الجهاد في اإلسالم
دراسة تحميمة

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
يقوؿ اهلل تعالى مخاطبػًا نبيو محمدا صلى اهلل عليو وسلـ ( :وما أرسلناؾ إال رحمة للعالميف)

()1

إف ىذا البياف القرآني بإطاره الواسػ الببيػر ا الػذي ي ػمؿ المبػاف بلػو صػب يخػتص بمبػاف

دوف مباف ا والزماف بأطواره المختلفة وأجيالو المتعاقبة صب يخػتص بزمػاف دوف زمػاف ا والحػاالت
بلي ػػا س ػػلميا وحربي ػػا ص ػػب يخ ػػتص بحال ػػة دوف حال ػػة ا والن ػػاس أجمع ػػيف م ػػؤمنيـ وب ػػاصرىـ عػ ػربيـ
وعجميػػـ صػػب يخػػتص بف ػػة دوف ص ػػة ا ػ ليجعػػؿ ا نسػػاف م ػػدوىا متػػأمب صػػي عظمػػة التوصػػيؼ

القرآنػػي لحقيقػػة نبػػوة سػػيد ا ولػػيف واآلخ ػريف ا ( ومػػا أرسػػلناؾ إال رحمػػة للعػػالميف ) رحمػػة عامػػة
املة ا تجلت مظاىرىا صي بػؿ موقػؼ لرسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلـ تجػاه البػوف والنػاس مػف

حولو .

والجيػػاد صػػي ا سػػبـ حػػرب م ػػروعة عنػػد بػػؿ العقػػب مػػف بنػػي الب ػػر ا وىػػي مػػف أنقػػى أن ػواع

الحروب مف جمي الجيات :
( )1مف ناحية اليدؼ .

( )3مف ناحية ال روط والضوابط .

( )2مف ناحية ا سلوب .
( )4مف ناحية ا نيا وا يقاؼ .

( )5مف ناحية اآلثار أو ما يترتب على ىذه الحرب مف نتا ج .
وىذا ا مر واضح تماـ الوضوح صي جػانبي التنظيػر والتطبيػؽ صػي ديػف ا سػبـ وعنػد المسػلميف ا

وبػػالر ـ مػػف الوضػػوح ال ػػديد ليػػذه الحقيقػػة ا إال أف التعصػػب والتجاىػػؿ بحقيقػػة الػػديف ا سػػبمي
الحنيؼ ا وا صرار على جعلو طرصا صي صراع وموضوعا للمحاربة ا أحدث لبسا ػديدا صػي ىػذا
المفيػوـ ػ مفيػوـ الجيػاد ػ عنػد المسػلميف ا حتػى ػاع أف ا سػبـ قػد انت ػر بالسػيؼ ا وأنػو يػدعو

إلى الحرب والى العنؼ اويبفي صي الرد على ىذه الحالة مػف االصتػ ار ا مػا أمػر اهلل بػو مػف العػدؿ
وا نصاؼ ا وعدـ خلط ا وراؽ ا والبحث عف الحقيقة بمػا ىػي ا وعػدـ االصتػ ار علػى اآلخػريف ا

حيث قاؿ سبحانو صي بتابو العزيز " لـ تلبسوف الحؽ بالباطؿ وتبتموف الحؽ وأنتـ تعلموف "
ولقػػد صطػػف لػػبطبف ىػػذا االدعػػا باتػػب ربػػي ببيػػر ىػػو تومػػاس بارليػػؿ ا حيػػث قػػاؿ صػػي بتابػػو "
ا بطاؿ وعبادة البطولة " ما ترجمتػو  " :إف اتيامػو ػ أي سػيدنا محمػد ػ بالتعويػؿ علػى السػيؼ صػي
حمؿ الناس على االسػتجابة لدعوتػو سػخؼ يػر مفيػوـ ل إذ لػيس ممػا يجػوز صػي الفيػـ أف ي ػير

()1ا نبيا 107/

رجؿ صرد سيفو ليقتؿ بو الناس ا أو يستجيبوا لو ا صإذا آمف بو مف يقدروف على حرب خصػوميـ
ا صقد آمنوا بو طا عيف مصدقيف ا وتعرضوا للحرب مف يرىـ قبؿ أف يقدروا علييا"

()1

ويقػوؿ المػؤرخ الفرنسػي وسػتاؼ لوبػوف صػي بتابػو حضػارة العػرب ػ وىػو يتحػدث عػف سػر انت ػار

ا سبـ صي عيده صلى اهلل عليو وسلـ وصي عصور الفتوحات مػف بعػده ػ  " :قػد أثبػت التػارين أف
ا دي ػػاف ال تف ػػرض ب ػػالقوة  .....ا ول ػػـ ينت ػػر القػ ػرآف إذف بالس ػػيؼ ب ػػؿ انت ػػر بال ػػدعوة وح ػػدىا ا
وبالػػدعوة وحػػدىا اعتنقتػػو ال ػػعوب التػػي قيػػرت العػػرب مػػؤخ ار بػػالترؾ والممػػوؿ ا وبل ػ الق ػرآف مػػف

االنت ار صي اليند التي لـ يبف العرب صييا ير عابري سبيؿ ما زاد عػدد المسػلميف علػى خمسػيف
مليوف نفس صييا  .....ولـ يبف القرآف أقؿ انت ػا ار صػي الصػيف التػي لػـ يفػتح العػرب أي جػز منيػا

قط وسترى صي صصؿ آخر سرعة الدعوة صييػا ويزيػد عػدد مسػلمييا علػى ع ػريف مليونػا صػي الوقػت
الحاضر".

()2

ىذا وقد مبث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلـ بمبة ثبثة ع ر عاما ا يدعو إلػى اهلل بالحبمػة
والموعظة الحسنة ا وقد باف نتاج ىذه المرحلة أف دخؿ صي ا سبـ خيار المسلميف مف ا

راؼ

و يرىـ ا وباف الداخلوف أ لبيـ مف الفق ار ا ولـ يبف لػدى رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلـ ثػروة
عظيمة يمري بيا ىؤال الداخليف ا لػـ يبػف إال الػدعوة والػدعوة وحػدىا ا ولػـ يقػؼ ا مػر عنػد ىػذا

تحمؿ المسلموف  -السيما الفق ار والعبيد ومف ال عصبية لو منيـ  -مف صنوؼ العذاب
الحد بؿ َّ
وألواف البب ما تعجز الجبػاؿ الرواسػي عػف تحملػو ا صمػا صػرصيـ ذلػؾ عػف ديػنيـ ا ومػا تزعزعػت
عقيػػدتيـ ا بػػؿ زادىػػـ ذلػػؾ صػػببة صػػي الحػػؽ ا وصػػمدوا صػػمود ا بطػػاؿ م ػ قلػػتيـ وصقػػرىـ ا ومػػا

سػػمعنا أف أحػػداً مػػنيـ ارتػ عػد سػػخطاً عػػف دينػػو ا أو أ رتػػو ممريػػات الم ػػربيف صػػي النبػػوص عنػػو ا
وانمػػا بػػانوا بالػػذىب ا بريػػز ال تزيػػده النػػار إال صػػفا ونقػػا ا وبالحديػػد ال يزيػػده الصػػير إال ق ػوةً
وصببةً ا بؿ بل مف بعضػيـ أنيػـ وجػدوا صػي العػذاب عذوبػة ا وصػي المػ اررة حػبوة  .أصيصػح مػ

ىػػذه الحقػػا ؽ الناصػػعة أف يقػػاؿ  :إف محمػػدا صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ قػػد قيػػر النػػاس وحمليػػـ علػػى

الدخوؿ صي دينو بالقوة وا رىاب والسيؼ ؟!!!

وسنتبلـ ىنا على الجانبيف التطبيقي والتنظيري ا ونقصد بالتنظيري ما ورد صي مصادر ا سبـ (

البتػػاب والسػػنة ) ا ونعنػػي بػػالتطبيقي مػػا حػػدث عبػػر القػػروف ابتػػدا مػػف الحػػروب التػػي ػػارؾ صييػػا

( )1حقا ؽ ا سبـ وأباطيؿ خصومو للعقاد صػ 166ط اليي ة المصرية العامة للبتاب.
( )2وستاؼ لوبوف حضارة العرب ص  128ا  129ط اليي ة المصرية العامة للبتاب

النبي صلى اهلل عليو وسلـ ا وانتيا بعصرنا الحاضػر ا ثػـ نخػتـ ببيػاف ىػذه النقػاط الخمسػة التػي

ذبرناىا سابقا .

أوال  :الجانب التنظيري
ورد صػػي الق ػرآف الب ػريـ آيػػات تبػػيف ػػأف الجيػػاد صػػي ا سػػبـ ا ويػػرى المطػػال ليػػذه اآليػػات ا أف

المجاىػد صػػي سػػبيؿ اهلل ا ىػػو ذلػػؾ الفػػارس النبيػؿ ا خبقػػي المػػدرب علػػى أخػػبؽ الفروسػػية العاليػػة
الراقيػػة ل حتػػى يسػػتطي أف يمتثػػؿ إلػػى ا وامػػر والن ػواىي الربانيػػة التػػي تػػأمره بضػػبط الػػنفس قبػػؿ

المعربة وأثنا المعربة وبعد المعربةا صقبؿ المعربة يجػب عليػو أف يحػرر نفسػو مػف بػؿ ا طمػاع
ا وأال يخرج مقاتب مف أجؿ أي مصلحة خصية ا سوا بانت تلؾ المصػلحة مػف اجػؿ نفسػو أو

م ػػف أج ػػؿ الطا ف ػػة الت ػػي ينتم ػػي إليي ػػا ا أو م ػػف أج ػػؿ أي ع ػػرض دني ػػوي آخ ػػر ا وينبم ػػي أف يتقي ػػد
بال روط والضوابط التي أحؿ اهلل صييا الجياد ا وأف يجعؿ ذلؾ لوجو اهلل تعالى ا ومعنػى ىػذا أنػو

سوؼ يلتزـ بأوامر اهلل ا ويستعد نيا الحرب صو ار ا إذا ما صقدت الحرب رطا مف ػروط حليػا
أو سببا مف أسباب استمرارىا ا وسوا

أباف ذلؾ الفارس منتصػ ار ا أو أصػابو ا ذى مػف عػدوه ا

صإف اهلل يأمره بضبط النفس ا وعدـ تربيا لبنتقاـ ا والتأبيد على االلتزاـ بالمعاني العليا ا وبػذلؾ
الحػػاؿ بعػػد القتػػاؿ ا صإنػػو يجػػب عليػػو أف يجاىػػد نفسػػو الجيػػاد ا ببػػر ل حتػػى ال يتحػػوؿ الفػػارس

المجاىػػد إلػػى ػػخص مػػؤذ لمجتمعػػو أو لجماعتػػو أو لرخ ػريف ا وبػػالر ـ مػػف أف لفظػػة الجيػػاد إذا
أطلقػت انصػرؼ الػذىف إلػى معنػى القتػاؿ صػي سػبيؿ اهلل ػ إال أف الرسػوؿ صػلى اهلل عليػو وسػلـ قػد
أسماه بالجياد ا صمر ا وسػمى الجيػاد المسػتمر بعػد القتػاؿ بالجيػاد ا ببػر ل ف القتػاؿ يسػتمر

ساعات أو أياـ ا وما بعد القتاؿ يستمرؽ عمر ا نساف بلو.

وصيمػػا يلػػي نػػورد اآليػػات القرآنيػػة وا حاديػػث النبويػػة التػػي تحػػدثت عػػف ىػػذه القضػػية ا ثػػـ بعػػد ذلػػؾ
نستخرج منيا ا ىداؼ وال روط والضوابط وا ساليب ا ونعرؼ منيا متى تنتيي الحرب ا واآلثار

المترتبة على ذلؾ :

أوال  :القرآن الكريم:

(( )1واقتلوىـ حيث ثقفتموىـ وأخرجوىـ مف حيث أخرجوبـ والفتنة أ د مف القتؿ وال تقاتلوىـ عند
المسجد الحراـ حتى يقاتلوبـ صيو صإف قاتلوبـ صاقتلوىـ بذلؾ ج از الباصريف) البقرة191 -

( ( )2صإف انتيوا صإف اهلل فور رحيـ وقاتلوىـ حتى ال تبوف صتنػة ويبػوف الػديف هلل صػإف انتيػوا صػب
عدواف إال على الظالميف ) البقرة ػ 192ػ193

(( )3بتب عليبـ القتاؿ وىو بره لبـ وعسى أف تبرىوا ي ا وىو خيػر لبػـ وعسػى أف تحبػوا ػي ا
وىو ر لبـ واهلل يعلـ وأنتـ ال تعلموف) البقرة ػ 216

(( )4يسػػألونؾ ع ػػف ال ػػير الحػ ػراـ قت ػػاؿ صيػػو ق ػػؿ قتػػاؿ صي ػػو ببي ػػر وصػػد ع ػػف سػػبيؿ اهلل وبف ػػر ب ػػو
والمسجد الحراـ واخراج أىلو منو أببر عند اهلل والفتنة أببر مف القتؿ ) البقرة ػ 217

( ( )5وبأيف مف نبي قاتؿ معو ربيوف بثير صما وىنوا لمػا أصػابيـ صػي سػبيؿ اهلل ومػا ضػعفوا ومػا
استبانوا واهلل يحب الصابريف ) آؿ عمراف146

( ( )6وال تحسبف الذيف قتلوا صي سبيؿ اهلل أمواتا بؿ أحيا عند ربيـ يرزقوف ) آؿ عمراف 169

( ( )7صالذيف ىاجروا وأخرجوا مف ديارىـ وأوذوا صي سػبيلي وقػاتلوا وقتلػوا بفػرف عػنيـ سػي اتيـ )
آؿ عمراف 195

( ( )8صليقاتؿ صي سبيؿ اهلل الذيف ي روف الحيػاة الػدنيا بػاآلخرة ومػف يقاتػؿ صػي سػبيؿ اهلل صيقتػؿ أو
يملب صسوؼ نؤتيو أج ار عظيما ) النسا ػ 74

( ( )9وما لبـ ال تقاتلوف صي سػبيؿ اهلل والمستضػعفيف مػف الرجػاؿ والنسػا والولػداف الػذيف يقولػوف
ربنػػا أخرجنػػا مػػف ىػػذه القريػػة الظػػالـ أىليػػا واجعػػؿ لنػػا مػػف لػػدنؾ وليػػا واجعػػؿ لنػػا مػػف لػػدنؾ نصػػيرا)

النسا ػ 75

( ( ) 10صإف اعتزلوبـ وألقوا إليبـ السلـ صما جعؿ اهلل لبـ علييـ سبيب ) النسا 90
(( )11واذ يعد بـ اهلل أحدى الطا فتيف أنيا لبـ وتودوف أف ير ذات

ال وبة تبوف لبـ

ويريد اهلل أف يحؽ الحؽ ببلماتو ويقط دابر الباصريف ليحؽ الحؽ ويبطؿ الباطؿ ولو بره

المجرموف) ا نفاؿ ػ  7ا . 8

( ( )12صلـ تقتلوىـ ولبف اهلل قتليـ وما رميت إذ رميت ولبف اهلل رمى )

(( )13وقػاتلوىـ حتػى ال تبػوف صتنػة ويبػوف الػديف بلػػو هلل صػإف انتيػوا صػإف اهلل بمػا يعملػوف بصػػير)
ا نفاؿ ػ 39

(( )14وال تبونػوا بالػػذيف خرجػوا مػػف ديػػارىـ بط ػ ار ور ػػا النػػاس ويصػػدوف عػػف سػػبيؿ اهلل واهلل بمػػا
يعملوف محيط ) ا نفاؿ ػ 47

( ( )15واف جنحوا للسلـ صاجنح ليا وتوبؿ على اهلل إنو ىو السمي العليـ ) ا نفاؿ ػ 61
( ( )16يا أييا النبي قؿ لمف صي أيديبـ مف ا سرى إف يعلـ اهلل صػي قلػوببـ خيػ ار يػؤتبـ خيػ ار ممػا
أخذ منبـ ويمفر لبـ واهلل فور رحيـ ) ا نفاؿ ػ 70

( ( )17ص ػػإف ت ػػابوا وأق ػػاموا الص ػػبة وآتػ ػوا الزب ػػاة صخلػ ػوا س ػػبيليـ إف اهلل ف ػػور رح ػػيـ واف أح ػػد م ػػف
الم ربيف استجارؾ صأجره حتى يسم ببـ اهلل ثـ أبلمو مأمنو ذلؾ بأنيـ قوـ ال يعلموف ) التوبػة ػ

5ا6

( ( )18إف اهلل ا ترى مف المؤمنيف أنفسيـ وأمواليـ بأف ليـ الجنة يقػاتلوف صػي سػبيؿ اهلل صيقتلػوف
ويقتلوف ) التوبة ػ 111

ثانيا األحاديث

( )1روى الترمذي صي سننو عف النعماف بف مقرف  :باف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلـ إذا بعث
أمي ار على جيش أوصاه صي خاصة نفسو بتقوى اهلل ومف معو مف المسلميف خي ار وقػاؿ ا ػزوا بسػـ
اهلل وصػػي سػػبيؿ اهلل قػػاتلوا مػػف بفػػر بػػاهلل وال تمل ػوا وال تمػػدروا وال تمثل ػوا وال تقتل ػوا وليػػدا صػػإذا لقيػػت

عػػدوؾ مػػف الم ػػربيف صػػادعيـ إلػػى إحػػدى ثػػبث خصػػاؿ أو خػػبؿ أييػػا أجػػابوؾ صاقبػػؿ مػػنيـ وبػػؼ
عنيـ وادعيـ إلى ا سبـ والتحوؿ مف دارىػـ إلػى دار الميػاجريف وأخبػرىـ إف صعلػوا ذلػؾ صػإف ليػـ

م ػػا للمي ػػاجريف وعل ػػييـ م ػػا عل ػػى المي ػػاجريف واف أبػ ػوا أف يتحولػ ػوا ص ػػأخبرىـ اني ػػـ يبونػ ػوا ب ػػأعراب
المسلميف يجري علييـ ما يجري على ا عراب ليس ليـ صي المنيمة والفػي

ػي إال أف يجاىػدوا

صػػإف أب ػوا صاسػػتعف بػػاهلل علػػييـ وقػػاتليـ واذا حاصػػرت حصػػنا صػػأرادوؾ أف تجعػػؿ ليػػـ ذمػػة اهلل وذمػػة
نبيو صب تجعؿ ليـ ذمة اهلل وال ذمة نبيو واجعؿ ليـ ذمتؾ وذمـ أصػحابؾ نبػـ أف تخفػروا ذمػتبـ

وذمػـ أصػػحاببـ خيػر مػػف أف تخفػروا ذمػػة اهلل وذمػة رسػػولو واذا حاصػرت أىػػؿ حصػف صػػأرادوؾ أف
تنزليـ على حبـ اهلل صب تنزلوىـ ولبف انزليـ على حبمؾ صإنؾ ال تدري أتصيب حبـ اهلل صػييـ أـ

ال أو نحػػو ىػػذا قػػاؿ أبػػو عيسػػى وصػػي البػػاب عػػف النعمػػاف بػػف مقػػرف وحػػديث بريػػدة حػػديث حسػػف

صحيح حدثنا محمد بػف ب ػار حػدثنا أبػو أحمػد عػف سػفياف عػف علقمػة بػف مرثػد نحػوه بمعنػاه وزاد
صيو صإف أبوا صخذ منيـ الجزية صإف أبوا صاسػتعف بػاهلل علػييـ قػاؿ أبػو عيسػى ىبػذا رواه وبيػ و يػر

واحػد عػػف سػػفياف وروى يػػر محمػد بػػف ب ػػار عػػف عبػد الػػرحمف بػػف ميػػدي وذبػر صيػػو أمػػر الجزيػػة
قاؿ الترمذي حسف صحيح

( )2صي مسند أحمد  :باف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو و سػلـ إذا بعػث أميػ اًر علػى سػرية أو جػيش
أوصػاه صػػي خاصػة نفسػػو بتقػػوى اهلل و مػف معػػو مػػف المسػلميف خيػ اًر ا و قػػاؿ ا ػزوا بسػػـ اهلل صػػي
سبيؿ اهلل قاتلوا مف بفر باهلل صإذا لقيت عدوؾ مػف الم ػربيف صػادعيـ إلػى ثػبث خصػاؿ أو خػبؿ

ا صأيتيف ما أجابوؾ إلييا ما قبؿ منيـ و بؼ عنيـ ا ادعيـ إلى ا سبـ صإف أجابوؾ صاقبؿ منيـ
ا ثـ ادعيـ إلػى التحػوؿ مػف ديػارىـ إلػى دار الميػاجريف ا و أعلميػـ إف ىػـ صعلػوا ذلػؾ أف ليػـ مػا
للميػػاجريف و أف علػػييـ مػػا علػػى الميػػاجريف ا صػػإف أب ػوا و اختػػاروا دارىػػـ صػػأعلميـ أنيػػـ يبونػػوف
بأعراب المسلميف ا يجري علييـ حبـ اهلل الذي يجري على المؤمنيف ا و ال يبوف ليـ صي الفػي

و المنيمػة نصػػيب إال أف يجاىػػدوا مػ المسػلميف ا صػػإف ىػػـ أبػوا صػادعيـ إلػػى إعطػػا الجزيػػة ا صػػإف

أجابوا صاقبؿ منيـ و بؼ عنيـ ا صإف أبوا صاستعف اهلل ثـ قاتليـ

( )3روى مسلـ صي باب صضؿ الجياد والخروج صي سبيؿ اهلل ػ بتاب ا مارة

عف أبي ىريرة  :تبفؿ اهلل لمف جاىػد صػي سػبيلو ال يخرجػو مػف بيتػو إال جيػاد صػي سػبيلو وتصػديؽ
بلمتو بأف يدخلو الجنة أو يرجعو إلى مسبنو الذي خرج منو م ما ناؿ مف أجر أو نيمة

( )4عف معاذ بف أنس الجيني عف أبيو قاؿ زوت م نبي اهلل صلى اهلل عليو وسلـ زوة بذا
وبذا صضيؽ الناس المنازؿ وقطعوا الطريؽ صبعث نبي اهلل صلى اهلل عليو وسلـ مناديا ينادي صي

الناس أف مف ضيؽ منزال أو قط طريقا صب جياد لو سنف أبي داود ػ أوؿ بتاب الجياد باب ما

يؤمر مف انضماـ العسبر وسعتو

( )5عف وىب بف منبو سألت جاب ار عف أف ثقيؼ إذ بايعت قاؿ ا ترطت علػى النبػي صػلى اهلل
عليػػو وسػػلـ أف ال صػػدقة علييػػا وال جيػػاد وأنػػو سػػم النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ بعػػد ذلػػؾ يقػػوؿ
سيتصدقوف ويجاىدوف إذا أسلموا

سنف أبي داود ػ بتاب الخراج وا مارة والفئ ػ باب ما جا صي خبر الطا ؼ

( )6عػف سػلمة بػف نفيػؿ البنػدي قػاؿ  :بنػت جالسػا عنػد رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلـ صقػاؿ
رجػؿ يػا رسػوؿ اهلل أذاؿ النػػاس الخيػؿ ووضػعوا السػػبح وقػالوا ال جيػاد قػػد وضػعت الحػرب أوزارىػػا

صأقبؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلـ بوجيو وقاؿ

 " :بذبوا اآلف اآلف جا القتاؿ وال يػزاؿ

مف أمتي أمة يقاتلوف على الحؽ ويزي اهلل ليـ قلوب أقواـ ويرزقيـ منيـ حتى تقوـ الساعة وحتى
يأتي وعد اهلل والخيؿ معقود صي نواصييا الخير إلى يوـ القيامة وىو يوحي إلي أني مقبوض يػر

ملبث وأنتـ تتبعوني أصنادا يضرب بعضبـ رقاب بعض وعقر دار المؤمنيف ال اـ "

رواه النسا ي ػ بتاب الخيؿ

( )7عف معاذ بف أنس الجيني عف أبيو قاؿ  :نزلنا على حصػف سػناف بػأرض الػروـ مػ عبػد اهلل
بف عبد الملؾ  ،صضيؽ الناس المنازؿ و قطعػوا الطريػؽ ا صقػاؿ معػاذ  :أييػا النػاس أنػا زونػا مػ

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلـ زوة بذا و بذا ا صضيؽ الناس الطريؽ ا صبعث النبي صلى اهلل
عليو و سلـ منادياً صنادى  :مف ضيؽ منزالً أو قط طريقاً صب جياد لو  .رواه أحمد

( )8عف عبد اهلل بف عمرو رضي اهلل عنو قاؿ :جا رجؿ إلى النبي صلى اهلل عليو وسلـ صقاؿ :
إني أريد الجياد صقاؿ  :أحي والداؾ ؟ قاؿ  :نعـ ا قاؿ  :صفييما

مصنؼ عبد الرزاؽ ػ بتاب الجياد باب الرجؿ يمزو وأبوه باره لو

( )9عف سعد بف زيد بف سعد ا

يلي أنو أىدي إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلـ سيفاً مف

نجراف صلما قدـ عليو أعطاه محمد بف مسلمة و قاؿ  " :جاىد بيذا صي سبيؿ اهلل صإذا اختلفت

أعناؽ الناس صاضرب بو الحجر ثـ أدخؿ بيتؾ و بف حلساً ملقى حتى تقتلؾ يد خاط ة أو تأتيؾ

منية قاضية .

قاؿ الحابـ  :صبيذه ا سباب و ما جانسيا باف اعتزاؿ مف اعتػزؿ عػف القتػاؿ مػ علػي رضػي اهلل
عنػو وقتػاؿ مػف قاتلػو " رواه الحػابـ صػي مسػتدربو ػ بتػاب معرصػة الصػحابة رضػي اهلل عػنيـ ػ ذبػر

إسبـ أمير المؤمنيف علي رضي اهلل عنو

( )10عف سعيد بف جبيػر قػاؿ  " :خػرج علينػا أو إلينػا ابػف عمػر صقػاؿ رجػؿ بيػؼ تػرى صػي قتػاؿ

الفتنػة صقػاؿ وىػؿ تػدري مػا الفتنػة بػاف محمػد صػلى اهلل عليػو وسػلـ يقاتػؿ الم ػربيف وبػاف الػدخوؿ
علييـ صتنة وليس بقتالبـ على الملؾ

رواه البخاري صي بتاب التفسير باب قولو تعالى وقاتلوىـ حتى ال تبوف صتنة
( )11عف أبي ىريرة أعد اهلل لمف خرج صي سبيلو ال يخرجو إال جياد صي سبيلي وايماف بي

وتصديؽ برسلي صيو على ضامف أف أدخلو الجنة أو أرجعو إلى مسبنة الذي خرج منو نا ب ما

ناؿ مف أجر أو نيمة ثـ قاؿ والذي نفسي بيده لوال أف أ ؽ على المسلميف ما قعدت خبؼ

سرية تخرج صي سبيؿ اهلل أبدا ولبف ال أجد سعة صأحمليـ وال يجدوف سعة صيتبعوني وال تطيب

أنفسيـ صيتخلفوف بعدي والذي نفس محمد بيده لوددت أف أ زو صي سبيؿ اهلل صأقتؿ ثـ أ زو
صأقتؿ ثـ أ زو صأقتؿ

سنف ابف ماجو ػ بتاب الجياد ػ باب صضؿ الجياد صي سبيؿ اهلل
( )12باف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو و سػلـ إذا بعػث أميػ ار علػى جػيش أو سػرية أمػره صػي خاصػة
نفسو بتقوى اهلل و مف معو مف المؤمنيف خيػ ار ا ثػـ قػاؿ :ا ػزوا باسػـ اهلل ا صقػاتلوا صػي سػبيؿ اهلل ا

و قاتلوا مف بفر باهلل ا زوا وال تملوا و ال تمدروا و ال تمثلوا و ال تقتلوا وليدا  .أخرجو مسلـ صي

الصحيح .

ويتضح مف ىذه اآليات وا حاديث أف ىدؼ الحرب صي ا سبـ يتمثؿ صي اآلتي :
()1

رد العدواف والدصاع عف النفس .

()2

تأميف الدعوة إلى اهلل واتاحة الفرصة للضعفا الذيف يريدوف اعتناقيا .

()4

نصرة الحؽ والعدؿ .

()3

المطالبة بالحقوؽ السليبة .

ويتضح لنا أيضا أف مف روط وضوابط الحرب :

()1

النبؿ والوضوح صي الوسيلة واليدؼ .

()2

ال قتاؿ إال م المقاتليف وال عدواف على المدنييف .

()4

المحاصظة على ا سرى ومعاملتيـ المعاملة الحسنة التي تليؽ با نساف .

()3
()5
()6

إذا جنحوا للسلـ وانتيوا عف القتاؿ صب عدواف إال على الظالميف .

المحاصظة على البي ة ويدخؿ صي ذلؾ النيي عػف قتػؿ الحيػواف لميػر مصػلحة وتحريػؽ

ا

جار ا واصساد الزروع والثمار ا والمياه ا وتلويث اآلبار ا وىدـ البيوت .

المحاصظة على الحرية الدينية صحاب الصوام والرىباف وعدـ التعرض ليـ .

اآلثار المترتبة عمى الجهاد

يتضح لنا مما سبؽ أف الجياد صي ا سبـ قد اتسـ بنبؿ الماية والوسيلة معا صب رو أف

تبوف اآلثار والثمار المتولدة عف ىذا الجياد متناسقة تماما صي ىذا السياؽ مف النبؿ والوضوح
ف النتا ج صرع عف المقدمات ا ونلخص ىذه اآلثار صي النقاط التالية :
()1

تربية النفس على ال يامة والنجدة والفروسية .

()2

إزالة الطوا يت الجاثمة صوؽ صدور الناس ا وىو ال ر الذي يؤدي إلى ا صساد صي

()3

إقرار العدؿ والحرية لجمي الناس ميما بانت عقا دىـ .

()5

تحقيؽ قوة ردع مناسبة لتأميف الناس صي أوطناىـ .

()4

ا رض بعد إصبحيا .

تقديـ القضايا العامة على المصلحة ال خصية .

يقوؿ اهلل سبحانو وتعالى صي سورة الحج :
{الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولوا ربنا اهلل ولووال دفوا اهلل النواس بم وهم بوبم

لهدمت صواما وبيا وصموات ومسواجد يوذكر فيهوا اسوم اهلل كثيو ار ولينصورن اهلل مون ينصور إن

اهلل لقوي عزيز}.

قال اإلمام القرطبي عند تفسير لهذ اآلية :
"ولوال دص اهلل الناس بعضيـ ببعض" أي لوال ما رعو اهلل تعالى لألنبيا والمؤمنيف مف قتاؿ
ا عدا ا الستولى أىؿ ال رؾ وعطلوا ما بينتو أرباب الديانات مف مواض العباداتا ولبنو

دص بأف أوجب القتاؿ ليتفرغ أىؿ الديف للعبادة .صالجياد أمر متقدـ صي ا مـا وبو صلحت

ال ار واجتمعت المتعبداتل صبأنو قاؿ :أذف صي القتاؿا صليقاتؿ المؤمنوف .ثـ قوي ىذا ا مر

صي القتاؿ بقولو" :ولوال دص اهلل الناس" اآليةل أي لوال القتاؿ والجياد لتملب على الحؽ صي بؿ
أمة .صمف استب

مف النصارى والصاب يف الجياد صيو مناقض لمذىبول إذ لوال القتاؿ لما بقي

الديف الذي يذب عنو .وأيضا ىذه المواض التي اتخذت قبؿ تحريفيـ وتبديليـ وقبؿ نسن تلؾ

الملؿ با سبـ إنما ذبرت ليذا المعنىل أي لوال ىذا الدص ليدـ صي زمف موسى البنا سا
وصي زمف عيسى الصوام والبي ا وصي زمف محمد عليو السبـ المساجد" .ليدمت" مف
ىدمت البنا أي نقضتو صانيدـ .قاؿ ابف عطية :ىذا أصوب ما قيؿ صي تأويؿ اآلية".

()1

ثانيا :الناحية التطبيقية

حروب النبي صمى اهلل عميه وسمم :

( )1القرطبي  / 12تفسير سورة الحج

()1

( أ ) الحرب ظاهرة اجتماعية
الحػرب ظػػاىرة إنسػػانية قديمػة قػػدـ ا نسػػاف علػى ظيػػر ىػػذه البسػيطة ا صمنػػذ وجػػد ا نسػػاف

وىو يصارع ويحارب ا وبعبقة مف العبقات االجتماعية الحتمية ن ػأت الحػرب اصاالحتبػاؾ بػيف
الب ػػر البػػد وأف يولػػد صػػداما مػػف نػػوع مػػا ا لقػػد جبػػؿ ا نسػػاف علػػى ريػزة التملػػؾ التػػي تػػدعوه إلػػى
الت بث بما يملبو حيث إف ىذه المريزة ىي التي تحفظ عليو البقا صي الحياة ا وىي بالتػالي التػي
تتولد عنيا ريزة المقاتلػة ا صػي أبسػط صػورىا دصاعػا عػف حقػو صػي االسػتمرار والحيػاة ا وقػد تتعقػد

نفسػػية ا نسػػاف وتصػػبح حاجاتػػو ومتطلباتػػو مرببػػة ا صػػب يقاتػػؿ طلبػػا للقػػوت أو دصاعػػا عنػػو صقػػط ا
وانما يقاتؿ طلبا للحرية ورصعا للظلـ واسػتردادا للب ارمػة  .ويفصػؿ العبمػة ابػف خلػدوف ىػذه الحقيقػة
برىػا اهلل ا
صي مقدمتػو صيقػوؿ  ( :اعلػـ أف الحػروب وأنػواع المقاتلػة لػـ تػزؿ واقعػة صػي الخليقػة منػذ أ
وأصليا إرادة انتقاـ بعض الب ر مف بعض ويتعصب لبؿ منيا أىؿ عصبيتو ا صػإذا تػذامروا لػذلؾ

وتواصقت الطا فتاف ل إحداىما تطلب االنتقاـ وا خػرى تػداص ا بانػت الحػرب وىػو أمػر طبيعػي صػي

الب ػػر ا إمػػا ي ػرة ومناصسػػة وامػػا عػػدواف وامػػا ضػػب هلل ولدينػػو ا وامػػا ضػػب للملػػؾ وس ػعي صػػي
تمييده )

()1

( ب ) الحرب في الكتب المقدسة قبل اإلسالم :

إذا ما تجاوزنا ا مـ والحضارات الب رية ا وتأملنا صي البتب السماوية المقدسة ( التوراة ػ ا نجيؿ

) ا نرى أف ىذه البتب المقدسة قد تجاوزت ا سباب المادية المريزية التي يقاتؿ ا نساف مف

أجليا إلى أسباب أبثر رقيا وحضارة ا صبعد أف باف ا نساف يقاتؿ ر بة صي امتبؾ الطعاـ أو
ا رض ا أو ر بة صي الثأر ال خصي مف اآلخريف ا أو حتى ردا للعدواف ا نرى أف البتب

المقدسة قد أضاصت أسبابا أخرى أسبابا إليية تسمو بالب رية عف الدنايا وظلـ اآلخريف ا إلى بذؿ

النفس إقامة للعدؿ ونصرة للمظلوـ ومحاربة للبفر والخروج عف منيج اهلل لقد حددت البتب
السماوية المناىج وا طر التي يسمح صييا بإقامة القتاؿ وعبرت با نساف مرحلة بنا المجد

ال خصي المؤسس على ا نا ا إلى مرحلة التضحية مف أجؿ المبادئ والمثؿ ا ليية العليا ا
التي تعمؿ صي إطار الجماعة الب رية ال صي محيط الفرد الواحد .
الحرب في المهد القديم :
وردت أسباب الحرب صي سػت وثبثػيف آيػة تقػ صػي ثمانيػة أسػفار مػف أسػفار العيػد القػديـ
ىي  ( :التبويف ػ العدد ػ التثنية ػ يو

ػ القضاة ػ صمو يؿ ا وؿ ػ الملوؾ الثاني ػ حزقياؿ ) .

( )1تارين ابف خلدوف  226 / 1صصؿ صي الحروب ومذاىب ا مـ صي ترتيبيا.

( )1صفي سفر العدد ػ ا صحاح الثالث ع ر ا ورد ما يفيد أف موسى عليو السػبـ ا بعػد خروجػو
بقومو مف مصر بعث رسب يتحسسوف أمر أرض بنعاف ػ صلسطيف ػ ليستقروا صييا:

" صساروا حتى أتوا موسى وىاروف وبؿ جماعة بني إسػ ار يؿ إلػى بريػة صػاراف إلػى قػادش ا

وردوا إلييما خب ار والى بؿ الجماعة وأروىـ ثمر ا رض وأخبروه وقالوا قد ذىبنػا إلػى ا رض التػي
أرسلتنا إلييػا وحقػا إنيػا تفػيض لبنػا وعسػب وىػذا ثمرىػا يػر أف ال ػعب السػابف صػي ا رض معتػز
والمدف حصينة عظيمة جدا وأيضا قد رأينا بني عناؽ ىناؾ "

()1

( )2وجا صي سفر صمو يؿ ا وؿ ػ ا صحاح الخامس والع روف :
"صأجػػاب نابػػاؿ عبيػػد داود وقػػاؿ  :م ػػف ىػػو داود ومػػف ىػػو ابػػف يس ػػي قػػد بثػػر اليػػوـ العبيػػد ال ػػذيف
يقحصوف بؿ واحد مف أماـ سيده آآخذ خبزي وما ي وذبيحي الذي ذبحت لجاري وأعطيو لقػوـ ال

أعلـ مػف أيػف ىػـ صتحػوؿ لمػاف داود إلػى طػريقيـ ورجعػوا وجػا وا وأخبػروه حسػب بػؿ ىػذا البػبـ

صقػػاؿ داود لرجالػػو  :ليتقلػػد بػػؿ واحػػد منػػؾ سػػيفو وتقلػػد داود سػػيفو وصػػعد و ار داود نحػػو أربعما ػػة
رجؿ ومبث ما تاف م ا متعة "

()2

( )3وصي سفر الملوؾ الثاني ػ ا صحاح الثالث  :وباف مي

ملؾ مػوآب الثػاني صػاحب مػواش

ا صػأدى لملػؾ إسػ ار يؿ م ػة ألػػؼ خػروؼ وم ػة ألػؼ بػبش بصػػوصيا وعنػد مػوت آخػاب عصػى ملػػؾ
موآب علػى ملػؾ إسػ ار يؿ وخػرج الملػؾ ييػوراـ صػي ذلػؾ اليػوـ مػف السػامرة وعػد بػؿ إسػ ار يؿ وذىػب

وأرسػػؿ إلػػى ييػػو ػػاصاط ملػػؾ ييػػوذا يقػػوؿ  :قػػد عصػػى علػػي ملػػؾ مػػوآب ا صيػػؿ تػػذىب معػػي إلػػى
موآب للحرب ؟"

()3

( )4جػا صػي حزقيػاؿ ػ(إصحاح  21عػدد ) 5ا ويو ػ (إصػحاح  23عػدد " ) 4الػرب آليبػـ ىػو
المحارب عػنبـ انظػروا  :قػد قسػمت لبػـ بالقرعػة ىػؤال ال ػعوب البػاقيف ملبػا حسػب أسػباطبـ مػف
ا ردف وجمي ال عوب التي قرضتيا والبحر العظيـ نحو روب ال ػمس والػرب آليبػـ ىػو ينفػييـ

مف أمامبـ ويطردىـ مف قدامبـ صتملبوف أرضيـ بما بلمبـ الرب آليبـ "

( [ )1سفر العدد ػ ا صحاح الثالث ع ر]
( )2سفر صمو يؿ ا وؿ ػ ا صحاح الخامس والع روف
()3سفر الملوؾ الثاني ػ ا صحاح الثالث
( )4سفر حزقياؿ ا صحاح الواحد والع روف

()4

( )5وصػػي سػػفر القضػػا إصػػحاح أوؿ عػػدد  8ا  " 9وحػػارب بنػػو ييػػوذا أور ػػليـ وأخػػذوىا وض ػربوا
بحػػد السػػيؼ وأ ػػعلوا المدينػػة بالنػػار وبعػػد ذلػػؾ نػػزؿ بنػػو ييػػوذا لمحاربػػة البنعػػانييف سػػباف الجبػػؿ

وسباف الجنوب والسيؿ "
( )6وصي سفر القضا ا صحاح الثامف ع ر " صأما ىػـ صقػد أخػذوا مػا صػن ميخػا والبػاىف الػذي
لو وجآ وا إلى اليش إلى عب مستريح مطم ف صضربوىـ بحػد السػيؼ وأحرقػوا المدينػة بالنػار ولػـ
يبف مف ينقذ نيا بعيدة عف صػيدوف ولػـ يبػف ليػـ أمػر مػ إنسػاف وىػي صػي الػوادي الػذي لبيػت
رحوب صبنوا المدينة وسبنوا بيػا ودعػوا اسػـ المدينػة داف باسػـ داف أبػييـ الػذي ولػد سػ ار يؿ ولبػف

اسـ المدينة أوال  :اليش "

()1

( )7وصػػي صػػمو يؿ ا وؿ " وخػػرج إس ػ ار يؿ للقػػا الفلسػػطينيف للحػػرب ونزل ػوا عنػػد حجػػر المعونػػة ا
وأمػػا الفلسػػطينيوف صنزلػوا صػػي أصيػػؽ واصػػطؼ الفلسػػطينيوف للقػػا إسػ ار يؿ وا ػػتببت الحػػرب صانبسػػر

إس ار يؿ أماـ الفلسطينييف وضربوا مف الصؼ صي الحقؿ نحو أربعة آالؼ رجؿ "

()2

( )8وصػػي التبػػويف إصػػحاح  " : 34صحػػدث صػػي اليػػوـ الثالػػث إذ بػػانوا متػػوجعيف أف ابنػػي يعقػػوب
معوف والوي أخوي دينة أخذا بؿ واحد منيما سيفو وأتيا على المدينة بأمف وقتب بػؿ ذبػر وقػتب

حمور و بيـ ابنو بحػد السػيؼ نيػـ بخسػوا أخػتيـ ا ػنميـ وبقػرىـ وبػؿ مػا صػي المدينػة ومػا صػي

الحقؿ أخذوه "

( )9وصي سفر التبويف إصحاح  " : 14صلما سم إبراـ أف أخاه سبي جر لمانو المتمرنيف ولداف
بيتو ثبث ما ة وثمانية ع ر وتبعيـ إلى داف وانقسـ علػييـ لػيب ىػو وعبيػده صبسػرىـ وتػبعيـ إلػى

حوبػػة التػػي عػػف ػػماؿ دم ػػؽ واسػػترج بػػؿ ا مػػبؾ واسػػترج لوطػػا أخػػاه أيضػػا وأمببػػو والنسػػا
أيضا وال عب "

( )10وصي سفر العدد إصحاح  21أعداد  " 35 : 21صقاؿ الرب لموسى ال تخػؼ منػو نػي قػد
دصعتو إلى يدؾ م جميػ قومػو وأرضػو صتفعػؿ بػو بمػا صعلػت بسػيحوف ملػؾ ا مػورييف السػابف صػي
حب وف صضربوه وبنيو وجمي قومو حتى لـ يبؽ ليـ ارد وملبوا أرضو "

( )11وصػػي سػػفر العػػدد إصػػحاح  " : 25ثػػـ بلػػـ الػػرب موسػػى قػػا ب ضػػايقوا المػػديانييف واضػربوىـ
نيـ ضايقوبـ بمبايدىـ التي بادوبـ بيا "

( )1سفر القضا ا صحاح الثامف ع ر
( )2سفر صمو يؿ ا وؿ ا صحاح الراب

( )12وتطالعنػػا التػػوراة ا أف اهلل قػػد أمػػر موسػػى عليػػو السػػبـ أف ي ػػف حربػػا علػػى أق ػواـ قػػد عبػػدوا
ير اهلل سبحانو وتعالى " وبلـ الرب موسػى صػي عربػات مػوآب علػى أردف أريحػا قػا ب  :بلػـ بنػي

إسػ ار يؿ وقػؿ ليػـ إنبػـ عػابروف ا ردف إلػى أرض بنعػاف صتطػردوف بػؿ سػباف ا رض مػف أمػامبـ
وتمحوف جمي تصاويرىـ وتبيدوف بؿ أصناميـ المسبوبة وتخربوف جمي مرتفاعاتيـ"

()1

( )13و ػػبيو بػػو مػػا ورد صػػي سػػفر صػػمو يؿ إصػػحاح  " 17صقػػاؿ داود للفلسػػطيني أنػػت تػػأتي إلػػي
بسيؼ وبرمح وبترس ا وأنا آتي إليػؾ باسػـ رب الجنػود إلػو صػفوؼ إسػ ار يؿ الػذيف عيػرتيـ ......

صتعلـ بؿ ا رض أنو يوجد إلو س ار يؿ "
( )14وص ػ ػػي س ػ ػػفر ص ػ ػػمو يؿ ا وؿ إص ػ ػػحاح  " : 23ص ػ ػػذىب داود ورجال ػ ػػو إل ػ ػػى قعيل ػ ػػة وح ػ ػػارب
الفلسطينيف وساؽ موا ييـ وضربيـ ضربة عظيمة وخلص داود سباف قعيلة "

( )15صػػي سػػفر المزاميػػر المزمػػور  18يسػػبح داود الػػرب ويمجػػده نػػو يعطيػػو القػػوة علػػى محاربػػة
أعدا و  " :الذي يعلـ يدي القتاؿ صتحنى بذراعي قوس مف نحاس "

( )16ىذه بعض مف حروب بني إس ار يؿ التي سجلتيا نصوص بتبيـ وأسفارىـ ا صمفيوـ الحرب
والقتػػاؿ ا لػػيس مفيومػػا برييػػا مػػف وجيػػة النظػػر التوراتيػػة ا وبأنيػػا حػػروب مسػػتمدة مػػف ال ػريعة
الدينية التوراتية ا وىي بانت دا ما تتـ بمباربة الرب ومعونتو وبأف الرب ػ حسب تعبير التوراة قػد

استؿ سيفو مف مده صب يرج

()2

( )1سفر العدد ا صحاح الثالث والثبثوف
( )2حزقياؿ إصحاح 21

الحرب في المهد الجديد:
وبذلؾ نرى ا نجيؿ لـ ييمؿ الببـ عف الحروب بالبلية ا بؿ جا نص واضح صريح ا

ال يحتمؿ التأويؿ وال التحريؼ يقرر أف المسيحية علػى الػر ـ مػف وداعتيػا وسػماحتيا التػي تمثلػت
صي النص ال يير " مف ضربؾ على خدؾ ا يمػف صػأدر لػو ا يسػر" ػ أال أنيػا ت ػير إلػى أف السػيد

المسيح عليو السبـ قد يحمؿ السػيؼ ويخػوض مػار القتػاؿ إذا دعتػو الظػروؼ لػذلؾ ل صجػا صػي
ا نجيؿ على لساف السيد المسيح :
" ال تظنوا أني ج ػت رسػي سػبما علػى ا رض ا مػا ج ػت رسػي سػبما ا بػؿ سػيفا ا
صإني ج ت جعؿ ا نساف على خبؼ م أبيو والبنت مػ أميػا والبنػة مػ حماتيػا وىبػذا يصػير

أعدا ا نساف أىؿ بيتو "

()1

ولعلنػػا نبحػػظ الت ػػابو الببيػػر بػػيف ىػػذه المقولػػة وحػػديث الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ " :
بعثت بالسيؼ بيف يدي الساعة حتى يعبد اهلل وحده " رواه أحمد وأبو داود .
مما سبؽ يتبيف لنا واضحا وجليػا أف الحػرب والقتػاؿ سػنة بونيػة سػرت صػي ا مػـ جميعػا ا
ولـ نر صي تارين ا مـ أمػة خلػت مػف حػروب وقتػاؿ ورأينػا مػف اسػتعراض البتػب المقدسػة ػ التػوراة
وا نجيؿ ػ انو سنة رعية لـ تخؿ ريعة مػف ال ػ ار السػماوية السػابقة علػى ا سػبـ مػف تقريػره

والقياـ بو بما مر .
لقد باف ىذا القدر باصيا صي إثبات أف محمدا صلى اهلل عليو وسلـ سا ر على سنف مف
سبقو مف ا نبيا ا وأف الجياد لتقرير الحؽ والعدؿ مما يمدح بو ا سبـ ال مما بو ي اف ا وأف

ما ىو جواب ليـ صي تبرير ىذه الحروب وسفؾ الدما باف جوابا لنا صي م روعية ما قاـ بو

النبي صلى اهلل عليو وسلـ مف القتاؿ والجياد  .ولن رع اآلف صي تتميـ بقية جوانب البحث مما
يزيؿ ال بية ويقيـ الحجة ويقط الطريؽ على ىؤال الم ببيف ا صنتبلـ عف زوات النبي صلى

اهلل عليو وسلـ امميديف لذلؾ بالحالة التي بانت علييا الجزيرة العربية مف حروب وقتاؿ وسفؾ
للدما

تفو ا سباب وأقليا أنا ا حتى يبدو للناظر أف القتاؿ باف ريزة متأصلة صي نفوس

ىؤال ال تحتاج إلى قوة إقناع أو استنفار .

( )1إنجيؿ متى ا صحاح العا ر آية 36 : 34

الحرب عند المرب قبل اإلسالم :
سػػجلت بتػػب التػػارين وا دب العربػػي مػػا ا ػػتير وعػػرؼ بأيػػاـ العػػرب ا وىػػي عبػػارة عػػف

مجموعػػة مػػف المبحػػـ القتاليػػة التػػي ن ػػبت بػػيف العػػرب قبػػؿ مبعػػث النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ ا
وليس يعنينا سرد ىذه المبحـ وتفاصيليا ولبف الذي يعنينا ىنا اف نقؼ على بعض الجوانب التي
تصلح للمقارنة ( ا سباب ػ الزمف المستمرؽ ػ االثار التي خلفتيا ىذه الحروب )

قاؿ العبمػة محمػد امػيف البمػدادي  " :اعلػـ أف الحػروب الواقعػة بػيف العػرب صػي الجاىليػة

أبثػػر مػػف أف تحصػػر ومنػػو عػػدة وقػػا
على سبيؿ ا جماؿ "

()1

م ػػيورة اليتس ػ ىػػذا الموض ػ لػػذبرىا ولنػػذبر بعضػػا منيػػا

وقد ذبرت بتب التوارين أياما للعرب ير ذلؾ (البسوس ػ وداحس والمب ار ػ يوـ النسار

ػ يػوـ الجفػار ػ يػوـ الفجػار ػ يػوـ ذي قػار ػ يػوـ ػعب جبلػة ػ يػوـ رحرحػاف  .......إلػن ) والمتأمػؿ
صي ىذه المبحـ وا ياـ يرى أف الحماسة ال ديدة والعصبية العميا وعدـ االبتراث بعواقب ا مور
وال ػجاعة المتيػورة التػي ال تتسػـ بالعقػؿ بانػت ىػي الوقػود المحػرؾ ليػذه الحػروب ىػذا صضػب عػف

تفاىػػة ا سػػباب التػػي قامػػت مػػف اجليػػا ىػػذه المجػػازر ا والمػػدة الزمانيػػة الطويلػػة التػػي اسػػتمرت صػػي
بعضيا ع رات السنيف واالثػار الرىيبػة التػي خلفتيػا ىػذه الحػروب ا وعلػى الػر ـ مػف أننػا لػـ نقػؼ
على إحصا دقيؽ لما خلفتو ىذه الحروب إال أف البلمات التي قيلت صي وصؼ آثارىا مف الفنػا

والخ ػراب وتيػػتـ ا طفػػاؿ وترمػػؿ النسػػا  ....إلػػن لتوقفنػػا علػػى مػػدى مػػا أحدثتػػو الحػػرب صػػي نفػػوس
النػػاس مػػف اليػػأس وال ػػؤـ ا ويصػػؼ لنػػا ال ػػاعر زىيػػر بػػف أبػػي سػػلمى طرصػػا مػػف ذلػػؾ صػػي معلقتػػو
الم يورة وىو يخاطب الساعيف للسبـ بيف عبس وذبياف :
تداربتما عبسا وذبياف بعدما

تفانوا ودقوا بينيـ عطر من ـ

صيػػو يقػػوؿ للسػػاعيف للسػػبـ  :أنبمػػا بتحملبمػػا ديػػات الحػػرب مػػف مالبمػػا ا أنقػػذتما عبسػػا

وذبياف بعدما يأسوا ا ودقوا بينيما عطر من ـ ا ومن ـ ىو اسـ المرأة بانت تبيػ العطػر يضػرب
بيا المثؿ صي الت آؤـ ا دليؿ على عظـ اليأس الذي أصاب نفوس الناس مف انتيا ىذه الحرب .

()2
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ىذه إطبلة سريعة ومختصرة على الحروب وأسبابيا لدى العرب قبؿ ا سبـ واآلف ن رع

صػػي البػػبـ علػػى ت ػري الجيػػاد صػػي ا سػػبـ ثػػـ نتب ػ ذلػػؾ بتحليػػؿ موثػػؽ لمػػزوات النبػػي صػػلى اهلل
عليو وسلـ .
الجهاد في شرعة اإلسالم :
لمػػا اسػػتقر النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ بالمدينػػة وأسػػس حبومتػػو النبويػػة بيػػا ا بعػػد ثبثػػة
ع ػػر عام ػػا م ػػف ال ػػدعوة إل ػػى اهلل وتحم ػػؿ ا ذى والع ػػذاب ص ػػي س ػػبيؿ ذل ػػؾ تخللتي ػػا ث ػػبث ىجػ ػرات
جماعيػػة ببيػرة ػ ىاجػػت ثػػا رة قػريش وحقػػدوا علػػى رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ لمػػا أحػػرزه مػػف
اسػتقرار ونجػاح ليػذه الدولػة الوليػدة ػ دوف ظلػـ أو اسػتبداد أو سػفؾ للػدما ػ ولػذلؾ صقػد بػاف صػلى

اهلل عليػ ػػو وسػ ػػلـ مقصػ ػػودا بالقتػ ػػؿ ا إذ لػ ػػيس معق ػ ػوال أف تنػ ػػاـ أعيػ ػػنيـ علػ ػػى ىػ ػػذا التقػ ػػدـ والنمػ ػػو ا
ومصالحيـ قا مة على الزعامة الدينية صي جزيػرة العػرب ا وىػذه الدولػة الجديػدة قا مػة علػى أسػاس

ديني ربما يبوف سببا صي زواؿ ىذه الزعامة الدينية الوثنية الموروثة  .واذا باف ا سبـ دينا بلمت
الميوؿ السلمية صيو مداىا صي قولو تعالى " صاصػفح عػنيـ وقػؿ سػبـ " إال إف الميػوؿ السػلمية ال
تتس لمن القا ميف بيذا الديف الجديد مف الدصاع عف أنفسيـ وعف ديػنيـ الػذي أنزلػو اهلل لانسػانية

بآصة ا صي عالـ يضي صيو الحؽ والعدؿ إف لػـ يبػف ليمػا قػوة تحمييمػا ا صبػاف المنػاص مػف مػف
السماح للمسلميف بحماية أنفسيـ ودينيـ بالسبح الذي ي يره خصوميـ صي وجوىيـ ا ولذلؾ باف
التعبير بقولو تعالى

" أذف للػػذيف يقػػاتلوف بػػأنيـ ظلم ػوا واف اهلل علػػى نصػػرىـ لقػػدير الػػذيف أخرج ػوا مػػف ديػػارىـ

بمي ػػر ح ػػؽ إال أف يقول ػ ػوا ربن ػػا اهلل ولػ ػوال دص ػ ػ اهلل الن ػػاس بعض ػػيـ ب ػػبعض لي ػػدمت صػ ػوام وبي ػ ػ
وصلوات ومساجد يذبر صييا اسـ اهلل بثي ار ولينصرف اهلل مف ينصره إف اهلل لقوي عزيز "

أقوؿ باف التعبيػر بػا ذف الػذي يػدؿ علػى المنػ قبػؿ نػزوؿ االيػة يػدؿ علػى طػرو القتػاؿ

صي ا سبـ وأنو ظؿ ممنوعا طيلة العيد المبي وبعضا مف العيد المدني .

(ىػػذا ولػػـ يمفػػؿ ا سػػبـ حتػػى صػػي ىػػذا المػػوطف ػ مػػوطف الػػدصاع عػػف الػػنفس والػػديف ػ أف

ينصػػح تباع ػػو بعػػدـ الع ػػدواف ل ف الموض ػػوع حمايػػة ح ػػؽ ال موض ػػوع انتقػػاـ وال ػػفا حػػ اززات
الصػػدور ا وىػػذا مػػف ممي ػزات الحبومػػة النبويػػة صػػإف القػػا ـ علييػػا مػػف نبػػي يبػػوف بػػالجراح يض ػ

م ػرطو حيػػث يوجػػد الػدا الست صػػالو ا مػ عػدـ المسػػاس با عضػػا السػليمة ا ومقصػػده اسػػتبقا

حيػػاة الم ػريض ال قتلػػو ا والعػػالـ بلػػو صػػي نظػػر الحبومػػة النبويػػة ػػخص م ػريض تعمػػؿ السػػتدامة
وجػػوده سػػليما قويػػا  ....إف طبيعػػة ىػػذا العػػالـ مبنيػػة علػػى التػػداص والتمالػػب لػػيس صيمػػا بػػيف النػػاس
صحسب ا ولبف صيما بينيـ وبيف الوجود المحيط بيـ ا وبػيف بػؿ صػرد والعوامػؿ المتسػلطة عليػو مػف

نفس ػػو وال أظ ػػف أف قار ػػا م ػػف ق ار ن ػػا يجي ػػؿ الن ػػاموس ال ػػذي ابت ػػفو داروف وروس ػػؿ والس ودعػ ػواه
ناموس تنازع البقا وبنوا عليو بؿ تطور أصاب ا نواع النباتية والحيوانية وا نساف أيضا )

()1

" ألـ تر بيؼ تصدى خصػوـ الػديف النصػراني للمسػيح ومػا بػاف يػدعو إال للصػبح والسػبـ حتػى
إنيـ استصدروا أم ار بصلبو صنجاه اهلل منيـ ا ومػا ازلػوا بالػذيف اتبعػوه يضػطيدونيـ ويقتلػونيـ حتػى

مضػػت ثبثػػة قػػروف وىػػـ م ػػردوف صػػي ا رض ال تجمعيػػـ جامعػػة ا إلػػى أف حمػػاىـ مػػف أعػػدا يـ
السيؼ على يد ا مبراطور قسطنطيف الذي أعمؿ السيؼ صي الوثنييف مػف أعػدا يـ  .......أصيريػد
مثيػػرو ىػػذه ال ػػبية أف يقػػوـ ديػػف علػػى يػػر السػػنف الطبيعيػػة صػػي عػػالـ مبنػػي علػػى سػػنف التػػداص

والتمنازع واستخداـ القوة الحيوانية لطمس معالـ الحؽ ودؾ صروح العدؿ "

" يقػػوؿ المعترضػػوف  :ومػػاذا أعػػددتـ مػػف حجػػة حػػيف تجم ػ ا مػػـ علػػى إبطػػاؿ الحػػروب
وحسـ منازعاتيا عف طريؽ التحبيـ ا وىذا قرآنبـ يدعوبـ إلى الجياد وحثبـ علػى االستبسػاؿ صيػو

؟

نقوؿ  :أعددنا ليذا العيد قولو تعالى  " :واف جنحوا للسلـ صاجنح ليا وتوبؿ علػى اهلل إنػو

ىو السمي العليـ " ا نفاؿ ػ61

"ىذه حبمة بالمة مف القرآف ا بؿ ىذه معجزة مف معجزاتو الخالػدة ا وىػي أدؿ دليػؿ علػى

أنو لـ ي رع الحرب لذاتيا ف ولبف نيا مف عوامؿ االجتماع التػي البػد منيػا مػا داـ ا نسػاف صػي
عقليتو ونفسيتو المأثورتيف عنو ا ير أنو لـ ينؼ أف يحػدث تطػور عػالمي يتفػؽ صيػو علػى إبطػاؿ

الحػػرب صصػػرح بيػػذا الحبػػـ قبػػؿ حدوثػػو ليبػػوف حجػػة ىلػػو مػػف ناحيػػة ا وليػػدؿ علػػى أنػػو ال يريػػد
الحرب لذاتيا مف ناحية أخرى ا ولو باف يريدىا لذاتيا لما نوه ليذا الحبـ "

()2

ثانيا :نظرة تحميمية لغزوات النبي صمى اهلل عميه وسمم :
إذا تتبعنػػا ىػػذه المػػزوات وقسػػمناىا حسػػب الطوا ػػؼ التػػي ضػػمتيا ا أمبننػػا التعػػرؼ علػػى
القبا ػػؿ التػػي حػػدثت معيػػا ىػػذه المعػػارؾ وىػػي بػػاآلتي  ( :يوجػػد مػ البحػػث مرصػػؽ بأسػػما وأنسػػاب
القبا ؿ التي حاربيا أو حاربت النبي صلى اهلل عليو وسلـ وىو يوضح صحة انتسػاب ىػذه القبا ػؿ

جميعا إلى مضر جد النبي صلى اهلل عليو وسلـ )
( )1السيرة المحمدية تحت ضو العلـ والفلسفة لمحمد صريد وجدي ص 164ا 163بتصرؼ
( )2السيرة النبوية لمحمد صريد وجدي  165ا 166

ونسػػتطي مػػف خػػبؿ ىػػذا التتبػ أف نقػػوؿ أف ىػػذه القبا ػػؿ بانػػت بليػػا تنتسػػب إلػػى مضػػر وىػػو جػػد

النبي صلى اهلل عليو وسلـ ا وعلى حد تعبير العبمة المنصورفوري صي بتابو " رحموة لمموالمين"

بانت نتيجة ضب إخوتو مف أجداده ا أمػا الييػود صقػد بػانوا مػ قػريش حسػب معاىػدتيـ معيػـ ا
وبػػذلؾ ظيػػر جليػػا أف المػػزوات والس ػرايا التػػي خاضػػيا أو أرسػػليا النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ ا
بانت موجيػة صػي نطػاؽ ضػيؽ ىػو نسػؿ مضػر ا صػب يمبػف أف يقػاؿ حين ػذ  :إف النبػي صػلى اهلل

عليػػو وسػػلـ قػػد أ ػػعؿ نػػار الحػػرب ضػػد العػػرب جميعػػا أو أنػػو خػػاض الحػػروب ب ػراه النػػاس علػػى

اعتناؽ ا سبـ ا ولو باف ا مر بما يقولوف لوقعػت حػرب عدوانيػة أو دصاعيػة ضػد أي قبيلػة مػف
م ات القبا ؿ العربية ا وىذه الحقيقة تحتاج إلػى مزيػد مػف التعمػؽ والتحليػؿ صػي بعػض خصػا ص
القبا ػؿ العربيػة ل إذ قػد يقػوؿ قا ػؿ أو يعتػرض معتػرض  :إف ىػذا الػذي توصػلنا إليػو بالبحػث ػ أال
وىو انحصار القتاؿ م المضرييف ػ لـ يحػدث إال اتفاقػا ا ػ صػدصة ػ وا مػور االتفاقيػة التػدؿ علػى
ئ وال يسػتخرج منيػا قػانوف بلػي نحبػـ بػو علػى جيػاد النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلـ ا إذ بػاف مػف

الممبف أف يقاتؿ النبي صلى اهلل عليو وسلـ ربيعة بدال مف مضر ا أو يقاتؿ ربيعة ومضر معا ا
أو يقاتؿ القحطانية بدال مف العدنانية أو يقاتليما معااوىبذا
ذلػػؾ أف المتوق ػ أف تزيػػد ا لفػػة والمػػودة بػػيف أص ػراد وقبا ػػؿ الجػػد الواحػػد ال أف ت ػػتعؿ نػػار الحػػرب
والقتاؿ بينيـ صما الذي عبس ىذا التوق وقلب ا مر رأسا على عقب ؟!
ولاجابة على ىذه ال بية نقوؿ :
باف مف أ ير ا مثلة العربية المثؿ الم ػيور " انصػر أخػاؾ ظالمػا أو مظلومػا " وقػد بػاف العػرب

يطبقػوف ىػذا المثػؿ تطبيقػا حرصيػا ػ دوف ىػذا التعػديؿ الػذي أضػاصو ا سػبـ عليػو ػ صبػانوا ينصػروف

إخػوانيـ وبنػي أعمػاميـ نصػ ار حقيقيػا علػى بػؿ حػاؿ صػي صػوابيـ وخطػ يـ وعػدليـ وظلميػـ ا واذا
دخلت قبيلتاف منيـ صي حلؼ باف لبؿ صرد مف اصراد القبيلتػيف النصػرة علػى أصػراد القبيلػة ا خػرى ا

وىذا الحلؼ قد يعقده ا صراد وقد يعقده رؤسا القبا ؿ وا مر واحد صي الحاليف .

بينما ىـ بذلؾ صي بني أبييـ وصي حلفا يـ ا إذ بؾ تراىـ حينما تت عب البطوف قػد نػاصس بعضػيـ

بعضػػا صػػي ال ػػرؼ والثػػروة ا صتج ػػد القبا ػػؿ الت ػػي يجمعيػػا أب واحػػد ب ػػؿ واحػػدة ق ػػد وقفػػت ختي ػػا
بالمرصػػاد تنتيػػز الفرصػػة للمػػض منيػػا واالسػػتيب علػػى م ػوارد رزقيػػا وتػػرى العػػدا قػػد بل ػ منيػػا
الدرجػػة التػػي ال تطػػاؽ ا بمػػا بػػاف بػػيف بطنػػي ا وس والخػػزرج ا وبػػيف عػػبس وذبيػػاف ا وبػػيف ببػػر
وتملب ابني وا ؿ ا وبػيف عبػد ػمس وىا ػـ ا  .....إلػن صبانػت روح االجتمػاع سػا دة بػيف القبيلػة

الواحدة ا تزيدىا العصبية حياة ونموا ا وبانػت مفقػودة تمامػا بػيف القبا ػؿ المختلفػة ل صبانػت قػواىـ
متفانية صي قتاليـ وحروبيـ ونزاعاتيـ .

وقد علؿ ال ين محمد الخ ري بؾ ىذه الحقيقة العجيبة بأمريف :
األمووور األول  :التنػػاصس صػػي مػػادة الحيػػاة بػػيف بنػػي ا ب الواحػػد إذ أف حيػػاتيـ بانػػت قا مػػة علػػى

المراعي التي يسيموف صييا أنعاميـ ا والمناىؿ التي منيا ي ربوف .

األمر الثاني  :تنازع ال رؼ والرياسة ا وأبثر ما يبوف ذلؾ إذا مات أببر ا خوة ولو ولد صػالح
ف يبػػوف موضػ أبيػػو ا صينػػازع أعمامػػو رياسػػة الع ػػيرة وال يسػػلـ احػػد منيمػػا لرخػػر ا وقػػد يفػػارؽ

ر يس أحد البيتيف الديار مضم ار صي نفسو ما صييا مف العػداوة والبمضػا وقػد يبقيػا متجػاوريف وصػي
ىذه الحالة يبوف التناصر أ د بما باف الحاؿ بيف ا وس والخزرج مف المدينػة ا وبػيف ىا ػـ وأميػة

مػػف مبػػة وبػػيف عػػبس وذبيػػاف مػػف قػػيس وبػػيف ببػػر وتملػػب مػػف ربيعػػة  .ومتػػى وجػػد النفػػور بػػيف

جمػػاعتيف أو بػػيف خصػػيف ال يحتػػاج ػػبوب نػػار الحػػرب بينيمػػا إلػػى أسػػباب قويػػة بػػؿ إف أيسػػر
النػزاع بػػاؼ لن ػػوب نػػار الحػػرب وتيػػتـ ا طفػػاؿ وتػػأيـ النسػػا ل لػػذلؾ بانػػت الجزيػرة العربيػػة دا مػػة

الحروب والمنازعات.

()1

ىػػذه الحقيقػػة التػػي توصػػلنا إلييػػا ػ وىػػي أف نػػار الحػػرب س ػريعة الن ػػوب بػػيف أبنػػا ا ب أو الجػػد

الواحػد ػ تػدعـ مػا توصػلنا إليػو مػف أف الحػرب إنمػا بانػت نتيجػة ضػب إخوتػو مػف أجػداده ا واذا
بػاف الخػػبؼ محصػػو ار صػي السػػببيف السػػابقيف ا صػػأي سػبب ىػػو الػػذي أجػػج نػار الميػرة والحقػػد علػػى
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلـ ؟ ىؿ السػبب ىػو التنػاصس صػي مػادة الحيػاة الػدنيا ا أـ الخػوؼ مػف

انت ازع ال رؼ والسيادة التي تؤوؿ إلى النبي صلى اهلل عليو وسلـ إذ ىـ أذعنوا لو بالرسػالة والنبػوة
؟
أما عف السبب ا وؿ صليس واردا على ا طبؽ ا صلقد ضػرب بفػار مبػة حصػا ار تجويعيػا
علػػى رسػػوؿ اهلل وعلػػى بنػػي ىا ػػـ وبنػػي عبػػد المطلػػب ا صانحػػازوا إلػػى

ػػعب أبػػي طالػػب ثػػبث

سنوات باملة ا عا وا صييا الجوع والحرماف ما ال يخطر بباؿ ا حتى إنيـ مف دة الجوع قد أبلوا
ورؽ ال جر وباف يسم مف بعيد ببا أطفػاليـ وأنػيف ػيوخيـ ا ومػ ذلػؾ صقػد التػزـ النبػي صػلى

اهلل عليػػو وسػػلـ الصػػبر والثبػػات ا ولػػـ يػػأمر أصػػحابو أف ي ػػنوا حربػػا أو قتػػاال لفػػؾ ىػػذا الحصػػار ا

والخبيػر يعلػػـ مػا الػػذي يمبػف أف يفعلػػو الجػوع بػػالنفس الب ػرية ا إف لػػـ يصػحبيا نػػور مػف وحػػي أو
ثبات مف إيماف .

( )1تارين الدولة ا موية ال ين محمد الخضري بؾ  32ا  33ط دار القلـ بيروت .

باف السبب الثاني إذف بفيب بإ عاؿ ىذه النار صي قلػوب ىػؤال وعلػى حػد تعبيػر ا سػتاذ

العبمػة محمػد صريػد وجػدي " بػاف ػ النبػي ػ مقصػودا بالقتػؿ مػف قػريش ا ولػيس يعقػؿ أف تممػض
قػريش عينيػػا ومصػػلحتيا الحيويػػة قا مػػة علػػى زعامػػة الػػديف صػػي الػػببد العربيػػة ا وعػػف قيػػاـ زعامػػة

أخػػرى صػػي الػػببد بيثػػرب يصػػبح مناصسػػا ـ القػػرى ا وربمػػا بزىػػا سػػلطانا علػػى العقػػوؿ ا وبػػر علػػى
قػريش صأبػػاد خضػ ار ىا وسػػلبيا حقيػػا المػػوروث "

()1

ا والػػذي يؤيػػد ىػػذا ويقويػػو ذلػػؾ الحػوار الػػذي

دار بػػيف ا خػػنس بػػف ػريؽ وبػػيف أبػػي جيػػؿ ل إذ قػػاؿ لػػو ا خػػنس  :يػػا أبػػا الحبػػـ مػػا أريػػؾ صيمػػا
سػمعت مػف محمػػد ؟ ػ يعنػي القػرآف ػ صقػػاؿ مػا سػمعت ؟ تنازعنػػا نحػف وبنػو عبػػد منػاؼ ال ػػرؼ ا
أطعموا صأطعمنا ا وحملوا صحملنا ا وأعطوا صأعطينا ا حتى إذا تجاثينا على الربب ا وبنا بفرسي

رىاف قالوا منا نبي يأتيو الوحي مف السما ا صمتى ندرؾ ىذا ؟! واهلل ال نػؤمف بػو أبػدا وال نصػدقو
.
ليست الصدصة إذف وال محض االتفاؽ ىما اللذاف دصعا النبي صلى اهلل عليو وسلـ لقتاؿ ا
أبنػػا أجػػداده مػػف مضػػر دوف ربيعػػة أو يرىمػػا مػػف العػػرب ا بػػؿ الطبيعػػة العربيػػة المتوثبػػة دا مػا ا
لمف ينازعيا ال رؼ والسيادة مف أبنا ا ب الواحد ػ على ما بيناه آنفا ػ بانت ىي السبب الر يسي

ال تعاؿ ىذه الحروب ولوالىا لمػا اضػطر صػلى اهلل عليػو وسػلـ للقتػاؿ بعػد ثبثػة ع ػر عامػا مػف

الدعوة والصبر تخلليا مف الم اؽ والعنت ما اهلل بو عليـ .
وثمػػة أمػػر آخػػر ينبمػػي ا

ػػارة إليػػو ا يتعلػػؽ باآلثػػار الناجمػػة عػػف ىػػذا القتػػاؿ ا مػػف حيػػث

أعػداد القتلػى التػي نجمػػت عػف ىػذه المػزوات والجػػدوؿ اآلتػي يعطينػا صػورة بيانيػػة عػف ىػذه اآلثػػار

باآلتي

()2

:

( )1السػ ػػيرة المحمديػ ػػة تحػ ػػت ضػ ػػو العلػ ػػـ والفلسػ ػػفة ا سػ ػػتاذ محمػ ػػد صريػ ػػد وجػ ػػدي  162ط اليي ػ ػػة

المصرية العامة للبتاب .

( )2اعتمدنا الجػدوؿ الػذي ذبػره ا سػتاذ أحمػد ػلبي صػي بتابػو ا سػبـ والقتػاؿ ص  12ط اليي ػة

العامة للبتاب .

الغزوة

شهداء المسممين

قتمى المشركين

بدر

14

70

أحد

70

22

الخندؽ

6

3

بنو المصطلؽ

المالحظة

3

خيبر

19

ػ

مؤتو

14

14

حنيف

4

الطا ؼ

12

لـ يدخؿ الييود صي ىذه ا حصا ية ف

ليـ حبما آخر بسبب خيانتيـ ا صيـ قتلوا
بنا على حبـ قضا ي ا ال بسبب
الحرب .

تبوؾ
139

المجموع

112

 251مف الجانبيف

وبعد صقد بدا للناظريف واضحا وجليا أف ا سبـ متمثب صي خص رسوؿ اهلل صلى اهلل

عليو وسلـ أبعد ما يبوف عف حمؿ الناس على اعتناؽ ا سبـ بالسيؼ ا وىو الذي قاؿ صلى

اهلل عليو وسلـ عدا و بعدما قدر علييـ  " :اذىبوا صأنتـ الطلقا " ىبذا دوف رط أو قيد ا
أقوؿ حتى دوف ا تراط ا سبـ .
والنتائج الحقيقية :
()1

تحويؿ العرب الوحوش إلى عرب متحضريف ا والعرب الملحديف الوثنييف إلػى عػرب
مسلميف موحديف .

()2

القضػػا علػػى أحػػداث السػػلب والنيػػب وتعزيػػز ا مػػف العػػاـ صػػي بػػبد تفػػوؽ مسػػاحتيا

()3

إحبؿ ا خوة والروحانية محؿ العداوة والبمضا .

مساحة صرنسا بضعفيف

إثبات ال ورى مباف االستبداد .

()4

(.)1

ىػػذا وقػػد وضػ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ ضػوابط وقيػػود بػػاف مػػف ػػأنيا أف تحػػدد

وظيفة الجياد صي ن ر ا سبـ صي ربوع المعمورة ا دوف سفؾ للدما ما اسػتطعنا إلػى ذلػؾ سػبيب
.
ومف ىذه الضوابط قولو تعالى ":واما تخاصف مف قوـ خيانة صانبذ إلػييـ علػى سػوا إف اهلل ال يحػب
الخا نيف"

()2

صإف باف بيف المسلميف والبفار عيد أو أماف صب يجوز للمسلميف المدر حتى ينقضي ا مد ا صػإف

خػاؼ المسػلموف مػػف أعػدا يـ خيانػػة بػأف ظيػػر مػف قػ ار ف أحػواليـ مػا يػػدؿ علػى خيػػانتيـ مػف يػػر
تص ػريح مػػنيـ والخيانػػة ا صحين ػػذ يخبػػرىـ المسػػلموف أن ػػو ال عيػػد بيننػػا وبيػػنبـ حتػػى يسػػتوي عل ػػـ

المسلميف وعلـ أعدا يـ بذلؾ.

ودلت اآلية على أنو إذا وجدت الخيانة المحققة مف ا عدا لـ يحتج أف ينبذ إلييـ عيػدىـ ا نػو

لـ يخؼ منيـ بؿ علـ ذلؾ.

ودؿ مفيػػوـ اآليػػة أيضػػا أنػػو إذا لػػـ يخػػؼ مػػنيـ خيانػػة بػػأف يوجػػد مػػنيـ مػػا يػػدؿ علػػى ذلػػؾ ا أنػػو ال

يجوز نبذ العيد إلييـ ا بؿ يجب الوصا إلى أف تتـ مدتو
أ و ممدالت انتشار اإلسالم :

(.)3

انتشار اإلسالم:

الذي يؤبد على الحقيقة التي توصلنا إلييا ػ وىي أف انت ار ا سبـ باف بالدعوة ال

بالسيؼ ػ أف انت ار ا سبـ صي الجزيرة العربية وخارجيا ا باف وصؽ معدالت متناسبة تماما مف
الناحيتيف البمية والبيفية ا م التطور الطبيعي لحربة الدعوة ا سبمية ا وال يوجد صي ىذه

المعدالت نسب ير طبيعية أو طفرات تدؿ على عبس ىذه الحقيقة حيث :

" يجػػب أف نػربط ب ػػبؿ متبامػػؿ بػػيف بػػدايات ا صػػالة صػػي العلػػوـ والتبنولوجيػػا الطبيعيػػة ا سػػبمية
خاصػػة ا وبػػيف نسػػبة المسػػلميف وحػػديثي ا سػػبـ إلػػى نسػػبة رجػػاؿ العلػػـ والمعرصػػة مػػف المسػػلميف

) رمحة للعاملني )464

1

) األنفال اآلية )55
) تفسري ابن كثري )321 / 2
2

3

وحػػديثي ا سػػبـ باالزديػػاد البمػػي والبيفػػي صػػي عػػدد ومعػػدؿ المسػػلميف بػػيف سػػباف الػػببد المسػػلمة
آنػذاؾ ويجػب أف نبحػظ حقيقػة أف نمػو العلػوـ ا نسػانية  /االجتماعيػة ا سػبمية الحديثػة أو نمػػو

الثقاصة ا يدولوجية ا سبمية عامة قد حدث صي مستيؿ القرف ا وؿ اليجري  /الساب الميبدي ا
مما حقؽ زخما صي القرف الثاني اليجري  /الثامف الميبدي صعلى سبيؿ المثاؿ ا أحدث ىذا إن ػا

م ػػدارس للفب ػػر الق ػػانوني والفلس ػػفي ا س ػػبمي ويج ػػب أف نتع ػػرؼ عل ػػى الفتػ ػرات الزمني ػػة الفاص ػػلة
وتسلسػػليا بػػيف مسػػتيؿ صت ػرة ا بػػداع وا نتػػاج صػػي الثقاصػػة التبنولوجيػػة ا سػػبمية منػػذ القػػرف الثػػاني

اليج ػػري  /الث ػػامف الم ػػيبدي وم ػػا بع ػػده بنتيج ػػة للثقاص ػػة ا يدولوجي ػػة ا س ػػبمية وتعتم ػػد منحني ػػات

الػػدخوؿ صػػي ا سػػبـ صػػي بػػبد صػػارس والع ػراؽ وسػػوريا ومصػػر وا نػػدلس علػػى بعػػض المعلومػػات
والتقييمػػات لػ ػ بوليػػت وأي اسػػتق ار تقريبػػي للجػػدوؿ اآلتػػي يبػػيف عػػدد السػػنوات التػػي اسػػتمرقيا حتػػى

أصػػبح عػػدد المسػػلميف  %5خمسػػة بالما ػػة مػػف مجمػػوع السػػباف أو أقػػؿ ثػػـ  %25ثػػـ  % 50ثػػـ
 %75مػػف مجم ػ السػػباف البلػػي ا ويتما ػػى نمػػو المسػػلميف البمػػي صػػي عػػدد السػػباف م ػ النمػػو
البيفي للثقاصتيف ا يدولوجية والتبنولوجية ا سبميتيف ا وأصبح حديثو ا سبـ الػذيف تثقفػوا تمامػا
بالثقاصة ا يدولوجية ا سبمية قادة صػي الثقػاصتيف ا سػبميتيف اللتػيف بانتػا توحيػديتيف أو متبػانلتيف

تمما على الر ـ مف متطلبات التخصص واالخػتبؼ المتنػامي بػيف الميػف ا وىػذا الجػدوؿ يوضػح

نسبة الػدخوؿ صػي ا سػبـ مػف القػرف ا وؿ اليجػري وحتػى ال اربػ اليجػري  /السػاب وحتػى العا ػر

الميبدي :

السنوات باليجري

صارس (إيراف)

العراؽ

سورية

مصر

ا ندلس

نسبة المسلميف م نياية أوؿ

%5

%3

%2

%2

أقؿ مف %1

ما ة عاـ
السنوات التي صارت النسبة

185

225

275

275

295

صييا %25مف السباف
السنوات التي صارت النسبة

235

280

330

330

355

صييا %50مف السباف
السنوات التي صارت النسبة

280

320

385

385

400

صييا %75مف السباف
* حسبت السنوات منذ عاـ  13قبؿ اليجرة عندما بدأ تنزيؿ القرآف البريـ .
وتوضح معلومات أخرى أف عب بو الجزيرة العربية باف ال عب ا وؿ صي الدخوؿ صي ا سبـ
ا وقد أصبح معظميـ مسلميف صي العقود ا ولى بعد تنزيؿ القرآف البريـ ا وىبذا باف عدد العرب

المسػػلميف يفػػوؽ عػػدد المسػػلميف مػػف يػػر العػػرب صػػي البدايػػة ا وميػػدوا الطريػػؽ للتثػػاقؼ ا سػػبمي

والتعريػػب مػػف أجػػؿ المسػػلميف يػػر العػػرب ا ولػػـ يمػػض وقػػت علػػى ىػؤال صػػي أصػػوليـ مػػف أديػػاف
ومػػذاىب متعػػددة مػػف بػػؿ ا مػػـ والحضػػارات السػػابقة ا بػػاف علػػى ى ػؤال جميعػػا أف يوظف ػوا ب ػػبؿ
موحد عمليات توأمية للتقليد واالبتبار صي وقت واحد وذلؾ حسػب خلفيػاتيـ ا صػلية تحػت التػأثير

الثػػوري والمتحػػوؿ ا بثػػر عمقػػا للفبػػر ا سػػبمي ومؤسسػػاتو ا وقػػاموا عػػف طريػػؽ عمليػػة التنسػػيؽ
المزدوجة بتنقية تراثيـ مف علوـ وتبنولوجيا وصلسفات عصر ما قبؿ القرآف البريـ وذلـ إما بالقبوؿ

الجز ي أو الرصض الجز ي وقاموا بذلؾ باالبتبار مف خبؿ انطبقيـ مف أنظمتيـ الفبرية الحسية
وتػراثيـ صػػي ضػػو القػرآف البػريـ والسػػنة ومػػف ىنػػا ولػػدت العلػػوـ ا سػػبمية والتبنولوجيػػا ا سػػبمية
والحضارة ا سبمية الحديثة متناسبة م ا يدولوجية والرؤية ا سبمية ال املة"()1

( ( )1الفكر اإلسالمي في تطوير مصادر المياه والطاقة د  /سيد وقار أحمد حسيني ـ عالم زاائر في جامعة
ستانفورد  17 : 17ترجمة د  /سمية زكريا زيتوني طبعة  :فصلت للدراسات والترجمة والنشر

ـ Richard W. bulliet, Conversion of Islam and Emergence of a Muslim Society in Iran in Conversion to Islam, ed

).Nehemia Levtzion (New York Holmes & Meier publ ., Inc,1979 ) Pp. 30 - 51, p31 for fig 1.1.

خصائص ذلك االنتشار :

ػ عدـ إبادة ال عوب

ػ جعلوا العبيد حباما .
ػ لـ يفتحوا محابـ تفتيش .

ػ ظؿ الييود والنصارى واليندوؾ صي ببدىـ .
ػ تزاوجوا مف أىؿ تلؾ الببد وبنوا أس ار وعا بت على مر التارين .

ػ ظؿ إقليـ الحجاز ػ مصدر الدعوة ا سبمية ػ صقي ار إلى عصر البتروؿ صي الوقت الذي بانت

الدوؿ االستعمارية تجلب خيرات الببد المستعمرة إلى مرابزىا .

ػ تعرضت ببد المسلميف ل تى أنواع االعتدآت ( الحروب الصليبية ػ االستعباد صي رب إصريقيا ػ
إخراج المسلميف مف ديارىـ صي ا ندلس وتعذيب مف بقي منيـ صي محابـ التفتيش )

ونخلص مف ىذا بلو أف تارين المسلميف نظيؼ وأنيـ يطالبوف خصوميـ با نصاؼ واالعتذارا

وأنيـ لـ يفعلوا ي ا يستوجب ذلؾ االعتذار حتى التارين المعاصر .

