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الحبيب ﷺ في المواثيق
والعهود واألنظمة
أميرا على
يروي لنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه :أن النبي ﷺ كان إذا أ َّم َر ً
خيرا.
جيش أو سرية ،أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين ً
اس ِم ال َّل ِه فِي َسبِ ِ
يل ال َّل ِهَ ،قاتِ ُلوا َم ْن َك َف َر
ثم قال مبينًا ميثاق الحرب« :ا ْغ ُزوا بِ ْ
ِ
بِال َّل ِه ،ا ْغ ُزوا َو َل َت ُغ ُّلواَ ،و َل َت ْغ ِد ُرواَ ،و َل ت َْم ُث ُلواَ ،و َل َت ْق ُت ُلوا َوليدً ا.
يت عَدُ و َك ِمن ا ْلم ْش ِر ِكين َفاد ُعهم إِ َلى َث َل ِ
ث ِخ َص ٍ
ال َأ ْو ِخ َل ٍلَ ،ف َأ َّيت ُُه َّن َما
َوإِ َذا َل ِق َ
َّ
َ ْ ُ ْ
َ ُ
ُف َعن ُْه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ُه ْم إِ َلى ْ ِ
ال ْس َل ِم َفإِ ْن َأ َجا ُب َ
َأ َجا ُب َ
وك َفا ْق َب ْل ِمن ُْه ْم
وك َفا ْق َب ْل ِمن ُْه ْم َوك َّ
ُف َعن ُْهمُ ،ثم ا ْد ُع ُهم إِ َلى الت ََّح ُّو ِل ِم ْن َد ِار ِهم إِ َلى َد ِار ا ْلم َه ِ
اج ِري َنَ ،و َأ ْخبِ ْر ُه ْم
َوك َّ
ُ
ْ
ْ
ْ َّ
«كان محمد أزكى العرب في عهده
ِ
ِ
اج ِري َن َو َع َل ْي ِهم ما َع َلى ا ْلم َه ِ
َأن َُّهم إِ ْن َف َع ُلوا َذل َك َف َل ُهم ما ل ْلم َه ِ
اج ِري َن.
ُ
ْ َ
ْ َ ُ
ْ
صدرا،
وأكثرهم تقوى ودينًا ،وأرحبهم
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
َفإ ْن أ َب ْوا أ ْن َيت ََح َّو ُلوا من َْها َفأ ْخب ْر ُه ْم أن َُّه ْم َيكُون َ
ُون كَأ ْع َراب ا ْل ُم ْسلمي َن َي ْجري
وأرفقهم بأعدائه وخصوم دينه».
ُون َلهم فِي ا ْل َغنِيم ِة وا ْل َفيءِ
َع َلي ِهم حكْم ال َّل ِه ا َّل ِذي يج ِري َع َلى ا ْلم ْؤ ِمنِ
َ
ُ
ك
ي
ل
و
،
ن
ي
َ َ َ
َ ْ
َ َ ْ
ُ ْ
ُ
ْ ْ ُ ُ
برتيل هيلر
ِ
ِ
ِ
َش ْي ٌء ،إِ َّل َأ ْن ُي َجاهدُ وا َم َع ا ْل ُم ْسلمي َن.
مستشرقألماني.
َفإِ ْن ُه ْم َأ َب ْوا َف َس ْل ُه ُم ا ْل ِج ْز َي َةَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َجا ُب َ
ُف َعن ُْه ْم.
وك َفا ْق َب ْل ِمن ُْه ْم َوك َّ
است َِع ْن بِال َّل ِه َو َقاتِ ْل ُه ْم» (رواه مسلم).
َفإِ ْن ُه ْم َأ َب ْوا َف ْ
من هذا الحديث يتضح لنا كيف أوصى النبي ﷺ قادة جيوشه بالتحلي بصفات الفروسية في التعامل مع األعداء بأال
يغدروا ،وال يمثلوا بالجثث ،وال يقتلوا وليدً ا
وأكد ﷺ على مبدأ حرية العقيدة واحترامها إن هم رفضوا الدخول في دينه شريطة دفعهم الجزية
ثم نجد أن القتال كان هو آخر التي يلجئون إليها مضطرين بعد استنفاذ كل المفاوضات والبدائل المطروحة .على عكس
ما يشيعه بعض المغرضين من أن اإلسالم انتشر بالسيف ..فأين هم من هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي ﷺ؟
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محمد ﷺ أزكى العرب وأرفقهم
بأعدائه وخصوم دينه

ميثاق الحرب

احلبيب ﷺ يف املواثيق والعهود واألنظمة

وها هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدثنا أن النبي ﷺ أعطى
علي( :نقاتلهم حتى
الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ،فقال ٌّ
ِ
احتِ ِه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ُه ْم إِ َلى
يكونوا مثلنا؟) فقال ﷺ« :ا ْن ُف ْذ َع َلى ِر ْسل َك َحتَّى َتن ِْز َل بِ َس َ
ِ
ب َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َح ِّق ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل َف َوال َّل ِه ألَ ْن َي ْه ِد َي ال َّل ُه
اإل ْسال ِمَ ،و َأ ْخبِ ْر ُه ْم بِ َما َي ِج ُ
ِ
ِ
بِ َك َر ُج ًل َواحدً اَ ،خ ْي ٌر َل َك م ْن َأ ْن َتك َ
ُون َل َك ُح ْم ُر النَّ َع ِم [أثمن األنعام عند العرب]»
(متفق عليه).
يتضح لنا من هذا الموقف حرص النبي ﷺ على الدعوة إلى الله ،والتعريف
باإلسالم ،وهداية الناس إلى الله أكثر من أي شيء آخر.

احترام االتفاقات والمعاهدات

روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قالَ « :م ْن َقت ََل َن ْف ًسا
ِ
ِ
وجدُ ِم ْن َم ِس َير ِة َأ ْر َب ِعي َن َعا ًما»
ُم َع َ
يح َها ُي َ
اهدً ا َل ْم َي َر ْح َرائ َح َة ا ْل َجنَّةَ ،وإِ َّن ِر َ
(رواه البخاري).
وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قالَ « :غ َز ْو ُت م َع رس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َخ ْي َب َر،
َ َ ُ
ِ
ِ
َّاس َقدْ َأ ْس َر ُعوا إِ َلى َح َظ ِائ ِر ِه ْمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّله ﷺ:
َف َأتَت ا ْل َي ُهو ُد َف َشك َْوا َأ َّن الن َ
َأ َل َل ت ِ
َح ُّل َأ ْم َو ُال إِ َّل بِ َح ِّق َها» (رواه أبو داود).

تعامله ﷺ مع األسرى والعبيد

أما عن تعامله ﷺ مع األسرى ،فقد سبق ﷺ كل المواثيق واالتفاقيات الدولية
في العصر الحاضر التي تُعنى بحسن معاملة أسرى الحرب ومعاملتهم معاملة
إنسانية.
يحدثنا عن ذلك أبو عزيز بن عمير ابن أخي مصعب بن عمير ً
قائلُ « :كن ُْت فِي
ِ
األَسارى يوم بدْ ٍرَ ،ف َق َال رس ُ ِ
«است َْو ُصوا بِ ْالَ َس َارى َخ ْي ًرا»َ ،و ُكن ُْت في
َ َ َْ َ َ
َ ُ
ول الله ﷺْ :
ِ
ِ
ِ
َن َف ٍر ِم َن األَن َْصارَ ،فكَانُوا إ َذا َقدَّ ُموا َغدَ ا َء ُه ْم َأ ْو َع َشا َء ُه ْم َأ َك ُلوا الت َّْم َرَ ،و َأ ْط َع ُموني
الخب َز بِو ِصي ِة رس ِ ِ
اه ْم» (رواه الطبراني).
ول ال َّله ﷺ إِ َّي ُ
ُ ْ َ َّ َ ُ

سماحة اإلسالم في معاملة الرهبان

َّ
متسامح
«إن اإلسالم الذي أ َم َر بالجهاد
ٌ
نحو أتباع األديان األخرى ،وهو الذي
َ
والرهبان وخدَ َمهم من
أعفى البطارك َة
وحرم َقت َْل الرهبان  -على
الضرائب،
َّ
الخصوص  -لعكوفهم على العبادات»
ميشون
قس ألماني.

ِ
عظماء التاريخ
أعظم
محمد ﷺ
ُ

(إذا َحك َْمنا على ال َع َظمة لِما كان للعظيم
أعظم
أثر في الناس ،لكن محمدً ا النبي هو
ُ
ٌ
ِ
عظماء التاريخ)
ويل ديورانت

فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي.
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الحبيب ﷺ في المواثيق
والعهود واألنظمة
أميرا على
يروي لنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه :أن النبي ﷺ كان إذا أ َّم َر ً
خيرا.
جيش أو سرية ،أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين ً
اس ِم ال َّل ِه فِي َسبِ ِ
يل ال َّل ِهَ ،قاتِ ُلوا َم ْن َك َف َر
ثم قال مبينًا ميثاق الحرب« :ا ْغ ُزوا بِ ْ
ِ
بِال َّل ِه ،ا ْغ ُزوا َو َل َت ُغ ُّلواَ ،و َل َت ْغ ِد ُرواَ ،و َل ت َْم ُث ُلواَ ،و َل َت ْق ُت ُلوا َوليدً ا.
يت عَدُ و َك ِمن ا ْلم ْش ِر ِكين َفاد ُعهم إِ َلى َث َل ِ
ث ِخ َص ٍ
ال َأ ْو ِخ َل ٍلَ ،ف َأ َّيت ُُه َّن َما
َوإِ َذا َل ِق َ
َّ
َ ْ ُ ْ
َ ُ
ُف َعن ُْه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ُه ْم إِ َلى ْ ِ
ال ْس َل ِم َفإِ ْن َأ َجا ُب َ
َأ َجا ُب َ
وك َفا ْق َب ْل ِمن ُْه ْم
وك َفا ْق َب ْل ِمن ُْه ْم َوك َّ
ُف َعن ُْهمُ ،ثم ا ْد ُع ُهم إِ َلى الت ََّح ُّو ِل ِم ْن َد ِار ِهم إِ َلى َد ِار ا ْلم َه ِ
اج ِري َنَ ،و َأ ْخبِ ْر ُه ْم
َوك َّ
ُ
ْ
ْ
ْ َّ
«كان محمد أزكى العرب في عهده
ِ
ِ
اج ِري َن َو َع َل ْي ِهم ما َع َلى ا ْلم َه ِ
َأن َُّهم إِ ْن َف َع ُلوا َذل َك َف َل ُهم ما ل ْلم َه ِ
اج ِري َن.
ُ
ْ َ
ْ َ ُ
ْ
صدرا،
وأكثرهم تقوى ودينًا ،وأرحبهم
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
َفإ ْن أ َب ْوا أ ْن َيت ََح َّو ُلوا من َْها َفأ ْخب ْر ُه ْم أن َُّه ْم َيكُون َ
ُون كَأ ْع َراب ا ْل ُم ْسلمي َن َي ْجري
وأرفقهم بأعدائه وخصوم دينه».
ُون َلهم فِي ا ْل َغنِيم ِة وا ْل َفيءِ
َع َلي ِهم حكْم ال َّل ِه ا َّل ِذي يج ِري َع َلى ا ْلم ْؤ ِمنِ
َ
ُ
ك
ي
ل
و
،
ن
ي
َ َ َ
َ ْ
َ َ ْ
ُ ْ
ُ
ْ ْ ُ ُ
برتيل هيلر
ِ
ِ
ِ
َش ْي ٌء ،إِ َّل َأ ْن ُي َجاهدُ وا َم َع ا ْل ُم ْسلمي َن.
مستشرقألماني.
َفإِ ْن ُه ْم َأ َب ْوا َف َس ْل ُه ُم ا ْل ِج ْز َي َةَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َجا ُب َ
ُف َعن ُْه ْم.
وك َفا ْق َب ْل ِمن ُْه ْم َوك َّ
است َِع ْن بِال َّل ِه َو َقاتِ ْل ُه ْم» (رواه مسلم).
َفإِ ْن ُه ْم َأ َب ْوا َف ْ
من هذا الحديث يتضح لنا كيف أوصى النبي ﷺ قادة جيوشه بالتحلي بصفات الفروسية في التعامل مع األعداء بأال
يغدروا ،وال يمثلوا بالجثث ،وال يقتلوا وليدً ا
وأكد ﷺ على مبدأ حرية العقيدة واحترامها إن هم رفضوا الدخول في دينه شريطة دفعهم الجزية
ثم نجد أن القتال كان هو آخر التي يلجئون إليها مضطرين بعد استنفاذ كل المفاوضات والبدائل المطروحة .على عكس
ما يشيعه بعض المغرضين من أن اإلسالم انتشر بالسيف ..فأين هم من هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي ﷺ؟
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وها هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدثنا أن النبي ﷺ أعطى
علي( :نقاتلهم حتى
الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ،فقال ٌّ
ِ
احتِ ِه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ُه ْم إِ َلى
يكونوا مثلنا؟) فقال ﷺ« :ا ْن ُف ْذ َع َلى ِر ْسل َك َحتَّى َتن ِْز َل بِ َس َ
ِ
ب َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َح ِّق ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل َف َوال َّل ِه ألَ ْن َي ْه ِد َي ال َّل ُه
اإل ْسال ِمَ ،و َأ ْخبِ ْر ُه ْم بِ َما َي ِج ُ
ِ
ِ
بِ َك َر ُج ًل َواحدً اَ ،خ ْي ٌر َل َك م ْن َأ ْن َتك َ
ُون َل َك ُح ْم ُر النَّ َع ِم [أثمن األنعام عند العرب]»
(متفق عليه).
يتضح لنا من هذا الموقف حرص النبي ﷺ على الدعوة إلى الله ،والتعريف
باإلسالم ،وهداية الناس إلى الله أكثر من أي شيء آخر.

احترام االتفاقات والمعاهدات

روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قالَ « :م ْن َقت ََل َن ْف ًسا
ِ
ِ
وجدُ ِم ْن َم ِس َير ِة َأ ْر َب ِعي َن َعا ًما»
ُم َع َ
يح َها ُي َ
اهدً ا َل ْم َي َر ْح َرائ َح َة ا ْل َجنَّةَ ،وإِ َّن ِر َ
(رواه البخاري).
وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قالَ « :غ َز ْو ُت م َع رس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َخ ْي َب َر،
َ َ ُ
ِ
ِ
َّاس َقدْ َأ ْس َر ُعوا إِ َلى َح َظ ِائ ِر ِه ْمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّله ﷺ:
َف َأتَت ا ْل َي ُهو ُد َف َشك َْوا َأ َّن الن َ
َأ َل َل ت ِ
َح ُّل َأ ْم َو ُال إِ َّل بِ َح ِّق َها» (رواه أبو داود).

تعامله ﷺ مع األسرى والعبيد

أما عن تعامله ﷺ مع األسرى ،فقد سبق ﷺ كل المواثيق واالتفاقيات الدولية
في العصر الحاضر التي تُعنى بحسن معاملة أسرى الحرب ومعاملتهم معاملة
إنسانية.
يحدثنا عن ذلك أبو عزيز بن عمير ابن أخي مصعب بن عمير ً
قائلُ « :كن ُْت فِي
ِ
األَسارى يوم بدْ ٍرَ ،ف َق َال رس ُ ِ
«است َْو ُصوا بِ ْالَ َس َارى َخ ْي ًرا»َ ،و ُكن ُْت في
َ َ َْ َ َ
َ ُ
ول الله ﷺْ :
ِ
ِ
ِ
َن َف ٍر ِم َن األَن َْصارَ ،فكَانُوا إ َذا َقدَّ ُموا َغدَ ا َء ُه ْم َأ ْو َع َشا َء ُه ْم َأ َك ُلوا الت َّْم َرَ ،و َأ ْط َع ُموني
الخب َز بِو ِصي ِة رس ِ ِ
اه ْم» (رواه الطبراني).
ول ال َّله ﷺ إِ َّي ُ
ُ ْ َ َّ َ ُ

سماحة اإلسالم في معاملة الرهبان

َّ
متسامح
«إن اإلسالم الذي أ َم َر بالجهاد
ٌ
نحو أتباع األديان األخرى ،وهو الذي
َ
والرهبان وخدَ َمهم من
أعفى البطارك َة
وحرم َقت َْل الرهبان  -على
الضرائب،
َّ
الخصوص  -لعكوفهم على العبادات»
ميشون
قس ألماني.

ِ
عظماء التاريخ
أعظم
محمد ﷺ
ُ

(إذا َحك َْمنا على ال َع َظمة لِما كان للعظيم
أعظم
أثر في الناس ،لكن محمدً ا النبي هو
ُ
ٌ
ِ
عظماء التاريخ)
ويل ديورانت

فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي.
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محمد ﷺ أزكى العرب وأرفقهم
بأعدائه وخصوم دينه

ميثاق الحرب

احلبيب ﷺ يف املواثيق والعهود واألنظمة
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احلبيب ﷺ يف السياسة والعالقات الدولية واحلروب

عدم االستعجال بالحرب وتفضيل الهداية
والسلم عليها

تروي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها موقفه ﷺ يوم الطائف
من تكذيب المشركين له وتسليط صبيانهم وسفهائهم عليه ﷺ
 ..فتروي عنه في ذلك أنه ﷺ قالَ ..« :فا ْن َط َل ْق ُت َو َأنَا َم ْه ُمو ٌم
َع َلى َو ْج ِهيَ ،ف َل ْم َأ ْست َِف ْق إِ َّل َو َأنَا بِ َق ْر ِن ال َّث َعالِبَ ،ف َر َف ْع ُت َر ْأ ِسي،
ِ
ِ
ٍ
يها ِج ْب ِريلَ ،فنَا َدانِي
َفإِ َذا َأنَا بِ َس َحا َبة َقدْ َأ َظ َّلتْنيَ ،فنَ َظ ْر ُت َفإِ َذا ف َ
َف َق َال« :إِ َّن ال َّل َه َقدْ َس ِم َع َق ْو َل َق ْو ِم َك َل َكَ ،و َما َر ُّدوا َع َل ْي َكَ ،و َقدْ
َب َع َث ال َّل ُه إِ َل ْي َك م َل َك ا ْل ِج َب ِ
ال ،لِت َْأ ُم ُر ُه بِ َما ِش ْئ َت فِ ِيه ْمَ ،فنَا َدانِي
َ
ِ
م َل ُك ا ْل ِج َب ِ
الَ ،ف َس َّل َم َع َل َّي»ُ ،ث َّم َق َالَ «:يا ُم َح َّمدُ »َ ،ف َق َالَ « :ذل َك
َ
فِ
يما ِش ْئ َت ،إِ ْن ِش ْئ َت َأ ْن ُأ ْطبِ َق َع َل ْي ِه ُم ْالَ ْخ َش َب ْي ِ
ن؟ [جبالن كبيران
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
بمكة]» َف َق َال النَّب ُّي ﷺَ « :ب ْل أ ْر ُجو أ ْن ُي ْخر َج َال َّل ُه م ْن أ ْص َلبه ْم
َم ْن َي ْع ُبدُ ال َّل َه َو ْحدَ ُهَ ،ل ُي ْش ِر ُك بِ ِه َش ْي ًئا» (رواه البخاري).
يا لرحمتك وحكمتك يا رسول الله !! كذبه أعداؤه وطاردوه
وأدموه ..وفي يديه الخالص منهم والقضاء عليهم  ..فينظر
ﷺ بعين الرحمة والحكمة ً
آمل أن يخرج منهم ذرية صالحة
مسلمة توحد الله وتعبده!

كيف كان ﷺ يتعامل مع األسرى؟

كيف تقتدي به ﷺ
احترم اتفاقاتك وعهودك مع من تربطك بهم اتفاقات ومعاهدات ،فإن ذلك من هدي النبي ﷺ .

متى ُشرع الجهاد
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وها هو رجل من بني حنيفة يقال له (ثمامة بن أثال) ،أسره
المسلمون ِق َب َل نجد وربطوه بسارية من سواري المسجد،
فخرج إليه النبي ﷺ فقال« :ما ِعنْدَ َك يا ُثمام ُة»؟ فقالِ :
«عن ِْدي
َ َ َ
َ
َخير يا محمدُ  ،إِ ْن َت ْق ُت ْلنِي َت ْقت ُُل َذا د ٍم ،وإِ ْن ُتن ِْعم ُتن ِْعم َع َلى َش ِ
اكرٍ،
َ َ
ْ ُ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
ِ
ِ
ِ
َوإِ ْن ُكن َْت تُريدُ ا ْل َم َالَ ،ف َس ْل منْ ُه َما ش ْئ َت»َ .فت ََر َك ُه النَّبِ ُّي ﷺ َحتَّى
َان ا ْل َغدُ َفك ََّر َر ُس َؤا َل ُه ﷺ َف َر َّد ُث َما َم ُة بِ ْ ِ
ك َ
ال َجا َب ِة َن ْف ِس َهاَ ،ف َأ َم َر النَّبِ ُّي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ٍل َقر ٍ
ﷺ بِت َْحريره َقائ ًلَ « :أ ْطل ُقوا ُث َما َم َة»َ .فا ْن َط َل َق إ َلى ن ْ
يب م َن
ا ْل َم ْس ِج ِدَ ،فا ْغت ََس َل ُث َّم َد َخ َل ا ْل َم ْس ِجدَ َ ،ف َق َالَ « :أ ْش َهدُ َأ ْن َل إِ َل َه
ول ِ
إِ َّل الل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس ُ
اللهَ ،يا ُم َح َّمدُ َ ،وال َّل ِه َما ك َ
َان
َع َلى األَ ْر ِ
ض َو ْج ٌه َأ ْب َغ َض إِ َل َّي ِم ْن َو ْج ِه َكَ ،ف َقدْ َأ ْص َب َح َو ْج ُه َك
َأحب ا ْلوج ِ
َان ِم ْن ِد ٍ
وه إِ َل َّيَ ،وال َّل ِه َما ك َ
ين َأ ْب َغ َض إِ َل َّي ِم ْن ِدينِ َك،
َ َّ ُ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ب دين إل َّيَ ،والله َما ك َ
َان م ْن َبلد أ ْب َغ َض إل َّي
َف َأ ْص َب َح دين َُك أ َح َّ
ِ
ِ
ب ا ْلبِ َل ِد إِ َل َّي ( »..متفق عليه).
م ْن َب َلد َكَ ،ف َأ ْص َب َح َب َلدُ َك َأ ْح َّ
وهنا سؤال يطرح نفسه :ما الذي رآه ثمامة وهو أسير عند
رسول الله ﷺ حتى إذا فك قيده وحرره ،عاد ثمامة بكامل
وح َّبه الشديد
إرادته إلى النبي ﷺ ُمعلنًا دخوله في اإلسالم ُ
للنبي ﷺ بعد ُبغضه؟!
ال بد أنه رأى حال َأ ْس ِره من ُحسن المعاملة ومكارم األخالق
ما جعله يغ ِّير رأيه ،ويعيد تفكيره من جديد.

ومجاهدا
قائدا
ً
الحبيب ﷺ ً
ُشرع الجهاد ألول مرة في اإلسالم خالل العهد المدني.
وقبل ذلك كان المسلمون مأمورين بعدم استعمال القوة في مواجهة غير المسلمين
ََ ُ
(وقات ِلوا ِف
وإيذائهم ،وكان تشريع الجهاد دفا ًعا عن النفس فقط في أول األمر:
َ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ ُ ُّ ْ ُ ْ َ َ
يل الل ِ الِين يقات ِلونكم ول تعتدوا إِن الل ل يِب المعتدِين) [البقرة]190:
سب ِ ِ
ثم تم تشريع مبادرة العدو للتمكين للعقيدة من االنتشار دون عقبات ،ولصرف
ََ ُ ُ
(وقات ِلوه ْم
أحرارا في اختيار الدين الحق بإرادتهم الحرة
الفتنة عن الناس ليكونوا
ً
َ ُ َ ٌَْ َ َ ُ َ ّ ُ ّ َ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َّ
َح َّت ال تكون ف ِتنة ويكون ادلِين ِلِ فإ ِ ِن انتهوا فال عدوان إِال ع الظال ِ ِمني)
[البقرة.]193:
الهدف من غزوات النبي ﷺ
ّ
ولبث
وقد قام الرسول ﷺ بالعديد من المعارك دفا ًعا عن اإلسالم والمسلمين،
الهيبة في قلوب األعداء ،ولجلب الحرية للناس ليعبدوا الله وال يجبروا على دين.
ولم يخرج ﷺ في كل المعارك -مع شجاعته ﷺ ورغبته في الخروج -ألجل
رحمته بأصحابه وأتباعه ورف ًقا بهم! يقول ﷺ« :وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه َل ْوال َأ َّن ِر َج ًال ِم َن
ِ
ِِ
َخ َّل ُفوا َعنِّي َوال َأ ِجدُ َما َأ ْح ِم ُل ُه ْم َع َل ْي ِه َما ت َ
يب َأ ْن ُف ُس ُه ْم َأ ْن َيت َ
َخ َّل ْف ُت َع ْن
ا ْل ُم ْؤمني َن ال تَط ُ
يل ال َّل ِه َوا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه َل َو ِد ْد ُت َأ ِّني ُأ ْقت َُل فِي َسبِ ِ
َس ِر َّي ٍة َت ْغ ُزو فِي َسبِ ِ
يل ال َّل ِه ُث َّم ُأ ْح َيا ُث َّم
ُأ ْقت َُل ُث َّم ُأ ْح َيا ُث َّم ُأ ْقت َُل ُث َّم ُأ ْح َيا ُث َّم ُأ ْقت َُل» (رواه البخاري).

ُ َ َّ َ َ َ ُ َ
ِين ُيقاتلون
قال الله تعالى( :أذِن ل ِل
َ
َ
َ
َ
َّ َّ َ ع ن ْ
بأ َّن ُه ْم ُظل ُ
صه ِْم
الل
ِإَون
وا
ِم
ِ
ِ
َ َ ٌ َّ َ ُ ْ
خر ُجوا م ِْن دِيَارهِمْ
ِ
لقدِير الِين أ ِ
َ ْ َ ّ َّ َ ْ َ ُ ُ َ ُّ َ َّ
ُ
ي ح ٍق إِل أن يقولوا ربنا الل )
بِغ ِ
[الحج.]40-39 :

حرب محمد ﷺ كانت لدفع
المعتدين

نظرت إلى كل القبائل العربية
«إذا
َ
ألفيت الغزو ُج َّل عملها ،ولم
حينذاك،
َ
النبي إلى ذلك الوقت  -وإن كثر
يكن
ُّ
ِ
حوله الرجال  -قد ُأذ َن له في النضال
ودفع العدوان بالعدوان ،ولكن بعد كل
تلك االعتداءات جاء الوحي اإللهي
يبيح له حرب المعتدين»
جان بروا

المستشرق الفرنسي
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