
The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 لألحباث التخصصية أصول الشريعة لة جم   
م.7201 أكتوبر ، تشرين أول ،4عددال ،  3جمللدا    

 

MASHRUEIAT ADAB ALQITAL FI ZAMAN ALNUBUAT - DIRASATAN 

MAWDUEIATAN TAHLILIATAN 

 دراسة موضوعية حتليلية  - مشروعية آداب القتال يف زمن النبوة 

 
 سهري حممد ضيف هللا بطاينة

 بن عبد احلميد الدكتور أمحد فيصل 

 الدراسات اإلسالمية/ جامعة مالايأكادميية 
batasusu@yahoo.com 

 

 

 م                                                                                                                     2017  -  هـ  1439
 

 

 

e ISSN 2289-9073 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 339 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 26 /7 /2017 

Received in revised form 15/8/2017 

Accepted 30/9/2017 
Available online 15/10/2017 

 

 

            

 
ABSTRACT 

This research aims at exploring the concept of fighting (Jihad) in Islam through 

investigating the ethics of fighting and the urgent need to follow these ethics. The 

researcher adopts the historical analytic inductive methodology for this purpose in an 

endeavour to extract the main ethics which should be observed, and considered as 

the guidelines of fighting in Islam. The significance of the study stems from the 

general expected impact of following these principles on the stability, peace and 

security of the Islamic countries and the grave consequences of ignoring them. The 

problem of the study might be viewed within the framework of the current 

conspiracies the Islamic world in general and Islamic counties in particular face. This 

has resulted in the dissemination of extremist astray “Jihadi” groups who claim to be 

the sole and only representative of genuine true Islam as embodied in the life of the 

first generations of Muslims. The research is divided into two sections which are 

divided into subsections and followed by conclusions and recommendations. The 

first section deals with the general understanding of the concept of fighting and the 

legitimacy of the ethics of fighting in Islam. The second section  investigates the 

purpose of fighting and its ethics and principles at the time of the Prophet, 

Mohammad Peace be upon him. 

 

Keywords: ethics, fighting, Jihad, Islam, Prophet’s time 
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 لخص امل

أمهية االلتزام بتطبيق  وإبراز  بيان آداب االقتتال  يهدف البحث إىل إبراز مفهوم القتال يف اإلسالم  وذلك من خالل      
؛ ياملنهج االستقرائي والتحليلي التارخياتبعت الدراسة  ضوابط االقتتال والثبات على آدابه كما بينتها الشريعة اإلسالمية.  

آداب القتال على  معرفة أمهية تبني اأبهنة البحت تربز أمهيمراعاهتا اثناء االقتتال, و الستخراج أهم اجلوانب اليت جيب 
التهاون بعدم االلتزام أبحكام القتال وآدابه. تتلخص إشكالية خطورة  البالد اإلسالمية, وتشرحواستقرار سالمة وأمن 
بشكل عام والبلدان اإلسالمية بشكل خاص من مؤامرات ُسّلطت سهامها  العامل اإلسالميبه ميّر مبا   هذا املوضوع

اليت حاولت والزالت حتاول أن تصدر نفسها كممثل لإلسالم املسمومة على البلدان بزرع الفرق اجلهادية الضالة  واملتطرفة  
 القتايل اإلسالمي الصحيح.  ؛ فعبثت يف األرض فساداً لعدم اتباعها للمنهج األصيل الذي مثله اجليل األول للمسلمني

آداب ومشروعية مفاهيم   املبحث األولبنّي  ,خمتومة بنتائج وتوصيات مبحثني مقسمة إىل مطالبمتَّ تقسيم الورقة إىل 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم  الغرض من القتال وآدبه يف زمن, وحلل املبحث الثاين  يف اإلسالم  القتال

 املراحل  -عصر النبوة -اإلسالم  –القتال    –الكلمات املفتاحية: اآلدب 
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 املقدمة: 

احلمد هلل الذي أحكم كتابه وحفظه من التحريف والزلل, وجهله دستوراً حلياة البشر؛ حلل نوازهلم ومشاكلهم وما يعرتي   
 كرامة اإلنسان يف أصعب الظروف.حياهتم كاالقتتال واحلروب, فجاء أبحكام وضوابط تضمن  

 مشكلة الدراسة

يف وقتنا احلاضر، كاالعتداء على األموال واستباحة  للقتالاملظاهر السلبية  يف انتشار  إشكالية هذا املوضوعتتمخض    
لذلك تعد  من فرق جهادية منحرفة تزعم أن ما تقوم به منبثق من الشريعة اإلسالمية, الدماء واألرواح وانتهاك القيم

ألبناء احلاضر واملستقبل ب القتال أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم من الدراسات املهمة النافعة اليت تقدم  آداالكتابة يف  
لتجربة وخربة، حيث عاش أهل ذلك الزمان يف ظالهلا عيشاً سوايً سداه األمن وحلمته الطمأنينة، ومل يعكر صفو  مثاالً 

وقد رسخ الرسول صلى هللا عليه وسلم آداب االقتتال اثناء  ذلك العيش ما يالقيه أهل هذا الزمان من الشدة والعنت، 
حانية اإلسالم اليت ابتغاها برضى هللا وطاعته، والرمحة بعباده، سرياً على النهج الذي أراده هللا، والسبيل املعارك لتحقيق رو 

الذي بينه هللا للمتقني، والتزامًا مبا شرع هللا جل وعال، ووفاء مبا عقد من املواثيق وإبرام العهود، بعيدًا عن احلنث هبا 
  صلى هللا عليه وسلم.  واإلخالل فيها، وفق ضوابط بينها رسول هللا

 أمهية البحث:

 :التايلنحو  ال على احلالية الدراسة أمهية إبراز ميكن 
, للحد من الفوضى العارمة احلاصلة يف بعض اجملتمعات ب القتال أايم الرسول صلى هللا عليه وسلمآدا إبراز حماولة  -1

 االسالمية املنكوبة.
 حتليلية من خالهلا يتم ابراز آداب القتال وأثره يف أمن وتقدم البالد اإلسالمية .هذه الدراسة تعترب دراسة   -2

 الدراسةأهداف  
 :التالية هدافألا على الدراسة ترتكز

 .إبراز مفهوم القتال يف اإلسالم بغية توظيفها يف ضبط األعمال القتالية اليت يقوم هبا مسلمون   -1
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 يف حماولة لتأصيل هذه اآلداب. مصلى هللا عليه وسل  -اإلسالمية اليت انتهجها الرسولإبراز آداب القتال    -2

 منهج الدراسة

الستخراج أهم اجلوانب   ؛التحليلي يف مجع املادة العلمية الالزمة للدراسة  املنهج االستقرائي التارخييستعتمد الدراسة   
 اليت جيب مراعاهتا أثناء االقتتال.

 تقسيم الدراسة: مت تقسيم البحث على النحو التايل:

 يف اإلسالم.  آداب القتالومشروعية  األول: مفاهيم    املبحث

 املعىن اللغوي واالصطالحي للقتال وآدابه.املطلب األول:  

 .القتالومراحل    ةمشروعيالثاين :  املطلب  

 به يف زمن النبوةآالغرض من القتال وآد  :املبحث الثاين  
 املطلب األول: غرض القتال يف اإلسالم.

 املطلب الثاين: آداب القتال أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 اخلامتة

 التوصيات

 يف اإلسالم.  آداب القتالومشروعية  األول: مفاهيم    املبحث

 واالصطالحي للقتال وآدابه.املعىن اللغوي  املطلب األول:  

األدب يف اللغة تعين حسن التناول واملقصود هبا بيان الوجه األفضل يف كل سلوك واحلث عليه فلألكل آداب وللصيام    
والقتال هو احلرب بني طرفني وهو موقف تصادمي يتميز ابلعنف، وأدب القتال هو حسن   والصالة آداب وللسفر آداب،

دب يف اصطالح فقهاء اإلسالم وغريهم ما نعرب عنه اليوم أبخالقيات، أالتناول والتعامل بني املتحاربني يف القتال  وكلمة  
 يف أوقات احلرب من احرتام للعقود واملواثيق  إنسانيةاليت تشكل مبادئ وقواعد    األخالقواملراد أبخالقيات احلرب تلك 
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 وينظر: مادة "قتل" ,هـ1414, 3بن منظور, حممد بن مكرم بن علي, أبو الفضل، لسان العرب، لبنان, بريوت، دار صادر، طينظر:  -1

 .م 2005هـ   1426, 8, طمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت, لبنان , القاموس احمليط, جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب, الفريوزآابدى
  مادة "قتل"

 .149، ص2ج , 3م, ط1971ابن هشام، عبد امللك بن هشام، السرية النبوية، حتقيق: السقا، ، بريوت, دار إحياء الرتاث العريب ،  -2

 

غري ذلك، وليس غريباً على  إىليشارك يف القتال  أووحسن معاملة األسرى وعدم قتل النساء واألطفال ومن ال يقاتل   
 أعداؤه.يف احلرب وإن مل يعرفها  أخالقيكون له    أن اإلسالم

ش املسلمني، أخالقيات تظهر فيهم أنفسهم  و قادة وجنود جيالقتال يف اإلسالم يقوم على أسس أخالقية ترىب عليها ف
 القتال وبعد القتال.  أثناءويف عالقتهم بعضهم ببعض وأخرى تظهر مع من حياربوهنم قبل القتال ويف  

 .  وال تزيد معاجم اللغة يف(1)وقد جاء يف معاجم اللغة عن القتال واملقاتلة أنه احملاربة بني اثنني أي احلرب بني طرفني
ولذلك فإن الفارق بني قتال وقتال وبني حرب وحرب يكون يف األغلب أسباب القتال  ذلك،مفهوم القتال شيئا غري 

 بينهما.ووسائله ونتائجه وأكثر من ذلك يكون الفارق يف أدب القتال بني األطراف املتحاربة وكيفية التعامل  

 .القتالومراحل    ةمشروعيالثاين :  املطلب  

هاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة، نظّم فيها اتفاقية حلماية املدينة، وأشرك اليهود فيها، شرع القتال عندما   
، وبعد أن كان األنصار حبسب بيعة العقبة الثانية أي بيعة احلرب، وجعل عليهم مع املسلمني النصر على من دهم املدينة

ه وسلم واملسلمني فحسب أي دفاعا عن الرسول صلى هللا عليه وسلم واملسلمني، ملزمني حبماية الرسول صلى هللا علي
صار القتال دفاعا وهجوما بعد معركة بدر عمال مشرتكا بني املسلمني مجيعا مهاجرين وأنصاراً، مث صار اجلهاد والقتال 

 .(2)من بعد فرضا واجبا على املسلمني مجيعا

وقد تناول بعض العلماء موضوع القتال ومشروعيته ومراحله وحاالته، وال شك أن احلديث يف موضوع القتال وبيان 
مشروعيته ومراحله وأوضاعه يدخل يف املوضوع ويعني يف فهم آداب القتال يف اإلسالم، وممن تناول هذا املوضوع من 

يف " شرح السري الكبري" ، قال الشيباين: قال أبو حنيفة   م(804ه/189العلماء حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت
 رمحه هللا، اجلهاد واجب على املسلمني، إال أهنم يف سعة من ذلك حىت حيتاج إليهم، واحلاصل أن األمر ابجلهاد وابلقتال 
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, 1, طدار الكتب العلمية, بريوت, حممد حسن حممد إمساعيل, تح: السري الكبري إمالء حممد بن أمحد السرخسيشرح , حممد بن احلسن, الشيباين -3

 .131، 1، جم1997هـ ، 1417
 [.٩٤سورة احلجر: ]اآلية - 4

 .[٨٥سورة احلجر: اآلية ] -5
 .[١٢٥سورة النحل: ] اآلية  -6
 .[٤٦العنكبوت:  اآلية] سورة  -7
 .[٣٩اآلية]سورة احلج:  -8
 [.٥] اآليةالتوبة:سورة  -9

 [.  244]اآلية البقرة:سورة  - 10

 

 :، قال تعاىل(3)واإلعراض عن املشركنينزل مرتبا، فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم مأموراً يف االبتداء بتبليغ الرسالة 
َا تـُْؤَمُر َوأَْعرمْض َعنم اْلُمْشرمكمنيَ (   (4) )فَاْصدَْع مبم

حلَْقّم َوإمنَّ السَّاَعَة آَلَتمَيٌة فَاْصَفحم الصَّْفحَ   (قال تعاىل    نَـُهَما إمالَّ ابم      (5))  اجْلَمميلَ َوَما َخَلْقَنا السََّمَواتم َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ

لَّيتم همَي َأْحَسُن    (مث أمر هللا ابجملادلة ابألحسن، قال تعاىل  حلْمْكَمةم َواْلَمْوعمَظةم احلََْسَنةم َوَجادمهْلُْم ابم ادُْع إمىَل َسبميلم َربّمَك ابم
ْلُمْهَتدمينَ  َْن َضلَّ َعْن َسبميلمهم َوُهَو َأْعَلُم ابم     (6) )إمنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبم

َنا  َواَل ُُتَادمُلوا أَْهَل  (قال تعاىل:  لَّذمي أُْنزمَل إملَيـْ ُهْم َوُقوُلوا َآَمنَّا ابم نـْ لَّيتم همَي َأْحَسُن إمالَّ الَّذميَن ظََلُموا مم َوأُْنزمَل اْلكمَتابم إمالَّ ابم
ٌد َوََنُْن لَُه ُمْسلمُمونَ   (7)  )إملَْيُكْم َوإمهَلَُنا َوإمهَلُُكْم َواحم

ُْم ظُلمُموا َوإمنَّ اَّللََّ َعَلى َنْصرمهمْم َلَقدمير   (مث أذن هللا للمسلمني يف القتال، قال تعاىل هنَّ       (8) )أُذمَن لملَّذميَن يـَُقاتـَُلوَن أبم

مث أمروا ابلقتال إن كانت البداية منهم، أي من األعداء مبا تال من اآلايت مث أمروا ابلقتال بشرط انسالخ األشهر 
وا هَلُْم فَإمَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرمكمنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْـُعدُ   ( :احلرم، كما قال تعاىل

يمٌ ُكلَّ َمْرَصٍد فَإمْن ََتبُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسبميَلُهْم إمنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَ    (  9)   )حم

يٌع َعلميمٌ  (مث أمروا ابلقتال مطلقا، قال تعاىل   (10)   )  َوقَاتمُلوا يفم َسبميلم اَّللَّم َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ مسَم
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, 1الشيباين, حممد بن احلسن, شرح السري الكبري إمالء حممد بن أمحد السرخسي, تح: حممد حسن حممد إمساعيل, بريوت, دار الكتب العلمية, ط -11

 .131، 1، جم1997هـ ، 1417
 .92-84، ص4جم, 1968الشافعي، حممد بن ادريس، األم، القاهرة، دار الشعب، ينظر:   -12
 [.47 46سورة  التوبة: اآلية]  -13
 [.41- 39سورة احلج: اآلية] - 14
 [.216سورة البقرة: اآلية] -15

 

هللا حممد بن إدريس الشافعي  ، وقال أبو عبد (11)فاستقر األمر على هذا، ومطلق األمر يقتضي اللزوم
لرسول هللا مدة من هجرته انعم هللا تعاىل فيها على مجاعة إبتباعه حدثت هلم هبا مع م( وملا مضت 835ه/204)ت

 .عون هللا قوة ابلعدد مل تكن قبلها، ففرض هللا تعاىل عليهم اجلهاد بعد إذ كان إابحة ال فرضا

عذر، وبني الشافعي وذكر الشافعي آايت أخرى كثرية تؤكد أن القتال صار فرضا على األحرار املسلمني من غري ذوي ال  
بدالئل القرآن الكرمي والسنة النبوية حاالت االستثناء من فرض اجلهاد، دون أن حيرم اجلهاد االستثناء املستثنني ابلعذر 
الشرعي من املشاركة يف اجلهاد أن أحبوا اللحاق به واالنضمام إىل صف اجملاهدين ابتغاء النصرة للمجاهدين، وذلك 

ولكن الشافعي بنّي أن من ال يسمح له حبال ابملشاركة يف اجلهاد هو من كان من أهل النفاق مبعرفة اإلمام وعلمه 
َوَلْو (قال تعاىل  ،(12)والتخذيل واإلرجاف والفتنة والضرر ابملسلمني، وتفريق مجاعتهم، فهو على املسلمني اشد من العدو

ًة َوَلكمْن َكرمهَ  ُ انْبمَعاثـَُهْم فـَثـَبََّطُهْم َوقميَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاعمدميَن )أَرَاُدوا اخْلُُروَج أَلََعدُّوا لَُه ُعدَّ ( َلْو َخَرُجوا فميُكْم َما زَاُدوُكْم 46 اَّللَّ
لظَّالم  ُ َعلميٌم ابم َنَة َوفميُكْم مَسَّاُعوَن هَلُْم َواَّللَّ ُغوَنُكُم اْلفمتـْ اَلَلُكْم يـَبـْ  (   13)  )ممنيَ إمالَّ َخَبااًل َوأَلَْوَضُعوا خم

على ذلك   أحد  م( ملا بعث هللا نبيه وأمره بدعوة اخللق إىل دينه مل أيذن له يف قتل728ه/661محد بن تيمية )تأوقال  
ُْم ظُلمُموا َوإمنَّ اَّللََّ (وال قتاله، حىت هاجر إىل املدينة فأذن هللا له واملسلمني ابلقتال، قال تعاىل:  هنَّ أُذمَن لملَّذميَن يـَُقاتـَُلوَن أبم

ُ َوَلْواَل َدْفُع اَّللَّم النَّا39َعَلى َنْصرمهمْم َلَقدميٌر ) َس بـَْعَضُهْم بمبَـْعٍض ( الَّذميَن أُْخرمُجوا ممْن دماَيرمهمْم بمَغرْيم َحقٍّ إمالَّ َأْن يـَُقوُلوا َربُـَّنا اَّللَّ
ُد يُْذَكُر فميَها اْسُم ا ُع َوبمَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساجم ُ َمْن يـَْنُصرُُه إمنَّ اَّللََّ لََقوميٌّ َعزميٌز )هَلُدّمَمْت َصَوامم ( الَّذميَن 40َّللَّم َكثمريًا َولَيَـْنُصَرنَّ اَّللَّ

ْلَمْعُروفم َوهَنَْوا َعنم اْلُمْنكَ    (14)    ) ُمورم رم َوَّللمَّم َعاقمَبُة اأْلُ إمْن َمكَّنَّاُهْم يفم اأْلَْرضم أَقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ابم

ًئا َوُهَو ( :هللا عليهم القتال قال تعاىلأوجب مث إنه بعد ذلك  ُكتمَب َعَلْيُكُم اْلقمَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
ُ يـَْعَلُم   ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواَّللَّ    (15) َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُمونَ َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُمبُّوا َشيـْ
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 .131، 1الشيباين, شرح السري الكبري إمالء حممد بن أمحد السرخسي, مرجع سابق ج -16
 [٢١٨البقرة:اآلية ]سورة   -17
 [.74]األنفال: سورة    -18

 [ . 76اآلية]النساء: سورة  - 19

, كتاب اإلمارة,  النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان, بريوت: دار إحياء الرتاث العريب  - 20
 .1503 , ص2ج, 1888 , رقم احلديث:ابب فضل اجلهاد والرابط

 

 املبحث الثاين الغرض من القتال وآدبه يف زمن النبوة

 املطلب األول: غرض القتال يف اإلسالم.
، وقد جاءت (16)ن غرض القتال واجلهاد يف اإلسالم هو إعزاز الدين وقهر الشرك وإعالء كلمة هللا, لتكون هي العلياإ

، واقرتن لفظ اجلهاد ولفظ هللا الكرمية تؤكد هذا املعىن أبن اجلهاد والقتال ال جيوز أن يكوان إاّل يف سبيلاآلايت القرآنية 
 القتال بشبه مجلة "يف سبيل هللا".

يمٌ   إمنَّ الَّذميَن َآَمُنوا َوالَّذميَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يفم َسبميلم اَّللَّم أُولَئمَك يـَْرُجوَن َرمْحََة اَّللَّم َواَّللَُّ   (قال تعاىل             (17 )َغُفوٌر َرحم
َحقًّا هَلُْم َمْغفمرٌَة َورمْزٌق   َوالَّذميَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يفم َسبميلم اَّللَّم َوالَّذميَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَئمَك ُهُم اْلُمْؤممُنونَ    (قال تعاىل     

  (18)    ) َكرمميٌ 
َوالَّذميَن َكَفُروا يـَُقاتمُلوَن يفم َسبميلم الطَّاُغوتم فـََقاتمُلوا أَْولمَياَء الشَّْيطَانم إمنَّ َكْيَد الَّذميَن َآَمُنوا يـَُقاتمُلوَن يفم َسبميلم اَّللَّم (قال تعاىل    

    (19)   ) الشَّْيطَانم َكاَن َضعميًفا
يزيد عطاء بن    . عن وأكدت األحاديث النبوية أيضاً أن اجلهاد والقتال ال يقبالن من املسلم إال إذا كاان يف سبيل هللا  

جياهد بنفسه وماله يف سبيل مؤمن   ))  :الليثي عن أيب سعيد قال : قال رجل أي الناس أفضل ؟ اي رسول هللا قال
 (20) ((هللا ( قال مث من ؟ قال ) مث رجل معتزل يف شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره  
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,كتاب هـ1379العسقالىن، أمحد بن على بن حجر أبو الفضل العسقالىن الشافعى، فتح البارى شرح صحيح البخارى، لبنان, بريوت، دار املعرفة،  - 21

 . 413, ص13, مج7423 , رقم احلديث:)قوله ابب وكان عرشه على املاء وهو رب العرش العظيم( اجلهاد, ابب
 .20ص  ،6جمرجع سابق, ابن حجر العسقالين، فتح الباري، كتاب اجلهاد والسري،  -22
 .308، ص1، مج865أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة، ابب املشي اىل اجلمعة، رقم احلديث  -23
 .608، ص 1البخاري، اجلامع الصحيح املختصر " صحيح البخاري"، مرجع سابق، مج -24
 . 29، ص6َتب اجلهاد، جمرجع سابق, ابن حجر العسقالين، فتح الباري،  -25
 .36م, ص1968ابن سالم، أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، حتقيق: حممد هراس، مكتبة الكليات األزهرية،  -26

 
درجة، أعدها هللا للمجاهدين يف سبيله، كل درجتني ما إن يف اجلنة مائة  )) .:  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال 

بينهما كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم هللا فسلوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه عرش 
 (21)  ((الرمحن، ومنه تفجر أهنار اجلنة

فقال:" الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل لريى وجاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 .(22)مكانه، فمن يف سبيل هللا؟ قال: من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا "

 أصاهبا(:  أغربتْ )  معىن (23) ((النار  على هللا حّرمه هللا سبيل يف قدماه غربت من )) وقال صلى هللا عليه وسلم:"  
وأحاديث أخرى كثرية تتضمن املعىن نفسه وهو أن القتال (24)  .اجلمعة  صالة  حضور  ومنها هللا  طاعة(  هللا  سبيل. )الغبار

، ومعىن يف "سبيل هللا" كما فسره النيب صلى هللا عليه وسلم هو أن يكون الدين كله (25)املشروع هو اجلهاد يف سبيل هللا
هلل، وان تكون كلمة هللا هي العليا، وكانت الدعوة اإلسالمية منذ بدايتها حتمل هذا الفكر العقائدي التوحيدي وتدعو 

عبده ورسوله وخلع عبادة األواثن واألصنام الناس إليه، فكانت تطلب منهم اإلميان ابهلل وحده ال شريك له، وان حممدا  
وتعمل على هدم سلطان الشرك ليكون العلو كلمة هللا، أما حممد صلى هللا عليه وسلم وهو صاحب الدعوة فلم يكن ذا 

 طمع يف مال وال شرف وال ُمْلك وإمنا كان رسول هللا إىل الناس كافة بشرياً ونذيراً. 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم.  املطلب الثاين: آداب القتال أايم

بعد أن أذن هللا للمسلمني ابلقتال وهاجروا إىل املدينة )يثرب سابقا( بدأت بقيام الدولة اإلسالمية فيها مرحلة جديدة 
 يف تبليغ الدعوة اإلسالمية ونشرها بني الناس خارج املدينة مرحلة ذات صفة جهادية وقتالية تضاف إىل عمل الدعوة 

ياسي السابق ويف هذه املرحلة أخذت الدعوة اإلسالمية تعرض على األعداء قبل القتال خيارات ثالثة هي، الفكري والس
اإلسالم أو اجلزية، أو القتال، وكان عرضها على األعداء أيخذ ثالثة أايم كي يراجع األعداء أنفسهم ويفكروا يف 

 ، ومما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه كان إذا أّمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى (26)أمرهم
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 .35-34ابن سالم، األموال، مرجع سابق, ص   - 27
, كتاب اجلهاد 1392, 2النووي, أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف, املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, بريوت,  دار إحياء الرتاث العريب, ط   - 28

 .  39, 12والسري, )ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث(, مج
اجلهاد والسري, )ابب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب, رقم احلديث: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, مرجع سابق, كتاب النووي,   -29

 48, ص 12, مج1744
 . 549، ص4م,ط1969ابن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، القاهرة، دار الكتاب العريب،   - 30
 246 , ص9خلادم. ينظر: ابن منظور, لسان العرب, مجالعسفاء: مجع عسيف وهو االحري املستهان به، الوصفاء: مجع وصيف وهو ا   - 31
 . 549ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق, ص  - 32
  [. 190البقرة: اآلية] سورة -33

 
هللا ومن معه من املسلمني خريا، مث قال له:" اغزوا ابسم هللا، يف سبيل هللا، قاتلوا من كفر ابهلل، اغزوا وال تـَغُّلوا وال تغدروا 

وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل، فأيتهن أجابوك فاقبل  وال متثّلوا وال تقتلوا وليدا،
منهم وكّف عنهم مث ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار 

ملهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، املهاجرين، واخربهم أهنم، إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على ا
فاخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني، جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على املؤمنني، وال يكون هلم يف الغنيمة 
والفيء شيء، إال أن جياهدوا مع املسلمني، فان هم أبوا َفَسْلهم اجلزية، فان هم أجابوك:"فاقبل منهم وكف عنهم، فان 

 ".(27)ا فاستعن ابهلل وقائلهمهم أبو 
"وإذا  ويف صحيح مسلم بشرح النووي زايدة على النص الذي ورد عند أيب عبيد يف كتاب األموال، إذ جاء يف الزايدة:

حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن ُتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه، فال ُتعل هلم ذمة هللا وال ذمة نبيه، ولكن اجعل هلم 
فإنكم أن ختفروا ذمتكم وذمة أصحابكم، أهون من أن ختفروا ذمة هللا وذمة رسوله، وإذا حاصرت   ذمتك وذمة أصحابك،

أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم هللا، فال تنزهلم على حكم هللا، ولكن أنزهلم على حكمك، فانك ال تدري 
 ".(28)أتصيب حكم هللا فيهم أم ال

" وال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال صغريا  ، وكان يقول:(29)النساء والصبيان  وهنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن قتل
، وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم أيضا انه كان (31)"، وهنى صلى هللا عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء(30)وال امرأة  

تقتلوا شيخا فانيا، وال طفال صغريا، وال امرأة، وال تغلوا إذا أغزى سرية قال:" انطلقوا ابسم هللا وعلى ملة رسول هللا، وال  
 ".(32)وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا أن هللا حيب احملسنني

  (33) )َوقَاتمُلوا يفم َسبميلم اَّللَّم الَّذميَن يـَُقاتمُلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا إمنَّ اَّللََّ اَل حيُمبُّ اْلُمْعَتدمينَ   ( :قال تعاىل
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، 1ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، تح: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط  - 34

 .524 ، ص1مج م, 1999هـ, 1420
 . 546ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق, ص -  35

 
أي قاتلوا يف سبيل هللا، وال تعتدوا ويدخل يف ذلك ارتكاب املناهي من   :(34)ويف تفسري هذه اآلية الكرمية، قال ابن كثري

والرهبان والصوامع وحتريق األشجار  ،وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم ،والغلول ،املثلة
ال يكون الذين استثنوا من القتل من النساء والصبيان والعميان والزان والشيوخ وقتل احليوان لغري مصلحة، على أن 

 .(35)والرهبان من املشاركني يف القتال، فإذا كانوا من املشاركني عوملوا كأعداء مقاتلني
 اخلامتة

من خالل ما مت التوصل إليه من حتليل  وعرض املواقف التارخيية اليت قام هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم  أتناء االقتتال   
 -ميكن استخالص عدداً من النتائج اهلامة واملتمثلة يف اآليت:

  يف غزواته.جسد منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم آداب القتال اإلسالمية واملستمد من القرآن الكرمي -1

من خالل توضيح الصورة السمحة احلقيقية لإلسالم وتسليط الضوء على آداب القتال اإلسالمي يف عصر   - 2  
الرسول صلى هللا عليه وسلم، يتبني أبن احلركات اليت تدعي يف قتاهلا اإلسالم واليت ظهرت الحقا يف جمتمعاتنا العربية 

 ال متت  لإلسالم بصلة وهو بريء منها.
 إن التعليمات اليت أدىل هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جسدت عدالة اإلسالم ورقي تعامله مع اآلخرين.  -3
 األصل يف القتال هو مقاتلة املقاتلني من األعداء املعتدين, وليس قتال وال قتل النساء واألطفال وغري املقالتني.-4

ال تقتلوا شيًخا، وال امرأة، وال صبًيا وال "للقتال :  -رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم -ضوابط اليت وضعهاالمن   -5
. وهي وآداب الفروسية اإلسالمية اليت ُتسد االحرتام والرفق واحلفاظ على احليواانت والنباَتت، "عابًدا أو راهًبا ىف صومعته

  .انت إال لضرورة الطعامفدعا إىل عدم قطع األشجار أو ذبح احليوا
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 التوصيات:

أوصي ابلرتكيز على نشر أحباث ودراسات تبني خطورة اخنراط الشباب املسلم  للحركات املتطرفة اإلرهابية وكذلك اإلكثار 
من احملاضرات التثقيفية اليت تشرح آداب االقتتال يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم. وكذلك إعداد مناهج دراسية 

 ل الدراسية تُبني مراحل اجلهاد والغرض منه بطريقة مبسطة ُتذب انتباه الدارسني َترخيية متسلسلة تُعطى تدرجياً عرب املراح

من الطالب وغريهم؛ لغرض ترسيخ مفهوم اجلهاد وآدابه عرب األجيال لسد ثغرة التشويش وزع األفكار املتطرفة اهلدامة 
 بني األجيال.
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