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 أخالقيات الحروب

 في السيرة النبوية 
 

زوات العديد من الغ شهد التاريخ اإلسالمي منذ عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وحىت العصر احلديث
واملعارك احلربية الفاصلة اليت غريت وجه العامل ،وخاض املسلمون تلك املعارك دفاعا عن النفس وملواجهة 

من كل حدب وصوب إىل بالدهم يف املشرق واملغرب طمعًا يف ثرواهتا الطبيعية  الغزاة الذين جاؤوا
املسلمني والسيطرة على  راضي بالدنهم لبلوغ هدفهم القدمي الحتالل أالوفرية، وسعيًا دؤوبًا م

 ·موقعها الفريد ذي األمهية البالغة على خريطة العامل
سالمية وظروفها التارخيية يتضح لنا خالل القراءة املتأنية ملقدمات وأحداث تلك املعارك اإلومن 

دم صحة ما ذهب إليه املستشرقون احلاقدون على اإلسالم عندما زعموا أن اإلسالم انتشر حبد ع
م انتشر يف الشرق والغرب من دون سالهي أن اإل يت تعمد املستشرقون جتاهلهافاحلقيقة ال، السيف

 سالميةاء ودخلت معظم شعوب العامل يف اإلسالم بسبب تسامح العقيدة اإلبريإراقة دماء األ
صور االسالم االوىل مام حرص املسلمني يف عوعدل اإلسالم وحسن األخالق اليت يدعو إليها، وأ

املسلمني يف الدخول يف الدين اإلسالمي أفواجا  حبب غريخلق بأخالق اإلسالم فقد على الت
 و حرب.طواعية من دون كره أ

ن احلروب اليت خاضها املسلمون كانوا جمربين على خوضها كرها للدفاع عن أنفسهم ودينهم كما أ
: اهلل سبحانه وتعاىل مصداقًا لقول وطاهنم وحضارهتم من أولئك الغزاةاحلنيف وحريتهم، ومحاية أل

 (091حيب املعتدين{)البقرة  }وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهلل ال
، يد األجيال املتعاقبة من جتارهباتستففحات مضيئة من التاريخ اإلسالمي وتعد تلك املعارك ص

رب منبعا خصبا هنا تعت، كما اتبني عوامل النصر وأسباب اهلزميةوتستخلص منها الدروس اليت 
م يف احلروب سالواملبادئ األخالقية اليت أقرها اإلسالمية من خالل القيم لدروس العسكرية اإل

 طفال وكبار السن والشجر.والنساء واألسرى وعدم التعرض لدور العبادة ومنها حسن معاملة األ
ما وجد إىل ذلك سبيالً؛  مل يكن النيب صلى اهلل عليه وسلم من هواة احلرب، بل كان ينأى عنها

ولذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعرض اإلسالم أو اجلزية أواًل، ومتيَّزت احلروب النبوية بأهنا 
حروب غري دموية، مبعىن أهنا مل يكن فيها ما يُعرف اآلن جبرائم إبادة الشعوب، حيث جند فيما 

قرارات نتج عنها إفناٌء ِلَكمٍّ هائٍل من  العامل احلديثة أن بعض الزعماء أخذوا« حبضارات»ُيسمى 
البشر يف مدينة أو دولة أو أحيانًا قارة! لكن حروب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل تكن على 
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كان حريًصا على جتنب القتال ما استطاع إىل ذلك سبيالً،   - كما ذكرنا -هذه الصورة، ذلك أنه 
ناء القتال نفسه كان حيفظ دماء املدنيني، وكذلك وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة، وأث

حيفظ دماء املستكرهني على القتال، مث بعد القتال كان يعفو إذا ملك، ويسامح ويرحم إذا َغَلب. 
 احلديثة!« احلضارات» -بل ال تفهمه-فجاءت حروبه على مستوى من الرقي ال تعرفه 

 لم أو الحرب؟الس: األصل في عالقة المسلم بغيره: األول الفصل* 
هم يف الدين، وهل هي قائمة يفعرفة العالقة بني املسلمني وخمالهذا الفصل مهم جدا مل

السلم، فمقتضى ذلك : على السلم أو احلرب؟ فإن كان األصل يف العالقة مع غري املسلمني هو
تنشأ خارق للقاعدة، والناس يف األصل مساملون القاعدة العامة، واحلرب أمر استثنائي أنه هو 

 بينهم عالقات التبادل املنفعي والتعاون املشرتك تلقائيا، وإن مل يكن بينهم عهود ومواثيق.
احلرب، فذلك يقتضي أهنا القاعدة العامة، : أما إذا كان األصل يف هذه العالقة هو

والسلم استثناء عكس القاعدة السابقة، فالعالقة قائمة على احلرب والقتال، واألصل أن احلرب 
مة ومعلنة بني املسلمني وغريهم حىت يطرأ ما يوقفها من اتفاقات ومواثيق، وعندها يكون السلم قائ

 الصلح.: الذي هو
 ؟.م أو الحربالسل: األصل في عالقة المسلمين بغيرهم: * المبحث األول

 : اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني
احلرب، وهبذا قال كثري من : هم هوأن األصل يف عالقة املسلمني بغري : القول األول-

، 1علماء املالكية واحلنفية والشافعية واحلنابلة، فقد جاء يف شرح "العناية على اهلداية" للبابريت
وأداء اجلزية واجب وإن مل يبدأوا بالقتال.  "وقتال الكفار الذين امتنعوا عن اإلسالم: احلنفي قوله

وقاتلوا املشركني{ و}قاتلوهم حىت ال تكون فتنة{ }: للعمومات الواردة يف ذلك كقوله تعاىل
}فإن قاتلوكم : و}كتب عليكم القتال{ وغريها، فإن قيل العمومات معارضة بقوله تعاىل

. وجاء 2فقاتلوهم{ فإنه يدل على أن قتال الكفار إمنا جيب إذا بدأوا القتال، أجيب بأنه منسوخ"
أىب من الدخول يف اإلسالم، أو أىب إعطاء اجلزية "وكل من : يف "الكايف" البن عبد الرب املالكي

                                                 
هـ، فقيه، 087هـ وتويف سنة  001هو حممد بن حممد بن حممود احلنفي ]أكمل الدين[، ولد سنة  :البابريت - 1

 .17/392: "شذرات الذهب": أصويل، فرضي، مفسر، حمدث، كان حمرتما من ذوي السلطان
 .5/440: "شرح العناية مع شرح فتح القدير" للبابريت - 2
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"وإذا اضطر : ، ويف باب املهادنة قال1قوتل، فيقتل الرجال املقاتلة وغري املقاتلة إذا كانوا بالغنب"
 .2اإلمام إىل مهادنة الكفار احلربيني، هادهنم إذا رأى ذلك"

"فإن مل يكن يف : ب""املهذ: يف 3ويف باب اهلدنة مع الكفار، قال الشريازي الشافعي
}فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهلل : اهلدنة مصلحة مل جيز عقدها لقوله عز وجل

معكم{، فإن كان فيها مصلحة بأن يرجو إسالمهم أو بذل اجلزية أو معاونتهم على قتال غريهم، 
 .4جاز أن يهادن أربعة أشهر"

"وال تصح اهلدنة إال : "كشاف القناع": لي يفويف باب اهلدنة أيضا قال البهويت احلنب
حيث جاز تأخري اجلهاد ملصلحة، فمىت رأى اإلمام أو نائبه املصلحة يف عقدها لضعف يف 
املسلمني عن القتال أو ملشقة الغزو أو لطمعه يف إسالمهم أو يف أدائهم للجزية أو غري ذلك من 

 .5املصاحل جاز له عقدها"
هاء من املذاهب األربعة تدل على أن القتال هو األصل والبد وظاهر عبارات هؤالء الفق

من استمراره، وال جيوز تأخريه، بل إن اهلدنة ال جتوز إال عند احلاجة واألصل عدمها، مما يدل على 
أن احلرب هي األصل عند هؤالء الفقهاء، والسلم استثناء ال يتم إال بسبب هدنة مؤقتة أو صلح 

 ة.أو عقد ذمة أو أداء جزي
 أدلة القائلين بأن األصل هو الحرب.: األول* المطلب 

وقد حبثت يف أدلة هذا القسم، فوجدهتا ال خترج عن القرآن والسنة واملعقول، فأما أدلتهم 
 : من القرآن فهي على نوعني

}أذن للذين يقاتلون بأهنم : آيات تأمر بقتال الكفار مطلقا كقوله تعاىل: النوع األول-
}كتب عليكم القتال وهو كره : [ وقوله تعاىل29:  على نصرهم لقدير{]احلجظلموا وإن اهلل

[ 75: }يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال{]األنفال: [ وقوله تعاىل307: لكم{]البقرة
}وقاتلوهم حىت ال تكون : [، وقوله تعاىل090: }واقتلوهم حيث ثقفتموهم{]البقرة: وقوله تعاىل

                                                 
 .0/477: "الكايف" البن عبد الرب - 1
 .0/479: نفسه - 2
هـ[ أحد فقهاء الشافعية من 407هـ / 292هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو اسحاق الشافعي ]: "الشريازي - 3

 .2/88: "طبقات الشافعية" للسبكي: "املهذب" و"التبصرة يف صول الفقه": آثاره
 .3/359: "املهذب" للشريازي - 4
 .003و 2/000: "كشاف القناع" للبهويت - 5
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: }واقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم{]التوبة: [ وقوله تعاىل092: {]البقرةفتنة ويكون الدين هلل
[، وهذه اآلية تسمى آية السيف قيل أهنا نسخت مائة وأربعا وعشرين آية من اآليات اليت 15

 .1تأمر باإلعراض عن املشركني، والصفح عنهم
مطلقا دون قيد أو  على وجوب قتال الكفار فهذه اآليات وما يشاهبها مما مل أذكره، تدل

شرط، ألن هذا الفريق من العلماء يرون أن قتال الكفار هو دعوة اإلسالم، ومحل للمخالفني على 
نبذ كفرهم واعتناق اإلسالم، فإذا كان القتال دعوة إىل الدين فال حيل تركه مع القدرة عليه حبال 

 من األحوال.
اذ الكافرين أولياء أو إلقاء املودة إليهم اآليات اليت ورد فيها النهي عن اخت: النوع الثاين-

[، 38: }ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني{]آل عمران: مطلقا، كقوله تعاىل
}يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن : وقوله تعاىل

}يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي : ه تعاىل[، وقول50: يتوهلم منكم فإنه منهم{]املائدة
 [...10: وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة{]املمتحنة

ففي هذه اآليات، وغريها مما مل أذكره لكثرته، داللة على وجوب أن ال يكون للمسلمني 
ص باملسلمني مع الكفار حمالفة أو مواالة أو ثقة أو اطمئنان، النطوائهم على الغدر واحلقد، والرتب

للنيل منهم. أما أدلتهم من السنة، فقد استدلوا بأحاديث ورد األمر فيها بالقتال حىت حتقق الغاية 
"بعثت بني يدي : اعتناق اإلسالم، ومن هذه األحاديث قوله صلى اهلل عليه وسلم: منه وهي

ل الذلة الساعة بالسيف حىت يعبد اهلل وحده ال شريك له، وجعل رزقي حتت ظل رحمي، وجع
 .2والصغار على من خالف أمري"

أن للسيف املقام األول يف تقرير دعوة  -عند أصحاب هذا الرأي –ومعىن هذا احلديث 
"أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل، فمن قال ال إله إال : التوحيد لقوله عليه السالم

 .3اهلل عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهلل"

                                                 
 .3/009: و"الناسخ واملنسوخ" البن حزم 374: سخ واملنسوخ يف القرآن" البن خزمية، ص"النا - 1
 .5005: رقم احلديث: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده - 2
االقتداء بسنن : 3: باب رقم: االعتصام بالكتاب والسنة: 90: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 3

األمر : 8: اإلميان باب رقم: 0: كتاب رقم: خرجه مسلم يف صحيحهوأ 4/0387: 0384: رقم احلديث: الرسول
 .0/24: 037: بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل... رقم احلديث
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أن من دعي إىل اإلسالم على وجه صحيح، ال عذر : أما أدلتهم من املعقول فإهنم قالوا
هلم يف البقاء على كفرهم، ألن اهلل أقام األدلة القاطعة على وجوده ووحدانيته، وأن دين اإلسالم 

ورد  هو دين احلق الذي ال يقبل اهلل سواه، لذلك وجب محل غري املسلمني عليه قسرا، امتثاال ملا
 يف النصوص الشرعية اليت سبق ذكرها.

السلم، : أن األصل يف عالقة املسلمني بغريهم هي: *أما القول الثاين يف هذه املسألة هو
وهبذا قال ثلة من العلماء كسفيان الثوري، وسحنون من املالكية وابن تيمية وابن القيم اجلوزية، 

ال كثري من املعاصرين كمحمد رشيد رضا ونسب هذا القول البن عمر رضي اهلل عنهما، وبه ق
 ومصطفى السباعي ويوسف القرضاوي...

 
 أدلة القائلين بأن األصل هو السلم.: الثاني * المطلب

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة واإلمجاع واملعقول، فأما أدلتهم من 
 : القرآن فهي أربعة أنواع

اهلل تعاىل فيها بالسلم، وحث على قبوله من الكفار حني اآليات اليت أمر : النوع األول-
[، وقوله 318: }يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة{]البقرة: اللجوء إليه ومنها قوله تعاىل

}فإن : [، وقوله تعاىل70: }فإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهلل{]األنفال: تعاىل
[، قوله 91: إليكم السلم، فما جعل اهلل لكم عليهم سبيال{]النساءاعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا 

 [.94: }وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مومنا تبتغون عرض احلياة الدنيا{]النساء: تعاىل
اآليات اليت قيد اهلل فيها األمر بقتال الكفار يف حال اعتدائهم وظلمهم : النوع الثاين-

وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلوكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين، }: للمسلمني كقوله تعاىل
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وال تقاتلوهم عند 
املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن اهلل 

م وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هلل فإن انتهوا فال عدوان إال على غفور رحي
}أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهلل على : [، وقوله تعاىل092-091: الظاملني{]البقرة

 [.41و 29: نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهلل{]احلج
هبم واإلحسان  قاتلني والرباآليات اليت أباح اهلل فيها صلة الكفار غري امل: النوع الثالث-

}"ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين، ومل خيرجوكم من دياركم أن : إليهم، كقوله تعاىل
 [.18: تربوهم، وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب املقسطني{]املمتحنة
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}ال إكراه يف الدين قد : ح اإلكراه يف الدين كقوله تعاىلاآليات اليت ال تبي: النوع الرابع-
... ومجهور السلف : [ قال ابن تيمية معلقا على هذه اآلية355: تبني الرشد من الغي{]البقرة

على أهنا ليست مبنسوخة وال خمصومة، وإمنا النص عام فال نكره أحدا على الدين، والقتال ملن 
وإذا مل يكن من أهل القتال ال نقتله، وال يقدر أحد قط أن  حاربنا فإن أسلم عصم ماله ودينه،

عليه، وال  مقدوراينقل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكره أحدا على اإلسالم، ال ممتنعا وال 
 .1فائدة يف إسالم مثل هذا، لكن من أسلم قبل منه ظاهر اإلسالم"

السلم ال احلرب فكثرية : صل مع الكفارأن األ: أما أدلة هذا الفريق من السنة والذين قالوا
"ال تتمنوا لقاء العدو، وسلوا اهلل العافية، فإذا لقيتموهم : قوله صلى اهلل عليه وسلم: منها

 .2فاصربوا"
ففي احلديث هني نبوي عن الرغبة يف احلرب ومتين لقاء العدو، وهذا يدل على أن احلرب 

لذلك ال يشرع للمسلم أن يتمناها إال إذا قدمت طارئة، وليست قاعدة يف عالقة املسلم بغريه، 
 أسباهبا وتوفرت دواعيها وبواعثها.

أن مجيع حروب النيب صلى : كما استدل هؤالء بالواقع العملي يف السرية النبوية، وأكدوا
غزوة[ كان غري املسلمني هم املعتدون أو  30اهلل عليه وسلم اليت خاضها ضد الكفار واملشركني ]

السلم ال احلرب، : فيها بأسباب مباشرة أو غري مباشرة، وهذا يؤكد أن األصل مع الكفاراملتسببون 
ولو كان األصل معهم احلرب لكان النيب يبدؤهم بذلك واملتواتر من سريته عليه السالم أنه مل يبدأ 
أحدا بقتال، كما استدل أصحاب هذا القول برسائل النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل امللوك 

ظماء، ودعوته هلم بالدخول يف اإلسالم، فذلك دليل واضح وجلي على أن األصل هو السلم، والع
 احلرب ملا أرسل إليهم رسائل، وإمنا بعث هلم جيوشا حملاربتهم والقضاء عليهم.: ولو كان األصل

كما استدل هذا الفريق من العلماء باإلمجاع حيث نقلوا اتفاق املسلمني، عمال بالثابت 
، أنه ال جيوز قتل النساء واألطفال والشيوخ والرهبان والعميان واألزمنة واألجراء من السنة

لو كان األصل مع الكفار : والفالحني يف حرثهم، إال إذا قاتلوا أو شاركوا برأي أو إمداد، قالوا

                                                 
 .032: "السياسة الشرعية" البن تيمية، ص - 1
النيب إذا مل يقاتل أول  كان: 003: باب رقم: اجلهاد والسري: 57: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 2

كراهة : 17: باب رقم: اجلهاد والسري: 23: كتاب رقم: وأخرجه مسلم 3/537: 3977: النهار... رقم احلديث
 .2/779: 4558: متين لقاء العدو، واألمر بالصرب عند اللقاء، رقم احلديث
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ا احلرب ملا استثىن الشرع هؤالء، فاستثناؤهم برهان ودليل على أن القتال إمنا هو ملن يقاتل دفع
 لعدوانه.

إن وسائل اإلكراه والقهر ال ميكن أن : وقد استند هذا الفريق أيضا إىل املعىن املعقول وقالوا
تنجح أبدا لفرض الدين يف القلوب والنفوس، ألن الدين أساسه االقتناع، وهذا شيء قليب حمض، 

والقوة، }ولو شاء ، ال إلكراه واالقتناعواعتقاد داخلي، وما كان كذلك فطريقه احلجة، والربهان 
 [.99: ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا، أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني{]يونس

 الترجيح في المسألة.: الثالث * المطلب 
هذه أدلة أصحاب القولني معا، وهلم على بعضهم البعض مناقشات وردود، لكن هناك 

ميا وحديثا وهو أن األصل يف عالقة موقف آخر ميكن استنتاجه من بعض أقوال أهل العلم قد
املسلمني بغريهم هو دعوهتم أوال إىل اإلسالم، كمرحلة أوىل ومهمة ال يسبقها غريها، بل إن 

. فاألمة  1الدعوة إىل اإلسالم هي البوابة األوىل لتحديد نوع العالقة مع غري املسلمني بعد ذلك
 ا للناس أمجعني.اإلسالمية مطالبة شرعا بنشر دينها وتبليغ رسالة رهب

هو حممد بن احلسن الشيباين يف   - يف رأيي املتواضع -ولعل أول من أصل هلذا القول 
"وإذا لقي املسلمون املشركني فإن كانوا قوما مل يبلغهم : "السري الكبري"، قائال: كتابه الفذ

ولكن ال اإلسالم، فليس ينبغي هلم أن يقاتلوهم حىت يدعوهم، وإن كان قد بلغهم اإلسالم، 
هم حىت ندعوهم إىل إعطاء اجلزية، به أمر رسول اهلل ل منهم اجلزية، فينبغي أال نقاتليدرون أن نقب

}حىت يعطوا اجلزية : صلى اهلل عليه وسلم أمراء اجليوش، وهو آخر ما ينتهي به القتال، قال تعاىل
زية كاملرتدين وعبدة [ إال أن يكونوا قوما ال تقبل منهم اجل39: عن يد وهم وصاغرون{]التوبة

األوثان من العرب فإنه ال يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف، فإذا أبوا اإلسالم قوتلوا من غري أن 
 .2يعرض عليهم إعطاء اجلزية"

وحىت يكون الكالم أكثر وضوحا يف هذه املسالة، فإنه ينبغي أن نتعرف على طبيعة 
 سلمني بغريهم، وعندئذ يتحدد أصل هذه العالقة.الدعوة اإلسالمية والنصوص اليت حتكم عالقة امل

                                                 
م هل هي سلم أم حرب، ألن فيها إيهاما يرى بعض الباحثني املعاصرين أنه ال يسوغ مسألة عالقة املسلمني بغريه - 1

"أحكام املعاهدات : هل هي قبل التبليغ أم بعدها والفرق بني األمرين شاسع انظر مثال: إىل اللبس يف شأن هذه العالقة
 . 0/838: و"اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية" للدكتور حممد خري هيكل 51: يف الفقه اإلسالمي" للعيساوي، ص

 .00و 0/50: ري الكبري مع شرح السرخسي""الس - 2
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إن الدعوة اإلسالمية اليت أنزهلا اهلل على نبيه حممدا صلى اهلل عليه وسلم دعوة عاملية، 
ورسالة خامتة للرساالت السابقة، أرادها اهلل عز وجل أن تكون دعوة إنسانية موجهة جلميع البشر، 

اهتم، رضيها اهلل للعاملني دينا، فكانت الدين الكامل الذي ال ختاطب أقواما بعينهم، وال أجناسا بذ
أمت اهلل به علينا النعمة }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم 

[ وقد تواردت النصوص الشرعية بداللتها القاطعة على عموم رسالة اإلسالم، 12: دينا{]املائدة
رسوهلا الزال حماصرا يف شعاب مكة }وما أرسلناك إال رمحة وعامليتها، منذ بداية الدعوة و 

[ فمحمد صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل للناس أمجعني، }وما أرسلناك 010: للعاملني{]األنبياء
[ فاخلطاب اإلسالمي موجه للناس مجيعا بغض النظر عن 38: إال كافة الناس بشريا ونذيرا{]سبأ

[. 058: ا أيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعا{]األعرافاألشخاص والزمان واملكان، }قل ي
[ ف}تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 30: والقرآن الكرمي }إن هو إال ذكر للعاملني{]التوبة

 [.10: ليكون للعاملني نذيرا{]الفرقان
ها، "فهذه الدعوة األخرية اخلامتة الناسخة للدعوات السابقة، رسالة مفتوحة إىل األمم كل

ولألجيال كلها وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان، فناسب أن تكون معجزهتا 
 .1مفتوحة كذلك للقريب والبعيد، لكل أمة، ولكل جيل"

وقد قام الرسول صلى اهلل عليه وسلم بإبالغ هذه الدعوة، فصدع باألمر، ودعا الناس 
إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رساالته  مجيعا إىل دين اهلل }يا أيها الرسول بلغ ما أنزل

 [.70: واهلل يعصمك من الناس إن اهلل ال يهدي القوم الكافرين{]املائدة
وكل ما سبق ذكره وحتليله، يقوم حجة ودليال وشاهدا على أن اإلسالم دعوة للناس 

 ل عليه الوحي.مجيعا، منذ اللحظة األوىل اليت بعث اهلل فيها حممدا صلى اهلل عليه وسلم وأنز 
على  -وبناءا على ذلك كله ميكن أن ندرك أن عالقة املسلمني بغريهم من األمم األخرى 

ليست يف حقيقتها عالقة سلم وال عالقة حرب، ابتداءا،  - اختالف أدياهنا وأجناسها ولغاهتا
كل احلدود   "وإمنا هي عالقة دعوة، فاألمة املسلمة أمة دعوة عاملية تتخطى يف إميان ومسو وعفوية

واحلواجز اليت تنتهي إليها أو تتهادى عندها املبادئ األخرى، سواء كانت هذه احلدود واحلواجز 
جغرافية أو سياسية أو عرقية أو لغوية... وهي بذلك تفتح أبواب رمحة السماء ألهل األرض 

 .2أمجعني"
                                                 

 .70و 0/50: "السري الكبري مع شرح السرخسي" - 1
 وما بعدها. 10: "ما هي عالقة األمة املسلمة باألمم األخرى" للدكتور أمحد حممود األمحد، ص - 2
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سالم على نطاق فبعد القيام بواجب الدعوة، وتبليغ الدين للناس أمجعني، والتعريف باإل
واسع، تكون عالقة السلم أو احلرب مع اآلخرين، بعد حتديد موقفهم من دعوة اإلسالم قبوال أو 

 رفضا.
وهذا ما أصله فقهاء اإلسالم قدميا، يقول العالمة أبو القاسم السمناين احلنفي ]ت 

الم، ويعلم ما "وكل من مل تبلغه الدعوة إىل اإلسالم قدميا، فالسنة أن يدعى إىل اإلس: [499
يدعى إليه ونبني له شرائعه وفرائضه وأحكامه، فإن أسلم كف عنه وخلي وشأنه، ودعي إىل 
التحول إىل دار اإلسالم والكون فيها، فإن مل جيب إىل ذلك كله، دعي إىل اجلزية، فإن بذهلا كف 

 .1عليه وسلم"عنه، وإن امتنع استعني باهلل وقوتلوا على اسم اهلل وملة رسول اهلل صلى اهلل 
"إن كانت الدعوة مل تبلغهم، فعلى اجملاهدين : هـ[ رمحه اهلل 085ويقول الكاساين ]ت 

}ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة : االفتتاح بالدعوة اإلسالمية باللسان لقوله تعاىل
ميان، وإن [، وال جيوز هلم القتال قبل الدعوة، ألن اإل035: وجادهلم باليت هي أحسن{]النحل

وجب عليهم قبل بلوغ الدعوة مبجرد العقل فاستحقوا القتل باالمتناع، لكف اهلل تعاىل حرم قتلهم 
قبل بعث الرسول وبلوغ الدعوة إياهم فضال منه ومنة، قطعا ملعذرهتم بالكلية، ولئال يبقى هلم 

دمي هذه الدعوة كذلك، ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك، كما جيب تق: شبهة عذر فيقولوا
دعوة بالبنان وهي : ألن القتال ما فرض لعينه وذاته بل للدعوة إىل اإلسالم، والدعوة دعوتان

القتال، ودعوة بالبيان وهو اللسان، وذلك بالتبليغ، والثانية أهون من األوىل ألن يف القتال خماطرة 
فإذا احتمل املقصود بأهون الدعوتني بالروح والنفس واملال، وليس يف دعوة التبليغ شيء من ذلك، 

 .2لزم االفتتاح هبا"
فإذا قام املسلمون بواجب الدعوة إىل اهلل والتعريف باإلسالم وتعاليمه حىت يتعرف عليه 
أهل األمم األخرى، عندئذ ينقسم غري املسلمني حنو اإلسالم إىل أقسام ثالثة، لكل قسم معاملة 

 : لثالثة هيخاصة وعالقة حمددة، وهذه األقسام ا
من يستجيب منهم لدعوة اإلسالم، ويعتنق دينها، فهؤالء إخواننا، : القسم األول: أوال

}فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف : هلم مالنا وعليهم ما علينا قال تعاىل
اة فخلوا سبيلهم }فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزك: [ وقال عز من قائل أيضا00: الدين{]التوبة

 [.15: إن اهلل غفور رحيم{]التوبة
                                                 

 .الناهيد. صالح الدين  قيق، حت2/0320: "روضة القضاة وطريق النجاة" للسمناين - 1
 .9/4214: ائع الصنائع" للكاساين"بد - 2
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من ال يقبل دعوة اإلسالم وال يدخل فيه، لكنه ال يقف يف طريق دعوته، وال : ثانيا-
يقاتل من يدعو إليه ويلقي للمسلمني السلم سواء كان من أهل العهد أو مل يكن، فهؤالء األصل 

فعل، وعلى أمثال هؤالء حتمل اآليات اليت أمر اهلل  املساملة ما مل يعتدوا بقول أو: يف العالقة هبم
}ال ينهاكم اهلل عن الذين مل : فيها بالسلم، وأباح فيها اإلحسان والرب للكفار كقوله تعاىل

يقاتلوكم يف الدين، ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب 
[ وقوله 70: نحوا للسلم فاجنح هلا{]األنفال}وإن ج: [. وقوله تعاىل18: املقسطني{]املمتحنة

: }فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اهلل لكم عليهم سبيال{]النساء: تعاىل
91.] 

ا لقو مل يتعرضوا لقتالكم وأ"فإن اعتزلوكم و : قال الشوكاين رمحه اهلل مفسرا لآلية األخرية
وا ]فما جعل اهلل لكم عليهم سبيال[ أي طريقا، فال حيل نقادإليكم السلم أي استسلموا لكم وا

 .1لكم قتلهم وال أسرهم وال هنب أمواهلم، فهذا االستسالم مينع من ذلك وحيرمه"
من يرفض الدخول يف اإلسالم، ويقف يف طريق دعوته، حماربا : أما القسم الثالث-

ء األصل يف حقهم احلرب، وهي املسلمني أو معاونا غريه حلرهبم، أو ناقضا عهده معهم، فهؤال
املرحلة التالية بعد دعوهتم إىل اإلسالم، وعلى هؤالء وأمثاهلم حتمل اآليات الواردة يف قتال الكفار 

[ وقوله 092: }وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هلل{]البقرة: واملشركني، كقوله تعاىل
}واقتلوا املشركني حيث : وله تعاىل[، وق092: }واقتلوهم حيث ثقفتموهم{]البقرة: تعاىل

 [.15: وجدمتوهم{]التوبة
: "القتال هو ملن يقاتلنا، إذا أردنا إظهار دين اهلل كما قال تعاىل: قال ابن تيمية رمحه اهلل

 .2["091: }وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهلل ال جيب املعتدين{]البقرة
"وأما النصارى فلم يقاتل أحدا منهم حىت أرسل رسله بعد صلح : وقال رمحه اهلل أيضا

احلديبية إىل مجيع امللوك يدعوهم إىل اإلسالم... فدخل يف اإلسالم من النصارى وغريهم من 
دخل، فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم، فالنصارى هم حاربوا املسلمني أوال، 

بدأ النصارى بقتل املسلمني أرسل سرية أمر عليها زيد بن  ماوقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلما، فل
 .3حارثة مث جعفر مث ابن رواحة وهو أول قتال قاتله املسلمون للنصارى مبؤتة من ارض الشام"

                                                 
 .0/043"فتح القدير"  - 1
 .38/254: "الفتاوى" ابن تيمية - 2
 .035: "رسالة القتال" البن تيمية، ص - 3
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"الناس صنفان فأما الذين قاتلوا أهل السالم أو أجلوهم عن : وقال اإلمام النووي رمحه اهلل
لك، فمن الظلم املنهي عنه أن يتوالهم املسلمون، وحيسنوا أوطاهنم أو أعانوا على شيء من ذ

إليهم، وهلؤالء وأمثاهلم شرع القتال ليفسحوا للدعوة سبيلها، وأما الذين مل يفعلوا شيئا من ذلك 
فال على املسلمني يف اإلحسان إليهم، والبذل هلم، ولو كان هؤالء ممن أمر بقتاهلم ملا ساغ ذلك، 

 .1هلم، مع أن إضعاف العدو بكل وسيلة من أخص ما يعين به احملاربون"فعسى أن يكون فيه قوة 
وأعتقد هبذا التفصيل السابق جتتمع األدلة، ويتم إعماهلا مجيعا، وتنزل النصوص على 
حماهلا، وأما كون األصل األول الذي يتحدد به نوع العالقة مع غري املسلمني هو دعوهتم إىل 

 : ، ألدلة كثرية منها2تفاق بني أهل العلماإلسالم قبل قتاهلم فهذا حمل ا
"أنفذ على رسلك حىت : قول النيب صلى اهلل عليه وسلم لعلي بن أيب طالب يوم خيرب-0

تنزل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهلل تعاىل فواهلل ألن 
 .3يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من محر النعم"

لى اهلل عليه وسلم إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى كان ص-3
"اغزوا باسم اهلل، يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا : اهلل ومن معه من املسلمني خريا مث يقول

 ثالث وال تغلوا وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املشركني، فادعهم إىل
خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك 

 .4فاقبل منهم وكف عنهم...."
"ما قاتل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوما قط : قال ابن عباس رضي اهلل عنهما-2
ه وسلم مل يقاتل أعداءه "أمجعت احلجة أن رسول اهلل صلى اهلل علي: . وقال الطربي5إال دعاهم"

من أهل الشرك إال بعد إظهار الدعوة وإقامة احلجة، وأنه صلى اهلل عليه وسلم كان يأمر أمراء 
 .6السرايا بدعوة من مل تبلغه الدعوة"
                                                 

 .99و 0/98: "شرح صحيح مسلم" للنووي - 1
 .2/41: و"كشاف القناع" للبهويت 9/003: امة"املغين" البن قد: انظر مثال - 2
مناقب علي بن أيب : 9: باب رقم: فضائل أصحاب النيب: 73: كتاب رقم:  صحيحهأخرجه البخاري يف - 3

 .3/755: 2010رقمه : طالب
تأمري اإلمام األمراء... رقم احلديث : 3: باب رقم: اجلهاد والسري: 23: كتاب رقم: أخرجه مسلم يف صحيحه - 4

4528 :2/777. 
 .3444: رمي يف سننه رقم احلديثوالدا 3015: أخرجه أمحد يف مسنده، رقم احلديث - 5
 .13: "اختالف الفقهاء" للطربي، ص - 6
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ا ،مقاصدها ،خصائصها ا ، بواعثهمهمفهو : الحرب في السيرة النبوية: الثاني الفصل*  
 خالقها .،وأ

وظاهرة اجتماعية يف املعامالت بني األمم والشعوب والدول، وقد  إن احلرب سنة كونية،
شهد العامل وقاسى منذ فجر اإلنسانية حروبا طاحنة، ومعارك ضارية، وكانت هذه احلروب حروب 
إبادة، ال يسلم منها البشر وال احلجر، تستبيح كل شيء دون قيود أو ضوابط، وال تعرتف 

 بأخالق وال فضائل.
م، وسطع نوره على أرجاء األرض وبعث الرسول اخلامت والرمحة املهداة بزغ فجر اإلسال

حممد صلى اهلل عليه وسلم فغري مبادئ احلروب، وقيدها بأهداف سامية، وضبطها بأخالق فاضلة 
وقيم راسخة. إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد خاض حروبا عدة، يف سبب تبليغ دعوة اهلل إىل 

إىل احلرب كوسيلة من وسائل نشر اإلسالم، حيث كانت احلرب يف  الناس، لكنه مل يعمد قط
اإلسالم تطورا طبيعيا تقتضيه طبيعة الدعوة نفسها، وهتيئه ظروفها ومالبساهتا وموقف الكفار 

 املعاندين منها.
لقد سن نيب الرمحة صلى اهلل عليه وسلم يف حروبه وغزواته أخالقيات مل يعرفها البشرية 

دموي يف حروهبا املريرة، ومل تكن هذه األخالقيات والقيم رؤى نظرية أو معرفة طوال تارخيها ال
ذهنية فحسب، بل كانت واقعا معيشا وتطبيقا عمليا يف كافة غزواته عليه السالم، وتأيت السرية 
النبوية اخلالدة خري شاهد على هذه األخالق، إذ سجلت أحداثها ووقائعها مجيع حتركاته احلربية 

 ة كما سجلت أيضا رفعة أخالق اجملاهدين املسلمني، ومسو خصاهلم يف املعارك واحلروب.والعسكري
"وهنا يضع التاريخ إكليل اخللود على قادة حضارتنا عسكريني ومدنيني، فاحتني 
وحاكمني، إذ انفردوا من بني عظماء احلاضرات كلها باإلنسانية الرحيمة العادلة يف أشد املعارك 

ك األوقات اليت حتمل على االنتقام والثأر وسفك الدماء. وأقسم لوال أن التاريخ احتداما، ويف أحل
يتحدث عن هذه املعجزة الفريدة يف تاريخ األخالق احلربية بصدق، ال جمال للشك فيه، لقلت أهنا 

 .1خرافة من اخلرافات، وأسطورة ال ظل هلا على األرض"
منطقية، وأهداف نبيلة، وضوابط كانت حلروب الرسول صلى اهلل عليه وسلم بواعث 

حمددة وأخالق رفيعة، وكل ذلك يتعارض مع مسات احلروب اجلاهلية واملعاصرة، واليت حتركها 

                                                 
 .02: "من روائع حضارتنا" ملصطفى السباعي، ص - 1
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ومما ال ريب فيه أن احلروب النبوية كانت حروبا عادلة وإنسانية  أهداف عدوانية وأغراض مادية،
 إىل أقصى حد.

قاتلة أنواع، مل تزل واقعة يف اخلليقة منذ "واعلم أن احلروب وأنواع امل: يقول ابن خلدون
برأها اهلل وهو أمر طبيعي يف البشر، ال ختلو منه أمة وال جيل، وسبب هذا االنتقام يف األكثر، إما 
غرية ومنافسة وإما عدوان وإما غضب هلل ولدينه وإما غضب للملك وسعي لتمهيده، فاألول أكثر 

ر املتناظرة، والثاين أكثر ما يكون من األمم الوحشية، ما جيري بني القبائل املتجاورة والعشائ
والثالث هو املسمى يف الشريعة باجلهاد، والرابع هو حروب الدول مع اخلارجني عليها واملانعني 

حروب بغي وفتنة، والصنفان : لطاعتها، فهذه أربعة أسباب من احلروب، الصنفان األوالن منها
 .1األخريان حروب جهاد وعدل"

ي الضوء على احلروب النبوية من حيث بواعثها ومقاصدها وخصائصها وسألق
وأخالقياهتا، وما انفردت به عن باقي احلروب عند العرب ويف اجلاهلية، وأول ما سوف أبدأ به هو 

 تعريف احلرب لغة واصطالحا وأجري مقابلة بينها وبني اجلهاد يف اإلسالم.

                                                 
 .3/832: "مقدمة" ابن خلدون - 1
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 حا.لغة واصطال: تعريف الحرب: المبحث األول* 
 : و اصطالحا احلرب لغة: * املطلب االول 

 : 1وردت كلمة احلرب عند العرب بعدة معان أشهرها مخسة، وهي: احلرب لغة -
 نقيض السلم، وهي لفظ مؤنث وتصغريها حريب بغري اهلاء.-0
 شجاع.: شديد احلرب: فالن حرب وحمرب: الشدة والشجاعة يقال-3
 أعداء.: عدو، وقوم حرب أي: ين أيأنا حرب ملن حارب: العدواة، يقال-2
 أحدها.: حرب السنان أي: إحداد السيوف يقال-4
 هنب مال اإلنسان، وتركه ال شيء له.: احلرب ]بفتحتني[ أي: هنب املال، يقال-5

وكل هذه املعاين ضرورية للقتال، فإن العداوة تدفع إىل إهناء السلم، وإعداد العدة للحرب 
 ة يف القتال وخوض املعارك ببسالة للقتل وهنب األموال.ومنها إحداد السيوف والشد

 : احلرب اصطالحا اما
"ال : اختلف العلماء يف تعريف احلرب اصطالحا، حىت قال بعضهم: احلرب اصطالحا-

 : ، ومع ذلك اخرتت بعض التعاريف للحرب وهي2يزال تعريف احلرب مائعا حيوطه الغموض"
 .3"املنازلة واملقاتلة"-0
 .4ف بني قومني يفصل بقوة السالح""اختال-3
"ظاهرة استخدام العنف واإلكراه كوسيلة حلماية مصاحل أو لتوسيع نفوذ أو حلسم -2

 .5خالف حول مصاحل أو مطالب متعارضة بني مجاعتني من البشر"
"صراع مسلح بني دولتني أو أكثر : وميكن أن نصوغ تعريفا مقتضبا للحرب ونقول بأهنا

 سية أو للدفاع عن املصاحل الوطنية" واهلل أعلم.لتحقيق أغراض سيا
: وأود أن أشري هنا إىل أن علماء الشريعة مل يستعلموا عند حبثهم ألحكام القتال لفظ

"اجلهاد" وهو : احلرب، وإمنا استخدموا لفظا آخر يتفق والدعوة اليت جاء هبا اإلسالم وهو لفظ

                                                 
و"القاموس احمليط"  3/48: مادة حرب و"مقاييس اللغة" البن فارس: 0/210: انظر "لسان العرب" البن منظور - 1

 حرب.: مادة: 230: ص للفريوز أبادي،
 .35: "فلسفة اجلهاد بني النظرية والتطبيق" للدكتور إياد البيايت، ص - 2
 .335: "مفردات غريب القرآن" للراغب، ص - 3
 .058: "حميط احمليط" لبطرس البستاين، ص - 4
 .3/001: "موسوعة السياسة" للدكتور عبد الوهاب الكيايل ورفاقه - 5
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اما علي أن أبني مفهوم اجلهاد لغة واصطالحا أوسع داللة، وأمشل معىن من لفظ احلرب، فكان لز 
 والفرق بينه وبني احلرب.

 لغة واصطالحا، وأنواعه، والفرق بينه وبين الحرب.: مفهوم الجهاد: * المطلب الثاني
إذا بالغ يف : جاهد جياهد جهادا وجماهدة، وجاهد فاعل من جهد: مصدر: اجلهاد لغة-

 قتل عدوه وغريه.
إذا : إذا بلغ به املشقة، وجهدت الفرس وأجهدته: جهدهجهده املرض وأ: ويقال

بالضم والفتح يف كل واحد : يقال: الطاقة، وقيل: املشقة واجلهد: رجت جهده، واجلهدخاست
 .1املبالغة: ]ج. هـ. د[ حيث وجدت ففيه معىن: منهما ومادة

والطاقة  بذل ما يف الوسع: إذا قاتلته فهي صيغة مشاركة من اجلهد وهو: وجاهدت العدو
 .2واملشقة يف مدافعة العدو

يشمل كل جهد يبذله الشخص وخصوصا فيما : وبناءا على ما تقدم فاجلهاد يف اللغة
 .3يتعلق مبحاربة العدو

 : وإذا كان اجلهاد يف أصل اللغة هو حماربة األعداء، فقد قسمهم الراغب إىل ثالثة أضرب
}وجاهدوا يف : الثالثة يف قوله تعاىل جماهدة العدو الظاهر، والشيطان، والنفس، وتدخل

استفراغ : "هو: . وقد فسر ابن عباس هذه اآلية الكرمية بقوله4[08: اهلل حق جهاده{]احلج
 .5الطاقة فيه، وأن ال خياف يف اهلل لومة الئم"

: "اجلهاد أربعة مراتب: أما ابن القيم اجلوزية فقد قسم األعداء إىل أربعة أصناف فقال
 .6جهاد الشيطان، وجهاد الكفار وجهاد املنافقني"جهاد النفس و 

 عام واآلخر خاص.: أحدمها: وأما اجلهاد اصطالحا فهو ينقسم إىل قسمني

                                                 
 .319: املقنع" للبعلي، ص "املطلع على أبواب - 1
 .2/239: و"تاج العروس" للزبيدي 010: "املفردات يف غريب القرآن" للراغب، ص - 2
: باب امليم واهلاء، و"املصباح املنري" للفيومي: كتاب اجليم: 0/487: "مقاييس اللغة" البن فارس: انظر - 3
0/003. 
 .010: "املفردات" للراغب، ص - 4
 .2/9: بن القيم اجلوزية"زاد املعاد" ال - 5
 .2/9: نفس املصدر - 6
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فأما اجلهاد العام فيشمل العمل باإلسالم والدعوة إليه، والدفاع عنه، قال شيخ اإلسالم 
 .1ودفع ما يكرهه احلق""اجلهاد هو بذل الوسع وهو القدرة يف حصول حمبوب احلق، : ابن تيمية

جهاد الكفار على وجه اخلصوص وهذا هو املراد عند : أما املعىن اخلاص للجهاد فرياد به
"فكل من أتعب نفسه يف ذات اهلل، فقد : إطالق اجلهاد يف اصطالح الفقهاء، قال ابن رشد

جماهدة الكفار جاهد يف سبيله إال أن اجلهاد يف سبيل اهلل إذا أطلق فال يقع بإطالقه إال على 
 .2بالسيف حىت يدخلوا يف اإلسالم أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون"

 : وعلى هذا املعىن اخلاص عرفه فقهاء املالكية واحلنفية والشافعية واحلنابلة مبا يلي
"بأنه قتال مسلم كافرا غري ذي عهد إلعالء كلمة اهلل تعاىل أو حضوره له أو دخوله يف -

 .3أرضه"
حلنفية ب"بذل الوسع يف القتال يف سبيل اهلل مباشرة أو معاونة مبال أو رأي أو وعرفه ا

 . 4تكثري سواد"
 .5"قتال الكفار يف سبيل اهلل إلعالء كلمة اهلل ونصرة دينه": واجلهاد عند الشافعية هو

 .6"قتال الكفار خاصة خبالف املسلمني من البغاة وقطاع الطريق": وعرفه احلنابلة بأنه
ن تعريف املالكية أدق التعاريف أ - واهلل أعلم -ل التعريفات السابقة، يبدو يل من خال
"قتال مسلم" أي الذي يعترب جماهدا هو املسلم، و"كافرا" خرج هبذا القيد : وأحسنها، فقوهلم

"غري ذي عهد" خيرج الكافر الذي له عهد، سواء كان : البغاة وقطاع الطريق من املسلمني، وقوهلم
"إلعالء كلمة اهلل"، : الذمة أو من أهل الصلح، أو من احملاربني إذا دخل بأمان، وقوهلممن أهل 

"أو" حرف عطف على : يقتضي أن من قاتل لغري هذا املعىن ال يدخل يف معىن اجلهاد، وقوهلم
الضمري يعود : "أو دخوله أرضه": " أي حضور املسلم للقتال، وقوهلمه"حضور : القتال، وقوهلم

 .7العلى القت

                                                 
 .01/093: تيمية"جمموع الفتاوى" البن  - 1
 .0/243: "املقدمات واملمهدات" البن رشد - 2
 .2/010: واخلرشي 2/247"مواهب اجلليل"  - 3
 .0/90: "بدائع الصنائع" للكاساين - 4
 .4/081: "إعانة الطالبني" للبكري - 5
 .2/23: " للبهويت"كشاف القناع - 6
 بتصرف بسيط. 2/240: "مواهب اجلليل" للحطاب: انظر - 7
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أما اجلهاد باملعىن العام، فأوىل التعريفات هو تعريف ابن رشد رمحه اهلل حني عرف اجلهاد 
املبالغة يف إتعاب النفس : "اجلهاد مأخوذ من اجلهد وهو التعب فمعىن اجلهاد يف سبيل اهلل: بقوله

:  عز وجليف ذات اهلل وإعالء كلمته اليت جعلها اهلل طريقا إىل اجلنة وسبيال إليها قال اهلل
 . 1["08: }وجاهدوا يف اهلل حق جهاده{]احلج

ومن العلماء من عرف اجلهاد ومجع فيه بني املعنيني العام واخلاص ومنهم ابن حجر 
"بذل اجلهد على قتال الكفار ويطلق أيضا على جماهدة : العسقالين الذي عرف اجلهاد بأنه

علم أمور الدين مث على العمل هبا مث على النفس والشيطان والفساق، فأما جماهدة النفس فعلى ت
تعليمها، وأما جماهدة الشيطان فعلى دفع ما يأيت به من شبهات، وما يزينه من الشهوات، وأما 
جماهدة الكفار فتقع باليد واملال واللسان والقلب، وأما جماهدة الفساق فباليد مث اللسان مث 

 .2القلب"
إال إذا كانت الشروط الواردة يف الشريعة  واجلهاد مصطلح إسالمي خالص ال يستعمل

. وإذا مل 3اإلسالمية، قد استوفيت أصال حىت تكون احلرب مشروعة، فعندئذ تكون احلرب جهادا
 تستجمع احلرب حسن بواعثها ومقاصدها وأخالقها فليس جبهاد، ولكنها جمرد حرب فقط.

كن أن تكون عادلة أو فاحلرب إذن ميكن أن تكون حمقة، كما ميكن أن تكون مبطلة، ومي
ظاملة أو مشروعة أو غري مشروعة، طاملا كانت إضافة هذه الصفات إىل احلرب كلها أو بعضها 

 .4أمرا جائزا، يف حني إن إضافة مثل هذه الصفات إىل كلمة "اجلهاد" أمر غري جائز
روض ومن هذا املنطلق فإن اجلهاد يف الشريعة اإلسالمية ميثل حربا عادلة منصفة فهو مف

على املسلمني من أجل إزالة العراقيل اليت حتول دون السماح بتبليغ دعوة اإلسالم إىل كافة اخللق، 
وهو من أجل تأمني حرية العبادة للناس مجيعا، ومنع الفتنة يف الدين واالضطهاد فيه أو حجر 

مال، فال املعتقد فال إكراه يف الدين، وهو كذلك من أجل الدفاع عن احلرمات من أرض وعرض و 
 .5جمال يف حروب اإلسالم للشر والعدوان، وال للظلم والفساد، وانتهاك احلرمات وهضم احلقوق

                                                 
 .0/240: "املقدمات املمهدات" البن رشد - 1
 .7/2: "فتح الباري" البن حجر العسقالين - 2
 .87: "اجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف اإلسالم" للقامسي، ص - 3
 .88: نفس املصدر، ص - 4
 وما بعدها. 20: الفقه اإلسالمي" لوهبة الزحيلي، ص"آثار احلرب يف  - 5
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فاجلهاد إذن حرب شريفة البواعث، نبيلة األهداف واملقاصد، ال تكون إال يف سبيل اهلل 
عن احلرمات من دين وعرض ووطن، أما احلرب فوسيلة من وسائل العنف تلجأ إليها د والذو 

ول حلل ما يقوم بينها وبني غريها من منازعات أو سعيا وراء حتقيق غايات سياسية أو الد
 اقتصادية...

فاحلرب يلجأ إليها لتحقيق أغراض مادية تدعو إليها مصلحة الدولة اليت تشهرها على 
غريها، مبحض تقديرها، ويف سبيل نفعها الذايت القائم على اهلوى وحب التسلط وتدعيم 

 : 1قد شرع اإلسالم اجلهاد على مراحل متدرجة متثلت يف يلياالقتصاد، و 
 : مرحلة الكف عن القتال: املرحلة األوىل-

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدعو إىل اإلسالم من غري قتال، وتعترب هذه املرحلة 
دة اليت من أطول املراحل حيث أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ذلك عشر سنني وهي امل
 .2أقامها عليه السالم يف مكة، يبلغ دعوة اإلسالم، ويتحمل هو وأصحابه األذى يف سبيل اهلل

 مرحلة اإلذن بالقتال من غري أمر به: املرحلة الثانية-
ملا هاجر النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة أذن اهلل تعاىل له وللمؤمنني بقتال من 

}أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهلل : . فقال تعاىل3يقاتلهمقاتلوهم وأمرهم بالكف عمن مل 
 [.29: على نصرهم لقدير{]احلج

 : مرحلة قتال من قاتل املسلمني والكف عن غريهم: املرحلة الثالثة-
 [.091: }وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلوكم وال تعتدوا{]البقرة: قال اهلل تعاىل

 [.090: إن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين{]البقرة}ف: وقال أيضا عز من قائل
}فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اهلل لكم عليهم : وقال تعاىل

[ فكانت هذه سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني منذ هاجر إىل 91: سبيال{]النساء
 .4بعد مثان من اهلجرة املدينة إىل أن نزلت سورة براءة وذلك

                                                 
: و"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب 0/017: "أحكام القرآن" البن العريب: انظر تفاصيل هذه املراحل يف - 1
 .0/204: و"املقدمات واملمهدات" البن رشد 3/320
معامل العالقة مع غري املسلمني يف حالة : ون بالفصل الثاين من هذا البحث واملعن: انظر تفاصيل هذه املرحلة يف - 2

 الضعف واخلوف ]املرحلة املكية منوذجا[.
 .0/245: "املقدمات املمهدات" البن رشد - 3
 .0/245: نفس املرجع - 4
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 : مرحلة قتال كل كافر حىت يسلم أو يعطي اجلزية: املرحلة الرابعة-
أمر اهلل تعاىل يف سورة براءة بقتال مجيع املشركني من أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن 

م اهلل }قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حر : يد وهم صاغرون قال تعاىل
ورسوله، وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم 

[ وقد خلص ابن القيم اجلوزية هذه املراحل وساق ترتيب هدي النيب صلى 39: صاغرون{]التوبة
ال مث "مث أذن له يف اهلجرة، وأذن له يف القت: اهلل عليه وسلم يف اجلهاد مع الكفار واملنافقني فقال

أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ومل يقاتله مث أمره بقتال املشركني حىت يكون الدين كله 
أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة، : هلل مث كان الكفار معه بعد األمر باجلهاد ثالثة أقسام

وأمر أن يقاتل من  فأمر أن يتم ألهل العهد والصلح عهدهم وأن يوىف هلم ما استقاموا على العهد
 .1نقض العهد، وملا نزلت براءة نزلت ببيان حكم هذه األقسام كلها"

                                                 
 .2/059: "زاد املعاد" البن القيم اجلوزية - 1

 



22 

 بواعث الحروب في السيرة النبوية.: الثالث المطلب* 
كانت دوافع احلروب يف اجلاهلية كثرية، وبواعثها عديدة وأسباهبا متنوعة، ولكن القاسم 

فه األسباب وأحقرها كاالختالف على املاء املشرتك بينها هو أن فتيل احلروب كان يشتعل ألت
واملرعى بسبب جفاف الصحراء وقلة املوارد أو الرغبة يف السلب والغارة أو بدافع االنتقام والثأر أو 
محية اجلاهلية وعصبيتها أو حبا يف الزعامة والرياسة.... وكانت احلروب إذا اندلعت استمرت 

النفوس كحرب داحس والغرباء واليت عمرت أربعني سنة ألعوام طويلة مهدرة الكثري من األرواح و 
 وكانت بسبب سباق بني فرسني.

غري أن احلروب يف السرية النبوية جاءت نزيهة وبعيدة كل البعد عن هذه البواعث الدنيئة، 
الرغبة : والدوافع العدوانية، فتميزت بباعث ديين أخالقي هو الدافع األصلي واحلقيقي هلا أال وهو

ء كلمة اهلل وإخراج الناس من ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة، ومن جور األديان إىل عدل يف إعال
 اإلسالم، ومن عبادة العباد إىل عبادة رب العباد.

ومما ال ريب فيه أن حروب النيب صلى اهلل عليه وسلم كلها، كانت عادلة وألهداف 
ا القتل وسفك الدماء وسيب سامية، إهنا حروب إنسانية مستها األخالق الفاضلة، ليس هدفه

 النساء، إمنا هدفها أن يعبد هؤالء املشركون اهلل عز وجل، ويفردونه بالوحدانية.
قد تتعدد بواعث اخلروج إىل القتال، ولكن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يريب 
أصحابه على تصحيح النية ويدعوهم إىل إخالصها هلل عز وجل. فعن أيب موسى األشعري رضي 

"الرجل يقاتل للمغنم، والرجل : جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: هلل عنه قالا
من قاتل لتكون  : يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه، فمن يف سبيل اهلل؟ قال عليه السالم

غضبا"، قال "يقاتل : "يقاتل محية" ويف أخرى: . ويف رواية1كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل"
أن القتال يقع بسبب مخسة : "فاحلاصل من روايتهم: احلافظ ابن حجر يف تعليقه على احلديث

طلب املغنم، وإظهار الشجاعة والرياء واحلمية والغضب وكل منهما يتناوله املدح والذم، : أشياء
لم بإجابة يف . ولذا أجاب النيب صلى اهلل عليه وس2فلهذا مل حيصل اجلواب باإلثبات وال النفي"

: "من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا". وقال ابن حجر رمحه اهلل: غاية البالغة فقال عليه السالم
دعوة الناس إىل اإلسالم، وحيتمل أن يكون املراد أنه ال يكون يف سبيل اهلل إال : "املراد بكلمة اهلل

                                                 
من قاتل لتكون كلمة اهلل هي : 50باب رقم : اجلهاد والسري: 57: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 1

 .3/510: 3801: العليا، رقم احلديث
 .7/24: "فتح الباري" البن حجر العسقالين - 2
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ضاف على ذلك سببا من األسباب من كان سبب قتاله طلب إعالء كلمة اهلل فقط، مبعىن أنه لو أ
 .1املذكورة أخل بذلك، وحيتمل أن ال خيل إذا حصل ضمنا ال أصال وال مقصودا"

وهذه داللة واضحة على كل أن كل قتال مل يتوفر فيه هذا الباعث، فال يكون يف سبيل 
 اهلل، وال خري فيه.

                                                 
 .7/24: نفس املصدر - 1
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 .غايات ومقاصد الحرب في السيرة النبوية: * المبحث الثاني
 المقصد األسمى من الحرب في السيرة النبوية.: األول مطلب* ال 

للحرب يف السرية النبوية غايات نبيلة ومقاصد سامية، ميزهتا عن مجيع احلروب يف 
اجلاهلية، ويف عصرنا احلايل، وهذه املقاصد واألهداف رغم تعددها وتنوعها، فإهنا تندرج حتت 

 : مقصد أساسي وعظيم وهو
طلقة هلل عز وجل، واالنقياد التام لتعاليمه، وإعالء كلمته تعاىل، قال حتقيق العبودية امل-

}وقاتلوهم حىت ال يكون فتنة ويكون الدين هلل فإن انتهوا فال عدوان إال على : اهلل عز وجل
"أي أن يكون الدين هلل تعاىل : [ وقال ابن كثري رمحه اهلل مفسرا معىن اآلية092: الظاملني{]البقرة

 1ألديان"على سائر ا
"فقاتلوهم حىت ال تكون فتنة أي شرك وال يعبد إال : وقال ابن جرير الطربي يف معناها 

اهلل وحده ال شريك له، فيندفع البالء عن عباد اهلل يف األرض وهو الفتنة ويكون الذين كله هلل، 
 .2وحىت تكون الطاعة والعبادة كلها هلل خالصة دون غريه"

القتال[ سفك دماء الكفار وأخذ أمواهلم : ليس املقصود به ]أي": وقال السعدي رمحه اهلل
ولكن املقصود به أن يكون الدين هلل تعاىل على سائر األديان ويدفع كلما يعارضه من الشرك 

 .3وغريه وهو املراد بالفتنة، فإذا حصل املقصود فال قتل وال قتال"
 ويعترب هذا املقصود من أعظم مقاصد احلروب يف اإلسالم.

 المقاصد الفرعية وأدلتها من القرآن والسنة.: الثاني * المطلب
 : هذا املقصد األساسي مقاصد فرعية أخرى ال تقل أمهية عنه أمجلها فيما يلي تتفرع عن

"أمرت أن أقاتل الناس : رفع راية التوحيد عالية خفاقة، لقوله صلى اهلل عليه وسلم-0
إله إال اهلل عصم مين نفسه وماله إال حبقه وحسابه به على حىت يقولوا ال إله إال اهلل فمن قال ال 

 .4اهلل"
[، 092: }وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة{]البقرة: قال تعاىل: منع الفتنة يف الدين-3

فحينما يفنت الناس يف دينهم وعقيدهتم، ويستضعفون، ويتعرضون أللوان شىت من الظلم والعدوان 
                                                 

 .0/239: "تفسري القرآن العظيم" البن كثري - 1
 .02/520: "جامع البيان" للطربي - 2
 .89: "تيسري الكالم املنان" للسعدي، ص - 3
 رجيه.سبق خت - 4
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من ذلك بالقتال واجلهاد يف سبيل اهلل، لدرء الفتنة واالضطهاد وجب عليهم أن يتحرروا 
 واإلحساس باألمن واألمان.

 : 1دفع عدوان الكافرين املعتدين-2
إن من أهداف اجلهاد يف اإلسالم دفع عدوان الكافرين املعتدين كأن يعتدي الكفار على 

إىل اهلل ومينعوهنم  فئة مسلمة مستضعفة أو أن يعتدوا على ديار املسلمني أو أن يقفوا ضد الدعاة
من تبليغ الرسالة إىل الناس. وقد نص الفقهاء على تعني اجلهاد يف احلاالت السابقة مجيعا ملنع 

}ومالنا ال نقاتل يف سبيل اهلل وقد أخرجنا من ديارنا : الظلم والعدوان على املسلمني. قال تعاىل
 [.347: وأبنائنا{]البقرة

املستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين }و : قال تعاىل: نصرة املستضعفني-4
[، 05: يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا من لدنك نصريا{]النساء

فهاهم املستضعفون من الرجال والنساء والوالدان يتضرعون إىل اهلل ليجعل هلم سبيال وخمرجا، 
، وال سبيل إىل ذلك إال باجلهاد وخوض ويرجون اخلالص من أرض الشرك إىل أرض التوحيد

 القتال لنصرهتم ومد يد العون هلم.
}وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت : قال تعاىل: قتال البغاة-5

إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل فغن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
[. فاهلل عز وجل يأمر بإصالح ذات النيب بني 9: ال حيب املقسطني{]احلجرات وأقسطوا إن اهلل

املسلمني املتخاصمني، ومقاتلة الفئة الباغية ومنعها من الظلم، وهذا ما أكده النيب صلى اهلل عليه 
ظلوما، يا رسول اهلل أنصره إذا كان م: "انصر أخاك ظاملا أو مظلوما، فقال رجل: وسلم يف قوله

 .2حتجزه أو متنعه من الظلم فإن ذلك نصره": نصره؟ قالإن كان ظاملا كيف أ أفرأيت
}إن اهلل يدافع عن الذين : قال تعاىل: ضمان حرية العقيدة ومحاية الشعائر والعبادات-7

آمنوا إن اهلل ال حيب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهلل على نصرهم لقدير 
ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهلل ولوال دفاع اهلل الناس بعضهم ببعض الذين أخرجوا من 

هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثريا ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل 

                                                 
 .00: "غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم" للصاليب، ص - 1
ميني الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف : 10: باب رقم: اإلكراه: 91: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 2

 .4/0339: 7953: عليه القتل وحنوه، رقم احلديث
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لقوي عزيز الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وأتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر 
 [.40: 27: عاقبة األمور{]احلج وهلل

}ولوال دفاع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت : قال تعاىل: دفع الفساد يف األرض-0
 [.353: األرض ولكف اهلل ذو فضل على العاملني{]البقرة

"أي لوال اهلل يدفع عن قوم بقوم آخرين كما دفع عن بين : قال ابن كثري يف تفسري اآلية
 .1وت وشجاعة داود هللكوا"إسرائيل، مبقاتلة طال

}فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا : قال تعاىل: االبتالء والرتبية-8
أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حىت تضع أوزارها ذلك ولو يشاء اهلل النتصر 

سيهديهم ويصلح  منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا يف سبيل اهلل فلن يضل أعماهلم
 [.7-4باهلم ويدخلهم اجلنة عرفها هلم{]حممد 

"ولكن شرع لكم : }ولكن ليبلو بعضكم ببعض{ أي: قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل
 . 2اجلهاد وقتال األعداء ليختربكم وليبلو أخباركم"

 }وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط: قال تعاىل: إرهاب الكفار وإذالهلم-9
اخليل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهلل يعلمهم وما تنفقوا من شيء 

 [.71: يف سبيل اهلل يوف إليكم وأنتم ال تظلمون{]األنفال
}قاتلوهم يعذهبم اهلل بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور : وقال تعاىل أيضا

 [.05-04: اهلل على من يشاء واهلل عليم حكيم{]التوبةويذهب غيظ قلوهبم ويتوب  مؤمننيقوم 
على ما أنتم عليه حىت مييز  املؤمنني}ما كان اهلل ليذر : قال تعاىل: فضح املنافقني-01

اخلبيث من الطيب وما كان اهلل ليطلعكم على الغيب ولكن اهلل جيتيب من رسله من يشاء فآمنوا 
 [.009: عظيم{]آل عمران باهلل ورسله وإن تومنوا وتتقوا فلكم أجر

"أي البد أن يعقد شيئا من احملنة يظهر فيها وليه، ويفضح به : قال ابن كثري مفسرا اآلية
 املؤمننيعدوه، يعرف به املؤمن الصابر واملنافق الفاجر يعين بذلك يوم أحد الذي امتحن اهلل به 

 اهلل عليه وسلم، وهتك به فطهر به إمياهنم وصربهم وجلدهم وثباهتم وطاعتهم هلل ورسوله صلى
 .3كوهلم عن اجلهاد وخيانتهم هلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم"ستار املنافقني فظهر خمالفتهم ون

                                                 
 .0/373: "تفسري القرآن العظيم" البن كثري - 1
 .4/054: ري القرآن العظيم" البن كثري"تفس - 2
 .0/200: نفس املصدر - 3
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 : التمكني يف األرض واحلكم فيها مبا أنزل اهلل-00
: يف األرض وإقامة حكم اهلل فيها مقصد من مقاصد اجلهاد قال تعاىل املؤمننيإن متكني 

: يك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهلل وال تكن للخائنني خصيما{]النساء}إنا أنزلنا إل
015.] 
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 .خصائص الحروب النبوية: * المبحث الثالث
متيز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الناس أمجعني بصفات ومميزات شىت، فكان عليه 

له، رمحيا يف حروبه... وقد أحاطت السالم متفردا يف أخالقه عظيما يف صفاته، جليال يف أعما
بغزواته صلى اهلل عليه وسلم ومعاركه مجلة من اخلصائص الربانية والسمات األخالقية جعلتها 
ختتلف عن احلروب يف القدمي واحلديث، وتفردت حروبه بسمات جعلتها أقرب إىل املثال منها إىل 

حالة السلم، وكان رفيقا هبم يف حالة الواقع، فكما كان صلى اهلل عليه وسلم رمحيا بأعدائه يف 
 : احلرب. وميكن إمجال هذه اخلصائص للحروب النبوية، يف املباحث التالية

 الربانية / الرحمة والسماحة / العفو والصفح.: األول * المطلب
 : الربانية-0

 أن مصدر األمر هبا من: الربانية واملقصود هبا: من أهم خصائص احلرب يف السرية النبوية
نيل رضاه وحتصيل ثوابه تعاىل، لذا وجب على املسلمني بذل الغايل : اهلل عز وجل، وأمسى أهدافها

والنفيس يف سبيل إعالء كلمة اهلل واجلهاد يف سبيله }إن اهلل اشرتى من املومنني أنفسهم وأمواهلم 
ة واإلجنيل والقرآن ومن بان هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف التورا

[. 000: أوىف بعهده من اهلل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم{]التوبة
}ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من : وقال اهلل تعاىل أيضا يف حق اجملاهدين يف سبيل اهلل

لك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهلل وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذ
نيال إال كتب  نصب وال خممصة يف سبيل اهلل، وال يطئون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون من عدو

 [.030و 031: هلم ليجزيهم اهلل أحسن ما كانوا يعلمون{]التوبة
"ففي هذه اآليات أشد ترغيب وتشويق : قال السعدي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآليات

 اخلروج إىل اجلهاد يف سبيل اهلل، واالحتساب كما يصيبهم فيه من املشقات، وأن ذلك للنفوس إىل
 .1هلم رفعة درجات وأن اآلثار املرتتبة على عمل العبد له فيها أجر كبري"

واعتبارا هلذه اخلاصية امتنع النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه عن القتال يف مكة، حىت 
أنفسهم، ألن القتال مل يكن مؤذونا فيه، فكان صلى اهلل عليه وسلم  لرد العدوان ورفع الظلم عن

}أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا : يأمر أصحابه بالصرب والتحمل، وبعد اهلجرة النبوية إىل املدينة
وإن اهلل على نصرهم لقدير{][ فشرع اهلل اجلهاد وأمر به وحببه النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل 

                                                 
 .290: ن" للسعدي، ص"تيسري الكرمي الرمح - 1
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خاصة إذا علمنا أن ظروف الدعوة وتطورها أصبحت تقتضي ذلك، دفاعا عن  نفوس الصحابة،
اإلسالم واملسلمني، وخاصية الربانية جتسدت يف مجيع غزواته صلى اهلل عليه وسلم، فلم يكن 

الثأر لنفسه أو ألصحابه أو حتصيل منافع دنيوية أو احلصول على : يقصد عليه السالم من حروبه
ان هدفه األمسى ]أن تكون كلمة اهلل هي العليا وكلمة الذين كفروا هي مكاسب زائلة... إمنا ك

السفلى[، أما املنافع الدنيوية كاملغامن واألموال، فلم تكن مقصودة يف ذاهتا، وإمنا كانت تأتيه 
عرضا، فكان طبيعيا أن يستفيد منها عليه السالم ويستعني هبا على أعباء اجلهاد وتكاليفه بلوغا 

 الفوز مبا عنده من الثواب العظيم.لرضا اهلل و 
وقد رىب النيب صلى اهلل عليه وسلم صحابته على استحضار هذه اخلاصية عند اخلروج إىل 

 .1"من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل": اجلهاد، فقال عليه السالم
عز وجل، حيث أن ففي احلديث النبوي داللة واضحة على أمهية الربانية واالحتساب هلل 

اجملاهد إذا مل خيلص يف قتاله، فإنه قد فوت على نفسه اخلري الكثري والثواب اجلزيل، واختار الفاين 
"ان : على الباقي، واستبدل األدىن بالذي هو خري، وقد ذكر املارودي فيما يلزم اجملاهد يف حق اهلل

يظهره على الدين كله ولو كره يقصد بقتاله نصرة دين اهلل وإبطال ما خالفه من األديان ]ل
املشركون[ فيكون هبذا االعتقاد حائز لثواب اهلل تعاىل ومطيعا له يف أوامره ونصرة نبيه ومستنصرا 
به على عدوه ليستسهل ما القى فيكون أكثر ثباتا وأبلغ نكاية وال يقصد جبهاده استفادة املغنم، 

 .2فيصري من املكتسبني ال من اجملاهدين"
 : والسماحةالرمحة -3

لقد بعث اهلل حممدا صلى اهلل عليه وسلم باحلنيفية السمحة رمحة للعاملني، }وما أرسلناك 
[ وقد ذكر اإلمام ابن القيم اجلوزية أن الرمحة املذكورة يف اآلية 010: إال رمحة للعاملني{]األنبياء

 : عامة من وجهني
ما أتباعه فنالوا هبا كرامة الدنيا أن عموم العاملني حصل هلم النفع برسالته، وأ: "أحدمها

واآلخرة وأما أعداؤه احملاربون له فالذين عجل قتلهم وموهتم خري هلم من حياهتم، ألن حياهتم زيادة 
يف تغليظ العذاب عليهم يف الدار اآلخرة، وهم قد كتب عليهم الشقاء، فتعجيل موهتم خري هلم 

عاشوا يف الدنيا حتت ظله وعهده وذمته، وهم أقل من طول أعمارهم يف الكفر، واما املعاهدون له ف
شرا بذلك العهد من احملاربني له، وأما املنافقون فحصل هلم بإظهار اإلميان به حقن دمائهم 

                                                 
 احلديث سبق خترجيه. - 1
 .97: "األحكام السلطانية والواليات الدينية" للمارودي، ص - 2
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وأمواهلم وأهلهم واحرتامها، وجريان أحكام املسلمني عليهم من التوارث وغريها، وأما األمم النائية 
 لعام عن أهل األرض فأصاب كل العاملني النفع برسالته.عنه فإن اهلل رفع برسالته العذاب ا

أنه رمحة لكل أحد، لكن املؤمنني قبلوا هذه الرمحة فانتفعوا هبا دنيا وأخرى، : والوجه الثاين
هذا دواء هلذا : والكفار ردوها، فلم خيرج بذلك عن أن يكون رمحة، لكن مل يقبلوها، كما يقال

 .1ن أن يكون دواءا هلذا املرض"املرض، فإن مل يستعمله مل خيرج ع
وقد مشلت رمحة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومساحته وقت السلم ووقت احلرب، كما 
مشلت األحباب واألعداء وكانت مسة بارزة يف مجيع حروبه، حىت شهد الكفار بذلك قبل 

. 2م من العرب""ما عرف التاريخ فاحتا أعدل وال أرح: املسلمني، يقول املستشرق جوستاف لوبون
وما ذلك إال للمبادئ الرحيمة واألخالق العالية وروح التسامح اليت كانت تصاحب جيوش 
املسلمني يف حروهبم، فكانت احلروب النبوية رمحة ملا شرعه عليه السالم من تشريعات تتعلق هبا، 

جيهة، مث رسم فحدد أوال بواعثها فال ميكن للحرب يف اإلسالم أن تندلع إال مبوجب أسباهبا الو 
بعد ذلك مقاصدها وأهدافها، فاحلرب يف اإلسالم ليست تدمريية وال ختريبية وإمنا ضبطها النيب 
صلى اهلل عليه وسلم بضوابط حمددة ورسم هلا مقاصد معينة مىت حتقق انتهى القتال وتوقفت 

ال وأثناءه احلرب، كما خلق النيب صلى اهلل عليه وسلم حروبه بأخالقيات رفيعة قبل بدء القت
 وبعده، كل ذلك رمحة ومساحة.

 : العفو والصفح والتسامح-2
العفو والصفح عند املقدرة من الصفات الفاضلة واألخالق احلميدة اليت متيز هبا الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم يف السلم واحلرب، وسريته صلى اهلل عليه وسلم خري شاهد على ذلك، فقد 

 : عة يف غري ما موقف أو تصرف أو معاملة... ومن ذلكجتلت فيها هذه األخالق الرفي
للهجرة[، كان عمري بن وهب  13بعد النصر يف غزوة بدر ]رمضان يف السنة -0

اجلمحي أحد شياطني قريش يومئذ، وكان ممن يؤذي النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد جلس مرة مع 
لم فحشد سيفه بالسم وأتى املدينة صفوان بن أمية، واتفقا على اغتيال النيب صلى اهلل عليه وس

أدخلوه علي، فلما : يريد مقابلة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
أرسله يا : رآه الرسول عليه السالم وعمر آخذ حبمالة سيفه يف عنقه قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

                                                 
 .3/44: "جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األنام" البن القيم - 1
 .047: "حضارة العرب" لغوستاف لوبون، ص - 2
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ث بينه وبني صفوان مث عفا عنه، فكان العفو عمر، فأخربه النيب صلى اهلل عليه وسلم مبا حد
 1النبوي سببا يف إسالمه

هـ[ ملا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم برحيل عبد 5ويف غزوة بين قريظة ]ذو القعدة -3 
}يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها : اهلل بن أيب فقال هذا املنافق

وقف على أبواب  -وكان مؤمنا صادقا–بنه عبد اهلل مقالته [، فلما علم ا18: األذل{]املنافقون
"واهلل ال جتوز ها هنا حىت يأذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، : املدينة مستال سيفه وأقسم قائال

 .2فإنه العزيز وأنت الذليل، فلما جاء هذا املنافق إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم عفا عنه وأذن له"
هـ[ دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ظافرا على رأس 8مضان ويف فتح مكة ]ر -2

عشرة آالف مقاتل من الصحابة واستسلمت قريش وبدأت تنتظر حكمه فيها بعد أن قاتلوه 
"يا معشر قريش ماذا تظنون : وعذبوا أصحابه وأخرجوهم من ديارهم فما زاد عليه السالم أن قال

أقول لكم ما قال يوسف : بن أخ كرمي فقال عليه السالمخريا أخ كرمي وا: أين فاعل بكم؟ قالوا
 .3ال تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء": ألخوته من قبل

عفو النيب صلى اهلل عليه وسلم عن وحشي بن حرب قاتل عمه محزة رضي اهلل عنه، -4
 صلى اهلل عليه فحينما جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع أحد وفود الطائف سأله رسول اهلل

: قد كان من األمر ما بلغك، قال: أنت قتلت محزة؟ قال: نعم، قال: أنت وحشي؟ قال: وسلم
 .4فخرجت...": فعل تستطيع أن تغيب بوجهك عين" قال

وبذلك عفا عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وساحمه، وهذا ما جعل وحشيا حيتفظ 
به يف سبيل اهلل يف حروب الردة فيقتل به مسيلمة الكذاب، برحمه الذي قتل به محزة، وخيرج جماهدا 

"قتلت خري الناس يف اجلاهلية ]يقصد محزة رضي اهلل عنه[ وقتلت شر الناس يف : وحينما قتله قال
 اإلسالم ]يقصد مسيلمة الكذاب[.

وهذا غيض من فيض عفوه وصفحه صلى اهلل عليه وسلم عمن قاتله أو أساء إليه، وإال 
 سرية ووقائعها حافلة بصور عفوه وتساحمه عليه السالم.فأحداث ال

                                                 
 وما بعدها. 3/312: "السرية النبوية" البن هشام: راجع القصة كاملة يف - 1
 .8و 0: اآلية: ، سورة املنافقون308: "لباب النقول يف أسباب النزول" للسيوطي، ص - 2
 .4/25: "السرية النبوية" البن هشام - 3
: 4103قتل محزة رضي اهلل عنه، رقمه : 34: املغازي باب رقم: 74: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 4
2/000. 
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 العدل واإلنصاف.: الثاني المطلب
إن اإلسالم دين وشريعة صادرة عن اهلل سبحانه وتعاىل ومبنية على العدل والقسط وتأمر 
بالعدالة يف مجيع املعامالت، ويف شىت امليادين. }إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب 

[. فعدالة اإلسالم مشلت 91: وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون{]النحل
}ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل : أولياءه وأعداءه كل حبسبه، قال تعاىل

 [.18: خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب املقسطني{]املمتحنة
العدل والبعد عن الظلم واجلزر : على ذلك، فإن من أعظم خصائص احلروب النبوية وبناءا

جبميع أشكاله وأنواعه، فكان عليه السالم يراعي حقوق اآلخرين ولو كانوا كفارا أو مشركني، 
 : فكانت حروبه مثال عليا كما توضح النماذج التالية من سريته العطرة

ان موجها إىل صنف واحد من الكفار وهم احملاربون أن قتاله صلى اهلل عليه وسلم ك-0
أو املرتبصون، أما ماعدا هؤالء من الكفار، فإنه عاملهم على أساس العدل واإلنصاف واإلحسان 

 إليهم والرب هبم.
أثناء حربه صلى اهلل عليه وسلم مع هؤالء الكفار احملاربني كان يراعي اجلانب -3

عن قتل النساء والصبيان والشيوخ واملرضى واملنعزلني يف األخالقي، فكان عليه السالم ينهى 
الصوامع... كما كان يوصي أصحابه بعدم اإلفساد يف األرض وختريب املنازل وتدمري البيئة، فال 
يقتل إال من محل السالح، فإذا وضع سالحه أو جرح أو فر من أرض املعركة، أصبح آمنا على 

 نفسه من سيوف املسلمني.
اهلل عليه وسلم من يهود املدينة، حيث مل يتعرض هلم بسوء، بل نظم  موقفه صلى-2

عالقته معهم وفق صحيفة بينت حقوقهم أوال مث واجباهتم ثانيا، لكن اليهود مبختلف قبائلهم 
نقضوا عهدهم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأجلى عليه السالم بين قينقاع مث بين النضري 

 ، فكان اليهود سببا مباشرا يف شن احلرب عليهم.وقتل مقاتلة بين قريظة
مجيع حروب وغزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم كانت عادلة، وكان املتسبب فيها -4

الطرف اآلخر إما خليانتهم أو نقض عهودهم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو استفزاز 
 املسلمني وإعانة الغري عليهم.

 : املواثيقاحرتامه ووفائه للعهود و -5
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم أمنوذجا رائعا يف الوفاء بالعهود واملواثيق اليت قطعها لغريه، 

يف سريته العطرة أنه خان عهدا أو نقض ميثاقا ألحد من غري املسلمني، كما كان عليه  فما ثبت
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قال صلى اهلل عليه السالم حيذر أصحابه من نقض املواثيق أو الغدر باملعاهدين أو املستأمنني ف
. وقال 1"من قتل نفسا معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما": وسلم

"املراد به من له عهد مع املسلمني سواء كان بعقد جزية أو : ابن حجر معلقا على هذا احلديث
 .2هدنة من سلطان أو أمان من مسلم"

"لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به : الغدر وحمذرا منهوقال صلى اهلل عليه وسلم حمرما 
 .3هذه غدرة فالن": يقال

 عدم دموية الحروب النبوية.: الثالث * المطلب
متيزت احلروب النبوية بأهنا حروب غري دموية، مبعىن أهنا مل يكن فيها ما يعرف اآلن جبرائم 

يت مل يشهد التاريخ أمين منها وأقل إراقة إبادة الشعوب أو جرائم ضد اإلنسانية، "وهذه احلروب ال
للدماء وذهابا بالنفس، وال أعود منها على اإلنسانية بالصاحل العام واخلري املشرتك والسعادة 

 .4مجعاء"
وإذا تصفحنا وقائع السرية احلربية للرسول صلى اهلل عليه وسلم جنده أنه كان حريصا ما 

سبيال، وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة،  أمكن على جتنب القتال، ما ستطاع إىل ذلك
وأثناء القتال نفسه كان حيفظ دماء املدنيني والعزل واملستكرهني على القتال، مث بعده كان يعفو 
ويصفح إذا ملك، ويسامح ويرحم إذا غلب، فجاءت حروبه صلى اهلل عليه وسلم على مستوى 

ة واحلديثة، وبذلك كانت حروبه عليه السالم من الرقي األخالقي مل تعرفه جل احلضارات القدمي
 أقل دموية من غريها.

لذلك إذا قمنا بإحصاء عدد الذين ماتوا يف كل احلروب النبوية سواء من شهداء املسلمني 
أو من قتلى األعداء ابتداءا من السنة الثانية للهجرة إىل السنة التاسعة للهجرة، وجدنا العدد قليال 

                                                 
إمث من قتل معاهدا بغري جرم، رقم : 5: باب رقم: اجلزية واملوادعة: 58: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 1

 .7904: وذكر حتت رقم آخر 3/572: 2077: احلديث
 .03/359: قالين"فتح الباري" البن حجر العس - 2
: 4550: رقمه: حترمي الغدر: 4: باب رقم: اجلهاد والسري: 23: كتاب رقم: أخرجه مسلم يف صحيحه - 3
2/778. 
 .054: ، صللدكتور راغب السرجاين النبوية"  "أخالق احلروب يف السنة - 4
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شهيد  359: قتيل، عدد املسلمني منهم 0108: ف قتيل إال بقليل، حوايلجدا ال يتجاوز األل
 .1قتيل 059: وأما الكفار فعددهم

"أخالقيات : ويذهب الدكتور راغب السرجاين إىل قريب من هذه اإلحصاءات يف كتابه
 "لقد بلغ عدد شهداء املسلمني يف كل معاركهم أيام رسول اهلل صلى اهلل: السرية النبوية" فيقول

شهيدا تقريبا، وبلغ عدد قتلى أعدائه  373عليه وسلم وذلك على مدار عشر سنوات كاملة 
 0384قتيال، وبذلك بلغ العدد اإلمجايل لقتلى الفريقني  0133صلى اهلل عليه وسلم حوايل 

 .2قتيال فقط"
سرية أي أكثر  28غزوة و 30أو  35إن هذه النسب ضئيلة جدا يف معارك كثرية بلغت 

 معركة وهي أصدق دليل على عدم دموية احلروب يف عهده صلى اهلل عليه وسلم. 72من 
ولكي تتضح الصورة بشكل أكرب وأوضح، قمت بإحصاء عدد القتلى يف احلرب العاملية 

 !]أربعة ومخسون مليون ومثامنائة ألف[ 54811111فوجدت  -كمثال للحروب احلديثة–الثانية 
]مخسة عشر مليون  05.711.11: احلرب العاملية الثانية فكانواأما عدد اجلنود الذين شاركوا يف 

 .351%وستمائة ألف[ فكانت نسبة القتلى يف هذه احلرب احلضارية 
إن هذه اإلحصائيات السابقة تشري بصراحة إىل أن جيش النبوة كان خيضع لتعاليم 

سرعان ما تتحول السماء اليت تشرب قدسيتها، وحقق مقاصدها، ومل يكن خيضع لنصوص قانونية 
: إىل سراب عندما تصطدم مع الواقع، وتبقى جمرد حرب على ورق، وبناءا على ذلك ميكننا القول

أنه مل توجد حروب يف كل التاريخ البشري، كانت هبذا احلجم القليل من اخلسائر البشرية أو 
 املادية، ومن يدعي غري ذلك فليأت بإثارة من علم إن كان من الصادقني.

 -بالرغم من سوء نوايا أغلبهم وحقدهم على اإلسالم–أن كثريا من املستشرقني نالحظ 
الحظوا تلك املثالية اليت حتلى هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حروبه، واليت مل يعهدوا هلا شبيها 
يف تارخيهم الدموي الطويل، فشهدوا هبا ومدحوا أخالق احلروب يف العهد النبوي، يقول املؤرخ 

"إن املسلمني كانوا رجاال أكمل من املسيحني، فقد كانوا أحفظ للعهد : هور ول ديورانتاملش

                                                 
حيث مل يغادر من الغزوات  عولت يف هذه األعداد على كتاب "رمحة للعاملني" للمنصور فوري اجمللد الثاين - 1

 والبعوث واملناوشات صغرية وال كبرية إال أحصاها، فقمت جبمع األعداد من القتلى حسب املعارك النبوية.
 .073: النبوية" للدكتور راغب السرجاين، ص "أخالق احلروب يف السنة - 2
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منهم، وأكثر منهم رمحة للمغلوبني، قلما ارتكبوا يف تارخيهم من الوحشية ما ارتكبه املسيحيون 
 .1م"0199عندما استولوا على بيت املقدس يف عام 

                                                 
 .02/282: "قصة احلضارة" لويل ديورانت - 1

 



36 

 .بويةأخالق الحرب في السيرة الن: * المبحث الرابع
إن املتأمل لواقع حروب النيب صلى اهلل عليه وسلم وغزواته، جيد أهنا حبلى باألخالق 
الفاضلة، والقيم السمحة، فإذا كان حسن اخللق ولني اجلانب والرمحة بالضعيف، والتسامح مع 
القريب تفعله كل أمة من األمم يف أوقات السلم، لكن كل ذلك يغيب يف أوقات األزمات 

وال يستطيع كل قائد حريب أن يتصف به أو يأمر به، ولكن السجل التارخيي للحروب واحلروب، 
النبوية ناصع البياض يف ضمان أخالق القتال واملعارك، وما سطره النيب صلى اهلل عليه وسلم 
واملسلمون معه من روائع التسامح والعفو والصفح والرمحة يف ميادين الوغى وساحات القتال، 

ى تسامح اإلسالم واملسلمني مع غريهم، ال يف أوقات السلم فحسب، ولكن يف سيظل شاهدا عل
أشد اللحظات خطرا، ألن رؤية الدم تثري الدم، والعداوة تؤجج نريان احلقد والغضب، ونشوة 
النصر تسكر الفاحتني احملاربني وتوقعهم يف أبشع أنواع التشفي واالنتقام، فأي مساحة هذه، وأي 

رسول صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون يف ميادين القتال والنزال. "وأقسم لوال أن رمحة اتصف هبا ال
التاريخ يتحدث عن هذه املعجزة الفريدة يف تاريخ األخالق احلربية بصدق، ال جمال للشك فيه، 

 .1لقلت إهنا خرافة من اخلرافات، وأسطورة ال ظل هلا على األرض"
 : ة النبوية إىل ثالثة مباحثوميكن تقسيم أخالقيات احلروب يف السري 

 أخالق قبل بدء القتال.: األول * المطلب
اليسر يف جتنيد اجلنود وتسيري اجليوش، فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يغلب : أوال-

جانب الطواعية يف املشاركة يف اجلهاد، ويقبل أعذار املخلفني ويأذن هلم ويستغفر هلم حىت عاتبه 
: عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني{]التوبة}عفا اهلل : اهلل يف ذلك

[. فلم تعهد غزوات النيب صلى اهلل عليه وسلم إجبارية التجنيد، كما هو ديدن الدول املعاصرة 42
اليت تدعي حقوق اإلنسان ومحايتها، بل إن اإلسالم رفع مشقة اجلهاد عن املرضى وأصحاب 

}ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض : عاىلاألعذار الشرعية، قال ت
 [.00: حرج{]الفتح

تفحص أفراده فردا : وكان من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل تسيري اجليوش
 فردا، فكان عليه السالم يرد من استصغره أو من ال يقوى على محل السالح واجلهاد به.

                                                 
 .02: ى السباعي، ص"من روائع حضارتنا" ملصطف - 1
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ه وسلم خيص بعض جنوده بوصايا التقوى يف أنفسهم، وبالرأفة كان صلى اهلل علي: ثانيا-
والرمحة باجملندين، وكان ينهاهم عن اإلفساد يف األرض أو التخريب أو ارتكاب جرائم احلروب  

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : كاإلحراق أو املثلة ... عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال
: ة أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خريا مث قالإذا أمر أمريا على جيش أو سري

"اغزوا باسم اهلل، يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا وال تقتلوا 
 .1وليدا..."

اهلل االهتمام خبيول اجلهاد والرمحة هبا والسهر على راحتها وعلوفتها، فكان صلى : ثالثا-
"أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قسم : عليه وسلم يسهم هلا يف الغنائم، فعن عبد اهلل بن عمر

 .2للفرس سهمني وللرجل سهما": يف النفل
 : البدء بالدعوة إىل اإلسالم قبل القتال: رابعا-

كان من سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل خوض القتال مع غري املسلمني، أن يبدأهم 
إما اإلسالم، أو : أوال بالدعوة إىل اهلل عز وجل، فإن مل تنفع معهم الدعوة، خريهم بني ثالثة بأمور

 دفع اجلزية أو القتال.
فليس ينبغي هلم أن : "فإذا لقي املسلمون املشركني، فإن كانوا قوما مل يبلغهم اإلسالم

ن أنا نقبل منهم اجلزية، فينبغي يقاتلوهم حىت يدعوهم، وإن كان قد بلغهم اإلسالم، ولكن ال يدرو 
أال نقاتلهم حىت ندعوهم إىل إعطاء اجلزية، به أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمراء اجليوش، 

 .3وهو آخر ما ينتهي به القتال"
: وقال أبو جعفر الطحاوي بعدما ذكر مذاهب العلماء يف حكم قتال الكفار قبل دعوهتم

كل قوم قد بلغتهم الدعوة فأراد اإلمام قتاهلم، فله أن يغري : علماء"والصحيح ما قاله كثري من ال
عليهم، وليس عليه أن يدعوهم، وكل قوم مل تبلغهم الدعوة، فال ينبغي قتاهلم حىت يتبني هلم املعىن 

 .4الذي عليه يقاتلون، واملعىن الذي إليه يدعون"

                                                 
تأمري اإلمام األمراء على البعوث : 13باب رقم : اجلهاد والسري: 23: كتاب رقم: أخرجه مسلم يف صحيحه - 1

 .2/777: 4528: ووصيته إياهم بآداب الغزو وغريها، رقم احلديث
: اضرين، رقم احلديثكيفية قسمة الغنيمة بني احل: 00باب رقم : اجلهاد والسري: 23: كتاب رقم: أخرجه مسلم - 2

4713 :2/700. 
 .0/50: "السري الكبري مع شرح السرخسي" - 3
 .2/319: "شرح معاين اآلثار" للطحاوي - 4
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ز إىل اشرتاط الدعاء إىل عمر بن عبد العزي: "ذهب طائفة منهم: وقال احلافظ ابن حجر
اإلسالم قبل القتال، وذهب األكثر إىل أن ذلك كان قبل انتشار دعوة اإلسالم، فإن وجد من مل 

من قربت داره قوتل بغري دعوة : تبلغه الدعوة، مل يقاتل حىت نص عليه الشافعي، وقال مالك
 .1اشتهار اإلسالم، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك"

وقائع سريته عليه السالم، جند أنه ما قاتل قوما إال بعد دعوهتم إىل اإلسالم وإذا تصفحنا 
إىل إحدى  "إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم: أو إعطاء اجلزية، قال صلى اهلل عليه وسلم

ادعهم إىل اإلسالم، فإن : ثالث خصال أو خالل، فأيتهن أجوبوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم
م وكف عنهم، مث ادعهم إىل أن يتحولوا من دارهم إىل دار املهاجرين، وأعلمهم أجابوا فاقبل منه

أهنم إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على املهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم، 
فأعلمهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهلل الذي جيري على املؤمنني، وال 

يف الفيء والغنيمة نصيب إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم أبوا فادعهم إىل إعطاء  يكون هلم
لذلك ملا أعطى رسول  2اجلزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم"

لك، "على رس: اهلل صلى اهلل عليه وسلم الراية لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يوم خيرب قال له
حىت تنزل بساحتهم مث أدعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم، فواهلل ألن يهدى بك رجل 

 3واحد خري لك من محر النعم"
 أخالق ساحات الوغى وميادين المعارك.: الثاني * المطلب
 : النهي عن قتال النساء والشيوخ واألطفال-0

وصاياه املتكررة ألمراء جيوشه،  :من مظاهر القيم األخالقية يف حروبه عليه السالم
واجملندين على حد سواء، بتقوى اهلل يف أنفسهم أوال، ويف من معهم من املسلمني ثانيا، ويف 

حترمي قتل النساء والصبيان، : أعداءهم ثالثا، ومن أعظم وصايا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف القتال

                                                 
 .9/019: "فتح الباري" البن حجر - 1
تأمري اإلمام األمراء.... : 13: باب رقم: اجلهاد والسري: 23: كتاب رقم: احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه - 2

 .2/777: 4528: رقم احلديث
دعاء النيب عليه السالم إىل : 013: باب رقم: اجلهاد والسري: 57: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 3

 .3/532: 3943: رقم احلديث: اإلسالم والنبوة
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مرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهلل "وجدت ا: فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال
 .1صلى اهلل عليه وسام فنهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان"

وقال احلافظ ابن حجر معلقا على هذا احلديث، ومبينا مذاهب العلماء يف حكم قتال 
ال حىت ولو ترتس أهل ال جيوز قتل النساء والصبيان حب: "قال مالك واألوزاعي: النساء والصبيان

احلرب بالنساء والصبيان، أو حتصنوا حبصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان، مل جيز رميهم 
: إذا قاتلت املرأة جاز قتلها، وقال ابن حبيب من املالكية: وال حتريقهم، وقال الشافعي والكوفيون

 .2ال جيوز قتلها إال إذا باشرت القتل وقصدت إليه"
"أمجع العلماء على العمل هبذا احلديث وحترمي قتل النساء والصبيان إذا مل : النوويوقال 

 .3يقاتلون": يقاتلوا، فإن قاتلوا، قال مجاهري العلماء
إن قتل النساء والصبيان حمرم يف اإلسالم، وال جيوز قتلهم إال إذا باشروا القتال وشاركوا 

احلرب ضد املسلمني، ومل يشارك فيها من  فيه، وبذلك ضمن عليه السالم حياة من حاد عن
 - ظلما وزورا -النساء والشيوخ واألطفال، فأين هذه القيم مما نشاهده اليوم من دول تدعي 

التحضر والتمدن ورعاية حقوق اإلنسان وهي ترتكب جرائم بشعة ضد اإلنسانية، خاصة العزل 
تلون صدارة قوائم ضحايا احلروب واملدنيني منهم، وعلى وجه أخص النساء واألطفال الذين حي

 والنزاعات املسلحة يف كل مكان وزمان.
 : عدم قتل العباد املنقطعني يف الصوامع والشيوخ-3

"ال تقتلوا أصحاب الصوامع" : كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا بعث جيوشه أوصاهم
، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا "اغزوا باسم اهلل، يف سبيل اهلل: وكانت وصيته للجيش املتجه إىل مؤتة

 .4وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا أو امرأة، وال كبريا فانيا وال منعزال بصومعة"
 : النهي عن قتال وترويع املدنيني ومن ألقى السالح من املقاتلني-2

                                                 
قتل النساء يف احلرب، رقم : 040باب رقم : اجلهاد والسري: 57: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 1
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وان والطغيان إن من حماسن اإلسالم أن جعل اجلهاد يف دائرة مغلقة، ال تتجاوز أهل العد
ممن يقاتلون املسلمني، ومل تتجاوز ذلك إىل كل من خيالف املسلمني يف الدين أو العقيدة، وبذلك 
يفرق املسلمون بني من قاتلهم وبني من مل يقاتلوهم، ويف هذا مثال للرفق والرمحة بالضعفاء من 

 املدنيني.
من كان، من النساء وقد هنى اهلل عز وجل عن قتال من مل يقاتل املسلمني، كائنا 

أصحاب األمراض اليت تعوقهم عن اجلهاد : والصبيان والرهبان املنقطعني للعبادة والشيوخ والزمىن
"أخرجوا بسم اهلل تقاتلون يف سبيل : واألجراء والفالحون... قال صلى اهلل عليه وسلم والعسفاء

 .1الولدان وال أصحاب الصوامع"اهلل من كفر باهلل، ال تغدروا وال تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا 
ما فعله أبو دجانة : وقد طبق الصحابة هذه الوصايا النبوية حبذافريها ومن أمثلة ذلك

مساك بن خرشة رضي اهلل عنه يف غزوة أحد، حينما أخذ سيف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
كذلك إذ رأى إنسانا   حبقه أن يثخن يف القوم، فما كان يدع شيئا مير به إال هتكه، وبينما هو

يشجع الناس، فأقبل عليه، وقد محل السيف فوق رأسه، فلما علم أهنا هند بنت عتبة عدل عنها 
"كرهت أن أضرب بسيف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم امرأة ال ناصر : . وقال يف ذلك2وتركها

 .3هلا"
ح مكة، فإنه عليه كما هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قتال من ألقى السالح يف فت

"من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن ألقى : السالم عندما دخل مكة أمر أن ينادى يف القوم
. فها هو النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمر 4السالح فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن"

رد توقفه عن قتال بالكف عمن محل السالح ملواجهة املسلمني مث ألقاه رغبة يف السالم، بل إنه جمل
املسلمني فقد حرم الشرع قتله، وصار بذلك كاملدنيني الذين ال حيملون سالحا، وال جيوز قتلهم 

 بأي حال من األحوال.
 : عدم اإلفساد يف األرض -4

                                                 
: باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان... رقم احلديث: كتاب اجلهاد والسري: "نيل األوطار" للشوكاين - 1
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كان هذا اخللق جليا يف السرية النبوية، فما كان جماهدو اإلسالم مفسدين يف األرض، 
 املنازل أو ختريب الطرقات أو قتل الدواب أو إتالف املغروسات، سواءا كان هذا اإلفساد بتدمري

بل كان اجملاهدون حيرصون أشد احلرص على احلفاظ على العمران والبيئة يف كل مكان، ولو كان 
 ببالد أعدائهم.

فقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه عن اإلفساد يف الغزو ونفى األجر عن 
"الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه اهلل وأطاع : س رضي اهلل عنه أنه قالصاحبه، فعن معاذ بن ان

اإلمام وانفق الكرمية وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا 
 .1ورياء ومسعة وعصى اإلمام وأفسد يف األرض فإنه مل يرجع بالكفاف"

يه وسلم أثبت األجر الكامل ملن اجتنب والشاهد من احلديث أن النيب صلى اهلل عل
الفساد يف حربه وغزوه، مث أكد عليه السالم ذلك بأن العصاة الذين يفسدون يف األرض ليس هلم 

 من األمر شيئا.
وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قطع الطرق وختريبها وتضييق املنازل، فعن معاذ بن 

يب اهلل صلى اهلل عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس "غزوت مع ن: انس رضي اهلل عنه أنه قال
أن من ضيق : املنازل وقطعوا الطريق فبعث نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم مناديا ينادي يف الناس

 .2منزال أو قطع طريقا فال جهاد له"
ففي هذا احلديث جند أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ينفي ثواب اجلهاد ملن أفسد يف 

وقام بأعمال ختريبية تؤذي غري املقاتلني، وكان هذا ضيع الكفار واملشركني مع املسلمني األرض 
على مر عصور التاريخ ومثال ذلك ما فعله التتار ببغداد وأهلها فارتكبوا أبشع اجلرائم احلربية، 
ا واعتمدوا سياسة األرض احملروقة، فدمروا كل شيء وأتوا على األخضر واليابس، حىت أهنم عربو 

النهر على جسر شيدوه بكتب تراث املسلمني ومؤلفاهتم. كما كان من سنة الرسول صلى اهلل 
النهي عن قطع األشجار أو إتالف املغروسات لغري حاجة، وما ثبت يف : عليه وسلم يف الغزو

سريته وعليه السالم أنه فعل ذلك إال يف غزوة بين النضري والسبب يف ذلك هو أنه ملا استقر يف 
ان اليهود أن املسلمني ال يفسدون يف األرض، أراد هؤالء أن يتحصنوا حبصوهنم، ويرمون أذه

. فأنزل 3املسلمني من وراء األشجار، فرخص عليه السالم يف قطع هذه األشجار وحرق النخيل
                                                 

 .3505باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، رقم احلديث : كتاب اجلهاد: أخرجه أبو داود يف سننه - 1
 .3739: ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، رقم احلديث: باب: كتاب اجلهاد: أخرجه أبو داود يف سننه - 2
 .2/002: "السرية النبوية" البن هشام - 3
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}ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهلل وليخزي : اهلل تعاىل
 [15: الفاسقني{]احلشر

كما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ينهى عن قتل احليوان أو عقر البهائم لغري حاجة أو 
"... وال : مأكلة، فقد أوصى أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه جيشه املتوجه إىل فتح الشام بقوله

 .1تغرقن خنال وال حترقنها، وال تعقروا هبيمة، وال شجرة تثمر، وال هتدموا بيعة..."
 : حسان يف القتل والنهي عن التمثيل والتحريقاإل-5

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمر صحابة باإلحسان يف القتال، ومن صور هذا 
 : اإلحسان احلريب ما يلي

حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل : *اجتناب ضرب الوجه يف القتال
. وقد وردت العلة يف هذا النهي وهي أن اهلل 2ب الوجه""إذا قاتل أحدكم فليجتن: عليه وسلم قال

 خلق اإلنسان يف أحسن صورة وركبه يف أحسن تقومي، لذلك ال جيوز تشويه اخللقة ولو يف القتال.
ع األذن د وذلك بقطع األعضاء أو تشويهها كفقع العني وج: *النهي عن التمثيل بالقتلى

ذلك حمرم يف اإلسالم وباألعداء والتمثيل نوع من واألنف، وقطع األطراف وبقر البطون... فكل 
املبالغة يف االنتقام من العدو، لذلك كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر أمريا يف بعث من 

قتلى، فعن بريدة بن البعوث أو سرية من السرايا يوصيه مبجموعة وصايا ومنها اجتناب التمثيل بال
"اغزوا وال : هلل عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أوصاها قائالأن رسول اهلل صلى ا احلصب األسلمي

"هنى النيب : . وروى اإلمام البخاري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم3تغلوا وال تغدروا وال متثلوا..."
 .4صلى اهلل عليه وسلم عن النهىب واملثلة"

ذلك حينما انتصر وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن التمثيل يف غزوة بدر الكربى، و 
"يا رسول اهلل انزع ثنيته : املسلمون، وأسر سهيل بن عمرو، فقال عمر للنيب صلى اهلل عليه وسلم

"ال أمثل به فيمثل : يدلع لسانه، فال يقوم عليك خطيبا أبدا، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

                                                 
 .3/05: ن عساكر"تاريخ دمشق" الب - 1
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ني جاءه وفاة النيب صلى اهلل عليه اهلل يب ولو كنت نبيا، ولعله يقوم مقاما ال تكرهه، فقام سهيل ح
. وهو يريد 1أشهد أن حممدا رسول اهلل": وسلم خبطبة أيب بكر مبكة كأنه كان يسمعها، فقال عمر

 "لعله يقوم مقاما ال تكرهه".: بذلك قوله عليه السالم
كما هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن التمثيل بقتلى الكفار يف غزوة أحد، رغم ما فعله 

 شركون جبثث املسلمني، خاصة محزة بن عبد املطلب.امل
عدم التحريق بالنار، وذلك حينما : ومن أخالق احلروب النبوية: *النهي عن احلرق بالنار

أرسل عليه السالم أحد البعوث وأشار عليهم بتحريق بعض األشخاص إن وجدوهم، وملا حان 
ربهم بأن التعذيب بالنار هو من وقت اخلروج أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم صحابته فأخ

اختصاص اهلل سبحانه وتعاىل، لذلك ال جيوز هلم أن حيرقوا من ذكرهم آنفا، ولكن إن وجدومها 
"بعثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف : فعليهم بقتلهما، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال

حني أردنا اخلروج، إين أمرتكم أن : قال إن وجدمت فالنا وفالنا فحرقومها بالنار مث: بعث فقال
 . 2حترقوا فالنا وفالنا وإن النار ال يعذب هبا إال اهلل، فإن وجدمتومها فاقتلومها"

فقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف يوم الفتح عن القتل صربا : * النهي عن القتل صربا
شد يدي الرجل : . والقتل صربا3""ال يقتل قريشي صربا بعد هذا اليوم إىل يوم القيامة: فقال

 ورجاله مث ضرب عنقه أو أن يربط اإلنسان أو احليوان، مث يرمى بالنبل أو الرصاص.
 : عدم اإلجهاز على اجلرحى -7

قتلهم واإلمتام : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينهى عن اإلجهاز على اجلرحى أي
مع ضعفه وعدم قدرته على القتال قد صار مبثابة عليهم، ألن ذلك منافيا للرمحة، إذ أن اجلريح 

األعزل، وليس مبقاتل لذلك ال جيوز قتله أو اإلجهاز عليه، فقد أرشد النيب صلى اهلل عليه وسلم 

                                                 
 .2/031: "نصب الراية" الزيلعي - 1
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"أال ال جيهزن على جريح، وال يتبعن مدبر، وال : أصحابه يف فتح مكة إىل هذا اخللق السمح قائال
 .1آمن" يقتلن أسري، ومن أغلق عليه بابه فهو

 : النهي عن قتل من أمنه املسلمون-0
حفظ عهد ويل أمرهم، وإخواهنم من املسلمني : كان من سنة الصحابة رضوان اهلل عليهم

إدا أمنوا أحدا من املشركني، أو استجار هبم، فكان كل من يؤمنه اإلمام أو أحد املسلمني، نافذ 
"ذمة املسلمني واحدة، يسعى : هلل عليه وسلمعلى مجيع أفراد األمة أمجعني، قال رسول اهلل صلى ا

هبا أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه يوم القيامة 
 .2صرف وال عدل"

وبناءا على ذلك كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ينهى عن قتل من أمنه املسلمون، ومن 
ينما دخلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه، فر أمثلى ذلك ما وقع يف فتح مكة، ح

رجالن من املشركني واستجار بأم هانئ، وأراد علي بن أيب طالب أن يقتلهما، فذهبت إىل النيب 
"قد أجرنا من أجرت : صلى اهلل عليه وسلم، فأخربته خرب الرجلني، وخرب علي فقال عليه السالم

 .3وأمنا من أمنت، فال يقتلهما"
 : الوفاء بالعهد وعدم الغدر واخليانة-8

أكد النيب صلى اهلل عليه وسلم على الوفاء بالعهود، وهنى عن الغدر واخليانة، امتثاال 
}يا أيها الذين أمنوا : ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل يف غري ما آية من القرآن الكرمي ومنها قوله تعاىل

[، 24: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال{]اإلسراء}و : [ وقوله تعاىل10: أوفوا بالعقود{]املائدة
}وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدمت وال تنفضوا اإلميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهلل عليكم  : وقوله تعاىل

[ كما بني عليه السالم أن اهلل ال حيب اخلائنني، قال 90: كفيال غن اهلل يعلم ما تفعلون{]النحل
 [.010: ن كان خوانا أثيما{]النساء}إن اهلل ال حيب م: تعاىل
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"لكل غادر لواء : وقد بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عاقبة الغدر واخليانة فقال
 .1ينصب بغدرته"

وأحداث السرية النبوية حافلة باحرتامه عليه السالم لعهوده ومواثيقه، ومن ذلك ملا أراد 
تريدون : ة، ولقيهما مشركو قريش فقالوا هلماحذيفة بن اليمان وأبوه اخلروج من مكة إىل املدين

ما نريده ولكن نريد املدينة، فأخذوا منا عهد اهلل أال نقاتل مع النيب صلى : حممدا؟ فقال حذيفة
"نفي : اهلل عليه وسلم إذا حضرنا املدينة، فلما أتيناها وأخربنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 .2بعهدهم ونستعني اهلل عليهم"
ها هو النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟؟ عهود أصحابه للمشركني، رغم احلاجة إليهم يف ف

 اجلهاد، إال أن أخالق اإلسالم ال ترضى باخليانة وبالغدر ونقض العهود وخضر ذمم املسلمني.
واحرتاما لعهوده عليه السالم مع املشركني، جنده عليه السالم يرد أبا جندل إىل مكة وهو 

ملا صار بينه صلى اهلل عليه وسلم وبني املشركني يف صلح احلديبية يف ذي القعدة من مسلم، وفاءا 
 .3السنة السادسة للهجرة

 أخالق ما بعد االنتهاء من القتال والحرب.: الثالث * المطلب
 : حسن معاملة األسرى والرقيق والسيب: أوال

احلرب أوزارها، وقد أرشد أمر اإلسالم حبسن معاملة األسرى والرقيق والسيب بعد أن تضع 
وهو املقاتل من الكفار يظفر به املسلمون حيا، : اهلل عز وجل إىل اإلحسان يف معاملة األسري

}ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا إمنا نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم : قائال
قل ملن يف أيديكم من  يب}يا أيها الن: وقال تعاىل أيضا [8/9: جزاء وال شكورا{]اإلنسان

تكم خريا مما أخذ منكم ويغفر لكم واهلل غفور خريا يؤ  األسرى إن يعلم اهلل يف قلوبكم
 [.01: رحيم{]األنفال

 : ووقائع السرية النبوية حافلة حبسن معاملة األسرى، ومن ذلك ما يلي
 : الوصية باألسرى خريا-0

                                                 
رقم : إمث الغادر للرب والفاجر: 33: باب رقم: اجلزية واملوادعة: 58: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 1

 .3/570: 2088: احلديث
: الوفاء بالعهد، رقم احلديث: 25: باب رقم: اجلهاد والسري: 23: كتاب رقم: أخرجه مسلم يف صحيحه - 2

4750 :2/791. 
 وما بعدها. 3/477: البن إسحاق "السرية النبوية": ة يفراجع تفاصيل القصة كامل - 3
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دين من املسلمني باألسرى خريا، حىت  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوصي اجملاه
: كان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون هلم اخلبز إيثارا هلم على أنفسهم، فنزل قوله تعاىل

[، أخرج ابن املنذر عن أيب جرير 8: }ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا{]اإلنسان
لم يأسر أهل اإلسالم ولكنها نزلت يف "مل يكن النيب صلى اهلل عليه وس: ]أسريا[ قال: يف قوله

أسارى أهل الشرك كانوا يأسروهنم يف العذاب، فنزلت فيهم فكان النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 .1يأمرهم باإلصالح إليهم"

فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوصي باألسرى خريا، فلم يأمر بتعذيبهم أو 
أمر حبسن معاملتهم وكأهنم يف ضيافة املسلمني وليسوا اإلساءة إليهم أو تكميمهم أو توثيقهم بل 

و رهبة سرى، إسالم كثري منهم ليس خوفا أيف أسر. ومما يشهد على حسن أخالق املسلمني باأل
وإمنا اقتناعا وصدقا، وإال لكان من اليسري أن يرتدوا على أعقاهبم يف أقرب فرصة تسنح هلم، وقد  

د على ما نقول، إذ أطلق النيب صلى اهلل عليه وسلم سراجه كان يف قصة مثامة بن أثال أعظم شاه
"أشهد : يف اليوم الثالث من ربطه، فذهب أمامة إىل مكان قريب، واغتسل مث دخل املسجد فقال

 .2أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا رسول اهلل"
 أسرى فقد قبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الفداء يف: قبول الفداء يف األسرى-3

 .3بدر، وكان ممن فادى نفسه العباس بن عبد املطلب كما يف صحيح البخاري من حديث أنس
 احلفاظ على أموال املسلمني والنهي عن الغلول: ثانيا

كان الرسول عليه السالم يأمر صحابته بعد اجلهاد جبمع الغنائم واألموال واحلفاظ عليها، 
ة قبل قسمتها ودون علم اإلمام، وقد شدد اهلل تعاىل يف السرقة من الغنيم: وينهى عن الغلول وهو

}وما كان لنيبء أن يغل ومن يغلل يأيت مبا غل يوم : أمر الغلول فقال حمذرا منه نبيه عليه السالم
 [.070: القيامة مث تويف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون{]آل عمران

 سريته من خالل عدة أساليب وقد أكل النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا اخللق الكرمي يف
 : نذكر منها

                                                 
 .18: اآلية: سورة اإلنسان: 392: "لباب النقول يف أسباب النزول" للسيوطي، ص - 1
وفد بني حنيفة وحديث مثامة بن أثال : 03: باب رقم: املغازي: 74: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 2

 .2/077: 4203: رقم احلديث
القسمة وتعليق القنو يف املسجد، رقم : 43: رقم باب: الصالة: 8: كتاب رقم: خرجه البخاري يف صحيحهأ - 3

 .0/87: 430: احلديث
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: أمره عليه السالم احلفاظ على غنائم املسلمني والنهي عن إفسادها بسوء استخدمها-0
: فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بيان الواجب على اجملاهدين جتاه غنائم املسلمني

املسلمني حىت إذا أعجفها ردها فيه، ومن   "من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يركب دابة من يفء
 .1كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يلبس ثوبا من يفء املسلمني حىت إذا أخلفه رده فيه"

النهي عن الغلول والنهبة من أعظم وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند خروج -3
 : املسلمني للغزو

مريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر أ
"اغزوا باسم اهلل، يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر : بتقوى اهلل، ومن معه من املسلمني خريا مث يقول

وعن عبد اهلل بن زيد األنصاري رضي  2باهلل، اغزوا، وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا"
"هنال عن النهبة ]األخذ من األموال قبل قسمتها[ : عليه وسلم اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل

 .3واملثلة"
 : ترتيب النيب صلى اهلل عليه وسلم العقوبة على الغلول-2

رتب النيب صلى اهلل عليه وسلم على الغلول والسرقة من املغامن عقوبة شديدة وهي 
"خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه : استحقاق النار يوم القيامة فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال

وسلم يوم خيرب، فلم نغنم ذهبا وال فضة، إال األموال والثياب واملتاع، فأهدى رجل من بين 
مدعم، فوجه : رفاعة بن زيد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غالما يقال له: الضبيب يقال له

كانوا بوادي القرى، بينما مدعم حيط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل وادي القرى، حىت إذا  
هنيئا له اجلنة فقال رسول : رحال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس

"كال والذي نفسي بيده، إن الشملة اليت أخذها يوم خيرب من املغامن، : اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إىل النيب  ناس بذلك جاء رجل بشراك او شراكنيمسع الفلما  4مل تصبها املقاسم لتشتعل عليه نارا"

 "شراك من نار أو شراكان من نار".: فقال

                                                 
 .3018رقمه : يف الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء: باب: اجلهاد: كتاب: أخرجه أبو داود يف سنته - 1
 سبق خترجيه. - 2
رقم : النهيب بغري إذن صاحبه: 21: باب رقم: املظامل والغصب: 74: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 3

 .3/420: 3404: احلديث
هل يدخل يف اإلميان والنذور : 22: باب رقم: اإلميان والنذور: 82: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 4

 .4324: ، وذكر حتت رقم4/0085: 7010رقم احلديث : األرض واملغنم والزروع واألمتعة
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فبعد أن انتصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بدر : املن على األسرى-2
"لو كان : ]رمضان من السنة الثانية للهجرة[ وأسر املسلمون املشركني، قال صلى اهلل عليه وسلم

 .1بن عدي حيا مث كلمين يف هؤالء النتىن لرتكتهم له "املطعم 
"كان مين على بعضهم، ويقتل : يقول ابن القيم يف هديه عليه السالم يف األسرى

بعضهم، ويفادى بعضهم باملال، وبعضهم بأسرى املسلمني، وقد فعل ذلك كله حبسب 
 .2املصلحة"

 : إطعام األسرى وسقيهم وكسوهتم-4
اهلل عليه وسلم حريصا على تلبية حاجيات األسرى من مطعم كان رسول اهلل صلى 

ومشرب وملبس، فكان عليه السالم يتفقد األسرى بنفسه، ويرتفق هبم، ويتواضع معهم يف 
احلديث، بل ويطعمهم ويسقيهم مىت أرادوا ذلك، كما فعل صلى اهلل عليه وسلم مع رجل من بين 

ما شأنك؟ : أتاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالف يا حممد يا حممد: عقيل، حينما ناداه فقال
 .3"هذه حاجتك": مآن فاسقين، قال عليه السالمظ"إين جائع فأطعمين و : قال

ومن اهتمام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باألسرى كذلك كسوهتم إن كانوا يف حاجة 
أناس وأتى بالعباس، ومل يكن "ملا كان يوم بدر أيت ب: إىل ذلك، فعن جابر رضي اهلل عنه أنه قال

عليه ثوب، فنظر النيب صلى اهلل عليه وسلم له قميصا، فوجد قميص عبد اهلل بن أيب يقدر عليه، 
فكساه النيب صلى اهلل عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النيب صلى اهلل عليه وسلم قميصه الذي ألبسه" 

 .4يد، فأحب أن يكافئهكانت له عند النيب صلى اهلل عليه وسلم : قال ابن عينية
فقد تزوج النيب صلى اهلل عليه وسلم من األسرى السيدة : إباحة الزواج من األسريات-5

جويرية بنت احلارث رضي اهلل عنها بعد غزوة بين املصطلق ]شعبان من السنة اخلامسة[، وتزوج 

                                                 
: بيان ذكر من شهد بدرا، رقمه: 03: باب رقم: املغازي: 74: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 1

4134 :2/010. 
 .3/028: "زاد املعاد" البن القيم - 2
: ال وفاء لنذر يف معصية اهلل... رقم احلديث: 2: باب رقم: النذر: 37: كتاب رقم: أخرجه مسلم يف صحيحه - 3

4370 :2/730. 
: رقمه: الكسوة لألسارى: 043: باب رقم: اجلهاد والسري: 57: كتاب رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه - 4

2118 :3/522. 
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م تكرميا يف صفية بنت حيي بن اخطب رضي اهلل عنها بعد فتح خيرب، ويف هذا أعظ: من السيدة
 معاملة األسرى واإلحسان إليهم.

كما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حبسن معاملة السيب والرقيق، فكان عليه السالم مينع 
"من فرق بني والدة وولدها فرق اهلل بينه وبني أحبته : التفريق يف السيب بني الوالدة وولدها ويقول

 .2هل البيت مجيعا كراهية أن يفرق بينهم""فكان يؤيت بالسيب فيعطي أ 1يوم القيامة"
 مواراة جيف قتلى األعداء: ثالثا

واملقصود بذلك دفن جثث األعداء اليت خلفتها املعركة على أرضها، وهذا من كمال 
الرمحة هبم واإلحسان إليهم رغم أهنم كانوا من احملاربني لدين اهلل ودعوة رسوله صلى اهلل عليه 

ليه السالم حريصا على هدايتهم ورحيما هبم يف حياهتم، كان أيضا وسلم، فكما كان النيب ع
 رحيما هبم بعد موهتم.

ما فعله صلى اهلل عليه وسلم بعد غزوة بدر، حيث : ومن مناذج ذلك يف السرية النبوية
أكرم اهلل عز وجل املسلمني بالنصر على أعدائهم، "فقد أمر عليه السالم بإلقاء جثث األخباث 

"بئس عشرية النيب كنتم لنبيكم، كذبتموين وصدقين : لب بدر مث وقف عليها قائاليف ركي من ق
 . 3الناس، وخذلتموين ونصرين الناس، وأخرجتموين وآواين الناس"

وقد اعتد العلماء بفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم بوجوب دفن الكافر احلريب، إذ مل يرد 
د القتال دون أن بأمر مبواراهتا، بل كما نرى قد أمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ترك جثة بع

مبواراة قتلى قريش يف بدر، حىت عد العلماء ترك جثث الكفار يف ساحات القتال من املثلة اليت 
 هنى عنها النيب صلى اهلل عليه وسلم.

 : عدم إكراه املغلوبني على اقتناع الدين بالقوة أو اإلكراه: رابعا
ليه وسلم يكفل حرية العقيدة ملن انتصر عليهم يف احلروب كان النيب صلى اهلل ع

: [، وإمنا جتلت مهمته عليه السالم يف قوله تعاىل357: والغزوات }ال إكراه يف الدين{]البقرة
 [.30: }فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطر{]الغاشية

لى اعتناق اإلسالم وإذا تصفحنا وقائع سريته صلى اهلل عليه وسلم مل جند أنه أجرب أحد ع
بالقوة أو اإلكراه، فقد دخل عليه السالم املدينة وأسس على أرضها دولة اإلسالم وأرسى فيها 

                                                 
 .0577رقمه : يف كراهية التعريف بني السيب: باب: كتاب السري: أخرجه الرتمذي يف سننه - 1
 .3/040: "زاد املعاد" البن القيم - 2
 .2/020: "زاد املعاد" البن القيم - 3
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قواعد السالم مع اليهود واملشركني الذين مل يسلموا، فلم يتعرض هلم بسوء، ومل يضطهدهم لعدم 
 وواجباهتم.اعتناقهم اإلسالم، بل وادعهم وكتب بينه وبينهم صحيفة، يتبني حقوقهم 

كما مل جند يف سريته خربا عن إكراه األسرى وأهل البالد املفتوحة، على الدخول يف 
اإلسالم قسرا، بل كانوا يعتنقون اإلسالم من تلقاء أنفسهم، ومن رضي منهم البقاء على دينه، 

 ألزمه الرسول صلى اهلل عليه وسلم بدفع اجلزية والبقاء على دينه.
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سنن أيب داود السجستاين، دار الفكر، مراجعة وضبط وتعليق حممد حميي الدين  -03
 عبد احلميد.
شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم، دار الفكر بريوت، الطبعة الثالثة  -02

 هـ.0298
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بعة أمحد شاكر، دار احلديث القاهرة، الط: املسند لإلمام أمحد بن حنبل، شرح -04
 م.0995هـ 0407األوىل 

حممد سيد جاد : حتقيق وتعليق لإلمام أيب جعفر الطحاوي، شرح معاين اآلثار -05
 احلق، نشر مطبعة األنوار احملمدية.

خيار لإلمام حممد بن علي منتقى األخبار من أحاديث سيد األ نيل األوطار شرح -07
 .، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب، مصرالشوكاين

نشر املكتبة  نصب الراية ألحاديث اهلداية للعالمة مجال الدين الزيلعي احلنفي، -00
 هـ. 0292اإلسالمية الطبعة الثانية 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لإلمام احلافظ أمحد بن علي ابن حجر  -08
لبحوث العلمية تصحيح عبد العزيز ين باز، نشر رئاسة ا العسقالين، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي،

 واإلفتاء، اململكة العربية السعودية.
 : * اللغة والمعاجم

 صادر، بريوت.دار لسان العرب للعالمة أيب الفضل مجال الدين بن منظور،  – 09
تاج العروس من جواهر القاموس للعالمة حممد مرتضى الزبيدي، حتقيق جمموعة من  -31

 األساتذة، إصدار وزارة األعالم الكويتية.
: القاموس احمليط للفريوز أبادي، املكتبة العصرية صيدا، بريوت، حتقيق الدكتور -30

 م. 3100هـ/0423حممود مسعود أمحد طبعة 
معجم مقاييس اللغة ألمحد فارس بن زكرياء أبو احلسني، حتقيق عبد السالم هارون  -33

 م.0909هـ/  0299دار الفكر، سنة النشر 
 م.0980مكتبة لبنان، طبعة  حميط احمليط للبستاين، -32
 .ـه 0410املطلع على أبواب املقنع لعالمة مشس الدين البعلي، املكتب اإلسالمي  -34

 : كتب الفقه
 : الفقه المالكي-

مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل للعالمة أيب عبد اله حممد بن حممد املعروف  -35
 م.0898باحلطاب، الطبعة الثانية 

لى خمتصر خليل للعالمة حممد اخلرشي املالكي، دار صادر، حاشية اخلرشي ع -37
 بريوت.

 



53 

 : الفقه الحنفي
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لإلمام عالء الدين أيب بكر الكاساين، دار  -30

 هـ.0413الكتاب العريب بريوت، الطبعة الثانية 
 انية.املبسوط لشمس األئمة السرخسي، دار املعرفة بريوت، الطبعة الث -38
هـ نشر قصي حمب الدين  0290اخلراج للقاضي أيب يوسف، الطبعة السادسة  -39

 اخلطيب، املطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة، مصر.
م 0900السري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين )مع شرحه للسرخسي( طبعة  -21

ملخطوطات التابع ( معهد ا5-4: ( وعبد العزيز )ج2-0: صالح الدين املنجد )ج: حتقيق د
 جلامعة الدول العربية، القاهرة.

 شرح العناية على اهلداية للعالمة أكمل الدين البابريت، وهبا منت شرح فتح القدير. -20
 : الفقه الحنبلي-

كشف القناع عن منت اإلقناع للعالمة منصور بن يونس البهويت، عامل الكتب   -23
 هـ.0412بريوت 

ن بن قاسم الطبعة الرمح بن تيمية، مجع وترتيب عبدالم اجمموع فتاوى شيخ اإلس -22
 األوىل.

 هـ. 0293املغين البن قدامة، دار الكتاب العريب،  -24
 : الفقه الشافعي

األم لإلمام الشافعي، أشرف على طبعه وتصحيحه حممد زهري النجار، دار  -25
 هـ.0292املعرفة بريوت، الطبعة الثانية 

حل ألفاظ فتح املعني أليب بكر عثمان بن حممد شطا  إعانة الطالبني على -27
 هـ عناية حممد سامل هاشم، دار الكتب العلمية، بريوت. 0405الدمياطي، الطبعة األوىل 

 
 : * التاريخ والتراجم والسير

تاريخ األمم وامللوك أليب جعفر ابن جرير الطربي، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم  -20
 دار سويدان، بريوت.

شعيب وعبد القادر : زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم اجلوزية، حتقيق -28
 م مؤسسة الرسالة بريوت.0987هـ/0410االرناؤوط الطبعة الرابعة عشر، 
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م مكتبة الصفا القاهرة، 3110هـ/ 0433السرية النبوية البن هشام الطبعة األوىل  -29
 حممد بن عثمان.ختريج وحتقيق وليد بن سالمة، وخالد بن 

 م دار الكتب العلمية بريوت..3119النبوية البن إسحاق، الطبعة الثانية  السرية -41
 جونس، عامل الكتب، بريوت.: املغازي لإلمام حممد بن عمر الواقدي، حتقيق د -40
 م حنيف بكديوديل. 0921رمحة للعاملني لسليمان سلمان املنصور فوري، طبعة  -43
بن هشام لعبد السالم هارون، الطبعة الثانية، املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة هتذيب سرية ا -42

 م.0414طبعة 
غزوات الرسول دروس وعرب وفوائد للصاليب، أعده للنشر قاسم عبد اهلل إبراهيم الطبعة  -44

 م.3110هـ/0438األوىل 
للشيخ أمحد بن علي املقريزي،  إمتاع اإلمساع مبا للرسول من األبناء واألموال واحلفدة واملتاع -45

 م.0940صححه وشرحه حممود وحممد شاكر، مطبعة جلن التأليف والرتمجة بالقاهرة 
 ن املباركفوري، املكتبة الثقافية، بريوت.الرحيق املختوم لصفي الرمح -47
 فقه السرية النبوية ملنري الغضبان، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث مكة املكرمة. -40
السرية النبوية دروس وعرب ملصطفى السباعي، املكتب اإلسالمي بريوت لبنان الطبعة التاسعة  -48

 م.0987هـ/0417
 م.0950هـ/0207طبقات ابن سعد الكربى، دار صادر ودار بريوت للطباعة والنشر  -49
 هـ.0413مقدمة ابن خلدون، دار الرائد العريب بريوت، الطبعة اخلامسة  -51

 : سة الشرعية* كتب السيا
 آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة للدكتور وهبة الزحيلي، املكتبة احلديثة. -50
علم للماليني، الطبعة لأحكام أهل الذمة البن القيم اجلوزية، حتقيق صبحي الصاحل، دار ا -53

 هـ.0410الثانية 
د الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم للدكتور عب -52

 هـ. 0297الطبعة الثانية، 
السري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين، إمالء حممد السرخسي، حتقيق صالح الدن املنجد  -54

 وطبعة أخرى من إصدار معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية، مصر.
دار البيارق عمان، بريوت الطبعة اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية حملمد خري هيكل،  -55

 م. 0992هـ/0404األوىل 
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األموال لإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق حممد خليل هراس، مكتبة الكليات  -57
 هـ.0410األزهرية، دار الفكر، الطبعة الثالثة 

 العالقات الدولية يف اإلسالم للشيخ حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب. -50
 هـ.0413كام السلطانية للماوردي، دار الكتب العلمية، بريوت، األح -58
 السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية،، دار الكتاب العريب. -59

 : * فقه عام
 م.0922اختالف الفقهاء لإلمام أيب جعفر الطربي، يوسف شخت،  -71
ححه زيدان أبو املكارم، نشر مكتبة اجلمهورية العربية احمللى لإلمام أيب حممد ابن حزم، وص -70

  هـ. 0280
 : * مراجع عامة

أحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة إلمساعيل كاظم العيساوي، الطبعة  -73
 هـ دار عمار، عمان األردن. 0431األوىل 

اين للدكتور عثمان مجعة أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيب -72
 هـ دار املعايل، عمان، األردن. 0409ضمريية الطبعة األوىل 

 م . 3111حضارة العرب لغوستاف لوبون، ترمجة عادل زعيرت مكتبة األسرة مصر  -74
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