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 انتهاء الحرب باإلسالم أو المعاهدات -11

 ينتهي القتال بين المسلمين والكفار بطرق متعددة منها:

 الدخول في اإلسام.. أو عقد األمان.. أو عقد الهدنة.. أو عقد الذمة.

 انتهاء القتال باإلسالم: -1

إذا دخل الكفار في اإلسام ُعصمت دماؤهم وأموالهم، وصار لهم حكم 

 في كل شيء.المسلمين 

 وإعان اإلسام يكون بالنطق بالشهادتين بأن يقول الكافر:

 أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمداً رسول هللا.

أِمْرُت أْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبِن ُعَمرَ  ٬َعْن َعْبِدا

ىأقَاتَِل النَّاَس حَ  ، ٬دًا َرُسوُل اَحـمَّ ـإاِل هللاُ َوأنَّ مُ  لَـهَ وا أْن ال إِ َهـدُ يَشْ  تَـّ

َكاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا َعَصُموا مِ   ُهـمْ ِدَماءَ  ن ِـيَويُِقيُموا الصَّاةَ، َويُْؤتُوا الزَّ

 .(1)متفق عليه .«٬ى اـَعلَ  بُـُهـمْ إِال بَِحق َِها، َوِحَسا ُهـمْ ـَوأْمَوالَ 

 انتهاء القتال باألمان: -2

 رك القتال مع الحربيين.: عقد يفيد تاألمان

وفائدته ثبوت األمن والطمأنينة للمستأمنين، فيحرم قتل رجالهم، وسبي 

ذراريهم، ويصح من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، وفي الحرب ال 

 يعقده إال اإلمام أو نائبه.

  ( ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)قال هللا تعالى:  -1

                                                 

  واللفظ له. ،(22ومسلم برقم ) (,25أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 [.6التوبة: ]

ِ َعِن النَّ  ماَرِضَي هللاُ َعْنـهُ و َعْمربْن  ٬ْن َعبِداَوعَ  -2 ، تِـهِ ُخْطبَ  ِفـيقَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ُ ِدَماؤُ ِلـمُ ُمسْ ال»َكْعبَة: ال لَـىَوُهَو ُمْسنِدٌ َظْهَرهُ إِ  ، َويَْسعَى ُهـمْ وَن تََكافَأ

 .(1)أخرجه أحمد وأبو داود .«ُهـمْ أَدْنَا تِـِهـمْ بِِذمَّ 

 هدنة:انتهاء الحرب بال -3

: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو الهدنة

 بدون عوض.

وتسمى الصلح أو الموادعة، وال يعقدها إال اإلمام أو نائبه، يعقدها مع 

 الكفار حسب المصلحة والحاجة.

واألمان والهدنة عقود أمان يترتب عليها انتهاء الحرب، وثبات األمن 

 .ين، وقد رغب فيها اإلسام لما فيها من المصالحوالطمأنينة بين الطرف

 [.61األنفال: ]  (  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي )قال هللا تعالى: 

 انتهاء القتال بعقد الذمة: -4

: التزام إقرار الكفار في ديار المسلمين، وحمايتهم والدفاع عقد الذمة

 عنهم مقابل الجزية التي تؤخذ منهم.

مام أو نائبه، ويحرم قتال أهل الذمة وقتلهم ما داموا وال يعقدها إال اإل

 ملتزمين بالعهد.

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )قال هللا تعالى:   -1

 [.29التوبة: ]  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

                                                 

 . (2751برقم )أخرجه أبو داود و وهذا لفظه،  (,6797برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)
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َر أِميراً عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بَُرْيدَةَ َوَعْن  -2  ـىلَ إذَا أمَّ

يٍَة أْوَصاهُ في َخاصَّ  يَن ِلـمِ َوَمْن َمعَهُ ِمَن الُمسْ  ٬بِتَقََوى ا تِـهِ َجْيٍش أو َسر ِ

، اْغُزوا ٬، قَاتِلُوا َمْن َكفََر بِا٬في َسبيِل ا ٬اْغُزوا باْسِم ا»اً، ثُمَّ قَاَل: ْيـرخَ 

َك ِمَن ِلـيثُلُوا َوالَ تَْقتُلُوا وَ تَـمَوالَ تَغُلُّوا َوالَ تَْغِدُروا َوالَ  داً، وإذَا لَِقيَت َعدُوَّ

نَّ َما أَجابُوَك تُـهُ ثَاِث ِخَصاٍل )أْو ِخاٍل(، فَأيَّ  لَـىإ ُهـمْ الُمْشِرِكيَن فَادْعُ 

إلى اإلْساِم، فإْن أَجابُوَك فاْقبَْل  ُهـمْ ، ثُمَّ اْدعُ ْنـُهـمْ َوُكفَّ عَ  ْنـُهـمْ فَاْقبَْل مِ 

حَ ى المَّ اْدُعُهـْم إلفَّ َعْنـُهـْم ثُ وكُ  ْنـُهـمْ مِ  ِل ِمْن دَارِ تَـّ إلى دَاِر  ِهـمْ وُّ

ُهـمْ أ ُهـمْ الُمَهاِجريَن، وأْخبِرْ  َهاِجريَن ْلـمُ َما لِ  لَـُهـمْ إْن فَعَلُوا ذَِلَك فَ  نَـّ

لُوا مِ تَـحَ ى الُمَهاِجرين، فَإْن أبَْوا أْن يَ ـَما َعلَ  لَـْيـُهـمْ َوعَ   ُهـمْ ا فَأْخبِرْ ْنـهَ وَّ

هُ أ َ يَُكونُوَن كَ  ـمْ نَـّ ْجِري ـالَّذي يَ  ٬ُحْكُم ا لَـْيـِهـمْ ري عَ يَـجْ َن ْعَراِب الُمْسِلـميأ

أْن  إالَّ َشيٌء،  ءِ الفَـيْ َمِة وَ نِـيفي الغَ  لَـُهـمْ َن، َوالَ يَُكوُن نِـيالُمْؤمِ  لَـىعَ 

أَجابُوَك  ُهـمْ ، فَإْن الِجْزيَةَ  ْلـُهـمُ أبَْوا فَسَ  ُهـمْ يَن، فَإْن ِلـموا َمَع الُمسْ ِهـدُ َجاـيُ 

أخرجه  .ْلـُهـمْ َوقَاتِ  ٬أبَْوا فَاْستَِعْن بِا ُهـمْ ، فَإْن ْنـُهـمْ َوُكفَّ عَ  ْنـُهـمْ فَاْقبَْل مِ 

 .(1)مسلم

  :حكم الهجرة من بالد الكفر 

 المسلم المقيم في بالد الكفر له ثالث حاالت:

 قادر على الهجرة.  : من ال يمكنه إظهار دينه، وال أداء واجباته، وهواألولى

 فهذا تجب عليه الهجرة إلى باد اإلسام. 

 : من يمكنه إظهار  دينه،  وأداء واجباته، وهو قادر على الهجرة. الثانية

فهذا تستحب له الهجرة؛ لتكثير سواد المسلمين، واألمن من غدر الكفار، 
                                                 

 . (1731برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 والسامة من رؤية المنكرات.

 غيره.: عاجز معذور بأسر أو مرض أو الثالثة

 فهذا تجوز له اإلقامة، ومتى تيسرت له الهجرة هاجر.

 [. 119التوبة:]  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)قال هللا تعالى:  -1

األنفال: ]  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)وقال هللا تعالى:  -2

74 .] 
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