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  امليَج اليبىٍ يف تأشًض الصِّله املدىٌ يف احلروب واليساعات األٍلًُ

 *ثامر عبد املَدٍ حتاملُد. 

 م87/9/0287م                                 تاريخ قبول البحث: 81/6/0287تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

يدعك إلى نىٍشر السَّالـ ٍيف التنازع كالفىناء، اإلسالـ ديف العدؿ كالسَّالـ، كًدٍيف المحبَّة كالًبناء، ال دً       
مـ المدني )ماديَّان كمعنكيان( مف مقاصد اإلسالـ العميا التي تت افر كتتمظير في سيمَّـً ضكاألمىاف لمجميع، كالسّْ

فَّ دراسة األكامر النبكية في الحركب كالنزاعات األىمية ليا أىداؼ سامية كميمة  المقاصد كالضَّركرات، كا 
ف في بياف جكىر كسمكّْ اإلسالـ في حالة الحركب كالنزاع )قبؿ النزاع إلى نيايتو كآثاره(، كجاء ىذا تكم

ليقؼ عمى بياف المنيج النبكم كأكامره قبؿ النزاعات كالحركب كخالليا كما بعدىا، بحيث أسمّْط  ؛البحث
صان أىَـّ النتائج التي تظير الضكء عمى تمؾ األكامر النبكية مف خالؿ المنيج الكصفي التحميمي، مستخم

حيث كاف لنا أفَّ السمـ المدني كالسالـ ضركرة في سيمَّـ المقاصد الشرعية التي راعتيا الشريعة اإلسالمية، 
قصب السبؽ في تقعيد كثير مف المكاثيؽ الحقكقية في المنازعات كالحركب، كمعاىدات  لمنبي 

 .لمستدامة خالؿ الحركب كالنزاعاتالصمح، كحقكؽ اإلنساف كالمدنييف كحؽ البيئة ا
ٍمـ المدني في السنة، اإلسالـ كحماية المدنييف.كممات مفتاحية:   المنيج النبكم في السمـ، السّْ

Abstract 

      Islam is the religion of justice and peace, religion of amity and structure; not a religion 

of disputation and destruction. Islam calls for peace and security for all; social peace 

(physically and morally) is one of the highest Islamic intentions which consolidates and 

semblances through intentions and demands ascent ; studying prophetic directions 

during civil conflicts and wars has noble and significant goals concealed to manifest the 

substance and nobility of Islam during wars and conflict (pre conflict until its end and 

impact); in this research I intend to investigate Prophetic Approach and directions before, 

within, after wars and conflicts to highlight these directions through the descriptive analytic 

approach to extract findings which show that social peace as a necessity in (Legal) 

intentions that Islamic Shariaa observes; Prophet – Peace Upon Him- has the initiation of 

instituting many legal covenants in wars and conflicts as treaties of peace, human and 

civilians' rights and the right of sustainable environment during wars and conflicts.  
 

 
 .كدمُامل

يدعك إلى نىٍشر السَّالـ كاألمىاف لمجميع، حيث اإلسالـ ديف العدؿ كالسَّالـ، كًدٍيف المحبَّة كالًبناء، ال ًدٍيف التنازع كالفىناء،        
ميك ): كاف أكَّؿ أمرو في بداية إقامة الدكلة في المدينة المنكَّرة بعد اليجرة قكلو  ـى، .... تىٍدخي نَّةى أىٍفشيكا السَّالى (ًبسىالى ا اٍلجى كال ، (ُ)ـو

 ينحصر في المعنى المفظي المتبادر إليو في إلقاء تحية السَّالـ بقدر ما ىك تطبيؽ مبدأ السَّالـ كاألمف المجتمعي بيف المكاطنيف
 مف خالؿ ىذا التكجيو النبكم.

 

 .ياترك -بنككؿ ، جامعة اإلليياتكمية ، قسـ الحديث النبكم الشريؼ، مساعد أستاذ *
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مَّـً المقاصد كالضَّركرات        مـ المدني )ماديَّان كمعنكيان( مف مقاصد اإلسالـ العميا في سي كمف أدلَّة تأصيؿ كتعزيز ، فالسّْ
كاألماف أفَّ القرآف الكريـ في خطابو أكرد كممة السّْمـ بمشتقَّاتيا أكثر مف أربعيف مرة، في حيف ذيًكرىت كممة الحرب  ِ()السّْمـ

فقط، كبمشتقاتيا ست مرات، عدا عف عدـ كجكد كممة سيؼ في القرآف الكريـ أبدان فيي ليست مف مفرداتو، في حيف تكجد مرتيف 
 .(ّ)مرة ُِٕفي اإلنجيؿ المحَّرؼ اآلف 

 
  .مشكلُ الدراشُ

اإلسالـ أك نصكص بعدـ كجكد مبدأ السمـ المدني في مقاصد  تكمف مشكمة البحث في اتّْياـ اإلسالـ عمكمان كالنبي        
 : كيمكنني تمخيص مشكمة الدراسة كاآلتي، السنة النبكية

 ىؿ ييعدُّ ديف اإلسالـ مف األدياف التي تسعى إلى الحركب؟ -
 ىؿ يكجد في السنة النبكية ما يؤسس كيؤكد مبدأ السمـ المدني لإلنساف كالبيئة المحيطة بو؟ -
 ا مبدأه في التعايش المدني؟إلى إرىاب غير المسمميف دائمان؟ كم ىؿ سعى النبي  -
 

  .أٍنًُ املىضىع
زي لمسّْمـ كالسَّالـ المدني كالنفسي حتى في         تكمف أىمية المكضكع في بياف كاقع السنة النبكية ككنيا تؤسّْسي كتعزّْ

ت كتحصؿ في الحركب؛ التي ىي مىًظنَّة الخكؼ كاإلرىاب، فمف يطالع التاريخ كيقرأ عف المجازر كاالنتياكات التي حصم
الحركب البشرية، كيقارنيا بالتكجييات كالمكاثيؽ النبكية في الحركب يجد ذاؾ البىٍكف الشاسع فيما بينيما، فمقاصد اإلسالـ 

كممتدَّة في السّْمـ كالحرب في حفظ الضركرات الخمس لمبشر جميعان، قاؿ الشاطبي:  -زمانيان كمكانيان -كضركرياتو دائمة 
،  -بىٍؿ سىاًئري اٍلًممىؿً -اأٍليمَّةي )فىقىدى اتَّفىقىًت  ، كىالنٍَّفسي : الدّْيفي ٍمًس، كىًىيى كًريَّاًت اٍلخى ري مىى الضَّ افىظىًة عى مىى أىفَّ الشًَّريعىةى كيًضعىٍت ًلٍمميحى عى

، كىاٍلعىٍقؿي  ، كىاٍلمىاؿي ( ،كىالنٍَّسؿي كًرمّْ ري كىًعٍممييىا ًعٍندى اأٍليمًَّة كىالضَّ
فإف ، البشرية كأمانيافي حفظ  الميمةسالـ ، كىذه مف ميزات اإل(ْ)

مـ أكضح.، كانت في الحركب كاضحة  ففي حالة السّْ
 

  .أٍداف الدراشُ
إفَّ دراسة األكامر النبكية في الحركب كالنزاعات األىمية ليا أىداؼ سامية كميمة تكمف في بياف جكىر اإلسالـ        

 : كيمكننا أف نيمخّْص األىداؼ الرئيسة في اآلتي، تو كآثاره(في حالة الحركب كالنزاع )قبؿ النزاع إلى نياي
مـ المدني في سيمّْـو المقاصد كأكلكية الحفاظ عمى حقكؽ اإلنساف حتى في حالة الحركب كالنزاع -ُ ات؛ ػػػبياف مقصد السّْ

 تأصيالن كتعزيزان.
المدني كالمجتمعي؛ بؿ كالبيئي أثناء الحركب كؼ عمى المكاثيؽ كالتكجييات النبكية التي تؤسّْس لمسمـ كالسَّالـ ػػػػالكق -ِ

 كالنزاعات.
 الردُّ عمى الشبيات كالفيـ الخاطئ لإلسالـ أنَّو ديف الحرب كالقتاؿ، بناء عمى أفعاؿ بعض منتسبيو كأفكارىـ في تطبيؽ -ّ

 فيميـ الخاطئ لبعض النصكص النبكية.
 تعايش في أمفو كمحبةو كسالـو دائـو لممكاطنيف في المجتمعبياف أفَّ اإلسالـ يدعك إلى المجتمع السّْممي كمف مقاصده: ال -ْ

 كمّْو دكف النظر إلى ديفو أك عرؽو فيو حتى في حالة الحركب كالنزاعات.
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  .ميَج الباحح
تقتضي طبيعة البحث استخداـ المنيج االستقرائي في جمع المعمكمات المتعمقة بالمكضكع، ثـ المنيج التحميمي في        

دـ ػػػػػالمنيج النبكم كتأسيس السمـ المدني، كفي االستدالؿ باألحاديث: أحاكؿ جاىدان االكتفاء بالصحيح، كفي حاؿ عاف ػػػػػػبي
كجكده في الصحيح ربما آخذ الحديث الضعيؼ ضعفان يسيران كما اختمؼ العمماء في تصحيحو كتضعيفو، خاصة في 

 فضائؿ األعماؿ.
 

 .الدراشات الصابكُ
بحث في محركات البحث كالمكتبة اإلسالمية لـ أقؼ عؿ دراسة محدَّدة تبيّْف مفيـك السّْمـ المدني مف مف خالؿ ال       

نَّما ىي شركح لألحاديث الكاردة فييا، كدراسات حكؿ  خالؿ الحركب كالنزاعات األىمية في السنة النبكية سكابقيا كلكاحقيا، كا 
)أخالؽ الحركب في السنة النبكية(، لمكاتب راغب السرجاني، فيك كتاب أخالقيات الحرب عمكمان، كلعؿَّ مف أفضميا كتاب: 

، فتجده يستشيد بأحاديث ضعيفة، كأحيانان أحاديث ال أصؿ ليا، ثـ  جيد في عنكانو كشرحو، كلكفَّ الباحث غير مختصٍّ
 ان، كقد خال مف التأصيؿ كاالستشيادالحديث في العمكميات، عدا عف اتّْجاه الكتاب إلى المغة اإلعالمية أكثر منو تأصيالن كتطبيق

بالحديث المقبكؿ عمكمان، كمف باب آخر نظران ألخذ مكضكع عاٍـّ ال يمكف حصره في بعض صفحات )أخالقيات النبكة في 
..( جاء البحث عمى العمكميات كفتح اآلفاؽ لدل كؿّْ باحثو بعده، كلعمنا في ىذا البحث: نحاكؿ التأصيؿ .الحركب كالمعاىدات

كأصكؿ مف السنة ألة كاحدة فقط كبيانيا أال كىي: السّْمـ المدني في األكامر النبكية في الحركب تأصيالن كتطبيقان، ضمف قكاعد لمس
 النبكية الصحيحة.

 
 .خطُ البحح

 تأصيل وتعزيز السِّمم المدني من خالل األوامر النبوية قبل الحرب.: المبحث األول
مـ كال المطمب األول:         سَّالـ مقصد مف مقاصد اإلسالـ.السّْ
ٍمـ حاؿ النزاعات كالحركب. المطمب الثاني:         المساكاة بيف الناس في األماف كالسّْ
 الكصايا النبكية لممحاربيف كالمتنازعيف قبؿ الحرب كالنزاعات. المطمب الثالث:       

 المواثيق واألوامر النبوية في الحرب.: المبحث الثاني
 األكامر النبكية لممتنازعيف كالمحاربيف أثناء كقكع الحركب. مب األول:المط       
 حقكؽ اإلنساف كالبيئة في الحركب مف منظكر نبكم. المطمب الثاني:       

 السِّمم المدني بعد الحرب والنزاعات مقارنة بين اإلسالم وغيره من األديان.: المبحث الثالث
مـ المدن المطمب األول:         ي كالنفسي في حؽّْ األسرل كالحربييف بعد الحرب.السّْ
 دكر المجتمع المسمـ في بناء السّْمـ كتعزيزه.  المطمب الثاني:       

 الخاتمة وفييا أىم النتائج والتوصيات.
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 املبحح األول
 

 تأصًل وتعسيس الصِّله املدىٌ مً خالل األوامر اليبىيُ قبل احلرب

 

 .و مكدد مً مكاصد اإلشالوالصِّله والصَّال: املطلب األول
ٍيالت الحركب كالقتاؿ، كغيصىص القتؿ         جاءت الشريعة اإلسالمية بمقاصد سامية، كأىداؼ نبيمة، بعدما ذاؽ العىرىبي كى

أحدىما ف ال ينفؾُّ اف متالزماكحفظ الدماء كالنفكس ركنى  ،كالنزاع، ككاف مف أىْـّ أىداؼ كقيـ اإلسالـ السامية تأصيؿ مبدأ السّْمـ
عف اآلخر، فمىٍف كاف آمنان في نفسو كمع نفسو، أىًمنىوي غيريه، كيتجمَّى ىذا في حفظ الضركرات الخمس، فاإلسالـ يحفظيا لمبشر 

األماف النفسي  جميعان دكف استثناء أك تحيُّز، فيحفظ تديُّفى كدـى كماؿى كعرضى كنسؿى المسمـ كغير المسمـ، كقد بيَّف النبي 
ثير مف األكامر التي تزخر بيا السنة النبكية ككقائع السيرة، كمف منطمقات السّْمـ المجتمعي كالنفسي االىتماـ كالجسدم في ك

بعدـ أًذيَّة الناس ككرامتيـ بالمّْساف أك باليد، حفاظان عمى النفكس كأكاصر المحبَّة في المجتمع، بؿ كجعميا مف أفضؿ كأسمى 
قؼ آخر أفَّ المؤمف ىك مىٍف يأمىنيو الناس جميعان )المسمـ كغير المسمـ(، ككؿُّ ىذه األكامر األعماؿ عند اهلل، ثَـّ بيَّف في مك 

يا رسكؿ اهلل أم اإلسالـ أفضؿ؟ قاؿ: )مف سمـ المسممكف مف : )تنطمؽ تأسيسان لمقاصد النبكة، كمف األدلة عمى ذلؾ قكلو 
ُـّ مف األكلى في أماف النآ()(لسانو كيده ـٍ كىأىٍنفيًسًيـٍ س عامة )، كفي ركاية أىعى مىى أىٍمكىاًلًي  .ٔ()(اٍلميٍؤًمفي مىٍف أىًمنىوي النَّاسي عى

ٍقًصدان مف مقاصد بعثتو لنبيو فقاؿ كمف جية مقاصد بعثتو         َوَما َأْرَسْمَناَك ِإَّلا َرْحَمًة : بيَّف اهلل تعالى في كتابو مى
، حيث تشمؿ كممة العالميف كؿَّ مكمَّؼو مخمكؽو ، فيك رحمة كسً [: األنبياءَُٕ]ِلْمَعاَلِمينَ  ٍمـ لجميع العالميف؛ بؿ لإلنس كالجفّْ

أم األدياف أحب إلى )اإلنس كالجف(، ثَـّ كؿَّ مخمكؽ في األرض، كلخَّص نبي السَّالـ صفة رسالتو بقكلو جكابان عمى سائؿ: )
 قكلو: مكانان سمحان أم سيالن.كالحنيفية السمحة أم السيمة، ، ٕ()(اهلل؟ قاؿ: الحنيفية السمحة

كديننا ديف اإلسالـ كالسَّالـ: فاسـ اهلل السَّالـ، كأبدلنابتحايا الجاىمية تحية السَّالـ، كفي كؿ صالة ندعك بالسَّالـ لنا        
ة اهلل(، كجزاء كإلخكاننا في تشيدنا: )السَّالـ عمينا كعمى عباد اهلل الصالحيف(، كتحممنا مف الصالة )السَّالـ عميكـ كرحم

َيا المؤمنيف دار السَّالـ: )ليـ دار السَّالـ عند ربّْيـ(، كينظر اإلسالـ إلى السَّالـ أنو أصؿ العالقات اإلنسانية فقاؿ تعالى: 
 .(ٖ)لسّْمـ ىنا اإلسالـ كالطاعة كالمكادعةكا ،[َِٖالبقرة: ]أَيَُّيا الاِذيَن آَمُنوا اْدُخُموا ِفي السِّمم َكافاًة َوََّل َتتاِبُعوا ُخُطَواِت الشاْيَطانِ 

 : كيمكننا تمخيص مبدأ العدالة النبكية في إرساء كتأصيؿ مبدأ السَّالـ اإلنساني كالبيئي في نقاط ثَـّ نيدلّْؿي عمييا       
 تحريـ القتؿ لممسمـ كغير المسمـ دكف حؽٍّ كاضح بيّْف ييناط الحكـ بو لمدكلة. .ُ
 كف حؽٍّ؛ كما نيى عف الحرؽ كالتعذيب.النيي عف قتؿ الحيكاف د .ِ
 النيي كالكعيد لمف سعى لمفساد كاإلفساد في األرض كالبيئة. .ّ

رساء السَّالـ عمى الناس جميعان؛ بؿ كعمى المخمكقات، أٍف جعؿ العدالة كالرحمة ىدفان          مف مقاصد اإلسالـ في إضفاء كا 
فبنى لذلؾ منيجان متكامالن: تربكيان تكجيييان يحتكم الترغيب كالترىيب، كحفظ ليعَـّ السَّالـ عمى البشر كالخمؽ جميعان،  ؛كغاية

الدماء كاألعراض لمناس جميعان، كىنا يتميَّز اإلسالـ عف غيره مف األدياف كالتيارات كالمناىج، ممف سبقو كالجاىمية كغيرىا، 
اض باأللسف كاليجاء كتناؿ كرامة اإلنساف كالحيكاف أك ممف جاء بعده كالتيارات المعاصرة، ففي الجاىمية كانت تينتيؾ األعر 

دكف حسيب أك رقيب، فىريبَّ شاعرو ييجك قبيمة بقصيدة فتشتعؿ الحركب عمى إثرىا، أك تغتاؿ شخصية بكممة أك إشاعة فال 
حت تينتيؾ يحاسبو أحد مف ضمير أك رقيب، كفي زمننا يعُـّ السَّالـ في مكاف كتشتعؿ الحركب كتيشىعَّؿي في مكاف، كأصب

يَّات كاإلعالـ، عدا عف الحركب كسفؾ الدماء.  الحيريمات باسـ الحرّْ
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َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكأَناَما َقَتَل النااَس َجِميًعا فقاؿ تعالى:  ،فجاء اإلسالـ كحرَّـ القتؿ عمكمان        
سفؾ الدـ، كتناكؿ األعراض كاألمكاؿ كغصبيا، ككؿُّ  ، كحرَّـ النبي [: المائدةِّ]َما َأْحَيا النااَس َجِميًعاَوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأنا 

كقكانيف لتأسيس دكلة تعيش في سالـ كأماف دائـ، كىك ما كانت تفتقده الشُّعكب كالعرب حينيا، كقد نظـ ذلؾ في قكاعد  ؛ذلؾ
رمة البيت الحراـ كًعظىًمو عند اهلل كعند المسمـ في عقيدتو، حيث جاء في خطبة ال تينتىقض، كجعؿ حرمة دـ المسمـ كحي 

رىاـه فقاؿ  ،حجة الكداع كفي أكبر تجمع ديني كأعظـ منبر لممسمميف حينيا ـٍ حى ـٍ بىٍينىكي كي ـٍ كىأىٍعرىاضى ـٍ كىأىٍمكىالىكي : )فىًإفَّ ًدمىاءىكي
ـٍ ىى  ـٍ ىىذىا ًفي شىٍيًركي ًة يىٍكًمكي ٍرمى ـٍ ىىذىا ًلييبىمًّْغ الشَّاًىدي اٍلغىاًئبى فىًإفَّ الشَّاًىدى عىسىى أىٍف ييبىمّْغى مىٍف ىيكى أىٍكعىى لىوي ًمنٍ كىحي ، (ٗ)وي(ذىا ًفي بىمىًدكي

 كلمعيش في سالـ جعؿ اإلسالـ لكؿّْ مسمـ دكرة مصغَّرة يعيش فييا المسمـ المؤمف في سالـ مع نفسو كمع بيئتو، فيىٍحريـ عميو
أحدو ًبًسباىبو أك فيسكؽ أك حتى بالجداؿ، ككما يحـر عميو قمع شجر أك قتؿ حيكاف، أال كىي رحمة الحجّْ كالعمرة، حيث  أذيَّة

 اْلَحجُّ َأْشُيٌر َمْعُموَماٌت َفَمْن َفَرَض قاؿ تعالى:  ،ييمنع عمى الميٍحًرـ عدَّة أمكرو تدكر في رحاب السَّالـ النفسي كالمجتمعي كالبيئي
ُدوا  ِفيِينا   .[: البقرةُٕٗ]َفِإنا َخْيَر الزااِد التاْقَوىاْلَحجا َفاَل َرَفَث َوََّل ُفُسوَق َوََّل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعُموا ِمْن َخْيٍر َيْعَمْمُو الماُو َوَتَزوا
ٍخذى أمّْ شيءو منو دكف طيب نفس ميما كىبير أك كحرَّـ اإلسالـ قتؿ الذّْمّْي كالمعاىد كأذيَّتو كاالنتقاص منو، بؿ كحرَّـ أ       

، كشدَّد في ذلؾ فقاؿ  دي ًمٍف مىًسيرىًة أىٍربىًعيفى عىامناصىغيرى يىا ييكجى فَّ ًريحى نًَّة كىاً  ةى اٍلجى ، كجعؿ (َُ)(: )مىٍف قىتىؿى نىٍفسنا ميعىاىىدنا لىـٍ يىرىٍح رىاًئحى
وي حجيجان كمطالبان بحؽّْ الذمي يـك القيامة  نفسو  أىٍك كىمَّفىوي فىٍكؽى طىاقىًتًو أىٍك لمف آذل ذمّْيان فقاؿ: )أىالى مىٍف ظىمىـى ميعىاًىدنا أىًك اٍنتىقىصى

ًة( وي يىٍكـى اٍلًقيىامى ًجيجي ذى ًمٍنوي شىٍيئنا ًبغىٍيًر ًطيًب نىٍفسو فىأىنىا حى  .(ُُ)أىخى
ًر السَّالـ كالسّْمـ ًلكؿّْ ما         ًح صيكى ًع كأٍكضى ٍبًد ييحٍيطي بالمسمـ مف شجر أك مخمكؽ ما جاء كمف أٍنصى عىٍف عىٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عى

: كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  اءىًت اٍلحيمَّرىةي  المًَّو عىٍف أىًبيًو قىاؿى ٍييىا فىجى ٍذنىا فىٍرخى اًف فىأىخى ًتًو فىرىأىٍينىا حيمَّرىةن مىعىيىا فىٍرخى اجى ًفي سىفىرو فىاٍنطىمىؽى ًلحى
اءى النًَّبىُّ فى  عىمىٍت تىٍفريشي فىجى ٍقنىاىىا  جى رَّ لىدىىىا ًإلىٍييىا(، كىرىأىل قىٍريىةى نىٍمؿو قىٍد حى لىًدىىا ريدُّكا كى عى ىىًذًه ًبكى : )مىٍف فىجى رَّؽى  ،فىقىاؿى : )مىٍف حى فىقىاؿى

: ًإنَّوي الى يىٍنبىًغي أىٍف ييعىذّْبى ًبالنَّارً  ، قىاؿى ًإالَّ رىبُّ النَّاًر( ىىًذًه( قيٍمنىا نىٍحفي
:  قاؿ: سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  ، كعف أبي ىريرة (ُِ) يىقيكؿي

ٍت نىٍممىةه نىًبيِّا ًمفى األىٍنًبيىاًء فىأىمىرى ًبقىٍريىًة النٍَّمًؿ فىأيٍحًرقىٍت فىأىٍكحىى المَّوي ًإلىٍيًو أىٍف قىرى  ـً )قىرىصى ٍقتى أيمَّةن ًمفى األيمى ٍتؾى نىٍممىةه أىٍحرى ، (ُّ)تيسىبّْحي( صى
؛ إذ كاف في شريعتو جكاز الحرؽ، كلكفَّ اهلل عاتبو بقتؿ تمؾ االمة بسبب (ُْ)كما بيَّف ابف حجر كالنبي المذككر ىك مكسى 

السٍّْمـ كاألماف ذنب تمؾ النممة فقط، كقد نيسخ الحرؽ لممخمكقات في اإلسالـ، مف خالؿ ما سبؽ يتَّضح لمناظر مدل رعاية مقصد 
 الـ، كعدالتو في تطبيقو عمى جميع المخمكقات.في اإلس
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بداية ال بيدَّ لنا مف الكقكؼ مع مفيـك الجياد كاإلشارة إليو، فيك مف المفاىيـ التي اختمطت في كثير مف أذىاف الناس        
ٍف كاف الحؽُّ مف خالؿ استقراء المفظ لغكيان كتطبيقيان مف الكتاب كالسُّنة أفَّ في عصرنا، كاألغمب  منيـ حصرىا في القتاؿ، كا 

، فبينيما عمـك كخصكص فالجياد يككف بالكممة كيككف بالطاعة كالقربات كالحج كًبرّْ الكالديف (ُٓ)لفظ الجياد أكسع مف القتاؿ
 ،يؿ اهلل، فالجياد باب عاّـّ يدخؿ تحتو القتاؿ ككسيمة مف كسائؿ نشر الخيركجياد النفس، ككذلؾ تطمؽ عمى القتاؿ في سب

فيمكننا القكؿ إفَّ الجياد: بذؿ أقصى الجيد لمكصكؿ إلى غاية شرعية محمكدة، كمف الناس مىٍف حصرىا في مفيـك القتاؿ، 
 كالفيرقة.، كمبدأ التصالح كالتعاكف كليس التنازع كنسي أك تناسى أفَّ الشريعة اإلسالمية قائمة عمى مبدأ البناء كليس مبدأ الفناء

لتأكيده  ككما ذكرت سابقان إفَّ مقصد السّْمـ المجتمعي مف أكلكيات سيمَّـً المقاصد في اإلسالـ، كليذا يسعى النبي        
ٍف كاف النبي   بعض الحركبؾ في قد شار  كتأصيمو في كؿ زماف كمكاف، كلمبشرية جمعاء ال فرؽ بيف مسمـ كغير مسمـ، كا 
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بنان  نما مف باب حفظ الدماء كاألمكاؿ -حاشا–إال أنَّو لـ يٍسعى ليا، بؿ ككاف يسعى لمصيمح قبؿ كؿّْ قتاؿ؛ ليس خكفان أك جي  كا 
قتمى في حركبو ، كالناظر إلى أعداد ال[: األنبياءَُٕ]َوَما َأْرَسْمَناَك ِإَّلا َرْحَمًة ِلْمَعاَلِمينَ لقكلو تعالى:  ،كاألعراض، مصداقان 

لمسٍّْمـ كالسَّالـ، فحسب بعض اإلحصائيات مف الباحثيف ففي  يرل مدل رحمة اإلسالـ المتمثمة بتطبيؽ النبي  كمعاركو 
كؿّْ المعارؾ كالقتاؿ في عيده 

قتيؿ، كمجمكع القتمى  َُِِشخصان، كمف غير المسمميف:  ِِٔ: قيًتؿى مف المسمميف (ُٔ) 
%، كمف غير المسمميف ُ، كبالنظر في النسب المئكية لمقتمى مف الجيكش: مف جيكش المسمميف قتيالن  ُِْٖمف الطرفيف 

%، في حيف كانت نسبة القتمى مف المدنييف كالمقاتميف في الحرب العالمية الثانية ٓ.ُ%، أم نسبة القتمى في الطرفيف ِ
 الحرب الحضارية المعاصرة.بادة ىك السائد في ، حيث كاف مبدأ اإلفناء كاإل(ُٕ)% بالنسبة ألعداد الجيكش المشاركةُّٓ
إنما بعثت رحمة : )رحمةه لمعالميف جميعان، يحفظ دماءىـ كأمكاليـ كحقكقيـ، كتأصيالن لذلؾ قاؿ  فالنبي        
مييداة(
نىبً ، كلو شاىد مف ركاية مسمـ في أسماء النبي (ُٖ) الرٍَّحمىًة( يُّ : )كى

ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف : ، كقد نعتو اهلل تعالى بقكلو(ُٗ)
، كتتجمَّى مظاىر رحمتو كرأفتو بالناس في الحرب أنَّو ساكل بيف الناس جميعان في السّْمـ كالسَّالـ قبؿ [: التكبةُِٖ]َرِحيمٌ 

ؿي مع المسمـ كغير المسمـ، كندلّْ  عدة الحرب كأثنائيا كحفظ دماءىـ كأمكاليـ كأعراضيـ كبيكتيـ، بؿ كيتمظير ذلؾ في صكر
عمى ذلؾ بشكؿ سريع في معاممتو لممشركيف الذيف ىـ ألدُّ كأعدل األعداء حينيا، كلممشرؾ عمكمان أحكاـ تختمؼ عف أىؿ 

 الكتاب، فإذا اتَّضح عدلو كرحمتو كسالمو لممشركيف كاف مع غيره أكضح.
كسالمتيـ، عممان أنَّيـ أذاقكه صنكؼ العذاب  عدةَّ أبيّْف فييا مدل الحفاظ عمى دماء المشركيف كأٍمًنيـصكران كأذكر ىنا        

كالكيالت عمى مدل ثالث عشرة سنة قبؿ اليجرة، كحيف ظفر بيـ لـ يقتميـ، بؿ سىعىى لحفظ دمائيـ مف باب إشاعة السَّالـ 
كاحة بحرقيـ، أشار بقتميـ، كأشار عبد اهلل بف ر  كالعدالة كدعكتيـ لديف السَّالـ، كمنيا: عفكه عف أسرل بدر، كقد كاف عمر 

شاعة السَّالـ بعد الظفر، حتى إنو تمنَّى لك  ، ككاف رسكؿ اهلل (َِ)كأشار أبك بكر بالفدية قد اختار حقف دماء الناس كا 
في جكاره  كاف مطعـ بف عدم حيَّان لكي يشفع ليـ كيطمؽ سراحيـ دكف أمَّ شرط، ككاف الميٍطعـ ىك الذم دخؿ الرسكؿ 

ىاشـ، فحفظ  كاف مف أشد القائميف عمى نقض الصحيفة يـك حاصر المشرككف المسمميف كبني حينما عاد مف الطائؼ، كما
يِّا ثيَـّ كىمَّمىًني  ـي ٍبفي عىًدمٍّ حى ـٍ لىوي(لو النبيُّ عميو الصالة كالسَّالـ جكاره فقاؿ: )لىٍك كىافى اٍلميٍطًع ٍكتييي ًفي ىىؤيالىًء النٍَّتنىى لىتىرى

(ُِ) ،
 اآلخر مىفَّ عمييـ. كبعضيـ، فقىًبؿى في بعًضيـ الًفداء، أبي بكر  رأم  فاختار النبيُّ 

المشركيف معاممة األىؿ كالرأفة  كمف النماذج في حفظ دماء المشركيف في فتح مكة يـك الفتح كالنصر، عامؿ النبي        
كليسا مف مقاصد بعثتو، فقاؿ مناديان في  بيـ، فمـ ينتقـ كلـ يذكر ًسًنيَّ العذاب، فالقتؿ كاالنتقاـ ليسا مف مفردات النبي 

مىٍف أىٍغمىؽى بىابىوي فىييكى  مىٍف أىٍلقىى السّْالىحى فىييكى آًمفه كى (الناس: )مىٍف دىخىؿى دىارى أىًبى سيٍفيىافى فىييكى آًمفه كى ، فيك ال يدخؿ عمى (ِِ)آًمفه
يد جديد كمبدأ أصيؿ في حفظ األماف النفسي كالمجتمعي، إنما أسَّس لع ؛الناس في بيكتيـ ليقتميـ أك يركّْعيـ، بؿ كال يخيفيـ

 كالعيش المشترؾ لمجميع في كطف آمف.
ؿ أمر نبكم عند دخكلو لممدينة المنكرة حيف بدأ بناء  كما أفَّ النبي         أرسى مفيـك السَّالـ كالعدالة االجتماعية في أكَّ

، كما حفظ لمييكد كالنصارل حقكقيـ كأمنيـ (ِّ)..... تدخمكا الجنة بسالـ(الدكلة كاف أكؿ ما قالو: )أييا الناس أفشكا السَّالـ
في المدينة المنكرة في صحيفة ككثيقة المدينة التاريخية، كلـ ييدـ صكمعة كال كنيسة، كلـ ييذكر في الحضارة اإلسالمية ىدـ 

كانيا، كال تسعى لمترىيب كالتركيع، كلـ بيت أك صكمعة لراىب، فالدكلة اإلسالمية تقـك بكاجب الحماية لجميع أفرادىا كس
 . يذكر التاريخ حرب إبادة شارؾ فييا المسممكف أبدان في عيده
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 .الىصايا اليبىيُ للنحاربني واملتيازعني قبل احلرب واليساعات: املطلب الجالح
داـ القتالي كالصراع العسكرم ىي السياسة الالـز         اتّْباعيا دكف غيرىا في النزاعات، بؿ إفَّ اإلسالـ لـ يجعؿ سياسة الصّْ

المسممة فالدكلة ، الدفعأتاح لممسمميف انتياج سياسات عديدة متدرجة تبدأ: بالتعاكف، ثـ التنسيؽ، ثـ التحالؼ كالمسالمة، كأخيران 
دكف ظمـ لطرؼ أك أذل المتمثّْمة بالحاكـ المسمـ كأىؿ الحؿّْ كالعىٍقد كالمشكرة مف بطانتو يختاركف ما يناسب الدكلة المسممة 

ْن َجَنُحوا ِلمساْمِم فقاؿ تعالى:  ،في آخر، فاإلسالـ يدعك المسمـ كغير المسمـ حاؿ التنازع كقبؿ الحرب إلى السّْمـ كالصمح َواِ 
ي قبميا األمر باإلعداد لمقكة كمف ، كقد جاء في اآلية الت[: األنفاؿُٔ]َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكاْل َعَمى الماِو ِإناُو ُىَو الساِميُع اْلَعِميمُ 

داـ، ؛أف يسعى لمسّْمـ كالسَّالـ إٍف رغب الطرؼ اآلخر بذلؾ رباط الخيؿ، كلكفَّ اهلل تعالى أمر نبيو   فاإلسالـ ال يسعى لمصّْ
نما في جانب حفظ الحقكؽ كالمكاثيؽ، كيظير ىنا أمره  نما لمسَّالـ كالكئاـ، كلكف ليس لمضعؼ كالذلة، كا  ي بف أبي لعم كا 

مىٍيًيـٍ طالب في غزكة خيبر: ) ـٍ ًبمىا يىًجبي عى ـٍ ثيَـّ اٍدعيييـٍ ًإلىى اإًلٍسالىـً كىأىٍخًبٍرىي ًتًي تَّى تىٍنًزؿى ًبسىاحى مىى ًرٍسًمؾى حى فىكىالمًَّو ألىٍف  اٍنفيٍذ عى
ٍمري النَّعىـً  ٍيره لىؾى ًمٍف أىٍف يىكيكفى لىؾى حي ، فإفَّ الجياد في أصؿ مشركعيتو غير ناظر إلى ىجـك كال (ِْ)(يىٍيًدمى المَّوي ًبؾى رىجيالن خى

قامة دكلة اهلل في األرض، فأيما كانت الكسيمة متعينة  شادة صرح المجتمع المسمـ، كا  دفاع، إنما يستيدؼ إعالء كممة اهلل، كا 
شاد حينيا ييفىسَّري الجياد بيا، إلى ذلؾ كجب اتّْباعيا فقد تككف الكسيمة: نظران لظركؼ المسالمة تككف النصيحة كالكعظ كاإلر 

 .(ِٓ)كقد تككف في كضع آخر لظرؼ الحرب الدفاعية ىك الكعظ كاإلرشاد ثَـّ الصدُّ 
ْمِم َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكاْل َعَمى اهلل ، لقكلو تعالى:فاإلسالـ يأمر المتنازعيف بالجنكح لمسٍّْمـ        ْن َجَنُحوا ِلمسا  .[األنفاؿ: ُٔ]َواِ 
، كىك يشمؿ كؿ عفك في كؿ زماف [: األعراؼُٗٗ]ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِمينَ كما يأمر بالعفك:        

{ أمره كمكاف، كباإلعراض عف الجاىميف، كاألمر بالعيرؼ،  ًذ اٍلعىٍفكى اهلل بالعفك قاؿ عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ في قكلو: }خي
 .(ِٔ)كاختار ابف جرير ىذا القكؿ، ف المشركيف عشر سنيفكالصفح ع

كما يأمري اإلسالـ المتخاصميف كالمتنازعيف بالكعظ كاإلرشاد كالسعي لكممة الحؽّْ، ففي مراسالتو لمممكؾ كاألمراء كاف        
صداـ معيا، إنما يبني يعظيـ كيسعى معيـ إلى بناء الحضارة كالعيش المشترؾ، فاإلسالـ ال ييدـ الحضارات كال يسعى لم

حضارتو كيتعايش مع الحضارات األخرل، كبعد مراسالتو لمممكؾ لـ يغزي أيَّان منيـ، إنما راسميـ بكالـ دبمكماسي كعظي 
مَّدو عىٍبًد اهلًل كىرىسيكلً  ٍقؿى بميغ، كمف ىذه المراسالت رسالتو ليرقؿ، حيث جاء فييا: )ًبٍسـً اهلًل الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً ًمٍف ميحى ًو ًإلىى ًىرى

ـٍ تىٍسمى  مىى مىًف اتَّبىعى اٍلييدىل أىمَّا بىٍعدي فىًإنّْي أىٍدعيكؾى ًبًدعىايىًة اإًلٍسالىـً أىٍسًم كـً سىالىـه عى لٍَّيتى عىًظيـً الرُّ تىٍيًف فىًإٍف تىكى ـٍ ييٍؤًتؾى المَّوي أىٍجرىؾى مىرَّ
ـى األىًريًسيّْيفى  مىٍيؾى ًإٍث فىًإفَّ عى
َشْيًئا،  ْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأْن ََّل َنْعُبَد ِإَّلا الماَو، َوََّل ُنْشِرَك ِبوِ َيا أَ ، كى (ِٕ)

 .(ِٖ)(َوََّل َيتاِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهلِل َفِإْن َتَولاْوا َفُقوُلوا اْشَيُدوا ِبَأناا ُمْسِمُمونَ 
السّْمـ كالعافية، كنفي مسكّْغات  مسكغات كشيرع في اإلسالـ باب عظيـ لممتخاصميف كالمتنازعيف يسعى فيو لمبحث عف       

في حياتو، سىٍعيان مف  في كتابو كمثَّمو النبي  التنازع كالتخاصـ، أال كىك باب الصمح، كىك باب فقيي عظيـ شرعو اهلل 
َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل ُقِل اأْلَْنَفاُل ِلماِو َوالراُسوِل َفاتاُقوا الماَو ة األنفاؿ التي تتحدث عف القتاؿ كأحكامو: قكلو تعالى في مطمع سكر 

ْن ، كقكلو تعالى: [: األنفاؿُ]َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُكْم َوَأِطيُعوا الماَو َوَرُسوَلُو ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  اِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُموا طَ َواِ 
، فالصمح بيف المتخاصميف [: الحجراتَُ-ٗ]ِإناَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكمْ ، إلى قكلو تعالى: َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما

و عند المنازعات، فمف المعمـك عند أىؿ الفقو أٌف لتحقيق ؛كالمتنازعيف كالمتحاربيف باب عظيـ كمقصد سميـ يسعى اإلسالـ
كخصكمة القاضي المنتصب لفضّْ النزاعات كالخصكمات يسعى لمصمح كيدعك لو إٍف تبيَّف لو الحٌؽ في اشتعاؿ فتنة أك اقتتاؿ 

 اس أنفعيـ كأصمحيـ لمناس.فيما بعد، ككما قيؿ: إٍف كانت المطالبة بالحؽ حقَّان، فإفَّ البحث عف السّْمـ كالصمح أحؽُّ، فخير الن
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ٍمح في كثير مف المكاقؼ كالصكر كقد طبَّؽ النبي         ، كأذكر ىنا صمح الحديبية الذم يعدُّ كالفتح الحقيقي، (ِٗ)مبدأ الصي
ٍف كاف في شكمو تنازؿ عف حؽٍّ جزئي لممسمميف آنذاؾ، إال أفَّ النبي  ؿ فقب، الجزئيةراعى المصالح العميا عمى المصالح  كا 

كما أفَّ المفاسد المترتبة عمى التقاتؿ تفكؽ تمؾ ، كىك مف أرجح الحقكؽ كالمقاصد لمطرفيف ًحفظان لمدماء كالسالـ، بالصمح
كال يغيب عف متعقّْؿو أفَّ السّْمـ كما يمنحو مف فرصة لممصالح الدينية كالدنيكية أفضؿ مف الفرصة ، المترتبة عمى التنازؿ

 ات.التي تمنحيا الحرب كالنزاع
َوَقاِتُموا كما ألغى اإلسالـ مبدأ التعدّْم كالثأر كاالنتقاـ حقنان لمدماء التي يضيع بسببيا األبرياء كالضعفاء، قاؿ تعالى:        

اًىًميًَّة مىٍكضيكعىةه( ، كقاؿ[: البقرةَُٗ]ِفي َسِبيِل الماِو الاِذيَن ُيَقاِتُموَنُكْم َوََّل َتْعَتُدوا ِإنا الماَو ََّل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ  ًدمىاءي اٍلجى : )كى
(َّ). 

 
 املبحح الجاىٌ

 املىاثًل واألوامر اليبىيُ يف احلرب

 

 .األوامر اليبىيُ للنتيازعني واحملاربني أثياء وقىع احلروب: املطلب األول
عمى بعض األطراؼ، فكيؼ  كما سمؼ معنا أفَّ اإلسالـ يسعى إلى السّْمـ، كلكف قد تيفرض النزاعات كالحركب فرضان        

كانت األكامر النبكية تدعك إلى السّْمـ حاؿ النزاعات كالحركب، ىؿ يتحقؽ مقصد السّْمـ فييا كيظير في األكامر النبكية؟ أـ أفَّ 
 اإلسالـ كغيره يدعك إلى القتؿ لمجرد القتؿ كاالنتصار كالظفر؟ ىذا ما سأعرض لو في األكامر النبكية حاؿ النزاعات ىنا.

مح بيف الطرفيف المتنازعيف كذكر أنَّو ربما يحصؿ قتاؿ حتى بيف المؤمنيف، كالصمح يككف         شرع اإلسالـ السٍَّعيى بالصُّ
ف كاف الزمان القتاؿ ابتداء لكف ال بدَّ مف كجكد طرؼ ثالث حكيـ عادؿ ينزع فتيؿ  زالة سبب الخالؼ، كا  بالعدؿ كالقسط كا 

،األزمة كالخالؼ، كفي حاؿ تعدَّ   ل كبىغىى أحد الطرفيف ظممان بعد بياف الحقكؽ كنزع الخالؼ ال بدَّ مف نصرة الطرؼ المظمـك
ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُىَما َعَمى اأْلُْخَرى َفقَ فقاؿ تعالى:   اِتُموا الاِتي َتْبِغي َحتاىَواِ 

 .[: الحجراتٗ]ِطينَ َتِفيَء ِإَلى َأْمِر الماِو َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنا الماَو ُيِحبُّ اْلُمْقسِ 
 ينتظر المصالحة كالمعاىدة، عممان أفَّ المسمميف مستعدّْكف لمقتاؿ، مف غير كفي قصة صمح الحديبية كاف النبي        

احترامان لمنفس البشرية كالمقدسات كأخكَّة الدـ كالقرابة،  ؛يريد المصالحة كالمعاىدة كحقف الدماء ضعؼو كال ًقمَّةو، كلكفَّ النبي 
 كبعد مجيء أربعة مف ريسيًؿ قريش إلبراـ صفقة صمح ظالمة، أرسمت قريش سييؿ بف عمرك في النياية فاستبشر النبي 

ـٍ ًمٍف أىٍمًركيـٍ لىقىٍد سىيي برؤيتو فقاؿ: ) ٍمحى ًحيفى بىعىثيكا ىىذىا الرَّجيؿى ، كفي ركاية: )(ُّ)(ؿى لىكي ، فكانت نتائج الصمح (ِّ)(قىٍد أىرىادى اٍلقىٍكـي الصُّ
ٍمح مىا ظىيىرى ًمفٍ فىٍتحان كسالمان، قاؿ النككم: ) مىى ًإٍتمىاـ ىىذىا الصُّ تّْبىة عى ة اٍلميتىرى فىكىاًئده  قىاؿى اٍلعيمىمىاء: كىاٍلمىٍصمىحى ثىمىرىاتو اٍلبىاًىرىة، كى

ديخيكؿ النَّاس ًفي ًديف المَّو أىفٍ  ـ أىٍىميىا كيٌميىا، كى ٍسالى ٍمح لىـٍ يىكيكنيكا اٍلميتىظىاًىرىة، الًَّتي كىانىٍت عىاًقبىتيىا فىٍتح مىكَّة، كىاً  ذىًلؾى أىنَّييـٍ قىٍبؿ الصُّ ا؛ كى كىاجن
، كىالى  ٍمح  تىتىظىاىىر ًعٍندىـٍ أيميكر النًَّبٌي يىٍختىًمطيكفى ًباٍلميٍسًمًميفى مىة، فىمىمَّا حىصىؿى صي ، كىالى يىًحمُّكفى ًبمىٍف ييٍعًممييـٍ ًبيىا ميفىصَّ كىمىا ًىيى

مُّكا  ذىىىبى اٍلميٍسًمميكفى ًإلىى مىكَّة، كىحى ًدينىة، كى اءيكا ًإلىى اٍلمى ، كىجى دىٍيًبيىة ًاٍختىمىطيكا ًباٍلميٍسًمًميفى ـٍ كىغىٍيرىـٍ ًبأىىٍ اٍلحي ـٍ كىأىٍصًدقىاًئًي  .(ّّ)(ًمًي
منيجان يتضمَّف السمـ كأنَّو ال بدَّ مف دعكة الناس، كبياف  كفي حاؿ فيرض القتاؿ كتحتَـّ عمى المسمـ، يبيّْفي النبي        

ؿ بىٍدًء القتاؿ أٍف ييميبكا النصح ليـ كعدـ نسياف أك تناسي مقصد السَّالـ، كأفَّ اإلسالـ ال يسعى لمقتؿ، كعادةي قادة الجيكش قب
و  أكاف مبد حماسة الجنكد كيرفعكا معنكياتيـ، كلكفَّ النبي  السّْمـ كالسَّالـ كحقف الدماء ال يغيب عنو، بؿ كاف يكجّْ

 المسممة ليسأصحابو إلى اليدكء كالتركّْم، ثـ يخبرىـ باألجر العظيـ المترتب عمى ىداية فردو كاحد، مما يجعؿ ىَـّ الكتيبة 
نما ىداية البشر؛  ـٍ  سائالن النبي  قاؿ عمي القتؿ كسفؾ الدماء؛ كا  كىك عمى فرسو متكجو إلى قتاؿ ييكد خيبر: نيقىاًتمييي
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تَّى يىكيكنيكا ًمٍثمىنىا؟ فىقىاؿى النبي  ـٍ ًإلىى اإًلٍسالىـً كىأىٍخًبٍرىيـٍ : حى ـٍ ثيَـّ اٍدعييي ًتًي تَّى تىٍنًزؿى ًبسىاحى مىى ًرٍسًمؾى حى ـٍ فىكىالمًَّو  )عى مىٍيًي ا يىًجبي عى ًبمى
ٍمًر النَّعىـ( ٍيره لىؾى ًمٍف حي ؿه كىاًحده خى كأىؿ خيبر كانكا قد خانكا المعاىدة بينيـ كبيف المسمميف كغدركا ، (ّْ)ألىٍف ييٍيدىل ًبؾى رىجي

ما حاكلت امرأة منيـ ك، كأصبحت قيادات خيبر كالفصائؿ الييكدية جكاسيس لقريش، كتحالفكا مع المشركيف سرّْان ، بيـ
، كليـ نصؼ ما يخرج منيا، كفي نياية المعركة أعطاىـ األرض يزرعكىا كيعممكا بيا، بشاة مسمكمة اغتياؿ النبي 

 ثـ دعكتيـ بالنصح كالرشد.، بالترسُّؿ كاليدكء فمـ يغدر بيـ بؿ أمر عميّْان 
نما السَّالـ كمف المكاثيؽ النبكية في الحركب: عدـ إشراؾ األطفاؿ با        لنزاعات كالحركب، فالطفؿ ال يعرؼ الحرب، كا 

وي يىٍكـى  أىفَّ النًَّبيَّ  -رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا-كاالطمئناف، لو حقُّو في الطفكلة كالحياة، كعدـ القتؿ، فعىف عبد اهلل ٍبًف عيمىرى  عىرىضى
ـٍ ييًجٍزهي  دو كىٍىكى اٍبفي أىٍربىعى عىٍشرىةى فىمى أيحي
ردَّ كثيران مف الصحابة الصغار  لـ يسمح لو بالقتاؿ كالمقاتمة، كثبت أف النبي ؛ أم (ّٓ)

 لـ يشركيـ في الحركب.ك
طفاؿ كالنساء كالشيكخ الكبار، فال يقتؿ إال مىٍف رفع السالح كقاتؿ كمف المكاثيؽ النبكية: عدـ قتؿ المدنييف كخاصة األ       

 ،[: البقرةَُٗ]اِتُموا ِفي َسِبيِل الماِو الاِذيَن ُيَقاِتُموَنُكْم َوََّل َتْعَتُدوا ِإنا الماَو ََّل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ َوقَ مف البالغيف المحاربيف، قاؿ تعالى: 
النساء قاتمكا الذيف ىـ بحالة مف يقاتمكنكـ، كال تعتدكا في قتؿ  :قاؿ ابف عباس كعمر بف عبد العزيز كمجاىد: ىي محكمة، أم

 .(ّٔ)ىباف كشبييـكالصبياف كالر 
ٍبًف اكفي السنة النبكية كثير مف النصكص كالكقائع التي تؤصؿ ليذه المبادئ اإلنسانية كالسّْممية، منيا: عف سيمىٍيمىافى        

ٍيدىةى عىٍف أىًبيًو قىاؿى كىافى رىسيكؿي المًَّو  اهي ًفى  بيرى ٍيشو أىٍك سىًريَّةو أىٍكصى مىى جى مىٍف مىعىوي ًمفى ًإذىا أىمَّرى أىًميرنا عى ًتًو ًبتىٍقكىل المًَّو كى اصَّ خى
كا كىالى  كا ًباٍسـً المًَّو ًفى سىًبيًؿ المًَّو قىاًتميكا مىٍف كىفىرى ًبالمًَّو اٍغزي : )اٍغزي ٍيرنا ثيَـّ قىاؿى ًليدنا اٍلميٍسًمًميفى خى كا كىالى تىٍمثيميكا كىالى تىٍقتيميكا كى  تىغيمُّكا كىالى تىٍغًدري

ذىا لىقً  اؿو كىاً  ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنييـٍ كىكيؼَّ عىٍنييـٍ ثيَـّ اٍدعيييـٍ  -أىٍك ًخالىؿو -يتى عىديكَّؾى ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى فىاٍدعيييـٍ ًإلىى ثىالىًث ًخصى فىأىيَّتيييفَّ مىا أىجى
، كفي كصيتو لعبد الرحمف بف عكؼ  ب النصرانية الكاقعة بدكمة ق( إلى قبيمة كمٔعندما أرسمو في شعباف سنة )ًإلىى اإًلٍسالىـً

كا،  كا جًميعنا ًفي سًبيًؿ اهلًل، فقاًتميكا مٍف كفر ًباهلًل، ال تغيمُّكا، كال تٍغًدري كال تٍقتيميكا كًليدنا، فيذا عٍيدي اهلًل  تيمثّْميكا،    كال الجندؿ: )اٍغزي
ٍبًد المًَّو أىفَّ امٍ (ّٕ)(كًسيرةي نًبيًّْو ًفيكيـٍ   مىٍقتيكلىةن فىأىٍنكىرى رىسيكؿي المًَّو  رىأىةن كيًجدىٍت ًفي بىٍعًض مىغىاًزم رىسيكًؿ المًَّو ، كعىٍف نىاًفعو عىٍف عى

ٍبيىافً  قىٍتؿى النّْسىاًء كىالصّْ
اًلدو الى يىٍقتيمىفَّ اٍمرىأىةن كىالى عىًسيفنا((ّٖ) ، كفي قكلو: )قيٍؿ ًلخى

، كالعسيؼ األجير عند القـك فال يؤخذ بجريرة (ّٗ)
 كاف سيّْده محاربان. سيّْده إفٍ 
كأكامره في الحركب كالنزاعات: النيي عف قتؿ ذرية المحاربيف كأىميـ، كأف ال يؤخذ أحده بجريرة أحد،  كمف مكاثيقو        

كغزكت معو فأصبت ظيران فقتؿ الناس يكمئذ حتى قتمكا الكلداف  فعف الحسف عف األسكد بف سريع قاؿ: أتيت رسكؿ اهلل 
فقاؿ: )ما باؿ أقكاـ جاكزىـ القتؿ اليـك حتى قتمكا الذرية فقاؿ: رجؿ يا رسكؿ اهلل  ذرية( فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل كقاؿ مرة: )ال

 .(َْ)إنما ىـ أكالد المشركيف فقاؿ: أال أف خياركـ أبناء المشركيف ثـ قاؿ: أال ال تقتمكا ذرية أال ال تقتمكا ذرية(
 النيب كالسرقة، كفي عصرنا المتحضّْر اآلف عندما يدخؿ بعض الجنكد إلى كذلؾ: عدـ الغدر كعدـ كمف مكاثيقو        

كا(.: في الحديث آنفان  كقد قاؿ ، كف بالنيب كالسمب كحرؽ البيكت كالدكاكيفأأم بمدة يبد  )كىالى تىغيمُّكا كىالى تىٍغًدري
كىذا مما نفتقده في زماننا كيظير في حركبنا، : النيي عف التمثيؿ بالقتمى كما نيى عف الحرؽ كاإلبادة، كمف مكاثيقو        

استخداـ ما يترؾ األثر  مف استخداـ األسمحة الفتَّاكة كاإلبادة الجماعية في إىالؾ كحرؽ البشر كالحجر، كقد حرَّـ النبي 
كاكالتشكيو حتى بالمقاتميف أك أٍف تشكَّه الجثث كأف يمثَّؿ بيا في ساحة الحرب فقاؿ  كقاؿ )أىعىؼُّ كىالى تىٍمثيميكا(،  : )كىالى تىٍغًدري

اًف(  .(ُْ)النَّاًس ًقٍتمىةن أىٍىؿي اإًليمى
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النيي عف قتؿ المتعبديف كالرىباف كأصحاب الصكامع، ممف اعتزؿ في صكمعتو يتعبَّدي كلك كاف غير  كمف مكاثيقو        
 .(ِْ)(الصكامعقاؿ: )ال تقتمكا أصحاب  النبي مسمـ كعمى أمّْ ديانة، فمثمو ممف ينشر السَّالـ كيطمبو، فعف ابف عباس: عف 

ـي بو دىميو، ففي حديث أسامة بف زيد كمف مكاثيقو         تأصيؿ ىذا  : ترؾ المقاتؿ كالمحارب إف قاؿ أك فىعىؿ ما ييٍعصى
قىاتً  : بىعىثىنىا رىسيكؿي المًَّو الميثاؽ النبكم، قىاؿى أسامة  بٍَّحنىا اٍلحيرى " الى ًإلىوى ًإالَّ  ًفي سىًريَّةو فىصى يىٍينىةى فىأىٍدرىٍكتي رىجيالن فىقىاؿى ًمٍف جي

قىعى ًفي نىٍفًسي ًمٍف ذىًلؾى فىذىكىٍرتيوي ًلمنًَّبىّْ  : قيٍمتي يىا رىسيكؿى  فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو   المَّوي، فىطىعىٍنتيوي فىكى قىتىٍمتىوي(، قىاؿى )أىقىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كى
ـٍ الى( فىمىازى  المَّوً  تَّى تىٍعمىـى أىقىالىيىا أى : )أىفىالى شىقىٍقتى عىٍف قىٍمًبًو حى ٍكفنا ًمفى السّْالىًح، قىاؿى تَّى ًإنَّمىا قىالىيىا خى مىىَّ حى ريىىا عى تىمىنٍَّيتي أىنّْى اؿى ييكىرّْ

ًئذو   .(ّْ)أىٍسمىٍمتي يىٍكمى
يتجو إلى النظر  ت التي تندرج تحتيا الجزئيات، فمجمكع أكامره كىذا ما ذكرتو كاف عمى سبيؿ العمـك كطرح الكميا       

ترتيب المصالح، فيقدَّـ األىـ  كاجبفي المآالت كالعكاقب، كدرء المفاسد أٍكلى مف جمب المصالح، كأفَّ عمى الحاكـ كالمسمـ 
مميةاستنفاد الكسائؿ عمى الميـ، مف حفظ لمسّْمـ كالنفس كعدـ إراقة الدماء كسفكيا دكف ذنب، ككؿُّ ىذا بعد  لدفع النزاع  ؛السّْ

 فال يؤخذ أحد بجرير أحد كلك كاف كالده أك زكجتو.، كالحرب
 

 .حكىم اجملتنع والبًئُ يف احلروب مً ميظىر ىبىٍ: املطلب الجاىٌ
ابتو ليا عمى أرض الكاقع، كمف أكامره لصح يتَّضح مف خالؿ استعراض نصكص الكتاب كالسنة كتطبيقات النبي        

كأمَّتو: إفَّ مف حؽّْ الناس جميعان العيش في سالـ بعيدان عف النزاع كالفرقة كالفناء، إنما يعيش الجميع في كطف كاحد ال إكراه 
ليرجح التعايش كاالنسجاـ  ؛فيو عمى شيء ضمف معاىدات كدستكر كاضح، يساعد بعضو بعضان، في قيـو إنسانية مشرقة

لتسكد ثقافة األخكة كالتعقُّؿ كالتفاىـ بالطرؽ السّْممية، كىك حؽّّ  ؛ح القتؿ كالفرقة كالتنازعفي سائر المجتمعات، كيكبح جما
لكؿ مجتمع مسمـ أك غير مسمـ، كمف حؽ األجياؿ القادمة العيش في سالـ متكارث، كبيئة مستدامة صالحة لمعيش كالنفع، 

كالبنياف المرصكص يشدُّ بعضو بعضان، ككالجسد الكاحد في  ال يحتاجكف فييا إلى االغتراب كالقمؽ كالعكز، فالمؤمف لممؤمف
 لمعكف كالمساعدة. ؛تكاتفو كتداعيو كقت الحاجة

كتتجمى النظرة النبكية في حؽّْ المجتمع في البيئة كالمقدَّرات أثناء النزاعات كالحركب بالمحافظة عمى البيئة كحقكؽ        
يت ألحد، كال تييدـ صكمعة أك بيت مف بيكت العبادة لمتعبّْدو أك راىب، كما ال الناس في مقدَّراتيـ كمكاردىـ، فال يييدـ ب

ييقتمع الشَّجر أك الثمر، كال ييحرؽ حيكاف أك يقتؿ دكف حاجة طعاـ، كما ال يخرَّب أم بناء عامرو حتى كلك لـ يكف بيتان، كما 
حتكم عمى بعض المخالفات الشرعية، كيظير ىذا جميَّان في لـ يؤثر عف الصحابة أنَّيـ ىدمكا آثار األمـ السابقة التي ربَّما ت

، كاإلصالح يأتي (ْْ)(كىأىٍصًمحيكا كىأىٍحًسنيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى ) سابقان، كقد مرَّ معنا أمره  كصاياه لبعكثو كجنده 
 تحممو كممة اإلحساف مف معافو كتكجييات نبكية تؤصؿبالتعمير كترؾ اإليذاء كالفناء، بؿ البناء كالسَّالـ، كذلؾ اإلحساف بما 

 لمخير عمى أكمؿ كجو.
 مكصيان لقائد جيش المسمميف لمجنكد عندما خرجكا إلى الشاـ تمخّْص لنا ىذه المكاثيؽ، فقاؿ  كلعؿَّ كصايا أبي بكر        

بىسيكا أىٍنفيسىيي كجنكده:  : الى تىٍقتىمىفَّ اٍمرىأىةن، ًإنَّؾى سىتىًجدي قىٍكمنا زىعىميكا أىنَّييـٍ حى بىسيكا أىٍنفيسىييـٍ لىوي، ميكًصيؾى ًبعىٍشرو مىا زىعىميكا أىنَّييـٍ حى ـٍ كى ـٍ ًلمًَّو فىذىٍرىي
رّْبىفَّ عىاًمرنا، كىالى تىٍعًقرىفَّ شى  ًبيِّا، كىالى كىًبيرنا ىىًرمنا، كىالى تىٍقطىعىفَّ شىجىرنا ميٍثًمرنا، كىالى تيخى تيٍحًرقىفَّ نىٍحالن كىالى بىًعيرنا ًإالَّ ًلمىٍأكىمىةو، كىالى  اةن كىالى كىالى صى

كىالى تىٍجبيفٍ ، كىالى تىٍغميؿي ، تيٍغًرقىنَّوي 
(ْٓ). 

نما مف باب كعدـ نفعو عمكمان لممحارب الحيكانات، كحرؽ النمؿ عمى صغرهعف إفزاع  كما نيى النبي          أك لمفرد، كا 
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 أك عف صحابتو إبادة جماعية، كال حتى لمحيكانات كالمخمكقات األخرل، كلـ يؤثر عنو احتراـ البيئة كحؽّْ العيش بسالـ 
مَّرىةن  قىاؿى كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  فعف عبد اهلل بف مسعكد ، ىدـ لصكمعة أك حرؽ قرية ًتًو فىرىأىٍينىا حي اجى ًفى سىفىرو فىاٍنطىمىؽى ًلحى

ٍذنىا فىٍرخى  اًف فىأىخى اءى النًَّبىُّ مىعىيىا فىٍرخى عىمىٍت تىٍفريشي فىجى مَّرىةي فىجى اءىًت اٍلحي لىدىىىا ًإلىٍييىا: فىقىاؿى   ٍييىا فىجى لىًدىىا ريدُّكا كى عى ىىًذًه ًبكى ٍف فىجى ، )مى
ٍقنىاىىا فىقىاؿى  رَّ رَّؽى ىىًذهً : كىرىأىل قىٍريىةى نىٍمؿو قىٍد حى  .(ْٔ)ي أىٍف ييعىذّْبى ًبالنَّاًر ًإالَّ رىبُّ النَّاًر(ًإنَّوي الى يىٍنبىغً : قىاؿى ، قيٍمنىا نىٍحفي ، مىٍف حى

 
 املبحح الجالح

 الصِّله املدىٌ بعد احلرب واليساعات مكارىُ بني اإلشالو وغريه مً األدياٌ

 

ٌّ) الصِّله املدىٌ واليفصٌ يف حلِّ األشرى واحلربًني بعد احلرب: املطلب األول ٌّ وَحْرب  .(َمَدى
مـ كالحربرعى اإلسالـ ح        ؿ لحماي، لممدنييف كالحربييف، قكؽ اإلنساف في السّْ كؽ ػػػػػػة حقحيث أرسى مكاثيؽ تؤصّْ
األساسية في حالة الحرب؛ أم طريقة االعتناء بالجرحى كالمرضى كأسرل الحرب، كحماية المدنييف المكجكديف في  اإلنساف

 (ْٕ)نية في تمدُّنيا كحاجتيا لمسمـ ظيرت في اتفاقيات جنيؼساحة المعركة أك في منطقة محتمة، فإذا كانت الحضارة اإلنسا
ـ بعد رؤية الكيالت في الحربيف العالميتيف ُْٗٗـ حتى انتيت باالتفاقية الرابعة سنة ُْٖٔالتي استدركيا الغرب سنة 

الثانية، عدا عف  ماتكا في األسر أثناء الحرب العالمية مالييف أسير ٓكمنيا قرابة كمالييف القتمى كالجرحى كاألسرل، 
حيث كانت ىذه الحقكؽ كزيادة عمييا تمظيرت كترسَّخت عند ، (ْٖ)مالييف المدنييف الذيف ماتكا مف الجكع كالمرض

كمبدأ المسمميف مف المكاثيؽ النبكية كالتكجييات السّْممية، أمَّا في العيد النبكم لـ يكف مبدأ السجف الدائـ مكجكدان، إنَّما ىك 
 ثـ المباشرة بالمحاكمة.، التكقيؼ عمى ذمَّة التحقيؽ

 إفَّ مف مقاصد اإلسالـ أنو جاء اإلسالـ رحمة لمعامميف، كداعيان إلى السَّالـ كالبناء كالتراحـ، كمف رحمتو كعدلو أف جعؿ       
 : منيا، لألسير حقكقان نفسية كجسدية

ماا ِفَداًء َحتاى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَاَرَىاالعفك عف األسير أك قبكؿ الفدية: قاؿ تعالى:  - : ، كقاؿ [: محمدْ]َفِإماا َمنًّا َبْعُد َواِ 
، يىٍعًني األىًسيرى ) اًئعى كىعيكديكا اٍلمىًريضى  -فيكُّكا اٍلعىاًنيى  ، كالسنة النبكية تزخر بالنصكص كالقصص في(ْٗ)(كىأىٍطًعميكا اٍلجى

 فداء األسرل كالعفك عنيـ.
، كقد [: اإلنسافٖ]َوُيْطِعُموَن الطاَعاَم َعَمى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرابالطعاـ كالشراب كالممبس: قاؿ تعالى:  حقُّو -

كصحابتو مع األسرل، فعف عبد العزيز  تمثَّؿ ىذا ظاىران في كثير مف مكاقؼ السيرة النبكية، كحيسف تعامؿ النبي 
، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو بف عمير أىًخي ميٍصعىًب  : كيٍنتي ًفي األيسىارىل يىٍكـى بىٍدرو ، قىاؿى ٍيرنا، بف عيمىٍيرو : )اٍستىٍكصيكا ًباألىسىارىل خى

ـٍ أىكىميكا التٍَّمرى كىأىٍطعىميكًني ا ـٍ كىعىشىاءىىي كىانيكا ًإذىا قىدَّميكا غىدىاءىىي اًر، كى كيٍنتي ًفي نىفىرو ًمفى األىٍنصى ٍبزى ًبكى كى  ًصيًَّة رىسيكًؿ المًَّو ٍلخي
) ـٍ ًإيَّاىي
، كقاؿ أبك العاص بف كائؿ يحدّْث عمَّا حصؿ معو قبؿ إسالمو: كنت في رىط مف األنصار جزاىـ اهلل (َٓ)

خيرنا، كنا إذا تعشَّينا أك تغدَّينا آثركني بالخبز كأكمكا التمر، كالخبز معيـ قميؿ، كالتمر زادىـ، حتى إف الرجؿ لتقع في 
، ككاف الكليد بف الكليد بف المغيرة يقكؿ مثؿ ذلؾ كيزيد، يده كسر   .(ُٓ)ككانكا يحممكننا كيمشكفة فيدفعيا إليَّ

كمف حقكؽ األسرل مف المدنييف كالمحاربيف في اإلسالـ: الحبس في مكاف جيّْد يحفظ لو حقكقو كحاجاتو، فال ييعامؿ  -
كقٌيمكىـ ، إسارىـ: )أحسنكا سرل بني قريظة قاؿ النبي معاممة الحيكانات، بؿ تيحفظ لو كرامتو كسكناه، ففي قصة أ

 فقٌيمكىـ كسقكىـ كأطعمكىـ.، ككاف يكمان صائفان  (ِٓ)ال تجمعكا عمييـ حرَّ الشمس كحرَّ السالح(، كاسقكىـ
 لكثير مف األسرل بدخكليـ اإلسالـ، حيسف معاممتو  ييحفظكف في المسجد، كقد ظيرت نتيجةكذلؾ كاف بعض األسرل 
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ًنيفىةى ييقىاؿي لىوي ثيمىامىةي ٍبفي أيثىاؿو فىرىبىطيكهي  ما جاء عف أبي ىيرىٍيرىةى قىاؿى بىعىثى النًَّبيُّ  منيا اءىٍت ًبرىجيؿو ًمٍف بىًني حى ٍيالن ًقبىؿى نىٍجدو فىجى خى
رىجى ًإلىٍيًو النًَّبيُّ  ٍسًجًد فىخى ٍسًجًد فىاٍغتىسىؿى ثَـّ فىقىاؿى أىٍطًمقيكا ثيمىامى  ًبسىاًريىةو ًمٍف سىكىاًرم اٍلمى ةى فىاٍنطىمىؽى ًإلىى نىٍخؿو قىًريبو ًمفى اٍلمى

ؿى اٍلمىٍسًجدى فىقىاؿى أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي  مَّدنا رىسيكؿي اهللً ، دىخى كىأىفَّ ميحى
(ّٓ). 

 : في ترسيخيا حؽُّ التحقيؽ العادؿ كمف حقكؽ األسير النفسية كمكاثيؽ النبي  -
ر آخر مف المظاىر الحضارية في السيرة النبكية، كحفظ الحقكؽ المادية كالمعنكية لألسرل، فقد حذَّر رسكلنا كىك مظي

  مف انتزاع المعمكمات بالقكة مف الناس، ففي ليمة بدر بىعىثى النبي  ًميَّ ٍبفى أىًبي طالب ًفي مفرزة إلىى مىاًء بىٍدرو في عى
ٌمي، فقاال: نىٍحفي  ٍيف يستقياف لممشركيف، فأىتىٍكا ًبًيمىا فىسىأىليكىيمىا، كىرىسيكؿي الٌمًو ميمة لجمع المعمكمات، فكجدكا غيالمى  ييصى

، فطفؽ الصحابة يضربكىما، حتى اضطر الغالماف لتغيير أقكاليما، فمما أتَـّ رسكؿ اهلل صالتو؛ قاؿ ليـ  سيقىاةي قيرىٍيشو
دىقىاكيـٍ  ٍيًش( مستنكرنا: )كالذم نفسي بيده إنكـ إذىا صى دىقىا كىاىلٌمًو إٌنييمىا ًلقيرى ٍكتيميكىيمىا، صى ـٍ تىرى ذىا كىذىبىاكي ٍبتيميكىيمىا، كىاً  رى ضى

(ْٓ). 
نما ىك أماف حتى لمف قيًبضى عميو ميتمبّْسان  كمف مظاىر عدلو  - ، كا  في التحقيؽ العادؿ الذم ال ضربه فيو كتعذيبه

َـّ في الشاة لقتمو  بجيرمو كاعترؼ بتدبير اغتياؿ القائد األعمى، ما حصؿ مع المرأة مف ييكد خيبر عندما كضعت السُّ
 فقاـ النبي ،  بالتحقيؽ معيا كلـ يقتميا كلـ يعاقبيا، فعىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى  ٍيبىري أيٍىًديىٍت : لىمَّا فيًتحىٍت خى شىاةه  ًلمنًَّبيّْ قىاؿى

ّـّ فىقىاؿى النًَّبيُّ  ًمعيكا لىوي فىقىاؿى اٍجمىعيكا ًإلىيَّ مى : ًفييىا سي ـٍ عىٍف شىٍيءو فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ : ٍف كىافى ىىاىينىا ًمٍف يىييكدى فىجي ًإنّْي سىاًئميكي
ٍنوي؟ فىقىاليكا اًدًقيَّ عى ـٍ قىاؿى لىييـي النًَّبيُّ : صى ؟ قىاليكا: نىعى ـٍ ٍف أىبيككي ـٍ فيالىفه قىاليكا: فيالىفه فىقىاؿى : مى دىقٍ  :كىذىٍبتيـٍ بىٍؿ أىبيككي : قىاؿى ، تى صى

ٍنوي؟ فىقىاليكا اًدًقيَّ عىٍف شىٍيءو ًإٍف سىأىٍلتي عى ٍفتىوي ًفي أىًبينىا : فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ صى ٍفتى كىًذبىنىا كىمىا عىرى ٍف كىذىٍبنىا عىرى ـٍ يىا أىبىا اٍلقىاًسـً كىاً  نىعى
ـٍ ًفييىا أىبىدنا :ميفيكنىا ًفييىا فىقىاؿى النًَّبيُّ نىكيكفي ًفييىا يىًسيرنا ثيَـّ تىخٍ  :مىٍف أىٍىؿي النَّاًر قىاليكا :فىقىاؿى لىييـٍ  ، اٍخسىؤيكا ًفييىا كىالمًَّو الى نىٍخميفيكي
ٍنوي فىقىاليكا :ثيَـّ قىاؿى  ـٍ عى اًدًقيَّ عىٍف شىٍيءو ًإٍف سىأىٍلتيكي ـٍ يىا أىبىا اٍلقىاًسـً قىاؿى  :ىىٍؿ أىٍنتيـٍ صى عىٍمتيـٍ ًفي ىىًذًه الشَّاًة سي  :نىعى مِّا ىىٍؿ جى
ـٍ قىاؿى  :قىاليكا مىى ذىًلؾى قىاليكا :نىعى ـٍ عى مىكي مى ـٍ يىضيرَّؾى  :مىا حى ٍف كيٍنتى نىًبيِّا لى ٍدنىا ًإٍف كيٍنتى كىاًذبنا نىٍستىًريحي كىاً  أىرى

(ٓٓ). 
 

 .دور اجملتنع املصله يف بياء الصِّله وتعسيسه: املطلب الجاىٌ
 ـك ىك األماف كالسَّالـ دكف خكؼ أك جكع، كحيف يفقد اإلنساف السَّالـ النفسيإفَّ اإلنساف المعاصر أكثر ما يحتاجو الي       

شيء في ، فيصبح فيو شركاء متشاكسكف، تتنازعو غرائز السعي لألماف مف غير تعقُّؿ، كاألمف يصبح إنسانان غير سكم
لحفظ السّْمـ كاألمف  ؛كالتأطيرم كفي المجتمع المسمـ كاف الجانب النظرم، كشيء يدعكه إلى االنتقاـ، نفسو يدعكه لمسمـ

لجميع األفراد جانبان ذا أىمية، ثـ تجمَّى ىذا المقصد في التطبيقات النبكية، ثَـّ في المكاثيؽ كاألكامر النبكية ألمًَّتو، كفي 
ؿ لمبدأ حفظ المجتمع كأمنو، فقاؿ تعالى مبيّْنان أثر قتؿ نفسو كاحدة:  ُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َوَمْن َيقْ القرآف الكريـ آيات تؤصّْ

َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر ، كقاؿ تعالى: [: النساءِٗ]َفَجزَاُؤُه َجَيناُم َخاِلًدا ِفيَيا َوَغِضَب الماُو َعَمْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدا َلُو َعَذاًبا َعِظيًما
، فالمسمـ يعمـ أفَّ [: المائدةِّ]َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأناَما َأْحَيا النااَس َجِميًعاَنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكأَناَما َقَتَل النااَس 

تَّى اإلنساف ربَّما يدخؿ النار في تعذيبو ًلًيرَّةو يحًبسييا دكف طعاـو لقكؿ نبي السّْمـ كالسَّالـ  بىسىٍتيىا حى : عيذّْبىًت اٍمرىأىةه ًفي ًىرَّةو حى
مىٍت ًفييىا النَّارى مىاتىٍت جيك  ٍمًتييىا  -قىاؿى فىقىاؿى كىالمَّوي أىٍعمىـي  -عنا فىدىخى بىٍسًتييىا، كىالى أىٍنًت أىٍرسى فىأىكىمىٍت الى أىٍنًت أىٍطعىٍمًتيىا، كىالى سىقىٍيًتيىا ًحيفى حى

شىاًش األىٍرضً   .(ٔٓ)ًمٍف خى
مف بسبب إحسانو لكمبو يميث  ؛ب الذٍَّنب العظيـ أف ييغفر لوكما ترسَّخ في عقؿ المسمـ ككجدانو أنَّو مف الممكف لصاح       

عطشو كيحتاج لمف ييحسف إليو، كىذا في كمب؛ فكيؼ لك كاف في إنساف تميث ركحو في طمب األماف كالسّْمـ؟ فعىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى 
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  قىاؿى النًَّبيُّ : قىاؿى : ًكيَّةو كىادى يىٍقتيمي  (ٕٓ)وي اٍلعىطىشي ًإٍذ رىأىٍتوي بىًغيّّ ًمٍف بىغىايىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى فىنىزىعىٍت ميكقىيىا)بىٍينىمىا كىٍمبه ييًطيؼي ًبرى
فىسىقىٍتوي فىغيًفرى لىيىا ًبو(
(ٖٓ). 

نات المجتمع كشرائحو فقاؿ         فمف مبادئ اإلسالـ أنَّو أكجب عمى جميع أفراده التعايش في سالـ كانسجاـ مع جميع مككّْ
 ـي ( : )الى يىٍرحى ـي النَّاسى المَّوي مىٍف الى يىٍرحى

 كقد ترجـ لو البخارم بقكلو: )باب رحمة الناس كالبيائـ(. (ٗٓ)
يىٍعًرٍؼ حىؽَّ كىًبيًرنىا فىمىٍيسى ًمنَّا( كقاؿ         ًغيرىنىا كى ـٍ صى يان: )مىٍف لىـٍ يىٍرحى مكجّْ

، كىك تطبيؽ مبدأ السَّالـ كاألمف المجتمعي (َٔ)
 ىذا التكجيو النبكم.ف المكاطنيف مف بي

كيسيؿ عمى المسمـ استحضار النصكص الشرعية كاألكامر النبكية التي تضافرت كتظاىرت عمى إرساء مبدأ السّْمـ        
 كاألمف المجتمعي، كمبدأ التعايش المشترؾ في كطف كاحد دكف ظمـ أك حيؼ، كالتحذير مف االقتتاؿ كاالحتراب سكابقو كلكاحقو،

لصمح كالعفك كاإلعراض عف الجاىميف، كالحثّْ عمى حفظ األمكاؿ كاألعراض كالكرامة اإلنسانية كالبيئية كذلؾ عمى مبدأ ا
 لجميع الناس سكاء.

كىنا تظير مسألة دكر المجتمع المسمـ في إشاعة مبدأ السّْمـ المدني )نفسيان كمجتمعيان( مف خالؿ دكر الفرد المسمـ        
ِإَّلا َوَما َأْرَسْمَناَك الذاتي ابتداء، ثَـّ السعي لنشره مف بيتو ثَـّ مجتمعو كفي العالـ جميعان لقكلو تعالى: بتطبيؽ مظاىر السّْمـ النفسي 

فإنما ىك ، كالسَّالـ؛ كينسحب لزامان عمى أيمَّتو عميو الصالة ، فيك تكجيو كتكريـ ربَّاني لنبيو [: األنبياءَُٕ]َرْحَمًة ِلْمَعاَلِمينَ 
 ا كمعمّْميا.نبييا كقائدى

مما ىبَّ  عكاىنياكذلؾ ينبغي عمى الفرد المسمـ تحكيـ شرع اهلل تعالى مف خالؿ فيـ أىؿ العمـ كعدـ أخذ الفتاكل عمى        
، كىك مما كثير كانتشر في زماننا، فإف مسألة تصدُّر الركيبضات كأنصاؼ المتعمميف منابر الفتكل كالحكـ بشرع اهلل عمى  كدبَّ

شبكات االنترنت، ففي القديـ كاف العالـ يعرؼ اإلسناد كالجمكس عند أىؿ العمـ، فإذا تحدَّث سيًئؿى عف شيكخو، أمَّا أىكائيـ في 
أصبح أغمب الجييَّاؿ يأخذكف عمميـ عف طريؽ الكجادة الذاتية في  -بما تحمؿ مف معافو –اآلف مع انتشار الشبكة العنكبكتية 
 ر فكر التكفير كاختالط المفاىيـ، كسفؾ الدماء مف خالؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي.االنترنت دكف تريُّثو أك عمـ، فانتش

كما ينبغي عمى المسمـ أف يسعى لنشر قيـ الكرامة كالعدؿ كالرحمة كالسَّالـ العالمي، فديننا ديف العدؿ كالسَّالـ، فما يؤخذ        
َوِعَباُد لحرب كالفناء، فصفات عباد الرحمف ابتيدأت بقكلو تعالى: بالسّْمـ كالبناء، أفضؿ كأعظـ أجران عند اهلل مما يؤخذ با

َذا َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َساَلًما ، فالمؤمف يمشي عمى األرض [: الفرقافّٔ]الراْحَمِن الاِذيَن َيْمُشوَن َعَمى اأْلَْرِض َىْوًنا َواِ 
" عبارة عف عيشيـ كمدة ح ياتيـ كتصرفاتيـ، فذكر مف ذلؾ العظـ، ال سيَّما كفي ذلؾ االنتقاؿ في بسالـ كأماف، ك"يىٍمشيكفى

األرض، كىك معاشرة الناس كخمطتيـ، قكلو تعالى: " ىىٍكنان" اليكف مصدر الييف كىك مف السكينة كالكقار، كمعناىا: يمشكف 
 .(ُٔ)النبكةعمى األرض حمماء متكاضعيف، يمشكف في اقتصاد، كالقصد كالتؤدة كحسف السمت مف أخالؽ 

كيتمثُّؿي دكر العمماء كصاحب الكالية لزامان بما سبؽ في دكر الفرد؛ كذلؾ ليـ دكر أكبر كأعظـ، فالعالـ كالطبيب ال يسأؿ        
عف سبب المرض إنما يعالج المرض، أك اإلطفائي الذم يرل النار تشتعؿ فال يعبأ بسبب كميسبّْب النار، إنما يبدأ بعممو، 

ر التنظير كالتأصيؿ ككصؼ أنكاع العالج، مف مقاصد اإلسالـ الحنيؼ، إلى كسائؿ التطبيؽ كالعمؿ، كالتعاكف فالعالـ لو دك 
حياء مبدأ  عمى البرّْ كالتقكل، كقياميـ بكاجب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بالحسنى كالتي ىي أحسف، كاستنباط كا 

ه بيف الناس، بشتَّى الكسائؿ المتاحة لكؿ عالـ، فما ال يدرؾ كمُّو، ال يترؾ السَّالـ مف بطكف الكتب ككنكز السنة النبكية، كنشر 
مُّو. ثَـّ ضبط المفاىيـ التي يدكر حكليا الخالؼ كتنبع مف خالليا الحركب كالنزاعات، كتذكب فييا عممية السّْمـ كالسَّالـ،  جي

 ابػػػصطمحات التي استشكمت عمى بعض العكاـ كاستغمَّيا أصحكالتكفير كالكالء كالبراء كالحكـ بغير ما أنزؿ اهلل، كغيرىا مف الم
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 الفيـ السقيـ.
لممجتمعات كما ينبغي عمى السمطاف إعادة السمطة كالييبة لمعمماء العقالء، المصمحيف الصالحيف، الذيف ىـ صمَّاـ أماف        
دأ ػػػػػػمكا بكاجبيـ مف خالؿ السمطة السّْممية كمبكقا، فإذا استعاد العمماء كالمصمحكف مكانتيـ كريادتيـ في المجتمع، كافَّة

 الحكار كالتسكيف.
شراؾ الجميع في معالجتيا،         ثـ ما يحتاجو الفرد مف صاحب السمطة ىك معالجة أسباب االحتراب كالنزاع مف جذكرىا، كا 

ـى تجمَّى ، كمجتمعيان مـ كالسَّالـ ذاتيان مف عدالة كديمقراطية كًسٍمـ مجتمعي، فمتى تعاكف الفرد مع صاحب السمطة انتشر السّْ  ث
 في معاممتو مع غيره مف المجتمعات.

السّْمـ كالحرب في رعاية مقصد األمف كالسّْمـ في ضكء حقكؽ اإلنساف كالبيئة،  افر جيكد الجميع حاؿضمف ىنا تت       
اإلنسانية في تجميات السّْمـ عمى النفس  ككؿُّ خمؿ أك تقصير مف طرؼ مف ىذه األطراؼ الثالثة في مسؤكلياتو يظير جميان 

 كالمجتمعات.
 كعمى نبينا أفضؿ الصالة كالتسميـ، كآخر دعكانا أف الحمد هلل ربّْ العالميف

 
  .اخلامتُ

 :كفييا أىُـّ النتائج كالتكصيات       
صحبو أجمعيف، فبناء عمى سبؽ كمف الحمد هلل ربّْ العالميف كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، كعمى آلو        

المكاثيؽ في ميداف حفظ السٍّْمـ المدني في الحركب كالنزاعات في ضكء  عدة خالؿ نصكص الكحييف، يمكف الخمكص إلى نتائج
 : فمف أىْـّ ما تكصمت إليو الدراسة، النبكية

ٍمـ المدني كحفظ النفس مف المقاصد التي تضافرت النصكص الشرع -ُ مقصدان ثابتان ال يتجزَّأ  ية عمى ككنوإفَّ مبدأ السّْ
 كال ييغىيَّب في زماف أك مكاف.

 في معاركو كحركبو إلى السالـ كالعدالة ابتداء لمناس جميعان.  سعى النبي -ِ
 % )كاحد كنصؼ بالمئة( مف مجمكعٓ.ُأم ما يعادؿ  قتيالن  ُِْٖ بمغ عدد القتمى في الحركب في العيد النبكم قرابة -ّ

 % )مف المحاربيف كالمدنييف(.َّٓيف، في حيف كانت نسبة القتمى في الحربيف العالميتيف بنسبة الجيكش في الطرف
 مف بيئة كحيكانات كأشجار.، إلى حفظ األركاح كالبيئة المحيطة بالحركب مما ال عالقة لو بالحرب  سعى النبي -ْ
، كمعاىدات الصمح، ت كالحركبقصب السبؽ في تقعيد كثير مف المكاثيؽ الحقكقية في المنازعا كاف لمنبي  -ٓ

 كحقكؽ اإلنساف كالمدنييف كحؽ البيئة المستدامة خالؿ الحركب كالنزاعات.
كعدـ إشراؾ النساء ، نييو عف قتؿ المدنييف في الحركب: مف المكاثيؽ النبكية التي تميَّز بيا كسبؽ بيا الحضارات -ٔ

، كما منع التعدّْم عمى المقدرات كىدـ كؿ بناء قائـ، كأف ال يؤخذ أحد بجيرة غيره، كاألطفاؿ كالشيكخ في الحركب
 كما رعى حقكؽ الحيكانات كالحشرات خالؿ نشكب النزاعات.

 حقكؽ األسرل مف المدنييف كالحربييف خالؿ النزاعات مما يحفظ ليـ كرامتيـ كأمنيـ كاحتياجاتيـ حتى رعى النبي  -ٕ
 في ًخضْـّ النزاعات.

 امؿ كالبناء تتضافر فيو جيكد المجتمع المسمـ: أفرادان كعمماء كسمطة حاكمة، يظيرمبدأ السمـ المدني مبدأ كاجب متك -ٖ
 في سمكؾ المجتمع المسمـ في السمـ كالحرب.
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 اإلنسانية،تميَّز المنيج النبكم في الحركب كالنزاعات بمبدأ الرحمة قبؿ النزاع كخاللو كبعده، فحثَّ عمى الصيمح كًحفظ  -ٗ
 مف خالؿ األكامر النبكية التي أسست لمسمـ كالرحمة.، أف ينشب كمحاكلة تحييد أم صراع يمكف

 

 .اهلىامش
                                                 

 كتاب صفة القيامة كالرقاؽ، باب ما جاء في فضؿ إطعاـ الطعاـ،، السنن (،ـِٖٗ-قِٕٗ)ت محمد بف عيسى الترمذم ( ُ)
 كقاؿ عنو الترمذم: حديث صحيح. ُْٖٓحديث ( ُـ، )طُٖٗٗعكاد، بيركت، دار الغرب اإلسالمي، تحقيؽ: بشار 

مـ كالسَّالـ حكؿ البراءة كالعافية مف الٌنقص كالعيب في القكؿ كالفعؿ، قاؿ ابف منظكر: ( ِ) ، السَّالـ كالسَّالمة البراءةيدكر معنى السّْ
مَّـي منكـ سالمان ك  سىدادان مف القكؿ كقىٍصدان ال لىٍغك فيو، كقكلو: قالكا  :أىم( كال نيجاىمكـ، كقيؿ: )قالكا سىالمان قاؿ أىبك منصكر: نىتىسى

مّْميكا سىالمان، كقاؿ: سىالـه أىم :سىالمان؛ قاؿ: أىم أىمرم سىالـه ال أيريد غير السَّالمة، كالسَّالـ اسـ مف أسماء اهلل تعاؿ، كدار  :سى
كما جاء في القرآف، كالسّْمـ  -عمييـ الصالة كالسالـ-المسممكف اسـ يطمؽ عمى ًممة إبراىيـ كمحمد السَّالـ في القرآف ىي الجنة، ك 

كتضمف فييا اصطالحان: حالة مف الطمأنينة النفسية كالركحية بيف أفراد المجتمع لتنعكس عمى العالقات بيف األفراد كالجماعات، 
، تعزيز السِّمم في عبد اهلل بف بىيَّور: ينظ .عبد اهلل بف بيو الضركرات الخمس/ كىك تعريؼ اختصرتو مف كالـ الشيخ

 .ِٗ، صُع، منتدل تعزيز السمـ في المجتمعات المسممة، أبك ظبي، المجتمعات المسممة
ذا نظرنا بشكؿ سريع في بعض األدياف األخرل كفمسفة الحرب كالسَّالـ فييا، كلنأخذ المسيحية ككنيا أكسعيا انتشاران، نجد( ّ) في  كا 

ال تظنكا أنني ) :اإلنجيؿ الحالي ما ييبيّْف أفَّ فمسفة السَّالـ فيو شبو معدكمة، كنذكر ىنا بعض األدلة نقالن مف اإلنجيؿ فيقكؿ
نما السيؼ إنني )، كيقكؿ: ّْإنجيؿ متى، اإلصحاح العاشر  )جئت أنشر السَّالـ عمى األرض، إنني لـ آت أحمؿ السَّالـ، كا 

إنجيؿ لكقا، اإلصحاح الثاني عشر، كما أفَّ كممة السيؼ جاءت ، )ض النار، كما أريد مف ذلؾ إاٌل اشتعالياجئت أليلقي عمى األر 
 مرة. َٓمرة، كالقتؿ  ٗٔمرة، كالقتاؿ  ُِٕنجيؿ في اإل

 ،(ُ)ط ،ـُٕٗٗ، تحقيؽ: مشيكر حسف، القاىرة، دار ابف عفاف، الموافقات (،ـُّٖٖ-قَٕٗ)ت إبراىيـ بف مكسى الشاطبي ( ْ)
 .ُّ، صُج

، كتاب اإليماف، باب المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو الجامع الصحيح( ـَٕٖ-قِٔٓ)ت محمد بف إسماعيؿ البخارم ( ٓ)
 .َُحديث (،ّـ، )طُٕٖٗ، تحقيؽ: مصطفى البيغا، بيركت، دار ابف كثير، كيده

، كقاؿ ِِٕٔـ المسممكف مف لسانو كيده، حديث، كتاب أبكاب اإليماف، باب ما جاء في أف المسمـ مف سمالسننالترمذم، ( ٔ)
 .الترمذم: حديث حسف صحيح

قىٍكؿي النًَّبيّْ ( ٕ) ةعمَّقو البخارم بقكلو: )كى ًنيًفيَّةي السٍَّمحى بُّ الدّْيًف ًإلىى اهلًل اٍلحى ، كتاب اإليماف، باب الديف الجامع الصحيح (،: أىحى
، كلو شاىد مف حديث عائشة -رضي اهلل عنيما-مسند ابف عباس ، كالحديث أخرجو أحمد في المسند، ِِ، صُيسر، ج

ة ، مسند عائشة، المسند( ـٖٓٓ-قُِْ)ت أحمد بف حنبؿ،  (،)لتعمـ ييكد أىف ًفي ديننىا فسحة ًإنّْي أٍرسمت بحنيفية سىٍمحى
بف عمي بف اناده، أحمد كحىسَّف ابف حجر إس. َُِٕحديث (،ُ، )طََُِآخركف، بيركت، دار الرسالة، ك تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 

اإلسالمي كدار عمار، ، تحقيؽ: سعيد القزقي، بيركت، المكتب تغميق التعميق عمى صحيح البخاري (،ـُْْٗ-قِٖٓ)ت حجر 
ثَّقو الجميكر منيـ شعبة ّْ، صِج (،ُق، )طَُْٓ ، كالحديث في إسناده مىقاؿ، فمحمد ابف إسحاؽ ميختمؼ فيو، كقد كى

مير المؤمنيف في الحديث، كييعرؼ تشدد شعبة بالجرح، كما أطمؽ عميو مف أيرىـ، كقاؿ فيو شعبة: كالثكرم كابف المديني كغ
عَّفو مالؾ، كاعترضكا عميو بأف تضعيفو لو  ، كضى التدليس لـ يذكره شعبة مع تشدده في رد التدليس الذم يعدُّه مف الكذب المحـر

كذلؾ  ؛الف ىشاـ كمالؾ، فأما قكؿ ىشاـ فميس مما يجرح بو اإلنسافتكمـ فيو رجكاف ربما مف جرح األقراف، كقاؿ ابف حباف: 
أف التابعيف سمعكا مف عائشة مف غير أف ينظركا إلييا، ككذلؾ ابف إسحاؽ كاف سمع مف فاطمة، كالستر بينيما مسبؿ، كأما 
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إنما كاف ينكر تتبعو غزكات مالؾ فإف ذلؾ كاف منو مرة كاحدة ثـ عاد لو إلى ما يحب، كلـ يكف يقدح فيو مف أجؿ الحديث، 
مف أكالد الييكد الذيف أسممكا كحفظكا قصة خيبر كغيرىا، ككاف ابف إسحاؽ يتتبع ىذا منيـ مف غير أف يحتج بو،  النبي 

، ثـ ذكر ابف حباف أف اإلماـ مالؾ عاد عف قكلو، كأما تكذيب التيمي كيحيى القطاف ككاف مالؾ ال يرل الركاية إال عف متقف
، اليند، تيذيب التيذيب (،قِٖٓ)ت ا تابعا فيو ذلؾ ىشاـ بف عركة، كرده ابف حجر، ينظر: أحمد بف عمي بف حجر لو فإنم

 .ّٗ، صٗج (،ُق، )طُِّٔمطبعة دار المعارؼ النظامية، 
د )قاؿ د بف الحصيف فقد انقسـ العمماء في الحكـ عميو، ممف قاؿ بتعديمو ابف معيف كالنسائي كابف إسحاؽ كابف سعك أما داك 

: عف عكرمة داككدكاألغمب عمى تضعيفو خاصة في ركايتو عف عكرمة، قاؿ ابف المديني كأبك  (،النسائي: ليس بو بأس
 .ُٕٓ، صّ، جتيذيب التيذيبمنكر/ ينظر: ابف حجر، 

في بف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس، ك  داككدمف ىنا يمكنا الخمكص إلى اآلتي: الحديث مداره عمى ابف إسحاؽ عف 
بف الحصيف الراجح أنو ضعيؼ، كركايتو عف عكرمة متَّيـ فييا كمنكرة،  داككدإسناده ابف إسحاؽ؛ كالراجح أنو ثقة، أما 

 فالحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ، كلكف ييذكر في باب الفضائؿ مع بياف ضعفو.
محمد سالمة، الرياض، دار طيبة ، تحقيؽ: سامي تفسير القرآن العظيم (،ـُّّٕ-قْٕٕ)ت إسماعيؿ بف عمر بف كثير، ( ٖ)

 .ٓٔٓ، صُج (،ُ)ط ،ـُٗٗٗلمنشر، 
 .ٕٔ ، كتاب العمـ، باب ربَّ مبمَّغ أكعى مف سامع، حديثالجامع الصحيحالبخارم، ( ٗ)
، حديثالجامع الصحيحالبخارم، ( َُ) ، معاىدان: الذمي مف ُٔٓٔ ، أبكاب الجزية كالمكادعة، باب إثـ مىف قتؿ معاىدان بغير جـر

 األماف كالميثاؽ. :العيد أم أىؿ
، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كمحمد بممي، بيركت، دار الرسالة العالمية، السنن (،ـٖٖٗ-قِٕٓ: )ت سميماف بف األشعث ( ُُ)

، كالحديث في إسناده ضعؼ َِّٓ كتاب الخراج، باب تعشير أىؿ الذمة إذا اختمفكا بالخراج، حديث (،ُـ، )طََِٗ
كىنا ( كاتو كميـ ثقات إال أفَّ صفكاف بف سميـ ركل عف عدد مف أبناء الصحابة )أم مف التابعيفلمكضع اإلبياـ فيو، فر 

مكضع اإلبياـ ييشكؿ، فمف ىؤالء المبيمكف؟ فعمى جاللة صفكاف بف سميـ كثقتو )حتى قاؿ اإلماـ أحمد عنو: يستسقى 
سَّف بعض أىؿ ال (،بحديثو ، ْ، جتيذيب التيذيبينظر: ابف حجر،  .عمـ إسنادهإال أف مكضع اإلبياـ يبقى ميشكالن، كقد حى
َـّ مف أبناء الصحابة فإنَّيـ عدد ينجبر بو جيالتيـ ، كقاؿ السخاكم: ّْٕص كسنده ال بأس بو كال يضره جيالة مىٍف لـ ييسى

لخشت، ، تحقيؽ: محمد عثماف االمقاصد الحسنة( قَِٗ)ت ، محمد بف عبد الرحمف السخاكم، داككدكلذا سكت عميو أبك 
، كالخالؼ في جيالة الصحابة ىنا، كحاؿ حميد بف أبي المخارؽ، ُٔٔص (،ُـ، )طُٖٓٗبيركت، دار الكتاب العربي، 

، اليند، مطبعة مجمس دار الجرح والتعديل (،ـّٖٗ-قِّٕ)ت كالجميكر عمى أنو ال بأس بو، عبد الرحمف بف أبي حاتـ 
 .ِِِ، صّج (،ُـ، )طُِٓٗالمعارؼ العثمانية، 

، مف حديث حمزة بف عمرك المسند، كأحمد، ِٕٓٔ، كتاب الجياد، باب كراىية حرؽ العدك بالنار، حديثالسنن، داككدأبك  (ُِ)
 .(، كالحديث إسناده صحيح، كصحح اإلماـ الحاكـ إسناده، كقاؿ عنو ابف الممقف: )إسناده صحيحّّٖٓ األسممي، حديث

البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح  (،قَْٖ)ت ينظر: أبك حفص عمر بف عمي بف الممقف، 
، كالحديث إسناده ٖٗٔ، صٖج (،ُـ، )طََِْ، الرياض، دار اليجرة لمنشر، كرفاقو، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط الكبير

لقطاف: مات أبكه ثقات، غير إف العمماء اختمفكا في سماع عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكد مف أبيو، قاؿ يحيى بف سعيد ا
لـ يسمع مف أبيو كركل معاكية بف صالح عف بف معيف أنو سمع مف أبيو  :كلو نحك ست سنيف كقاؿ بف معيف في ركاية

سمع ككذلؾ أثبت لو  :أما الثكرم كشريؾ فيقكالف :فقاؿ ؟ىؿ سمع عبد الرحمف مف أبيو :كسئؿ أحمد بف حنبؿ كمف عمي 
أحكام جامع التحصيل في  (،ـُّٗٓ-قُٕٔ)ت خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل العالئي  .أعمـ بف المديني السماع مف أبيو كاهللا

 المباركفكرم كذلؾ إسناده في تعميقو ، كصححِِّص (،ُـ، )طُٖٔٗالكتب، ، تحقيؽ: حمدم السمفي، بيركت، عالـ المراسيل
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 في الصحيح. عمى السنف، كالراجح أف الحديث إسناده صحيح، كأصؿ المتف
ـى ىؿ ييحرؽ، حديثالجامع الصحيحلبخارم، ا( ُّ)  .ِٖٔٓ ، كتاب الجياد كالسير، باب إذا حرؽ المشرؾي المسم
، تحقيؽ: عبد العزيز بف باز، بيركت، دار فتح الباري شرح صحيح البخاري (،ـُْْٗ-قِٖٓ)ت أحمد بف عمي بف حجر ( ُْ)

 .ِِٗ، صُج (،ُ)ط ،قُّٕٗالمعرفة، 
ىّّ كىاًلدىاؾى نة النبكية في بياف معنى الجياد العاـ كعدـ قصره عمى القتاؿ، كقكلو لصحابي: تتظافر كثير مف نصكص الس( ُٓ) أىحى

اًىدٍ  ـٍ قىاؿى فىًفيًيمىا فىجى ، كغيرىا مف النصكص كىي في الصحيحيف.قىاؿى نىعى  ، كقكلو عف حج النساء: جيادكف الحجَّ
 معركة حربية. ّٔية، أم ما يزيد عمى سر  ّٖغزكة، ك ِٕعممان أنَّو يكجد في السيرة النبكية ( ُٔ)
مالييف إنساف، كفي الحرب العالمية الثانية تتراكح ما بيف  ٗإفَّ أعداد الضحايا مف المدنييف في الحرب العالمية األكلى تقدَّر بػػػ ( ُٕ)

 ،بالحرب باشرةممميكف منيـ لقكا حتفيـ نتيجة أمراض أك مجاعات ذات عالقة  َِإلى  ُّمميكف نسمة؛ كمف  ٖٕكحتى  ِٔ
ماتكا في  أسير مالييف ٓمميكف فرد؛ بما في ذلؾ قرابة  ِٓكحتى  ِِما بيف  الخسائر في صفكؼ العسكرييف في حيف تراكحت

% مف سكاف الكرة األرضية آنذاؾ، كقد أحصى الباحث راغب ٓ.ِحيث كاف إحصاء القتمى بنسبة  ،األٍسر أثناء الحرب
تحت عنكاف: ( /http: //islamstory.com) السرجاني أعداد القتمى مف السيرة النبكية حسب قكلو، ينظر: مكقع قصة اإلسالـ

 ىؿ اتسمت الحركب النبكية بالدمكية.
، تحقيؽ: مصطفى عبد ، كتاب اإليمافالمستدرك عمى الصحيحين (،ـَُُِ-قَْٓ)ت أبك عبد اهلل محمد ف عبد اهلل الحاكـ ( ُٖ)

، كقاؿ الحاكـ: ىذا حديث صحيح عمى شرطيما فقد ََُ، حديث(ُـ، )طَُٗٗبيركت، دار الكتب العممية،  القادر عطا،
بمالؾ بف سعير كالتفرد مف الثقات مقبكؿ، كقاؿ الذىبي في التمخيص: عمى شرطيما كتفرد الثقة مقبكؿ، كذكر  احتجا جميعان 

، في اَّلحاديث النبويةالعمل الواردة  (،ـٓٗٗ-قّٖٓ)ت عمي بف عمر الدارقطني  .الدارقطني أف اإلرساؿ ىك الصكاب
، كالصحيح أف الحديث إرسالو أصح َُٓ، صَُج (،ُـ، )طُٖٓٗتحقيؽ: محفكظ الحمف زيف اهلل، الرياض، دار طيبة، 

ار (،قِِٗأبك بكر أحمد بف عمرك البزار ) .كما ذكر الدارقطني، كذكر البزار اإلرساؿ كذلؾ ىك المشيكر ، البحر الزخا
 (،ُـ، )طََِٗـ كانتيت ُٖٖٗ كآخركف، المدينة المنكرة، مكتبة العمـك كالحكـ، بدأت تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل

ده كأنو مقبكؿ التفرد، فيذا ال يصح، َِٓٗ ، حديثُِِ، صُٔج ، كما ذكره الحاكـ كالذىبي عف مالؾ بف سعير مف تفرُّ
د، كركل لو البخارم فالعمماء ذكره في أدنى مراتب التعديؿ، كأفضؿ حاؿ لو أنو صدكؽ، كالصدكؽ ال ي متابعة، حتمؿ التفرُّ

ركاية  كمثؿ مالؾ ال يحتمؿ التفرد، ثـ ال يقكل عمى مخالفة (،ُٔ، صَُ، ج، تيذيب التيذيب، )ابف حجرداككدكضعَّفو أبك 
 ككيع بف الجراح كقد نصَّ عمى اإلرساؿ فييا، كاهلل أعمـ.

القاىرة، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ئؿ، باب أسماء النبي، كتاب الفضا، الصحيح (،ـٕٖٓ-قُِٔ)ت مسمـ بف الحجاج، ( ُٗ)
 .ِّٓٓحديث  (،ُ)ط (،دار إحياء التراث العربي، )دكف تاريخ

 .ُُٗص (،ُ)ط (،قَُْٗ، تحقيؽ: محمد الحداد، الرياض، دار طيبة، )دَّلئل النبوة (،قّٓٓإسماعيؿ بف محمد األصبياني )( َِ)
 .َِٕٗ ب الجياد، باب ما مفَّ النبي عمى األسرل مف غير أف يخمس، حديث، كتاالجامع الصحيحالبخارم، ( ُِ)
 .َُٖٕ، كتاب الجياد كالسير، باب فتح مكة، حديث صحيح مسمممسمـ، ( ِِ)
، السننحيف دخؿ المدينة، الترمذم،  كىك طرؼ لحديث ركاه الترمذم كفيو قصة لعبد اهلل بف سالـ عند رؤيتو النبي ( ِّ)

 ، كقاؿ عنو الترمذم: حديث صحيح.ُْٖٓحديث  (،كالرقاؽ، باب )مرسؿ كتاب صفة القيامة
 .ّّٕٗ ، كتاب المغازم، باب غزكة خيبر، حديثالجامع الصحيحالبخارم، ( ِْ)
 ، بتصرُّؼ.َُّص (،ُُـ، )طُُٗٗ، بيركت، دار الفكر المعاصر، فقو السيرة النبوية (،ـَُِّ)ت ينظر: محمد سعيد البكطي ( ِٓ)
، تحقيؽ: أحمد شاكر، بيركت، مؤسسة جامع البيان في تأويل آي القرآن (،ـِّٗ-قَُّ)ت رير الطبرم، محمد بف ج( ِٔ)

 .ِّٗ، صُّج (،ُـ، )طَََِالرسالة، 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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ؿ يعني لصٌده إياىـ عف الديف كما قاؿ( ِٕ) ربنا إنا أطعنا " :األريسيكف: اختمؼ العمماء في معناىا قاؿ أبك عبيد: ىـ الخدـ كالخكى
عميؾى مٍثؿي إثميـ، كقاؿ ابف األعرابي: أىرىسى يىٍأًرسي أىٍرسان فيك أًريسه ييؤىرّْسي تىٍأريسان فيك إٌريس كجمعييىا  :أم "سادتنا

ٌريسكنكأىراًرسىة) نما قاؿ ذلؾ (أًريسكنكا  كف، كا  عىؿ عمييـ  ؛كىـ األٌكاري ألف األٌكاريف كانكا عندىـ مف الفيٍرًس كىـ عىبىدىةي النار فجى
كالصحيح األريسييف يعني بغير  مجمكعان  عبيد في كتاب األمكاؿ: أصحاب الحديث يقكلكف األًريًسٌييف منسكبان  إثميـ، كقاؿ أبك

محمكد  :، تحقيؽالنياية في غريب الحديثينظر: المبارؾ بف محمد الجزرم،  .كرده الطحاكم عميو، كقيؿ غير ذلؾنسب 
 .ٕٗ، صُج (،ُ)ط ـ،ُٕٗٗالطناحي كطارؽ الزاكم، بيركت، المكتبة العممية، 

 .ٕ ، كتاب بدء الكحي، باب كيؼ كاف بدء الكحي، حديثالجامع الصحيحالبخارم، ( ِٖ)
 لـ تكف تعرؼ إنياء الحركب بالمعاىدات كالصمح، كحرب البسكس كالفجار شاىدة عمى ذلؾ. عممان أفَّ العرب مف قبمو ( ِٗ)
 .ُُِٖ ، كتاب الحج، باب حجة النبي، حديثصحيح مسمممسمـ، ( َّ)
 .ُِٖٓ ، كتاب الشركط، الشركط في المصالحة مع أىؿ الحرب، حديثالجامع الصحيحالبخارم، ( ُّ)
لتدليس الزىرم كالكالـ في ركايتو عف  ؛، كالحديث في إسناده ضعؼَُُٖٗ، حديث المسكر بف مخرمة، حديث المسندأحمد، ( ِّ)

كالراجح أنو ثقة، لكف ذكره ابف حجر في المدلسيف، كتدفع  عركة، كباقي ركاتو ثقات كمحمد بف إسحاؽ كقد سبؽ الكالـ حكلو،
ألنو صرَّح بالتحديث في بعض فقرات الحديث عف الزىرم مباشرة، فانتفت عنو شبية التدليس في ىذا  ؛شبية التدليس عنو

يثبت كقد ذكر أفَّ الحديث، أما ركاية الزىرم عف عركة بف الزبير فقد نصِّ حبيب بف أبي ثابت أف سماع الزىرم عف عركة ال 
، ىكذا تبقى ركاية الزىرم عف ّٖٗ، صٗ، جالتيذيب تيذيبينظر: ابف حجر،  .أىؿ الحديث اتفقكا عمى ذلؾ، كاتفاقيـ حجة

فيقكل احتماؿ االنقطاع عمى  ،عركة فييا إشكاؿ حيث عبارة حبيب لـ يقطع بعدـ ثبكت سماعو، ككذلؾ لـ يثبت سماعو
 حديث مداره عمى الزىرم كال متابع لو كاهلل أعمـ.االتصاؿ مف باب االحتياط، كال

، بيركت، دار إحياء التراث العربي، المنياج شرح صحيح مسممبن الحجاج (،ـُِٕٕ-قٕٔٔ)ت يحيى بف شرؼ النككم ( ّّ)
 .ُِْص ،ٔج (،ِق، )طُِّٗ

 أربابان  ة كأف ال يتخذ بعضيـ بعضان إلى اإلسالـ كالنبك  ، كتاب الجياد كالسير، باب دعاء النبي الجامع الصحيحالبخارم، ( ّْ)
 .َِْٔ، كتاب الفضائؿ، باب فضائؿ عمي بف أبي طالب، حديث الصحيحمسمـ، ك  .ِّٖٕمف دكف اهلل، حديث 

 .ُِِٓ ، كتاب الشيادات، باب بمكغ الصبياف كشيادتيـ، حديثالجامع الصحيحالبخارم، ( ّٓ)
براىيـ حكام القرآنالجامع أل( ـُِّٕ -قَُٔ)ت محمد بف أحمد القرطبي، ( ّٔ) طفيش، القاىرة، أ، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .ّْٖ، صِج (،ِـ، )طُْٔٗدار الكتب المصرية، 
ًحيحي  :، كالقصة مشيكرة في كتب السيرة، كقاؿ الحاكـِّٖٔ، حديثالمستدرك عمى الصحيحينالحاكـ، ( ّٕ) ًديثه صى ىىذىا حى

اهي، كقاؿ الذىبي  ـٍ ييٍخًرجى لى  في تعميقو عمى المستدرؾ: صحيح.اإًلٍسنىاًد، كى
، كتاب الجياد كالسير، باب قتؿ الصبياف في الحرب، كالباب الذم بعده قتؿ النساء، حديث الجامع الصحيحالبخارم، ( ّٖ)

 .ّْٕٗ، حديث عبد اهلل بف عمر، حديث المسند، أحمد، ُِٖٓ
، قاؿ ُِٗٗٓ ، أحمد، حديث رباح بف الربيع، حديثسندالم، ِٗٔٔ ، كتاب الجياد، باب قتؿ النساء، حديثالسنن، داككدأبك ( ّٗ)

ًحيحو»ابف الممقف في سياؽ بياف حكـ الحديث: )قىاؿى اٍبف حبىاف ًفي  ٍنظىمىة «: صى ٍيًفي، عىف حى بىر المرقع بف صى سمع ىىذىا اٍلخى
قىاؿى اٍلبىٍييىًقٌي ًفي بىاح بف الٌربيع كىما محفكظاف، كى قىاؿى اٍبف أبي  الى بىٍأس«: اٍلمعرفىة» اٍلمكىاتب، كسىمعو مف جده كجده رى ًبًإٍسنىاًدًه، كى

اًتـ ًفي  ًحيح الثَّاًني «: عممو»حى : الصَّ اًرٌم اٍلكىًبير»كذا ًفي  -أم حديث المرقع عف رباح–سىأىلت أبي عىنوي، فىقىاؿى فىًإنَّوي « تىاًريخ البيخى
بىاح ًديث المرقع عىف رى  .ِٖ-ُٖ، صٗ، جرالبدر المنيابف الممقف،  (،أخرجو مف حى

يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد  (،، قاؿ ابف عبد البر: )حديث بصرم صحيحّْٓ/ّ، حديث األسكد بف سريع، المسندأحمد، ( َْ)
 الكبير محمد عبدك  تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم،، التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (،ـَُُٕ-قّْٔالبر )
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 .ٖٔ، صُٖج (،ُق، )طُّٖٕكقاؼ اإلسالمية، ارة عمـك األالبكرم، المغرب، منشكرات كز 
، ِّٖٕ ، أحمد، المسند، مسند عبد اهلل بف مسعكد، حديثِٔٔٔ ، كتاب الجياد، باب النيي عف المثمة، حديثالسنن، داككدأبك ( ُْ)

كقاؿ أبك جعفر  .ُُِ، صٓ، جلالعمكىك الصكاب عف شعبة، الدارقطني،  كقاؿ الدارقطني: ركاه أحمد كغيره فمـ يذكركا فيو شباكان 
ًديًث، فىأىٍدخى  ؿى شيٍعبىةي ًفي ًإٍسنىاًدًه ًشبىاكنا بىٍيفى الطحاكم في تعميقو عمى الحديث: فىاٍختىمىؼى شيٍعبىةي كىأىبيك عىكىانىةى عىمىى ميًغيرىةى ًفي ًإٍسنىاًد ىىذىا اٍلحى

لىـٍ ييٍدًخٍؿ أىبيك عىكىا بىٍيفى ًإٍبرىاًىيـى، كى دنا..، ثـ قاؿ الطحاكم: فىسىًمٍعتي اٍبفى أىًبي ميًغيرىةى كى :  داككدنىةى بىٍينىييمىا ًفيًو أىحى يىقيكؿي: قيٍمتي ًلعىٍمًرك ٍبًف عىٍكفو
نىا ميًغيرىةي  قىاؿى ًفيًو: أىٍخبىرى دَّثىنىا ًبًو، كى ، قىٍد حى ـٍ ًديثى ًمٍف ميًغيرىةى؟ فىقىاؿى: نىعى مىا سىمً أىسىًمعى ىيشىٍيـه ىىذىا اٍلحى ٍعتي ذىكىرى ًفيًو ًشبىاكنا قىطُّ، كىسىًمٍعتي اٍبفى ، كى

ـٍ يى  داككدأىًبي  نىا فيو يىقيكؿي: كىافى ىيشىٍيـه ريبَّمىا ذىكىرى ًفيًو ًشبىاكنا، ًإالَّ أىنَّوي كىافى ًإذىا قىاؿى ًفيًو أىٍخبىرىنىا ميًغيرىةي، لى ذىا لىـٍ يىقيٍؿ: أىٍخبىرى ٍذكيٍر ًفيًو ًشبىاكنا، كىاً 
كىافى مىرَّةن يىذٍ  ميًغيرىةي  قىٍد ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى قىٍد سىًمعىوي ًمٍف ميًغيرىةى، كى : كى ٍعفىرو مىرَّةن الى يىٍذكيري ًفيًو حىتَّى الى ذىكىرى ًفيًو ًشبىاكنا قىاؿى أىبيك جى كيري ًفيًو ًشبىاكنا كى

كىايىاتي عىٍنوي ًفيوً  ادَّ الرّْ ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، بيركت، شرح مشكل اآلثار (،قُِّ)أحمد بف محمد الطحاكم أبك جعفر  .تىتىضى
سناد الحديث ال يخمك ركاتو مف مقاؿ: فالمغيرة بف مقسـ ثقة متقف .ْٔ، ّٔ، ِٔ، صُِج (،ُ)ط ،ـُْٗٗمؤسسة الرسالة،   ،كا 

براىيـ كشباؾ الضبي ثقة إال  (،إال أنو يكثر التدليس ال سيما عف إبراىيـ )كقد ركل عنو ىنا بمفظ العنعنة بف اأنو مف المدلسيف، كا 
يزيد النخعي قفة إال أنو كثير اإلرساؿ، كركل ىذا الحديثى منصكر بف المعتمر عف إبراىيـ النخعي مكقكفان، كمنصكر ثقة ال يدلس، 

 فالحديث فيو اضطراب بيف كقفو كرفعو، ثـ في إسناده ضعؼ، كاهلل أعمـ.
مسند ابف  (،ُـ، )طُْٖٗتحقيؽ: حسيف سميـ أسد، دمشؽ، دار المأمكف لمتراث، ، المسندأحمد بف عمي المكصمي أبك يعمى، ( ِْ)

الحديث يدكر إسناده عمى  (:قمت )الباحث ،، كقاؿ المحقؽ حسيف سميـ أسد: الحديث إسناده صحيحَِٓٔعباس، حديث
بف الحصيف سبؽ  ككددابف الحصيف عف عكرمة عف ابف عباس، كابف أبي حبيبة ضعيؼ، ك  داككدإسماعيؿ بف أبي حبيبة عف 

فالحديث ضعيؼ بيذه  (،خاصة في ركايتو عف عكرمة )فيك ضعيؼ في ركايتو عف عكرمة( الحديث حكلو )في اليامش السابع
المحمى  (،قْٔٓاإلسناد كال يكجد لو متابع، كقد أعؿَّ ابف حـز ىذه الحديث في المحمَّى، ينظر: عمي بف أحمد بف حـز )

 .ّْٗ، صٓج (،ُ، دكف تاريخ، )ط، بيركت، دار الفكرباآلثار
 .ٔٗ ، كتاب اإليماف، باب تحريـ قتؿ الكافر بعد أف قاؿ ال إلو إال اهلل، حديثالصحيحمسمـ، ( ّْ)
 سبؽ تخريجو.( ْْ)
 (،، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، مصر، دار إحياء التراث العربي، )دكف تاريخالموطأ (،ـٕٓٗ-قُٕٗ)ت مالؾ بف أنس ( ْٓ)

كىاهي اٍلبىٍييىًقٌي ًفي  .ٓٔٗ باب النيي عف قتؿ النساء كالكلداف في الغزك، حديثالجياد،  كتاب (،ُ)ط قاؿ ابف الممقف: )كىرى
ًديث ييكنيس بف يًزيد عىف اٍبف شيىاب« سنىنو» كىل ًبًإٍسنىاًدًه  عىف سعيد بف اٍلمسيب عىف أبي بكر  مف حى بأطكؿ مف ىىذىا، ثَـّ رى

ٍنبىؿ أىن ذكر ًفي كتاب عىف أىٍحمد بف حى ـ أىؿ الشَّاـ، كى ًديث مينكر، مىا أىظف مف ىىذىا شىٍيء، ىىذىا كىالى : ىىذىا حى أىنو « اٍلمعرفىة»و قىاؿى
كىافى اٍبنو عبد اهلل )زعـ أىنو كىافى مينكر ذىًلؾ أىف يككف مىى اٍلمىٍعنى الًَّذم ألىجمو أنكرهي، كى ًديث الزٍُّىًرٌم، قىاؿى ( لـ يقؼ عى مف حى

لىعىؿَّ أىمر أبي بكر ًبأىف يكفكا عىف أىف يقطعكا شىجران  الٌربيع: د الشَّاـ  ؛مثمرنا ًإنَّمىا ىيكى  قىاؿى الشَّاًفًعي: كى أًلىنَّوي سمع النًَّبي يخبر أىف ًبالى
يٍترؾ اٍختىار الٌتٍرؾ؛ نظران   ؛ أًلىنَّوي قد حضر مىعى النًَّبيو رىآهي محرمان لٍمميسمميف، الى أىن تفتح عىمىى اٍلميسمميف، فىمىمَّا كىافى ميبىاحا لىوي أىف يقطع كى

 .ُُّ، صٗ، جالبدر المنيرابف الممقف، ( تحريقو بالنضير كخيبر كالطائؼ
 ، كتاب الذبائح، حديثالمستدركالحاكـ، ك  .ِٕٓٔ ، كتاب الجياد، باب كراىية حرؽ العدك بالنار، حديث، السننداوودأبو ( ْٔ)

الذىبي، ، ككذلؾ صححو الحاكـ ككافقو َٗٔ، صٖ، جالمنير البدرنظر: ابف الممقف، يك  .، كالحديث صححو الترمذمٕٗٗٓ
 كقد سبؽ الحديث حكؿ الحديث في اليامش الثاني عشر، كاهلل أعمـ.

 .https: //ar.wikipedia.org/wikiلالطّْالع عمى اتفاقيات جنيؼ ينظر: ( ْٕ)
في المكسكعة الحرة كفييا إشارة لممصادر  :مزيد حكؿ خسائر الحرب العالمية الثانية كأعداد القتمى كالجرحى كاألسرل ينظرلم( ْٖ)

 https: //ar.wikipedia.org/wikiكالدراسات العممية التي تكثّْؽ المعمكمات: 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 .ُِٖٖ ، كتاب الجياد كالسير، باب فكاؾ األسير، حديثالجامع الصحيحالبخارم، ( ْٗ)
مىفي، القاىرة، مكتبة ابف تيمية، )دكف المعجم الكبير( ـُٖٗ-قَّٔ)ت سميماف بف أحمد الطبراني، ( َٓ) ، تحقيؽ: حمدم السّْ

بف أبي بكر  ، كقاؿ الييثمي: الحديث إسناده حسف، نكر الديف عميَُُْٖ باب مف يكنى أبك عزيز، حديث (،ُ)ط ،(تاريخ
 ـ،ُْٗٗ، تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، القاىرة، مكتبة القدسي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (،ـَُْْ-قَٕٖ)ت الييثمي 

 .َََُٕحديث  (،ُ)ط
ـ، ُٖٗٗ، تحقيؽ: مارسدف جكنس، بيركت، دار األعممي، المغازي والسير ،(ـِّٖ-قَِٕ)ت محمد بف عمر الكاقدم ( ُٓ)

 .ُُٗ، صُج (،ّ)ط
 .ُْٓ، صِ، جالمغازي والسيرالكاقدم، ( ِٓ)
 .َْٓ ، كتاب المساجد، باب االغتساؿ كربط األسير في المساجد، حديثالجامع الصحيحالبخارم، ( ّٓ)
ق، ُُُْ، تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، بيركت، دار الجيؿ، السيرة النبوية (،ـِٖٖ-قُِّ)ت عبد الممؾ بف ىشاـ ( ْٓ)

 .ُْٔ، صّج (،ُ)ط
، ِٖٗٗ أبكاب الجزية كالمكادعة، باب إذا غدر المشرككف بالمسمميف ىؿ يعفى عنيـ، حديثالجامع الصحيح، ارم، البخ( ٓٓ)

أبكىا الحارث كعميا  كالمرأة الييكدية اسميا زينب بنت الحارث أخت مرحب الييكدم الذم قتؿ يـك خيبر كقيؿ قتؿ أيضان 
يقتميا رأفة بحاليا كمصابيا النفسي، كقيؿ قتمت ألف بشر بف البراء مات بشار كأخكىا زبير كزكجيا سالـ بف مشكـ كلعمُّو لـ 

، تحقيؽ: زاد المعاد في ىدي خير العبادبعد أكمو مف الشاة المسمكمة فقيتمت بو، ينظر: محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية، 
 .َْٖص ،ّج (،ِٕـ، )طُْٗٗشعيب األرنؤكط كعبد القادر األرنؤكط، بيركت، مؤسسة الرسالة، 

، كخشاش األرض: أم ىىكامّْيا ِِّٔكتاب المساقاة كالشرب، باب فضؿ سقي الماء، حديث الجامع الصحيح، البخارم، ( ٔٓ)
شاشة، ينظر: ابف األثير،   .َٗ، صِ، جالنياية في غريب الحديثكحشىراًتيا الكاحدة خى

، بيركت (،ـُُُّ-قُُٕ)ت محمد بف سعد بف منظكر الميكؽ: كالميكؽي الذم يمبس فكؽ الخؼ كممة فارسية معربة، ينظر: ( ٕٓ)
 .َّٓ، صَُج (،ّق، )طُُُْدار صادر، 

 .ُِّٖكتاب األنبياء، باب أـ حسبت أف أصحاب الكيؼ كالرقيـ حديث الجامع الصحيح، البخارم، ( ٖٓ)
 .ُْٗٔ ، كتاب األدب، باب رحمة الناس كالبيائـ، حديثالجامع الصحيحالبخارم، ( ٗٓ)
، تحقيؽ: صبحي السامرائي كمحمكد الصعيدم، القاىرة، مكتبة المنتخب من مسند عبد بن ُحَميد (،قِْٗميد )عبد بف حي ( َٔ)

. ّْْٗ ، كتاب األدب، باب في الرحمة، حديثالسنن، داككدأبك ك  .ٖٔٓ ، حديثَِِص (،ُـ، )طُٖٖٗالسُّنة، 
مًَّد ك  .ُُِٗ ، كتاب البر كالصمة، باب رحمة الصبياف، حديث، السننالترمذمك  ًديثي ميحى ًديثه غىًريبه كىحى قاؿ الترمذم: )ىىذىا حى

ك ًمٍف غىٍيًر ىى  ٍبًد اهلًل ٍبًف عىٍمرو ًكمى عىٍف عى قىٍد ري ًحيحه، كى ًديثه حىسىفه صى اؽى، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو حى اٍبًف ًإٍسحى قمت:  (،ذىا الكىٍجًو أىٍيضن
سناده كموكالحديث صحيح  ثقات غير عبيد اهلل بف عامر اختمفكا فيو ككثقو ابف معيف كابف حباف، كقاؿ  مف إسناد عبد بف حميد، كا 

كقد صحح أبك حاتـ الرازم الحديث كما في عمؿ ابف  .ُْٖ، صٔ، جتيذيب التيذيبمقبكؿ، ينظر: ابف حجر،  :عنو ابف حجر
كىاهي اٍبفي عييىيٍ  ؛ رى ًديثو ، عىٍف عىٍبًد اهلًل أبي حاتـ، قاؿ ابف أبي حاتـ: كىسىأىٍلتي أىًبي عىٍف حى ، عىٍف عيبىٍيًد اهلًل ٍبًف عىاًمرو نىةى، عىًف اٍبًف أىًبي نىًجيحو

ك، عىًف النًَّبيّْ ٍبًف  ًحيحي اٍبفي أىًبي نىًجيعىٍمرو يىٍعًرٍؼ حىؽَّ كىًبيًرنىا فىمىٍيسى ًمنَّا، قىاؿى أىًبي: الصَّ نىا كى ًغيرى ـٍ صى ـٍ يىٍرحى : مىٍف لى ، عىٍف عيبىٍيدً ، قىاؿى  حو
ك، عىًف النًَّبيّْ  ٍبًد اهلًل ٍبًف عىٍمرو  .ُُِِ، مسألة َِْ، صِ، جعمل الحديثينظر: ابف أبي حاتـ،  .اهلًل ٍبًف عىاًمر، عىٍف عى

 .ٖٔ، صُّ، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ( ُٔ)


