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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 د السالم في شريعة اإلسالممقص  

 أحمد الريسوني

 من مقاصد اإلسالم وشريعته: إخماد  أطروحة هذا البحث هي بيان أن 

 .السالم والوئام بين الناس، أفرادا وجماعات الحروب ونشر  

 ناهيك عن ،الدارسين الغربيين ومن ،المسلمين علماء من ابعضوم أن علمو

، هذا القول، بل منهم من يعتقدون عكسه تماما ونلقبيال  شباننا المتحمسين، بعض

وبعضهم . حرب دائمة "ضد الكفار"خوض ويرون أن من مقاصد اإلسالم ومبادئه: 

يرون أن اإلسالم جاء بالسيف، وأنه   -من الباحثين الغربيين، ومن أصحابنا أيضا  -

الفتوحات الحربية. ولذلك يرى و الغزوات بفضل واتسعت رقعته انتشر وانتصر

أن يعتبرون ، وبعض مشايخنا ودعاتنا أنه ال يجوز تجريد اإلسالم من هذا "الحق"

 .واالنهزامية.. عن التخاذل تعبير  سوى هذا المنزع ليس 

 هتحف شرعيا، القول بكون السالم بين األمم والشعوب مقصداومعنى هذا أن 

  .وإشكاالت ه شبهاتقف دونوت ،اعتراضاتو تحفظات

 - أدلته بيانو السلمي هذا المقصد تقرير إلى الوصول قبلو -لهذا ال بد أوالً ف

 .ك االعتراضات واإلشكاالت وبيان حقيقتهاالوقوف عند تل من

 سيتشكل هذا البحث من ثالثة مباحث هي: ،وبناء عليه

 تاريخي،الق السيا .1

 ،السياج التشريعي .2

 في اإلسالم. وأدلته السالم مقصد .3
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 المبحث األول: السياق التاريخي

هللا محمد بن عبد هللا، صلوات هللا وسالمه عليه،  مكث هو  حين بُعث رسولُ 

، بصبر وصفح عشر عاما يباشرون دعوتهم السلمية أزيد من أحد وأصحابه

. ولم يدخلوا طيلة هذه المدة في أي ، سواء بمكة أو بالمدينة أو بغيرهماواحتساب

حرب، ال دفاعية وال هجومية، مع أنهم كانوا باستمرار هدفا لكل ألوان البغي 

 .[40{ ]الحج: }إاِلا أَْن يَقُولُوا َربُّنَا للّا  يءلش، ال والفتنة واالضطهاد والعدوان

على مدى هذه السنين الطويلة ظل المسلمون مع نبيهم يواجهون العدوان 

ُءون  } باإلحسان، ي ْدر  ي  ئ ةو  س ن ة  السَّ  .[22{ ]الرعد: ب اْلح 

 ية األولى ضد أعدائهمالحرب هممعارك ما أكرهوا على خوضحين وحتى

فإنما كانوا يخوضون  - ، وغيرهافي بدر، وأُُحد، والخندقكما  - المعتدين عليهم
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فقد كانت تلك المعارك  ه.بشكل ال مفر من عليهم مفروضةً   اضطراريةدفاعيةً  معاركَ 

 وقوعها على مشارف المدينةمجرد و بالنسبة للمسلمين تدور حول "البقاء أو الفناء".

وأما بقية معارك  .الجهة المبادرة إليها ، ويكشفطبيعتها يكشفهو أبلغ دليل  المنورة

 ،  فلم تحْد عنفي السنين األخيرة من حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،المسلمين

حالة  عادةً  التي تقتضيها ،"التكتيكية" التنفيذية هذا األساس، بالرغم من التغيرات

  .الميدانية هاـالحرب ومتطلباتُ 

 وفي كتب السيرة ،في القرآن الكريم ةوموثق ةمسجل وتفاصيل هذه الخالصة

 .لهذه الخالصة الوقائع التفصيلية من لمحاتوفيما يلي  والتاريخ... والسنة

رسول هللا صلى هللا  ر()أي جهَ  علنثم أَ " ( البن حزم:جوامع السيرةجاء في )

عليه وسلم بالدعاء إلى هللا عز وجل، وجاهرته قريش بالعداوة واألذى، إال أن أبا 

  .1"ه كان حدبا عليه، مانعا له، وهو باق على دين قومهعما  طالب  
 ءضعفاالوخاصة  أسلموا،و آمنوا الضغط واألذى إلى الذين أكثر جهوُ ولذلك 

عة عنده، ويؤذون من ال يقدرون على يعذبون من ال منَ فراح المشركون " هم،من

لى أصحاب رسول هللا ص يولق الرجال والنساء. يفعذابه، واإلسالم على هذا يفشو 
أمرا  الصبرهللا عليه وسلم من العذاب أمرا عظيما. ورزقهم هللا تعالى على ذلك من 

  أبوهللا اآلخرة من الكرامة، فطعن الفاسق عدوُّ  يفعظيما، لما ذخر هللا عز وجل لهم 

 قبلها فقتلها، رضوان هللا عليها. يفأم عمار بن ياسر بحربة  جهل سميةَ 

جوامع  حر يفيأخذونه ويبطحونه على الرمضاء  ،من بنى جمح ،وكان سادات بالل

مكة، يلقون على بطنه الصخرة العظيمة، ثم يأخذونه ويلبسونه فى ذلك الحر الشديد 

 يعنقه حبال، ويسلمونه إلى الصبيان يطوفون به، وهو ف يفدرع حديد، ويضعون 

 .2"ذات هللا تعالى، رضوان هللا عليه يف يبما لق يكل ذلك صابر محتسب، ال يبال

ثم إن قريشا تآمروا بينهم على من في " وقال ابن إسحاق يصف هذه المرحلة:

القبائل منهم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين أسلموا، فوثبت كل 

قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع هللا منهم رسوله 

 . 3"بعمه أبي طالب

  هجرة وحصار.. 

                                                             
 . 41ص  ،حزم األندلسي القرطبي الظاهري بنال ،جوامع السيرة النبوية 1
 
  .437 -643ص  ،جوامع السيرة - 2

  .  148ص المغازي والسير )سيرة ابن إسحاق( 3
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إلى أرض  المسلمين، هاجر عدد منهمعلى  االضطهاد والعدوانلما طال 

وديارهم وأموالهم، طلبا للسالمة واألمان في  وأقاربهم الحبشة، تاركين وراءهم بلدهم

نها أالنبي صلى هللا عليه وسلم  عن أم سلمة رضي هللا عنها زوجِ دينهم وأنفسهم.. "

 ،تنواأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفُ  قالت : لما ضاقت علينا مكة وأوذيَ 

وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  ،ورأوا ما يصيبهم من البالء والفتنة في دينهم

عة من قومه نَ وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مَ  ،يستطيع دفع ذلك عنهم

سول هللا صلى هللا فقال لهم ر ،ه ال يصل إليه شيء مما يكره ما ينال أصحابهوعمِّ 

فالحقوا ببالده حتى يجعل هللا  ،ظلم أحد عندهإن بأرض الحبشة ملكا ال يُ  :عليه وسلم

فخرجنا إليها أرساال حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار  .لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه

 .4"ا على ديننا ولم نخش منه ظلمانا أمِ  ؛إلى خير جار

قريش حصارا  عليهم مشركو فرض فقد وأما من بقوا بمكة من المسلمين،

  .ينسن ثالثِ و تراوحت بين سنتين دةمل، ة تامةاجتماعي قاسيا  ومقاطعة معيشيا

دأ ، بمن غير أن يأتي بالنتيجة المرجوة منه ولما تفكك هذا الحصار وانهار

 يش يفكرون في تدابير أخرى يضعون بها حدا للدعوة المحمدية وتفشيهازعماء قر

و أقتله،  فتداولوا الرأي ما بين اعتقاله، أو .وبين غيرهم من القبائل العربية بينهم

نبي صلى ذلك ما حكاه القرآن الكريم في قوله تعالى، تذكيرا للو طرده بعيدا عنهم...

أَْو ْقتُلُوَك يَ تُوَك أَْو ِليُثْبِ  }َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الاِذيَن َكفَُرواهللا عليه وسلم وامتنانا عليه، 

ُ َخْيُر اْلَماكِ  ُ َوللاا  .[30األنفال: ]ِريَن{ يُْخِرُجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر للاا

عبيد بن عمير يقول: لما  سمعتُ ": قال عطاءروى اإلمام الطبري بسنده عن 

بتوه أو يخرجوه، قال له أبو طالب: ثْ ـائتمروا بالنبي صلى هللا عليه وسلم ليقتلوه أو يُ 

ما ائتمروا بك؟ قال: نعم! قال: فأخبره، قال: من أخبرك؟ قال: ربي! قال: هل تدري 

 5"!الرب ربك، استوص به خيًرا! قال: "أنا أستوصي به، أو هو يستوصي بي؟ مَ عْ ـنِ 

. 

 الهجرة إلى المدينة وما بعدها

اولة للمشركين ضد المسلمين أوجها بمح ية المتصاعدةالتراكمات العدوان بلغت

هجرة  جاءت الهجرة الكبرى؛ قتل الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم. بعد ذلك

  إلى المدينة المنورة. هرسول هللا وأصحابِ 

                                                             
 . 9/9سنن البيهقي الكبرى  - 4
 . (في تأويل القرآن جامع البيان= )تفسير الطبري  - 5
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ه، تبلغ رسالـيُ  لكي وحمايته رسول هللا إيواءوكان الغرض المباشر منها 

إضافة إلى  -يطلب  هذه المرحلة قد بدأ وحماية أتباعه في دينهم. وكان رسول هللا في

من  ؟من يؤويني، وكان يقول: )ه وحمايتهصرتَ ـنُ و إيواءه - اإليمان به وبرسالته

 . 6؟(غ رسالة ربي وله الجنةينصرني حتى أبلّ 

توافدوا على  كانوا قد سمي األنصار أنصارا، وعلى هذا األساس فمن هنا

 . كانت الهجرة إليهم في المدينة، ولهذا الغرض النبي وبايعوه في العقبة

حتى متى نترك رسول هللا صلى هللا  :فقلنا ..." :قال عنه رضي هللا جابرعن ف

فرحل إليه منا سبعون رجال حتى قدموا عليه  ؟عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف

 ،فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا .فواعدناه شعب العقبة ،في الموسم

 ،تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل :قال ،يا رسول هللا نبايعك :فقلنا

وأن تقولوا في  ،وعلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والنفقة في العسر واليسر

وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما  ،هللا ال تخافون في هللا لومه الئم

وأخذ بيده  .فقمنا إليه فبايعناه :قال .بناءكم ولكم الجنةتمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأ

رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد  :أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم فقال

 اإلبل إال ونحن نعلم أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن إخراجه اليوم مفارقةُ 

قوم تصبرون على ذلك  ما أنتمإف .خياركم وأن تعضكم السيوف وقتلُ  ،العرب كافة

فهو عذر لكم  ،فبينوا ذلك ،ما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينةإو ،وأجركم على هللا

 :قال .سلبها أبدافوهللا ال ندع هذه البيعة أبدا وال نُ  ،أمط عنا يا أسعد :قالوا .عند هللا

  .7"ويعطينا على ذلك الجنة ،فأخذ علينا وشرط ،فقمنا إليه فبايعناه

عن استعدادهم وجاهزيتهم لمهاجمة قريش، ردا على  حينئذ ر األنصاروقد عب

والذي بعثك "اعتداءاتها. فمباشرة بعد البيعة قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه  ،لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا بالحق لئن شئتَ 

 من الصبر والتحمل وطلب السلم.، مما يعني مزيدا 8"ر بذلكلم أومَ  :وسلم

 اندمجو هجرة المهاجرين إليهم بالمدينة، بعدها وتمت ،إذاً  تمت بيعة األنصار

  في مجتمع واحد متكافل متآخ. الجميع

                                                             
 . تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 322 /3مسند أحمد بن حنبل - 6

 المرجع السابق نفسه.  - 7

 . 460 /3مسند أحمد بن حنبل  - 8
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مواثيق للسلم  بعقد النبي صلى هللا عليه وسلم بادر بمجرد االستقرار بالمدينة،و

 نصار، وفيما بينهم وبيناألمهاجرين وال ،بين المسلمين والتكافل فيما والتعايش

 .9غيرهم من أهل المدينة، من المشركين ومن اليهود

  ؟عاناتهم مع المشركين واعتداءاتهموم ة المسلمينحنحدا لم ذلك ضعفهل و

أصبح أكثر خطورة وأشد  -قريش وغيرها  -الحقيقة أن موقف المشركين 

ه الهجرة وما جلبته من مكاسب للمسلمين ونبيهم صلى هللا علي نجاح بعد ،شراسة

  وسلم.

لما قدم رسول هللا صلى هللا " كعب، قال: بنِ  يّ ـبَ عن أُ روى اإلمام البيهقي... 

وكانوا  ،وآوتهم األنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة ه المدينةَ عليه وسلم وأصحابُ 

ال يبيتون إال بالسالح، وال يصبحون إال فيه، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت 

ُ الاِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا  :مطمئنين ال نخاف إال هللا عز وجل؟ فنزلت }َوَعدَ للاا

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَناُهْم فِي اأْلَْرِض   .10"{...الصا

 إلى طور جديد من الحرب ضد في هذه المرحلةمشركو العرب وقد انتقل 

 ،ةالعسكري اتوالتحالف ، وهو طور التوسع في التحشيد والتحريض"محمد وأصحابه"

 لمنورةافي المدينة  سواء على صعيد القبائل العربية، أو على صعيد القبائل اليهودية

 وهو استئصال اإلسالم والمسلمين، ؛واضح وحاسم هدف ، وذلك ألجلوضواحيها

بيا ، ولكنها إسالموفو"أول إسالموفوبيا في التاريخما يمكن تسميته " بذلك فظهر

مة لقد كانت االعتداءات على المسلمين خالل العشر سنين المنصر .مسلحة وعسكرية

 ةيل حرباعمأ. لكنها تحولت في المرحلة الجديدة إلى ذاَت طابع فردي أو اجتماعي

 .ةلشام

قهم في للمسلمين في استعمال ح تعالى هللا نَ ذِ أَ  في هذا الوقت، وليس قبله،ف

َ ُهْم ُظِلُموبِأَنا  }أُِذَن ِللاِذيَن يُقَاتَلُونَ ، وذلك في قوله عز وجل: الدفاع عن أنفسهم ا َوإِنا للاا

ُ  إاِلا أَنْ ِر َحّق  بِغَيْ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر الاِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم  {  يَقُولُوا َربُّنَا للاا

 .[40، 39]الحج: 

للحرب  اإلسالمي ومع هذا اإلذن وفي ثناياه بدأ وضع السياج التشريعي

 .موضوع المبحث الثاني. هووالجهاد الحربي. و

 

                                                             
 .إلبراهيم العلي  ،: صحيح السيرة النبويةنظرا - 9

 . 3/6 بكر البيهقي يبأل ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - 10
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  السياج التشريعي: المبحث الثاني

 ..القتالب اإلذن ما قبل

أن اإلسالم لم يأذن للمسلمين في استعمال السيف للدفاع من المعلوم تواترا 

لهم أقصى ما يمكن الِحـلم  من ،وأقصى ما يستطيعونه ،عن أنفسهم إال بعد أن حـما

 ، تجاه ما كان مسلطا عليهم من عدوان المشركين. الصبر والعفوو والرفق

 المشروع معلٌَّل ومقيَّد القتال

بعدد من  -في كافة مراحله  - مقروناالقتال المشروع في اإلسالم ورد 

 الوقوف عندها ويجبلتدبرها،  أوالً  الوقوف عندها يجب، والقيود والحدود التعليالت

 ها.تجاوزبمعنى إعماِلـها وعدِم  ثانياً،

 القرآنية المتعلقة بالقتال المأذون به والمأمور به. والحدود وفيما يلي التعليالت

}أُِذَن ِللاِذيَن يُقَاتَلُوَن :في قوله تعالى ،للمسلمين بالقتال األول إلذنا .1

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر الاِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم  بِأَناُهْم ُظِلُموا َوإِنا للاا

}ُ  ، بِغَْيِر َحّق  إاِلا أَْن يَقُولُوا َربُّنَا للاا

 :فرعية تابعة ، واألخرىجامعة هما عامةأُوال ال بعلتينجاءمعلا 

 لموا،ـ: أنهم ظُ هي ولىاألُ ف

وهذا نوع من الظلم، بل هو  .خرجوا من ديارهم بغير حق: أنهم أُ هي الثانيةو

 يشبه عطف الخاص على العام. بعد ذكر الظلم عديدة. فِذْكـُره الملمظمتضمن 

الظلم بأشكاله المختلفة التي  لمواجهةومعنى هذا أن مشروعية القتال جاءت 

وصلت ثم  .ةطويلسنين  ، وصبر عليها المسلمونمارسها المشركون على المسلمين

 ، وثانيا بالهجرة إلى المدينة. إلى الحبشة بالهجرة إلى حد إخراجهم من ديارهم؛ أوال
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وذلك أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بن عاشور: "اقال العالمة محمد الطاهر 

بين  اهللا صلى هللا عليه وسلم م فكان المسلمون يأتون رسولَ  ،ة أذى شديدابمك

بالقتال، فلما  مضروب ومشجوج يتظلمون إليه، فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر

ً  ،هاجر نزلت هذه اآلية بعد بيعة العقبة  .11"لهم بالتهيؤ للدفاع عن أنفسهم إذنا

ِ الايِذيَن يُقَي هلوق .2 تَْعتَيدُوا إِنا  نَُكْم َواَل اتِلُوسبحانه: }َوقَاتِلُوا فِيي َسيبِيِل للاا

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن{ ]البقرة:   ،[190للاا
 وهم.م يقيياتلأميير للمسييلمين بييأن يقيياتلوا الييذين يقيياتلونهم، وأال يعتييدوا بمقاتليية ميين ليي فيييه

 وال يمارسون العدوان.  ،انبمعنى أن المسلمين يواجهون العدو

 مقاتلة من لم يبادرنا بالقتال اعتداء،  أن رقرفالقرآن الكريم ي
 ويقرر أن هللا ال يحب المعتدين.

بح وهذان أمران غيير قيابلين للنسيخ وال للتغييير، فيال يصيح وال يمكين أن يصي 

ن أ يمكين الالعدوان مباحا أو مأمورا به. وما ال يحبه هللا )وهيو االعتيداء والمعتيدون( 
 يصبح محبوبا أو مطلوبا عنده تعالى.

ِ الاذِ تعالى: و تبارك قوله .3 اةَ اْلَحيَ  ُرونَ يَن يَشْ }فَْليُقَاتِْل فِي َسبِيِل للاا

 ِ  ْغِلْب فََسْوَف نُْؤتِيهِ تَْل أَْو يَ  فَيُقْ الدُّْنيَا بِاآْلِخَرةِ َوَمْن يُقَاتِْل فِي َسبِيِل للاا

ِ أَْجًرا َعِظيًما َوَما لَُكْم اَل تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل  عَِفيَن ِمَن اْلُمْستَضْ وَ  للاا

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلدَاِن الاِذي  ا ِمْن َهِذِه اْلقَْريَةِ ا أَْخِرْجنَ َربانَ  َن يَقُولُونَ الّرِ

ْن لَدُْنَك نَِصيًرا{ ْل لَنَا مِ َواْجعَ  الظااِلِم أَْهلَُها َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَدُْنَك َوِليًّا

 .[74/75]النساء: 

 ، وردعِ بكونه لنصرة المستضعفين ،فيه أيضا تعليل صريح لألمر بالقتال

 الظالمين.

ي ِدينُِكْم َطعَنُوا فِ ِدِهْم وَ }َوإِْن نََكثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعهْ سبحانه: قوله  .4

ةَ اْلُكْفِر إِناُهْم اَل أَْيَماَن لَهُ   قَْوًما تَُهوَن أاََل تُقَاتِلُونَ لاُهْم يَنْ ْم لَعَ فَقَاتِلُوا أَئِما

ُسولِ  وا بِإِْخَراجِ الرا ة { ُءوُكْم أَوا ْم بَدَ َوهُ  نََكثُوا أَْيَمانَُهْم َوَهمُّ َل َمرا

  ،[13، 12]التوبة: 

 ، لكونهم:موصوفين قوم معينين مقاتلةل واستنهاض تحريضفيه 

 ، مع المسلمين وا عهودهمقضن -

  ،هموطعنوا في دين -

                                                             
 . 273 /17التحرير والتنوير  -11
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)ومعه  فعال جخروال اضطروه إلى وحاولوا إخراج الرسول، ثم -

 ،أصحابه(

 ...ظلما وعدوانا ،الحربب هم البادئينكانوا و -

ا )أي الطبري( قال أبو جعفر" : يقول تعالى ذكره للمؤمنين باهلل ورسوله، حاضًّ

لهم على جهاد أعدائهم من المشركين: )أال تقاتلون( ، أيها المؤمنون، هؤالء 

المشركين الذين نقضوا العهد الذي بينكم وبينهم، وطعنوا في دينكم، وظاهروا عليكم 

دءوكم أول )وهم ب خرجوهأفأعداءكم، )وهموا بإخراج الرسول(، من بين أظهرهم 

رسول هللا صلى هللا عليه  هم ذلك يوم بدر، وقيل: قتالهم حلفاءَ لَ مرة( بالقتال، يعني فعْ 

 12"وسلم من خزاعة

 -نجييده  ،الشييرعي للقتييال ضييوابطمييا تقييدم ذكييره ميين علييل ومعظييم  .5

 : الجامعة في هذه اآليات ،أو مشارا إليه ،منصوصا عليه - هوغيرَ 

َواَل  ةُ أََشيدُّ ِميَن اْلقَتْيلِ  َواْلِفتْنَيَرُجيوُكمْ ثَِقْفتُُموهُْم َوأَْخِرُجوهُْم ِمْن َحْيُث أَخْ اْقتُلُوهُْم َحْيُث و}
 َجييَزاُء ْم فَيياْقتُلُوهُْم َكييذَِلكَ ْن قَيياتَلُوكُ ِه فَييإِ تُقَيياتِلُوهُْم ِعْنييدَ اْلَمْسييِجِد اْلَحييَراِم َحتاييى يُقَيياتِلُوُكْم فِييي

يُن ِهِ ُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكيوَن اتاى اَل تَ حَ وهُْم فَإِنا هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم  َوقَاتِلُ  اْلَكافِِرين فَإِِن اْنتََهْوا ليدِّ

ييْهُر ا ييهْ ْلَحييَرافَييإِِن اْنتََهييْوا فَيياَل ُعييْدَواَن إاِلا َعلَييى الظيياِلِميَن الشا ُت ِر اْلَحييَراِم َواْلُحُرَميياُم بِالشا
َ َواْعلَُميوَ َعلَْيُكْم  ْعتَدَىْعتَدُوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اقَِصاٌص فََمِن اْعتَدَى َعلَْيُكْم فَا وا أَنا اتاقُيوا للاا

َ َمَع اْلُمتاِقيَن{ ]البقرة:   .[194 - 190للاا

المشييركين فييي عييدوانهم علييى المسييلمين؛ وأنهييم  سييبقِ ل تأكيييدٌ  ذه اآلييياتهيي ففييي 
أخرجيييوهم مييين دييييارهم، وفتنيييوهم عييين ديييينهم. وكيييل واحيييد مييين هيييذه األفعيييال كييياف  

  ؟!لرد عليه وردعه، فكيف لو اجتمعتمشروعية ال

 ثل.ثاْل بمفاآليات تقرر وتكرر أن القتاَل وردا االعتداءات، إنما يكون ِمـ ،مع ذلكو
 

ه قولي مؤكد كذلك في ،وبما يكافئه ل بمثلهمبدأ الرد ومواجهة القتا .6

اْعلَُميوا أَنا  َكافايةً وَ ونَُكمْ : }َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافاةً َكَما يُقَياتِلُ عز وجل

َ َمَع اْلُمتاِقيَن{ ]التوبة:    [.36للاا

رب فيي حي كافيةً  دخيولهم ردا عليى ،هنا موجه ضد المشركين كافية المأمور به فالقتال

لميأمور افمتى وجد مشركون لم يقاتلوا المسلمين، فليسيوا مشيمولين بالقتيال  المسلمين.

 به في اآلية.

 بينها بدل افتراض التعارض والنسخ ،هاالنصوص كل إعمال

                                                             
 .158 /14( في تأويل القرآن جامع البيان= )تفسير الطبري  - 12
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من اآلفات المنهجية التي يقع فيها بعض المفسرين وبعض الفقهاء: مسيارعتهم 

مفصيل  ،بحيث طوييل فيها ي مسألةهالنصوص. وإلى القول بالتعارض والتناسخ بين 

تايـبعه اليذي أَ  المسيلك أن في مظانه المختصة، فال أريد التطرق إليه، ولكني أشيير إليى

القول بالنسخ، إال إذا جاء ذلك بشكل صريح ال محيد عنه، وال وجه فيه إال  رفضهو 

النسخ النسخ. وهو ما قرره وكرره إمام المفسرين ابن جرير الطبري، كما في قوله: "

ال يكيون "وقوليه:  .13"مين كيل وجوهيه ، هيو ليه نياف  ال يكون في حكم إال بنفييه بيآخرَ 

بكيّلِ معانييه، حتيى ال يجيوز اجتمياع الحكيم بياألمرين  نسًخا إال ما كان نفيًا لحكم  َغْيِره

 .14"جميعًا على ِصّحته بوجه من الوجوه

ألن دعوى المداعي نَْسَخ آية يحتمل أن تكون غيَر منسيوخة، بغيير داللية "قال: 

  .15"على صحة دعواه، تحكُّم. والتحكم ال يعِجز عنه أحد

غيير  ْحَكمـهيو ُميف ،ثبوتيا وداللية كل ما لم يثبت نسخه بشكل قطعييأقول: لذلك 

 اممين المعياني واألحكي وتأكيد واجب ومستمر، وال سيما ميا تكيرر به العملمنسوخ، و

 عديدة. وسور في آيات

 فيي شيأن مين مبيادو وتعلييالت قرآنيية بيانيه ميا تقيدم، فيإن لى هيذا األسياسعو

المفعييول، ليييس ألحييد أن يوقييف العمييل بييه،  سيياريَ  مستصييَحبا يظييل يجييب أن ،القتييال

 - ابالبي فهم آياتبدعوى النسخ أو المرحلية أو غيرهما. وفي ضوئه، وبتوافق معه، ت

 . وال تقييد تعليلوردت بغير التي  -وكذلك األحاديث 

 القتيال لُ لَيعِ ف ؛16حمل عليى المقييدـفيإن المطليق منهيا يُيوبعبارة أصولية أخرى: 

يليزم ذكرهيا  كررت وتأكدت في مواضع متعددة، فليستو كرتذُ  قد ه،الشرعي وقيودُ 

سييائر ردا فييي طايكيير القتيال. بييل لييو ليم تييذكر إال ميرة واحييدة لكييان ذليك كافيييا ومُ كلميا ذُ 

 اآليات غير المعللة. 

                                                             
 . 118 /6 (في تأويل القرآن جامع البيان= )تفسير الطبري  - 13

 . 333 /10في تأويل القرآن جامع البيان -  14

 . 563 /3 جامع البيان - 15

حمل المطلق على المقيد له حاالت متفق عليها عند األصوليين، وحاالت مختلف فيها.  - 16

ل من فيها على الحمل هي حالة اتحاد السبب )الموضوع( واتحاد الحكم بين ك والحالة المتفق

كم واحد، المطلق والمقيد. وما نحن فيه منها. فالسبب )موضوع اآليات( واحد، وهو القتال. والح

 وهو الوجوب. فتعيَن حمل الوجوب المطلق على الوجوب المقيد...



11 
 

 تقيييد، بيدون تعلييل وال أو األمير بيه مطلقيا كر القتالجاء ذ فحيثما ،يهعلبناء و

 ..من الكتاب العزيز المعلومة المقررة في عدة مواضع هفهو محمول على علل

وا َشيْيئًا َوهُيَو ْن تَْكَرهُيَعَسيى أَ }ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقتَاُل َوهُيَو ُكيْرهٌ لَُكيْم وَ  :قوله تعالىف

 ُ بقييرة: تُْم اَل تَْعلَُمييوَن{ ]الْعلَييُم َوأَْنيي يَ َخْيييٌر لَُكييْم َوَعَسييى أَْن تُِحبُّييوا َشييْيئًا َوهُييَو َشيير  لَُكييْم َوللاا

216]. 

نميا يكيون إاستعماله الفعلي و ممارسته أ، لكنالقتال كتب علينا من حيث المبدمعناه أن 

ه ذهيالميذكورة فيي غيير ميا آيية. وليو جياز ألحيد أن يأخيذ  ،المعلومة بأسبابه وشروطه

حمل متى شاء أن ي، لجاز له المعلومة والشروط اآلية بمفردها، وبمعزل عن األسباب

بقيي أن ف يخفيى.. وهيذا عبيث ال "ب علييه القتيالتَ ـَكي"هللا  أن سيفه ويقاتل، على أسياس

 القتال لم يكتب علينا لذاته، ولم يكتب علينا بال سبب وال قيد وال شرط.

ِ َواَل }قَاتِلُوا الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاقوله تبارك وتعالى: ذلك كو ِم اآْلِخِر َواَل  بِاْليَوْ ها

ُ َوَرُسولُهُ َواَل يَِدينُوَن ِديَن ا َم للاا ُموَن َما َحرا ى  أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتا َن الاِذينَ مِ َحّقِ لْ يَُحّرِ

ول على ما تقرر ، فهو محم[29يُْعُطوا اْلِجْزيَةَ َعْن يَد  َوهُْم َصاِغُروَن{ ]التوبة: 

غير القتال وضوابطه، ومنها أنه موجه للمعتدين، وممنوع ل أسبابواستقر من 

  المعتدين.

وتأتي  .ةمعلومال سباباألإال ب ،لغيرهمتاب وال ألهل الك فال قتال، وبناء عليه 

 ذاه، ودخوله في السلم.أل هعن هزيمة المعتدي وكف االجزية تعبير

أمرت أن أقاتل ) :يحمل ويفهم قوله صلى هللا عليه وسلم أيضا وعلى هذا النحو

ويؤتوا  ،ويقيموا الصالة ،الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا

وحسابهم على  ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم ،الزكاة

 .17(هللا

 انوا فيكالذين  المعلومون، نونـيا ـفإن "الناس" في هذا الحديث هم الناس المعَ 

ي ففبحسب السياق الذي تقدم بيانه.  ،من قريش وحلفائهم حالة حرب مع المسلمين،

 لى هللاصرسول هللا  خبرأَ هذه الحرب القائمة بالفعل مع أولئك المحاِربين المعتدين، 

فه يوق ولن ،والقضاء على قوتهم قتالهم ه مأمور بالمضي فيأنب أصحابه عليه وسلم

 حونفحينئذ يصب .بأركانه إعالنهم الدخول في اإلسالم والعملَ  احتمال عن ذلك سوى

 لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.  ،مسلمين

                                                             
 الحديث متفق عليه.  -17
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َخ ا اْنَسلَ }فَإِذَ  ويتعزز هذا التفسير للحديث، بل يتعين، بما جاء في قوله تعالى

ْم ُصُروهُْم َواْقعُدُوا لَهُ وهُْم َواحْ  َوُخذُ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموهُمْ 

َكاُكلا َمْرَصد  فَإِْن تَا اَلةَ َوآتَُوا الزا َ َغفُورٌ لُّوا َسبِيلَ ةَ فَخَ بُوا َوأَقَاُموا الصا  َرِحيٌم{ ُهْم إِنا للاا

 .[5]التوبة: 

 فالموضوع واحد، والسياق التاريخي واحد، واألحكام المقررة هَي هي. 

 ليدير الفعقتوال الجهاد بين التقرير المبدئي

 وعلليه وشيروطه، هييو أمير تشيريعي تييوالهالتقريير المبيدئي لمشيروعية القتييال 

ب للحير ذيالتنفيي يبقى بعد ذليك أن يقيع التقيدير العملييولكن  القرآن الكريم، كما تقدم.

 اختصياص والة األميور،يرجيع إليى  التقيدير وهيذا  في كل حالية عليى حيدة. ،وعدمها

 عيامتهم،إلى أفراد المسلمين و موكوال وليس وعلماَء وخبراَء وقادةً عسكريين، حكاما

 َولَْو َردُّوهُ إِلَى ذَاُعوا بِهِ َخْوِف أَ }َوإِذَا َجاَءهُْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو الْ  كما قال تعالى: بل هو

ُسوِل َوإِلَى أُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الاِذيَن يَسْ   ذينهم الف .[83م{ ]النساء: ونَهُ ِمْنهُ تَْنبِطُ الرا

، ييودالمعينة، وهم الذين ينظيرون فيي تحقيق الشيروط والق ينقحون المناط في الحاالت

وهيم اليذين يقيدرون هيل بقييت فسيحة لمزييد مين  وفي وجيود موانيع أو عيدم وجودهيا.

، أم أن الحييرب أصييبحت حتمييية ال بييديل وأوزارهييا لحييربل االصييبر والصييفح تالفييي

 عنها...

 : 18المشروع ومتى يجوز في القتال ابن تيميةرأي 

قاعدة مختصرة في قتال الكفار له وحرره في كتابه )رأي ابن تيمية فصا 

 ، ومنه أنقل هذه الفقرات..19(ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
ْشدُ ِمَن اْلغَّي{ ]البقرة: استدل رحمه هللا بقاعدة  يِن قَْد تَبَياَن الرُّ }اَل إِْكَراهَ فِي الدِّ

لو كان الكافر يُقتل حتى و"هذا نص عام: أناا ال نكره أحدا على الدين،  وقال:، [256

 . 20أعظَم اإلكراه على الدين" لكان هذا ،يسلم
"جمهور السلف والخلف على أنها ليست مخصوصة وال منسوخة. بل وقال:  

دمه كره أحدا على اإلسالم، وإنما نقاتل من حاربنا، فإن أسلم عصم نُ  يقولون: إنا ال

 . 21وماله، ولو لم يكن من فعل القتال لم نقتله ولم نكرهه على اإلسالم"

                                                             
 .(مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم قاعدةمن كتابه: ) - 18
حاولوا التشكيك في صحة  ،في هذا الكتاب المعبر عنه يعجبهم رأي ابن تيمية مبعض من ل - 19

ون . ولكن عددا من المحققين ومن المختصين في تراث ابن تيمية ومؤلفاته يجزمنسبته إليه

 لعالمة عبداتيمية. ومنهم محقق الطبعة المذكورة آنفا. ومنهم بصحة الكتاب وما فيه من كالم ابن 

 ل محمود(.هللا بن زيد آل محمود، في الجزء الثالث من )مجموعة رسائل الشيخ عبد هللا بن زيد آ

ي ره بعد رأنسبته إليه، رأُي تلميذه ابن القيم، الذي سيأتي ذك ومما يؤكد قول ابن تيمية وصحة  

 ابن تيمية..
 .121ص ،مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم قاعدة - 20
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َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن{ "فقوله  ِ الاِذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َواَل تَْعتَدُوا إِنا للاا }َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل للاا
. ثم مر بالقتالاأل علةُ هم يقاتلوننا، فدل على أن هذا تعليق للحكم بكون [190]البقرة: 

قتال من لم يقاتل ، والعدوان مجاوزة الحد، فدل على أن ْعتَدُوا{وال ت}قال: 

 . 22".عدوان
: أن كل من هادنه من الكفار ال يقاتله. -صلى هللا عليه وسلم  - "وكانت سيرته

وهذه كتب السير والحديث والتفسير والفقه والمغازي تنطق بهذا. وهذا متواتر من 

سيرته. فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال، ولو كان هللا أمره أن يقتل كل كافر لكان 
 .23يبتدئهم بالقتل والقتال"

بعد  -"وأما النصارى فلم يقاتل أحدا منهم إلى هذه الغاية حتى أرسل رسله 

إلى جميع الملوك يدعوهم إلى اإلسالم، فأرسل إلى قيصر وإلى  - صلح الحديبية
كسرى والمقوقس والنجاشي وملوك العرب بالشرق والشام فدخل في اإلسالم من 

النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم من 

م ظلما وبغيا، . فالنصارى حاربوا المسلمين أوال وقتلوا من أسلم منهبمعانكبرائهم 
ه  أرسلهم يدعون الناس إلى اإلسالم طوعا ال كرها، فلم يكره أحدا على لُ وإال فرسُ 

ـر عليها زيدَ بن حارثة، ثم  اإلسالم. فلما بدأه النصارى بقتل المسلمين أرسل سرية أما

جعفرا، ثم ابن رواحة. وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى بمؤتة من أرض 
 . 24الشام"

بين ال يعقد لهم عهد إال بالصغار ما نزلت آية الجزية كان فيها أن المحارِ "ول

 . 25والجزية"
"األصل الذي عليه الجمهور: أنه إذا كان القتال  في قوله: كالمه وخالصة

ا أو مشركا. ل، سواء كان كتابيب ال يقاتَ ، فكل من سالم ولم يحارِ الحرابألجل 

  .26وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما" الجمهور يقولون بهذا.
 .27وقوله: "وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة واالعتبار" 

 

  رأي ابن القيم

 وهو كالعادة مؤيد ومؤكد لرأي شيخه ابن تيمية.   

فلما بعث هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم استجاب له ولخلفائه "قال رحمه هللا: 

كره أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل األديان طوعا واختيارا، ولم يُ بعده أكثر أهل 

من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في 

                                                                                                                                                                              
 .123/124 ، صنفسه -21
 91/92ص ،نفسه  - 22
 . 134ص  ،نفسه - 23
 .137 – 135ص 24
 . 158/159ص  - 25
 .178/179 المرجع نفسه  - 26
 . 90المرجع نفسه ص - 27
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ال إكراه في الدين قد تبين الرشد )امتثاال ألمر ربه سبحانه وتعالى حيث يقول:  ،دينه

نزلت هذه اآلية  .أي ال تكرهوا أحدا على الدين هي،وهذا نفي في معنى الن(، من الغي

قد تهودوا وتنصروا قبل اإلسالم، فلما جاء  ي رجال من الصحابة كان لهم أوالدف

اإلسالم أسلم اآلباء وأرادوا إكراه األوالد على الدين، فنهاهم هللا سبحانه وتعالى عن 

 ..ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في اإلسالم.

لى دينه تأمل سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا ع ومن

م لهدنته،  ، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما علىوأنه إنما قاتل من قاتلهقط، 

ى: ال تعاللهم بعهدهم ما استقاموا له، كما ق ينقض عهده، بل أمره هللا تعالى أن يفيَ 

 .(وا لهمفما استقاموا لكم فاستقيم)

ه ه وبدءووأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهد فلما قدم المدينة صالح اليهودَ 

دن تل بعضهم. وكذلك لما هاعلى بعضهم، وأجلى بعضهم، وق بالقتال قاتلهم، فمنا 

زاهم غعهده، فحينئذ  قريشا عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدءوا هم بقتاله ونقِض 

يضا هم كما قصدوه يوم الخندق، ويوم بدر أ ،غزونه قبل ذلكم ي  وكانوا ه في ديارهم،

 ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم. ،جاءوا لقتاله

والمقصود أنه صلى هللا عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، وإنما 

 .28"دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - 28
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 في اإلسالم وأدلته السالم مقصد: المبحث الثالث

علييى السييالم والوئييام  رأينييا مييدى حييرص الرسييول الكييريم ولالمبحييث األ فييي

 هيذا والتسيامح والتصيالح، وأنيه اسيتمات فيي نهجيه السيلمي ،الرفيق والعفيو قييمونشر 

زمنا طويال، وتجرع ألجله هو وأصحابه كل أشكال الظليم والعيدوان واألذى، وبيذلوا 

والتيأني. وليم يرفعيوا سييف اليدفاع إال بعيد أن  والحليم في ذلك كل ما يمكن من الصبر

ونتيذكر هنيا . طريق البقااء، وطرياق الفنااء: ال ثالث لهما أصبحوا في مفرق طريقين

معركيية بييدر الكبييرى، حييين جيياءت قييريش بييألف مقاتييل لغييزو المسييلمين واستئصييال 

اللهيم أنجيز » : شأفتهم، فكان النبي صلى هللا عليه وسلم أثناء المعركة يدعو ربه قيائال

إن تهلك هذه العصابة من أهال اإلساالم ال اللهم  ،ياللهم آت ما وعدتن ،يما وعدتن يل

 .29«األرض يتعبد ف

عيدوان ورأينا في المبحث الثاني أن اإلسالم حين شرع للمسلمين القتال لصد ال

وان والدفاع عن أنفسهم ودينهم، وضع لذلك حيدودا وقييودا، حتيى ال يتحيول دفيع العيد

 إلى عدوان.

إلييى  فهييذا وذاك يييدالن علييى كييون اإلسييالم متشييوفا للسييلم حريصييا علييى األميين

، حسيب عبيارة سييد "السالم قاعادة، والحارب ضارورة" ه يعتبرأن، وأقصى حد ممكن

 .30قطب رحمه هللا

ولكن قصد اإلسالم وسعيه إلى تحقيق السلم واألمن بين الناس ال ينحصر فيميا 

 عرضُ أَ  آيات أخرى صريحة، وأحاديث وتطبيقات نبوية صحيحة، تقدم، بل جاءت به

     ما تيسر منها في هذا المبحث.

                                                             
 باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. صحيح مسلم، 29

 . 29السالم العالمي واإلسالم، ص - 30
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 قواعد قرآنية في تأسيس السلم وتأصيله .1

تَتابِعُييوا  افاييةً َواَل ْلِم كَ لّسيييَن آَمنُييوا اْدُخلُييوا فِييي ا}يَييا أَيَُّهييا الاييذِ : جييل وعييالقييال هللا 

 .[208{ ]البقرة: نلَُكْم َعدُو  ُمبِيُخُطَواِت الشاْيَطاِن إِناهُ 

ليي مطليب ك في اآلية نداء وأمر للمؤمنين بأن يدخلوا جميعا في السلم. فالسلم في اآلية

ا هيو هيذ ليه. فميامنين لإلقبال علييه واليدخول تحيت ظتعالى كافةَ المؤ شامل، يوجه هللاُ 

 السلم المأمور به في اآلية؟

سلم له ربه أ إذ قال)أصل هذه الكلمة من االنقياد، قال هللا تعالى: "قال الفخر الرازي:  

م وغلااا اسااواإلسييالم إنمييا سيمي إسييالما لهييذا المعنيى،  ،[131]البقيرة:  (قيال أسييلمت

لح ألن عنيد الصي ،، وهذا أيضا راجع إلى هذا المعنىالسلم على الصلح وترك الحرب

ييبيييدة: وفيييه لغييات ثييالث: الينقيياد كييل واحييد لصيياحبه وال ينازعييه فيييه، قييال أبييو ع لم، ّسِ

 ."ملَ لم، والسا والسا 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن الدخول فيي السيلم هنيا معنياه اليدخول فيي  

 اإلسالم وشرائعه. وفي هذا تكلف وبُعد؛

فهييو أوال: عييدول عيين ظيياهر اللغيية، فييرغم أن السييلم واإلسييالم يرجعييان إلييى معنييى  

نيا ل منهميا معنياه الخياص وداللتيه الخاصية. وليو ذهبمشترك هو أصل الكلمة، فإن لكي

فهييم  قييدنا عمييدتنا األولييى فيييفنخلييط بييين معيياني األلفيياظ ونهييدر مييا بينهييا ميين فييروق، ل

 خطاب الشرع، وهي الدالالت اللغوية.

القرآن الكريم استعمل لفي  "اإلسيالم"، وعبير بيه عين الرسيالة المحمديية، فهيو  وثانيا:

اسمها االصطالحي الشرعي. وكل لف  آخر، ال بد أن يكون له داللة خاصية مختلفية، 

جعييييل "السييييلم" مرادفييييا  -ال لغيييية وال شييييرعا  -أو أوسييييع. فييييال يسييييتقيم  ،أو أضيييييق

، وهيو أن كثييرا مين المفسيرين 31لفيي اآليية إشيكاولذلك قيال اليرازي: " لـ"اإلسالم".

حملوا السلم على اإلسالم، فيصير تقدير اآلية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في اإلسيالم، 

واإليمان هو اإلسالم، ومعلوم أن ذلك غير جائز، وألجل هذا السؤال ذكير المفسيرون 

 . 32..."وجوها في تأويل هذه اآلية

 بأنيه هم اليدخول فيي السيلمتفسييربعيد  -ذكر تي تُ ال والتكلفات من بين التأويالت وثالثا:

 ميراد بيهفي مطلع اآلية )ييا أيهيا اليذين آمنيوا(،  قولهم بأن النداء - الدخول في اإلسالم

                                                             
 يقصد في تفسيرها على النحو المذكور. - 31
 . 352 /5مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  - 32
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.. مع أن عبارة )يا أيها الذين آمنوا( معهودة معلومة المعنيى نوأو المنافقأهل الكتاب، 

 ال تعني سوى المسلمين. ،في القرآن الكريم، وقد وردت فيه نحو مائة مرة

فبقي أن المعنى الواضح المستقيم، المغني عن التأويالت المتعبة، هيو أن اآليية  

 اِره عليى، ميا أمكين، وإيثيالمسالمة والمهادنة والوفاقالدخول في  المسلمين على تحثُّ 

 اعات والحروب.نهج الصر

 ،فييه بيين أئمية اللغيةفكون السلم من أسماء الصلح ال خيالف "ابن عاشور:  قال اإلمام

جياز أي  - إذا صيح ذليك -وكونيه يطليق عليى اإلسيالم  .فهو مراد من اآلياة ال محالاة

فعليى أن يكيون الميراد  ،رك فيي معنيييهويكون مين اسيتعمال المشيت ،يكون مرادا أيضا

الذي هو كاللقيب للمسيلمين  (يا أيها الذين آمنواـ)بالسلم المسالمة كما يقتضيه خطابهم ب

أمرهم بالدخول في المسالمة دون القتال، وكما تقتضيه صيغة األمر في  :عنىكان الم،

طا فييي را ـأو كييان مفَيي ،)ادخلييوا( ميين أن حقيقتهييا طلييب تحصيييل فعييل لييم يكيين حاصييال

 .33"بعضه

ة، األصل العام يبقى مطلوبا ومطردا حتى في حيال قييام الحيرب والعيداو وهذا

ِم ِللسايلْ  }َوإِْن َجنَُحيوا قوليه عيز وجيل: ، كميا فييوهو ما جاء الحث عليه في عيدة آييات

ِ{ ]األنفال:  ميا يقابيل  هيي -دون خيالف بي -. فالسلم هنا [61فَاْجنَْح لََها َوتََوكاْل َعلَى للاا

مقصيود ميأمور بيه شيرعا،  غيرض هيوفالحرب، أي التصالح والعيش بأميان متبيادل. 

 وفاقا لآلية السابقة.

قَيْوا وُكْم َوأَلْ  يُقَياتِلُ }فَيإِِن اْعتََزلُيوُكْم فَلَيمْ  تعيالى:ييأتي قوليه أيضيا  وعلى هذا الينهج

ُ لَُكْم َعلَْيِهْم َسبِياًل{  لََم فََما َجعََل للاا  .[90 النساء:]إِلَْيُكُم السا

ِ َسي}يَا أَيَُّهيا الايِذيَن آَمنُيوا إِذَا َضيَرْبتُْم فِيي وقوله أيضا:  وا يانُيوا َواَل تَقُولُي فَتَبَ بِيِل للاا

 .[94ْنيَا{ ]النساء: يَاةِ الدُّ َض اْلحَ ِلَمْن أَْلقَى إِلَْيُكُم السااَلَم لَْسَت ُمْؤِمنًا تَْبتَغُوَن َعرَ 

ُموا لَُهيْم اْسيتَِقيفَ }فََميا اْسيتَقَاُموا لَُكيْم هي:  الشرع وفي جميع األحوال، فإن قاعدة

َ يُِحبُّ اْلُمتاِقيَن{ ]التوبة:   .[7إِنا للاا

 مقصد السلم في السيرة النبوية  .2

لقد رأينا في المبحث األول ذلك الصيبَر الطوييل اليذي اسيتمر علييه رسيول هللا 

وصحابته وهم يتعرضون لكل ما يمكن من أليوان الظليم والعيدوان والفتنية فيي ديينهم. 

                                                             
 . 276 /2التحرير والتنوير  - 33
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وكان الصحابة مرارا يهمون بالردّ والدفاع عن أنفسهم، ولكنهم يستأذنون في ذلك فال 

 يؤذن لهم... 

آلن لموقفين آخيرين مين السيعي النبيوي إليى تحقييق أعرض اإضافة إلى ذلك، 

، والثاني هيو ميا المنورة السالم وتثبيته بالعهود والمواثيق. األول فيما بين أهل المدينة

 .34يعرف بصلح الحديبية

 وثيقة المدينة 

 لسيالمبيادر علييه ا رسول هللا وصحابته إلى المدينة المنورة هجرة مباشرة بعد

يات ، والمسيؤولإلى وضع نظام توافقي للتعايش والتكافل، وتحديد الحقيوق والواجبيات

 اً المسيييلمون )أنصيييار :بيييين سيييكانها. وسيييكان المدينييية يومئيييذ هيييم المدنيييية والجنائيييية

قيية ويعييرف هييذا النظييام باسييم )الوثيقيية( أو )وثين(، والمشييركون، واليهييود. يومهيياجر

 ول.بعض المعاصرين بالدستور اإلسالمي األ )صحيفة المدينة(، ويصفها أو المدينة(

قال ابن إسحاق: وكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتابا بين المهياجرين " 

وعاهييدهم، وأقييرهم علييى دييينهم وأمييوالهم، وشييرط لهييم،  واألنصييار، وادع فيييه يهييودَ 

 . 35..."واشترط عليه

ثين المحيدِّ  يياتاتتفيق علييه رو - وأهيم بنيوده فيي جملتيه - وهذا التيدبير النبيوي

يتعلييق بييه موضييوعنا ويثبييت بييه و يهمنييا النبوييية. وهييو القييدر الييذي ةالسييير ابِ تا ـوُكيي

التعيايش السيلمي المينظم،  تياريخ وقد كان عميال رائيدا فيي .36مقصودنا في هذا البحث

  به، واختاروا التحالف مع قريش والقتال إلى جانبها... زمواتيللوال أن يهود المدينة لم 

 صلح الحديبية 

صلح الحديبية شهير جدا، متواتر في العديد من وقائعه ومالبساته، بما فيها 

بنود الصلح الذي عقده رسول هللا مع قريش... وقد خلد القرآن الكريم جوانب أساسية 

                                                             
عند شيخنا العالمة يوسف  ،السلمي اإلسالمي وانظر مزيدا من األدلة على التوجه - 34

ألول، االمجلد ، (الجهاد هفقمن كتابه الجليل ) ،القرضاوي، في الفصل األول من الباب الرابع

 وما بعدها. 413ص 
 .501 /1 ابن هشام النبوية لعبد الملك سيرةال - 35
مكن في ،درجاتها من حيث الصحة والضعف أما تفاصيله ودراستها رواية ودراية وتمييزُ  - 36

 الرجوع فيها إلى:

ن ثيدّ حعد الميرة النبوياة الصحيحة محاولة لتطبيق قواالسِّ ) كتاب الدكتور أكرم ضياء العمري - 

يرة النبوياة  ( .في نقد روايات الّسِ

 . )صحيح السيرة النبوية( إبراهيم العليوكتاب الشيخ  -
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، أرى أن أسرد تفاصيل ما جرى من مقدماته ونتائجه، في سورة الفتح. ولذلك ال

وأكتفي هنا بعبارة جوهرية معبرة تعبيرا صريحا وبليغا عن المقصد السلمي للنبي 

والذي نفسي )صلى هللا عليه وسلم، وهي قوله  أثناء التفاوض والتجاذب مع قريش: 

كان؛ فقد وكذلك  .37(بيده ال يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إياها

هم إلى أقصى الحدود الممكنة، حتى تحقق بذلك الصلح  لنَ اير النبيُّ قريشا والس

 واستتب السالم.

وكان من بركات ذلك السالم أن دعوة اإلسالم وحركة انتشاره في القبائل 

العربية عرفت من التوسع في غضون سنتين أكثر مما عرفته طيلة عمرها السابق، 

قال الزهري: فلما كانت الهدنة ووضعت ".. حقبل الصل أي طيلة عشرين عاما خلت

والتقوا فتفاوضوا في الحديث  ،هم بعضابعضُ  مَ لّـ كَ  ،الناس نَ الحرب أوزارها وأمِ 

م أحد في اإلسالم يعقل شيئا إال دخل فيه، ولقد دخل في تينك والمنازعة، فلم يكلا 

 .38"من كان دخل في اإلسالم قبل ذلك أو أكثر السنتين مثلُ 

والمصييلحة  :قييال العلميياءاإلمييام النييووي فييي شييرحه لصييحيح مسييلم: "قييال و

التيي  ،المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر مين ثمراتيه البياهرة وفوائيده المتظياهرة

وذلك أنهم  .كانت عاقبتها فتح مكة وإسالم أهلها كلها ودخول الناس في دين هللا أفواجا

قبل الصلح لم يكونيوا يختلطيون بالمسيلمين وال تتظياهر عنيدهم أميور النبيي صيلى هللا 

فلميا حصيل صيلح الحديبيية  .لمهيم بهيا مفصيلةعْ ون بمن يُ لُّ حُ ـوال يَ  ،عليه وسلم كما هي

وا بيأهلهم وحلُّي ،وذهيب المسيلمون إليى مكية ،وجاءوا إليى المدينية ،اختلطوا بالمسلمين

وسيمعوا مينهم أحيوال النبيي صيلى هللا علييه  م،هم ممن يستنصيحونهوأصدقائهم وغير

سين سييرته وحُ  ،ومعجزاته الظاهرة وأعالم نبوته المتظاهرة ،وسلم مفصلة بجزئياتها

حتيى  ،فماليت نفوسيهم إليى اإليميان .وعاينوا بأنفسيهم كثييرا مين ذليك ،وجميل طريقته

 ،صيلح الحديبيية وفيتح مكية فأسيلموا بيين ،بادر خليق مينهم إليى اإلسيالم قبيل فيتح مكية

لميا كيان قيد تمهيد  ،فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم .وازداد اآلخرون ميال إلى اإلسالم

لهم من الميل وكانت العيرب مين غيير قيريش فيي البيوادي ينتظيرون بإسيالمهم إسيالم 

 . 39..."فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي .قريش

 الميعالل الفاسي ومقصد السالم الع .3

نظرا لكونيه أكثير علمياء اإلسيالم  ،بهذه الفقرة عالل الفاسي لعالمةَ ا صتُ خصَ 

 ،عليى المسيلمين التحقيق واجبَ  اشرعي االسالم العالمي مقصد نكوب تصريحا وجزما

                                                             
 .الحرب وكتابة الشروطباب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل  ،صحيح البخاري - 37
 .(324 /3البن كثير ) ، من )البداية والنهاية(السيرة النبوية - 38
 . 140 /12صحيح مسلم بشرح النووي  - 39
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مقصااد اإلسااالم هااو الوصااول إلااى اتفاااق دولااي علااى تحااريم "متييى أمكيين ذلييك، وأن 

 .40"وإقرار السالم الحرب

حييق ) حديثييه عيين لحقييوق اإلنسييان فييي اإلسييالم، وضييمنفميين خييالل تناولييه 

ن باعتبار أن الحروب هيي أعظيم خطير عليى حيق الحيياة، وأ هذا، ، بسط رأيه(الحياة

 تحقيق السالم العالمي الشامل هو أعظم حف  لهذا الحق.

 من أدلته على هذا التوجه وهذا القصد:و

 المعروفيية آنييذاك وإلييى: أن اإلسييالم أبطييل مشييروعية جميييع الحييروب الهجومييية أوال

 اآلن:

 فالحرب التي تكون لتفوق شعب على آخر ممنوعة.

 ممنوعة. والنفوذ والتي تكون للسيطرة وتوسيع مناطق الحكم

 ممنوعة. والتفوق والحرب التي تكون في سبيل إظهار القوة

 وحروب الثارات واالنتقام ممنوعة.

 عة.والتي تكون الستعمار الشعوب واستغالل خيراتها ممنو

 وكل حرب هجومية كيفما كان نوعها على جماعة مسالمة ممنوعة.

 عة.والحرب التي تريد إكراه جماعة أو ملة على الخروج من دينها أو نظامها ممنو

ُل وإنمييا يبقييى مباحييا وبصييفة مؤقتيية، أي مييدة األمييد الضييروري إلقييرار السييلم، القتييا

ن مييوإكييراههم علييى الخييروج  السييتبعاد الفتنيية فييي العقيييدة، ومنييعِ اضييطهاد المييؤمنين

النصيير، بديينهم، فهيؤالء وحيدهم اليذين أذن هللا لهييم أن يقياتلوا بيأنهم ظلميوا، ووعيدهم 

للذين يرييدون اضيطهادهم، وحرصيا عليى أن  وردعا وفرض عليهم االستعداد إرهابا

 يكون ذلك اإلرهاب مانعا أعداَءهم من االعتداء عليهم.

سييها تصييبح ممنوعيية بمقتضييى نظييرة اإلسييالم : أن هييذه الحييرب المشييروعة نفوثانيييا 

 ومقاصده في ثالث حاالت:

الحالة األولى، فيما إذا اسيتنفدت أغراضيها وليم يبيق لهيا موجيب، بمعنيى أن الخطير  -

وقع دفعه، واالطمئنان على العقيدة أصبح أمرا ال شك فيه، فإنه ال يبقى للمسلمين حق 

رد االسيتعالء واالنتشياء بتيوالي النصير، أن يواصلوا القتال للتوسع أو االنتقام أو لمجي

                                                             
 .227مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ص - 40
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َ  وذلك ما يدل عليه قوله تعالى: }َوقَاتِلُوا ِ الاِذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َواَل تَْعتَدُوا إِنا للاا فِي َسبِيِل للاا

[، وهيذا ميا يعبير عنيه الفقهياء بيأن الجهياد ضيرورة 190اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَيِديَن{ ]البقيرة: 

هييي بمثابيية أكييل الميتيية الييذي يبيياح لميين اضييطر إليييه، ال يجييوز لييه أن تقييدر بقييدرها، ف

 يتجاوز به قدر الشبع واالطمئنان على النفس من الموت.

الحالة الثانية، فيما إذا أظهر المحاربون لنا رغبية فيي السيلم وعلمنيا أنهيم مخلصيون  -

يب لهيم في طلبهم ذلك، وليس هو منهم مجرد خدعة حربية، فإنه يجب علينا أن نسيتج

ونمسك عن القتال، ألنه ال يكيون ليه مبيرر شيرعي، وذليك قوليه تعيالى: }َوإِْن َجنَُحيوا 

ِ{ ]األنفال:  ْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكاْل َعلَى للاا  [.61ِللسا

أما الحالة الثالثة، فهي إذا ما قامت فيي العيالم دعيوة لتحيريم الحيرب جملية، واتفقيت  -

عامة مضمونة النفاذ، فإنه يجب علينا أن نكيون فيي مقدمية  الدول كلها بمقتضى أوفاق

المستجيبين لهذه اليدعوة، ويحيرم علينيا شيرعا اليدخول فيي حيرب كيفميا كيان نوعهيا، 

بشرط أن تكون هذه السلطة الدولية قادرة على حماية الطوائف واألدييان والجماعيات 

 بنفوذها من كل اضطهاد وإكراه.

 لة من عدة وجوه:ويستدل على مشروعية هذه الحا

 أَيَُّهاالاِذينَ  يَااألول: عموم الدعوة اإلسالمية للسالم، وهو ما تدل عليه اآلية الكريمة: } 

ْلِم َكافاةً{ ]البقرة:  [، وهي صريحة في أن مقصد اإلسالم هو 208آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الّسِ

 الوصول إلى هذا االتفاق الدولي العام على تحريم الحروب وإقرار السالم. 

يْلِم فَياْجنَْح لََهيا  الثاني: توجييه اآليية التيي سيبق ذكرهيا مين قبيل وهيي: }َوإِْن َجنَُحيوا ِللسا

ِ{ ]األنفيال: َوتَوَ  [. فهيي ترشيد إليى ضيرورة االسيتجابة للسيالم بمجيرد 61كاْل َعلَى للاا

ظهور الجنوح، أي الرغبة والميل عند األعداء، فأحرى إذا وقع االتفاق على ذلك بين 

 مختلف الدول.

 َميْن الثالث: أن هذا مما يدخل في عموم قوله تعالى: }اَل َخْيَر فِي َكثِير  ِمْن نَْجيَواهُْم إاِلا 

[، واالتحييياد فيييي 114أََميييَر بَِصيييدَقَة  أَْو َمْعيييُروف  أَْو إِْصييياَلح  بَيييْيَن الناييياِس{ ]النسييياء: 

اإلصالح العام بين النياس أوجيب مين األمير بيه، ال سييما إذا كيان االسيتعداد عاميا فيي 

 المجتمعات اإلنسانية كلها.

عمومته في الجاهليية حلفيا الرابع: ما روي من أن النبي صلى هللا عليه وسلم شهد مع 

، وكانيت «ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت له في اإلسيالم ألجبيت»قال عنه: 

غاية هذا الحلف هيي إنهياء الحيروب بيين القبائيل، واالتفياق عليى طريقية للصيلح عنيد 
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الضرورة، وذلك ما يدل عليى إعجابيه علييه السيالم بهيذا العميل واسيتعداده لالسيتجابة 

 بين الناس، ألن في ذلك ضمانا لألمن والهناء. يسلمبتعايش  ينادتلكل دعوة 

الفتنية  وإذ كان اإلسالم قد أباح القتال في حالة واحدة هي التيي ترميي إليى دفيع

ذا ليم عن العقيدة، فتلك ضرورة ال غنى عنهيا، ألن اليدعوة نفسيها ال يمكين أن تعييش إ

يهيا يارم أن يكونيوا أنصيارها وحوتتخذ وسيلة لحماية المؤمنين بهيا، اليذين ينتظير مينه

ة فيي والعاملين عليها. فلو تُيرك المسيلمون وغييرهم يُفتنيون عين ديينهم بيدعوى الرغبي

ى السالم النقرضت فكرة السالم نفسيها، وألصيبح مين الحيق لكيل فئية أن تفيتن األخير

آن رلييه القيععن دينها، كما كان العمل في الدنيا قبل نداء اإلسالم العام. وذليك ميا نبيه 

ينُ  ِ{  ُكلُّييحييين قييال: }َوقَيياتِلُوهُْم َحتاييى اَل تَُكييوَن فِتْنَييةٌ َويَُكييوَن الييدِّ [، أي 39األنفييال: ]هُ ِها

دينيه  قاتلوا المعتدين على الميؤمنين حتيى ال يبقيى هنياك مين يتجيرأ أن يفيتن أحيدا عين

 باإلكراه والضغط.

رورة حماييية العقيييدة ضييلوإذن فقييد دعييا اإلسييالم للسييالم، وحييرم الحييروب مطلقييا إال 

الدينييية، ومتييى أصييبحت الفتنيية غييير موجييودة، وذلييك بضييمان عييام لهييا، فإنييه ال يبقييى 

للحرب حق في الوجود، ألن الحياة اإلنسانية هي األولى بالبقاء، واألمن اإلنساني هيو 

 . 41أساس مقاصد اإلسالم لتمكين المكلفين من أداء واجبهم على هذه األرض.

 الشرعية منظومة المقاصدم في السال موقع .4

 ات الشريعةكليمن السلم الدخول في  -

لمي كلية العامة، سواء بوجهها السيال اياقضال إحدى قضية الحرب والسالم هي

معاركهيا بأجوائهيا ومتطلباتهيا واسيتعداداتها القبليية و ،لحروبافي أو بوجهها الحربي ؛

 حياالت الصيلح هيي عليى جمييع األصيعدة، وكيذلك كليية انعكاسياتو الفعلية، لهيا آثيار

 ،شياملة يةمدت وسادت، كان لها نتائج كلفأي الحالتين اعتُ والسلم واألمن واالستقرار. 

 كل جوانب الحياة البشرية وما يتصل بها.تصيب 

قييد تضييمنه ونبييه عليييه قولييه تبييارك  حييربسييلم واللقضييية االكلييي ل وهييذا البُعييد

ا }:وتعالى نُاوا اي ا أ يُّه  ين  آم  افَّاة  الَّاذ  اْلم  ك  . فاليدخول فيي [208{ ]البقيرة: ْدُخلُاوا ف اي الس  

 بمعنيى أن .األحيوالو المجياالت وفي كافة ولكافة الناس السلم مطلوب من كافة الناس

السيلم ميع  :السالم ينبغي أن يكون هيو المسيلك العيام فيي حيياة النياس كافية الدخول في

فييي الحييياة الزوجييية، والسييلم بييين الجيييران...  مالفطييرة، والسييلم بييين األقييارب، والسييل

يقوم  ، فنجد فيها مقصدا كلياإلى أن نصل إلى السالم في عالقات األمم والدول ،وهكذا

 . [13}َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا{ ]الحجرات: هو:و على السالم،
                                                             

 .231 – 227مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ص - 41
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 في ميزان المصالح والمفاسدالحرب  -

وفييي  ن الحييرب فييي أصييلهاأ، فييي ميين بنييي آدم نياثنيي أي  يختلييف يمكيين أن ال 

كالسيلم  -وبما أن الحيرب األوزار. منبع جمع الشرور وـوبال وشر، بل هي مَ  مجملها

عين  مسألة كلية، فإن األمر القرآني للمؤمنين باليدخول فيي السيلم كافية هيو نهيي لهيم -

نهي عن ضده، كما تقرر فاي علام  ءبالشيألن األمر ؛ كافة أيضا الحربالدخول في 

أن ندخل كلنا في السلم ما وجيدنا إليى ذليك سيبيال،  :فالواجب هووعليه،  .أصول الفقه

 وأن نهرب كلنا من القتال ما وجدنا إلى ذلك سبيال.

 وإذا كانت أعظم الكلييات المقاصيدية التيي اتفقيت عليهيا كلمية العلمياء، هيي أن

هيم إنميا ، بيل إن الرسيل كلا جلاا المصاالح ودرء المفاسادلالشريعة اإلسالمية جااءت 

ضيد ذليك  هييبعثوا بجليب المصيالح وتكثيرهيا، ودرء المفاسيد وتقليلهيا، فيإن الحيرب 

يلها. وهذا ميا عطالمصالح وت هدمتماما. فهي السبب األعظم لجلب المفاسد وتكثيرها و

وقيد تقيدم قريبيا  الحيرب مين أعظيم المفاسيد.يجعل و ،يجعل السالم من أعظم المقاصد

أنييه اعتبيير الحييروب هييي الخطيير األكبيير علييى حفيي  النفييوس،  ،عيين عييالل الفاسييي

 وبالمقابل يكون السالم هو الحصن األحصن لحفظها.

وخطر الحروب على الحياة وعلى حف  النفوس، ال ينحصر في القتل وإزهاق 

وتعطيل للكسب  من هالك األموال واألرزاق، ، بل أيضا فيما تجلبهفي القتال األرواح

 األمراض والمجاعات. تسبب في ومن واالسترزاق،

ومما يجب االنتباه إليه وتدبره، أن اآلية الكريمة التي تضمنت األمير باليدخول 

هلك الحرث يمن لشديد ال والوعيد تحذيرالب ومتصلة ، قد جاءت مسبوقةكافةً  في السلم

}َوِمَن النااِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاةِ وينشر الفساد في األرض، قال تعالى:  والنسل

َ َعلَى َما فِي قَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم َوإِذَا تَيَولاى َسيعَى فِيي اأْلَْرِض ِليُْفِسيدَ   الدُّْنيَا َويُْشِهدُ للاا

ثِْم فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالناسْ  ةُ بِياإْلِ َ أََخذَتْهُ اْلِعزا ُ اَل يُِحبُّ اْلفََسادَ َوإِذَا قِيَل لَهُ اتاِق للاا َل َوللاا

 ُ ِ َوللاا فََحْسييبُهُ َجَهييناُم َولَبِييئَْس اْلِمَهييادُ َوِمييَن النايياِس َمييْن يَْشييِري نَْفَسييهُ اْبتِغَيياَء َمْرَضيياِت للاا

ْلِم َكافاةً َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد يَا أَيُّهَ   .[208 - 204{ ]البقرة: ...ا الاِذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الّسِ

كل هذا النكير والوعيد في حق الشخص الواحد إذا اتسم بهذا السلوك   ا وقعفإذ

وهييي المحرقيية الكبييرى للحييرث والنسييل واألرواح  ،، فكيييف بييالحربالمييؤذي المفسييد

وأسلحة  أسلحة الدمار الشاملتحدث عن "ي اليوم العالم كيف وقد أصبحوواألموال؟! 

 "، التي تملكها صغار الدول فضال عن كبارها؟!الفناء الشامل

 قصيوى، تردد في اعتبار السلم ضرورة بشيريةدنى ال يبقى مجال أل ،فمن هنا

 ومصلحة حيوية كبرى.
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يياَلِف قُيَرْيش  إِياَلفِِهيْم  :نستحضير قيول هللا تبيارك وتعيالى أيضا وهنا ِرْحلَيةَ }إِلِ

 } ِذي أَْطعََمُهيْم ِميْن ُجيوع  َوآَمينَُهْم ِميْن َخيْوف 
ْيِف فَْليَْعبُدُوا َربا َهذَا اْلبَْيِت الا تَاِء َوالصا الّشِ

 . [4 - 1]قريش: 

فقييد جعييل سييبحانه األميين صيينوا للطعييام، مسيياويا لييه فييي األهمييية والضييرورة. 

  .فالسالم واألمان من ضرورات الحياة، كالطعام والشراب

 

 

 

 خاتمة

 :ال بد من مراعاتها روأم ثالثة وفيها التنبيه على

حين نتحدث عن كون اإلسالم قاصدا إلى إطفاء الحروب وإقامة : أننا هاأول

في فترة ما من فترات  قد يتحقق ويسود فإن السالم العالمي التامالسالم بين الناس، 

غلب حيث يبي، بتقريوهللا أعلم. وقد يتحقق ذلك بشكل  وقد ال يتحقق أبدا، التاريخ،

 يتم ، سرعان مافلتات عابرة في إال الحروب، حتى ال تقع دائرة تقلصتالسلم  و

ُ } :كما قال تعالى، ومعالجة أسبابها إطفاؤها ْرب  أ ْطف أ ه ا ّللاَّ ْلح  ا ل  ا أ ْوق ُدوا ن ار  { ُكلَّم 

 .[64]المائدة: 

إال  وهذا المسعى من وراء هذا المقصد اك، أو لم يتأتا وسواء كان هذا أو ذ

الجنوح  مجرد ، وتكثير السلم وضماناتها، وهو األقرب، فإنهاخفض الحروب وآفات

المتزايد إلى السلم، وتغليب منطق التفاهم والوفاق،  سيكون ربحا كبيرا وخيرا عميما 

مطابقة لقول علمائنا:  ، واألكثروتوقعا وهذه هي الحالة األكثر واقعيةللبشرية. 

بمعنى أن مقصد . "الرسل بعثت بجلا المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها"

، فبها "تكثير السلم وتقليل الحربإال إلى " عمليا إن لم يصل بناحتى  السالم التام

 ونعمت.

ال يمكن أن يحققه طرف  -وحتى السالم الثنائي  - السالم العالمي أن: هاثانيو

وااللتزام  المشترك ما يتحقق بالميل المتبادل والعزمواحد مهما تسامى وتسامح، وإن

فكون المسلمين مسالمين ملتزمين بالعدل واإلحسان، والبر واإلقساط، ليس  .المتساوي

لدى الطرف اآلخر، أو  بل ال بد من تحقق ذلك كافيا لتحقيق السالم واستدامته،
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 ،الح والمسالمة تستحضر الطرف المقابلولذلك نجد آيات التص األخرى.األطراف 

 وتشترط رغبته واستعداده: 

  :ْلِم فَاْجنَْح لََهِا{ ]األنفال  .[61}َوإِْن َجنَُحوا ِللسا

  :[7}فََما اْستَقَاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم{ ]التوبة. 

  لَكُْم َعلَْيِهْم ُ }فَإِِن اْعتََزلُوُكْم فَلَْم يُقَاتِلُوُكْم َوأَْلقَْوا إِلَْيُكُم السالََم فََما َجعََل للاا

 .[90َسبِياًل{ ]النساء: 

: أن السالم الحقيقي هو الذي يقوم على العدل وإعطاء كل ذي حق وثالثها

طُواف أ ْصل ُحوا }حقه، كما يشير إليه قوله سبحانه  أ ْقس  ا ب اْلع ْدل  و  { ]الحجرات: ب ْين ُهم 

9]. 

واالضطرار، فإنما هو حرب  واإلكراه أما السالم القائم على مجرد الغلبة 

 مؤجلة.

 دوان، ورزقنا نعمة السلم واألمان.وقانا هللا شر الحرب والع

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 م2018يونيه 16هـ/ 1439شوال 2 الرباط فيأحمد الريسوني، 
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