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وسلم عليه اهلل صلى -النبي حروب في اإلنسانية القيم  
شايب دليلة  

 كلية الشريعة واالقتصاد
 

 الملخص: 
تتناول هذه الدراسة بالبحث القيم اإلنسانية يف حروب النيب _صلى اهلل عليه وسلم_ واملتمثلة يف مراعاة 

االعتداء على املدنيني، باإلضافة  العدل يف التعامل مع األعداء، وذلك بعدم جتاوز احلد يف العقاب وعدم
إىل مبدأ الرمحة والفضيلة وذلك بالنهي عن االنتقام و التمثيل جبثث األعداء، واستخدام أسلحة فتاكة 

 تقضي على اإلنسان واحليوان والنبات.
 كما تعكف الدراسة على بيان إنسانية النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حقن دماء األعداء بإعالهنم الدخول

يف اإلسالم وعرض األمان،وكذا النهي عن القتل باجلوع والعطش، وترك جثث األعداء دون مواراهتا يف 
الرتاب وأخريا تعامله صلى اهلل عليه وسلم مع األسرى مببدأ حسن املعاملة،و احرتام املشاعر اإلنسانية هلم 

 ييز بني أسري وآخر.وتوفري احلاجيات الضرورية من مأكل وملبس وإيواء وحاجات صحية دون مت

This study searches the human values in the prophet Mohammed (Peace be 
upon him) war’s, values shown in justice when dealing with enemies by 
never crossing the line when punishing and no attacking of the civilians. In 
addition to this compassion and virtue when he forbids revenge, abusing 
enemy soldier’s corpses, and the use of lethal weapons that eliminated the 
existing life of humans, animals and plants.  
This study also shows the prophet’s(Peace be upon him) humanity by saving 
the lives of his enemies in offering them safety by joining Islam. As well as 
forbidding killing with hunger and thirst, and shows that the prophet (peace 
be upon him) had honored his enemies dead’s by never living anyone 
unburied. 
Finally his treatment of the prisoners by accommodating them, respecting 
their humanity and their feelings, and providing them with all their 
necessities from food, clothes, housing and medical services without any 
discrimination between them.   
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  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة: 
الناس ويف لقد سجل التاريخ من خالل حياة احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وتعامله مع        

 العالقات أسست التعامل وآدابشىت امليادين بطريقة فذة وسنة مطهرة أعطت لنا كنوزا هائلة من فنون 
صلى اهلل عليه وسلم -يب الن  بث ثأالكرمي حيث أروع ما فيها العدالة السمحة اليت حتدث عنها القرآن ،لقيم 

يف كتاب اهلل تعاىل ليس ضربا من اخليال  تسريته العطرة أن االلتزام بالقواعد اإلسالمية املثالية اليت وردب -
  .ذلكبث التاريخ إمكانية حتقق ثأ وإمنا ،الفحشإىل عامل مثايل خال من الشر و  حتتاجهنا أأو 

  تعد والضوابط اليت  سبقاإهنا قواعد واقعية حددت فيها وقائع السنة املشرفة ووضعت القو  والسبب      
بث احلبيب أث لقد،اإلنسانية إهدار الكرامة  اإلنسان وعدملشعار حقوق  هلمحكل تقنني يدعى اآلن 

ظم من نو  يا هاحيأن  صلى اهلل عليه وسلماستطاع حبيبنا  كمااملصطفى إمكانية تطبيق هذه القواعد املثالية  
 صدقتلقد  ،إهليكانت ترمجة صادقة لكل أمر   -صلى اهلل عليه وسلم-خالهلا حياة البشر كيف ال وحياته

 .1"خلقه القرآن :"كان عليه الصالة والسالم وصفهملا قالت يف  -رضي اهلل عنها-أمنا عائشة
 

 اإلنسان في التطور اإلسالمي:
ا خامتة للرساالت السابقة هلا، صاحلة للتطبيق يف كل عصر ويف  اإلسالمية أهن  إن  أهم ما ميي ز الشريعة       

. لقد جاءت عليها إىل أن يرث اهلل األرض وما -صلى اهلل عليه وسلم-كل زمان من عهد رسول اهلل
مببادئ وقواعد تنظم السلوك اإلنساين سواء يف عالقة األفراد باحلق تبارك وتعاىل، أو يف عالقة األفراد 
بعضهم ببعض، أو يف عالقة احلاكم باحملكومني، أو يف عالقة الدولة اإلسالمية بغريها من الدول يف السلم 

 و احلرب 
اإلنسان  اس مجيعا، باعتبارمن املبادئ السامية اليت أرستها الشريعة اإلسالمية مبدأ املساواة بني الن   و     

يف ميزان اخلالق بشيء ا يتفاضل البشر وال نسب، وإمن  مال  مييزه عن سائر أفراد جنسه جاه وال بشرا ال
جلي يف نصوص القرآن الكرمي وأحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم. و واحد هو تقوى اهلل. وهذا واضح 

تَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد يَاأَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِ قال تعاىل:﴿ 
يا أيها الن اس، )قول:ي، ويؤكد ذلك احلبيب املصطفى يف حجة الوداع ف2﴾اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي  

                                                           

 .315/ 1 الليل صالة جامع: باب وقصرها املسافرين صالة: كتاب يف مسلم رواه احلديث -1 
15سورة احلجرات، اآلية -  2  



 
 
 

3 
 

ربكم واحد، وإن  أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تراب، ليس لعريب على عجمي، وال لعجمي على  إن  
 .1(بالتقوى محر على أبيض، وال ألبيض على أمحر فضل إال  عريب، وال أل

ل اجلميع من أصناف الطيبات وفض   مسلمهم ورزقوجل البشر مسلمهم وغري  م اهلل عزلقد كر         
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُهْم  فقال تعاىل:﴿ األجناساجلنس البشري على غريه من 

 . 2﴾ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل 
اس مجيعا وال الن  مع  -صلى اهلل عليه وسلم-هذه الرؤية هي املنطق الذي تعامل به رسول اهلل فكانت       

 ريعة باالحرتام والتقدير والرمحة والرأفة للبشر مجيعا حىت احملاربني لإلسالم.لت نصوص الش  فو فقد حر غ
و التعدي على ألمها ظ إهانتها أووز جتيتعامل مع نفوس بشرية مكرمة،ال  صلى اهلل عليه وسلمكان ف

صلى اهلل عليه -الكرمي وكذلك يف حياة الرسول وهذا واضح يف آيات القران،التقليل من شأهنا  أوحقوقها 
َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم  ﴿قال تعاىل: ،عنه يالظلم ِمنوع ومنه.كما أن 3-وسلم

َنا ِهَا وََكَفى بَِنا َحاسِ  فس وهذا  بالن  عب  فاملوىل تعاىل 4﴾ِبنيَ نَ ْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن ِمثْ َقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَ ي ْ
مه كذلك حر   وعال جل  تعاىل عن نفسه  همحر   كما،و املؤمنة فس املؤمنة وغري الكالم مطلق تدخل فيه الن  

يا عبادي " ه قال:ن  أعن ربه  -صلى اهلل عليه وسلم -يبعن الن   القدسي،جاء يف احلديث مجيعا على البشر
 .   5"ملواانفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظ لى حرمت الظلم عإين  

َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ  ﴿ قال تعاىل: ،الشريعة من كل ألوان االعتداء كما حذرت      
 .6﴾َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن  

 ةعليه الصال املسلمني، عل مهمأعطى صلى اهلل عليه وسلم يف حياته أروع املواقف يف نفوس  و       
فقيل:  مرت به جنازة فقام هلا-صلى اهلل عليه وسلم -ه ن  أ الرمحة واالحرتام لكل نفس إنسانية حىت   والسالم

 .7ه يهودي، فقال: "أليست نفسا"إن  

                                                           
 ه،ت:1551بريوت،  -دار املعرفة  ، 6/325،باب املناقب، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين،  - 1

 حممد فؤاد عبد الباقي
57سورة اإلسراء، اآلية  -  2 
57م،ص2717، سنة1 د/ راغب السرجاين، أحالق احلروب يف السنة النبوية، مؤسسة إقرأ،ط: -  3 
75سورة األنبياء، اآلية  -  4 
 بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب  ،1117/ 7أخرجه مسلم، كتاب الب والصلة،باب حترمي الظلم، - 5

 6 131سورة األنعام، اآلية  - 
2/661رواه مسلم، كتاب اجلنائز، باب القيام للجنائز،  -  7 
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سبيل اهلل وفتنة املسلمني عن دينهم مل يورث يف قلب رسول اهلل إن التاريخ الطويل من الصد عن        
م مرضى على العكس متاما شعر أهن   بليف الكيد والتنكيل  صلى اهلل عليه وسلم شعورا باالنتقام أو رغبة

 حيتاجون إىل طبيب أو حيارى حيتاجون إىل دليل.
احلديث عن القيم اإلنسانية  يف احلروب يعِن عند الكثريين احلديث عن املتناقضات، فاحلرب عنوان و        

أن نتحدث عن األخالق  عمومااخلراب والدمار وصورة كبرية من صور االستبداد والظلم، لذلك ال يُتخيل 
يف التاريخ والواقع  وحنن نتناول موضوع احلروب، وهذا املنطق مقبول جدا عند احلديث عن معظم احلروب

وعند احلديث عن معظم القادة يف العامل، لكن احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحروبه شيء 
و قبل  ىحىت يف ساح الوغ الدماء وحقنهاكان يسعى إىل جتنب إراقة   صلى اهلل عليه وسلمبل جنده  خمتلف

ن يدعو عدوه قبل القتال أ سريته مريأ يأمر عليه وسلمصلى اهلل وكان  :)قال ابن القيم،املعركة الدخول يف 
نصيب  يءليس هلم يف الفراب املسلمني كأع دون اهلجرة، و يكونون اإلسالمإىل  أوواهلجرة  لإلسالمإما 

 .1 (لهمتال استعان باهلل و قاال منهم و بقجابوا إليه أو بذل اجلزية فإن هم أ
 إنسانيةما يرائعة وق أخالقايف احلروب واملعارك  -الصالة والسالمعليه -سرية املصطفىت وضحأوقد        

 وأكدها ،يف حياته تطبيقا عمليا  عليه الصالة والسالمالقيم اليت طبقها  اعتبار ،هاتهوكل  رفاقت كل تصو 
هلا عرف التاريخ  سس ماأت بذلك قواعد و سر أو اليت  اإلسالميةصحابه من بعده من خالل الفتوحات أ

 هاته القيم يف: تمتثل -لى اهلل عليه وسلمص-ة حممدوأميل جبعد  والقبل  مةأ هاتوما طبق ،  مثال

 مراعاة العدل عند التعامل مع األعداء: -1
مكان و بالنسبة لكل  ،نإنسا و على كل حنيطبق يف كل ينمر عام أ اإلسالممر بالعدل يف ألن اإ       
ن كان مثة إتقوم على حتقيق العدالة واعتبار الناس مجيعا سواء، و  اإلسالمنسانية يف إفكل عالقة  لذلك

سبحانه مع الكتاب لتستقيم شؤون نزله اهلل أوالعدل هو امليزان الذي  ،تفاضل فالتقوى والعمل الصاحل
طبق  ا تال تعرف متييزا يستند إىل الدين أو اجلنس أو اللون أو القرابة، ذلك أهن   ،فالعدالة يف اإلسالم2اإلنسان

لذلك مل يكن العدل يف احلرب ، 3كما جيب حىت ولو كانت يف صاحل العدو وحىت لو عاىن منها القريب
صلى اهلل عليه –عند التعامل مع العدو إال خلقا من األخالق املندثرة بني البشر مجيعا حىت جاء رسول اهلل 

وال  إذا انتصرت على عدوها تستبيحهوأعاد هلذا اخللق احلياة مرة أخرى، فقد كانت األمم األخرى  -وسلم

                                                           

17/ 5ابن القيم، زاد املعاد، -  1 
1/221عبد السالم أبو الفضل،عناية القرآن حبقوق اإلنسان، د/ زينب -  2 
151،ص2771العربية،ط سنة ،دار النهضة د/ أمحد أبو الوفا، أخالقيات احلرب يف السرية النبوية -  3 
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تبقي له كرامة بل تعتبه يف عداد البشر ذوي احلقوق وحىت قبل احلرب كانوا يقومون مبفاجأة عدوهم دون 
 إنذار.  أوإعالن 
فلما جاء اإلسالم شرع الدعوة قبل احلرب كما شرع من النظم ما يتفق مع مسوه ومساحته وسن من        

تنفيذا للعدل الذي أمر اهلل به،  ،لتخفيف من ويالت احلروب وحيصرها يف أضيق نطاقالقوانني ما يكفل ا
قال 1فقد حذر القرآن الكرمي املسلمني من أن يتدافعوا وراء مشاعر الكراهية العمياء فيظلموا أعداءهم

َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا  ُكونُوا قَ وَّاِمنَي لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسطِ  يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا تعاىل:﴿
َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم أَْن وقال كذلك:﴿  2﴾ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلوَن 

ْثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا اللََّه َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َأْن تَ ْعَتُدوا َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ 
" أي ال اَل جَيْرَِمنَُّكْم : وقال أبو عبيدة والفراء: معىن" يف تفسريه  . نقل القرطيب 3﴾ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب 

كافر ال كفر ال  كما دلت اآلية على أن  .يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا احلق إىل الباطل، والعدل إىل الظلم،
لنا أن نقتلهم هم غري جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغٌمونا بذلك فليس  مينع من العدل  معه وأن املثلة

عتب من يبالعدالة حىت مع أعدائه وخمالفيه  االلتزامو تقرير اإلسالم ، 4مبثلة قصدا فيصال الغم واحلزن إليهم
املزايا األساسية للنظرية اإلسالمية يف خصوص كيفية معاملة األعداء وهو أمر قلما يتوافر) بل غري مطبق( 

 . 5على الصعيد الدويل املعاصر
 االعتداء على المدنيين:عدم  – 2

إن حرب اإلسالم ال تتجه إىل الشعوب فتبيدها وال تقصد احلضارات اليت أجهد اإلنسان نفسه        
فتمحو وجودها مستبيحة يف ذلك كل احلرمات منتهكة كل القيم  أزمانا طويلة يف إقامتها ورفع شأهنا

القوات املسيطرة اليت تدافع عن الباطل وتسند  ا هي حرب معا ليست حربا مع الشعوب وإمن  اإلنسانية ألهن  
من قاتل بالفعل أو ساهم  الداعني إليه ، هلذا جعل األساس يف حروبه أن يكون يف امليدان وال يقتل فيه إال  

من الشيوخ  جيوز أن تتعدى احلرب إىل املدنيني الذين ال يشرتكون فيها لذلك ال ،6تدبري وأ برأيمبال أو 
ل والعجزة والعباد املنقطعني للعبادة والعلماء املنقطعني للعلم واخلدم الذين ال ميلكون من والنساء واألطفا

                                                           

17 مرجع سابق،صأخالق احلروب يف السنة النبوية، - 1 
1سورة املائدة، اآلية  -  2 
2سورة املائدة، اآلية  -  3 
 6/73،أمحد البدوين وإبراهيم أطفيشت: م،1167،سنة2دار الكتب املصرية،القاهرة،ط:اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، - 4

111 مرجع سابق،صأخالقيات احلرب يف السرية النبوية، -  5 
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والذي يرفع أعداد القتلى يف احلروب احلديثة ليس أعداد اجلنود القتلى ولكن_يف .1أمر أنفسهم شيئا
ن من عدله صلى اهلل ميلكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم، هلذا كا العموم_ أعداد الضحايا املدنيني الذين ال

قتل املدنيني الذين ال يشاركون يف احلرب يعليه وسلم يف احلروب أنه كان يقتصر على قتل احملاربني وال 
قوق ولكن هيهات هيهات ملا يعيشه العامل اليوم وخصوصا العامل اإلسالمي وتلك االنتهاكات حل.2والقتال

   املدنيني وقتلهم بأعداد مرعبة....
عندما  -رضي اهلل عنه -عبد الرمحن بن عوفلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وصيةذلك  مثال       

أغزوا مجيعا يف )للهجرة إىل قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة اجلندل فقال له:  ستأرسله يف شعبان سنة 
اهلل وسرية نبيه  دا فهذا عهدسبيل اهلل فقاتلوا من كفر باهلل وال تغل وا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا ولي

إذا بعث جيوشه -صلى اهلل عليه وسلم–قال: كان رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-وعن ابن عباس . 3(فيكم
قال: أخرجوا باسم اهلل تقاتلون يف سبيل اهلل من كفر باهلل، ال تغدروا وال تغل وا وال متث لوا وال تقتلوا الولدان 

. وكذلك كانت الوصية للجيش املتجه إىل معركة مؤتة  أوصاهم عليه الصالة  4وال أصحاب الصوامع
اغزوا وال تغل وا وال تغدروا وال متثلوا وال  باهللوالسالم فقال:" اغزوا باسم اهلل يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر 

 5تقتلوا وليدا أو امرأة وال كبريا فانيا وال منعزال بصومعة
عن قتل الطوائف ليس يف طاقتها االشرتاك يف احلرب أو أهنا مغلوبة على أمرها ال  فالتصريح بالنهي       

 تستطيع التحول عما أريد هلا وهذه الطوائف هي:
يب صلى اهلل عليه وسلم خرج مع أحد أصحابه يف إحدى الغزوات فرأى امرأة الن   روي أن   النساء: -أ 

ما كانت هذه ): سلمالوليد فقال صلى اهلل عليه و مقتولة أصابت املقدمة وكان على رأسها خالد بن 
يب صلى اهلل عليه وسلم ، هنى الن   6قل خلالد:" اليقتلن امرأة وال عسيفا" :ْث بعث رجال خلالد وقال (لتقاتل

فإن جاوزت املرأة طبيعتها وباشرت القتال أو تصدت  عن قتل النساء لضعفهن وألن القتال ليس من شأهنن
يب صلى اهلل عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنني فقال: "من قتل الن   وروي كذلك أن  ، 7إليه جاز قتلها

                                                           

1/131، دار الكتب العلمية، 2777ابن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ت: حممد الشباوي، ط  -  1 
 2 13أخالق احلروب يف السنة النبوية،ص - 
،قال الذهيب يف التلخيص: صحيح1625رواه احلاكم،حديث رقم  -  3 
2521رواه اإلمام أمحد يف مسنده، حديث رقم  -  4 
رواه مسلم دون ذكر قصة أهل مؤتة يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم  -1

  5/1535بآداب الغزو وغريها، 
 5/35، حممد حميي الدين عبد احلميدرواه أبو داوود، كتاب اجلهاد، باب يف قتل النساء،املكتبة العصرية، بريوت،ت:  - 6
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رسول اهلل، غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت اهلزمية فينا أهوت إىل قائم سيفي  هذه؟" فقال رجل: أنا يا
 . 1فلم ينكر عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذلك ،لتقتلِن فقتلتها

هانة نساء إواجلدير بالذكر أنه مل تثبت حالة واحدة الغتصاب امرأة من جيش العدو، وال تعمد        
وليقارن أي حملل للتاريخ هذه املواقف مبا تفعله اجليوش القدمية واحلديثة عند التمكن من  الدولة املعادية،

 نساء األعداء.....
سئل ابن ،سلم: أنه اليقتل أبدا األطفال يف معاركهالقاعدة العامة يف حروبه صلى اهلل عليه و  الصبيان:–ب 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يقتلهم وأنت فال  عن قتل الولدان فقال: "إن  -رضي اهلل عنه -عباس
ومن املستحيل أن يعلم أحد ما 2تقتلهم إال أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغالم الذي قتله

 هي التام عن قتل الولدان.وهذا يعِن الن  ، - عليه السالم-علمه اخلضر
 وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيرص على أن يوصي قادة اجلند بالتقوى ومراقبة اهلل عز وجل       

ليدفعه إىل االلتزام بأخالق احلروب ، وبالرمحة يف املعامالت حىت يف غياب الرقابة البشرية عليه ومل يكن 
 .3ر أوامر مباشرة بتجنب قتل الولدانيكتفي بذلك بل كان يأم

إىل  مليدفعه يف احلرب(الذرية  ال تقتلوا )النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:  روى األسود بن سريع أن          
،فقالوا: )أوليس هم أوالد املشركني؟(، فقال: )أوليس خياركم أوالد االلتزام بأخالق احلروب  وبالرمحة 

 .4املشركني(
بعض األطفال فوقف يصيح  غضب صلى اهلل عليه وسلم أشد الغضب ملا علم أن جنده قتلوا وقد        

ما بال أقوام جاوز هم القتل حىت قتلوا الذرية ن أال التقتلوا الذرية، أال التقتلوا الذرية أال )فيهم قائال: 
وزر غريهم، وحرب اإلسالم فال جيوز أن حتملهم  األطفالذلك أن االعتداء ال يتصور من  5(التقتلوا الذرية

ليست لإلفناء واإلبادة حىت يكون قتل هؤالء غرضا هلا، وألن يف استبقائهم انتفاعا هم إما بالرق أو بالفداء 
يب صلى اهلل عليه وسلم ال يكتفي بفصل ملف األطفال عن قضية آبائهم ،والن   6فيمن جيوز أن يفادى به

                                                           

الشوكاين، نيل األوطار شرح منتقى األخبارمن أحاديث سيداألخيار، باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ  -1 
 1/37الفاين بالقتل ، إدارة الطباعة املنريية،

5/1773، مسلم ،كتاب اجلهاد والسري،باب النساء الغازياترواه  -  2 
 3             1/576م، دار إحياء الرتاث العريب،ت: علي شريي،1111،سنة 1ابن كثري، البداية والنهاية،ط  - 
الشوكاين، نيل األوطار،كتاب اجلهاد والسري، باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاين بالقتل،  - 4
5/211 
3/117النسائي، سنن النسائي،باب الوتر بتسع، -  5  
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قدرهم ليستدر  رمحة جنوده عليهم، فيذكر أن عظماء املسلمني ما كانوا املشركني املقاتلني، بل إنه يرفع من 
 ؟ إال أوالد مشركني وإال فمن هم آباء عمر وخالد و حذيفة وعكرمة وغريهم

بل كان رسول اهلل يتجاوز الرمحة بعموم الغلمان والصغار إىل أولئك الذين أتوا حلرب املسلمني أو       
رغم أن تلك املعاونة هي من صميم أعمال احلرب، لكنه كان يرحم طفولتهم ملعاونة ساداهتم يف احلرب، 

بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفرا من أصحابة إىل ماء بدر  وهذا ما حدث يف غزوة بدر ملا
يلتمسون اخلب عليه فأصابوا غالمني لقريش فأتوا هما فسألومها ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم يصلي 

فكره القوم خبمها ورجوا أن يكونا أليب سفيان فضربومها  .اال: حنن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من املاءفق
إذا  )فقاال: حنن أليب سفيان فرتكومها، وركع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسجد سجدتيه، ْث سلم وقال:

، ْث خاطب الغالمني بلني ورفق قائال يش"ر وإذا كذباكم تركتمومها صدقا واهلل إهنما لق ضربتمومهاصدقاكم 
 .1(هلما: "أخباين عن قريش

فمن رآه أنبت قتله، ومن مل يف املقاتلة يقول ابن القيم:) كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينظر        
 . 2ينبت استحياه

من ينظر إىل هذه الصور النبيلة حفظ طفولة الصغار ْث يقارن بينها وبني ما حيدث يف زماننا من  إن          
، حكاما وحمكومني، وما حال أطفال سوريا ببعيد، قتلوا بالسالح، قتلوا خنقا انتهاك صارخ للطفولة

ع والقتال داخلي ، والبلد باستعمال الغازات السامة ،قتلوا.... والسؤال املطروح من قتلهم؟ وما ذنبهم؟ النزا 
حكامه مسلمون فكيف نفسر هذه االعتداءات وتلك اجملازو الدامية اليت ترتكب يوميا ضد أطفال ونساء 
أبرياء . أين القيم اإلنسانية واألخالق اإلسالمية اليت تتغىن الدول العربية بانتمائها للعامل اإلسالمي وهي 

 .تقت ل شعوها؟ 
 عن قتلهم ىوكان ينه ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيرتم الشيوخ وجيلهمكان رسول   الشيوخ: –ج 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ينصح جيشه عندما خرج  أن   -رضي اهلل عنه–روي عن أنس  
انطلقوا باسم اهلل وعلى ملة رسول اهلل ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال صغريا وال امرأة، وال تغل وا  )للقتال:

، فأي إنسانية هذه اليت حتث على التعامل  3(وُضُموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن اهلل حيب احملسنني
 .عليه أفضل الصالة والتسليم هذا خلق من أدبه القرآن خلق سيد املرسلني ،باإلحسان يف ساحات القتال

                                                           

615-1/616،ابن هشام، السرية النبوية،ط املكتبة التوفيقية، القاهرة،ت:حممد فهمي السرجاين،5/217البداية والنهاية،  -  1 
5/17ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد،ط دار الكتب العلمية،ت:مصطفى عطا، -  2 
2617رواه أبو داوود، كتاب اجلهاد،باب يف دعاء العدو، -  3 
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إىل الشام فخرج ميشي مع يزيد بن أيب سفيان وكان يزيد أحد وعن حيي بن سعيد أن أبا بكر بعث جيوشا 
 1أمراء اجليش فقال له:) إين موصيك بعشر خالل منها: ال تقتل امرأة وال صبيا وال أكب هرما(

وال مضرة للمسلمني، أما إذا كان فيهم نفع هلم ولو وهذا التسامح للشيوخ إذا مل يكن فيهم نفع للكفار 
بالرأي جاز قتلهم ألهنم حينئذ يكونون أشد خطرا من املقاتلني يف امليدان، وهذا جممل ما روى الرتمذي أن 

يفسر قبوله صلى اهلل ، وهذا  2النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"اقتلوا شيوخ املشركني واستحيوا شرخهم"
وُه ُدرَْيَد ْبَن الصِّمَِّة يَ ْوَم ُحنَ نْيٍ وََكاَن اْبَن ِماَئٍة َوِستِّنَي َسَنٍة َوَقْد َذَهَب َبَصرُُه َوَلِكن َُّهْم َأْحَضرُ عليه وسلم لقتل 

ه كان من أصحاب الرأي واملشورة واخلبة يف القتال، وكان يدل املشركني على اخلطط ألن   لَِيْسَتِعيُنوا ِبرَأْيِهِ 
 لمني .املناسبة حلرب املس

هذه الطائفة قد انقطعت للعبادة فهي غري مشرتكة يف القتال ولو   إن   رجال الدين والمتفرغين للعبادة: -د
مقاتلة، قد رمحهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأمر بعدم التعرض هلم بسوء على الرغم من كانت دولتهم 

معرفتهم مبحمد صلى اهلل عليه وسلم وعلمهم  بنبوته، ورغم ذلك مل يتخذ من ذلك مبر إليذائهم وهذا 
وسلم لنصارى من رقة إنسانيته وكمال رمحته صلى اهلل عليه وسلم  ، وقد أقر رسول اهلل صلى اهلل عليه 

..ولنجران وحاشيتها جوار اهلل، وذمة حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على )جنران هذا احلق فقال: 
 .3أمواهلم ومل تهم وبَِيِعِهم...وكل ما حتت أيديهم من قليل أو كثري

أنفسهم يف وسوف مترون بأقوام قد فرغوا وقد أوصى سيدنا أبا بكر أسامة بن زيد فقال له: )        
 4الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، فإن شاركوا يف احلرب برأي أو تدبري قتلوا(

نفسهم اندفع أإذا غلقوا الباب عن حيث احملاربة ف إن املبيح للقتل شرهم من جاء يف السري الكبري:       
فهم حماربون تسبيبا ،فأما إذا كان هلم رأي يف احلرب وهم يصدرون عن رأيهم أو تسبيباشرهم مباشرة 

 .5(فيقتلون
مقصورة على  ألهنم أجراء الحياربون واحلرب 6(التقتلوا ذرية وال عسيفا )جاء يف احلديث: العسفاء:  –ه 

م مستضعفون من يقاتل ألهنا حرب إسالمية هدفها دفع الشر والفساد ال الفتك واالنتقام، وألهنم قو 
                                                           

الشوكاين، نيل األوطار،كتاب اجلهاد والسري، باب الكف عن املثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إال حلاجة أو  - 1
  1/31حة،مصل

،قال األلباين : ضعيف5/5سنن أيب داود، كتاب اجلهاد، باب قتل النساء، -  2 
3/713م،دار الكتب العلمية، ت:عبد املعطي قلعجي، 1113البيهقي، دالئل النبوة، باب وفد جنران،ط،سنة -  3  
163موطأ اإلمام مالك رواية حيي بن حيي الليثي،   -  4 
7/111شرح السري الكبري،  -  5  
سبق خترجيه -  6  
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يعملون حتت سيطرة الرؤساء الظاملني، فهم فريسة الظلم واالستبداد فال يصح أن يكونوا وقودا حلرب 
 ارض وبناء العمران وإقامة دعائمهوأيضا هم قوم عكفوا على زراعة األ جناهتايكتوون بنارها وليسوا من 

رضي  -لذلك يقول سيدنا عمر،إلسالم إمنا جاء ليعمر األرض وحيي مواهتا ال ليكون أداة هدم وختريب وا
 .1: )اتقوا اهلل يف الفالحني الذين ال ينصبون لكم احلرب(-اهلل عنه

 
 عدم تجاوز الحد في العقاب: –5

 ايعتب طول العداء مبر قيمة إنسانية أخرى تضاف إىل قيم احلبيب املصطفى يف احلروب حبيث ال        
وليست اجلرمية مبرة للتجاوز يف العقاب، مع العلم أن مبدأ املعاملة باملثل وعدم جتاوز احلد من  ،للظلم 

}َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا املبادئ الكلية اليت قررها وأكدها اإلسالم,يقول تعاىل مؤكدا هذا املبدأ:﴿ 
  َوِإْن َعاقَ ْبُتمْ  :﴿جل شأنهوقال  2﴾َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنَي  

ٌر لِلصَّاِبرِيَن فَ َعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئْن َصبَ ْرُُتْ هَلَُو خَ   .3﴾ي ْ
 4﴾ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن :﴿ جل  ذكرهوقال 

يب صلى اهلل عليه وسلم ليأتيه خبب قريش كذلك ما حدث يف سرية عبد اهلل بن جحش حينما أرسله الن  
كانا يتعقبان بعريا هلما فتخلفا يف طلبه ومل يلحقا وكان معه فيها سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان اللذان  

بالسرية، فمرت بالسرية عري قريش وتقاتل القوم فأسر املسلمون أسريين والعري، وقدم ابن جحش بالعري 
يب صلى اهلل عليه وسلم فبعثت قريش فداء األسريين فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ال واألسريين إىل الن  
فإنا خنشاكم عليهما فإن تقتلومها نقتل صاحبيكم،  -يعِن سعد وعتبة-يقدم صاحبانا نفديكمومها حىت

. ومن هنا يتضح لنا أن املعاملة باملثل  5فقدم سعد وعتبة فأفدامها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منهم
 ومن حيث الكيفية . حيكمها يف السرية النبوية أمور ثالثة يف االبتداء ويف االنتهاء

خرين بنوع من املعاملة غري املشروعة اليت قد تستوجب آلابتداء: مبعىن أنه ال جيوز للمسلمني معاملة ا       
 ردهم باملثل.
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ه إذا ارتكب اآلخرون أشياء غري مشروعة فيمكن الرد عليهم باملثل يف حدود الفضيلة انتهاء: مبعىن أن         
ؤدي اللجوء إىل املعاملة باملثل إىل انتهاك حق آخر حتميه الشريعة ومع مراعاة التقوى، وبالتايل ال جيوز أن ي

 طى للرهائن.عْ ذي أُ مثال أو األمن ال اإلسالمية نفسها كاحلق يف احلياة
ا يقابله مبثله ال أكثر ولكن ميكن أن من حيث الكيفية: جيب أال يتجاوز الرد االعتداء الواقع وإمن          

 . 1مبدأ التناسب اسمحاليا حتت  يكون أقل، وهذا هو املعروف
 
 مبدأ الرحمة في حروب النبي صلى اهلل عليه وسلم: – 4

يف قوله صلى اهلل عليه  أكدت السرية النبوية على التوفيق بني االعتبارات احلربية واالعتبارات اإلنسانية
لذلك جند أن أخالقيات احلرب يف السرية النبوية أساسها املكني  2وسلم: " أنا نيب املرمحة أنا نيب امللحمة"

 فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت هَلُمْ  يب صلى اهلل عليه وسلم وهي الرمحة بدليل قوله تعاىل:﴿يف طبيعة إرسال الن  
ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم ﴾  َوَلوُْكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلب   ، وكذلك قوله جل شأنه:3اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ

 .4﴾َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َماَعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم  ﴿ ِِ 
الرفق يف احلرب أرق أنواع و  عظم الرمحاتأه وسلم بنفسه على أن لديه صلى اهلل علي الن يبفعال لقد برهن 

 منها:
 . 5عدم املثلة –أ 

 .عدم االنتقام وعدم استخدام األسلحة اليت تسبب أوجه معاناة غري مفيدة –ب 
 . عدم االعتداء على غري املقاتلني –ج 

قاعدة العدالة اليت أمر اإلسالم بتطبيقها حىت مع من يبغضه املسلمون، واإلسالم هذا ال  أساس ذلك       
قاعدة "ويل للمغلوب" اليت طبقتها كثري من الدول واألمم بل يقرر قاعدة عكسية وهي "رمحة يتبىن أبدا 

قريش فقال  وعفو عن املغلوب" وهذا ما جتلى من فعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم حينما انتصر على
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هلم:"ما تظنون أين فاعل بكم؟" قالوا : أخ كرمي وابن أخ كرمي، فقال: أقول لكم ما قال أخي يوسف 
 .2فأنتم الطلقاء" اذهبوا 1﴾قَاَل اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اللَُّه َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّامِحِنَي إلخوته:﴿ 

يدرك وحبق البعد احلقيقي واجلفاء الروحي املوجود بني قادة ، املتتبع لسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم إن 
وشعوب الدول اإلسالمية  والقيم واألخالق النبيلة اليت سطرهتا الشريعة اإلسالمية بأحرف من ذهب، 

 أدىن شفقة بإخواهنم . غابت الرمخة والشفقة عن نزاعات املسلمني يقتلون ويذحبون بعضهم بعضا دون
وحال ليبيا الشقيقة  مصرحال إن أحداثا كثرية مرت بالعامل اإلسالمي تركت الكثري الكثري من املبهمات 

 وو...خري دليل على ذلك .
 
 القيمة اإلنسانية في التعامل مع قتلى األعداء:– 3

فقد هنى  وعلى مشاعر ذويهملقد ظهرت رمحته صلى اهلل عليه وسلم يف حرصه حىت على هؤالء القتلى 
د املسلمني إن قاموا بذلك فقال:"أشد وهد   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن املثلة حىت مع املشركني

 3اس عذابا يوم القيامة رجل قتله نيب أو قتل نبيا وإمام ضاللة وُِمثل من املمثلني"الن  
ولعل الذي يطلع على مثل هذه األقوال واملواقف يتعجب من هذه الرمحة النبوية املتناهية، ولكن        

جله حر مت الشريعة اإلسالمية التمثيل جبثة إنسان مات وال يشعر أيزول عجبه إذا عرف املنطلق الذي من 
كل إنسان مهما كانت ديانته أو مبا يشعر به األحياء، فإن مرد ذلك إىل النظرة الراقية اليت ينظرها اإلسالم ل

ما  درجة فسوقه أو كفره، فالكل يف النهاية عباد اهلل عز وجل وقد كرمهم مجيعا وأحسن خلقهم، يؤيد هذا
فما أعظم ديننا وما أرقى . 4 "ال متثلوا بعبادي"رواه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن رب العزة قال: 

 شريعته.
صلى اهلل عليه وسلم أنه ينهى عن القتل باجلوع والعطش وترك جثث القتلى ومن رمحته وإنسانيته        

عارية دون مواراهتا يف الرتاب فإنه جيب محاية أجسامهم من أن جيتل ها حيوان مفرتس أو تنحط عليها 
 سباع الطري متزقها.

صلى اهلل عليه  حممد ترى هل أعطت املدنية اليوم منوذجا واحدا للبشرية أرحم ببِن اإلنسان من حممد ودين
 وسلم .
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لقد هنى صلى اهلل عليه وسلم عن تعذيب اجلرحى احرتاما ملعىن اإلنسانية، ألن ذلك ليس من حسن       
القتلة يف شيء وإن قعدت قوة اجملروح عن املقاومة ال يسوغ قتله ولكن يبقى لِيؤسر وجترى عليه أحكام  

 عدو ومنعه من االعتداء ال كثرة القتل وإفناء الرجال.األسرى ألن القصد من القتال هو كسر شوكة ال
اخللفاء الراشدون يأخذون على يد القواد الذين يكثرون من القتل يف األعداء، حيث يروى يف لقد كان 

عزل خالد بن الوليد لكثرة قتله لألعداء وقال :"إن يف  -رضي اهلل عنه -ذلك أن سيدنا عمر بن اخلطاب
وكان يسر السرور كله من احلرب اليت ال يكون النصر فيها  إرهاقا وشدة بكثرة القتلهقا" أي سيف خالد لر 

 . 1بقتل أقل عدد ِمكن من العدو بل إنه كان  يتمىن أن يتم نصر من غري قتل
 
 عند إعالن اإلسالم: حقن الدماء – 6

السابقة يف حق املسلمني ولكن األخالق النبوية الرفيعة   قد يكون قتل األعداء أمرا حتميا نتيجة جرائمه
وكان صلى اهلل عليه وسلم يقبل إسالم الشخص  لعدو فرصة أخرية إذا أعلن إسالمه،ا إلعطاءكانت تتجه 

مهما كان تارخيه العدائي،وليس يف هذا إكراه يف الدين ألن األصل يف األمور بالنسبة هلؤالء أن احلكم 
لفعل وقبول إسالمهم والعفو عنهم بعد صدور هذا احلكم هو منة من رسول اهلل صلى بقتلهم قد صار با

على ذلك ما  رواه مسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ومن أفضل األمثلة، 2اهلل عليه وسلم عليهم
صد إىل بعث بعثا من املسلمني إىل قوم من املشركني وإهنم التقوا فكان رجل من املشركني إذا شاء أن يق

أنه  وكنا حندث -أي الراوي -رجل من املسلمني قصد له فقتله وإن رجال من املسلمني قصد غفلته قال
يب صلى اهلل عليه إله إال اهلل فقتلهن فجاء البشري إىل الن   أسامة بن زيد، فلما وقع عليه السيف قال: ال

 ال: ملا قتلته؟ ،قال: يا رسول اهللوسلم فسأله فأخبه حىت أخبه خب الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فق
أوجع يف املسلمني وقتل فالنا وفالنا ومسى له نفرا وإين محلت عليه فلما رأى السيف قال: ال إله إال اهلل قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أقتلته؟ قال : نعم، قال: فكيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم 

 استغفر يل، قال: وكيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة، قال: القيامة؟ قال: يا رسول اهلل
 3يزيده على أن يقول : كيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل ال

-ولو كانت واهية غري مقنعة -هذا هو منهج نيب الرمحة يف حقن الدماء حيث كان ينتهز الفرص       
لريحم ها املقاتل ويعفو عنه، لقد كان هذا تعليما لألمة كلها وحتذيرا شديدا من القتل يف غري حمله، بل هو 
                                                           

177العالقات الدولية يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ص  -  1 
111أخالق احلروب يف السنة النبوية،مرجع سابق،ص  -  2 
15رواه مسلم، كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهلل، حديث  -  3 



 
 
 

14 
 

تسنح  عند أول فرصة يف الوقت نفسه حرص شديد من النيب صلى اهلل عليه وسلم على تفادي القتل
ا هو أمر ال يكون إال عند احلاجة املاسة إليه و مىت وجدت أي بذلك، ِما يؤكد لنا أن القتال يف اإلسالم أمن

و منهج الرسول صلى اهلل عليه  اإلسالمالقتال و حفظ الدماء كأن األخذ ها  هو منهج  من فرصة للخروج
 .1و سلم

 
 عرض مبدأ األمان في مقابل حقن الدماء:_ 5 

هناك تاريخ عداء قدمي و ثأر موروث عب فكثريا ما نرى األقوياء يتسلطون بقوهتم على ضعفاء العامل       
 كن القوي من الضعيف.مت عند فإن اجملازر تصبح متوقعة جدااألجيال، 

    حني نراجع تاريخ فتح مكة يتوقع بال ريب انتقاما شرسا من قريش أولئك الذين ظلموا املسلمني و 
ا رأينا رغبة حقيقية وإمن  وال معشاره،  ا االنتقامذ، لكننا مل نر هأمواهلمو عذبوهم و أخرجوهم عن ديارهم و 

وسلم يوم فتح  عليه اهلل صلى يبقن الن  حييف قصة أيب سفيان خري مثال مل  اإلسالم، و لعل   إعالنحىت قبل 
و ملا كان أبا سفيان  ،شعب مكة مجيعا ا كان مشغوال حبقن دماء قريش ومكة دم أبا سفيان فقط و إمن  

مل يرتدد يف  (،أبا سفيان حيب الفخر، فاجعل له شيئا يا رسول اهلل، إن   )حيب الفخر قال له ابن عباس :
نعم من دخل دار أيب سفيان فهو  )ألهل مكة مجيعا فقال: األمانقبول ذلك بل انتهز الفرصة و جعل 

 .2(و من أغلق بابه فهو أمن  منآ
إسالمه ، و لكنه قرر  أعلنلقد كان من املمكن أن يعطي األمان أليب سفيان وكفى خاصة و أنه      

، أي عظمة وأي فضل وأي اإلسالمقبل أن يسمع موقفهم من لشعب مكة ، حىت  األمانإعطاء فرصة 
دين إرهاب و عنف . ليس األمر يتوقف عند هذا احلد ،  اإلسالمزال هناك من يدعى أن  أما  إنسانية .

بل جنده صلى اهلل عليه وسلم يسارع إىل قبول إهناء احلرب حىت قبل قيامها، حيث كان يعرض اإلسالم أو 
على القتال حارب الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومل يغلق باب املساملة، فلو  اجلزية أوال، فإن أصر العدو

لح حىت ولو ظهرت بشائر النصر للمسلمني كان صلى اهلل عليه وسلم يقبل الصلح رغب العدو يف الص
 ويقره.
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  أن  ويف غزوة بِن املصطلق وعلى الرغم من انتصار املسلمني وأسرهم مائة بيت من بِن املصطلق إال       
وجها فقال حقن دمائهم وأعتق جويرية بنت احلارث  سيد بِن املصطلق وتز  الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 .1املسلمون: أصهار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأطلقوا سراح مجيع ما بأيديهم من السيب
 
 عدم دموية الحروب النبوية: – 6

يب صلى اهلل عليه وسلم غري دموية ليس فيها جرائم إبادة وال جرائم ِما يزيدنا فخرا أن حروب الن         
عدوان، بل جنده صلى اهلل عليه وسلم حريصا على جتنب القتال ما استطاع إىل ذلك سبيال وحىت أثناء 

بعد القتال كان يعفو إذا ملك ويسامح و القتال كان حيفظ دماء املدنيني ودماء املستكرهني على القتال، 
احلضارات ذا غلب، لقد كانت حروبه صلى اهلل عليه وسلم على مستوى من الرقي ال تعرفه ويرحم إ
 احلديثة.
لقد بلغ عدد شهداء املسلمني يف معاركهم أيام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى مدار عشر        

عليه وسلم حوايل ألف  سنوات كاملة مائتني واثنان وستون شهيدا تقريبا، وبلغ عدد قتلى أعدائه صلى اهلل
واثنان وعشرون قتيال، واملالحظ أن هذه النسب الضئيلة يف معارك كثرية بلغت مخسا أو سبعا وعشرين 
غزوة ومثان وثالثني سرية أي أكثر من ثالث وستني معركة ملن أصدق األدلة على عدم دموية احلروب يف 

يب صلى اهلل عليه وسلم وقتلى قتلى حروب الن  وماذا لو أجرينا مقارنة بني  .عهده صلى اهلل عليه وسلم
 احلرب العاملية الثانية.

 
 الوفاء في الحروب النبوية: – 7

يب مرآة نقية تعكس لنا األخالق اليت ُتكون اإلنسانية، فعال فعن ابن يقول أحد املستشرقني: حياة الن         
 بالد الروم يف كفره أثناء صلح احلديبيةأن أبا سفيان بن حرب أخبه أنه كان يف  -رضي اهلل عنه -عباس

أحضره هرقل بني يديه وسأله عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعدما وصلته رسالة رسول اهلل صلى اهلل 
فعلق هرقل قائال: وسألتك هل  ،وكان ِما سأله عنه أنه قال: فهل يغدر؟ فقال أبو سفيان: ال .عليه وسلم

 . 2ك الرسل ال تغدريغدر؟ فزعمت أنه ال يغدر وكذل
ويف عمرة القضاء بعد صلح احلديبية بسنة خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ألفني من        

حتسبا ألي خيانة من قريش ولكنه كان ينوي دخول مكة بسالح املسافر  أصحابه ومحل معه سالحا كثيفا
                                                           

5/211ابن هشام، مصدر سابق،  -  1 
7251رواه البخاري، كتاب التفسري، سورة آل عمران حديث  -  2 
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فقط ولكن عيون قريش رأت األسلحة ففزعت وأرسلت وفدا الستيضاح األمر من رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وكان ِما قالوه:' يا حممد واهلل ما عرفناك صغريا وال كبريا بالغدر تدخل بالسالح احلرم على قومك وقد 

 دها .ه لن يدخل احلرم غري السيوف يف أغماال على عهد وأن  إشرطت أال تدخل 
هذه شهادة من زعيم من زعماء الكفر يقر فيها أنه ما عرف  من الغدر من رسول اهلل صلى اهلل عليه       

لذلك كان متعجبا من محله صلى اهلل عليه وسلم للسالح بعد اتفاقه معهم  وسلم ال يف صغر وال يف كب
يب صلى اهلل عليه وسلم على دخول احلرم بسالح املسافر فقط. وهذا دليل آخر يضاف لشخص الن  

 وأخالقه الفاضلة.
 
 القيم اإلنسانية في تعامله صلى اهلل عليه وسلم مع األسرى: – 8

من أربعة عشر قرنا خلت من الزمان وتعاليم اإلسالم واضحة جلية يف التعامل مع األسرى، وكان من أهم 
والغلظة اليت كان يعامل ها يف ساحة ما ميي ز العالقة الناشئة بني جيش املسلمني وأسري احلرب أن القوة 

. إذ أنه قد ألقى درعه وسلم أمره إلينا اختيارا أو جبا، وهو القتال أضحت بالنسبة إليه اآلن أمرا ال يباح
باعتباره مغلوبا على أمره، فأصبح كاملسلم الذي مل يرفع سالحا يف وجه  بالرأفةوضع استوجب أن يعامل 
ملسامل من أول األمر حمظور قتله، واألسري إن استحق القتل باعتبار ماضيه، أو املسلمني. وغاية األمر أن ا

 ،وتظهر هذه القيم يف: 1ترتب على قتله مصلحة عامة قتل بأمر رئيس الدولة أو من ينيبه يف هذا الشأن
 
 :والرحمة مبدأ حسن المعاملة –أ 

تعاىل تقوى اهلل  باألسريدعا اإلسالم إىل احرتام اإلنسان مهما كانت ديانته وعقيدته، ومن الب         
َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما حيث وصفهم تبارك وتعاىل فيقول:﴿ برار ألصفات ا وهذه

َا نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه اللَِّه اَل  ، والرسول صلى اهلل عليه وسلم مل خيرج  2﴾نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َواَل ُشُكورًا َوَأِسريًا  ِإمنَّ
عن طبيعته األخالقية أبدا يف أي أمر من أمور حياته، لذا مل يكن مستغربا أن يتعامل مع أسرى الدولة 
اإلسالمية بنفس األخالق النبيلة واآلداب الرفيعة، ومل ينظر إليهم مطلقا على أهنم كانوا حريصني منذ 

ل تعامل معهم بطريقة قد تفوق تعامل عموم الناس مع أقارهم وذوي ، بحلظات على قتله وقتل أصحابه
 أرحامهم.

                                                           

111د/ حممد رأفت عثمان، احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم، ص -  1  
1-5سورة اإلنسان، اآلية  -  2 
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ولعل روعة األخالق النبوية تتضح بصورة أكب إذا قارناها بتعامل األمم األخرى مع األسرى بصفة      
ه عامة، وبأسرى املسلمني بصفة خاصة، ولألسف الشديد مازال هذا التعامل املرتدي أخالقيا هو الذي نرا

 يف واقعنا.
لقد هنى اإلسالم عن إحلاق األمل بالضعفاء من أسرى احلرب، وما حدث يف واقعة خيب يوضح هذا      

املعىن، إذ أنه يف أعقاب حصار املسلمني ملدينة خيب وانتصار املسلمني على اليهود، وقعت امرأتان 
إىل مركز القيادة أخذ طريقه هما وسط  ، فلما أراد بالل تسليمهمايهوديتان أسريتني يف يد بالل بن رباح

املوقع الذي جرى فيه القتال بني املسلمني واليهود وما إن رأت املرأتان جثث القتلى من اليهود حىت أثر 
ذلك يف نفس إحدامها فأجهشت بالبكاء. فلما أن علم املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بذلك الم بالل 

 بالل حني متر بامرأتني على قتلى رجاهلما. ت منك الرمحة يائال له:هل نزعاعلى ذلك لوما عنيفا ق
القاعدة إن اإلحسان إىل األسرى والرأفة هم عالمة ِميزة لعالقة املسلمني بأسرى احلرب، لذلك كانت       

العامة اليت حث عليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف أول غزوة غنم فيها املسلمون أسرى هي :" 
إن هذه املعاملة احلسنة اليت أمرنا ها الرسول صلى اهلل عليه وسلم  .1خريا" -أي األسرى–استوصوا هم 

نظرية ليس هلا تطبيق يف واقع احلياة، ولكنها متثلت يف مظاهر كثرية تنبئ عن جمرد قوانني لألسرى مل تكن 
 .2ضت بالعطف واحلناناقلوب مألهتا الرمحة، وعن مشاعر ف

 .                3" من ال يرحم ال يرحم"ه و سلم أصحابه على الرمحة، فقال: لقد رىب صلى اهلل علي  
مل يكن حث الرسول صلى اهلل عليه وسلم على العفو عن األسرى واملن عليهم أمرا خياليا جُيمل  به      

وأمجل ما صورة املسلمني، بل كان أمرا واقعيا أفرز جمموعة من املواقف يعجز املرء عن استيعاب عظمتها، 
غوط معينة، إمنا كانت منهجا ثابتا ا مل تكن مواقف عابرة حدثت نتيجة ظروف خاصة أو حتت ضفيها أهن  

ولنا يف أسرى بدر خري دليل  فبعد استشارة  .وسنة ماضية وتشريعا خالدا استحال أن جيود الزمان مبثلهن
 -رضي اهلل عنه–يدنا عمر بن اخلطاب يب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه يف شأن هؤالء األسرى فريوي سالن  

رسول اهلل هؤالء بنو العم والعشرية واإلخوان وإين أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما  أن أبا بكر قال:'يا
أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم اهلل فيكونوا لنا عضدا ، فقال رسول اهلل : ما ترى يا ابن 

فأضرب عنقه  -قريب لعمر-أبو بكر ولكن أرى أن متكنِن من فالن ما رأى ىاخلطاب؟ فقلت: واهلل ما أر 
فالن أخيه فيضرب عنقه حىت يعلم اهلل أنه ليست يف  نومتكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ومتكن محزة م

                                                           

155رواه الطباين يف السري، حديث  -  1 
 2  571أخالق احلروب يف السنة النبوية،  - 
6171رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تبارك وتعاىل قل أدعوا اهلل أو أدعوا الرمحن، حديث  -  3 
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 .قلوبنا هوادة للمشركني، وهؤالء صناديدهم وأئمتهم وقادهتم، فهوى الرسول ما قال أبو بكر ومل يهو ما قال
 وأخذ منهم الفداء. -أي عمر -قلت

وقد أطلق الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعض األسرى مقابل ما أطلق املشركون من أسرى املسلمني،       
رسول اهلل هلك الوالد وغاب  ة جزلة فقالت: ' ياأوكذلك حديث بنت حاُت الطائي اليت أسرت وكانت امر 

ومن وافدك"، قالت: عدي بن حاُت، قال: الفار من اهلل ورسوله، الوافد فامنن علي من  اهلل عليك'، قال: "
ْث مضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتركها حىت إذا كان بعد الغد مر ها وقد يئست فأشار إليها علي 

فعلت، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" قد فعلت ال تعجلي خبروج ف بن أيب طالب أن قومي فكلميه
 .1من قومك من يكون له ثقة حىت يبلغك إىل بالدك ْث آذنيِن"حىت جتدي 

وهنا نرى بوضوح هذا التعامل اإلنساين الرحيم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع هذه األسرية       
حيث مل يرض الرسول صلى اهلل عليه وسلم هلا أن خترج وحدها منفردة بل طلب منها أال تتعجل باخلروج ، 

فقة نلوفد الذي وجدت فيه بغيتها من األمن والثقة كساها وأعطاها ما حيميها وأعطاها أيضا وملا قدم ا
 .تكفيها حىت تصل إىل قومها آمنة ويف راحة وسالمة

 
 احترام مشاعرهم اإلنسانية: –ب 

البشر وحيرتم مشاعر اإلنسانية احرتاما كبريا سواء مع املسلمني أو مع  يرفع من قيمة إن اإلسالم        
اهلل عليه وسلم يوجه توجيهات إنسانية راقية ألصحابه بشأن التعامل مع  صلىيب غريهم، هلذا جند الن  

 . حىت أن الفقهاء نبهوا إىل أنه حىت لو2األسرى من النساء واألطفال وينهى عن التفريق بني األم وطفلها
 رضيت األم بالتفريق بينها وبني ولدها فإن ذلك ال جيوز ألمرين:

يف الغالب متحقق يف جانب  اإلضرارأن ذلك وإن بدا للمرأة اآلن أنه ليس فيه إضرارا هلا فإن هذا  األول:
 الولد، فرعاية حلق الولد يف الدفء العاطفي الذي حيققه وجوده جبوار أمه ال جيوز هذا التفريق.

 3ن املرأة قد ترضى بأمر فيه ضرر هلا، ْث يتغري  قلبها بعد ذلك فتندم على ما اختذت من قرارأ الثاني:
والطمأنينة بل كان صلى اهلل  هلذا كان صلى اهلل عليه وسلم يتعامل بالرفق واللني حىت يشعر األسري باألمن

 ، ه اليت مشلت البشر مجيعاعليه وسلم يرد على أسئلتهم واستفساراهتم وما ذاك إال لسعة صدره وعمق رمحت

                                                           

127-7/125، ابن كثري، السرية النبوية،3/256ابن هشام ، السرية النبوية،  -  1  
515-516أخالق احلروب يف السنة النبوية، -  2 
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من فرق بني والدة وولدها فرق اهلل بينه وبني أحبته يوم  )فعن أيب أيوب  قال: مسعت رسول اهلل يقول: 
متثل النموذج الفذ يف إنسانيته ورمحته صلى اهلل عليه وسلم ،  ، ولعل قصة أبو أسيد األنصاري1(القيامة
ا امرأة تبكي فقال: أتى بسيب من البحرين فُصُفوا فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنظر إليهم فإذ حيث

"لرتكنب  :فقالت: بيع ابِن يف بِن عبس فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أليب أسيد " ما يبكيك ؟
 عليه وسلم  للمرأة األسرية ، نعم لقد رق قلب رسول اهلل صلى اهلل 2فلتجئن به فركب أبو أسيد فجاء به

 .؟وهي تبكي وطلب إحضار ابنها، فأي رمحة هذه وأي إنسانية 
كذلك من املكروه أن يفرق بني األخ وأخيه وأن يفرق بني األخ وأخته، بل يرى بعض العلماء أن       

 .3الطفل ذلك حرام أيضا كالتفريق بني الوالدة وولدها
 

  لألسير:توفير الحاجات الضرورية  –ج 
ه ال جيوز أن جيتمع عليه ذل األسر ه رغم وقوع األسري يف األسر فإن  من مفاخر اإلسالم الكبى أن          

إطعام وكسوة الضرورية لألسرى من  الظروف املعيشية اإلنسانيةلذا اهتم اإلسالم بتوفري  ،وضنك العيش فيه
 .ملمارسة معتقداهتم الدينيةوإيواء ورعاية صحية، فضال عن إتاحة الفرصة هلم 

لقد حث اهلل تعاىل  4﴾َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا  قال تعاىل: ﴿  إطعام األسير: -
َا نُْطِعُمُكْم لَِوْجهِ عباده املؤمنني على اإلحسان إىل أسراهم وإطعامهم ال لشيء إال هلل، قال تعاىل:﴿  اللَِّه  ِإمنَّ

 . 6قال اجلصاص: "هذه اآلية تدل على أن إطعام األسري املشرك قربة" ، 5﴾اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َواَل ُشُكورًا 
وجاء يف حديث عمران بن حصني يف القبض على العقيلي، قال العقيلي: يا حممد يا حممد إين جائع 

. 7: هذه حاجتك-صلى اهلل عليه وسلم -اهلل فأطعمِن، وأحسبه قال: وإين عطشان فاسقِن، قال رسول

                                                           
، ت: أمحد حممد شاكر بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ط:  سنن الرتمذي، كتاب السري، باب يف كراهية التفريق بني السيب،- 1

 7/157وآخرون،
وقال : حديث صحيح اإلسناد 6115أخرجه احلاكم حديث  -  2 
1/771، النووي، اجملموع شرح املهذب،757-17/765ابن قدامة، املغِن،  -  3  
1سورة اإلنسان، اآلية  -  4 
 5 1سورة اإلنسان، اآلية  - 

5/751اجلصاص، أحكام القرآن- 6  
11/11أخرجه مسلم، - 7  
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قال الشوكاين: يف احلديث مشروعية إجابة األسري إذا دعا وإن كرر ذلك مرات، والقيام مبا حيتاج إليه من 
 .1ومعىن قوله "هذه حاجتك" أي حاضرة يؤتى إليك ها الساعة .طعام وشراب

فكانوا يقدموهنم  األسرىه يوم بدر أن يكرموا قال ابن عباس: أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحاب
ومل يكن الصحابة يقدمون لألسرى بقايا طعامهم بل كانوا ينفقون هلم أجود ما  الغداةعلى أنفسهم عند 

لديهم من طعام ، وجيعلوهنم يأكلونه عمال بوصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هم، وهاهو شقيق 
كي ما حدث له فيقول: كنت يف رهط من األنصار حني أقبلوا يب حي -رضي اهلل عنه–مصعب بن عمري 

من بدر، فكانوا إذا قدموا غذاءهم وعشاءهم خصوين باخلبز وأكلوا التمر لوصية رسول اهلل صلى اهلل عليه 
، ما تقع بيد رجل منهم كسرة خبز إال نفحِن ها فأستحي فأردها فريدها علي  ما ميسها، وسلم إياهم بنا

 .2هذا صاحب لواء املشركني ببدر وكان من أشد املشركني على املسلمني وأبو عزيز
 
كما جيب إطعام األسري جيب كذلك توفري امللبس الالئق به والذي يرفع عنه ُذل األسر  كسوة األسرى:  -

جابر بن أخرجه البخاري من حديث ما  ويشعره بآدميته وحريته وال ينتقص من كيانه .ومن شواهد ذلك
يب قال: ملا كان يوم بدر ُأيت بُأسارى وُأيت بالعباس ومل يكن عليه ثوب فنظر الن   -رضي اهلل عنه– عبد اهلل

يب صلى اهلل عليه وسلم يب يقُدر عليه فكساه الن  صلى اهلل عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد اهلل بن أُ 
 .3إياه

عليها كساها وأعطاها ركوبة  اهلل عليه وسلم عندما من   صلىيب وجاء يف خب سيب ابنة حاُت الطائي أن الن  
  4ونفقة

 .5سيب هوازن، كسا رسول اهلل السيب قبطية قبطية–صلى اهلل عليه وسلم –وعندما رد رسول اهلل 
إن حياء اإلسالم وعفته ومكارم أخالقه تأىب أن يرتك األسرى عراة تنتهك حرمتهم اإلنسانية وتكشف 

صحابه وأتباعه أ -صلى اهلل عليه وسلم-واإلحسان إىل األسرى الذين أوصى هم النيبعوراهتم على الناس، 
 .6ينسحب على توفري اللباس الساتر للعورة، الواقي من احلر والبد حتقيقا ملعىن اإلحسان

                                                           

5/175الشوكاين، نيل األوطار، - 1  
753/ 2ابن كثري، السرية النبوية،  -  2 
2176رواه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب كسوة األسرى، حديث  -  3 
7/125ابن كثري ، مرجع سابق، -  4  
3/577، والقبطية ثوب أبيض رقيق من كتان يتخذ مبصر، تاج العروس،2/111ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد، -  5  
مجال عبد اللطيف عطية عبد اخلضر، أحكام األسرى املقاتلني من الكفار يف الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري، سنة -6 
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أشرف مكان عند كان املسلمون جيعلون األسرى يف إحدى مكانني إما املسجد   توفير المأوى لهم: -
وإما بيوت الصحابة وكان املستهدف من إبقاء األسرى يف املسجد أن يرو أخالق املسلمني املسلمني، 

وعبادهتم لعلهم يتأثرون ها فيدخل اإلميان يف قلوهم كما حدث مع مثامة بن آثال، وإبقاء األسرى يف 
لى اهلل عليه منازل الصحابة كان إكراما كبريا من املسلمني لألسرى، فعن احلسن البصري أن رسول اهلل ص

وسلم كان يُؤتى باألسري فيدفعه إىل بعض املسلمني فيقول: "أحسن إليه فيكون عنده اليومني والثالثة فيؤثره 
 .1على نفسه

 عدم التمييز في معاملة األسرى: -د 
يف حلظات يكون  لقد كفلت السنة النبوية لألسري معاملة طيبة بعيدة عن غضب وشطط املقاتلني        

أجلم اإلسالم هذا الغضب بإلزام املسلم بإكرام األسرى  لذلك،الدم الغضب والشطط ملء القلب يغلي فيه 
متشيا مع أخص خصائص املسلم وهي الرمحة وقت تكون الرمحة أشد ما تكون بالنسبة لطلبها ْث منع 

 .غِن والفقري والسيد والعبدمييز بني القوي والضعيف وال اإلسالم التمييز بني األسرى حىت ال
إن تاريخ املعارك يسطر بالنور ما كان يفعله املسلمون املنتصرون مع أسراهم، ولعلنا نلمس هذا السمو       

يف معاملة املنتصر ألسريه يف غزوة بدر حيث أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أتباعه أن يكرموا األسرى، 
عمه عقيل بن أيب  ابنالعباس بن عبد املطلب عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و  وكان أن وقع يف األسر

مييز  وكانت معاملة كل األسرى واحدة ال ،يب صلى اهلل عليه وسلمطالب وأبو العاص بن الربيع زوج بنت الن  
ملا أسر العباس بني أسري وآخر، فالكل متساو يف املعاملة ويف وضعهم كأسرى، وِما يروى يف هذا الشأن أنه 

عليه وسلم  حلقه مؤمن وخفف من قيوده لقرابته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعلم حممد صلى اهلل
 باألمر ومل يكن يرى أن يلقى أفراد أسرته أي نوع من احملاباة، فأمر بتخفيف قيود سائر األسرى على حنو ما

 .2كان بالنسبة للعباس
 
 
 
 
 
 

                                                           

151/ 13حديث مرسل، األلوسي، روح القرآن الكرمي يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  -  1 
1/27عبد احلليم حممود، حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، -  2 
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 الخاتـــــــــــــــــــــــــــــــمة:
 

يقول املستشرق البيطاين لني بول ستانلي: كان العفو جوهرة أخرى بالغة اإلشعاع يف شخصية الرسول، إنه 
كان خلقه ) -رضي اهلل عنها–احلبيب املصطفى الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وقالت فيه أمنا عائشة 

سانية الذي علمه ربه كيف يكون قلبا يسع العامل ونفسا ال تعرف إال ، كيف ال وهو رسول اإلن1(القرآن
احلب وخلقا يهدي احلق واخلري والفضيلة، علمه كيف يكون رمحة تروي ظمأ أجادب القلوب، كيف ال 

أوجد من فكرة اإلسالم شخوصا، وحول إمياهنم باإلسالم عمال  -رمحه اهلل–وهو كما وصفه السيد قطب 
ا وإمن  شرات من النسخ ْث مئات وألوفا ولكن مل يطبعها باملداد على صحائف الورق وطبع من املصحف ع

 طبعها بالنور على صحائف القلوب فلم يرتك لكل مدع جماال للتشكيك فيه ويف نبوته ورسالته.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

سبق خترجيه -  1  
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 :فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي -
حممد فؤاد  ،ت:1551بريوت،  -دار املعرفة  البخاري ،فتح الباري شرح صحيح ابن حجر العسقالين،  -

 عبد الباقي
، دار الكتب 2777ابن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ت: حممد الشباوي، ط  -

 العلمية
 ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ت:مصطفى عطا، ط دار الكتب العلمية  -
م، دار إحياء 1111،سنة 1احلافظ أيب الفداء إمساعيل: البداية والنهاية، ت: علي شريي، ط ابن كثري،  -

 الرتاث العريب
 م، دار املعرفة بريوت1151ابن كثري، السرية النبوية، ت:مصطفى عبد الواحد، ط :  -
 ابن هشام، السرية النبوية،ط املكتبة التوفيقية، القاهرة،ت:حممد فهمي السرجاين -
م 1117قدامة، موفق الدين: املغِن على خمتصر اخلرقي، ضبط وتصحيح عبد السالم شاهني،  ط:  ابن -

 دار الكتب العلمية
أبو داوود سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داوود، ت: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار  -

 الفكر
 أمحد بن حنبل، املسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة  -
 ،دار النهضة العربية2771الوفا، أخالقيات احلرب يف السرية النبوية، ط سنة أمحد أبو  -
م،دار الكتب  1113البيهقي،أبو بكر أمحد بن احلسني، دالئل النبوة، ت:عبد املعطي قلعجي، ط،سنة -

 العلمية
 عريبالرتمذي، حممد بن بن عيسى : اجلامع الصحيح،ت:أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث ال -
مجال عبد اللطيف عطية عبد اخلضر، أحكام األسرى املقاتلني من الكفار يف الشريعة اإلسالمية، رسالة  -

 م، نابلس1112ماجستري، س 
حممد صادق :أ حكام القرآن، ت:   أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي اجلصاص، -

 ريوتب -دار إحياء الرتاث العريب  ه،1773ط، سنة القمحاوي  
احلاكم، حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل النيسابوري: املستدرك على الصحيحني، حتقيق مصطفى عبد  -

 م، دار الكتب العلمية1117،سنة 1القادر عطا، ط:
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 2717، سنة1راغب السرجاين، أخالق احلروب يف السنة النبوية، مؤسسة إقرأ،ط:  -
 عبد احلليم حممود، حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دط )املوسوعة الشاملة( - 

أمحد البدوين م، ت:1167،سنة2القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،دار الكتب املصرية،القاهرة،ط: -
 وإبراهيم أطفيش

  ديث ، القاهرةم،دار احل2771زينب عبد السالم أبو الفضل،عناية القرآن حبقوق اإلنسان، ط: سنة  -
شهاب الدين ،حممود بن عبد اهلل احلسيِن األلوسي: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  -

 ه،دار الكتب العلمية، بريوت1713، سنة 1ت: علي عبد الباري عطية،ط:
 املنريية األخيار، إدارة الطباعة من أحاديث سيد الشوكاين، نيل األوطار شرح منتقى األخبار -
مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي : املوطأ، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث   -

 العريب
 ، دار الضياء، القاهرةحممد رأفت عثمان، احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم -
 حممد عبد اهلل دراز، القانون الدويل العام يف اإلسالم -
مصطفى شحاتة، حسن أمحد الشاذيل،العالقات الدولية يف الفقه اإلسالمي، ط: سنة حممد   -

 م،دار اهلدى1112
النووي، حمي الدين بن شرف:اجملموع شرح املهذب،حققه وعلق عليه حممد جنيب املطيعي، مكتبة  -

 اإلرشاد، جدة
 
 
 

 
 

 
 
 


