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املدخل

إنَّ انلصَّ األديب يف صدر اإلسالم -كما يف غريه من العصور- لم تقترص قيمته ىلع ما يُويح 

نة للنص يف جانبه  به من إحياءات لغوية وأدبية فقط، تلك اليت تدور حول بعض األلفاظ املكورِّ

ة لغوية  -إن صح اتلعبري- تصلُح أن تمثرِّل استدراكاً أو  اللغوي، وما قد يكون يف بعضها من ِجدَّ

ا من معاٍن جديدة تُضاف إىل تلك  إضافة إىل معجم اللغة العربية، وما قد يكون يف بعِضها أيضاً

املعاين اليت أوحت بها اللفَظة اللغوية يف رحلتها الطويلة عرب القرون املاضية اليت تُمثرِّل ُعمر تراثنا 

اللغوي.

ا كن  ال ينكر أحٌد أنَّ انلصَّ مصدٌر أصيٌل لدلرس املعجيم، بل هو عليه مدار األمر لكه، شعراً

ا ال تطور هل، ولعلَّ من األمثلِة اليت يمكن أن  ذلك انلص أو نرثاًا، وبدونه يصبح ذلك ادلرس عقيماً

ا من  تُبني قيمة انلص األديب يف تزويد كتب املعاجم باأللفاظ املختلفة ومعانيها املتباينِة، أنَّ أحداً

املعجميني الكبار كخلليل بن أمحد واجلوهري وابن فارس وابن منظور وغريهم لم يكن يلدرك أنَّ 

تكراراًا حلرف اهلمزة يف صورة مدٍّ ثم همٍز )آء( يمكن أن يُكورِّن معىن يف اللغة لوال وقوفهم ىلع 

قول زُهري بن أيب ُسلىم))(:

�������وَق َص���ْع���ٍل
َ
نَّ ال�����رَّْح�����َل ِم���ْن���ه���ا ف

َ
ك�������أ

����م����اِن ُج�������ْؤُج�������ُؤهُ ه�����واُء
ْ
����ل م�����َن ال����ظِّ

ْج������َن 
َ
ُذَن������������ْيِ أ

ُ
���م األ

َّ
َص��������كَّ ُم���َص���ل

َ
أ

وآُء َت��������نُّ��������وٌم   ِّ ب�������ال��������ِّ ل������َ�������ُه 

 َ  َوزنِْن َعَع: َشَجٌر، َواِحَدتُُه آَءة. َوِف َحِديِث َجِريٍر: َبنينْ
َ

قال ابُن منظور يف لساِن العرب: آَء ىلَع

 آٍء بوزِن عٍع: ُهَو شجٌر معروٌف، لَينَْس يِف 
َ

مع ىلَع
ُ

رة وآَءة. اآلَءة بَِوزنِْن العاَعة، وت نْلة وَضالَة وِسدنْ نَ

 َهَذا))(. 
َّ

ِ َهمزتني إال
الكالِم اسٌم وقَعت فيِه ألٌف َبنينْ

))(  أبو احلجاج يوسف بن سليمان بن عيىس الشنتمري األندليس، أبو احلجاج )األعلم الشنتمري، ت 476ه(، رشح ديوان زهري بن أيب ُسلىم، 
حتقيق فخر ادلين َقبَاوة، ط. 3 )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، 980)(: 7))-8)).

))( مجال ادلين أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل بن منظور األنصاري الرويفيع األفرييق )ت ))7ه(، لسان العرب، حتقيق أمني حممد 
عبد الوهاب، وحممد صدق العبيدي، ط. 3، مج. ) )بريوت: دار صادر، 994)(: 56)، مادة أوأ.
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وغري ذلك كثري يف تراثنا اللغوي. واليشء نفسه يمكن أن يُقال ىلع القيمِة األدبيِة املنبثَقِة 

املجاز  رأسها  وىلع  املختلفة،  ابلالغة  أسايلب  عرفنا  ـَا  مل األديب  انلصُّ  فلوال  انلص،  خالل  من 

صاحب املساحِة األوسِع من بني آيلاِت اتلوظيف ابلاليغ يف موروثنا األديب. فلوال انلَّصُّ األديب ما 

عرف علماُء اللغة االستَعاَرة يف مثل قول أوس بن حجر)3(:

رْشََط ف��ي��ه��ا َن���ْف���َس���ُه وه����و ُم���ْع���َص���ٌم          
َ
ف��������أ

وتَ�������وك هل  ْس������َب������اٍب 
َ
بَ������أ  َ�َ�������������

ْ
ل
َ
وأ

���َم���ا       
َّ
���خ���ُر ُك ْظ�����َف�����اَره ال���صَّ

َ
����ْت أ

َ
����ل

َ
وق����د أك

���ا  تَ���َوصَّ
َ

َت���َع���ايَ���ا ع��ل��ي��ِه ُط������وُل َم�������ْرق

ا، فيما  ا كن أو نرثاً واألمثلة ىلع ذلك أكرث من أن حتىص، ويه تؤكد قيمة انلص األديب، شعراً

يمكن أن يقدمه من إحياءات كربى، أو زاٍد وفرٍي لدلرس اللغوي أو األديب.

ولكن تبىق بعد ذلك قضية مهمة، ويه ما سنحاول معاجلتها يف هذا ابلحث، ويه أنَّ للنص 

أو عطاءاٌت أخرى يمكن  اللغوية واألدبية - إحياءاٌت أخرى،  األديب - باإلضافة إىل اإلحياءات 

أن نستنبطها من خالل قراءته قراءة حتليلية أو تفصيلية، ويه ما يمكن أن نسميه باإلحياءات 

الفكرية للنص األديب.

وقيمة هذه اإلحياءات الفكرية أنَّها لو صح استنباطها يمكن أن تُسهم يف حل قضايا فكرية 

كربى دار حوهلا اجلدُل طويالاً يف تُراثنا العريب ىلع مدى قرونِه املاضية اليت يه عمر ذلك الرتاث.

إنه توظيٌف للنص األديب، أو باألدق استنطاق للنص األديب، اذلي وصل إيلنا عن األقدمني 

من خالل سلسلة من الرواية صادقة، وإقحاُمه يف ِخضمرِّ مشكالت فكرية كربى طال حوهلا اجلدُل 

يف حياتنا الفكرية، وشغلت العلماء كثرياًا فأفردوا هلا صفحاٍت طواٍل من تآيلفهم.

ومن أمثلِة تلك القضايا الفكرية الكربى قضية قانون احلرب يف اإلسالم، وما دار حوهلا 

من شوائب كثرية لعلَّ بعضها يتلخص يف ذلك السؤال: هل انترَش اإلسالُم فعالاً حبدرِّ السيف كما 

يزعمون؟

)3(  أبو رشيح أوس بن حجر بن مالك املازين العمروي اتلمييم )ت قبل )ه(، ديوان أوس بن حجر، حتقيق ورشح حممد يوسف جنم )بريوت: 
دار بريوت، 980)(: 89.
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هذه قضيٌة من القضايا اليت دار حوهلا نقاٌش كبري يف فكرنا املعاِصِ باذلات، وتلقفها غري 

املنصفني من املسترشقني وأذاعوها يف لكرِّ حدٍب وصوب، ولسنا هنا يف موطن رسد تلك اآلراء والرد 

عليها، ولكن ال بأس من أن نورد بعض األمثلة من أقوال هؤالء تلتضح القضية بأبَعاِدها املختلفة:

يقول »واشنجتون إيرفنج« وهو كتب أمريكي مشهور: »إنَّ بقاء اهلالل حىت ايلوم يف أوروبا 

ا اغية القوة إنما يرجع إىل اختيار ادلول املسيحية الكربى، أو يرجع باألحرى  ا ما بالغاً حيث كن يوماً

خذ بالسيف فبالسيف يؤخذ)4(«.
ُ
إىل تنافسها، ولعل اهلالل باٍق يلكون ديلالاً ىلع أن ما أ

يمكن  ال  ألنه  السيف؛  دين  ا  دائماً وسيبىق  ا  دائماً اإلسالم  »كن  هيجل«:  »جون  ويقول 

العثورىلع أي فكرة للحب يف القرآن)5(«.

ويقول »نلسون«: »وأخضع سيُف اإلسالم شعوباًا إفريقية وآسيوية شعباًا بعد شعب)6(«.

ويقول »غيومان لوسيرت« يف كتابه »تاريخ فرنسه«: »إنَّ هؤالء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة 

وقالوا للناس أسلموا أو موتوا، بينما أتباع املسيح رحبوا انلفوس بربهم وإحسانهم)7(«.

ُح ماكنة تلك الفكرة - فكرة انتشار اإلسالم بالسيف -  هذه بعض اآلراء الفكرية اليت توضرِّ

من بين جدلتهم،  أنفسهم  الغرب  مفكري  من  كثرٌي  هذه  ملزاعمهم  ى  تصدَّ وقد  الغريب،  يف الفكر 

ودحضوا تلك املزاعم، وأثبتوا الرؤية الصحيحة لقانون اجلهاِد يف اإلسالم. يقول توماس كريلل يف 

كتابه األبطال: ولقد قيل كثرياًا يف شأن نرش حممد دينه بالسيف، فإذا جعل انلاس ذلك ديلالاً ىلع 

كذبِِه فشدَّ ما أخطأوا وجاروا...)8(«. 

)4(  زكريا هاشم، املسترشقون واإلسام، جلنة اتلعريف باإلسالم 0) )القاهرة: املجلس األىلع للشئون اإلسالمية، 965)(: 44، نقالاً عن: حممد 
العامة للنرش واتلوزيع واإلعالن،  املنشأة  انتشار اإلسام وموقف بعض املسترشقي منها )طرابلس، يلبيا:  ظاهرة  الزياري،  فتح اهلل 

.(7( :)(983
)5(  من مقال للاكتب )بول هارف( يف صحيفة The Daily Advertiser، عدد اخلميس 5) يناير سنة )98)م، نقالاً عن: الزياري، ظاهرة انتشار 

اإلسام وموقف بعض املسترشقي منها: )7).
وخ، اتلبشري واالستعمار: يف ابلاد العربية: عرض جلهود املبرشين اليت تريم إىل إخضاع الرشق لاستعمار  )6(  مصطىف خادلي، وعمر فرُّ

العريب، ط. 3 )بريوت: املكتبة العرصية، 964)(: )4، نقالاً عن: الزياري، ظاهرة انتشار اإلسام وموقف بعض املسترشقي منها. 
)7(  شويق أبو خليل، اإلسام يف قفص االتهام، ط. 3 )دمشق: دار الفكر، 977)(: 86، نقالاً عن: الزياري، ظاهرة انتشار اإلسام وموقف 

بعض املسترشقي منها. 
)8(   توماس كريلل، األبطال، ترمجة حممد السبايع، ط. 3 )القاهرة: املطبعة املرصية، 930)(: 79.
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ولسنا هنا بصدِد اتلعرض تللك انلقاشات الفكرية اليت دارت حول تلك القضية الكربى، 

ولكن ما نودُّ أن نقرره هنا هو أنَّ هناك سبالاً أخرى - إضافة إىل ما أثبته العلماء - يمكن أن 

نستنبطها من نصوِص صدِر اإلسالم اليت قيلت يف خضمرِّ احلروب، أو أثناء توجيه اجليوش إىل غزوة 

من الغزوات.

إنه استغالل آخر إلماكنات انلص األديب يمكن أن نصل إيلها من خالل القراءة اتلحليلية 

ذللك انلص، أو من خالل مستوى آخر من مستويات القراءة أعمق من جمرد الوقوف عند اإلحياءات 

اللغوية واألدبية للنص األديب.

من  نعاجله  أن  يمكن  اليت  املحاور  أن حندد  ابلداية  يقتيض يف  كهذا  تناول موضوع  وإنَّ 

للنقاش،  أبواباًا أخرى  نفتح  أن  أهمية كربى يمكن من خالهلا  ملا هلذا األمر من  خالهلا، وذلك 

تها، وإغالقاًا بلاٍب من انلقاش ربما يمتد طويالاً،  قد يكون يف بعضها حسٌم للقضية اخلالفية برمَّ

ا لو استغل يف جماٍل آخر آلىت ثماره. ويستهلك يف امتداده جهداً

وهذه املحاور تتمثل فيما ييل:

أوالاً: حتديد الفرتة الزمنية اليت تنتيم إيلها انلصوص األدبية اليت سنعالج من خالهلا قانون احلرب 

يف اإلسالم.

اللون من انلرث، وذلك ألنَّ رياح  ثانياًا: حتديد املصادر اليت يمكن من خالهلا أن نقف ىلع هذ 

الشك هبَّت ىلع الكثري من تلك انلصوص، فال بُدَّ من حتديد املصادر اليت سوف نستيق منها تلك 

انلصوص اليت ستعطينا أو تمدنا باإلشارات الواضحة عن قانون احلرب يف اإلسالم.

ثاثلاًا: حتديد املالمح العامة لقانون احلرب من خالل انلصوص األدبية يف فرتة صدر اإلسالم.

هذه يه املحاور اثلالثة اليت يمكن أن نعالج من خالهلا هذا املوضوع، وسوف نتناوهلا بنوٍع 

من اتلفصيل فيما ييل:

بعثِة  تبدأ من  اليت  تتمثل يف فرتة صدِر اإلسالم، تلك  اليت  الزمنية موطن ادلراسِة  الفرتة 

انليب ، وتنتيه بنهاية اخلالفة الراشدة، وهو املحور األول.

وختصيص هذه الفرتة الزمنية باذلات يرجع إىل أنها الفرتة األهم يف قضيِة الترشيع وحتديد 

طر العامة واملالمح اليت سوف يسري يف ضوئها جمتمع املسلمني فيما بعد، ليس يف قضية احلرب 
ُ
األ
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والزناع مع اآلخر فقط، وإنما يف لك القضايا اليت تُهمُّ املجتمع، سواء يف عالقاته ادلاخليِة، أو يف 

عالقاته مع القوى اخلارجيِة املحيطة به.

إنَّ حتديد األُطِر الَعاَمِة للحرب، أو ما يسىم بقانون احلرب يف صدر اإلسالم تم من خالل 

ن كثرياًا من اآليات  مصادر عدة، يتمثل أوهلا يف القرآن الكريم، املصدر األول للترشيع، فقد تضمَّ

م عملية اتلقابل أو االتلقاء احلريب بني املسلمني والطرف اآلخر املناوئ هلم، من  القرآنية اليت تنظرِّ
ذلك ىلع سبيل املثال قوهل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ ﴾. )9(

وقوهل تعاىل يف نهايات سورة انلحل: ﴿ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   

ائ    ەئ  ەئ ﴾. )10( 
وقوهل تعاىل يف سورة األنفال: ﴿ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

)(((   .﴾ ھ
إىل غري ذلك من اآليات القرآنية الكثرية اليت تعرضتنْ تللك القضية، قضية قانون احلرِب يف 

اإلسالم، وهذا يعكس مدى خطورتها وأهميتها.

ل ما أمجله القرآُن الكريم  نَُّة انلبوية، املصدر اثلاين من مصاِدر الترشيع، فتفصرِّ ثم تأِت السُّ

يف  به  يقوموا  أن  هلم  ينبيغ  ما  للمسلمني    انليب  حيدُد  حيث  اإلسالم،  يف  احلرِب  قانون  حيال 

حروبهم وفتوحاتهم مع الطرف اآلخر املتناَزع معه، من ذلك - ىلع سبيل املثال ال احلرص- ما ورد 

 ، يف مصنَّف ابن أيب شيبة، وسنِن أيب داود، والسنن الصغري للبيهيق، من حديث أنس بن مالك

: وكذلك ما ورد يف السنن الكربى للبيهيق من حديث عيل بن أيب طالب

بُن  اهلل  َوُعبَينُْد  آَدَم،  حَينَْي بُن  َثنَا  َحدَّ َشينْبََة،  يِب 
َ
أ ُعثنَْماُن بُن  َثنَا  َحدَّ ُسنَِنه:  يف  داود  أبو  يقول 

نَّ رَُسوَل اهلِل   قَاَل: 
َ
أ نَُس بُن َمالٍِك، 

َ
أ ثيَِن  ِر، َحدَّ ِفزنْ

نْ
ال ُموَس، َعننْ َحَسِن بِن َصاِلٍح، َعننْ َخادِلِ بن 

ةاً، 
َ
َرأ ا فَاِنياًا َوال ِطفنْالاً َوال َصِغرياًا َوال امنْ تُلُوا َشينْخاً  ِملَِّة رَُسوِل اهلِل، َوال َتقنْ

َ
ِم اهلِل َوبِاهلِل َوىلَع »اننَْطِلُقوا بِاسنْ

ِسنِنَي«.)))( ُمحنْ
نْ
ِسنُوا إِنَّ اهلَل حُيِبُّ ال حنْ

َ
ِلُحوا َوأ صنْ

َ
، َوأ وا َغنَائَِمُكمنْ َوال َتُغلُّوا، وَُضمُّ

)9(  »سورة احلج«، يف القراآن الكرمي: اآلية 39.
)0)(  »سورة انلحل«، يف القراآن الكرمي: اآلية 6)).
)))(  »سورة األنفال«، يف القراآن الكرمي: اآلية 58.

)))(  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين )ت 75)ه(، سنن أيب داود، حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد، مج. 
3 )بريوت: املكتبة العرصية، د.ت(: 7). 
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ص يف جممله قانون احلرب يف اإلسالم، وما ينبيغ  إنَّ اتلوجيه انلبوي يف احلديث السابق يلخرِّ

أن يكون عليه املسلمون يف حروبهم. فالقتل ال حيل إال لذلي يقاتل فقط، أما غريه من األطفال 

سيوف  من  مأمٍن  يف  بذلك  وهم   - املعاص  باملصطلح   - ل  ُعزَّ فهم  والشيوخ،  والصغار  والنساء 

املسلمني.

ثم صار الصحابة رضوان اهلل عليهم ىلع الطريق نفسه  اذلي رسمه هلم انليب  يف عالقتهم 

احلربية - إن صح اتلعبري - مع اآلخر، واذلي يمثل الطرف اثلاين للزناع، وتمثلت رؤيتهم هذه يف 

خطبهم ورسائلهم ووصاياهم السياسية أو احلربية يف صدر اإلسالم.

وهو األمر اذلي يأخذنا حنو القضية موطن ادلراسة؛ قانون احلرب من خالل نصوص انلرث 

يف صدر اإلسالم.

ثم  اخلطابَة؛  يه:  أدبية  فنون  ثالثة  يف  تمثلت  اإلسالم  صدر  يف  احلريب  انلرث  نصوص  إنَّ 

الرسائل؛ ثم الوصايا. وشغلت اخلطابَُة انلصيب األوىف من بني هذه الفنون، كما سنبني فيما بعد.

يف  احلرب  لقانون  العامة  املالمح  وحتديد  اثلالثة،  الفنون  هذه  مع  الوقوف  قبل  ولكن 

اإلسالم من خالهلا، البُدَّ من دراسة املصادر اليت سنعتمد عليها يف إيراد تلك انلصوص األدبية، 

وهذا ما سنتناوهل من خالل املحور اثلاين فيما ييل:

إنَّ أهم املصادِر اليت يمكن أن نستيق منها نصوص احلرب يف صدر اإلسالم، واملتمثلة يف 

خطب الصحابة احلربية، ورسائلهم ووصاياهم تتمثل يف عدة مصادر؛ تنوعت بني املصادر اتلارخيية 

واملصادِر واألدبية، باإلضافِة إىل املصاِدر اليت تناولت سرية انليب ، وسوف نورد هذه املصادر ىلع 

سبيل اإلجياز؛ ألن مقام ابلحث ال يتحمل إفرادها بدراسة مستفيضة تبني قيمتها، ومدى توافر 

عناص الصدق والكذب يف املنت واملؤلف... إىل غري ذلك من عناص نقد املصادر.

وتتمثل هذه املصادر فيما ييل:

كتاب السرية انلبوية، ملحمد بن إسحاق، املتوىف )5)ه، وهو من الكتب اليت مجعت سرية 

ورسائل  ووصايا  ىلع خطب  اشتملت  اليت  تلك  وحروبه،  غزواته  بينها  ومن  وفاته،   حىت  انليب 

صدِر  عرص  يف  احلرب  نرث  إطار  يف  تقع  خطب  أربع  ىلع  الكتاب  هذا  يف  وقفت  وقد   ، للنيب 

اإلسالم.
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ثم كتاب الفتنة ووقعة اجلمل، لسيف بن عمر األسدي اتلمييم، املتوىف 00) ه)3)(، وهو كتاب 

يعالج فرتة من الفرتات املهمة يف تاريخ اإلسالم، وذلك ملا تضمنته من أحداث كن هلا أكرب األثر يف 

رسم مالمح اخلريطة السياسية لدلولة اإلسالمية فيما بعد، ثم يه فرتة مهمة من فرتات تاريخ األدب 

الفين، واملرتبط  أو نرثاًا - وباألخص انلرث  ا كن  القول - شعراً ا؛ ألنها اشتملت ىلع فنون من  أيضاً

منه باحلرب بشلك خاص؛ ألنَّ ابليئة كنت ممهدة هل، فاكن هو األداة يف اتلواصل، فانترشت الرسائل 

األدبية، وازدهرت اخلطب، حىت اجتمع منها الكثري اذلي يعرض ملالمح احلياة يف تلك الفرتة املهمة 

من فرتات اتلاريخ اإلساليم، وقد وقفت فيه ىلع اثنتني وأربعني خطبة، وثالث عرشة رسالة.

ثم كتاب املغازي، ملحمد بن عمر بن واقد الواقدي، املتوىف 07) ه)4)(، وهو من الكتب اليت 

عرضتنْ ملغازي انليب  ورساياه، وما ارتبط بها من نرث فين عربَّ أصدق تعبري عن أحداثها وما دار 

فيها، وهو نرث يتنوع بني اخلطب والكتب والرسائل والوصايا، حيث وقفت فيه ىلع ثالث وتسعني 

خطبة، ومخسة عرش كتاباًا ورسالة، وثماين وصايا تدخل يف إطار نرث احلرب يف صدر اإلسالم.

ثم كتاب فتوح الشام، أليب عبد اهلل الواقدي، املتوىف 07) ه)5)(، وهو من الكتب املهمة يف هذا 

وللواقدي  اليت حدثت يف صدر اإلسالم،  الواقدي وقربه من األحداث  لقدم  ا؛ وذلك  أيضاً ابلاب 

أهم  من  يعدُّ  اذلي  الرواية  بعامل  الزتامه  مدى  إىل  باإلضافة  اتلارخيية،  انلاحية  من  ماكنُة كربى 

املقاييس- إن لم يكن وحدها - اذلي يمكن أن نعول عليه يف اثلقة يف هذه األخبار من عدمها، 

يقول الواقدي يف بداية كتابه: »حدثين أبو بكر بن احلسن بن سفيان بن نوفل بن حممد بن إبراهيم 

اتلييم وحممد بن عبد اهلل األنصاري وأبو سعيد موىل هشام ومالك بن أيب احلسن وإسماعيل موىل 
ا...«.)6)( ث عن فتوح الشام بما كن قالوا مجيعاً الزبري ومازن بن عوف من بين انلجار لكٌّ حدَّ

ومن املصادر كذلك كتاب وقعة صفني، نلرص بن مزاحم، املتوىف )))ه)7)(، وهو من الكتب 

اليت تعرضت نلرث احلرب يف صدر اإلسالم يف فرتة حكم عيل بن أيب طالب ، وقيمة هذا الكتاب 

تنبع من عدة جوانب:

)3)(  سيف بن عمر األسدي اتلمييم )ت 00)ه(، الفتنة ووقعة اجلمل، حتقيق أمحد راتب عرموش )بريوت: دار انلفائس، 993)(.
)4)(  أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن واقد السهيم األسليم املدين الواقدي )ت 07)ه(، كتاب املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ط. 3 )بريوت: 

دار األعليم، 989)(.
)5)(  أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن واقد السهيم األسليم املدين الواقدي )ت 07)ه(، فتوح الشام )بريوت: دار الكتب العلمية، 997)(.

)6)(  املرجع السابق، مج. ): 5.
)7)(  أبو الفضل نرص بن مزاحم بن سيار العطار املنقري العرايق )ت )))ه(، وقعة صفي، حتقيق ورشح عبد السالم هارون، ط. ) )القاهرة: 

املؤسسة العربية احلديثة، )96)(. 
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يقول  األخذ عنهم،  يصح  اذلين  اثلقات  من  فهو  الكتاب،  مؤلف  يتمثل يف  األول:  اجلانب 

األستاذ عبد السالم هارون )حمقق الكتاب( يف حديثه عن نرص بن مزاحم: »واملؤرخون خيتلفون يف 

توثيق نرص، شأنهم يف لك راٍو من الشيعة، فبينما يذكره ابن حبان يف اثلقات، ويقول ابن أيب احلديد 

الشييع يف شأنه: وحنن نذكر ما أورده نرص بن مزاحم يف كتاب صفني يف هذا املعىن، فهو ثقة ثبت 

صحيح انلقل غري منسوب إىل هوى وال إداغل. وهو من رجال أصحاب احلديث... ومهما يكن فإنَّ 

انلاظر يف كتابه هذا يلمس هدوء املؤرخ اذلى ال تستفزه العصبية إىل هواه، إال يف القليل ال يستطيع 
منه إفالتاًا، فهو حني يذكر مثالب معاوية ال خييف مطاعن األعداء يف عيل«.)8)(

ا اجلانب اثلاين اذلي تظهر من خالهل قيمة هذا الكتاب فهو: عنرص الرواية اذلي الزتم به  أمَّ

نرص بن مزاحم يف كتابه هذا.

ثم كتاب تاريخ الرسل وامللوك، البن جرير الطربي، املتوىف 0)3 ه)9)(، وهو الكتاب العمدة 

يف هذا ابلاب، وهو من أهم مصادر نرث احلرب، خاصة يف فرتة صدر اإلسالم اليت تضمنت غزوات 

الرسول  وصحابته، ثم أيام الصحابة وحروبها بعد ذلك، فعرض- مثالاً- ألخبار السنة اثلانية من 

اهلجرة وما تضمنته من أحداث كربى من أمثال: غزوة ذات العشرية، ورسية عبد اهلل بن جحش، 

وغزوة بدر الكربى، وغزوة بين قينقاع، وغزوة السويق، ثم أفرد صفحات طواالاً حتدث فيها عن 

غزوة بدر الكربى، وما تضمنته من أحداث، فقد وقفُت - فيما أورده الطربي عن هذه الغزوة - ىلع 

ا نرثيًّا، بني اخلطبة واحلوار الفين اذلي يبلغ ادلرجة العليا من الفصاحة  ما يقارب اخلمسة عرش نصًّ

وابلالغة وابليان.

املغريب  اتلمييم  أمحد  حممد بن  العرب،  أليب  املحن،  كتاب  كذلك  اتلارخيية  املصادر  ومن 

اإلفرييق، املتوىف 333ه)0)(. وأهم ما يمزي هذا الكتاب هو عنرص الرواية أو عمل الرواية، اذلي شغل 

به، فقد حرص عليه يف معظم  اهتمام مؤلفه  الكتاب، واذلي يعكس مدى  ا من هذا  حزياًا واسعاً

األخبار الواردة يف كتابه، إن لم يكن يف لكها، وهو أمر يبني مدى الوثوق يف األخبار الواردة فيه.

)8)(  املرجع السابق: 566. 
)9)(  أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب الطربي )ت 0)3ه(، تاريخ الرسل وامللوك، ط. ) )بريوت: دار الرتاث، 967)(. 

)0)(  أبو العرب حممد بن أمحد بن تميم اتلمييم املغريب األفرييق )ت 333ه(، املحن، حتقيق عمر سليمان العقييل )الرياض: دار العلوم، 984)(.
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ومن املصادر األدبية كتاب الاكمل يف اللغة واألدب، أليب العباس املربد، املتوىف 85) ه)))(، وقد 

وقفت يف هذا الكتاب ىلع ثالث خطب وثالث رسائل تدخل يف إطار نرث احلرب يف صدر اإلسالم، 

وهو من الكتب اليت  يمكن االطمئنان إىل ما ورد فيها من أخبار ملزنلة مؤلفها وماكنته األدبية 

والعلمية بني معاصيه.

هذه يه بعض املصادر اليت يمكن أن نقف من خالهلا ىلع نرث احلرب يف صدر اإلسالم، ذلك 

انلرث اذلي يمكن من خالهل أن حندد مالمح قانون احلرب يف صدر اإلسالم، وهو حتديد مقتبس 

من انلص، ذلك أنَّ انلص هو اذلي عليه مداُر األمر لكه، وتلك يه القيمة الكربى هلذه املالمح، 

أو عنرص اجلدة فيها، ذلك اذلي يتمثل يف ارتباطها بانلص األديب يف صدر اإلسالم وانطالقِها منه.

وحتديد مالمح قانون احلرب باالعتماد ىلع انلرث األديب يف صدر اإلسالم هو املحور اثلالث 

تلك  أنه مقصد هذا ابلحث، وهل مهدت  املحاور اثلالثة؛ ذلك  أهم  من حماور هذا ابلحث، وهو 

عليها،  الوقوف  للقارئ  يسهل  متتابعة حىت  نقاط  املالمح يف  تلك  نورد  الطويلة. وسوف  املقدمة 

مستشهدين ىلع لكرِّ نقطة من انلقاط بما يناسبها من نصوص نرثية.

وتتحدد تلك املالمح فيما ييل:

1- مراعة حقوق اإلنسان يف احلروب

لقد كن اإلسالم أسبق بكثري إىل ذلك احلق - حق محاية حياة انلاس أثناء احلروب سواء 

إيلها  اضطرت  اليت  الوضعية  والقوانني  الفلسفات  تلك  من   - غريهم  من  أو  املقاتلني  من  كنوا 

ا ملا رأته من ذلك األثر املريع للحروب اليت حصدت أرواح املاليني من البرش  اذلين  البرشية مؤخراً

لم يشارك أغلبهم يف احلرب، بل كن معظمهم من األطفال والنساء والشيوخ.

وا فيما بعد  ل واحلفاظ عليها، وهم ما سمُّ لقد كن اإلسالم أسبق إىل استبقاء حياة هؤالء الُعزَّ

»باملدنيني«.

)))(  أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب اثلمايل األزدي )املربد، ت 85)ه(، الاكمل يف اللغة واألدب، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط. 
3 )القاهرة: دار الفكر العريب، 997)(.
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واإلقراُر بأنَّ اإلسالم كن أسبق إىل ذلك من لك تلك القوانني الوضعية اليت اضطر إيلها َمننْ 

ا من اتلَّعصِب لإلسالم، وليس جمرد عبارات جوفاء  بأيديهم أِزّمة األمر فيما بعد، ليس إقراراًا نابعاً

كتلك اليت حتملُها نلا وسائل اإلعالم عن اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان يف العالم من حونلا، وىلع 

رأسها األمم املتحدة. وإنَّما هو إقراٌر نابٌع من الواقع الِفعيل حلياة انليب  وصحابته األوائل، ومدى 

ترمجتهم ما أمرهم به انليب  يف حياتهم.

إنَّ من يقف ىلع حديث أنس بن مالك ، واذلي سبق حتديد مصادر روايته، يلدرك مدى 

ا غريهم  حرص اإلسالم ىلع استبقاء حياة انلاس، وقَرصنْ القتاِل فقط ىلع من يُقاتلون املسلمني، أمَّ

من انلاس فهم يف أمان من سيوف القوم.

اهلِل بُن  َوُعبَينُْد  آَدَم،  حَينَْي بُن  َثنَا  َحدَّ َشينْبََة،  يِب 
َ
أ ُعثنَْماُن بُن  َثنَا  »َحدَّ ُسنَِنه:  داود يف  أبو  يقول 

قَاَل:    اهلِل  نَّ رَُسوَل 
َ
أ َمالٍِك،  نَُس بُن 

َ
أ ثيَِن  َحدَّ ِر،  ِفزنْ

نْ
ال َخادِلِ بِن  َعننْ  َصاِلٍح،  َحَسِن بِن  َعننْ  ُموَس، 

ةاً، 
َ
َرأ ا فَاِنياًا َوال ِطفنْالاً َوال َصِغرياًا َوال امنْ تُلُوا َشينْخاً  ِملَِّة رَُسوِل اهلِل، َوال َتقنْ

َ
ِم اهلِل َوبِاهلِل َوىلَع »اننَْطِلُقوا بِاسنْ

ِسنِني«.َ)))( ُمحنْ
نْ
ِسنُوا إِنَّ اهلَل حُيِبُّ ال حنْ

َ
ِلُحوا َوأ صنْ

َ
، َوأ وا َغنَائَِمُكمنْ َوال َتُغلُّوا، وَُضمُّ

إنَّ هذا انلص، وإن كن يدخل يف إطار احلديث انلبوي، فهو أحد خطب انليب  احلربية   - 

إن صح القول- واليت بنيَّ فيها مقصد اإلسالم من احلرب، وهو أنَّه ال يُقاتَل إال من قاتل املسلمني 

.)(4(
فقط، قال تعاىل: ٹ  ﴿ٹ  ٹ  ٹ﴾)3)(، وقوهل تعاىل ﴿ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ﴾   

وهنا نقطة مهمة تقتيض أن نشري إيلها، وأن نقف حياهلا ولو وقفة بسيطة، ويه تتمثل يف 

منشأ احلرب يف اإلسالم.

ا للناس  إنَّ مما أخذه احلاقدون ىلع اإلسالم يف مزاعمهم أنَّ اإلسالم جاء حمارباًا للبرشية، كرهاً

ا ملن أىب اذلل واهلوان والقتل، وأنَّ الرسول  وصحابته جاءوا ُجبَاة أموال...  ىلع ادلخول فيه، ومذيقاً

بداية  يف  املزاعم  تللك  عريض  أثناء  ذلك  وضحُت  وقد  ابلاطلة،  املزاعم  تلك  من  ذلك  غري  إىل 

ابلحث.

)))(  أبو داود السجستاين، سنن أيب داود، مج. 3: 7). 
)3)(  »سورة ابلقرة«، يف القرآن الكريم: اآلية )9).
)4)(  »سورة املائدة«، يف القرآن الكريم: اآلية 87.
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وأرى - من وجهة نظري - أنَّ الرد ىلع تلك املزاعم لن يؤيت ثماره مع هؤالء إذا اعتمد املدافع 

عن اإلسالم ورساتله ىلع انلص القرآين فقط؛ وذلك ألنَّ هؤالء ال يؤمنون بما جاء يف القرآن، وال 

يقتنعون باالستدالل به، وإنما الطريق األمثل إلغالق أفواههم هو الواقع الفعيل للنيب  وصحابته 

عليهم  قد سيطرت  واحلاقدين  املجادلني  من  القوم  أنَّ  ذلك  اآلخر؛  مع  اع  والزنرِّ احلروب  يف جمال 

الزنعة املادية اليت ال تؤمن إال بالواقع املادي.

إنَّ احلرَب يف اإلسالم أخذت طريقني اثنني ال ثالث هلما، وهما طريقان يدالن - إن أمعنا 

إن صح  ألوان اجلنون،  لون من  العالم من حروب يه  بما حيدث اآلن يف  فيهما، وقارناهما  انلظر 

القول - ىلع مدى سماحة اإلسالم يف عالقته باآلخر حىت يف جمال احلروب.

إنَّ الطريق األول اذلي رُشِعت من أجِلِه احلرُب يف اإلسالم هو ردرِّ املعتدي، قال تعاىل:

من  األخري  اخليار  يه  كنت  وإنَّما  إطالقاًا،  باحلرب  يبدأ  لم  اإلسالم  إنَّ  ٹ﴾)5)(.  ٹ   ﴿ٹ  

خياراته، وإنما جلأ إيلها الرسول  وصحابته لرد املعتدين من أهل القوى املناوئِة لإلسالم يف جزيرة 

العرب.

يف  مجيعها  حدثت  فقد  أكيدة،  داللة  ذلك  ىلع  تدل  األوىل  الكربى  اثلالث  الغزوات  وإنَّ 

املدينة أو بالقرب منها لصد تلك القوى املعتدية ىلع اإلسالم، سواء من قريش وحدها، أو مع من 

حالفها من القبائل العربية، واليت كنت تهدف القضاء ىلع اإلسالم واستئصال شأفته.

بل إلثبات ذلك كثرية، حىت إنَّ املنصفني من  السُّ إن أبسط كتب اتلاريخ تذكر ذلك، وإنَّ 

املسترشقني أنفسهم قد اقتنعوا بذلك وسجلوه يف كتاباتهم)6)(.

 وإن قتال املعتدين وردهم حق مكفول للكرِّ إنسان، فضالاً عن كونهم أصحاب رسالة مهمتها 

هداية البرش، وال حيقُّ ألحٍد أن يسلب اإلنسان ذلك احلق، فهو أمر من األمور ابلدهيِة عند أصحاب 

العقول.

هذا هو الطريق األول من الطرق اليت رُشَِعتنْ من أجلها احلرب يف اإلسالم.

)5)(  »سورة ابلقرة«، يف القرآن الكريم: اآلية )9).
)6)(  وقد عرضُت بعض تلك اآلراء يف مقدمة ابلحِث. 
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ا الطريق اثلاين من طرق احلرب يف اإلسالم، أو اليت رُشِعت من أجلها احلرب، فهو نرش  وأمَّ

ادلين اجلديد، وال يعين ذلك أنَّ اإلسالم يُكِره انلاس يلدخلوا فيه، قال تعاىل: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ﴾)7)(، وإنما كنت احلرب يف هذا الطريق يه اخليار األخري من اخليارات املتعددة 

أمام القوم، واليت تهدف إىل احلفاظ ىلع حياة انلاس واستبقائها.

لقد كنت ادلعوة إىل اإلسالم يه اخليار األول إىل ابلالد اليت يصلون إيلها لنرش دين اإلسالم، 

فإن أجاب القوم ودخلوا يف اإلسالم، فلهم مثل ما لغريهم من املسلمني من حقوق، وإن أبوا ادلخول 

يُعتدى  يف اإلسالم فعليهم اجلزية يف مقابل دفاع املسلمني عنهم، وبقائهم يف ديار اإلسالم، وال 

ىلع أمواهلم وال ىلع أنفسهم، وهم أحرار يف طقوس عباداتهم، فإننْ أىب القوم دفع اجلزَيِة، فقد أعلنوا 

ا ىلع اإلسالم. العداء لإلسالم صاَحة، هنا وجب قتاهلم؛ ألنهم يمثلون يف هذه احلالِة خطراً

كن  املسلمني  جيش  إنَّ   - اتلعصب  درجات  من  درجة  أدىن  بال   - نقول  أن  يمكن  إننا 

جيش دعوة ال جيش قتال، فاحلرب يه آخر ما يلجأ إيله يف عالقاته مع الطرف اآلخر، ىلع عكس 

ما حيدث يف عملنا املعاص، واذلي قدمت فيه القوى االستعمارية خيار احلرب ىلع لك اخليارات 

األخرى، ولم تراِع حق مدنيني وغريهم.

املسلمني  جيش  يف    اخلطاب  عمر بن  خطبة  يف  اثلالث  اخليارات  تلك  تمثلت  ولقد 

بقيادة سلمة بن قيس، وذلك يف سنة ثالث وعرشين من اهلجرة، حيث كن أمري املؤمنني عمر بن 

من  رجالاً  عليهم  ر  أمَّ اإليمان  أهل  من  جيش  إيله  اجتمع  إذا    - الطربي  يقول  كما   - اخلطاب 

ِم  أهل العلم والفقه، فاجتمع إيله جيش فبعث عليهم سلمة بن قيس األشجيع ثم قال: »رِسنْ بِاسنْ

ثاَلِث   
َ

إِىل فَادنُْعوُهمنْ  ِكنَي  ِ
ُمرشنْ

نْ
ال ِمَن  ُكمنْ  َعُدوَّ لَِقيتُمنْ  إَِذا 

فَ بِاهلِل،  َكَفَر  َمننْ  اهلِل  َسِبيِل  يِف  قَاتِلنْ  اهلِل، 

َكُة، َولَينَْس هلم يف  َوالِِهُم الزَّ منْ
َ
تَاُروا َدارَُهمنْ َفَعلَينِْهمنْ يِف أ لَُموا فَاخنْ سنْ

َ
إِننْ أ

الِم فَ  اإلِسنْ
َ

ِخَصاٍل: ادنُْعوُهمنْ إِىل

ي  ِ
َّ

، وََعلَينِْهمنْ ِمثنُْل اذل ي لَُكمنْ ِ
َّ

ننْ يَُكونُوا َمَعُكمنْ فَلَُهمنْ ِمثنُْل اذل
َ
تَاُروا أ يفء املسلمني نَِصيٌب، َوإِِن اخنْ

، َوفَررُِّغوُهمنْ  ََراِج َفَقاتِلُوا َعُدوَُّهمنْ ِمننْ َوَرائِِهمنْ
نْ
وا بِاخل قَرُّ

َ
إِننْ أ

ََراِج، فَ
نْ
 اخل

َ
بَونْا فَادنُْعوُهمنْ إِىل

َ
أ إِننْ 

، فَ َعلَينُْكمنْ

نُوا  َصَّ إِننْ حتَ
، فَ ُكمنْ َعلَينِْهمنْ إِنَّ اهلَل نَاِصُ

، فَ بَونْا َفَقاتِلُوُهمنْ
َ
إِننْ أ

، فَ َق َطاقَِتِهمنْ ، َوال تَُكلرُِّفوُهمنْ فَونْ خِلََراِجِهمنْ

ِم اهلِل،   ُحكنْ
َ

لُوُهمنْ ىلَع ِ
، فَال ُتزننْ ِم رَُسوهِلِ ِم اهلل وَُحكنْ  ُحكنْ

َ
لُوا ىلَع ِ

ننْ َيزننْ
َ
لُوُكمنْ أ

َ
ٍن فََسأ ِمننُْكمنْ يِف ِحصنْ

ِة رَُسوهِلِ فاَل  ِة اهلِل وَِذمَّ  ِذمَّ
َ

لُوا ىلَع ِ
ننْ َيزننْ

َ
لُوُكمنْ أ

َ
! َوإِننْ َسأ ُم اهلِل َورَُسوهِلِ ِفيِهمنْ ُروَن َما ُحكنْ إِنَُّكمنْ ال تَدنْ

فَ

)7)(  »سورة يونس«، يف القرآن الكريم: اآلية 99.
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ِدُروا َوال  َتغنْ تَِغلُّوا َوال  فَال  قَاتَلُوُكمنْ  إِننْ 
فَ  ، ننُْفِسُكمنْ

َ
أ ِذَمَم  ُطوُهمنْ  عنْ

َ
َوأ  ، َة رَُسوهِلِ اهلِل وَِذمَّ َة  ِذمَّ ُتعنُْطوُهمنْ 

ا«)8)(. تُلُوا َويِلداً ُتَمثرِّلُوا، َوال َتقنْ

إنَّ اخلصال اثلالث اليت أمر بها عمر بن اخلطاب  جيش املسلمني يه ملخص مقصد 

اإلسالم يف احلرب واللقاء مع الطرف اآلخر، وإنَّ صور انليه املتعددة اليت وردت يف نهاية اخلطبة: 

ا... تمثل منهج اإلسالم يف قضية احلرب. ال تغلوا - ال تغدروا - ال تمِثّلوا - ال تقتلوا ويلداً

ثم إنَّ َمن حُيِص من قُتَل يف حروب انليب  لكها من الاكفرين واملعاندين دلعوة اإلسالم 

اذلي  وإن ظلُّوا ىلع معتقدهم  انلاس  استبقاء حياة  ادلين وحرصه ىلع  يلدرك مدى سماحة هذا 

يزعمون.

2- حسن معاملة األرسى يف اإلسام

بالنسبِة لقانون احلرب يف اإلسالم، وهو يتمثل يف اإلحسان إىل  وهذا أمر يف اغية األهمية 

األرسى، وقد تلَّ هذا األمر يف سنة انليب ، ثم يف ُخطِب الصحابِة السياسية بعد ذلك، فقد روى 

نَا  رَبَ خنْ
َ
ثيَِن ُنَعينٌْم، أ َمٌر، وَحدَّ نَا َمعنْ رَبَ خنْ

َ
زَّاِق، أ َثنَا َعبنُْد الرَّ ثيَِن حَمنُْمود، َحدَّ ابُلخاري يف صحيحه قوهل: »َحدَّ

 بين 
َ

بِيِه، قَاَل: َبَعَث انلَّيِبُّ  َخادِلَ بن الَويِلِد إِىل
َ
، َعننْ َسالٍِم، َعننْ أ ِريرِّ َمٌر، َعِن الزُّهنْ نَا َمعنْ رَبَ خنْ

َ
َعبنُْد اهلِل، أ

نَا، فََجَعَل 
نْ
نَا َصبَأ

نْ
نَا، فََجَعلُوا َيُقولُوَن: َصبَأ لَمنْ سنْ

َ
ننْ َيُقولُوا: أ

َ
اَلِم، فَلَمنْ حُينِْسنُوا أ  اإلِسنْ

َ
َجِذيَمَة، فََدَعُهمنْ إِىل

تَُل لُكُّ رَُجٍل  ننْ َيقنْ
َ
َمَر َخادِلٌ أ

َ
ٌم أ ِسرَيُه، َحىتَّ إَِذا َكَن يَونْ

َ
 لُكرِّ رَُجٍل ِمنَّا أ

َ
، وََدَفَع إِىل رِسُ

نْ
تُُل ِمننُْهمنْ َوَيأ َخادِلٌ َيقنْ

  ِّانلَّيِبر 
َ

نَا ىلَع ِسرَيُه، َحىتَّ قَِدمنْ
َ
َحايِب أ صنْ

َ
تُُل رَُجٌل ِمننْ أ ِسرِيي، َواَل َيقنْ

َ
تُُل أ قنْ

َ
ُت: َواهلِل اَل أ

نْ
ِسرَيُه، َفُقل

َ
ِمنَّا أ

.)(9(» َتنينْ ا َصنََع َخادِلٌ َمرَّ نَْك ِممَّ  إِيلَ
ُ
بنَْرأ

َ
نَاُه، فََرَفَع انلَّيِبُّ  يََدُه َفَقاَل: »اللَُّهمَّ إِينرِّ أ فََذَكرنْ

  َلَّ هذا األمر - حسن معاملة األرسى يف اإلسالم - يف خطبِة أيب بكر الصديق ثم تَ

يف شأِن أرسى بدر، وموقف أيب بكر الصديق  معروف يف هذا األمر، فقد قال: »يَا نيَِبَّ اهلِل، 

ةاً،  نَا ِمننُْهمنْ قُوَّ َخذنْ
َ
أ يََة، َفيَُكوُن َما  ِفدنْ

نْ
ُخَذ ِمننُْهُم ال

نْ
تَأ ننْ 

َ
أ َرى 

َ
أ إِينرِّ 

َواِن، فَ َعِشرَيِة َواإلِخنْ
نْ
َعمرِّ َوال

نْ
َهُؤالِء بنو ال

ا«.)30( وََعىَس اهلُل أن يهديهم، يكونوا نلا عُضداً

)8)(  يف توثيق هذه اخلطبة، انظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، مج. 4: 86).
)9)(  أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بَرنِْدزَبه اجلعيف ابلخاري )ت 56)ه(، اجلامع الصحيح: وهو اجلامع املسند الصحيح 

املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه، حتقيق حممد زهري بن ناص انلاص، مج. 5 )بريوت: دار طوق انلجاة، )00)(: 60).
)30(  يف توثيق هذه اخلطبة، انظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، مج. ): 474؛ الواقدي، كتاب املغازي، مج. ): 08). ووردت هذه اخلطبة عند 
نُننْ  بنَْعُدُهمنْ ِمننْك قَِريٌب، فَامنْ

َ
َعّم، َوأ

نْ
َواُن َوَبنُو ال ِخنْ

نْ
ُعُموَمُة َواإل

نْ
بنْنَاُء َوال

َ نْ
بَاُء َواأل

نْ
يّم! قَونُْمك ِفيِهمنْ اآل

ُ
ننَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
الواقدي هكذا: »يَا رَُسوَل اهلِل، بِأ

نْك«. ِبُل بُِقلُوبِِهمنْ إيلَ ِلِمنَي، فَلََعّل اهلَل ُيقنْ ُمسنْ
نْ
ت قُّوةاً لِل َخذنْ

َ
ُخَذ ِمننُْهمنْ َما أ

نْ
ُهمنْ اهلُل بِك ِمننْ انّلاِر َفتَأ تَننِْقذنْ ونْ فَاِدِهمنْ يَسنْ

َ
َعلَينِْهمنْ َمّن اهلُل َعلَينْك، أ
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وال جمال هنا تلحليل هذه اخلطبة حتليالاً أدبيًّا، والوقوف منها ىلع أسايلبها املختلفة، ولكن 

ماحة اليت تُرمجتنْ يف  اذلي يشغلنا هنا هو بيان مدى سماحِة اإلسالم يف معاملة األرسى، تلك السَّ

أخالق الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم، وانعكست يف نرثهم الفين.

ـُرَتَجم يف   وصحابته، وامل الفعيل حلياة انليب  الواقع  إنَّ استنباط قانون احلرب من خالل 

أجنح  من  هو   - تعرضت ذللك  اليت  انلبوية  األحاديث  - فضالاً عن  السياسية  ورسائلهم  خطبهم 

قت بها أفواه القوم صباَح مساء. الطرق يف اذلبرِّ عن اإلسالم أمام تلك ادلعوى الاكذبة اليت تشدَّ

3- احرتام معتقد اآلخر

لقد كن من بني املبادئ املهمة لقانون احلرب يف اإلسالم، واذلي حناول الوقوف ىلع مالحمه 

من خالل نرث احلرب يف تلك الفرتة املبكرة من عمر ادلين اجلديد، أعين فرتة صدر اإلسالم، من 

هذه املبادئ احرتام معتقد اآلخر أثناء احلرب، وهو أمٌر تلَّ يف تلك املرحلة اتلايلة ملرحلة ادلفاع 

عن ادلين ضدَّ هجمات اآلخر من الطرف املعادي واملعاند، ويه مرحلة الفتوحات اإلسالمية، تلك 

اليت قويت فيها شوكة اإلسالم، وأولك إىل املسلمني فيها مهمة ادلعوة ونرش ادلين اجلديد يف شىت 

بقاع األرض.

لقد رضب املسلمون يف فتوحاتهم اإلسالمية أروَع األمثلة فيما يتشدق به العالم اآلن من 

ما،  معتقٍد  ىلع  انلاس  جُيرب  أن  يمكن  ال  وأنه  معتقده،  ممارسة  حرية  شخص  للك  أنَّ  من  حونلا 

ولكن الفرق بني هذه االدعءات املعاصة وبني اإلسالم أنَّ اإلسالم ترمجها حقيقة واقعية، أما 

ل يف احلديث فقط، دون ارتباط هلا بواقع حياة انلاس. ادعءات القوم فظلَّت عند مرحلة اتلَّجمُّ

إنَّ اليشء املهم اذلي يستحق ادلراسة بالفعل هو الواقع الفعيل لإلسالم يف بداياته األوىل، فهو 

من أجنح وأهم الوسائل يف احلوار مع اآلخر وإقناعه من خالل أدلة منطقية يؤمن هو بها وُيعيل من 

شأنها يف صيحاته املتعددة يف احلياة.

إنَّ احرتام معتقد اآلخر كن من أهم مبادئ قانون احلرب يف اإلسالم، وقد تُرجم هذا االحرتام 

 للجيش حال انطالقه للغزو،  يف بعض وصايا الصحابة السياسية، كوصية أيب بكر الصديق 

ُونُوا َوال تَغلُّوا، َوال َتغنْدُروا َوال  : ال ختَ َفُظوَها َعينرِّ ٍ فَاحنْ
وِصُكمنْ بَِعرشنْ

ُ
َها انلَّاُس، قُِفوا أ يُّ

َ
حيث قال: »يَا أ

َطُعوا  قُوُه، َوال َتقنْ َررِّ نْالاً َوال حتُ ِقُروا نَ ةاً، َوال َتعنْ
َ
َرأ ا َكِبرياًا َوال امنْ ا، َوال َشينْخاً تُلُوا ِطفنْالاً َصِغرياً ُتَمثرِّلُوا، َوال َتقنْ
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ننُْفَسُهمنْ 
َ
قنَْواٍم قَدنْ فَرَُّغوا أ

َ
وَن بِأ ا إِال لَِمأَكلٍَة، وََسونَْف َتُمرُّ حَبُوا َشاةاً َوال َبَقَرةاً َوال بَِعرياً َشَجَرةاً ُمثنِْمَرةاً، َوال تَذنْ

َواُن 
نْ
ل
َ
أ ِفيَها  بِآِنيٍَة  تُونَُكمنْ 

نْ
يَأ ٍم  قَونْ  

َ
َدُموَن ىلَع َتقنْ ُ، وََسونَْف 

َ
هل ننُْفَسُهمنْ 

َ
أ فَرَُّغوا  َوَما  فََدُعوُهمنْ  َواِمِع،  الصَّ يِف 

ونَْساَط 
َ
ا قَدنْ فََحُصوا أ قنَْواماً

َ
َن أ َقونْ

نْ
َم اهلِل َعلَينَْها، َوتَل ٍء فَاذنُْكُروا اسنْ َد َشنْ تُمنْ ِمننَْها َشينْئاًا َبعنْ

نْ
َكل

َ
إَِذا أ

َعاِم، فَ الطَّ
ا اننَْدفُِعوا باسم اهلل«.))3( قاً ينِْف َخفنْ ِفُقوُهمنْ بِالسَّ َعَصائِِب، فَاخنْ

نْ
لََها ِمثنَْل ال رُُءوِسِهمنْ َوتََرُكوا َحونْ

وما  فدعوهم  الصوامع،  يف  أنفسهم  فَرَّغوا  قد  بأقواٍم  تمرون  وسوف  مجلة:  ىلع  الوقوف  إنَّ 

فرَّغوا أنفسهم هل... هو أمر يؤكد مدى احرتام اإلسالم ملعتقد اآلخر يف أحلك الظروف اليت تمرُّ 

بها املجتمعات، ظروف احلرب، ويؤكد كذلك أنَّ أتباع هذا ادلين لم يأتوا استعماريني - إن صح 

الوصف - وإنما هم ُدعة وُِضع ىلع كهلهم تبليغ ادلين اجلديد للناس، وإخراجهم من الظلماِت إىل 

انلور.

وإن َمننْ يَقف ىلع وصية عمر بن اخلطاب يلعيل بن أمية - ريض اهلل عنهما - وقد بعثه إىل 

رِك مدى   أال جيتمع يف جزيرة العرِب دينان، يلُدنْ ايلمن إلجالء أهل جنران عمالاً بوصية انليب 

احرتام اإلسالم ملعتقد اآلخر حىت يف حاالت ضعفهم ووهنهم.

حيث يروي الطربي هذه الوصية من خالل سلسلة من الرواية صادقة - فيما نظنُّ - حيث 

َعِن  ٍل،  َسهنْ َعننْ  ُعَمَر،  َسينِْف بن  َعننْ  إِبنَْراِهيَم،  ُشَعينِْب بن  َعننْ  حَينَْي،  ِيُّ بن 
السَّ  َّ إِيلَ »َكتََب  يقول: 

َميََّة 
ُ
أ َيعنَْل بن  َبعنَْث  ُثمَّ  ُعبَينٍْد،  يِب 

َ
أ َبعنَْث  ُعَمُر  َبَعثَُه  َبعنٍْث  ُل  وَّ

َ
أ َكَن  قَاَل:  َسالٍِم،  ، َعننْ  ٍ

َوُمبرَشرِّ َقاِسِم 
نْ
ال

ٍر رمَِحَُه  يِب بَكنْ
َ
الِء أهل جنران، لوصية رسول اهلل  يِف َمَرِضِه بَِذلَِك، َولِوَِصيَِّة أ َمَرُه بِإِجنْ

َ
ََمِن َوأ  ايلنْ

َ
إِىل

قنِْرِر 
َ
 ِديِنِه، َوأ

َ
قَاَم ِمننُْهمنْ ىلَع

َ
، َمننْ أ ِلِهمنْ جنْ

َ
، ُثمَّ أ ِتننُْهمنْ َعننْ ِديِنِهمنْ اهلُل بَِذلَِك يِف َمَرِضِه، َوقَاَل: ائنِْتِهمنْ َوال َتفنْ

 ، ِر اهلِل َورَُسوهِلِ منْ
َ
نَّا جُننِْليِهمنْ بِأ

َ
ُهمنْ أ ِلمنْ عنْ

َ
اَن، َوأ َ ُدلنْ نُْهُم ابلنْ ، ُثمَّ َخريرِّ نْيِل ِمننُْهمنْ رنَْض لُكرِّ َمننْ تُ

َ
َسحنْ أ ِلَم، َوامنْ ُمسنْ

نْ
ال

، إِقنَْراراًا  رنِْضِهمنْ
َ
ا َكأ رنْضاً

َ
، ُثمَّ ُنعنِْطيِهمنْ أ  ِديِنِه ِمننُْهمنْ

َ
قَاَم ىلَع

َ
رُِجوا، َمننْ أ يُخنْ

نْ
َعَرِب ِدينَاِن، فَل

نْ
ََك ِبَِزيَرِة ال ال ُيرتنْ

َ
أ

ََمِن  ِل ايلنْ هنْ
َ
َ ِجرَيانِِهمنْ ِمننْ أ َمَر اهلُل ِمننْ َذلَِك، بََدالاً بَينْنَُهمنْ َوَبنينْ

َ
ِتِهمنْ ِفيَما أ ننُْفِسنَا، َوَوفَاءاً بِِذمَّ

َ
 أ

َ
َقرِّ ىلَع

نْ
لَُهمنْ بِاحل

يِف))3(«. رَيانِِهمنْ بِالررِّ ِِهمنْ ِفيَما َصاَر جِلِ
َوَغرينْ

إنَّ الوصية ترتبط بالِء قوٍم خمالفني لإلسالم، معاندين لدلخول فيه، ولكن مع ذلك يبدو 

جليًّا فيها مدى سماحة اإلسالم واحرتامه ملعتقد اآلخرين املخالفني هل. وإن من يقف ىلع أسلوب 

))3(  يف توثيق هذه اخلطبة، انظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، مج. 3: 6)).
))3(  يف توثيق هذه الوصية، انظر: املرجع السابق: 446.
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انليه يف وصية عمر بن اخلطاب  السابقة، واملتمثل يف قوهل )وال تفتنهم عن دينهم( يلدرك ذلك 

تَماَم اإلدراك.

املبدأ املهم من مبادئ قانون احلرب يف اإلسالم - احرتام  ولعلَّ تقديم مثاٍل آخر ىلع هذا 

ح األمر جليًّا، ويبني بصدٍق قيمة هذا ادلين يف تعامله  معتقد اآلخر أثناء احلروب - يمكن أن يوضرِّ

اع املسلح، إن صح اتلعبري. مع اآلخر املختلف معه إىل درجة وصل فيها االختالف إىل الزنرِّ

اخلطاب،  عمر بن  أذربيجان يف خالفة  فرقد ألهل  ُعتبَُة بن  عهد  يتمثل يف  املثال  هذا  إنَّ 

بعد أن وافق أهل أذربيجان ىلع إعطاء اجلزية للمسلمني، والعهد أحد موضوعت انلرث الفين يف 

صدر اإلسالم، كتب ُعتنْبَُة بن فرقد: »بسم اهلِل الرمحن الرحيم؛ هذا ما أعطى ُعتنْبُة بن فرقد، عمل 

عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني أهل أذربيجان - سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها - هلم 

األمان ىلع أنفسهم وأمواهلم ومللهم ورشائعهم، ىلع أن يؤدوا اجلزيَة ىلع قدر طاقتهم، ليس ىلع 

ٍن ليس يف يديه شء من ادلنيا، وال متعبٍد متخلٍّ ليس يف يديه من ادلنيا  صيب وال امرأة وال َزمنْ

ا ويللةاً ودالتله،  شء، هلم ذلك، وملن سكن معهم، وعليهم قِرى املسلم من جنوِد املسلمني يوماً

ومن حرش منهم يف سنة وضع عنه جزاء تلك السنة، ومن أقام فله مثل َمن أقام من ذلك، ومن خرج 

َّ اللييث وسماك بن خرشة  فله األمان حىت يلجأ إىل ِحرزه. وكتب جندب، وشهد بكري بن عبد اهلل
األنصاري وكتب يف سنة ثمان عرشة«.)33(

قانون  قيمته يف  أمٌر هل  ادلينية  الشعائر  وامللة وممارسة  واملال  انلفس  األماِن ىلع  إعطاء  إنَّ 

احلرب يف اإلسالم، بل قد يصل إىل درجة أنه أهم مكورِّن من مكونات ذلك القانون.

4- حتديد اهلدف األخروي أو ادليين من القتال

من ضمن مالمح قانون احلرب يف صدر اإلسالم أنَّ اهلدف من وراء الغزوات واحلروب لم 

يكن هدفاًا دنيويًّا ينصبُّ ىلع الكسب املادي، بل كن هدفاًا أسىم من ذلك بكثري، وأىلع من حيث 

ا تدخل يف  املقاصد من جمرد اللهث وراء بعض املقاصد واملاكسب املادية؛ سواء كنت أمواالاً، أو أرضاً

حوزة املستعمر، ويستباح هل فيها لك شء.

ُجباة، وهذه حقيقة واقعية  اهلِل ال  إنما خرجوا باجليوش ُدعة إىل   وصحابته  الرسول  إنَّ 

املوثوق بصحتها يلقف ىلع خطبهم  أن يتصفح كتب اتلاريخ والسري  املنكر هلا إال  ال حتتاج من 

)33(  يف توثيق هذا العهد، انظر: املرجع السابق، مج. 4: 55).
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املادة األساسية يف حبثنا هذا، واليت من  تمثل  اليت  تلك  والفتوحات،  الغزوات  تلك  ورسائلهم يف 

خالهلا نستنبط مالمح قانون احلرب يف اإلسالم.

 وصحابته يف حروبهم كن  ألوان انلرث الفين اليت تدل ىلع أنَّ مقصد انليب  إنَّ من أهم 

ِمِه بأمر الررِّدة، أي ردة القبائل العربية بعد 
نْ
خرويًّا - خطبة أيب بكر الصديق  عند ِعل

ُ
ا أ مقصداً

. موت انليب

لقد اغتمَّ أبو بكر الصديق  ملا علم بأمر الردَّة - كما يروى الواقدي يف كتاب الردة - وبادر 

نُوَن،  ُتغنْ َما  غنْيِن 
ُ
أ ِمننُْكمنْ  نَا رَُجٌل 

َ
أ َما  إِنَّ َها انلَّاُس،  يُّ

َ
إىل املسجد، وقام يف انلاس خطيباًا حيث قال: »أ

نِْه  إِيلَ َفَقاَم  قَاَل:  ِي، 
نْ
أ الرَّ ِمَن  ِعننَْدُكمنْ  َما  فهاتوا  األمر،  هذا  يف  رشاكيئ  ننْتُمنْ 

َ
َوأ َاُموَن، 

ُ
حت َكَما  َحايِم 

ُ
َوأ

اراًا َكَما  َقابَِها ُكفَّ عنْ
َ
 أ

َ
تنْ ىلَع تَدَّ َعَرَب قَِد ارنْ

نْ
عمر بن اخلطاب ، فقال: يا خليفة رسول اهلل ، إِنَّ ال

 ، بنَْطالُُهمنْ
َ
َعَرِب َوأ

نْ
َساَمَة مَجَاِهرُي ال

ُ
َساَمَة بن َزينٍْد، َوِف َجينِْش أ

ُ
ننْ ُتننِْفَذ َجينَْش أ

َ
ننَْت تُِريُد أ

َ
َت، َوأ قَدنْ َعِلمنْ

نَّ 
َ
ُت أ ٍر : لَونْ َعِلمنْ بُو بَكنْ

َ
َعَرِب، َفَقاَل أ

نْ
تنْ ِمننْ َهُؤالِء ال تَدَّ  َمِن ارنْ

َ
تَُه ِعننَْدَك لََقِويَت بِِه ىلَع فَلَونْ َحبَسنْ

ُضوا َجينَْش  َساَمَة بن َزينٍْد، َكَما قال انليب : )أمنْ
ُ
أ ُت َجينَْش  ننَْفذنْ

َ
َمِدينَِة أل

نْ
ال ُكليُِن يِف َهِذهِ 

نْ
بَاَع تَأ السرِّ

َعَرِب، فَِمننُْهمنْ َمننْ ال يَُصيلرِّ 
نْ
تنْ ِمننْ َهُؤالِء ال تَدَّ ا َمِن ارنْ مَّ

َ
ا، َوأ

َ
 ما َكتََب اهلل نل

َّ
َساَمَة(، قُلنْ لَننْ يُِصيبَنا إِال

ُ
أ

الِة  َ الصَّ ُق َبنينْ فَررِّ
ُ
ٍص َما أ بَا َحفنْ

َ
َكَة، َوال َواهلِل يَا أ الِة، َوِمننُْهمنْ َمننْ يَُصيلرِّ َوقَدنْ َمنََع الزَّ َوقَدنْ َكَفَر بِالصَّ

ُروَنتَاِن«.)34( ُهَما َمقنْ نَّ
َ
َكِة أل َوالزَّ

  إنَّ قضية احلرب من خالل اخلطبة السابقة ليست ملجرد احلرب أو الغزو فقط، وإنما هلا 

ق  ان؛ املقصد األول يتمثل يف إنفاذ أمر رسول اهلِل ، واملقصد اثلاين هو قتال من فرَّ مقصدان مهمَّ

ن ارتدَّ من قبائل العرب. والك املقصدين أخروي بال شك، أي ليست بقصد  بني الصالة والزاكة ممَّ

االحتالل أو االستعمار، أو غري ذلك من تلك املصطلحات اليت أطل علينا بها عرُصنا احلديث، 

وانلاتة عن تلك احلروب اليت يموت يف غبارها ماليني الضحايا من املدنيني.

5- عدم الفخر أو ابليغ

يوم  لم تكن يف   - اتلعبري  إن صح   - التسليحية  وقدرته  احلربية  بقوته  املنترص  زهو  إنَّ 

)34(  انظر يف توثيق هذه اخلطبة: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن واقد السهيم األسليم املدين الواقدي )ت 07)ه(، كتاب الردة، حتقيق حيي 
اجلبوري )بريوت: دار الغرب اإلساليم، 990)(: 50. 
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من األيام أحد مبادئ قانون احلرب يف اإلسالم. إنَّ ادلول املتغطرسة الكربى يف عرصنا احلديث 

لوسائل  احلربية  قوتها  إظهار  وهناك  هنا  شنتها  اليت  وراء حروبها  من   - ما حتاوهل  أول   - حتاول 

فاق حد  البرشية  األرواح  تلك احلروب من دمار يف  بما خلَّفته  تعبأ يف ذلك  أن  اإلعالم، دون 

اخليال.

اء نرصه  إن قانون احلرب يف اإلسالم لم يعرف الفخَر أو الزَّهو اذلي يلحق املنترص من جرَّ

ا، إن جيش املسلمني بعد أي غزوة من الغزوات أو معركة  وفوزه، بل ىلع العكس من ذلك تماماً

ه األكرب هو كيف حيرص ىلع تضميد جراح الطرف  ا يكون همُّ من املعارك اليت خيرج فيها منترصاً

اآلخر، وهو أمر غريب لم تعهد البرشية يف حروبها من قبل ومن بعد، ولم جند ما يماثله يف تاريخ 

البرشية الطويل، وهو يتمثل يف أن حيرص املنترص بعد املعركة مبارشة ىلع احلفاظ ىلع ما تبىقَّ من 

حياة اخلصم أو الطرف اآلخر يف الزناع.

لقد كن همُّ املسلمني األكرب بعد لكرِّ معركة من معاركهم أن حيافظوا ىلع حياة األرسى اذلين 

بني أيديهم، وأن يعاملوهم معاملةاً طيبة كما بيّنا من قبل، وأن يرفقوا بالشيوخ واألطفال والنساء 

اذلين لم يشرتكوا يف احلرب. وإنَّ املتصفح تلاريخ احلرب يف اإلسالم يف بطون الكتب الكربى املوثوق 

أن قتل  لم حيدث - ىلع األغلب - يف أي حرٍب من احلروِب  أنه  يعلم  بروايتها سيدهش عندما 

املسلمون جرحياًا من جرىح العدو بعد انتهاء احلرب بني الطرفني.

إنَّ املقارنة بني مبادئ احلرِب يف اإلسالم وتلك احلروب اليت شنتها بعض القوى يف حياتنا 

املعاصة، واليت لم تكن إال الستعمار اآلخر واستزناف قوته، باإلضافة إىل إظهار الغطرسة والزهو 

بالقوة والعتاد، يه مقارنة صعبة ال يمكن أن نصل من خالهلا إال إىل نتيجة واحدة، ويه أنه ليس 

ثمة َشبَه واحد - ىلع األقل - بني طرف املقارنة أو املقابلة.

إنَّ املتأمل يف خطبة خادل بن الويلد  يف وقعة الريموك يف السنة اثلاثلة عرشة من اهلجرة، 

ٌم  يلدرك أن جيش املسلمني لم يعرف الزهو بالقوة يف حياتِه لكها، يقول خادل بن الويلد: »إِنَّ َهَذا يَونْ

إِنَّ َهَذا 
، فَ ِريُدوا اهلَل بَِعَمِلُكمنْ

َ
، َوأ ِلُصوا ِجَهاَدُكمنْ خنْ

َ
، أ ُ َيغنْ ُر َوال ابلنْ َفخنْ

نْ
يَّاِم اهلِل، ال يَننْبَيِغ ِفيِه ال

َ
ِمننْ أ

إِنَّ َذلَِك ال حُيِلُّ َوال يَننْبَيِغ 
 تََسانٍُد َواننْتَِشاٍر، فَ

َ
ا ىلع نظام وتعبئة، ىلَع ُ َما بعده، وال تقاتلوا قوماً

َ
ٌم هل يَونْ

َن  ي تََرونْ ِ
َّ

َمُروا بِِه بِاذل َملُوا ِفيَما لَمنْ تُؤنْ َ َهَذا، فَاعنْ َمُكمنْ َحاَل بَينْنَُكمنْ َوَبنينْ
نْ
َوإِنَّ َمننْ َوَراَءُكمنْ لَونْ َيعنْلَُم ِعل
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ُي ِمننْ َوايِلُكمنْ َوحَمَبَِّتِه...«.)35(
نْ
أ نَُّه الرَّ

َ
أ

ويه خطبة طويلة اقترصنا ىلع هذا اجلزء منها فقط، واذلي يؤكد ىلع ما نقرره من شأن قانون 

احلرب يف اإلسالم، واذلي تتبدى مالحمه من خالل تلك انلصوص انلرثية يف تلك الفرتة املبكرة 

من تاريخ اإلسالم.

6- إعاء قيمة الشورى بي جنود اجليش اإلسايم وقادته

لم يعرف تاريخ احلرب يف صدر اإلسالم أننْ استبد قائُد جيش بالرأي دون بقية أفراد اجليش 

من املسلمني، بل كنت املشورة وأخذ الرأي، وفتح باب احلوار بني اجلميع من أهم مالمح قانون 

احلرب يف اإلسالم، واألمثلة ىلع ذلك أكرث من أن حتىص، ولعلَّ من أهمها تلك اخلطبة الرائعة اليت 

خطبها عمر بن اخلطاب يف جيش القادسية بقيادة سعد بن أيب وقاص، وقد همَّ خليفُة املسلمني أن 

ينيب من يقوم بأمِر اخلالفة وسياسة شئون ادلولة اإلسالمية وخيرج للحرب مع جيش املسلمني، 

فنهاه ذوو الرأي واملشورة من املسلمني عن ذلك، فقام يف اجليش خطيباًا حيث قال: 

َواناًا،  إِخنْ ِفيِه  وََجَعلَُهمنْ  ُقلُوِب، 
نْ
ال  َ َبنينْ لََّف 

َ
فَأ لَُه،  هنْ

َ
أ الِم  اإلِسنْ  

َ
ىلَع مَجََع  قَدنْ  وََجلَّ  َعزَّ  اهلَل  »إِنَّ 

َصاَب غريه، وكذلك حيق ىلع املسلمني 
َ
ٍء أ ٌء ِمننْ َشنْ ََسِد ال خَينْلُو ِمننُْه َشنْ

نْ
ِلُموَن ِفيَما بَينْنَُهمنْ َكجل ُمسنْ

نْ
َوال

تََمُعوا  ِر، َما اجنْ منْ
َ
، فَانلَّاُس ُتبٌَّع لَِمننْ قَاَم بَِهَذا األ ِي ِمننُْهمنْ

نْ
أ َ َذِوي الرَّ ُرُهمنْ ُشورى بَينْنَُهمنْ َوَبنينْ منْ

َ
أن يكونوا أ

لَُهمنْ  ونْا 
َ
َرأ َما  يِِهمنْ 

نْ
َرأ وِل 

ُ
ِر تبٌع أل منْ

َ
بَِهَذا األ قَاَم 

َ
أ َوَمننْ   ، لَُهمنْ ا  ُتبَّعاً ِفيِه  َواَكنُوا  لَِزَم انلَّاُس  بِِه  َعلَينِْه َورَُضوا 

َما ُكننُْت َكرَُجٍل ُمننُْكمنْ   إِنَّ
ا هلم، يا أيها انلَّاُس، إِينرِّ َورَُضوا بِِه لَُهمنْ ِمننْ َمِكيَدٍة يِف َحرنٍْب َكنُوا فيه تبعاً

َضنُْت َهَذا  حنْ
َ
بنَْعَث رَُجالاً، َوقَدنْ أ

َ
ِقيَم َوأ

ُ
ننْ أ

َ
ينُْت أ

َ
ُُروِج، َفَقدنْ َرأ

نْ
ِي ِمننُْكمنْ َعِن اخل

نْ
أ فَيِن َذُوو الرَّ َحىتَّ َصَ

ُت«.)36( ُت َوَمننْ َخلَّفنْ منْ َر، َمننْ قَدَّ منْ
َ
األ

ماكن  فال  املسلمني،  جيش  بني  الشورى  قيمة  إعالِء  ىلع  يؤكد    اهلل  رسول  خليفة  إنَّ 

املسلمني  أفراد جيش  بني  ما كن حيدث  يقارن بني  وإنَّ من  القادة،  بالرأي من طرف  الستبداد 

وقادتهم وما كن حيدث يف جيوش القوى املناوئة يف تلك الفرتة من الفرس والروم، هؤالء اذلين 

كنوا يقيدون اجلنود بالسالسل حىت ال يفرون من احلروب، يلدرك مدى قيمة مبدأ الشورى اذلي 

)35(  يف توثيق هذه اخلطبة، انظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، مج. 3: 395.
)36(  يف توثيق هذه اخلطبة، انظر: املرجع السابق: )48.
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أعاله اإلسالم، وجعله أصالاً من أصول قانون احلرب.

ومن اخلطب اليت تؤكد كذلك ىلع إعالء مبدأ الشورى باعتباره أحد مالمح قانون احلرب يف 

صدِر اإلسالم خطبة سعد بن أيب وقاص يف فتح املدائن الُقصوى يف السنة السادسة عرشة، حيث 

محد اهلل وأثىن عليه؛ ثم قال: »إنَّ عدوكم قد اعتصم منكم بهذا ابلحر، فال ختلُصون إيله معه، 

وهم خيلصون إيلكم إذا شاءوا، فيناوشونكم يف ُسفنهم، وليس وراءكم شء ختافون أن تؤتوا 

منه، فقد كفاكموهم أهل األيام، وعطلوا ثغورهم، وأفنوا ذادتهم، وقد رأيت من الرأي أن تبادروا 

جهاد العدو بنياتكم قبل أن حترصكم ادلنيا، أال إين قد عزمت ىلع قطع هذا ابلحر إيلهم. فقالوا 
ا: عزم اهلل نلا ولك ىلع الرشد، فافعل«.)37( مجيعاً

أي« اليت وردت يف خطبة سعد أيب وقاص السابقة  إنَّ الوقوف ىلع مجلة »وقد رأيُت من الرَّ

يدل داللة واضحة ىلع أن مبدأ الشورى يعدُّ من املبادئ األساسية لقانون احلرب يف اإلسالم.

7- احلفاظ ىلع حياة اجلند املحاربي من املسلمي

تلك  نستنبطه من  أن  قانون احلرب يف اإلسالم، يمكن  وهذا ملمح آخر مهم من مالمح 

ّب  انلصوص انلرثية اليت قيلت يف ِخَضمرِّ احلروب يف صدر اإلسالم، واليت تعدُّ من أهم أدوات اذلَّ

عن اإلسالم ضد محالت التشويه اليت قادها املتعصبون ضده، سواء من املسترشقني أو من أهل 

ديارات اإلسالم أنفسهم.

لقد كن احلفاظ ىلع حياة اجلند من أهم مبادئ قانون احلرِب يف اإلسالم، فلم يُعرف فيما 

وصل إيلنا من تاريخ احلروب يف صدر اإلسالم أنَّ أحد القادة رىم بيوشه يف طريق اهللكة وادلمار، 

ا، كن املبدأ األسىم من املبادئ احلربية عند هؤالء القواد هو احلفاظ  بل ىلع العكس من ذلك تماماً

ىلع حياة جنودهم من خالل عدة طرق يأت ىلع رأسها تأمني املسالك اليت يسلكونها يف طريقهم 

إىل العدو، ثم وضع اخلطط احلربية اليت تستهدف حتقيق انلرص من أقرص طرقه دون إراقة ادلماء 

واألرواح، ثم تضميد جرىح املسلمني حىت يف وقت احلرب ملحاولة االستبقاء ىلع حياة من فيه رمق 

احلياة منهم.

جند  حياة  ىلع  احلفاظ  مبدأ   - املبدأ  هذا  ىلع  تؤكد  اليت  انلرثية  انلصوص  أهم  من  ولعلَّ 

املسلمني وعدم تعريضهم للهلكة - كأحد املبادئ املهمة لقانون احلرب يف اإلسالم تلك الرسالة 

)37(  يف توثيق هذه اخلطبة، انظر: املرجع السابق، مج. 4: 9.
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اليت أرسل بها عمر بن اخلطاب  إىل انلعمان بن ُمقرن قائد جيش املسلمني يف معركة نهاوند، 

وقد جاء نصها: 

»بسم اهلل الرمحن الرحيم؛ من عبد اهلل عمر أمري املؤمنني إىل انلعمان بن مقرن، سالم َعلَينْك، 

ِي ال هلإ إال هو، أما بعد، فإنه قد بلغين أنَّ مجوعاً من األعجم كثرية قد مجعوا 
َّ

فإين أمحد إيلك اهلل اذل

لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتايب هذا فس بأمِر اهلل، وبعون اهلل، وبنرص اهلل، بمن معك من 

ا فتؤذيهم، وال تمنعهم حقهم فتكفرهم، وال تدخلنَّهم ِغيضة، فإنَّ رجال  املسلمني، وال تُونِْطئهم وعراً
من املسلمني أحبُّ إيلَّ من مائة ألف ديناٍر والسالم عليك«.)38(

ا... وال تمنعهم حقهم... وال تدخلنَّهم   إنَّ انليه املتعدد الوارد يف نهاية الرسالة )ال توطئهم وعراً

غيضة...( يدل داللة واضحة ىلع مدى ِحرص خليفة رسول اهلل  ىلع حياة جند املسلمني، ومدى 

إعالئه ذللك املبدأ من مبادئ قانون احلرب يف اإلسالم.

قيمة  الشكرِّ ىلع  أدىن درجة من درجات  تبنيرِّ دون  اليت  الواضحة  العبارُة الرصحية  تأت  ثم 

املحارب أو اجلندي يف جيش املسلمني، حيث يقول عمر بن اخلطاب يف نهاية رساتله: )فإنَّ رجالاً 

من املسلمني أحبُّ إيلَّ من مائة ألف دينار(.

ا طال ما دارت حوهل نقاشات عدة بعيدة  ا مهمًّ هذه عبارة من أخطر العبارات اليت تبني أمراً

عن انلص اذلي حيسم القضية من أقرص طريٍق، إن صح القول.

 وهو أمر يؤكد ىلع قيمة تلك انلصوص انلرثية يف فرتة صدر اإلسالم، وقيمة أن نقف ىلع 

امللمح العام ألي موضوع من املوضوعت الكربى يف حياتنا الفكرية من خالل ما ارتبط به من 

موروث نرثي أو أديب ىلع وجه العموم.

هذه بعض مالمح قانون احلرب يف اإلسالم وقفت عليها من خالل تلك انلصوص انلرثية 

جمملها  يف  صاغت  واليت  املسلمني،  تاريخ  من  املبكرة  الفرتة  تلك  حروب  خضمرِّ  يف  قيلت  اليت 

املبادئ العامة لقانون احلرِب من املنظور اإلساليم.

وهو منظور لو تنبهت إيله البرشية يف عرصنا احلارض النتهت كثرٌي من املشكالت الكربى 

اليت تعجُّ بها أحداث حياتنا املعاصة، واليت يأت ىلع رأسها تلك احلروب اليت حتصد حياة اآلالف 

)38(  يف توثيق هذه اخلطبة، انظر: املرجع السابق: 4)).
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ا يصيب ابلقيَة األخرى من ضياع وترشيد وهجرة لألوطان. يف لكرِّ صباح، فضالاً عمَّ



7)نوفمرب 2017

خاتمة ابلحث

اثلالثة  املحاور  تلك  قد عجلناه من خالل  فاملوضوع  ينبيغ،  مما  أكرث  اخلاتمة  أطيل يف  لن 

ابلحث  سياق صفحات  ما عرضته يف  تؤكد  اليت  املهمة  انلتائج  بعض  هنا  سنقرر  وإنما  السابقة، 

السابقة، وهذه انلتائج تتمثل فيما ييل:

بل أو الوسائل اليت يمكن أن نقف من خالهلا ىلع مالمح قانون احلرب يف  أوالً: إنَّ من أهمرِّ السُّ

اإلسالم، واليت تبلغ مزنلة ُعليا يف إقناع الطرف اآلخر املتسائل عن اإلسالم أو املرتبص به، انلصُّ 

انلرثي اذلي قيل يف ِخِضمرِّ تلك احلروب، واكن من أهم ما نتج عنها يف جمال احلياة الفكرية عند 

العرب.

فرتات  يف  قيل  اذلي  انلرثي  انلص  خالل  من  اإلسالم  يف  احلرب  قانون  واقع  استنباط  إنَّ 

احلروب، واألوىل منها بوجٍه خاص، هو موضوع من املوضوعت اخلطرية واملهمة يف آٍن واحد، وسبب 

تلك اخلطورة واألهمية أنَّ هذا األمر سيفتح باباًا آخر من أبواب ادلفاع عن اإلسالم باالعتماد ىلع 

أهل  املادية من  الكبري يف نفوس أصحاب احلضارات  أثره  أمر هل  الفرتة، وهو  واقع احلياة يف تلك 

الغرب.

ثانًيا: إنَّ املصادر اليت حوت يف داخلها انلرث الفين املنتيم إىل احلرب يف فرتة صدِر اإلسالم ليس لكها 

ىلع درجة واحدة من الصحة واثلقة يف األخذ عنها، بل هناك مصادر مرتوكة مهملة، ذللك جيب 

أن ختضع لك املصادر لدلراسة وابلحث وفق منهج عليم معموٍل به يف نقد املصادر، واذلي يدور يف 

جممله حول نقد الرواية، أو نقد السند باصطالح أهل احلديث، ونقد املنت الوارد فيه، ذللك أفردُت 

حموراًا من حماور ابلحث دلراسة تلك املصادر.

ثاثلًا: إن اإلسالم يف قانونه احلريب كن أسبق بكثري من لكرِّ تلك الفلسفات الوضعية - اليت يؤمن 

احلروب.  أثناء  واحرتامها  اإلنسان  حياة  ىلع  االستبقاء  من  احلارض-  عرصنا  يف  البرِش  اغبليُة  بها 

وإنَّ املتصفح لكتب اتلاريخ املوثوق بها، واليت تمثل مادة حقيقية واقعية تعكس ما كن حيدث يف 

حروب املسلمني، يلدرك قيمة اإلنسان يف اإلسالم، حىت يف أحلك الظروف، ظروف احلرب، وإن 

كن من أصحاب القوى املناوئة جليش املسلمني واملنازعة هل.

ل أو املدنيني - إن  لقد ضلَّت البرشية يف حروبها املعاصة اليت استهدفت املاليني من الُعزَّ

لم يشاركوا يف احلروب، من األطفال والنساء والشيوخ... وغريهم، فحصدت  صح اتلعبري- اذلين 
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تلك احلروب يف صورتها البشعة هذه حياة أغلب هؤالء، ويكيف ما تطالعنا به وسائل اإلعالم يف 

لك صباح.

رابًعا: إنَّ قانون احلرب يف اإلسالم قد رضب أروع األمثلة يف حسن معاملة األرسى واحلفاظ ىلع 

فق به. وإنَّ  حياتهم، فقد وردت كثرٌي من األحاديث انلبوية اليت تبنيرِّ فضل اإلحسان إىل األسري والررِّ

مما يصح اتلأكيد عليه يف هذا السياق أنَّه لن تد ديناًا من األديان أحسن إىل األرسى كما أحسن 

اإلسالم إىل أرساه. هذه حقيقة ليست بدافٍع من اتلَّعصب هلذا ادلين، وإنما احلكم يف ذلك لكه 

اتلاريخ بما حواه بني صفحاته من أحداث كربى تنقل تلك احلقيقة وتؤيدها.

خامًسا: إنَّ من أهم مبادئ قانون احلرب يف اإلسالم احرتام معتقد اآلخر، فلم يُؤثر يف حادثة واحدة 

ا ىلع ترك دينه  أنَّ املسلمني أجربوا أحداً من حروب املسلمني - خاصة يف فرتة صدر اإلسالم - 

وادلخول يف دين اإلسالم، بل كنت حرية املعتقد مكفولة للجميع، وإنَّ انلرث الفين اذلي عرضناه 

يف ثنايا ابلحث يؤكد ذلك. 

سادًسا: إنَّ للجندي أو املحارب يف جيش املسلمني قيمة كربى، فهو ليس جمرد أداة تَُسدُّ بها اثلغور، 

أو تُفتح بها ابلدلان، وإنما هو قوام جيش املسلمني لكه، وإن احلفاظ ىلع حياته هو اهلدف األسىم 

عند قائد اجليش، وباتلايل كرثت توجيهات ونصائح خلفاء املسلمني لقادة اجليوش من احلفاظ ىلع 

هه إىل نهاوند، واليت  حياة اجلند، ويكيف رسالة عمر بن اخلطاب  إىل انلعمان بن مقرن، وقد وجَّ

قال يف آخرها: )فإنَّ رجالاً من املسلمني أحبُّ إيلَّ من مائة ألف دينار(.

سابًعا: إنَّ انلقطة املهمة اليت نهدف إىل اتلأكيد عليها، واليت يه انلتيجة الكربى من نتائج هذا 

ابلحث، أنه جيب اتلنُّبه ىلع أنَّ هناك سبالاً أخرى للحوار مع الطرف اآلخر حول اإلسالم، وقيمة 

هذه السبل أنها تفتح آفاقاًا أخرى تكون أجدى يف عملية احلوار، وتعتمد ىلع أدلة عقلية منطقية، 

مما يؤمن به اآلخر وُيعيل من شأنه يف حياته لكها حبسب زعمه.

إنَّ حقائق اتلاريخ ال ينكرها منصف، وإنَّ انلرث الفين انلاتج حروب صدر اإلسالم، واليت يه 

جزء من تلك احلقائق اتلارخيية، ثابت يف كتب األدب واألخبار الكربى املوثوق بها، وإن استنباط 

قانون احلرب يف اإلسالم من خالل ذلك انلرث هو سبيل من أيس السبل وأسهلها لإلقناع من أقرص 

طريٍق إن صح اتلعبري. 
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