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 باللغة العربية ملخص
 أ.د. سعد بن علي الشهراني

كميا، كانت عادلة، كألىداؼ سامية، إنيا حركب إنسانية سمتيا  مما ال ريب فيو أف حركب النبي 
كقد قسـ  األخالؽ الفاضمة، ليس ىدفيا القتؿ كالدماء كسبي النساء كما يزعـ بعض المستشرقيف.

كالمبحث الثاني: األىداؼ العميا لحركب الرسكؿ  البحث إلى المبحث األكؿ: السرايا كأىدافيا.
كالخاتمة كالنتائج كمف أىميا: أف أىداؼ الحرب في اإلسالـ سامية، ليست مادية، أك عدكانية؛ فمف 
أىدافيا: إعالء كممة اهلل تعالى، كتأميف حرية االعتقاد، كتأميف حرية نشر دعكة اإلسالـ، كرد 

الردع اإلسالمي إحالالن لمسالـ، كطمب الفكز بالشيادة في سبيؿ العدكاف، كرفع الظمـ، كتحقيؽ مبدأ 
 ككذلؾ تجمى تكريـ الرسكؿ . ألىداؼ كأىداؼ الجباريف في األرضاهلل تعالى، كشتاف بيف ىذه ا

مع أعدائو برؤية  لإلنساف، كأف لو قيمة إنسانية تفكؽ غيره مف المخمكقات، كلذلؾ تعامؿ الرسكؿ  
 .إلييـ بعيف الرحمةإنسانية، راقية تنظر 

 الكممات المفتاحية: حروب النبي ، الغايات ،  األهداف
THE WARS OF THE PROPHET, MAY GOD BLESS HIM AND 

GRANT HIM PEACE, GOALS AND OBJECTIVES 
Prof. Dr. Saad bin Ali Al-Shahrani 

Summary : 
There is no doubt that the wars of the Prophet Muhammed peace be upon 

him, were all just, and for lofty goals, they are human wars that were characterized 

by virtuous morals, not aimed at killing and blood and capturing women as some 

orientalists claim. The research was divided to two parts: The first part: Al-Saraya 

and its objectives. And the second part: The higher goals of the wars of the 

Messenger and the conclusion and results, the most important of which are: that 

the goals of war in Islam are sublime, not material, or aggressive; among them 

are: upholding the word of God Almighty, and ensuring freedom of belief, and 

ensuring freedom to spread the call of Islam, repel aggression, and lifting injustice, 

and achieving The principle of Islamic deterrence as a peace, and he asked to win 

martyrdom in the way of God Almighty, and a difference between these goals and 

the goals of the mighty in the land. Also, the honor of the Messenger, may God 

bless him and grant him peace, was evident to man, and that he has a human value 

that surpasses other creatures, and that is why the Messenger, may God bless him 

and grant him peace, dealt with his enemies with a humanistic, refined vision that 

looks at them with an eye of mercy. 

Key words: Prophet’s wars, goals, objectives  
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 مكدمة:

أىداؼه نبيمة، كغاياته إنسانيةه سامية، تتعارض مع أىداؼ  لحركب الرسكؿ 
 الحركب الجاىمية السائرة، التي تحركيا أىداؼ عدكانية، كأغراض مادية.

كقد ذكر ابف خمدكف في مقدمتو أربعة أسباب لنشكب الحركب بكجو عاـ، كىي 
 أسباب كدكافع تحدد طبيعة الحركب كمدل عدالتيا أك عدكانيتيا.

كاعمـ أف الحركب كأنكاع المقاتمة لـ تزؿ كاقعة في الخميقة ) مدكف:يقكؿ ابف خ
منذ برأىا اهلل، كىك أمره طبيعي في البشر، ال تخمك عنو أمة كال جيؿ، كسبب ىذا 
ما غضب  ما غضب هلل كلدينو، كا  ما عدكاف، كا  االنتقاـ في األكثر إما غيرةه كمنافسة، كا 

يجرم بيف القبائؿ المتجاكرة، كالعشائر لمممؾ، كسعي في تمييده، فاألكؿ أكثر ما 
أكثر ما يككف مف األمـ الكحشية، كالثالث ىك  -كىك العدكاف-المتناظرة، كالثاني 

المسمى في الشريعة بالجياد، كالرابع ىك حركب الدكؿ مع الخارجيف عمييا، كالمانعيف 
كفتنة،  لطاعتيا. فيذه أربعة أسباب مف الحركب، الصنفاف األكالف منيا حركب بغي

 .(ُ)(كالصنفاف األخيراف حركب جياد كعدؿ
كميا، كانت عادلة، كألىداؼ سامية، إنيا  كمما ال ريب فيو أف حركب النبي 

حركب إنسانية سمتيا األخالؽ الفاضمة، ليس ىدفيا القتؿ كالدماء كسبي النساء، إنما 
 ىدفيا أف يىٍعبيدى ىؤالء المشرككف فاطر األرض كالسماء.

في كثير مف كصاياه لجيكشو كجنكده، كمف ذلؾ ما ركاه  كقد عٌبر عف ذلؾ 
إذا بعث جيشنا قاؿ: تألفكا الناس، كتأنكا  كاف رسكؿ اهلل ) عبد الرحمف بف عائذ قاؿ:

بيـ، كال تغيركا عمييـ حتى تدعكىـ إلى اإلسالـ، فما عمى األرض مف أىؿ بيت مدر 

                                        
 :العالقات الخارجية في دكلة الخالفة، د. عارؼ أبك عيد :نظري، ك ِّٖ/ِ :مقدمة ابف خمدكف (ُ)

 . ُُّص
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 .(ُ)(أحب إلٌي مف أف تقتمكا رجاليـ، كتأتكني بنسائيـكال كبر إال أف تأتكني بيـ مسمميف 
كالمسممكف في مكة المكرمة ثالث عشرة سنة يجاىدكف  لقد عاش الرسكؿ 

بالصبر كالعفك كالصفح الجميؿ، كتحمؿ األذل دكف إذف في القتاؿ كرد االعتداء أك أمر 
القتاؿ، فكاف القتاؿ إلى المدينة المنكرة أذف اهلل لممسمميف ب بو، كبعد ىجرة الرسكؿ 

إلى المدينة حتى غزكة بدر الكبرل، حيث  مأذكننا فيو غير مأمكر بو منذ ىجرة النبي 
 ٻ ٱ تحمؿ اإلذف بالقتاؿ في قكلو تعالى: نزلت أكؿ آية عمى رسكؿ اهلل 

، فكانت بذلؾ أكؿ [ّٗ]سكرة الحج: ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ
آية نزلت في اإلذف بالقتاؿ، ككاف نزكليا في المدينة بعد اليجرة، كقبؿ غزكة بدر، كلـ 

انتقؿ الصراع بيف  ، فمما انتيت غزكة بدر بنصر اهلل لممسمميف(ِ)بمكة يكف الرسكؿ 
المسمميف كالمشركيف إلى مرحمة لـ يعد فييا اإلذف في القتاؿ كافينا، بؿ أصبحت فريضة 
الجياد مف األمكر المتحتمة عمى المسمميف؛ ليستطيعكا مكاجية التطكر الذم سيحدث 
في ىذه المرحمة مف الصراع بينيـ كبيف قريش، فكاف أف أنزلت سكرة األنفاؿ عقب غزكة 

ما تحممو مف آداب كتكجييات لممسمميف؛ ككجكب إعداد كتييئة العدة، مع بدر ب
، كغير (ّ)المحافظة عمى الركح المعنكية لممقاتميف، كالصبر كالثبات في ميداف القتاؿ

ذلؾ مما تضمنتو ىذه السكرة مف تكجييات لممسمميف فيما يتعمؽ بأمر جيادىـ األعداء، 
  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى}كذلؾ مثؿ قكلو تعالى: 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ، كقكلو تعالى: [ْٓ]سكرة األنفاؿ: ۈئ ۈئ ۆئ

                                        
لمسند  ُْٓ/ٗ :، كعزاه ابف حجر في المطالب العاليةَْٓ/ّْ :أخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ (ُ)

 مسدد، كىك مرسؿ.

، تفسير القرآف ُٕ، َٕ/ّ :، زاد المعاد، ابف القيـُِٕص :نظر: السياسة الشرعية، ابف تيميةي (ِ)
 .ْٖٔ/ْ: لعظيـ، ابف كثيرا

 . ّّٖ، ِّٗ، ِٕٓ/ّ :نظر: تفسير ابف كثيري (ّ)
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 ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ

 .[َٔ]سكرة األنفاؿ:{ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
ا عمى الجميع يثاب مف قاـ  كبيذه اآليات الكريمة كغيرىا، أصبح الجياد فرضن

 .(ُ)بو، كيعاقب مف تخمؼ عنو بغير عذر
بالمدينة المنكرة، كأيده اهلل بنصره  فمما استقرَّ رسكؿ اهلل ) يقكؿ ابف القيـ:

كبعباده المؤمنيف األنصار، كأٌلؼ بيف قمكبيـ بعد العداكة كالمحف التي كانت بينيـ، 
فمنعتو أنصار اهلل ككتيبة اإلسالـ مف األسكد كاألحمر، كبذلكا نفكسيـ دكنو، كقدمكا 

يـ، رمتيـ العرب محبتو عمى محبة اآلباء كاألبناء كاألزكاج، ككاف أكلى بيـ مف أنفس
كالييكد عف قكس كاحدة، كشٌمركا ليـ عف ساؽ العداكة كالمحاربة، كصاحكا بيـ مف كؿ 
جانب، كاهلل سبحانو كتعالى يأمرىـ بالصبر كالعفك كالصفح، حتى قكيت الشككة، كاشتدَّ 

 .(ِ)(الجناح، فأذف ليـ حينئذ في القتاؿ
أف يؤسس جيشنا ليدافع  إف شدة عداكة الباطؿ كتحديو لمحؽ اضطرت النبي 

لقد أجبرت الضركرات النبي محمدنا ) عف ىذا الحؽ، كيقرر ذلؾ مارسيؿ بكازار فيقكؿ:
 . رساؿ حمالت كقائية مف الجيراف الخصـك عمى تأليؼ جيش لصٌد اليجمات المعادية، كا 

ا، فقد استشعر ضركرة  «ردع» كلما كاف رجالن مستقيمنا، كسياسينا مرىفنا، كمخططنا بارعن
أعداء مجتمعو. ككاف عميو قمع غارات السمب كالنيب، كتكفير السالـ كاألماف عمى 
طريؽ القكافؿ. كأخيرنا كانت القكة المسمحة تبدك في نطاؽ الحركب القبمية التي كانت 
تمٌزؽ أكصاؿ الجزيرة العربية ضركرة حيكية كيال يتجرأ أعداء اإلسالـ  كيتعرض لمخطر 

أكلى مراحؿ نمكىا. كىكذا تكتسب المعارؾ، حتى التي كاف  كجكد الدكلة التي كانت في

                                        
  .ُِّ-ُِِالدعكة كالجياد في العيد النبكم، د. عمي الطيار ص (ُ)

 .َٕ، ٗٔ/ّ: زاد المعاد، ابف القيـ (ِ)



 

 ِِِ 

6 

 .(ُ)(النبي يبدأ بشنيا، طابع الرٌد عمى االستفزاز، أك التدبير االحترازم لحماية النفس
إال النزر اليسير  كما أف ىذه الغزكات كالسرايا لـ تستغرؽ مف حياة رسكؿ اهلل 

تحميمية لجكانب السيرة النبكية، كخاصة الجانب منذ البعثة، ففي دراسة  بالنسبة إلى دعكتو
قاـ بيا مركز بحكث كدراسات المدينة المنكرة، حيث  االقتصادم كالسياسي كالعسكرم،

، بينما بمغت نسبة  %( إلى بعثتو ٕخمصكا إلى أف الجانب العسكرم بمغت نسبتو )
 .(ِ)%(ِٓ%(، كالجانب االقتصادم )ّٓالجانب السياسي )

كمف ثـ  ا البحث إبراز عظمة أىداؼ كمقاصد حركب النبي كقد قصدت بيذ
يتجمى عظـ الفارؽ بينيا كبيف أىداؼ الحركب لدل بقية الفمسفات كالمذاىب المادية 
كيتجمى كذب دعاكم المستشرقيف كأذنابيـ في كسـ اإلسالـ باإلرىاب كالعنؼ كقد جاءت 

 : خطة البحث عمى النحك التالي
 مقدمة. 

 السرايا كأىدافيا. : المبحث األكؿ
 األىداؼ العميا لحركب الرسكؿ. : المبحث الثاني

 كالتكصيات.   كالنتائج الخاتمة
 كفيرس المصادر كالمراجع، كفيرس المكضكعات. 

 وأشكز اهلل على متام هذا البحث

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

  

                                        
 .ِْٔص :إنسانية اإلسالـ، مارسيؿ بكازار (ُ)

النسب تقديرية، ففي الجانب العسكرم نجد أف ينظر الممحؽ في آخر البحث، مع مالحظة أف ىذه  (ِ)
 كمدة مكثو في الغزكة.      ىناؾ خالفنا بيف مؤرخي السيرة النبكية في تحديد كقت خركج النبي
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 املبحث األول: 
 السرايا وأهدافها

كجرت عادة المحدثيف كأىؿ السير، )جياده بالسرايا قبؿ الغزكات  بدأ النبي 
بنفسو غزكة، كما لـ يحضره  كاصطالحاتيـ غالبنا أف يسمُّكا كؿ عسكر حضره النبي 

ا مف أصحابو إلى العدك سرية كبعثنا  .(ُ)(بؿ أرسؿ بعضن
ىذا كقد اختمؼ أىؿ العمـ مف أصحاب المغازم كغيرىـ في عدد السرايا 

ؿ،  ث التي بعثيا النبي كالبعك  منذ إعالف الحرب عمى قريش حتى تكفاه اهلل عز كجَّ
فكانت عف ابف إسحاؽ في ذلؾ ثالث ركايات: ركاية نقميا الطبرم كالمسعكدم، ذكرا 

، بينما ذكر ابف ىشاـ في ركايتو عنو: (ِ)عنو أف عددىا كاف خمسة كثالثيف سرية كبعثنا
 .(ّ)كسرية، أكرد منيا سبعة كعشريف فقطأنيا كانت ثمانية كثالثيف بعثنا 

 .(ْ)أما ابف حجر فذكر أنو عدَّ ستِّا كثالثيف سرية كبعثنا
. قاؿ ابف حجر: كىك كما (ٓ)كذكر مغمطام: أف مجمكع الغزكات كالسرايا مائة

بحصرىا مركز بحكث كدراسات المدينة فتكصؿ إلى أنيا سبع كعشركف . كقد قاـ (ٔ)قاؿ
 .(ٕ)سريةغزكة، كسبع كسبعكف 

كالسبب في ىذا التنازع كالتفاكت في إعداد ىذه السرايا كالغزكات أف مف 

                                        
نساف العيكف في ٓٔ/ٖ :نظر: فتح البارم، ابف حجري، ك ّٕٖ/ُ :شرح المكاىب المدنية، الزرقاني (ُ) ، كا 

 . ُّْ/ّ :سيرة األميف المأمكف، الحمبي

 .ِٖٕص :، كالتنبية كاإلشراؼ، المسعكدمُْٓ/ّ: نظر: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، الطبرمي (ِ)

 .ُِٔ-ُِٔ-ُُٔ-َٗٔ/ْ :نظر: السيرة النبكية، ابف ىشاـي (ّ)

 .ُِٖ/ٕ :فتح البارم، ابف حجر (ْ)

 . ِّ/ِ: نظر: الزىر الباسـ في سيرة أبي القاسـ، مغمطامي (ٓ)

 .ُْٓ/ٖ: فتح البارم، ابف حجر (ٔ)

 نظر الممحؽ في آخر البحث. ي (ٕ)
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 .(ُ)المؤرخيف مف يعتد بسرايا ال يعتد بيا آخركف
تختمؼ عف السرايا بعد  غزكة بىدر  كيالحظ أف السرايا التي أرسميا رسكؿ اهلل 

ميع أفرا دىا مف المياجريف فقط، الكبرل. فالسرايا التي كانت قبؿ غزكة بدر ييالحظ أف جى
 .(ِ)ليس مف بىينيـ رىجؿه كاحده مف األنصار

إف الميمات كاألىداؼ التي أككمت لمسرايا كالبعكث النبكية، كانت تتفاكت تبعنا 
الختالؼ الظركؼ المحيطة كالحادثة، فكانت السرايا األكلى في معظميا عبارة عف 

ت بعضيا إبراـ معاىدات تحالؼ دكريات استطالعية كاستكشافية كجٌس نبض، كقد أثمر 
 كأماف مع بعض القبائؿ في الجزيرة العربية.

ثَـّ تطَّكرت إلى سرايا اعتراضية تكقع الرعب كالفزع في القكافؿ القرشية، كذلؾ 
قبؿ غزكة بدر الفاصمة، كعندما قكيت شككة المسمميف بعدىا، أصبحت ميمَّة بعض 

أعداء الدكلة اإلسالمية المندسيف في  السرايا كالبعكث تنصب في تصفية األفراد مف
صفكفيا مثؿ كعب بف األشرؼ، كالعصماء بنت مركاف، كأبي عفؾ، فكاف في قتؿ كعب 

ا لممشركيف المنافقيف في المدينة. ا لمييكد، كقتؿ العصماء كأبي عفؾ ردعن  ردعن
كعندما انقمبت األمكر )االستراتيجية( لغير صالح المسمميف بعد غزكة أحد، 

طمع األعراب في خيرات المدينة، كاستيانكا بالمسمميف بدرجة أنيـ غدركا ببعض  كعندما
 البعكث التعميمية، كما في الرجيع كبئر معكنة، غٌير تبعنا لذلؾ رسكؿ اهلل 

)استراتيجيتو( العسكرية، فانتقؿ بالسرايا مف قريش إلى األعراب لتأديبيـ كردعيـ، كلكف 
 بطريقة صارمة كسريعة.

                                        
، السرايا كالبعكث النبكية، د.بريؾ العمرم ِٕٗ، ِٖٕص: نظر: التنبيو كاإلشراؼ، المسعكدمي (ُ)

 حيث ذكر أسبابنا أخرل.  ُٔ-َٔص

نظر في بياف الحكمة كاألىداؼ مف ذلؾ: السيرة النبكية، دراسة تحميمية، د. محمد أبك فارس، حيث ي (ِ)
 . ِٖٗ-ِْٖص: إحدل عشر ىدفناذكر 
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كىكذا ظمت السرايا كالبعكث تؤدم دكرىا كتقـك بمياميا الخاصة لخدمة أىداؼ 
القريبة الدل كالبعيدة ، فمف دكريات استطالعية كقتالية، إلى سرايا تعقبية،  النبي 

بإزالة  كأخرل تمكييية، حتى إذا ما تكطَّد األمر لممسمميف بعد فتح مكة، اىتـ النبي 
فبعث السرايا كالبعكث مف مكة لتحطيـ بقية رمكز الشرؾ  كؿ ما يمتُّ لمكثنية بصمة،

كالكثنية، فانطمقت السرايا لتحطيـ العزل، كمناة، كالالت كسكاع، كذا الخمصة، كغيرىا 
 مف األصناـ كالطكاغيت الكثنية.

ثـ انطمقت السرايا الدعكية إلى كافة أرجاء الجزيرة العربية، تدعك إلى عبادة اهلل 
ريقيا كؿ العراقيؿ كالقكل التي تقؼ في كجو الدعكة اإلسالمية، كىي كحده، كتزيؿ مف ط

خاضعة لمضبط العسكرم النبكم، منفذة لكؿ األكامر العميا، كالتي يمكف اعتبارىا قمة 
أىداؼ كممارسات الحرب كالفركسية المشرقة التي لـ يشيد مثيالن ليا في العالـ ، كالتي 

أحد أىِـّ األسباب التي دعت معظـ سكاف ىي أحد دعائـ الدعكة اإلسالمية، بؿ 
المناطؽ التي تمرُّ بيا ىذه السرايا النبكية، ثَـّ الجيكش الراشدية الفاتحة بعد ذلؾ إلى 

 .(ُ)(الدخكؿ طكاعية كبحب غامر كرغبة ممحة في اإلسالـ
كالمستشرقكف األكربيكف ينظركف إلى ىذه السرايا ) يقكؿ الشيخ محمد الغزالي:

قطع الطريؽ، كىذه النظرة صكرة الحقد الذم يعمى عف الحقائؽ، كيتيح  كأنيا ضرب مف
 لميكل أف يتكمـ كيحكـ كيؼ يشاء.

كقد ذكرنى ىذا االستشراؽ المغرض بما حككه عند قمع اإلنكميز لثكرة األىمييف 
كىـ يطمبكف الحرية لكطنيـ، كيحاكلكف إجالء  -مستعمرة كينيا-في أفريقيا الكسطى 

 . األجانب عنو ..
  

                                        
، االستراتيجية العسكرية لسرايا الرسكؿ ٓٔ-ْٔص: نظر السرايا كالبعكث النبكية، د. بريؾ العمرمي (ُ)

 .ّٗ-ِّص: ، يحيى السناميالقائد 
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إنيـ كحكش، تصكر أف  :-يصؼ ىؤالء اإلفريقيف-قاؿ جندم إنكميزم آلخر 
إف ىذه األضحككة صكرة مف تفكير المستشرقيف في  أحدىـ عضني كأنا أقتمو !!

 .(ُ)(إنصاؼ أىؿ مكة، كالنعي عمى اإلسالـ كأىمو...
نعـ إنو الظمـ كاإلجحاؼ لإلسالـ كأىمو الذم يدفع ىؤالء المستشرقيف الحاقديف 

كربطو بأىداؼ مادية بحتة، كتجاىؿ األىداؼ  لمثمب كالطعف في جياد الرسكؿ 
 مف أجميا، كسأذكر فيما يمي ىذه األىداؼ. اإليمانية السامية العميا التي قاـ جياده 

  

                                        
نظر كالـ المستشرقيف في: االستشراؽ في السيرة النبكية، عبد ي، ك ِِٗص: فقو السيرة، محمد الغزالي (ُ)

 كما بعدىا. -ُْص: عيـاهلل الن
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 املبحث الثاني: 
 األهداف العليا حلروب الرسول 

: إعالء كلمة اهلل تعالى:  أوًلا
إف اليدؼ األسمى كالرئيسي لمجياد في سبيؿ اهلل تعالى ىك إعالء كممة اهلل 
خراجيـ مف عبكدية العباد إلى عبكدية رب العباد، كىي  تعالى، كتعبيد الناس هلل كحده، كا 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ تعالى:  الغاية التي مف أجميا خمؽ اهلل الخمؽ، كما قاؿ

 .[ٔٓ]سكرة الذاريات: ڃڃ
كيدؿ عمى ىذا اليدؼ القرآف الكريـ، كالسنة المطيرة، كيؤيد ذلؾ أقكاؿ أىؿ العمـ 

 مف السمؼ كالخمؼ.
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ قاؿ تعالى:

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ كقاؿ تعالى: .[ُّٗ]سكرة البقرة: ڌڎ

]سكرة  ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ . كقاؿ تعالى:[ّٗاألنفاؿ:

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[ِٗ]سكرة التكبة: ڳڱ ڳ ڳ
اآليات: الشرؾ كالكفر، كيككف الديف هلل بإخالص التكحيد فال كالمراد بالفتنة في 

كاآللية كاألنداد، فإف انتيكا عف الشرؾ كالكفر يعبد مف دكنو أحد، كتضمحؿ عبادة األكثاف 
 .(ُ)كقتاليـ الذم تقاتمكنيـ عميو إما باإلسالـ، أك الجزية، فدعكا االعتداء عمييـ

                                        
، كتفسير القرآف ُّٓ/ِ: ، كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبيِْٓ/ٔ، كََِ/ِ: جامع البياف لمطبرم (ُ)

 .ِٔٗ/ِك ُِٔ/ُ: العظيـ البف كثير
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ىذا اليدؼ في كممة جامعة شاممة، نابذنا كؿ ىدؼ ال  كقد أكضح الرسكؿ 
فقاؿ: الرجؿ   يدخؿ في معناىا، كما في حديث أبي مكسى قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي

يقاتؿ لممغنـ، كالرجؿ يقاتؿ لمذكر، كالرجؿ يقاتؿ ليرل مكانو، فمف في سبيؿ اهلل؟ قاؿ 
 :(مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا فيك في سبيؿ اهلل)(ُ). 

إذف فالحرب الكحيدة التي يقرىا اإلسالـ ىي التي تقـك لتككف كممة اهلل ىي 
 .(ِ)العميا

الحرب في دائرة الحؽ كالعدؿ، كالدعكة إلى أف تككف كممة  لقد حدد الرسكؿ 
اهلل ىي العميا، كما عدا ذلؾ مف أنكاع الحركب فغير جائز في اإلسالـ، بؿ ال يعتبر 

 جيادنا في سبيؿ اهلل تعالى.
صحابتو عمى ىذا المقصد النبيؿ، حيث أعمف المغيرة  كقد ربى النبي األكـر 

أمرنا نبينا أف نقاتمكـ حتى تعبدكا اهلل كحده، ) فقاؿ: كجنكدهأماـ عامؿ كسرل  بف شعبة
عف رسالة ربنا أنو مف قتؿ منَّا صار إلى الجنة في نعيـ ‘ أك تؤدكا الجزية، كأخبرنا نبينا

 .(ّ)...(لـ ير مثميا قط، كمف بقي منا ممؾ رقابكـ
كتأمؿ ىذا المكقؼ النبكم العظيـ في نياية غزكة أحد، كالذم يعبر بدقة عف 
الغاية التي يقاتؿ في سبيميا المؤمنكف، كعف غاية المشركيف في قتاليـ، فقد ركل اإلماـ 

كأشرؼ أبك سفياف فقاؿ: أفي القـك محمد؟. فقاؿ: ال ) قاؿ: البخارم عف البراء 
قحافة؟ فقاؿ: ال تجيبكه. فقاؿ: أفي القـك ابف الخطاب؟  تجيبكه. فقاؿ: أفي القـك ابف أبي

فقاؿ: إف ىؤالء قد قتمكا، فمك كانكا أحياء ألجابكا. فمـ يممؾ عمر نفسو فقاؿ: كذبت يا 
: أجيبكه. عدك اهلل، أبقى اهلل عميؾ ما يحزنؾ. قاؿ أبك سفياف: ايعؿي ىبؿ. فقاؿ النبي 

                                        
 (. َُْٗ)برقـ (، كمسمـ َُِٖ)برقـ أخرجو البخارم  (ُ)

 . ُِ: السالـ العالمي كاإلسالـ، سيد قطب (ِ)

 (. ِٖٗٗ)برقـ أخرجو البخارم  (ّ)
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قالكا: ما نقكؿ؟ قاؿ: قكلكا: اهلل أعمى كأجؿ. فقاؿ أبك سفياف: لنا العزل كال عزل لكـ. 
: أجيبكه. قالكا: ما نقكؿ؟ قاؿ: قكلكا: اهلل مكالنا كال مكلى لكـ. قاؿ أبك فقاؿ النبي 

 .(ُ)(سفياف: يـك بيـك بدر، كالحرب سجاؿ، كتجدكف مثمة لـ آمر بيا، كلـ تسؤني
 سيرتو: أف عمر بف الخطاب قد رد بأمر مف رسكؿ اهلل  كزاد ابف ىشاـ في

عمى أبي سفياف حينما قاؿ: يـك بيـك بدر بقكؿ: ال سكاء، قتالنا في الجنة، كقتالكـ في 
 .(ِ)النار

لقد تضمف ىذا الحكار أف رسكؿ اهلل كصحابتو الكراـ يقاتمكف إلعالء كممة اهلل 
ا لشأنو، ك  ىي أنبؿ الغايات، بينما المشرككف يقاتمكف تعالى تكحيدنا لو تعالى، كتعظيمن

 إلعالء كممة الطاغكت، كالجاىمية الكثنية، كشتاف بيف الغايتيف!
ذا كاف أصؿ القتاؿ المشركع ىك الجياد، كمقصكده) قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل:  كا 

ىك أف يككف الديف كمو هلل، كأف تككف كممة اهلل ىي العميا، فمف امتنع مف ىذا قكتؿ 
 .(ّ)(باتفاؽ المسمميف

إف بكاعث الجياد في اإلسالـ ينبغي أف نتممسيا في ) كقاؿ سيد قطب رحمو اهلل:
 طبيعة اإلسالـ ذاتو كدكره في ىذه األرض، كأىدافو العميا التي قررىا اهلل، كذكر اهلل أنو
أرسؿ مف أجميا ىذا الرسكؿ بيذه الرسالة، كجعمو خاتـ النبييف، كجعميا خاتمة 

اإلنساف في األرض مف العبكدية لمعباد، كمف الرساالت، إف ىذا الديف إعالف عاـ لتحرير 
العبكدية ليكاه، كذلؾ بإعالف ألكىية اهلل كحده.. ثـ لـ يكف بد لإلسالـ أف ينطمؽ في 

 .(ْ)(.مخالؼ لذلؾ اإلعالف بالبياف كبالحركة مجتمعيف..األرض إلزالة الكاقع ال

                                        
 (. ِْٕٖ)برقـ أخرجو البخارم  (ُ)

 . ِْ/ْ: السيرة النبكية البف ىشاـ (ِ)

 . ّْٓ/ِٖ: نظر: مجمكع الفتاكلي (ّ)

 . ُّْٓ-ُّّْ/ّ: في ظالؿ القرآف (ْ)
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 ثانياا: تأمين حرية اًلعتقاد، وتأمين نشر دعوة اإلسالم:
اإلسالـ ديف الفطرة، يحمي في اإلنساف حريتو كاختياره، كأكـر ما يشرؼ العقؿ 
ف قصر عقؿ اإلنساف عف ذلؾ ليس ألحد أف  مف اختيار ىك تبني عقيدة سميمة، كا 
يجبره عمى تبديمو أك تغييره، إف الكاقع التاريخي يشيد أف اإلسالـ قد دافع عف حرية 

كصحابتو مف أجمو في بداية الدعكة  ا، كافح الرسكؿ االعتقاد، كقد كاف حقنا غالينا ثمينن 
في مكة ثالث عشرة سنة، يتحممكف المشاؽ في سبيمو حتى استقر ليـ األمر في 
النياية، كلما حصمكا عمى االستقرار اعترفكا بيذا الحؽ كامالن بالنسبة ألصحاب العقائد 

المسممكف فييا دينيـ بالقكة كالتاريخ اإلسالمي كمو يخمك مف أم حادثة فرض ) األخرل
 .(ُ)(كاإلكراه عمى الرعايا غير المسمميف، أك اضطيادىـ شعبنا لينطؽ بكممة أك حرؼ

بأف ) ىكذا يربي اإلسالـ أتباعو عمى احتراـ حرية االعتقاد، كالتي يمكف تعريفيا:
رأم يتمتع اإلنساف بحؽ اختيار ما يكصمو إليو تفكيره، كتطمئف إليو نفسو مف عقيدة أك 

 .(ِ)(دكف إكراه، مع األخذ باالعتبار احتراـ سالمة النظاـ العاـ كأمف األمة
 کدعكة مف اهلل إلى الخمؽ جميعنا، لمناس كافة   لقد كانت رسالة محمد 

. ال إلى العرب كحدىـ، كال إلى [َُٕ]سكرة األنبياء: گگ گ گ ک
طائفة مف البشر دكف غيرىا، كمف ثـ فيي دعكة إنسانية عالمية، يمـز إبالغيا لمناس 
جميعنا، كعمييـ بعدئذو الخيار الكامؿ، سكاءن باالنضماـ تحت لكاء ىذه الدعكة عف قناعة 

كف الكقكؼ حياؿ حرية التبميغ التي ىي أمر تامة، أك إقرارىا مع االحتفاظ بعقيدتيـ د
 .كاجب شرعنا

فإذا ما ًحيؿى بيف التبميغ بيذه الرسالة كجمكع البشر، كجب في ىذه الحالة تحقيؽ 

                                        
 . ّْٗ: الحككمة اإلسالمية، أبك األعمى المكدكدم (ُ)

 . ْٗص: حرية االعتقاد في ظؿ اإلسالـ، د.تيسير العمر (ِ)
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ىذا األمر بالقكة، عند تكفر القكة اإلسالمية؛ ليككف الناس أحرارنا في اعتناؽ اإلسالـ 
 .  (ُ)دكف جبر، أك إكراه

في كافة حركبو، كما ىذه األخالقيات لمحرب التي ذكرت  كىذا منيج النبي 
 في ىذا البحث إال تأكيدنا ليذا اليدؼ السامي الكريـ.

إنا ) لبديؿ بف كرقاء قبيؿ صمح الحديبية: ما قالو رسكؿ اهلل ومن أمثلة ذلك 
ف قريشنا قد نيكتيـ الحرب كأضرت بيـ، فإف  لـ نجئ لقتاؿ أحد، كلكنا جئنا معتمريف، كا 

اؤكا ماددتيـ مدة، كيخمكا بيني كبيف الناس، فإف أظير، فإف شاؤكا أف يدخمكا فيما ش
ف ىـ أبكا فكالذَّم نفسي بيده ألقاتمنيـ عمى أمرم  ال فقد جٌمكا، كا  دخؿ فيو الناس فعمكا، كا 

 .(ِ)(ىذا حتى تنفرد سالفتي، كلينٌفذٌف اهلل أمره
ف ىذه الكممات البميغة عمى لساف أفصح الفصحاء ، تمثؿ مكقؼ اإلسالـ  كا 

إف قريشنا نيكتيـ الحرب كأضرت ) :مف الحرب كالسمـ بكؿ قكة ككضكح، إف قكلو 
يبيف بكؿ صراحة أف الحرب ليست أمرنا ييستحسف في نفسو، كأنو إف أمكف إقامة  (بيـ

األمف كالسالـ، فال حاجة إلى إثارة حرب، كلكف تفضيؿ الكسائؿ السممية ال يمكف أف 
قيمة المقاصد الشرعية، فالثكابت ال تنازؿ عنيا، كاألصؿ في ذلؾ قكؿ اهلل يككف عمى 

 . [ٕ]سكرة التكبة:ٿ ٿ ٿ ٺ ٺسبحانو كتعالى: 
صريحه  (فإف شاؤكا ماددتيـ مدة كيخمكا بيني كبيف الناس...) :كما أف قكلو 

حريصه عمى حرية الناس بأف يسمعكا كممة الحؽ في أماف كسالـ دكف تشكيو  في أنو 
كعكائؽ، كحيف كقع صمح الحديبية كاصطمح الجانباف عمى ىدنة تكقؼ فييا الحرب 

                                        
، ُّص: ، العالقات الدكلية لمزحيميّّص: ، السالـ في اإلسالـِٗص: القتاؿ في اإلسالـ :نظري (ُ)

، مقكمات السمـ كقضايا العصر، د. عمي ُِٗص: منيج اإلسالـ في الحرب كاإلسالـ لضميرية
 . َْٖ/ُ: الطيار

 (. ُِّٕ)برقـ أخرجو البخارم  (ِ)



 

 ِِّ 

6 

عشر سنيف، يأمف فييا الناس، كيكؼ بعضيـ عف بعض، يمتقكف كيتبادلكف األفكار، 
 تشكيش.كعرض اإلسالـ في صكرتو الحقيقية مف غير قتاؿ أك 

كاف ذلؾ الصمح تمييدنا النتشار اإلسالـ، فقد كانت ىذه اليدنة فرصة ذىبية 
لممسمميف، مكنتيـ مف االتصاؿ بالقبائؿ األخرل في جزيرة العرب كاالختالط بأفرادىا، 
فشرحكا ليـ اإلسالـ، كبمغكا الرسالة بالحكمة كالمكعظة الحسنة، كبالحجة كالبرىاف، 

، كسمعكا منيـ أحكاؿ المصطفى  كأعممكىـ اإلسالـ قكالن  كمعجزاتو الظاىرة،  كعمالن
كدالئؿ نبكتو كحسف سيرتو بيف أصحابو كبيف الناس أجمعيف، كعاينكا بأنفسيـ كثيرنا مف 
ذلؾ، فأحبكا اإلسالـ، ك أسمـ منيـ الكثيركف قبؿ فتح مكة، كبمغ عدد الذيف أسممكا بعد 

دء الدعكة، ككاف ىناؾ ميؿه لدل اآلخريف ىذا الصمح ما يفكؽ عدد الذيف أسممكا منذ ب
ف لـ يعمنكا ذلؾ، فمما كاف يـك الفتح أسممكا جميعنا  . (ُ)لمدخكؿ في اإلسالـ، كا 
 ٻ ٻ ٻ ٱكعميو فإنو يمكف القكؿ بأف المراد بالفتح في قكلو تعالى: 

. ىك صمح الحديبية؛ لككنيا بداية الفتح المبيف عمى [ُ]سكرة الفتح: ٻپ
 المسمميف، لما ترتب عمى الصمح الذم كقع منو السمـ كرفع الحرب.

]سكرة  وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ىيقكؿ ابف إسحاؽ في قكلو تعالى: 
فما فتحه في اإلسالـ قبمو ) الحديبية. ثـ يركم عف الزىرم قكلو:: ىك صمح [ِٕ الفتح:

كاف أعظـ منو، إنما كاف القتاؿ حيث التقى الناس، فمما كانت اليدنة ككضعت الحرب 
ا، دخؿ في اإلسالـ في تمؾ السنتيف مثؿ مف كاف في  أكزارىا، كأمف الناس بعضيـ بعضن

 .(ِ)(اإلسالـ قبؿ ذلؾ كأكثر
خرج إلى الحديبية في  الدليؿ عمى قكؿ الزىرم أف الرسكؿ ك ) قاؿ ابف ىشاـ:

                                        
 . ُُّص: شكقي أبك خميؿصمح الحديبية الفتح المبيف،  نظر:ي (ُ)

 . ِْْ/ْ :نظر: فتح البارم، ابف حجري (ِ)
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 .(ُ)رجؿ (ألؼ كأربعمائة، ثـ خرج عاـ فتح مكة بعد ذلؾ بسنتيف في عشرة آالؼ
إف أىـ فترة انتشر ) لقد أدرؾ ىذه الحقيقة المستشرؽ سير تكماس آرنكلد فقاؿ:
كمحمد، ككانت فترة فييا اإلسالـ ىي فترة السمـ التي تمت صمح الحديبية بيف قريش 

السمـ ىذه سنتيف، فإف مف دخؿ اإلسالـ في خالؿ ىاتيف السنتيف أكثر ممف دخمكا في 
 .(ِ)(المدة التي تقرب عشريف عامنا مف بدء اإلسالـ حتى الصمح

كىذا يؤكد أف مف مقاصد الجياد فتح الطريؽ لدعكة الحؽ حتى تصؿ إلى قمكب 
ا.   الحائريف الباحثيف عف الحقيقة كلما يجدكىا، فإذا بمغتيـ دخمكا في ديف اهلل أفكاجن

، كالنماذج عمى ذلؾ ال يمكف كىذا ما كاف يفعمو رسكؿ الحجة الدامغة 
كبيف  ار الطكيؿ الذم دار بيف النبي حصرىا، فسيرتو بحر ال ساحؿ لو، كمنيا: الحك 

عدم بف حاتـ الطائي النصراني، ككاف رئيس عشيرتو مف قبيمة طيء، ذلؾ الحكار 
عمى إقناع  الذم دار قبؿ أف يعمف عدم إسالمو، كىك يؤكد مدل حرص النبي 

بخفايا النصرانية، مما كاف لو أكبر  محاكره بصحة اإلسالـ، كترغيبو فيو، كمعرفتو 
 ثر عند عدم بف حاتـ في تحكلو إلى اإلسالـ.األ

كىذا طرؼ مما جاء في الحكار المشار إليو، فقد كرد في سيرة ابف ىشاـ ما 
؟ قاؿ: قمت: بمى. قاؿ: أك لـ تكف (ّ)...إيو يا عدم بف حاتـ! ألـ تؾ رككسيِّا)نصو: 

ي دينؾ. ؟ قاؿ: قمت:بمى. قاؿ: فإف ذلؾ لـ يكف يحؿ لؾ ف(ْ)تسير في قكمؾ بالمرباع
قاؿ: قمت: أجؿ كاهلل! قاؿ: كعرفت أنو نبي ميرسؿ يعمـ ما ييٍجيؿ، ثـ قاؿ: لعمؾ يا عدم 
إنما يمنعؾ مف دخكؿ ىذا الديف ما ترل مف حاجتيـ، يعني: فقر المسمميف؟ فكاهلل 

                                        
 . ُِٗ/ْ: سيرة ابف ىشاـ (ُ)

 . ٕٓ، ٓٔص: نظر: الدعكة إلى اإلسالـي (ِ)

 . ِٗٓ/ِ: ىك: ديف بيف النصارل كالصابئيف. انظر النياية البف األثير (ّ)

 . ِٕٗص  :نظر القامكس المحيطيالمرباع: ربع الغنيمة الذم كاف يأخذه الرئيس في الجاىمية.  (ْ)
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ليكشكف الماؿ أف يفيض فييـ حتى ال يكجد مف يأخذه، كلعمؾ إنما يمنعؾ مف دخكؿو 
عدكىـ كقمة عددىـ؟ فكاهلل ليكشكف أف تسمع بالمرأة تخرج مف  فيو ما ترل مف كثرة

القادسية عمى بعيرىا حتى تزكر ىذا البيت ال تخاؼ!، كلعمؾ إنما يمنعؾ مف دخكؿو فيو 
أنؾ ترل الممؾ كالسمطاف في غيرىـ؟ كأيـ اهلل! ليكشكف أف تسمع بالقصكر البيض مف 

م يقكؿ: قد مضت اثنتاف كبقيت أرض بابؿ قد فتحت عمييـ. قاؿ: فأسممت. ككاف عد
! قد رأيت القصكر البيض مف أرض بابؿ قد فتحت، كقد رأيت المرأة  الثالثة. كاهلل لتككنفَّ
تخرج مف القادسية عمى بعيرىا ال تخاؼ حتى تحج ىذا البيت. كايـ اهلل لتككنف الثالثة، 

 . (ُ)(ليفيض الماؿ حتى ال يكجد مف يأخذه
بيقيف حيف اتضحت لو الصكرة الصحيحة عف اإلسالـ،  ىكذا أسمـ عدم 

 .(ِ)في ىذا الحكار الرائع كما جالىا لو النبي 
كبيذا يتأكد أف ليس مف أىداؼ الحرب في اإلسالـ نشر الدعكة بالقكة، بؿ 

 خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ یحماية نشرىا؛ ألف نشر الدعكة بالقكة معناه اإلكراه ك

. كلكف ىدؼ الحرب في اإلسالـ ىك حماية حرية العقيدة، [ِٓٔ]سكرة البقرة: مب
 .(ّ)كتأميف حرية انتشارىا بيف الناس

ذا كانت بعض الدكؿ الحديثة غير اإلسالمية تشف حركبنا مف أجؿ الحفاظ  كا 
عمى مصالحيا االقتصادية، كىي مجرد مصالح مادية خاصة، فإف حركب الرسكؿ إنما 

                                        
. الركض (كحديث إسالمو صحيح عجيب، خرجو الترمذم)، كقاؿ السييمي: ِٖٕ/ٓ: سيرة ابف ىشاـ (ُ)

 . ِِٖ/ْ :األنؼ

كغير المسمميف، د. سعد  مع الكفار في : الحكار النبكم مع المسمميف نظر: حكارات أخرل لمنبي ي (ِ)
 . َُِ-ُٕٗص: صيني

 . َِص: الرسكؿ القائد، محمكد شيت خطاب (ّ)
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، ذلؾ أف رسالتو رسالة اجتماعية إصالحية شاممة، تنطكم (ُ)لح الناس أنفسيـىي لصا
عمى أفضؿ مبادئ الحؽ كالخير كالعدؿ لمناس جميعنا، كما قاؿ تبارؾ كتعالى لنبي 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  :اإلسالـ محمد 

 .[ِٖ]سكرة سبأ: ۓۓ
فال بد إذف مف العمؿ عمى إزالة كؿ عقبة تمنع مف إبالغيا، كالبد كذلؾ مف 
معرفة مكقؼ كؿ فرد ككؿ أمة بعد ىذا البالغ، كعمى ضكء ىذا التحديد تككف معاممة 

لمناس، فالمؤمنكف إخكانيـ، كالمعاىدكف ليـ عيدىـ، كأىؿ الذمة يكفي اإلسالـ كأىمو 
ليـ بذمتيـ، كاألعداء المحاربكف كمف تخشى خيانتيـ ينبذ إلييـ، فإف عدلكا عف 
ال حكربكا جزاء اعتدائيـ حتى ال يككنكا عقبة في طريؽ دعكة الحؽ،  خصكمتيـ فييا، كا 

 .(ِ)أك مصدر تيديد كخيانة ألىميا
المنصفة، حيث أثبت أف  (سير تكماس آرنكلد) شيادة المستشرؽ كأسكؽ ىنا

-ظؿ الكفار ) اإلسالـ انتشر بالدعكة، كأنو كفؿ حرية االعتقاد لممخالفيف، كمما قالو:
ينعمكف في ظؿ الحكـ اإلسالمي بدرجة مف التسامح لـ نكف نجد  -عمى كجو اإلجماؿ

ف ا لتحكيؿ إلى اإلسالـ عف طريؽ ليا مثيالن في أكركبا حتى عصكر حديثة جدنا، كا 
، طبقنا لتعاليـ القرآف:   ٹ ٹ ٹ، [565]سورة البقرة: مئ حئ جئ یاإلكراه محـر

 چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[ََُ -ٗٗ]سكرة يكنس: ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ
ف مجرد كجكد كثير جدِّا مف الفرؽ كالجماعات المسيحية في األقطار التي  كا 
ـى بو  ظمت قركننا في ظؿ الحكـ اإلسالمي، لدليؿه ثابته عمى ذلؾ التسامح، الذم نىًع

                                        
 .ِّص: العالقات الدكلية في اإلسالـ، كىبة الزحيمي (ُ)

 . ّْ، ّّص: السالـ في اإلسالـ، حسف البنا (ِ)
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ىؤالء المسيحيكف، كما يدؿ عمى أف االضطيادات التي كانكا يدَّعيكف... معاناتيا بأيدم 
قميمية، أكثر مف أف الطغ ة كا  اه كالمتعصبيف إنَّما كانت ناتجة مف بعض ظركؼ خاصَّ

 .(ُ)(تككف منبعثة عف مبدأ مقرر مف التعصب
حاكلكا إظيار جانب الدعكة في  ومما يجدر التنبيه إليه أن بعض المستشرقين

طالة ألمد الذؿ  ضعاؼ جانب الجياد، تحقيقنا ألىداؼ االستعمار، كا  انتشار اإلسالـ، كا 
كاليكاف عمى أمة اإلسالـ، فألفكا الكتب في منع الجياد ككجكب طاعة أكلي األمر  

 . (ِ)اإلنجميز
 النبي  كفي مقابؿ ىؤالء جميكر المستشرقيف الحاقديف الذيف يشكىكف جياد

بدعكل أنو إنما انتشر بحد السيؼ كاإلكراه، ككال الطرفيف في ضالؿ مبيف يتعامكف عف 
 حقيقة الجياد في ىذا الديف.

لـ يحارب في يـك مف األياـ إلجبار الناس عمى الدخكؿ في  إف الرسكؿ 
ب مف مستشرقيف ػػ ييكدنا كانكا أك صميبيف ػػ يج اإلسالـ، إف الذيف يتيمكف الرسكؿ 

لى تاريخيـ، ليقارنكا بيف التاريخيف إذا كانكا  عمييـ الرجكع إلى تاريخ رسكؿ اإلسالـ، كا 
لـ يبدأ أحدنا  منصفيف، عندىا سكؼ يصمكف إلى حقيقة كاحدة، كىي أف الرسكؿ 

بقتاؿ، فيك نبي العفك كالتسامح كالرحمة، يترؾ لكؿ إنساف حرية االعتقاد فيما يريد دكف 
غير ىذا النبي الكريـ ىك ما ىك مقتنعه بذلؾ، بينما سكؼ يجدكف أف جبر أك إكراه، طال

 . الذم استعمؿ السالح كالعنؼ لمحاربة عقيدة المخالفيف لو، كالكاقع خير شاىد
بعيد أف يكره الضمائر كالقمكب، أك أف يعكؽ حرية العقيدة، كىك  إف الرسكؿ 

 الذم يقؼ في كجو مف يعترض طريؽ الحرية، كيعرض الناس لمفتنة، قاؿ تعالى:

                                        
 .ِْٔ، ُْٔص: الدعكة إلى اإلسالـ، سير تكماس آرنكلد (ُ)

، تميز األمة ُٓ-ْٖ: الحديث كصمتو باالستعمار الغربي، د. محمد البيينظر: الفكر اإلسالمي ي (ِ)
 .ُُِٔ-ُُِّ/ِ: اإلسالمية، د. إسحاؽ السعدم
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ڳے گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ 
، كتحطيـ ىذه العكائؽ ىك اليدؼ النزيو الذم يىييُـّ المجاىديف [ُِٕ]سكرة البقرة:

 .[ُّٗ]سكرة البقرة: چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃالمسمميف، قاؿ تعالى: 
 ثالثاا: رد العدوان ورفض الظلم:

إذا كاف اإلسالـ يدعك إلى السمـ، فإنو ال يرضى ألىمو الذلة كاليكاف كالظمـ 
كالعدكاف، فإذا دخؿ العدك أرض المسمميف كاستباح حرماتيـ، كاف الجيادفرض عيف 

 .(ُ)عمى كؿ قادر
إف اإلسالـ حينما يدعك المسمميف إلى رد االعتداء كدفع األذل، كرد الظمـ عف 

يقاؼ المعتديف عند حدىـ يككف ذلؾ امتثاالن لقكلو تعالى: المضطيديف مف المسمميف،  كا 
یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  سكرة[

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ. كقكلو: [َُٗالبقرة:

 ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[ِْٔ]سكرة البقرة:ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ
مف قتؿ ) فيما ركاه سعيد بف زيد حيف قاؿ: كًلػمىا كرد في الحديث عف النبي 

شييد، كمف قتؿ دكف أىمو فيك شييد، كمف قتؿ دكف دينو فيك شييد، كمف دكف مالو فيك 
 .(ِ)(قتؿ دكف دمو فيك شييد

                                        
، الذخيرة َُٗ/ٔ: ، الفركع البف مفمحَِٕص: ، مختصر المزنيٖٓ/ٔ: نظر: بدائع الصنائعي (ُ)

 . ّٖٓ/ِٖ: ، مجمكع الفتاكلَّْ/ٓ: ، المحمى البف حـزّٖٓ/ّ: لمقرافي

(، ََْٗ)برقـ (، كالنسائي ُُِْ)برقـ (، كالترمذم ِْٕٕ)برقـ كأبك داكد  ،ُٕٖ/ُ: أخرجو أحمد (ِ)
 (. َِٖٓ)برقـ كابف ماجو 
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كىذا حؽ طبيعي أقٌرتو القكانيف الدكلية، كاألعراؼ البشرية في الماضي 
ا عادلة مشركعة؛ ذلؾ ألنيا دفاع كالحاضر، كمف ثـ فإف القتاؿ مف أجؿ ذلؾ يككف حربن 

لمشر كالعدكاف؛ ألنو رسكؿ  ، كال مجاؿ في حركب الرسكؿ (ُ)محض ضد العدكاف
 .(ِ)الرحمة كاألماف كالسالـ

كيحسف بنا أف نعرض لمسألة ميمة، كىي: ما ىك الباعث عمى قتاؿ الكفار؛ 
 ىؿ ىك الكفر، أـ االعتداء؟.

 ص لنا اإلماـ ابف تيمية آراءىـ فيقكؿ:كقد كقع فييا خالؼ بيف العمماء، كيمخ
 قتاؿ الكفار: ىؿ ىك سبب المقاتمة، أك مجرد الكفر؟.)

 كفي ذلؾ قكالف مشيكراف لمعمماء: 
 : قكؿ الجميكر، كمالؾ كأحمد بف حنبؿ، كأبي حنيفة كغيرىـ. األول
 : قكؿ الشافعي، كربما عمؿ بو بعض أصحاب أحمد.الثاني

الدليؿ قتؿ كؿ كافر، سكاء كاف رجالن أك امرأة،  فمف قاؿ بالثاني قاؿ: مقتضى
 كسكاء كاف قادرنا عمى القتاؿ، أك عاجزنا عنو، كسكاء سالمنا أك حاربنا...

 .(... (ّ)كقكؿ الجميكر ىك الذم يدؿ عميو الكتاب كالسنة كاالعتبار
فإف اهلل سبحانو ) ثـ ساؽ رحمو اهلل األدلة عمى صحة قكؿ الجميكر حيث قاؿ:

 ڱ ڱ ڱ ڱإلى قكلو:  [َُٗ]سكرة البقرة:ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئقاؿ: 

                                        
: ، العالقات الدكلية، أبك زىرةَّص: ، العالقات الدكلية، الزحيميّٗص: نظر آثارالحرب، الزحيميي (ُ)

ِٗ . 

 . َُص: نظر: اإلسالـ كالحرب، أبك لبابة حسيفي (ِ)

. كقد أكد َٗ، ٖٗص: نظر: قاعدة مختصرة في قتاؿ الكفار كميادنتيـ كتحريـ قتميـ لمجرد كفرىـي (ّ)
، َُْص: ، السياسة الشرعيةَُْص: نظر: النبكاتيشيخ اإلسالـ ىذا المعنى في كتبو األخرل. 

 . َٖ/ُٔ، ّْٓ/ِٖ :الفتاكل
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 .[ُْٗ]سكرة البقرة: ںں

تعميؽه لمحكـ بككنيـ  [َُٗ]سكرة البقرة:ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئفقكلو: 
 .(يقاتمكننا، فدؿ عمى أف ىذا عمة األمر بالقتاؿ... 

أمرت أف أقاتؿ الناس حتى ) :كقكؿ النبي ) ثـ ساؽ أدلة أخرل إلى أف قاؿ:
إال اهلل، كأني رسكؿ اهلل، فإذا فعمكا ذلؾ عصمكا مني دماءىـ كأمكاليـ إال يشيدكا أف ال إلو 

ىك ذكره لمغاية التي يباح قتاليـ إلييا، بحيث إذا فعمكىا  .(ُ)(بحقيا، كحسابيـ عمى اهلل
 حـر قتاليـ.كالمعنى: أني لـ أكمر بالقتاؿ إال إلى ىذه الغاية.

ليس المراد: أني أمرت أف أقاتؿ كؿ أحد إلى ىذا الغاية، فإف ىذا خالؼ النص 
 .(ِ)(كاإلجماع. فإنو لـ يفعؿ ىذا قط، بؿ كانت سيرتو أف مف سالمو لـ يقاتمو

خير شاىد عمى ما ذكره، كقد أكد  كصدؽ شيخ اإلسالـ، فسيرتو العطرة 
كلـ يكره أحدنا قطُّ عمى : )تمميذه ابف القيـ ما ذكره شيخ اإلسالـ فقاؿ عف النبي 

نما كاف يقاتؿ مف يحاربو كيقاتمو، كأما مف سالمو كىادنو فمـ يقاتمو كلـ يكرىو  الديف، كا 
 جب يئ مئىئ حئ جئ ی ألمر ربو سبحانو، حيث يقكؿ: عمى الدخكؿ في دينو امتثاالن 

.  كىذا نفيه في معنى النيي، أم: ال تكرىكا أحدنا [ِٓٔ]سكرة البقرة: مب خب حب
عمى الديف... كالصحيح أف اآلية عمى عمكميا في حؽ كؿ كافر، كىذا ظاىر عمى 
قكؿ مف يجكز أخذ الجزية مف جميع الكفار، فال يكرىكف عمى الدخكؿ في الديف، بؿ 

ما أف يعطكا الجزية... كمف تأمؿ سيرة ال تبيف لو أنو  نبي إما أف يدخمكا في الديف، كا 
لـ يكره أحدنا عمى دينو قط، كأنو إنما قاتؿ مف قاتمو، كأما مف ىادنو فمـ يقاتمو ما داـ 
مقيمنا عمى ىدنتو لـ ينقض عيده، بؿ أمره اهلل تعالى أف يفي ليـ بعيدىـ ما استقامكا 

                                        
 (. ُِ، َِ)برقـ (، كمسمـ ِّٗ، ِٓ)برقـ أخرجو البخارم  (ُ)

 .     ُٗ-َٗص: قاعدة مختصرة في قتاؿ الكفار (ِ)
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ده لو... كلما قدـ المدينة صالح الييكد كأقرىـ عمى دينيـ، فمما حاربكه كنقضكا عي
كبدؤكه بالقتاؿ قاتميـ، فمفَّ عمى بعضيـ، كأجمى بعضيـ، كقتؿ بعضيـ، ككذلؾ لما 
ىادف قريشنا عشر سنيف، لـ يبدءىـ بقتاؿ حتى بدؤكا ىـ بقتالو كنقضكا عيده، فعند ذلؾ 
غزاىـ في ديارىـ، ككانكا ىـ يغزكنو قبؿ ذلؾ، كما قصدكه يـك أحد، كيـك الخندؽ، كيـك 

ا ىـ جاؤكا لـ يكره أحدنا  لقتالو، كلك انصرفكا عنو لـ يقاتميـ، كالمقصكد أنو  بدر أيضن
ا نما دخؿ الناس في دينو اختيارنا كطكعن  .(ُ)(عمى الدخكؿ في دينو البتة، كا 

 رابعاا: الفوز بالشهادة في سبيل اهلل:
فكز المجاىد بنيؿ الشيادة في سبيؿ اهلل، ىك ىدؼ ال يصؿ إليو إال مف 
اصطفاه اهلل اصطفاء، كرضي عنو، كجعمو في زمرة صفكة عباده مف سالكي صراطو 

 چ ڃالمستقيـ: صراط النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف، كما قاؿ سبحانو: 

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ

 .[ٗٔ]سكرة النساء:ڑ ژ ژ
ذا  كاف الشييد ممف اصطفاىـ اهلل، فإف مف أعظـ أىداؼ المجاىد أف يناؿ كا 

 .(ِ)ىذا االصطفاء ليفكز بالحياة السعيدة األبدية بعد مفارقتو لمحياة الفانية مباشرة
 ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭقاؿ اهلل تعالى: 

 ٻ ٱ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ۉ ې ۉ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 .[ُِْ-َُْ]سكرة آؿ عمراف: ٿٿ ٿ
كالشييد ىك الكحيد الذم يتمنى العكدة إلى الدنيا بعد دخكؿ الجنة؛ لما يجد مف 

                                        
 . ٕٗ/ُ: ، أحكاـ أىؿ الذمةُِ/ُ: نظر: ىداية الحيارلي (ُ)

 .َُٕ/ِ: الجياد في اإلسالـ، د. عبداهلل قادرم (ِ)



 

 ُِْ 

6 

ما أحده يدخؿ الجنة ) قاؿ: عف النبي  أجر الشيادة؛ ففي حديث أنس بف مالؾ 
كلو ما عمى األرض مف شيء إال الشييد، يتمنى أف يرجع يحب أف يرجع إلى الدنيا 

 .(ُ)(فيقتؿ عشر مرات؛ لما يرل مف الكرامة
أف  -أم: مف بعض الحكـ التي كقعت في غزكة أحد-كمنيا ) قاؿ ابف القيـ:

الشيادة عنده مف أعمى مراتب أكليائو، كالشيداء ىـ خكاصو كالمقربكف مف عباده، كليس 
بعد درجة الصديقية إال الشيادة، كىك سبحانو يحب أف يتكفى مف عباده شيداء، تراؽ 
دماؤىـ في محبتو كمرضاتو، كيؤثركف رضاه كمحابو عمى نفكسيـ، كال سبيؿ إلى نيؿ 

 .(ِ)(ألسباب المفضية إلييا مف تسميط العدكىذه الدرجة إال بتقدير ا
 كفي بياف ىذا المقصد العظيـ يقكؿ العز بف عبد السالـ في عبارة جامعة رائعة:

القتؿ في سبيؿ اهلل مف آكد األسباب في رضا اهلل، إذ يشرؼ البذؿ بشرؼ المبذكؿ، )
ب الصادؽ كاألركاح أفضؿ ما بذؿ، فمف بذؿ ركحو فقد بذؿ ما في كسعو، كلك أف لممح

 .(ّ)(أركاح العالـ كميا لجاد بيا هلل، كآثر أف يتقرب بيا إليو
 خامساا: تحقيق مبدأ الردع اإلسالمي من أجل السالم:

ا عمى عدـ إراقة الدماء، كعدـ نشكب الحرب، كمف  لقد كاف الرسكؿ  حريصن
يعظمكف كالذم نفسي بيده، ال يسألكنني خطة ) في صمح الحديبية: دالئؿ ذلؾ قكلو 

 .(ْ)(فييا حرمات اهلل إال أعطيتيـ إياىا
كقد تأسؼ صاحب القمب الرحيـ عمى عناد قريش كخسارة أركاحيا في الحركب 

                                        
نظر أحاديث كثيرة في فضؿ الشييد في: ي(، ك ُٕٕٖ)برقـ (، كمسمـ ُِٕٖ)برقـ أخرجو البخارم  (ُ)

 .ِٕٗ-ّٗٔ/ِ: شاؽ، البف النحاسمصارع الع

 . ُُ/ِ: نظر: زاد المعادي (ِ)

 . ُٔص: شجرة المعارؼ كاألحكاؿ كصالح األقكاؿ كاألعماؿ لمعز بف عبد السالـ (ّ)

 (. ُِٖٓ)برقـ أخرجو البخارم  (ْ)
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يا كيح قريش أكمتيـ الحرب، ماذا عمييـ لك خمكا بيني كبيف سائر ) مع المسمميف فيقكؿ:
 .(ُ)(العرب...

في قمكب األعداء حتى ال كليذا كاف مف أىداؼ إعداد القكة لمجياد إنزاؿ الرعب 
 يستبيحكا بيضة المسمميف كيستيينكا بيـ فيقدمكا عمى استئصاليـ.

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇيقكؿ المكاء محفكظ معمقنا عمى قكلو تعالى: 

 ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۅ ۋ

. [َٔ]سكرة األنفاؿ: ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
كيستخمص مف ذلؾ أف النظرية ): (ِ)(نصرت بالرعب مسيرة شير: )كقكلو 

 االستراتيجية لمحرب في اإلسالـ ىي الردع مف خالؿ إعداد القكة الرادعة.
كىذا ما يفيـ مف لفظ )ترىبكف( فاإلسالـ قيد األمر بإعداد القكة كالمرابطة بميمة 

خافتيـ مف عاقبة العدكاف عمى بالد األمة.  إرىاب األعداء، كا 
ا مف حديث الرسكؿ  أف إظيار  (نصرت بالرعب مسيرة شير: )كيفيـ أيضن

خافتيـ يحقؽ النصر عمييـ، كيؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ أكثر مف أية  القكة لألعداء كا 
 كسيمة أخرل مف كسائؿ مكاجية األعداء.
عمى تطبيؽ نظرية الردع، فمف بيف  النبي  كتدؿ إحصائيات معارؾ عصر

ضد المشركيف كالييكد، نشب القتاؿ في تسع منيا  غزكة قادىا النبي  (ّ)ثماف كعشريف
فقط؛ ىي: )بدر، أحد، الخندؽ، بني قريظة، بني المصطمؽ، خيبر، فتح مكة، حنيف، 

                                        
كالسيرة النبكية،  ،ِٕٔ/ْ: نظر: السيرة النبكية البف ىشاـيبإسناد حسف. ك  ِّّ/ْ :أخرجو أحمد (ُ)

نظر ي. (إف قريشنا قد أنيكتيـ الحرب كأضرت بيـ). كفي ركاية أخرل بمفظ: ْٖٓص: ميدم رزؽ اهلل
 . ُّٔ/ِ: ، الكامؿ البف األثيرِٓٔ/ِ: تاريخ الطبرم

 (.ُِٓ)برقـ (، كمسمـ ِّٖ)برقـ أخرجو البخارم  (ِ)

 في الممحؽ.      نظر اإلحصائية لغزكات كسرايا الرسكؿ ي (ّ)
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 الطائؼ( بينما فر األعداء في تسع عشرة غزكة منيا بدكف قتاؿ.
أف نظرية الردع التي سبؽ إلييا اإلسالـ منذ أربعة عشر قرننا تعتبر  كالمدىش

في القرف العشريف مفتاح االستراتيجية المعاصرة، كقد كصؿ إلييا الفكر العسكرم 
العالمي بعد معاناة قاسية كطكيمة في حركب طاحنة اكتكل العالـ بنارىا.. كذلؾ مما 

رجؿ القرف العشريف الذم تالحقو مآسي إف ) يعبر عنو الجنراؿ اندريو بكفر بقكلو:
( ىذا الرجؿ المسمح بكؿ كسائؿ ُْٓٗ-ُّٗٗ، ُُٖٗ-ُُْٗالحربيف العالميتيف )

العمـ الحديث، ربما كجد أخيرنا الكسيمة لمنع كقكع مثؿ ىذه المآسي، كىي استراتيجية 
 .(الردع

نكايا  كالبد لنا مف التأكيد عمى ما تتميز بو استراتيجية الردع اإلسالمي مف
سامية، فالمعركؼ أف نظرية الردع المعاصرة ظيرت كارتبطت بالتكازف النككم، فطالما 
كاف تكازف بيف القكتيف العظيمتيف في القكل النككية، فإف احتماؿ قياـ الحرب بينيما 
يككف بعيدنا جدِّا بسبب قدرة كؿ جانب عمى الرد كاالنتقاـ إذا ما كجيت إليو الضربة 

.  المدمرة أكالن
لكننا لك تصكرنا أف إحدل القكتيف تمكنت مف إحراز تفكؽ ساحؽ عمى األخرل 

فالمتكقع أف تندلع الحرب النككية فكرنا  -كىذا أمر كارد تمامنا-بحيث يختؿ التكازف 
 بالنظر إلى ما يسكد العالقات الدكلية مف تكتر كتناقضات في المصالح.

المتفكقة عمى أعدائيا حتى يصبح أما األمة اإلسالمية، فإنيا إذا تممكت القكة 
ميزاف القكل في صالحيا فإف ذلؾ ال يغرييا باستخداـ تمؾ القكة ضدىـ، ما دامكا 
ممتنعيف عف العدكاف عمييا، أم:إف األمة اإلسالمية ال تتعدل حدكد الردع ما داـ يحقؽ 

 ىدفو، كىك إخافة العدك كمنعو مف إستخداـ القكة.
ف ليس غاية مف غايات الحرب في اإلسالـ، كألف ذلؾ أمره بدييي؛ ألف العدكا
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 .(ُ)(القصد مف إعداد القكة في اإلسالـ ىك إرىاب العدك ليمتنع عف استخداـ القكة
مبدأ النصر بالرعب كحقف الدماء في كثير مف غزكاتو، يقكؿ  كقد حقؽ النبي 

أخرل: أنو قاد  ، كفي ركاية(ِ)سبعنا كعشريف غزكة قاد النبي ) خطاب: المكاء محمكد شيت
 .(ّ)بنفسو خمسنا كعشريف غزكة

ككاف ما قاتؿ فيو مف المغازم تسع غزكات: بدر، كأحد، كالمريسع، كالخندؽ، 
كقريظة، كخيبر، كفتح مكة، كحنيف، كالطائؼ، بينما فر المشرككف في تسع عشرة غزكة 

، كفي (ْ)ريةبدكف قتاؿ، ككانت سراياه التي بعث بيا سبعنا كأربعيف س مف غزات النبي 
 .(ٓ)(ركاية أنو بعث عددنا أكثر مف السرايا، كاألكؿ أصح

بنفسو غزكة تبكؾ،  كفي العاـ التالي لمؤتة، أم: في السنة التاسعة قاد النبي 
فأظير قكة المسمميف لمرـك المتربصيف بيـ، ثـ عاد إلى المدينة المنكرة، فكانت تمؾ 

 يرىا المعنكم في الرـك كحمفائيـ الغساسنة.الغزكة غزكة استطالعية، باإلضافة إلى تأث
 .(ٔ)سرية بقيادة أسامة بف زيد لمياجمة الرـك كفي السنة الحادية عشرة أعد 

كىكذا يالحظ المتأمؿ أف أغمب غزكاتو كاف يتـ لو السيطرة عمى عدكه كميداف 
ر إلى ، أنو ساالمعركة فييا بفرار العدك، كما أكثر ما تجد في كتب السيرة عف سيره 

قـك فالف أك مكقع كذا، كلـ يمؽ كيدنا، كما ذاؾ إال ألف العدك انخمع قمبو قبؿ أف تصمو 

                                        
، بحث لمكاء محمد جماؿ الديف محفكظ، منشكر ضمف كتاب اقتباس الجانب العسكرم مف حياة الرسكؿ  (ُ)

نظر لمكاتب نفسو: المدخؿ إلى العقيدة ي. ك َُِ-ُُٖص: النظاـ العسكرم في عيد النبي 
 .ُٔص: االستراتيجية

 . ِِّ/ُ: ، عيكف األثرٕ/ُ: ، المغازم لمكاقدمٓ/ِ :طبقات ابف سعد (ِ)

 نظر اإلحصائية المرفقة في الممحؽ. ي، ك ُٔ/ُٕ: جكامع السيرة (ّ)

 .ُِ/ُٕ: ، جكامع السيرةِِّ/ُ: ، عيكف األثرٓ/ِ: ، طبقات ابف سعدُٗ/ٔ: سيرة ابف ىشاـ (ْ)

 ، ضمف الكتاب السابؽ. ّٔ-ّٓص: العسكرية اإلسالمية، المكاء محمكد شيت خطاب (ٓ)

 . ّٗ-ّٖص: العسكرية اإلسالمية، محمكد شيت خطاب (ٔ)
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 قكات المسمميف.
كمف األمثمة في السيرة النبكية عمى إدخاؿ الرعب في قمكب األعداء ما فعمو النبي 

  في غزكة بني لحياف، حيف سمعت بو بنك لحياف فيربكا في رؤكس الجباؿ، فمـ يقدر
لتسمع بو قريش  (ُ)منيـ عمى أحد، فسار إلى عيٍسفىاف، فبعث فارسيف إلى كيرىاع  الغىًميـ

 . ىكذا كاف ىدم المنصكر بالرعب . (ِ)فيداخميـ الرعب، كيرييـ مف نفسو قكة
دكف أسباب كمقدمات، إذ ىك ثمرة لجيد كبير، كىذا النصر بالرعب ال يتأتى ب

النصر  كمقدمات كمكاقؼ كثيرة يككف حصادىا كجناىا ىذا الذم سماه رسكؿ اهلل 
 .(ّ)بالرعب

يرعب الناس، كال كألؼ كال، كلكنو يرعب  كليس المقصكد أف النبي 
مكب الظالميف المعتديف الباغيف الذيف يحكلكف بينو كبيف دعكة الحؽ أف تصؿ إلى ق

رجؿ سالـ، كلكف مع أىؿ السالـ، كالسمـ الذم  الحيارل كالتائييف، نعـ إف رسكؿ اهلل 
يدعك إليو ليس معناه إلقاء السالح كالرككف إلى الراحة كالدعة، إنما ىك إعداد العدة 
كالرباط في سبيؿ اهلل، حتى يرىب األعداء كيخيفيـ مف عاقبة التعدم عمى بالد األمة 

لحيا، كألجؿ أف تككف آمنة في عقر دارىا، كىذا ما يسمى في عرؼ اإلسالمية كمصا
، كتعني نظرية السمـ المسمح: أف الدكلة التي تتقف (ْ)العصر الحديث بالسمـ المسمح

نما لتفرض عمى غيرىا احتراـ سمميا كعدـ التعرض  تسميحيا ليس فقط لتحمي نفسيا، كا 
ا يعمـ أف الحرب معيا ضررىا أكبر ليا، بمعنى آخر أف الذم يفكر في االعتداء عميي

                                        
 مكضع جنكبي عسفاف بثمانية أمياؿ، كعسفاف قرب مكة. (ُ)

 . ُِْ/ْ: ، كالسيرة النبكية البف ىشاـّٕٓ-ّٓٓ/ِ: مغازم الكاقدم (ِ)

 . َُٗ-َُٖص: نظر: الحرب النفسية مف منظكر إسالمي، د. أحمد نكفؿي (ّ)

 .ُّّص: رضامحمد رشيد  ، الكحي المحمدم،َُْص: ركح الديف اإلسالمي، طبارة (ْ)
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 .(ُ)مف نفعيا، كلذلؾ يعدؿ عف الحرب كيستقر السمـ
 ۉ ۅيقكؿ الفخر الرازم في تعميؿ األمر بإعداد القكة في قكلو تعالى: 

ذلؾ أف الكفار إذا عممكا ككف المسمميف : )[َٔ]سكرة األنفاؿ: ې ې ۉ
 . (ِ)(متأىبيف لمجياد كمستعديف لو، مستكمميف لجميع األسمحة كاآلالت خافكىـ

قرار الحؽ، كبسط األمف  فغاية االستعداد عند المسمميف تعني غاية النصر كا 
يفكر ساعة في العدكاف، كفي ذلؾ  كالسمـ؛ ليظؿ العدك في حالة خكؼ كرعب، فال

تحقيؽ ألىداؼ الرسالة اإلسالمية التي تنطكم عمى أرفع المعاني السممية كاإلنسانية 
 .(ّ)كحقف الدماء

  

                                        
 .َِٓص: الجياد كالحقكؽ الدكلية العامة، القاسمي (ُ)

 . ُٖٔ/ُٓ: التفسير الكبير، الرازم (ِ)

 .ِْٔ-ِّٔ/ُ: ، مقكمات السمـ، د. عمي الطيارَُُ، ُٓص : المدخؿ إلى العقيدة، محفكظ (ّ)
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 اخلامتة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالشكر، كالفضؿ، كالمنة، كالثناء الحسف 

فالميـ لؾ الحمد كما ينبغي لجالؿ لو كحده أف أعانني ككفقني إلتماـ ىذا البحث، 
 كجيؾ، كعظيـ سمطانؾ.

ن أبرز ما تجمى لي من نتائج في هذا البحث هو:  وا 
ككمالو، كتفرده في العدالة كاالعتداؿ كالكسطية،  شمكؿ منيج الرسكؿ  -1

 كمعالجتو لجميع األمكر في جميع األحكاؿ، كصالحيتو لكؿ زماف كمكاف.
ربانية المصدر، نبكية التطبيؽ، كىذا يكفؿ أف أخالؽ الحرب في اإلسالـ  -5

ليا السمك كاالمتياز عف غيرىا مف الحركب، كيضمف ليا العدؿ، كيجنبيا 
 الظمـ.

إف الحرب في الفكر الغربي الحديث أشد عنفنا، كأبعد عف األخالؽ  -3
كالحضارة، كآخر بدعيـ أف جعمكا مف الفكضى خالقة. أما في اإلسالـ فيي 

 كما أنو ضبطيا باألخالؽ الفاضمة كالقيـ السامية. غير مقصكدة لذاتيا،
أف السيرة النبكية العطرة ىي نبع األخالؽ  الفاضمة، كىي التطبيؽ العممي  -4

فعميو باالطالع عمى سيرتو، كىي  ليا، فمف أراد االقتداء برسكؿ اليدل 
 تجسد تعاليـ اإلسالـ في كؿ نازلة كظرؼ.

مادية، أك عدكانية؛ فمف أىدافيا:  أىداؼ الحرب في اإلسالـ سامية، ليست -5
إعالء كممة اهلل تعالى، كتأميف حرية االعتقاد، كتأميف حرية نشر دعكة 
اإلسالـ، كرد العدكاف، كرفع الظمـ، كتحقيؽ مبدأ الردع اإلسالمي إحالالن 
لمسالـ، كطمب الفكز بالشيادة في سبيؿ اهلل تعالى، كشتاف بيف ىذه 

 األرض. األىداؼ كأىداؼ الجباريف في
عمى أف تككف أمة اإلسالـ أمة عزيزة منيعة، ليا الريادة  حرص الرسكؿ  -6
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كالقيادة بيف األمـ، كأف تككف متبكعة، ال تابعة. كما أحكج األمة اليـك إلى 
 .أف تسمؾ طريؽ العزة الذم شقو ليا الرسكؿ 

لإلنساف، كأف لو قيمة إنسانية تفكؽ غيره مف المخمكقات،  تكريـ الرسكؿ  -7
كلذلؾ تعامؿ الرسكؿ مع أعدائو برؤية إنسانية، راقية تنظر إلييـ بعيف 

 الحزف كالرحمة، النتشاليـ مما ىـ فيو مف ضالؿ.
، دعكة كالة أمكر المسمميف كقادتيـ إلى التمثؿ كالتأسي بسيرة رسكؿ اهلل  -8

في التعامؿ مع أعداء اإلسالـ، فال عنؼ، كال ضعؼ، كال ظمـ، بؿ العدؿ، 
ال االستسالـ كاالنبطاح، بؿ العزة كالقكة في مكضعيا، كفي سيرة اإلماـ 

. القائد   ما يعينيـ عمى السياسة كاإلدارة بحكمة كعـز
 . وصلى اهلل وسلن وبارك على نيب الزمحة وامللحمة 
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أعد ىذا الجدكؿ بناءن عمى دراسة إحصائية تحميمة لمسيرة النبكية، قاـ بيا فريؽ 
عممي في مركز بحكث كدراسات المدينة المنكرة، كأفادني مدير المركز بأنيا ستنشر 
الحقنا، كينبغي مالحظة أف ىذه النسب تقديرية، ففي الجانب العسكرم نجد خالفنا بيف 

كمدة مكثو في غزكاتو. كقد  النبكية في تحديد كقت خركج النبي مؤرخي السيرة 
أفادني مدير المركز أنيـ أخذكا بالقكؿ األطكؿ مدة عمى سبيؿ االحتياط، كىذا 

 اجتيادىـ. جزاىـ اهلل خيرنا.
في الجانب العسكرم أبمغ كأقكل  كمف كجية نظرم أف بياف أخالقيات النبي 

 تأثيرنا مف ىذه النسب التقديرية.
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