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 في اإلسالم أخالق الحرب وآدابها 
 دراسة في النصوص التأريخية للمغازي النبوية والمعارك اإلسالمية

 مهند نافع خطاب المختار

يشههههاريخههههشريةيبينشههههري ينههههيأيبيتيحهههه يتبلزههههريية  ههههش ي ههههشر ي يخ يهههه  يبي يههههش ي
ييبيسيشسهههي يت يخ هههايبيحشهههشييب الخههههشراينش حايهههشريتبيزهههربمايةتيبينحيهههشأيب  خ هههش 

نشيخهرعيت سمين يالريخا يبيقيميبي سلميناشيه ًبي حيتًشي أييرأييشئت يةتيةزريي أي
بي  خ ه،اي  ههشييتاههييبيهاليب ح ههض يتبيتتاههتي ي حههريبيهندايتبييهه ايت قههربأيبل هه ي

ي حريبيندايبلزر.
يبيشربئرييييييي يبيحتعي أ ي أيهذب يبإلسض ييبييتم يبيدشيم يبيخيييديشاش يبي ر  يتيد 

ياتبليريتيت يش ي شي  خ ،يبي دشهريخخقشذ هيبل تبجاشي  ي،ي شذكربيخييخختيري حا
 يياتخ رفيالي هيبلحشحيش يبيترري يتبي  ش ي ياتخكسريشتكخهيب زخض ش يتبيخنشيحش 

خندًشييحش تايبي يش يتتظيت ييهيبيتال يبيذايكشأي أيبي تخراي يهيبأييكتأيبإلحسشأ
يسش ي يبلرايه نرييشًيب سخزضفي ي يتب  يإظاشر يت شيي يإيال يبالخهشري  ي رير  يحظم ب 

خا أييهيبيت تريتخايئييهيةسنشميبيديشيبيكريميبي سخقرييبياشًييتب خ ش ي ي يشخي 
ي.بي ي ئأيبي شن،ينشي ري يتبيسضم

يذبكييييييي يبي شحميةت ي ييهذب يسلتكيزشيئ ي أ يحشاره ي ش ي ييياإأ يير ، إح ش
ياكي رآ يبيتكريك شييقش  شيسلتيياةسنشنهيإياليبيتكريبيذايخ  لهيهذهيبي  ش  يةتيخلك

ي يي ي بأي ييتا، يي ميةأ ينشيهتبميتبيزي  يتبيسلتكيتيقرر ييقشايبيد   ت خال
يا ي يي ي بأيبيدق يتبياتييتبييتبغي يابيشرعيبإلسض ييذيكيهتيبي قيشايبيسليم

ي شي يك  ي  ش يتبيدكايه يح ي؛ يت شرت ًش يهتبنًش يخ نه يةت يخسخ سحه ي ش  ليايك 
ٍ ييخكرههيتخربهيغيري قنت ييكتأ ُكِخَميَ َلْيُكُميبْيِقخَشُ يالش يخدشيال:ازشيئًشيتغيري شرتِع

                                                           
ش د يبي ته كلي يب ربم/السميبيتلست / رراي سش ر / 
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ي يَتُهَتيَزْيٌريَيُكْميَتَ َساليَةْأيُخِ نُّتبيَشْيئًشيَتُهَتيَشرٌّ يَيُكْميَتَ َساليَةْأيَخْكَرُهتبيَشْيئًش َتُهَتيُكْرٌه
َيُكْميَتبيلَُّهيَيْدَلُميَتَةْحُخْمي يَخْدَلُ تَأي

ي.(1)
يبحهيييايييييييي ي ليكي دلهيك ش يخقرري لالي دلهييكتأيتب نًش يةأيك ي ش نشيارتر 

تبيقيشمينهينغايبيحظري أيب خربميخدشييميبيشرعيبإلسض ييتآربنهيتة كش هي؛يتنغاي
يبيخهرفيتبيتد  يهذب ي ربء يخ رثي أ يالر يبيخي يبيدتبالميبيتزي   ي أ ت ييابيحظر

ي د ي لاليستءيخهرفيبيي يارفيبي قشن  َسّتغيي أييقت يإأيستءيخهر هي شءيررَّ
 ح أي يحخكلمي أيستءيخهرفيبيكتشريتب  رب امي خلكي س ي ي يخ خشجيإياليكثيري

يإلثنشخاش يبإلسض يييا حشء ينشيشرع يح أ يبحانشيحش يهت ييا حش يت ش ي حه ت شحخكلم
 قريرتييةأيبيتراي يح شيبحخاكتبيالتب ريبي رمي ،ييات رب شخهيتبيسيري لالي حا ه

 كشأيياةربريندايبي سل يأيبأييررتبي ليامينشي ث يابي سل يأيتبرخكنتبيندايبي ربئم
ي" خاليكشأييحشي ييبيتراييةست ي"ي:ةأيالش يررية يريبي ؤ حيأي  رينأيبيزيشمي

ياتالش ر يبيغشي يخَسّتغيبيتسيل يبيحشند ي أيبيتكريبيسقيمي يخختب قي ،يشر حشيبي حيف
يكشح يبيغشي يتبيتسيل ي ختب ق يت حاني ينقتب ريبيشرعي بإلسض يي؛يةايةأيإ يإذب

ي.(2)خكتأيبيغشي ي شرت  يتبأيخكتأيبيتسيل ي شرت  يةياش
ي يييييييييي يهيغ يب خ شر يبينخه ييَسّتغ ي  يتب  رب ام ية ربئحش يخهرف يستء يإأ إذأ

ةتيبحخاشجية كشمييا(3)بيخدش  يغيريخلكيبيخييب خ رهشيبي سل تأي ييخ ريزياميبييتي 
شيالي ييكخشنهيبيكريميت ييسح يرستيهيتخشريدش يغيريبيخييشر اشيبهلليسن شحهيتخد

ي.ةتيخنري ياليميتة ربفيتخ شرمي شرساشيتسشري لياشيسلتحشيبيهشيحيابيكريمي   ري
إأيبي ريثي أيةزضقيبي رمي ييبيخشريةيبإلسض يي ريثييتي يتثراييي
 ياشيي ك يغ ت ي أيغ تب يرست يبهلليياي كأيةأيحدري حهيرربسش يكثير يا ربًي

يبيدظي  يبيدنر يبيكثير أ يبيشيء يبيحتيس  يتبل كشم يبي ليل  يتبيتتبئر ي يايا   أييشي ش
                                                           

 .216ستر يبينقر ايب ي يي(1)

 .48هي47 يربأا نريبيكريما   ت  ين تثي قاي ا) ؤسس يبيرسشي انغربر:ر.ي (اصي(2)

حظر: يربأاي   ت  ين تثي قايه ايي ث يير شي يب زضقي أيبيقشفيبيد  ينقش ر يبي دش ل ينشيي(3)
 .46ص
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يت دشرحش ي يشخحش ي ي يخحتدحش يبيخي يبيقي   ي  شً ييابيتتبئر يبإلسض ي  يبي رتم تكشح 
زهنًشييرربس يبيربرسيأي؛يلحاشيةالر يحظ ًشيتةرس ي نشريءيخخدلقينشي رميتبيسضمي

ي.تبي دشهرب يتبلسرييتغيريذيك

يي ي ي يحسخي، يتبإل شي تيأ يبإلي شم يبي ختبا، يبين ث يبنخغيحشهيياهذب يبيذا ن 
يبيذاي يبيسش ي يبي نرة يي  لاش يبيخي يبيس ش  يةهم ييلتالتفي لال يب حخقشء يهت تةررحشه

ذيكيبي نرةيبيذاييانييياةرسشهيبيريأيبإلسض ييتشر هيبي حيفي نرةيبيدر يتبيقسي
ية ربئه ييقشخ  يتهت ي خال يبي سلم يخدشيالياسلتك يَةيُّيي :الش  يُكتُحتبيَيش يآَ ُحتب يبيَِّذيَأ َاش

يَخْدِرُيتبيبْ ِرُيتبيُهَتيَةاْلَرمُي يَ َلاليَة َّ يَشَحآُأياَلْتم  يِنشْيِقْسِييَت يَيْ ِرَ حَُّكْم ياَلتَّبِ يَأيِيلَِّهيُشَاَربَء
يبيلََّهيَزِنيٌريِنَ شيَخْدَ ُلتَأي ِيلخَّْقَتييَتبخَُّقتبيبيلََّهيِإأَّ

تايتذيكي سخزضصيندايبيررييا(1)
بي سختشر ي ييبيخدش  ي ،يبآلزريأي أيزض يخلكيبيهتريبيخشريزي يبيربئد ييسلتحشي
بيهشيحايتبسخ اشريبي قش  يبيتقاي ييدل شئحشيب  ضءيت قشرحخاشي ،ي شيكشأي لالي

ي دشًيبرايبيتبال، رربكي ريي يشنقخا ش يتب  يت لتثًشيا ي ح ر ًش ايتييرركي أيي   ي كرًب
ييتهحي أي ا ين يحشالهًش يبيدظي  ت ا ًش تيحنالءي أيياشيشرعيبإلسض ييت قشهره

رربكيبيسلتكيبإلسض يي غيشميخشمييلقربء يبيخشريزي ي ي شييخدلقينشيخشريةيبإلسض ييتب 
مي كرهييابيه يحي ييهذبيبي شحميةتيذبك ييرركيبأي ليهيبأييديري سشنشخهيتبأيُيقتَّ

بي سخقيميبيذاييبي دتجيإذبي شيةربريذيكييير ،يإياليسلتكيبييريقيبيه يحيتبيهربي
يي.ةربرهيبهلليسن شحهيتخدشيالييحشي  يدشًي

ياالرمي هريبيرسشي ي ييبي شحميبيدسكرايتبي رنيي تالتًشي قريًشيتخشريديًشيتخ ريزيشًي
ةسسههه ي هههأيزضيههههيالتب هههريبيقهههشحتأيبيههههرتيييك هههشييههههيلحي ليههههيبآلأيتبيدضالههه ينههههيأي

 ركهه يت حههر شي اهه ييابي سههل يأيتغيههريبي سههل يأيتتاههد يةهههتيهيتحظ هه يهههيغه
بيخشريةيهتميبيدهتريبيخشيي ي ا ي داشيهذهيبلسايتبيقتب هريتبيههيغيتبلههت ي

                                                           
 .8ستر يبي شئر ايب ي يي(1)
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ت شي رثينيأيبي يأيتبآلزري أيزرتجي لياشيياخد  ي  لاشي يي  رييخلكيبيدضال ي
يي.(1)يأييدرتيةأييكتأيشذتذًبي أيالش ر يب ربر يخ كيرًبين رتريبليشم

  :الميةمراحل تشريع القتال مراعاة لظروف الدعوة  اإلس
إأيبإلسههضمينخشههريدشخهيتة كش هههي ييخ شهههه يبيتبالهه،يةتييقشنلهههينحظريههش ي  هههرر يةتي
ياتسشئ ي ش ر ي يخقن يإ ي شي يتب ر ي يي يأيةأيبيتبال،ييخغيري أي ش يإياليةزهري

ت هههأيهحهههشيكشحههه يخشهههريدشخهيتة كش ههههي حهههذينهههرءيبيهههر ت يبإلسهههض ي يتبحيضالاهههشيت خهههالي
يرب ههييبيتبالهه،يبي دههششييختب هههيبيههر ت يبإلسههض ي يبكخ ههش يبيههت يين ثشنهه ي ههحا ي ركههيي

اي(2)ينيده يبي ر له يبيخهييخ هريناهشت هقييهذبيبيتبال،ين شييكش ئهي أيبيتسهشئ يبي شهرت  
تيخنههه،ييضسهههضمي هههيي دظهههميخشهههريدشخهيسيشسههه يبيخهههررجيبي ر لهههييناهههرفيخايئههه يبيحتهههتاي

أيب"ييا،بي ؤ ح يتبيظرتفيبيخييخ يييناهميتبزخيهشريبيتاله يبي حشسهمييحه ت يكه يخشهري
الهههريتبكهههميياةتيخشهههري،يبل كهههشميتبيخدهههشييميبإلسهههض ي يحههه ت يبيهههت يي لهههاليبيرسهههت يي

.ي هههأي يهههثيبيقلههه ي.  ليههه يح هههتيتخيهههتريبي  ش ههه يبإلسهههض ي يبيحششهههئ ي نهههريبي رب ههه 
ياك شيةزذينحظريب  خنشريةتاهشعيبي  خ ه،يبيهذايخدهيشي يههيابيقت يتبيادفياتبيكثر 

ي.(3)سلتمي تب اخاشي"تةيات تالفيبيقتييبي دشري ي أيبير ت 
خ يه  يياتيقري ري اشريبيكتشريتالخشياميزهض يسهحتب يبيندثه يبيحنتيه ينهثضثي رب ه 

ت هرميبيهرريتبي قشخله ييد ه ييابلتيالينشيهنري لاليبلذييتبي  شهر ينشيلسهشأيرتأيبييهر
ت حر شيخكتح يبي  ش  يبإلسض ي يكشأيبل رينقخش ي أييابي سل يأيآحذبكي أيبيقخش 

لحاميكشحتبيغيريالشرريأي لهاليياخريي لياميتبيكفي  أيسشي اميتيمييؤذهمالشخلاميتب 
تةهههن  يالههت ييات حههر شيربحهه يبي  يههر يبيدرنيهه ينشإلسههضميا قشخلهه ي  يهه،يبيكتههشريآحههذبك

تالههريذكههريغيههريتب ههري هههأييابي سههل يأيتالههرربخاميكنيههر ية ههرهميبهللينقخههش ي  يههه،يبيكتههشر

                                                           
) كخنههههه يبيحااههههه ي1بي سهههههأاي   هههههري لهههههيايبيدضالهههههش يبيرتييههههه ي هههههييبيقهههههربأيبيكهههههريميتبيسهههههح اييي(1)

 .188م(اييصي1980ب سض ي اي  شأ:

 ت شيندرهش.ي108بي سأايبيدضالش يبيرتيي ايصيي(2)

ي يهههههههالايبيتسهههههههييي هههههههييبيسهههههههير يبيحنتيههههههه يتبيزض ههههههه يبيربشهههههههر ا) يند ي ش دههههههه يبي هههههههض ايهششهههههههميي(3)
 .110م(اص1991بي ته ابي ته :



 

 315 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

ت ه يبل شميبنأيخي ي يبيقت ي يييام قاشءيبي سل يأي رب  يخشري،يبيقخش ي ييبإلسض
"يكههشأيبيحنههيي هههييةت ية ههرهي هه  تربيةأيي شهههريبيكتههشرينلسهههشحهي يي:هههذهيبي سهه ي ينقتيههه

ثههميي ههشييات  هه يبي سههل يأي ههأيذيههكيا..يتكههشأي هه  تربينههشيكفي ههأيالخههشيامييد هه ه.نيههره
يثههميي ههشيالههتتبيكخههمي لههيامياهههش ريإيههاليبي ريحهه يتهههشرييهههية ههتبأيُةِذَأييهههي ههييبي اههشر

لحاههمييهههمييكتحهههتبييييقههتأيالخهههش ي  يههه،يياتيهههمييكخههمي لهههياميالخهههش ي ههأيسهههشي اميابيقخههش 
 ل هههشي هههخحيبهللي كههه يتبحقيههه،يالخهههش يالهههريشي لهههتكيبيدهههرميتت هههر يإييههههيبيدهههرمييابيكتهههشر

يي.(1)..ي".نشإلسضمية رهيبهلليخدشيالينقخش يبيكتشريكلام

ذأينشيقخش يالش يبنأيهششمييهفيينيد يبير ت يب سض ي يتظرت اشيالن يح ت يب 
الن ينيد يبيدقن ييمييؤذأييهي ييبي رميتيميخ ل يي"كشأيرست يبهللييي:تندرهينقتيه
يبير شء ييؤ رينشير شءيبياليبهلليتبيهنري لاليبلذييتبيهتحي أيبي شه يايه ياإح ش

تكشح يالريشيالريبايار ي أيبخندهي أيبي اش ريأي خالي خحتهمي أيريحاميتحتتهمي
ت أينيأييات أينيأي دذمي ييةيريامياتأي ييريحه امي أينيأي تخيا أينضرهم

ت حامي أينشي ريح يت ييك ييا حامي أين رايبي نش ياهشرمي ييبينضري ربربي حام
يبيكرب  ييات ه ي أ ينه يةربرهم ي ش ي ليه ي خ يالريشي لاليبهللي  يت  يتررتب  ل ش

بهلليةذأييات ذنتبيتحتتبي أي نرهيتت رهيتهرقيحنيهيتب خهمينريحهيتكذنتبيحنيهي
 كشح يةت ييا ييبيقخش يتب حخهشري  أيظل اميتنغالي ليامي  يت  ييرستيهي

ينغالي ليام يي أ يتبيقخش  يبير شء يبي رميتب  ضيه ي ي ييه يإذحه يةح ي ي ي  ي شيياآي 
ُةِذَأيِيلَِّذيَأيي ي:نلغحيي أي رت ينأيبي نيريتغيرهي أيبيدل شءيالت يبهلليخنشركيتخدشيال

                                                           
بنأيخي ي ايخقييبيريأيب  رينأيشهاشميبيهريأيبي دهرتفينهشنأيخي يه يبي ربحهيايبي هتبميبيهه يحيي(1)

؛يتبحظههري ههشيالشيهههيبيسرزسههياي   ههرينههأيب  ههرينههأيبنههييي74ايص1ي ههأينههر يريههأيبي سههيحايج
؛يبنههأيكثيههرايبنههتيي188ايص1بيسههيريبيكنيههرايخ قيههق:يهههض يبيههريأيبي ح ههرايجسهها ايشههر ي

بيتربءيبس ش ي ينأي  هريبير شهقيايختسهيريبيقهربأيبيدظهيمايخ قيهق:يبكهرمياهيشءيبيد هراا)ربري
؛بنأيبيقيميبي ت ي اش ايبيريأيبنيي نريبهللي   رينأي256اص1هه(اج1401بيتكراينيرت :

ايزيهههريبيدنهههشرايخ قيق:   هههري نهههريبيقهههشرري يهههشا)ربريبنهههيينكهههريبي ر هههياي بريبي دهههشري هههييههههر
 ..91ايص2م(ايج1999بيخقتيييلخربثايبيقشهر :ي
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يبيلََّهيَ َلاليَحْهِرِهْميَيَقِريٌريُيَقشَخُلتَأيِنَ حَُّاْمي أَّ بيَِّذيَأيُةْزِرُ تبيِ ْأيِرَيشِرِهْميِنَغْيِرييُظِلُ تبيَتبِ 
يَيُارَِّ ْ يَهَتبِ ُ،يَتِنيَي يَةْأيَيُقتُيتبيَرنَُّحشيبيلَُّهيَتَيْت يَرْ ُ،يبيلَِّهيبيحَّشَايَنْدَاُاْميِنَنْدا  ٌ،يَ قٍّيِإ َّ

يبيلََّهيَيَقِتاٌّيَتَهَلَتبٌ يَتَ َسشِ ُرييُي يبيلَُّهيَ ْأيَيْحُهُرُهيِإأَّ ْذَكُريِ يَاشيبْسُميبيلَِّهيَكِثيرًبيَتَيَيْحُهَرأَّ
َكشَ يَتَةَ ُرتبيِنشْيَ ْدُرتِفييَ ِ يٌ ي بيَِّذيَأيِإْأيَ كَّحَّشُهْميِ ييبْلَْرِايَةاَلشُ تبيبيهَّضَ يَتآَخُتبيبي َّ

يَتِيلَّهِي يبْيُ ْحَكِر يَ ِأ ييَتَحَاْتب يبْلُُ تِر َ شاِلَنُ 
يبيقخش يلحامييا(1) ية لل ييام ةايةحييإح ش

ظل تبيتيمييكأيياميذحمي ي شينيحاميتنيأيبيحشاايإ يةأييدنرتبيبهلليتةحاميإذبيظارتبي
ي يبيحني ييدحي يبي حكر ي أ ينشي درتفيتحاتب يتة رتب يبي كش  يتآختب يبيهض  يتةالش تب

يةح  يبهلليخنشركيتخدياة  يدأيتةه شنهي يَ خَّالي يَخُكتَأييشيالي ليه:ثم َتاَلشِخُلتُهْم
ي ِ ْخَحٌ 

ييياةاي خالي ييتخأي ؤ أي أيريحهيا(2) يِيلَِّه ي يبيرِّيُأ َتَيُكتَأ
ةاي خاليا(3)

ي.((4يدنريبهللي ييدنري دهيغيرهي"

ثضثي شر يي"ية االيرست يبهلليي:تيشيريبيركختريبي ض يإياليهذبيبل رينقتيه
ينشي ك  يتبي ت ظ يبي سح سح ي يي ك يتهتيير تيبي تيميياحشاييإلي شأينشإلسضم

يا  زذ يخاياريبي سل يأيايتكرينشيل تءيإياليبيقت ي خاليندريةأيي   يإيياشيالريش
له شنهينشيهنري لاليآذيييتيميخكأير ت يبيرست يي.تخدذميبي سخادتيأي حام

لر شعي أيبي شركيأيتباياشرهمي ررهشي رميبإلي شأينشسخزربميبيقت ي حريبيارتر يي
يإيشرهشييابيحتا ي ي يخديش يكشح  يبيخي يبيد لي  يبيظرتف ي رب ش  يسنناش يكشأ ح ش تب 

ي أي يي كحاش ي ش يبيقت  يتسشئ  ي أ يخ لك يخكأ ييم ي يث يبيحششئ  يبإلسض ي  بي  ش  
 أيييذبي قريكشأي أيبيينيدييةأيينرةي تالفيبيرست يي.  شنا ي رتبأيبي شركيأ

                                                           
ي.41هيي39ستر يبي  ايب يش ي(ي1)
ي.193ستر يبينقر اي أيب ي يي(2)
ي.193ستر يبينقر اي أيب ي يي(3)
 قيق:ييههي نهريبنأيهششمايبنتي   ري نريبي لكينأيبيتميبي  يرايبي دش راايبيسير يبيحنتي ايخي(4)

ي.314ايصي2هه(ايج1411بيرؤتفيسدرا)ربريبي ي اينيرت :ي
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خ ييريةه يبي ريح ييلر ت يت نشيدخامييهينيد يبي س ي ينشيخغيري يح شيح حي ييبكخسشمي
ي.ي(1)بيدقن يبيثشحي يبيخيي ر  يننيد يبي رمي"

 أيكههه ي ر لههه ي شي ههه يي؛تبي رب ههه يبيثضثههه ييد ههه يناهههشي هههييحتهههايظرت اهههشيت ش خاهههش
تادًشي ديحًشي ر ينهيبيهر ت يبإلسهض ي يزهض ي سهيرخاشيتبيظهرتفيبيخهيية شيه يناهشي

بيركختري يربأيإيالي"يةأيآيش يبيقخش يت شييخدلقيناشيتةششرييا أي يثيبيادفيتبيقت 
كلاههههشيحش ههههذ يتيد هههه يناههههشيإذبيت ههههر يظرت اههههشيت ش خاههههشاي تههههيي ههههش ياههههدفيبيرتيهههه ي

تخكختيينهشيرري لهالي هأييابإلسض ي ي يخنرةيغيرهشينقخش يت يخر ايهل ًشيت ي سشي  
ي سهشي  ي خهالييه ب ي..يت يي شي يالت يبيرتي يخنرةيههيينشيقخهش يت يخقنه يب.ينرةهشينشيقخش 
ك شيري ي لاليهذبيبآليش يبيخهييذكرحشههشييخ ييهري هشيياكيشأيربريبي رميابيكيشأيبينشي 

ح شيهيية كشميي ش  يياذهنحشيتذهميإييهيبيتقاشء  ضيحسةيت يخدشراينيأيبآليش يتب 
 زخلت ييينقيك ي كمي حاشي يي شيخهيتظرت ههيتههذبي هشيةشهشريإييههيندهايبي تسهريأي

يإأي ييبل كشميبإلسهض ي يحشسهزشيت حسهتزًشيتيده يهحهشكي هشيحسهةي:ئ شأيالش يالش ا(2)"
بحههههي يحسههةي هههييآيهه ي هههأيآيههش يبي اهههشريتهههيي ش ههه يي:هههذهيبي ر لههه يةتيخلكتحقههت ي ههي

يضالاههشيات يلقهه  خدههشي يكهه يآيهه يظههرفيت شيهه ي ديحهه ي ههر ي(ي3) خنقههالي لههالي  ت اههشيتب 
ي.ناشيبير ت يبإلسض ي 

                                                           
 .213بيتسييي ييبيسير ايصيي(1)

 .61 يربأاي   ت  ين تثي قاي ايصيي(2)

حظر:يبي سأايبيدضالش يبيرتيي ايصيييل  يري أيبيختهي ي ت ي س ي يبيحسةي ييبيش يبي اشريي(3)
 .127هي121
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  :الحرب في اإلسالم دعوة لإليمان
يلحهي يي نذيبيقخش ب يإيياشيإ ي كرهًش ياي رمي ييبإلسضمي شي يارتري ي ييل  

يبي سلم ييخ حشهش يبيدرتي:الش يرست يبهلليياتييس يبي رميُة حي  ييقشء ي يخخ حتب يا"
ايك شيإحاشيندير يك يبيندري أيبي رتمي(1) إذبييقيخ تهمي شهنرتبي"ياتسلتبيبهلليبيدش ي 

يت را يب سخد شري  ي هشيحييبي ريث  يب   ي أ يبيشدتم يتبسخغض  ينشيقت  بيحتتذ
ي.(2)ن ي شييحشرهيبإلسضميهتيبيخ كيأييحشرير تخهي ييبيدشيميات يش ،يرحيتي ي بئل 

تةت يبيررتايبي سختشر ي أيبي رمي ييبإلسضميبأيبي اشريبيقخشيييهتير ت ييييييييي
يبيدقنش يبيخييخقفي يييريقيايإلي شأيتب خحشقيبإلسضم يك  يتخديقييتب  بي  بير ت 

نشرخامييا(3)خ ركاشيةتيخ شرناشيتخ شت يبيقاشءي لياش تيمييكأيبيارفي  تيبيكتشريتب 
يبي ب  تأي يي  م يك ش يكربه يتب   يبإل نشر ينقت  يبإلسضم يب خحشق ي لال يإرغش ام ةت

 قش ر يبإلسضميبيدريا ي ييهذبييا ذيكييياي أيبإلسضمي ييشيءيا(4)بي غراتأ
 يِإْكَربَهيِ ييبيرِّيأيييي:ش يسن شحهيتخدشيالاليا(5)بي شحمي رميبإلكربه

ي.(6)

                                                           
أيبسهه ش ي يبي دتههيايههه يحيبينزههشراايخ قيههق:ير.ي هههيتاليبينزههشراايبنههتي نههريبهللي   ههرينههي(1)

؛ سهلمايبنهتيبي سهيأي سهلمي1082ايص3م(اج1987)ربريبنهأيكثيهراينيهرت :3ريميبينغشايي
نأيبي  شجينأي سلميبيقشيرايبيحيسشنترااهه يحي سهلمايخ قيق:   هري هؤبري نهريبينهشاليا)ربري

أيبينزهشرايت سهلمايت بري؛ ختهقي ليههينهي1362ايص3ب يشءيبيخربثيبيدرنهياينيهرت :ر. (ايج
  يهي سلم:"يتب ل تبيبأيبي ح يخ  يظض يبيسيتف".

بي  يليايتهن ايبيدضالش يبيرتيي ي ييب سضمي قشرح ينشيقشحتأيبيرتيييبي ريثا) ؤسس يبيرسشي ايي(2)
 .30م(ايص1985نيرت :ي

 .54ي–ي53 يربأاي   ت  ين تثي قاي ايصيي(3)

ذهيب  كشري  يشءيهتر ينشد ي أيبي اهشريتخشهتي يبيغشيهش ييرتجيبي سخشرالتأي يي ؤيتشخاميياي(4)
ب حسشحي يبيسش ي يبيخيي هأيب لاهشيشهرعيبهلليسهن شحهيتخدهشياليبي اهشراي هت ي هشي هشءي هييندهاي

 .130هيي129حظر:يبي سأايبيدضالش يبيرتيي ايصيي ؤيتش يبي سخشراليأي

؛يي26هيي25رتييه ايصي؛يبي  يلهيايبيدضالهش يبيي57-56 يهربأاي   ت ه ين هتثي قايه ايصيي(5)
 .141بيخكرتراايب كشميبيخدش  يبيسيشسيايصي

 .256ستر يبينقر اي أيب ي يي(6)
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ياتيقريالرري  اتريبيتقاشءيةأي حشييبيقخش يبي  شرن يتبي قشخل يتب  خربءيييييييي
ييإلسضم يت زشيتخه يكتره ييقخ ي  خربئهيياتييايبيكتري ضييقخ يشزصيي  رر ح ش تب 

غيريبي  شرنيأيت أيييمييقخ يك يكش رين يبسخثحالي أيبيرست يي؛ي(1) لاليبإلسضم
تةت مي  اتريبيتقاشءيخقريميبير ت ي لاليبيقخش يي أييمييا(2) يالرر ييهي لاليبيقخش 

يبير ت  يتهييك ية يري لالي يشيبي سل يأييندثهييايتالريكشأيرست ي(3)خنلغه
يإيياميةأيير تهميإياليثضثيزهش يةتيزض يإ شيبإلسضمي إياليبيكتشرييحق يبير ت 

ي.ي رميتهتيآزريزهل ييل شيإيياشيبي سل تأتب  شيبي  ي يتب  ي ش
يبي سل يأيسلتكييييييييي يبزخشريبيكتشريبي رمي شأيبيخشري،يبإلسض يييل م ذب تب 

ةزضاليش يتآربمي ييبي رمييخ قيقيب حخهشرين ال يبلث شأيهيشح ييلر شءيتبل تب ي
يتبي يش ،ي يبيدهنيش  ي رتم يبي شهلي  ي رتم يييخ شت تب يتبإلخضفا يبيارر  أ

يبي بئل بيرح يبراييايتي  يإيال يبي خت ه ييل يش يبيتهشيش ي أ ينرءًب يحل سه ي ش تهذب
ي.بي درك 

 :وصايا وتعليمات للقادة والمقاتلين
ييييييييي يبيرست  ي أيتهشيش ي   ت   يبيربشريتهذه يزلتشءه ي أييتتهشيش أ

ندرهيخكشفي أيينيد يةزضاليش يبي رميتآربناشيبيخيييميخدر اشيبينشري يالن ي  يءي
 يي  رية يرًبيت ييندثي يشًشي أيبي سل يأييقخش ييكشأيرست يبهلليي قريابإلسضم

بي شركيأي خالييتهاميندر ية تريخكتأي حا ًشييسلكهيبيقشئريتبي حتري لالي ريستبءي
 قريةزرجيياتيي ققيبيحهريتبيتت يثشحيشًييا ييسش  يبي درك يييراييبهلليخدشياليةت ًي
إذبية رية يرًبي لاليي "يكشأيرست يبهللي: سلمي أيسلي شأينأينرير ي أيةنيهييالش 

"يي: يشيةتيسري يةتهشهي ييزشهخهينخقتييبهلليت أي دهي أيبي سل يأيزيرًبيثميالش 

                                                           
حظههر:ي ههش راي نههريبيلييههفايب كههشميب سههرييتبيسههنشيشي ههييي؛يتيي106بي  يلههيايبثههشريبي ههرمايصي(1)

 .63م(ايصي1968)ربريبيكخشميبي هراايبيقشهر :ي1بي رتميب سض ي ايي

 هذهيبي س ي يخ  ي حتبأيبيحايي أيالخ يغيريبي  شرنيأ.يستفيحته يبيقت ي يي(2)

الهههش يبيتقاهههشءينت هههتميبيهههر ت يي هههأييهههميخنلغههههايتبسهههخ نشناشيخ كيهههرًبييض هههضميتب حهههذبريي هههأينلغخههههايي(3)
 .39بي  يليايبيدضالش يبيرتيي ي ييب سضمي قشرح ينشيقشحتأيبيرتيييبي ريثايصي
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ي أيكترينشهلل يبهللي ييسني يبهلليالشخلتب ينشسم يت يياُةغ تب يت يخغررتب يت يخغلتب ُةغ تب
ي.(1)خ ثلتبيت يخقخلتبيتييربي"

"يبْحَيِلُقتبيِنشْسِميبيلَِّهيَتِنشيلَِّهيَتَ َلاليي:ةياًشيالتيهي يشهيت  شيكشأييتهيينهيبيرست ي
يَخُغلُّتبيَتُا ُّي تبيِ لَِّ يَرُستِ يبيلَِّهيَتَ يخَْقُخُلتبيَشْيًزشيَ شِحًيشيتََ يِيْتًضيتََ يَهِغيًربيَتَ يبْ َرَةً يتََ 

يبيَغَحشِئَ ُكْميَتَةْهِلُ تبيَتَةْ ِسُحتب يبيلََّهيُيِ مُّ يي.((2"يْيُ ْ ِسِحيَأيِإأَّ
ينقتيهيتبتهاليرست يبهللي يبيالي ؤخه يابغ تينشسميبهللي: يشيبي سل يأيبي خت ه

ياتسخ رتأي ياشير شً ي ييبيهتب ،ي دخ ييأييلحشايا قشخلتبي رتيبهلليت رتكمينشيششم
ييام يخدراتب ي تش صيا ض يرؤتسام ي ي ييلشييشأ يآزريأ  شاللدتهشيياتسخ رتأ

يبيانشيسيتف يخقخلأ ي شحيشًيت  يكنيرًب يت  ي رادًش يت يهغيرًب يت ييا رة  يخترالأيش رًب ت 
ي.(3)خار تبينيخًشي"

                                                           
م(اصي1979بريبي در ه ييلينش ه يتبيحشهراينيهرت :بنتييتسهفاييدقهتمينهأيبنهربهيمايبيزهربجا)ري(1)

 .1357ايصي3؛ي سلمايه يحي سلمايجي193

بنهتيربؤرايسههلي شأينهأيب شههدثينههأيبسه شقيب  رايبيس سههخشحيايسهحأيبنههييربؤرايخ قيق:   ههريي(2)
؛ت هههشءي هههييبي سهههحري هههرميالخههه ي37اص3  هههييبيهههريأي نهههريبي  يهههرا)ربريبيتكهههرار.يم:ر. (اج

يالَههشَ يَكههشَأيبيرهنههشأيتبههه شميبيهههتب ،اي  دههأيَربُتَريْنههِأيبْيُ َهههْيِأيَ ههْأيِ ْكِرَ ههَ يَ ههِأيبْنههِأيَ نَّههشا 
بْزُرُ ههتبيِنْسههِميبيلَّههِهيخُقَههشِخُلتَأيِ ههاليَسههِنيِ يبيلَّههِهيَ ههْأيَكتَههَري»يِإَذبيَنَدههَثيُ ُيتَشههُهيالَههشَ يي-–َرُسههتُ يبيلَّههِهي

هَتبِ ِ،ييِنشيلَِّهيَ يَخْغِرُرتبيَتَ يَخُغلُّتبيَتَ يُخَ ثُِّلتب ايبنهأي حنه ايبنهتي«َتَ يَخْقُخُلتبيبْيِتْيَربَأيَتَ يَةْههَ شَميبيهَّ
ي.300ايص1 نريبهلليب  ريبيشينشحيايبي سحرا) ؤسس يالرين ا هر:ر. (ايج

بيتبالههرااي   ههرينههأي  ههرينههأيتبالههرايبي غههش اايخ قيههق:ي شرسههرأي تحاا) يندهه يربريبي دههشرفاي(ي3)
يَرِاههاَليي؛يتبزههرجي758ايصي2م(اج1965بيقههشهر :ي يْنههِأيَةنِههاليَيشِيههم  بينياقههيي ههريثًشيَ ههْأيَ ِلههالِّ

يبيلَِّهي ِإَذبيَنَدَثيَ ْيًششيِ َأيبْيُ ْسِلِ يَأيِإَياليبْيُ ْشِرِكيَأياَلشَ :ي"يبْحَيِلُقتبيي-–بيلَُّهيَ ْحُهياَلشَ :يَكشَأيَحِنالُّ
يَ ْيًحهشيِنشْسِميبيلَِّهايَ َذَكَريبْيَ ِريَثيَتِ يِه:ي"يَتَ يَخْقُخُلتبيَتِيي ُرأَّ ًربيِيْتًضيَتَ يبْ َرَةً يَتَ يَشْيًزشيَكِنيًربيَتَ يُخَدتِّ

يَشههَ ًربيِإ َّيَشههَ ًربيَيْ ههَحُدُكْمياِلخَههشً يَةْتيَيْ ُ ههُ يَنْيههَحُكْميَتَنههْيَأيبْيُ ْشههِرِكيَأيَتَ يُخَ ثِّي يَتَ يَتَ يَخْدِقههُرأَّ لُههتبينِههآَرِ الٍّ
يَتَ يَخْغهههِرُرتبيَت َي َخُغلُّهههتبي".يبحظهههر:يبنهههتينكهههريب  هههرينهههأيبي سهههيأينهههأي لهههييبينياقهههيايسهههحأييَنِايَ ههه  

م(اي1994بينياقييبيكنهريايخ قيهق:ي   هري نهريبيقهشرري يشا) كخنه يربريبينهش اي كه يبي كر ه :
 .90ايصي9ج
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يبنتينكريبيهريقييييييي ييتتالفيزليتخهي أيندره ينأي ير الشئريييترعيبسش  
"يي: يشيبي سل يأيالن ي سيرهيبيالينضريبيششميي  شرن يبيرتميتيتهيهيت حرهينقتيه

يِنَخْقَتييبيلَِّهيبْغ ُي يَحشِهُريِريِحِهيُةتِهيُكْم يبيلََّه يَ ِإأَّ يَ َقشِخُلتبيَ ْأيَكَتَريِنشيلَِّه تبيِ اليَسِنيِ يبيلَِّه
يَ ِإَذبي يُخْؤَ ُرتَأ يَ ش يَخْدُهتب يِ اليبَلْرِايتََ  يخُْتِسُرتب يتََ  يَخْ ُنُحتب يَتَ  يَخْغِرُرتب يَتَ  يَخُغلُّتب َتَ 

يِ َأيبْيُ ْشِرِكيَأيِإْأيشَي يَ ِإْأيُهْميَةَ شُنتَكيَيِقيُخُميبْيَدُرتَّ شَءيبيلَُّهيَ شْرُ تُهْميِإَياليَثَضِثيِزَهش  
ُاُميَ شاْلَنُلتبيِ ْحُاْميَتُكتُّتبيَ ْحُاُميبْرُ ُاْميِإَياليبإِلْسَضِميَ ِإْأيُهْميَةَ شُنتَكيَ شاْلَنُلتبيِ ْحُاْميَتُكتُّتبيَ حْي

يَيْرُزُلتبيِ اليبإِلْسضَي. يَةْأ يَةَنْتب يَ شاْلَنُلتبي..ييَ ِإْأيُهْم يَ َدُلتب يَ ِإْأيُهْم يِإَياليبْيِ ْ َيِ  يَ شْرُ تُهْم ِم
يَ ْحُامْي يَتُكتُّتب يبيلَّهُيياِ ْحُاْم يَششَء يِإْأ يَ َقشِخُلتُهْم يَ َلْيِاْم يِنشيلَِّه يَ شْسَخِديُحتب يَةَنْتب يُهْم ْأ تََ يياَتبِ 

يَناِي يَخْدِقُرتب يتََ  يُخْ ِراُلحََّاشا يَتَ  يَحْ ًض يخُْثِ رُييايَ  ًيُخْغِراُلأَّ يَشَ َرً  يِنيَد ًيياَتَ  يَخْاِرُ تب تََ يياَتَ 
َتبِ ِ،يياَخْقُخُلتبيبْيِتْيَربأَي َتَ يبيشُُّيتَخايتََ يبيحَِّسشَءايَتَسَخِ ُرتَأيَةاْلَتبً شيَ َنُستبيَةْحُتَسُاْميِ اليبيهَّ

بخََّزَذيبيشَّْيَيشُأيِ اليَةْتَسشِييُرُءتِسِاْمييَتَسَخِ ُرتَأيآَزِريأَيياَ َرُ تُهْميَتَ شيَ َنُستبيَةْحُتَسُاْميَيهُي
ي.(1)َ ِإَذبيَتَ ْرُخْميُةتَيِئَكيَ شْاِرُنتبيَةْ َحشاَلُاْميِإْأيَششَءيبيلَُّه."ياَةْ َ شًهش
ي يتشيبي سل يأيبي خت ا ييتكشأيبيزليت ي  رينأيبيزيشميييييي يتهييالشر 

ت  شيكشأييتهيينهيب يرييإيالي ناش يبيقخش ين ث ي شيكشأييتهياميرست يبهللي
يسرينشسميبهلليخقشخ ي ييسني يبهللي أيكترينشهللي:بي يش ييقيخمي رتكمي أييا"  شذب

يبياليثضثيزهش  يبياليب سضمي:بي شركيأي شر تهم ي شزخشرتبييابر تهم  شأيبسل تب
                                                           

ي90ت85ا9بينياقياسحأيبينياقياجي(1) ايَةّأيَةَنهشيَنْكهر  ؛ت شءي ييبي تي ي أي رنثييَيْ َيههاَليْنهأيَسهِدير 
يِ ْأيِخْلهَكيبي ّهّريَقيَنَدَثيُ ُيتشًشيِبَياَليبيّششِماَ َزَرَجيَيْ ِشييَ َ،يَيِ يَريْنِأيَةِنييُسْتَيشَأاَتَكشَأيَةِ يَريُرْن، 

:َ هههشيةَي :ِبّ هههشيَةْأيَخْرَكَماَتِبّ هههشيَةْأيَةْحِ َ .َ قَهههشَ يَةُنهههتيَنْكر  ْحهههَ يبَلْرَنهههشِعاَ َ َ ُ تبيَةّأيَيِ يهههَريالَهههشَ يَلنِهههييَنْكر 
ايِبّحههييَةْ َخِسههُميُزَيههشَايَهههِذِهيِ ههييَسههِنيِ يبهللايثُههّميالَههشَ ييَههُه:ِبّحَكيَسههَخِ ُرياَلْت ههًشينِي اَتَ ههشيَةَحههشيِنَربِكههم  َحشِ   

بييَ َ ُههتيَ َ ُ تبيَةّحاُهْميَ ّنُسهتبيَةْحُتَسهُاْميهلِلي َهَذْرُهْميَتَ هشيَ َ ُ هتبيَةّحاُهْميَ ّنُسهتبيَةْحُتَسهُاْمييَهُهايَتَسهَخِ ُرياَلْت هشًي
:يَ ي َ ْأيَةْتَسشِييُرُؤتِسهِاْميِ هَأيبيّشهَدِريَ شْاهِرْميَ هشيَ َ ُههتبيَ ْحهُهيِنشيّسهْيِفايَتِبّحهييُ تِههيَكيِنَدْشهر 

يَتَ يَخْدِقههَرأّيَخْقهُخَلّأيبْ هَرَةً ايَتَ يَههِنّيًشايَتَ يَكِنيهرًبيَهِر هًشايَتَ يَخْقَيَدههّأيَشهَ رًبيُ ْثِ هرًبايَتَ يُخَزهّرَنّأيَ هشِ رًباي
بنتي نريبهلليَششً ايَتَ يَنِديرًبيِبّ يِيَ ْ َكَل  ايَتَ يَخْ ِراَلّأيَحْ ًضايَتَ يُخَغّراَلّحُهايَتَ يَخْغُلْ اَتَ يَخْ ُنْأي". شيكا

ب ههههههههه نيابي تي اخ قيق:   ري ههههههههؤبري نههههههههريبينشاليا)ربرب يههههههههشءيبيخههههههههربثيي شيههههههههكينههههههههأيبحهههههههها
 .447اص2بيدرنيا هر:ر. (اج
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..ي شأيبنتبي.تيياييامي يي يءيبي سل يأيحهيماياربرهمي دليامي ييب تبياميبي كش 
ينشي  ي ي قشخلتبي رتهمي أيتربئاميت رغتهميياب يشءيبي  ي ي شر تهميبيال  شأيبالرتب

ي قشخلتهمي شأيبهلليحشهركمي لياميايزرب اميت يخكلتتهمي تقييشالخام تبأييا شأيبنتب
خ هحتبي حكمي ييبي هأي س يتكميبأييح يتبي لالي كميبهلليت كميرستيهي ضيخح يتهمي

تبأييارتأي شي كميبهلليت كميرستيهي يام شحكمي يخريا لالي كميبهلليت ي كميرستيه
ياس يتكميبأيخح يتهمي لاليذ  يبهلليتذ  يرستيهي ضيخديتهميذ  يبهلليتذ  يرستيه

يبحتسكم يذ م يتييرًبيياتب يتهم يت يخقخلتب يت يخ ثلتب يت يخغلتب ي ضيخغررتب  شأيالشخلتكم
ي.((1"

يخ تايبهت ًيييييي يةحاش يت ر يبيتهشيش يخرنريتخ دأيتخ   يهذه ي ليل ييت أ تالتب ر
ت تبئري ظي  ييخت مي لاليك ي سلميبلزذيناشيتبيسيري لاليخدشيي اشي ييخدش لهي ،ي

ي ييبإلسضميي قريابل ربءيبي  شرنيأ خا ح يبيدريري أيةزضاليش يبي رميتآربناش
خحنالءي أيةس اليتةرتعيتبك  يخشري،ي ييربحيهيخشري،يةزري ييهذبيبي سختييبير ي،ي

ي.بير يمي ييبي رميتبيقخش  ييبيخدش  يبإلحسشحيي
ذبيكشحههه يخلهههكيبيتههههشيشيةالهههتبً ي ية دهههشً ي تهههييكخهههميبيخهههشريةي هههشييشهههارينهههشيخ بميييييي تب 

بي سل يأينخلهكيبي نهشريءيبإلحسهشحي يتبلزهضقيبير يده ي خهاليكهشحتبي اهرميبي ثه ي هيي
ي.خدش لامي ،ية ربئام

 :النهي عن قتل غير المحاربين والعزل والضعفاء
َتاَلشِخُلتبيِ ييَسِنيِ يبيلَِّهيبيَِّذيَأيُيَقشِخُلتَحُكْميتَ يَخْدَخُرتبييي:ءيالت يبهلليخدشيال سريبيدل شييييي

ي يبْيُ ْدَخِريَأ يُيِ مُّ ي  يبيلََّه ِإأَّ
ي(2) يبيخ شت  يندرم يا يبيحسشءي لال ي أ يبي  شرنيأ غير

ينشي رحييأ يبييتم ييس تأ يبيذيأ يتبيرهنشأ يتبيتض يأ يتبيشيتخ ي ياتبليتش  يتبيذيأ
يا(3)إ يإذبيالشخلتبينشيتد يةتيبيرةايةتيبإل ربريايشكلتأيزيرًبي لاليبإلسضميتبي سل يأ

                                                           
ي.194ايصيبنتييتسفايبيزربجي(1)
 .190ستر يبينقر ايب ي يي(2)

ي.227اي1بنأيكثيرايختسيرايجي(3)
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يبيحتعيغيري حستخي  أيبهلليسن شحهي؛يتي ميب حخنشهيهحشيبياليبأيب  خربءي أيهذب
يبْيُ ْدَخِريأَييب قميب رهيندرميب  خربءينقتيه: يبيلََّهي يُيِ مُّ يي.ِإأَّ

ييييييي يبل شريث يري  يتبيشيتخيتالر يتبليتش  يبيحسشء يالخ  ي أ يبيحاي ي لال بيحنتي 
يا لاليذيكيك شيري يب دشيهييا((1تبل ربءيتبيتض يأيتبيرهنشأيتةه شميبيهتب ،

ي.(2)بياشًيتري يتهشيشيزلتشئهيبيربشريأي أيندرهي لاليهذبيب  ري
ر ش يبيز رجييقخ يبنأيةناليبي قيقيحاشهمي أيالخ يي  يأيبرس يرست يبهللييييييي

 ل شيرزلتبي ليهي يينيخهيييًضيتر دتبيسيت امييقخلهيهرز ي ت خهيياسشءيتبيتيربأبيح
ي يبيرست  يحاي ييخذكرتأ يتيكحام يييسكختهش ينقخلاش ييا تأ يةسل خاميي كشحتب  يكتتأ

ي.(3)"يتيت يذيكي سخر حشي حاشي"ي: خاليالش ية رهميا حاش
 حر شي ريا(4)ة يةتي سيتشًيزشيرينأيبيتييريةأييقخ يتييرًبيةتيب رييك شيحااليرست يبهللي

يا لاليب رة ي قختي ينيأيالخلاليبي شركيأيتبيه شن ييحظرتأيإيياشيتيخ ي تأيي حظرهش
 قش يبيرست ييا(5)"يب رة يالخلاشيزشيرينأيبيتييري"ي: قشيتبييهيا تالفي حرهشيتس  ي حاش

:يةرركيزشيرًبي ق ييهيي:   رية ريةه شنهيتالش ييه(يي6)"ي شيكشح يهذهييخقشخ ي"ي"
ي.(7)إأيرست يبهللييحاشكيبأيخقخ يتييرًبيةتيب رة يةتي سيتًشي"
بيقخ يي أيالشخ يتر ،يبيسيفييشحيت أيهذهيب  شريثيبيحنتي يتبيتالشئ،يبيخشريزي ييخاحي

يبي سل يأ ينش ذيي أيذيكي أييا ييت ه يبيخدراييام ي ضيي ت  يستبهم ي ش تب ش

                                                           
ي؛بنأ37اص3؛بنتربؤراسحأاج1357اص3؛ سلماه ي  سلماج193بنتيتسفابيزربجاص(1)

ي؛.يييي90اص9؛بينياقيايسحأيبينياقياج300اص1حن ابي سحراج
ي.ته شنخهيحشهشي حريبي ريثي أيتهشيشيبيرست ر حظ:ب  شريثيبيخيياليي(2)
 .447ايصي2ب  شمي شيكايبي تي ايجي(3)

 .337اص4بنأيكثيرابينربي يتبيحاشي ا) كخن يبي دشرفاينيرت :ير. (اجي(4)

 .127ايصي5بنأيهششمايبيسير يبيحنتي ايجي(5)

اصي4؛بنأيكثيرابينربي يتبيحاشي اج488اص3؛بنأي حن ابي سحراج53اص3بنتيربؤرايسحأاجي(6)
337. 

 .127صياي5بنأيهششمايبيسير ايجي(7)
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ي ت يالخلهي ييسش  يبي درك ي ييت أي ياب  خربءيبيذاي ييقنلهيبهلليسن شحهيتخدشيال
يي ت يالخلهيندريبحخاشءيبيقخش .

  :عدم االستهانة باألعداء وقدراتهم ومكانتهم
ييييييي يبهلل يرست  يتالررخامييتكشأ يبيسيشسي  يت كشحخام ية ربئه يالي   ي أ ييقل   

اين ييح ياميبي كشح ي(1)بيدسكري ايت يينزسامي قاميتبأيكشأي ييذرت يبحخهشرهي ليام
بي سل يأي لالي شركييالريشي يييتخدشيالي  يأيحهريبهلليسن شحهياهمي لياشيبيخي

ينرر يبي أليا تالد  ير ش  ي أ ي   شئام ي أ ي ررًب يسض  يياتالخلتب ينأ ي سل    قش 
نشيحهريبيذاييته شنخهييبلحهشراي يأيرةييبيحشايالريزر تبييخاحئ يبيرست 

يبإلي  ييقيحش يبهلليإأ ي ت ي؟ ينه ي شيذايخاحئتححش يبي دلق ية ر ته:" يكشينرأ  شئ يهلدًش
يبهلل يرست  ي خنسم ي؛ يالش ي ح رحشهش يبزيي:ثم يبنأ يربيخاميياةا ييت يبي ألا بتيئك
ية رتكيليدخام يتيت ي  خقرخهيايانخاما ي دشيام تنئايبيقتميياتيتيرةي ي دشيكي ،

ي.ي(2)كشحتبيذيكييحنيام"
يبييييييي يتبيرت  يبإل نربيتريش  يت كشم ي لتك يبيال يبيرسشئ  يكخم   شتر يت حر ش

ين سلتمييتهحي أي رمي ييام يكشأيزيشنه يبياليبيرزت ي ييب سضما ي ياش ير تهم
ي أي ي" ينقتيه: يإيشه يكخميبياليهرال ي زشينًش يبذ يبيقررا يبيخ قيريتخقلي  يةت ب سخاشح 

؛يتنحتايبلسلتميزشيميكسرييالشئًضي(3)بيرتمي"    ريرست يبهلليبياليهرال ي ظيم
ي.(4) ظيميبيتراي"يه:ي"ي أي   ريرست يبهلليإياليكسريي

   :تحريم النهب في الحرب
"ي أيبحخامي:تكشأييقت يا يي غش يهي أيبيحان يييحايتكشأيرست يبهللييييييي

تذكريةنتيربتريياتبيحان يبحخاشميب تب يبي شركيأيالن ينرءيبيقخش ياحان ي لياي حشي"

                                                           
 .ي233بي ض ايبيتسييايصيي(1)

 .116ايصي1بيتبالراايبي غش اايجي(2)

بيينههههههراايبنههههههتي دتهههههههري   ههههههرينهههههههأي ريههههههرايخهههههههشريةيبيرسهههههه يتبي لهههههههتكا)ربريبيكخههههههميبيدل يههههههه ايي(3)
 .649ايص2هه(اج1407نيرت :

 .649ايصي2بيينراايخشريةيبيرس ايجي(4)
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"يزر حشي ،يرست يبهللي ييستري  هشميبيحشاي ش  ي: أير  ي أيبلحهشريالش 
يبهلليي شيي يرست  ي شء يإذ ييخغلي يالرترحش أ يتب  ي شحخانتهش يغح ش يتةهشنتب يت ار شرير 

يالش  ينشيخربميثم ي د يير  يبيل م يثم ينقتسه يالرترحش ي  كت  يإأيبيحان يي: لاليالتسه "
؛يتكشأييحااليةأيي(1)ييس ين   ي أيبي يخ يةتيإأيبي يخ يييس ين   ي أيبيحان ي"

ةتيةأييلنايبير  يثتنشي أيياتاشيررهشي يهيركميبير  يربن ي أيبيتيءي خاليإذبية  
ي.(2)بيتيءي خاليإذبيةزلقهيررهي يهيتيميي ح،ي أيب حختشعينهي ش يبي رم

 :تحريم الغلول في الحرب
تكشأيرست يياتبيغلت يهتيبغخهشميشيءي أيبيغحشئميتةزذهيرتأي لميبي سل يأييييي
ةهلهييتميبيقيش  يي"يهتي شريتحشريتشحشري لال:يشرري ييبيغلت ي ربي؛يتيقت يبهلل
كشأييزنريه شنخهي أيبير  يبيغش يتبأييتنلغيبل ريإياليرر  يةأيبيرست يا(3)"

 قريرتايبأيياتيزنرهمين حهييدذمي ييبيحشري لالي دلهيهذبياكشأي قختً ي ييبي درك 
يي رتأينشير  يبي قخت ي ييسني يبهلل ي: يقتيتأيابيه شن يراتبأيبهللي لياميكشحتب

"يكضيإحييرةيخهي ييبيحشري يينرر يغلاشيةتي نشء ي:يقت ي يبهللترستييا ضأيشاير
ي.(4)"

إياليتبرايبيقرييندريةأي خحيبهللي ليهيت لاليبي سل يأييتي شيخت هيبيرست يييييي
تكشأي دهيغضميكشأيالريةهربهيإييهير ش  ينأي يريبي ذب ييبيانينييتنيح شييازينر

يابيغرمي  هشميبيغضميتالخلهييا،يبي سل تأير شياميإذي شءيسامييشئشي أي ا 
كضيتبيذايحتايي: قش يرست يبهللييا"يهحيئشييهيبي ح ي: قش يه شن يرست يبهللي

تكشأيبيغضميالريغ يخلكيبيش ل يا   رينيرهيإأيش لخهيبآلأييخ رقي ليهي ييبيحشر"
ن قيبيغضميتبحهي يييت حريس شعي شيالشيهيبيرست يا أي يءيبي سل يأييتميزينر

يايدخرفييهين شيغ ي أي خشعي شءير  يبياليرست يبهللييان شيغلهيبيحشرييدذم
                                                           

 .106ايصي3ج؛يبنأيبيقيماي بريبي دشرايي66ايصي3بنتيربؤرايسحأايجي(1)

 .106ايصي3بنأيبيقيماي بريبي دشرايجي(2)

 .184اص2؛ب  شميب  رايبي سحراج169ه168ايص5بنأيهششمايبيسير اجيي(3)

 .108ه107اص3؛نأيبيقيما بريبي دشراج107اص1 سلمايه يحي سلماجي(4)
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يييي: قش  ييحدليأ يبهلليةهن يشربكيأ يرست  ييش يبهلليا" يرست  ييه ييكيي: قش  يقر
يي.(1) ثلا شي أيبيحشر"

 ييهليي لاليبير  يبيغش ي أي يءيبي سل يأي؛ي قريخت يير  ييتكشأييييييي
 خغير يت تهيبيحشاييا"يهلتبي لاليهش نكم: قش يايتميزينري ذكرتبيذيكييرست يبهلل

ي خش هي ت رتبيزر بي أيياإأيهش نكميغ ي ييسني يبهلليشيئشي: قش يايذيك  تخشتب
ي.(2)زر يياتري ييسشتايرره يأ"

يبيذاييغ يشيئشًييييييي يبير   ينخ ريقي خشع ية يشحش يي  ر ي أي(3)تكشأ تي  رينارنه
يإيال يخدتر يبيخي يبي شيي  يتبيدقتنش  يبيخد ير يرةييينشم يإذب يتب خاشره يبل شم حظر

ذبييميي ري ييبيدقتن يبي هل  يبي ختزش يخركي بي هل  ي ييهذهيبيدقتن ية اشهشيتب 
 أيندرهينششأيخ ريقي خشعيبيغش ؛ي قريتررييتكذيكي د يبيزلتشءيبيربشرتأياذيك

كشحشييدشالنشأيبيغش ي يينداييةأيبيزليتخيأيةنتينكريبيهريقيت  رينأيبيزيشمي
 ظميبيغلت يت ظمييتينرتي أيهذهيبيرتبيش يبأيبيرست (ي4) ريقية خدخهبل يشأينخ

يي.تذيكي حدًشيي ث يهذبيبيزلقيبينذاءيبيذاي ييليقينشي سلمياة ره
يبيغحشئميييييي يبي سل تأ يتةهشم يبي درك  يبحخا  ذب ي ييياتب  ييحشرا يبأ ينضً  ة ر
يبيز ايابيحشا ي حه ي يزرج ينغحشئ ام ييا ي يئتأ ينيأ يبينشالي ت يييابي قشخليأتيقسم

ي أيبيغحشئم ين شيةهشنتب   شءيياإ رييبي دشركية رينضً ي حشريي ييبيحشايةأيي ختب
يبي  يء ي ي يخ زر يالر يتكشأ يشدر ي أ ين  شم يذيك يندر يبهلليار   يرست  ي: قش 

ي؟يالش يبير   ي حدكيةأيي: قش ييهيرست يبهللياحدمي:س د ينضً يحشرييثضثش   ش

                                                           
 .139ه138اص2؛بيينرااخشريةيبيرس اج310اص4بنأيهششمابيسير يبيحنتي اجي(1)

؛يبنههأيكثيههرايبينربيهه يي114ايصي4؛يب  ههشميب  ههرايبي سههحرايجي68ايصي3سههحأايجبنههتيربؤرايي(2)
 .212ايصي4تبيحاشي ايج

بيسهههايليا نريبيهههر  أينهههأي نهههريبهلليبيزثد يابيهههرتايب حهههفي هههييختسهههيريبيسهههير يبيحنتيههه ي نهههأيي(3)
اي305اص3م(اج1997هشهشمايخ قيق:  ههراي حههتريبيشههترياربريبيكخهميبيدل يهه اينيههرت :

306. 

 .109ايصي3بيقيماي بريبي دشرايجبنأي(ي4)
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كأيةح يخ يءينهييتمييي: حرهشي قش يرست يبهللييا ش خذرييهيبير  ياخ يءينه
ي.(1)بيقيش  ي لأيةالنلهي حك

 :دفن قتلى األعداء  ومواراتهم
ي يشيييييي ي ر يإذب يستءبخاش يتيتبرتأ يب ربئام يالخلال ي ثث يير حتأ يبي سل تأ تكشأ

يير حتهش يتيم ي ثثيالخضهم يبيقخش يتخركتب يبإلحسشأييابيكتشري أيسش   ييكرب   إ خرب ًش
يكشأية ي؛يت يأيبحا   يالريشي يي درك ينرريشري يًش يكشأيةتيكش رًب ي سل ًش تي يخًش

نر أية ريرست يبهلليياه ي  يتخركتبي ثثيالخضهمي ييسش  يبي درك يتتيتبيهشرنيأ
 ير تهميياتبي سل يأي لاليبيرغمي أيك ي شي دلتهيخ شهيبيرست يتياالخلاليبي شركيأ

"يي ه يي:رهميتزشينامينقتيه لاليالنتييايتتالفيبيرست ي(2) ييبيقليميبيه شن ي
ييحنيكميابيقليم يكحخم يبيحني يبيحشايانئاي شير  يتهرالحي تةزر خ تحييياكذنخ تحي

ه يت رخمي شيت ركميرنكمي قشيي:ثميالش ياتالشخلخ تحييتحهرحييبيحشاياتآتبحييبيحشا
ي. إحييالريت ر ي شيت رحييرنيي قشيا(3)"

 :معاملة األسرى األعداء
يبيحنييييييي ييكشح ي دش ل  يتبير   ييته شنخه يختياينشينر يألسريي دش ل 

ت يأيبالن يرست يياتختهحي أيبي دش ل يبإلحسشحي يبير ي  يت سأيبيزلقياتبإل سشأ
"يي:تالش يياميان سرييبي شركيأي يية قشمي درك ينرري رالامينيأيةه شنهيبهللي

يا(4)بسختهتبينشلسشرىزيرًبي"
ي

                                                           
 .108ه107ايص3؛بنأيبيقيماي بريبي دشراج68اص3بنتيربؤرايسحأاجي(1)

 .112ه111اص1؛بيتبالراابي غش ااج187اص3بنأيهششمايبيسير اجي(2)

 .112اص1؛بيتبالراايبي غش ااج188ايص3بنأيهششمايبيسير اجي(3)

 .119اص1اج؛بيتبالرايبي غش ا195اص3بنأيهششمابيسير يبيحنتي اجي(4)
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 ييةسريينحييالريظ ييتهاليةه شنهيتةيا(1)تر شييامينشييدشميتبيشربميتبيكسشءي
 يخ  دتبي ليامي ريبيش ايت رييياتاليلتهميتبسقتهمياسشرهمبية سحتب"يي:نقتيهي

يي.(2)بيسض ي"
تهههذبيةنههتيبيدههشصينههأيبيرنيهه،ية ههريةسههريينههررييههرتاي دش لهه يبي سههل يأييهههي ههيأيييييي

إذبيخدشهيحشيكحهشييا"يكحه ي ه،يرههيي هأيبلحههشري ه بهميبهلليزيهربًيي:بذييقت ياكشأيةسيربًي
 خههاليإأيياتبيزنهه ي داههميالليهه يتبيخ ههري برهههمياةتيخغههريحشيآثرتحههيينههشيزن يتةكلههتبيبيخ ههر

تكههشأيبيتييههرينههأيبي غيههر ييقههت ي ثهه يذيههكييابير هه ييخقهه،ي ههيييههرهيبيكسههر ي يههرزلاشيإيههيِّي
ي.(3)كشحتبيي  لتححشيتي شتأي"ي:تي ير
ذنتهمين اييتأيبي سل يأيةأييدخرتبي لاليبلسرييةتييديتحااليرست يبهللييييييي

 أيةيتبأيبيخدذيميكشيارميةتيبيخ تي،يةتيةأيي ثلتبينامينقي،يةيرب اميتالل،ية يحامي
يتغيريذيك يةسحشحام ييذيكياةت يكشأيهحشكي ستغيير ت ت يأيبسخيشعييا(4) خاليإذب

 يييةرس يرست يبهلليياساي ينأي  ريتكشأيةسيربي أيةسريي تالد ينرريبيتربر
يميي ل شي شءتبينهيبياليبيحنييياهمينقخلهيإذبيت رتهةثرهي  ش  ي أيبي سل يأيتب ري

ية رينهي رني ييريهيإيالي حقهيثميالرحهيإياليرب لخهيايقخله ح ش ت ح،ي  رينأييا(5)تب 
لحهيكشأييا تييا يأيةربريح عيثحي يساي ينأي  رتيتةأييري،ييسشحهيبيزيشمي

                                                           
حظههر:يبنههأي  ههريبيدسههقضحيايبنههتيي ههأي دش لهه يب سههيري ههأيالنهه يبي سههل يأيتبيدش هههيتكسههتخهيي(1)

بيتاهه يب  ههرينههأي لههييبيشههش دياي ههخحيبينههشراايخ قيههق:ي  ههميبيههريأيبيزييههما)ربريبي در هه اي
 .215اصي3نيرت :ير.ي (اج

  ههههتري   ههههريبي قريهههه اايخقههههييبيههههريأيب  ههههرينههههأي لههههيايإ خههههشعيبلسهههه شعايخههههه يحيتشههههر :ي ي(2)
 .248ايصي1(اج1941ششكرا)ر.ماير.يم:ي

يه119ايص1بيتبالههراايبي غههش ااجي(3)  يههثيي؛ت ههشءيح ههتيذيههكي هه،ي  يهه ينههأي  يرهههيبزههتي هههدم
 .307اص3كشأييزهتحهينشييدشميتي ر تأيبحتسام؛بنأيكثيرابينربي يتبيحاشي اج

 .238بي ض ايبيتسييايصيي(4)

 .96ايص1عيب س شعاج؛بي قري ااب خش100اص1بيتبالراابي غش ااجي(5)
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أيكح يحنيًشيي"ي يب ث ينهي ي ث يبهللينيي:تالش ييد ريانشدرهيتيذ هيرست يبهللي تب 
ي.ي(1)"

ت يأي ه يبيتربءي أيالن يبي شركيأيلسربهميالرمي كر ينأي تصيبلزيفييييييي
تزلتبيسنيلهييا"يب دلتبير ليي كشأير لهي: قش ييل سل يأيا يي ربءيساي ينأي  رت
ي.(2)ت نستبي كر ًبي كشحهي حرهمي"يا زلتبيسني يساي يا خالييندثيإييكمينتربئه

ييييييي ي حه ييرَت يبسيربًييتيم يالخ  ييحصي لالييابحه يبيقربأ تييايهحشكيحصي ي
يبيتربءيةتيبي أيا(3)بسخرالشقيب سيريةتيالخله الش يياتبح شييزيريب  شمينيأيب ريأيب ش

يبْيَتثَشَقييي:خدشيال يَ ُشرُّتب يَةْثَزْحُخُ تُهْم اَلشِميَ خَّاليِإَذب يَ َاْرَميبيرِّ يَكَتُرتب يبيَِّذيَأ يَيِقيُخُم َ ِإَذب
ّحًشيَنْدُريَتبِ  َّشيِ َربًءيَ خَّاليَخَاَ،يبْيَ ْرُميَةْتَ بَرَهشيَذِيَكيَتَيْتيَيَششُءيبيلَُّهي ْحَخَهَريِ ْحُاْميَ ِإ َّشي َي

يَةْ َ شَيُامْي يَتبيَِّذيَأياُلِخُلتبيِ ييَسِنيِ يبيلَِّهيَ َلْأيُيِا َّ َتَيِكْأيِيَيْنُلَتيَنْدَاُكْميِنَنْدا 
ي.(4)

بحهية رينقخ يةسيريأي أيةسرييبي شركيأي يي درك ييتبذبيهحي أيبيحنيييييييي
 شأيذيكييمييكأين كميكتحاميياته شيبيحارينأيبي شرثيت قن ينأيةنالي ديييانرر

ي  ر يي رم يبيقخ ييا(5)ةسريين ينتهتا ش ي ليه يالن يبلسري شسخ قتب ي دلته تي ش
يبلسر ي ي يتتالت ام ييلقخش  يزرت ام يي  رر ي  ينه ياتُةزذتب يحشهنتيي يبحام بي يث

بيدربءييتآذتبيبخنش هيالن يبي رمي؛ي شيحارينأيبي شرثي"يكشأييبإلسضميتبيرست ي
ييقت ي" يكشأييا تيبإلسضمييايقت ي ييكخشميبهللي ش ينأيةنالي دييي قر ي قن  تة ش

 لاليةه شنهيي خالي حر شية رينقخلهيبالن يرست يبهللييانشدرهيتيؤذايبيرست ي
يسي:تالش  يني؟ي شءيتةحش  تا،ير لهي لاليياش ريزلفيبي قشمةخررتأي شيهح،يهذب

                                                           
اي3؛يبينربيههه يتبيحاشيههه اج107اص1؛بيتبالهههراابي غش ااج649اص1بنهههأيهششمابيسهههير يبيحنتيههه اج(ي1)

 .310صي

 .650ايصي2بنأيهششمابيسير اجي(2)

حظر: هههههههههش رايب كهههههههههشميييل  يهههههههههري هههههههههأيبيختههههههههههي ي هههههههههت ي سههههههههه ي يبسهههههههههخرالشقيب سهههههههههيريتالخلههههههههههيي(3)
 ت شيندرهش.196ب سرياص

 .4ستر ي   رايب ي يي(4)

 .238بي ض ايبيتسييايصيي(5)
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  شير داشي خاليظحح يةأي يحييسخحرربأيهيخسقيشأيهيت شءي ر يةزريييا حقييتغ  هش
يي.(1) أيرةسي"ينسضيشش ي  يقشهي لاليرةسييتةحشيسش ري  شء ي شي  ي غسلخه

 إذبيبالرميبل ربءي لهاليالخه ييا ش سخرالشقيتبيقخ ييألسيريهتي أيالني يبي دش ل ينشي ث 
كهشأييل سهل يأي ده يذيهكينشي قشنه يي  لاهمي لهالي هرمييال سهل يأيةتيبسهخرالشالاميةسريي

ي.برخكشمي ث يهذهيبل  ش يبي زشيت ييقتب ريبيقشحتأيبيرتيييتي تميب خرب اش
يخكتيأيييييي ي ي يبي سل يأ ي قاشء يبلسشاييري ينرر يةسري يبيخهرفي ي يكشأ تالر

 يهحشكي شرث يةزرييسشنق يبل كشميبي خدلق ينشلسيري ييبيتقهيبإلسض يي؛يتبأيكشح
بيتربءي أيةت يةسيريأي ييبإلسضميي يثيالن يرست يبهللييا ريي ياشي ربءيبلسري

يإيالي تا،يحزل  يبي سل تأي ييسري ي نريبهللينأي  شيبيخييةرسلاش اي(2)ةسره ش
 .(3)   ريينذيكي ك ًشي أيبل كشميبي خدلق ينشلسرييتهتيبيتربء

 :تحريم التمثيل بالقتلى
"يت يخ ثلتبينآر ييت يي:يحاالي أيبي ثل يتيتينشي يتبأينقتيهييرست يبهللييكشأيي

ت   يإياليبيزليت يةنييياربايالييبيحنيييإيال؛يالش يبي هراييميي   ي(4)ناي  ي"
يبيهريقي يذيكينكر ي شحكر ييهياربايبينيريق ي شحاميي: قي  يبهلل يرست  يزليت  يش
 ي   يإيييرباي إح شييكتييبيكخشمييام شسخحشأينتشرايتبيرتيي: قش يايتدلتأيذيكينحش

يابأي أيهتش يبي ؤ حيأيبير   ي خالي ييبيقخ يتذكريرست يبهللييا((5تبيزنر
يالش  ي"ي: يث يبإلي شأ يبه  يالخل  يبيحشا يب ف يإأ يبه شنهييا((6" ييتهي تكشأ

بحهيي دأيشربرينأيبتاي أيبيحنيييانش  سشأي ييك يشيءي خالي حريذنحيبيربن 

                                                           
 .306ايص3؛يبنأيكثيرايبينربي يتبيحاشي ايجي100ايصي1بيتبالراايبي غش اايجي(1)

 .17هيي16ايصي1؛يبيتبالراايبي غش اايجي604ايصي2بنأيهششمايبيسير ايجي(2)

 .81هيي80 ش رايب كشميب سريايصيي(3)

 .90ايصي9بينياقيايسحأايجي(4)

يبي قرسيايبنأ(5) ينأبنت   يالرب   يبيتكرايبي غحيايب  راير نربهلل يهه(ا1405نيرت :ي)ربر
ي.261اص9ج

ي.53ايصي3بنتيربؤرايسحأايجي(6)



 

 331 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

ذبيذن خمييا إذبيالخلخمي   سحتبيبيقخل ياميبإل سشأي لاليك يشيء"يإأيبهلليكخي:الش  تب 
 ي.((1   سحتبيبيذنحايتيي ريب ركميشترخهي لير يذني خهي"

ي يتشيبي سل يأينش نخدشري أيبيخ ثي يييييييي يبيربشرتأي أيندره تةتهاليبيزلتشء
 ييتهيخهيي يشيين ثثيالخلاليبل ربءاي أيذيكيالت يبيزليت ي  رينأيبيزيشمي

ي.((2"ي ضيخغررتبيت يخغلتبيت يخ ثلتبيت يخقخلتبيتييرًبي"ي: سل يأبي
ت أيبي سأي أيس ر ينأي حرميةحهيالش ي شيالشمي يحشيرست يبهللي قش شي تشرالهيييييييي

تبيخ ثي ين ثثيبيقخلاليسلتكيبل ربءي أييا(3) خاليي  رحشينشيهرال يتيحاشحشي أيبي ثل 
 د يشيءيي ندريبحخاشءي درك يُة ريزرجييبي شركيأيتبيكتشريبيذيأي ييختر تأي أ

 ت رهيننيأيبيتبرايالري ث يييلخ اي  هي    ينأي نريبي يلمييرست يبهللي
تذكرييانهي أيالن يبي شركيأيالرينقر ينيحهي أيكنرهيت ث ينهيت رعيةحتهيتةذحشه

ي:الش يي شيتالفي حري ث ي  هي    ينأي نريبي يلمييبنأيهششميبأيرست يبهللي
يايتيمييحظري(4)ن ثلكيةنربي شيتالت ياليي تالتشيةغيظيإييي أيهذبي""ييأيةهشمي

"ي يأيرةيي شيي:تالش يياإياليشيءيالييكشأيةت ،ييقلنهي أي شاريبيخ ثي يند ه
رةيييت يةأيخ  أيهتي يةتيخكتأيسح ي أيندراي شيغينخهايتيخركخهي خالييكتأي يي

شي يي تيأي  ثلأينيتأيبيسنشعيت تبه يبيييرايتيئأيةحشيةظارحييبهللي لاليالري
ي" ي حام ير ض ييانثضثيأ يبيه شن  ييتبالسم يبهلل يرست  ي  أ يشر  يرةتب ي حر ش

"يتبهللييئأيةظارحشيبهللي ليامييح ثلأينامي ثل ييميي:تالشيتبياتغيظهي لالي شي د يند ه
                                                           

بيحسشئيييسحأيب  رنأيشديمايبنت نربير  أيبيحسشئياي؛543صيا3جيه يحي سلماي سلماي(1)
ي سأايبينحربراي نربي نشرسلي شأيخ قيق:يبيكنريا يبيدل ي ايتسيركسرتا يبيكخم يي)ربر
ي.62ايصي3جي(ام1991نيرت :

ي.194بنتييتسفايبيزربجايصيي(2)
بنأيبسه شقا   رينهأيبسه شقينهأييسشراسهير يبنهأيبسه شقيبي سه ش يبي نخهربيتبي ندهثيتبي غهش اايي(3)

ي) داهههههههههههههههريبيرربسهههههههههههههههش يتب ن هههههههههههههههشثيتبيخدريههههههههههههههههمانيرت 14خ قيق:   هههههههههههههههري  يهههههههههههههههريبهللاي
 ي؛بنههههههأيكثيرابينربيهههههه72اص2؛بيينههههههراايخههههههشريةيبيرسهههههه اج315اص3م(ااج1986هههههههشيكتي :
 .180ه179اص4تبيحاشي اج

 .40ايصي4؛يبنأيكثيرايبينربي يتبيحاشي ايجي45ايصي4بيسير يبيحنتي ايجي(4)
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ي" يالي ين  ر يبيدرم ي أ ية ر ي(1)ي ثلاش يبهلل يرست  يتيكأ ي أيي؛ ينش ر يي ث  يم
ي.ي(2) حشي ثل بي شركيأيت تشيتهنريتحاالي

بحهيالري ث ينشيدرحييأي يثيالي،يبيرياميتةر لامييت شيرتاي أيرست يبهلليييييييي
 قريكشأيذيكيالهشهًشييامي حامي ثلتبيياتس  يب يحاميتخركامينشي ر يي تختأي يششًي
الش يياتهذبي  بءيبينغش يبي  شرنتأيبت ًييانشير ش ي قيدتبيبيرياميتبر لاميتس لتبيب يحام

حََّ شيَ َ بُءيبيَِّذيَأيُيَ شِرُنتَأيبيلََّهيَتَرُستَيُهيَتَيْسَدْتَأيِ ييبْلَْرِايَ َسشرًبيَةْأيُيَقخَُّلتبيإِيي:خدشيال
يَةْتيُيْحَتْتبيِ َأيبْلَْرِايَذِيَكيَيُاْميِزْ ٌاي َةْتيُيَهلَُّنتبيَةْتيخَُقيََّ،يَةْيِريِاْميَتَةْرُ ُلُاْميِ ْأيِزضف 

ِ ييبآْلِزَرِ يَ َذبٌمييَ ِظيمٌييِ ييبيرُّْحَيشيَتَيُامْي
ايتثشحيًشييكتحاميبسل تبيثميكترتبيتبرخرتبي(3)

يب تب يبي سل يأيا أيب سضم ي حاميسرالتب يندريياتثشيثًش يتكترتب يتسرالتب يالخلتب  اؤ ء
يترستيه يبهلل يت شرنتب ي قتنخام(4)بي شأ يخلك يخكتأ ية ض ييحشيي.ا ييرتياش يك ش تبي شرث 
لزهاشيبأي ييشاريشتب ي أيبيدشميبيسشراييلا ر يالرميبه شميبيسيريتبيخشريةيت 

تندر يياتب لحتبيبسض امينيأييريهيث شحي ير ش ي أيالنيل ي ريح يبياليرست يبهللي
يت راتب ي حشزاش يبسختن تب يبي ريح  ي ي ينقشئام ي أ ييا ر  يبيرست  يبأيي س يتب  ي

بيالي كشأيزشرجيبي ريح يير الي ياشيبن يبي سل يأيي شرسلاميبيرست ييايزر تبي حاش
 زر تبيبياليهحشكيتي شيه تبيتس حتبيالخلتبيياتب رييامينحشال ي حاشيييشرنتبي أيبينشحاش

يتهرنتب يب ن  يتسشالتب ي"يابير ش  يغ برًب ييق   يز اي شر  يبيلقش  يتكشح  ي ل شي(5)" ا
                                                           

؛يذكههههريبنههههأيي72ايصي2؛يبيينههههراايخهههشريةيبيرسهههه ايجي314ايصي3بنهههأيبسهههه شقايبيسههههير ايجي(1)
ي هشيالهش :ي"ييهئأيبحهشيبظارحهييبهللي لهالييبس شقيرتبيه ي هأيبنهأي نهشاي تشرههشيبأيرسهت يبهللي

ْأيَ ههشاَلْنُخمْييالههريشي ههي َ َدههشاِلُنتبيي ههتيأي  ههثلأينثضحههيأير ههًضي ههحامي"ي؛ي ههشح  يبهلليخدههشياليالتيههه:)َتبِ 
هشِنِريَأ()بيح  : (اي دتهشيتههنريتحاهالي هأي126ِنِ ْثِ يَ شيُ تاِلْنُخْميِنِهيَتيَهِئْأيَههَنْرُخْميَياُهَتيَزْيهٌريِيلهَّ

يهه يكشحهه ين دركهه يب ههريسههح يبي ثلهه ايتيكههأيبنههأيكثيههرييههذكريبأيهههذهيب يهه ي كيهه ايتالههه يبيخ ث
 ثضثييلا ر ايتيخسشء يكيفيبختقيذيك.

 .45اصي4؛بنأيهششمابيسير يبيحنتي اج315اص3بنأيبس شقابيسير اجي(2)

 .33ستر يبي شئر ايب ي يي(3)

 .180ه179اص4ت شيندرهش؛بنأيكثيرابينربي يتبيحاشي اج1296اص3 سلماه يحي سلماجي(4)

 .93ايصي2بنأيسدرايبيينقش ايجي(5)
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ركتهميتب سكتبيبرس ي يييلنامي  ش  ي أيبيه شن ي شريته يزنرهميرست يبهللي
 ش رينامي هلنتبيتاليد يبيريامييتبتختبيناميبيرست يياناميتنش ن يبيخييسرالتهش

ايتذكريبنأيسدريبأيبهلليخدشياليي شيبح  ي(1)تةر لاميتس  يب يحاميتخركتبي خالي شختب
ِ ييبْلَْرِاييِإحََّ شيَ َ بُءيبيَِّذيَأيُيَ شِرُنتَأيبيلََّهيَتَرُستَيُهيَتَيْسَدْتأَييي:التيهي لاليرستيهي

ندثًشيندريذيكيب يحاشهمييت يندثيياب ي ؛ييمييس  ي يأيب ريندريذيكي..ي.َ َسشربًي
ي.(2) أيبي ثل 

َةحَُّهياَلشَ يَنَدثََحشيَرُستُ يي دأيَةِناليُهَرْيَرَ يييات يي ت يالخ يبي شركين رالهيبيحشريييييي
يَ َقش َييبيلَِّهي ُثمَّياَلشَ يَرُستُ يبيلَِّهيياًحشيَتُ َضًحشيَ َ ْ ِراُلتُهَ شيِنشيحَّشرِي"يِإْأيَتَ ْرُخْميُ ضَيي:ِ اليَنْدث 
يبيحَّشَريَ يُيَدذُِّميِنَاشيياِإحِّاليَةَ ْرُخُكْميَةْأيُخْ ِراُلتبيُ َضًحشيَتُ َضًحشي:ِ يَأيَةَرْرَحشيبْيُزُرتجَيي أَّ َتبِ 

يبيلَّهُي ي"ياِإ َّ يَ شاْلُخُلتُهَ ش يَتَ ْرُخُ تُهَ ش يثشحي ي حهي(3)َ ِإْأ يت ييرتبي  يِإْأيي:بحهَياَلش َيي.ا "
يبيحَّشِري" ي.((4َتَ ْرُخْميُ َضًحشيَ شاْلُخُلتُهيتََ يُخْ ِراُلتُهيَ ِإحَُّهيَ يُيَدذُِّميِنشيحَّشِريِإ َّيَرمُّ

 :احترام المبادىء والقواعد الدبلوماسية
 يخخدشراي ،يبيخشري،ييإأيب خربميبيقتب ريتبي نشريءيبيرنلت شسي يبيرتيي يبيخييييييي

يب  خربءي ي رم يت حاش يبيشرعي أيبيزلقيبإلسض ييبير ي،ا يبيخييبالرهش ب سض ييةت
يي ث ي يت  يبل   يي ث  يبيرنلت شسي ي أ يبيرنلت شسي ؛ يتبيت تر يتبيرس  يبيستربء  لال
شزههي قيايت أيثمي شأيب  خربءي ليهييدحييب خربءي لاليبل  يكلاشيبيخييي ثلاشي

يبيرنلت  يذيك يبهلل يرست  يبيال يختر يب  ربء يكشح يرس  يتيقر يياش؛ يتبسخدربء يشسي
بسخقن يرستييي سلي  يي يسخقنلاميت يياي اميت ييقخلامايتثن يةأيرست يبهلليي

"يبخشاربأيبحييرست يي:ت يأيالش ييا شيابيكذبميته شي نريبهللينأيبيحتب  يتبنأيةثش 
:ييتيكح يالشخًضيرستً يميرست يبهلل قش يياياحشاريبأي سلي  يرست يبهللي:الش يابهلل

                                                           
 .53ايصي6بنأيهششمايبيسير يبيحنتي ايجي(1)

 93ايصي2بنأيسدرايبيينقش ايج(2)

 .1098ايصي3بينزشراايه يحيبينزشراايجيي(3)

ي.ي54ايصي3بنتيربؤرايسحأايجي(4)
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ي" ييقخلا ش(1)يارن يب حشالك ش ي أياتيم ي ،يخ كحهيي لاليبيرغم ينشيكتريب ش ه بالربرهم
ي يالخلاميتالررخه ينرسلحشييابحذبكي لال يبياًش يهم ي دلتب ينرسلام يذيك ي دلحش يبأ  ححش

يبي لت ي يبيال يتبيتهت  يبيختشهم يبيال ييؤرا يالر يتنيحام ينيححش يبخهش  يةا  يحقي،
ي.ي(2) ي بيسل

ييييييي يبيرست  يبأ ينشالتب امين  يبيل شق ي أ يي حدام يتيم يي نايبيرس  ن ييايم
ي يثي شءتب ي أ ييدترتأ يرب ،يايخركام يبنت يبيه شني يبياليي:الش  يالريش يندثخحي "

يشرست يبهلليي: قل يابيقالي ييالنلييب سضميا ل شيربي يرست يبهللييارست يبهلليي
ت يب ناييا:يبحيي يبزياينشيدارش يرست يبهللييي قيابحييتبهللي يبر ،يبيياميبنربًي

 ذهن يثميي:الش ياتيكأيبر ،ي شأيكشأي ييحتسكيبيذاي ييحتسكيب أي شر ،يابينرر
ي.(3)بسل  "تييبخي يبيحنييي

ت أييقرةيبيرتبيش يبيخييخخدلقينهلحيبي ريني يبيذايخمينيأيبي سل يأيت شركييييييي
يب يبيذاييدنخه يبيكنير يبيختالي،يالريشييل ايبيرتر يبيال يبيخته  ي ي يتب شرب يتبيرس 

 يثيرز ييابيخييكشح يب ظمي خحي ييب سضميا(4) لالي دشهر يبيهلحينيأيبيير يأ
ي.ي(5) ييب سضمي أيبيحشايزض ي رخاشي رريبكنري أيرز يالنلاش

 :احترام العهود والمواثيق
بتي أييايكتأي قريبي دشهر ين  ي،يبحتب اشي أيالن يب  شميبيشر يييل سل يأ

يبي دشهر  يهذه يبنربم يب  ريتيتتاهيهض ي  يياذب ت ييهحيذيكي أييايحينهيب  شم

                                                           
 .396اي390اص1ب  شميب  رايبي سحراجي(1)

 هريبيقخهش يةتيالش يب  شميبيسرزسي:"يبأيبيرس ييميخ  يآ ح ي ييبي شهليه يتب سهضمايتههذبي أيبي(2)
بيهههلحي يههخميب ينشيرسهه اي ههضينههري ههأيب ههشأيبيرسهه يييختههه يبيههالي ههشيهههتيبي قهههتريتي ههشيخكلههمي

ين ههشيكرههههيالههش :يت يبحههكيرسههت ييقخلخههكايت ههييهههذبيرييهه يبأيبيرسههت يرسههت ينههيأييههرايبيحنههيي
 .92اص10ب أ".بحظر:بيسرزسيابي نستيا)ربربي در  انيرت :ر. (اج

 .205اصي5؛يبيحسشئيايبيسحأيبيكنريايجي82ايص3بنتيربؤرايسحأايجيي(3)

 .604ايصي2؛يبيتبالراايبي غش اايجي310ايصي2بنأيهششمايبيسير ايجي(4)

 .322ايصي2بنأيهششمايبيسير ايجي(5)
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يتخقريري يحظرا يسد  يبيال يخ خشج يبي  شرنيأ يبيكتشر ي ، يبيارح  ي قر ي أ غيره شا
يل هشيحيبيدش  ايتخرنيرييلقاشيشيبي رني ايتي شيكشأيب  شميهتيبي سؤت ي أيخرنيري

 حهيي لكيسد يبيحظريياري لالي قرهشي أيغيرهب  تريتبي هشيحيبيدش  ي اتيب الر
تبيضعيتبس،ي لالية تريبي سل يأيت هشي اميكش  يتالشرري لاليبزذيبيقربرب يبياش  ي

يخ سام يبيخي ي لاليياتبيزيير  يه يخ شت  يه يإ خيش  يب  ربر يالن  ي أ يبي دشهرب  ت قر
ي.(1)ك شيبحهيالرييل قيبياررينش   يكلاشياب  شم

كشأييدقريبي دشهرب ينحتسهيةتيي يي ريةأيبيرست ييت أييخخن،يبيسير يبيحنتي
ي لياش يتبيختالي، يبي دشهر  ي قر يهض ي  ييحتمي حه ي أ ية االيهلحييايزت   لقر

كشحتبييرتأيةأييبي ريني ي ،ي شركييالريشي لاليبيرغمي أيةأيندايةه شنهي
آثريبي هشي  يي ييبي دشهر يشرتيًشي   ت ي يي قيبي سل يأايتيكأيرست يبهللي

"يي: ياشي أيبي هشيحيتبيتتبئرييإلسضميتبي سل يأي شيزتيي لاليهش نخهاي قش ترةيي
َتبّيِذايَحْتِسييِنَيِرِهيَ يَيْس ُيتِحييبْيَيْتَميُزّيً يُيَدّظُ تَأيِنَاشيُ ُرَ شِ يبهلليإّ يةْ َيْيُخُاْميإّيشَهشي

ي.(2)"
يبيرست يييييي يبلتيالين يتبيخ م يبيل ظ  ي حذ تالن يبيختالي،ييتبي سل تأينشي دشهر 
 يثيكشأيياةنشي حر ييل شركيأييلداريبيذايكشأينيحهيتنيحامي قريرريبيحنيييا لياش

اي ت اليياميتيمييحقايبيداري خالي(3) أينيأيشرتييبيهلحيةأييرري أي شءهي سل شًي
يبيغرر ي لال يي لتشئام يتبالربرهم ينراشهم يهم يبي سل يأيياحقاته يبحخا ه ي نرة تذيك

ي يخدش لام ي ي ي ليه ي خاليبهنحيشدشريتسشرتب يتبي شركيأا يبيكتشر ي أ يب  ربء ، 
بي سل يأيت شءينغرريزيري أيغررينغررايتبأيكشأيس  يذيكيبيدرتيتزلقهيبيزيشح ي

تي شيبسر يالريشي ذيت ينأيبيي شأيتةنيي سي يثميبيلقته شيندريبأيبزذتبيياتبيغرر
يبأي ييقشخضي ،يرست يبهللي ي قشخل ييتكشح يالريشيزشر  يبيالينرري حا شي ارًب

ييابي سل يأ يبهلل يرست  يبزنرتب يبي ريح  يبيال يتبنيي سي  ي ذيت  يته  ن شيي ل ش
                                                           

 360؛يبيخكرتراايب كشميبيخدش  يبيسيشسيايصيي287ايصي9بي غحيايجيي(1)

 .974ايصي2بينزشراايه يحيبينزشراايجيي(2)

 .ي85ايصي3بنتيربؤرايسحأايجي(3)
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يبي شركيأي أي ار ي حام ييابزذتب يبيرست  يبحهر شي: قش  يندارهميا" ياحتيييام
الريب االي شي شهريب ربءهييايتهحشيح ريبأيرست يبهلليي(1)تحسخديأيبهللي ليامي"

يب  يبيال يتر شهم يراشهم ينغير ينهندايبه شنه ييارييايخ بم ي  يبيدار يت ر بذب
ي.نشي سل يأيي ش  

 اريب  شأيبيذاي ح خههيبميههشحالءينحه يبنهيييشيهميير ه ييتةالريرست يبهللييييييي
بذيرزهه ي لياههشيتكههشأيياتة حخهههي لههاليحتسهههيتكههشأيذيههكييههتمي ههخحي كهه يا ههأيبي شههركيأ

خلههههي هههرز يتربءهينيههه يبزخههههيتبزهههذهيييقياييهههشررهيتيريهههريالخلههههي لههيينهههأيبنهههيييشيهههمي
"يالهريي: قهش يتالشي ييهييقريبسخ شرحيي ش رخههايتشهكخهييرسهت يبهللييا  حدخهيبميهشحي

ب هشر ييتهذبيبيحصييريحشيكيفيب خهرميرسهت يبهللييا(2)ب رحشي أيب ر ييشيةميهشحالء"
ب رب يير  ي شركيرز ي يي تبرهشي شسخ شرخهيتب حخهي لاليحتسهايتهذبيخينيقي  ليي

ْأيَةَ ههٌريِ ههَأيبْيُ ْشههِرِكيَأيبْسههَخَ شَرَكي َههَ ِ ْرُهيَ خَّههاليَيْسههَ َ،يييي:يقههت يبهلليسههن شحهيتخدههشيال َتبِ 
َكضَميبيلَِّهيُثمَّيَةْنِلْغُهيَ ْ َ َحُهيَذِيَكيِنَ حَُّاْمياَلْتٌمي يَيْدَلُ تأَي

ي.(3)
يبيرتميييييي ي دشتي ي يشيبي سل يأي لالي رتر تكشأينيحهيتنيحامييات ركيبيزليت 

يبحخا ي ر ينشيقخش ي نششر هرح ي خاليبذب ينشغخام يبيذاينيحام يبيدار يكشأي أييا    ش
"يي:بيه شنيي  رتينأي نس يبأيي قين يشيبي سل يأيتهتييهرخينش لاليهتخه

ي يغرر"يابهلليبكنريابهلليبكنر ي أيذيكيبيقت يات شء ي دشتي  يبيزليت   قش ييا سشيه
ت يي لاشيي"ي أيكشأيينيحهيتنيأيالتمي اري ضييشري قر :يقت يس د يرست يبهللي

يإييامي لاليستبءي" يةتييحنذ ي4) خالييحقايية رهش  ر ،يبيزليت يي دشتي ي لاليبثري(
يبيزنر يبيخشكيري لاليبيت شءيتب يخ بمين شيياس ش هيهذب يبيرتبي  تبيذاييسختشري أيهذب

                                                           
 .1414ايصي3 سلمايه يحي سلمايجي(1)

؛يبينزههههههههههههشراايهههههههههههههه يحي152ايص1بحظههههههههههههريختشههههههههههههههي يبي شرثهههههههههههه :ب  شمي شيكابي تيههههههههههههه ايجي(2)
 .498اص1؛ سلماه يحي سلماج1157اص3بينزشرااج

 .6ستر يبيختن ايب ي يي(3)

 .83ايصي3بنتيربؤرايسحأايجي(4)
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ي  ربئام يبي سل يأ يتبيهلحييااليدته يب  شأ يك دشهرب  يتبي تبثيق ينشيداتر تبيت شء
ي.بيارح يتبيذ  

بأيبي تالفيب زضالييخ شهيبي دشهريأي د يب  ربءييحيقتأينشي قيتيشارتأييييييي
ت سأيبزضالهيتخدش لهي لاليبيرغمي أي ربئامييهيي لالي ربي يتت شءيرست يبهللي

  يأيبيخقالياليهريبيرتمينشنييستيشأي ييبي ر يبيخييهشيحيبي سل تأيياتيل سل يأ
رس يرسشي يبيالياليهريبيرتميالريبيتكشأيرست يبهللييا ياشيالريشيهلحيبي ريني 
يب سضم يبيال ي ياش يياير ته يبيرست  ي أ يتس يه يستيشأ يبنش يبيقيهر يبسخر ال
تيكحهييتكشأي ييحي يبنييستيشأيبأييحش ي أيبيرست ييياييسختثقي أيهرقيحنتخه

 يتح أي حهي يي ر ي يحررايي:  يأيسشيهيه ييغرري؟ي قش يبنتيستيشأيايمييسخي،
.اي(1) تبهللي شيب كححيي أيكل  يبرز ي ياشيشيئًشيغيريهذهي"ي:الش يا شيهتيهشح،ي ياش

ييي.تكذيكيبيرس ي يخغرري:  شيكشأي أياليهريبيرتميب يبأييقت 
 :مثيل االسالم في السلم والحرب

ت رمييابيرري لاليبي رميبير شئي يبيخيييشحاشيب  ربءينشظاشري قيق يب سضميييييي
ير شئي ياريب سضميتبي سل يأية ٌريبحخنهيب سش يبي  ش يتبخش  يةاي ره ييل رميب

 شل ربءيكشحتبيياتةرركهيتيمييا لهي ييسحخهيتخدش لهي ،ية ربئهييهيبيرست يبيكريمي
يي بيتأ يب  ضمييت  يتسشئ  ي لال يبيخش   يب سضم يزهتم يسيير  يظ  ي ي ي سي ش ه

يب  يي شرنتأيب سضميتبير ت  يه سض ي يبي زخلت يتندريبأيبهنحيبيدشيميالري يهغير 
ي رتنامي ي شحم يبيال يبيكشذن  يتبير تب  يتب شش ش  يتبيخالي  يبيخشاير  رم

ي  رييابيدسكري  يين تغ يب تيال يبيل ظ  ي حذ يب سلتم يهذب يبحخا تب ي ك  ت شركت
ي حهي ييينخدر يب هيل  ي لاليغيريهترخه يتبظاشره يب سض ي يبيريأ ييخشتيه ب سضم

ي يبحخششرير تخه يتي ح، يةتً ؛  ييب  هشريتبينلربأيتخقييري ركخاشيبيحشايت ييدخحقته
ييسا يياميندريذيكييات هريحيشالاشي ييبهغري سش  ي  كح يتنيأيبال ي رري  كأ

ي.تب  ثل ي لاليهذهيبي س ي يكثير ياارناشي سكريًشيتبيقاشءي لياشيالاشءًبيحاشئيًشيثشحيشًي

                                                           
 .ي1395ايصي3 سلمايه يحي سلمايجيي(1)
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قيأيكشأي ييقخ يبي حش يت أيبسشييميبيرري لاليبي رميبير شئي يبأيبيرست يييييي
ي   ر يبأ ييقش  يبأ ي أ يبه شنهيبًيزت ًش ي ربتخامييايقخ  يتشر  ينحتشالام ي ل ه ، 

يتبي سل يأ ييايضسضم يبهلل يرست  ي ح، يذيك ي أ يي يذاييبيه شن  يالخ   أ
تبربرييا((1يلغحشئميتبخا هيندرميبيدر ي ياشييبيزتيهر ي يأيب خراي لاليالس خهي

ي يتبي اش ريأ يب حهشر ينيأ يبيزهت   يبيقشع يبيرس؛ ي أ زصيبي اش ريأييت 
يبسخراشهم يالر يب حهشريتكشأ يرتأ يالشئلاميانش  تب  يالش  يبهلليي: خال ييقييرست  "

ي" يبيرست يا((2الت ه يبأ يبي اش ريأيييريرتأ ي أ يبه شنه يت ر يبي ش  يبخشه  حر ش
ي.غيرهميي زهاميتحس

يستتبأيتبرخ ييبيرست يييييي بأييندثيسري يي(نرريب تيال)ندري ترخهي أيغ ت 
ينشز يالريشخشخيه ي أييانشر ير ش  يث شحي  ي لال يب يرًب ي  ش ينأ يبهلل ي نر  شزخشر
يبيقخش ييابي اش ريأ تب رهمينشيخت هيبيالي تا،يحزل ينيأي ك يتبييشئفيتب ريندرم

يت در  ي يالريش ينخرهر يخح هر ي قي يبسخيض ي  ي ا خام يخكتأ يتبأ تبي  شرن 
ي. أيتال يزرت اشيكشأي ييشارير ميتهتي أيبشاريبي رميا(3)بزنشرهش
يبأيتهل يبيسري يبياليحزل ي ييبزرييتمي أيشارير مي خالي ي ييييييي ت ش

"يتبهللييئأيي: ي شينيحامي قهش ية ههرهميتخششتريبيه هشن يياالش ل ييقريشينشيقرمي حام
ينه ي لي خحدأي حكم يبيليل يييرزلأيبي رم يهذه يبيقهتم ييخقخلحامي ييياخركخم تيئأيالخلختهم

يتهشنتي يبيقتم ي خررر ي ليامبيشاريبي ربم يةحتسام يش دتب يثم ي ليام يبإلالربم تب  دتبيياب
اي ر اليتبالرينأي نريبهلليبيخ ي يي((4 لاليالخ ي أيالررتبي ليهي حاميتةزذي شي دامي"

ي قخله ينأيكيسشأيا  رتينأيبي ار يينسام يبهلليتبي كم ي ث شأينأي نر ياتةسرتب
يبيقش ل  بيقش ل يت شرتبيي شزذ يبيسري يب سيريأيتبن ياتبحا ميب زرتأيندريبأيخركتب

يي.ناشيبياليبي ريح 
                                                           

ي.174ايصي5بيسير يبيحنتي ايجيبنأيهششمايي(1)
ي.176ايصي2بيينراايخشريةيبيرس ايجي(2)
ي.146ايصي3بنأيهششمايبيسير يبيحنتي ايجي(3)
ي.148ايصي3بنأيهششمايبيسير يبيحنتي ايجي(4)
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"ي هههشيي:تالهههش يياهههميا لهههاليبيسهههري يالخهههشيامي هههييب شهههاريبي هههرميتبحكهههريبيرسهههت ييييييي
  ههنايبيديههريتب سههيريأيتب خحهه،يبأييشزههذي حاههشييا((1ب ههرخكمينقخههش ي ههييبيشههاريبي ههربمي"

يتبسخغ يبي شهركتأيتبيياهتريههذبيبيد ه ييلخشهحي،ي لهاليب سهضميت لهاليرسهت يبهللياشيئشًي
ت لهههاليهههه شنخهييتنهههثيبير شيههه ينهههيأيبيدهههرميكش ههه ي لهههاليبأيب سهههضمي يي خهههرميي

"يالريبسخ  ي   ريتبه شنهيبيشاريبي ربميتستكتبي يهيي:تالش ي شركتيالريشياب شار
ي.((2بيرميتبزذتبي يهيب  تب يتبسرتبي يهيييبير ش 

نشسهههمييتختهههشتيتبيات هههشءيرتريبيياهههتري هههييخههه  ي يبي هههرميتبشهههدشياشينهههيأيبييهههر يأيييييي
تتبالهههريياتبي اهههر يي اهههر يبي هههرميابيقخيههه يتالشخلههههي قهههشيتب:ي  هههرتي  هههر يبي هههرم

تبشهش تبيذيهكينشي ريحه يكلاهشي خهاليبههن  ي"يختهتريك هشييتهتريبي ر ه يياتالر يبي رم
ي.((3"

يبي غرا يييييي يتبير شي  يبيخشحي، يذيك ي ربء ي أ ي هين  يبيش ًش يات ششيبي سل تأ
يه ينتدلام يهلكتب يبحام يبه شميبيسري  يبي سل تأي لالي شيتظأ يبزتبحام يت حتام ذب

يينررتأيياهحدتب ي ش يب  ر ينربي  ي ي يي رتب ييم يبيذيأ يبي سل يأ ي لال يب  ر تبشخر
يشاري يبحقاشء يندر يكشأ يبيير يأ ينيأ ي ه  ي ش يبأ يالشيتب يبحام يستي يبيسري     

ي.ر ميتبأيبيقخش يكشأي ييبت ييتمي أيشاريشدنشأ
ح  يبهللي ك هي ييهذهيبيقاي ي لاليتنقييبي سل تأي لالي شياميهذهي خاليبيييييي
يَكِنيٌرييي:نقتيهيخدشياليرستيهي ياُلْ ياِلَخشٌ يِ يِه يِ يِه ياِلَخش   َيْسَ يتَحَكيَ ِأيبيشَّْاِريبْيَ َربِم

يبيلَِّهي يِ ْحَر يَةْكَنُر يِ ْحُه يَةْهِلِه ْزَربُج يَتبِ  يبْيَ َربِم يَتبْيَ ْسِ ِر يِنِه يَتُكْتٌر يبيلَِّه يَسِنيِ  يَ ْأ َتَهرٌّ
يبْسَخَيشُ تبيتَي يِإِأ يِريِحُكْم يَ ْأ يَيُررُّتُكْم يَ خَّال يُيَقشِخُلتَحُكْم يَيَ بُيتَأ يَت  يبْيَقْخِ  يِ َأ يَةْكَنُر بْيِتْخَحُ 

يَتَ ْأيَيْرَخِرْريِ ْحُكْميَ ْأيِريِحِهيَ َيُ ْ يَتُهَتيَكشِ ٌريَ ُ تَيِئَكيَ ِنَيْ يَةْ َ شُيُاْميِ ييبيرُّْحَيشيَتبآْلِزَر ِي
ِئَكيَةْهَ شُميبيحَّشِريُهْميِ يَاشيَزشِيُرتأَيَتُةتيَي

هتيته شنخهين شيبح  يي تر يبيرست ا(4)
                                                           

ي.149ايصي3بنأيهششمايبيسير يبيحنتي ايجي(1)
ي.149ايصي3بنأيهششمايبيسير يبيحنتي ايجي(2)
ي.16ايصي1بيتبالراايبي غش اايجي(3)
ي.217ستر يبينقر ايب ي يي(4)
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بن يبيقش ل يتب سيريأيتخ  يندريذيكييثميالنايرست يبهللييابهلليسن شحهيتخدشيال
ي.(1) تشربخا شي أيالن يالريش

رستياميبأي شي دلهيبه شميبيسري يكشأيزيً يكنيرًبي حامييدرميبيخ ب اميبتب رييييييي
تيكأي شييتدلهيبيكتشرينشي سل يأي أي خحخامي أيريحاميياتالخشيامي ييبيشاريبي ربمي

يذيكيبي شرك ينقخلاش يبيسري  ي دلخه يب ي ييابكنري  ش ي يي قهتر يذكريبنأيبيقيم تالر
تيميينريءييا"يبأيبهلليسن شحهي كمينيأيبتييشئهيتب ربئهينشيدر يتب حهشفي:بيكري  

تبأي شي ليهييان يبزنريبحهيكنيرياثمينشيقخش ي ييبيشاريبي ربمبتييشئهي أيبرخكشميب 
 اميب قينشيذميياب ربؤهيبي شركتأيبكنريتب ظمي أي  رريبيقخش ي ييبيشاريبي ربم

ي خشتييأي ييالخشياميذيكياتبيديميتبيدقتن  يكشحتب يتبتييشؤه بتي قهريأيحتعييا يسي ش
ياتبيا ر ي ،يرستيهياتبييش ش خقهيرييغترهيبهللييامي يي حمي شي دلتهي أيبيخت يري

ي.((2تبيثشري شي حريبهللي"
بي شركتأيي:أيتهميتالريكشح يهحشكيثضث يبنتبقير شئي ياريب سضميتبي سل يييييي

يتبي حش قتأ يبيا  ي يياتبيياتر يبير شئي  يغشربخام يبيترصييشأ ييخ يحتأ يكشحتب كلام
يتبيخشتيه يب حخقشص ينقهر يريابير حشء ي لال يكشح  يب نتبق ي أيتهذه يكنير  ر  

بيزيتر ي  شيكشأييخيلمي دهيب حخنشهيتبزذيبي يي يتبي ذري ييبيخدش  ي داشيتخقلي ي
ي.برخكشميب زيشءيبياليبالهاليرر  ي  كح ييخايي،يبيتره ي ليام

خ ههشهيهههذهيبي سهه يهيبرتعي ههشييكههتأيبذيبسههخيشعيبأيييقههريكههشأيخدش هه يبيرسههت ييييييي
رتجينشيههر ت ي ههأيحيههشقي كهه يبيههاليبندههرييتشهه يبهههربفيخلههكيبي ههرمي شههًضيذريدههًشيتبيزهه

ب  شقيتبي سش ش يتبأيينلغاشييض نربيتريش يتبيرت يبيخييكشح يالشئ  يبحذبكيك شيهيي
تبأييدههرفيبيحههشايكش هه ينخدههشييميب سههضميتبهههتيهيتخشههريدشخهي خههاليياحشهههد ينياههشء

َرَةْيههَ يبيحَّههشَاييُحيِإَذبيَ ههشَءيَحْهههُريبيلَّههِهيَتبْيتَههخْييي:الههش يخدههشياليارزلههتبي يهههيب تب ههًشيب تب ههشًي
َ َسنِّْحيِنَ ْ ِريَرنَِّكيَتبْسَخْغِتْرُهيِإحَُّهيَكشَأيَختَّبنشًييَيْرُزُلتَأيِ ييِريِأيبيلَِّهيَةْ َتب ًشي

ييي.(3)
                                                           

ي.150ايصي3بنأيهششمايبسير يبيحنتي ايجي(1)
ي.132هيي131ايصي2 بريبي دشرايجي(2)
 .3هيي1ستر يبيحهرايب يش يي(3)
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يتخ ثيلهيييييييي يبيربئد  يبيه ي   يب سضم يهتر  ينشظاشر ي يشينتأ يبييتم تح أ
زهتهًشيندريبأيبيهقييا  يدشًيتهتيتب مي ليحشييانخدشيي هيتخشريدشخهيزيريخ ثي 

تبيذايينرتيبأيبيهشقيياب ربءحشيهت يبإلرهشميتالرحاشينشإلسضمينهتر ي أيبيهتر
هذبيب خاشميهتيخ تيهيبيريتيت يييدنري أي   ي كرايب شميبيتكريب سض ييبيدظيمي

ي.ي((1ت ش يذري،ينشيخهراييهي كريشًي
يبيتب مييييييي ينذيك يتبيقيشم يبيخ ثي  يذيك ييخ قق يتبيد  ييتيكي يبيدلم ي حش يخيلم

يبي اريياتب زضص يتباش   يبيتهت  يت رم يبيايشع ي دحشه يح اله ييريق  سلتك
 لتيحت،يبيدلمينضي   يي شيذميبهلليياتبيالي شحميبيدلميي ميبأييكتأيبيد  ياتبيتال 

 لتيحت،يبيدلميياتبأييكتأيبيدلميتبيد  يزشيهًشيهلليت رهياسن شحهية نشريةه يبيكخشم
ي.زضصيي شيذميبهلليبي حش قيأتبيد  ينضيب

ت لاليك ي رري سلميبيختقهي ييبيريأييلتالتفي لالي  شسأيب سضميت ظ خهيييييييي
يبي رميتب الخخش يابيخييش ل يك ي تبحميبي يش  يهيي خر  ياتيد يبهدمي تبحناش

 شذبيكشأيب سضميندقيرخهيتخشريدشخهييا،يهذبيبي نرةيبيسش يي نرةيبيدر يتي  ريةأي
ي يهت  يتال يخكتأ يبيهتش  يناذه يبي درك  يسش   ي ي يب ربءه ييقخش  يتهت بي  شهر

تبحظريبيالي ريهي لقرييا  شيب ظ هيبذأيت شيب ظميخشريدشخهي ييتال يبيسلميابي رم
يبي سل يأ يتبحخهر يبرايزينر يبهلل ي تخح يتالشخلتهم يبي سل يأ يزينر يياتر يا شرم

 لاليي قيرست يبهللي تبيا يلميبيياتريبي ضءينشحتسامي قييتخركيب تبياميتب ضكام
يحهفييايلنام ي لال ييل سل يأ يب رايي ر تحاش ي ي يينقيام يبأ ي ليه ي راتب ثم

ذيكيبيدراي حاميندريبأيبشخريي لياميبزرب اميي قن يبيرست ييابيث شري قشس  
يذيكيبيشري ي حه ي قنلتب يييزرصييا خاليششء يبييام يبهللينأيرتب   ييندثي نر تكشأ

تبي ليييكيييزتفي حامي ييبيخزريصيتزت ًشيبأي يي كشحتبييرشتحهينش  تب يابيث شر
يِإحَُّكْميي: كشأي نريبهللينأيرتب  ييقت ييامايدر ي ييبيقس   يَتبيلَِّه يبْيَيُاتِر يَ ْدَشَر "يَيش

يَتَ شيَذبَكيِنَ شِ ِلاليَ َلاليَةْأيَةِ يَفيَ َلْيُكْميَ َ  َّشيَ شيَ َرْاخُْمي َيِ ْأيَةْنَغِايَزْلِقيبيلَِّهيِإَيالَّ
                                                           

) رك يررسش يبيت ر ي2يلختس،يبحظر:بي شنراا   ري شنرابي س ي يبيثقش ي ي ييبيتيأيبيدرنيايي(1)
يندرهش.يت شي111م(ايصي1999بيدرني اينيرت :ي
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يَ َقشُيتب يَحْ ُكُلَاش. يَ  حَّش يَتبِ  يُسْ ٌ  يَ ِإحََّاش ْشَتِ  يبيرُّ يَتبَلْرُا."ي:ِ َأ يبيسََّ َتبُ  ياَلشَ ِ  يا(1)ِنَاَذب
"يإأيشئخمي لكمي:تكشحتبيي خ تأي لالي لاليبيقس  ي يقت ييامي نريبهللينأيرتب  ي

أيشئخمي ليي كشحتبيي زذتحهي" ي.((2تب 
الشءينخلكيبيدربي ي؛يتبيششهريالري شي شيالشيتهيحهشريييقريب خرفيبل ربءيالن يبلهرييي

ي يبي رب  ينأ يلنالي نير  يبيششم ي يهينضر ي شء يكخشنًش يبييه ييش دشري: يثيكخنتب "
يتةرةفينحشي يةت هالييحش يةحخم ي لاليريححش أيكشحهتب يتب  ي أيبيرتم ية ميإييحش بي سل يأيةحخم

يتبكفي أيظل حشيتب سأيت يهه يييي
ي" ي ريثيا(3) ليحش ييتنتأتبيششهر يغتسخشف ي شالشيه يخدرفيي:ًش ييم يبل م يةأ ي شي ق "

ي" يريحام ي ث  يس  ًش يريحش يت  يبيدرم ي ث  ي خسش  يأ يرب  يأ تخقت ييا(4) شخ يأ
يبيدرمييمييتراتبي لاليبيشدتميبي غلتن يبيرزت ي ييي:بي سخشرال ي يغريريهتحكه "

يبياب سضم يب سضم يالن  ي التب يبيذيأ يتبيياتر يتبي ربرشخي  يب ثل ي شي سي يتأ نش،
يرتأيةاي شئقيي حدامين  شرس يشدشئري يلخدهميبيريحييتب ظداشيس حييامي  يدًش
يبأي يرتأ يتب نشرهم يتكاحخام يتبريرخام ي نشرخام ينيت  ييام يبي سل تأ يتخرك ريحام

                                                           
 .704هيي703اص2 شيكابي تي اجي(1)

ي.703اصي2بي هرريحتسهاجي(2)
؛تذكربنهههتييتسهههفيبأيبيقشئهههريبنهههتي139ههههه(اص1403بينضذراا خهههت يبينلهههربأا)ربربياض انيرت :ي(3)

 ههيأي لههمين ههشي  هه،يبيههرتمي ههأي  ههتعيبي حههريالنيهه ي دركهه يبيير ههتكيكخههميبيههاليي نيههر ينههأيبي ههرب ي
ب ههتب يبي  يهه يبيههاليبهلاههشايتب ههرهميبأييكخنههتبيبيههياميكخنههًشييقتيههتأيياههمييتبيههييكهه ي ريحهه ييهه  رهميبأييههرر

 ياههش:ي"يبح ههشيرررحههشي لههيكميب ههتبيكمي حهههيالههرينلغحههشي ههشي  هه،ييحههشي ههأيبي  ههتعيتبحكههميبشههخريخمي ليحههشيبأي
ح حدكميتبحشي يحقرري لاليذيكايتالريرررحهشي لهيكمي هشيبزهذحشي هحكميتح هأييكهمي لهاليبيشهرييت هشيكخنحهشي

بأيحههرحشيبهللي لههيامي"ي ل هشيكخههميبيهت  يذيههكيبيهاليبههه يبي هرأيبيخههييخهر ،يبي  يهه يتررتبيينيححهشيتنيههحكم
 لياميب تبياميبيخهيي نتههشي هحامايالهش يياهميبهه يخلهكيبي هرأ:"يرركهميبهللي ليحهشيتحههركمي لهياماي لهتي

ايصيكشحتبيهمييمييررتبي ليحشيشيئًشيتبزذتبيك يشهيءينقهيييحهشي خهالي ييهر تبييحهشيشهيئًش".بحظر:بيزربج
139. 

يهههههه(ا1399ينيههههرت :يي)ربريب يههههشءيبيخههههربثيبيدرنههههياي ههههشر ي  يخههههرايخر  هههه :ي اههههشر يبيدههههرماي(4)
 .720ص
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يبذي ينشرحال يخلكيياي ستهم ي ث  يبيخشرية يرتي يبيأ يبيخسش ح؟ ي حخاال يهذب يييا بت
هدربءيندريب اياشريبيني حيييبيهشرخيب   ش يت خالي؟يت أيذبيبيذاييمييخحتايبي

بأيبيسشر يتبي كشميبي سل يأيبي ررييميي  تبيي.تندري ظشئ،يب سنشأيتباياشريبيياتر
يبيشدتميبيربزلي  يخلك ي ييشؤتأ يبيقرأييابحتسام  نيريكيني يبي قراييكخمي ي

ينيريركيبيقسيحييحي ي أيبيدرم يي خش تأينشيدر يت ييظل تححشي:بيخشس،ي زيه بحام
ي.((1نخ يتهمي ييسخزر تأي دحشيةاي حف"بي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)ربريهههههشرراينيههههرت :ي10شهههه ايبيدههههرميخسههههي،ي لههههاليبيغههههرمايخر  هههه :ي ههههشرتقينياههههتأاييي(1)

ي.364هه(اص1423
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Abstract 

On War Ethics in Islam 

A study of the historical texts of the Prophet’s 

Majali and Islamic battles 
Muhannad N. Al-Mukhār

 
Nowadays we notice in our every day life so many false 

acts. These acts belong to the misconcepts that are held by one 

individual or group or another. As it is famously known 

behaviour is the mirror of mind. In order to put the deeds oon 

the right way and jugde them as right or false , we have to 

review these deeds according to the Islamic legislation rather 

than reviewing them in accordance with the critera of the mind 

and the whims. One may hate something which may be 

Islamically lawful and vice versa.       

The present paper studies the historical texts of the 

Prophetic raids and the Islamic battles. It reveals the good 

morals of the Prophet Mohammed in dealing with his enemies 

whether in peace or in war. 
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