ىجرم. 1418  ،  دار الفكر المعاصر،  دمشؽ،2،  ط5/32الزحيمي،  كىبة،  التفسير المنير  4
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ـٍ قاؿ: )كىافى ًفيمىٍف كى  -صمى اهلل عميو كسمـ -عف النبي  2قاؿ:حدثنا جندب بف عبد اهلل 1الحسف افى قىٍبمىكي
،  قىاؿى المَّوي تى  تَّى مىاتى ـي حى قىأى الدَّ ا رى زَّ ًبيىا يىدىهي،  فىمى ذى ًسكّْيننا فىحى ًزعى،  فىأىخى ،  فىجى ٍرحه ؿه ًبًو جي ًني رىجي عىالىى: بىادىرى

نَّةى( مىٍيًو الجى رٍَّمتي عى ٍبًدم ًبنىٍفًسًو،  حى  3عى
لـ،  لذلؾ حرمت عميو الجنة كىذا قد يككف بسبب فقد دؿ الحديث عمى أنو حزىا لعدـ الصبر عمى األ

كفي ىذا داللة كاضحة عمى حرمة تعاطي ،  استحبللو ليذا الفعؿ،  أك أنو يعذب بالنار ثـ يدخؿ الجنة
 . 4دكف قصد المداكاة التي يراد بيا االنتفاع ى قتؿ النفس كمنيا أف يقطع طرفو،األسباب التي تؤدم إل

 تعمدا لجزع أو ضجر: الواجب عمى من جرح نفسو م
فمف جرح نفسو بقطع عضك مف أعضائو متعمدا لجزع أك ضجر أك لسبب  ير معتبر شرعا    

فبل يضمف المرء ما جنى عمى  ،فجنايتو ىدر، ال تعتبر بحاؿ فكاف كمف جرح مف  ير صنع أحد
لدية مف حقكقو كما أف ا ،العمد في ماؿ الجاني،  كال يثبت لئلنساف ماؿ عمى نفسو 5نفسو،  ألف أرش

 8كالشافعية 7كالمالكية 6فتسقط عنو، ككذلؾ ليس عمى عاقمتو شيء كىذا ما ذىب إليو الحنفية
 .9كالحنابمة

 
                                                           

الحسف بف يسار البصرم الفقيو القارئ الزاىد العابد سيد زمانو، كلد بالمدينة سنة إحدل كعشريف، سمع مف عثماف  1
كىك يخطب كشيد يـك الدار كرأل طمحة كعميا،  كركل عف عمراف بف حصيف كالمغيرة بف شعبة كعبد الرحمف بف سمرة 

ككاف يدلس كيرسؿ كيحدث بالمعاني. مات سنة عشر كمائة كعمره تسع كثمانكف سنة كقيؿ ست كتسعكف ك يرىـ،  
 (.191-12/190سنة.)الصفدم، الكافي بالكفيات 

جندب بف عبد اهلل بف سفياف البجمي العمقي،  لو صحبة ليست بالقديمة،  يكنى أبا عبد اهلل،  سكف الككفة،  ثـ انتقؿ  2
ا مع مصعب بف الزبير،  كركل عنو أىؿ المصريف كركل عنو مف أىؿ الشاـ شير بف حكشب )ابف إلى البصرة،  قدمي
 (.614-1/613( ك)ابف حجر، اإلصابة 1/566األثير، أسد الغابة 

 . 4/170( 3463صحيح البخارم،  كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ،  رقـ الحديث ) 3

 1379،  دط، دار المعرفة،  بيركت  6/500فتح البارم شرح صحيح البخارم،   ابف حجر، أحمد بف عمي،  4
ىجرم. ابف الجكزم،  جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد،  كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف،  

 الرياض. -،  تحقيؽ عمي حسيف البكاب،  دار الكطف 2/46

 .6/263يا.ابف منظكر، لساف العرب األرش: الخدش،  ثـ قيؿ لما يؤخذ دية ل 5

 .7/282. الكاساني،  بدائع الصنائع،  21/187السرخسي،  المبسكط،   6

 .1125/ 2. ابف عبد البر،  الكافي،  2/192النفراكم،  الفكاكو الدكاني،   7

 .19/149النككم،  المجمكع،   8

،  دط،  دار الكتاب العربي،  496/ 9متف المقنع،  ابف قدامة،  عبد الرحمف بف محمد بف أحمد،  الشرح الكبير عمى  9
 بيركت. 
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 الحالة الثانية :
 

 أف يتسبب في جرح نفسو متعمدا ألسباب جيادية :
ربما فمف الكاضح مف خبلؿ العنكاف، أنو لـ يباشر بنفسو الجرح، كلكنو تسبب في ذلؾ قصدا، بؿ   

إلى جرحو كربما يصؿ األمر إلى  -ال محالة-جعؿ مف جسده مكضعا لرمي السياـ، مما يؤدم 
 مفارقتو الحياة.

فمع تقدـ كسائؿ الحرب أصبح ىناؾ بعض العمميات التي يباشر فييا الشخص التضحية بنفسو،        
كلذلؾ ال يدخؿ ىذا النكع   كمع كجكد المكاد المتفجرة ال بد مف مفارقتو الحياة عمى الغالب في ذلؾ،

 مف التضحية تحت ىذا العنكاف،  إال في حالة أنو لـ يفارؽ الحياة،  ألني أقصد الجراح فقط.
كعادة ما يتـ ذلؾ عبر أشخاص معينيف يبذلكف مزيدا مف المخاطرة كالتضحية، ألسباب جيادية   

حديث عف ىذه األعماؿ كتصنيفيا معتبرة قد تغير مسار التاريخ أك الصراع،  عمى أنني لست بصدد ال
ف كانت جزءا مما يسمى األعماؿ الفدائية صمى  –كلكني مف خبلؿ مغازم النبي  1كذكر أنكاعيا،  كا 

كالخمفاء مف بعده،  كجدت العديد مف الحاالت التي قدـ فييا المجاىد مزيدا مف  –اهلل عميو كسمـ 
كلعؿ مف  –كىذا ما يخصنا في ىذا البحث  –التضحية كالمخاطرة،  مما أدل إلى تسببو بجرح نفسو 

ٍنوي،   2كما كرد في حديث أىنىسو  –صمى اهلل عميو كسمـ  –أشير ما كقع في زمف النبي  رىًضيى المَّوي عى
ًف النًَّبيّْ  ـى النَّاسي عى دو اٍنيىزى : لىمَّا كىافى يىٍكـي أيحي مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ةى -صى ،  كىأىبيك طىٍمحى

 -بىٍيفى يىدىًم النًَّبيّْ  3

                                                           
المقصكد بيذه األعماؿ : ىك أف يقـك إنساف بعمؿ يفدم بو إنسانا أك شيئا سكاء كاف ذلؾ عاجبل كإنقاذ رئيسو أك  1
نكاية  خيو مف يد األعداء،  أك آجبل كإنقاذ دينو ككطنو كعرضو كمالو كماؿ إخكانو مف يد األعداء،  أك لتحقيؽأ

،  دار 2،  ط157باألعداء،  كىي في ركحيا كجكىرىا خطرة لمغاية. أيكب،  حسف،  الجياد كالفدائية في اإلسبلـ،  ص
 ـ.  1983 -ىجرم 1403الندكة الجديدة،  بيركت،  لبناف،  

،  كأحد أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ،  أبك حمزة األنصارم الخزرجي خادـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 2
المكثريف مف الركاية عنو،  كركل عف أبي بف كعب،  كأسيد بف حضير،  كثابت بف قيس،  ك يرىـ،  كركل عنو: أباف 
براىيـ بف ميسرة، ك يرىـ. مات بالبصرة سنة ثبلث كتسعيف. )ابف حجر،  اإلصابة  بف صالح، كأباف بف أبي عياش، كا 

 .(354-3/353( ك)المزم، تيذيب الكماؿ 1/276-277

أبك طمحة األنصارم اسمو زيد بف سييؿ األنصارم النجارم، كىك عقبي بدرم نقيب، ركل أبك طمحة عف النبي صمى  3
اهلل عميو كآلو كسمـ. كركل عنو ربيبو أنس، كابف عباس، كأبك الحباب سعيد بف يسار،  ك يرىـ،  مات سنة خمسيف أك 

 (.2/503)ابف حجر، اإلصابة ( ك6/176سنة إحدل كخمسيف )ابف األثير، أسد الغابة 
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مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فىةو  -صى جى مىٍيًو ًبحى كّْبه ًبًو عى ميجى
ةى رىجيبلن رىاًمينا شىًديدى الًقدّْ  1 كىافى أىبيك طىٍمحى لىوي،  كى

،  يىٍكًسري 2
ٍعبىةي  ؿي يىميرُّ مىعىوي الجى كىافى الرَّجي ًئذو قىٍكسىٍيًف أىٍك ثىبلىثنا،  كى يىٍكمى

ةى(. مً  3 : )اٍنشيٍرىىا أًلىًبي طىٍمحى فى النٍَّبًؿ،  فىيىقيكؿي
مَّـى -فىأىٍشرىؼى النًَّبيُّ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ةى: يىا نىًبيَّ المًَّو،  ًبأىًبي أىٍنتى  -صى ،  فىيىقيكؿي أىبيك طىٍمحى يىٍنظيري ًإلىى القىٍكـً

،  نىٍحًرم ديكفى نىٍحًرؾى  كىأيمّْي،  الى تيٍشًرٍؼ ييًصيبيؾى سىٍيـه ًمٍف ًسيىاـً   .4القىٍكـً
قد أسفر كما ركم عف  –رضي اهلل عنو  –كىذا المكقؼ العظيـ كالذم عد مف مناقب أبي طمحة   

اًزـو  مَّـى قىٍد شى 5قىٍيًس ٍبًف أىًبي حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىى ًبيىا النًَّبيَّ صى ةى الًَّتي كى : )رىأىٍيتي يىدى أبي طىٍمحى  . 6مٍَّت(،  قىاؿى
قىاتىمىٍت أيُـّ عيمىارىةى  7كما كرد أيضا في سيرة ابف ىشاـ :)كى

8: . فىذكرى دو اًزًنيَّةي يىٍكـى أيحي  ،  نيسىٍيبىةي ًبٍنتي كىٍعبو اٍلمى

                                                           
 مجكب عميو: أم ساتر لو قاطع بينو كبيف العدك،  كالجكب القطع، كيقاؿ لمترس: جكبة.  1

 بحجفة: كالحجفة ترس صغير يطارؽ بيف جمديف، أم يجعؿ أحدىما فكؽ اآلخر كيجعؿ منيما حجفة.
تحقيؽ د. زبيدة  255/  1لبخارم كمسمـ،  الحميدم،  محمد بف فتكح بف عبد اهلل،  تفسير  ريب ما في الصحيحيف ا)

 (.1/287( ك)ابف منظكر، لساف العرب ىػ.1415السنة،  القاىرة،  ،  مكتبة 1عبد العزيز، ط

ًكمى ًباٍلفىٍتًح كىي مف مادة قدد : أم قطع كنزع ، كمعناىا في الحديث :  2 ف ري تىرى اٍلقىٍكًس، كاً  ًكمى ًباٍلكىٍسًر فىييًريدي ًبًو كى ًإف ري
 .345/ 3. ابف منظكر ، لساف العرب ،  ييكى المىدُّ كىالنٍَّزعي ًفي اٍلقىٍكسً فى 

 . 1/267كىي كنانة النشاب . ابف منظكر ، لساف العرب ،  3

،  رقـ الحديث -رضي اهلل عنو  –متفؽ عميو، جاء عند البخارم في : كتاب المناقب،  باب مناقب أبي طمحة  4
 . 3/1443( ،136تاب الجياد كالسير، باب  زكة النساء، رقـ الحديث) . كعند مسمـ في: ك5/37(،  3811)

( كاسمو عكؼ بف عبد الحارث بف لؤم مف أحمس. ركل عف أبي بكر كعمر كعثماف كعمي 5 قيس بف )أبي حاـز
ك يرىـ، اختمؼ في كفاتو، قاؿ الكاقدم:تكفي في آخر خبلفة سميماف بف عبد الممؾ كعف ابف معيف مات سنة سبع أك 

ابف ( ك)132-6/131ثماف كتسعيف. قيؿ ثقة،  كقيؿ لو مناكير،  كقد تغير في آخره. )ابف سعد، الطبقات الكبرل 
 (.ىػ1326، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية،  اليند،  1، ط8/388حجر، أحمد بف عمي بف محمد،  تيذيب التيذيب 

 . 5/22(،  3724،  رقـ الحديث )صحيح البخارم، كتاب المناقب،  باب ذكر طمحة بف عبيد اهلل 6

ابف ىشاـ صاحب السيرة،  أبك محمد عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم؛ كلو كتاب في أنساب حمير  7
كممككيا،  ككتاب في شرح ما كقع في أشعار السير مف الغريب، كثقو أبك سعيد ابف يكنس،  كقاؿ الشافعي : حجة في 

( ك 3/177ة ثبلث عشرة كمائتيف،  رحمو اهلل تعالى. )ابف خمكاف،  كفيات األعياف المغة، تكفي بمصر في سن
 (.143-19/142)الصفدم، الكافي بالكفيات 

نسيبة بنت كعب بف عمرك أـ عمارة األنصارية.شيدت العقبة، كشيدت أحدا مع زكجيا زيد بف عاصـ، كشيدت  8
فقتؿ مسيممة كقطعت يدىا في الحرب،  ركت عف: النبي صمى اهلل  اليمامة مع خالد بف الكليد كمعيا ابنيا عبد اهلل، 

عميو كسمـ كركل عنيا: الحارث بف عبد اهلل بف كعب،  كابف ابنيا عباد ابف تميـ ك يرىـ)ابف األثير،  أسد الغابة 
 (.8/334( ك)ابف حجر، اإلصابة 7/269
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ًبيعً  مىى أيْـّ عيمىارىةى،  فىقيٍمتي لىيىا: يى  1أىفَّ أيَـّ سىٍعًد ًبٍنًت سىٍعًد ٍبًف الرَّ ٍمتي عى : دىخى الىةي،  أىٍخًبًريًني كىانىٍت تىقيكؿي ا خى
مىًعي ًسقىاءه ًفيًو مىاءه،  فىانٍ  ،  كى ؿى النَّيىاًر كىأىنىا أىٍنظيري مىا يىٍصنىعي النَّاسي رىٍجتي أىكَّ ،  فىقىالىٍت: خى بىرىؾى تىيىٍيتي إلىى خى

اًبًو،  كىالدٍَّكلىةي كى  ،  كىىيكى ًفي أىٍصحى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ،  رىسيكًؿ المًَّو صى ـى اٍلميٍسًمميكفى ، فىمىمَّا اٍنيىزى يحي ًلٍمميٍسًمًميفى الرّْ
ٍزتي إلىى رىسيكًؿ المًَّو  مَّـى  -اٍنحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍنوي ًبالسٍَّيًؼ،  كىأىٍرًمي -صى ،  كىأىذيبُّ عى ،  فىقيٍمتي أيبىاًشري اٍلًقتىاؿى

 ، ٍت اٍلًجرىاحي إلىيَّ مىصى تَّى خى ٍف اٍلقىٍكًس، حى :مىٍف  عى ، فىقيٍمتي ا أىٍجكىؼى لىوي  ىٍكره ٍرحن اًتًقيىا جي مىى عى قىالىٍت: فىرىأىٍيتي عى
ابىؾى ًبيىذىا؟ قىالىٍت:اٍبفي قىًمئىةى  لَّى النَّاسي عىٍف رىسيكًؿ المًَّو 2أىصى أىهي المَّوي! لىمَّا كى مَّـى  -، أىٍقمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  -صى

مى  :ديلُّكًني عى ٍيرأىٍقبىؿى يىقيكؿي ميٍصعىبي ٍبفي عيمى ا، فىاٍعتىرىٍضتي لىوي أىنىا كى ٍكتي إٍف نىجى ، فىبلى نىجى مَّدو ى ميحى
،  كىأينىاسه ًممٍَّف 3
مى  ٍبتيوي عى رى لىًكٍف فىمىقىٍد ضى ٍربىةى كى بىًني ىىًذًه الضَّ رى ،  فىضى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، ثىبىتى مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى ٍربىاتو  ى ذىًلؾى ضى

مىٍيًو ًدٍرعىاًف ( لىًكفَّ عىديكَّ المًَّو كىافى عى كى
4 

                                                           
ث بف الخزرج، يقاؿ: ليا صحبة قتؿ أبكىا سعد بف أـ سعد بنت سعد بف الربيع بف عمرك بف أبي زىير مف بني الحار  1

الربيع مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ يـك أحد،  ككانت يتيمة في حجر أبي بكر الصديؽ. ركت عف أبي بكر الصديؽ،  
 (.35/364( ك)المزم،  تيذيب الكماؿ 7/327كركل عنيا داكد بف الحصيف.)ابف األثير، أسد الغابة 

ألدرمي،  مف بني تيـ بف  الب،  كمـ كجنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ يـك أحد كدخؿ مف حمؽ ابف قمئة الميثي ا 2
المغفر فييا،  كعبله بالسيؼ فمـ يطؽ أف يقطعو،  فسقط رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ  فجحشت ركبتو،  كقتؿ 

-2/44محمد،  الكامؿ في التاريخ،  ابف األثير،  عمي بف أبي الكـر محمد بف  مصعب بف عمير ظانا أنو نبي اهلل.)
 ـ.(1997، دار الكتاب العربي بيركت،  1تحقيؽ عمر عبد السبلـ تدمرم،  ط، 45

،  يكنى أبا عبد اهلل.كاف مف فضبلء الصحابة كخيارىـ،  المكاؽمصعب بف عمير بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي  3
ة األكلى ليعمـ الناس القرآف،  كيصمي بيـ،  كشيد بدرا،  ثـ كمف السابقيف إلى اإلسبلـ،  ىاجر إلى المدينة بعد العقب
 (.6/98( ك)ابف حجر، اإلصابة 5/175شيد أحدا كمعو المكاء فاستشيد )ابف األثير، أسد الغابة 

،  تحقيؽ مصطفى السقا 2،  ط2/81 السيرة النبكية ،ابف ىشاـ،  عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، 4
 ـ.1955 -ىجرم  1375ة مصطفى البابي الحمبي،  مصر،  شركة كمطبع
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مما نتج عنو الجراح الكثيرة،  ما كاف مف البراء بف   ،صمى اهلل عميو كسمـ -كأما ما كاف بعد النبي 
فقد جاء في االستيعاب : )كلما كاف يىٍكـ اليمامة،  كاشتد قتاؿ  ،يكـ اليمامة –رضي اهلل عنو  – 1مالؾ

مىى الحديقة التي فييا مسيممةبني حنيفة  ،  قاؿ البراء: يا معشر المسمميف،  ألقكني عمييـ،  فاحتمؿ 2عى
مىى باب الحديقة حتى فتحو لممسمميف،  فدخؿ  مىى الجدار اقتحـ،  فقاتميـ عى حتى إذا أشرؼ عى

ربة،  فأقاـ المسممكف،  فقتؿ المَّو مسيممة،  كجرح البراء يكمئذ بضعنا كثمانيف جراحة ما بيف رمية كض
ًليد اًلد ٍبف اٍلكى عميو خى

شيرنا حتى برأ مف جراحو( 3
4. 

كلعؿ ىذه المشاىد مف السيرة،  تدؿ عمى قصد المجاىد تعريض نفسو لمجراح،  إال أنيا كميا جاءت 
في معرض المدح كالمناقب ألصحابيا،  كقد تحدث الفقياء عف ىذه األعماؿ كتنكعيا، كذكركا حكميا 

ا،  كبما أف حكـ ىذه الجراح حكـ ليذه األعماؿ كما شابييا،  فسأذكر حكـ ىذه كضكابطيا كشركطي
 األعماؿ بصكرة مقتضبة تفي بالغرض.

 
فقد سمى الفقياء ىذه األعماؿ المخاطرة بالنفس إيثارا لآلخريف كما في حادثة أبي طمحة كأـ عمارة،     

 يبلؾ.أما ما فعمو البراء فيك ما يسمى االقتحاـ المظنكف فيو ال

                                                           
البراء بف مالؾ بف النضر األنصارم أخك أنس بف مالؾ،  شيد أحدا،  كالخندؽ،  كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل صمى  1

ريف كذلؾ سنة عش -مدينة فارسية-اهلل عميو كسمـ إال بدرا،  ككاف شجاعا مقداما،  ركل عنو أخكه أنس. قتؿ يـك تستر
( 1/363في قكؿ الكاقدم،  كقيؿ: سنة تسع عشرة،  كقيؿ: سنة ثبلث كعشريف،  قتمو اليرمزاف.)ابف األثير، أسد الغابة 

 (.1/413ك)ابف حجر، اإلصابة 

ىك مسيممة بف حبيب، كىك مف بنى حنيفة.كنيتو أبك ثمامة،  جمع جمكعنا كثيرة كقصد قتاؿ الصحابة فى أثر كفاة  2
هلل عميو كسمـ،  فجيز عميو أبك بكر الصديؽ، رضي اهلل عنو، الجيكش سنة إحدل عشرة مف اليجرة،  رسكؿ اهلل صمى ا

النككم،  يحيى بف شرؼ،  تيذيب فقاتمكه فظيركا عمى مسيممة فقتمكه كافرنا. قيؿ: قتمو كحشى ابف حرب،  كقيؿ  يره. )
 د.ط،  دار الكتب العممية،  بيركت.  ، 2/95األسماء كالمغات، 

خالد بف الكليد بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـك أبك سميماف، ككاف أحد أشراؼ قريش في الجاىمية،  كلـ  3
يزؿ مف حيف أسمـ يكليو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أعنة الخيؿ فيككف في مقدمتيا في محاربة العرب،  كشيد مع 

،  كبعثو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى العزل،  ككاف بيتا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فتح مكة فأبمى فييا
( ك)ابف حجر، 2/140عظيما لمضر تبجمو فيدمو،  مات رضي اهلل عنو سنة إحدل كعشريف )ابف األثير،  أسد الغابة 

 (.2/219اإلصابة 

،  1/154معرفة األصحاب،   ابف عبد البر،  أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد النمرم القرطبي،  االستيعاب في 4
 ـ. 1992 -ىجرم 1412،  دار الجيؿ،  بيركت،  1تحقيؽ محمد البجاكم،  ط
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 حكم االقتحام المظنون فيو اليالك : - 1
 -رضي اهلل عنو  -أما بالنسبة لمسألة االقتحاـ المظنكف فيو اليبلؾ، كما أشرت سابقا مف فعؿ البراء 

 1فقد ذىب جميكر الفقياء إلى جكاز ذلؾ.
 : 2كىي اكقد حددكا لذلؾ شركط

 لعدك،  كما أنو يحقؽ مصمحة لممسمميف.أف ىذا الفعؿ سيؤدم إلى نكاية في ا يغمب عمى ظنوأف  - 
كقد ذكر صاحب كتاب الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية، أنكاع المصالح التي تتحققؽ لممسمميف :) 
كذلؾ عف طريؽ االشتباؾ مع العدك في القتاؿ، بقصد إلحاؽ الضرر بو، إما بإيقاع اإلصابات في 

نفكس مقاتميو كرعايو، كتجرئة المسمميف عميو ميما  صفكفو مف قتؿ كجراح ، أك ببث الرعب كالقمؽ في
بمغت قكة ىذا العدك، كلك قدرت في ميزاف القكة بعشرات أمثاؿ القكة اإلسبلمية التي تتصدل لو، بؿ 

. كفي ذلؾ تكسع في مفيكـ المصمحة ليشمؿ كؿ 3حتى لك جابو فييا المسمـ الكاحد ألفا مف الكفار(
 اية . ضرر يمحؽ بالكفار ، كيحقؽ النك

المجاىد أف لو القدرة عمى فعؿ ذلؾ،  ألف االقتحاـ عمى العدك ال بد لو مف  يغمب عمى ظفأف  - 
 مزيد مخاطرة كشجاعة.

ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىًة{جاء في التفسير لقكلو تعالى:  }كىأىٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي
ـٍ تىكيٍف ًفيًو :  4 )فىًإٍف لى

 في ذلؾ :  6كيقكؿ الشككاني 5قيكَّةه فىذىًلؾى ًمفى التٍَّيميكىًة(
                                                           

.الدسكقي،  محمد بف أحمد 4/127.ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر المختار،  10/76السرخسي، المبسكط،   1
. ابف 256/ 4الفكر. الشافعي،  األـ،   ،  دط،  دار2/183رفة المالكي،  حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،  بف ع

 .279/ 25. ابف تيمية،  مجمكع الفتاكل،  217/ 9قدامة،  المغني،  

. 2/183. الدسكقي،  حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،  4/127المحتار عمى الدر المختار،  ابف عابديف،  رد  2
 .217/ 9. ابف قدامة،  المغني،  256/ 4الشافعي،  األـ،  

 .1399ص،والقتالالجهادهٌكل،3
 .195،اآلٌة،البقرةسورة4
 . 2/363القرطبي ، الجامع ألحكاـ القرآف ، 5

بف عبد اهلل الشككاني: فقيو مجتيد مف كبار عمماء اليمف. قرأ عمى كالده ك عمى السيد  محمد بف عمي بف محمد 6
عامر الحدائي كالعبلمة أحمد بف محمد بف الحرازم ك يرىـ،   العبلمة عبد الرحمف بف قاسـ المداني كالعبلمة أحمد بف

مف مؤلفاتو الكثيرة : نيؿ األكطار مف أسرار منتقى األخبار،  كالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع،  كاألبحاث 
ي،  الشككانق. )1250ىػ كتكفي سنة 1173العرضية في الكبلـ عمى حديث حب الدنيا رأس كؿ خطية. كلد سنة 

د.ط،  دار المعرفة،  ،  2/215محمد بف عمي بف محمد،  البدر الطالع بمحاسف ما بعد القرف السابع،  
 (.6/298ك)الزركمي، األعبلـ بيركت(.
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ٍيًش مىعى عىدىـً قي ) مىى اٍلجى ٍرًب فىيىٍحًمؿي عى ؿي ًفي اٍلحى ـى الرَّجي ٍممىًة مىا يىٍدخيؿي تىٍحتى اآٍليىًة أىٍف يىٍقتىًح ًمٍف جي مىى كى ًتًو عى ٍدرى
مًُّص كىعىدىـً تىٍأًثيًرًه أًلىثىرو يىٍنفىعي  اًىًديفى  التَّخى  1(اٍلميجى

 أف يككف قصده إعبلء كممة اهلل.  - 
ٍمييكري ًبأىنَّوي كقد جاء في فتح البارم :)  رَّحى اٍلجي مىى اٍلعىدىًد اٍلكىًثيًر ًمفى اٍلعىديكّْ فىصى ٍمًؿ اٍلكىاًحًد عى ٍسأىلىةي حى كىأىمَّا مى

ظىنًّْو أىنَّوي ييٍرًىبي اٍلعى  ًتًو كى اعى قىاًصًد ًإٍف كىافى ًلفىٍرًط شىجى ـٍ أىٍك نىٍحًك ذىًلؾى ًمفى اٍلمى مىٍيًي رّْئي اٍلميٍسًمًميفى عى ديكَّ ًبذىًلؾى أىٍك ييجى
مىى ذىًلؾى كىىىفه فً  تَّبى عى رَّدى تىيىكُّرو فىمىٍمنيكعه كىالى ًسيَّمىا ًإٍف تىرى مىتىى كىافى ميجى سىفه كى ًة فىييكى حى ًحيحى ي اٍلميسمميف الصَّ

 2(كىاهلل أعمـ
 ي ذلؾ:كدليميـ ف 
اًت المًَّو كىالمَّوي رىءيكؼه ًباٍلًعبىادً {قكلو تعالى:  - 1 ًمفى النَّاًس مىٍف يىٍشًرم نىٍفسىوي اٍبًتغىاءى مىٍرضى جاء في كبلـ  3}كى

ًمفى  {ابف تيمية )كالذم يحمؿ عمى الصؼ كحده حمبل فيو منفعة لممسمميف...في مثمو أنزؿ اهلل تعالى: كى
ٍف يىٍشًرم نىفٍ  اًت المًَّو كىالمَّوي رىءيكؼه ًباٍلًعبىادً النَّاًس مى  4(  }سىوي اٍبًتغىاءى مىٍرضى

فقد جاء في صحيح البخارم عف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -ما كرد مف فعؿ أصحاب رسكؿ اهلل   - 2
عيٍركىةى 

،  قىاليكا6،  عىٍف أىًبيوً 5 مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ابى رىسيكًؿ المًَّو صى بىٍيًر يىٍكـى اليىٍرميكًؾ:أىالى تىشيدُّ  ، أىفَّ أىٍصحى ًلمزُّ
فيك  تَّى شىؽَّ صي ـٍ حى مىٍيًي مىؿى عى ،  فىحى ،  فىقىاليكا:الى نىٍفعىؿي :" ًإنّْي ًإٍف شىدىٍدتي كىذىٍبتيـٍ ؟ فىقىاؿى ـٍ فىنىشيدَّ مىعىؾى اكىزىىي ،  فىجى فىييـٍ

                                                           
،دمشق،كثٌرابندار،1ط،1/222،القدٌرفتح،هللاعبدبنمحمدبنعلًبنمحمد،الشوكان1ً

 .هجري1414
 .8/185رم ، ابف حجر ، فتح البا 2

 .207سكرة البقرة،  اآلية،   3

 . 279/ 25ابف تيمية،  مجمكع الفتاكل،   4

عركة بف الزبير بف العكاـ أبك عبد اهلل القرشى تابعي،  كانت كالدتو سنة اثنتيف كعشريف،  كقيؿ ست كعشريف لميجرة.  5
حزاـ كسمع مف أبي حميد الساعدم كابف ،  رأل أباه كرأل حكيـ بف كتكفي سنة ثبلث كتسعيف،  كقيؿ أربع كتسعيف

عباس كأبي ىريرة كالمغيرة بف شعبة كعائشة ركل عنو الزىرم كيزيد بف ركماف ك يرىـ )ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ 
6/396.) 

الزبير بف العكاـ بف خكيمد القرشي األسدم،  يكنى أبا عبد اهلل،  أمو صفية بنت عبد المطمب عمة رسكؿ اهلل صمى  6
اهلل عميو كسمـ. أسمـ كىك ابف خمس عشرة سنة،  كىك أحد العشرة المشيكد ليـ بالجنة،  ركل عنو: ابف عباس،  

( 2/307كمطرؼ،  كجكف بف قتادة،  ك يرىـ. قتمو ابف جرمكز يـك الجمؿ سنة ست كثبلثيف. )ابف األثير،  أسد الغابة 
 (.5/50ك)البكجرم، إكماؿ تيذيب الكماؿ 
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ذيكا ًبمً  ،  فىأىخى عى ميٍقًببلن ده، ثيَـّ رىجى مىا مىعىوي أىحى ًربىيىا كى ٍربىةه ضي اًتًقًو،  بىٍينىييمىا ضى مىى عى ٍربىتىٍيًف عى بيكهي ضى رى اًمًو،  فىضى جى
ًغيره  بىاًت أىٍلعىبي كىأىنىا صى رى اًبًعي ًفي ًتٍمؾى الضَّ ،  قىاؿى عيٍركىةي: كيٍنتي أيٍدًخؿي أىصى يىٍكـى بىٍدرو

1. 
ف فعؿ البراء آنفا  كما جاء كمف ذلؾ ما ذكرت م -رضكاف اهلل عمييـ  -كقد تكرر ذلؾ الفعؿ منيـ 

ٍف أىٍسمىـى أىًبي  3الذم ركاه أبك داككد في الحديث جاءفقد  في فتح القسطنطينية 2في حديث أبي أيكب عى
ًعٍمرىافى 

اًلًد بٍ  4 ًف ٍبفي خى ٍبدي الرٍَّحمى مىاعىًة عى مىى اٍلجى ًدينىًة نيًريدي اٍلقيٍسطىٍنًطيًنيَّةى،  كىعى ٍكنىا ًمفى اٍلمى :  ىزى ًليدً قىاؿى ًف اٍلكى
5  ،

ٍو مىٍو الى  : مى ،  فىقىاؿى النَّاسي مىى اٍلعىديكّْ ؿه عى مىؿى رىجي ًدينىًة،  فىحى اًئًط اٍلمى ـٍ ًبحى كـي ميٍمًصقيك ظيييكًرًى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي،  كىالرُّ
لىٍت ىىًذهً  ا نىزى : " ًإنَّمى رى المَّوي  ييٍمًقي ًبيىدىٍيًو ًإلىى التٍَّيميكىًة،  فىقىاؿى أىبيك أىيُّكبى اًر لىمَّا نىصى اآٍليىةي ًفينىا مىٍعشىرى اأٍلىٍنصى

نيٍصًمحييىا "،  فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى:  ـي ًفي أىٍمكىاًلنىا كى ـى قيٍمنىا: ىىميَـّ نيًقي ٍسبلى }كىأىٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو نىًبيَّوي،  كىأىٍظيىرى اإٍلً

                                                           
 . 5/76(،   3975،  كتاب المغازم،  باب قتؿ أبي جيؿ،  رقـ الحديث ) صحيح البخارم 1

أبك أيكب األنصارم كاسمو خالد بف زيد بف كميب األنصارم الخزرجي النجارم. شيد العقبة كسائر المشاىد مع  2
نة مياجرا،  ركل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،  كىك الذم نزؿ عميو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لما قدـ المدي

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعف أبي بف كعب كركل عنو البراء بف عازب،  كزيد بف خالد،  كالمقداـ بف معديكرب،  
( ك )ابف حجر،  6/22كابف عباس  ك يرىـ،  تكفي في  زاة القسطنطينية سنة خمسيف. )ابف األثير،  أسد الغابة 

 (.201-2/200اإلصابة 

شعث بف إسحاؽ،  اإلماـ أبك داكد األزدم السجستاني صاحب السنف. كلد سنة اثنتيف كمائتيف. سمع سميماف بف األ 3
مف: مسمـ بف إبراىيـ،  كعبد اهلل بف رجاء،  كأبي الكليد،  كابف راىكيو، ك يرىـ كعنو: الترمذم كالنسائي،  كابنو أبك 

الذىبي،  محمد  عشر شكاؿ سنة خمس كسبعيف كمئتيف.)بكر.كأبك عكانة اإلسفراييني،  ك يرىـ الكثير.تكفي في سادس 
،  دار 1،  تحقيؽ بشار عكاد معركؼ،  ط6/550بف أحمد بف عثماف،  تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، 

 ـ(.2003الغرب اإلسبلمي،  

يد بف أبي حبيب،  أسمـ بف يزيد أبك عمراف التجيبي،  مصرم مكلى تجيب ركل عف عقبة ابف عامر،  كركل عنو يز  4
ابف حجر العسقبلني، أحمد بف ( ك )2/307تابعي ثقة،  مف الثالثة. )ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 

ك)ابف حجر،  ىػ (. 1406دار الرشيد، سكريا،    1، تحقيؽ محمد عكامة،  ط1/104عمي بف محمد،  تقريب التيذيب، 
 (.1/265تيذيب التيذيب 

ف بف خالد بف الكليد بف المغيرة القرشي المخزكمي أدرؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كرآه  أمو أسماء بنت عبد الرحم 5
أسد بف مدرؾ الخثعمي،  يكنى أبا محمد، ركل عف: النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرسبل كركل عنو:خالد بف سممة،  

قتمو ابف أثاؿ النصراني بالسـ بحمص.)ابف كالزىرم، كعمرك بف قيس الشامي ك يرىـ،  مات سنة ست كأربعيف،  
 (.5/28( ك)ابف حجر، اإلصابة 3/436األثير،  أسد الغابة 
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ـٍ ًإلىى  يىا 195التٍَّيميكىًة{ ]البقرة: كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي نيٍصًمحى ـى ًفي أىٍمكىاًلنىا كى ٍلقىاءي ًباأٍلىٍيًدم ًإلىى التٍَّيميكىًة : أىٍف نيًقي [ فىاإٍلً
تَّى ديًففى ًبالٍ  اًىدي ًفي سىًبيًؿ المًَّو حى ٍؿ أىبيك أىيُّكبى ييجى ـٍ يىزى : فىمى نىدىعى اٍلًجيىادى "،  قىاؿى أىبيك ًعٍمرىافى  1ًطيًنيَّةً قيٍسطىنٍ كى

في البياف كالتحصيؿ،  أف البعض كره ىذا الفعؿ كنيى عنو ألنو مف باب إلقاء  2كقد ذكر ابف رشد    
 .3النفس في التيمكة،  كىك عنده مرجكح،  لمف تكافرت فيو الشركط

 
 المناقشة والترجيح : 

 ييـ.م عكفعؿ الصحابة رضكاف اهلل  ،فمف خبلؿ النظر في األدلة مف كبلـ اهلل تعالى - 
نرل قكة ما استندكا إليو مع تكافر   ،باإلضافة إلى الشركط التي حددىا العمماء لمقياـ بيذا العمؿ  -

 تمؾ الشركط.
أما بالنسبة لمسألة التيمكة،  فقد بينت كبلـ العمماء فييا في مسألة المخاطرة بالنفس بشكؿ عاـ في   -

وو: اأٍلىكَّؿي: )كى  4السطكر السابقة،  كأختـ بكبلـ ابف العربي كىازيهي؛ أًلىفَّ ًفيًو أىٍربىعىةى أىٍكجي ًحيحي ًعٍنًدم جى الصَّ
ٍعؼي ني  ـٍ ك الرَّاًبعي: ضى مىٍيًي : تىٍجًريىةي اٍلميٍسًمًميفى عى كدي النّْكىايىًة كالثَّاًلثي ٍكا أىفَّ طىمىبي الشَّيىادىًة كالثَّاًني: كيجي ـٍ ًليىرى فيكًسًي

،  فىمى  ٍنعي كىاًحدو (ىىذىا صي اًئزه ًميًع،  كىاٍلفىٍرضي ًلقىاءي كىاًحدو اٍثنىٍيًف،  كى ىٍيري ذىًلؾى جى ا ظىنَّؾ ًباٍلجى
5. 

 
 
 

                                                           
ـٍ ًإلىى التَّيٍ  1 ميكىًة{،  رقـ سنف أبي داككد،  كتاب الجياد،  باب في قكلو تعالى :}كىأىٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي

 .1/47كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة،  . 3/12(،  2512الحديث ) 

القاضي أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي: اإًلماـ العالـ المحقؽ. تفقو بابف رزؽ كعميو اعتماده،  كسمع  2
مات الجياني كابف أبي العافية الجكىرم كجماعة. أٌلؼ البياف كالتحصيؿ لما في المستخرجة مف التكجيو كالتعميؿ،  كالمقد

ألكائؿ كتب المدكنة كاختصار الكتب المبسكطة مف تأليؼ يحيى بف إسحاؽ بف يحيى بف يحيى،  ك يرىا. مكلده سنة 
 (.1/190ىػ )مخمكؼ،  شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية  520ىػ كتكفي في ذم القعدة سنة  455

،  2،  تحقيؽ محمد حجي،  ط2/565التحصيؿ،  ابف رشد،  أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي،  البياف ك  3
 ـ.  1988 -ق 1408

أبك بكر محمَّد بف عبد اهلل بف أحمد المعافرم اإلشبيمي: مف بيت أبي بكر بف العربي الفقيو العبلمة الراكية،  أخذ عف  4
ي كأجازكا لو،  سمع أعبلـ مف أىؿ المشرؽ كاألندلس منيـ أبك طاىر السمفي كأبك الطاىر بف عكؼ كأبك الحسف المقدس

ىػ  617ىػ،  كتكفي باإلسكندرية سنة  542منو جماعة منيـ أبك القاسـ بف الطيمساف كمعظـ خبره عنو. مكلده سنة 
 (.1/252)مخمكؼ،  شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية 

 .1/164ابف العربي،  أحكاـ القرآف،   5
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 حكم المخاطرة بالنفس إيثارا لآلخرين  - 2

 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف:
 

 كقد ذىب ،: جكاز ذلؾ ألنو مف اإليثار المحمكد،  كمف باب دفع الضرر عف المسمـأوال 
حدل الركايتيف عند الحنابمة 3الشافعيةالراجح عند ك  2كالمالكية 1لحنفيةإلى ىذا ا  كدليميـ عمى ذلؾ:4كا 

ـٍ كىالى يىًجديكفى ًفي  {قكلو تعالى : - 1 رى ًإلىٍيًي ـٍ ييًحبُّكفى مىٍف ىىاجى يمىافى ًمٍف قىٍبًمًي كىالًَّذيفى تىبىكَّءيكا الدَّارى كىاإٍلً
ةن ًممَّا أيكتيك  اجى ـٍ حى ديكًرًى ـي صي مىٍف ييكؽى شيحَّ نىٍفًسًو فىأيكلىًئؾى ىي ةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري ا كى

ٍفًمحيكفى   .6، كىذا العمؿ مف اإليثار المحمكد5}اٍلمي
 

جاء في كتاب قكاعد األحكاـ في معرض الحديث عف ما يتقدـ مف حقكؽ الرب عمى حقكؽ عباده : 
ًمٍنيىا بى ) اًء ًلٍمفىكىاتً كى  7(ٍذؿي النُّفيكًس كىاأٍلىٍمكىاًؿ ًفي ًقتىاًؿ اٍلكيفَّاًر مىعى تىٍعًريًض النُّفيكًس كىاأٍلىٍعضى

 :  8كما يقكؿ الشاطبي

                                                           
،  دار الفكر،  2،  ط6/545،  رد المحتار عمى الدر المختار،  ابف عابديف،  محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز 1

 ـ.1992-ىجرم1412بيركت،  

،  دار الكتب العممية،  بيركت  لبناف،  3،  ط4/219ابف العربي، محمد بف عبد اهلل اإلشبيمي،  أحكاـ القرآف،   2
 ـ.  2003 -ىجرم 1424

يا بف محمد بف زكريا،  أسنى المطالب شرح ركض الطالب،  . األنصارم،  زكر 5/539الشربيني،  مغني المحتاج،   3
 ي. ،  دط،  دار الكتاب اإلسبلم4/168

،  المكتب اإلسبلمي،  2،  ط6/322الرحيباني،  مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي،  مطالب أكلي النيى،   4
 ـ.1994 -ىجرم 1415

 .9سكرة الحشر،  اآلية،   5

 . 4/219ابف العربي ، أحكاـ القرآف ،  6

ابف عبد السبلـ ، عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي ، قكاعد األحكاـ  7
 ـ ( ، مكتبة الكميات األزىرية ، القاىرة .1991 -ىجرم 1414، ط)  1/174في مصالح األناـ ، 

د العمماء األثبات كأكابر األئمة الثقات الفقيو األصكلي أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الغرناطي الشيير بالشاطبي: أح 8
المفسر المحٌدث،  أخذ عف أئمة منيـ ابف الفخار كأبك عبد اهلل البمنسي كأبك القاسـ الشريؼ السبتي ك يرىـ كأخذ عنو 

شعباف سنة  في الفقو،  ك يره،  تكفي في أبك بكر بف عاصـ كأخكه أبك يحيى محمد صاحبو كخمؽ،  لو كتاب المكافقات
 (.333-1/332ىػ )مخمكؼ،  شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية  790
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كقد يككف بالنفس أك ما   ،1كما جاء في حديث المؤاخاة  ،فاإليثار قد يككف بالممؾ مف الماؿ كالزكجة)
 .2 (دكنيا كما جاء في حديث أبي طمحة

2 - : ٍنوي، قىاؿى ٍف أىنىسو رىًضيى المَّوي عى دى النَّاًس،  )عى مَّـى أىٍحسىفى النَّاًس، كىأىٍجكى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
ـي  : فىتىمىقَّاىي ٍكتنا،  قىاؿى ًدينىًة لىٍيمىةن سىًمعيكا صى قىٍد فىًزعى أىٍىؿي المى : كى عى النَّاًس،  قىاؿى مىٍيًو -النًَّبيُّ  كىأىٍشجى مَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى ـٍ تيرىاعيكا(،  ثيَـّ قىاؿى  -كى ـٍ تيرىاعيكا،  لى : )لى ،  كىىيكى ميتىقىمّْده سىٍيفىوي،  فىقىاؿى ةى عيٍرمو مىى فىرىسو أًلىًبي طىٍمحى رىسيكؿي  عى
ٍدتيوي بىٍحرنا( يىٍعًني الفىرى  مَّـى: )كىجى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فقد خاطر بنفسو دكف الناس إيثارا ليـ ،3(سى المًَّو صى

 4بالسبلمة
كأنو مف باب إلقاء النفس إلى التيمكة،   ،ذلؾ إف خاؼ عمى نفسو التمؼ حاال أك مآال كراىة:  ثانيا

 6الحنابمة بأف ذلؾ محـر، ك القكؿ المعتمد عف  5كىك قكؿ عند الشافعية
اًلؾو جاء في كبلـ الشافعي :) طَّاًب  عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍنوي  -أىفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى    سىأىلىوي  -رىًضيى المَّوي تىعىالىى عى

نىٍصنىعي لىوي ىىنىةن ًمٍف  ًدينىًة كى ؿى إلىى اٍلمى : نىٍبعىثي الرَّجي ًدينىةى كىٍيؼى تىٍصنىعيكفى " قىاؿى ٍرتيـٍ اٍلمى اصى : " إذىا حى ميكدو قىاؿى   جي
رو " قى  جى ًدينىةن " أىرىأىٍيت إٍف ريًميى ًبحى كا مى ا يىسيٌرًني أىٍف تىٍفتىحي : فىبلى تىٍفعىميكا فىكىاىلًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه مى اؿى إذنا ييٍقتىؿي قىاؿى

. ؿو ميٍسًمـو ًؼ ميقىاًتؿو ًبتىٍضًييًع رىجي ا قىاؿى عيمىري ٍبفي  -رىًحمىوي المَّوي تىعىالىى  -قىاؿى الشَّاًفًعيُّ  ًفييىا أىٍربىعىةي آالى : مى

                                                           
ى رىسيكؿي كىك حديث جاء في صحيح البخارم عف  1 ًدينىةى آخى ا قىًدٍمنىا المى ٍنوي قاؿ: لىمَّ ًف ٍبفي عىٍكؼو رىًضيى المَّوي عى ٍبدي الرٍَّحمى عى

ـى بىٍيًنيالمًَّو  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـي لىؾى ًنٍصؼى  صى ، فىأىٍقًس اًر مىاالن ًبيًع: ًإنّْي أىٍكثىري األىٍنصى ًبيًع، فىقىاؿى سىٍعدي ٍبفي الرَّ بىٍيفى سىٍعًد ٍبًف الرَّ كى
اًلي، كىاٍنظيٍر أىمَّ ]ص: : فىقىاؿى لىوي عىبٍ 53مى كٍَّجتىيىا، قىاؿى مٍَّت، تىزى ٍنيىا، فىًإذىا حى ٍلتي لىؾى عى تىيَّ ىىًكيتى نىزى ٍكجى ةى ًلي [ زى اجى دي الرٍَّحمىًف: الى حى

ًف، فىأىتىى ًبأى  ٍبدي الرٍَّحمى : فىغىدىا ًإلىٍيًو عى ، قىاؿى : سيكؽي قىٍينيقىاعو ارىةه؟ قىاؿى ، ًفي ذىًلؾى ىىٍؿ ًمٍف سيكؽو ًفيًو ًتجى : ثيَـّ تىابىعى الغيديكَّ ، قىاؿى سىٍمفو ًقطو كى
مىٍيوً  ٍبدي الرٍَّحمىًف عى اءى عى ا لىًبثى أىٍف جى :  فىمى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍفرىةو، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ؟»أىثىري صي كٍَّجتى : «تىزى ، قىاؿى ـٍ : نىعى ، قىاؿى

مىٍف؟» : «كى اًر، قىاؿى : اٍمرىأىةن ًمفى األىٍنصى ؟»، قىاؿى ـٍ سيٍقتى : ًزنىةى نىكىاةو ًمٍف ذىىىبو «كى وي النًَّبيُّ ، فىقىاؿى لى -أىٍك نىكىاةن ًمٍف ذىىىبو  -، قىاؿى
مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى لىٍك ًبشىاةو »صى ـٍ كى فإذا قضيت الصبلة فانتشركا في {كتاب البيكع، باب ما جاء في قكلو تعالى «. أىٍكًل

 }األرض 

 -ىجرم 1417، دار ابف عفاف،  1،  ط3/62الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي، المكافقات،   2
 ـ. 1997

. 4/66(،   3040كتاب الجياد كالسير،  باب إذا فزعكا بالميؿ،  رقـ الحديث )   عميو ، جاء عند البخارم في: متفؽ 3
 .4/1812،(48)الحدٌثرقم،-وسلمعلٌههللاصلى-النبًشجاعةفًباب،الرؤٌاكتاب:فًمسلموعند

 . 4/219، أحكاـ القرآف ، ابف العربي 4
 .4/266،األم،الشافع5ً
،  تحقيؽ عبد 1،  ط10/382ابف مفمح،  محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج المقدسي الراميني الحنبمي،  الفركع،  6

 ـ.2003 -ىجرم 1424،  مؤسسة الرسالة،  اهلل بف عبد المحسف التركي
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طَّ  ًلمنَّاسً اٍلخى ًميًع اٍلعيمَّاًؿ كى ًلجى اـً كى نّْي أىٍستىًحبُّ ًلئٍلًمى ٍسفي نىظىرو ًلٍمميٍسًمًميفى كىاً  ـٍ أىٍف الى اًب ًمٍف ىىذىا اٍحًتيىاطه كىحي  كيمًّْي
مىٍيًو ًمٍنوي التَّمىؼي  (كليس ىذيىكيكنيكا ميٍعتىًرًضيفى ًلًمٍثًؿ ىىذىا كىالى ًلغىٍيًرًه ًممَّا اأٍلىٍ مىبي عى  1ا بمحـر

 
 المناقشة والترجيح :

 كلعؿ الراجح ىك رأم الجميكر
 .-صمى اهلل عميو كسمـ  -لقكة أدلتيـ،  مف كبلـ اهلل تعالى،  كفعؿ الرسكؿ   -
أما بالنسبة لقكؿ الحنابمة أنو مف باب إلقاء النفس بالتيمكة،  فقد جاء في تفسير التيمكة في قكلو  -

ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىًة كىأىٍحًسنيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى كىأىٍنًفقيكا ًفي سىبً  {تعالى،  ،ما ركاه 2}يًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي
 .6كالمقصكد ترؾ النفقة في سبيؿ اهلل 5قاؿ: )نزلت في النفقة(  4عف حذيفة 3البخارم

السابؽ  في الحديث -رضي اهلل عنو  -أما مسألة االقتحاـ عمى العدك فقد كاف الرد مف أبي أيكب  -
نىدىعى اٍلًجيىادى "،   في فتح القسطنطينية:) يىا كى نيٍصًمحى ـى ًفي أىٍمكىاًلنىا كى ٍلقىاءي ًباأٍلىٍيًدم ًإلىى التٍَّيميكىًة : أىٍف نيًقي فىاإٍلً

اًىدي ًفي سىًبيًؿ المًَّو حى  ٍؿ أىبيك أىيُّكبى ييجى ـٍ يىزى : فىمى  7( تَّى ديًففى ًباٍلقيٍسطىٍنًطيًنيَّةقىاؿى أىبيك ًعٍمرىافى
 
 
 

                                                           
 .4/266،األم،الشافع1ً
 .195سكرة البقرة،  اآلية،   2

ىيـ بف المغيرة أبك عبد اهلل البخارم،  ركل عف عبيد اهلل بف مكسى كمحمد بف عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبرا 3
األنصارم كعفاف كأبي عاصـ النبيؿ كخمؽ كثير سكاىـ ممف سمع مف التابعيف فمف بعدىـ إلى أف كتب عف أقرانو كعف 

ثير،  كما مف كتاب في الحديث أجكد تبلمذتو،  ركل عنو الترمذم في الجامع كثيرا كمسمـ في  ير الجامع ك يرىـ الك
 (.49-9/47ابف حجر،  تيذيب التيذيب، . )256كتكفي سنة  194مف كتابو،  كلد في شكاؿ سنة 

حذيفة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ الكثير كعف عمر كركل عنو ابنو  حذيفة بف اليماف كىك حذيفة بف حسؿ. ركل 4
بي طالب،  ك يرىـ. كىك صاحب سر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في أبك عبيدة،  كعمر بف الخطاب،  كعمي بف أ

المنافقيف،  لـ يعمميـ أحد إال ىك،  استعممو عمر عمى المدائف،  فمـ يزؿ بيا حتى مات بعد قتؿ عثماف كبعد بيعة عمي 
 (.2/39بة ( ك )ابف حجر، اإلصا1/706بأربعيف يكما كذلؾ في سنة ست كثبلثيف )ابف األثير،  أسد الغابة 

ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىًة كىأىٍحًسنيكا  {صحيح البخارم،  كتاب تفسير القرآف،  باب قكلو تعالى،  5 كىأىٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي
 .6/27،  4516،  رقـ الحديث }ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى 

 .8/185ابف حجر،  فتح البارم،   6

ـٍ ًإلىى التَّيٍ  7 ميكىًة{،  رقـ سنف أبي داككد،  كتاب الجياد،  باب في قكلو تعالى :}كىأىٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي
 .1/47. كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة،  3/12(،  2512الحديث ) 
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 مف جرح نفسو متعمدا مكرىا أك مجتيداالحالة الثالثة: 
فقد ذكر الفقياء ليذه الحالة صكرتيف،  كىي أف اإلنساف قد يضطر لقطع يد نفسو في حاؿ إصابتيا 

 .1بآكمة كال عبلج لذلؾ إال بقطعيا،  أك أنو ابتمي بعدك أكرىو بالقتؿ عمى قطع يده
 في معرض كبلمو عف عدـ االستطاعة لمجمع بيف اإليماف كالكفر: 2جاء في كبلـ ابف حـز

)كقد يككف المرء مضطرا مختارا مكرىا في حالة كاحدة،  كإنساف في رجمو أكمة كال دكاء لو إال 
 .3بقطعيا(

نو كاف مختارا إال أ  ،كبما أف مسألة العبلج مف باب االجتياد فقد يجتيد اإلنساف في ذلؾ كال يصيب
ك  -صمى اهلل عميو كسمـ -ليذا الفعؿ،  كلعؿ مف أشير ما كرد في سيرة الرسكؿ  أىفَّ الطُّفىٍيؿى ٍبفى عىٍمرو

مىٍنعىةو؟ 4الدٍَّكًسيَّ  ًصيفو كى : يىا رىسيكؿى اهلًل،  ىىٍؿ لىؾى ًفي ًحٍصفو حى ،  فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ،  أىتىى النًَّبيَّ صى
اًىًميَّةً قى  - : ًحٍصفه كىافى ًلدىٍكسو ًفي اٍلجى رى اهللي  -اؿى مَّـى ًلمًَّذم ذىخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فىأىبىى ذىًلؾى النًَّبيُّ صى

رى ًإلىٍيًو الطُّفىٍيؿي  ًدينىًة،  ىىاجى مَّـى ًإلىى اٍلمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رى النًَّبيُّ صى اًر،  فىمىمَّا ىىاجى ك كىىىاجىرى بٍ  ًلؤٍلىٍنصى في عىٍمرو
ذى مىشىاًقصى لىوي،  فىقىطىعى ًبيىا بىرى  ًزعى،  فىأىخى ،  فىجى ًدينىةى،  فىمىًرضى كيا اٍلمى ؿه ًمٍف قىٍكًمًو،  فىاٍجتىكى اًجمىوي،  مىعىوي رىجي

ك ًفي مىنىاًمًو،  فىرىآهي كىىىٍيئىتي  ،  فىرىآهي الطُّفىٍيؿي ٍبفي عىٍمرو تَّى مىاتى بىٍت يىدىاهي حى سىنىةه،  كىرىآهي ميغىطّْينا يىدىٍيًو،  فىشىخى وي حى

                                                           
،  دار الكتب العممية،  2،  ط2/210،  التقرير كالتحبير،  ابف أمير حاج،  أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد 1

. الشككاني،  محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني،  4/55ـ. عميش،  منح الجميؿ،   1983 -ىجرم 1403
ـ. الطحاكم،  1993 -ىجرم 1413،  دار الحديث،  مصر،  1،  تحقيؽ عصاـ الصبابطي،  ط7/58نيؿ األكطار،  

،  1/184ر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم،  شرح مشكؿ اآلثار،  أبك جعف
 ـ.1994 -ىجرم 1415،  مؤسسة الرسالة،  1تحقيؽ شعيب األرناؤكط  ط

، مكلده بقرطبة سنة أربع كثمانيف كثمثمائة.كاف شافعيا ثـ انتقؿ إلى 2 مذىب  أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز
أىؿ الظاىر،  سمع مف أبي عمر أحمد بف الحسكر كيحيى بف مسعكد بف كجو الجنة كيكسؼ بف عبد اهلل القاضي 
ك يرىـ،  ركل عنو أبك عبد اهلل الحميدم فأكثر كابنو أبك رافع الفضؿ ك يرىما، لو كتاب اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، 

، ككتاب الفصؿ في الممؿ كالنحؿ ك يرىـ.مات سنة ست ككتاب المحمى في الفقو عمى مذىبو كاجتياده، كشرحو
الذىبي،  محمد بف أحمد بف عثماف،  تذكرة الحفاظ،  ( ك)3/325كخمسيف كأربعمائة.)ابف خمكاف،  كفيات األعياف 

 ىػ (.1419،  دار الكتب العممية،  بيركت،  1ط،  3/227-231

،  أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي ال 3 ،  دط،  3/31قرطبي،  الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ،  ابف حـز
 مكتبة الخانجي،  القاىرة. 

الطفيؿ بف عمرك بف طريؼ بف العاص األزدم الدكسي يمقب ذا النكر.أسمـ الطفيؿ بمكة، كرجع إلى ببلد قكمو داعيا 4
بمكة استشيد باليمامة كقيؿ باليرمكؾ إلى اإلسبلـ، ثـ كافى النبي صمى اهلل عميو كسمـ في عمرة القضية، كشيد الفتح 

 (.424-3/423(ك )ابف حجر، اإلصابة 3/77كقيؿ بأجناديف )ابف األثير، أسد الغابة
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،  فىقى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًتي ًإلىى نىًبيًّْو صى :  ىفىرى ًلي ًبًيٍجرى ؟ فىقىاؿى بُّؾى نىعى ًبؾى رى ا ًلي أىرىاؾى فىقىاؿى لىوي: مىا صى : مى اؿى
: ًقيؿى ًلي: لىٍف نيٍصًمحى ًمٍنؾى مىا أى  ؟ قىاؿى مىٍيًو ميغىطّْينا يىدىٍيؾى مَّى اهللي عى مىى رىسيكًؿ اهلًل صى يىا الطُّفىٍيؿي عى ،  فىقىصَّ ٍفسىٍدتى

ًليىدىٍيًو فىاٍ ًفٍر( : )المييَـّ كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ،  فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مَّـى سى كى
1 

اًبرو اكقد بيف الشككاني ما أشكؿ في ىذا الحديث حيث قاؿ:  ًديًث جى ظىاًىري حى اًلفيييمىا ) كى  -ٍلمىٍذكيكًر ييخى
ؿى الًَّذم قىطىعى بىرىاًجمىوي ًباٍلمىشىاًقًص  -يقصد األحاديث الكاردة في أف قاتؿ نفسو مخمد في النار فىًإفَّ الرَّجي

نىاـً ًبأىفَّ المَّوى تىعىالىى  ىفىرى  ؿى الًَّذم رىآهي ًفي اٍلمى ٍكًتًو الرَّجي مىاتى ًمٍف ذىًلؾى أىٍخبىرى بىٍعدى مى قىعى ًمٍنوي  كى مَّى  -لىوي،  كىكى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ،  كىا ً  -المَّوي عى ـٍ ييًرٍد قىٍتؿى نىٍفًسًو ًبقىٍطًع اٍلبىرىاًجـً ٍمعي ًبأىنَّوي لى ييٍمًكفي اٍلجى ا لىوي. كى ا التٍَّقًريري ًلذىًلؾى بىٍؿ دىعى نَّمى

مىى ذىلً  ؿَّ ًبًو ًمٍف اٍلمىرىًض عى مىا حى ري كى جى مىوي الضَّ مى مىى ىىذىا حى ًؼ مف قىطىعى يىدىهي ميًريدناٍ قىٍتؿى نىٍفسىوي،  كىعى ؾى ًبًخبلى
مىٍيًو ميقىيَّدى  نًَّة عى تىٍحًريـً اٍلجى ٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًفي النَّاًر كى اًديثي اٍلكىاًردىةي ًفي تىٍخًميًد مى ةن ًبأىٍف يىكيكفى ميًريدنا فىتىكيكفي اأٍلىحى

 2(ًلٍمقىٍتؿً 

كىاًبنىا لىوي ًفي كىذا ما أكد عميو  في مشكؿ اآلثار حيث جاء في كبلمو عف ىذا الحديث : )فىكىافى ًمٍف جى
ًديًث فىعىؿى بً  ؿي اٍلمىٍذكيكري ًفي ىىذىا اٍلحى ٍكًنًو أىنَّوي قىٍد يىٍحتىًمؿي أىٍف يىكيكفى الرَّجي ا فىعىؿى ًممَّا ذىًلؾى ًبتىٍكًفيًؽ اهلًل كىعى نىٍفًسًو مى

مىى أى  تىٍبقىى لىوي بىًقيَّةي ذىكىرى ًفيًو عى ـى لىوي نىٍفسيوي كى ا فىعىؿى ًلتىٍسمى جه تىٍبقىى ًبًو بىًقيَّةي يىدىٍيًو فىفىعىؿى مى ـٍ نَّوي ًعٍندىهي ًعبلى يىدىٍيًو فىمى
ـٍ يىٍقطىٍعيىا أىٍف يىٍذىىبى  اؼى إٍف لى ابىوي ًفي يىًدًه شىٍيءه فىخى ؿو أىصى كىافى كىرىجي ًبيىا سىاًئري بىدىًنًو  يىكيٍف ًفي ذىًلؾى مىٍذميكمنا كى
ـٍ يىٍقطىٍعيىا , كىىيكى يىرىل أىنَّوي ًبذىًلؾى يىٍسمىـي لى  ييٍتًمؼى ًبيىا نىٍفسىوي فىييكى ًفي سىعىةو ًمٍف قىٍطًعيىا فىًإٍف لى وي ًبذىًلؾى بىًقيَّةي بىدىًنًو كى

ميكـو ًفي مىى نىٍفًسًو , ثيَـّ مىاتى ًمٍنيىا أىنَّوي  ىٍيري مى يىٍأمىفي عى ا فىعىؿى  كى ؿي ًفيمى كىذىًلؾى ىىذىا الرَّجي مىٍيًو كى ذىًلؾى كىالى ميعىاقىبه عى
دّْين  ؼي مىٍف قىتىؿى نىٍفسىوي طىاًعننا لىيىا أىٍك ميتىرى تَّى كىافى ًمٍف ًفٍعًمًو تىمىؼي نىٍفًسًو , كىىيكى ًخبلى ا ًمٍف مىكىافو إلىى ًببىرىاًجًمًو حى

ٍينىاهي ًفي ىىذىا اٍلبىاًب عىٍف رىسيكًؿ مىكىافو ًلييٍتًمؼى نىٍفسىوي أىٍك ميتى  كى ٍمًد اهلًل ًفيمىا رى ـٍ يىًبٍف ًبحى ٍـّ ًليىٍقتيؿى ًبًو نىٍفسىوي فىمى سّْينا ًلسي حى
) ؼه ادّّ كىالى اٍخًتبلى مَّـى تىضى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  3اهلًل صى

 

                                                           
 . 1/108(،  148صحيح مسمـ،  كتاب اإليماف،  باب الدليؿ عمى أف قاتؿ نفسو ال يكفر،  رقـ الحديث )  1

 . 7/58الشككاني،  نيؿ األكطار،   2

 . 1/184كؿ اآلثار،  شرح مش  ،الطحاكم 3
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 كدليميـ :  ،كقد أجاز الفقياء ذلؾ في ىذه الحاالت

  ،فيك في سعة مف أمره كذلؾ بأف يختار أدنى الضرريف  ،ابتمي اإلنساف ببميتيف أنو في حاؿ – 1 
 : –رضي اهلل عنيا  –  1لحديث عائشة

ذى أىٍيسىرىىيمىا(  ٍيًف ًإالَّ أىخى مَّـى بىٍيفى أىٍمرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يّْرى رىسيكؿي المًَّو صى )مىا خي
2 

كحرمة نفسو فكؽ حرمة   ،مكاؿ في حؽ صاحب الطرؼأف األطراؼ في ىذه الحالة تمحؽ باأل – 2
 .3كما لو أف يبذؿ مالو لصيانة نفسو   ،طرفو،  فيباح لو التفريط في يده كقاية لنفسو

أف حرمة الطرؼ تابعة لحرمة النفس،  كالتابع ال يعارض األصؿ،  فيترجح جانب األصؿ، ففي  – 3
فإتبلؼ   ،النفس لمتمؼ،  كبالتالي تمؼ األطراؼقطع طرفو مراعاة حرمة النفس، كفي امتناعو تعريض 

 . 4يككف أكلى مف إتبلؼ النفس  ،جزء مف النفس إلبقاء النفس

                                                           
عائشة بنت أبي بكر الصديؽ الصديقة بنت الصديؽ أـ المؤمنيف،  ركت عف النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ الكثير  1

الطيب،  كركت أيضا عف أبييا،  كعف عمر،  كفاطمة،  كسعد بف أبي كقاص ك يرىـ الكثير،  كركل عنيا عدد كبير 
-8/243(ك)ابف حجر، اإلصابة 7/186ماف كخمسيف. )ابف األثير، أسد الغابة مف الصحابة كالتابعيف. ماتت سنة ث

244.) 

 .4/189(  3560،  رقـ الحديث ) -صمى اهلل عميو كسمـ  -صحيح البخارم،  كتاب المناقب،  باب صفة النبي  2

،  دط،  4/398كم،  البخارم،  عبد العزيز بف أحمد بف محمد عبلء الديف الحنفي،  كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزد 3
 . 2/210. ابف أمير حاج،  التقرير كالتحبير،  140/ 24دار الكتاب اإلسبلمي. السرخسي،  المبسكط،  

 140/ 24السرخسي،  المبسكط،   4



 
 

77 

 : أحكام الجريح الذي جرح نفسو بطريق الخطأ المطمب الثاني

في ىذا الباب،  ما حصؿ مع  –صمى اهلل عميو كسمـ –كلعؿ مف أشير ما حصؿ في زمف النبي    
قاؿ: )  3عف أبيو 2،  فقد جاء في الحديث عف إياس بف سممة-رضي اهلل عنو - 1عامر بف األككع

عىؿى عىمّْي عىاًمره يىٍرتىًجزي ًبالٍ  : فىجى مَّـى،  قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيبىرى مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى رىٍجنىا ًإلىى خى قىٍكـً تىاهلًل لىٍكالى خى
دَّقٍ  ا اٍىتىدىٍينىا،  كىالى تىصى قىٍينىا،  اهللي مى ـى ًإٍف الى ا اٍستىٍغنىٍينىا،  فىثىبًّْت اأٍلىٍقدىا نىٍحفي عىٍف فىٍضًمؾى مى مٍَّينىا،  كى نىا كىالى صى

، اًمره : أىنىا عى : )مىٍف ىىذىا؟( قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍينىا،  فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى : ) ىفىرى لىؾى   كىأىٍنًزلىٍف سىًكينىةن عى قىاؿى
(رى  : فىنى   ،بُّؾى وي ًإالَّ اٍستيٍشًيدى،  قىاؿى ٍنسىافو يىخيصُّ مَّـى إًلً سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا اٍستىٍغفىرى رىسيكؿي اهلًل صى مى : كى ادىل قىاؿى

: فى  ،  قىاؿى تٍَّعتىنىا ًبعىاًمرو مىؿو لىوي: يىا نىًبيَّ اهلًل،  لىٍكالى مىا مى مىى جى طَّاًب كىىيكى عى : عيمىري ٍبفي اٍلخى ،  قىاؿى ٍيبىرى مىمَّا قىًدٍمنىا خى
ٍيبىري أىنّْي مىٍرحىبي  ًممىٍت خى :قىٍد عى يىقيكؿي ٍيًفًو،  كى ـٍ مىٍرحىبه يىٍخًطري ًبسى ًمكييي رىجى مى خى

رَّبي ًإذىا  4 ًح بىطىؿه ميجى شىاًكي السّْبلى
 : ،  فىقىاؿى اًمره زى لىوي عىمّْي عى بىرى : كى ،  قىاؿى كبي أىٍقبىمىٍت تىمىيَّبي ًح اٍلحيري ٍيبىري أىنّْي عىاًمري شىاًكي السّْبلى ًممىٍت خى قىٍد عى

اًمره يىٍسفيؿي  ذىىىبى عى ،  كى اًمرو قىعى سىٍيؼي مىٍرحىبو ًفي تيٍرًس عى ٍربىتىٍيًف،  فىكى : فىاٍختىمىفىا ضى ،  قىاؿى لىوي،   بىطىؿه ميغىاًمري
مىوي،  فىكىانىٍت فً  مىى نىٍفًسًو، فىقىطىعى أىٍكحى عى سىٍيفيوي عى اًب فىرىجى ،  فىًإذىا نىفىره ًمٍف أىٍصحى رىٍجتي مىمىةي: فىخى ييىا نىٍفسيوي،  قىاؿى سى

: فىأىتىٍيتي النًَّبيَّ  ،  قىتىؿى نىٍفسىوي،  قىاؿى : بىطىؿى عىمىؿي عىاًمرو ،  يىقيكليكفى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍيًو النًَّبيّْ صى مَّى اهللي عى  صى

                                                           
كاسـ -عامر بف سناف بف عبد اهلل بف قشير األسممي،  المعركؼ بابف األككع،  عـ سممة بف عمرك بف األككع   1

كل عنو ابف أخيو سممة بف عمرك بف األككع،  ككاف شاعرا سار مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،  ر -األككع سناف
 (.3/121،  ك3/114( ك )ابف األثير أسد الغابة  3/471إلى خيبر،  فقتؿ بيا. )ابف حجر، اإلصابة 

يو سممة بف األككع،  كابف إياس بف سممة بف األككع األسممي،  أبك سممة،  كيقاؿ: أبك بكر المدني. ركل عف: أب 2
لعمار بف ياسر،  كركل عنو: أيكب بف عتبة اليمامي،  كالربيع بف أبي صالح،  كابنو سعيد بف إياس بف سممة بف 
األككع،  ك يرىـ،  تكفي بالمدينة سنة تسع عشرة كمئة،  كىك ابف سبع كسبعيف سنة،  ككاف ثقة،  كلو أحاديث كثيرة،  

 (.404-3/403تيذيب الكماؿ  ركل لو الجماعة. )المزم،

سممة بف األككع كقيؿ: سممة بف عمرك بف األككع،  كاسـ األككع سناف بف عبد اهلل بف قشير بف خزيمة بف مالؾ بف  3
سبلماف بف أسمـ األسممي،  ككاف سممة ممف بايع تحت الشجرة مرتيف.ركل عنو ابنو إياس،  كيزيد بف أبي عبيد مكاله،  

أربع كسبعيف بالمدينة،  كىك ابف ثمانيف سنة،  كقيؿ: تكفي سنة أربع كستيف. )ابف األثير، أسد ك يرىما. تكفي سنة 
 (.2/517الغابة 

مرحب الييكدم :ذكر البييقي أنو كاف لو حصف بالقرب مف خيبر،  قيؿ قتمو محمد بف مسممة  كقاؿ صاحب الكمائـ  4
األندلسي،  ابف كتب الكراقيف،  كمشيكر عند العامة )ك يره: إف قاتمو عمي رضي اهلل عنو. ككذلؾ ىك مصكر في 

تحقيؽ الدكتكر نصرت عبد الرحمف،  د.ط،  مكتبة  824-1/823سعيد،  نشكة الطرب في تاريخ جاىمية العرب 
 األقصى،  األردف(.
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مَّـى كىأىنىا أىٍبًكي،  فى  سى : )مىٍف كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؟ قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى اًمرو : يىا رىسيكؿى اهلًل،  بىطىؿى عىمىؿي عى قيٍمتي
تىٍيًف( ،  بىٍؿ لىوي أىٍجريهي مىرَّ ٍف قىاؿى ذىًلؾى : )كىذىبى مى ،  قىاؿى اًبؾى : نىاسه ًمٍف أىٍصحى : قيٍمتي ؟( قىاؿى  1قىاؿى ذىًلؾى

تقع في خضـ المعارؾ أثناء تأدية العمؿ الجيادم،  مف خبلؿ التعامؿ مع  كىذه الجراح ال بد كأف  
األدكات الحربية المختمفة،  التقميدية منيا كالمعاصرة،  أك الخطأ في التنفيذ،  أك لحادث مفاجئ لـ يكف 

 منيا ما قد يؤدم إلى المكت،  كمنيا ما يؤدم  ،في حسباف المقاتؿ،  مما يؤدم إلى الجراح المباشرة
 إلى جراح متفاكتة مف حيث حجـ اإلصابة. 

 كلعؿ مف أشير الصكر التي تقع في الكقت الحاضر: 

  ،انفبلت الرصاص مف سبلح المقاتؿ عمى نفسو أثناء تنظيؼ السبلح أك صيانتو،  أك أثناء التدريب -
 ك ير ذلؾ مما قد يحدث معو فيصيب نفسو. 

صبل - حيا أك إعداد المكاد المتفجرة أك االستخداـ الخاطئ حكادث االنفجارات أثناء فحص القنابؿ كا 
صابة المستخدـ.   لمعبكات الناسفة مما يؤدم إلى انفجارىا كا 

مما يؤدم   ،حكادث االختناؽ مثؿ استنشاؽ الغازات السامة أك المكث في المبلجئ كاألنفاؽ المغمقة -
 إلى إلحاؽ الضرر بالمقاتؿ. 

أك السقكط مف   ،ثؿ الخطأ في التعامؿ مع المظبلت العسكريةحكادث التردم مف مكاف مرتفع،  م -
 أبراج الحراسة ك يرىا 

 .2كىذا ليس عمى سبيؿ الحصر،  فيناؾ العديد مف الصكر المتجددة كالحاصمة بسبب الخطأ   

فمف الكاضح مف خبلؿ ما حصؿ مع عامر بف األككع،  أنو  ير مؤاخذ في ذلؾ،  كلعؿ ذلؾ النتفاء   
بأف لو ميزة عند اهلل تعالى بإكرامو بأجريف،   -صمى اهلل عميو كسمـ -نائي،  بؿ أخبرنا النبي السبب الج

 .3جاء في عمدة القارم:) كىما أجر الجيد في الطاعة كأجر المجاىدة في سبيؿ اهلل (
                                                           

 .3/1433(،  132صحيح مسمـ،  كتاب الجياد كالسير،  باب  زكة ذم قرد ك يرىا،  رقـ الحديث) 1

الجامعة اإلسبلمية،  96، 95د، حاـز أحمد محمد،  أحكاـ الدماء كالجراح الناجمة عف أخطاء المقاتميف، صأبك مرا 2
 ـ.  2010 -ىجرم 1431عمادة الدراسات العميا، كمية الشريعة كالقانكف، قسـ الفقو المقارف،  زة 

،  17/236شرح صحيح البخارم،   العيني،  أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف،  عمدة القارم 3
 دط،  دار إحياء التراث العربي،  بيركت. 
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 الواجب عمى من جرح نفسو خطأ : 
حدل الركايتيف عند  3الشافعيةك  2كالمالكية 1ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية القكؿ األكؿ :     كا 

  ،كأف ذلؾ ىدر  ،: أف مف جرح نفسو خطأ فبل يؤاخذ في ذلؾ 5كالتي رجحيا ابف قدامة 4الحنابمة
 .6كال أرش جرحو عمى نفسو  ،كليس عمى عاقمتو ديتو لكرثتو إف مات

 كمف أدلتيـ عمى ذلؾ: 
 -صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿما جاء في الحديث عف عامر بف األككع،  بحيث كاف جكاب ال - 1

 ،  فقد بٌيف حكمو كما أعد اهلل لو مف أجر 7ألخيو سممة ) بؿ لو أجره مرتيف (
 .8فمك كجبت لبينيا ألنو مكضع يحتاج فيو إلى بياف  ،كلـ يذكر الدية

 .9كألنيا تقاس عمى العمد،  فإذا كانت في العمد ىدر،  فيي في الخطأ أىدر - 2
ف جرح كألف الدية شرعت  - 3 مف أجؿ التخفيؼ عنو، فإذا ذىبت نفسو فبل معنى ليذا التخفيؼ، كا 

 .10فكاف كمف استيمؾ ماؿ نفسو   ،نفسو فبل يمزمو ديف في حؽ نفسو

                                                           
 . 7/282الكاساني،  بدائع الصنائع،   1

 .4/195ابف رشد،  بداية المجتيد،   2

 .19/149النككم،  المجمكع،   3

 .8/387ابف قدامة،  المغني،   4

مكفؽ الديف أبك محمد الحنبمي، كلد سنة إحدل   عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي،  ثـ الدمشقي، 5
كأربعيف كخمسمائة بجماعيؿ،  سمع مف ابف شافع،  كأبي زرعة،  كيحيى بف ثابت ك يرىـ كانتفع بتصانيفو المسممكف 
خبلصو في تصنيفيا. كال سيما كتاب " المغني"  عمكما،  كأىؿ المذىب خصكصا. كانتشرت كاشتيرت بحسف قصده كا 

تحقيؽ د.عبد الرحمف ،  294-3/281ابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد، ذيؿ طبقات الحنابمة،   فع بو.)فإنو عظـ الن
 ىػ(.1425،  مكتبة العبيكاف الرياض،  1العثيميف،  ط

. ابف قدامة،  19/149.النككم،  المجمكع، 4/195.ابف رشد،  بداية المجتيد،  7/282الكاساني، بدائع الصنائع،  6
 .8/387المغني،  

 .3/1433(،  132صحيح مسمـ،  كتاب الجياد كالسير،  باب  زكة ذم قرد ك يرىا،  رقـ الحديث )  7

تحقيؽ أبك تميـ   8/520ابف بطاؿ، أك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ، شرح صحيح البخارم البف بطاؿ،   8
ـ. الماكردم،  الحاكم في فقو 2003 -ىجرم 1423،  مكتبة الرشد،  السعكدية،  الرياض،  2ياسر بف إبراىيـ،  ط

 .8/387. ابف قدامة،  المغني،  14/113الشافعي،  

 .496/ 9. ابف قدامة، الشرح الكبير عمى متف المقنع، 14/113الماكردم، الحاكم في فقو الشافعي،   9

 .4/307الشافعي،  األـ،   10
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سحاؽ 3كالخرقي 2كالقاضي أبك يعمى 1ذىب األكزاعي القكؿ الثاني: في ركاية عف أحمد  4بف راىكيو كا 
ذا أصيب فعمييـ أرش جرحو لنفسو إذا كاف أكثر مف أنو إذا مات فعمى عاقمتو ديتو لكرثتو،  :  كا 

 .5الثمث
 .7عف األكزاعي أنو خص ذلؾ فيمف ذىب يضرب العدك فأصاب نفسو6كقد نقؿ ابف رشد

                                                           
خيار الناس، كلد سنة ثماف كثمانيف كمات  أبك عمرك،  عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد األكزاعي،  شامي ثقة مف 1

سنة سبع كخمسيف كمائة كلو ستكف سنة، كسئؿ عف الفقو كلو ثبلث عشرة سنة. كأخذ عنو العمـ أبك إسحاؽ الفزارم 
، دار 1تحقيؽ إحساف عباس،  ط، 1/76الشيرازم، إبراىيـ بف عمي،  طبقات الفقياء، كعبد اهلل بف المبارؾ ك يرىـ.)

 (.2/83ك )العجمي،  الثقات  ـ (.1970ي، بيركت، الرائد العرب

محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ بف أحمد بف الفراء أبك يعمى،  حدث عف أبي القاسـ مكسى بف عيسى السراج،   2
كعيسى بف عمي الكزير،  كعمي بف  عمر السكرم الحربي،  ك يرىـ،  مكلده ببغداد في المحـر سنة ثمانيف كثبلثمائة،  

ليو انتيت الرئاسة في مذىب أحمد بف حنبؿ رضي اهلل عنو. )كتكف ابف أبي يعمى،  ي سنة ثماف كخمسيف كأربعمائة كا 
ابف نقطة،  ك )تحقيؽ محمد حامد الفقي،  د.ط،  دار المعرفة،  بيركت(.  2/193محمد بف محمد،  طبقات الحنابمة، 

، جامعة أـ 1تحقيؽ د. عبد القيـك عبد رب النبي،  ط ، 4/558محمد بف عبد الغني بف أبي بكر،  إكماؿ اإلكماؿ، 
 ىػ(.1410القرل، مكة المكرمة، 

عمر بف الحسيف بف عبد اهلل بف أحمد أبك القاسـ الخرقي،  قرأ العمـ عمى أبي بكر المركذم،  كحرب الكرماني،   3
ـ ينتشر منيا إال المختصر في كصالح كعبد اهلل ابني اإلماـ أحمد، لو المصنفات الكثيرة في مذىب اإلماـ أحمد ل

 (.2/118الفقو.تكفي سنة أربع كثبلثيف كثبلثمائة كدفف بدمشؽ.)ابف رجب، طبقات الحنابمة 

إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد أبك يعقكب المعركؼ بابف راىكيو،  مكلده سنة ست كستيف كمائة كمكتو سنة ثبلث  4
كعمماء الديف،  اجتمع لو الحديث،  كالفقو،  كالحفظ،  كالصدؽ،  كأربعيف كمائتيف بنيسابكر،  أحد أئمة المسمميف،  

كالكرع،  كالزىد،  ركل عف: إبراىيـ بف الحكـ بف أباف العدني،  كأزىر بف سعد السماف البصرم كأزىر بف القاسـ 
ب الكماؿ ( ك)المزم، تيذي1/109الراسبي ك يرىـ،  ركل عنو: الجماعة سكل ابف ماجو.)ابف رجب،  طبقات الحنابمة 

2/373-376.) 

سحاؽ بف راىكيو  5 ،  عمادة 1،  ط7/3558ابف منصكر، اسحاؽ بف برىاـ أبك يعقكب المركزم، مسائؿ اإلماـ أحمد كا 
ـ. ابف 2002 -ىجرم 1425البحث العممي في الجامعة اإلسبلمية في المدينة المنكرة،  المممكة العربية السعكدية،  

 . 9/425مفمح،  الفركع،  

رشد الحفيد:العبلمة،  فيمسكؼ الكقت،  أبك الكليد،  محمد بف أبي القاسـ أحمد ابف شيخ المالكية أبي الكليد محمد  ابف 6
بف أحمد بف أحمد بف رشد القرطبي،  مكلده قبؿ مكت جده بشير،  سنة عشريف كخمس مائة.أخذ عف أبي مركاف بف 

ة المجتيد" في الفقو،  ك"الكميات" في الطب،  ك"مختصر مسرة كجماعة،  كبرع في الفقو، كلو مف التصانيؼ: "بداي
،  15/426الذىبي،  محمد بف أحمد بف عثماف،  سير أعبلـ النببلء،  المستصفى" في األصكؿ،  كمؤلؼ في العربية. )

 ىػ، دار الحديث القاىرة(.1427ط

 .4/195ابف رشد،  بداية المجتيد،   7
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 كدليميـ : 
ٍيجو 1ما جاء في مصنؼ عبد الرزاؽ - 1 رى ًف اٍبًف جي ،  عى

: قيٍمتي ًلعىطىاءو  2 ؿي ييًصيبي نىٍفسىوي 3قىاؿى : الرَّجي
ٍرحً  اًقمىتيوي( ًباٍلجي : )يىٍعًقميوي عى طىأن قىاؿى مىى   ،خى ؿه يىًسيري عى ًني بىٍينىا رىجي ،  ثيَـّ أىٍخبىرى : يىده ًمٍف أىٍيًدم اٍلميٍسًمًميفى ييقىاؿي

ك ٍبفي اٍلعىاصً  ٍينىوي،  فىكىتىبى ًفيًو عىٍمري عىٍت ثىمىرىةي سىٍكًطًو فىفىقىأىٍت عى بىيىا،  فىرىجى رى رى فىكىتىبى عيمىري ًإلىى عيمى  4دىابًَّتًو ضى
طىأن فىٍمييكدى( ابى نىٍفسىوي خى : يىده ًمٍف أىٍيًدم اٍلميٍسًمًميفى   ،)ًإٍف قىامىًت اٍلبىيّْنىةي،  أىنَّوي أىصى قىاؿى عيمىري

5 
 .6كبما أنو أخطأ في إصابة نفسو فديتو عمى عاقمتو كما لك أصاب  يره - 2

 المناقشة كالترجيح : 
نجد بأف حديث عامر بف األككع صحيح ال خبلؼ فيو بينما تكمـ فيما  ،ةمف خبلؿ النظر في األدل - 

 ركم عف عمر.
ف قاؿ بو الجميكر فمعؿ في ذلؾ نظر. -  كأما القياس عمى العمد فيك كا 

                                                           
اليماني،  أبك بكر الصنعاني صاحب المصنؼ،  ركل لو الجماعة،  مكلده   عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم، 1

براىيـ بف  سنة ست كعشريف كمئة كمات سنة إحدل عشرة كمئتيف.ركل عف إبراىيـ بف عمر بف كيساف الصنعاني،  كا 
براىيـ بف ميمكف الصنعاني ك يرىـ، كركل عنو إبراىيـ بف عباد الدب براىيـ بف محمد بف أبي يحيى األسممي،  كا  رم،  كا 

براىيـ بف محمد بف برة الصنعاني،  ك يرىـ. )المزم،  تيذيب الكماؿ   (.61-18/52عبد اهلل بف ىماـ،  كا 
 
عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج المكي مكلى أمية بف خالد بف أسيد القرشي،  يركم عف عطاء كعمرك بف دينار  2

يف لميجرة،  كمات سنة تسع كأربعيف كمائة كقد جاكز السبعيف،  ككاف مف كالزىرم،  كركل عنو الثكرم،  كلد سنة ثمان
،  كزارة 1الثقات، ط،  7/93ابف حباف محمد بف حباف بف أحمد،  فقياء أىؿ الحجاز كقرائيـ كمتقنييـ ككاف يدلس. )

 (.3/164ك)ابف خمكاف،  كفيات األعياف ىػ(. 1393المعارؼ لمحككمة العالية اليندية،  

بف أبي رباح كاسـ أبي رباح أسمـ. كلد في خبلفة عثماف بف عفاف. ككاف ثقة فقييا عالما كثير الحديث.ركل عطاء  3
براىيـ بف  ياس بف خميفة البكرم ك يرىـ، كركل عنو: أباف بف صالح،  كا  عف: أسامة بف زيد، كأكس بف الصامت،  كا 

براىيـ بف ميمكف الصائغ ك يرىـ. مات بمكة سنة خمس كعشرة كمائة.)ابف سعد، الطبقات الكبرل  ميسرة الطائفي،  كا 
 (.72-20/70( ك)المزم، تيذيب الكماؿ 6/20-22
 
عمرك بف العاص بف كائؿ بف ىاشـ بف سعيد بف سيـ بف عمرك بف ىصيص بف كعب بف لؤم بف  الب القرشي  4

ثماف النيدم،  كقبيصة بف ذؤيب،  السيمي يكنى أبا عبد اهلل،  كقيؿ: أبك محمد،  ركل عنو: ابنو عبد اهلل،  كأبك ع
 (.4/232ك يرىـ،  مات سنة ثبلث كأربعيف عمى األرجح. )أسد الغابة 

. قاؿ 9/415( 17837مصنؼ عبد الرزاؽ،  باب الرجؿ يقتؿ ابنو خطأ كالعبد يقتؿ ابنو حرا،  رقـ الحديث ) 5
إركاء الغميؿ  : رجالو ثقات،  كعطاء لـ  الطريفي في كتابو التحجيؿ في تخريج مالـ يخرج مف األحاديث كاآلثار في

 يسمع مف عمر كال عمرك شيئان.

سحاؽ بف راىكيو،   6  .7/3558ابف منصكر،  مسائؿ اإلماـ أحمد كا 
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 فيذا قياس مع الفارؽ.   ،أما مسألة إلزاـ العاقمة بدفع ديتو ألنو كمف أصاب  يره -
كىك رأم   ،كىك يؤدم عممو الجيادم في أرض المعركة  ،أفالراجح أنو ال دية عمى مف جرح نفسو خط

فإف   ،كلكننا كبالنظر إلى نظاـ التأمينات القائـ في المؤسسات العسكرية في ىذه األياـ  ،الجميكر
كليس مف باب   ،فيمكف تعكيض المجاىد مف باب التكافؿ 1الجيكش تككف مؤمنة ضد ىذه الحكادث 

 الدية أك األرش.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( مف قانكف ) نظاـ المؤمف عمييـ العسكرييف المشمكليف بأحكاـ قانكف 4كقد كرد ذلؾ في القانكف األردني في المادة) 1
منتديات شبكة قانكني األردف،  ككذلؾ   www.lawjo.net/vb/showthreadـ( 2012الضماف االجتماعي لسنة 

 ـ (2004( مف قانكف ) التأميف كالمعاشات لقكل األمف الفمسطيني 18في القانكف الفمسطيني  في المادة )
http://www.moi.gov.ps.مكقع كزارة الداخمية كاألمف الكطني السمطة الكطنية الفمسطينية / 
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 المبحث الثالث : أحكام الجراحات التي تحدث بين الجنود عمدا أو بطريق الخطأ.
 .أحكاـ الجراحات التي تحدث بيف الجنكد عمدا المطمب األكؿ:
 خطأ. أحكاـ الجراحات التي تحدث بيف الجنكد المطمب الثاني:
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 عمدا أو بطريق الخطأ.المبحث الثالث : أحكام الجراحات التي تحدث بين الجنود 
عالجت ىذه المسائؿ، كما  قد ىافالمستقرئ لكتب الفقو اإلسبلمي كبخاصة في مسائؿ الجياد،  يجد   

يترتب عمييا مف إصابات متعددة كمختمفة حتى داخؿ صفكؼ جيكش المسمميف أنفسيـ،  كأكردت 
ياط لمدماء كحرمتيا،  كالذم المسائؿ في ىذا الشأف بشمكلية كتفصيؿ دقيؽ،  كلعؿ ىذا مف باب االحت

،  إال أف الكاقعية التي امتاز بيا -كما ذكرت في المقدمة -يأتي منبثقا مف المقاصد السامية لمجياد 
الفقو اإلسبلمي في بياف األحكاـ التي تتعمؽ بالجراحات،  يجعؿ المتتبع ليذه المسائؿ أماـ كـ ىائؿ 

تعددة في داخؿ صفكؼ معسكر المسمميف،  كذلؾ مف الحكادث،  التي قد تؤدم إلى اإلصابات الم
لكجكد أخطاء متنكعة،  قد تنشأ مف التقصير كالتفريط،  كقد تككف خارج سيطرة الجنكد،  كقد يشترؾ 
نفس المصاب في ذلؾ،  كقد يككف بعيدا عف ذلؾ،  كما أف ىذه اإلصابات قد تككف مف باب التعمد،  

االضطرار كىذا ما سأبينو في السطكر القادمة بإذف  أك مف باب الخطأ المحض،  أك حتى مف باب
 اهلل.

كما تكمـ الفقياء عف األدكات كاآلالت التي تؤدم إلى الجراح بشكؿ عاـ،  كالسيؼ كالسكيف،    
كالسيـ،  ككؿ ما لو حد مف المعادف كالرصاص،  كالقصب،  كالذىب كالخشب  كذلؾ ألنيا تشؽ 

لقاء في النار،  أك األدكات التي تسبب الرض، عف طريؽ تكسير المحـ كلك لـ تكف في مقتؿ،  أك اإل
كما كيستخدـ في أيامنا ىذه  1العظـ، كتيشيـ المحـ،  ككؿ ىذه اآلالت كانت مستخدمة قديما في القتاؿ

 .2الرصاص بجميع أنكاعو كآالتو التي يطمؽ منيا 

مى بيا الحجارة : كذلؾ بأف تشد ككاف مف ضمف ما استخدمكه أيضا المنجنيؽ: كىي اآللة التي تر      
سكار مرتفعة جدا مف الخشب،  يكضع عمييا ما يراد رميو،  ثـ يضرب بسارية تكصمو لمكاف بعيد 

 .4،  ثـ جاءت المدافع في عصرنا الحاضر كالتي تقذؼ القذائؼ كالنيراف 3جدا

                                                           
،  دط، 8/7. الخرشي، محمد بف عبد اهلل المالكي،  شرح مختصر خميؿ لمخرشي،  97/ 6معي،  تبييف الحقائؽ، الزي 1

دار الفكر، بيركت. العمراني، أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير،  بف سالـ العمراني اليمني الشافعي، البياف في مذىب 
ـ.الزركشي،  2000 -ىجرم 1421دار المنياج، جدة،  ، 1،  تحقيؽ قاسـ محمد النكرم ط11/334اإلماـ الشافعي، 

 .6/53شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي،  

 .48أبك مراد،  أحكاـ الدماء كالجراح الناجمة عف أخطاء المقاتميف،  ص 2

 .25/132الزبيدم،  تاج العركس،   3

 .19/37النككم،  المجمكع،   4
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ست كسائؿ قتالية مباشرة كىناؾ الكثير مف الكسائؿ التي قد تؤدم لئلصابات المتعددة،  إال أنيا لي   
كلكنيا تعتبر مف كسائؿ المكاصبلت التي ال بد مف كجكدىا لسير المعارؾ كالتي تحمؿ الجنكد كالعتاد 

كيستخدـ  1كبعض الكسائؿ القتالية،  كالفرس كالسفينة،  كحصكؿ االصطداـ بينيا مما يؤدم لئلصابة 
 .2إلى القطع البحرية متعددة المياـفي أيامنا ىذه السيارات كالحافبلت بأنكاعيا باإلضافة 

فالناظر إلى اإلصابات في صفكؼ الجيش يجد أف منيا ما ىك ناتج عف األسمحة المختمفة بجميع     
 :  3أنكاعيا كالتي تقع ضمف

اإلصابات الناتجة عف األسمحة بشكؿ عاـ كالتي تسبب اإلصابات المتعددة مف الرصاص  - 1
 كالقنابؿ ك يرىا.

 ت الناتجة عف الحركات القتالية بيف المقاتميف مما يؤدم لمسقكط أك الغرؽ.اإلصابا - 2

حكادث التفجيرات،  سكاء أثناء التصنيع العسكرم أك بسبب سقكط كانفجار قنابؿ مف المقاتؿ في  - 3
 الكقت  ير المناسب.

نيـ، مما يؤدم كمنيا ما ىك نتيجة االصطداـ،  سكاء اصطداـ السيارات أك السفف أك الجنكد فيما بي 
لمسقكط، أك الغرؽ، أك اإلصابات المباشرة في النفس، أك دكنيا ككميا قد تأتي بطريؽ التعمد أك بطريؽ 

 .4الخطأ

 : أحكام الجراحات التي تحدث بين الجنود عمداالمطمب األول 

 -القائدكقد تككف اضطرارية بأمر مف   ،فيذه اإلصابات قد تككف جنائية بيف أفراد الجيش الكاحد    
مع ما يترتب   ،كىذا ما سأبينو  -كما في حالة تترس العدك ببعض عناصر الجنكد بعد أخذىـ أسرل

 عمى ىذه اإلصابات مف الضماف كالقصاص ك يره. 
                                                           

. ابف 12/325. الماكردم،  الحاكم في فقو الشافعي،  12/260رة،  . القرافي،  الذخي5/53المكصمي،  االختيار،   1
 . 20/399قدامة،  المغني،  

 .49أبك مراد،  أحكاـ الدماء كالجراح الناجمة عف أخطاء المقاتميف،  ص 2

 .49، 48المصدر نفسو،  ص 3

. ابف عبد البر،  260/ 12. القرافي،  الذخيرة،  2/349. السرخسي، المبسكط،  5/53المكصمي،  االختيار،  4
، 20/399.  ابف قدامة،  المغني،  4/78. األنصارم،  أسنى المطالب شرح ركض الطالب،  2/1125الكافي،  

400 . 
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 الجراحات الناجمة عن الجناية العمدية بين الجنود  - 1

ت،  كقد تككف نتيجة قد تككف ناتجة عف األسمحة المختمفة مف الرصاص كالقنابؿ كالمتفجرا    
االصطداـ بيف الجنكد المشاة،  أك الركباف في السيارات،  كالناقبلت كالقطع البحرية كالمقصكد ىنا: أف 
الرامي كاف عمى عمـ بزميمو بعينو،  كمع ذلؾ قصده بالرمي،  أك المصطدـ كاف عمى عمـ بمف أمامو 

 صدميـ مع قدرتو عمى تجنبيـ.  مف جنكد المسمميف سكاء مف المشاة أكمف الركباف كمع ذلؾ

 الواجب المترتب عمى الجناية العمدية بين الجنود :

ٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا {، فقد قاؿ تعالى:1فمف المتفؽ عميو عند األئمة جميعا تحريـ دـ المسمـ بغير حؽ     مى كى
مىٍيوً  اًلدنا ًفييىا كى ىًضبى المَّوي عى ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى لىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىابنا عىًظيمنا ميتىعىمّْدنا فىجى ،  فكاف الجزاء في 2}كى
،  كما 3كلعؿ ىذا أعظـ كعيد كرد في أ مظ تحريـ  ،اآلخرة،  الخمكد في النار لمف استباح ىذا الفعؿ

بيف لنا أف كؿ الذنكب ميما عظمت فإنيا تصغر أماـ إصابة الدـ،   -صمى اهلل عميو كسمـ -أف النبي
يقكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ -يقكؿ: سمعت رسكؿ اهلل  5قالت : سمعت أبك الدرداء 4درداءفعف أـ ال

 .6)كؿُّ ذنبو عسى اهللي أف يغًفرىهي،  إال مىف ماتى ميشًركان،  أك مف قىتىؿى مؤمنان ميتعىمدان(

                                                           
. الماكردم،الرممي ، محمد  بف أبي 344/  18. ابف رشد،  البياف كالتحصيؿ،210/ 10ابف اليماـ،  فتح القدير،   1

ـ(،دار 1984-ىجرم1404، ط)7/246الرممي، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، العباس أحمد بف حمزة شياب الديف 
البيكتي،  منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس،  كشاؼ القناع عف متف اإلقناع،   الفكر، بيركت.

 ،  دار الكتب العممية،  بيركت.1،  ط5/504

 .93سكرة النساء،  اآلية،   2

 .12/4لكبير،  الماكردم،  الحاكم ا 3

أـ الدرداء زكج أبي الدرداء كىي الكبرل كاسميا خيرة بنت أبي حدرد األسممي،  ركل عنيا معاذ بف أنس،  كطمحة بف  4
عبيد اهلل،  كميمكف بف ميراف،  كحفظت عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كعف زكجيا أبي الدرداء،  تكفيت قبؿ أبي 

 (.7/316ككانت كفاتيا بالشاـ في خبلفة عثماف. )ابف األثير، أسد الغابة  الدرداء بسنتيف،  سنة ثبلثيف، 

أبك الدرداء اسمو عكيمر بف عامر بف مالؾ بف زيد بف قيس بف أمية بف عامر بف عدم بف كعب بف الخزرج بف  5
عاقبل حكيما،   ركل عنو: أنس بف مالؾ،  كفضالة بف عبيد،  كأبك أمامة ك يرىـ  ككاف فقييا  ،الحارث بف الخزرج،

شيد ما بعد أحد مف المشاىد،  كاختمؼ في شيكده أحدا. كتكفي قبؿ عثماف بسنتيف،  قيؿ: تكفي سنة ثبلث أك اثنتيف 
 (.6/94ك  4/306كثبلثيف بدمشؽ.)ابف األثير،  أسد الغابة  

في تعميقو عميو:  . قاؿ األرناؤكط 28/112( ، 16907مسند أحمد، حديث معاكية بف أبي سفياف، رقـ الحديث ) 6
 4/103(، 4270سنف أبي داككد، كتاب الفتف كالمبلحـ، باب في تعظيـ قتؿ المؤمف، رقـ الحديث)صحيح لغيره. 

 .2/832كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير كزياداتو،  
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لى :  حيث قاؿ  تعا  ،كليذا فقد ترتب عمى ىذا الذنب،  العقكبة العظيمة في الدنيا قبؿ اآلخرة  
رّْ كىاٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد كىاأٍلي { اصي ًفي اٍلقىٍتمىى اٍلحيرُّ ًباٍلحي ـي اٍلًقصى مىٍيكي ٍنثىى ًباأٍليٍنثىى فىمىٍف عيًفيى يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى

كًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو ًبًإٍحسىافو ذىًلؾى تى  ًف اٍعتىدىل بىٍعدى لىوي ًمٍف أىًخيًو شىٍيءه فىاتّْبىاعه ًباٍلمىٍعري ـٍ كىرىٍحمىةه فىمى بّْكي ٍخًفيؼه ًمٍف رى
 . 1}ذىًلؾى فىمىوي عىذىابه أىًليـه 

إال ما حصؿ فيو  -فالقصاص ىي عقكبة القاتؿ المتعمد باإلجماع   كما في الجراح العمد باإلجماؿ 
 .2،  كما ذكرت اآلية الكريمة -الخبلؼ 

ف فقد ذىب الفقياء إلى أنو عمى عاقمة كؿ مف كأما إذا أدل االصطداـ إلى قتؿ المصطدمي
المصطدميف نصؼ دية صاحبو،  ألف كؿ منيما حصؿ منو أمر محظكر،  فكأنو أتمؼ نفسو 

 .3باالشتراؾ مع صاحبو،  كما فعمو في حؽ نفسو فيك ىدر

كأما إف كانا يحمبلف معيما آخريف،  فيقتص منيما كتدفع ديات اآلخريف مف أمكاليما كؿ بحسب 
 .4بتو إصا

 الجراحات الناجمة عن الرمي أو التصادم في حالة تترس العدو باألسرى من الجنود:  - 2 

  ،ككقكع بعض الجنكد أسرل لدل العدك  ،ىذه الصكرة تكثر في المعارؾ حاؿ اختبلط الصفكؼك 
عدك أك فيرمي المسمـ إلى ال  ،أك يحمميـ في ناقبلتيـ ،فيجعؿ العدك منيـ ترسا بينيـ كبيف المسمميف

 يصدـ ناقبلت العدك،  فيصيب زميمو.

                                                           
 .178سكرة البقرة،  اآلية،   1

يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عاصـ النمرم  .ابف عبد البر،  أبك عمر215/ 10ابف اليماـ،  فتح القدير،   2
،  دار الكتب العممية،  بيركت لبناف.   الماكردم،  1،  تحقيؽ محمد سالـ عطا،  ط8/183القرطبي،  االستذكار،  

. البيكتي،  منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس،  كشاؼ القناع عف متف 4/  12الحاكم الكبير،  
 ،  دار الكتب العممية،  بيركت.1،  ط5/504اإلقناع،  

. األنصارم،  أسنى المطالب شرح 260/ 12. القرافي،  الذخيرة،  5/53المكصمي،  االختيار لتعميؿ المختار،   3
 .20/400. ابف قدامة،  المغني،  4/78ركض الطالب،  

. 4/78لمطالب شرح ركض الطالب،  . األنصارم،  أسنى ا2/1125ابف عبد البر،  الكافي في فقو أىؿ المدينة،   4
 .10/355ابف قدامة،  المغني،  
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إلى أنو ال يجكز الرمي إلى العدك في ىذه  3كالحنابمة 2كالشافعية  1كقد ذىب الفقياء مف المالكية 
 الحالة إال في حاؿ الضركرة،  فبل يجكز التعرض إلتبلؼ المسمـ مف  ير ضركرة. 

كىي الضركرة الكمية القطعية،  كالمقصكد كقد فٌصؿ الفقياء في نكعية الضركرة التي تبيح الرمي، 
بذلؾ: أف مجمكع األمة تنجك بقتؿ ىذا الترس مف االستئصاؿ كاإلبادة،  كأف ىذه المصمحة حاصمة 

 كأدلتيـ: 4، مع كجكب قصد الكافر دكف المسمـ.فتسقط حرمة نفسو مقابؿ مجمكع األمة  ،قطعا بقتمو

إال إذا خيؼ استئصاؿ  كخاصة إذا كاف بإتبلؼ مسمـ،جكز التكصؿ إلى المباح بالمحظكر، أنو ال ي -
 .5قاعدة اإلسبلـ،  حينيا يجب الدفع حتى لك أدل ذلؾ إلى إتبلؼ المسمـ 

أنو ال يجكز ذلؾ إال في حاؿ تغميب المصمحة العامة كىي الحفاظ عمى مجمكع األمة كجيكشيا،   -
 .6عمى المصمحة الخاصة كىي نفس الترس

ى جكاز الرمي مطمقا، دكف التقييد بالضركرة، ألف في الرمي دفع الضرر العاـ بينما ذىب الحنفية إل
 .7عف المجتمع، مع كجكب قصد الكافر دكف المسمـ

 كقد حصؿ الخبلؼ في كجكب الدية:  

ك 10ك ركاية عند  الشافعية 9المالكية  8ال تجب الدية في ىذه الحالة،  كىذا ما ذىب إليو الحنفية -أ 
 ،  كدليميـ:11بمةركاية عند الحنا

                                                           
 .4/545،  التاج كاإلكميؿ،  المكاؽ 1

،  دط،  دار 3/203الشيرازم،  أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم،  الميذب في فقو اإلماـ الشافعي  2
 الكتب العممي.

 .4/126ابف قدامة،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد،   3

 .4/126.ابف قدامة،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد،  4/260. الشافعي،  األـ،  4/138أحكاـ القرآف،    ،ابف العربي 4

 .4/545،  التاج كاإلكميؿ،  المكاؽ 5

 4/138ابف العربي،  أحكاـ القرآف،   6
7
 .4/139المختار،الدرعلىالمحتارردعابدٌن،ابن
 .4/139ار عمى الدر المختار،  ابف عابديف،  رد المحت 8

 .4/545،  التاج كاإلكميؿ،  المكاؽ 9

 .3/203الشيرازم،  الميذب في فقو اإلماـ الشافعي،   10

 .4/126ابف قدامة،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد،   11
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أف الغرامات مبناىا عمى العدكاف المحض،  كلكف في حالة الجياد فيك فرض،  كىك مأمكر بو فبل  -
 .1يقترف بالعقكبة 

 .2أف اضطرار الرامي لمرمي،  تسقط بو حرمة الترس،  كبالتالي يسقط الضماف -

 كدليميـ:،  4كركاية عند الحنابمة 3تجب الدية،  كىذه ركاية عند الشافعية -ب

 .5ىك أف الجريح  ير متعمد لكجكده بيف أظير العدك، فميس مف جيتو تفريط،  فبل يسقط ضمانو 

 المناقشة و الترجيح :

فالضماف كما ذكركا ال يترتب عمى مباح، بعد أخذ القرار عف دراسة كتشاكر،  كتقدير لممصالح  -
 بالرمي إلى العدك في ىذه الحالة.

لعدـ تعمد الجريح الكجكد مع العدك،  فيذا أمر فيو مشقة كيحصؿ بو حرج  أما أنو يترتب الضماف -
شديد عمى جيكش المسمميف،  فبل بد مف كقكع تمؾ الحكادث في أرض المعركة،  كال بد مف سير 

ال تعطؿ الجياد كخمص إلى المسمميف مف ىذا الباب.   المعركة ر ـ حدكث ذلؾ،  كا 

ي المؤسسة العسكرية،  فيك مخرج في ىذه الحالة لتعكيض الجريح كأما بالنسبة لقانكف التأمينات ف -
 مف باب التكافؿ.

فالراجح أنو ال دية عمى مف أصاب زميمو في ىذه الحالة،  ر ـ عممو بكجكده،  كىذا رأم الجميكر،     
 كذلؾ بالنظر إلى الكاقع العسكرم الذم يضع الجنكد كالقيادة في كثير مف تمؾ الحكادث المشابية، 
كالتي يقدركف فييا الضركرة إلى الرمي،  كبالتالي ال مناص مف كقكع اإلصابات كالجراحات في ىذه 

 الحالة، كقد تحدثت عف معنى الضركرة في السطكر السابقة.

 

                                                           
 .7/106ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد،  1

 .8/310ي،  . ابف قدامة،  المغن3/203الشيرازم، الميذب،   2

 3/203الشيرازم، الميذب،   3

 .4/126ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد،   4

 .8/310. ابف قدامة،  المغني،  3/203الشيرازم، الميذب،   5
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 : أحكام الجراحات التي تحدث بين الجنود خطأالمطمب الثاني

رج عمى قضيتيف أساسيتيف ينبني عمييـ قبؿ الحديث عف أنكاع ىذه الجراح كأحكاميا، ال بد أف أع     
كبلمي في الحديث عف الخطأ الذم يحدث بيف الجنكد، كذلؾ مسألة العاقمة كاختبلفيا بيف الماضي 

 كالحاضر.

 الخطأ المعتبر شرعا: -1

 تتبعكممة الخطأ أحيانا،  كأحيانا أخرل  تطمؽفمف خبلؿ حديث الفقياء عف األخطاء كصكرىا،     
يمكف االحتراز عنو أك ال يمكف االحتراز عنو، أك الحديث عف الخطأ مع كجكد التفريط بعبارة : الذم 

أك عدمو،  فمثبل في حالة السفف أك المركبات بشكؿ عاـ،  فٌرقكا بيف حالتيف،  حالة القدرة عمى 
صرفيا حتى ال تصطدـ بسفينة أخرل،  كحالة عدـ القدرة عمى ذلؾ،  كفي حالة األسمحة األخرل 

كىذا يدؿ عمى أف  1بعض العبارات تدؿ عمى االضطرار لمرمي مما يؤدم لمخطأ بإصابة أحدىـجاءت 
األخطاء تختمؼ مف حالة إلى أخرل،  فأحيانا يككف الخطأ مستسا ا كال يمكف االحتراز عنو كلـ يكف 

كؿ ىناؾ تفريط،  كأحيانا يحصؿ الخطأ بسبب التفريط كعدـ االحتراز عنو،  كىذا يدعك إلى دراسة 
خطأ يحصؿ دراسة دقيقة بحيث يفٌرؽ فييا بيف الخطأ المعتبر ك ير المعتبر،  كمف ثـ يحكـ بالضماف 

 كالجية التي ستدفع الضماف.   ،كعدمو

كقبؿ أف أعرض ليذه الصكر المختمفة كما يترتب عمييا مف ضماف،  ال بد أف أشير إلى أف كؿ ما   
كىذا ،ال يترتب عميو القصاص بأم حاؿ مف األحكاؿ  كقع مف اإلصابات بيف الجنكد مف باب الخطأ،

فجراح الخطأ يشتمؿ فييا الضماف عمى: الدية، أك األرش، أك الحككمة، بناء عمى  2باتفاؽ الفقياء
اختبلؼ الكقائع،  أما بالنسبة لمدية فيي تختمؼ في العصر الحالي عما كانت عميو في السابؽ،  كما 

 سأبيف في السطكر التالية

 

                                                           
 .10/355. ابف قدامة المغني،  1/222.الشيرازم،  التنبيو في الفقو الشافعي، 5/489ابف مازة،  المحيط البرىاني،   1

المقدمات المميدات،   ،. ابف رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي26/67خسي، المبسكط،  السر  2
. ابف قدامة،  13/62ـ. الماكردم،  الحاكم الكبير،  1988 -ىجرم 1408،  دار الغرب اإلسبلمي،  1ط 3/322

 .3/251الكافي في فقو اإلماـ أحمد،  



 
 

91 

 قمة بين الماضي والحاضر:العا

  ،فالمستقرئ لكتب الفقياء في مسألة العاقمة،  يجد أنيـ نظركا إلى المكضكع بنظرة مستقبمية كاسعة  
حتى أف كبلميـ في العاقمة فتح االجتياد أماـ فقياء العصر الحديث في مدل اعتبارىا بصكرىا 

 القديمة.

أف الحنفية ذىبكا إلى أنيا: أىؿ الديكاف مف الجنكد كبالرجكع إلى كبلميـ في تعريؼ العاقمة،  نجد  
،  بينما ذىب المالكية إلى أف العاقمة تتغير بتغير الحاؿ،  فمف كاف مف 1المقاتميف األحرار البالغيف

أىؿ الديكاف فعقمو عمى أىؿ الديكاف،  فإف لـ يكف مف أىؿ الديكاف فعمى العصبة قربكا أـ بعدكا،  حتى 
فقد ذىبكا  4كالحنابمة 3،  كأما الشافعية2تو كبمده،  فإف لـ يستطيعكا فعمى بيت الماؿتككف عمى أىؿ قبيم

 إلى أف العاقمة ىـ القرابة مف العصبات. 

قػػد أسػػيبكا فػػي بيػػاف المقصػػكد مػػف العاقمػػة،  كدفعيػػا لمضػػماف عمػػف  6كالسرخسػػي 5عمػػى أف الكاسػػاني   
لنػػاس مػػف أىػػؿ الػػديكاف،  أك العشػػائر أك أىػػؿ ينتسػػب إلييػػا،  كذكػػركا بػػأف ذلػػؾ مػػف بػػاب التناصػػر بػػيف ا

الحرؼ كالمحاؿ، كمف حكمة ذلؾ أيضا زجرىـ لمسفياء منيـ كأخذىـ عمى يدىـ مف الكقكع فيمػا يكجػب 
الضماف،  كما يككف في ذلػؾ دفػع لضػرر اإلجحػاؼ لمػف كجػب عميػو الضػماف،  كمػف بػاب الصػمة فػي 

خػر فيػو صػيانة لمػدماء عػف اليػدر،  ثػـ ذكػركا معاكنة مف لػو حاجػة كعميػو الضػماف،  كعمػى الجانػب اآل
كانت بالعصبة مػف النسػب،  ثػـ صػارت بالقبيمػة،   -صمى اهلل عميو كسمـ  -بأف النصرة في زمف النبي 

                                                           
 .7/256الكاساني،  بدائع الصنائع،   1

 .8/348،  التاج كاإلكميؿ،  المكاؽ 2

 .12/344الماكردم،  الحاكم الكبير،   3

 .1/558المقدسي،  العدة شرح العمدة،   4

أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني، عبلء الديف الحنفي،  مصنؼ البدائع الكتاب الجميؿ، كلو: السمطاف المبيف في  5
حمد بف أحمد بف أبي أحمد السمرقندم مات سنة سبع كثمانيف كخمس مئة أصكؿ الديف،  تفقو صاحب البدائع عمى م

،  246-2/244محيي الديف، عبد القادر بف محمد بف نصر اهلل القرشي،  الجكاىر المضية في طبقات الحنفية، )
 (.د.ط،  مير محمد كتب خانو، كراتشي 

لو : شرح الجامع الكبير  كاألصكؿ ك يرىا،  محمد بف أحمد بف أبي سيؿ أبك بكر السرخسي،  صاحب المبسكط،  ك  6
لـز اإلماـ أبا محمد عبد العزيز الحمكاني حتى تخرج بو،  مات فى حدكد التسعيف كأربع مئة.)محيي الديف،  الجكاىر 

 (.5/315( ك)الزركمي،  األعبلـ 29-2/28المضية في طبقات الحنفية 
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ثػػػـ بأىػػػؿ الػػػديكاف،  فػػػإف لػػػـ يكػػػف لػػػو ذلػػػؾ،  استنصػػػر بعامػػػة المسػػػمميف،  كبيػػػت المػػػاؿ ليػػػـ فكػػػاف ذلػػػؾ 
 .1عاقمتو

إف الكاقع قد تغير، كلـ يعػد التناصػر ال بػيف العصػبات،  كال حتػى بػيف أما بالنسبة لمعصر الحالي،  ف  
إمػػا بمػػف عميػػو الضػػماف لكحػػده،  أك فػػي بيػػت  اأىػػؿ الحػػرؼ كالػػدكاكيف،  كبالتػػالي يصػػبح الضػػماف متعمقػػ

في العصر الحاضر،  كفي جعميا عمى مف أخطأ لكحده،  إىدار لدماء كثيرة،   -خزينة الدكلة  -الماؿ 
ف كػػاف الضػػماف فػػي  ألف األ مػػب ال يسػػتطيع سػػداد الضػػماف المترتػػب عميػػو دكف مسػػاعدة مػػف أحػػد،  كا 

الخطػػأ عمػػى بيػػت المػػاؿ سػػيؤدم ذلػػؾ إلػػى إرىػػاؽ خزينػػة الدكلػػة،  كلكنػػو يحقػػؽ العدالػػة كبصػػكف الػػدماء،  
كعميػػو فػػإف الحككمػػات تسػػتطيع أف تخصػػص ضػػريبة معينػػة ليػػذا النػػكع مػػف التعػػكيض،  كىػػذا مػػا ذىبػػت 

 .2فأكلى بنا كىك نظامنا األصيؿ أف نعمؿ بو لتحقيؽ مقاصد الشريعة   ،ؿ األكركبيةإليو بعض الدك 

ذكر مف  فقدكبالرجكع إلى قرار المجمع الفقيي بشأف العاقمة كتطبيقاتيا المعاصرة في تحمؿ الدية    
تحمؿ التطبيقات المعاصرة في أيامنا ىذه لنظاـ العاقمة، عند عدـ كجكد العشيرة، أك العصبة التي ت

الديػة،  فإنو يجكز أف ينكب عنيا عند الحاجة،  بناء عمى أف األساس لمعاقمة ىك التناصر كالتضامف،  
 -ما يمي: 

 التأميف اإلسبلمي )التعاكني أك التكافمي( الذم ينص نظامو عمى تحمؿ الديات بيف  المستأمنيف. -

كذلؾ إذا تضمف نظاميا األساسي   النقابات كاالتحادات التي تقاـ بيف أصحاب المينة الكاحدة، -
.  تحقيؽ التعاكف في تحمؿ المغاـر

الصناديؽ الخاصة التي يككنيا العاممكف بالجيات الحككمية،  كالعامة،  كالخاصة لتحقيؽ التكافؿ  -
 . 3كالتعاكف بينيـ

مة،  كلذلؾ فإف األحكاـ التي سآتي عمى ذكرىا في الصفحات القادمة،  كالتي تكجب الدية عمى العاق
يراعى فييا اختبلؼ مسألة العاقمة بيف الماضي كالحاضر،  كعمى الغالب في ذكر العاقمة في تمؾ 

                                                           
 .7/256صنائع،  . الكاساني،  بدائع ال26/66السرخسي،  المبسكط،   1

 .1/678عكدة،  التشريع الجنائي،   2

(،  بشأف العاقمة كتطبيقاتيا المعاصرة في تحمؿ الدية، مف مكقع المجمع عمى االنترنت 16/3) 145قرار رقـ  3
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/16-3.htm 
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األحكاـ، يككف المقصكد بيا التأمينات كالصناديؽ المرصكدة لتمؾ الحكادث التي تحدث بيف الجنكد 
 داخؿ صفكؼ المسمميف،  عندما تقع اإلصابات بيف بعضيـ البعض.

 ،ء األخطاء الحاصمة بيف الجنكد في أرض المعركة عمى اختبلؼ أنكاعيا كصكرىاكقد تتبع الفقيا   
كأحيانا أخرل ال يشترؾ في ذلؾ،  بؿ قد  ،فأحيانا يشترؾ المصاب في الخطأ الذم أدل إلى إصابتو

يككف بعيدا عف مكاف الرمي،  كقد يككف في صؼ العدك،  كقد يككف بيف الصفيف، كأحيانا تككف 
ىذه ال بد مف ذكر ،  كلذلؾ 1ة عف األسمحة المتنكعة،  كقد تككف ناتجة عف االصطداـاإلصابات ناتج

أدلتيـ  نقاشالصكر مع آراء الفقياء في كجكب الدية،  كالجية التي ستدفع الدية في كؿ منيا، دكف 
بعد   ،المناقشة كالترجيح لكؿ الصكر عمى اختبلؼ أنكاعيا تككفعند كؿ صكرة عمى حدة،  بؿ س

 ياء مف بيانيا.االنت

                                                           
. ابف عبد البر، الكافي في 6/539المختار،   . ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر27/16السرخسي،  المبسكط،   1

 .9/460.ابف مفمح،  الفركع  4/260.الشافعي،  األـ،  2/1125فقو أىؿ المدينة،  
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 اشتراك المصاب في الخطأ الذي أدى إلى إصابتو. - 1

 كمثاؿ ذلؾ:  

فيقذفكف مف  1-ما ينطبؽ عمى المجانيؽ سابقا  -أف ينصب جماعة مف المجاىديف المدافع أك القاذفات
فتمحؽ بيـ األذل   ،خبلليا القذائؼ فترجع إحدل القذائؼ عمى أحدىـ،  أك مجمكعة منيـ فتصيبيـ

 . 2ذم يسبب الجراحات المتعددة كقد يكدم بحياتيـال

 الواجب المترتب عمييم في ىذه الحالة:

 فقد ذىب الفقياء في ذلؾ عدة مذاىب بما أنو اشترؾ معيـ في الخطأ: 

كاممة فيسقط حقيـ فيما فعمكا   -التي تشرؼ عمى المدفع مثبل -أف دياتيـ تقسـ عمى المجمكعة  - 1
شارككا في الفعؿ،  فبل يضمنكف ما قابؿ فعميـ، كتدفع عكاقؿ الباقيف ديات ما  في أنفسيـ بما أنيـ قد

فعمكه في حؽ زمبلئيـ، فمك كانت المجمكعة أربعة أشخاص كجرح اثناف منيـ،  فإف عمى كؿ كاحد في 
المجمكعة ربع دية لممصابيف،  إال أف المصابيف ال يضمنكف ما قابؿ فعميـ،  كىذا ما ذىب الحنابمة 

 3المذىب. كىك 

بأف المجمكعة إف كانت أكثر مف ثبلثة أشخاص فالدية تدفع مف :  4ركاية عند الحنابمة عمى أف ىناؾ
 أمكاليـ،  ألف العاقمة ال تدفع ما دكف الثمث 

 كدليميـ:

                                                           
 .19/37النككم،  المجمكع،   1

. ابف عبد البر،  الكافي في 6/539. ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر المختار،  27/16السرخسي،  المبسكط،   2
 .9/460.  ابف مفمح،  الفركع 4/260. الشافعي،  األـ،  2/1105المدينة،  فقو أىؿ 

 .9/460ابف مفمح،  الفركع،   3

 .9/426ابف مفمح،  الفركع،   4
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ةً  ى ًفي اٍلقىاًرصى ٍنوي : )أىنَّوي قىضى ،  رىًضيى اهللي عى ًميٍّ ما ركم عىٍف عى
ةً 1 كىاٍلقىاًمصى

ثنا قىاؿى  3ةً كىاٍلكىاًقصى 2 ًبالدّْيىًة أىٍثبلى
ًت الثَّاًلثىةي 4اٍبفي أىًبي زىاًئدىةى  اًحبىتىيىا، فىقىرىصى ًكبىٍت ًإٍحدىاىيفَّ صى كىارو كيفَّ يىٍمعىٍبفى فىرى ثى جى تىٍفًسيريهي أىفَّ ثىبلى  -السفمى -:كى

ٍت، فىسىقىطىًت الرَّاًكبىةي  -الكسطى -اٍلمىٍركيكبىةى  قً  -العميا -فىقىمىصى ٍنوي، فىكي ًميّّ رىًضيى اهللي عى عىؿى عى ٍت عينيقييىا،  فىجى صى
ةي الرَّ  : أًلىنَّوي ًحصَّ ،  يىقيكؿي ،  كىأىٍسقىطى الثُّميثى ًة الثُّميثى مىى اٍلقىاًمصى ًة ثيميثى الدّْيىًة،  كىعى مىى اٍلقىاًرصى اًكبىًة؛ أًلىنَّيىا عى

مىى نىٍفًسيىا( انىٍت عى  5أىعى
كال يسقط حقيـ فيما فعمكا بأنفسيـ،  بؿ يضمنكف ما قابؿ   ،مكعة كاممةأف دياتيـ تقسـ عمى المج - 2

 .6،  كىذه ركاية عند الحنابمة-ىذا إف أدت اإلصابة إلى إتبلؼ النفس -فعميـ مف أمكاليـ لكرثتيـ،
أف ديات المصابيف كاممة عمى عكاقؿ زمبلئيـ المشاركيف ليـ في الفعؿ. كىذا ما ذىب إليو   - 3

 .7ركاية أخرلالحنابمة في 

 .8كىذا ما ذىب إليو الحنابمة في ركاية عندىـ  ،أف الدية عمى اإلماـ مف بيت ماؿ المسمميف - 4

                                                           
تَّى يؤلمو ذىًلؾ.1  2/742ابف دريد،  جميرة المغة،   القىٍرص: أخذيؾ لحـ الرجؿ بإصبعيؾ حى

اًربىةي ًبًرٍجًميى  2 ة: الناًفرىة الضَّ  7/83ا. ابف منظكر،  لساف العرب، القاًمصى

ٍقصان، أم كسىرىىا كدىقَّيا3 يا كى قىصى عينيقىو:  يىًقصي  7/106. ابف منظكر،  لساف العرب،  كى

زكرياء بف أبي زائدة،  كأبك زائدة اسمو خالد بف ميمكف اليمداني، ركل عف الشعبي كأبي إسحاؽ اليمداني،  كركل  4
القطاف كابنو يحيى ك يرىـ  مات سنة سبع كأربعيف كمئة، كاختمفكا في تكثيقو،  قاؿ  عنو الثكرم كشعبة كيحيى بف سعيد

( ك)تيذيب الكماؿ 3/593بعضيـ ليف الحديث، كقاؿ بعضيـ ثقة،  ككاف يدلس.)الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 
9/361-362.) 

،  16401ا دكف النفس، رقـ الحديث  سنف البييقي، باب ما كرد في البئر جبار كالمعدف جبار، كتاب الديات فيم 5
. كقاؿ صاحب التكميؿ لما فات تخريجو مف إركاء الغميؿ 7/200. سكت عنو األلباني في إركاء الغميؿ،  8/195

 . عمى أف الفقياء اعتمدكا عمى ىذا األثر في التدليؿ عمى رأييـ.1/160:إسناده ضعيؼ، 

 .10/40،  اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، المرداكم 6

 . 9/460نفس المصدر،   7

 .10/40،  اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ،  المصدر السابؽ 8
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 عدم اشتراك المصاب في الخطأ الذي أدى إلى إصابتو   - 2

 .1كمثاؿ ذلؾ: أف يقصد مجمكعة مف المجاىديف بقذيفتيـ ىدـ جدار،  فيعترضيا أحد زمبلئيـ فيصاب

 تب عمييم في ىذه الحالة الواجب المتر 

 ذىب الفقياء في ذلؾ إلى:    

 3كالمالكية 2أف الدية تقسـ عمى عكاقؿ المجمكعة الرامية، كىذا ما ذىب إليو الجميكر مف الحنفية – 1 
 .5كالحنابمة في الراجح عندىـ 4كالشافعية

لـ تكف أكثر مف ثبلثة،   عمى أف المالكية ذكركا بأف الدية تقسـ عمى عكاقؿ المجمكعة الرامية،  إف  
ألف العاقمة ال تحمؿ ما دكف الثمث،  كما أف الرامي يعتبر جزء مف عاقمتو فتككف لو حصة في الدفع 

 .6مف مالو 

 .7أف الدية عمى اإلماـ مف بيت ماؿ المسمميف، كىذا ما ذىب إليو الحنابمة في ركاية عندىـ – 2

 دى إلى إصابتو من زمالئو دون عمميم بو صف العدو مما أأو في  المعترك وجوده في  - 3

خطأ مف  8عندما قتؿ اليماف -صمى اهلل عميو كسمـ  -كمثاؿ ذلؾ: ما حصؿ فعبل في زمف النبي 
دو  -رضي اهلل عنيا  -فعف عائشة   ،جيش المسمميف كىـ يحسبكنو مف العدك قالت )لىمَّا كىافى يىٍكـى أيحي

احى ًإٍبمً  ،  فىصى ،  فىنىظىرى ىيًزـى الميٍشًركيكفى ـٍ ـٍ فىاٍجتىمىدىٍت ًىيى كىأيٍخرىاىي عىٍت أيكالىىي ،  فىرىجى ـٍ : أىٍم ًعبىادى المًَّو أيٍخرىاكي يسي
تَّى  كا حى زي : أىٍم ًعبىادى المًَّو أىًبي أىًبي،  فىكىالمًَّو مىا اٍحتىجى ذىٍيفىةي فىًإذىا ىيكى ًبأىًبيًو اليىمىاًف،  فىقىاؿى : حي قىتىميكهي،  فىقىاؿى

                                                           
 .12/329الماكردم،  الحاكم الكبير،   1

 .2/578ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر المختار،  2

 2/1108ابف عبد البر،  الكافي في فقو أىؿ المدينة،   3

 .4/307الشافعي،  األـ،   4

 .9/426ابف مفمح،  الفركع،   5

 .2/1107ابف عبد البر،  الكافي في فقو أىؿ المدينة،   6

 .10/40المرداكم،  اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ،   7

اليماف بف جابر أبك حذيفة،  كقيؿ: اسمو حسيؿ،  استشيد في حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ يـك أحد،  قتمو رجؿ  8
 (.2/66( ك)ابف حجر،  اإلصابة 5/491ميف كىك يظف أنو مف المشركيف.)ابف األثير، أسد الغابة مف المسم
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ذى  تَّى لىًحؽى ًبالمًَّو (حي ٍيرو حى ذىٍيفىةى ًمٍنوي بىًقيَّةي خى ،  قىاؿى عيٍركىةي فىمىا زىالىٍت ًفي حي ـٍ ٍيفىةي  ىفىرى المَّوي لىكي
فقد اختمط  ،1

 .2فمـ يتميزكا فكقع القتؿ عمى المسمميف بعضيـ مف بعض  ،معسكر المسمميف بالمشركيف

 الواجب المترتب عمييم في ىذه الحالة

مـ الرامي أك الجارح: فيأ (   حاؿ عي

 ألف ىذا يعتبر مف باب  ،فقد اتفؽ الفقياء في ىذه المسألة أنو ال قصاص في ىذه الحالة 

 .3الخطأ 

 5كالمالكية 4كىذا ما ذىب إليو الجميكر مف الحنفية  ،إال أنيـ اختمفكا في إيجاب الدية فالبعض أكجبيا 
 .6كالشافعية 

 كاستدلكا بما يمي : 

 .7قضى لو بالدية كما مر في حديث قتؿ اليماف -صمى اهلل عميو كسمـ  -رسكؿ اهلل أف  - 1

أف ىذه المكاضع يجكز أف يككف فييا المسمـ كالعدك،  فإذا أصاب أحد الجنكد زميمو كقاؿ :  - 2 
 .8ظننتو مف األعداء فيذا مف الخطأ الذم يكجب الدية

 .9ضمانوأف جيؿ الجارح بحاؿ المجركح ال يكجب سقكط  - 3

                                                           
 .4/125(،  3290صحيح البخارم،  كتاب بدء الخمؽ،  باب صفة إبميس كجنكده،  رقـ الحديث ) 1

 .7/363ابف حجر،  فتح البارم،   2

. الشافعي،  األـ،  6/240،  مكاىب الجميؿ،  حطابال. 6/531ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر المختار،   3
 . 4/492. البيكتي،  كشاؼ القناع عف متف اإلقناع،  260/4

 6/531ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر المختار،   4

 .6/240،  مكاىب الجميؿ،  حطابال 5

 .260/4الشافعي،  األـ،   6

  6/43. الشافعي،  األـ،  6/240كاىب الجميؿ،  ،  محطاب. ال10/231ابف اليماـ،  فتح القدير،   7

 . 260/ 4الشافعي،  األـ،   8

 .66/  13الماكردم،  الحاكم،   9
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نما عميو الكفارة في خاصة نفسو إذا أدت اإلصابة إلى      كذىب آخركف إلى أنو ال ضماف بالدية كا 
،  كىذا ما ذىب إليو الحنابمة،  كدليميـ،  أف الرمية إذا كانت مباحة دكف اتقاء لـ تكف مضمكنة 1قتمو 

ال أدل ذلؾ إلى تعطيؿ الجياد  .2كا 
 لجارحفي حاؿ لـ يعرؼ الرامي أك اب ( 

 .3فقد اتفؽ الفقياء أيضا أنو ال قصاص في ىذه الحالة ألنيا مف الخطأ 

  أما الدية فالفقياء عمى قكليف:

،  ألف الذم ال يعمـ مف أصابو بعينو مف زمبلئو 6،  كالحنابمة 5كالشافعية 4الحنفيةالقكؿ األكؿ: ذىب 
 . 8صاب مع يمينو كقد اشترط الشافعية قبكؿ قكؿ الم  7يعامؿ معاممة مف أصيب خطأ

كذلؾ ، 10مف الحنفية9كىذا ما ذىب إليو محمد، أنو ال دية في ذلؾ كال كفارة كدمو ىدر القكؿ الثاني:  
 11كىـ فعمكا ذلؾ مف باب الدفاع عف النفس.  ،ألف التيمة ال تتعمؽ بشخص معيف

                                                           
 . 4/492البيكتي،  كشاؼ القناع عف متف اإلقناع،   1

 .2/297ابف الفراء،  المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف،   2

بف أبي زيد،  أبك محمد بف عبد الرحمف القيركاني،  النكادر كالزيادات عمى ما . ا10/231ابف اليماـ،  فتح القدير،   3
دار الغرب اإلسبلمي،    1،  تحقيؽ محمد عبد العزيز الدباغ،  ط9/411في المدكنة مف  يرىا مف األميات،  

الصحيح،   ـ. ابف الممقف،  أبك حفص عمر بف عمي،  بف أحمد الشافعي،  التكضيح لشرح الجامع1999بيركت،  
ـ. الزركشي،  شرح الزركشي 2008ىجرم _  1429،  دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث، 1،  ط31/355

 .6/62عمى مختصر الخرقي،  

،  دط،  دار 2/250الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ   4
 الحديث. 

 .6/43الشافعي،  األـ،   5

 .6/62الزركشي،  شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي،   6

 .2/250الصنعاني،  سبؿ السبلـ،   7

 . 31/355ابف الممقف،  التكضيح لشرح الجامع الصحيح،   8

محمد بف الحسف،  أبك عبد اهلل الشيباني،  كلد بكاسط سنة اثنتيف كثبلثيف كمئة،  كمات بالرم سنة سبع كثمانيف  9
محيي الديف،  مـ مف أبي حنيفة كاألكزاعي كاإلماـ مالؾ ك يرىـ،  كركل عنو اإلماـ الشافعي ك يره،  )كمئة.سمع الع

 (.1/135ك)الشيرازم،  طبقات الفقياء،  ( 1/526الجكاىر المضية في طبقات الحنفية، 

 .2/249ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر المختار،  10

 . 9/411. ابف أبي زيد،  النكادر كالزيادات،  2/249المختار،  ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر 11
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 إال أف الخبلؼ كقع في الجية التي ستدفع الدية :  

فكجبت في   ،المسمميف،  كذلؾ ألنو مسمـ أصيب بفعؿ قكـ مسمميفأف الدية تجب في بيت ماؿ -1
 . 1 - مارضي اهلل عني -كعمركىذا قكؿ عمي   ،بيت الماؿ ألف بيت ماليـ كعاقمتيـ

إف كاف مف حضر الكاقعة عدد منحصر فيجرم حكـ القسامة مف األيماف  ،أنيا تجب عمى العاقمة-2
ف كاف  ير منحصر كقعت في بيت  ،كالدية  .2 -رضي اهلل عنو  -كىذا قكؿ ابف عباس  ،الماؿكا 

  -سيارات المقاتمين في العصر الحالي  -اصطدام المشاة والفرسان  - 4
 كىذا االصطداـ قد يككف بيف متحركيف،  كقد يككف األكؿ متحرؾ كالثاني كاقؼ،    
 ساف.فقد تحدث الفقياء في كتبيـ عف ىذه الحكادث،  سكاء بيف المشاة أك بيف الفر  

 الواجب المترتب عمييم في ىذه الحالة: 
 في حالة المصطدميف المتحركيف : 

 كىذا ما ذىب إليو  ،أف عمى عكاقؿ كؿ مف المصطدميف دية صاحبو فيما تمؼ منو - 1
 كدليميـ :  ،5،  كالحنابمة4،  كالمالكية 3الجميكر،  مف الحنفية 

في الطريؽ مباح لئلنساف في حؽ نفسو،   أ ( أف ىذه اإلصابة تضاؼ إلى فعؿ محظكر،  فالمشي
محظكر في حؽ  يره إال بشرط السبلمة،  فيسقط فعؿ نفس اإلنساف ألنو مباح،  كتضاؼ اإلصابة 

 .6إلى اآلخر لككف فعمو محظكر في حؽ صاحبو
فكأف كؿ كاحد أكقع صاحبو   ،ب ( أف عمة الحكـ ىنا ىي دفع كؿ منيما اآلخر مما أدل إلى إصابتو

 .7أما في حؽ نفسو فكأنو قربيا مف مكاف الجناية فمـز اآلخر ضمانيا  ،كىذا في حؽ صاحبو  ،بيده

 كىذا ما ذىب إليو  ،أف عمى كؿ مف المصطدميف نصؼ دية صاحبو فيما تمؼ منو - 2

                                                           
 . 2/250. الصنعاني،  سبؿ السبلـ،  518/ 8ابف بطاؿ،  شرح صحيح البخارم البف بطاؿ،  1

 .2/249ابف عابديف،  رد المحتار عمى الدر المختار،   2

 .5/53المكصمي،  االختيار لتعميؿ المختار،   3

 .260/ 12  القرافي،  الذخيرة، 4

 20/399ابف قدامة،  المغني،   5

 .26/329السرخسي،  المبسكط،   6

 .20/400المصدر السابؽ،   7
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كدليميـ : أف كؿ منيما يضمف ما اختص بفعمو كال يضمف ما اختص   ،3مف الحنفية 2كزفر 1الشافعية
 .4ففعؿ االصطداـ فعؿ مشترؾ بينيما   ،بفعؿ صاحبو

كأما في حالة كقكؼ أحدىما كسير اآلخر فالضماف يككف في حؽ عاقمة السائر كال يجب عمى   
 .5الكاقؼ شيئا،  حتى لك تمؼ السائر دكف الكاقؼ فجنايتو عمى نفسو ىدر

السيارت عمييـ،   كأما ما يحصؿ مف إصابات نتيجة اصطداـ السيارات بالمشاة،  أك كقكع العتاد مف  
 .6فإف عكاقؿ أصحاب السيارات تضمف ما تمؼ مف النفكس ك يرىا مما أصابت السيارة أك أكطأت

  -القطع البحرية بجميع أنواعيا في العصر الحالي  -اصطدام السفن  - 5

كىي كثيرة  ،كىذا االصطداـ قد يككف بيف سفينتيف متحركتيف أك إحداىما متحركة كاألخرل ثابتة  
أك بسبب الرياح   ،نتيجة عدـ كضكح الرؤية ،فقد يخطئ المبلحيف فيحصؿ االصطداـ  ،حدكثال

 أك عدـ إكماؿ العدة مف الرجاؿ كاآلالت.  ،أك شدة جرياف الماء ،الشديدة

 الواجب المترتب عمييم في ىذه الحالة:

 في حالة السفينتيف المتحركتيف:     

كىذا في حالة التفريط مف   ،الذيف حصؿ بينيما االصطداـأف الدية كاممة عمى عكاقؿ المبلحيف  -1
ف كاف التفريط   ،كذلؾ بأف يككف لدييما القدرة عمى صرؼ السفينة عف الخطر كلـ يفعبل  ،جيتيما كا 

ف أنكر أحدىما التفريط فالقكؿ لو مع يمينو  ،مف أحدىما فالضماف عميو دكف صاحبو ألف األصؿ  ،كا 
                                                           

 . 325/ 12الماكردم،  الحاكم،   1

زفر بف اليذيؿ بف قيس العنبرم البصرم الككفي يكنى بأبي اليذيؿ،  كلد سنة عشر كمئة  كمات سنة ثماف كخمسيف  2
عيد األنصارم كركل عنو شداد بف حكيـ البمخي كأىؿ الككفة،  كىك ثقة.)محيي الديف،  كمئة،  يركم عف يحيى بف س

( ك )ابف أبي حاتـ،  الجرح 6/339(ك )ابف حباف،  الثقات،  535-1/534الجكاىر المضية في طبقات الحنفية 
 (.3/609كالتعديؿ،  

 .329/ 26السرخسي،  المبسكط،   3

 . 325/ 12لماكردم،  الحاكم،  . ا329/ 26السرخسي،  المبسكط،   4

 . 400/  20ابف قدامة،  المغني،   5

،  دط،  مكتبة 1/250المر يناني،  برىاف الديف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفر اني،  بداية المبتدم،   6
ؿ المدينة،  . ابف عبد البر،  الكافي في فقو أى260/ 12كمطبعة محمد عمي صبح،  القاىرة. القرافي،  الذخيرة،  

2/1125 . 
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  ،فيناؾ فرؽ بيف المفرط ك ير المفٌرط  ،ة عدـ التفريط فبل ضماف عمييماأما في حال  ،براءة ذمتيما
أك ردىا عف   ،كذلؾ ألف السفف تختمؼ عف كسائؿ النقؿ األخرل في أنيا ال يمكف ضبطيا في الغالب

ف لـ يكف كذلؾ فتقاس عمى السفينة التي ىمكت بصاعقة،  ، يرىا فإف كاف مفرطا فعميو الضماف كا 
كاشترط المالكية أف يككف ىناؾ عجز   ،3كالحنابمة 2كالمالكية1يو الجميكر مف الحنفيةكىذا ما ذىب إل

حقيقي عف إنقاذ السفينة،  كىك الذم ال قدرة معو أصبل،  كال يعتبر مطمؽ العذر كخكؼ  رؽ أك 
 .4ظممة

أنيما إذا كانا مفرطيف،  فعمى كؿ كاحد مف المبلحيف ضماف نصؼ سفينتو كنصؼ سفينة  – 2
 . 5و،  كفيما إذا تصادما ببل تفريط فبل ضماف عمى أحد،  كىذا ما ذىب إليو الشافعيةصاحب

بالسفينة الصاعدة  فإف الضماف  -المنحدرة  -أنو في حالة اصطداـ السفينة اآلتية مف االرتفاع   - 3
احب عمى السفينة القادمة مف االرتفاع،  ألنيا تنحط عمييا مف عمك،  إال أف يككف التفريط مف ص

 السفينة الصاعدة،  بحيث يمكنو صرفيا عف االصطداـ كلـ يفعؿ

 .6فالضماف عمى صاحب السفينة الصاعدة،  كىذا ما ذىب إليو الحنابمة 

الضماف عمى كؿ حاؿ في اصطداـ السفف،  سكاء في التفريط أك عدمو،  كىذه ركاية عند  - 4
 .7الشافعية

 

                                                           
 ،  دط، دار الكتاب اإلسبلمي.1/48البغدادم،  أبك محمد  انـ بف محمد الحنفي،  مجمع الضمانات،   1

 -ىجرم 1415، دار الكتب العممية 1،  ط4/666مالؾ،  مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي، المدكنة،   2
 ـ. 1994

 .10/355ابف قدامة،  المغني،   3

 .9/32منح الجميؿ،    عميش، 4

 .4/78األنصارم،  أسنى المطالب،   5

 .10/355ابف قدامة،  المغني،   6

 . 1/222الشيرازم،  التنبيو في الفقو الشافعي،   7
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فالضماف يككف في حؽ صاحب السفينة السائرة كال   كأما في حالة كقكؼ أحداىما كسير األخرل، 
يجب عمى صاحب الكاقفة شيئا،  ىذا في حالة التفريط،  أما إف كاف ىناؾ عجز عف ضبطيا فبل 

 .1ضماف عمي 

 المناقشة والترجيح:

فبعد عرض الصكر التي يحصؿ فييا الخطأ بيف الجنكد،  سكاء أكاف عف طريؽ األسمحة المختمفة    
بكجكب الضماف مف عدمو،  كالجية التي تدفع الضماف،  في جميع   ،اـ،  فإف الترجيحأك االصطد

ىذه الصكر،  ال بد فيو مف التأكد مف نكعية الخطأ ىؿ ىك معتبر في الشرع أك ير المعتبر،  كما 
يجب مراعاة مفيكـ العاقمة في العصر الحاضر بناء عمى ما كرد مف عبارات تكضح ذلؾ في كتب 

 كما ذكرت في التكطئة.  الفقياء، 

 كبناء عمى ما تقدـ في مسألة الخطأ المستساغ،  كنظاـ العاقمة في العصر الحديث :  

فإف كؿ صكر األخطاء التي كقعت سابقا،  قد تقع ضمف الخطأ المستساغ المعتبر، كقد تقع ضمف  -
 أخطاء التقصير كالتفريط.

اف الخطأ مستسا ا أك  ير ذلؾ،  أف يتـ تعكيض كما أنني أميؿ في كؿ الصكر السابقة،  سكاء ك - 
المصاب،  عمبل بآراء الفقياء الذيف ذىبكا إلى ذلؾ في كؿ صكرة مف الصكر، إف كانت الجية التي 

كذلؾ   ،ستدفع الضماف ىي: الصناديؽ كالتأمينات عمى الجيش التي تدفع مما رصد لتعكيضات الجنكد
 لما يمي:

 فظ الدماء،  كعدـ االستيانة بإراقتيا حتى في حالة الخطأ.فيو تحقيؽ مقاصد الشرع بح - 1

 كما أنو ضماف لمف يعكليـ مف األبناء كاألىؿ كالكرثة.    - 2

ف كانت مناطؽ تعتمد القبيمة،  كالتناصر بينيـ،  أك العصبات كاألقارب،  فإننا حينيا ننظر إلى  - كا 
حؽ المصاب،  كعدـ اإلجحاؼ بالمجاىد مما  مسألة الخطأ المعتبر أك  ير المعتبر،  حتى نكازف بيف

في الشرع،  كلـ يمكف التحرز عنو،  كتمت دراسة  ايؤدم إلى تعطيؿ الجياد،  فإف كاف الخطأ معتبر 
ف  الحادثة مف جميع جكانبيا فإنو ال ضماف عميو لعدـ االستطاعة عف االنصراؼ عف الخطأ فعبل،  كا 

                                                           
 .5/489ابف مازة،  المحيط البرىاني،   1
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كيتحممكف المسؤكلية، بناء عمى ما  ،يقع الضماف عمييـ كاف قد حصؿ نتيجة التفريط كاإلىماؿ  فإنو
 .1تقدـ في كبلـ الفقياء في ىذه المسألة

كقد جاء قانكف التأمينات لقكل األمف الفمسطيني يؤكد عمى ذلؾ،  فنرل أنو في المكاد التالية يتحدث 
عتمادىا،  لمجاف عف حتمية كقكع الحكادث أثناء الخدمة العسكرية،  كترؾ تحديد نكعيتيا كحجميا كا

كىذه بعض المكاد التي تحدثت عسكرية كطبية تختص بذلؾ،  يتـ بناء عمييا تعكيض المصاب،  
 : 2بخصكص ذلؾ

( ثبكت اإلصابة أك االستشياد: تثبت اإلصابة أك االستشياد أك الكفاة الناشئة عف 10مادة ) -
ت قيادتو مباشرة مكضحا بو المكاف العمميات العسكرية بتقرير مف قائد الكحدة الذم كاف المنتفع تح
عتماد ىذا التقرير مف قائد المنطقة أك اكالزماف كالظركؼ التي أحاطت باإلصابة أك الكفاة عمى أف يتـ 

الجياز كفي حالة ما إذا كانت اإلصابة تؤدم إلى إنياء الخدمة لعدـ المياقة الصحية يعتمد مف المجنة 
 الطبية العسكرية.

قرارات المجنة كاالعتراض عمييا : ييبمغ المنتفع المعني بقرارات المجنة الطبية ( تبميغ 11مادة ) -
العسكرية كيحؽ لو اإلعتراض عمى ىذه القرارات أماـ المجنة الطبية العسكرية العميا خبلؿ ثبلثيف يكمان 

 مف تاريخ تبميغو.
ية العسكرية مف مدير ( التصديؽ عمى قرارات المجنة : ييصدؽ عمى قرارات المجنة الطب12مادة ) -

نتياء فترة االعتراض نيائية.  عاـ قكل األمف كتعتبر بعد التصديؽ عمييا كا 
( اإلحالة إلى الييئة الطبية المركزية المدنية : في حالة تعذر تشكيؿ المجنة الطبية ييحاؿ 13مادة ) -

قرر حالة المريض المصاب أك المريض مف قكل األمف إلى الييئة الطبية المركزية المدنية التي ت
الصحية كمدل لياقتو لمخدمة كنكع العجز كنسبتو كييعتمد ىذا التقرير مف مدير عاـ قكل األمف كيعتبر 

 نيائيان.
( تشكيؿ المجنة الطبية العسكرية العميا : تشكؿ المجنة الطبية العسكرية العميا بقرار مف 14مادة ) -

 القائد العاـ عمى النحك التالي:
                                                           

 . 1/222. الشيرازم،  التنبيو في الفقو الشافعي،  5/489ابف مازة،  المحيط البرىاني،   1
 .10/355ابف قدامة،  المغني،  

/ مكقع كزارة الداخمية http://www.moi.gov.ps ـ (2004مف قانكف )التأميف كالمعاشات لقكل األمف الفمسطيني  2
 كاألمف الكطني السمطة الكطنية الفمسطينية.
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 يئة التنظيـ كاإلدارة.. مندكب مف ى1
 . مندكب مف ىيئة التأميف كالمعاشات.2
. ثبلثة أطباء عسكرييف لـ يسبؽ ليـ إبداء الرأم في الحالة المعركضة عمى أف يككف أحدىـ 3

 اختصاصيا فييا،  كيككف أقدميـ رئيسا لمجنة عمى أف ال تقؿ رتبتو عف عقيد.
العميا : تختص المجنة الطبية العسكرية العميا بما ( اختصاصات المجنة الطبية العسكرية 15مادة ) -

 يمي:
. دراسة قرارات المجاف الطبية العسكرية المحالة إلييا مف مدير عاـ قكل األمف لتحديد نكع العجز 1

 كنسبتو التي يستحؽ عمييا معاشا أك تأمينا أك تعكيضا أك أم قرار آخر معركض عمييا.
 كليا أف تستعيف بالخبراء المختصيف. . يحؽ لمجنة إستدعاء صاحب العبلقة2
( قطعية قرار المجنة الطبية العسكرية العميا : يصبح قرار المجنة الطبية العسكرية العميا 16مادة ) -

 بعد تصديقو مف مدير عاـ قكل األمف نيائيان كال يجكز الطعف فيو.
لمياقة الصحية لمضباط ( تحديد قكاعد كشركط المياقة الصحية : تحدد قكاعد كشركط ا17مادة ) -

كضباط الصؼ كاألفراد ككؿ ما يتعمؽ بيا كمياـ المجاف الطبية ككيفية اإلحالة إلييا كاإلجراءات لدييا 
 كالتصديؽ عمى قراراتيا ككؿ ما يتعمؽ بأعماليا،  بنظاـ يصدر عف مدير عاـ قكل األمف.

يؤدييا الصندكؽ إلى المنتفعيف  ( إستحقاؽ مبالغ التأميف : تستحؽ مبالغ التأميف التي18مادة ) -
 بأحكاـ ىذا القانكف أك المستحقيف عنيـ في الحالتيف اآلتيتيف:

. كفاة المنتفع كىك في الخدمة قبؿ بمك و سف التقاعد كفي ىذه الحالة يؤدل مبمغ التأميف إلى الكرثة 1
 يـ المنتفع.الشرعييف، كفي حالة عدـ كجكد كرثة شرعييف يؤدل مبمغ التأميف إلى الذيف يعين

. إنياء خدمة المنتفع قبؿ بمك و سف التقاعد بسبب عدـ المياقة الصحية لمخدمة إذا نشأت عف عجز 2
كمي عف العمؿ،  أما إذا كاف العجز جزئيان فيستحؽ المنتفع نصؼ مبمغ التأميف كييشترط الستحقاؽ 

رية سابؽ عمى صدكر قرار إنياء مبمغ التأميف أف يككف اإلنياء قد بيني عمى قرار المجنة الطبية العسك
 الخدمة،  كال يصرؼ التأميف لسبب اإلصابة إذا تعمد صاحبيا إحداثيا لنفسو.

( تعكيض نياية الخدمة بسبب عدـ المياقة : ييمنح المنتفعكف الذيف تنتيي خدماتيـ بسبب 21مادة ) -
ان ماليان كفؽ نظاـ التقاعد عدـ المياقة الصحية نتيجة حادث كقع أثناء تأدية العمؿ أك بسببو تعكيض
 السارم المفعكؿ ككفؽ نسبة العجز التي تقررىا المجنة الطبية العسكرية العميا.
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( إنياء الخدمة بسبب الكفاة أك عدـ المياقة الصحية نتيجة حادث : يسكل المعاش في 28مادة ) -
ثناء تأدية العمؿ أك بسببو حالة إنياء الخدمة بسبب الكفاة أك عدـ المياقة الصحية نتيجة حادث كقع أ

%( مف الراتب الشيرم األخير ميما كانت مدة الخدمة كيعتبر في حكـ الحادث الذم 80عمى أساس )
 يقع أثناء الخدمة أك بسببيا كؿ حادث يقع لممنتفع خبلؿ فترة ذىابو لمباشرة العمؿ كعكدتو منو.

بقرار إنياء الخدمة كمعتمد مف  شريطة أف يثبت ذلؾ بتقرير شامؿ كمفصؿ عف ظركؼ الحادث مرفؽ
قائد المنطقة أك الجياز ككذلؾ قرار مف المجنة الطبية العسكرية المختصة باإلضافة إلى التحقيؽ الذم 

 تـ إلثبات الحادث بمعرفة النيابة العسكرية.
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 :بحثان: أحكام جرحى المقاتمين من العدو،  وفيو م الفصل الثالث

 كؿ: حكـ اإلجياز عمى جرحى المقاتميف مف الكفار.األ بحثالم

 الثاني : حكـ اإلجياز عمى الجرحى المقاتميف مف رعايا الدكلة اإلسبلمية. بحثالم
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  : أحكام جرحى المقاتمين من العدو الفصل الثالث

كمدل   ،الجيادكالغاية النبيمة التي شرع مف أجميا   ،قد تقدـ الحديث عف مقصكد الجياد في اإلسبلـ
كنشر دعكة   ،كأف المقصكد ىك تحريرىـ مف االستعباد كالذؿ  ،الحرص عمى حياة اآلدمييف بشكؿ عاـ

كمع ذلؾ ال مناص أحيانا مف    ،كىذا في حؽ الكفار في ببلدىـ ،اإلسبلـ باإلقناع كالقكؿ الحسف
كلذلؾ جاءت األحكاـ   ،ألعداءالقتاؿ،  مما ينتج عنو كقكع الجرحى في مياديف القتاؿ مف المقاتميف ا

كحفظ حقكقيـ،    ،مف كيفية التعامؿ معيـ  ،التي تخص ىذه الفئة بتفصيبلت دقيقة في كتب الفقياء
كليس االنتقاـ كسفؾ   ،كىي إضعاؼ قكة العدك كجيكشيـ  ،مصبك ة بالغاية األساسية مف الجياد

بعد كقكعيـ في ك   ،قبؿ أخذىـ أسرل  ،الدماء،  عمى أنني بصدد الحديث عنيـ أثناء كبعد المعركة
 األسر تككف ليـ أحكاـ خاصة.

فمقصكد جياد الكفار كما ذكرت ىك   ،كبما أف األحكاـ التي تخصيـ تبنى عمى المقصكد مف المعركة
بينما قتاؿ   ،رد عدكانيـ،  كحماية أمة اإلسبلـ مف اعتدائيـ،  كتحرير الببلد كالعباد مف استعمارىـ

نياء القبلقؿ في داخؿ الدكلة األعداء مف ال بغاة يقصد بو كسر شككتيـ كردىـ إلى جادة الصكاب،  كا 
اإلسبلمية،  كلذلؾ سأتحدث عف جرحى الفريقيف مف البغاة كالكفار،  كىذا لو تأثير عمى كيفية التعامؿ 

ف كانت تتشابو في كثير مف األحياف،  فالحرب في اإلسبلـ ل يا معيـ،  ككؿ لو حكمو كحقكقو،  كا 
 . 1أبعاد مختمفة بناء عمى العدك المستيدؼ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4/171. القرافي،  الفركؽ،  7/201الشككاني،  نيؿ األكطار،   1
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 األول: حكم اإلجياز عمى جرحى المقاتمين من الكفار. بحثالم

 يـ ضمف حالتيف:مف خبلؿ النظر إلى كاقع ىؤالء الجرحى نجد أن  

 .فقد يجرحكف أثناء المعركة إال أف المسمميف لـ يركىـ إال بعد أف انتيى القتاؿ -

 عدىـ جراحيـ عف الحراؾ كالقدرة، أكتق، فناء المعركة كال تزاؿ المعركة قائمة بعديجرحكف أثكقد  -
 .يتخذكف مف جراحيـ ذريعة لخداع المسمميفطيعكف مكاصمة القتاؿ ر ـ جراحيـ،أك يست

 ،  كبياف ذلؾ فيما يأتي:لكبل الحالتيفلذلؾ نجد الشريعة الغراء قد جعمت حكما خاصا،  

،  كاطمئناف المسمميف لمظفر كالنصر كحصكؿ الغمبة ب وقبل أخذىم أسرىفي حالة انتياء الحر  -1
فبل بد مف معاممة جرحى العدك بكؿ ما تتطمبو الرحمة   ،عمييـ،  كاستسبلـ العدك،  كتحقؽ المقصكد

 : كالدليؿ عمى ذلؾ، 1أك تعذيبيـ  ،فبل يجكز اإلجياز عمييـ  ،كاإلنسانية

ثىاؽى فىًإمَّا مىنِّا بىٍعدي  فىًإذىا لىًقيتيـي {قكلو تعالى:   - ـٍ فىشيدُّكا اٍلكى ٍنتيميكىي تَّى ًإذىا أىٍثخى قىاًب حى ٍربى الرّْ كا فىضى الًَّذيفى كىفىري
ٍربي أىٍكزىارىىىا عى اٍلحى تَّى تىضى مَّا ًفدىاءن حى فقد تحققت   ،،  فإذا كضع الكفار المحاربكف سبلحيـ كاستسممكا2}كىاً 

 .3سمـ كاألماف، ليتـ تبادؿ األفكار كنشر الدعكة بالحكمة كاإلقناع اية الجياد في الكصكؿ إلى ال

نما أعجزىـ إثخاف الجراح  كما أف ىناؾ قكؿ عند الحنفية بجكاز اإلجياز عمييـ ، ألف ىؤالء مقاتمة ، كا 
  4عف مكاصمة القتاؿ ، فبل بأس بقتميـ كالمأسكريف.

 

 

 

 
                                                           

 12،  دط، الشركة الشرقية لئلعبلنات القرافي،  الذخيرة،  1/1438شرح السير الكبير،   السرخسي، محمد بف أحمد، 1
 . 4/135ابف قدامة،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد،   .4/254الشافعي، األـ، .7/ 

 .4سكرة محمد،  اآلية،   2

 .26/85الزحيمي،  كىبة،  التفسير المنير،   3

4
 1/1438السرخسي،  شرح السير الكبير،  
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 : في حالة التحام الصفوف - 2

مى جرحى الكفار أثناء المعركة،  طالما كانكا مستمريف في القتاؿ كلـ تقعدىـ أ ( يجكز اإلجياز ع
  ،جراحيـ عف مكاصمة القياـ بأعماؿ القتاؿ،  كلـ تنتو الحرب بعد،  كلـ يضعكا أسمحتيـ كيكفكا أيدييـ

 ، كاستدلكا بعدة أدلة منيا :1ككذلؾ مف اتخذ مف جراحو ذريعة لمغدر بالمسمميف 

ًف اٍبًف  - 1 مىٍسعيكدو عى
ٍيؿو 2 ٍكتي أىبىا جى : أىٍدرى ،  قىاؿى

: أىٍم عىديكَّ اهلًل قىٍد أىٍخزىاؾى اهللي،   3 ًريعنا،  فىقيٍمتي يىٍكـى بىٍدرو صى
عىٍمتي أىٍضًربيوي كىالى يىًحيؾي ًفيًو،  كى  مىًعي سىٍيؼه ًلي فىجى ا أىٍخزىاًني اهللي ًمٍف رىجيؿو قىتىٍمتيميكهي،  كى ًبمى : كى ٍيؼه لىوي مىعىوي سى قىاؿى
رىٍبتي عي  ٍذتيوي ثيَـّ كىشىٍفتي اٍلًمٍغفىرى عىٍف رىٍأًسًو فىضى قىعى السٍَّيؼي ًمٍف يىًدًه،  فىأىخى ٍبتي يىدىهي فىكى رى يّْده فىضى نيقىوي،  ثيَـّ أىتىٍيتي جى

: )اهلًل الًَّذم الى ًإلىوى  مَّـى فىأىٍخبىٍرتيوي،  فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : اهلًل الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ  رىسيكؿى اهلًل صى ؟( قيٍمتي ًإالَّ ىيكى
،  كىأىنىا أىٍسعىى  ٍعتي ،  فىأىنىا أىٍسعىى ًمٍثؿى الطَّاًئًر،  ثيَـّ رىجى : )اٍنطىًمٍؽ فىاٍستىٍثبىٍت( فىاٍنطىمىٍقتي ،  قىاؿى ًمٍثؿى الطَّاًئًر ىيكى

مَّى اهللي  ؾي فىأىٍخبىٍرتيوي،  فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍيتيوي،  فىمىمَّا أىٍضحى مَّـى: )فىاٍنطىًمٍؽ فىأىًرًني( فىاٍنطىمىٍقتي مىعىوي فىأىرى سى مىٍيًو كى  عى
مىٍيًو رىسيكؿي اهلًل  قىؼى عى مَّـى -كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : )ىىذىا ًفٍرعىٍكفي ىىًذًه اأٍليمًَّة( -صى صمى اهلل  -فالرسكؿ  4قىاؿى

 5 .بف مسعكدقد أقر ذلؾ مف عبد اهلل  -عميو كسمـ 

                                                           
. ابف قدامة،  الكافي في 7/  12. القرافي،  الذخيرة،   1/1438ر، السرخسي،  محمد بف أحمد،  شرح السير الكبي 1

 . 1215. العمي،  الحرب في الشريعة كالقانكف،  ص475. الزحيمي،  آثار الحرب،  ص4/135فقو اإلماـ أحمد،  

،  أبك عبد الرحمف اليذلي،  صاحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عبد اهلل بف مسعكد بف  افؿ بف حبيب  بف شمخ بف مخ 2 زـك
عميو كسمـ. شيد بدرا كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ،  كعف 
سعد بف معاذ األنصارم،  كصفكاف بف عساؿ المرادم،  كعمر بف الخطاب،  كركل عنو األحنؼ بف قيس،  كاألسكد 
بف يزيد،  كأنس بف مالؾ ك يرىـ،  مات بالمدينة سنة اثنتيف كثبلثيف عمى األرجح.)المزم،  تيذيب الكماؿ،  

 (.4/200( ك)ابف حجر،  اإلصابة 16/121-123

أبك جيؿ ابف ىشاـ المخزكمي، اسمو عمرك،  ككنيتو أبك الحكـ،  كأما أبك جيؿ فالمسممكف كنكه بو،  قتؿ ببدر،   3
ابف األثير،  عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد،  الكامؿ في اء،  كأجيز عميو عبد اهلل بف مسعكد )قتمو ابنا عفر 

 ـ(.1997،  دار الكتاب العربي  بيركت،  1تحقيؽ عمر عبد السبلـ تدمرم،  ط 670/ 1التاريخ، 

مي في مجمع الزكائد: . قاؿ الييث9/84(،   8474المعجـ الكبير،  باب العيف،  مف مناقب ابف مسعكد،  رقـ )  4
 . 6/79رجالو رجاؿ الصحيح  ير محمد بف كىب كىك ثقة،  

 .1217العمي،  الحرب في الشريعة كالقانكف،  ص 5
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كفي ىذا  1ما ركم عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ:)كاف النساء يجيزف عمى الجرحى يكـ أحد( - 2
السياؽ يقكؿ الزحيمي : )كىؿ يصح أف يترؾ الضرب كالطعاف لخداع عدك كمكره،  فيتصنع المرض أك 

 .2يجرح نفسو،  ثـ يسدد ىدفو إلى صدكر المسمميف؟ ال،  فإف الحرب خدعة(

ف   ،أما إف أقعدتو الجراح أثناء المعركة فالمسممكف بالخيار إف شاءكا أسركه بعد المعركةب ( ك    كا 
ف شاءكا قتمكه،  كىذا راجع لئلماـ،  كفؽ مصمحة المسمميف،  فإف ظنكا أنو سيعيش  شاءكا ترككه،  كا 

ف كاف  ير ذلؾ ترككه أك قتمكه،  ألف في كؿ ذلؾ شفاء لصدكر  فبل بأس بأسره كجعمو مع الغنائـ،  كا 
 المؤمنيف،  كالدليؿ: 

مَّدى ٍبفى مىٍسمىمىةى   ما ركم عف أفَّ ميحى
مَّدي،   3 مىيَّ يىا ميحى : أىٍجًيٍز عى ا , فىقىاؿى مىٍرحىبه بو فىقىطىعىييمى رىبى سىاقىٍي مىٍرحى ضى

ا ذىاقىوي أىًخي مىٍحميكده  مَّده: ذيًؽ اٍلمىٍكتى كىمى فىقىاؿى ميحى
اكىزىهي،  فىمىرَّ 4 ًميّّ ،  كىجى رىبى   -رىًضيى اهللي  -ًبًو عى ٍنوي فىضى عى

مَّده  مىًبًو , فىقىاؿى ميحى مَّـى ًفي سى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىا ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى مىبىوي،  فىاٍختىصى ذى سى :يىا رىسيكؿى اهلًل،  عينيقىوي كىأىخى
ٍكتيوي ًإالَّ ًليىذيكؽى ا تىرى ا قىطىٍعتي ًرٍجمىٍيًو كى ًميّّ كىاهلًل مى مىٍيًو , فىقىاؿى عى قىٍد كيٍنتي قىاًدرنا أىٍف أيٍجًيزى عى رىًضيى  -ٍلمىٍكتى , كى

ٍبتي عينيقىوي بىٍعدى أىٍف قىطىعى ًرٍجمىٍيًو،  )فىأىٍعطىى رىسيكؿي اهلًل  -اهللي عىٍنوي  رى دىؽى،  ضى مَّـى  -: صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى   -صى
مَّدى ٍبفى مىٍسمىمىةى سى  مىبىوي ميحى ًمٍغفىرىهي سى ًدٍرعىوي كى ٍيفىوي كى

تىوي( 5 بىٍيضى كى
صمى  -،  جاء في شرح السير الكبير )فمـ ينكر 6

كتكضيحو أنو ال بأس بأسره كقسمتو في جممة مف   ،عمى أحدىما فعرفنا أنو كاسع -اهلل عميو كسمـ 
 7ىذا مثمو (كلئلماـ رأم في قتؿ األسير كتركو ك   ،فعرفنا أنو بمنزلة األسير  ،يقسـ ما لـ يمت

                                                           
 .كقاؿ أحمد شاكر في تعميقو عميو: إسناده صحيح 4/250(،  4414مسند أحمد،  مسند عبد اهلل بف مسعكد، رقـ )  1

 . 476الزحيمي،  آثار الحرب،  ص  2

د بف مسممة بف سممة بف حريش بف الخزرج األنصارم الحارثي،  أبك عبد اهلل،  شيد بدرا،  كالمشاىد كميا مع محم 3
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،  ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ،  كركل عنو جابر بف عبد اهلل،  كالحسف 

( ك)الثقات البف 457-26/456تيذيب الكماؿ البصرم،  كسيؿ بف أبي حثمة ك يرىـ،  مات سنة ثبلث كأربعيف.)
 (.3/362حباف 

محمكد بف مسممة بف سممة األنصارم،  أخك محمد بف مسممة،  صحابي،  استشيد في حياة النبي صمى اهلل عميو  4
 (.36-6/35كآلو كسمـ،  في  زكة خيبر. )اإلصابة 

 .13/249العروس،تاجالزبٌدي،.الدرعٌبلغألنهأوسعوهو،القلنسوةمثلالرأسعلىغطاءوهو5
ابف . لـ أجد حكما عميو،  إال أف 6/504(،  12779السنف الكبرل لمبييقي،  باب السمب لمقاتؿ،  رقـ الحديث ) 6

 .7/336البدر المنير ذكره كقاؿ : حديث مشيكر , الممقف في 

 1/1438السرخسي،  شرح السير الكبير،   7
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 الثاني: حكم اإلجياز عمى الجرحى المقاتمين من رعايا الدولة اإلسالمية بحثالم

إال   ،الذيف يقفكف في طريؽ الدعكة اإلسبلمية  ،لقد تحدثت سابقا عف الجياد ضد الكفار كالمشركيف
)كما 1لماكردمالدكلة اإلسبلمية ألسباب عدة،  جاء في كبلـ ا فيأنو قد يحصؿ االقتتاؿ بيف طائفتيف 

كقتاؿ أىؿ البغي،  كقتاؿ   ،عدا جياد المشركيف مف قتاؿ ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ : قتاؿ أىؿ الردة
 2المحاربيف(

التي تككف السمطة الشرعية طرفا  - ير الدكلية  -كبذلؾ نحف أماـ ثبلث صكر مف النزاعات المسمحة 
 :  3فييا

طة كطائفة مف رعايا الدكلة اإلسبلمية مف  ير المسمميف،  كىك نزاع بيف السم :4المرتدون الفرع األول:
 كالردة قد تككف فردية كقد تككف جماعية.

كالردة الفردية: ىي أف يخرج مف اإلسبلـ فرد أك أفراد متفرقكف،  ال تجمعيـ رابطة كال قيادة،  كقد 
ا عاما عمى األمة خطر  تحصؿ في أم كقت،  كىؤالء ال يقاتمكف لقدرة الدكلة عمييـ فيـ ال يشكمكف

 ،  حتى يتبيف ليـ الحؽ كيتكبكا،كيكضح ليـ بالحجج كاألدلة اإلسبلمية، كيتـ البحث عف سبب ردتيـ،
ال   .5نفذت في حقيـ أحكاـ الشريعة عمى الكضع الذم يقرره العمماءكا 

أك الردة الجماعية :كىي أف يخرج مف اإلسبلـ جماعة مترابطة كمنظمة تحت قيادة معينة سكاء شخص 
عدة أشخاص، كىؤالء يشكمكف خطرا عمى استقرار الدكلة اإلسبلمية لترابط أفرادىا ككقكفيـ صفا كاحدا 

                                                           
الماكردم،  فقيو،  أصكلي،  مفسر،  أديب،  سياسي،  درس بالبصرة كبغداد،   عمي بف محمد حبيب،  أبك الحسف 1

ككلي القضاء ببمداف كثيرة،  مف كتبو: أدب الدنيا كالديف،  ك األحكاـ السمطانية،  كالنكت كالعيكف  ك ير ذلؾ. تكفي 
 (.7/189( ك)كحالة،  معجـ المؤلفيف 4/327ىػ.  )الزركمي،  األعبلـ،   450ببغداد سنة 

 .94الماكردم،  األحكاـ السمطانية،  ص 2

. السممي،  سالـ بف صالح،  أحكاـ النزاعات المسمحة  ير الدكلية دراسة 94الماكردم،  األحكاـ السمطانية،  ص 3
،  أطركحة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة دكتكراة الفمسفة في العمـك 120تأصيمية مقارنة،  ص

الدكتكر عمي محمد حسنيف حماد،  جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية،  كمية الدراسات العميا،  قسـ   األمنية،  إشراؼ
 ـ. 2012 -ىجرم  1433العدالة الجنائية،  الرياض،  

ٌدة،   4 ـي الرّْ ٍف ًديًنًو(، كىااًلٍس ـٍ عى ًفي القرآف:)مىٍف يىٍرتىًدٍد ًمٍنكي ،  كى ؿى كَّ ٍنوي: تىحى ًف اإًلسبلـ أىم الرُّجيكعي ارتدَّ كارتدَّ عى ًمٍنوي الردَّة عى كى
فه عىٍف ًديًنًو ًإذا كىفىرى بىٍعدى ًإسبلمو.ابف منظكر،  لساف العرب،   ٍنوي، كارتدَّ فيبلى  .3/173عى

. السممي،  أحكاـ النزاعات المسمحة  ير الدكلية دراسة تأصيمية مقارنة،  94الماكردم،  األحكاـ السمطانية،  ص 5
 .40ص
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كيصيركا   ،،  كجاء في كبلـ الماكردم )كينحازكا إلى دار ينفردكف بيا عف المسمميف1لحرب المسمميف
صبلحيـ يقتضي كمع ذلؾ فالحرص عمى   ،2بيا ممتنعيف،  كيجرم عمى قتاليـ أحكاـ أىؿ الحرب(

بذؿ الجيد في إزالة شبياتيـ حتى يرجعكا إلى اإلسبلـ،  فإف ظير منيـ التعنت قكتمكا باعتبارىـ كفارا 
 .3كلذلؾ بالنسبة لجرحاىـ يجرم عمييـ ما يجرم عمى جرحى الكفار

 كىك نزاع تتكفر فيو شركط البغي لدل المقاتميف: 4البغاة الفرع الثاني: 

كما فعؿ  -ما ال ينبغي،  كىـ إما مف خرج عمى اإلماـ بتأكؿ يريد خمعو  كالبغاة ىـ :مف يبغكف 
أك مف  ،-كما فعؿ أىؿ الشاـ مع عمي رضي اهلل عنو  -أك مف رفض الدخكؿ في طاعتو   ،-الخكارج

 .6،  كما اشترط الحنفية أف يككف ليـ قكة5منع حقا يكجبو عميو متأكال بذلؾ

الجنائي: )إف البغى ىك الخركج عمى اإلماـ مغالبة.  كأركاف كفي ىذا السياؽ يقكؿ صاحب التشريع 
 البغى األساسية كما ىك ظاىر مف التعريؼ ثبلثة:

أل قصد الخركج عمى اإلماـ  -القصد الجنائى 3أف يككف الخركج مغالبة  2الخركج عمى اإلماـ  1
 .7المغالبة فيك ليس با ينا(مغالبة، فإذا كاف الخارج لـ يقصد مف فعمو الخركج عمى اإلماـ أك لـ يقصد 

 :  8فأىؿ البغي ىـ طائفة جمعت بيف ثبلثة أمكر
أك العمؿ عمى اإلطاحة   ،كطاعة القكانيف  ،التمرد عمى سمطة الدكلة باالمتناع عف أداء الحقكؽ -أ 

 برئيس الدكلة.
 كجكد قكة لدل البغاة تمكنيـ مف السيطرة. -ب 
يث: استخداـ السبلح كالعنؼ في سبيؿ الكصكؿ إلى الخركج،  كيقصد بيا في عصرنا الحد -ج 

 تحقيؽ األ راض السياسية التي قامكا ألجميا.
                                                           

 .68. الزحيمي،  آثار الحرب،  ص94ماكردم،  األحكاـ السمطانية،  صال 1

 94الماكردم،  األحكاـ السمطانية،  ص 2

 .57ىيكؿ،  الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية،  ص  3

،  كالبىٍغي: الظٍُّمـ كىاٍلفىسىا4 ٍعنىاهي اٍلًكبىري قىاؿى األىزىرم: مى مىى النَّاًس؛ كى دي،  كالًفئىةي البىاً يىةي: ًىيى الظَّاًلمىةي البىٍغي : االستطالة عى
ةي عىٍف طىاعىًة اإًلماـ اٍلعىاًدًؿ. ابف منظكر،  لساف العرب،   اًرجى  .14/78اٍلخى

 . 4/171.  القرافي،  الفركؽ،  7/141الكاساني،  بدائع الصنائع،   5

 .7/141الكاساني،  بدائع الصنائع،   6

 .2/676عكدة،  التشريع الجنائي،   7

 .63ىيكؿ،  الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية،  ص  8
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تراعي فييا حرمة دمائيـ،    ،معاممة خاصة الخمفاء الراشديفكقد تعاممت معيـ الدكلة اإلسبلمية منذ 
رة في التدرج معيـ إلى جانب استقرار الدكلة كأمنيا،  كلذلؾ نجد أف الفقياء قد ذكركا الكسائؿ الكثي

لردىـ إلى جادة الصكاب،  كجعمكا قتاليـ آخر كسيمة ممكف أف تككف، مع إقامة الكثير مف االعتبار 
 . 1ليذه المسألة الحساسة كالدقيقة بما أنيـ أبناء دكلة كاحدة،  تجمعيـ حرمة الدماء إال بحؽ اإلسبلـ

 ،  كالدليؿ عمى ذلؾ: 2ز اإلجياز عمييـكأما بالنسبة لجرحاىـ فقد اتفؽ الفقياء عمى عدـ جكا   
قاؿ: )شىًيٍدتي ًصفّْيفى  3في مكقعة صفيف،  فعف أبى أمامة -رضكاف اهلل عمييـ  -فعؿ الصحابة  - 1 

) لّْينا، كىالى يىٍسميبيكفى قىًتيبلن ، كىالى يىٍقتيميكفى ميكى ًريحو مىى جى كفى عى كىانيكا الى ييجيزي , كى
4. 

 6: ) ىذا حكـ عمي في البغاة كال نعمـ لو مخالفا( 5صاصكفي ىذا يقكؿ أبك بكر الج 

: قىاؿى  -رضي اهلل عنو  -استدالليـ بحديث ابف مسعكد  - 2 ٍنييمىا،  قىاؿى فىعًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى
: )يىا اٍبفى مىٍسعي  مَّـى ًلعىٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـي المًَّو ًفيمىٍف بىغىى رىسيكؿي المًَّو صى ٍك ،  أىتىٍدًرم مىا حي كدو

ـٍ أىٍف الى  ـى المًَّو ًفيًي ٍك : )فىًإفَّ حي ـي، قىاؿى : المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى ،  كىالى ًمٍف ىىًذًه اأٍليمًَّة؟(قىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو ـٍ ييٍتبىعى ميٍدًبرىىي
ًريحً  مىى جى ،  كىالى ييذىفَّؼي عى ـٍ (ييٍقتىؿي أىًسيريىي ـٍ ًي

7 

                                                           
. 1/267. الماكردم،  الحاكم الكبير،  4/153. ابف العربي،  أحكاـ القرآف،  5/281الجصاص،  أحكاـ القرآف،   1

 .8/533ابف قدامة،  لمغني،  

.  الماكردم،  4/171،  الفركؽ،  .القرافي7/201. الشككاني،  نيؿ األكطار،  7/141الكاساني،  بدائع الصنائع،   2
 .8/533. ابف قدامة،  المغني،  1/267الحاكم الكبير،  

صدم بف عجبلف بف كىب الباىمي،  أبك أمامة: صحابي،  كاف مع عمي في )صفيف(،  كىك آخر مف مات مف  3
اد ك يرىـ.)ابف األثير، ىػ، ركل عف سميـ بف عامر الخبائرم كشرحبيؿ بف مسمـ كمحمد بف زي 81الصحابة بالشاـ عاـ 

 (.3/203( ك)الزركمي،  األعبلـ،  2/15أسد الغابة 

( قاؿ األلباني في إركاء 16753السنف الكبرل، باب أىؿ البغي إذا فاءكا لـ يتبع مدبرىـ كلـ يجيز عمى جريحيـ، رقـ)4
 .8/114الغميؿ : صحيح،  

كثبلث مائة،  تفقو عمى أبي الحسف الكرخي،  كانتيت  أحمد بف عمي الرَّازم،  أبك بكر الجصاص،  مكلده سنة خمس 5
إليو رئاسة الحنفية،  ألؼ كتاب أحكاـ القرآف،  كشرح مختصر شيخو أبى الحسف الكرخي،  كشرح مختصر الطحاكم 

( ك )الزركمي،  األعبلـ،  85-1/84ىػ  )محيي الديف، الجكاىر المضية في طبقات الحنفية 370ك يرىا.مات سنة 
1/171.) 

 .5/283الجصاص،  أحكاـ القرآف،   6

( قاؿ األلباني في 16755السنف الكبرل، باب أىؿ البغي إذا فاءكا لـ يتبع مدبرىـ كلـ يجيز عمى جريحيـ، رقـ) 7
 . كقد استدؿ بو الكثير مف الفقياء ر ـ الحكـ بضعفو.8/114إركاء الغميؿ : ضعيؼ،  
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كقد حصؿ ذلؾ مف اليارب كالجريح  فنرجع إلى   ،أف المقصكد مف قتاليـ أف يترككا البغي - 3
 .1فاإلذف بالقتاؿ يككف حتى تحقيؽ ىذه الغاية كقد تحققت  ،األصؿ في تحريـ سفؾ الدماء

 :2الحرابة الفرع الثالث: 

خدـ فيو القكة كالسبلح بقصد كىك نزاع ال تتكفر فيو شركط البغي،  كيككف مقصده جنائي،  كتست
ثارة الرعب بيف الناس،  كيككف عادة خارج المدف،  في القرل  السمب كالنيب أك القتؿ كاإلرىاب كا 

 .3كالجباؿ كالسيكؿ كالصحراء،  حيث ال نجدة كال  كث

رجاع الحقكؽ ألصحابيا  ،أما بالنسبة ألىؿ الحرابة فإف المقصكد مف قتاليـ كؼ أذاىـ فيـ   ،كا 
إف أصركا عمى مدبريف كمقبميف  أىؿ الحرابة_ -فكف عف أىؿ البغي بأنو ال بد مف مقاتمتيـيختم

كمف   ،فمف ارتكب منيـ أعماؿ القتؿ فإنو يقتؿ قصاصا  ،حتى ترجع الحقكؽ إلى أصحابياالحرابة، 
  ،كيدفع الدية فيما ليس فيو القصاص  ،جرح أحدا فإنو يقتص منو إف كاف الجرح مما فيو القصاص

أك ما يستدعي   ،كبناء عميو فإف جرحاىـ ال يجيز عمييـ إال إذا ارتكبكا مف الجرائـ ما يستدعي قتميـ
 .4القصاص منيـ

عمى أنو قد يجرم نزاع بيف فئتيف داخؿ الدكلة اإلسبلمية ليس مف بينيا السمطة الشرعية  كقد تككنا 
 أك مسممة ك ير مسممة.  ،مسممتيف أك  ير مسممتيف

 

 

 

                                                           
 .7/201الشككاني،  نيؿ األكطار،   1

رى 2 :مف الحى ًريبهتىقيكؿي كبه كحى الىوي،  فىييكى مىٍحري بىو يىٍحريبو ًإذىا أىخذ مى رى الىوي. حى ؿي مى بىو يىٍحريبيو  ب ًبالتٍَّحًريًؾ: كىك أىف ييٍسمىبى الرَّجي رى حى
مّْح ،  ك الحاًربي : أم الميشى تىرىكىوي ًببلى شيءو بان،  ًمٍثؿي طىمىبىو يىٍطميبو طىمىبان،  ًإذىا أىخذى مالىو كى رى . ابف حى ،  كىك الغاًصبي الناًىبي

 .1/304منظكر،  لساف العرب،  

. 1/267. الماكردم،  الحاكم الكبير،  4/153. ابف العربي،  أحكاـ القرآف،  5/281الجصاص،  أحكاـ القرآف،   3
 .8/533ابف قدامة،  لمغني،  

 108الماكردم،  األحكاـ السمطانية،  ص 4
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 :باحث: حقوق جرحى المقاتمين في الشرع والقانون،  وفيو ثالثة مالفصل الرابع

 األكؿ: حقكؽ الجرحى المقاتميف في الشريعة اإلسبلمية. بحثالم

الثاني: حقكؽ الجرحى المقاتميف في القانكف الدكليفي النزاعات المسمحة                             بحثالم
 الدكلية.

 حقكؽ الجرحى المقاتميف في النزاعات المسمحة  ير الدكلية.الثالث :  بحثالم
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 األول: حقوق الجرحى المقاتمين في الشريعة اإلسالمية بحثالم

إف فئة الجرحى في الشريعة اإلسبلمية قد كاف ليا اعتبار خاص كمعاممة أقؿ ما تكصؼ بأنيا   
د كرد في العديد مف األحاديث كيفية التعامؿ حسنة،  كلقد سبقت بذلؾ كؿ األعراؼ كالقكانيف، كلذلؾ ق

جبلئيـ مف ساحة الحرب حتى إقامة أماكف خاصة لعبلجيـ  ،معيـ،  مف سقياىـ، كمداكاتيـ، كا 
 كمتابعتيـ،  كمف ذلؾ: 

ذو  - 1 بىيًّْع ًبٍنًت ميعىكّْ مَّ 1ما ركم عىًف الرُّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نيدىاًكم ،  قىالىٍت: )كينَّا مىعى النًَّبيّْ صى ـى نىٍسًقي كى
ًدينىًة( نىريدُّ القىٍتمىى ًإلىى المى ى،  كى ٍرحى  2الجى

اًريَّةً  - 2 مَّـى سىٍبعى 3ما ركم عىٍف أيْـّ عىًطيَّةى اأٍلىٍنصى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍكتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى ،  قىالىٍت: ) ىزى
،  فىأىٍصنى  ـٍ اًلًي ـٍ ًفي ًرحى ،  أىٍخميفييي كىاتو ى( ىزى مىى اٍلمىٍرضى ى،  كىأىقيكـي عى ٍرحى ،  كىأيدىاًكم اٍلجى ـى عي لىييـي الطَّعىا

4 
ؿً  5كعىٍف عىاًئشىةى،  قىالىٍت: أيًصيبى سىٍعده  - 3 ٍندىًؽ ًفي األىٍكحى يىٍكـى الخى

مَّـى 6 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىبى النًَّبيُّ صى ، )فىضى
ٍيمىةن ًفي المىٍسًجًد،  ًليىعيكدىهي ًمٍف قى  ـي يىًسيؿي خى ، ًإالَّ الدَّ ٍيمىةه ًمٍف بىًني ً فىارو ًفي المىٍسًجًد خى ( كى ـٍ يىريٍعييـٍ ًريبو فىمى

وي  ٍرحي ؟ فىًإذىا سىٍعده يىٍغذيك جي ـٍ ٍيمىًة،  مىا ىىذىا الًَّذم يىٍأًتينىا ًمٍف ًقبىًمكي ،  فىقىاليكا: يىا أىٍىؿى الخى ـٍ دىمنا،  فىمىاتى ًفييىا ًإلىٍيًي
7 .

 ى االىتماـ الشديد بمعالجة الجرحى ميدانيا كبشكؿ فكرم.كىذا يدؿ عم
 
إال أف ىذا ال يمنع مف انطباؽ ذلؾ عمى   ،كاألحاديث السابقة كردت في حؽ الجرحى المسمميف 

 الكفار كالمرتديف كالبغاة كأىؿ الحرابة طالما تحقؽ المقصكد مف قتاليـ كذلؾ لما يمي: 
                                                           

ا صحبة،  ركت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كركل عنيا خالد بف ذككاف،  الربيع بنت معكذ بف عفراء،  لي 1
( ك)ابف حجر،  35/173كسميماف بف يسار،  كعبادة بف الكليد بف عبادة بف الصامت ك يرىـ )المزم،  تيذيب الكماؿ 

 (.8/132اإلصابة  

 . 4/34( 2882رقـ الحديث ) صحيح البخارم،  كتاب المغازم،  باب مداكاة النساء الجرحى في الغزك،   2

أـ عطية األنصارية كاسميا نسيبة بنت الحارث،  ركت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كعف عمر كركل عنيا أنس،   3
 (.8/437كمحمد،  كحفصة كلدا سيريف،  ك يرىـ.)ابف حجر،  اإلصابة 

 .1447/ 3(، 1812يسيـ، رقـ الحديث ) باب النساء الغازيات يرضخ ليف كال صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير،  4

سعد بف معاذ بف النعماف بف امرئ القيس بف زيد بف عبد األشيؿ،  سيد األكس،  شيد بدرا باتفاؽ كرمي بسيـ يكـ  5
الخندؽ،  فعاش بعد ذلؾ شيرا،  حتى حكـ في بني قريظة، كأجيبت دعكتو في ذلؾ،  ثـ انتقض جرحو،  فمات،  كذلؾ 

 (.3/70ر،  اإلصابة سنة خمس. )ابف حج
 .11/586العرب،لسانمنظور،ابن.الٌدفًعرق6
 .1/100(،  463في المسجد لممرضى ك يرىـ،  رقـ الحديث )  صحيح البخارم،  كتاب الصبلة،  باب الخيمة 7
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فأمر   ،ف في النيركاف،  فقد جرح منيـ أربعيى البغاةمع جرح -رضي اهلل عنو  -فعؿ عمي  - 1
 . 1بعبلجيـ في الككفة،  ثـ أطمقيـ

ما يقتضيو عمكـ اإلحساف،  فبل مانع مف معاممة جرحى العدك أحسف كأرفؽ معاممة،  طالما  - 2
 .2تحقؽ المقصكد مف القتاؿ،  فاإلسبلـ ديف الرحمة العامة

مؿ بيا العدك المدحكر ىي تأليؼ القمكب كاستمالة قمكبيـ،  القاعدة العامة التي يجب أف يعا - 3
  ،بشكؿ ينسكف فيو مرارة ىزيمتيـ،  كيقبؿ الكفار عمى اعتناؽ اإلسبلـ،  كيعكد البغاة إلى جادة الصكاب

 3.كينتيي أىؿ الحرابة عف إجراميـ

 ة الدوليةالثاني: حقوق الجرحى المقاتمين في القانون الدولي في النزاعات المسمح بحثالم

إف الجرحى كالمرضى في الميداف يشكمكف جانبا كبيرا مف األشخاص المشمكليف بحماية القانكف الدكلي 
فقد ذكرت اتفاقية جنيؼ األكلى لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في  اإلنساني، 

ية التعامؿ معيـ،  ـ العديد مف المكاد التي تنص عمى كيف1949آب /أ سطس 12الميداف المؤرخة في 
 كتتمثؿ أىـ األحكاـ المتعمقة بيـ في ميداف القتاؿ فيما يمي: ك تكفؿ ليـ حقكقيـ،  

ف حمايتيـ كاجبة ليس فقط عمى أطراؼ النزاع،  كلكف أيضا عمى الدكؿ المحايدة التي يصؿ إ - 1
معاممتيـ بإنسانية إلى إقميميا جرحى أك مرضى أك أفراد خدمات طبية أك يحتجزكف بيا،  كيجب دائما 

كما يجب حمايتيـ ضد كافة صنكؼ سكء   ،كتقديـ العناية الطبية البلزمة ليـ بأسرع كأكمؿ ما يمكف
 .4المعاممة،  كضد نيب متعمقاتيـ الشخصية

                                                           
ر ،  تحقيؽ سييؿ زكا1،  ط2/486الببلذرم،  أحمد بف يحيى بف جابر بف داككد،  جمؿ مف أنساب األشراؼ،   1

الأنهكما،الرواٌةتخرٌجعلىوقفمنأجدولمـ. 1996 -ىجرم  1417كرياض الزركمي،  دار الفكر،  بيركت،  

 .الشرٌفالحدٌثمعاملةالتارٌخٌةالرواٌاتمعٌتعامل
 .113. أبك زىرة،  العبلقات الدكلية في اإلسبلـ،  ص476الزحيمي،  آثار الحرب،  ص 2

 .202السبلـ،  صاليندم،  أحكاـ الحرب ك  3

 .32، ص1949آب / أ سطس  12الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  4
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كما أف الحماية المقررة ليـ يجب أف تتـ دكف تمييز يستند إلى الجنس أك العنصر أك الجنسية أك  - 2
 - سياسية أك أم معايير أخرل مماثمة إال تمؾ التي تستند إلى االعتبارات الطبيةالديف أك اآلراء ال

 .1 -الرعاية الطبية التي تتطمبيا الحالة

تسرم الحماية عمى المرضى كالجرحى مف فئات متعددة،  أفراد القكات المسمحة كأفراد المميشيات  - 3
 .2جزء منيا كاألفراد الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا

كتجرم عمييـ أحكاـ القانكف   ،يعتبر الجرحى كالمرضى الذيف يقعكف في أيدم العدك أسرل حرب - 4
 .3الدكلي المتعمقة بأسرل الحرب

ضركرة البحث عف المصابيف مف الجرحى كالمرضى كجمعيـ كحمايتيـ خصكصا بعد انتياء  - 5
 .4االشتباؾ أك القتاؿ 

إال إذا استخدمت في أعماؿ   ،كحدات كالمنشآت الطبية الثابتة كالمتحركةال يجكز اليجكـ عمى ال - 6
 تضر بالعدك،  كال بد مف تكجيو إنذار ليا يحدد ليا مدة زمنية معقكلة   

 : 5عمى أف الظركؼ كاألحكاؿ التالية ال تبرر حرماف تمؾ الكحدات مف الحماية 

سمحة في الدفاع عف أنفسيـ، أك الجرحى ككف أفراد الكحدة أك المنشأة مسمحيف كيستخدمكف األ -
 كالمرضى الذيف يعتنكف بيـ.

 ككف الكحدة أك المنشأة محركسة بخفير أك نقطة حراسة كذلؾ بحالة عدـ كجكد ممرضيف مسمحيف. -
احتكاء الكحدة عمى أسمحة صغيرة كذخيرة أخذت مف الجرحى كالمرضى كلـ تسمـ بعد إلى اإلدارة  -

 المختصة.
 .6ية المكظفيف األفراد كالذيف يقكمكف بالبحث عف الجرحى كالمرضى كمعمجتيـ يجب حما - 7
 

                                                           
 .32،  ص1949آب / أ سطس  12ؼ المؤرخة في الصميب األحمر،  اتفاقيات جني 1

 .34أبك الكفا،  النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية ص 2

 325حكؿ،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة،  صالدا 3

 .32، ص1949آب / أ سطس  12الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  4

 .35أبك الكفا،  النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية ص 5

 .32، ص1949آب / أ سطس  12في الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة  6
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 .1ال يجكز تدمير المباني كالميمات الخاصة بالكحدات الطبية - 8
 . 2يجب حماية كسائؿ النقؿ الطبي لمجرحى كالمرضى، كالسيارات كالطائرات، كال يجكز مياجمتيا - 9

ـ الجرحى كالمرضى كالغرقى حتى كلك كانكا تابعيف لمعدك،  يجب عمى السكاف المدنييف احترا - 10
 .3كعمييـ خصكصا عدـ ارتكاب أم عمؿ مف أعماؿ العنؼ ضدىـ

ال يجكز اإلجياز عمى المرضى كالجرحى كالغرقى الذيف يقعكف في قبضة العدك، إذ يعد ذلؾ - 11
 .4جريمة مف جرائـ الحرب

 : 5ارالجرحى والمرضى والغرقى والمنكوبون في البح

ـ أحكاما تشابو إلى حد كبير تمؾ التي 1949تضمنت االتفاقية الثانية مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
 تضمنتيا االتفاقية األكلى مع إضافات تتفؽ كمجاالت تطبيقيا في البحار،  مثاؿ ذلؾ : 

 حؽ أية سفينة حربية تابعة لطرؼ محارب طمب تسميميا الجرحى كالمرضى كالغرقى المكجكديف - 1
 عمى ظير سفف تجارية أك عسكرية أك يخكت أك السفف التابعة لجمعيات اإل اثة.

يجكز االستعانة بالسفف المحايدة لكي تأخذ معيا الجرحى كالمرضى كالغرقى كتتمتع ىذه السفف  - 2
 بالحماية،  كمف ثـ ال يجكز أسرىا إال إذا انتيكت حيادىا.

 يسقط في قبضة العدك مغادرة ذلؾ الميناء.   يصرح ألية سفينة مستشفى تككف في ميناء - 3

 :  6العقوبات المترتبة عمى من يخالفون ىذه االتفاقية

( مف ىذه االتفاقية عمى المخالفات الجسيمة التي تستكجب العقكبات الجزائية 50فقد نصت المادة ) 
ة،  أك التجارب الخاصة عمى فاعميا تجاه الجرحى كىي: القتؿ العمد،  كالتعذيب أك المعاممة البلإنساني

 بعمـ الحياة،  أك تعمد إحداث آالـ شديدة،  أك اإلضرار الخطير بالسبلمة البدنية.
                                                           

 .45،  1949آب / أ سطس  12الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  1

 325الداحكؿ،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة،  ص 2

 .36أبك الكفا،  النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية ص 3

 .36در نفسو،  صالمص 4

 .336-330الداحكؿ،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة،  ص 5

 .50،  ص1949آب /أ سطس  12الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  6
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( مف ىذه االتفاقية عمى أف 49أما بالنسبة لؤلشخاص الذيف يقترفكف ىذه األفعاؿ فقد نصت المادة )
ئية فعالة عمى األشخاص األطراؼ السامية تتعيد بأف تتخذ أم إجراء تشريعي يمـز لفرض عقكبات جزا
 الذيف يقترفكف أك يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية.

كما ال بد مف اتخاذ كؿ التدابير   ،كما يمتـز كؿ طرؼ بمبلحقة المتيميف كتقديميـ إلى المحاكمة 
 البلزمة لكقؼ جميع األفعاؿ التي تتعارض مع ىذه االتفاقية. 
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 الثالث: حقوق الجرحى المقاتمين في النزاعات المسمحة غير الدولية بحثلما
 مفيوم النزاعات المسمحة غير الدولية في القانون :

ال يزاؿ ىناؾ خبلؼ في تعريؼ النزاع المسمح  ير الدكلي بسبب اختبلؼ الضكابط التي يمكف    
يجاد معنى دق  يؽ ليا: عمى أساسيا تمييز ىذه النزاعات عف  يرىا،  كا 

كلذلؾ جاء التعريؼ التقميدم لمنزاع المسمح  ير الدكلي: بأنو )الحرب التي يككف أطرافيا أفراد المجتمع 
ـ،  ظيرت  1863،  كىك تفسير كاسع ليذا المصطمح،  كلذلؾ في سنة 1الكاحد يتناحركف فيما بينيـ(

رة،  كالحرب األىمية،  كالعصياف،  محاكالت لمتمييز بيف صكر االختبلؿ األمني داخؿ الدكلة،  كىي الثك 
كأصدرتو كزارة الحرب األمريكية عمى أف )رفع األىالي لمسبلح في كجو الحككمة أك أحد فركعيا 
ذا كاف العصياف كاسع النطاؽ بشكؿ يجعمو حربا بيف الحككمة  خركجا عمى قكانينيا،  يعد عصيانا،  كا 

  ،ب في التخمص مف كاجب الكالء كالطاعة لياالشرعية في المممكة كبيف بعض مقاطعاتيا التي تر 
لتقيـ حككمة منفصمة عنيا، فإنو يسمى ثكرة،  أما الحرب األىمية فيي التي تقع بيف أقساـ الدكلة حيف 
يدعي كؿ قسـ منيا أنو ىك صاحب الحككمة الشرعية،  كيطمب بسط سيادتو عمى جميع أنحاء 

 2.المممكة(
  ،المقصكد لتحديد كصؼ النزاع صعب التبيف ألنو يتعمؽ بالنيةكمع ذلؾ فإف االعتماد عمى الغرض 

كما أنو تعريؼ خاص ال يمكف تعميمو   ،كىذا شيء خفي قد ال يمكف الكشؼ عنو إال بانتياء النزاع
 . 3عمى كؿ الدكؿ 

كأما بالنسبة لمقانكف الدكلي المعاصر فقد ظير فيو اتجاىاف في تحديد معنى النزاع المسمح  ير 
،  ما بيف مكسع ليذا المفيكـ ليشمؿ كافة صكر التمرد ضد الحككمة القائمة،  كاتجاه يضيؽ الدكلي

مفيكميا بحيث يخرج فييا عف ىذا المفيكـ طكائؼ مف التمرد يصعب استبعادىا عف مدلكؿ النزاع 
ة المسمح  ير الدكلي،  كلذلؾ فإف كضع تعريؼ محدد ليا قد يقؼ قاصرا عمى استيعاب األنكاع الجديد

التي تظير مستقببل عمى الساحة الدكلية،  )كعميو فمف المستحسف أف تبقى ىذه العبارة خاضعة بصفة 

                                                           
 10عكاشرية،  رقية، حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة  ير الدكلية،  ص 1

،  عكاشرية،  رقية حماية المدنييف 40ت المسمحة  ير الدكلية دراسة تأصيمية مقارنة،  صالسممي،  أحكاـ النزاعا 2
 .12كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة  ير الدكلية،  ص

 .12عكاشرية،  رقية،  حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة  ير الدكلية،  ص 3
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شريطة أف يغمب ىؤالء   ،مستمرة لتفسيرات أعضاء الجماعة الدكلية لتكاكب التطكرات الحاصمة فيو
 1االعتبارات اإلنسانية عمى مقتضيات الضركرة الحربية في تعريفاتيـ(

جنيؼ يأخذ بالتفسير الضيؽ لمنزاع المسمح  ير الدكلي،  كحصر ىذا االصطبلح  عمى أف قانكف
التي عدت األكثر عنفا بينيا جميعا كىي الحرب األىمية التي يقصد   ،بصكرة معينة مف صكر التمرد

بيا: )النزاع المسمح الذم يقـك بيف السمطة القائمة كالمتمرديف،  أك بيف جماعات متمردة يأخذ طابعا 
كيا،  بعد تجاكز مرحمة الفتنة المحمية بسبب السعي لبلستيبلء عمى السمطة في الدكلة،  أك إنشاء دم

دكلة جديدة عف طريؽ االنفصاؿ عمى نحك يفترض معو تدخؿ قكاعد القانكف الدكلي لضماف كفالة قدر 
 2(مف مقتضيات اإلنسانية بمناسبة إدارة الصراع المشركع في نظر القانكف الدكلي العاـ 

الحرب األىمية ال تعد كذلؾ إال بشركط معينة،  ال بد مف تكافرىا فيمف قاـ ضد السمطة،  حتى يتـ ف  
تطبيؽ القانكف الدكلي في النزاعات المسمحة  ير الدكلية في تمؾ الحرب،  كأكؿ ىذه الشركط ىك 

إال إذا تمكف  -أل يار بالنسبة لمدكؿ ا -اعتراؼ الحككمة أك الدكؿ األ يار بالمحاربيف  كال يتـ ذلؾ 
المتمردكف مف المباشرة الفعمية لمقتضيات السيادة كالرقابة اإلقميمية عمى جزء مف اإلقميـ الذم ثار فيو 
التمرد،  باإلضافة إلى احتراـ قكاعد كأعراؼ قانكف الحرب،  كما أف ىذا ىك مكقؼ العمؿ الدكلي إلى 

 . 3الدكلي،  أنو الحرب األىمية بمعناىا الدقيؽ اليـك حيث يقتصر عمى اعتبار النزاع المسمح  ير

كلذلؾ فإف اصطبلح النزاعات المسمحة  ير الدكلية مف أدؽ مكضكعات القانكف الدكلي اإلنساني  
كأكثرىا حساسية،  ألنو يمس مبدأ سيادة الدكؿ،  خاصة بعد أف أقر قانكف جنيؼ التفسير الضيؽ 

( مف المادة األكلى مف البركتكككؿ 1يح تضمنتو الفقرة )لمنزاع المسمح  ير الدكلي،  كذلؾ بنص صر 
ـ كبخاصة المادة الثالثة 1949ـ،  ككذلؾ في اتفاقيات جنيؼ 1977اإلضافي الثاني لعاـ 

كبالتالي فإف مصطمح النزاعات المسمحة  ير الدكلية يستعمؿ كمرادؼ لمحرب األىمية ،المشتركة
بات كالتكترات كالتمرد كالعصياف فتخضع لمقانكف أما بقية الصكر كاالضطرا  ،بمعناىا الدقيؽ

 .4الداخمي

                                                           
 15نييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة  ير الدكلية   صعكاشرية،  رقية،  حماية المد 1

 .17المصدر نفسو،  ص 2

 . 9أبك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية،  ص 3

 .55السممي،  أحكاـ النزاعات المسمحة  ير الدكلية دراسة تأصيمية مقارنة،  ص 4
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 حقوق الجرحى في النزاعات المسمحة غير الدولية :

كال تككف العناية كالحماية كاالحتراـ لمجرحى إال بتكافر الحماية كاالحتراـ لعدة أطراؼ تتعمؽ مياميـ 
لمكمفيف بالبحث عف الجرحى كاألشخاص ا  ،ككظائفيـ بالجرحى،  كحماية أفراد الخدمات الطبية

 1.كالمرضى كنقميـ،  ككذلؾ المنشآت الطبية

  ،ـ1949ككما ذكرت سابقا فالذم يحكـ ىذه النزاعات المادة الثالثة المشتركة مف اتفاقات جنيؼ 
كتتضمف ما يجب   ،ـ الممحؽ باتفاقات جنيؼ األربعة1977ككذلؾ البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ 

 :2نزاعات المسمحة  ير الدكلية كىذه القكاعد تنطبؽ عمى المقاتميف كأيضا المدنييفمراعاتو خبلؿ ال

 المعاممة اإلنسانية. - 1 

 احتراـ كحماية أفراد الخدمات الطبية. - 2

 تكفير العبلج الطبي لمجرحى كالمرضى. - 3

أك اآلراء عدـ التمييز بخصكص الحماية استنادا إلى المكف أك الديف أك الجنس أك المغة  - 4
 السياسية. 

كالتشكيو كالمعاممة   ،كبخاصة القتؿ بجميع أشكالو  ،عدـ االعتداء عمى الحياة كالسبلمة البدنية - 5
 القاسية كالتعذيب. 

عمى أطراؼ النزاع العمؿ عف طريؽ اتفاقات خاصة عمى تنفيذ كؿ األحكاـ األخرل مف اتفاقيات  - 6
 جنيؼ أك بعضيا.

مي يمكف أف يتحكؿ أثناء  سريانو أك في نيايتو إلى نزاع ذم طابع دكلي في  ير أف النزاع الداخ
 : 3أحكاؿ عديدة منيا

                                                           
 .64السممي،  أحكاـ النزاعات المسمحة  ير الدكلية دراسة تأصيمية مقارنة،  ص 1

. 14-10أبك الكفا،  النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية  ص 2
 .30-18صعكاشرية،  رقية،  حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة  ير الدكلية  

 .10أبك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية  ص 3
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إذا كاف  رضيـ   ،فتظير دكلة جديدة  ،كذلؾ إذا انتصر الثكار أك المتمردكف  ،بالنظر إلى آثاره -أ 
 االنفصاؿ أك حككمة جديدة إذا كاف  رضيـ قمب الحكـ.

 كبالتالي يصبح النزاع تجاىيـ لو آثار دكلية.  ،ل بالمتمرديف كمحاربيفحيف تعترؼ الدكؿ األخر  -ب 

قد تتدخؿ دكؿ أخرل أك منظمات دكلية في النزاع عف طريؽ تقديـ المساعدة إلى إحدل  -ج 
الجماعات المتنافسة،  كتتضح الطبيعة الدكلية لمنزاع أكثر،  إذا كانت كؿ جماعة متنازعة تساندىا 

 الدكؿ.دكلة أك مجمكعة مف 

 : 1كبالتالي فإف مسألة القكاعد القانكنية كاجبة التطبيؽ تختمؼ عمى النحك التالي

في العبلقة بيف المتمرديف مف ناحية كالحككمة الشرعية كالدكلة الثالثة المتدخمة إلى جانب  - 1
ركة التمرد ـ،  إال إذا كانت ح1977الحككمة تطبؽ المادة الثالثة المشتركة كالبركتكككؿ الثاني لعاـ 

ينطبؽ عمييا كصؼ حركة التحرير الكطنية التي تمارس حؽ تقرير المصير،  فتطبؽ حينيا قكاعد 
 النزاعات المسمحة الدكلية.

ككذلؾ العبلقة بيف   ،في العبلقة بيف الحككمة الشرعية كالدكلة الثالثة المتدخمة لصالح المتمرديف - 2
تطبؽ القكاعد السارية عمى   ،تمرديف كالحككمة الشرعيةالدكلة الثالثة المتدخمة لصالح كؿ مف الم

 المنازعات الدكلية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12أبك الكفا،  النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني في القانكف الدكلي كفي الشريعة اإلسبلمية ص 1
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 وىو عبارة عن مبحثين  ،:  الجرحى المدنيينالخامسالفصل 

 المبحث األول: تعريف المدنيين وأصنافيم،  وفيو مطمبان:

 المطمب األكؿ:  تعريؼ المدنييف في الفقو كالقانكف.

 ؼ المدنييف في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الدكلي.المطمب الثاني : أصنا

 المبحث الثاني : أحكام جرحى المدنيين في الفقو اإلسالمي،  وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األكؿ:  أحكاـ جرحى المدنييف حاؿ اعتزاليـ الحرب.

 المطمب الثاني :  أحكاـ جرحى المدنييف حاؿ اختبلطيـ بالمقاتميف.

 جب المترتب لمجرحى المدنييف في الفقو كالقانكف.المطمب الثالث :الكا
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 المبحث األول: تعريف المدنيين وأصنافيم،  وفيو مطمبان:

 المطمب األكؿ:  تعريؼ المدنييف في الفقو كالقانكف.

 المطمب الثاني : أصناؼ المدنييف في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الدكلي.
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 المدنيين وأصنافيمالمبحث األول: تعريف 

قبؿ الحديث عف تعريؼ المدنييف كأصؿ ىذا المصطمح،  ال بد مف الحديث عف مبدأ التفرقة بيف    
 -ما عرؼ فيما بعد  -المقاتميف ك يرىـ في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف،  بكصفو األساس في تمييز 

 بالمدنييف،  عف  يرىـ مف العسكرييف:

مة بالكحشية كالعنؼ تجاه الخصـ ضد أم ىدؼ يتعمؽ بو سكاء مف فقد اتسمت الحركب القدي   
المقاتميف أك  يرىـ،  حتى لك كانكا أطفاال كنساء كشيكخا،  إال أف بعض الشعكب القديمة،  قد ظير 
فييا بعض الفبلسفة كالحكماء،  الذيف نادكا باحتراـ اإلنسانية كالتفرقة بيف مف يقاتؿ كبيف مف اعتزؿ 

نما لتحقيؽ أىداؼ معينةالحرب،  كعدـ   .1ممارسة الحركب بقصد اإلبادة الشاممة،  كا 

  ،إال أف الديانات ىي التي كاف ليا التأثير الكاضح في إرساء مبدأ التفرقة بيف المقاتميف ك يرىـ   
صمى اهلل  -خاصة النصكص التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية،  ككانت تطبيقا كاقعا في حياة النبي 

كالخمفاء مف بعده،  أما الييكد فقد شٌذكا عف تعاليـ دينيـ،  فقد أذؿ الييكد الشعكب  -مـعميو كس
األخرل كقاتمكىـ بدكف تمييز بيف الرجاؿ كالنساء كالشيكخ كاألطفاؿ،  بناء عمى أساس تمجيد شعب اهلل 

إلى إقرار الحرب  المختار،  أما النصارل فقد أخذكا بمبدأ التسامح في بداية األمر،  ثـ ذىبت الكنيسة
العادلة،  ككانت مسألة التمييز بيف المقاتميف ك يرىـ،  تتغير بحسب الظركؼ كاألىداؼ التي يسعكف 

 .2لتحقيقيا

                                                           
ف الدكلي اإلنساني،  كرقة قدمت إلى المؤتمر اإلقميمي العربي الزمالي،  عامر،  الفئات المحمية بمكجب أحكاـ القانك  1

ـ،  كقد صدرت في كتاب )محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني (،  تحرير شريؼ 1999الذم انعقد في القاىرة في 
 اىرة.ـ،  كقد صدر عف بعثة المجنة الدكلية لمصميب األحمر بالق2001،  دار المستقبؿ العربي،  1،  ط79عتمـ،  ص

،  كىي عبارة 115-112عكاشرية،  رقية،  حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة  ير الدكلية،  ص 2
عف رسالة لنيؿ درجة الدكتكراة مف جامعة عيف شمس،  المشرؼ عبد العزيز محمد سرحاف،  كمية الحقكؽ،  

 ـ. 2001 -ىجرم 1422
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لى جانبيا أفعاؿ الكريـ بالنسبة لمشريعة اإلسبلمية،  فقد جاءت نصكص القرآف التفصيؿ كأما   كا 
ء كأفعاليـ،  كميا تؤكد ىذا المبدأ،  كتحث كأقكالو، ككصايا الخمفا -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي

 ،  كمف ذلؾ:1الجيكش عميو،  كتحرص عمى تطبيقو كؿ الحرص

ـٍ كىالى تىٍعتىديكا ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ {ما جاء في قكلو تعالى:   - قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي كى
كأما مف لـ يكف مف أىؿ الممانعة كالمقاتمة كالنساء، كالصبياف،  يقكؿ ابف تيمية:)  ،2}اٍلميٍعتىًديفى 

كالراىب، كالشيخ الكبير،  كاألعمى،  كالزمف، كنحكىـ،  فبل يقتؿ إال أف يقاتؿ بقكلو أك فعمو،  ألف 
القتاؿ ىك لمف يقاتمنا إذا أردنا إظيار ديف اهلل،  كذلؾ أف اهلل تعالى أباح مف قتؿ النفكس ما ييحتاج 

 .3في صبلح الخمؽ( إليو

كا ًباٍسـً المًَّو،  ًفي سىًبيًؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كما جاء في حديث النبي - في ىذا السياؽ:) اٍ زي
كا،  كىالى تىٍمثيميكا ،قىاًتميكا مىٍف كىفىرى ًبالمَّوً   ،المَّوً  كا،  كىالى تىغيمُّكا،  كىالى تىٍغًدري ًليدنا(  ،اٍ زي كىالى تىٍقتيميكا كى

4 

فيؤالء ليس ليـ ذنب في الحرب فبل يجكز قتميـ حتى كلك كانكا في ساحة القتاؿ فالشريعة    
اإلسبلمية جعمت لمحرب نظاما إنسانيا ينطمؽ مف مبدأ أف القتاؿ ضركرة تقدر بقدرىا،  كلذلؾ ال يجب 

 .5أف تتعدل العمميات العسكرية إلى كؿ مف ليس مقاتبل 

ممف سٌمكا في المصطمح  -ة كفؽ مبدأ التمييز بيف المقاتميف ك يرىـكلذلؾ فقد بنيت األحكاـ الشرعي 
مف اختبلطيـ بالمقاتميف،  أك   ،كعالجت قضاياىـ في مختمؼ الظركؼ كاألحكاؿ -الحديث بالمدنييف

 انعزاليـ ك ير ذلؾ مف التفصيبلت التي سيأتي ذكرىا،  في السطكر القادمة بإذف اهلل. 

                                                           
  ،16/390كفاية النبيو في شرح التنبيو، ابف الرفعة،. 2/147د، بداية المجتيد، . ابف رش10/65السرخسي، المبسكط، 1
 .4/126ـ،  تحقيؽ مجدم محمد سركر،  دار الكتب العممية.ابف قدامة،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد،   2009، 1ط

 .190سكرة البقرة،  اآلية،   2

 . 1/159ة،  ابف تيمية،  السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعي 3

( باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ككصيتو إياىـ بآداب الغزك 2( كتاب الجياد كالسير،  )33صحيح مسمـ،  ) 4
 .5/139(،  4619ك يرىا،  رقـ الحديث )

. ابف قدامة،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد،  2/147. ابف رشد،  بداية المجتيد،  10/65السرخسي، المبسكط،   5
4/126. 
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يتكصؿ إلى ىذا المبدأ إال بعد جيكد استمرت سنكات طكيمة،  بعد أف تأثرت أما بالنسبة لمقانكف فمـ   
الشعكب بما نصت عميو األدياف السماكية،  ككاف ذلؾ عبر بعض مف نادل بكجكب التفرقة بيف 

ككاف مما قاؿ :  -مبادئ القانكف السياسي  -المقاتميف كالمدنييف،  أمثاؿ جاف جاؾ ركسك في كتابو 
ية الحرب تحطيـ إرادة الدكلة،  فإنو يحؽ لمخصـ قتؿ المدافعيف عنيا ما دامت )... كبما أف  ا

األسمحة في أيدييـ،  ير أنو بمجرد إلقاء األسمحة كاستسبلميـ منييف بذلؾ ككنيـ أعداء أك أدكات 
 1لمعدك  فإنيـ يعكدكف مف جديد ليصبحكا بشرا ال يحؽ ألم إنساف االعتداء عمى حياتيـ (

مؽ ىذا الكبلـ االىتماـ إال في بداية القرف التاسع عشر، بعد أف نادل مرة أخرل بيذا كمع ذلؾ لـ ي 
المبدأ آخركف ممف عانكا كيبلت الحرب في أكركبا زمف نابميكف  كقد ازداد ىذا المبدأ استقرارا بتضمينو 

نتصارات كعٌد في ذلؾ الكقت مف أىـ ا  ،ـ1868في أكؿ كثيقة دكلية، في إعبلف ساف بترسبكرج عاـ 
القانكف الدكلي اإلنساني،  إال أف ىذا المبدأ لـ يدخؿ ضمف صمب التنظيـ الدكلي إال في منتصؼ 

ثـ مف بعدىا البركتكككؿ   ،القرف العشريف باعتماد المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقات جنيؼ األربعة
 .2اإلضافي الثاني

كالثانية،  أف معظـ الضحايا كانكا مف المدنييف،  كر ـ ذلؾ فقد أظيرت الحربيف العالميتيف األكلى   
بسبب ظيكر القصؼ الجكم،  كظيكر أسمحة الدمار الشامؿ،  كلذلؾ فإف ما يجعؿ ليذا المبدأ أىميتو،  
ىك السمكؾ الفعمي عمى األرض،  بعدـ استخداـ األسمحة  ير المميزة،  كالتي تتطكر باستمرار،  

 .3ني كعسكرمبحيث ال يمكف معو التمييز بيف مد

 مقارنة : 

فإف   ،إف أىداؼ القتاؿ في الحرب ضد العدك تختمؼ في اإلسبلـ باختبلؼ الدافع لتمؾ الحرب -
ليتـ نشر اإلسبلـ بالمكعظة   ،كانت حرب ضد الكفار فمقصكدىا إخراج الناس مف العبكدية إلى الحرية

،  أما بالنسبة لمحركب في القانكف فإف الحسنة،  أما الحركب الداخمية فمقصكدىا التأديب،  ككأد الفتف

                                                           
 .118عكاشرية،  رقية،  حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة  ير الدكلية،  ص 1

 79الزمالي،  عامر،  الفئات المحمية بمكجب أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني،  ص 2

قكاعد القانكف الدكلي العاـ الداحكؿ،  عبد الكريـ محمد،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة دراسة مقارنة بيف  3
 ـ. 1998 -ىجرم  1419،  جامعة القاىرة،  كمية الحقكؽ قسـ القانكف الدكلي العاـ،  440كالشريعة اإلسبلمية،  ص
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ف كانت داخمية فمقصكدىا   ،كانت دكلية فمقصكدىا الحفاظ عمى المصالح االقتصادية كالسياسية كا 
 بسط السيادة عمى أراضييا.

تتشابو حقكؽ الجرحى في اإلسبلـ سكاء في الحركب الداخمية أك الخارجية إلى حد بعيد في بعض  –
بينما القانكف الدكلي ال زاؿ يحصر   ،عدـ قدرة الجريح عمى المقاكمة صكرىا،  خاصة في حالة

الحركب الداخمية التي تدخؿ ضمف القكاعد القانكنية التي تحمى ضحايا ىذه النزاعات بصكرة الحرب 
 األىمية فقط.

مى إف الحقكؽ التي أعطيت لمجرحى المقاتميف في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف متفقة تماما ع -
أف األساس في معاممة الجريح الذم أقعدتو جراحو عف مكاصمة القتاؿ أف يعامؿ بكؿ الرحمة 

 سكاء في ذلؾ الحركب الدكلية أك  ير ذات الطابع الدكلي.   ،بؿ كيقدـ لو العبلج البلـز  ،كاإلنسانية
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 المطمب األول:  تعريف المدنيين

 أوال : تعريف المدنيين لغة:

ا مف مىدىف بالمكاف:أم أقاـ بو،  كمنو اشتقاؽ المدينة،  كتجمع عمى مدائف كميدف كيقاؿ لمرجؿ أصمي   
بالمدينة تشريفا ليا،  كالمنسكب  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كالثكب:مدنٌي، كسميت مدينة رسكؿ اهلل 

 .1إلييا يسمى مدنيٌ 

باب نسبتيـ لممدينة،  فيذا المصطمح فمف المبلحظ أف معاجـ المغة في القديـ ذكركا المدنييف مف     
كاف يتداكؿ في زمنيـ بيذا المعنى،  أما في المعاجـ المعاصرة فقد شمؿ المعنى أشياء أخرل،  بناء 
عمى تداكلو في مكاطف أخرل،  كلذلؾ نجد في المعاجـ المعاصرة مف ضمف معاني المدني: بأنو 

 . 2األعماؿ العسكرية  المكاطف أك مجمكع المكاطنيف،  الذيف ال يشارككف في

 ثانيا : تعريف المدنيين اصطالحا 

 : اإلسالمي  تعريف المدنيين في الفقو - 1

مف الكاضح مف خبلؿ التعريؼ المغكم، أف إطبلؽ مصطمح المدنييف عمى  ير العسكرييف جاء   
طمؽ عمييـ متأخرا، كلذلؾ كاف مف الميـ تخريجو عمى ما يقابمو مف اصطبلحات كمفاىيـ فقيية، كقد أ

في كتب الفقياء القدامى:فئة  ير المقاتميف أك  ير المحاربيف، أك مف ال يحؿ قتمو،  كما ذكرت 
 .4كالفبلحيف كالشيكخ 3مف النساء كالصبياف، كالرىباف كالعسفاء -أصناؼ الناس الذيف تشمميـ ىذه الفئة

،  حدنييف بأنيـ : )الذيف ألقكا السبلكأما بالنسبة لمفقياء المعاصريف،  فقد جاء في تعريؼ الزحيمي لمم  
 . 5كانصرفكا إلى أعماليـ، ككؿ مف لو صفة حيادية فعبل عف معاكنة العدك(

 
                                                           

 .12/402 مادة مدف،ابف منظكر،  لساف العرب،  1

 -ىجرم  1429لكتب  ،  عالـ ا1،  ط3/2079عمر،  أحمد مختار عبد الحميد،  معجـ المغة العربية المعاصرة،   2
 ـ. 2008

: األىجيري الميٍستيافي ًبوً 3  .9/246 مادة عسؼ،،  ابف منظكر،  لساف العرب، كالعىًسيؼي

.  ابف قدامة،  369/ 7. الشافعي،  األـ،  2/147. ابف رشد،  بداية المجتيد،  65/ 10السرخسي،  المبسكط،   4
 . 9/312المغني،  

 .503الزحيمي،  آثار الحرب،  ص 5
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 تعريف المدنيين في القانون : - 2

(: ) بأنيـ أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في 4جاء تعريفيـ في اتفاقية جنيؼ الرابعة في المادة )    
لة قياـ نزاع أك احتبلؿ،  تحت سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف لحظة ما كبأم شكؿ كاف،  في حا

 1رعاياه أك دكلة احتبلؿ ليسكا مف رعاياىا (

( مف نفس االتفاقية بأنيـ: )الذيف ال يشترككف في األعماؿ العدائية،  كال يقكمكف 15كجاء في المادة ) 
 2بأم عمؿ لو طابع عسكرم(

ـ 1977( مف البركتكككؿ األكؿ لعاـ 48فقد نصت المادة ) كلعدـ كجكد تعريؼ محدد بدقة لممدنييف، 
عمى أنو )يجب أف تعمؿ األطراؼ المتحاربة عمى التمييز بيف السكاف المدنييف كالمقاتميف،  كبيف 
األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية،  كمف ثـ تكجو عممياتيا ضد األىداؼ العسكرية دكف  يرىا،  

 3حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية(كذلؾ مف أجؿ تأميف احتراـ ك 

كبعد ذلؾ تقدمت المجنة الدكلية لمصميب األحمر بتعريؼ لمسكاف المدنييف إلى مؤتمر الخبراء  
الحككمييف في دكرتيو األكلى كالثانية كقد جاء ىذا التعريؼ عمى النحك اآلتي : )السكاف المدنيكف ىـ 

ت المسمحة أك الييئات المرتبطة بيا أك ال يشترككف اشتراكا أكلئؾ الذيف ال يشكمكف جزءا مف القكا
 4مباشرا في العمميات ذات الطابع العسكرم كال يسيمكف بطريقة مباشرة في نشاط المجيكد الحربي (

تمخضت عف إقرار تعريؼ لمسكاف المدنييف   ،كبعد تقديـ تعديبلت كاقتراحات حكؿ ذلؾ التعريؼ  
 كقد جاء عمى النحك اآلتي :   ،ـ1977بركتكككؿ األكؿ لعاـ ( مف ال50تضمنتو المادة ) 

 

                                                           
 .185، ص1949آب / أ سطس  12الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  1

 .190المصدر نفسو،  ص 2

 93الزمالي،  عامر،  الفئات المحمية بمكجب أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني،  ص 3

راسة مقارنة بالشريعة عطية،  أبك الخير أحمد،  حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة د 4
 ـ.1998،  دار النيضة العربية،  القاىرة،  1،  ط74اإلسبلمية،  ص
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المدني ىك أم شخص ال ينتمي ألم فئة مف فئات األشخاص المشار إلييا في البند األكؿ  -1)
  -1الخاصة بحماية أسرل الحرب -( مف االتفاقية الثالثة4كالثاني كالسادس مف الفقرة )أ( مف المادة )

ذا ثار الشؾ حكؿ ما إذا كاف شخص ما مدنيا أك  ير مدني   ،2ركتكككؿ( مف ىذا الب43كالمادة )  كا 
 فإف ذلؾ الشخص يعد مدنيا.

 يندرج في السكاف المدنييف كافة األشخاص المدنييف. - 2

 .3ال يجرد السكاف المدنيكف مف صفتيـ المدنية كجكد أفراد بينيـ ال يسرم عمييـ تعريؼ المدنييف( - 3

أم مف   ،ىذا التعريؼ مراعاة الصفة كالدكر بالنسبة لمشخص المراد تعريفوعمى أف المقصكد مف   
كما إذا ما كاف نشاط الشخص يعتبر مشاركة في عمميات   ،حيث انتسابو لمقكات المسمحة مف عدمو

 .  4القتاؿ أـ ال يعتبر كذلؾ

 

                                                           
 كىؤالء ىـ األشخاص الذيف ينتمكف إلى إحدل الفئات التالية كيقعكف في قبضة العدك :  1

كؿ جزءا مف ىذه : أفراد القكات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع،  كالمميشيات أك الكحدات المتطكعة التي تش البند األول
 .القكات المسمحة

: أفراد المميشيات األخرل كالكحدات المتطكعة األخرل،  بمف فييـ أعضاء حركات المقاكمة المنظمة،   البند الثاني
الذيف ينتمكف إلي أحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ أك خارج إقميميـ،  حتى لك كاف ىذا اإلقميـ محتبل،  عمي أف تتكفر 

 :لية في ىذه المميشيات أك الكحدات المتطكعة،  بما فييا حركات المقاكمة المنظمة المذككرةالشركط التا
 أ( أف يقكدىا شخص مسؤكؿ عف مرؤكسيو.

 ب( أف تككف ليا شارة مميزة محددة يمكف تمييزىا مف بعد.
 ج( أف تحمؿ األسمحة جيرا.

 .د( أف تمتـز في عممياتيا بقكانيف الحرب كعاداتيا
: سكاف األراضي  ير المحتمة الذيف يحممكف السبلح مف تمقاء أنفسيـ عند اقتراب العدك لمقاكمة القكات  دسالبند السا

الغازية دكف أف يتكفر ليـ الكقت لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية،  شريطة أف يحممكا السبلح جيرا كأف يراعكا قكانيف 
  95ص 1949آب / أ سطس  12في  الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة .الحرب كعاداتيا

كتنص ىذه المادة عمى : أف القكات المسمحة  لطرؼ مف النزاع ىـ المجمكعات كالكحدات النظامية التي تككف تحت  2
 قيادة مسؤكلة عف سمكؾ مرؤكسييا قبؿ ذلؾ الطرؼ. 

 74عطية،  حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة،  ص 3

ريد،  تريكي،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة في القانكف الدكلي اإلنساني كالفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة،  ف 4
 ـ.2014،  الجزائر،  جامعة عبد الرحمف ميرة،  116ص
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 مقارنة : 

مف حيث الداللة إلى حد كبير،  نجد أف التعريؼ االصطبلحي لممدنييف في الفقو كالقانكف متطابؽ     
أك الذيف ال يشترككف في األعماؿ العدائية  كال يحممكف أم صفة   ،كذلؾ بكصفيـ أنيـ  ير المقاتميف

عمى أنو يحفظ لمشريعة اإلسبلمية فضؿ السبؽ في العناية بالمدنييف كتمييزىـ عف المقاتميف   ،عسكرية
 كما ذكرت سابقا.

بصدد الحديث عف الفئات الذيف يشمميـ مصطمح المدنييف في الفقو  عمى أنني في السطكر القادمة
كالقانكف بشيء مف التفصيؿ،  بناء عمى العمة التي مف أجميا حـر قتاليـ،  كذكر النصكص الكاردة في 

 شأنيـ . 
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 المطمب الثاني: أصناف المدنيين في الفقو اإلسالمي والقانون الدولي:

ـ الفقياء في ذكر ىذه األصناؼ،  كالعمة التي مف أجميا منع قتاليـ،  نرل أف بالرجكع إلى كبل    
الجميكر ذكركا أف العمة في عدـ قتاليـ: عدـ إطاقتيـ لمقتاؿ أك اشتراكيـ في القتاؿ فعميا،  كأنيـ ال 

قىاتً  {: إنما يقتؿ مف يقاتؿ، قاؿ تعالى بؿ جاء في كبلـ السرخسي: ) ،1نكاية ليـ في الحرب ـٍ كى  2}ميكىي
 .3كالمفاعمة تككف مف الجانبيف (

 كقد ذكركا منيـ:     
صمى اهلل عميو  -: كذلؾ لما جاء في حديث النبيالنساء،  والصبيان الذين لم يبمغوا الحمم  - 1

كا ًباٍسـً المًَّو،  ًفي سىًبيًؿ المًَّو،  قىاًتميكا مىٍف كىفىرى ًبالمًَّو، ا -كسمـ  كا،  كىالى تىغيمُّكا،  في ىذا السياؽ :)اٍ زي ٍ زي
كا،  كىالى تىٍمثيميكا ًليدنا(  ،كىالى تىٍغًدري كىالى تىٍقتيميكا كى

ٍقتيكلىةن ًفي  4 كقد جاء في ركاية عف ابف عمر قاؿ: كيًجدىًت اٍمرىأىةه مى
مَّ  ،  )فىنىيىى رىسيكؿي المًَّو صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍف قىٍتًؿ النّْسىاًء بىٍعًض مىغىاًزم رىسيكًؿ المًَّو صى مَّـى عى سى مىٍيًو كى ى اهللي عى

ٍبيىافً   .5(كىالصّْ
 
مَّـى ًفي  العسفاء - 2 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى ،  قىاؿى ًبيعو بىاًح ٍبًف رى : فقد جاء في حديث رى

مىى شىٍيءو فىبىعىثى  :  ىٍزكىةو فىرىأىل النَّاسى ميٍجتىًمًعيفى عى اءى فىقىاؿى ًء؟( فىجى ـى اٍجتىمىعى ىىؤيالى : )اٍنظيٍر عىبلى ،  فىقىاؿى رىجيبلن
ًليًد فىبى  اًلدي ٍبفي اٍلكى مىى اٍلميقىدّْمىًة خى : كىعى ( قىاؿى : )مىا كىانىٍت ىىًذًه ًلتيقىاًتؿى . فىقىاؿى مىى اٍمرىأىةو قىًتيؿو : عى . فىقىاؿى عىثى رىجيبلن

اًلدو الى يىٍقتيمىفَّ ا ٍمرىأىةن كىالى عىًسيفنا()قيٍؿ ًلخى
6 

 
                                                           

،  . ابف قدامة،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد2/147. ابف رشد،  بداية المجتيد،  10/65السرخسي،  المبسكط،   1
. بينما ذىب الشافعية إلى قتاؿ الجميع مف الكفار،  بما أف العمة مف القتاؿ الكفر،  كال يحـر الدـ إال باإليماف،  4/126

كما كصى بو الخمفاء مف بعده. الشافعي،  األـ،   –صمى اهلل عميو كسمـ  –إال ما استثني في أحاديث رسكؿ اهلل 
 .24ص عند الحديث عف مقاصد القتاؿ لدل المسمميف . كقد رجحت مذىب الجميكر فيما سبؽ7/369

 .193سكرة البقرة،  اآلية،   2

 .10/65السرخسي،  المبسكط،   3

صحيح مسمـ،  كتاب الجياد كالسير،  باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ككصيتو إياىـ بآداب الغزك ك يرىا،   4
 .5/139(،  4619رقـ الحديث )

 .4/61(،  3015ب الجياد كالسير،  باب قتؿ النساء في الحرب، رقـ الحديث )صحيح البخارم،  كتا 5

قاؿ األلباني في إركاء ،  4/304(،  2669سنف أبك داككد،  كتاب الجياد،  باب قتؿ النساء،  رقـ الحديث ) 6
 الغميؿ:صحيح
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أنو كاف يكصي الجيكش   -رضي اهلل عنو -: فقد كرد عف أبي بكر الرىبان وأصحاب الصوامع - 3
كال تيدمكا بيعة،  كال تقتمكا الكلداف،  كال الشيكخ، كال النساء، كستجدكف أقكامان حبسكا أنفسيـ بقكلو :)... 

،  1ستجدكف آخريف اتخذ الشيطاف في رؤكسيـ أفحاصان في الصكامع،  فدعكىـ كما حبسكا أنفسيـ لو ك 
 2(فإذا كجدتـ أكلئؾ،  فاضربكا أعناقيـ

: كىتىبى : كأما ما جاء في كصية عمر بف الخطاب في الفبلحيف الفالحين - 4 ٍيًد ٍبًف كىٍىبو قىاؿى فعف زى
كا،  كىالى تيمى  ٍنوي )الى تىغيمُّكا،  كىالى تىٍغًدري ًحيفى الًَّذيفى عيمىري رىًضيى المَّوي عى ًليدنا،  كىاتَّقيكا المَّوى ًفي اٍلفىبلَّ ثّْميكا،  كىالى تىٍقتيميكا كى

) ٍربى ـي اٍلحى بيكفى لىكي  3الى يىٍنصي
:  الشيوخ : -5 مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ،  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى اًلؾو كمف ذلؾ ما جاء عف أىنىسي ٍبفي مى

ًغيرنا كىالى امٍ )اٍنطىًمقيكا ًباٍسـً ا ا فىاًنينا كىالى ًطٍفبلن كىالى صى مىى ًممًَّة رىسيكًؿ المًَّو،  كىالى تىٍقتيميكا شىٍيخن ًبالمًَّو كىعى رىأىةن،  كىالى لمًَّو كى
) كا كىأىٍحًسنيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى ،  كىأىٍصًمحي ـٍ مُّكا  ىنىاًئمىكي تىغيمُّكا،  كىضي

4 
ر التنبيو عمى أف الشافعي في بعض ركاياتو أجاز قتؿ العسفاء كالرىباف كالفبلحيف إال أنو يجد  

كالشيكخ ، كالسبب في ىذا الخبلؼ ، ىك رأيو في العمة المكجبة لمقتؿ أساسا، كىي الكفر فبل استثناء 
 .5ألحد مف المشركيف، إال ما كرد فيو نص ، مع اختبلفيـ في تفسير النصكص

  

                                                           
 (.3/231ىـ الشمامسة الذيف قد فحصكا رؤكسيـ أم حمقكىا. )ابف سبلـ،  ريب الحديث،   1

. 9/153(،  18159السنف الكبرل لمبييقي،  كتاب السير،  باب ترؾ مف ال قتاؿ فيو مف الرىباف،  رقـ الحديث )  2
صححو الحاكـ عمى شرط الشيخيف،  كتعقبو الذىبي بقكلو: "مرسؿ" كيقصد بو االنقطاع بيف سعيد بف المسيب،  كأبي 

،  كما في المراسيؿ البف أبي حاتـ،  فمف باب -رضي اهلل عنو-؛ فإف سعيدان لـ يسمع مف عمر -رضي اهلل عنو-بكر 
كلد  -رحمو اهلل-أكلى أال يككف سمع مف أبي بكر،  كقد نص في التيذيب عمى أف ركايتو عف أبي بكر مرسمة؛ ألنو 

د . كقد قاؿ ابف الممقف في البدر المنير :) كق4/278لسنتيف مضتا مف خبلفة عمر. ابف حجر،  تمخيص الحبير،  
اختمؼ أصحابنا في مراسيؿ سعيد فقيؿ : أنيا حجة مطمقا،  كاألصح أنيا حجة إذا اعتضدت بأحد أمكر : إما أف يسند 

 .5/45أك يرسؿ مف جية أخرل أك يقكؿ بو أحد الصحابة أك أكثر العمماء( 

. 11/127( 33692مصنؼ ابف أبي شيبة،  كتاب السير،  باب ما ينيى عف قتمو في الحرب،  رقـ الحديث )  3
سناده ضعيؼ ألف فيو يزيد أبي زياد كىك ضعيؼ الحديث كما جاء في كبلـ أسامة بف إبراىيـ في تخريجو ألحاديث كا  

 المصنؼ.

. قاؿ عنو األلباني في 3/37(،   2614سنف أبي داككد،  كتاب الجياد،  باب في دعاء المشركيف،  رقـ الحديث )  4
 .2/325  كتابو ضعيؼ سنف أبي داككد  : ضعيؼ،

 .397-16/391النبٌه،كفاٌةالرفعة،ابن5



 
 

137 

لمقانكف فقد ذكر بعض الفئات مف المدنييف،  كما جاء في اتفاقية جنيؼ الرابعة مف أما بالنسبة      
(:) الجرحى كالمرضى كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر كالحكامؿ  14المادة )

 1كأميات األطفاؿ دكف السابعة( 

ير المقاتميف يدخمكف ضمف ( عمى أف الجرحى سكاء مف المقاتميف أك  15كما نصت المادة )   
 .2االتفاقية

إال أف القانكف جعؿ مف المدنييف مصطمح كاسع يشمؿ الجميع عدا مف ذكر في التعريؼ مف 
،  3العسكرييف المسمحيف الذيف يباشركف أعماؿ القتاؿ، مف القكات المسمحة كالمميشيات المتطكعة ك يرىـ

ى الحفاظ عمى كؿ فئة منيـ، كالذيف لـ يرد النص بينما جاءت الشريعة اإلسبلمية بتعدادىـ كالنص عم
 .4في شأنيـ حصؿ فييـ الخبلؼ بيف الفقياء

 

                                                           
 .190،  ص1949آب / أ سطس  12الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  1

 .190، صالمصدر نفسو 2

 74عطية،  حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة،  ص 3

كلـ يقاتؿ كانت محتممة فمنيـ مف قاؿ :) بأف مف أمف المسممكف مف ناحيتيـ فقد اختمفت عباراتيـ فيمف أطاؽ القتاؿ  4
. كمنيـ مف قاؿ :  أف مف كاف يقدر عمى القتاؿ،  كيجيء منو الكلد يقاتؿ،  10/65ال يقتمكف(/ السرخسي،  المبسكط،  

 . 3/244ألنو ممف يكثر جيش الكفار/ الزيمعي،  تبييف الحقائؽ  
ة إلى قتاؿ الجميع مف الكفار،  بما أف العمة في القتاؿ الكفر،  كال يحـر الدـ إال باإليماف،  إال بينما ذىب الشافعي    

 .7/369كما كصى بو الخمفاء مف بعده/ الشافعي،  األـ،   -صمى اهلل عميو كسمـ  -ما استثني في أحاديث رسكؿ اهلل 
ؿ أمر تحديد المدنييف في يد صاحب السمطة،  إلى كعمى الجانب اآلخر،  نجد أف صاحب كتاب الجياد كالقتاؿ،  جع 

جانب مف كرد النص في النيي عف قتمو،  فجعؿ لو الحؽ في النيي عف قتؿ فئات معينة مف العدك،  بناء عمى مصالح 
ف معينة أك اتفاقيات دكلية،  ارتبطت بيا الدكلة اإلسبلمية مع  يرىا مف الدكؿ،  سكاء أكانكا مف المراسميف أك المصكري

أك السياسييف أك أىؿ العمـ،  أك األطباء أك األفراد العادييف،  حسب األكامر الصادرة في ىذا الخصكص،  كاستدؿ 
في عدـ قتؿ الرىباف،  مع أف ذلؾ لـ يثبت بنص شرعي أك قياس عمى نص  -رضي اهلل عنو  -بفعؿ أبي بكر 

عينة مف األعداء يجكز في األصؿ قتاليـ،  كغيرىـ شرعي،  فيدؿ ذلؾ عمى أف لكلي األمر أف يمنح الحماية لفئات م
 مف أىؿ الحرب. 

كمف المصمحة التي يراىا في ذلؾ،  أف صاحب السمطة يككف بذلؾ أماـ خيارات متعددة،  لكسب الحرب،  فقد يمجأ    
كاف ذلؾ في لمتيديد بتصفية بعض الفئات التي لـ يرد نص في النيي عف قتميا،  كما يمكنو أف يعطييـ األماف إذا 

 .1273-1272صالح المسمميف/ ىيكؿ،  الجياد كالقتاؿ،  ص



 
 

138 

 األحوال التي تخرجيم من دائرة المدنيين في الفقو والقانون:

اتفؽ الفقياء عمى أف كؿ مف أتى بأعماؿ حربية،  سكاء مباشرة أك معاكنة،  مف ىذه الفئة فإنو يخرج 
كىك شيخ كبير،  2،  كاستدلكا في ذلؾ بما ركم في قتؿ دريد بف الصمة1باح دمومف دائرة المدنييف كيست

،  4،  فجاز قتمو ألف الرأم في الحرب ىك األصؿ في القتاؿ3ألنو كاف ذا رأم يعيف بو في الحرب
 .5ككذلؾ يقتؿ الرىباف إذا دلكا عمى عكرات المسمميف 

 
ذككرة آنفا إذا صدر منيا ما يضر بأمف الدكلة،  أك كما ذكرت اتفاقية جنيؼ الرابعة : أف الفئات الم  

(: ) إذا اقتنع 5قامت بنشاط عسكرم فإنو يعتبر  ير محمي بمكجب ىذه االتفاقية فقد جاء في المادة )
أحد أطراؼ النزاع بكجكد شبيات قاطعة بشأف قياـ شخص تحميو االتفاقية في أراضي ىذا الطرؼ 

الدكلة،  أك إذا ثبت أنو يقـك بيذا النشاط،  فإف مثؿ ىذا الشخص يحـر مف االنتفاع بنشاط يضر بأمف 
بالحقكؽ كالمزايا،  التي تمنحيا ىذه االتفاقية،  كالتي قد تضر بأمف الدكلة لك منحت لو،  ككذلؾ إذا 

 6اعتقؿ بتيمة الجاسكسية أك التخريب (

 

 

 
 

                                                           
. 392/  16. ابف الرفعة،  كفاية النبيو،  2/147.  ابف رشد،  بداية المجتيد،  3/244الزيمعي،  تبييف الحقائؽ،   1

 .9/312ابف قدامة،  المغني،  

عاكية بف بكر بف ىكازف، كاف دريد رئيس بني دريد بف الصمة بف بكر بف عمقمة بف جداعة بف  زية بف جشـ بف م2
جشـ كسيدىـ،  ككاف أحد فرساف العرب كشجعانيـ،  كاف يـك حنيف شيخ كبير ضرير ليس فيو إال التيمف برأيو،  كقتؿ  

المسعكدم عمي بف الحسيف بف عمي،  التنبيو كاإلشراؼ، ( ك )3/72يكمئذ. )الطبرم،  تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  
 دار الصاكم،  القاىرة(.  د.ط، ، 1/235

 . 5/155(،  4323صحيح البخارم،  كتاب الجياد كالسير،  باب  زكة أكطاس،  رقـ الحديث ) 3

 . 4/126ابف قدامة،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد،   4

 3/244الزيمعي،  تبييف الحقائؽ،   5

 .185ص،  1949آب / أ سطس  12الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  6
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 ي الفقو اإلسالمي،  وفيو ثالثة مطالب:المبحث الثاني : أحكام جرحى المدنيين ف

 المطمب األكؿ:  أحكاـ جرحى المدنييف حاؿ اعتزاليـ الحرب.

 المطمب الثاني :  أحكاـ جرحى المدنييف حاؿ اختبلطيـ بالمقاتميف.

 المطمب الثالث :الكاجب المترتب لمجرحى المدنييف في الفقو كالقانكف.
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 ين في الفقو اإلسالميالمبحث الثاني: أحكام جرحى المدني

 حرص الشريعة اإلسالمية عمى المدنيين قبل وبعد اإلصابة :

فمف الكاضح مف خبلؿ ما سبؽ في مسألة التفرقة بيف المقاتميف ك يرىـ مف المدنييف التأكيد عمى 
مكضكع الجدية في تطبيؽ القانكف في حؽ المدنييف،  في ظؿ كجكد األسمحة التدميرية المختمفة،  ما 

، إال أف الشريعة اإلسبلمية جاءت 1م في الغالب إلى زيادة كبيرة في أعداد المصابيف المدنييفيؤد
باألحكاـ التي تخص المدنييف بتفصيؿ دقيؽ كشامؿ،  مبني عمى ككف القتاؿ ضركرة يجب أف تقدر 

ي جميع ف  ،بقدرىا،  كذلؾ مف باب أخذ التدابير البلزمة في حؽ المدنييف قبؿ كقكع اإلصابة كبعدىا
 الظركؼ كاألحكاؿ:

 .2في حالة اعتزاليـ الحرب -

فيناؾ أحكاـ تخصيـ إف تكاجدكا في مجاؿ   ،قبؿ احتداـ القتاؿ ككقكع اإلصابات في صفكفيـ  -
 .   3الرمي ألجؿ االحتياط لدمائيـ

 .4ككذلؾ بعد احتداـ القتاؿ كاختبلطيـ بالمقاتميف -

تخدـ في القتاؿ حاؿ اختبلطيـ بالمقاتميف أك انعزاليـ في ك حتى في نكعية السبلح الذم يجب أف يس -
 .5مناطؽ محددة

كما أف األصؿ عدـ التعرض لممدنييف مف كبل الجانبيف،  سكاء منيـ المسمميف أك المشركيف،  إال   
أف العمة التي ألجميا حـر قتاؿ المدنييف مختمفة،  ففي حالة المدنييف مف المسمميف فالعمة ىي : في 

ـ المسمـ حراـ،  كال يستباح بأم حاؿ إال في حاالت محددة،  تقدـ فييا مصمحة الجماعة عمى ككف د
الفرد،  أما في حالة المدنييف مف المشركيف فإف تحريـ قتاليـ جاء ألجؿ اعتزاليـ القتاؿ،  كعدـ النكاية 

                                                           
 440الداحكؿ،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة،  ص 1

،  مكتبة العبيكاف،  الرياض،  1،  ط268أبك  دة،  حسف،  قضايا فقيية في العبلقات الدكلية حاؿ الحرب،  ص 2
 ـ.2000 -ىجرم 1420

. ابف قدامة،  المغني،  7/369.الشافعي، األـ،  3/409. القرافي،  الذخيرة،  5/275الجصاص، أحكاـ القرآف،   3
9/278                                                                                                                            .                                                                   

 .9/278. ابف قدامة،  المغني،  369/ 7فعي، األـ،  ،  الشا10/65السرخسي، المبسكط،   4

 كما بعدىا.268أبك  دة ، قضايا فقيية في العبلقات الدكلية حاؿ الحرب،  ص 5
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مشركيف  كمسألة ،  كلذا نجد أف بعض األحكاـ تختمؼ بيف ككف المدني مف المسمميف أك مف ال1لدييـ
فالقاعدة   ،الرمي إلى العدك في حالة كجكد المدنييف بينيـ،  أما في مسألة العبلج كالمعاممة اإلنسانية

 ،  كىذا ما سأبينو في السطكر القادمة.2العامةالتي تطبؽ عمى الجميع ىي قاعدة اإلحساف

 المطمب األول:  أحكام جرحى المدنيين حال اعتزاليم الحرب:

في األحاديث السابقة،  عند الحديث عف أصناؼ المدنييف،  النيي الصريح عف قتميـ بغير  لقد مر  
 مكجب شرعي،  كلكف قد يحصؿ ذلؾ،  إما مف باب الخطأ، أك التعمد،  كقد يصيب المسمميف

 أك المشركيف المدنييف،  ككؿ حالة مف ىذه الحاالت ليا حكميا الخاص،  كما يمي : المدنييف،

تستكجب قصد الرمي تجاه المدنييف المسمميف،  فإف ىذه جناية متعمدة الجراح نتيجة  حصمتإف  - 1
اًلدنا ًفييىا {في قكلو تعالى:3القصاص كما ذكرت اآلية الكريمة ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى مىٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىمّْدنا فىجى كى

لىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىا مىٍيًو كى ،  فكاف الجزاء في اآلخرة،  الخمكد في النار لمف 4}بنا عىًظيمناكى ىًضبى المَّوي عى
 .5كلعؿ ىذا أعظـ كعيد كرد في أ مظ تحريـ   ،استباح ىذا الفعؿ

ف حصمت الجراح بطريؽ الخطأ كأف يرمي إلييـ مع ظنو بأنيـ مف جيش العدك بعد اجتياد  - 2 كا 
أخطأ  فقد اتفؽ الفقياء عمى سقكط اإلثـ كتحر ك دكف تقصير،  بؿ بذؿ كؿ ما يقدر عميو كلكنو زؿ ك 

 أما بالنسبة لمضماف فقد حصؿ خبلؼ في ذلؾ :  ، 6عنو

 
                                                           

 .126/ 4.ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد، 5/27ابف عبد البر، االستذكار،  1

 .169اليندم،  إحساف،  الحرب كالسبلـ في دكلة اإلسبلـ،  ص 2

. ابف عبد البر،  أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عاصـ النرم 215/ 10ابف اليماـ،  فتح القدير،   3
،  دار الكتب العممية بيركت،  لبناف . الماكردم،  1،  تحقيؽ محمد سالـ عطا،  ط8/183القرطبي،  االستذكار،  

لديف بف حسف بف إدريس،  كشاؼ القناع عف متف . البيكتي،  منصكر بف يكنس بف صبلح ا4/  12الحاكم الكبير،  
 ،  دار الكتب العممية  بيركت.1،  ط5/504اإلقناع،  

 .93سكرة النساء،  اآلية،   4

 .12/4الماكردم،  الحاكم الكبير،   5

،  8/52ابف مازة،  برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر البخارم الحنفي،  المحيط البرىاني،   6
ـ. ابف أبي  2004 -ىجرم  1424،  دار الكتب العممية،  بيركت،  لبناف  1تحقيؽ عبد الكريـ سامي الجندم،  ط

. الجكيني،  نياية المطمب في دراية 8/104زيد،  النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف  يرىا مف األميات،  
 .337/ 17المذىب،  
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 .إلى كجكب الدية 3،  ك الحنابمة2،  ك الشافعية1ذىب الجميكر مف الحنفية -أ 
كمػف ضػمنيا أمػكر الجيػاد كالسياسػة،  -كقد استدلكا بمػا إذا أخطػأ اإلمػاـ بػأمر يتعمػؽ بمصػالح اإلمامػة 

ٍنوي حصؿ زمف كما  ، حيف عيمىرى رىًضيى اهللي عى ، فىبىعىػثى ًإلىٍييىػا رىسيػكالن ػاؿي مىٍييىػا الرّْجى ؿي عى بىمىغىوي أىفَّ اٍمرىأىةن بىًغيَّػةن يىػٍدخي
ػػةي ًفػػي رىًحًميىػػا؛ فى  قىعىػػًت اٍلفىٍزعى ػػةن كى ػػٍت فىٍزعى ، فىفىًزعى ػػٍؤًمًنيفى : أىًجيبًػػي أىًميػػرى اٍلمي لىػػديىىا، فىأىتىاىىػػا الرَّسيػػكؿي فىقىػػاؿى ػػرَّؾى كى تىحى

ػػؿى ًإلىػػى اٍلمييىػػاًجًريفى فىقىػػ ، فىأىٍرسى ػػرى بًػػذىًلؾى ًنيننػػا، فىػػأىتىى عيمى ػػا جى من ػػاضي فىأىٍلقىػػٍت  يبلى ػػذىىىا اٍلمىخى ػػٍت فىأىخى رىجى ـٍ فىخى مىػػٍيًي صَّ عى
مىٍيؾى شىٍيئنا يىا أىًميرى اٍلميٍؤًمنً  ا نىرىل عى ؟ فىقىاليكا: مى ٍكفى ا تىرى : مى ًفػي اٍلقىػٍكـً أىٍمرىىىا، فىقىاؿى ، كى ميؤىدّْبه ا أىٍنتى ميعىمّْـه كى ، ًإنَّمى يفى

بيكؾى ًفػػي الٍ  ػػانيكا قىػػارى :" ًإٍف كى : أىقيػػكؿي سىػػًف؟ قىػػاؿى ػػا تىقيػػكؿي أىٍنػػتى يىػػا أىبىػػا اٍلحى : فىمى ، قىػػاؿى ًمػػيّّ سىػػاًكته ، كىعى ًمػػيّّ يىػػكىل فىقىػػٍد عى
ـٍ فىقىػٍد أىخٍ  ٍيدي رىٍأًيًي ٍف كىافى ىىذىا جى ، اٍذىىػٍب أىًثميكا، كىاً  ػدىٍقتى : صى ػٍؤًمًنيفى " قىػاؿى مىٍيػؾى الدّْيىػةى يىػا أىًميػرى اٍلمي طىػأيكا، كىأىرىل عى

مىى قىٍكًمؾى   .5أكجبيا بحضرة الصحابة -رضي اهلل عنو  -. فعمي 4(فىاٍقًسٍميىا عى
أنيػا تػدفع مػف بيػت المػاؿ، ألف الخطػأ فػي ىػذه الحػاالت يكثػر فيجحػؼ  7كالحنابمػة 6كقد ذىب الحنفيػة  

 إلى أنيا تقع عمى عكاقميـ.  8بعكاقميـ ، بينما ذىب الشافعية
صػمى اهلل عميػو كسػمـ  -،  كحجتػو أف النبػي9بعدـ الكجػكب نجد أف ىناؾ قكؿ عند المالكيةبينما   -ب 
مَّـى ، كما جاء في الحديث :)لـ يكجبيا عمى خالد كلـ يدفعيا عنو  - سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًلدى بىعىثى النًَّبيُّ صى خى

عىؿى  بىٍأنىا، فىجى بىٍأنىا صى ـٍ ييٍحًسنيكا أىٍف يىقيكليكا أىٍسمىٍمنىا، فىقىاليكا: صى ًذيمىةى، فىمى ًليًد ًإلىى بىًني جى ، ٍبفى الكى يىٍأًسػري اًلده يىٍقتيػؿي كى خى
ػؿو ًمنَّػا أىٍف يىٍقتيػؿى أىًسػي ؿو ًمنَّا أىًسيرىهي، فىأىمىرى كيؿَّ رىجي دىفىعى ًإلىى كيؿّْ رىجي : كىالمَّػًو الى أىٍقتيػؿي أىًسػيًرم، كىالى يىٍقتيػؿي كى رىهي، فىقيٍمػتي

                                                           
 .8/52ابف مازة،  المحيط البرىاني،   1

 .337/ 17الجكيني،  نياية المطمب في دراية المذىب،   2

سحاؽ بف راىكيو،   3  .7/3418ابف منصكر،  مسائؿ اإلماـ أحمد كا 

. قاؿ ابف 6/204(،  11673، رقـ الحديث ) اإلماـ يضمف كالمعمـ يغـر، باب اإلجارةكتاب السنف الكبرل لمبييقي،  4
. 8/494البييقي،  فقاؿ كيركل عف الحسف كالحسف لـ يدرؾ عمر فيك منقطع  الممقف في البدر المنير: كىذا األثر عمقو

 إال أنني كجدت ىذا األثر قد ذاع كاشتير في كتب الفقياء كاستندكا عميو في أحكاـ كثيرة.

 .8/260،  ابف بطاؿ،  شرح صحيح البخارم 5

ابف بطاؿ،  شرح صحيح .الحنفٌةبكتفًأجدهولم،البخاريصحٌحعلىشرحهفًبطالابننقلهالقولهذا6
 .8/260البخارم،  

سحاؽ بف راىكيو،  7  .7/3418ابف منصكر،  مسائؿ اإلماـ أحمد كا 

8
 .339/ 17الجكيني،  نياية المطمب في دراية المذىب،  

 .8/260كىذا القكؿ نقمو ابف بطاؿ عف ابف الماجشكف. ابف بطاؿ،  شرح صحيح البخارم،   9
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َـّ ًإنّْػي  : )المَّييػ مَّـى فىقىػاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًبي أىًسيرىهي، فىذىكىٍرنىا ذىًلؾى ًلمنًَّبيّْ صى ؿه ًمٍف أىٍصحى ػنىعى رىجي أىٍبػرىأي ًإلىٍيػؾى ًممَّػا صى
تىٍيفً  ًليًد( مىرَّ اًلدي ٍبفي الكى خى

1. 
 
كأما في حالة الرمي إلى المدنييف مػف المشػركيف فيعتبػر ىػذا الفعػؿ إثمػا، كعميػو التكبػة كاالسػتغفار  - 3

 ،  أما بالنسبة لما يترتب عمى ىذا الفعؿ:2كسائر المعاصي

  ،مف الكفار،  كىذا ما اتفؽ عميػو الفقيػاء اال يجب القصاص بحاؿ مف األحكاؿ،  لمف أصاب مدني -أ 
 .3ـ معصـك الدـ بالحربي في األصؿ،  إال أنو حـر قتمو لعارض اعتزالو الحرب فبل يقتؿ مسم

ألف دماءىـ في األصؿ مباحة فميس ليا   ،أما بالنسبة لمدية فيي كذلؾ  ير كاجبة عند الجميكر -ب 
كحجتيـ فػي ذلػؾ   ،عند الشافعية بكجكب الدية في ىذه الحالة ا،  عمى أف ىناؾ رأي4قيمة إال باإلسبلـ 

إال أف ىػػذه الديػػة تكػػكف رعايػػة لحػػؽ الغػػانميف فتضػػـ إلػػى سػػياـ   ،أف ىػؤالء قػػد عصػػمت دمػػاؤىـ بػػالنص
 .5الغانميف

أما بالنسبة لمتعزير،  فر ـ أنو  ير مطالب بالتعكيض،  إال أف لمحاكـ أف يتخذ اإلجراء المناسػب  -ج 
،  كيكضػػػع تحػػػت إطػػػار فػػػي حقػػػو،  ليرتػػػدع ىػػػك كأمثالػػػو،  كذلػػػؾ ألنػػػو ارتكػػػب فعػػػبل منييػػػا عنػػػو شػػػرعا

 .  6المخالفات ذات الطبيعة الكظيفية المسمكية 

 

 

                                                           
( 7189أك خبلؼ أىؿ العمـ فيك رد ، رقـ الحديث )  كتاب األحكاـ ، باب إذا قضى الحاكـ بجكر صحيح البخارم ، 1
 ،9/73 . 

 .7/101الكاساني،  بدائع الصنائع،   .243/ 3الزيمعي،  تبييف الحقائؽ،   2

،  . األنصارم،  أسنى المطالب8/32. الخرشي،  شرح مختصر خميؿ،  7/101الكاساني،  بدائع الصنائع،   3
 . 7/211. ابف مفمح،  المبدع في شرح المقنع،  4/49

. 4/49أسنى المطالب،   األنصارم، .8/32. الخرشي،  شرح مختصر خميؿ،  7/101الكاساني،  بدائع الصنائع،   4
 .7/211ابف مفمح،  المبدع في شرح المقنع،  

 .4/49األنصارم،  أسنى المطالب،   5

 .268قات الدكلية حاؿ الحرب،  صبلأبك  دة،  قضايا فقيية في الع 6
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 المطمب الثاني:  أحكام جرحى المدنيين حال اختالطيم بالمقاتمين

 أوال: أحكام جرحى المدنيين قبل التحام الصفوف

فمف خبلؿ الحديث عف الحرص الشديد في أحكاـ الشريعة عمى حياة المدنييف،  حتى في نكعية  
 نجد أف الفقياء فرقكا في ذلؾ عمى النحك التالي :   ،محة المستخدمة في حاؿ كجكدىـاألس

 :في حالة األسمحة التي ال تعم - 1
يحـر قصد المدنييف المختمطيف مع المقاتميف،  ألف المتفؽ عميو عند الفقياء النيي عف قتميـ بأعيانيـ  

يعصمكا دماءىـ بإسبلـ،  كاألحاديث التي مرت إف عرؼ مكانيـ، كالنساء كاألطفاؿ في ىذه الحالة لـ 
سابقا في النيي عف قتميـ يقصد بيا: قتميـ بأعيانيـ إف عرؼ مكانيـ،  فيحمؿ النيي عمى التعمد،  

 .1كاإلباحة عمى ما عداه 
ذا كاف المدني مف المسمميف فبل يجكز الرمي مطمقا إال في حالة الضركرة الممجئة كالخكؼ مف   كا 

اؿه ميٍؤًمنيكفى  {استباحة المسمميف،  كتعطيؿ فريضة الجياد، كذلؾ لقكلو تعالى:  مبة العدك ك  لىٍكالى ًرجى كى
ـٍ مىعىرَّةه ًبغىٍيًر ًعٍمـو ًلييٍدًخؿى المَّوي  ـٍ ًمٍنيي ـٍ فىتيًصيبىكي ـٍ أىٍف تىطىئيكىي ـٍ تىٍعمىميكىي ًنسىاءه ميٍؤًمنىاته لى ًتًو مىٍف يىشىاءي  كى ًفي رىٍحمى

يَّ  ا لىٍك تىزى ـٍ عىذىابنا أىًليمن كا ًمٍنيي  4كالشافعية 3كىذا ما ذىب إليو الجميكر مف المالكية2}ميكا لىعىذٍَّبنىا الًَّذيفى كىفىري
ف عممكا أف فييا  7،  بينما أجاز الحنفية6كاألكزاعي 5كالحنابمة الرمي بالمنجنيؽ إلى حصكف العدك،  كا 

كترؾ   ،كقتاليـ فرض  ،ما تخمك مف المدنييف مدنييف مف المسمميف كذلؾ ألف حصكنيـ كصفكفيـ قؿٌ 
الرمي يؤدم إلى تعطيؿ الجياد،  كما يجكز دفع الضرر العاـ بالضرر الخاص،  كاحتجكا بأف النبي 

لـ ينو عف مدف كحصكف المشركيف،  مع أنو في الغالب ال يخمكا حصف أك  -صمى اهلل عميو كسمـ -

                                                           
. ابف قدامة،  المغني،  7/369.الشافعي،  األـ،  3/409. القرافي،  الذخيرة،  5/275الجصاص،  أحكاـ القرآف،   1
9/278                                                                                                                   .                                                                            

  25سكرة الفتح،  اآلية،   2

 .3/409القرافي،  الذخيرة،   3

 4/258األـ،  الشافعي،   4

 .4/126ابف قدامة،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد،   5

 .5/26ستذكار،  . ابف عبد البر،  اال5/275الجصاص، أحكاـ القرآف،   6

 .5/275. الجصاص،  أحكاـ القرآف،  64/  10السرخسي، المبسكط،   7
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سار المسممكف كالسمؼ،  كلـ يبمغنا عف أحد منيـ أنو مدينة مف كجكد مف يحـر قتاليـ،  كعمى ىذا 
 كؼ عف حصف بسبب كجكد مف يحـر قتالو بينيـ.

 كلعؿ الراجح ما ذىب إليو الجميكر كذلؾ: 

لقكة دليميـ،  فحرمة دـ المسمـ ال تسقط مف أجؿ شيء مباح،  أك أمر عارض،  إال في حالة الضركرة 
المسمميف جميعيـ،  أما بالنسبة لقكؿ الحنفية في أف عدـ  الشديدة بحيث يتعطؿ الجياد كتنكسر شككة

الرمي سيؤدم إلى تعطيؿ الجياد فيذا  ير مسمـ )ألنو يباح مجاكزة الحصف حتى كلك لـ يكف فيو 
 1مدنييف،  إذا كاف ذلؾ مف مصمحة المسمميف (

لتحريؽ،  نجد : فمف خبلؿ حديث الفقياء عف استخداـ التغريؽ كا في حالة األسمحة التي تعم - 2
أنيـ قد احتاطكا كؿ االحتياط في استخداـ ىذا النكع مف األسمحة،  كذلؾ ألنو في الغالب يقضي عمى 
جميع مف كجدكا في مرمى النار أك الماء،  كلذلؾ ال يجكز البدء باستخداـ ىذا السبلح في حاؿ كجكد 

إلى قتؿ مف نيي عف قتمو، سكاء  مف ال يجكز قتاليـ مف المدنييف، ألنو ال حاجة لذلؾ مع ككنو يؤدم
لحرمة دمو باإلسبلـ،  أك لكركد النص في النيي عف قتمو مف المدنييف المشركيف،  كىذا ما ذىب إليو 

،  بينما أجاز الحنفية استخداـ ىذه الكسيمة في القتاؿ،  4كالحنابمة 3كالشافعية 2الجميكر مف المالكية
 .5حتى ال يفضي ذلؾ إلى تعطيؿ الجياد

لعؿ الراجح ما ذىب إليو الجميكر ففيو جمع بيف السبلمة كاالحتياط لدماء المسمميف،  كما أف ىذا  -  
االحتياط فيو تحقيؽ لمقصد الجياد،  كذلؾ بربط القرارات المتخذة بيذا الصدد بالغاية مف تشريع 

 القتاؿ.

 

 

                                                           
 .4/258الشافعي،  األـ،   1

 .3/113الخرشي،  شرح مختصر خميؿ،   2

 .4/258الشافعي،  األـ،   3

 .126/ 4ابف قدامة،  الكافي في فقو أىؿ المدينة،   4

 5/276الجصاص،  أحكاـ القرآف،   5
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 :  1في حالة التترس - 3

الحرج في صفكؼ الجيش،  كذلؾ لمصعكبة البالغة  فمف المعمكـ أف حالة التترس في الحركب تكقع  
في تفادم الترس،  كبخاصة إف كاف ىذا الترس ممف يحـر قتالو مف المدنييف،  فإف لـ تكف الصفكؼ 
ممتحمة،  فيحـر الرمي في ىذه الحالة،  كذلؾ لحرمة دـ المسمـ بكؿ األحكاؿ دكف استثناء لمكضع 

كركد النص في النيي عف قتؿ المدنييف مف المشركيف،  دكف آخر إف كاف المدني مف المسمميف كل
، بينما ذىب الحنفية إلى جكاز الرمي،  لجكاز اإلقداـ 4كالحنابمة 3كالشافعية 2كىذا ما ذىب إليو المالكية

 .5عمى الكفار مع العمـ بككف المدنييف بيف أظيرىـ،  كألف القصد في كؿ األحكاؿ رمي المقاتميف دكنيـ

ذىب إليو الجميكر لما في ذلؾ مف تقدير لممصمحة العامة،  بناء عمى الكضع  كلعؿ الراجح ما
 الميداني في الحرب،  كالنظر مف جميع الزكايا بما يحقؽ الغاية مف تشريع الجياد.

                                                           
قَّىكالتَّتىرُّ 1 كىذىًلؾى التىٍتريس. كتىتىرَّس بالتٍُّرًس:  تىكى :التَّسىتُّري بالتٍُّرًس، كى  .6/32.ابف منظكر،  لساف العرب، سي

 .5/27ابف عبد البر،  االستذكار،   2

 . 395/  16ابف الرفعة،  كفاية النبيو،   3

 .9/289ابف قدامة،  المغني،   4

 5/276الجصاص،  أحكاـ القرآف،   5
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 ثانيا : أحكام جرحى المدنيين حال التحام الصفوف

ز اإل ارة عمى بيكت المشركيف مف المتفؽ عميو عند الفقياء جكا: في حالة األسمحة التي ال تعم - 1
مىٍيًو  1كفييا المدنييف منيـ كمف المسمميف،  فعف الصعب بف جثامة مَّى اهللي عى قاؿ : مىرَّ ًبيى النًَّبيُّ صى

ابي ًمٍف  ،  فىييصى سيًئؿى عىٍف أىٍىًؿ الدَّاًر ييبىيَّتيكفى ًمفى الميٍشًرًكيفى ،  كى دَّافى مَّـى ًباألىٍبكىاًء،  أىٍك ًبكى سى ـٍ كى ذىرىاًريًّْي ـٍ كى ًنسىاًئًي
مَّـى( سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًلرىسيكًلًو صى : )الى ًحمىى ًإالَّ ًلمًَّو كى سىًمٍعتيوي يىقيكؿي (،  كى ـٍ ًمٍنييـٍ : )ىي قىاؿى

كيدؿ الحديث عمى 2
أف ديارىـ مباحة بما أنيا دار كفر، كالنساء كاألطفاؿ منيـ في ىذه الحالة لـ يعصمكا دماءىـ 

ف كاف   ،ميـ أك إسبلـ آبائيـ،  كما أف حصكنيـ كصفكفيـ قؿ ما تخمك مف المدنييف المسمميفبإسبل كا 
دميـ حراـ، إال أف الديار مباحة،  كالصفكؼ ممتحمة، عمى أنو ال بد مف قصد المقاتميف دكف المدنييف 

 .3بقدر االستطاعة

نما أباحكه في حدكد ضيقة،  كأفي حالة األسمحة التي تعم - 2 في   ،ف يضطر المسممكف إلى ذلؾ:كا 
حاؿ احتداـ القتاؿ، ك يركف أنو ال يرد عدكىـ إال التغريؽ أك التحريؽ،  عند التحاـ الصفكؼ كالخكؼ 
عمى المسمميف مف اليبلؾ،  كلـ يكف بديبل عف ذلؾ أبدا،  كذلؾ مف باب االحتياط لدماء المدنييف 

 .7كالحنابمة 6كالشافعية 5المالكية ك 4ةالحنفي بشكؿ عاـ،  كىذا ما ذىب إليو الجميكر مف

                                                           
عب بف جثامة بف قيس بف ربيعة بف عبد اهلل بف يعمر الميثي،  صحابي،  ركل عف: النبي صمى اهلل عميو كسمـ،  الص 1

كركل عنو: شريح بف عبيد الحضرمي،  كلـ يدركو،  كعبد اهلل بف عباس،  مات في آخر خبلفة عمر بف الخطاب،  
 (.13/166ذيب الكماؿ ( ك)المزم تي3/344كقيؿ في خبلفة أبي بكر. )ابف حجر، اإلصابة 

(،  3012صحيح البخارم،  كتاب الجياد كالسير، باب أىؿ الدار يبيتكف فيصاب الكلداف كالذرارم،  رقـ الحديث )  2
4/61. 

. ابف قدامة، المغني،  7/369.الشافعي، األـ، 3/409. القرافي، الذخيرة، 5/275الجصاص، أحكاـ القرآف،  3
9/278                       .                                                                                                                                                                        

4
 .5/275الجصاص، أحكاـ القرآف،  

 .3/113الخرشي، شرح مختصر خميؿ،   5

 .4/258الشافعي، األـ،   6

 .126/ 4ابف قدامة،  الكافي في فقو أىؿ المدينة،   7
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 في حالة التترس:  - 3

يحـر الرمي بكجكد المدنييف المسمميف، إال في حالة االلتحاـ مع كجكد الخكؼ عمى استئصاؿ المسمميف 
،  2كالحنابمة 1كىبلكيـ،  فيجكز الرمي كقصد الكافر دكف المدني المسمـ،  كىذا ما ذىب إليو الشافعية

لىٍكالى  {كذلؾ لقكلو تعالى :  ،إلى حرمة الرمي في ىذه الحالة مطمقا 4كاألكزاعي 3المالكيةبينما ذىب  كى
ـٍ مىعىرَّةه ًبغىٍيًر ًعٍمـو  ـٍ ًمٍنيي ـٍ فىتيًصيبىكي ـٍ أىٍف تىطىئيكىي ـٍ تىٍعمىميكىي ًنسىاءه ميٍؤًمنىاته لى اؿه ميٍؤًمنيكفى كى  ًلييٍدًخؿى المَّوي ًفي ًرجى

ًتًو مىٍف يى  كا ًمٍنييـٍ عىذىابنا أىًليمنارىٍحمى يَّميكا لىعىذٍَّبنىا الًَّذيفى كىفىري كلحرمة دـ المسمـ بكؿ األحكاؿ دكف   ،5}شىاءي لىٍك تىزى
 .6استثناء لمكضع دكف آخر 

كخالؼ في ذلؾ الحنفية كقالكا بجكاز الرمي لجكاز اإلقداـ عمى الكفار مع العمـ بككف المسمميف بيف 
 .7ي كؿ األحكاؿ رمي المشركيف دكنيـأظيرىـ، كألف القصد ف

كأما في حالة المدنييف المشركيف فيجكز رمييـ في حاؿ االلتحاـ،  كيقصد المقاتميف منيـ،  حتى ال 
يؤدم الكؼ عنيـ إلى تعطيؿ الجياد،  أك أف يأخذ العدك ذلؾ كسيمة عند خكفيـ مف المسمميف فينقطع 

 11كالحنابمة 10ك الشافعية9يةالمالكك  8الحنفيةالجياد كىذا ما ذىب إليو 

                                                           
 . 395/  16ابف الرفعة،  كفاية النبيو،   1

 .9/289ابف قدامة،  المغني،   2

 .5/27ابف عبد البر،  االستذكار،   3

 .5/26المصدر نفسو،   4

 25اآلية سكرة الفتح،  5

 .5/27ابف عبد البر،  االستذكار،   6

 5/276لقرآف،  الجصاص، أحكاـ ا 7

 5/275نفسه،المصدر8

 .5/27ابف عبد البر،  االستذكار،   9

 . 395/  16النبيو،   ابف الرفعة،  كفاية 10

 .9/289ابف قدامة،  المغني،   11
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 المطمب الثالث :الواجب المترتب لمجرحى المدنيين 

 أوال : في الشريعة اإلسالمية  

 من حيث الدية لمن أصيب قبل االلتحام:  -أ 

اتفؽ الفقياء عمى أنو ال يجب بإصابة المدنييف مف المشركيف أم ضماف،  ألف الفعؿ المباح ال  - 
 . 1دماءىـ لـ تحـر ال باإلسبلـ كال بالدار،  كألف القصد رمي المقاتميف دكنيـ يترتب عميو ضماف،  كألف

نما عمييـ كفارة  - كفي حاؿ ككف المدني مف المسمميف ال ضماف في ىذه الحالة مف الدية ك يرىا،  كا 
لراجح كالحنابمة في ا3كالشافعية  2إذا أدت اإلصابة إلى القتؿ،  كىذا ما ذىب إليو الجميكر مف الحنفية

 ،  كدليميـ :4عندىـ 

قىبىةو ميٍؤًمنىةو  {أ( قكلو تعالى : ـٍ كىىيكى ميٍؤًمفه فىتىٍحًريري رى فىًإٍف كىافى ًمٍف قىٍكـو عىديكٍّ لىكي
فأكجب سبحانو كتعالى  ،}5

كجعميا كؿ مكجب قتؿ المؤمف الذم ىك في قكـ عدك لنا فاقتضى كقكع الكفاية بيا عما   ،الكفارة
 . 6ص كالدية جميعا سكاىا مف القصا

كىك مأمكر بو   ،ب ( أف الغرامات مبناىا عمى العدكاف المحض،  كلكف في حالة الجياد فيك فرض
 . 7فبل يقترف بالعقكبة 

كخالؼ في ذلؾ األكزاعي،  فذىب إلى أنو إذا كقعت جراح في صفكؼ المدنييف المسمميف فيدخؿ في   
 .8ب فمو ضماف ما تمؼ منو باب اإلصابات بطريؽ الخطأ،  كعميو فمف أصي

                                                           
 .9/278. ابف قدامة،  المغني،  369/ 7،  الشافعي،  األـ،  10/65السرخسي،  المبسكط،   1

 .10/231ابف اليماـ،  فتح القدير،   2

 .6/43الشافعي،  األـ،   3

 .7/200ابف مفمح،  المبدع شرح المقنع،   4

 . 92سكرة النساء،  اآلية،   5

 .9/289.  ابف قدامة،  المغني،  4/258. األـ،  الشافعي،  7/105الكاساني،  بدائع الصنائع،   6

 .7/106الكاساني،  بدائع الصنائع،   7

 .5/26ابف عبد البر،  االستذكار،   8
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إلى أنو إذا أصيب المدني المسمـ في حاؿ التترس بو مف قبؿ 2كالحنابمة 1كما ذىب الشافعية   
ألنو أصيب خطأ فيدخؿ في عمكـ قكلو  ،فمو دية ما تمؼ منو ،المشركيف كلـ تكف الصفكؼ ممتحمة

قىبىةو {تعالى:  طىأن فىتىٍحًريري رى مىٍف قىتىؿى ميٍؤًمننا خى مَّمىةه ًإلىى أىٍىًموً كى ًديىةه ميسى ،  كألف دمو معصـك 3}ميٍؤًمنىةو كى
 باإليماف،  كالجارح مف أىؿ الضماف.

 من حيث الدية لمن أصيب أثناء االلتحام:  - ب

اتفؽ الفقياء عمى عدـ ترتب الضماف لمف أصيب في ىذه الحالة مف المدنييف كذلؾ إلباحة ىذا       
،  بؿ كما 4جكد المدنييف مف المسمميف،  كالمباح  ال يترتب عميو الضمافالفعؿ عند االضطرار مع ك 

.ككذلؾ في 5قاؿ الشافعي: )بأنيـ مأجكركف أجريف،  أحدىما الدفع عف أنفسيـ،  كاآلخر نكاية عدكىـ(
حؽ المدنييف مف المشركيف ال يجب أم ضماف،  ألف الفعؿ المباح ال يترتب عميو ضماف،  كألف 

 .6ال باإلسبلـ كال بالدار،  كألف القصد رمي المقاتميف دكنيـ دماءىـ لـ تحـر

 االحترام والحماية:  - 2

حٌرمت الشريعة اإلسبلمية االعتداء عمى الجرحى المدنييف،  ميما كاف دينيـ أك جنسيـ،  حتى كلك  -
صمى  - كانكا في ساحة القتاؿ،  فاالعتداء عمييـ ىك اعتداء بغير كجو حؽ كما جاء في حديث النبي

ًليدنا(  ،: ) كىالى تىٍمثيميكا -اهلل عميو كسمـ  كىالى تىٍقتيميكا كى
فبل يجكز ممارسة التعذيب البدني كالمعنكم عمييـ  7
 .8ألنيا أمكر تمحؽ الضرر بالغير،  كالضرر محـر

                                                           
 .16/397ابف الرفعة،  كفاية النبيو،   1

 .9/289ابف قدامة،  المغني،   2

 .92سكرة النساء،  اآلية،   3

. ابف قدامة،  4/258.الشافعي،  األـ،  3/113. الخرشي،  شرح مختصر خميؿ،  64/  10السرخسي،  المبسكط،   4
 .126/ 4الكافي في فقو أىؿ المدينة،  

 4/258الشافعي،  األـ،   5

 . 9/278. ابف قدامة،  المغني،  369/ 7،  الشافعي،  األـ،  10/65السرخسي،  المبسكط،   6

( باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ككصيتو إياىـ بآداب الغزك 2( كتاب الجياد كالسير، )33صحيح مسمـ،  ) 7
 .5/139(،  4619ك يرىا،  رقـ الحديث )

 117ألعياف المدنية في النزاعات المسمحة  ير الدكلية،  صعكاشرية ،  حماية المدنييف كا 8
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ك ما كما أف اإلسبلـ قد أرسى في الحرب نظاما إنسانيا متكامبل منطمقا مف مقصكد القتاؿ،  كى -
، فالقتاؿ لمقاكمة الطرؼ المعتدم لرد عدكانو، كمسالمة 1أف الضركرة تقدر بقدرىا رت عنو القاعدةعب

 . 2عاممتيـ بكؿ إنسانية كفضيمةم ير المشاركيف،  ك 

كما جاء اإلسبلـ بإلزاـ الجيش قادة كمقاتميف،  باحتراـ الجرحى مف المدنييف،  قبؿ الجرح كبعده،  إذ  -
اًلدو الى  -صمى اهلل عميو كسمـ  -،  فقد جاء في حديث النبي 3برىاف التطبيؽ العممي ىك خير : )قيٍؿ ًلخى
يىٍقتيمىفَّ اٍمرىأىةن كىالى عىًسيفنا(

4. 
كما أف أىـ ما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية،  أف اإلخبلؿ بأحكاميا يرتب جزاء أخركيا فضبل عف  -

 .5الحرب كىذا أدعى لحماية اإلنسانية أثناء   ،الجزاء الدنيكم

 ثانيا : الواجب المترتب لمجرحى المدنيين في القانون الدولي 

 تعريف الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار 

لقد كاف قانكف الحرب التقميدم ييتـ بحقكؽ الدكؿ المتحاربة ككاجباتيا أكثر مف اىتمامو بمصير 
مؿ إال الجرحى العسكرييف في ف أكؿ معاىدة في أكاسط القرف التاسع عشر لـ تشإالضحايا، حتى 

كيضفي عمييا   ،الميداف، كبقي يتكسع حتى أصبح يشتمؿ عمى فئات جديدة مف األشخاص كالممتمكات
 .6حمايتو مف ضمنيا الجرحى كالمرضى كالغرقى 

ـ بتحسيف حاؿ العسكرييف 1864كقد اكتفت أكؿ معاىدة تتصؿ بمكضكعنا كىي اتفاقية جنيؼ لعاـ 
كمف ثـ   ،ـ أضيؼ المرضى إلى عنكانيا1906كبعد مراجعتيا في عاـ   ،ميدافالجرحى في جيكش ال

( مف البركتكككؿ األكؿ 8تطكرت أحكاـ الجرحى كالمرضى تطكرا ممحكظا نممسو في مضمكف المادة )

                                                           
 .م1989-هجري1419دمشق،،القلمدا،2ط،163صالفقهٌة،القواعدشرحمحمد،بنأحمدالزرقا،1
 ، 85العبيدم ،  حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة اإلسبلمية،  ص 2

 ـ. 2008 -ىجرم 1429أطركحة دكتكراة إلى جامعة كممنتس العالمية،  إشراؼ الدكتكر عبد الغفكر كريـ،  

 .89اإلسبلمية،  ص  العبيدم،  حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة  3

،  صححو ابف حجر في 4/304(،  2669الحديث )  داككد،  كتاب الجياد،  باب قتؿ النساء،  رقـ يسنف أب4
 . 4/275تمخيص الحبير،  

 .164العبيدم،  حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة اإلسبلمية،  ص 5

)محاضرات في القانكف الزمالي،  الفئات المحمية بمكجب أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني،  كقد صدرت في كتاب  6
 .83الدكلي اإلنساني (،  تحرير شريؼ عتمـ،  ص
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ـ حيث نصت فقرتيا )أ( عمى أف الجرحى كالمرضى: ىـ األشخاص العسكريكف أك 1977لسنة 
ى مساعدة أك رعاية طبية،  بسبب الصدمة أك المرض أك أم اضطراب أك المدنيكف الذيف يحتاجكف إل

عجز بدني أك عقمي كىـ يحجمكف أم عمؿ عدائي،  كتشمؿ المفظتاف حاالت الكضع،  كاألطفاؿ 
حديثي الكالدة،  كاألشخاص الذيف قد يحتاجكف إلى مساعدة أك رعاية طبية عاجمة،  مثؿ ذكم العاىات 

 . 1عف أم عمؿ عدائيكالحكامؿ الذيف يحجمكف 

كحكؿ ضحايا الحرب البحرية فقد أقرت االتفاقية الثانية لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى كالغرقى 
ـ أف المقصكد 1977( مف البركتكككؿ األكؿ لسنة 8لمقكات البحرية في الفقرة )ب( مف المادة )

الذيف يتعرضكف لمخطر في بالغرقى أك المنككبيف في البحار : ىـ األشخاص العسكريكف أك المدنيكف 
البحار أك أية مياه أخرل،  نتيجة لما يصيبيـ أك يصيب السفينة التي تقميـ مف نكبات، كالذيف 
يحجمكف عف أم عمؿ عدائي،  كيستمر اعتبارىـ كذلؾ إلى أف يحصمكا عمى كضع آخر بمقتضى 

 .2دائياالتفاقيات أك البركتكككؿ كذلؾ بشرط استمرارىـ في اإلحجاـ عف أم عمؿ ع

كىكذا تقع تقديـ الحالة الصحية عمى الصفة القانكنية لكؿ مف العسكرم كالمدني،  كذلؾ بيدؼ   
تحسيف حاؿ جميع الجرحى كالمرضى كالغرقى أك منككبي البحار أك أم مياه أخرل الذيف تصيبيـ آثار 

ة أك الرأم السياسي النزاعات المسمحة دكف أم تمييز مجحؼ بسبب المكف أك الجنس أك الديف أك العقيد
أك  ير السياسي أك االنتماء الكطني أك االجتماعي أك الثركة أك المكلد أك أم كضع آخر أك أية 

 . 3معايير أخرل مماثمة،  بشرط عدـ المشاركة في العمميات أك األعماؿ الحربية

                                                           
الداحكؿ،  عبد الكريـ محمد،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة دراسة مقارنة بيف قكاعد القانكف الدكلي العاـ  1

 331كالشريعة اإلسبلمية،  ص

 332المصدر نفسو،  ص 2

كاـ القانكف الدكلي اإلنساني،  كقد صدرت في كتاب )محاضرات في القانكف الزمالي،  الفئات المحمية بمكجب أح 3
 .83الدكلي اإلنساني (،  تحرير شريؼ عتمـ،  ص
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 احترام وحماية الجرحى المدنيين 

( إلى أف  اية التمييز بيف المقاتميف 48لمادة )حيث يشير البركتكككؿ األكؿ التفاقية جنيؼ في ا
 .1كالمدنييف ىك احتراـ كحماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية بشكؿ عاـ قبؿ اإلصابة كبعدىا

( مف اتفاقية جنيؼ بشأف حماية األشخاص المدنييف : يككف الجرحى كالمرضى 16جاء في المادة )
 .2تراـ خاصيفككذلؾ العجزة كالحكامؿ مكضع حماية كاح

 االحترام -أ 

كاالحتراـ يتضمف تجنب األشخاص كاألعياف المدنية كعدـ اليجكـ عمييا ألنو ال يمكف تصكر حماية 
،  فبالنسبة لؤلشخاص المدنييف فقد 3المدنييف عمميا دكف تكفير حماية متزامنة لؤلعياف التي تؤكييـ

يفات ليا كانتيى األمر عمى تحديد المعيار سبؽ تعريفيـ،  أما األعياف المدنية فقد صدرت عدة تعر 
أم االستخداـ الفعمي كالحقيقي لميدؼ  كقد عرؼ  ،الكظيفي الذم يؤديو اليدؼ في العمميات العسكرية

مجمع القانكف الدكلي األىداؼ المدنية بأنيا) الكسائؿ التي ال  نى عنيا لبقاء السكاف المدنييف 
،  4اإلنسانية كالسبلـ مثؿ أماكف العبادة كاألماكف الثقافية ( كاألىداؼ التي بطبيعتيا تخدـ األ راض

كاألىداؼ المدنية ذكرت في االتفاقيات إما بصكرة منفردة مثؿ المنشآت الصحية،  كالمستشفيات 
كالمدارس كالجامعات كالمساكف، ككسائؿ النقؿ كالمكاصبلت المدنية،  كالمزارع كالمتاجر كالمساجد 

ما في صكرة تجمعات ك يرىا مف أماكف العب ادة،  ككذلؾ المنشآت المخصصة لؤل راض المدنية،  كا 
 .5مثؿ مناطؽ األمف كالمناطؽ المحايدة

ك كاف الغرض مف ذلؾ كضع قيكد  ،كلذلؾ فرض القانكف تدابير كقائية لحماية المدنييف في الحرب   
فكا كفقا لشركط محددة ترمي معينة عمى أطراؼ النزاع في إدارة األعماؿ العدائية، تمزميـ بأف يتصر 

                                                           
فريد،  تريكي،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة في القانكف الدكلي اإلنساني كالفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة،   1

 .111ص

 .190، ص1949آب / أ سطس  12نيؼ المؤرخة في الصميب األحمر،  اتفاقيات ج 2

 .112المصدر نفسو، ص 3

الداحكؿ،  عبد الكريـ محمد،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة دراسة مقارنة بيف قكاعد القانكف الدكلي العاـ  4
 .74عات المسمحة،  ص. عطية،  حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزا339كالشريعة اإلسبلمية،  ص

 .67عطية،  حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة،  ص 5



 
 

154 

إلى الحفاظ عمى المدنييف الذيف ال يشترككف في القتاؿ باإلضافة إلى تقميؿ الدمار الذم تسببو كسائؿ 
الحرب الحديثة،  بعد أف أثبتت التجارب المريرة، أف المدنييف يتعرضكف ألخطار كثيرة تنتج عف 

 1اليجكـ عمى األىداؼ العسكرية 

ككذلؾ عمى الطرؼ الذم يكجو ضده   ،مى عاتؽ الطرؼ الذم يقكـ بشف اليجكـكىذه التدابير تقع ع
 .2ـ 1977( مف ممحؽ البركتكككؿ األكؿ 58( ك)57اليجكـ كقد ذكر ذلؾ في المكاد )

 التدابير التي تقع عمى عاتؽ الطرؼ الذم يخطط لميجـك :

كذلؾ لتجنب السكاف   ،تياأخذ االحتياطات الضركرية لتحديد ىكية األىداؼ التي يراد مياجم - 1
 المدنييف بقدر اإلمكاف.

،  مف أجؿ تجنب إحداث  - 2 أخذ جميع االحتياطات المستطاعة عند تخير كسائؿ كأساليب اليجـك
خسائر في أركاح المدنييف،  كقد أثار ذلؾ الكثير مف الجدؿ بسبب القاعدة التي انبثقت عف ىذا 

بيا: التكازف الدقيؽ بيف الضركرات العسكرية كالمطالب اإلجراء، كىي قاعدة التناسب،  كالمقصكد 
اإلنسانية، كمع ذلؾ فإف ىذه القاعدة تترؾ مجاال كاسعا لبلجتياد مف جانب القادة العسكرييف في 

 ظركؼ تتكارل فييا االعتبارات اإلنسانية خمؼ اعتبارات الضركرة العسكرية. 

دكف ذلؾ، كلعؿ العبارة األخيرة تضمنت إمكانية  التحذير المسبؽ قبؿ اليجكـ ما لـ تحؿ الظركؼ - 3
 خرؽ ىذا المبدأ

اختيار اليدؼ الذم يسفر عف إحداث أقؿ قدر مف األخطار عمى أركاح المدنييف كاألعياف  - 4
 المدنية. 

:  التدابير التي تقع عمى عاتؽ الطرؼ الذم يكجو ضده اليجـك

بعيدا عف المناطؽ المجاكرة لؤلىداؼ السعي نقؿ مف تحت سيطرتيا مف السكاف المدنييف  - 1
 العسكرية.

                                                           
الداحكؿ،  عبد الكريـ محمد،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة دراسة مقارنة بيف قكاعد القانكف الدكلي العاـ  1

 469كالشريعة اإلسبلمية،  ص

 .499-491المصدر نفسو،  ص 2
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 تجنب إقامة أىداؼ عسكرية داخؿ المناطؽ المكتظة بالسكاف أك بالقرب منيا. -2

كتزكيدىا بالكسائؿ   ،كتنظيـ أجيزة لمدفاع المدني  ،إقامة مبلجئ تؤمف حماية مناسبة لممدنييف - 3
 المناسبة كما إلى ذلؾ.

 الحماية  -ب 

ف عمبل إيجابيا يشتمؿ عمى تقديـ الدعـ كالمساعدة،  كالحماية لمجرحى المدنييف ال كالحماية تتضم
ككذلؾ   ،تستقيـ إال بتكفر الحماية لكؿ ما يتعمؽ بالجريح كعبلجو كتقديـ المساعدة لو كالمنشآت الطبية

 .1أفراد الخدمات الطبية،  كعماؿ اإل اثة

 : 2ؾ االتفاقيات حماية الجرحى يككف بما يمي كما نصت عمى ذل - 1

كبسط   ،كتحييد المصابيف بشكؿ عاـ  ،البحث عف الجريح كتسييؿ خركجو مف المناطؽ المطكقة -
 الحياد المطمؽ عمى عمميات إجبلئيـ.

 الرعاية التي تتطمبيا حالتو  -

ال يجكز ممارسة العنؼ ضد الجرحى في صحتيـ أك سبلمتيـ البدنية أك العقمية، كيحظر ارتكاب -
أك المعاممة الميينة أك المحطة مف القدر   ،القتؿ أك التعذيب أك التشكيو أك انتياؾ الكرامةأعماؿ 
 ضدىـ.

  ،يحظر تعريض الجرحى إلجراءات طبية ال تقتضييا حاالتيـ الصحية كال يتفؽ مع المعايير الطبية -
إال إذا   ،يكبصفة خاصة بتر األعضاء كالتجارب الطبية أك العممية كلك بمكافقة الشخص المعن

 اقتضت حالتو الصحية كفقا لما تقرره الييئة الطبية القائمة عمى عبلجو.

 

                                                           
فريد،  تريكي،  حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة في القانكف الدكلي اإلنساني كالفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة،   1

 .108ص

. عطية،  حماية 192(ص 17،  المادة )1949آب / أ سطس 12الصميب األحمر، اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  2
 .138-130اعات المسمحة،  صالسكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النز 
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كالمستشفيات المدنية التي تقكـ عمى رعاية المرضى كالجرحى مف  :1حماية المنشآت الطبية  - 2
( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة األطراؼ المتحاربة بعدـ جكاز 19-18المدنييف،  حيث ألزمت المادتيف )

مياجمة ىذه المستشفيات،  كحمايتيا في جميع األكقات بشرط عدـ استخداميا في  ير األ راض 
اإلنسانية،  كال يعتبر عمبل ضارا بالعدك كجكد عسكرييف جرحى أك مرضى تحت العبلج في ىذه 
المستشفيات أك كجكد أسمحة صغيرة أك ذخيرة أخذت مف ىؤالء العسكرييف كلـ تسمـ بعد إلى اإلدارة 

 لمختصة.ا

ممف يقكمكف عمى إدارة كتشغيؿ المستشفيات المدنية،   : 2أفراد الخدمات الطبية كعماؿ اإل اثة - 3
أك إدارة كتشغيؿ كسائؿ النقؿ الطبي بمف فييـ األشخاص المكمفكف بالبحث عف الجرحى كالمرضى 

زىـ كبطاقة تحقيؽ كالغرقى المدنييف كجمعيـ كنقميـ كمعالجتيـ،  بشرط أف يميزكا بشارة خاصة تمي
شخصية،  كيتمتع ىؤالء بعدة حقكؽ: مف االحتراـ كالحماية،  كعدـ مياجمتيـ،  كالدفاع عنيـ،  كتقديـ 
المساعدة كالدعـ ليـ،  كعدـ ممارسة الضغكط عمييـ لمتنازؿ عف حقكقيـ،  كحظر األعماؿ االنتقامية 

 ضدىـ أك ضد الجرحى الذيف يعتنكف بيـ،  كحمايتيـ مف األسر.

 حقكؽ أفراد الخدمات الطبية فيما يخص الجرحى:

 تزكيدىـ بالكسائؿ كالتسييبلت البلزمة لتأميف رعاية الضحايا عمى أفضؿ نحك. -أ 

جبلئيـ   ،حؽ الكصكؿ إلى األماكف المحتاجة إلى خدماتيـ لكي يتمكنكا مف مساعدة الجرحى -ب  كا 
 مف المناطؽ المحاصرة.

 تيـ في تنفيذ مياميـ التي تتفؽ مع شرؼ المينة.ال يجكز معاقبتيـ أك مضايق -ج 

 ال يجكز إر اميـ عمى أعماؿ تتنافى كشرؼ المينة مثؿ إجراء التجارب الطبية  -د 

ال يجكز إر اميـ عمى اإلدالء بمعمكمات عف الجرحى الذيف تحت رعايتيـ التي قد تضر بيـ أك  -ق 
 إال في حالة األمراض المعدية.  ،بعائبلتيـ

                                                           
. تريكي حماية ضحايا 195ـ،  ص 1949آب / أ سطس  12الصميب األحمر،  اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  1

 130النزاعات الدكلية المسمحة في القانكف الدكلي اإلنساني كالفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة ص

. عطية،  حماية 197(، ص 20ـ، المادة )1949آب/ أ سطس  12الصميب األحمر، اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في  2
 .138-130السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة،  ص
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 1المخالفات طرق وقف

ببلغ   ،دكر القادة: فمف ضمف كاجباتيـ منع مرؤكسييـ مف ارتكاب مخالفات لبلتفاقيات كقمعيـ - 1 كا 
 السمطات المختصة عنيـ في حالة ارتكابيـ ليذه المخالفات.

التعاكف المتبادؿ في الشؤكف الجنائية كتسميـ المجرميف: كذلؾ يعيف في العثكر عمى مرتكبي  - 2
ك معاكنييـ كتقديميـ إلى المحاكمة، كذلؾ بأف يقكـ الطرؼ المتعاقد الذم يمقي القبض المخالفات أ

عمى المتيميف بمحاكمتيـ أماـ محاكمو الكطنية كلو أيضا كطبقا ألحكاـ تشريعية أف يسمميـ إلى طرؼ 
 متعاقد آخر لمحاكمتيـ، شريطة تكفر أدلة اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص.

( مف الممحؽ البركتكككؿ األكؿ عمى أف 89مة األمـ المتحدة فقد نصت المادة )التعاكف مع منظ - 3
تتعيد األطراؼ المتعاقدة بأف تعمؿ مجتمعة أك منفردة بالتعاكف مع منظمة األمـ المتحدة بما يتكافؽ مع 

مح،  ميثاؽ األمـ المتحدة،  كذلؾ ألنيا تعنى عناية كبيرة بحماية حقكؽ اإلنساف في فترة النزاع المس
 ككذلؾ بمكضكعات الجرائـ التي ترتكب ضد السبلـ كفي حؽ اإلنسانية.

( مف الممحؽ البركتكككؿ األكؿ بأف يسأؿ طرؼ النزاع 91مسؤكلية التعكيض: كتقضي المادة ) - 4
  ،الذم ينتيؾ أحكاـ االتفاقيات أك ىذا الممحؽ البركتكككؿ عف دفع تعكيض إذا اقتضت الحاؿ ذلؾ

 كافة األعماؿ التي يقترفيا األشخاص الذيف يشكمكف جزءا مف قكاتو المسمحة. كيككف مسؤكال عف

كيتساكل في ذلؾ المنتصركف كالمنيزمكف حيث إف االنتياكات يمكف أف تصدر عف الجانبيف عمى 
 السكاء. 

 مقارنة:

فالناظر إلى ما تضمنو الفقو اإلسبلمي مف مسائؿ تخص المدنييف،  بما فييـ مف تعٌرض  - 1
الذم جاء في األساس لتحرير  ،صابة،  يرل أف ىذه الفئة قد أخذت مساحة كاسعة مف فقو كالجياد لئل

كتعامؿ معيـ بكؿ   ،كجعؿ ليـ أحكاما خاصة  ،كميزىـ عف المقاتميف  ،العباد ال إلبادتيـ كتعذيبيـ

                                                           
. الزمالي، الفئات 246(، ص146ـ، المادة )1949آب/ أ سطس  12الصميب األحمر، اتفاقيات جنيؼ المؤرخة في 1

رت في كتاب )محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني(،  المحمية بمكجب أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني،  كقد صد
 .142-140تحرير شريؼ عتمـ،  ص
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مف االتفاقيات  كجاءت العديد  ،كما نرل أف القانكف قد أخذ ىذا األمر بعيف االعتبار  ،حرص كاحتراـ
 كتحفظ ليـ حقكقيـ كبخاصة الجرحى كالمرضى منيـ.  ،بعدة مكاد منيا تعالج قضية المدنييف

في الحاالت التي قد يضطر فييا   ،إال أف الفقو اإلسبلمي قد نص عمى تفصيبلت دقيقة جدا- 2
ى الجنكد كيفية كجعؿ ليـ أحكاما خاصة،  كفرض عم  ،القائد لئل ارة عمى العدك كبيف صفكفو مدنييف

التعامؿ معيـ،  بعدـ استيداؼ شخكصيـ حتى لك اضطر لئل ارة كالتخفيؼ مف حدة المعاناة التي قد 
تقع عمى المدنيف بشكؿ عاـ، عف طريؽ الحد مف استخداـ األسمحة التي قد تؤدم لئلبادة الشاممة 

في حاؿ كجكد المدنييف بيف مراعاة لكجكد المدنييف، إال أف القانكف لـ يحدد نكع السبلح المستخدـ 
صفكؼ العدك، بؿ قسـ المنشآت إلى مدنية ك ير مدنية،  ككأنو ال يكلي اىتماما لممدنييف المختمطيف 
في صفكؼ المقاتميف،  مع مراعاتو ليـ بإنشاء مناطؽ محيدة تضميـ، إال أف الكاقع يكشؼ عف 

 جئة.صعكبة ذلؾ في كثير مف األحياف بخاصة في حالة اإل ارة كالمفا

أما بالنسبة لمسألة التعكيضات،  فقد حصؿ خبلؼ بالنسبة لممدني المسمـ كما مٌر في مسألة  - 3
الدية،  كأما بالنسبة لممدني الكافر فبل دية شرعية لو،  إال أف الحاكـ لو أف يعزره بما شاء إف كجد 

 .1 مف باب المخالفات ذات الطبيعة الكظيفية المسمكيةتجاكزات في حؽ المدنييف 

أما بالنسبة لئلجراءات الكقائية قبؿ كقكع الحركب،  كتجنب إصابات المدنييف،  فإننا نجد أف  - 4
اإلسبلـ جاء بجميع األحكاـ التي تجنب المدنييف مف األساس حصكؿ اإلصابات كالجراح،  سكاء 

جاء بإجراءات بنكعية السبلح،  أك جكاز الرمي في األصؿ في حالة كجكد المدنييف،  كما أف القانكف 
كقائية لحماية المدنييف،  ال بد ألطراؼ النزاع االلتزاـ بيا،  إال أف ىذه اإلجراءات قد ال تطبؽ عمى 

 أرض الكاقع،  كبالذات في حالة اإل ارة في بداية الحركب.

  ،بترتيب الجزاء األخركم لكؿ مخالؼ ألحكاميا  ،تميز الشريعة اإلسبلمية عف القانكف الدكلي - 5
ضافة لمجزاء الدنيكم،  كىذا ما جعؿ مف أحكاـ الجياد كاقعا تطبيقيا في أرض المعارؾ زمف باإل

 الصحابة كالتابعيف.

                                                           
  .268قضايا فقيية في العبلقات الدكلية حاؿ الحرب،  صأبك  دة،  1
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 الخاتمة :

 كقد اشتممت عمى النتائج كالتكصيات اآلتية: 

 أوال : النتائج

 التي تجعؿ مف الحرب آخر الحمكؿ في سمسمة طكيمة مف  ،إف فمسفة تشريع الحرب في اإلسبلـ - 1
األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،  لتدلؿ عمى أف أساس العبلقات بيف البشر جميعا ىك التصالح 

ألجؿ تحرير  ،إال في حالة االضطياد كاالستعباد كسمب الحريات فبل بد مف التدخؿ بالقتاؿ  ،كالتعايش
ؿ المصالح بخبلؼ الحركب الكحشية التي حصمت عبر التاريخ ألج ،العباد مف الظمـ الكاقع بيـ

 الضيقة كاستعباد البشر.

فإف   ،إف أىداؼ القتاؿ في الحرب ضد العدك تختمؼ في اإلسبلـ باختبلؼ الدافع لتمؾ الحرب - 2
ليتـ نشر اإلسبلـ بالمكعظة   ،كانت حرب ضد الكفار فمقصكدىا إخراج الناس مف العبكدية إلى الحرية

،  ككأد الفتف،  أما بالنسبة لمحركب في القانكف الحسنة،  أما الحركب الداخمية فمقصكدىا التأديب
ف كانت داخمية   ،فإف كانت دكلية فمقصكدىا الحفاظ عمى المصالح االقتصادية كالسياسيةالدكلي  كا 

 فمقصكدىا بسط السيادة عمى أراضييا.

إف أحكاـ الجياد كمف ضمنيا أحكاـ الجرحى تنبثؽ كتنطمؽ مف الفمسفة في تشريع الحرب في  - 3
كلذلؾ نرل أف كؿ ما جاءت بو الشريعة مف أحكاـ تخص الجرحى كانت منطمقة مف   ،سبلـاإل

سف القكانيف التي تخفؼ مف حدة المعاناة  بينما تأخر القانكف الدكلي لقركف في نفسو، مقصكد الجياد
مف  ، بعد أف عانت البشرية مف كيبلت الحركب الظالمة كالتي ال تنطمؽ إالالتي قد يعانييا الجرحى

 حب السيطرة كاستعباد البشر.

لقد عالج الفقو اإلسبلمي مسألة جرحى الحركب لكؿ مف ينطبؽ عميو ىذا المسمى طالما كانت  - 4
أك األعماؿ التي تحدث أثناء القياـ بالعمميات العسكرية  سكاء بيف أفراد الجيش  ،إصابتو بسبب الحرب

نكف الدكلي إلى أف الجراحات التي تصيب الجنكد داخؿ بينما ذىب القا  ،الكاحد،  أك بينيـ كبيف العدك
 بؿ تحكمو أنظمة داخمية.  ،الصؼ الكاحد أمر داخمي ال يعنى بو القانكف الدكلي
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إف األخطاء المعتبرة في الشريعة اإلسبلمية كالتي قد تحدث بيف الجنكد ىي األخطاء التي ال  – 5
 يمكف االحتراز عنيا.

حاضر مف النظر إلى مسألة العاقمة،  بنظرة مختمفة عما كانت عميو في ال بد لنا في العصر ال – 6
،  كىذا ما أكد عميو المجمع الفقيي باعتبار العديد مف الجيات،  تمثؿ -إذا لـ تكجد العاقمة - الماضي

 في العصر الحاضر ما يمكف أف يسمى عاقمة.

أك الخارجية إلى حد بعيد في تتشابو حقكؽ الجرحى في اإلسبلـ سكاء في الحركب الداخمية  – 7
بينما القانكف الدكلي ال زاؿ يحصر   ،بعض صكرىا،  خاصة في حالة عدـ قدرة الجريح عمى المقاكمة

بصكرة الحرب  ،الحركب الداخمية التي تدخؿ ضمف القكاعد القانكنية التي تحمى ضحايا ىذه النزاعات
 األىمية فقط.

تميف في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف متفقة تماما إف الحقكؽ التي أعطيت لمجرحى المقا - 8
عمى أف األساس في معاممة الجريح الذم أقعدتو جراحو عف مكاصمة القتاؿ أف يعامؿ بكؿ الرحمة 

 سكاء في ذلؾ الحركب الدكلية أك  ير ذات الطابع الدكلي.   ،بؿ كيقدـ لو العبلج البلـز  ،كاإلنسانية

  ،اإلسبلمي مف مسائؿ تخص المدنييف،  بمف فييـ مف تعٌرض لئلصابة إف ما تضمنو الفقو  - 9
،  كما نرل كحمايتيـ تؤكد عمى حقكقيـ  نصكصو التي حرص اإلسبلـ الشديد عمييـ مف خبلؿ يرل 

كقيـ كبخاصة مسألة المدنييف،  كتحفظ ليـ حقخطا خطكات في سف القكانيف التي تعالج أف القانكف قد 
  ـ.الجرحى كالمرضى مني

أما بالنسبة لمسألة التعكيضات،  فقد حصؿ خبلؼ بالنسبة لممدني المسمـ كما مٌر في مسألة   -10
كأما بالنسبة لممدني الكافر فبل دية شرعية لو،  إال أف الحاكـ لو أف يعزر مف قاـ بالمخالفات   ،الدية

 لتعمد. في حؽ الجرحى المدنييف بما شاء سكاء كاف ذلؾ مف باب الخطأ أك مف باب ا

باإلضافة إلى العقكبة   ،تنفرد الشريعة اإلسبلمية دكف  يرىا بمسألة ترتيب الجزاء األخركم  -11
كلذلؾ نرل أف كؿ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما يخص الجياد جاءت تطبيقا عمميا عمى   ،الدنيكية

ح عمى القكانيف بخبلؼ ما يحصؿ مف التفاؼ كاض  ،أرض الكاقع كما في فعؿ الصحابة كالتابعيف
 الدكلية مف قبؿ األطراؼ المتحاربة   لتبرير كؿ أفعاليا التي قد تصؿ إلى اإلجراـ في حؽ اإلنسانية.
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 ثانيا: التوصيات

ال بد مف تعريؼ كؿ مف ينتسب إلى ىذه الفئة بحقكقو الشرعية كالقانكنية بناء عمى الكاقعة التي  – 1
 مختصيف.حصمت معو،  كذلؾ بتكجييو إلى مستشاريف 

 يجب أف يككف ليذه الفئة مؤسسات تضميـ،  كتطالب بحقكقيـ كترعاىـ. – 2

يجب عمى الكميات العسكرية تدريس المكاد التي تتعمؽ بحقكؽ الجرحى العسكرييف كالمدنييف  – 3
 ك يرىـ حتى يحتاطكا لدمائيـ 

جرحى الحرب  يجب عمى أشخاص القانكف الدكلي متابعة كؿ مف يثبت تكرطو في جرائـ ضد – 4
 كمحاكمتو.

ضحايا تمؾ الحركب،  كاألطفاؿ في الحركب،   إعداد الدراسات الخاصة بالفئات التي ىي مف – 5
 كالمفقكديف ك يرىـ.
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 الكريمة مسرد اآليات القرآنية

 
 الصفحة يةاآلرقم  السورة يةاآل

ٍف أىٍظمىـي ًممٍَّف مىنىعى مىسىاًجدى المَّوً )  مى  27 114 البقرة ( كى
ـي )  مىٍيكي  87 178 البقرة (  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى
قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى )   22 190 البقرة (  كى
تَّى الى تىكيكفى ًفٍتنىةه )  ـٍ حى قىاًتميكىي  9 193 البقرة (  كى
 67 195 البقرة ( كىأىٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا) 
ٍف يىٍشًرم نىٍفسىوي اٍبًتغىاءى ()  ًمفى النَّاًس مى  68 207 البقرة كى
ٍربو  ( ـٍ تىٍفعىميكا فىٍأذىنيكا ًبحى  3 279 البقرة (  فىًإٍف لى

ـٍ )   61 29 النساء (  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

ـٍ الى تيقىاًتميكفى ًفي سىًبي)  ا لىكي مى  28 75 النساء ( ًؿ المَّوً كى
طىأن() ٍف قىتىؿى ميٍؤًمننا خى مى  150 92 النساء كى

ـي (  يىنَّ زىاؤيهي جى ٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىمّْدنا فىجى مى  86 93 النساء ) كى
 34 8 المائدة ( يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًلمَّوً ) 
زىاءي الَّذً ( اًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي ًإنَّمىا جى  28 33 المائدة (   يفى ييحى
 27 4 التوبة ( ًإالَّ الًَّذيفى عىاىىٍدتيـٍ ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ) 

 9 29 األنفال (   ) قىاًتميكا الًَّذيفى الى ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو 
) ًنٍمتيـٍ ًمٍف شىٍيءو  8 41 األنفال ) كىاٍعمىميكا أىنَّمىا  ى

اىىديكا ًإفَّ )  كا كىجى ري  27 72 األنفال (  الًَّذيفى آمىنيكا كىىىاجى
 11 91 النحل ( ) كىأىٍكفيكا ًبعىٍيًد المًَّو ًإذىا عىاىىٍدتيـٍ 

ٍمنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن ًلمنَّاسً )  ا أىٍرسى مى  25 28 سبأ ( كى
كا السَّيّْئىاتً )  ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى  39 21 الجاثية ( أى
دُّكا عىٍف سىًبيًؿ المَّوً ا)  كا كىصى  25 1 محمد (  لًَّذيفى كىفىري
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كا  ()   108 4 محمد فىًإذىا لىًقيتيـي الًَّذيفى كىفىري
ٍف طىاًئفىتىاًف ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى اٍقتىتىميكا)   22 9 الحجرات ( كىاً 
كا)  ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي  28 10 لحجراتا (  ًإنَّمى
ـٍ ( كى )  يمىافى ًمٍف قىٍبًمًي  71 9 الحشر الًَّذيفى تىبىكَّءيكا الدَّارى كىاإٍلً
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 الشريفة واآلثار فيرس األحاديث

 الصفحة  أو األثر طرف الحديث

ا ًإنَّوي ًمٍف أىٍىًؿ النَّاًر(  61 ) أىمى

ًة  .............( أثر  ى ًفي اٍلقىاًرصى  95 ) أىنَّوي قىضى

 22 ناس حتى...() أمرت أف أقاتؿ ال

 81 ) ًإٍف قىامىًت اٍلبىيّْنىةي....... أثر 

 34 ) إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ(

.............(  أثر  68 ) ًإنّْي ًإٍف شىدىٍدتي كىذىٍبتيـٍ

 11 ) إني مكصيؾ بعشر.......(أثر 

كا ًباٍسـً المًَّو،  ًفي سىًبيًؿ المًَّو...(  9 ) اٍ زي

ًء؟...() اٍنظيٍر عىبلى   135 ـى اٍجتىمىعى ىىؤيالى

مىى ًممًَّة رىسيكًؿ المًَّو...( ًبالمًَّو كىعى  136 ) اٍنطىًمقيكا ًباٍسـً المًَّو كى

ًذيمىةى ) ًليًد ًإلىى بىًني جى اًلدى ٍبفى الكى مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  142 (بىعىثى النًَّبيُّ صى

 78 )بؿ لو أجره مرتيف(

مَّفى اهللي  رىجى ًفي سىًبيًمًو...()تىضى  54  ًلمىٍف خى

ةى...(  64 )رىأىٍيتي يىدى أبي طىٍمحى

)... ،  فىًإنَّوي لىٍيسى ـٍ اًئًي ـٍ ًبًدمى  56 )زىمّْميكىي

مىعى كيبلِّ لىًؾ( ًؾ أىٍك فىمًَّكأىٍك جى  40 )شىجَّ
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كىانيكا..........(أثر ، كى  113 )شىًيٍدتي ًصفّْيفى

 10 ...(الطاعة)عميكـ بتقكل اهلل، كالسمع ك 

.............(أثر مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍكتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى  116 ) ىزى

)... بُّؾى  77 ) ىفىرى لىؾى رى

مَّـى  -) فىأىٍعطىى رىسيكؿي اهلًل  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  110 ..........(أثر-صى

 42 )فاختصمكا إلى رسكؿ اهلل...(

 39 مرضى...()فكنا نقـك عمى ال

ٍيمىةن.............(أثر مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىبى النًَّبيُّ صى  116 )فىضى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  135 .............(أثرعف قتؿ النساء )فىنىيىى رىسيكؿي المًَّو صى

)... ؿه ـٍ رىجي  62 )كىافى ًفيمىٍف كىافى قىٍبمىكي

 110 ......( أثر )كاف النساء يجيزف..

ـي ًفي...(   54 )كيؿُّ كىٍمـو ييٍكمىميوي الميٍسًم

 86 )كؿُّ ذنبو عسى اهللي أف يغًفرىهي...(

مَّـى نىٍسًقي .............(أثر سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  116 )كينَّا مىعى النًَّبيّْ صى

كا.............(أثر  9 )الى تىغيمُّكا،  كىالى تىٍغًدري

ًليدنا...( ) كىالى   35 تىٍمثيميكا، كىالى تىٍقتيميكا كى

ًلرىسيكًلًو...(  147 )الى ًحمىى ًإالَّ ًلمًَّو كى

... (أثر دو  63 )لىمَّا كىافى يىٍكـي أيحي
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ـٍ تيرىاعيكا...( ـٍ تيرىاعيكا،  لى  72 )لى

ًليىدىٍيًو فىاٍ ًفٍر...(  75 )المييَـّ كى

 22 )ما حممؾ عمى أف تحج..............(أثر

مَّى اهللي..............( أثر يّْرى رىسيكؿي المًَّو صى  76 )مىا خي

)... كحو ييٍجرىحي ا ًمٍف مىٍجري  55 )مى

 55 )مف قاتؿ في سبيؿ اهلل...(

 109 )ىىذىا ًفٍرعىٍكفي ىىًذًه اأٍليمًَّة(

 56 )كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه الى ييٍكمىـي...( 

،  أىتى    113 ٍدًرم...()يىا اٍبفى مىٍسعيكدو
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 فيرس األعالم

 
 الصفحة العمم

 24 أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ الحراني ابف تيمية.
 69 أسمـ بف يزيد أبك عمراف التجيبي.

 22 أبك األعمى المكدكدم.
 53 أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ.

 69 أبك أيكب األنصارم.
 113 بف عمي الرَّازم. أحمد

 80 إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد أبك يعقكب المعركؼ بابف راىكيو.
 71 أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الغرناطي الشاطبي. 

 77 إياس بف سممة بف األككع األسممي.
 66 البراء بف مالؾ بف النضر األنصارم.

 35 بريدة بف الحصيب بف عبد اهلل بف الحارث األسممي.
 70 أبك بكر محمَّد بف عبد اهلل بف أحمد المعافرم اإلشبيمي.

 91 أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني.
 62 جندب بف عبد اهلل بف سفياف البجمي العمقي.

 109 أبك جيؿ ابف ىشاـ المخزكمي.
 73 حذيفة بف اليماف كىك حذيفة بف حسؿ.

 62 الحسف بف يسار البصرم.
 69 المغيرة. خالد بف الكليد بف

 26 دحية بف خميفة بف فركة الكمبي.
 86 خيرة بنت أبي حدرد األسممي،  أـ الدرداء.

 86 عكيمر بف عامر بف مالؾ أبك الدرداء.
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 138 دريد بف الصمة بف بكر بف عمقمة.

 6 ربعي بف عامر بف خالد.
 42 الربيع بنت النضر بف ضمضـ.

 116 الربيع بنت معكذ بف عفراء.
 6 ـ بف الفٌرخزاذ األرمني.رست

 80 محمد بف أبي القاسـ أحمد ابف رشد الحفيد.
 18 رفيع أبك العالية الرياحي .
 68 الزبير بف العكاـ بف خكيمد.

 100 زفر بف اليذيؿ بف قيس العنبرم.
 26 زيد بف حارثة بف شراحيؿ.

 65 صحبة بنت سعد بف الربيع.
 116 سعد بف معاذ بف النعماف.

 77 ة بف األككع.سمم
 69 سميماف بف األشعث بف إسحاؽ أبك داكد. 

 61 سيؿ بف سعد بف مالؾ األنصارم.
 21 سيد سابؽ.

 22 سيد قطب بف إبراىيـ.
 20 أحمد بف إدريس القرافي الصنياجي المصرم.شياب الديف 

 147 الصعب بف جثامة.
 74 الطفيؿ بف عمرك الدكسي.

 63 نصارم.زيد بف سييؿ،  أبك طمحة األ
 76 عائشة بنت أبي بكر الصديؽ.

 77 عامر بف سناف بف عبد اهلل بف قشير األسممي.
 69 عبد الرحمف بف خالد بف الكليد بف المغيرة القرشي المخزكمي.
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 22 عبد اهلل بف عمر بف الخطاب.
 79 عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي.

 17 ب .عبد اهلل بف عباس بف عبد المطم
 109 عبد اهلل بف مسعكد بف  افؿ.

 80 عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد األكزاعي.
 80 عمر بف الحسيف بف عبد اهلل بف أحمد أبك القاسـ الخرقي.

 81 عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم.
 18 عبد الرحمف بف ناصر السعدم النجدم.

 56 عبد اهلل بف ثعمبة بف صعير العذرم.
 81 د الممؾ بف عبد العزيز بف جريج المكي.عب

 41 عبد القادر عكدة.
 68 عركة بف الزبير بف العكاـ أبك عبد اهلل القرشى.

 81 عطاء بف أبي رباح.
 116 نسيبة بنت الحارث أـ عطية األنصارية.

 6 عمي بف محمد حبيب،  أبك الحسف الماكردم.
 81 عمرك بف العاص بف كائؿ.

 18 مة السدكسي.قتادة بف دعا
 56 ابف قمئة الميثي األدرمي.

 64 عكؼ بف عبد الحارث بف لؤم الكاقدم.
 98 محمد بف الحسف،  أبك عبد اهلل الشيباني.

 21 محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف القممكني.
 19 محمد بف عمر بف الحسيف فخر الديف الرازم.

 24 ف.محمد نعيـ عبد السبلـ ابراىيـ ياسي

 21 محمد بف أحمد أبك زىرة.



 
 

171 

 110 محمد بف مسممة بف سممة بف حريش بف الخزرج.
 67 محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني.
 91 محمد بف أحمد بف أبي سيؿ أبك بكر السرخسي.

 80 محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ الفراء أبك يعمى.
 73 يرة أبك عبد اهلل البخارم.محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغ

.  74 أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز
 110 محمكد بف مسممة بف سممة األنصارم.

 77 مرحب الييكدم.
 57 مسمـ بف الحجاج بف مسمـ بف كرد القشيرم النيسابكرم.

 66 مسيممة بف حبيب.
 65 .المكاؽمصعب بف عمير بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي 

 55 المصفى شرؼ الديف أبك العباس أحمد بف عمي بف عبد العزيز اإلسكندرم. ابف
 55 معاذ بف جبؿ بف عمرك بف أكس األنصارم الخزرجي.

 64 نسيبة بنت كعب بف عمرك أـ عمارة األنصارية. 
 54 أبك ىربرة،  عبد الرحمف بف صخر.

 64 كب.ابف ىشاـ صاحب السيرة،  أبك محمد عبد الممؾ بف ىشاـ بف أي
 70 القاضي أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي.

 21 .كىبة بف مصطفى الزحيمي
 57 يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف النككم.

 11 يزيد بف أبي سفياف )صخر( بف حرب بف أمية القرشي.
 96 اليماف بف جابر أبك حذيفة كقيؿ اسمو حسيؿ.

 21 يكسؼ القرضاكم. 
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 .دار طكؽ النجاة  ،محمد زىير بف ناصر الناصر

دار   ،دط  ،كشؼ األسرار  ،عبد العزيز بف أحمد بف محمد،  عبلء الديف البخارم  ،البزدكم .18
 مي. الكتاب اإلسبل

تيسير   ،أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح بف حمد بف محمد بف حمد  ،البساـ .19
مكتبة الصحابة،    ،10ط  ،تحقيؽ محمد صبحي بف حسف حبلؽ  ،العبلـ شرح عمدة األحكاـ

 ـ. 2006 -ىػ  1426  ،األمارات
تحقيؽ   ،خارم البف بطاؿشرح صحيح الب  ،أك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ  ،ابف بطاؿ .20

 ـ. 2003 -ىجرم 1423  ،الرياض  ،السعكدية  ،مكتبة الرشد  ،2ط  ،أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ
 دار الكتاب اإلسبلمي.  ،دط  ،مجمع الضمانات  ،أبك محمد  انـ بف محمد الحنفي  ،البغدادم .21
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ماء الرجاؿ،  تحقيؽ : إكماؿ تيذيب الكماؿ في أس  ،مغمطام بف قميج بف عبد اهلل  ،البكجرم .22
،  الفاركؽ الحديثة لمطباعة 1ط  ،أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمد ك كأبك محمد أسامة بف إبراىيـ

 ىػ. 1422  ،كالنشر

  ،دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف  ،محمد عمي بف محمد بف عبلف بف إبراىيـ  ،البكرم .23
 ـ. 2004 –ىجرم 1425  ،لبناف  ،بيركت  ،دار المعرفة  ،4ط

تحقيؽ سييؿ   ،1ط  ،جمؿ مف أنساب األشراؼ  ،أحمد بف يحيى بف جابر بف داككد  ،الببلذرم .24
 ـ.1996 -ىجرم  1417  ،بيركت  ،دار الفكر  ،زكار كرياض الزركمي

كشاؼ القناع عف متف   ،منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس  ،البيكتي .25
 بيركت.  ،دار الكتب العممية  ،1ط  ،اإلقناع

ٍكًجردم الخراساني  ،البييقي .26 ٍسرى   ،3ط  ،السنف الكبرل  ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 لبنات. –دار الكتب العممية،  بيركت   ،تحقيؽ محمد عبد القادر عطا

تحقيؽ محمد عبد القادر   ،البيجة في شرح التحفة  ،أبك الحسف عمي بف عبد السبلـ  ،التسكلي .27
 لبناف.   ،بيركت  ،دار الكتب العممية  ،ـ1998 –ىجرم 1418  ،1ط  ،شاىيف

السياسة الشرعية في إصبلح الراعي   ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  ،ابف تيمية .28
 دار المعرفة.   ،د ط  ،كالرعية

صادية الحركب اإلقميمية كالمحمية كآثارىا عمى التنمية االقت  ،تمخيص ألعماؿ الدكرة الخريفية .29
 كالتطكر الحضارم كاستتباب السمـ في العالـ.

  ،المحقؽ أنكر البار  ،مجمكع الفتاكل  ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  ،ابف تيمية .30
 ىجرم.1426-ـ 2005  ،دار الكفاء  ،3ط

  ،1ط ،التمقيف في الفقو المالكي ،أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر ،الثعمبي .31
 دار الكتب العممية.  ،المحقؽ أكيس محمد الحسني التطكاني  ،ـ2004 – ىجرم1425

  ،1ط  ،تحقيؽ ابف عاشكر  ،الكشؼ كالبياف  ،أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ  ،الثعمبي .32
 لبناف.  ،بيركت  ،دار إحياء التراث العربي  ،ىجرم 1422-ـ2002

  ،تحقيؽ محمد صادؽ القمحاكم ،ـ القرآفأحكا ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الحنفي ،الجصاص .33
 ىػ. 1405بيركت،   ،طبعة دار إحياء التراث العربي
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دار   ،د ط  ،حاشية الجمؿ عمى المنيج لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم  ،سميماف الجمؿ ،الجمؿ .34
 الفكر،  بيركت.

في عمـ الكجكه نزىة األعيف النكاظر   ،جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد  ،ابف الجكزم .35
  ،مؤسسة الرسالة  ،ـ1984 -ق1404 ،1ط  ،تحقيؽ محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي ،كالنظائر
 لبناف.  ،بيركت

كشؼ المشكؿ مف حديث   ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  ،ابف الجكزم .36
 الرياض. -دار الكطف   ،تحقيؽ عمي حسيف البكاب  ،الصحيحيف

تحقيؽ أحمد عبد الغفكر   ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،إسماعيؿ بف حماد  ،الجكىرم .37
 ىجرم.  1407 –ـ  1987  ،لبناف  ،بيركت  ،دار العمـ لممبلييف  ،4ط  ،عطار
تحقيؽ أحمد عبد الغفكر   ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،إسماعيؿ بف حماد  ،الجكىرم .38

 ىجرم. 1407 –ـ 1987  ،لبناف  ،بيركت  ،دار العمـ لممبلييف  ،4ط  ،عطار
نياية المطمب في   ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الممقب بإماـ الحرميف  ،الجكيني .39

 دار المنياج.   ،ـ2007 -ق1428  ،1ط  ،المحقؽ عبد العظيـ محمكد الديب  ،دراية المذىب
، دار إحياء التراث 1كالتعديؿ، طالجرح  ،عبد الرحمف بف محمد بف إدريس  ،ابف أبي حاتـ .40

 ىػ.1271  ،بيركت  ،العربي

  ،كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية  ،1ط ،الثقات  ،محمد بف حباف بف أحمد  ،ابف حباف .41
 ىػ.1393

ٍعبدى،  التميمي،  أبك حاتـ،    ،ابف حباف .42 محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
 بيركت. –مؤسسة الرسالة    ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط  ،2ط  ،ابف حبافصحيح   ،الدارمي البيستي

دار   ،اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد ،شرؼ الديف مكسى بف أحمد بف مكسى أبك النجا  ،الحجاكم .43
 بيركت.  ،المعرفة

  ،بيركت ،دار المعرفة ،دط ،فتح البارم شرح صحيح البخارم  ،أحمد بف عمي ،ابف حجر .44
 ىجرم. 1379

حجر العسقبلني، أحمد بف عمي بف محمد،  اإلصابة في تمييز الصحابة،  تحقيؽ عادؿ ابف  .45
 ىػ.1415 ،بيركت ،،  دار الكتب العممية1ط  ،عمي محمد معكض –أحمد عبد المكجكد
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  ،1ط  ،تحقيؽ محمد عكامة ،تقريب التيذيب  ،ابف حجر العسقبلني،  أحمد بف عمي بف محمد .46
 .ىػ 1406  ،سكريا ،دار الرشيد

مجمس دائرة   ،2ط   ،الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة ،أحمد بف عمي بف محمد ،ابف حجر .47
 ىػ.1392 ،اليند ،صيدر اباد  ،المعارؼ العثمانية

مطبعة دائرة المعارؼ النظامية،   ،1ط  ،تيذيب التيذيب ،أحمد بف عمي بف محمد ،ابف حجر .48
 ىػ.1326  ،اليند
التمخيص الحبير   ،ف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلنيأبك الفضؿ أحمد ب ،ابف حجر .49

مؤسسة قرطبة   ،تحقيؽ أبك عاصـ حسف بف عباس بف قطب ،1في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط
 مصر. –

،  أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي القرطبي .50 الفصؿ في الممؿ كاألىكاء   ،ابف حـز
 ي،  القاىرة. مكتبة الخانج  ،ط.كالنحؿ،  د

كرقة  –حماد،  عمي محمد حسنيف،  القانكف الدكلي اإلنساني كاألمف اإلنساني في اإلسبلـ  .51
جامعة   ،عممية مقدمة ضمف الممتقى العممي حكؿ القانكف الدكلي اإلنساني كاألمف اإلنساني في بيركت

 الرياض.  ،ىجرم 1431 –ـ 2010نايؼ العربية لمعمـك األمنية،  
تحقيؽ    ،محمد بف فتكح بف عبد اهلل، تفسير  ريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـالحميدم،   .52

 ىػ.1415  ،القاىرة  ،مكتبة السنة  ،1د. زبيدة عبد العزيز،  ط

الخازف،  عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف،  لباب التأكيؿ في  .53
 ىػ. 1415عمي شاىيف دار الكتب العممية،  بيركت، ،  تحقيؽ تصحيح محمد 1معاني التنزيؿ، ط

 شرح مختصر خميؿ لمخرشي، د.ط،  دار الفكر، بيركت   ،الخرشي،  محمد بف عبد اهلل المالكي .54
خطاب،  محمكد شيت خطاب،  العسكرية العربية اإلسبلمية عقيدة كتاريخا كقادة كتراثا كلغة  .55

شرعية كالشؤكف الدينية في دكلة قطر،  طبعة كسبلحا، سمسمة فصمية تصدر عف رئاسة المحاكـ ال
 ىجرم.1403خاصة بالحرس الكطني السعكدم،  

ىجرم 1408خبلؼ، عبد الكىاب، السياسة الشرعية في الشؤكف الدستكرية كالخارجية كالمالية)  .56
 ـ(،  دار القمـ.1988
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تحقيؽ إحساف   ،أحمد بف محمد بف إبراىيـ،  كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ابف خمكاف .57
 ـ.1971،  دار صادر،  بيركت،  1ط  ،عباس

حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة دراسة مقارنة بيف قكاعد   ،عبد الكريـ محمد  ،الداحكؿ .58
كمية الحقكؽ قسـ القانكف الدكلي العاـ،    ،جامعة القاىرة  ،القانكف الدكلي العاـ كالشريعة اإلسبلمية

 ـ. 1998 -ىجرم  1419
  ،بك داكد،  سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم الٌسًجٍستانيأ .59

 بيركت. –المكتبة العصرية،  صيدا   ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد  ،سنف أبك داكد،  دط

الدجاني،  أحمد صدقي،  تأمبلت في الحركب اإلقميمية كالمحمية،  مف كتاب الحركب اإلقميمية  .60
 لمحمية.كا

  ،3ابف دريد،  أبك بكر محمد بف الحسف،  االشتقاؽ،  تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف،  ط .61
 مكتبة الخانجي،  القاىرة،  مصر.

  ،1ابف دريد،  أبك بكر محمد بف الحسف،  جميرة المغة،  المحقؽ رمزم منير بعمبكي،  ط .62
 بيركت.   ،ـ،  دار العمـ لممبلييف1987

،  2/183حمد بف عرفة المالكي،  حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،  الدسكقي،  محمد بف أ .63
 ،  دار الفكر. دط
الدمياطي ، أبك بكر ابف السيد محمد شطا الدمياطي، حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح  .64

 .9/585ط ، دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت. ابف قدامة ، المغني ، .، د 4/109المعيف، 
 ىػ، دار الحديث،  القاىرة.1427محمد بف أحمد بف عثماف،  سير أعبلـ النببلء،   الذىبي، .65

تحقيؽ بشار   ،تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ  ،الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف .66
 ـ.2003  ،دار الغرب اإلسبلمي  ،1ط  ،عكاد معركؼ

  ،بيركت  ،دار الكتب العممية ، 1ط  ،تذكرة الحفاظ  ،الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف .67
 ىػ.1419

تفسير الفخر الرازم المعركؼ بالتفسير الكبير   ،محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف  ،الرازم .68
 دار إحياء التراث العربي.  ،د ط  ،كمفاتيح الغيب
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د. بشار عكاد  ،تحقيؽ صالح ميدم عباس  ،الكفيات ،تقي الديف محمد بف ىجرس  ،ابف رافع .69
 ىػ. 1402  ،بيركت  ،مؤسسة الرسالة  ،1ط  ،معركؼ

،  1ط  ،تحقيؽ د.عبد الرحمف العثيميف  ،ذيؿ طبقات الحنابمة ،ابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد .70
 ىػ.1425  ،مكتبة العبيكاف،  الرياض

،  المكتب 2، ط6/322الرحيباني، مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي،  مطالب أكلي النيى،   .71
 ـ.1994 -م ىجر 1415اإلسبلمي،  

ابف رشد،  أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي،  البياف كالتحصيؿ،  تحقيؽ محمد حجي،   .72
 ـ. 1988 -ق 1408  ،2ط

،  دار الغرب 1ابف رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي،  المقدمات المميدات،  ط .73
 ـ. 1988 -ىجرم 1408اإلسبلمي،  

مد بف أحمد بف محمد بف أحمد القرطبي، بداية المجتيد كنياية ابف رشد،  أبك الكليد مح .74
 القاىرة.   ،دار الحديث  ،ـ2004 -ىجرم 1425المقتصد،  د ط،  

ىجرم،  أصدرتيا 1367،  2رضا، محمد رشيد، تفسير القرآف الحكيـ الشيير بتفسير المنار، ط .75
 دار المنار بمصر.

مد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي،  مكاىب الرعيني، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف مح .76
 ( ـ.2003طبعة خاصة )   ،الجميؿ شرح مختصر خميؿ،  المحقؽ زكريا عميرات،  دار عالـ الكتب

ـ،  تحقيؽ مجدم محمد سركر،  دار  2009، 1النبيو في شرح التنبيو،  طابف الرفعة،   كفاية  .77
 الكتب العممية.

 مي األنصارم،  أبك العباس،  نجـ الديف،  المعركؼ بابف.ابف الرفعة،  أحمد بف محمد بف ع .78
الرممي ، محمد  بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي، نياية المحتاج إلى شرح  .79

 .ـ(،دار الفكر، بيركت1984-ىجرم1404، ط)7/246المنياج، 
 ر اليداية.الرزاؽ الحسيني،  تاج العركس،  د ط،  دا الزبيدم،  محمد بف محمد بف عبد .80
 دمشؽ.   ،دار الفكر  ،ـ2008،  6الزحيمي، كىبة بف مصطفى،  الفقو اإلسبلمي كأدلتو،  ط .81
،  دار الفكر،  دمشؽ،  3الزحيمي،  كىبة،  آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي،  دراسة مقارنة،  ط .82

 . 1419-ـ 1998
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 ىجرم.1418،  دار الفكر المعاصر،  دمشؽ  ،2الزحيمي،  كىبة،  التفسير المنير،  ط .83
 ـ.2002،  دار العمـ لممبلييف،  15الزركمي،  خير الديف بف محمكد بف محمد،  األعبلـ،  ط .84

دار   ،1ط ،شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي  ،شمس الديف محمد بف عبد اهلل  ،الزركشي .85
 ـ. 1993 -ىػ  1413  ،العبيكاف

1419دمشق،القلم،ردا،2ط،163صالفقهٌة،القواعدشرحمحمد،بنأحمدالزرقا، .86

 .م1989-هجري
كتاب  الزمالي،  عامر،  الفئات المحمية بمكجب أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، كقد صدرت في .87

  ،دار المستقبؿ العربي  ،1ط  ،تحرير شريؼ عتمـ  ،)محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني (
 حمر بالقاىرة.كقد صدر عف بعثة المجنة الدكلية لمصميب األ  ،ـ2001

تحقيؽ عمي محمد  ،الفائؽ في  ريب الحديث كاألثر ،الزمخشرم،  محمكد بف عمرك بف أحمد .88
 ، دار المعرفة،  لبناف.2ط  ،محمد أبك الفضؿ إبراىيـ –البجاكم 

 1415-ـ 1995  ،دط  ،العبلقات الدكلية في اإلسبلـ  ،محمد أحمد مصطفى أحمد  ،أبك زىرة .89
 مدينة نصر.  ،بيدار الفكر العر   ،ىجرم
النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف   ،أبك محمد بف عبد الرحمف القيركاني  ،ابف أبي زيد .90

  ،بيركت  ،دار الغرب اإلسبلمي  ،1ط  ،تحقيؽ محمد عبد العزيز الدباغ  ، يرىا مف األميات
 ـ.1999

  ،ىجرم 1313 ،1ط  ،ائؽتبييف الحقائؽ شرح كنز الدق  ،فخر الديف عثماف بف عمي  ،الزيمعي .91
 بكالؽ،  القاىرة  -المطبعة الكبرل األميرية 

 دار الفتح لئلعبلـ العربي.  ،ىجرم1419-ـ1999  ،2ط  ،فقو السنة  ،سيد  ،سابؽ .92
 -طبقات الشافعية الكبرل، تحقيؽ د.محمكد الطناحي  ،السبكي، عبد الكىاب بف تقي الديف .93

 ىػ.1413كالنشر كالتكزيع،  ،  ىجر لمطباعة 2د.عبد الفتاح الحمك،  ط

دار   ،ـ1993 -ىجرم 1414  ،د ط  ،المبسكط  ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ  ،السرخسي .94
 بيركت.  ،المعرفة
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،  1تحقيؽ محمد عبد القادر عطا،  ط  ،ابف سعد،  محمد بف سعد بف منيع،  الطبقات الكبرل .97
 ىػ.1410 ،دار الكتب العممية،  بيركت

  ،تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ،عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل  ،السعدم .98
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 القاىرة .
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 دار إحياء التراث العربي.  ،الطبعة المصرية

ة اهلل،  تاريخ دمشؽ، تحقيؽ عمرك بف  رامة العمركم،  ابف عساكر،  عمي بف الحسف بف ىب .133
 ىػ.1415د.ط،  دار الفكر، 

بيركت،    ،،  دار الكتب العممية3ابف العربي،  محمد بف عبد اهلل اإلشبيمي، أحكاـ القرآف،  ط .134
 ـ.  2003 -ىجرم 1424لبناف،  
اف النزاعات المسمحة عطية،  أبك الخير أحمد، حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إب .135
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