
 

 اإلسالميف العالقات الدولية 

 بقلم فضيلة الشيخ حممد أبو زهرة

 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم علي سيدان حممد املبعوث رمحة للعاملني، وعلي آله وصحببه 

 أمجعني.

 أما بعد:  
عليه  صلى هللا- النيبأسس العالقات الدولية كما نظمها القرآن، وكما نفذها يف  نكتبهسفهذا حبث 

 وهدى إليها أصبابه ومن اتبعوهم إبحسان إيل يوم الدين. -وسلم
 نبححححو نصححححوق القححححرآن الكححححر  واحلححححديث ال ىهححححذد الدراسححححة علححححيف  نعتمححححد -بتوفيححح  هللا تعححححاى-وإان  

 وعلى ما استنبطه الفقهاء األعالم. -رضوان هللا تبارك وتعاى عليهم-الشريف، وعلى عمل الصبابة 
 -املوضوعات اآلتية: ىهذا الببث عليف  نتكلم -عاىبعون هللا ت-وإان 

 هذا الوجود.يف  اعنحز القرآن والسنة، وأسباب اليف  الوحدة اإلنسانية كما جاءت -1
 اآلحاد. ىتقوم عليها العالقة بني الناس وتطبيقها على الدول كما تطب  علاليت  القواعد -2
 ني املسلمني وغريهم.العالقات يف حال السلم، واألصل يف العالقات ب -3

 يقيد هبا املؤمن يف حربه، مث أعقاب احلرب.اليت  العالقات يف حال احلرب، والقيود -4
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 الوحدة اإلنسانية 
 

ون يف الوجحود محن أصحل واححد، ئدبتحالقرآن عن الناس أبهنم أمة واححدة، وأهنحم ييف  عربت آايت كثرية 
 .األيمر  ا أو عذابر عيمر ن ،اأو شرر  اء خرير اقهم، وإن اختلف اجلز وهي لقاء هللا الذ  خل ،وينتهون إى هناية واحدة

  
ححح لر ينتهحححون إيل نفحححس واححححدة، وإن اختلفحححوا أشحححكا افالنحححاس مجيعرححح وقبائحححل،  وألسحححنة، وشحححعوبر  اوأجناسر

حا الناحاسإ إ انا )): تعحاى هللا، وانفعحني وغحري انفعحني فقحد قحال اوأشحرارر  اومؤمنني وجاححدين، وأخيحارر  لاْقناحاكإْم ايا أايحُّها  خا
ُا  أاتْحقاححاكإْم إ نا  ححَر واأإنْحثاحى واجاعاْلناححاكإْم شإحعإوبر واقحاباائ ححلا ل تحاعاحارافإوا إ نا أاْكححراماكإْم ع ْنحدا ا َاكا حْن  ُاا عال حيم  خاب ححري  م  ح صححر  و  (1)((ا

ل فضححل  ،ن تححرابكححم آلدم وآدم محح)كل   -عليححه السححالم-هبححذد الوحححدة، فقححال  -صححلى هللا عليححه وسححلم- النححيب  
 إل بلتقوى(. ي َ على أعجم لعرب َ 

  
نسححبهم إليححه، وأن النححاس مححن هححذد النسححبة يف  ينتهححون االنححاس مجيعرححأن خلحح  آدم يف  وقححد بححني القححرآن

حح الواحححدة قححد اختلفححوا يف اللححون واللسححان، وتبححاينوا قبائححل وشححعوبر  ، وكححل َلحح  مححن آايت هللا تعححاى يف اوأجناسر
بحني  -سحببانة وتعحاى-األلوان واأللسحنة، ولحذل  ربح  يف  اختالف األماكن يوجد اختالفر الكون ومظاهرد، فا

حححمااواات  وااأْلاْر   )) اخححتالف األلحححوان واأللسحححنة وخلححح  السحححموات واألر ، فقحححال تعحححايل: ْلححح إ السا ت حححه  خا حححْن آايا وام 
تَ  ايا َال  ا آلا نات كإْم واأاْلواان كإْم إ نا يف   فإ أاْلس   .(2)((ل ْلعاال م نيا  وااْخت الا

  
اع، بحل بحأ أن يكحون نححز ا للأن يكحون سحببر  ألصل الوحدة، ول يصح   اوليس َل  الختالف معارضر 

َاكاَر واأإنْحثاى واجاعاْلناحاكإْم شإحعإوبر واقحاباائ حلا ))وإَا قال سببانه  ،للتعارف والتواد   اسببر  ْن  لاْقنااكإْم م  ا النااسإ إ انا خا ايا أايحُّها
فهذا الختالف للتعارف ل للتناكر، ول يستبقر بعض الشعوب غريها، وأن التعارف لحيس هحو  (3)((تحاعاارافإوال  

تتالقي فيها كل القوى واإلنسانية خلحري اإلنسحان، وإ حا يكحون التعحارف خلحري اليت  املعرفة اجملردة بل املعرفة املثمرة
ات األر  ومثراهتا لغريهم، وبذل  تتبحادل املنحافن، وينتفحن اإلنسانية، إَا قدم أهل كل إقليم ما عندهم من خري 

 .األر  خبري األر  كلهاأهل وبذل  ينتفن  ،أهل كل إقليم مبا عند غريد، ويقدم له ما عندد من خري

                                                   
 .13احلجرات آية:   سورة:(  1
 .22سورة: الروم آية:   )2
 .13سورة: احلجرات آية:   (3
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ل  هو التعارف الذ  أشار إليه الحن  الكحر ، ولكحن اورفحوا عحن هحذا املقصحد  فكحان الخحتالف  َو

إقلحيم خبححري محا عنحدد، وقامححع املناىعحات علحى مححا كحل احر، مث كححان محن هحذا أن شححح أهحل  مث التنح ،للتنحاكر اسحببر 
 رىق هللا الناس يف األر ، وما سخر من أكوان.

 
كاانا ) الوحدة، فقال تعاى: -سببانه وتعاى-ولقد أثبع هللا سببانه َل  الختالف من إثباته 

ُاإ النا  ةر فحابحاعاثا ا دا ر ينا وامإْنذ ر ينا واأا النااسإ أإماةر وااح  ا نحز ب ي  نيا مإباش   حلْا    ل ياْبكإما بانْيا النااس  ف يما لا ماعاهإمإ اْلك تاابا ب 
نحاهإمْ  ْن بحاْعد  ماا جااءاهْتإمإ اْلبحاي  نااتإ بحاْغيرا بحايحْ ُاإ الا اْختحالافإوا ف يه  واماا اْختحالافا ف يه  إ لا الاذ ينا أإوتإودإ م  ذ ينا آمانإوا ل ماا  فحاهاداى ا

رااَط مإْستاق يمَ  ُاإ يحاْهد   ماْن ياشااءإ إ ىا ص  َْن ه  واا  .(اْختحالافإوا ف يه  م نا احلْا    إب  
 

ن الناس مجيعرا أمة واحدة، وأن هذد الوحدة إالوحدة اإلنسانية من حيث  -سببانه وتعاى- أثبع هللا
 ن، وكما تتضمن وحدة الغرائز، ووحدة الستعداد للخريتتضمن وحدة األصل، كما تتضمن وحدة التكوي

سببانه -والشر، فالغرائز كلها واحدة فغرائز اإلنسان يف أقصى الشمال هي غرائزد يف أقصى اجلنوب، وهللا 
ْين  وع إى الشر، كما قال تعاى: )نحز وع إى اخلري وفيها نحز َكر أن كل نفس فيها  -وتعاى يْحناادإ الناْجدا أ   (واهادا

 .(فاأاْْلاماهاا فإجإوراهاا واتحاْقوااهاا، وانحاْفَس واماا ساوااهااجند اخلري وجند الشر، وقال تعاى: )
 

وأنه من هذد الوحدة يف الغرائز، ومن الوحدة يف الستعداد للخري والشر كان اختالف الناس فمنهم 
ى داعي اخلري، ومنه من سعدوا فغلأ من غلبع شقوته فسار يف طري  الشر مستجيبرا لداعيه، مغلبرا له عل

ولذل  جاء النبيون لبيان عني، نحز عليهم جانأ اخلري، فكان لبد من أن خيتلف الفريقان بسبأ اختالف امل
اخلري وتوضيح معامله، ومن َل  استمر الختالف ومل حيسم، فمن الناس من استجاب لدعوهتم، ومنهم من 

قة اْلداية. وكانع حينئذ العداوة بني األخيار واألشرار، أو بعبارة عصى واستمر يف الغواية، وتنكأ عن طري
 أدق عداوة األشرار لألخيار.

 
وأنه منذ امتنن إبليس عن السجود آلدم، وأحس إبليس أبنه ضل وغوى، ومل يرجن إى احل  وقال: 

إْغو يحانحا ) إىاي  نانا ْلاإْم يف  اأْلاْر   واألا هإمإ اْلمإْخلاص نيا  هإْم أامْجاع نيا راب   مب اا أاْغوايْحتاِن  ألا منذ َل  الوقع،  (إ لا ع بااداكا م نحْ
وإبليس يغر  بلشر ويزينه، وبذب من الناس لغوايته فريقرا كبريرا، ويستعصم ويتقي فري  آخر، ولذل  كان 
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الا اْهب طإوا بحاْعضإكإْم قا اع املستمر بني أهل اخلري وأهل الشر، كما قال تعاى خماطبرا الناس ومن يغويهم: )نحز ال
نيَ   .(ل بحاْعَض عادإوٌّ والاكإْم يف  اأْلاْر   مإْستحاقارٌّ واماتااع  إ ىا ح 

 
اختلف الناس من أصل الوحدة والتكوين، وتوىعتهم األر ، وتباينع أجناسهم وألواهنم، ويف طبيعتهم 

 حأ الغلأ وحأ السلطان، وحأ الحتالل آحادا ومجاعات، ودول.
نهم التغالأ على السلطان وعلى األر  وعلى املال، فصار أهل كل إقليم يريدون أن وجرى بي

بسم القتصاد والثروة، وأحياان بسم الدين، واملسوغ  حيكموا اآلخر أحياانر بسم العصبية القبلية، وأحياانر 
 لكل هذا قوة فيمن يريد التغلأ، ضعف ولو كان نسبيا فيمن يدافن الغلأ أو يستخذ  له.

 
ومن هذا الوقع جرى التناكر بدل التعارف، والتعاون على العتداء واإلمث بدل التعاون على الرب 

 والتقوى؛ والعدل.
 

ول ش  أن التعارف الذ  دعا إليه القرآن، واعتربد غاية فاضلة لختالف الشعوب والقبائل يف 
، ولكن الناس يف مجاعاهتم ودوْلم، كما اعنحز العنصر واألرومة، وتوىعهم يف األر  كان وحدد كافيا حلل كل 

هم يف آحادهم تسيطر عليهم الغواية اليت أخذ هبا الشيطان نفسه فكان لبد لتنظيم هذا التعارف وجعله 
 مسيطررا يف العالقات اإلنسانية بني اجلماعات البشرية يف كل األر .

 
فيما بني دوْلا، ألن حأ الغلأ  وقد ثبع يف ماضي اإلنسانية وحاضرها أهنا مل تثبع دعائم التعارف

وحأ المتالك وحأ السلطان، كل هذا جعل التعارف الذ  يقوم على التعاون خيتفي، وحيل حمله الرغبة يف 
؛ وبسم جهل بعض الشعوب أحياان، وبسم تسخري بعض األجناس للبعض  التبكم بسم العنصرية أحياانر

 ووراءد احتياج بعض األقاليم للبعض اآلخر، وهكذا..اآلخر ىعما بلباطل، وبسم القتصاد أحياان، 
 

وإَا كان التناكر هو الذ  يسود العالقات اإلنسانية، إَا استقلع هي بتنظيم هذد العالقات، فالبد 
إَن من هداية من السماء تنظم التعارف اإلنساين، وهتد  اليت هي أقوم وبذل  جاءت الرسالت السماوية، 

 خلري أن اتبعوا، ومنذرين بلعذاب أن عصوا.وبعث النبيون مبشرين ب
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وجاء اإلسالم، وهو آخر األداين السماوية الذ  جاء به حممد خامت النبيني، وآخر لبنة يف صرح 
الرسالة األْلية منظمرا قواعد العالقات اإلنسانية بني اآلحاد والدول على أمثل طري ، وجعل أساس العالقة 

َاكاَر واأإنْحثاى واجاعاْلنااكإْم شإعإوبر )ه الن  القرآين: الدولية التعارف، الذ  جاء ب لاْقنااكإْم م ْن  ا النااسإ إ انا خا ايا أايحُّها
ُا  أاتْحقااكإمْ  َكراند من قبل. (واقحاباائ لا ل تحاعاارافإوا إ نا أاْكراماكإْم ع ْندا ا  وقد 
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 قواعد العالقات الدولية – 2
هو التعارف الذ  جعل  س يف تنظيم العالقات الدولية يف اإلسالماألساس الذ  تقوم عليه كل األس

 الغاية العالية من اختالف الناس، عناصر، وقبائل.
 
 املساواة: – 1

وأن هذا التعارف ل يكون إل بني متماثلني، ول يكون بني أدىن وأعلى، ألنه حيثما كان هناك أعلى 
بذل  يكون التناكر، وتنمر اإلنسان لإلنسان، ولذل  وأدىن، فإن التبكم يكون، وحأ السلطان يعلو، و 
فقال: "أحأ ألخي  ما حتأ  – -صلى هللا عليه وسلم-وجبع املساواة يف املعاملة، وطالأ هبا النيب، 

لنفس ، واكرد له ما تكرهه ْلا" وإن هذا احلديث ينطب  على اجلماعات والدول، كما ينطب  على اآلحاد، 
واملساواة بني اآلحاد واجلماعات، بل إن ما يطالأ به الواحد، يطالأ به اجلمن، فال فرق يف قانون العدل 

ممثال يف الدولة، وإن اختلفع أساليأ حتق  املطلوب، فتبقي  املطلوب يف الواحد أسهل من حتققه يف 
ا ل يغري من الغاية.  اجلماعة، وإن كانع الغاية واحدة، فاختالف الطرق مشقة وتعبيدر

 
تبكم الذ  أفسد على الناس األخذ بطري  املعاملة بلتساو  فقد اختذوا َريعة له وإَا كان ال

فقد مسن بعض الناس يعري  -صلى هللا عليه وسلم-اختالف الناس يف األلوان ولكن حارب َل  النيب 
ل: اآلخر، فيقول له: "اي بن السوداء" فغضأ عليه السالم وقال: "لقد طف الكيل ..." قاْلا ثالثة، مث قا

 "ليس لبن البيضاء على ابن السوداء فضل إل بلتقوى".
 

كما اختذ الناس يف هذا العصر اجلهل سبيال لتبكم املتبضرين يف املتخلفني علما أو حضارة. ولكن 
املنط  اإلسالم حارب َل  فأوجأ على العامل أن يعلم اجلاهل، واعترب العامل الذ  ل يعلم كامتا للعلم، وكامت 

عون يف القرآن الكر ، ولقد قال على ابن أب طالأ كرم هللا وجهه: "ل يسأل اجلهالء مل مل يتعلموا، العلم مل
 حىت يسأل العلماء مل مل يعلموا".

 
ومن أسباب التبكم الذ  يقطن سبيل املعاملة العادلة، مث يقطن سبيل التعارف اإلنساين التعصأ 

عن العصبية، فقال: "ليس منا من  -صلى هللا عليه وسلم-نيب للقبيلة أو للون تعصبا ظاملا، ولذل  هنى ال
 دعا إى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية".

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ولكن هل يتضمن النهي عن العصبية النهي عن الوطنية؟ أنه بال ريأ يتضمن النهي عن الوطنية اليت 
ت العصبية أو الوطنية إى أن يصلح  تؤد  إى الظلم أما اليت ل تؤد  إليه، فإنه غري منهي عنها فإنه إَا أد

كل قوم أحواْلم وينموا مواردهم من غري اعتداء يكون َل  خريرا لش  فيه ويؤد  إى خري اإلنسانية، وإى 
التعاون على اخلري. ولقد سأل بعض الصبابة النيب وقد رأود ينهى عن املعصية ويشدد يف النهي، فقال: 

"ل، ولكن العصبية أن  -صلى هللا عليه وسلم-الرجل قومه؟" فقال النيب  "أمن العصبية اي رسول هللا أن حيأ
من ينصر قومه على الظلم ببعري  -صلى هللا عليه وسلم-ينصر الرجل قومه على الظلم" ولقد شبه النيب 

املرتد  يرتدى يف ركية من النار؛ فقال النيب الذ  أاتد هللا احلكمة: "مثل من يعني قومه على الظلم مثل البعري 
 ع بذنبه".نحز يف الركى فهو ي

 
وإن َل  التشبيه صادق كل الصدق تؤيدد الوقائن واألحداث يف ىمننا، فإن مبالغة القادة والزعماء يف 
نصرة أقوامهم أبقوامهم، وإعانتهم على الظلم، ليلتهموا األر ، ويستغلوا ما فيها ومن فيها قد جعل العامل 

ل  بسبأ التعصأ يتلظى يف أتون من نريان احلرو  ب، حىت إَا أطفأ هللا انررا أجج ابن األر  أخرى. َو
 املرد  لألفوام.

 
 :التعاون اإلنساين – 2

وإن أول مظهر للتعارف الذ  هو الغاية املثلى من اختالف األجناس واأللوان هو التعاون، وأن 
ر التالقي النفمي والتعارف وهو مظهالتعاون هو مظهر التالقي النفسي يف اجملتمعات صغريها وكبريها، 

 قد (واتحاعااوانإوا عالاى اْلرب    واالتحاْقواى والا تحاعااوانإوا عالاى اإْل مثْ  وااْلعإْدواان  )العملي يف األسرة اإلنسانية، وإن قوله تعاى: 
خوطأ به املؤمنون بلنسبة جلمين بِن اإلنسان، ولذل  كان الن  على النهي عن العدوان، ولو من 

د  احلْاراام  أاْن تحاْعتادإوا عتدين. إَ الن  الكامل قوله تعاى: )امل والا باْر ماناكإْم شاناآنإ قحاْوَم أاْن صادُّوكإْم عان  اْلماْسج 
ُاا  ُاا إ نا ا  .(شاد يدإ اْلع قااب   واتحاعااوانإوا عالاى اْلرب    واالتحاْقواى والا تحاعااوانإوا عالاى اإْل مثْ  وااْلعإْدواان  وااتحاقإوا ا

 
ولقد نفذ عليه السالم مبدأ التعاون الدويل عندما جاء إى املدينة وعقد حلفا من اليهود أساسه 

ولكن اليهود نقضوا العهد، ودبروا األمر من املشركني على  التعاون على الرب ومحاية الفضيلة، ومنن األَى.
 ضافر على إقامة احل  ودفن العتداء.العتداء عليه، من أن أساس هذا التعاون كان الت
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وكان عليه السالم يعقد العهود من القبائل العربية مسلمها وغري مسلمها، للتعاون على اخلري وما 
يسمى بلغة عصران بلتعايش السلمي، وملا َهأ حاجا لبيع هللا احلرام، ومعه جند كثيف وحاولع قريش أن 

يف هذد احلال حرب أو خصاما، بل أاثر دعوة إى التعاون على احرتام متنعه، فمد إليهم يد السالم، ومل يثر 
 بيع هللا املعظم، وقال النيب احلكيم: "لو دعتِن قريش إى أمر فيه رفعة البيع ألجبتهم".

 
وأقوى أحوال التعاون ما يكون أساسه التعاون على نصرة الضعيف. ولقد حضر وهو شاب يف مقتبل 

ريش عقد يف دار عبد هللا بن جدعان تعاقدوا فيه لينصرن الضعيف على القو  عمرد حلفا لبعض أشراف ق
ما بل حبر صدفة؛ ومارسا "ثبري وحراء"، وقال اْلاد  األمني: "لقد حضرت بدار عبد هللا بن جدعان ما 

 ميرين به محر النعم، ولو دعيع به يف اإلسالم ألجبع".
 

أهنم متعاونون يف استغالل كل ينابين الثروة يف  وأنه يف الوقع الذ  يشعر فيه كل بِن اإلنسان
اع وخيتفي مبدأ التناحر على البقاء نحز األر ، وأهنم متالقون بقلوهبم احملبة، وأعماْلم املتعاونة، ختتفي روح ال

الذ  يناد  به الظاملون، وهو الذ  جر على العامل كله لويالت، إَ حسأ كل قوم أن بقاءهم هو يف 
 هم فإنه حيث سار َل  الزعم كان قانون الغابة هو الذ  حيكم ويسيطر.العتداء على غري 

 
إن اإلسالم ل يدعو إى التناىع على البقاء، ألنه يقرر أن التعارف والتالقي نفسيرا وعمليا هو سبيل 

 البقاء، ولذل  جعل التعاول اإلنساين هو األساس، ألن فيه عمران األر  ونشر احملبة بني الناس.
 
 :لكرامة اإلنسانيةا – 3

 -سببانه وتعاى-وردت النصوق القرآنية اليت تصرح أبن اإلنسان خليفة يف هذد األر ، وأن هللا 
استعدادا عقليا يستطين به معرفة األشياء وطرق النتفاع هبا، ولقد قال تعاى  سخر له الكون وما فيه، وأاتد

تإْم واعالاما آداما اأْلامْسااءا  يف بيان بدء اخلل : ) ء  إ ْن كإنحْ ئ كاة  فحاقاالا أانْب ئإوين  أب امْسااء  هاؤإلا كإلاهاا مثإا عاراضاهإْم عالاى اْلماالا
هإْم أب امْساائ ه  . قاالإوا سإْبباانا ا لا ع ْلما لاناا إ لا ماا عالاْمتحاناا إ نا ا أاْنعا اْلعال يمإ احلْاك يمإ . صااد ق نيا  ْم فحالاماا قاالا ايا آدامإ أانْب ئحْ

تإْم تاْكتإمإونا أانْحباأاهإْم أب امْساائ ه ْم قاالا أاملْا أاقإْل لاكإْم إ ين   أاْعلامإ غاْيأا السامااواات  وااأْلاْر   واأاْعلامإ ماا تحإْبدإ  َْ . ونا واماا كإنحْ واإ 
داما فاساجادإوا إ لا إ ْبل يسا أاَبا وا  ئ كاة  اْسجإدإوا آل  اف ر ينا قحإْلناا ل ْلماالا  .(اْستاْكرباا واكاانا م نا اْلكا
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هبذا الستعداد العلمي الذ  مكنه هللا به من تسخري ما يف األر  كان ابن األر  مستبقا ألن 
والاقاْد يسجد له املالئكة، ومستبقا ْلذد الكرامة يف األر ، ولقد صرح القرآن الكر  هبا، فقال تعاى: )

لاْقناا تحاْفض  كاراْمناا باِن  آداما وامحاا   .(الر يْلنااهإْم يف  اْلربا   وااْلباْبر  واراىاقحْنااهإْم م نا الطاي  باات  وافاضاْلنااهإْم عالاى كاث رَي مم اْن خا
 

وأن هذد الكرامة يستبقها اإلنسا ل ألنه أبيض، أو حضر ، أو متعلم، أو متقدم، فهي ح  لكل 
رهم وبدوهم، متقدمهم ومتخلفهم، وعلى القادر أن يعني األلوان وح  لكل األجناس، ولكل الناس حض

 الضعيف، وعلى املتعلم أن يعلم اجلاهل وعلى املتقدم أن أيخذ يف قافلته املتخلف.
 

وإن الكرامة يقتضيها قانون التعارف والتعاون، فليس من التعاون أن يكون أحد الفريقني مستعليا. 
 الروحي والعلمي، والتعاون هو أن يكون الواحد يف عون اآلخر. واآلخر مستخذاي وإ ا التعارف هو التالقي

 
اع يف هذد نحز وأن التمييز بني الناس بحلضارة أو البداوة، واللون والعنصر سبأ جوهر  من أسباب ال

األر  فإنه منذ استهينع كرامة اإلنسان، واختذ األقوايء املتبكمون يف سياسة العامل امللونني واملتخلفني 
اع على من يتبكم فيهم، كما يتناىع الناس على بضائن بني أيديهم يريد كل نحز يستغلوهنم وقد قام ال مستغال

اع بينهم وبني املتبكمني، وهو من جانأ نحز واحد أن يغتصبها، وملا بدأ املستغلون يف أرضهم ودايرهم انبعث 
وأوجبه الشرائن العادلة، وأوجبه الدين الذين استضعفوا يف األر  دفاع عادل أوجبته الفطرة، وأوجبه الكرامة، 

 اإلسالمي الذ  يرب الكرامة والعزة يف قلوب معتنقيه، وحيملهم على احرتام الكرامة يف غريهم.
 

يف تكر  اإلنسان متضافرة، وأعمال الصبابة يف َل  واضبة  -صلى هللا عليه وسلم-وأخبار النيب 
 . - عنهرضي هللا- بينة، وهي أوضح ما تكون يف عهد عمر 

 
وأنه ل ميكن أن يكون سالم عادل يف هذد األر  من غري احرتام الكرامة اإلنسانية يف كل إنسان 

 ويف كل أر ، وكيفما كان اللون، ومهما اختلف العنصر واجلنس.
 
 التسامح: – 4

أو  كان لبد لستجابة دعوة التعارف اإلنساين العام من التسامح، لتتالقى القلوب على غري عداوة
سواء أكانع بني  –أحن، ولذل  دعا اإلسالم إى التسامح غري الذليل، فهو يبِن العالقات اإلنسانية 
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ل  أمر النيب  –األحاد أم كانع بني اجلماعات والدول  صلى هللا -على التسامح من غري استسالم للشر، َو
والصفح اجلميل هو الصفح  (حا اجلْام يلا فااْصفاح  الصافْ )بلصفح اجلميل عمن يعاديه. قال تعاى:  -عليه وسلم

 يف عزة وقوة ومن غري استخذاء أو استسالم.
 

 مبدأ التسامح يف عالقته بملشركني وغريهم يف معاهداته -صلى هللا عليه وسلم-وقد طب  النيب 
منعود، وأبوا وحروبه، فرتاد يف صلح احلديبية وهو الصلح الذ  عقدد بينه وبني املشركني عندما أراد أن بمن ف
صلى هللا -أن يدخل البيع احلرام، وكان الصلح فيه شط  من جانأ املشركني، ومساحة من جانأ النيب 

فقد أصروا على أن مينعود من احلج يف عامه هذا، فقبل هذا الشرط ومعه جيش يستطين أن   -عليه وسلم
قا بلنيب واملؤمنني يرد إليهم أن مل يدك عليهم دايرهم، واشرتطوا من َل  أن من خيرج من مكة مسلما ملتب

يكن َل  برضا من أهله، وأن من خيرج من عند النيب مرتدا إى مكة يقبلونه، فقبل النيب الكر  َل  
الشرط، حىت ضج بعض املؤمنني، ووقف عمر بن اخلطاب يقول. "ملاَا نرضى بلدنية يف ديننا ولكنها 

الدماء، ومل يكن َل  قبول للدنية، ولكنه اْلدى اإلسالمي  احلكمة النبوية، آثر الصرب والسماحة وحقن
الذ  حث على الصرب بدل القتل والقتال، والرف  بدل العنف. وأتجيل يف رف  خري من تعجيل يف عنف، 

ا مبينا فقد قال تعاى: ) ا مإب ينراومسى هللا سببانه َل  الصلح فتبر ُاإ ماا تحاقاداما  ل يحاْغف را لا ا . إ انا فحاتاْبناا لا ا فحاْتبر ا
ا رااطرا مإْستاق يمر َانْب  ا واماا أتااخارا وايإت ما ن ْعماتاهإ عالاْي ا وايحاْهد يا ا ص  ْن  ُاإ ناْصررا عاز يزرا. م   .(وايحاْنصإراكا ا

 
وقد كان َل  فتبا للقلوب اليت كانع مغلقة على الشرك، فإنه يف أثناء هذد اْلدنة أسلم كثريون من 

قريش وصناديدها، وحسب  أن تعلم أنه أسلم داهية قريش عمرو ابن العاق وصنديدها خالد بن دهاة 
من عنجهيتها وعنف  -صلى هللا عليه وسلم-الوليد، وما استطاعع من بعد َل  أن تشن حرب على النيب 

 جلاجتها فكان َل  الصلح املتسامح فتبا مبينا.
 

بعد أن فتح  -صلى هللا عليه وسلم-ما كان من النيب  وأن التسامح الذ  رطأ القلوب وهداها، هو
مكة، وغلأ على املشركني الذين أرادوا قتله، وأخرجود وأصبابه من دايرهم، فقد قال للمأل من قريش يف 
أول لقاء بعد النصر العزيز: "ما تظنون أين فاعل بكم"؟ قالوا: أخ كر  وابن أخر كر ، فقال ْلم الرسول 

أقول لكم ما قاله أخي يوسف إلخوته: ل تثريأ عليكم اليوم يغفر هللا لكم، وهو أرحم السمح الكر : "
 الرامحني".
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ولقد كان َل  شأنه عليه السالم يف كل حروبه يعاجل القلوب بلصفح والتكر  بدل أن يورث األحن 
بيع من بيوهتم،  بإلَلل النقسام. ولنضرب لذل  مثال بغزوة بِن املصطل ، فقد أسر املسلمون مائة

فجاء وتزوج جويرية بنع احلارث، أن مين عليهم مجيعرا،  -صلى هللا عليه وسلم-واسرتقوهم، فأراد النيب 
ا: "ما  عنه هللا رضي وحترروا مجيعرا من الرق، وقالع عائشة  من يف يدد، فأطل  كل من يف يدد أسري منهم

مائة من بيوت العرب" وما كان الزواج إل ْلذا التصر كانع امرأة أبرك على قومها من جويرية، لقد عت  هبا 
السمح، فما كان لشهرة يبتغيها، كما يدعي اجلهالء الكاَبون، إَ لو أرادها مللكها مبل  اليمني، ألهنا تكون 

 أمة متل ، وتباح ملالكها مبلكيته ْلا.
 

يف العالقة بني الناس  -سلمصلى هللا عليه و -وهبذا يتبني أن التسامح هو السياسة اليت رمسها النيب 
بعضهم من بعض، وهي السياسة الشافية للقلوب اجملروحة يف أعقاب احلرب، ألن القلأ اجملروح بأ أن 

 يرفأ جرحه بدل أن ينكأ قرحه.
 
 :احلرية – 5

إن احلرية مثرة من مثرات التعارف اإلسالمي الذ  دعا إليه القرآن الكر ، فإن التعارف احلقيقي ل 
إل بني األحرار، فال يكون سيد وعبد، ول مسيطر ومقهور، بل يكون بني أحرار على قدم املساواة، يكون 

 ول تكون املساواة إل على أساس التعادل يف احلرية.
 

واحلرية احلقيقية أن يقدر احلر احلرية يف غريد، كما يقدرها يف نفسه، واحلرية واْلوى واألاننية ل جتتمن، 
دة اإلنسان على نفسه، وأول مظهر من مظاهرها كبح الرجل ألهوائه وشهواته، واحلرية معىن فإن احلرية سيا

اجتماعي يظهر يف عالقة اإلنسان بغريد، ومراعاته حلقوق غريد كما يراعي حقوق نفسه، فهي واألثرة نقيضان 
 ل بتمعان، تتالقى من اإليثار ول تتالقى من األثرة.

 
ىعماء لألمم يصفوهنم بوصف األحرار، ويصفون أممهم أبهنا األمم احلرة.  ولقد وجدان يف هذا الزمان

ووجدان هؤلء حيكمون أهواءهم يف شئون غريهم، فرتى العامل اآلن خيضن لشهوات حكام، وأهواء جمالس 
 نيابية، قد جانبع حكم العقل احلر املستقيم، وهذا ل يراد اإلسالم إل استعبادا ألهواء النفوس والشعوب،

 وليس من احلرية يف شيء.
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ولقد احرتمع النظم اإلسالمية يف العالقات اإلنسانية حرية العقيدة احرتاما كامال، فنفى القرآن الكر  
لا إ ْكراادا يف  ا على الدين، فقال تعاى: )أن يكون اإلكراد طريقا لعتناق دين، ومنن املؤمنني أن يكرهوا أحد

أافاأاْنعا تإْكر دإ النااسا )مطالبا مبنن اإلكراد يف الدين، فقال تعاى:  - عليه وسلمصلى هللا-وخوطأ النيب  (الد  ين  
صلى هللا عليه -ولقد أراد أحد الصبابة أن يكرد ابنني له على اإلسالم فنهاد النيب  (حاىتا ياكإونإوا مإْؤم ن نيا 

 .(لا إ ْكراادا يف  الد  ين  عن َل  وتال قوله تعاى: ) -وسلم
 

ناةإ أاشادُّ م نا )وإن اإلسالم اعترب امتبان املؤمن يف عقيدته فتنة هي أكرب من القتل، فقال تعاى:  وااْلف تحْ
واقاات لإوهإْم )وما فتح بب القتال يف اإلسالم إل حلماية احلرية الدينية، وملنن فتنة املؤمنني فقال تعاى:  (اْلقاْتل  

ناة    (.حاىتا لا تاكإونا ف تحْ
 
حرية التدين ل تتبق  من منن اإلكراد فق ، بل إهنا تبتدئ من َات نفس الشخ ، أبن يكون وإن 

تفكريد يف العقيدة متبررا، فيبكم العقل غري مقيد أبوهام، ول خاضعا ألهواء، ولذل  تقرر أن حرية 
 العتقاد تتكون من عناصر ثالثة:

 
أو شهوة، فكثريا ما تتبكم األهواء  تفكري سليم غري مأسور بتعصأ جلنسية أو تقليد –أوْلا 

 والعنصرية بسم التدين.
 

منن اإلغراء أو اإلكراد للبمل على عقيدة، فليس حبر من يعتقد اعتقادا دينيا حتع أتثري  –اثنيها 
اإلغواء بملال أو املنصأ أو اجلاد، وأنه من أشد أنواع اإلكراد تسلي  املخدرات واملسكرات كما يفعل بعض 

 بملسيبية يف إفريقية. املبشرين
 

 العمل على مقتضى العقيدة، وتسهيل َل  لكل معتن  لدين من غري إرهاق. –اثلثها 
 

من غري دليل، وحث على أن يكون العمل على ولقد محى اإلسالم هذد العناصر فمنن التقليد 
هدا. أو ل يثريون مقتضى العتقاد. وعمل على محاية عقيدة الدين ملن يستظلون بظله، أو يعقدون معه ع

من نصوق قرآنية ونبوية،  عليه حرب، بل أنه سهل ْلم القيام بشعائر دينهم، وقد قرر الفقهاء فيما استنبطود
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ومن أعمال الصبابة قاعدة تقول: "أمران برتكهم وما يدينون" وهبذا "العقيدة اجملمن عليها من الفقهاء محيع 
 يقيم شعائر دينية حرا غري مضطرب. حرية العتقاد، فال يضار غري املسلم، بل

 
ويف هذد الرحلة املباركة حضر وقع الصالة، وعمر قريأ من الكنيسة، فصلى خارجها، فقيل له ل 
جتوى الصالة فيها، فقال اإلمام احلر "خشيع أن أصلي فيها فيزيلها املسلمون من بعد  ويتخذوهنا 

 ".امسجدر 
 

لى َل  النبو السمح ينبعثون عن فكرة صبيبة، وهي أن وإن فقهاء املسلمني إَ يقررون احلرية ع
 من له دين خري ممن ل دين له "ألن من له دين ولو خمطئا له ضمري ديِن يزجرد.

 
ولقد ضمن اإلسالم احلرايت اإلنسانية كلها، فضمن حرية اإلقامة، وحرية القول، وحرية الرأ ، وحرية 

 العمل. كما ضمن حرية تقرير املصري.
 

لقد ضمن اإلسالم حرية تقرير املصري للمؤمنني به، وحرية على حرية املصري بكلمة موجزة،  ولنعرج
تقرير املصر: أما بلنسبة للمسلمني، فإنه ل بوى للمؤمن أن خيضن لدولة غري إسالمية، ول بوى للمسلمني 

 ت وإقامة احلدود.أن ينضووا حتع لواء غري إسالمي ألنه ل ميكن من تنفيذ أحكام دينه يف املعامال
 

وأما بلنسبة لغري املسلمني فإن اإلسالم حرم العتداء على حرايهتم، وإخراجهم من دايرهم، ما داموا 
ل يعتدون على املسلمني، ول يقاتلون إل إَا اعتدوا كما سنبني إن شاء هللا تعاى عند الكالم على إبحة 

 القتال.
 

منهم خنربهم بني عهد يوثقونه، أو دخول يف اإلسالم، أو القتال، وأنه يف حال القتال لتوقن العتداء 
 اإلسالم دخلوا يف ىمرة املسلمني.فإن اختاروا العهد كان ْلم عهدهم، وإن اختاروا 

 
 الفضيلة: – 6

اآلية اليت تبني أن الغاية املثلى من اختالف الناس شعوبر وقبائل هي  -سببانه وتعاى-ختم هللا 
ُا  أاتْحقااكإمْ تعاى: )التعارف بقوله  اإلنسانية كلها، فالتعارف  والتقوى هي مجاع الفضائل( إ نا أاْكراماكإْم ع ْندا ا
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بأ أن يكون من الفضيلة. والفضيلة كما هي مطلوبة بني اجلماعات، ولقد حث القرآن الكر  على 
التشدد يف الدعوة إليها عند يف حال السلم ويف حال احلرب، وكان  –مجاع الفضائل  –التمس  بلتقوى 

ُاا وااْعلامإوا أانا قيام احلرب فقد قال تعاى: ) فامان  اْعتاداى عالاْيكإْم فااْعتادإوا عالاْيه  مب  ْثل  ماا اْعتاداى عالاْيكإْم وااتحاقإوا ا
ُاا مانا اْلمإتاق نيا  م احلرب وقد تقن فيما والسبأ يف َل  هو أن النفوس عند القتال تندفن يف حال احتدا (ا

 خيالف الفضيلة، وخصوصا إَا كان العدو ينته  حرماهتا.
 

ول يصح للمسلمني أن باورا أعداءهم أن اعتدوا على الفضيلة، بل ليلتزموها هم، فإَا كان العدو 
كان العدو ميثل بلقتلى ل ميثل املسلمون هبم، وإَا كان العدو يقتل النساء والذرية ل يصح أن نقتلهم، وإَا  

 ينته  حرمات النساء ل تنته  حرماهتن.
أن جارى بعض املسلمني األعداء فقتل بعض  -صلى هللا عليه وسلم-وقد حدث يف عهد النيب 

ما بل أقوام جاوى هبم القتل اليوم حىت قتلوا الذرية أل ل تقتلوا  -صلى هللا عليه وسلم-األطفال فقال النيب 
 ذرية".الذرية، أل ل تقتلوا ال

 
 ويوصي عليه السالم أل يقتل األسري، فيقول "ل يعرت  أحدكم أسري أخيه فيقتله".

 
وهكذا تكون معاملة املسلمني لغريهم على أساس الفضيلة ل يتجاوىون حدودها مها يستبكم شر 

 األعداء.
 
 العدالة: – 7

سواء أكانع املعاملة من قامع العالقات اإلنسانية كما ينظهما اإلسالم على أساس من العدالة، 
هي أقرب للتقوى فقد قال تعاى: األولياء أم كانع من األعداء، وصرح القرآن الكر  أبن العدالة من األعداء 

ا الاذ  ويقول تعاى: ) (والا باْر ماناكإْم شاناآنإ قحاْوَم عالاى أالا تحاْعد لإوا اْعد لإوا هإوا أاقحْرابإ ل لتحاْقواى) ينا آمانإوا كإونإوا ايا أايحُّها
كإمْ  اءا ُ ا  والاْو عالاى أانْحفإس  ْلق ْس   شإهادا  .(قحاواام نيا ب 

 
َ   اإلسالم األمثل، قال تعاى: ) والعدل يف كل صورد هو نظام ْلعاْدل  وااإْل ْحساان  واإ يتااء   ُاا أياْمإرإ ب  إ نا ا
هاى عان  اْلفاْبشااء  وااْلمإ  ، وقد قال العلماء أن هذد أمجن آية (ْنكار  وااْلبحاْغي  ياع ظإكإْم لاعالاكإْم تاذاكارإونا اْلقإْرَبا وايحانحْ

 ملعاين اإلسالم.
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وإَا كان لكل دين مسة فسمة اإلسالم العدالة، فالعدالة هي امليزان املستقيم الذ  حيدد العالقات بني 

ر قائما على العدالة ويف احلرب يكون الناس يف حال السلم وحال احلرب، ففي السلم يكون حسن اجلوا
الباعث عليها العدالة، وأن كل املبادئ اإلنسانية من تسامح وحرية يكون يف ظل العدالة، فالتسامح الذ  
يؤد  إى ضياع احلقوق ل يكون تساحما ول يكون رمحة، بل يكون ظلما ويؤد  إى أشد أنواع القسوة، 

 عات قسوة على الذين ظلموهم وأكلوا حقوقهم.فالتسامح من الظاملني آحادا أو مجا
 

فال يبغي قو  على  وأن العامل ل يصلح إل إَا كانع العدالة ميزان العالقات اإلنسانية يف كل أحواْلا،
ضعيف، ول يضين ح  خضوعا ألمر الواقن، كما هو منط  هذد األايم حىت صران نرى العالقات الدولية 

 كاتفة.تقوم على جمموعة من الظلم مت
 

 وأن العدالة هي ميزان التعارف اإلنساين الذ  نصع عليه آية التعارف العام بني األجناس والشعوب.
 

 املعاملة ابملثل:
: "عامل الناس مبا -صلى هللا عليه وسلم-متشعبة من العدالة غري منفصلة، وقد قال النيب وأن هذد 

لى املسلم أن يعامل من يعتد  عليه مبثل ما يعامله حتأ أن يعاملوك"، ومبقتضى َل  القانون العادل كان ع
 ول يزيد عما يفعل إل مبقدار ما حيميه من تكرار العتداء عليه، وإَا كان العتداء ظلما، فردد عدل..

 
ول يتناىف َل  من مبدأ التسامح والفضيلة ألن التسامح بأ أل يؤد  إى شيوع الظلم وأن شيوع 

ه وأن الفضيلة اإلسالمية ليسع فضيلة مستخذية مستسلمة، بل هي فضيلة إبابية الظلم فسادا ل ريأ في
 للشر واألشرار، بل تستعلي عليهم مجيعا. دافعة؛ ل ختضن

 
أن العدالة ل تنايف الرمحة، بل إهنا تالىمها، فبيث كانع العدالة كانع الرمحة ول توجد رمحة من 

 م.الظلم، واملعاملة بملثل أعظم دفعا للظل
 

ولكن املعاملة بملثل مقيدة بلفضيلة، كما أشران من قبل، فإَا كان العدو ينته  حرماهتا ل يصح 
 ما يؤيد َل . -صلى هللا عليه وسلم-جليش الفضيلة أن باريه فيها. وقد روينا من أحاديث النيب 
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ال يصح جليش العدل أن وفوق َل  فإن املعاملة بملثل بأ أل تتجاوى الذين يقاتلون يف امليدان، ف

 يقتل الذين ل يقاتلون.
 
 الوفاء ابلعهد: – 9

إن الطريقة املثلى لستقرار السالمة، وجعل التعارف على أساس سليم هو معاهدات األمان وعدم 
العتداء وأن املعاهدات ل تستمد قوهتا من نصوصها فق ، بل من عزم عاقديها على الوفاء هبا، ولذل  

لى الوفاء بلعهد، وقرر أن الوفاء بلعهد قوة يف َاته، والنكث يف العهود من أسباب حيث اإلسالم ع
أبن قرر أن من عاهد من املؤمنني قد اختذ هللا عليه كفيال وقرر  -سببانه وتعاى-الضعف، وقد وث  هللا 

واآلية اجلامعة ْلذا  سببانه أنه ل يصح أن تكون الرغبة يف ىايدة رقعة الدولة، أو ىايدة قوهتا مسوغا للغدر
ُاا عالا قوله تعاى: ) َاا عااهاْدمتإْ والا تحانحْقإضإوا اأْلامْياانا بحاْعدا تحاوْك يد هاا واقاْد جاعاْلتإمإ ا ُا  إ  ُاا  الر ْيكإْم كاف يواأاْوفإوا ب عاْهد  ا إ نا ا
الايت  نحاقاضاْع غاْزْلاا . يحاْعلامإ ماا تحاْفعالإونا  ذإونا أامْيااناكإْم داخا والا تاكإونإوا كا ناكإْم أاْن تاكإونا  الر ا م ْن بحاْعد  قحإواَة أاْنكاااثر تحاتاخ  بحايحْ

تإْم  ُاإ ب ه  والايحإبحاي  نانا لاكإْم يحاْوما اْلق يااماة  ماا كإنحْ لإوكإمإ ا ْن أإماَة إ  ااا يحابحْ يا أاْرَبا م 
 .(ف يه  ختاْتال فإونا أإماة  ه 

 
سببانه الذ  ينقض العهد من الرؤساء بحلمقاء اليت تغزل مث تنقضه، وجتعله شعررا شبه هللا فقد 

متناثررا، بعد أن قو  بلفتل، وبني سببانه أن ل يصح أن تتخذ الغش واخلديعة للرغبة يف أن تكون أرَب من 
 ود مآْلا الزوال.أمة، أ  أكثر عددا و اء وسعة يف األر  من أمة أخرى فإن القوة اليت تكون من نقض العه

 
: "أل أخربكم -صلى هللا عليه وسلم-وقد بني عليه السالم أن خيار الناس هم املوفون بعهودهم فقال 

خبياركم. خياركم املوفون بعهودهم. . وقال عليه السالم : "أان أح  من وىف بعهدد". وقد عقد من املشركني 
ما أشران من قبل، فقال بعض املسلمني للنيب أهنم على صلح احلديبية على أل يقاتلود ويوادعود عشر سنني ك
 ونواايهم ونستعني هللا تعاى عليهم". نية الغدر، وأهنم يعدون لقتاله فقال عليه السالم: "هم

 
 املودة: – 10

إن األخوة اإلنسانية العامة اليت أوجأ اإلسالم هبا التعارف عندما خيتلف الناس أجناسا وقبائل بأ 
ُاإ )دة والعمل على اإلصالح ومنن الفساد، ولو اختلف الناس دينا وأرضا وجنسا: وصلها بملو  هااكإمإ ا لا يحانحْ

طإوا إ لاْيه   ر كإْم أاْن تارباُّوهإْم واتحإْقس  ط نيا عان  الاذ ينا ملْا يحإقاات لإوكإْم يف  الد  ين  واملْا خيإْر جإوكإْم م ْن د ايا ُاا حيإ أُّ اْلمإْقس  إ  ااا . ْم إ نا ا
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كإمْ  ر كإْم واظااهارإوا عالاى إ ْخرااج  ُاإ عان  الاذ ينا قااتحالإوكإْم يف  الد  ين  واأاْخراجإوكإْم م ْن د ايا هااكإمإ ا أاْن تحاوالاْوهإْم واماْن يحاتحاواْلاإْم  يحانحْ
 .(فاأإولائ  ا هإمإ الظاال مإونا 

 
ختالف يف الدين، ويروى أنه يف مدة احلديبية بلغ النيب وإن املودة املوصولة ل يقطعها احلرب، ول ال

أن قريشرا أصابتهم جائبة، فأرسل عليه السالم إى أب سفيان ىعيم الشرك يف مكة  -صلى هللا عليه وسلم-
 مخسمائة دينار ليشرت  هبا قبمرا، ويوىعها على فقراء قريش.

 
 تنقطن الصالت ولكن ل حملاربة،االمية والدولة وأنه يف أثناء احلرب تنقطن العالقات بني الدولة اإلس

بني رعااي األعداء الذين ل يشرتكون يف القتال، ولذل  ل مينن قيام احلرب أن يقيموا يف داير اإلسالم، ول 
ون يف أنفسهم ول متس أمواْلم، واملستأمنون يف تعريف الفقهاء هم الذين يقيمون يف الداير اإلسالمية  يَؤ

 أبمان يعقد لالجتار وتبادل املنافن.مدة حمدودة 
 

 وفتح بب املودة للشعوب قد ينهي احلرب، ويفتح بب السالم العزيز الكر .
 

وإَا كانع املودة موصلة غري منقطعة فالرمحة تالىمها، بيد أهنا أعم مشول إَ أن املودة تكون بني 
، فال بهز على جريح ول يقتل أسري، ول أما الرمحة فإهنا تكون بني الشعوب ويف ميدان القتالالشعوب، 

 يقتل مستسلم معلنا األمان.
 
من مظاهر الرمحة العادلة، واملودة الواصلة العمل على نصر الضعفاء، ألن اإلسالم دين مساو   إن

 حيكم أبوامر هللا تعاى، وكل األداين حيث على محاية الضعفاء من األقوايء سواء أكانوا آحادا أم كانوا دول
 .(وانإر يدإ أاْن  اإنا عالاى الاذ ينا اْستإْضع فإوا يف  اأْلاْر   واجناْعالاهإْم أائ ماةر واجناْعالاهإمإ اْلواار ث نيا )ومجاعات ولقد قال تعاى: 

 
 : "أبقوين يف ضعافكم، فإ ا تنصرون وترىقون بضعفائكم".-صلى هللا عليه وسلم-ولقد قال النيب 

ر فق  إى محاية الدولة الضعيفة من الدولة القوية، بل يعمل على محاية الشعوب وأن اإلسالم ل ينظ
 اليت أرهقها الطغيان وأضعف النخوة فيها الستبداد.

اليت أرسلها إى امللوك والرؤساء متضمنة دعوهتم إى اإلسالم،  -صلى هللا عليه وسلم-وأن كتأ النيب 
وأن َل  يقتضي أن عليهم أن يطلقوا حرايهتم ا يتعل  برعاايهم، وجاء فيها الن  على أن عليهم التبعات فيم
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جاء يف رسالته إى هرقل مل  الروم: "أسلم تسلم، وإل  ليفهموا اإلسالم وليعتنقود إن أرادوا خمتارين، ولذل 
 فعلي  إمث الريبسيني"، والريبسيون هم الزراع والعمال وغريهم ممن ل سطوة ْلم.

حرية التدين وما كان كان اإلسالم حريصرا على محاية حرايت الضعفاء وخصوصرا وْلذا املبدأ اجلليل  
قتال املسلمني إل حلماية هذد احلرية، فما قاتل املشركني إل ألهنم فتنوا املؤمنني يف دينهم، وما قاتل الروم إل 

 ن.ألهنم قتلوا الذين آمنوا من أهل الشام، وواىن بني هذا املبدأ وما عليه الدول اآل
 

3 
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 العالقات الدولية يف السلم – 
 

 األصل يف العالقات بني املسلمني وغريهم:
القتال حبث فيه الباعث على القتال، أهو اعتداء الكفار على اإلسالم  عقد ابن تيمية فصال يف رسالة

َكر أن مثة اختالفرا بني الفقهاء، فقرر أن مجهور الفقهاء  ورد اعتدائهم أم الباعث على قتال الكفار كفرهم. و
يقررون أن الباعث على القتال هو رد اعتداء على املسلمني ونسأ إى بعض الشافعية أن الباعث على قتال 
الكفار كفرهم والتمكني للدعوة اإلسالمية اليت هي يف عن  املسلمني إَ أن عليهم أن يدعوا إى اإلسالم، 

 حىت تستمر كلمة هللا هي العليا.
م، عنه هللا رضي وساق له أدلة من القرآن، من السنة ومن أعمال الصبابة ورجح نظر اجلمهور، 

ُا  الاذ ينا يحإقاات لإوناكإْم والا تحاْعتادإوافذكر بلنسبة للقرآن، قوله تعاى: ) واقاات لإوهإْم وقوله تعاى: ) (واقاات لإوا يف  ساب يل  ا
ناة  واياكإونا الد  ينإ ُ ا   واقاات لإوا اْلمإْشر ك نيا وقوله تعاى: ) ( فاإ ن  انْحتحاهاْوا فاالا عإْدواانا إ لا عالاى الظاال م نيا حاىتا لا تاكإونا ف تحْ

افاةر  ا يحإقاات لإوناكإْم كا افاةر كاما وقوله  (فامان  اْعتاداى عالاْيكإْم فااْعتادإوا عالاْيه  مب  ْثل  ماا اْعتاداى عالاْيكإمْ وقوله تعاى: ) (كا
متإْ ْلاإوا خارْي  ل لصااب ر ينا ى )تعا تإْم ب ه  والائ ْن صاربا تإْم فحاعااق بإوا مب  ْثل  ماا عإوق بحْ  .(واإ ْن عااقحابحْ

ونه، وقد أعنتوا   -صلى هللا عليه وسلم-ويستدل من السنة أبن النيب  كان يدعو مساملا، واملشركون يَؤ
ويدعوهم بملوعظة احلسنة  والنيب يف أثناء َل  يصابرهم،أصبابه بإليذاء ليفتنوهم عن دينهم الذ  ارتضوا، 

فخرج عليه السالم مهاجررا،  -صلى هللا عليه وسلم-حىت أرادوا أن يقتلعوا هذا الدين من أصله بقتل النيب 
إى  -صلى هللا عليه وسلم-وهم يرتصدون ومن َل  الوقع، وبعد أن استقر اإلسالم يف يثرب اجته النيب 

 ليبمي الدعوة، وليمنن الفتنة، فقد أركسوا فيها، وليستنقذ املؤمنني برسالته من هول الفتنة اليت قتال املشركني
 هم فيها، وأهنم إَا استكثروا أن يكون قتال، قال ْلم هللا يف كتابه "والفتنة أشد من القتل".

 
ا إى الشام يقاتل الرومان إل أل -صلى هللا عليه وسلم-وأن النيب  ن الرومان أخذوا ما أرسل جندر

يفتنون املؤمنني عن دينهم، فقد أمر هرقل بقتل من آمن من أهل الشام، فكان لبد من القتال حلماية 
املؤمنني الذين يؤمنون ولذل  أرسل من قاتلهم يف الشام، وأوصى وشدد يف تنفيذ وصيته أن يرسل جندد 

َل  اجليش من  -رضي هللا عنه- وسري الصدي   على رأسهم أسامة بن ىيد الذ  قتل أبود يف املعركة األوى،
 اشتداد املرتدين، وحماولتهم أن حياصروا املدينة املطهرة.
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وقد سار الصبابة على هذا املنوال، فقد أرسلوا اجليوش إى أر  كسرى، وقد هم أبن يصنن بلنيب 
-جناد، إَ أن النيب  -اىسببانه وتع-ما حاول املشركون أن يصنعود، ولكن هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

ملا أرسل إليه يدعود إى اإلسالم أرسل هذا إليه من يقتله عليه السالم، فكان لبد من  -صلى هللا عليه وسلم
 التمكن للدعوة احملمدية، ولدفن العتدء، من أن يقاتل املسلمون الفرس.

وقرر أنه رأ  مجهور الفقهاء،  ويف احل  أن النصوق القرآنية تسند َل  الرأ  الذ  اختارد ابن تيمية
َل  ألن الدعوة إى السلم يف القرآن مطلقة غري مقيدة بينما إبحة القتال جندها يف كل نصوق القرآن 

ا الاذ ينا آمانإوا )يدعو إى السالم فيقول:  -سببانه وتعاى-مقيدة أبهنا من مقابلة العتداء مبثله. فاهلل  ايا أايحُّها
افاةر والا تحاتاب عإوا خإطإواات  الشاْيطاان  إ ناهإ لاكإْم عادإوٌّ مإب ني  اْدخإلإوا يف  الس    ْلم  ويقول سببانه: ) (ْلم  كا واإ ْن جانابإوا ل لسا

ُا  إ ناهإ هإوا السام ينإ اْلعال يمإ  ْسبا . فااْجناْح ْلااا واتحاواكاْل عالاى ا عإوكا فاإ نا حا ُاإ هإوا الاذ   أاياداكا واإ ْن يإر يدإوا أاْن خياْدا  ا ا
ْلمإْؤم ن نيا  ُاا أا . ب ناْصر د  واب  لافا واأالافا بانْيا قحإلإوهب  ْم لاْو أانْحفاْقعا ماا يف  اأْلاْر   مجا يعرا ماا أالاْفعا بانْيا قحإلإوهب  ْم والاك نا ا

نحاهإْم إ ناهإ عاز يز  حاك يم   تحاغإونا عارا ا والا تحا ويقول؛ سببانه: ) (بحايحْ ما لاْسعا مإْؤم نرا تحابحْ ْن أاْلقاى إ لاْيكإمإ الساالا قإولإوا ل ما
ُاإ عالاْيكإمْ  ْن قحاْبلإ فامانا ا تإْم م  ل  ا كإنحْ إ كاث رياة  كاذا

ُا  ماغااِن  نْحياا فاع ْندا ا فاإ ن  اْعتحازالإوكإْم فحالاْم ويقول سببانه ) (احلْايااة  الدُّ
ُاإ لاكإْم عالاْيه ْم ساب ييحإقاات لإوكإْم  لاما فاماا جاعالا ا  .(الر واأاْلقاْوا إ لاْيكإمإ السا

فهذد النصوق كلها تدعو إى السالم دعوة مطلقة غري مقيدة، وهي تدل على أن كل من يلتزم السلم 
يف هذا املعىن، . والن  األخري سي  -صلى هللا عليه وسلم-ل يقاتل. ولو كان ينتمي إى قبائل تقاتل النيب 

إَ نه ورد يف الذين حصرت صدورهم أن يقاتلوا النيب أو يقاتلوا قومهم فاختاروا اعتزال احلرب، فليبقوا على 
أياْمانإوا قحاْوماهإْم بعد َل : ) -سببانه وتعاى-حيادهم، ولذل  قال  دإونا آخار ينا يإر يدإونا أاْن أياْمانإوكإْم وا ساتاج 

لاما واياكإفُّوا أاْيد يحاهإْم فاخإذإوهإمْ  كإلاماا رإدُّوا إ ىا  ا فاإ ْن ملْا يحاْعتاز لإوكإْم وايحإْلقإوا إ لاْيكإمإ السا ناة  أإرْك سإوا ف يها تحإلإوهإْم حاْيثإ اْلف تحْ  وااقحْ
 .(ثاق ْفتإمإوهإْم واأإولائ كإْم جاعاْلناا لاكإْم عالاْيه ْم سإْلطااانر مإب ينرا

 هذا املوضن من أن موضعه عند الكالم على الباعث على القتال يف سقنا هذا الختالف الفقهي يف
حبث العالقة عن احلرب، والسبأ يف َل  أنه هو الذ  يبني لنا األصل يف عالقة املسلمني بغريهم أهو 
احلرب حىت يكون عهد وميثاق، أم السلم حىت يكون اعتداء، فإنه على الرأ  الذ  يقرر أن السبأ يف 

فر، يكون األصل هو احلرب، حىت تؤمن الدعوة اإلسالمية وعلى الرأ  اآلخر الذ  رجبه ابن القتال هو الك
تيمية وقال إنه رأ  مجهور الفقهاء يكون األصل يف العالقة هو السلم، حىت يكون العتداء أو توقن 

 العتداء، ولو مل يكن هناك عهد مقرر للسلم مقيم لدعائمه، منظم ألحكامه.
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جندد كان ل يقاتل إل يف إحدى حالني: إحدامها  -صلى هللا عليه وسلم-بار النيب وأنه بتتبن أخ
اعتداء على املسلمني، أو توقن ْلذا العتداء، إَ نتبني أن العدو أيخذ األهبة لينقضوا على اجلماعة 

 اإلسالمية، وما كان للنيب احلكيم أن ينتظر حىت يضربوا مجاعته.
 

حماجزين بينه وبني الدعوة اإلسالمية، مث يفتنون املسلمني عن دينهم كما أن يقف امللوك  –والثانية 
 حدث من مل  الرومان.

 
وإننا بال ش  نرتضي ما قررد ابن تيمية، وقد أيدان ما رجبه، ولكن املتتبن لكتأ الفقه يف بب 

السلم، فهل خالفع  السري واملغاى  يكاد ينتهي إى أهنا تتجه إى كون األصل يف العالقة هو احلرب وليس 
كتأ الفقه ما دعا إليه القرآن وما أرشدت إليه السنة؟ وإَا كان هذا الظن صبيبا، فهل نقل ابن تيمية عن 
أئمة الفقه ما مل يقولوا، وخصوصا أننا جندهم يسمون دار املخالفني دار حرب من غري تفرقة بني من اعتدوا 

 حينئذ يسموهنا دار العهد.ومن مل يعتدوا، إل أن يكون عهد وميثاق فإهنم 
 

َل  التقسيم، ألن الواقن يف عصر الجتهاد كان يبعث على َل   ويف احل  أن الفقهاء قسموا الداير
 التقسيم، فلم تكن دار رابعة، وهي دار الذين اعتزلوا القتال، وأن كانوا حمالفني.

 
ل  أن املسلمني منذ خرجوا حماربني خشية أن تغزى دايرهم أو أن ي طفأ نور دينهم، قد اثرت َو

عليهم احلروب من كل جانأ من جوانأ األر  إَ أن امللوك مل يرتضوا أن يرتك أهل هذا الدين آمنني 
ممكنني يف الدعوة إليه وكان من املسلمني أن أيمنوا جانأ الذين باوروهنم يف الداير، فخرجوا إليهم خيريوهنم 

لعتداء، أو الدخول يف الدين اجلديد، أو القتال، فإَا مل يرتضوا بني أمور ثالثة بني عهد يكون فيه أمن من ا
الدين خمتارين، ومل يرتضوا العهد الذ  يؤمن بملسلمني من خوف العتداء وميكن للدعوة اإلسالمية من أن 
هم، تسري يف جمراها، فإهنم يكونون بال ريأ على نية العتداء، وما كان للمؤمنني أن يرتكوهم حىت ينقضوا علي

 فما غزى قوم يف عقر دارهم إل َلوا كما قال فارس اإلسالم علي بن أب طالأ كرم هللا وجهه.
 

فإَا كان الفقهاء قد قسموا الداير َل  التقسيم الذ  يوهم أن العالقة بني املسلمني وغريهم يف 
 احلرب حىت يكون صلح على سلم تغمد فيها السيوف.
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ية يف اإلسالم قد خضعع لألمر الواقن، ومل ختضن للمثل الدينية وقد يقول قائل أن العالقة الدول
العليا، فصارت كالعالقات الدولية القائمة يف هذا الزمان، وهو األمر الذ  يربر به الساسة يف هذد األايم 

 اعتداءهم.
 

ونقول يف اإلجابة عن هذا السؤال: إن الذ  أخذد الفقهاء من الواقن هو التسمية، وليس احلكم 
إلسالمي، فهم مل يتخلوا عن املثل العليا اليت قررها اإلسالم من محاية الفضيلة واحلرايت والعدالة، وما كان ا

للفقهاء أن يسموا األشياء بغري أمسائها، فإن احلرب مستمرة فعال وواقعرا، ودار املخالفني كانع دار حرب 
 فعال، إل أن يكونوا قد ارتبطوا بعهد أو صلح.

 
سمية مل متنن تنظيم العالقات بني املسلمني وغريهم على أساس من العدل واحلرية وإن هذد الت

َكر الفقهاء أن الفتح يعطي الدولة اإلسالمية سلطاان غري مبِن على الفضيلة والعدل  والفضيلة، وما 
 والتقوى، فال سيادة ول مسود ول غالأ ول مغلوب، بل عدل وإنصاف.

 
 ر العهد:دار اإلسالم ودار احلرب ودا

دار اإلسالم هي الدولة اليت حتكم سلطان املسلمني وتكون املنعة والقوة فيها للمسلمني وهذد الدار 
بأ على املسلمني الذود عنها، واجلهاد دوهنا فر  كفاية إَا مل يدخل العدو الداير، فإن دخل، كان اجلهاد 

يها مسلمني تعترب دار إسالم، ولو غلأ فر  عني عليهم، كل مبقدار طاقته، وكل دولة تكون األكثرية ف
 عليها غري مسلم.

هذد هي دار اإلسالم، ول حتتاج إى فضل من البيان، أما دار احلرب ودار العهد فهما اللتان حتتاجان 
 إى بعض البيان.
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 :دار احلرب
 -اختلف الفقهاء يف تعريف دار احلرب على رأيني:

ل يكون فيها السلطان واملنعة للباكم املسلم ول يكون بينهم أن دار احلرب هي الدار اليت  –أحدمها 
 وبني املسلمني عهد حيد العالقة بينهم وبينهم، ويؤمن فيه العتداء على املسلمني.

والعربة عند أصباب هذا الرأ  بلسلطان واملنعة للباكم، فما دامع الدار خارجة عن منعة املسلمني 
أمر املؤمنني أبن أيخذوا احلذر  -سببانه وتعاى-وهللا  داء منها دائمرا،من غري عهد فهي حرب يتوقن العت

 دائمرا، ويكونوا على أهبة القتال لدفن العتداء.
 

ل  رأ  كثريين من الفقهاء، وهو رأ  أب يوسف من أئمة املذهأ احلنفي.  َو
ل  الرأ  يقرر أ ن كون السلطان واملنعة والرأ  الثاين هو رأ  أب حنيفة والزيدية وبعض الفقهاء، َو

 لغري املسلمني وحدد ل بعل الدار دار حرب، بل لبد من حتق  شروط ثالثة:
 أل تكون املنعة والسلطان للباكم املسلم حبيث ل يستطين تنفيذ األحكام. –أوْلا 
م، أن يكون اإلقليم متامخا للداير اإلسالمية حبيث يتوقن منه العتداء على دار اإلسال –اثنيها 

ويرتتأ على هذا الشرط أن تكون الصبارى املتامخة للبالد اإلسالمية ليسع دار حرب ول يكون وراءها 
دار حرب ولو مل يكن للباكم املسلم سلطان ومنعة عليها وكذل  الببار احمليطة اليت تفصل بلدار 

 اإلسالمية ل تعد هي وما وراءها دار حرب.
)أ  غري املسلم الذ  يعد من الرعوية اإلسالمية( مقيما يف هذد أل يبقى املسلم والذمي  –اثلثها 

الداير بألمان اإلسالمي األول الذ  مكن الرعية اإلسالمية من اإلقامة فيها وبتطبي  هذا الشرط تكون 
البالد اليت فتبها املسلمون، وأمنوا أهلها مث اضطروا للجالء عنها حتع أتثري حرب أو أ  عامل آخر ل 

ر حرب، إَا كان الذين سيطروا عليها من غري املسلمني أبقوا رعااي الدولة اإلسالمية مقيمني فيها تكون دا
ْلم حرايهتم، ول يتبق  َل  يف الواقن إل إَا كانع هذد الدولة اجلديدة قد مبقتضى األمان، وحفظع 

 ساملع املسلمني أما إَا نقضوا األمان، وحاربوا املسلمني فإن الدار دار حأ.
 

 ويالحظ أن دار احملاربني فعال دار حرب إمجاع الفقهاء.
ول ش  أن الرأ  الثاين والذ  يتف  اتفاقا كليا من أن األصل يف العالقة بني املسلمني وغريهم هو 
السلم ألنه مل يعترب الدار دار حرب إل إَا كان العتداء بلفعل يزاول أمان املسلمني أو يتوقن العتداء 

إَ أن املتامخة من غري وجود عهد ملزم، أو من غري ميثاق عدم اعتداء بعل احلرب متوقعة يف كل بملتامخة، 
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وقع. فهذا الرأ  يتف  حىت بلتسسية من النصوق القرآنية، والرأ  األول يبدو بسبأ التسمية مومها ألن 
 لقرآين والنبو .األصل يف العالقة هو احلرب، وهو هبذا خاضن حلكم الواقن، وإن مل يصادم الن  ا

وإَا كان الرأ  الثاين هو األوضح مقاربة للنصوق، فإان نرى أن اشرتاط املتامخة فيه أصبح غري َ  
موضوع ألن ابن األر  اخذ ليتبكم يف األجواء والفصا.. ومل يعد توقن العتداء حمتاجرا للمتامخة، بل أن 

رى أن هذا الشرط ل موضوع له اآلن؛ ولو كان القنابل الفتاكة تصل من أقصى األر  إى أقصاها، ولذا ن
أبو حنيفة حيا، رأى ما رأى لرتك َل  الشرط، فإَا تركناد فبفكرته أنخذ، والختالف بيننا وبينه ليس 

 اختالف حجة وبرهان، بل اختالف حال وىمان:
يكون  وعلى أ  حال نساير رأ  أب حنيفة ومن معه مبقتضى منطقهم، فتقرر أنه على مقتضى رأيهم

بني أيدينا نوعان من الداير ل يدخالن يف تعريف دار اإلسالم ول دار احلرب، ومها الداير اليت ل يتبق  
فيها السلطان اإلسالمي ول اعتداء عليها، واألمر يف حكم هذا النوع أنه ل حيارب ألنه يدخل يف الذين 

 اعتزلوان وكفوا أيديهم عنا كما ورد الن  القرآين.
األر  غري متامخة، وهذد أيضرا أتخذ حكم األول ما مل يكن اعتداء، وليس للمسلمني  والثاين

 مبقتضى رأ  أب حنيفة قتاْلم ما مل يظاهروا عدوا.
 وقلنا إن املتامخة مل تكن جوهرية لتصور العتداء، ألنه ممكن من غري متامخة.

فإن كان مثة اعتداء عليهم فقد دخلوا وبعد الداير ل مينن إرسال مرشدين يهدون ويدعون إى اإلسالم 
 يف ىمرة املعتدين، وحل قتاْلم، وكانع دارهم دار حرب حبكم الواقن ل حبكم التصور.
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 :دار العهد
إن دار العقد حقيقة اقتضاها الغر  العلمي. وثبتع يف الواقن، فقد كانع هناك قبائل ودول ل 

يف إدارة شئوهنا. إل ما يكون منعا لظلم ولكن ْلا  ختضن خضوعا اتما للمسلمني وليس للمسلمني سلطان
 عهد حمرتم. وسيادة يف أرضها.

وهذد هي البالد اليت كان بينها وبينهم عهد عقد قبل إرادة فتبها، أو عند ابتداء القتال. وقد خريوا 
اضى عليه بني اإلسالم أو العهد أو القتال فاختاروا العهد على شروط ختتلف قوة وضعفا على حسأ ما يرت 

 الطرفان. وعلى حسأ تل  الدول قوة وضعفا، وعلى مقدار حاجتها إى مناصرة املسلمني.
 

 -صلى هللا عليه وسلم-وقد يكون العهد بلدفاع عهدا يف نظري قدر من املال، كما كان عهد النيب 
قد عقد معهم من نصارى جنران وكما فعل القائد الصباب أبو عبيدة عامر بن اجلراح من أهايل مح ، ف

عهدا، أبن يدفن عنهم الرومان يف نظري مال قد دفعود، ولكن حدث أن أصاب اجليش اإلسالمي ضعف مل 
صلى هللا عليه -ميكنه من صد الرومان بسبأ طاعون تغشاهم فرد إليهم القائد الويف الذ  مساد حممد 

 أمني هذد األمة. -وسلم
 

السرح وايل مصر صلبا من أهل النوبة كان أساسه عقد ابن أب  -رضي هللا عنه- ويف عهد عثمان
 أتمينهم على أنفسهم، ورعاية استقالْلم ومبادلة التجارة معهم، ومل يفر  عليهم ما ل أيخذد.
 وكذل  فعل معاوية من أهل أرمينية، فقد عقد معهم صلبا يقرر سياستهم الداخلية.

تعد دار حرب، ولكن تعد دار إسالم أم تعد ولش  أن البالد اليت متتعع هبذا النوع من العهود ل 
هم أهل املنعة، ولكن نرى الشافعي  فق  دار موادعة. لقد قال بعض الفقهاء أهنا دار إسالم، ألن املسلمني

وحممد بن احلسن يفرضان دارا اثلثة تسمى دار العهد، وبعالهنا دار إسالم يف حال دون حال. فقد جاء يف  
 بن احلسن:كتاب السري الكبري حملمد 

"املعترب يف حكم الدار والسلطان واملنعة يف ظهور احلكم )أ  احلكم اإلسالمي( فإن كان احلكم حكم 
املوادعني كانع الدار دار موادعة، وإن كان احلكم حكم سلطان آخر يف الدار األخرى فليس لواحد من 

العهد أو املوادعة قد يكونون  أهل الدار حكم املوادعة، وترى من هذا أن حممد بن احلسن يفر  أن أهل
خاضعني يف نظامهم لدولة أخرى ل تدخل يف حكم العهد، فيقرر أنه إن كان السلطان واملنعة ألهل البلد 
الذ  أودعه فإهنا تكون دار عهد. وإن كان السلطان واملنعة لدولة أخرى فإنه ل يقرر العهد إلحداها إل أن 

 تكون املعاهدة تشملها.
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نقول أن دار العهد ل تكون دار حرب، ولكن ل تعد خارجة على دار اإلسالم وتعطي وأن لنا أن 
 ْلا كيان خاق قائم بذاته. بعض أحكامها، وإن كان

 
 السيادة:
اصطالحي بر  يف كتأ القانون الدويل. ومؤدى هذا التعبري أن يكون سلطان الدولة  هذا التعبري

مبسوطا يف كل أجزاء الدولة مهما تتعدد فيه العناصر  أصيال غري مستمد من دولة أخرى، وأن يكون
 والدايانت. ومهما تتسن رقعتها.

 
وعلى َل  يكون لسيادة الدولة مظهران: أحدمها خارجي يكون بتنظيم العالقات الدولية على أساس 

مجين  من الستقالل الذ  ل تبعية فيه لدولة أخرى. واثنيهما بس  سلطان الدولة يف داخلها حبيث يكون
الرعااي خاضعني لنظام قانوين واحد، أل أن متنح بعض الطوائف فيها نظاما خاصا يف بعض املعامالت 
"كنظام الزواج والطالق على أن تكون هذد املنبة قابلة لالسرتداد يف أ  وقع يشاء القائمون على شئون 

متن بحلرية الدينية. فإن صار قيدا الدولة. وهذا كانع تعطيه الدولة اإلسالمية على أساس أنه من قبيل الت
 ميس السيادة، فإنه بأ إلغاؤد.

 
والدولة األوربية ل تعطي هذد املنبة يف أحكام األسرة، ألن أحكام األسرة فيها من النظام العام فإَا 

  يف تزوجع املرأة يف إجنلرتا على أساس النظام اإلسالمي ل يعترب العقد قائما، ول تعرتف به الدولة وكذل
غريها من الدول. فالزواج بشروط مل جتيء هبا املسيبية حمرتم. والزواج بلنظام اإلسالمي غري حمرتم. ولو كان 

 العاقدان مسلمني.
ول نوصي الدولة اإلسالمية أبن تتبن َل  النظام" فإننا نريد أن تبقى احلرية الدينية يف ظل اإلسالم"  

 كما قرر املسلمون األولون.
لدولة اإلسالمية أبن تتبن َل  النظام" فإننا نريد أن تبقى احلرية الدينية يف ظل اإلسالم"  ول نوصي ا

 كما قرر املسلمون األولون.
وأن سيادة الدولة اإلسالمية اثبتة يف ظل أراضيها. إَا كان اإلسالم دولة واحدة وحتققع الوحدة 

التقنني ليسع سلطتها مطلقة. بل هي مقيدة يف اإلسالمية وأنه يالحظ أمران: أحدمها أن الدولة اإلسالمية 
أبحكام القرآن والسنة. ل يصح أن نقنن ما يعارضهما. وأن َل  ل ميس السيادة يف شيء. ألن تقيد 

 احلاكم بدستور اثبع ل خيالفه ل ميس السيادة يف شيء.
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  أو رئيس فهل تكون األمر الثاين: أن املسلمني بعد أن انقسموا إى دول خمتلفة كل دولة عليها مل
السيادة خمتلفة، ونقول يف اإلجابة عن هذا: أن املسلمني جروا على أن يكون ْلم خليفة يعم سلطانه، سواء 
أكان قواي أم كان ضعيفرا، فإن كان الختالف يف السلطان منشؤد أن كل دولة تدعى أن اخلالفة فيها فإننا 

ا وبذل  يتبني أن بعض الذين ادعوها تكون نقرر أن مجهور الفقهاء يقررون أن اخلليفة ل  يكون إل واحدر
دعواهم بطلة، ولعلهم مجيعا تكون دعاويهم بطلة. وقد قال ىيد بن علي ىين العابدين: بوى تعدد اخللفاء 
إَا اقتضع مصلبة املسلمني َل ، ول ش  أن رأ  اجلمهور أوى بألخذ لتكون اخلالفة جامعة للمسلمني 

 يفاء شروط اخلالفة ملن يدعيها لتسلم دعواد، وتتقرر.ولبد من است
هذا إَا كان الختالف سببه ادعاء اخلالفة، أما إَا كان الختالف اختالف حوىات اقتضاد اتساع 
الرقة. فإن َل  ل مينن أن تكون الداير واحدة، وبأ أل يكون َل  الختالف مؤداي إى تناحر املسلمني 

 ظامل.أو التعصأ اإلقليمي ال
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 :املسلم رعاية إسالمية
والذ  ظهر من قبل يقرير الفقهاء أن املسلمني من الختالف اإلقليمي الذ  نراد يف هذا الزمان، 

والذين معهم أبمان املسلمني األول يعدون رعية إسالمية فاملسلم مهما تكن جنسيته إجنليزاي أو فرنسيا أو 
ن، والذمي ما دام داخال يف الرعية اإلسالمية يكون خاضعا للرعية أملانيا أو أمريكيا رعية إسالمية أىن يكو 

 اإلسالمية.
 

 وقد بدأ ذلك يف ثالثة أمور:
أنه بأ على املؤمن الذ  يقيم يف دولة غري إسالمية أن يهاجر ويقيم يف إقليم حيكمه حاكم  –أوْلا 

 مسلم، إَا كانع فيه قدرة بندنية على النتقال.
 

يرث املسلم أاي كان موطنه وجنسيته، فاملسلم اإلجنليز  يرث املسلم املصر  إَا   أن املسلم –اثنيها 
 كان بينهما قرابة تثبع املرياث.

 
أن املسلم إَا ارتكأ جرمية يف غري دار اإلسالم، مث جاء إى الداير اإلسالمية وثبتع بني  –اثلثها 

يد  القاضي املسلم عوقأ بعقاب اإلسالم، سواء أكانع اجلرمية توجأ حدا أو توجأ قصاصا، وكان 
ن يف غري الداير املقتول معصوم الدم. وهذا رأ  مجهور الفقهاء، وخالفهم أبو حنيفة فقرر أن اجلرمية اليت تق

 اإلسالمية ل تعاقأ عليها الدولة، ألن أب حنيفة يشرتط لتقرير العقوبة أن يكون املسلم عند ارتكاهبا خاضعرا
بحلكم والفعل للدولة اإلسالمية، ومن ارتكأ جرمية يف دار احلرب، فإنه يكون غري خاضن بلفعل للدولة 

 ا لرعويته.اإلسالمية، وإن كان خاضعا يف احلكم ْلا. تبع
وإَا ارتكأ املسلم يف دار احلرب جرمية توجأ القصاق كأن قتل مسلما قتال عمدا يوجأ القود، 
 وثبع َل  يف الداير اإلسالمية، فعند أب حنيفة ل يقت  منه، بل تؤخذ الدية، حىت ل يطل دم املسلمني.

مي، ل للخضوع الفعلي، وقال مجهور الفقهاء أنه يقت  منه، ألن العتبار عندهم للخضوع احلك
 واملسلم رعوية إسالمية حكما.

 
 :سيادة الدولة على غري املسلمني

 تثبع سيادة الدولة على غري املسلمني الذين يستظلون برايتها. وهم قسمان: َميون ومستأمنون:
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ة والذ  هو غري املسلم الذ  يقيم من املسلمني على أن يكون له ما ْلم وعليه ما عليهم، وهو رعوي
إسالمية حبكم عقد الذمة الذ  عقدد من املسلمني وهو يفر  واجبات على الذمي، ويثبع له حقوقا، وهو 

ريته من بيدد.  عقد أبد  يسر  على العاقد َو
 وقد قرر الفقهاء أن عقد الذمة يشرتط فيه شرطان:

 
يف بناء الدولة  أن يلتزم الذميون أعباء تكليفات مالية تفر  على القادرين لكي يسهموا –أوْلما 

 ويشرتكوا يف تكوين ميزاهنا املايل.
 

يف املعامالت املالية، ويف العقوبت اإلسالمية ليكون ْلم ما  ان يلتزموا أحكام اإلسالم –اثنيهما 
 للمسلمني وعليهم ما عليهم.

 
ل  بذل  لصلته أما نظام األسرة يف الزواج والطالق فإن أولياء األمر كانوا يرتكوهنم وما يدينون فيما يتع

ير إَا كانوا يعتقدون أن َل  نحز بلدين عندهم وقد قرر فقهاء احلنفية أن ْلم أن يشربوا اخلمر، وأيكلوا اخل
حالل يف دينهم، حىت ل يكون حترميها عليهم تدخال يف حريتهم الشخصية ولذل  ل يعاقبون على الشرب، 

 قول، أو العمل، فإهنم يعاقبون لذل ، ل ألصل احلل.إل إَا كانوا حيرضون شباب املسلمني على الشرب بل
 

يرد، نحز وإن هذا املذهأ أوجأ محاية حريتهم يف َل ، حىت أنه لو أراق مسلم مخر الذمي، أو قتل خ
 وجأ عليه أن يؤد  قيمة ما أتلف. ولو فعل َل  ملسلم ل بأ عليه ضمان ما أتلف، ألن هذين مال

 حمرتم عند الذمي دون املسلم.
 

وقد خالف أبو حنيفة يف هذا الرأ  مجهور الفقهاء، فقد قرر اجلمهور أن هذين غري مباحني عند غري 
املسلمني، ألن حترميهما يف اإلسالم من قبيل محاية اجملتمن من مفاسدمها، وما يكون محاية للمجتمن يعد من 

 النظام العام الذ  تطب  أحكامه على اجلمين.
 

لذمي، فليس منن كل مباح تدخال يف احلرية الشخصية، إ ا يكون وهأ هذين مباحني يف دين ا
تدخال يف احلرية الشخصية إَا كان دينهم أيمر أبمر، ويعاقأ املسلمون عليه، فيكون َل  منعا لتنفيذ أمر 

 ديِن.
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وعلى أنه يالحظ أن عدم تطبي  حكم اإلسالم يف الزواج والطالق هو متكني ْلم من احلرية الدينية يف 

ون األسرة، واستمرار أحكامها خاضعة ملا يتدينون به، لتقوى الرواب  فيها، وليس امتياىا ميتاىون به، بل شئ
 هو منبة كما قلنا من قبل واملعطى له ح  أن مينن إَا ترتأ على اإلعطاء ضرر مؤكد وهو ضرر المتياى.

 
عتداء عليه، وحريته وأن محاية الشخ  الذمي واجبة على الدولة، فدمه معصوم، ول يصح ال
 الشخصية مصونة ليس ألحد أن ميسها، وكرامته حمرتمة، ألنه إنسان مصون الكرامة.

 
ول ش  أن تنفيذ هذد املبادئ السامية العادلة من اختالف الدين قد يصعأ على بعض النفوس، 

الدينية من بعض  ولذل  كانع األوامر الدينية مشددة يف احرتام حقوق الذمي، حىت ل يذهأ فرط احلماية
قال : "من آَى َميا فأان خصمه يوم  -صلى هللا عليه وسلم-املسلمني إى الستهانة حبقوق الذمي، فالنيب 

 القيامة ومن خاصمته خصمته".
 

وعمر بن اخلطاب كان يبث العيون على ولته ليعرف مقدار إقامتهم للعدل يف رعاايهم، وأول أمر 
ذميني، فإَا جاءته الوفود من األقاليم يكون أول ما يسأل عنه معاملتهم ألهل يهتم بلسؤال عنه معاملتهم لل

 الذمة.
 

وكان الفقهاء يف كل العصور حريصني كل احلرق على أن يوصوا حكام املسلمني بلعدل من أهل 
 الذمة، ومن َل  ما جاء يف كتاب اخلراج ألب يوسف موجها القول إى هارون الرشيد، وفيها ما نصه:

 
صلى هللا عليه -وقد ينبغي اي أمري املؤمنني أبرك هللا أن تتقدم بلرف  أبهل َمة نبينا وابن عم  حممد "
وا -وسلم طاقيهم، ول يؤخذ شيء من أمواْلم، إل ول يكلفوا فوق  والتفقد ألحواْلم، حىت ل يظلموا ول يَؤ

: "من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته، قال -صلى هللا عليه وسلم- حب  بأ عليه، فقد رو  أن رسول هللا
عند وقاته: "أوصى اخلليفة  -رضي هللا عنه- فأان حجيجه يوم القيامة" وكان فيما تكلم به عمر بن اخلطار 
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أن يوىف ْلم بعقدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ول يكلفهم  -صلى هللا عليه وسلم-من بعد  بذمة رسول هللا 
 .)1(فوق طاقتهم"
 

مر بباب   -رضي هللا عنه- وسف يف اخلراج يف موضن آخر: "يروى أن عمر بن اخلطاب وقال أبو ي
قوم، وعليه سائل يسأل، وهو شيخ ضرير البصر، فقال له عمر من أ  أهل الكتاب أنع؟ قال يهود ، 
هأ إى  فقال ما الذ  أجلأك إى ما أرى؟ فقال الرجل: أسأل اجلزية واحلاجة والسن، فأخذ عمر بيدد، َو

له ورضخ له بشيء من املال، مث أرسل إى خاىن بيع املال وطلأ إليه أن بر  عليه رىقا مستمرا من نحز م
بيع املال، وقال له أنظر إى هذا وضربئه، فوهللا ما أنصفنا، أن أكلنا شبيبته مث خنذله عند اْلرم، إ ا 

اكني من أهل الكتاب ووضن عنه اجلزية الصدقات للفقراء واملساكني "والفقراء هم املسلمون، وهذا من املس
 .)1(وعن ضربئه"
 

 املستأمن:
املستأمن شخ  دخل الداير اإلسالمية على غري نية اإلقامة فيها، بل يقيم مدة معلومة، بعقد رمسي 
ل  يكون بقصد الجتار، أو السياحة أو الزايدة وإقامته تكون حمدودة  عقد األمان، أو مبجرد منح اإلقامة، َو

 قابلة للتجديد، فإن أخذت إقامته صفة الدوام حتول إى َمي. مبدة
 

وأن اإلسالم لسماحته، ولعتبارد احلروب أمررا عرضيا، وإهنا تكون يف املعسكرات، ول تتعدى إى 
الشعوب فتح الباب للمستأمنني يدخلون دارد، ولو كانوا منتمني لدولة نصبع احلرب بينها وبني املسلمني، 

وأمواْلم مصونة ل يعتدى عليها ما داموا مستمسكني بعقد األمان، وْلم أن يباشروا نشاطهم وأن أرواحهم 
 التجار  أو غريد من غري أ  قيد يقيدهم.

 
وقد قال السرخسي يف َل : "أمواْلم صارت مضمونة حبكم األمان، فال ميكن أخذها حبكم 

 .)2(اإلبحة"

                                                   
 .1/  6اخلراج س  )1( 
 .151صفبة  )1( 
 املغِن كتاب السري. )2( 
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ه، ول تزول عنه ملكيته، ولو عاد إى دار احلرب بل وأن الذ  يكون يف دار اإلسالم يبقى على ملك

 ل تزول ولو محل السالح مقاتال املسلمني.
 

 وعلى َل  اتفقع كلمة مجهور الفقهاء، فقد جاء يف كتاب املغِن لبن قدامة ما نصه:
 "إَا دخل حرب دار اإلسالم أبمان، فأودع ماله مسلما أو َميا أو أقرضهما إايد، مث عاد إى دار

ها أو حلاجة يقضيها مث يعود إى دار اإلسالم فهو على أمانة نحز احلرب نظران، فإن دخل اتجرا أو رسول أو مت
يف نفسه وماله، ألنه مل خيرج بذل  عن نية اإلقامة يف دار اإلسالم، وإن داخل َمي دار احلرب، مستوطنا 

أبمان ثبع األمان ملاله، فإَا أبطل األمان يف بطل األمان يف نفسه، وبقى يف ماله، ألنه بدخوله دار اإلسالم 
 .)1(نفسه بدخوله دار احلرب بقى يف ماله، لختصاق املبطل به نفسه، فيخت  البطالن به

 
أنه إَا مات املستأمن يف دار احلرب أو قتل  –وأن الفقهاء قرروا يف تطبي  نظرية بقاء األمان يف ماله 

ذهأ عنه ملكيته ملاله، وينتقل املال إى ورثته، وبأ على الدولة يف املعركة بني دولته واملسلمني ل ت
 اإلسالمية أن ترسلها إليه مصونة غري منقوصة.

 
وقال الشافعي أن املال ل ينتقل إى ورثته ألن األمان كان له، ومل يكن لورثته، واملال اتبن له، فإَا ل 

  لىم متعل  بملال، وهو مل  املستأمن حيا، ينتقل لورثته وحجة مجهور الفقهاء يف َل  أن األمان ح
 فينتقل إى ورثته بعد وفاته ككل احلقوق.

 
ولو يف دار احلرب كان املال فيئا أخذد بيع مال املسلمني، على أساس أنه وإَا مل يكن له وارث، 

 مال ل يعرف له مال  فيئول إى بيع مال املسلمني.
 

وسن من هذا فيقررون أنه إَا جاء عبد مبعواث من حرب وأن الفقهاء يسريون خطا يف التسامح أ
يف دار احلرب، بين العبد، وكان مثنه للبرب الذ  أرسله، ألن األمان يثبع يف  لالجتار يف مال احلرب، فأسلم

نفس العبد، ويثبع يف مال احلرب، وملا كان العبد املسلم ل يصح أن ميلكه غري املسلم، ولبد من احملافظة 
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مال احلرب بين العبد، وصارت ملكية احلرب يف مثنه ويف هذا املبدأ تسامح من انحية إعطاء العبد أماان، على 
 ولو كان غري مصاحأ ملالكه، ومن انحية احملافظة على مال احلرب.

 
والفقهاء ل يقررون مصادرة مال املستأمن إل يف حال واحدة، وهي إَا عاد إى بالدد، وحارب 

أسر واسرتق فإنه يف هذد احلال ل يكون أهال لالمتالك فيئول ماله إى بيع مال املسلمني ألنه املسلمني و 
مال ل مال  له، وإَا كان له دين على بعض املسلمني، يسق  دينه يف هذد احلال، ألنه مال ل مطالأ 

 ، وبعض الفقهاء قال إن بيع املال يطالأ هبذا الدين على أنه ح  له.)1(له
 

 القانون اإلسالمي على املستأمن:تطبيق 
كما حترم عليه العقود   بلنسبة للمعامالت املالية تطب  عليه الشريعة اإلسالمية، فيبرم التعامل بلرب،

الفاسدة يف اإلسالم ألنه يتعامل من املسلمني، فسرى عليه ما يسرى عليهم، وبلنسبة للزواج والطالق يكون 
 ملؤمن على سواء.خاضعا لدينه شأنه يف َل  شأن ا

 
وبلنسبة للعقوبت، فإان نقسم أسباب العقاب إى قسمني: عقاب بسبأ اعتداء على ح  من 

ل نحز ل به من العقاب ما ينحز حقوق العباد أبن يكون العتداء على ح  مسلم أو َمي أو مستأمن مثله، فإنه ي
كان القتل يوجأ القصاق، وإن   بملسلم أو الذمي، ألنه بأ انصاف املظلوم، فلو قتل يقت  منه إن

 اعتدى مبال يوجأ القصاق، وجأ تعزيزد مبا يعزر به املسلم بال تفرقة، وهذا كله إبمجاع الفقهاء.
 

السرقة أو القذف، ان، أو والقسم الثاين أن يكون العتداء على ح  من حقوق هللا تعاى كارتكاب الز 
ل بملسلم والذمي، ألن هذد اجلرائم نحز من العقاب ما ي ل بهنحز ويف هذا القسم قال مجهور الفقهاء أنه ي

ائل املتف  عليها يف كل الدايانت، واإلسالم يعد محاية  وأشباهها تفسد اجملتمن اإلسالمي وهي من الَر
 ل بملسلم.نحز ل به من العقاب ما ينحز الفضيلة أساسرا لكل العالقات اإلنسانية، في

 
ن أساس عقوبة احلدود عند أب حنيفة هو الولية الكاملة حكما وخالف أبو حنيفة مجهور الفقهاء أل

 وفعال وهو من انحية احلكمية ينتمي إى دولة غري دولة اإلسالم.
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 ويف احل  أن نظر الفقهاء راشد، وأكثر اتساقا من األحكام الدينية.

 
 مرياث املستأمن:

 ه خالفا للشافعي رضى هللا عنه، ولكنإَا مات املستأمن، وكان له مال فقد قرران أنه يذهأ إى ورثت
إَا كان بينه وبني أحد الذميني قرابة تثبع مريااث أيرثه الذمي أو يرث الذمي إَا مات؟ ونقول يف اجلواب عن 
َل  إَا مات الذمي واملستأمن مقيم يف دولته، أو مات املستأمن والذمي مقيم يف دار اإلسالم، فإنه ل 

 ر.توارث بينهما لختالف الدا
 

إَا مات أحدمها، واملستأمن مقيم بلداير اإلسالمية اجنرى التوارث من الختالف احلكمي؟  ولكن
: ل بر  التوارث بينهما، ألنه ينظر إى الختالف احلكمي، ويعتربد  -رضي هللا عنه- قال أبو حنيفة 

من حيث اإلقامة، والختالف األساس. وكثريون من الفقهاء قرروا أنه بر  التوارث بينهما لوحدة الدار 
 احلكمي ل يورث.

 
 املعاهدات والصلح:

كانع املعاهدات قبل اإلسالم يتخذها القو  وسيلة لفر  سلطانه على الضعيف أو املغلوب، حىت 
إلخراج نفسه من نري القوى وأهنا إى عهد قريأ كانع ل خترج عن َل   إَا قو  الضعيف نبذها، وقاتل 

ل  يف هذا العصر، وإَا كانع لتنظيم السلم يف بعض األحوال فإ ا هو السلم الظامل الذ  كثريا، ول تزال كذ
 يفر  على الضعيف أحكام القوى.

 
والقرآن الكر  ل ينظر إى املعاهدات اليت يسوغ إبرامها َل  النظر، فإنه أيمر بلوفاء بلعهد وفاء 

 مطلقا غري مقيد بضعف أو قوة.
 

لعالقات الدولية يف اإلسالم هو السلم كما انتهينا إليه، فاملعاهدات إما أن تكون وإَا كان األصل يف ا
إلهناء حرب عارضة والعودة إى حال السلم الدائمة، وإما أن تكون لتقرير السلم وتثبيع دعائمه لكيال يكون 

 من بعد َل  العهد احتمال اعتداء إل أن يكون نقضا للعهد.
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من اليهود الذين كانوا بملدينة عندما جاء   -صلى هللا عليه وسلم-به النيب  وأن هذا القسم الثاين قام
مهاجرا إليها، فقد عقد معهم معاهدة كانع لتقرير السلم وتنظيم اجلوار، وأساسها التعاون على دفن العدو 

 .)1(اخلارجي وعدم معاونته على أحد الفريقني، والتعاون على الرب ودفن العدوان
 

مة رسوله على وبعد هذد امل عاهدة، كتأ عليه السالم كتاب يوثقها، وجاء فيه: "لكم َمة هللا َو
أنفسكم ودينكم وأموالكم ورقيقكم، وكل ما ملكع أميانكم ل يطأ أرضكم جيش .... ومن سافر منكم فهو 

 يف أمان هللا وأمان رسوله: ل إكراد يف الدين".
 

يتعهد حبماية حريته الدينية محاية كاملة، وخيتم   -ليه وسلمصلى هللا ع-ويتبني من هذا العهد أن النيب 
 ( ولكن اليهود نكثوا يف أمياهنم.لا إ ْكراادا يف  الد  ين  )الن  بتوثيقه بكتاب هللا تعاى: 

 
ولقد تكررت صيغة محاية الذين يعاهدهم يف أمواْلم وأنفسهم، وهذا ن  معاهدة له من بِن ضمرة 

اب حممد رسول هللا لبِن ضمرة أبهنم آمنون على أمواْلم وأنفسهم، وأن ْلم النصر من قبائل العرب "هذا كت
على من رامهم.. ما بل حبر صدفة وأن النيب إَا دعاهم إى النصرة أجابود، عليهم بذل  َمة هللا ورسوله، 

 وْلم النصر من بر منهم واتقى.
 

 ار.من هذا أن هذد كلها معاهدات لتنظيم السلم وحسن اجلو ونرى 
 

ونرى أن معاهدات النيب كان أكثرها لتنظيم السلم، وبعضها كان موادعة أو هدنة وكان َل  يف صلح 
بل كانع إلهناء احلرب، أ  من احلديبية، وجاء بعد َل  عصر الصبابة، فلم تكن املعاهدات لتنظيم، 

ل اإلقدام على احلرب، ومن القسم األول وهو إهناء حال احلرب أو للتخيري بني العهد واإلسالم والقتال قب
 .)2(العقود اليت جاءت نتيجة للتخيري صلح أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب من أهل أيلياء )بيع القدس(
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ولقد جاء بعد عصر الصبابة عصر بِن أمية ومن جاء بعدهم، وقامع احلروب، وكان منها صلح 
 ا.إلانء احلرب مؤقتا وكان الصلح يشبه هدنة، وليس دائما مستمر 

 
وقد حدث هذا يف عصر الجتهاد الفقهي املذهيب فدون حممد بن احلسن الشيباين واألوىعي، وأبو 
يوسف، والشافعي آراءهم يف احلرب والصلح واحلروب الناشبة، ومل يكن مثة إل صلح وقيت، ول أيمن 

 املسلمون أن يعقدوا صلبا دائما، لتوقن العتداء من العدو يف أ  وقع.
 

 وا هبذد احلال يف إعطاء املعاهدات اليت تربم حكمها، فهم مل يفرضوا الصلح إل مؤقتا.ولقد أتثر 
 

صلى هللا عليه -ولقد قرر السرخسي يف شرح السري الكبري أن الصلح الدائم ل بوى، ألن صلح النيب 
قرر أيضا أن يف احلديبية كان صلبا مؤقتا ول يعرف إل َل  الشرع من الصلح إَا وجد القتال، و   -وسلم

 ما يكون من النصوق مسوغا لصلح دائم منسوخ وقال السرخسي أن َل  هو رأ  األكثرين.
 

ول ش  أن صلح احلديبية غري الصلح املؤقع، ولكنه ل مينن الصلح الدائم، بل إنه اثبع بقوله 
ُاإ لاكإْم عالاْيه ْم ساب يإ ن  اْعتحازالإوكإْم فحالاْم يحإقاات لإوكإْم واأاْلقاْوا إ لاْيكإمإ السا )ا تعاى:  وإن هذا الن  حمكم  (الر لاما فاماا جاعالا ا

 ما مل يقم دليل على نسخه من قرآن كر  أو حديث تنسخ مبثله األحكام القرآنية.
 

ويف احل  أن الذين قالوا أن األصل يف العالقة بني املسلمني وغريهم هو السلم أجاىوا الصلح الدائم، 
ألصل، واعتربت احلرب حال عارضة. والذين أتثروا بألمر الواقن أتثروا به أيضا يف الصلح؛ ألنه رجوع إى ا

فقرروا أن الصلح ل يكون دائما، ألهنم رأوا العالقة حرب مستمرة، وما كانوا يفتون إل فيما يقن ول يضعون 
والا هتا نإوا والا )واحتجوا بقوله تعاى:  إل لألمور الواقعة، وظنوا أن الصلح الدائم نوع من الوهن، والوهن ممنوع،

تإْم مإْؤم ن نيا   (.حتاْزانإوا واأانْحتإمإ اأْلاْعلاْونا إ ْن كإنحْ
 

 واحل  أن الصلح الدائم عن قوة هو علو يف العالقة اإلنسانية. وليس وهنا. ول استسالما.
 

 تيمية يف رسالة القتال.وقد كان من الفقهاء من رجح الصلح الدائم إبطالق. وقد بني َل  ابن 
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 أقسام املعاهدات:
املعاهدات قسمان: معاهدات مؤقتة وهي تستمر إى وقتها، ومعاهدات مطلقة عن الزمان، وهناك 

 قسم اثلث هو املعاهدات الدائمة، وقد بينا كالم الفقهاء فيها.
 

الزمان اليت مل تؤقع، ومل يذكر واملعاهدات املؤقتة بأ الوفاء هبا إى وقتها، أما املعاهدات املطلقة على 
فيها الزمان الدائم. وهنا يثار حبث أيكون الطالق مؤداد أن تكون عامة لكل األىمان كما لو كانع مؤبدة 
ول خيتلف َل  عما ن  على أتييدد بشموله لعموم األىمان؟ واجلواب عن َل  أن الفقهاء مل يفسروا 

ا بألسباب اليت يف ظلها عقدت املعاهدات، فما دامع هذد اإلطالق بلتأييد، بل قرروا أنه يكون مقيد
األسباب قائمة فاملعاهدات قائمة، فإَا تغري األسباب يكون للمسلمني نقضها، ولكن هل يروهنا من أهنا غري 

د  إ لا الاذ ينا عااهاْدمتإْ ع نْ لىمة؟ قرروا أنه ل قتال من تغري األسباب إل عند العتداء لقوله تعاى: ) دا اْلماْسج 
ا اْستحاقاامإوا لاكإْم فااْستاق يمإوا ْلاإمْ   .(احلْاراام  فاما

 
ومن الفقهاء من قال أن املعاهدات كلها تكون ملصلبة املسلمني بأ الوفاء هبا عند حتق  املصلبة 

ة، فقد يف الوفاء، وترد إى الذين عقدوها أن مل تكن مصلبة يف الوفاء وقد قال َل  بعض الفقهاء احلنفي
قرروا أن املعاهدات تعقد ملصلبة املسلمني وقع انعقادها فإَا تغري احلال، وصار الستمرار يف املعاهدة 
واللتزام أبحكامها فيه مضرة على املسلمني فإهنا ترد، ويكون هذا كفسخ العقود للظروف، فاملعاهدات  

 كالعقود تؤثر يف استمرارها الظروف الطارئة.
 

مصادقة للنصوق القرآنية واألحاديث النبوية املوجبة للوفاء بلعهود إل أن ختاف ويف احل  أن َل  
يااناةر فاانْب ْذ إ لاْيه ْم عالاى ساوااَء إ نا اخليانة، وتقوم أسباهبا، فإنه ينبذ العهد، كما قال تعاى: ) واإ ماا ختااافانا م ْن قحاْوَم خ 

ُاا لا حيإ أُّ اخلْاائ ن نيا   .(ا
 

 :هدات الذمة ودار العهدمعا
ويالحظ أن األمان الذ  يعطى ألهل الذمة بعهد ل يكون إل دائما، واخلالف يف الصلح الدائم ل 
يشمل هذا النوع، وكذل  العقد الذ  يعقد من دار العهد ل يكون إل دائما إَا كان املسلمون يتولون القيام 

 بلدفاع عنهم، فهي لىمة غري مؤقتة.
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َكران  أن أهل العهد هم أهل البالد اليت يكون عليها حكام منهم يديروهنا ويرتكهم املسلمون وقد 
يف دايرهم على أن يكون ْلم على املسلمني أن حيموهم من كل عدو يغري عليهم يف نظري مال يدفعونه  اأحرارر 

 مسامهة منهم يف إمداد اجليش املدافن بقوة املال.
 

الوفاء ْلم والقيام   -صلى هللا عليه وسلم-عهد قد أوجأ النيب وأن املعاهدين الذ  يعدون أهل 
حبمايتهم، فقد قال عليه الصالة والسالم: "لعلكم تقاتلون قومرا فتظهروا عليهم فيتقوكم أبمواْلم دون أنفسهم 

 )1(وأبنائهم. وتصاحلوهم على َل  فال تصيبوا منهم شيئا بعد َل .
 

وك. وأن اإلسالم دائما ينظر إى مصلبة الرعااي، دون مداهنة وإن هذد املعاهدات قد تعقد من املل
ملوكهم ولذل  بأ أن يكون العقد قائما على أساس العدل من الرعية. ولذل  جاء يف مبسوط السرخسي 

 ما نصه:
 

"وإَا طلأ مل  الذمة على أن يرتك حيكم أهل مملكته مبا شاء من قتل أو صلأ أو غريد مما ل 
سالم مل بأ إى َل . ألن التقرير على الظلم من إمكان املنن حرام" وألن الذمي من يلتزم يصلح يف دار اإل

فشرطه خبالف موجأ عقد الذمة بطل. فإن أعطى الصلح أحكام اإلسالم فيما يرجن إى املعامالت. 
ليس  : "كل شرط -صلى هللا عليه وسلم-والذمة على هذا بطل من شروطه ما ل يصح يف اإلسالم لقوله 

 .)2(يف كتاب هللا بطل"
 

وهكذا ترى اإلسالم ل يربر الظلم، ول يرضى أبن يتعاقد على إقرار ظامل يف حكم رعيته. فاإلسالم 
 ينظر إى الرعااي نظرة رحيمة. عاطفة عادلة. تبصرهم أن استنصروا ويرفن عنهم الطغيان أن استعانوا.

 
 احلياد:

. والرغبة يف السيطرة ويفر  أيضا عند يفر  احلياد عند وجود قوتني متناىعت ني يف السلطان والنفَو
اع. ولعل هذا نحز وقوع حرب بني دولتني أو أكثر. فتعلن دولة أو دول أهنا ل شأنه ْلا هبذد احلرب. أو َاك ال

                                                   

 طبن السلفية. 74اخلراج ليبي بن آدم صفبة  )1( 
 .10سي صفبة خاملبسوط للسر  )2( 
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الصطالح مل يكن هبذا اللفظ عند فقهاء املسلمني. حىت ادعى بعض كتاب العصر أن نظام احلياد مل يكن 
سالم. ولكن الذ  يقول هذا ليس متقصيا لنصوق القرآن والسنة. ولو تقصى املصادر لوجد بني يديه يف اإل

من األقوال من ل يريد أن يقاتل من املسلمني ول من خصومهم، وهؤلء يريدون أن يكونوا حمايدين يف هذد 
نحاهإْم م يثااق   إ لا الاذ ينا )احلرب، ول يتدخلوا. فهؤلء أوجأ القرآن احرتام حيادهم  ناكإْم وابحايحْ لإونا إ ىا قحاْوَم بحايحْ ياص 

لاطاهإْم عالايْ  ُاإ لاسا راْت صإدإورإهإْم أاْن يحإقاات لإوكإْم أاْو يحإقاات لإوا قحاْوماهإْم والاْو شااءا ا كإْم فحالاقااتحالإوكإْم فاإ ن  أاْو جااءإوكإْم حاص 
ُاإ لاكإْم عالاْيه ْم ساب ياْعتحازالإوكإْم فحالاْم يحإقاات لإوكإْم واأاْلقا  لاما فاماا جاعالا ا  .(الر ْوا إ لاْيكإمإ السا

 
فهذا الن  صريح يف أن من يريد احليادة يعطاد من غري أ  نظر آخر إل الستيثاق من أنه ل يريد 

لقوله تعاى: هذد احلال بأ احلذر حرب ول ينويها، ول يتخذ من إعالن احلياد وقتا لالستعداد القريأ، ففي 
ْذراكإمْ ) ا الاذ ينا آمانإوا خإذإوا ح   .(ايا أايحُّها

 
هذا هو حكم احلياد إَا طلبه غري املسلمني، وأما احلياد إَا كانع احلرب مستعرة بني دولتني، فله 

 ثالث صور:
 

ع فيه  اع بني طائفتني من املؤمنني، وهي صورة أوجدها الزمان الذ  تفرقنحز الصورة األوى. أن يكون ال
كلمة املسلمني وصار أبسهم بينهم شديدا ومل تعد بينهم جامعة جتمن مشلهم، ومتنن العتداء بينهم. وقد 

ا فاإ ْن بحاغاْع وضن القرآن حكم هذد الصورة يف قوله تعاى: ) نحاهإما تحاتحالإوا فاأاْصل بإوا بحايحْ واإ ْن طاائ فاتاان  م نا اْلمإْؤم ن نيا اقحْ
امهإاا عالاى اأْلإ  ْلعاْدل  وا إ ْحدا نحاهإماا ب  ُا  فاإ ْن فااءاْت فاأاْصل بإوا بحايحْ طإوا ْخراى فحاقاات لإوا الايت  تحاْبغ ي حاىتا تاف يءا إ ىا أاْمر  ا أاْقس 

ط نيا  ُاا حيإ أُّ اْلمإْقس  ُاا . إ نا ا  .( لاعالاكإْم تحإْرمحاإونا إ  ااا اْلمإْؤم نإونا إ ْخواة  فاأاْصل بإوا بانْيا أاخاواْيكإْم وااتحاقإوا ا
 

فاحلياد يف هذد احلال ل بوى، بل تعمل له الدولة اإلسالمية غري املتباربة على اإلصالح، فإن 
استمرت إحدامها على العتداء انضمع إى املعتدى عليها مث يكون من بعد َل  الفصل احلاسم. ولش  

 العتداء بني املسلمني. ملنن أن إباد جامعة إسالمية تنظم العالقات أمر واجأ
 

الصورة الثانية: أن تكون احلرب مشبوبة بني دولة إسالمية وأخرى غري إسالمية. ويف هذد احلال ل 
يكون للبياد موضن أيضا. فإنه يكفي العتداء على مسلم لتتضافر كل القوى اإلسالمية على دفعه. بل 

قاتل الروم. ألهنم  -صلى هللا عليه وسلم- أمجعني والنيب العتداء على طائفة إسالمية اعتداء على املسلمني
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اعتدوا على بعض املسلمني يف الشام. وقد يفر  أن الدولة اإلسالمية معتدية. ويف هذا يتقدم املسلمون 
 إلصالح احلال بملوعظة احلسنة. والدعوة إى احل .

 
 د الصورة ْلا عدة شعأ.الصورة الثالثة: أن يكون القتال بني دولتني غري إسالمية. وهذ

 
أن تكون إحدى هاتني الدولتني عالقتها بملسلمني ليسع عالقة سلم بل بينها وبني  –الشعبة األوى 

املسلمني حرب، ولكن سكتع السيوف هبدنة أو مرادعة موقوتة. فإن املوادعة واجبة التنفيذ إل إَا تبني أن 
ل  حلرب املسلمني. فإنه يف هذد احلال يتبني أن العهد كان هذد املوادعة ليتفرغ أولئ  املوادعون من بعد َ

 خماتلة ول يكون ما يدل على الستتابة.
 

أن يكون بني املسلمني وإحدى الدولتني املتباربتني حلف يوجأ املناصرة، ويف هذد  –الشعبة الثانية 
أعلن احلرب  - عليه وسلمصلى هللا-احلال ل ميكن أن يقف املسلمون على احلياد تنفيذا للعهد وأن النيب 
يف عهدد.  -صلى هللا عليه وسلم-على قريش ملا نقضوا العهد. وأغاروا على خزاعة الذين انضموا إى النيب 

 فتقدم النيب لقتال قريش. وكان به فتح مكة. وكذل  يكون الشأن يف العهود من بعدد.
 

ربطها بملسلمني عهد ول َمة. وبلرجوع إى أن تكون كلتا الدولتني املتباربتني ل ي –الشعبة الثالثة 
املصادر ود أن الواجأ هو الوقوف على احلياد. ألن األصل هو السلم. والعتداء من إحدامها علينا. وألن 
حروهبم يف غالأ أحواْلا ملآرب دنيوية. ول ميكن معرفة احمل  منهما. ولقد قال مال : "دعهم ينتقم هللا من 

صلى هللا -قم من كليهما، وألن دخول املسلمني قد يكون فيه أتييد ألحد الظاملني، والنيب ظامل بظامل مث ينت
 يقول: "من سعى من ظامل دخل النار". وألن احلياد يف هذد احلال ادخار للقوى اإلسالمية. -عليه وسلم
 

ملظلومة ولكن قد يفر  أن إحدى الدولتني على العدل، واألخرى ظاملة، فهل يسوغ التدخل لنصرة ا
أنه مبنط  اإلسالم يسوغ الدخول من مرعاة املصلبة اإلسالمية فإنه قد يؤد  َل  إى أن يقوى املظلوم 
فيكون ظاملا ما دامع هذد احلروب ل تقوم على أسس من الفضيلة، ولعله يكون التدخل واجبا إَ مل تكن  

د أن تلتهم األخرى، َل  ألن من املبادئ كلتا الدولتني متكافئتني أبن كانع إحدامها قوية واضبة القوة تري
اإلسالمية إغاثة امللهوف، ونصرة الضعيف ما بل حبر صدفة، ولش  أن هذا الوجوب يكون إَا طلأ 

 الضعيف النصرة، وأخذت الضماانت ملصلبة املسلمني.
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 هذا وبأ أن نقرر أن أحكام العالقات الدولية يف وقع السلم تقوم على دعائم ثالث:

 
 : إقامة العدل، وحتقي  التعارف اإلنساين والتعاون بني الناس على الرب تطبيقا لنصوق القرآن.أوْلا

 اثنيا: منن املسلمني من أن يعتدوا على غريهم، ألن اإلسالم منن العتداء أاي كانع صورته.
 اثلثها: محاية احلرايت لغري املسلمني، وخصوصرا احلرايت الدينية.

 
 :العالقات يف احلرب

ئرا واهإوا خارْي  لاكإْم واعاساى أاْن )ال هللا تعاى: ق يحْ كإت أا عالاْيكإمإ اْلق تاالإ واهإوا كإْرد  لاكإْم واعاساى أاْن تاْكراهإوا شا
ُاإ يحاْعلامإ واأانْحتإْم لا تحاْعلامإونا  ئرا واهإوا شارٌّ لاكإْم واا يحْ  .(حتإ بُّوا شا

 
يبا، بل يقف منه موقفا إبابيا مانعا دافعا، ول يقف من ولكن اإلسالم ل يقف من الظلم موقفا سل

ائل موقف الساكع عنها فتستشر ، بل مينعها ألن الفضيلة اإلسالمية إبابية وليسع سلبية.  الَر
 

وما دام الفساد يف األر  بأ أن يكون معه ما يدفعه، ومينعه، وإل عم الفساد يف الرب والببر، 
َإو فاْضَل عالاى اْلعاالام نيا والاْولا ولذل  قال تعاى: ) ُاا  ُا  النااسا بحاْعضاهإْم ب بحاْعَض لافاسادات  اأْلاْر إ والاك نا ا  .( داْفنإ ا

 
وإن الرمحة العامة اليت أوجبها هللا تعاى توجأ فر  القتال من أهل احل  ليدفعوا الباطل، فليس من 

اء، ولذل  نقول أن احلرب أمر ضرور  أوجبه قانون الرمحة الرمحة بلناس أن يرتك الظاملون أيكلون الضعف
 العادل. وقانون األخالق املستقيم ما دامع لنصرة احل . ل جملرد الغلأ والقهر والسلطان.

 
ولذل  كانع احلرب. ونتكلم يف هذا املقام عن الباعث قبل القتال. والتمهيد للمعركة والسري فيها. 

 ا وأعقاهبا.وما حيل وما ل حيل. وهنايته
 

 :الباعث على القتال
قرران عند الكالم يف السلم أنه األصل يف العالقات بني املسلمني وغريهم. وأن احلرب أمر عار  سببه 

صلى هللا عليه –العتداء من املخالفني. ودفن هذا العتداء بحلرب وسقنا النصوق القرآنية. وسرية النيب 
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إى القتال هو العتداء.  -صلى هللا عليه وسلم–ان يدفن النيب وحروبه ما ثبع منه أن الذ  ك -وسلم
اعتدى عليه املشركون. وفتنوا الناس عن دينهم. واعتدى الروم على من أسلم من أهل الشام. وفتنوا الناس 

 عن دينهم.
 

 وأن الذ  انتهينا إليه هنال  هو ما انتهى إليه هنا. وهو أن القتال يف اإلسالم شرع ألمرين:
 
ْلما: دفن العتداء. وقد وقن العتداء بلفعل على األنفس واألموال. ولقد توقن النيب عليه السالم أو 

اعتداء الشر على اخلري. ولذل  كان اجلهاد ماضيا مستمررا فقال عليه السالم. "اجلهاد ما  إى يوم 
 القيامة".
 

لناس أحرارا يف اعتناقها ل يرهقون إَا اثنيهما: أتمني الدعوة اإلسالمية. ألهنا دعوة احل . أبن يكون ا
اعتنقوها: ول يفتنون يف إمياهنم أن آمنوا هبا. مث يطالأ اإلسالم بتمكني الدعوة من أن يستمن إليها املسيطر 

 ومن شاء أن يكفر فليكفر. –عليهم. حىت يعلموها. ومن شاء أن يؤمن فيؤمن 
 

دين. فقد قرر اإلسالم أنه ل إكراد يف الدين. ول يتومهن أحد أن القتال كان إلكراد أحد على ال
ولكن ل بد أن ميكن الدعوة. ليعلمها كل من خوطأ هبا. وله أن يؤمن إن اختار اإلميان. ول يكرد عليه. 
فما كان قتاله لإلكراد. بل كان ملنن اإلكراد. وكذل  كان قتال أصبابه من بعدد بل أن القتال من بعد َل  

لى الدين ق . وإن الدليل املاد  على َل  قائم اثبع. وهو بقاء تل  األقليات ما كان فيه إكراد ع
اإلسالمية اليت عاشع من املسلمني من عهد الفتوح اإلسالمية إى اليوم. وأنه مل كان اإلكراد سائغا حلملوهم 

كما فعل وألخذوا يفتشون يف ضمائرهم  على إعالن اإلسالم وما تركوهم آمنني يف دينهم مرعية حقوقهم 
نريون من النصارى، وكما فعل دقلداينوس من القب ، وما فعل بعد َل  القساة الغالظ من أهل أسبانيا 

 وغريها.
 

 التمهيد للمعركة:
ينهى عن الندفاع يف القتال، واملسارعة إليه فكان عليه السالم  -صلى هللا عليه وسلم–كان النيب 

 وهم فاصربوا".يقول: "ل تتمنوا لقاء العدو، وإَا لقيتم
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



القتال أمرا ل بد منه فال بد قبله من أن خيربهم القائد بني أمور ثالثة، إما اإلسالم ومن َل  إَا كان 
ليكونوا من املسلمني بقلوهبم، وإما العهد ليأمن املسلمون جوارهم، وأما القتال، وأن َل  التخيري لكيال 

ل  التخيري ح  للمخالفني، يروى يف َل  أن قتيبة بن أيخذهم املسلمون على غرة، وقد قرر اإلسالم أن َ
مسلم القائد العرب فتح بعض أقاليم مسرقند من غري أن خيربهم َل  التخيري، فشكا أهل هذا اإلقليم لعمر بن 
عبد العزيز احلاكم العادل الذ  هنج منهج الراشدين عمل قتيبة، ليقرروا مصريهم، فأرسل اخلليفة إى القاضي 

إى هذد الشكوى، وحيققها فتبني له صدقها فأصدر أمرد إى جند املسلمني أبن خيرجوا من البلد ليستمن 
ومنهم  )1(فاختاروا العهدالذ  فتبود، ويعودوا إى ثكناهتم وخيريوهم من بعد بني القتال واإلسالم والعهد، 

 من اختار اإلسالم دينا.
 

ى أن يعلن الرمحة حىت يف ميدان القتال، وأن يعلن حريصا عل  -صلى هللا عليه وسلم–ولقد كان النيب 
يقول يف دعائه عند   -صلى هللا عليه وسلم–الوحدة اإلنسانية والسيوف مرهفة للضرب، فقد كان النيب 

 ابتداء احلرب:
 

"اللهم إان عبادك وهم عبادك نواصينا ونواصيهم بيدك، هللا اهزمهم وانصران عليها". فهو دعاء تتمثل 
 ة اإلنسانية وهذا يشعر أن القتال للرمحة هبذد اإلنسانية.فيه الوحد
 

وكانع وصيته عليه السالم للقائد الذ  يرسل على رأس جند ما أوصى به معاَ بن أب جبل وعلي 
بن أب طالأ فقد جاء يف هذد الوصية، ل تقاتلوهم حىت تدعوهم فإن أبوا فال تقاتلوهم، حىت يبدءوكم، فإن 

هم حىت يقتلوا منكم قتيال، مث أروهم َل ، وقولوا ْلم. هل إى خري من هذا سبيل. فألن بدءوكم فال تقاتلو 
ا خري مما طلعع عليه الشمس وغربع".  يهد  هللا ب  رجال واحدر
 وهنا جتد أن نية السلم قائمة. حىت عندما يتالقي اجليشان.

 
 يف املعركة:

يدعو  -صلى هللا عليه وسلم–فقد كان النيب كان الرف  الذ  ابتدأت به املعركة هو الذ  يالىمها. 
 جندد إى التأين وأتليف القلوب. ويقو عليه السالم يف َل :

                                                   
 لعزيز.راجن املخرب كامال  اتريخ الكامل لبن األثري يف أخبار عمر بن عبد ا )1( 
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من أهل مدر أو وبر إل أن  "أتلفوا الناس وأتنوا هبم. ول تغريوا عليهم حىت تدعوهم فما على األر 
ْلم، ويقول عليه السالم خلالد بن أتتوين هبم مسلمني أحأ إيل من أن أتتوين أببنائهم ونسائهم وتقتلوا رجا

 الوليد: "ل تقتل َرية ول عسيفا".
 

إَن هي حرب رفيقة تتسم بلتأليف، ل بلتقتيل، وبحملافظة على األنفس ل بستباحتها ولقد كانع 
عوا يف هذد الدائرة اليت جتعل احلرب رفيقة غري خمربة وجاء الراشدون فاتب -صلى هللا عليه وسلم–وصااي النيب 

 هديه عليه السالم.
 

وروى اإلمام   -رضي هللا عنه- وصااي عشر رواها عن أب بكر  )1(ولقد جاء يف مبسوط السرخسي
 أمحد يف مسندد هذد الوصااي برواية اإلمام أمحد، فقد جاء يف املسند ما نصفه:

 
ا، وكان ميشي، عن حيىي بن سعيد أن أب بكر بعث اجليوش إى الشام وبعث يزيد بن أب سفيان أمرير 

ما أان براكأ، وما أنع بناىل، إين ل، فقال الصدي : نحز ويزيد راكأ فقال يزيد إما أن تركأ، وإما أن أ
 أحتسأ خطا  يف سبيل هللا".

 
"إن  ستجد قوما ىعموا أهنم حبسو أنفسهم يف الصوامن للعبادة فدعهم وما ىعموا، وستجد قوما قد 

وإين موصي   ركوا منها أمثال العصائأ، فاضربوا ما فبصوا بلسيف،فبصوا أوساط رءوسهم من الشعر وت
بعشر، ل تقتلن امرأة ول صبيا، ول كبريا هرما، ول تقطعن شجرا مثمرا، ول خنال؛ ول حترقها، ول ختربن 

 عامرا؛ ول تعقرن شاة ول بقرة إملا ملأكلة، ول جتنب، ول تغلل.
 

 ل وما ال حيل.هذه وصااي تبني ما حيل يف القتا
وأول ما هنى عنه الصدي  قتل رجال الدين الذين حبسوا أنفسهم يف الصوامن، وبذل  أبعد املعابد 
والرهبان عن موضن السيوف، أو بألحرى أبعدها عنهم، ولكن رجال الدين من الرومان كانوا يشرتكون يف 

مني يف رقاب أهل الشام، فهم يقتلون، القتال فعال، وكانوا حيرضون على املؤمنني، وهم الذين كانوا متبك
 ألهنم مقاتلون ل ألهنم من رجال الدين..

                                                   
 .10املبسوط صفبة  )1( 
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وقد هنى النيب وأبو بكر من بعدد عن قتل النساء والصغار، ولم سيدان الرسول من قتل امرأة، إَ قد 

قوام جتاوى هبم رأى جثتها يف املعركة، فالم قاتليها، وقال: ما كانع هذد لتقاتل. وقال عليه السالم: "ما بل أ
 القتل حىت قتلوا الذرية. أل ل تقتلوا الذرية" وكررها ثالاث.

من قبله عن قتلهم إل إَا كانوا ممن يشرتكون   -صلى هللا عليه وسلم–والشيوخ هنى أبو بكر والرسول 
 يف تدبري خط  القتال أو حيرضون عليه.

 
عليه السالم عن قتل العسفاء وهم العمال  هنى عن العمال، فقد هنى  -صلى هللا عليه وسلم–والنيب 

 الذ  يستأجرون للعمل: ل حياربون، ول يقومون بعمل فيه تقوية للجيش.
 

- ينهى عن قتل من ل يقاتل، ويهتد  هبديه الصدي    -صلى هللا عليه وسلم–وهكذا جند النيب 
دنه أو برأيه، ومن ل يقاتل ل يقتل. فال يقتل إل من يكون من امليدان عامال يف القتال بب  -رضي هللا عنه

ل يف موضن الربء والسقم، ولو طبقنا نحز فال يقتل اآلمنون يف دايرهم، ول تسل  عليهم اآللت القاتلة اليت ت
ل بلشعوب، ول ختت  أبماكن القتال نحز األحكام اإلسالمية يف هذا الزمان لوجأ حتر  كل األدوات اليت ت

أَاها على مواضن الربء وتنجا يف مواضن السقم، وينال أَى احلرب الشعوب املنكوبة ل نحز واإلعداد له، بل ت
 حبكامها وأعدائها على السواء:

 
 منع التخريب:

جاء يف وصية الصدي  النهي عن ختريأ العامر، وقطن الشجر املثمر، وقطن النخل. وما كان الصدي  
. وخصوصا أن الصبابة أقرود على  - عليه وسلمصلى هللا–لينهى َل  النهي إل عن هدى أخذد عن النيب 

 َل . ومل يكن من بينهم من أنكر عليه قوله. أو خالف رأيه.
 ولكن من َل  اختلف الفقهاء يف جواى قطن األشجار. ولنذكر َل  اخلالف يف إباى:

ختريأ قال األوىاعي فقيه الشام الذ  كان معاصررا ألب حنيفة: إنه مينن قطن الشجر والثمر وأ  
اتباعا لكالم الصدي  إل أن تكون هناك ضرورة حربية توجأ َل . كأن خيتفي األعداء يف األشجار أو يف 
البناء. ففي هذد يصح هدم البناء الذ  استرتوا به. وقطن الشجر الذ  اختفوا فيه أما التخريأ جملرد 

 إضعاف العدو أو وو َل . فإنه ل بوى.
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 ن ختريأ العام. وقطن األشجار جائز واحتجوا مبا أييت:وقال كثريون من الفقهاء أ
ُا  قوله تعاى يف سورة احلشر: ) –أول  َْن  ا ا قاائ ماةر عالاى أإصإوْل اا فاب إ  ْن ل يناَة أاْو تحاراْكتإمإوها ( هذا ماا قاطاْعتإْم م 

 الن  يسوغ قطن النخل.
 

  أبن خيربوا بيوت بِن النضري.أمر املؤمنني  -صلى هللا عليه وسلم–أن النيب  –اثنيا 
 أمر برمي حصن ثقيف بملنجني .  -صلى هللا عليه وسلم–أنه روى أن النيب  –اثلثا 
َكر يف السري أهنم عجبوا عند تبني إرادة قطعها.  –رابعا  أنه عليه السالم أمر بقطن كروم ثقيف. وقد 

 وقالوا كيف نعيش بعد قطعها. وسلموا.
 

لنفوس قد استبيبع فما قيمة األموال بعدها. وأن املقصود هو توهني العدو مث يقولون إَا كانع ا
 وشفاء غيظ املؤمنني. وأن ختريأ العامر وقطن الشجر يؤد  إى هذين األمرين.

ومن حقنا أن نلقي نظرة على هذد األدلة. وخصوصا ما يعتمد منها على ظواهر النصوق، والرواايت 
 . -صلى هللا عليه وسلم–عن النيب 

والنظرة األوى ْلذد النصوق تثبع أنه ل يباح التخريأ ول قطن الشجر إبحة مطلقة فالدليل األول 
"ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوْلا" يثبع بظاهرد أن اللينة هي الثمرة وليسع الشجرة ألهنا  

استعمل أب   -ى هللا عليه وسلمصل–وقد روى أن رسول هللا كيف تقوم على أصوْلا إَا كانع هي األصل، 
ليلى املاىين. وعبد هللا بن سالمن وكان أبو ليلى يقطن العجوة، وهي مثر طيأ وابن سالم يقطن اللون )من 
لينة( وهو مثر ردئ، وقيل لبن سالم مل قطعع اللون )أ  الردئ(؟ فقال. ألين علمع أن هللا تعاى مظهر 

لعجوة، فما كانع اآلية يف قطن النخل. بل يف قطن الثمرة، وبلتفاق نبيه ومغنمه أمواْلم فأحببع إبقاء ا
 قطن الثمر جائز لألكل. ألنه ل ختريأ فيه.

 
وبذل  يسق  الستدلل بآلية يف الدليل األول. أما الدليل الثاين، فنقول إن املؤمنني خربوا بيوت 

فون املسلمني بحلجارة. فكان لبد لزوال أَاهم بِن النضري. ألهنم اختذوها حصوان، واعتصموا هبا. وكانوا يقذ
من حماولة ختريبها. فعمل املسلمون على َل  بقدر الضرورة. ولكنهم هم الذين خربوها. ألهنم علموا أهنم 

 سيسلموهنا للمسلمني.
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وأما الدليل الثالث، فهو أهنم اختذوا احلصون واعتصموا. وثقيف قوم غالظ شداد فكان لبد من 
يهم ليسلموا ول يصح أن يرتكوا فيها لريموا املسلمني بلسهام منها. فكان هدمها ضرورة حربية. هدمها عل

 وهدم حصن يتبصن به العدو جائز بلتفاق.
 

وأما الدليل الرابن. وهو التهديد بقطن الكروم. فنقول إن َل  كان هتديدا ليفزعهم ومل يقطن. وقد 
 .)1(ن عمله حجة. ولكنه مل يعملعمل التهديد عمله فسلموا. ولو قطن لكا

واخلالصة أن الذ  يراجن مصادر الشريعة ومواردها ينتهي إى ترجيح رأ  األوىاعي. وهو يقرر أن 
لالتالف وكيد العدو. وشفاء قطن أصول األشجار وختريأ العام من الداير ل بوى إل لضرورة حريبة. ل 

خمرجا على هذد الضرورة. فليس من املعقول أن بوىوا  غيظ املهامجني وما جاء من أقوال الفقهاء يكون
التخريأ لذات التخريأ. هذد أحكام الفقه اإلسالمي. وتل  نصوق القرآن وأعمال النيب ل تسمح جبواى 
إيذاء الشعوب يف القتال. وختريأ الداير وإفساد الزرع والضرع. ولذل  نقرر أن حبكم اإلسالم ل بوى إلقاء 

 ر اآلمنني نووية وغريها.القنابل على داي
 

 مراعاة الفضيلة يف أثناء احلرب:
إن الفضيلة حتكم املسلمني ولو كانع احلرب مشبوبة قائمة. فإَا كان هللا تعاى قد أمر بلقتال 

ْثل  ماا فامان  اْعتاداى عالاْيكإْم فااْعتادإوا عالاْيه  مب   : )ومعاملة العدو بملثل فقد قيد َل  الفضيلة. فقد قال تعاى
ُاا مانا اْلمإتاق نيا  ُاا وااْعلامإوا أانا ا وتقوى هللا تعاى هي الفضيلة. فمن دفن العتداء بملثل  (اْعتاداى عالاْيكإْم وااتحاقإوا ا

فإَا كان العدو منطلقا من كل القيود اخللقية  بأ مالحظة الفضيلة فال تنه  حرماهتا، ولو انتهكها العدو،
ل تنطل ، فإَا كان العدو يعتد  على األعرا  ل نعتد ، وإَا كان العدو بمن األسرى ل  واإلنسانية

 جنمعهم. وإَا كان يقتلهم ل نقتلهم.
 

وقتال الراشدين. وقتال كثريين من قواد املسلمني.   -صلى هللا عليه وسلم–وكذل  كان قتال النيب 
ب من األسرى فقد أسر أسرى كثريين عند اسرتداد ولعل من أوضح املثل يف َل  عمل صالح الدين األيو 

بيع املقدس. حىت أحس أبنه ل يستطين إطعامهم. فرأن أن يطل  سراحهم بدل أن مييتهم جوعا. ولو كان 

                                                   
 من اجلزء األول طبن اجلامعة. 198، 187راجن هذا الببث يف شرح السري الكبري ق  )1( 
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بغري إرادته ولكنهم جتمعوا عليه وقاتلود. وما ندم القائد املسلم. ألنه يرضى أن يقاتلهم يف امليدان من أن 
 عن َل .  -صلى هللا عليه وسلم–وقد هنى النيب  يقتلهم عطشا وجوعا.

 
ويف مقابل َل  العمل أعطى ريكارد قائد اجليش الفرجني ثالثة آلف مسلم عهدا على أل يقتلهم إَا 
استسلموا فاستسلموا على َل  العهد، ولكن القائد الغادر قتلهم فور استسالمهم، وقد عقد جوستاف 

 نبل صالح الدين فقال:مواىنة بني َل  العمل الرببر  و 
 

"كان أول ما بدا به ريكارد أنه قتل جربا أمام معسكر املسلمني ثالثة آلف أسري مسلم سلموا 
أنفسهم إليه بعد أن أعطاهم عهدا حبقن دمائهم، مث أطل  لنفسه العنان. بقرتاف هذا القتل والسلأ، وليس 

الح الدين النبيل الذ  رحم نصارى القدس، فلم املرء درجة أتثري هذد الكبائر يف ص من السهل أن ميتثل
ميسهم أبَى، والذ  أمد فيليأ وقلأ األسد بملرطبات واألىواد يف أثناء مرضهما، فقد أبصر اْلوة السبيقة 

 واته".نحز بني تفكري الرجل املتمدين وعواطفه، وتفكري الرجل املتوحش و 
 

وعمل بوانبرت الذ  رأى تكاثر األسرى يف ولسنا نواىن بني عمل صالح الدين يف هؤلء األسرى، 
 موقعة عكا فأبدهم. فإنه ل يواىن بني عمل اإلنسان املتمدين، وعمل اإلنسان املترببر املتوحش.

 
، ولكنا جند من بعض قواد قائل أن هذد بال ريأ صورة سامية لقيادة اجليوش قررها اإلسالموقد يقول 

املتوحشني من قادة األمم يف هذا الزمان، ونقول يف اإلجابة عن هذا املسلمني من قاموا أبعمال تشبه أعمال 
السليمة ل يعيبها أن بعض الناس ل أيخذون هبا، فاملقررات يف الكتاب والسنة ل يعيبها  السؤال أن املبادئ
 إ ا العيأ فيمن عصاها.عصيان قواد ْلا 

 
يف احلروب سببه أول: اورافهم عن مبادئ  وإن اوراف هؤلء القواد املشار إليهم عن فضيلة اإلسالم

 الدين وعدم طاعتهم ألوامرد.
 

واثنيا: أهنم جاروا ما كان يفعله قواد األعداء من انتهاك للبرمات، وإرهاق املسلمني ومعاملتهم أسوأ 
ل نربر معاملة، فكانع أخبار املنكوبني تشق  مرائر املسلمني، فاندفن قوادهم إى بعض احملاكاة دون كلها، و 

 ون َل  من جند الفضيلة فالستمساك بلفضيلة، يبدو عند قوة العتداء عليها.
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واثلثا: أن بعض أولئ  القواد كانوا ينتمون إى أمم اشتهرت بلغلظة، كاملغول، والرتكمان، فلما 
 وأشربوا مبادئه.أسلموا، وحاربوا يف ظل اإلسالم غلبع عليهم طبائعهم، ومل يكونوا قد عرفوا مساحة اإلسالم، 

 
–ومثل التمس  بلفضيلة. احرتام الكرامة اإلنسانية يف أثناء احلرب والسيوف متشابكة فنهى النيب 

عن املنكر، وأمر بدفن القتلى من املشركني، ولقد هنى أن يضرب املقاتل يف الوجه    -صلى هللا عليه وسلم
 كيال يشود جسمه بلقتل إل إَا مل يكن من َل  بد،

 
ل  كله لحرتام الكرامة اإلنسانية، وألن  وهنى عليه السالم عن تعذيأ اجلرحى أو اإلجهاى عليهم، َو

القتال ليس املقصود منه النتقام. وإ ا املقصود منه إضعاف شوكة املسيطرين على الشعوب وإىالة سيطرهتم 
 وحتكمهم.
 

 انتهاء احلرب:
يسلم الذين أرسلع اجليوش لقتاْلم ويعقدوا عقد  تنتهي أبحد أمور ثالثة إما بستنفاد أغراضها أبن
 الذمة أو يستسلموا. ويطالبوا بألمان فرادى أو مجاعات.

 
 وإما مبوادعة تنهى القتال أمدا حمدودا.

 
َكر أن النصوق القرآنية ل متنعه. ومل يوجد يف األحاديث النبوية ما  وإما بصلح دائم مستمر. وقد 

 يفيد أبنه غري جائز.
 

ء احلرب بستنفاد أغراضها سنتكلم فيه عند الكالم يف معاملة املغلويني واألسرى ونتكلم اآلن يف وانتها
 املوادعة والصلح.

 
 املوادعة:

إن املوادعة هدنة يف أثناء القتال. قد تنتهي إى صلح دائم. حيث تطمئن النفوس. وتعود القضأ إى 
 أجفاهنا. ورمبا يستأنف القتال بعدها...

 دعة واجبة حالني:وأن املوا
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حال الوجوب: بن  القرآن الكر  وهي تكون يف أربعة أشهر بأ فيها المتناع عن  –أحدمها 
القتال بن  القرآن. إل إَا اضطر املسلمون إى القتال فيها. وتل  األشهر هي اليت مساها القرآن األشهر 

و احلجة. واحملرم. ورجأ الذ  بني مج ل  ألن األشهر احلرم، وهي َو القعدة. َو ادى اآلخرة وشعبان. َو
 الثالثة حيج الناس فيها. ويعودون إى دايرهم.

 
ولذل  ل حيل للمسلمني أن يبدأوا خمتارين القتال فيها، إل إَا كان دفعا لعتداء داهم ل قبل ْلم 

ادعة بأ أن بلسكوت عليه، وكذل  إَا كانع احلرب قائمة، ول يستجيأ العدو للمهادنة فيها، ألن املو 
ةا الشُّهإور  ع ْندا تتوافر فيها إرادة اجلانبني، وقد هنى القرآن واحلديث عن القتال فيها، فقد قال تعاى: ) إ نا ع دا
َال  ا ال ا أاْربحاعاة  حإرإم   ها ُا  يحاْوما خالا ا السامااواات  وااأْلاْر ا م نحْ ُا  اثْحناا عاشارا شاْهررا يف  ك تااب  ا نإ اْلقاي  مإ فاالا تاْظل مإوا د  يا

افاةر  ا يحإقاات لإوناكإْم كا تحإلإوا وقال تعاى: ) (ف يه نا أانْحفإساكإْم واقاات لإوا اْلمإْشر ك نيا كاافاةر كاما َاا اْنسالاخا اأْلاْشهإرإ احْلإرإمإ فااقحْ فاإ 
 -صلى هللا عليه وسلم–وقال النيب  (عإدإوا ْلاإْم كإلا ماْرصادَ اْلمإْشر ك نيا حاْيثإ واجاْدمتإإوهإْم واخإذإوهإْم وااْحصإرإوهإْم وااقحْ 

يف حجة الوداع: "عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهررا يف كتاب هللا يوم خل  السموات واألر ، منها أربعة 
 حرم ثالثة متواليات وواحد فرد، َو القعدة، َو احلجة، واحملرم، ورجأ مضر الذ  بني مجادى وشعبان. أل

 هل بلغع اللهم اشهد".
 

كان ل يبتدئ فيها القتال، وإَا هوجم فيها رد اْلجوم، وملا    -صلى هللا عليه وسلم–ولوحظ أن النيب 
لشاْهر  احلْاراام  وااحْلإرإمااتإ ق صااق  لمه املشركون لقتاله يف الشهر احلرام قال هللا تعاى: )  .(الشاْهرإ احلْاراامإ ب 

 
ب بني املسلمني والفرس، وهم ل يؤمنون هبذد األشهر مل تتمكن اجليوش اإلسالمية من وملا قامع احلر 

املوادعة يف األشهر احلرم، وكثر القتال فيها لذل ، حىت لقد ظن بعض الفقهاء أن حتر  القتال فيها من غري 
قية ألنه مل يوجد ضرورة إليه نسخ، ولكن بلفب  والتبقي  تبني أن َل  احلكم مل يتسخ، بل هي شريعة ب

أكد   -صلى هللا عليه وسلم–ول، وألن النيب نحز دليل على نسخها، وألن أحكامها جاءت يف أواخر القرآن 
حكمها يف خطبة الوداع اليت سجل فيها األحكام اإلسالمية، وألن القتال فيها كان املسلمون مضطرين 

 إليها.
 

يه تسهيال ألداء فريضة احلج، قد بعل الفريقني فوق أن ف –وإن قيام هدنة دينية وقع قيام احلرب 
 املتقاتلني يفكران بعد أن تعود القضأ إى أجفاهنا يف العودة إى السالم، وعقد صلح دائم عليه.
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واملوادعة الثانية الواجبة حبكم اإلسالم تكون عندما يطلبها العدو، فإنه باب إى طلبه، وأن إجابة 

ا مل تكن مضرة للمسلمني فيها أبن كانوا يستعدون للقتال ليكون الغلأ يف اْلدنة يف هذد تكون واجأ إَ
ْلم  فااْجناْح ْلااا جانبهم أما إَا كان طلأ ل غرر فيه فإن الواجأ الستجابة، لقوله تعاى: ) واإ ْن جانابإوا ل لسا

ُا  إ ناهإ هإوا السام ينإ اْلعال يمإ  ُاإ هإوا الاذ   أاياداكا ب ناْصر د  واإ ْن يإر يدإ . واتحاواكاْل عالاى ا عإوكا فاإ نا حاْسبا ا ا وا أاْن خياْدا
ْلمإْؤم ن نيا   .(واب 
 

وأن هذا الن  يستفاد منه أنه جتاب الدعوة إى وقف القتال، ولكن من وجوب احلذر لقول هللا 
ْذراكإمْ تعاى: )  .(ايا أايحُّهاا الاذ ينا آمانإوا خإذإوا ح 
 

 بصلح دائم:االنتهاء 
انتهاء احلرب بصلح دائم جاء من النصوق القرآنية، بآلايت اليت سقناها إلثبات أن األصل يف 

 العالقة بني املسلمني وغريهم هو السالم.
 

بعض الفقهاء قد قرروا  والصلح الدائم يكون بلن  على الدوام، أو إبطالقه من غري مدة وإَا كان
واقعات الزمان، ألهنم لحظوا أن املسلمني يف حرب دائمة وأن من يعقد  جواى نقضه، فإهنم أخذوا بذل  من

الصلح معهم ل ينو  الوفاء به، فال يكون من مصلبة املسلمني الستمرار على الوفاء من توقن النقض من 
 وقد روينا  -صلى هللا عليه وسلم–غريهم، ولكن ليس َل  هو املبدأ املقرر يف النصوق الواردة عن النيب 

"وفوا   :-صلى هللا عليه وسلم-من قبل أن بعض املسلمني ظنوا أن املشركني قد ينقضون العهد، فقال النيب 
 ْلم، واستعينوا هللا عليهم".

 
وأن التزام الوفاء يف صلح دائم ل مينن احلذر، بل يوجبه، فإن تبني أهنم يريدون النقضا  على 

 ب املربرة.املسلمني ينبذ إليهم عهدهم من بيان األسبا
 

 ومن الصلح الدائم دخوْلم يف عهد املسلمني.
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 :انتهاء احلرب ابالستسالم

قد تنتهى احلرب هبزمية أحد الفريقني، فإَا كانع اْلزمية للمسلمني ل يستسلمون ول خيضعون، ألن 
ا هزم املسلمون يف اإلسالم دين العزة والكرامة، فال يفر  يف املؤ  الستسالم املطل  للظلم وقبول املهانة ومل

ولكنهم أسرعوا، ورضوا  متفرق اجليش، وأراد أن يتتبن املشركني،  -صلى هللا عليه وسلم-غزوة أحد مجن النيب 
 من الغنيمة بإلايب وأن جيش املؤمنني مؤيد من هللا، ما دام على احل ، وباهد يف سبيل هللا.

 
ة اإلسالمية تقوم على أكمل وجوهها ليمتنن وإَا كان انتهاء احلرب بستسالم العدو، فإن العدال

الفساد يف األر ، ففي هذا الوقع متبى العداوة السابقة، ول يبقى إل العدل، وفتح الصدور، ول يقول 
اإلسالم ما يقوله رجال هذد األايم: "ويل للمغلوب" بل يقول رمحة بملغلوب، وعدل معه، ول يقاد إى 

ايم مبجرمي احلرب، بل يقول اإلسالم "عفا هللا عما سلف، ومن عاد فينتقم املشان  من يسمون يف هذد األ
هللا منه، وهللا عزيز َوا انتقام. ول تكون املعاهدات اليت يذل فيها املقهور، بل يكون العهد الذ  تصان فيه 

الدار احلرايت ويكون املغلوبون إما أهل عهد، وتكون دارهم دار عهد، وإما أن تدخل دارهم يف ضمن 
ويكون ْلم ما للمسلمني، وعليهم ما عليهم، ويكون ْلم َمة هللا تعاى ورسوله، فال يزعج ْلم اإلسالمية، 

 آمن، ول يكلفون ما ل يطيقون، ويكون ْلم حسن اجلوار واملودة الطاهرة.
 

لشعوب، وأن السبأ يف هذد السلم الربيئة اليت تراعى فيها الرمحة واملودة هو أن احلرب ليسع حرب ا
وإ ا هي مقصورة على معسكر السلطان املتغلأ على هذد الشعوب، فإَا استسلم جند السلطان، فقد 
ىالع أسباب احلرب، وبقيع الصلة الرحيمة اليت ترب  الشعوب، والدعوة إى اإلسالم من غري اضطرار، ل 

يته له حريته الدينية إكراد، فمن شاء أن يؤمن، ومن شاء أن يبقى على دينه بقي من غري إكراد ومح
 والشخصية.

وأن اإلسالم فتح الباب إلهناء احلرب ولو جزئيا، فمن أراد من جند األعداء أن يؤمن على نفسه 
 أعطي األمان.
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 :األمان

احلرب ليسع من الشعوب إ ا هي من احلاكم القاهر املتغلأ، وبب إهنائها مفتوح دائما، ولذل  
يم الكلي، فمن طلأ األمان من جند العدو أمن، وأجيز لكل مسلم أن يعطي فتح إهناؤها جزئيا بعد التسل

شخ  من احملاربني، وجاء القرآن الكر  بوجوب إجارة املستجريين من املشركني، فقال قال  األمان أل 
ُا  تعاى: ) ما ا ْردإ حاىتا ياْسمانا كاالا وقد قرر عليه السالم  (مثإا أاْبل ْغهإ ماْأماناهإ  واإ ْن أاحاد  م نا اْلمإْشر ك نيا اْستاجااراكا فاأاج 

أن لكل مؤمن أن يعقد عقد أمان بل عقد َمة، وقال عليه السالم: "املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى 
 بذمتهم أدانهم".

 
هو  واألمان بوى اعطاؤد آلحاد جيش العدو، ومجاعاته، وأهل احلصون، ولو كان واحد من املسلمني

ول يعترب الذين أعطوا األمان أسرى حرب، بل يعتربون أهل الذمة. وأن األمان ل يقر هنائيا  الذ  يعطيهم،
إل إبقرار ويل األمر أو قائد اجليش، ولكنه انفذ ابتداء من وقع صدورد، ول بوى ألحد إلغاؤد إل إَا ثبع 

 أن الذ  أعطى األمان عني على جيوش املسلمني.
 

واعترب من األمان أن يقول احملارب طاء األمان قد يكون بإلشارة، وعند عمر بن اخلطاب أن إع
لآلخر من األعداء: "ل ختف" فقد بلغه أن بعض اجملاهدين قال حملارب من الفرس "ل ختف" مث قتله، 

إى قائد اجليش: "أنه بغلِن أن رجال منكم يطلبون العلج حىت إَا اشتد يف اجلبل   -رضي هللا عنه- فكتأ 
ن يقول: "ل ختف" فإَا أدركه قتله، وإين والذ  نفسي بيدد ل يبلغِن أن أحدا فعل َل  إل قطعع وامتن
 عنقه".
 

وقد أجيز للعبد من املسلمني أن يعطى األمان، إَا خرج من مالكه للقتال، ولقد رو  أن عبدا أمن 
 ن العبد".أهل حصن فأرسل القائد إى عمر يستشريد، فأرسل اإلمام العادل: "جيزوا أما

 
ونرى من هذا أن هذد توسعة يف إعطاء األمان، وأن َل  حلقن الدماء ما أمكن، وقتال املسلمني 
يوجأ التقليل من الدماء ما أمكن، وفتح بب األمان إهناء للبرب يف جزء منها، ومن أعطي األمان يكون 

مان، فهو بألمان خيرج من صفوف له ما للمسلمني وعليها وما عليهم، مىت أقر ويل األمر وقائد اجليش األ
 املقاتلني إى صفوف أهل الذمة على شروط تشرتط عليه. وبذل  يعصم دمه من القتل. ورقبته من الرق.
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 :األسرى

يف احلرب. كما حيافظ عليها يف السلم ولذل  كان رفيقا  إن اإلسالم حيافظ على الكرامة اإلنسانية
ن رفيقا بألسرى غري اإلسالم. فاإلسالم اعترب أقرب القربت اليت تكون بألسرى. ومل يعرف التاريخ حمارب كا
ريرا)من املؤمن إطعام األسري. فقال تعاى:  صلى -وقال النيب  (وايإْطع مإونا الطاعااما عالاى حإب  ه  م ْسك ينرا وايات يمرا واأاس 

 ".ا: استوصوا بألسارى خرير  -هللا عليه وسلم
 

صااي بألسرى؟ إهنم يؤسرون. ونريان احلرب ملتهبة ورمبا يكون من بعضهم قتل يف وملاَا كانع تل  الو 
جيش املسلمني فيكون العتداء عليه غليظا لشفاء الغيظ وحأ النتقام. كما فعل اإلجنليز والفرنسيون 

 واألمريكان فيمن مسوهم جمرمي العرب.
 

صلى هللا عليه -ية الغليظة. وكان النيب فاألسالم حث على إكرام األسري منعا لتل  الروح النتقام
لوا يف دورهم كانوا نحز يوصى أبسرى بدر. وكأهنم يف ضيافة. وليسوا يف أسر حىت أن بعض الذين  -وسلم

 يؤثروهنم بلطعام على أولدهم.
 

حىت إَا انتهع كان  واملسلمون هبذا يكونون يف جهاد بني جهاد السيف ونريان احلرب مشبوبة قائمة.
د الثاين وهو جهاد ضب  النفس. حىت ل تسرتسل يف الغي . فيقن منها بملغلوبني ما ل يرضاد العليم اجلها

 اخلبري. ول النيب الكر .
 

 واألسرى بعد أخذهم خيري القائد يف أمرهم بني الفداء واملن عليهم إبطالق سراحهم.
وا الْ )وقد قال تعاى:  تإمإوهإْم فاشإدُّ نحْ َاا أاْثخا اءر حاىتا تاضانا احلْاْربإ أاْوىااراهااحاىتا إ  قا فاإ ماا مانًّا بحاْعدإ واإ ماا ف دا  .(وااثا

 
والفداء قد يكون بلرءوس، فيطل  املسلمون أسراهم نظري أن يطل  األعداء من أبيديهم من أسرى 

األسري فقريا أو كان  املسلمني، وقد يكون الفداء بملال، أبن يعطى األعداء مال يفدون به أسراهم، فإن كان
من املصلبة اإلسالمية أل يؤخذ عليه مال ففي هاتني احلالتني يكون الصفح اجلميل، ويكون العفو عن عباد 

 هللا تعاى.
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أنشأ رقا على أسرى، وما    -صلى هللا عليه وسلم-ومل يذكر الن  القرآين رقا، ومل حيدث أن النيب 
 إليه من رقي  أعتقه.وما أهدى  كان عندد من رقي  يف اجلاهلية أعتقه،

 
والقرآن الكر  مل بيء فيه ن  أبح الرق، ولكن كل نصوصه خاصة بلعت  ففهم وجود الرق أو 
السكوت عنه من األمر بلعت  وملاَا ثبع الرق إَن يف عهد الراشدين؟ فنقول إنه ثبع من قبيل املعاملة 

 ولذل  فضل بيان ليس هذا موضعه. بملثل،
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 خامتة
هذد هي العالقات الدولية يف اإلسالم أساسها احرتام اإلنسانية، وسيادة الفضيلة يف السلم ويف احلرب 
ووصل املودة بلشعوب، ولو كانع احلرب قائمة مشبوبة األوار، واحلرب حرب رفيقة ل تستباح فيها الدماء 

نسل، ويفسد كل قائم، ويغار على يف كل األحوال، ول خترب الداير، ول تقطن األشجار، ويباد احلرث وال
ملفسدين، وهللا إهنا حلماية اإلنسانية من شر الظاملني، وقطن دابر ا اآلمنني الذين ل انقة ْلم فيها ول مجل،

 ويل أمر املؤمنني.
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 مصادر البحوث
 

، ابن القرآن الكر ، البخار ، مسلم، سنن أب داود، الرتمز ، النسائي من القرآن الكر  والسنة: (1)
 ماجه.

الكبري لإلمام حممد، شرح السري الكبري طبن اْلند، اجلزء األول  السري من كتأ الفقه احلنفي: (2)
 منه طبن جامعة القاهرة، الرد على سري األوىاعي ألب يوسف.

للزيلعي، فتح القدير لكمال  نحزاملبسوط للسرخسي. التبيني شرح الك  
 دائن.الدين بن اْلمام. ابن عابدين الب

بداية اجملتهد وهناية املقتصد. اجمللي لبن حزم. املغِن لبن قدامة.  من الفقه املقارن: (3)
 اجملموع للنوو . رسائل ابن تيمية.

اتريخ ابن جرب الطرب . البداية والنهاية لبن كثري. اتريخ ابن األثري  من كتأ التاريخ: (4)
 مروج الذهأ. سرية ابن هشام.
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