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 (دراسة مقارنة) حقوق األسرى في اإلسّلم
 جمال أحمد أبو ريدةالدكتور/

 دكتوراِ في التاريخ اإلسّلمي
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                      

 لبنان- جامعة الجنان       
 ملخص البحث:

تحتل قضةة ذسرى الحرب    التارلخ ميانة مهمة، وذلك لكثرة الحروب الت  اندلع  بي  الدول  بر 
يةفةة  لذا جاا الارآ  الكرلم، ليوضا للمسلمي  ؛وجرحى ،وذسرى  ،هذه الحروب م  قتلى ه  ت  ف  ل  التارلخ، وما خ  

  ذسرى م والصرلا التعامل مع ذسرى الحرب، وجاا  األحاديث النبوةة للتوكيد  لى موقف اإلسالم الواضا
 الحرب.

وربةة، داخل الاارة األالت  دار  رحاها وبعد الحروب الطوللة  ،و   الارني  التاسع  غر والعغرل 
االحروب، و  آثارما بينها للتخفيف م  تدا   دول العالم  ة ر ما لحق باألسرى م  انتهاكا  ي حص تحديد 

 ام ذلف وثمانمائة وتسعة وتسعي ، والثانةة:  ام ذلف وتسعمائة وسبعة،  ، األولى:الهاي ااتفاقيتلها،  يان  
 .ى الحربذسر  معاملةب  ام ذلف وتسعمائة وتسعة وذربعي ، الت  تعنى الرابعة اتفاقية جنيفوبعد ذلك 

 إي ذ  الباحث قد خل  ،   الدقةو لى الرغم مما تضمنته هذه ايتفاقا  م  مواد قانونةة غاةة      
النصو  الارآنةة ذا  العالقة بوسرى ذهمها ذ  إلى مجمو ة م  النتائج نهاةة الورقة البحثةة، يا  م  

امة رب    الار  العغرل  للحفاظ  لى ير الحرب، يان  ذدل وذغمل م  الاواني  الوضعةة الت  صاغها الل
 .ذسرى الحرب

ة ضرورة إبراز دور الغرلعوقد خلص  الورقة البحثةة إلى مجمو ة م  التوصةا ، يا  م  ذهمها:      
، وذلك باإلكثار م  البحوث الت  تبي  حق  اإلنسا ، وحق   موم ااإلسالمةة    الحفاظ  لى الحاول 

 .والد وة إلى ايقتداا بهذه الغرلعة    معامال  األسرى األسير م  ناحةة غر ةة، 

 :)األسير، اإلسالم، اليهود، الاانو  الدول ، اتفاقةة جنيف(.الكلمات المفتاحية
Abstract: 

Prisoners of war issue was considered an important case in history due to 

the high number of wars that have been broken out between countries throughout 

history. These wars resulted deaths, prisoners and wounded. The Holy Quran, as 

the most important source of Islamic legislation, explains how to deal with 

prisoners of war from the first moment of captivity until the moment of their 

release. In addition, Prophet's Hadiths came to emphasize Islam's clear position 

of prisoners of war, and their rights throughout their captivity until their release. 
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In the 19th and 20th centuries, after the long wars of the European continent 

and which ended with the first and second world wars, millions of people died, 

and thousands of prisoners confiscated their freedom, except the wounded. 

Therefore, the nations of the world worked together to alleviate the scourge of 

war, in particular the countless violations committed against the prisoners. The 

Hague Conventions of (1899 AD) and (1907 AD), followed by the Fourth Geneva 

Convention (1949AD), all dealt with the treatment of prisoners of war. 

To know the true position of Islam from the prisoners, we compared the 

rights of the prisoners in Islam with the other religions, specifically the Jewish 

religion. In addition, we highlighted the practices of some countries of the old 

world against prisoners, to show the mercy of Islam even with its enemies. 

مة:  مقدا
صلى هللا - دنبينا محم   ،والصالة والسالم  لى ذغرف األنبةاا والمرسلي  ،لحمد هلل رب العالمي ا
  .آله وصحبه ذجمعي ، ذما بعد و لى-وسلم لةه 

ذا تتبعنا سنة الرسولجاا اإلسالم رحمة  للناح يا ة ،  يها قط ذنه نجد   ي-وسلمصلى هللا  لةه - وا 
 عامل معاملة غلةظة تنزل به منزلة ذسوذيا  األسير قبل اإلسالم ة     الوق  الذي ، واحد ذسير باتل ذذ 

 .م  البهائم

  الكرلم اإلحسا  إلى األسير م   مل آالار  و د   ،و ند ظهور اإلسالم تلير  النظرة إلى اإلنسا       
ِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِس  ﴿ َوُيط ِعُمونَ :تعالى ،  االاألبرار الكرام  ند هللا تعالى ِه ِمس  َما إنَّ  (8)يًرا الطََّعاَم َعَلى ُحبِا

ًَ َواَل  ُكم  َجزَا ِه  َِّ اَل ُنِريُد ِمن   ].9، 8 :اإلنسان [ُشُكوًرا ﴾ُنط ِعُمُكم  ِلَوج 

إلسالمةة يا  يوص  الجيوش الاائد األ لى للجةش اإلسالم  ا وهو-وسلمصلى هللا  لةه -لرسول  ا
ي  ، وة  ي ةاطعوا غجر     صومعته، و ،اذو معتصم   ،اذو غيخ   ،مرذه  اذو  ،اي ةاتلوا وليد    ةلدروا، وي  و  ب  

 .الوصةة السامةةم  بعده هذه  -  -الراغدو   ا، ويرر الخلفاايهدموا بيت  

َذا ﴿:المتاحة للمسلمي     التعامل مع األسرى،    قوله تعالى   الكرلم ايختةارا آجاا    الار و   َفَِ
مَّا َمناا َبع ُد وَ  َوَثاَق َفَِ وا ال  ُتُموُهم  َفُشدُّ َقاِب َحتَّى ِإَذا َأث َخن  َب الرِا ُب َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضر  ًَ َحتَّى َتَضَا ال َحر  مَّا ِفَدا اِ 

ُلَو َبع َض  ُهم  َوَلِكن  ِلَيب  َتَصَر ِمن  َُ  َُّ اَلن  زَاَرَها َذِلَك َوَلو  َيَشا  ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل  َِّ َفَلن  ُيِضلَّ ُكم  ِبَبع ضل َوالَِّذينَ َأو 
َماَلُهم واإلرسال  ،وبي  العف-هللا  لةه وسلم  صلى-محمد هذا تخيير م  هللا تعالى لنبةه  .]4:محماد [﴾ َأع 

  .ماابل إطالل سراح األسير ؛ذو ذخذ العوض المادي



 

111 
 

ذا يا  الاانو  الدول  اإلنسان  قد  توصل إلةه المجتمع الدول  منذ  دة سنوا ، إي ذنه    الحاةاة وا 
 اةمثل بعض ما جاا به اإلسالم م  ذحيام تنظم حالة الحرب بيا ة جوانبها منذ ذكثر م  ذربعة  غر قرن  

 .  الزما م

 مشكلة البحث: -أ
حةاة ب وذلك ألنها تتعلق، قضـــــةة ذســـــرى الحرب م  الموضـــــو ا  المهمة    التارلخ اإلســـــالم عد ت  

ُال ســو لةه م  الضــروري طرح مغــيلة البحث م  خالل الومصــير اإلنســا ، الت  يفلها الدي  اإلســالم ، 
  الرئةح اآلت :

 لالحروب، ماارنة بايتفاقا  الدولةة ذا  العالقة باألسرى  ما حيم الفاه اإلسالم     موضوع ذسرى  -1
ُال الرئةح، األسئلة الفر ةة اآلتةة، وه :   ولتفرع م  هذا الس

ما ذوجه الغـــبه وايختالف بي  ما جاا به اإلســـالم، وبي  ما جاا  به ايتفاقا  الدولةة، ذا   -ذ
 العالقة بوسرى الحربل

يةفةة ايســــتفادة مما جاا به اإلســــالم م  حاول ل،ســــرى،    تطولر ايتفاقا  الدولةة   ذا   -ب
 ة باألسرىلالعالق

لماذا التزم المسلمو  بما جاا به اإلسالم م  حاول ل،سرى،    حي  تنير  ذغلب دول العالم  - 
 ل،سرىللما وقع   لةه م  حاول 

 أهمية البحث: -ب

م  الموضو ا  المهمة    حقوق األسرى في اإلسّلم "  "الموسوم بـالبحثةة ورقة ةعد موضوع ال 
التارلخ اإلسالم ؛ وذلك ألنه ةعالج قضةة مريزل ة م  الاضاةا اإلنسانة ة  بر التارلخ اإلنسان ،  هو ةالمح 

  لينا الوقوف  لى اآلةا  الارآنةة واألحاديث اولتوضةا ذلك ذكثر يا  لزام  ظروف وحةاة ومصير األسرى، 
سرى الحرب، وماارنة ما جاا به اإلسالم مع ما جاا  به الدةانا  النبوةة الت  توضا لنا المطلوب تجاه ذ

 ي لارناالسماوةة األخرى، وما يان   لةه الدول الساباة لإلسالم، وما جاا  به يحاا  ايتفاقةا  الدولةة    
    الحفاظ  لى حاول ذسرى الحرب. ،عغرل تاسع  غر والال
 األهداف: -ت

 تتلخص األهداف التي دفعت الباحث الختيار هذا الموضوع دون غيِر من المواضيا التاريخية، 
 ي:أتهو ما ي



 

111 
 

إبراز قضــــةة ذســــرى الحرب، خصــــوصــــا  ذ  ذكثر م  ةعان  م  هذه الاضــــةة هم األســــرى العرب  -ذ
 وقبل ذلك الفلســــــــطينيو     الســــــــجو  )اإلســـــــــرائيلةة(  لى وجه التحديد،  لى الرغم م  الاواني 
وايتفاقا  الدولةة، وقبل ذلك الغرائع السماوةة الت  تمنع المح بوي م  حاوقهم اإلنسانةة.  

معر ة موقف اإلســــــــالم الحاةا  م  ذســــــــرى الحرب، م  خالل الوقوف  لى النصــــــــو  الارآنةة  -ب
واألحاديث النبوةة، الت  تصلا ذ  تكو  قانونا  دولةا     وقتنا الحال .

خرى م  ذســـــرى الحرب، م  خالل العودة إلى الكتب المادســـــة لدى هذه معر ة موقف األدةا  األ - 
األدةا .

الوقوف  لى مدى احترام الدول الكبرى الت  ســــــــبا  اإلســــــــالم لحاول األســـــــــرى،  لى الرغم م   -ث
التادم الحضاري الذي وصل  إلةه.

اظ  لى حاول فالتدقيق    ايتفاقةا  الدولةة    الارني  التاسع  غر والعغرل ، الت  جاا  للح -ج
ذسرى الحرب، ومدى التزام الدول الموقعة  لى هذه ايتفاقةا  بحاول األسرى الت  وقع   ليها.

 منهج البحث: -ح

 نهجــا   الماهــذو ورقتــه البحثةــة، ثني ، لتحايق األهــداف المرجوة م  اا تمــد البــاحــث  لى منهجي   
 هما:

وذلك م  خالل دراسة موضوع األسرى    مراحل زمنةة مختلفة، ومحاولة التطرل  المنهج التاريخي: -1
 ايتفاقةا  الدولةة بمراحلها المختلفة.  التارلخ، و  لموضوع األسر  بر 

ُمه مع الموضوع م  خالل ماارنة موقف الفاه اإلسالم  وايتفاقا  الدولةة  المنهج المقارن: -2 وذلك لتال
 ة معالجة يل منهما لهذا الموضوع.م  موضوع األسرى، ويةفة

 :هية األسيرما-األولالمبحث 

بد م  الوقوف  لى تعرلف األسير للة  واصطالحا ،  ، ي   اإلسالمقبل الحديث    ذوضاع األسرى 
لفاه المغترية بي  التعرلف    ا الجوانبمعر ة حاةاة م  هو ذسير الحرب، باإلضا ة إلى  وذلك لمعر ة
  الدول  اإلنسان . الاانو   التعرلف   و اإلسالم ، 

 

 

 

 



 

111 
 

 :األسير مفهوم-األولالمطلب 

 األسير في اللغة واالصطّلح: تعريف-األولالفرع 

اهو الغد  والعصب، وهو األسر للة :    . " ومنه س   ذةض  ونه ال ادو ، (1) الا د  بم   األسير ذسيرا ، ويانوا ةغد 
راا م   ي  س      سارا   هو ذسير وموسور، والجمع: ذ س  ًر   الرجل  ذ ًسرا  وا  ل  ذ خي ذ ذسيرا  وا   لم ة غدَّ به. ةاال: ذ س 

يد، والم  . واألسير: األ  (2)وذ سار ى وذ سار ى وذ ًسر ى" وهو  ،(3)ي د، والمسجو ، وجمعه ذ سراا وذ سارى وذسارى"ا  خ 
 .(4)"الموخوذ بالحرب

( Prisoners of war)الحرب  أسرى  لى تعرلف  المسلمو   ا الفاهاالاصطاصطّلًحا: األسر        

والعالم السوري  ،ف الفاةه، و ر  (5)فر المسلمو  بوخذهم ذحةاا"الرجال المااتلو  م  الكف ار إذا ظ  " بونهم:
نما ألسباب ذً ُخ  ي   غخ ٍ  هو يلو وهبة الزحيل  األسير باوله:"   .(6)رلة" سي، ي لجرلمة ارتكبها، وا 

 :International Law))الدولي في القانون  األسير-الثانيالفرع 

 ض  ب  اً لذي  ة  م اهبـ:"   ر هم حيث، قرلبا  م  التعرلف اإلسالم  الاانو  الدول  األسرى   جاا تعرلف  
و ليهم م  قبل الع  ادة  م  ذ راد الاوا  المسل حة النظامةة، ذو األ راد الذي   اوةيونو  الحرب،   حالة  د 

ذو ذ راد  ،والبواخر والمراسلي  الحربيي  ،يرا او  الاوا  المسلحة    مهما  معينة، يمال ح  الطائرا 
 ؛وذ راد الوحدا  المتطو  ة، ذو سيا  األراض  غير المحتلة، الذي  ةحملو  السالح باختةارهم ،الملةغةا 

 حربال ألرضهم غر  ذ  ةحملوا السالح بغيل  لن ، وذ  ةحترموا قواني   ند مداهمته وومة العد  لماا
وتااليدها، ذو األغخا  الذي  يانوا تابعي  للاوا  المسلحة    األراض  المحتلة قبل احتاللها، وذلك إذا 

 .(7)"رذ  دولة ايحتالل ضرورة ي تاالهم

                                                           

ُخرتي  م(1 ، بيرو ، دار صادر، د.  ، 1مج،  15)اب  منظور، " لسا  العرب"، .   ذ الهما م  الاد( الاد، ما ضم العضدتي  الم
1/191. 

مج، د.  ، د. د، د. 10العروح م  جواهر الااموح"،  "تاجالزبيدي،  ( ؛، مادة: )ذ ح ر1/17السابق"،  "المصدر( اب  منظور، (2
 .10/50 ، تحايق: مجمو ة م  المحااي ، 

 . 1/119مج، د.  ، بيرو ، مُسسة الرسالة، د.  ، 1المحةط"، "الااموح( الفيروز آبادي، (3
تحايق: مجمع الللة  ( ،م1797هـ=1110ج، د.  ، استانبول، دار الد وة، )2الوسةط"،  "المعجم( إبراهةم مصطفى، وآخرو ، (4

 .1/19العربةة، 
؛ وزارة األوقاف 152  ( ،م1791هـ=1171، الااهرة، ميتبة الباب  الحلب ، )1السلطانةة والويةا  الدينةة"،   "األحيام( الماوردي، (5

 .1/171 ( ،م1796هـ=1106، الكول ، دار السالسل، )2ج،  21الفاهةة الكولتةة"،  "الموسو ةوالغئو  اإلسالمةة، 
 .101  ( ،م1779هـ=1117، دمغق، دار الفير، )1الحرب    الفاه اإلسالم "،   "ذثار( وهبة الزحيل ، (6
 .1/191ج، د.  ، بيرو ، المُسسة العربةة للدراسا  والنغر، د.  ، 9السةاسة"،  "موسو ة(  بد الوهاب الكةال ، (7
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ألحمد  والدولةة ،معجم المصطلحا  السةاسةةجاا    آخر ل،سرى    الاانو  الدول   تعرلفوهناك  
 ،االهمذو ةستسلمو  إليهم،  يتم  ا ت ،:" هم ذ راد م  الاوا  المتحاربة، ةاعو     ذيدي األ داازي ، باوله

 .(1)و  بذلك غير قادرل   لى الاتال"ح  ب  ًص وة   ،وتجرلدهم م  السالح
م(، 1727-هـ1119لسنة) (Agreement The Geneva)األولى  اتفاقية جنيفوتعرض         

م(، الت  حدد  1717-هـ1169لسنة) الرابعة اتفاقية جنيف، ويذلك ذسرى الحربللتعرلف بم  ةعتبرو  
  ، حتى ولو لم ةيونوا م  العسيرليذسرى الحرب( طوائف األ راد الذي  ينطبق  ليهم وصف 1   مادتها )
 .(2) المحاربي 

رب، حبالمعنيي  الفاه ، والاانون  يجب ذ  تكو  هناك  أسرو لةه ةمي  الاول إنه لك  ةيو  هناك   
ئة جاا قبل ذلف وذربعماذو م  يدور     لكهم، وهو ما ةسجل لإلسالم الذي  ،وذ  ةيو  األسير م  الجنود

 األسرى.   ام م  اتفاقةا  جنيف، وغيرها م  ايتفاقةا  الدولةة الت  نظم  ذوضاع
 :(3) وهمابينهما،  ، يمكننا أن نلحظ فارقينلألسير بعد عرض هذين التعريفينو
الرجال باألسر دو  غيرهم، وهذا هو األصل، ما لم ةغارك غير الرجال     ذ  الفاه اإلسالم  خ    -1

 ده بالرجال.ولم ةاي   ،ذطلق ذلك بينما النظام الوضع    ،نوع يان  تلك المغارية الحرب بوي  
ذلك،  بينما النظام الوضع  ذطلق لار متى ظفر بهم المسلمو  ذ  الفاه اإلسالم  حصر األسر    الكف   -2

 ولم ةعتبر الدةانة موجبة، ذو مانعة م  األسر.  
 األسر: مشروعية-الثانيالمطلب 
 في اإلسّلم: األسر مشروعية-األولالفرع 
َذا﴿ :والدليل  لى ذلك قوله تعالى اإلسالم،مغروع     ألسرا ُهُر ال ُحُرُم َفاق   َفَِ َش  َسَلَخ األ  ِرِكيَن ان  ُتُلوا ال ُمش 

َّلَة َوم َصدل َفَِن  َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ ُصُروُهم  َواق ُعُدوا َلُهم  ُكلَّ َمر  ُتُموُهم  َوُخُذوُهم  َواح  ُث َوَجد  ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا تَ َحي 
 :5] التوبة [﴾ ِحيمٌ رَ  ََّ َغُفوٌر  إنَّ َسِبيَلُهم  

     و  ر  ب  ع  ،  يانوا ة  ذسارى ا للمصلحة، وذهم ذلك وذوله ذخذهم ا علوا بهم يل ما ترونه موا ا  والمعنى: 
ن  َيُكوَن َما َكاَن ِلَنِبيال أَ ﴿ اوله تعالى:بنع الذي م   األسربةا هنا ، وقد ذ  األسرباألخذ، واألخذ ذ م م   سراأل

َرى َحتَّى  ِخَرَة َو َُّ َعِزيٌز َحِكيمٌ َلُه َأس  َيا َو َُّ ُيِريُد اآل  ن  ِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ َر  ، ]67األنفال:[﴾ُيث ِخَن ِفي األ 

                                                           

 .119  ( ،م1797هـ=1107، بيرو ، دار الكتاب اللبنان ، )1المصطلحا  السةاسةة والدولةة"،   ، "معجم( ذحمد زي  بدوي (1
ُرخة " اللجنة الدولةة للصليب األحمر الدول ، للمزلد ينظر  ((2 "( م1717ذغسطح  12 هـ=1169غوال  19)   اتفاقةا  جنيف الم

 .75  ( ،م1799هـ=1109) جنيف،د.  ،  ،
عود محمد ب  س ( صالا  بد العزلز التولجري، "ذحيام األسرى    الفاه اإلسالم  والنظام الوضع "، د.  ، الرلاض، جامعة اإلمام(3

 .22م( ،  1771هـ=1112اإلسالمةة، )
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َذا َلِقيُتُم الَِّذيَن ﴿وقوله تعالى:، (1)وهو اإلثخا  الذي هو  بارة    الللبة، والاوة، والسةادة" ،حصول غرطهل َفَِ
َب الراِ  ًَ َحتَّى َتَضَا ال  َكَفُروا َفَضر  مَّا ِفَدا مَّا َمناا َبع ُد َواِ  َوَثاَق َفَِ وا ال  ُتُموُهم  َفُشدُّ زَاَرَها َقاِب َحتَّى ِإَذا َأث َخن  ُب َأو  َحر 

ُلَو َبع َضُكم  ِبَبع ضل َوالَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبي ُهم  َوَلِكن  ِلَيب  َتَصَر ِمن  َُ  َُّ اَلن    َِّ َفَلن  ُيِضلَّ لِ َذِلَك َوَلو  َيَشا
َماَلُهم  .]4محماد:[﴾َأع 

وا﴿ :، وقولهقاتلوهم، حتى إذا ذكثرتم  يهم الاتل" والمعنى: َوَثاقَ  َفُشدُّ ن  راألس: ةعن ﴾ ال  ما ةيو  ، وا 
أل  المسلم  ؛والوثال يناةة    األسر، واألسر    حروب المسلمي  قليل ،(2)بعد المباللة    الاتل" سراأل

وا ﴿ما ةحصل، وقوله تعالى: اا    ذثنائها  نادر  نهاةة المعرية، ذم      ه إي  ي ةوسر  دو   َوَثاقَ  َفُشدُّ  ليس ﴾ ال 
نما معناه: إباحة غد  و  لى اإللزام،   ِلَنِبيال َأن  َما َكانَ ﴿:الوثال وترك الاتل بعد اإلثخا  بدليل قوله تعالى ا 
َرى  ضِ َيُكوَن َلُه َأس  َر   .]67األنفال:[﴾َحتَّى ُيث ِخَن ِفي األ 
ذمره  دته    الحرب ذ  ةيو  له ذسرى يترد  نَّ لم ةي  م  غو  نب  م  األنبةاا، وي م  س   والمعنى:
 .(3) اهروة، وةللب، ى ةاوى، وةغتد  والفداا، إي م  بعد ذ  يثخ     األرض؛ ذي: حت    يهم بي  الم   

 :األسر في القانون الدوليا  مشروعية-الثانيالفرع 
 الهاي تيباتفاقيا بموجب الفصل الثان  م  الالئحة الملحاة  القانون الدوليا تاني  األسر     تم  

( Agreements The Hague) ( 1977هـ=1119 ام)م(، المتعلاتي  باواني  1709هـ=1125و ام)، م
:" (2)و (1)وجاا    مادتيها  معاملة ذسرى الحرب،، بغو  الرابعة جنيف اتفاقيةثم     ، وم الحرب البرلة

ري ة وتطبةاها    جمةع األحوال، و الوة  لى األحيام الت  تستتعهد األطراف المتعاقدة باحترام هذه ايتفاقة  
ي  طر ي  ا آخر ينغب بالحرب المعلنة، ذو ذي اغتباك مسل     وق  السلم، تنطبق هذه ايتفاقةة    حالة 

 ةطراف المتعاقدة، حتى ولو يان  إحداهما لم تعترف بحالة الحرب، يما تنطبق هذه ايتفاقة  ذو ذكثر م  األ
 طراف المتعاقدة، حتى ولو لم يواجه هذا ايحتاللإلقلةم ذحد األ ذو الكل    ،   جمةع حاي  ايحتالل الجزئ   

 . (4)حة"مااومة مسل  

، (م1717هـ=1169)لعام ات جنيفباتفاقيا الملحق  (م1799هـ=1179)لسنة لالبروتوكول األوا ن  و 
 ":  وايحتاللط التسل   تناضل بها الغعوب ضد   التيArmed Conflict)) حةالمنازعات المسلا  لى ذ  
وممارسا  الغعوب لتارلر  ،(Apartheid) ةالتفرقة العنصريا  وضد   ،(Occupation Alien) األجنب   

                                                           

 .  10/160 ( ،م1770هـ=1111.  ، الااهرة، الهيئة المصرلة للكتاب، )، دج12المنار"،  "تفسير( محمد رغيد رضا، (1
 .9/179 ( ،م1791هـ=1101المسير     لم التفسير"، د.  ، بيرو ، الميتب اإلسالم ، ) "زاد( اب  الجوزي، (2
هـ=  1109، بيرو ، دار اللرب اإلسالم ، )1ج،  20والتحصيل والغرح والتوجةه والتعليل لمسائل المستخرجة"،  "البةا ( الارطب ، (3

 .561-2/562تحايق: محمد حج  وآخرو ،  ( ،م1799
 ,2002 ؛101  ( ،م2001هـ=1121، الااهرة، الميتب العصري الحديث، )1الحرب"،   "قانو  ( محمد  بد الجواد الغرلف، (4

page 424. Eric David," principes de droit des conflits armés", 3 eme Edition, Bruylant Bruxelles, 
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ة مغرو ة، وةعتبر ذحد ذ راد هذه الغعوب لو دولة   ممارسا  ، تعد  (self – determination) مصيرها
 (.1)رب"حوقع    قبضة الطرف اآلخر ذسير 

ا يتضا بهوالوقوف  لى المواد الاانونةة الت  جاا  ، ايتفاقةا  الدولةة وم  خالل العودة إلى هذه
  مجال اإلسالم  توثير اإلسالم الواضا    صةاغة الكثير م  موادها الاانونةة، األمر الذي ةعيح تادم 
ببا     س    األسر؛ حاول اإلنسا ، وخصوصا األسرى منهم، الذي  يان  سماحة اإلسالم والمسلمي  معهم

 دخول الكثير منهم لإلسالم.

 السماوية: األسرى في الديانات حالة-الثانيالمبحث 

ة إلى تالساباة لإلسالم، يبرز دةانا  إ   إلااا نظرة موجزة  لى واقع األسير    ال غرلعا  الحاجة الماس 
ارنة مع النالة ما ً  ض  ر  إنسانة ة تنصفه؛ إذ إ   صور الغااا اإلنسان      الحروب، ي ةمي  تصو رها إذا    

 وةمي  بةا  هذه األحوال م  خالل اآلت : ،الت  ظهر  ببزو   جر اإلسالم ر ةعةالحضارلة ال

 بني إسراليل: لدى األسير-األولالمطلب 
 ي- (The Holy Book) المقداسالكتاب وذسفارها    العهد الادةم م   التوراةنصو   م  خالل

 ف  سفر التثنةة نرى  ،(Genocidal) هناك صورة بغعة م  صور اإلبادة الجما ة ة    ذ نخل -لهوجود 
َذا َدَفَعَها  11هذه الصورة المفز ة م  التعامل مع المخالفي ، حيث جاا    هذا السفر:"  بُّ ِإلُهَك ِإَلى َواِ  الرَّ

ي فِ  ِرب  َجِميَا ُذُكوِرَها ِبَحدِا السَّ َمِديَنِة، ُكلُّ  11. "َيِدَك َفاض  َبَهاِلُم َوُكلُّ َما ِفي ال  َُ َواأَلط َفاُل َوال  َوَأمَّا النِاَسا
طَ  َداِلَك الَِّتي َأع  ِسَك، َوَتأ ُكُل َغِنيَمَة َأع  بُّ ِإلُهكَ َغِنيَمِتَها، َفَتغ َتِنُمَها ِلَنف  ُمُدِن  15" ."اَك الرَّ َعُل ِبَجِميِا ال  هَكَذا َتف 
َِ اأُلَمِم ُهَنا َست  ِمن  ُمُدِن هُؤاَل ا الَِّتي َلي  َك ِجدا َبِعيَدِة ِمن  ُعوِب الَِّتي ُيع ِطيَك الرَّبُّ  16.""ال  َِ الشُّ َوَأمَّا ُمُدُن هُؤاَل

َها  ِق ِمن  َتب   .(2)َنَسَمًة مَّا"ِإلُهَك َنِصيًبا َفَّل َتس 

                                                           

 John؛ 276الحرب    الفاه والاانو  الدول "، د.  ، الرلاض، ميتبة التوبة للنغر والتوزلع، د.  ،   "آداب(  ل  الطةار، (1

Keegan," A History of warfare", pimlico london, 1993, page 131 – 136. 
 .16-11: 20( الكتاب المادح، سفر التثنةة، اإلصحاح(2
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لم ا غزوها الفلسطينةة (1) (Jericho) أريحاوهذا ما  علوه بمدينة 
قد ، و (2) ل.م(1250)العام     

قها بالنار، وضربوها حت ى لم احر  مدوا إلى إ ، حيث(3) (Aiy)عايلم ا دخلوا مدينة تكرر هذا الفعل منهم 
 .(4) النارإي وقد اكتوى بهذه  ، وي صلير، وي يبيريبق منهم غارد وي منفل 

وةمي  الاول بو  ما جرى للمد  للفلسطينةة    العهود الماضةة  لى ذيدي اليهود، تكرر    الار  
م(، حينما اقتر    غرا  المجازر بحق 1719هـ= 1169العغرل   غةة قةام دولة )إسرائيل( سنة )

، وتباى مجزرة قرلة دير ةاسي  غرب  مدينة الادح   7هـ= 1367األولى جمادى  10)   الفلسطينيي  الع ز ل 
(  لسطين  م  200حينما تم قتل ما يزلد    ) الوحغةة،م( غاهدا  حةا   لى هذه المجازر 1719ذبرلل 

 سيا  الارلة بدم بارد. 

 رومان:ال لدى األسير-الثانيالمطلب 
الفلسطينةة  ((Jerusalem أورشليم مدينة  (Titus)تيتوساإلمبراطور الرومان   ندما ا تتا 

ر، ومائة ذلف نفح، وما   يها م  الجوع خلق يثي نة فا   ىي  ذلف نفح، وسب" قتل  يها ست   م(90   العام)
، وذمر )تيتوح( بالابض  لى خمسي  ذلفا م  الحيوانا  المتوحغة، ثم ترك (5)والباقو  تغت توا    البالد"

عاب بغعة، يتصارع  يها ذحد  غر ذلفا  م  اليهود داخل سةاج واحد    ذل م  األسرى معها  دة آيف 
   ذيرلاته الجميلة يما يرى هو:" إنه  (August) أغسطس الوحوش الضارلة، وقال اإلمبراطور الرومان 

غاهد مبارلا  بي  ثمانةة آيف جندي مع ثالثة آيف وخمسمائة م  الحيوانا  المفترسة، ويان  هذه 
وةعيح هذا الفعل حجم العداا والكره الرومان  لليهود، ا تاادا   ،(6)المبارلا  تتم باستخدام ذسرى الحروب"

 م  الروما  ذ  اليهود قتلوا  ةسى  لةه السالم.  
 لدى الفرس: األسير-الثالثالمطلب 

 ال الفرح غيرهم م  الدول    تعذيب األسرى،  الصورة  ندهم ذغد  بغا ة م  ذندادهم ومعاصرلهم 
خالل الفترة الممتدة (، والذي حيم Hermes Sabor ) سابور بن هرمزم  الروما ،  مثال  ملك الفرح 

                                                           

( ذرلحا، بالفتا، ثم الكسر، وةاا ساكنة، والحاا مهملة، ه  مدينة الجبارل     اللور م  ذرض األرد  بالغام، بينها وبي  بي  (1
 .165/ 1مج، د.  ، بيرو ، دار الفير، د.  (، 5)الحموي، " معجم البلدا ، . ح،    جبال صعبة المسلكالمادح يوم للفار 

 .16-20:11( الكتاب المادح، سفر ةغوع، اإلصحاح (2
ر غ)اب   اغور: " التحرلر والتنولر"، د.  ، تونح، دار سحنو  للن. (  اي: مدينة  برانةة تعرف اآل  بمدينة الطيبة     لسطي (3

 .15/16م(، 1779هـ=1119والتوزلع، )
تحايق: ذنطو  صالحان  الةسو  ،  ( ،م1771هـ=1111، بيرو ، دار الغرل، )1مختصر الدول"،   "تارلخ( اب  العبري، (4

 119. 

م( ، 1796هـ=1106)، الااهرة، دار الكتب اإلسالمةة، 1 بد اللطيف  امر، "ذحيام األسرى والسباةا    الحروب اإلسالمةة"،  ( (5
 71-72. 

 . 161  ( ،م1791 هـ=1101) ، بيرو ، مُسسة الرسالة،1،  "   سبيل هللا "الجهاد( ذبو األ لى المودودي، (6
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ُهم  لى  مد لم  و م(، 197-107) بي  األ وام لة قبيوذباد  ،األرضا غزا العرب، إلى قتلهم حتى سال  دما
سائهم وةاتل ، فعل يذلك المنورة وسار إلى قرب المدينة ،(1)وقصد الةمامة ، بد الاةح  ويا  ينزع ذكتاف ُر
 . (2) سموه سابور ذا األكتاف لهذا ،إلى ذ  هلك

 (Murphy Foka) بن مورفى افوقوالتخرلب ذن ه    ذة ام  ،   اإلبادة الفرحوروي    همجةة 

طي  و امة و لس ،جيوغه إلى بالد الغام ومصر،  خر بوا ينائح الادح  ارحملك الروم، بعث يسرى ملك 
عهم، وذتوا  لى مصر    طلبهم،  اتلوا منهم ذم ة يبيرة، وسبوا منهم سبةا  ةبالد الغام، وقتلوا النصارى جم

 .(4)(3)م"ي يدخل تح  الحصر، وسا دهم اليهود    محاربة النصارى وتخرلب ينائسه
 لدى العرب قبل اإلسّلم: األسير-الراباالمطلب 

 ونتائجها يبعث  لى األسى واأللم؛  اد " قام  ،وبوا ثها ،يا  حال العرب قبل اإلسالم    الحروب
-171)م  اما    ذربعي  واستمر وذلك بي  قبيلت  بير وتللب ، بسبب ناقة اسمها سراب حرب البسوح

لحرب بانتصار ا وانته  اب ماتل يليب ب  ربةعة التللب   لى يد جساح ب  مرة م  قبيلة بير،  ،م(511
الت  يان  بي  المنذر ب  امر  الاةح، وبير ب  وائل، يا  سببها  (6)، و   حرب األ وار ة  (5)"تللب  لى بير

ذ ن  له ا صار  ند بير ذ لم  رث  نها، التجو إلى بير ب  وائل، اذ   قبيلة تللب لم ا ذخرج  سلمة ب  الح
وحغد   لةه، وقال : "ي ةملكنا غيرك". "  بعث إليهم المنذر يد وهم إلى طا ته،  وبوا ذلك،  حلف 

، وسار إليهم حتى يبلغ الدم الحضةض ر   إليهم،  إ  ظفر بهم  ليذبحن هم  لى قم ة جبل ذ وار ة  ي  س  المنذر لة  
   جمو ه  اقتتلوا قتاي  غديدا ، وانجل  الواقعة    هزلمة بير، وق تل بغر يثير، وذ سر يزلد ب  غرحبيل 

وادي،  ايل له لو صبب  الماا لوصل الدم إلى الالكندي،  ومر بهم  ذبحوا  لى جبل ذ وار ة   جعل الدم يجمد، 
   (.7)وذمر النساا ذ  ةحرق  بالنار" ،إلى الوادي ووصل الدم ، صبوا الماا

 
                                                           

 (.1/11)الحموي، " معجم البلدا "، . ( الةمامة، هو منزل  لى طرلق مية م  البصرة(1

 . 1/102م(، تحايق:  بد هللا الااض ، 1775هـ=1115، بيرو ، دار الكتب العلمةة، )2مج،  11   التارلخ"،  "الكاملاب  األثير،  2)

 م(.1799هـ= 1109، الااهرة، ميتبة الثاا ة الدينةة، )2ج،  1بذير الخطط واآلثار"،  "الموا ظ واي تبار( المارلزي، (3

(4(Philippe Ryfman، "La question humanitaire، histoire، problématique ; acteurs et enjeux de l'aide 

humanitaire international", (Paris) ellipses 1999,P28. 

، بيرو ، دار الكتب العلمةة، 1مج،  15األرب     نو  األدب"،  "نهاةة؛ النولري، 1/111سبق ذيره "،  "مصدراب  األثير،  (5)
 .15/101ةة وجما ة، تحايق: مفيد قمح ( ،م2001ه=1121)

ل . ( ذ وار ة ، بالضم. اسم ماٍا ذو جبل لبن  تمةم. قيل بناحةة (6  (.1/199)الحموي، " معجم البلدا "، البحر 

 .119-1/119   التارلخ"،  "الكامل( اب  األثير، (7
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 األسر وأسبابه: شروط-الثالثالمبحث 
وضع الفاهاا المسلمو  ثالثة غرو  لجواز ذسر غخ  ما، ذهمها ذ  ةيو  مااتال ، وذلك بعد 

لاةام االعودة النصو  الارآنةة، واألحاديث النبوةة، الت  ذوضح  ذدل التفاصيل، لما يجب  لى المسلمي  
 .    اتجاه األسرى  به    الحرب
 األسر في اإلسّلم:  شروط-األولالمطلب 

 :أساسية أن تتوافر فيه ثّلثة شروط ،أسر شخص ما اشترط فقهاَ اإلسّلم لجواز

لهذا يا  ل،سر، و  سوغ ا ال يجوز ذسر ذحٍد لم ةااتل المسلمي ،  الكفر وحده لةح م :أن يكون مقاتًّل  -أ
ُزواإذا ذ مَّر ذميرا   لى سرل ة، ذوصاه خيرا ، ثم قال-صلى هللا  لةه وسلم  -رسول هللا ِمِبا :" اغ   في ، َِّ  س 
ُزوا ِباّلِلَِّ، َكَفرَ  من َقاِتُلوا  َِّ، َسِبيلِ  ُثُلوا وال َتغ ِدُروا وال َتُغلُّوا وال اغ  ذا َوِليًدا، ُتُلواَتق   وال َتم  كَ  َلِقيتَ  وا   من َعُدوَّ
ِرِكينَ ال مُ  ُعُهم   ش  ، َوُكفَّ  منهم َفاق َبل   َأَجاُبوكَ  ما َفَأيَُّتُهنَّ  ِخَّللل  أو ِخَصالل  َثَّلثِ  إلى َفاد  ُهم  ُعُهم   ُثمَّ  َعن   إلى اد 

َّلِم، س  ، َوُكفَّ  منهم َفاق َبل   َأَجاُبوكَ  َفَِن   اإلِ  ُهم  ُعُهم   ُثمَّ  َعن  لِ  إلى اد  ُمَهاِجِريَن، َدارِ  لىإ َداِرِهم   من التََّحوُّ ِبر ُهم   ال   َوَأخ 
ُمَهاِجِرينَ  ما َفَلُهم   ذلك َفَعُلوا إن ُهم  إنَّ  ِهم   ِلل  ُمَهاِجِريَن، على ما َوَعَلي  ا َفَِن   ال  ُلوايَ  َأن   َأَبو  ِبر ُهم   منها َتَحوَّ  ُهم  إنَّ  َفَأخ 

َراِب  َيُكوُنونَ  ِلِمينَ  َكَأع  ِري  ال ُمس  مُ  عليهم َيج  ِري  الذي  َِّ  ُحك  ِمِنيَن، على َيج  َغِنيَمةِ  في لهم ُكونُ يَ  وال ال ُمؤ   ال 
 َِ ، َوال َفي  ٌَ ِلِميَن، ما ُيَجاِهُدوا َأن   إال َشي  ا ُهم   َفَِن   ال ُمس  َيَة، َفَسل ُهم   َأَبو   منهم َفاق َبل   َأَجاُبوكَ  م  هُ  َفَِن   ال ِجز 
، َوُكفَّ  ُهم  ا ُهم   َفَِن   َعن  َتِعن   َأَبو  ، ِباّلِلَِّ  َفاس  ذا َوَقاِتل ُهم  تَ  وا  نل  َأه لَ  َحاَصر  َعلَ  َأن   َراُدوكَ َفأَ  ِحص    َِّ  ِذمَّةَ  لهم َتج 
َعل   فّل َنِبيِاهِ  َوِذمَّةَ  َعل   َوَلِكن   َنِبيِاِه، ِذمَّةَ  وال  َِّ  ِذمَّةَ  لهم َتج  َحاِبَك، َوِذمَّةَ  ِذمََّتكَ  لهم اج  ِفُروا َأن   ُكم  َنَّ فَ  َأص   (1)ُتخ 
َحاِبُكم   َوِذَممَ  ِذَمَمُكم   ِفُروا َأن   من َأه َونُ  َأص  ذا َرُسوِلِه، َوِذمَّةَ   َِّ  ِذمَّةَ  ُتخ  تَ  وا  نل  ه لَ أَ  َحاَصر   َأن   َفَأَراُدوكَ  ِحص 
ِزَلُهم   ِم على ُتن  ِزل ُهم   فّل  َِّ  ُحك  ِم على ُتن  ِزل ُهم   َوَلِكن    َِّ، ُحك  ِمَك، على َأن  ِري  اَل  كَ َنَّ فَ  ُحك  مَ  َأُتِصيبُ  َتد    َِّ  ُحك 
 (.2)اَل  َأم   ِفيِهم  
ِرِكيَن َحي ثُ ﴿ قال تعالى: أن يكون المقاتل غير مسلم:  -ب ُتُلوا ال ُمش  ُهُر ال ُحُرُم َفاق  َش  َسَلَخ األ  َذا ان  ُتُموُهم  َفَِ  َوَجد 

َّلَة َومَتُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلهُ  َوُخُذوُهم   َصدل َفَِن  َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ ُصُروُهم  َواق ُعُدوا َلُهم  ُكلَّ َمر   ََّ َغُفوٌر  إنَّ م  َواح 
.  جعل الكفر سببا  ] 5التوبة:[﴾َرِحيمٌ  قال  ل،سر يزول سببه. ذي: وذسروهم؛ أل   األخيذ هو األسير يما مر 
 .(3)ي توسروهم وي تحصروهم" ،ذي اتريوهم وغونهم يان :"الغو 

                                                           
ه (1(  (.11/206، "العروح م  جواهر الااموح تاج")الزبيدي، . تخفروا، ن ا ض    ًهد 
ُاد  بد الباق  د.  ، دار إحةاا التراث العرب  ج، د.  ، بيرو ،5، "مسلم "صحةامسلم،  (2(  (.  1911حديث رقم )، تحايق: محمد  
 .2/115 ( ،م1779هـ=1119، بيرو ، دار الفير، )1ج،  5الادير"،  " تاالغويان ،  (3(
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ة، ومد  لحب  السةطر م ةي  ل الاتال  أن يكون سبب القتال إعّلَ كلمة   وهداية الناس إلى الحق: -ت
النفود، والتغف  ، والرغبة    سفك الدماا، ذو ايستةالا  لى الخيرا  الموجودة لدى الغعوب، ذو م  ذجل 

ذيلها يما ه  الحال    الحروب الت  يان  تنغب بي  األمم منذ ذقدم العصور حتى وقتنا  ،استعبادها وا 
 -   اإلسالم ي ةار  هذه الحروب، وي اآلثار المترت بة  ليها ومنها األسر،  اد جاا رجل إلى النب إالحاضر،  

انه،  م     والرجل ةااتل ليرى مي الرجل ةااتل للملنم، والرجل ةااتل للذ ًير، " اال:-صلى هللا  لةه وسلم 
َيا ِهيَ   َِّ  َكِلَمةُ  ِلَتُكونَ  َقاَتلَ  :" َمن  -هللا  لةه وسلم صلى-قال "سبيل هللال ُعل    .(1)َوَجلَّ" َعزَّ   َِّ  َسِبيلِ  ِفي ُهوَ فَ  ال 
 األسر في القانون الدولي: شروط-الثانيالمطلب 

ُرخة    اتفاقةة جنيف الثالثةنص     12 هـ=1169غوال  19)بغو  معاملة ذسرى الحرب الم
 :(2)وت تها الرابعة  لى ما ة   ماد   ،(م1717ذغسطح
أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذِ االتفاقية هم األشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفلات   -أ

 اآلتية، ويقعون في قبضة العدو:
ذ راد الاوا  المسل حة ألحد ذطراف النزاع، والميلةغةا  ذو الوحدا  المتطو  ة، الت  تغيل جزاا  م    -1

 هذه الاو ا  المسل حة. 
ذ ضاا حريا  المااومة المنظ مة،  هم ي  الوحدا  المتطو ة األخرى، بمو ، األخرى  ذ راد الملةغةا  -2

ذو خارج إقلةمهم، حتى لو يا  هذا اإلقلةم محتال ،  الذي  ينتمو  إلى ذحد ذطراف النزاع، وةعملو  داخل،
 لى ذ  تتو ر الغرو  اآلتةة    هذه الملةغةا ، ذو الوحدا  المتطو ة، بما  يها حريا  المااومة 

 المنظمة المذيورة:
ُوسةه. -ذ ُول    مر  ذ  ةاودها غخ  مس
 ذ  تكو  لها غارة مميزة محددة ةمي  تمييزها م  بعد. -ب
 جهر ا.ذ  تحمل األسلحة  - 
 ذ  تلتزم     ملةاتها باواني  الحرب و اداتها.  -ث

 .الذي  ةعلنو  وياهم لحيومة، ذو سلطة ي تعترف بها الدولة الحاجزة ذ راد الاو ا  المسلحة النظامةة -1
ي  ياألغخا  المدني   :األغخا  الذي  يرا او  الاوا  المسلحة دو  ذ  ةيونوا    الواقع جزاا  منها -1

 طام الطائرا  الحربة ة، والمراسلي  الحربي ي .الموجودي  ضم  ذ
حو   ،ذ راد األطام المالحة ة، بم   يهم الاادة -5 ومسا دوهم    السف  التجارلة، وذطام الطائرا   ،والمال 

 المدنة ة التابعة ألطراف النزاع.
                                                           

 (.  2759تحايق: مصطفى ديب البلا، حديث رقم ) ( ،م1799هـ=1109، بيرو ، دار اب  يثير، )1ج،   6البخاري"،  "صحةاالبخاري،  (1(
  .75م"،  1717آب  12اللجنة الدولةة للصليب األحمر الدول ، " اتفاقةا  جنيف  (2(
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ااومة الاوا  لم،  ند اقتراب العدو سيا  األراض  غير المحتل ة، الذي  ةحملو  السالح م  تلااا ذنفسهم -6
اللازلة دو  ذ  يتو ر لهم الوق  لتغييل وحدا  مسلحة نظامةة، غرلطة ذ  ةحملوا السالح جهرا ، وذ  

 . يرا وا قواني  الحرب، و اداتها
ولعل م  األهمةة بميا  الوقوف  لى البند الثان  م  المادة الساباة، وذلك إلميانةة ذ  تستفيد قوى   

هذا البند،    الضلط  لى ايحتالل )اإلسرائيل ( لال تراف باألسرى الفلسطينيي   المااومة الفلسطينةة م 
داخل السجو  )اإلسرائيلةة( يوسرى حرب، ينطبق  ليهم ما ينطبق  لى ذسرى الدول األخرى، وهو األمر 

  تعنى تالذي ةستد   العمل  لى تحاةاه بغيل، ذو بآخر، م  قبل المُسسا  الحاوقةة المحلةة، والدولةة ال
 باألسرى الفلسطينيي .

 كأسرى حرب بمقتضى هذِ االتفاقية: بالمثل فيما يليالمذكورون يعامل األشخاص  
، إذا رذ  دولة ايحتالل ضرورة  ،األغخا  الذي  يتبعو   -1 ذو يانوا تابعي  للاوا  المسلحة للبلد المحتل 

ة    باد  األمر ذثناا سير األ مال الحربةا تاالهم بسبب هذا اينتماا، حتى لو يان  قد تريتهم ذحرارا  
ُيا األغخا  بمحاولة  اغلة لالنضمام إلى  خارج األراض  الت  تحتلها، و لى األخ     حال قةام ه

والمغترية    الاتال، ذو    حالة  دم امتثالهم إلنذار يوجه إليهم باصد  ،الاوا  المسلحة الت  يتبعونها
 اي تاال.

غير و تستابلهم دولة محايدة ذالذي   ،ينتمو  إلى إحدى الفئا  المبينة    هذه المادةاألغخا  الذي   -2
   إقلةمها، وتلتزم با تاالهم بماتضى الاانو  الدول ، مع مرا اة ذةة معاملة ذكثر مالامة قد ترى  محاربة

(، 10( م  المادة )5رة )(، والفا15( و)1(، و)9هذه الدول م  المناسب منحها لهم، وباستثناا ذحيام المواد )
(، واألحيام المتعلاة بالدولة الحامةة  ندما تكو  هناك  القا  سةاسةة 126(، و)72(، و)69-59والمواد )

بي  ذطراف النزاع، والدولة المحايدة ذو غير المحاربة المعنةة، ذما    حالة وجود هذه العالقا  السةاسةة، 
ُيا األغخا  بممارسة المهام الت  تاوم بها الدولة الحامةة  إنه ةسما ألطراف النزاع الت  ينتم  إل يها ه

 ،إزااهم بماتضى هذه ايتفاقةة دو  اإلخالل بالواجبا  طباا  ل، راف، والمعاهدا  السةاسةة، والانصلةة
 والذي  ةطلب إلى هذه الدولة ا تاالهم و اا  للاانو  الدول . 

د في المادة) ينياةوالد الطباية،اد الخدمات ال تؤثار هذ المادة بأيا حال في وضا أفر  -أ ( 33كما هو محدا
 :تاليالتي تنصا على المن هذِ االتفاقية 
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رو  ذسرى ي ة عتب ،هم الدولة اآلسرة لمسا دة ذسرى الحربيتسبا ذي ال ،ةوالدينة   ،ةة" ذ راد الخدما  الطب  
يما تمنا لهم  ،ةولهم مع ذلك ذ  ينتفعوا يحد  ذدنى بالفوائد والحماةة الت  تاض  بها هذه ايتفاقة   ،حرب

 .(1)"جمةع التسهةال  الالزمة لتادةم الر اةة الطبةة والخدما  الدينةة ل،سرى 

 بين أسباب األسر في الشريعة اإلسّلمياة والقانون الدولي: مقارنة-الثالثالمطلب 
؛ ذلك ذ   " اإلسالم إ   نظرة ا  األسر  قي دإلسالم إلى ذسباب األسر تختلف  نها    النظام الوضع  
ا،   ذسبا ويل  واحد منها متعلق بموضوع معي  ،  منها ما يتعلق بالدي ،  ب ثالثة ي بد  م  توا رها جمةع 

ومنها ما يتعل ق بالعالقة الاائمة بي  المسلمي  وغيرهم، ومنها ما يتعلق بالنة ة.  متى ما اختل  واحد م  هذه 
 .   (2)األسباب يا  األسير حينئٍذ غير معتبر  ةما لو وقع"

ين ي     ضع   يونجد ذ   الفاه اإلسالم  والنظام الو     The Military) العمليات الحربياةحظا الم ع 

Experience)   مم   تجري  ليهم ذحيام األسرى متى ظفر بهم، غير ذ   النظام الوضع   اغتر  ذ  ةيو
ُيا األغخا  تصرلا م  الاوا  المسلحة الت  يرا اونها، والت  ت   دهم ببطاقة غخصة  ز  لدى ه ة لهذا و 

الفاه اإلسالم   لم ةغتر  ذلك،  متى ظفر المسلمو  بعدو هم،  الذي ةسري  لى المااتلي  اللرض، ذم ا 
ةسري  لى غيرهم م  المرا اي  لهم؛ أل   " المبدذ الذي ينطلق منه الفاه اإلسالم   لتطبيق ذحيامه    هذه 

ُيا، سواا يا  بمحض إرادتهم ذو بمغاريتهم ل ع دولهم    حربها مالناحةة هو العداوة، وقد وجد     ه
المسلمي ،  ف  يلتا الحالتي  اكتسب وصف العداوة؛ إذ لةح م  المعاول ذ  تجري ذحيام األسر  لى 

ه    ألنه لم يرخ   ل ؛ألنه مرخ   له بالدخول    الحرب م  قبل دولته، وي تجري  لى اآلخر ؛غخ 
 .  (3)ذلك"

  األسير في اإلسّلم:  حماية-الراباالمبحث 
ا  بسةطة منه، انبثق نور جديد هد ه األسمى:" إخراج هذا الواقع األلةم الذي  رضنا جزئة      خضم   

العباد م   بادة العباد إلى  بادة رب  العباد، وم  جور األدةا  إلى  دل اإلسالم، وم  ضيق الدنةا إلى 
 .(4)سعة الدنةا واآلخرة"

 
 

                                                           

قانو  الحرب"،  ،"محمد  بد الجواد الغرلف؛ 110م"،  1717آب  12( اللجنة الدولةة للصليب األحمر الدول ، "اتفاقةا  جنيف (1
 105-106. 
 .17( صالا  بد العزلز التولجري، "ذحيام األسرى"،  (2
 .50السابق"،   "المرجع( صالا  بد العزلز التولجري، (3
، بيرو ، 7ج،  11والنهايـــــــــــــة"،)ينظر: اب  يثير، " البداةة . ( ه   بارا  للاائد المسلم ربع  ب   امر قالها ذمام قائد الفرح رستم(4

 (.  9/17م(، 2005هـ=1126دار المعارف، )
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 النبي صلى   عليه وسلم في تعامله ما األسرى: إنسانية-األولالمطلب 
يا  طابعها األسمى هو الحفاظ  لى حةاة اإلنسا ، -صلى هللا  لةه وسلم  -إ   غزوا  الرسول 

والرغبة    دخول الناح دي  هللا، ولم تك  هذه اللزوا  تهدف إلى الاتل، والتدمير، واإلذيل ذو النهب، 
نما ذوجد النب    لي  واآلخرل ، وا  هذا - لمصلى هللا  لةه وس -والسلب يما ه  السمة اللالبة  لى حروب األو 

المنهج الحضاري، والنالة الجديدة    حةاة البغر الت  ي يرقى إلى مستواها األسمى إي نب   مرسل ميل ف 
ا،   بتطبيق غرلعة  ل  حةاة النب   صلى هللا  لةه وسلم مع ذصحابه ومع مخالفةه ذةض   لى البغرلة، وي 

  وجهه الغرلف ة ضرب وةسيل الدم منه يان  رحمة تسمو  ول األحااد والضلائ  والمح ، حتى لم ا يا
ُعوُهم  ِإَلى َربِاِهم  :"  ةاول َه َنِبيِاِهم  َوُهَو َيد  ُبوا َوج  ٌم َخضَّ ِلُح َقو  َف ُيف  ولاد تجل  معان  اإلسالم السامةة  ،(1)"؟ َكي 

   ما ةوت :   معاملة األسرى  ة
 الذين ال يجوز أسرهم: األشخاص-األولالفرع 
 (2)اإلسالم ذسر المستومني ، ومنهم الرسل المبعوثو  م  قبل بلدانهم، والدبلوماسيو  ي يجوز      

ضرورة م  قبل حيوماتهم إلى دولة ذخرى؛ ل و  األغخا  المبعوث :الذي  ةمث لو  دولهم، والمراد بالدبلوماسيي 
سائل ذم يان  لنال الر  ذم اجتما ة ة، ذم  ادة ة، تبادل المصالا بينهما، سواا يان  هذه المصالا تجارل ة،

 مثيل الدبلوماسيوالت،" بالدبلوماسيا ال ، وهو المسم ى    العصر الحاضر س  بي  الدول،  إ  الجمةع ةعتبرو  ر  
((Diplomatic Missions معرو ة منذ استار  الجما ا  اإلنسانةة  لى ذقالةم محدودة   ادة قدةمة

 -لرسول اد يا  ا :ذما ذصلها    اإلسالم ،اليونا  والروما   ند مصر الفر ونةة، ولدى الهند الادةمة، وذةام
،  -صلى هللا  لةه وسلم  ساا، حيث بعث بيتب إلى يسرى، وقةصر، والنجاغ   يبعث الرسل إلى الملوك والُر

ك  معرو ة الدائم،  لم ت التمثيل الدبلوماس وملك اللساسنة بالغام، والماوقح صاحب اإلسيندرلة، ذما  يرة 
  .(3)"اإلسالم    صدر

 
 

                                                           

، بيرو ، دار الجبل، 1ج،  6النبوةة"،  "السيرةاب  هغام:  ( ؛1971، حديث رقم )1066،  1البخاري"، ج "صحةا( البخاري، (1
ُوف سعد،  ( ،م1771هـ=1111)  .1/29تحايق: طه  بد الر

يلمة يونانةة األصل، استخدم  منذ  هد اإلمبراطورلة الرومانةة، ويان  تعن : مهم ة حفظ الوثائق الت  تتضم   ( الدبلوماس ، (2
دلول اللفظ حتى ث م تطور م ( ، ليها باسم )الدبلوما  رف الاائمايتفاقة ا  الخارجةة، ويان  تلك الوثائق تعرف باسم )الدبلوما( و   

م(، 1769هـ=1199النهضة العربةة، ) الااهرة، دار، 1مد  طةة هللا، " الااموح السةاس "،  )ينظر: ذح. غمل اليوم  دة معا ٍ 
 611 .) 

 .126الحرب"،   "ذثار( وهبة الزحيل ، (3
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ذالله: النهي-الثانيلفرع ا  عن ضرب األسير وا 

   ضرب األسير الذي قبض  لةه قبل غزوة بدر  ذصحابه-وسلمصلى هللا  لةه -نهى النب   
لارلش  يهم غالما ،  (1) راوةةوسعد يلتمسو  له الخير ببدٍر،  وصابوا  ،والزبير ،الكبرى،  ندما ذهب  ل   

بعثونا نسايهم  " نح  سااة قرلش االوا:قائم ةصل    سولوهما  وهو-هللا  لةه وسلم  صلى-النب  وتوا بهما 
ليخبروهما    ذب  سفةا ،  ااي:" نح  ألب  سفةا .  تريوهما.  ؛وضربوهما ،م  الماا"  يره الاوم خبرهما

ذا كذاباكم تقاكم ضربتموهما، :" إذا صدا صالته قال م -وسلمصلى هللا  لةه -ولم ا  ر  النب     ،(2)ركتموهما"وا 
- صلى هللا  لةه وسلم-رذى  وامتها  األسرى،  اد ،تعذيب   -وسلمصلى هللا  لةه -يما نهى النب  

ًلظة موقو ي     العراا    ظهيرة يوم ذسرى  ب ا المسلمي  الميلَّفي  بحراس يهود بن  ق ر  :" همتقائظ،  اال مخاط 
ِهم  َحرَّ  الَ  َمُعوا َعَلي  َّلِح، َوَقيِاُلوُهم   َتج  ِس َوَحرَّ السا م  ُقوُهم  َحتَّى الشَّ ُرُدوا َواس   .(3)"َيب 

 األسرى والوصية بهم: إطعام-الثالثالفرع 

 :باألسرى خيرا  متبعا  التوجةه الارآن      قوله تعالى-صلى هللا  لةه وسلم  -ذوصى النب  
ِكيًنا ﴿ ِه ِمس  ًَ َواَل إنَّ (8)َوَيِتيًما َوَأِسيًراَوُيط ِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِا ُكم  َجزَا ِه  َِّ اَل ُنِريُد ِمن  َما ُنط ِعُمُكم  ِلَوج 

ًيرٍ  ]9، 8اإلنسان: [  ﴾ُشُكوًرا ًيرٍ  هذخة -و   ذب   زلز ب    م  ى ين      األسار  "قال: -مصعب ب    م 
ُصوا-صلى هللا  لةه وسلم-  اال رسول هللا "يوم بدر َتو  ًرا ِباأَلَساَرى  :"  اس  َصارِ  ِمنَ  َنَفرل  يف َوُكن تُ  "َخي   ،اأَلن 
ُموا إذا َوَكاُنوا ُهم   َقدَّ ََ ُهم   َغَدا ََ رَ  كلواأ َوَعَشا زَ  طعمونيأو  التَّم  صلى   عليه  -  َِّ  رسول ِبَوِصيَّةِ  ال ُخب 
"  -وسلم   .(4)ِإيَّاُهم 

 الشفاعة في األسر: قبول-الراباالفرع 

ة، ذهم ها مواقفترجع هذه    ،الساباة، ومدى وقو هم مع المسلمي  األسرى  الغفا ة إلى ا تبارا   د 
:" لما يا  يوم بدر وج ا باألسارى" --ة، قال  بد هللا ب  مسعود وتعاطفهم معهم ذثناا المرحلة المية  

َِ  في َتُقوُلونَ  " ما:-وسلمصلى هللا  لةه - قال رسول هللا ََساَرى؟" َهُؤاَل ة  اال   ذير    الحديث األ  قص 
َفِلَتنَّ  :" ال- صلى هللا  لةه وسلم – رسول هللا َل  إالَّ  َأَحدٌ  منهم َين  ِب  أو ِبِفَدا . قال  بد هللا ب  "ُعُنقل  َضر 
ًعت ه  ي ًذي ر  إي سهيل ب  بةضاا،  رسول  :  ال : ةا - -مسعود م  ي     :قال سالم،اإل  إ ن    قد س    س 

                                                           

و ى الب عير  الماا  (1  (.19/171)الزبيدي، " تاج العروح م  جواهر الااموح"، . ( راوةة، م   ر 
 .2/91التارلخ"،     "الكامل( للمزلد ينظر اب  األثير، (2

 "يتاب؛ الواقدي، 2/571يتاب السير الكبير"، د.  ، الااهرة، معهد المخطوطا ، تحايق: صالح الدي  المنجد،  "غرح( الغيبان ، (3
 .2/19تحايق: محمد  بد الاادر ذحمد  طا،  ( ،م2001هـ= 1121، دار الكتب العلمةة، )، بيرو 1،  مج2، الملازي"

تحايق: حمدي ب   بد المجيد السلف ،  ( ،م1791هـ=1111، الموصل، ميتبة الزهراا، )2مج،  25الكبير"،  "المعجم( الطبران ، (4
 . ولبدو م  خالل هذا الن  ذ   الخبز ذهم  م  التمر    ذلك الوق ؛ لندرته وتوا ر التمر بي  الناح.22/171
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ل   :قال ،-صلى هللا  لةه وسلم  -رسول َّللاَّ   ف  ذ ً  ت ا ع     ار ةن م   ما ر ذ ًيت ن      ي ًوٍم ذ ًخو  ج   َّ ح 
ن       ذلك اًلي ًوم   م اا  م  لَ  :" إالَّ - صلى   عليه وسلم - رسول هللا اال  ،السَّ َضاَ بن ُسَهي   :قال .(1)"َبي 

ن ز ل   ضِ َما َكاَن ﴿ اًلا ًرآ    و  َر  َرى َحتَّى ُيث ِخَن ِفي األ   ].67األنفال:[ ﴾ِلَنِبيال َأن  َيُكوَن َلُه َأس 

خّلَ سبيله إذا أسلم: إعطاَ-الخامسالفرع   حرية االختيار لألسير وا 

ق    ذلك، ايختةار المطلحق ، بل يا  يترك له الدين  كره  لى تليير معتادهذ   عهد ذ  ذسير الم ة  
  حة ا  للمغريي  اسمه  را  ب بعي ٍ  ذ ت    -وسلمصلى هللا  لةه - ، ذ   النب --ب  ذب  طالب   ع   ل َّ 

ل  صاح: ةا معغر األنصار، ذ قتل وذنا ذغهد ذ  ي إله إي هللا وذ   محم دا  رسول هللال  ومر ت  اً  ومر به ذ  ة  
 إلى مِكُلهُ نَ  من م  ِمنكُ  إنَّ  :-صلى هللا  لةه وسلم- سبيله، ثم قال  خل ى-وسلمصلى هللا  لةه - به النب 
ُهم   ،مإيماِنهِ    .(2)حيَّاَن" بنُ  ُفراتُ  ِمن 

 ةه حيث ذصبا  ةما بعد م  خةار الصحابة  -صلى هللا  لةه وسلم -النب ولاد صدل ةاي     
   لةه وسلمصلى هللا - ، وهو الذي سي ره النب -صلى هللا  لةه وسلم - النب المجاهدي ، " ويا  ةلزو مع 

، وم  غواهد هذا المنهج قصة ث م ام ة  ًب   ذ ث اٍل سي د بن  (3)"ذ اب  ك  الً  مة  ل  يً س  إلى ثمامة ب  ذثال    قتال م  -
صلى هللا  لةه -ويا  قرر ذ  ةوت  المدينة لةاتل، رسول هللا  -ن ًجدٍ  خيل المسلمي  ق ب ل  حنةفة  ندما ذسرته 

اا ً   -وسلم د  به    ج  و ار ي اًلم ًسج  ار ل ٍة م  س  ب ط وه  ب س  ر ج  إلةه رسول َّللاَّ   ،ذسيرا ،   ر   -صلى هللا  لةه وسلم-  خ 
ك  ةا ث م ام ة  " : اال ًند  اذ ا    ًند ي ةا محم  " : اال ل"م  ًير   مٍ  إ ً  ،ن د خ  اك رو ا  ً  ت نً  ،ت ًات ًل ت ًات ًل ذ ا د  ًم  لى غ  ًم ت ًنع   ،ٍ ع 

نً  ًئ   و ا  ً  ي  ًل ت ًعط  منه ما غ  ه  رسول َّللاَّ   ".   ت ر لد  اًلم ال    س  يا  ب ًعد  اًلل د   حتى-سلمو صلى هللا  لةه -  ت ر ي 
ك  ةا ث م ام ة  " : اال ًند  اك رٍ  ،ما قل  لك"  :قال ل"ما    ًم  لى غ  ًم ت ًنع  مٍ و ا  ً  ت ًات ًل ت ًات ًل ذ   ،إ  ت ًنع  ًن    ،ا د  و ا  ً  ي 
ًئ   ت ر   ًل ت ًعط  منه ما غ  ه  رسول َّللاَّ   ".لد  اًلم ال    س  م اذ ا  :" اال ،يا  م  اًلل د   تىح-وسلمصلى هللا  لةه -  ت ر ي 

ك  ةا ث م ام ة   ًند  ًند ي ما قل  لك :" اال ل".   اك ر ،   ًم  لى غ  ًم ت ًنع  مٍ و ا  ً  ت ًات ًل ت ًات ًل ذ   ،ٍ إ  ت ًنع  ًن   ت ر لد   ،ا د  و ا  ً  ي 
ًئ    ًل ت ًعط  منه ما غ    اًنط ل ق  إلى ن ًخٍل  "ذ ًطل ا وا ث م ام ة   :"-صلى هللا  لةه وسلم- اال رسول َّللاَّ   ".اًلم ال    س 
ل   د    اًغت س  د ،ق ر لٍب م  اًلم ًسج  د  ذ ً  ي  إ ل ه  إي هللا و ذ ًغه   :" اال ،  ث مَّ دخل اًلم ًسج  ول ه   إ َّ  د  ذ ًغه  ر س  ه  و  ًبد  ا    مَّد   .م ح 

ل    وهللا ما يا   لى األرض و ًجهن ذ ًبل ض  إل    ،دةا محم   وه  ي  ًجه ك  ذ ح بَّ اًلو ج  ًجه ك    ا ًد ذ ًصب ا  و  ا إل   م  و   ،ه 
                                                           

و ، دار إحةاا التراث العرب ، تحايق: ذحمد محمد غاكر وآخرو ، ج، د.  ، بير 5الصحةا سن  الترمذي"،  "الجامعالترمذي:  (1)
 (.  1091، حديث رقم )5/291

 "الجامعالارطب ،  ( ؛16611، حديث رقم )1/116ج، د.  ، مصر، مُسسة قرطبة، 6اإلمام ذحمد ب  حنبل"،  "مسند( اب  حنبل، (2
 . 19/51تحايق: هغام سمير البخاري،  ( ،م2001هـ=1121ألحيام الارآ "، د.  ، الرلاض، دار  الم الكتب، )

تحايق:  ادل  ( ،م1776هـ=1119ج، د.  ، بيرو ، دار احةاا التراث العرب ، )9اللابة    معر ة الصحابة"،  "ذسد( اب  األثير، (3
 .1/161ذحمد الر ا  ، 
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يٍ  ذ ًبل ض   ين ك   إلىوهللا ما يا  م  د  ل  ه   ،م  د  ي   ي  ين ك  ذ ح بَّ الد   ما يا  م  ب ل ٍد ذ ًبل ض   وهللا ،إل      و ًصب ا  د 
ك   إلى ا إل    ،م  ب ل د  ل  ه  د  ي  ذ ًتن   وذنا ذ ر لد  اًلع مً  ا  َّ و   ،  و ًصب ا  ب ل د ك  ذ ح بَّ اًلب ال  ًيل ك  ذ خ  اذ ا ت ر ى خ  ر ه   ل"ر ة    م    ب غَّ

ة  قال له ق ائ لن  لم   ،ذ ً  ة ًعت م ر   و ذ م ر ه  -وسلمصلى هللا  لةه -رسول َّللاَّ   م  م يَّ ب ًو   ذ   :ا ق د  ل ك ن     : اال لص  ي  و 
ًنط ٍة حتى ة ًوذ   ي-وسلمصلى هللا  لةه -هللا مع رسول  ذ ًسل ًم    بَّة  ح  ًم م  اًلة م ام ة  ح      يها رسول وهللا ي  ة ًوت ةي 
  .(1)صلى هللا  لةه وسلم"َّللاَّ  

 الجماعي عن األسرى: العفو-السادسالفرع 

ار ة : الميل لجانب العفو، والمس-هللا  لةه وسلم صلى-النب هذا هو المنهج المسةطر  لى غزوا  
ةمانهم بعيدا     ايستة ،   إسالمهم طمعا   ؛إلى التئام جروح مخالفةه ذرضهم، الا  لى سباةاهم، وذموالهم و وا 

-هللاسمع الناح بزواج رسول  لم ا-معنامر   يما-المصطلقوم  الغواهد  لى هذا ما حدث    غزوة بن  
م  جولرلة بن  الحارث رض  هللا  نها، قام الناح برد  األسرى، واللنائم ألصحابها، -هللا  لةه وسلم  صلى

 وتبع ذلك إسالم ذبيها الحارث ب  ضرار، وقومه، وهذا هو الهدف األسمى م  الحرب. 
   ست ة -صلى هللا  لةه وسلم  -م(  فا رسول هللا610-هـ9) و   غزوة حني  والطائف    السنة

و د قبيلة  حي  جااه -صلى هللا  لةه وسلم-آيف ذسير م  النساا، واألطفال، والرجال؛  اد قام رسول هللا 
 َن،َتَرو   من َمِعي نَّ إ:" -صلى هللا  لةه وسلم -هواز  مسلمي   سولوه ذ  يرد  إليهم ذموالهم، وسبيهم،  اال لهم

َدُقُه، إليَّ  الحديث َوَأَحبُّ  َتاُروا َأص  َدى َفاخ  نِ  ِإح  َماَل، ِإمَّا الطَّاِلَفَتي  مَّا ال  َي، َواِ  ب  َتأ َني تُ  كنت دوق السَّ  ،(2)"ِبِهم   اس 
- النب  إ َّ  لهم ت ب يَّ    ما ل ،الطَّائ ف   م  ق ف ل   حي  ل ًيل ة     ًغر ة   ب ًضع   اًنت ظ ر ه مً  -صلى هللا  لةه وسلم- ويا 

ًير   صلى هللا  لةه وسلم بً  ن ًخت ار   اإنَّ     قالوا ،الطَّائ ف ت ًي    إ ًحد ى إي إ ل ًيه مً  ر اد ٍ  غ  صلى هللا  لةه - النب    ا ام   ي ن اس 
َواَنُكم   فَنا  َبع دُ  َأمَّا :قال ث مَّ  ،ذ ًهل ه   هو ب م ا َّللاَّ    لى   و ًثن ى الناح    -وسلم نِاي َتاِلِبينَ  ناجاؤو  ِإخ   َأن   رأيت َواِ 
ِهم   َأُردَّ  ، ِإَلي  َيُهم  ُكم   َأَحبَّ  َفَمن   َسب  ، ذلك ُيَطيِابَ  َأن   ِمن  َعل  َيف   ِإيَّاُِ  ُنع ِطَيهُ  حتى َحظِاهِ  على نَ َيُكو َأن   َأَحبَّ  َوَمن   َفل 
لِ  من َُ  ما َأوَّ َنا   ُيِفي َعل َعَلي  َيف  ِري  اَل  اإنَّ  :"قال ،ذلك ط يًَّبن ا الناح  اال ،ً َفل  ُكم   ِذنَ أَ  من َند  ، لم ِممَّن   ِمن   َيأ َذن 

ِجُعوا َفاَ  حتى َفار  َنا َير  َرُكم   ُعَرَفاُؤُكم   ِإَلي  ع   "َأم  مً  الناح   ر ج  لَّم ه  ُ ه مً    ي  ع وا ث مَّ  ،  ر   ا صلى هللا  لةه - النب  إلى ر ج 
وه   ،-وسلم مً إنَّ    و ًخب ر  ن وا ط يَّب وا ه  ذ ا ،و ذ ذ  ًب       ب ل ل ن ا الذي   ه  ه و از     س 

(3).  
ة ةستعطفو  قلب رسول هللا    ليهم-وسلمصلى هللا  لةه -و   صورة م  صور الرحمة، والمود 

 ةاولو :" ةا رسول هللا، إن ما    الحظائر  م اتك، وخايتك، وحواضنك الالت  ي   ةيفلنك.  خي رهم رسول 

                                                           

 (.2271، حديث رقم )1/1196(؛ مسلم: "صحةا مسلم"، 197، حديث رقم )1/197البخاري"، ( البخاري، "صحةا (1
 (.2191، حديث رقم )2/910( البخاري، "صحةا البخاري"، (2
 .2/979( البخاري، "المصدر السابق"، (3
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، وذصبا رئةح (1)ذبنائهم، ونسائهم وبي  ذموالهم،  اختاروا ذبنااهم، ونسااهم" بي -وسلمهللا  لةه  لىص-هللا
صلى هللا  لةه -معه، ولنا ا  نه،  اد بعث  ةااتل-وسلمصلى هللا  لةه -هذا السب  الذي حارب رسول هللا 

ة وأعطيته مال ،وماله أهله رددت عليه :" إن أتاني مسلًمامالك ب   وف رئةح هواز  قائال   إلى-وسلم
،  وسلم وحس  -صلى هللا  لةه وسلم-.   و خبر مالك بذلك  خرج م  الطائف سر ا ، ولحق برسول هللا (2)بعير"

 . (3) يربعقومه،  و طاه ذهله وماله ومائة   لى-هللا  لةه وسلم  صلى-هللاإسالمه، واستعمله رسول 

 الجرحى والمرضى من األسرى: معاملة-الثانيالمطلب 

تي  تهدف يل  قو ة منها إلى اينتصار  لى  طالما ظل   الحرب إحدى وسائل الصراع المسلا بي  قو 
األخرى، و رض إرادتها  ليها، وتبل  الدول م  التجائها إلى العنف تحطةم مااتل  الطرف اآلخر إلى المدى 

ُيا المااتلو  غير قادرل رحهم،    لى مواصلة الاتال، وتحايق هذه اللاةة: إم ا باتلهم، ذو جالذي ة ًصب ا   ةه ه
، اقتضى تغرلع الاتال  ةه السير بالد اع، والهجوم  ذو ذخذهم ذسرى حرب،  إننا نجد ذ   اإلسالم دي   مل  
حتى تنجل  المعرية، وتضع الحرب ذوزارها، وي ةصا إ  يترك الضرب والطع  لخداع  دو  ماكر يتصن ع 

د هد ه إلى صدور المسلمي ،  إ   الحرب خد ة. قال تعالى:المر  َأيَُّها الَِّذيَن  ا﴿يَ  ض، ذو يجرح نفسه، ثم  ةسد 
ِفُروا َجِميًعا﴾ ِفُروا ُثَباتل َأِو ان  َرُكم  َفان     ]. 71النساَ:[ مَمُنوا ُخُذوا ِحذ 

، ومرضاه ذحس  وذر ق  إذا اطمو   المسلمو  إلى الظفر، والنصر  ال ما نع م  معاملة جرحى  العدو 
معاملة. قال اإلمام الغا ع :" لو جاز ذ  ةعاب قتل م   دا الرهبا  بمعنى ذنهم ي ةااتلو ، لم ة ًات ل األسير 

 . (4)وي الجرلا المثب "
م النب    رائعة لصةانة يرامة المرذة    الحروب ملايرة تماما   صورة-وسلمصلى هللا  لةه -وقد 

صلى  -.  اد نهىوايسترقالالساباة لإلسالم، حيث يان   رضة لالغتصاب، واإلهانة،  لممارسا  األمم
   اي تداا  لى ذ راض مخالفةه م  المغريي ،  اد ذكرم ابنة حاتم الطائ ، واسمها سف انة -هللا  لةه وسلم 

تعرض  له،   -مصلى هللا  لةه وسل- ندما رآها    السب ، ويان  قد ذ نزل  بميا  ةم ر به رسول هللا 
، م   هللا  لةك"  اال  د  عل   ال :" ق-صلى هللا  لةه وسلم-وقال : "هلك الولد، وغاب الرا د  امن    ل  

تعجل  بخروج حتى تجدي م  قومك م  ةيو  لك ثاة حتى ي ب ل ل ك  إلى بالدك" وذقام  حتى قدم رهط م  
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، ويا  ذلك سببا  (1)، وذ طاها نفاة،  خرج  معهم"وحملها -صلى هللا  لةه وسلم -قومها،  يساها رسول هللا
ل"     ودة ذخيها   د ي  مسلما ، وذصبا له غو      توح اإلسالم األ و 
(2)    . 

ًلر ل ة بن  الحارث رض  هللا  نها و  ر ً  ج   يان  إحدى سباةا غزوة بن  المصطلق سنةو ، وذ س 
ها م(629هـ=5) المسلمو  األسرى يرامة لهذا الزواج، الذي ارتا   وذطلق-وسلمهللا  لةه  صلى-، ثم تزوج 

ُمني بسببه جولرلة إلى مستوى ذم ها   بن  حي  ب  ذخطب  صفةة-هللا  لةه وسلم  صلى-وتزوج، (3) الم
هللا  لةه وسلم  صلى- و تاهام(، 627هـ=9رض  هللا  نها، حيث وقع     السب     غزوة خيبر سنة )

ُمني ، وه  ما زال  قرلبة العهد وتزو جها-  .(4) باليهودةة، ور عها إلى مستوى ذمها  الم
ها ذحد إذا يان  متزو جة قبل ذ  تستبر  األرحام،  ومم ا يجب العلم به ذ   ذةًّا م  هذه األسيرا  ي ةمس 
إي إذا يان  بير ا،  م  الممي  ذ  ةفك ذسرها بمياتبة، ذو م    ليها مم   وقع     سهمه، ولم تك  حروب 

، بل  تداا  لى النساا واغتصابه هذا العصر تغهد همجةة اي مثل حروب-وسلمصلى هللا  لةه -النب  
يان  هذه الممارسة ذبعد ما تكو     مجتمع مسلم ةاوده رسول غايته الطهر، والعف ة وتكرلم اإلنسا ،  لذلك 

.-صلى هللا  لةه وسلم -ذباح لهم النب   دة الزواج م  األسيرا ، وذوصى بحس  معاملته       مواط  متعد 

 النبيا صلى   عليه وسلم في التعامل معهم: الملوك وطريقة أسر-الثالثالمطلب 

إذيل ملك، ذو رئةح قبيلة، ذو انتزاع ملك ذحد، ذو  -صلى هللا  لةه وسلم -لم ةي  م  مااصد النب   
سلب ذموالهم، ذو سب  نسائهم؛ إن ما يا  الاصد األسمى الذي يبدو م  مجموع سيرته هو الرغبة الكبرى    

كراه ا، وهو ما تحاق  عال  ي قوي  وم   الغواهد  إسالم الناح، ودخولهم    دي  هللا طوا ةة، وحب ا  ي إجبارا ، وا 
 إلى ذكيدر ب -  -خالد ب  الوليد -صلى هللا  لةه وسلم-الت  تدل   لى هذا المنهج حينما بعث النب  

 وسلم،  -صلى هللا  لةه وسلم -،  وخذه ذسيرا ، وقدم  لى رسول هللا (5) بد الملك الك ًندي ملك دومة الجندل
 .(6)ويتب له، وألهل دومة الجندل يتابا "
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طائ  :"  ودة  دي ب  حاتم ال-هللا  لةه وسلم صلى-النب وم  غواهد هذا المنهج وذصالته    د وة 
وذنا  (1) رباعالمذحد سادا  العرب    الجاهلةة، حيث تكل م    نفسه  اال: ين  ملك قبيلة طي ئ آخذ منهم 

كو  إلى الغام م  اإلسالم، وقل :" ذ هرب -هللا  لةه وسلم  صلى-ان ،  لم ا قدمً  خيل رسول هللا نصر 
 ند ذهل دين ".  بينما ذنا بالغام إذ جاا  ذخت  وذخذ  تلومن   لى تريها وهرب  بوهل  دونها، ثم قال  
ل :" ذرى ذ  تلحق محم دا  سرلعا ،  إ  يا  نبةا  يا  للسابق  ضله، وا   يا  ملكا  ين      ز  وذن  ذن . 

 يحل ال وهو ،المرباع عدي يا تأخذ :" إنك اال ل -صلى هللا  لةه وسلم -قال:"  ادم   لى رسول هللا 
 حتى يهمف المال ليفيضنا  و  ،عدونا وكثرة حاجتنا من ترى  ما اإلسّلم من يمنعك إنما ولعلك ،دينك في
 تخاف ال تالبي هذا تزور حتى بعيرها على القادسية من تسير بالمرأة لتسمعن وو  ،يأخذِ من يوجد ال
 وقد البةض ورالاص رذي   اد  وسلم  قال:" .فتحت وقد بابل من البيض بالقصور لتسمعن وو  ،  إال

 ةابله ي حتى لمالا لةفةض    الثالثة لتكون  ،ووهللا هللا، إي تخاف ي البي  إلى تخرج المرذة ورذي    ت ح  ،
  .(2)ذحد"

 األسرى: فداَ-الراباالمطلب 

الفداا    اإلسالم لاصد ملنم دنيوي قط ، بل يا  الدا ع األكبر هو استبااا الرجال حتى لم ةي    
ل حديث  داا    تارلخ اإلسالم يا  قبل غزوة بدر الكبرى    السنة  ةيرمهم هللا باإلسالم، واإلةما ، وذو 

روا  ثما  م(،  اد " ذس621هـ=2   السنة ) --م(    سرلة الصحاب   بيد هللا ب  جحش621-هـ2)
، الفداا-وسلم صلى هللا  لةه-ب   بد هللا، والحيم ب  يةسا ، وبعث  قرلش     دائهما، وقبل رسول هللا 

ة ولم ةسلم"  وسلم الحيم ب  يةسا ، وذم ا  ثما  ب   بد هللا  ما  بمي 
(3). 

ةال  صثم  حدث  معرية بدر الكبرى الت  ذ سر  يها  دد يبير م  المغريي ، ويا  م  ضم  تف  
الفداا جوانب إنسانةة  مةاة، تعب ر    التر ع    بوا ث اينتاام والاتل، وذلك  لى  يح ما ةحدث    

لى هللا  لةه ص-الحروب الادةمة والحديثة، ويا     األسرى ذبو العا  ب  الربةع زوج زلنب بن  الرسول 
، وذمانة وتجارة، وهو اب  -وسلم ة  ماي  ى هللا صل-ذخ  السي دة خديجة زوج النب  ، ويا  م  ذكثر رجال مي 

:"  لم ا بعث  قرلش     داا األسرى، بعث  زلنب     داا ذب  العا  زوجها باالدة لها يان  - لةه وسلم
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ُتم  َرأَ  نإ:" ، رل  لها رقة غديدة وقال-صلى هللا  لةه وسلم-خديجة ذدخلتها معه،  لم ا رآها النب    ُتط ِلُقوا نإ ي 
وا َأِسيَرَها لها َعُلوا "مالها  عليها َوَتُردُّ ول   ةا نعم   ا ال وا:" (1)َفاف  وا   و ًطل ا وه   َّللاَّ ، ر س  ر دو   .(2)لها" ذيال  ليها و 

 األسير: فكاك-الخامسالمطلب 

إ  المبادرة بفياك األسير المسلم طا ة، وقربة يتارب بها العبد إلى هللا  ز وجل، واستجابة ألمر 
ُبُدونِ  إنَّ  ﴿:ةاول  هللا  تعالى، -صلى هللا  لةه وسلم-رسول هللا  ُتُكم  ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكم  َفاع  ِِ ُأمَّ  ﴾َهِذ

ُه، الُمسِلُم َأُخو الُمسِلِم ال َيظِلُمُه، وال َيخُذلُ  :"-صلى هللا  لةه وسلم- قال  ع  ذب  هرلرة  ،]92ألنبياَ: ا[
، وَأطِعُموا -َيعِني اأَلِسيرَ -ُفكُّوا الَعاِنَي :" -صلى هللا  لةه وسلم- قال --   ذب  موسى و  ،(3)"وال َيحِقُرُِ 

   نجدته، والحر   لى الوقوف معه، ،  فياك األسير المسلم، والمسار ة (4)"الجاِلَا، وُعوُدوا الَمِريَض 
وبذل يل مجهوٍد لتخلةصه م  األسر، مما ذمر به الغارع الحيةم،  نصرته، والسع  إلى  ياكه واجب غر   

 . (5) لى الكفاةة

 النتالج والتوصيات

بعد هذا العرض الموجز ألوضاع األسرى    اإلسالم، ماارنة بالدةانا  السماوةة األخرى،     
وايتفاقا  الدولةة الت  رذ  النور    الارني  التاسع  غر والعغرل ،  إننا خلصنا إلى مجمو ة م  النتائج، 

حملو  وا قبل ذسرهم ةوالتوصةا  الت  تكف  لمعر ة  دالة اإلسالم، وحفظه لحاول األسرى، الذي  يان
 . -صلى هللا  لةه وسلم-السالح    وجه اإلسالم والمسلمي ، بل    وجه النب  

 :النتالج-أواًل 

النصو  الارآنةة ذا  العالقة بوسرى الحرب الت  جاا بها الارآ  الكرلم، يان  ذدل وذغمل م   إ َّ  -1
  لى يرامة ذسرى الحرب.الاواني  الوضعةة الت  صاغها اللرب    الار  العغرل  للحفاظ 

المسلمي  قد نزلوا  ند اآلةا  الارآنةة واألحاديث النبوةة الت  حفظ  يرامة ذسرى الحرب حر ةا ،     إ َّ  -2
ا حي  ذ  بعض دول سرائيل قد تحاي العالم    الار  العغرل  وخصوص  ل  الويةا  المتحدة األمرليةة وا 

 لحرب، وقام  بانتهاكا  ي حصر لها لحاول األسرى.   لى ايتفاقةا  الدولةة ذا  العالقة بوسرى ا
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إباحة الدةانة اليهودةة الحق    التنييل بوسرى الحرب، ةيغف حجم التحرلف الذي تعرض  له  إ َّ  -1
 الدةانة اليهودةة  لى ذيدي البعض م  رجال الدي  اليهود.

 لى    دماا اللير، والحفاظالغرو  الدقةاة الت  وضعها اإلسالم للتغرلع للحرب، هد   إلى حا إ َّ  -1
 ذ راضهم وذموالهم، بلض النظر    الدي ، اللو ، العرل، والجنح. 

اإلسالم صا  يرامة األسير طوال  ترة األسر بعيدا     التغف  واينتاام منهم،  اد نهى نبينا محم د  إ َّ  -5
 التعرض ل،سير بالضرب، ذو السب، ذو الغتم.    -وسلمصلى هللا  لةه -

اإلسالم اغتر   لى المسلمي  تادةم الطعام والغراب ل،سير طوال  ترة األسر، بلض النظر     إ َّ  -6
 الظروف ايقتصادةة الت  ةمرو  بها.

ألسير الفرصة للتحرر م  األسر، حيث ةيفةه دخول اإلسالم، ذو د ع الفدةة، ااإلسالم سه ل م  منا  إ َّ  -9
 لينال حرلته المسلوبة. 

ساا، بل والحفاظ  لى مناصبهم وذموالهم   دالة اإلسالم إ َّ  -9 قد وصل  إلى تكرل م األسرى الملوك والُر
 وذ راضهم إذا دخلوا    دي  هللا. 

م  ذ مال قمع بحق األسرى الفلسطينيي ، هو مخالفة صرلحة  (اإلسرائيلةة)ما يجري    السجو   إ َّ  -7
 ابعة. يد اتفاقيت  جنيف الثالثة والر لالتفاقةا  الدولةة الت  تنظم ذوضاع األسرى، و لى وجه التحد

 :التوصيات-ثانًيا
 ، وحاول اإلنسا  خصوصا ، وذنها موم اضرورة إبراز دور الغرلعة اإلسالمةة    الحفاظ  لى الحاول  -1

سبا  يل النظم والغرائع الدولةة    هذا األمر، وذلك باإلكثار م  البحوث الت  تبي  حق  اإلنسا ، 
 وحق  األسير م  ناحةة غر ةة، والد وة إلى ايقتداا بهذه الغرلعة    معامال  األسرى. 

رها، حتى يتمي  األسرى م  ممارسة ايستمرار بالبحث والكغف    حاول األسرى، وتوضةحها ونغ -2
 .صادرة لهمهذه الحاول الم

ُولي     ملف ا  األسرى    يا  ة الدول؛ لالطالع  ليها ونغرها، والمطالبة  -1 إةصال هذه البحوث إلى المس
 بضما  حاول األسرى.

يلةة، بحق األسرى الفلسطينيي  داخل السجو  اإلسرائ (اإلسرائيلةة)تسلةط الضوا ذكثر  لى اينتهاكا   -1
 لال تراف بهم يوسرى حرب داخل هذه السجو . (اإلسرائيل )والضلط  لى ايحتالل 

ضرورة توجةه ايهتماما  الدولةة اإلنسانةة إلى الناحةة التطبةاةة العملةة، والبحث    اإلجرااا  العملةة  -5
 ذ  األنظمة واللوائا والتغرلعا  اإلنسانةة موضع اتفال    اللالب بي اإللزامةة للاواني  اإلنسانةة، حيث 

اإلسالم والاواني  الدولةة اإلنسانةة، ولك  ي يلتف  إلى تلك الحاول واألنظمة والتغرلعا  الدولةة م  قبل 
 الدول األقوى    العالم،    سةاستهم الحربةة والسلمةة مع الدول والغعوب المستضعفة.
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