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 مفهوم العقیدة العسکریة وحکمها ومصادرها 

 اللواء دکتور/ رفیق أبو هاني 

قبل أن ندخل �� �عر�ف مصط�ح العقيدة العسكر�ة، ال بد أن �عرف مصط�ح العقيدة؛ وذلك لبيان مدى العالقة  

 ب�ن املصط�ح�ن.

 تعریف العقیدة العسکریة لغًة: 

 تعريف العقيدة:  

قال ابن فارس: "عقد، الع�ن والقاف والدال، أصل واحد يدل ع�� الشد، عقدت ا�حبل، أعقده عقًدا، وقد ا�عقد، 

ال�ىيء:  ين�ع عنھ، واعتقد  قلبھ، فال  اليم�ن. وعقد قلبھ ع��  العقد، وا�جمع: عقود  وعاقدتھ مثل: عاهدتھ، وهو 

: ما عقد اِإل�ساُن عليھ قلبھ جازما بھ؛ فهو عقيدة؛ سواٌء أ�ان حًقا، "وخالصتھ .  )1(  صلب، واعتقد اإلخاء: ثبت"

م باطًال"
َ
 .)3(  "يالحظ أن �لمة عقد تدل ع��: الوثوق، والثبات، والصالبة". )2(  أ

جاء �� امل�جم الوسيط �� �عر�ف العقيدة أ��ا: "ا�حكم الذي ال يقبل الشك فيھ لدى معتقده، والعقيدة �� الدين  

 .)4(يقصد بھ: االعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود هللا و�عث الرسل، وا�جمع عقائد"ما 

 تعريف العسكرية:  

، و"العْسكُر: ا�جيُش ومجتمعھ. والكث�ُ�  )5(  العسكر�ة من: عسكر، والعسكر: �لمة فارسية تم �عر���ا وأصلها لشكر

َعْسكُر الليِل: ُظْلَمُتُھ. واْنجَلت عنھ عساكُر الهموم: زال  من �ّلِ �ىيء. يقال: َعسَكر من رجال، وَعْسَكر من َخْيٍل. و 

ُھ. وَشهْدُت الَعْسَكَرْ�ِن: َعَرَفَة، وِمً�ى. وا�جمع: َعَساِكُر. والعسكرة: الشدة" والناظر �� التعر�ف، يالحظ أن مع�ى   )6(   َهمُّ

 

 . 87  – 86م)، ص1979، م�جم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، (أحمد بن فارس بن زكر�ا أبو ا�حس�ن) ابن فارس: 1(

ه)، 1422اململكة العر�ية السعودية، الطبعة األو�� (  -الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد) األثري: عبد هللا بن عبد ا�حميد، الوج�� �� عقيدة السلف الصا�ح، وزارة  2(

)1/11.( 

 . 1م)، ص 2010غزة، ( –) ياس�ن: د �سيم وسائد عا�ش، شرح أر�ان اإليمان، جامعة األق�ىى 3(

 .614)، ص  2004نشر: (مكتبة الشروق الدولية; سنة الامل�جم الوسيط،  ) أنيس: د. إبراهيم وآخرون،4(

 ).107/   1م)، (1996 -هـ1416لبنان، (الطبعة األو��:  –) الف��وز آبادي: مجد الدين محمد بن �عقوب، القاموس دار الكتب العلمية، ب��وت 5(

 . 601) أنيس: د ابراهيم وآخرون، مرجع سابق، ص6(
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ان عن ا�جيش الذي يمتاز بالك��ة والشدة �لمة العسكر�ة يدور حول معني�ن: هما: الك��ة، والشدة، وهما بالتا�� �ع�� 

 والقوة. 

 تعريف العقيدة العسكرية اصطالحا:  

لقد اج��د املعنيون �� دراسة العقيدة العسكر�ة �� وضع �عر�ف دقيق لها، و�حاول الباحث جاهًدا أن يذكر ما  

 ها، كما سيأ�ي بإذن هللا �عا��: اش��ر م��ا، مع التعليق عل��ا حسب األصول العلمية، ثم �ستنتج �عر�ًفا مناسًبا ل

" النظر�ة العلمية أو الفلسفة، و�� السياسة العسكر�ة للدولة املع��ة    التعر�ف األول: عّرفها اللواء محفوظ بأ��ا:

عن وجهات النظر الرسمية لها، واملتعلقة باملسائل والقواعد األساسية للصراع املس�ح، واملتضمنة لطبيعة ا�حرب 

   )7(  ، وطرق إدار��ا، واألسس ا�جوهر�ة إلعداد البالد، والقوات املس�حة لها".من وجهة نظرها

: "األساس والقوة ا�حركة للتار�خ العسكري، والعقل املفكر الذي يضع التعر�ف الثا�ي: عّرفها العقيد اإلمامي بأ��ا

 .)8(  أحداثھ، وح�ى تفاصيلھ وخططھ"

بأ�� الثالث: عّرفها اللواء سو�د  �� إطار   ا:التعر�ف  تنت�جها دولة، أو أمة ما  ال�ي  العامة،  " السياسة العسكر�ة 

املبادئ األساسية املتعلقة �شؤون ا�حرب، وغايا��ا، وطرق إدار��ا، و�عداد البالد لها؛ ��دف تحقيق غايات عقيدية 

 .)9(  أو سياسية

القوات املس�حة للدولة؛ �غرض تأمي��ا، : "فن، وعلم إعداد واستخدام  التعر�ف الرا�ع: عّرفها اللواء حس�ن بأ��ا

 . )10(  وتنظيم إدارة الصراع املس�ح؛ لتحقيق العقيدة السياسة"

  

 

 . 23، مرجع سابق، ص  ) محفوظ: املدخل إ�� العقيدة واإلس��اتيجية العسكر�ة اإلسالمية7(

 . 14). صم1988ب��وت، الطبعة األو��، ( –دار الفكر ) اإلمامي: عقيد سليم شاكر، العرب وا�حرب، 8(

 . 357م، ص 1990لبنان، الطبعة الثانية  –ب��وت  –) سو�د: لواء د ياس�ن، الفن العسكري أصولھ ومصادره، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع 9(

 اللواء أحمد حسن، العقيدة العسكر�ة اإلسالمية دراسة ومن�ج ومقارنة، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة األو��. ) حس�ن: 10(
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 والناظر �� التعر�فات السابقة يجد أ��ا تدور حول املعا�ي الرئيسية اآلتية:  

الدولة، وما دو��ا أشارت إ�� أن امل�ان املقّرر والطبي�� للعقيدة العسكر�ة ي�ون �� قمة الهرم العسكري ��   -1

 من مستو�ات عسكر�ة يتبع لها. 

والتوج��ات   -2 العسكر�ة،  األمور   �� العليا  السياسات  رسم   :�� العسكر�ة  العقيدة  مهام  ع��  اشتملت 

 العسكر�ة العليا، و�عداد البالد ب�ل مقوما��ا �خوض ا�حرب، وهذه �� املهام الرئيسة للعقيدة العسكر�ة. 

 العسكري إ�� العقيدة العسكر�ة؛ وهذا من صلب عملها األسا�ىي. �سبت مصدر التفك��  -3

ر�ط العقيدة العسكر�ة بتار�خ، وتراث األمة العسكري؛ وهذا من األسس الهامة �� بناء العقيدة العسكر�ة   -4

 للدولة. 

 جعلت مصدر األفعال العسكر�ة امل��جمة ع�� أرض الواقع؛ من نتائج العقيدة العسكر�ة.  -5

 العسكر�ة بأهداف عليا للدولة، أو األمة أال و��: تحقيق غايات عقدية أوسياسية.  ر�ط مهام العقيدة -6

استخدمت �لمة فن مع العلم، وهذا ت�امل طبي�� �� األمور العسكر�ة، فكما يحتاج العسكر�ون إ�� العلم،  -7

 ونظر�اتھ فهم بحاجة أيًضا إ�� الفن، والتخطيط الذ�ي.

 مالحظات على التعريفات السابقة:  

هدًفا ال -1 عسكر�ة  عقيدة  ل�ل  إن  حيث  العسكر�ة  العقيدة  من  الهدف  يبينا  لم  والثا�ي  األول  تعر�ف 

 �س�� لتحقيقھ. 

استخدام عبارة القوات املس�حة �� التعر�ف األول والرا�ع ، و�� جزء من القوات العسكر�ة، واألخ��ة أشمل   -2

غ�� مباشرة مثل: ا�حرب النفسية، فأين  وأدق �� املع�ى من األو��، فع�� سبيل املثال هناك قوة عسكر�ة  

 م�ا��ا من القوات املس�حة؟ وسبق أن تب�ن لنا �� �عر�ف العسكر�ة أ��ا تدل ع��: القوة والك��ة. 
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حصر التعر�فان األول و الرا�ع عمل العقيدة العسكر�ة ومهامها �� إطار الدولة، مع أن �عض ا�جماعات  -3

مثل: عسكر�ة  عقيدة  لد��ا  تت�ون  ا�جزائر    املس�حة  تحر�ر  حرب  مثل  الشعبية  التحرر�ة  ا�جماعات 

 وفلسط�ن وفيتنام.

العقيدة  -4 عمل  صميم  من  ولكن  فقط؛  التار�خ  باتجاه  العسكر�ة  العقيدة  مسار  الثا�ي  التعر�ف  حصر 

للمستقبل النظر  هو  " العسكر�ة  لطبيعة ،  العليا  العسكر�ة  السياسية  القيادة  تصورات  عن  �ع��  و�� 

 .)11(  ع خوضها �� املستقبل، سواء من ناحية النتائج السياسية، أو اإلجراءات العسكر�ة"ا�حرب، ال�ي تتوق

ذكر عبارات تفس��ية، ما �ان ينب�� ذكرها �� التعر�ف، فشؤون ا�حرب �شمل: غايات ا�حرب، وطرق إدار��ا  -5

 وغ��ها من األمور، وذلك كما ورد �� التعر�ف�ن الثالث والرا�ع.

ث والرا�ع الهدف من العقيدة العسكر�ة: �� تحقيق املصا�ح السياسية، والدينية ومن  حصر التعر�فان الثال -6

 أن هناك مصا�ح عديدة أخرى غ�� تلكما املص�حت�ن مثل االقتصاد مثال.  -كما يرى الباحث   –املعروف 

ل �عر�ًفا  يق��ح  سبق  ما  �ل  من  مستفيًدا  الباحث  يق��ح  السابقة  التعر�فات  دراسة  خالل  ومن  لعقيدة إذن، 

 العسكر�ة، وهو اآل�ي: 

 تعريف الباحث:  

 �� العسكر�ة  القوات العقيدة  واستخدام  إعداد  وعلم  فن  م��ا  ينطلق  ال�ي  العليا،  العسكر�ة  "السياسة   :

رّ�ة، �� إطار قيمها؛ �غرض تحقيق  العسكر�ة، وحشد جميع القوى املساندة لها، لدولة، أو �جماعة عسكر�ة تحرُّ

 ". املصا�ح العليا لها

 

 ). 2/195) املس��ي: عبد الوهاب، موسوعة ال��ود وال��ودية والصهيونية، (11(
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 بيان التعريف:  

�� األسس واملبادئ ال�ي تنطلق م��ا علوم وفنون العمل العسكري، و�� جهات   السياسة العسكر�ة العليا:  -1

مسؤولة عليا ت�ون مهامها صياغة هذه السياسة لتطبيقها والتقيد ��ا من قبل ا�جهات التنفيذية من القادة 

 العسكر��ن. 

�لمتا   -2 التعر�ف   �� والعلموردت  أل الفن  "فعلم ؛  واالبت�ار،  الفن  عن  �ستغ�ي  ال  ونظر�اتھ  العلم  قواعد  ن 

ا�حرب ال يقتصر ع�� أساليب ا�حرب وأش�الها، وال يقتصر ع�� دراسة املسائل املتعلقة بخوض األعمال 

والقوان�ن   النظر�ة  املسائل  أيًضا  �شمل  و�نما  فحسب؛  والتكتيك  باالس��اتيجية  املرتبطة  القتالية 

 ، ولذا أورد الباحث هات�ن ال�لمت�ن إليجاد الت�امل �� التعر�ف. )12(  املوضوعية"

�لمة   -3 الباحث  �لمة    اإلعدادذكر  القوة االستخدام  مع  �ستخدم  ال  فعندما  م��ابطان،  جناحان  فهما 

فا�جيش إما أن ي�ون ��    العسكر�ة يجب أن يبقى اإلعداد مستمرا ًع�� �ل ا�جاالت �� املؤسسة العسكر�ة

 قوة أو �شغيل لها .حالة بناء لل

عن �ل صنوف األس�حة املوجودة �� املؤسسة العسكر�ة، و�� كذلك تتعلق بالقوى   القوات العسكر�ة�ع��   -4

 والعوامل املساعدة لها مثل: املؤسسات اإلعالمية ال�ي تدير ا�حرب النفسية ع�� العدو. 

5- ) �عبارة  التعر�ف  املساندة)  ويع��  القوى  جميع  الدولة حشد  مقومات  �ل  عن  العسكر�ة  للمؤسسة 

 والشعبية، وغ��ها وهو ما يؤدي إ�� مصط�ح الدولة ا�حار�ة. الصناعية وال��بو�ة 

رّ�ة -6 ) �� تلك ا�جماعات التحرر�ة ال�ي �س�� �عمل عسكري قصد التعر�ف �عبارة (�جماعة عسكر�ة تحرُّ

من أجل طرد ا�حتل م��ا، أو من األجل االنفصال عن دول��ا األم ألسباب سياسية، وأما لو �انت الدولة 

 

 . 25- 24ص   م).2008 -هـ1429ن، الطبعة األو�� (لبنا –الدار العر�ية للعلوم، ب��وت  شفيق: من��، االس��اتيجية والتكتيك �� فن علم ا�حرب،) 12( 
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�ا لها عقيدة عسكر�ة؛ ألن ذلك سيؤدي مستقلة �ش�ل  ي�ون  أن  يمكن ألي جماعة مهما �انت  مل، فال 

 ألضرار خط��ة و�عرض الدولة النقسامات ال ُتحمد عقباها.

لبيان أن هذا العمل العسكري ال بد وأن ت�ون لھ ضوابط ومقاييس وأخالق  القيم؛  ذكر التعر�ف �لمة   -7

 يخضع لها. 

  ألفاظ ذات صلة واستنتاجات هامة:

ي��ز   ح�ى  تبيي��ا؛  املهم  من  ال�ي  العسكر�ة،  العقيدة  بمصط�ح  الصلة  ذات  املصط�حات  �عض  هنا  الباحث  يب�ن 

م��ا  �ل  حد  ومعرفة  املصط�حات،  ب�ن  الت�امل  خالل  من  وا�ح  ج��  �ش�ل  العسكر�ة  العقيدة  مصط�ح 

 واملصط�حات املراد بيا��ا �� كما يأ�ي:  

 العسكري) وفيما يأ�ي بيا��ا:  (االس��اتيجية العسكر�ة، التكتيك 

 أولًا: االستراتيجية العسكرية:  

) ال�ي �ع�ي حرفيا قائد ا�جيش و�� ��ذا Strategos  -"�لمة االس��اتيجية مشتقة من ال�لمة اإلغر�قية (س��اتيجوس  

 .)13(  فن قيادة ا�جهود ا�حر�ي برمتھ"املع�ى �ش�� إ�� 

أيضا �عر�فها   �� القوجاء  استخدام  "فن  السياسة":  أهداف  إ��  للوصول  واستخدام )14(  وة  توزيع  فن  ف�ي   ،

 . )15(  الوسائل العسكر�ة مثل: القوات املس�حة واإلمدادات لتحقيق أهداف سياسة ما

 و�فهم مما سبق بيانھ من �عر�ف لالس��اتيجية أ��ا تقوم ع�� ما يأ�ي: 

 إن مهمة االس��اتيجية تقع ع�� �اهل القيادة العسكر�ة العليا، مما �س�ى باصطالح قيادة األر�ان. -1

 

 .19م)، ص 2009 -هـ1430السعودية، الطبعة األو��، ( –اس��اتيجية ل�حرب، ترجمة: سامر أبو هواش، مكتبة العبي�ان، الر�اض 33غر�ن: رو�رت، ) 13( 

 . 27م)، ص 1968لبنان، ( –والهيثم األيو�ي، دار الطليعة، ب��وت بوفر: ا�جن�ال أندر�ھ، مدخل إ�� االس��اتيجية العسكر�ة، ترجمة أكرم ديري، ) 14( 

 . 29محفوظ: املدخل إ�� العقيدة واالس��اتيجية العسكر�ة اإلسالمية، مرجع سابق، ص ) 15( 
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يجب أن ُتحكم االس��اتيجية بضوابط السياسة العليا للدولة، و�س�� ضمن األهداف ال�ي رسم��ا لها فال  -2

 ع��ا. تحيد 

 ثانيا: التكتيك العسكري:  

 .)16(   : "التداب�� أو ال��تيبات ا�خاصة بالقوات املس�حة، وقياد��ا والعمليات التكتيكية أثناء القتال الفع��"هو

إذن التكتيك جزء من االس��اتيجية، وهو مرتبط ��ا وال يطبق التكتيك ع�� مجموعة ا�حرب؛ بل ع�� �عض األجزاء 

املع  �� الص�ح؛ فإن املنفصلة  إ��  الدفع  أو  ا�حرب  الهدف من االس��اتيجية هو كسب  و�ذا �ان  ارك واالشتبا�ات. 

  التكتيك ��دف إ�� كسب أحد االشتبا�ات، أو إحدى املعارك، أو إدارة حملة أو �جوم محدد مرتبط بالوضع العام 

)17( . 

كر�ة، وهما يمثالن ا�جناح اإلجرائي ومما سبق �ستنتج أن كال االس��اتيجية والتكتيك جزء من العقيدة العس

 والعمليا�ي لها وأ��ما �س��ان ضمن مباد��ا وقيمها. 

 ثالثًا: استنتاجات هامة:  

 من خالل �ل ما سبق من التعر�فات يمكن استنتاج ما يأ�ي: 

 إن العقيدة �اصطالح لغوي، تدل ع��: القوة، والثبات واالستقرار.  .1

 الشك والظن، فال بد من ا�جزم اليقي�ي بال�ىيء؛ ح�ى ي�ون عقائدًيا. إن العقيدة ��: ما ال يقبل  .2

لها،  -1 اقعية  و ترجمة  ف�ي:  العملية  األمور  أما  والقلبية،  املعنو�ة،  األمور  ع��:  تطلق  العقيدة  �لمة  إن 

فالعقائد ��: األمور ال�ي يجب أن يصدق ��ا قلبك، وتطم�ن إل��ا نفسك، وتكون يقيًنا عندك ال يمازجھ 

 )18(وال يخالطھ شك". ر�ب،

 

 .29املرجع السابق: ص ) 16( 

 . 353م) ص 1969ب��وت، ( –لبنان مركز الدراسات،  –العميد الكيال�ي: املذهب العسكري اإلسرائي��، منظمة التحر�ر الفلسطينية  ) 17( 

 . 429البنا: الشهيد اإلمام حسن، الرسائل، ص) 18( 
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يجب التفر�ق ب�ن العقيدة العسكر�ة اإلسالمية، كمصط�ح عسكري �ش�ل إجراءات عملية، وميدانية   .3

 قتالية، و��ن العقيدة اإلسالمية، ال�ي ��: تمثل ا�جانب اإليما�ي �� قلوب املسلم�ن.

تنصب ب�ل عمليا��ا �خدم��ا �عت�� العقيدة العسكر�ة اإلسالمية �� الدرع الوا�� للعقيدة اإلسالمية، و  .4

السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية  ب�ل تخصصا��ا  والدفاع ع��ا، وعن مصا�ح األمة اإلسالمية 

 وغ��ها من املصا�ح األساسية؛ لبقاء األمة اإلسالمية، أمة عز�زة كر�مة.

الثا�ي الذي ي�� مستوى العقيدة العسكر�ة  .5 تنبثق م��ا �عت�� االس��اتيجية العسكر�ة املستوى  ، و�� 

وتحتكم ��د��ا و�س�� ضمن أهدافها وقيمها، ثم ي�� االس��اتيجية العمل التكتي�ي �� املعركة حيث يبدأ  

 التكتيك عند الطلقة األو�� �� املعركة ضمن خطط مسبقة. 

تضبط   .6 وأن  اإلسالمية،  واملفاهيم  القيم  خالل  من  اإلسالمية؛  العسكر�ة  العقيدة  صياغة  يجب 

 بحيث ال تحيد ع��ا، فالغاية ال ت��ر الوسيلة. بضوابطها، 

 تعریف الجهاد يف سبیل الله تعالی وعالقته بمفهوم العقیدة العسکریة: 

 مفهوم الجهاد لغة:  

 ذكرت مصادر اللغة العر�ية �لمة ا�جهاد، من حيث اشتقاقها وأصلها �� اللغة، وهو كما يأ�ي: 

فعال، بمع�ى املفاعلة من طرف�ن، مثل: ا�خصام بمع�ى ا�خاصمة، "ا�جهاد مصدر الفعل الر�ا�� جاهد، ع�� وزن  

بفتح ا�جيم، �ع�ي الطاقة، و�ضمها �ع�ي:   َجهد)وا�جدال بمع�ى ا�جادلة مصدر جادل، واملصدر الثال�ي لل�لمة هو ( 

 ) 19(  املشقة".

 

 .َجَهَد)ب��وت الطبعة األو��، مادة ( –الف��وز آبادي: القاموس ا�حيط، مؤسسة الرسالة ) 19( 
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ا�َجْهد املشقة، وا�ُجْهد الطاقة. وَجاَهَد العدو و�� لسان العرب: "ا�َجْهد وا�ُجْهد: الطاقة. تقول: اجهد جهدك، وقيل:  

مجاهدًة وجهاًدا قاتلھ، وجاهد �� سبيل هللا، وا�جهاد: املبالغة واستفراغ الوسع �� ا�حرب أو اللسان أو ما أطاق من  

 .)20(  �ىيء"

 .)21(  لب"وقال �� املصباح املن��: "َجَهد �� األمر َجهًدا، من باب نفع، إذا طلب ح�ى بلغ غايتھ �� الط

 ومن خالل ما سبق يمكن استنتاج اآل�ي: 

لفظ عام يراد بھ استفراغ الوسع و�ذل الطاقة وتحمل املشقة لبلوغ غاية معينة، سواء  ا�جهاد �� اللغة:   -1

 �ان جهاًدا باملقاتلة، أو با�جادلة، أو ببذل النفس أو املال، أوغ�� ذلك.

2-  ) الر�ا��  الفعل  من  ال�لمة  هذه  املفاعلة وه  جاهد)،بناء  من  نوع  وجود  ع��:  يدل  فاعل،  وزن  ع��  و 

واملدافعة ب�ن طرف�ن، وهذا هو أحد أك�� استعماالت هذه الصيغة مثل: قاتل وتاجر، ومعناه: "التشارك 

 .)22(ب�ن اثن�ن فأك��، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبھ فعًال، فيقابلھ اآلخر بمثلھ"

   تعريف الجهاد اصطالحا:

ذكرت املذاهب الفقهية األر�عة �عر�ف ا�جهاد باملفهوم الشر��، و�� �عار�ف تدور حول مفهوم واحد، وذلك كما  

 ي��: 

هو: "بذل الوسع �� القتال �� سبيل هللا مباشرة، أو معاونة بمال، أو رأي، أو تكث�� سواد،  �عر�ف ا�حنفية:   -

 .)23(  أو غ�� ذلك"

 

 ). 135  -133/  3ب��وت، الطبعة األو��، (مادة (َجَهَد). ( –ابن منظور: لسان العرب، دار صادر ) 20( 

 )، (مادة جهد).1/112الفيومي: أحمد، املصباح املن�� �� غر�ب الشرح الكب��، املكتبة العلمية الطبعة األو��، ( )21( 

 . 46هـ)، ص 1416ا�حمالوي: أحمد، شذا العرف �� فن الصرف، دار اليق�ن املنصورة، الطبعة الثانية، () 22( 

 ). 97/ 7)، وانظر ال�اسا�ي: عالء الدين، بدائع الصنائع، (4/121هـ)، (1421ب��وت، الطبعة األو��، ( –ختار، دار الفكر ابن عابدين: محمد أم�ن، حاشية رد ا�حتار ع�� الدر ا�) 23( 
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املالكية:   - � �عر�ف  مسلم  "قتال  دخول هو:  أو  لھ،  حضوره  أو  هللا،  �لمة  إلعالء  عهد،  ذي  غ��  افًرا 

 .)24(أرضھ"

 .)25(  هو: "القتال �� سبيل هللا"�عر�ف الشافعية:  -

 .)26(  هو: " قتال الكفار خاصة "�عر�ف ا�حنابلة:  -

: عّرفت ا�جهاد بأنھ، حيث  -�عد تنقيحھ و�ضافة مايلزم  -وقد اْعَتَمَدْت املوسوعة الفقهية ال�و�تية �عر�ف املالكية  

 .) 27(  "قتال مسلم �افًرا غ�� ذي عهد، �عد دعوتھ لإلسالم و�بائھ، إعالًء ل�لمة هللا"

هو أقرب هذه التعر�فات �� الداللة ع�� ا�جهاد اصطالًحا، لوضوحھ، واختصاره،   –�� نظر الباحث-وهذا التعر�ف  

جهاد الشر��، �اش��اط اإلسالم، و�ون ال�افر غ��  وخلوه من التكرار وا�حشو، واشتمالھ ع�� عدة قيود �حيحة ل�

 ذي عهد، و�ونھ بلغتھ الدعوة وأ�ى، و�ون ا�جهاد خالًصا لوجھ هللا. 

العسكري  االشتباك  أي  القتال  �ع�ي:  فإ��ا  أطلقت  إذا  ا�جهاد  �لمة  أن  للمتأمل:  يتب�ن  السابقة،  التعر�فات  ومن 

يف: قتال املشرك�ن ع�� الدين. ف�ل من أ�عب نفسھ �� ذات هللا بالسالح، و�قول ابن رشد �� مقدماتھ: "وجهاد الس

فهو مجاهد �� سبيلھ، إال أن ا�جهاد �� سبيل هللا إذا أطلق فال يقع بإطالقھ إال ع�� مجاهدة الكفار بالسيف، ح�ى  

ديد نوع من  ولك��ا إذا خصصت، فإ��ا تدل ع��: تح  )28( يدخلوا �� اإلسالم، أو �عطوا ا�جز�ة عن يد وهم صاغرون"

�ع�ي: ا�جهاد   –ا�جهاد مثل: ا�جهاد باملال، أو باللسان، وهذا ما قرره الشيخ ابن تيمية حيث يقول: "واألمر با�جهاد  

املبطل،  ع��  إقام��ا  أي:  وا�حجة  وشرائعھ،  اإلسالم  إ��  والدعوة  عليھ،  �العزم  بالقلب:  ي�ون  ما  منھ  بھ،  املأمور 

 

مختصر    عليش: الشيخ محمد بن أحمد املعروف، منح ا�جليل،  ). وانظر3/347هـ (1398  1ب��وت ط   –ا�حطاب: محمد الرعي�ي، مواهب ا�جليل �� شرح مختصر خليل، دار الفكر )  24( 

 ).135/ 3ب��وت، ( –سيدي خليل، دار الفكر 

 ).2/227وانظر الش��ازي: املهذب، (). 250/ 4، حاشية البج��مي ع�� املن�ج، دار الفكر العر�ي، الطبعة األو��، (البج��مي: سليمان) 25( 

 ). 3/33(، الطبعة األو��، بدون سنة �شر، دار الكتب العلميةكشاف القناع، ال��و�ي: منصور، ) 26( 

 ).124/ 16هـ)، (1400وزارة األوقاف: ال�و�ت، املوسوعة الفقهية ال�و�تية، ال�و�ت الطبعة الثالثة، ( )27( 

 .5هـ)، ص 1410باكستان، الطبعة الثانية، ( –). وانظر عزام: الشيخ عبد هللا، �� ا�جهاد آداب وأح�ام، مكتب ا�خدمات، بيشاور 1/369ابن رشد: املقدمات، () 28( 
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لشبھ، والرأي والتدب�� �� ما فيھ نفع للمسلم�ن والبدن: أي القتال بنفسھ، فيجب والبيان: أي بيان ا�حق، و�زالة ا

 )29(  ا�جهاد �غاية ما يمكنھ من هذه األمور".

 وهذا ما ذكره الشيخ يوسف القرضاوي، حيث يقول �� كتابھ (فقھ ا�جهاد):  

ف الفق�ي أن �لمة ا�جهاد �ع�ي: القتال. "و�لمة ا�جهاد أوسع �� املع�ى من �لمة القتال، و�ن �ان الذي استقر �� العر 

اللفظ �شمل: جهاد ا�جاهد لنفسھ، ولشيطانھ وجهاد  �� االصطالح، مع أن  فهكذا اصط�حوا عل��ا، وال مشاحة 

ا�جاهد باألمر باملعروف والن�ي عن املنكر، وقول �لمة ا�حق عند السلطان ا�جائر، ونحو ذلك كما �شمل: قتال  

�عا��. وا�جهاد �شمل: عمل القلب بالنية والعزم، وعمل اللسان: بالدعوة والبيان، وعمل العقل:   املقاتل �� سبيل هللا

 . )30(  بالرأي والتدب��، وعمل البدن: بالقتال وغ��ه"

 وخالصة القول:  

نفسھ؛   الشر داخل  بجهاد  بدًءا:  الباطل.  الشر، ومطاردة  �� مقاومة  املسلم جهده، ووسعھ  بذل  �ع�ي:  ا�جهاد  إن 

 .)31(إغراء شيطانھ وتثنية: بمقاومة الشر داخل ا�جتمع من حولھ من��ًيا: بمطاردة الشر، حيثما �ان بقدر طاقتھ"ب

 فجهاد النفس أر�ع مراتب: مراتب ا�جهاد، �� كتابھ (زاد املعاد) كما ي��:  ~وقد عدد اإلمام ابن القيم 

فالح لها، وال سعادة �� معاشها، ومعادها إال  أن يجاهدها ع�� �علم الهدى، ودين ا�حق الذي ال  إحداها:   -

 بھ؛ وم�ى فا��ا علمھ شقيت �� الدار�ن.

 أن يجاهدها ع�� العمل بھ �عد علمھ. و�ال فمجرد العلم بال عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثانية:  -

 

 ). 2/501رحيبا�ي: مصطفى، أو�� الن�ى شرح غاية املنت�ى �� الفقھ ا�حنب��، (ال) 29( 

 ).1/53م)، (2009مصر، ( -القرضاوي: د يوسف، فقھ ا�جهاد، مكتبة وهبة، القاهرة) 30( 

 ).1/54القرضاوي: املرجع نفسھ: () 31( 
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أنزل هللا من  أن يجاهدها ع�� الدعوة إليھ و�عليمھ من ال �علمھ؛ و�ال �ان من الذين يكتمون ما  الثالثة:  -

 الهدى والبينات؛ وال ينفعھ علمھ وال ينجيھ من عذاب هللا.

 أن يجاهدها ع�� الص�� ع�� مشاق الدعوة إ�� هللا وأذى ا�خلق، و�تحمل ذلك �لھ �.الرا�عة:  -

القلب ثم ذكر جهاد الشيطان ع�� مرتبت�ن: �� دفع الش��ات ودفع الشهوات. ثم جهاد الكفار واملنافق�ن أر�ع مراتب: ب

 واللسان واملال والنفس، وجهاد املنافق�ن: أخص باللسان، وجهاد الكفار: أخص باليد.

 ثم جهاد أر�اب الظلم والبدع واملنكرات، فثالث مراتب: 

 باليد إذا قدر. األو��:  -

 فإن �جز؛ انتقل إ�� اللسان.الثانية:  -

 إن �جز؛ جاهد بقلبھ. الثالثة:  -

 .)32(ا�جهاد، ومن لم �غز ولم يحدث نفسھ بالغزو؛ مات ع�� شعبة من النفاققال فهذه ثالثة عشر مرتبة من 

 ينقسم الجهاد العسكري إلى قسمين أساسيين:  

أو الغزو، وهو جهاد الفتوحات اإلسالمية ضد من وقف �� وجھ الدعوة اإلسالمية،    األول: جهاد الطلب، -

فھ اإلمام عْيًنا بالغزو ومنع انتشارها، وهو واجب ع�� الكفاية، إال إذا حضر ا�جن  .)33(  دي املعركة، أو �لَّ

 

ملعروف بابن قيم ا�جوز�ة زاد املعاد �� هدي خ�� العباد، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب ابن القيم: ابن القيم: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أ�ي بكر الزر�� ا)  32(

 ) بتصرف.40- 2/39م. (1998هـ،  1418، 1العلمية، ب��وت لبنان، ط 

 ). 6/ 13)، وانظر: ابن قدامة: املغ�ي (426/ 2) املرغينا�ي: الهداية شرح البداية، (33(
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أو ما �س�ى بالنف�� العام، وهو القتال الواجب ع�� املسلم�ن ع�� سبيل فرض الع�ن؛   جهاد الدفع،:  الثا�ي -

 .)34(وذلك إذا َعَدا العدو ع�� ش�� من بالد املسلم�ن 

و��ن عدوها ال�افر، و�التا�� ُ�َعدُّ نزاًعا مس�ًحا دولًيا وهذا النوع من القتال كما نالحظ: هو قتال ب�ن دولة اإلسالم،  

باملصط�ح القانو�ي املعاصر، و�خضع ألح�ام القانون الدو�� العام اإلسالمي، و�ندرج ضمن النطاق املادي للقانون 

 .)35(الدو�� اإل�سا�ي �� اإلسالم، و�سري عليھ �افة أح�ام هذا القانون 

 ث اآلتي:  ومن خالل ما سبق يتبين للباح 

تجمع املذاهب الفقهية اإلسالمية أن �لمة ا�جهاد إذا أطلقت؛ فإ��ا �ع�ي: قتال من �ستحق من أعداء   .1

 اإلسالم عسكرً�ا.

جهاد  .2 مثل:  الباطل،  مراغمة  من  متعددة  أنواًعا  خصصت  إذا  هللا  سبيل   �� ا�جهاد  �لمة  �شمل 

يًضا: ا�جهاد باملال. واللسان: با�حجة  الشيطان، واملنافق�ن، والفساق، وكذلك جهاد النفس، ويشمل أ 

 والبيان. 

أح�ام  .3 م��ما  ول�ل  الطلب  وجهاد  الدفع،  قسم�ن: هما جهاد  إ��  �� اإلسالم  العسكري  ا�جهاد  ينقسم 

 .)36(  خاصة تطلب من مصادرها

حسب –تمثل العقيدة العسكر�ة اإلسالمية: جزءا أصيًال من ا�جهاد �� سبيل هللا �عا��، ولك��ا ال تمثل   .4

مرادًفا لھ؛ وذلك ألن العقيدة العسكر�ة �ع�� عن األمور العسكر�ة ومما تب�ن لنا سابقا   - رؤ�ة الباحث

 فإن ا�جهاد �شمل أموًرا متعددة: م��ا الشق العسكري.

 

ال���ي، د. عبد   ة: موفق الدين أبو محمد عبد هللا بن احمد بن قدامة املقد�ىي ا�جماعي��، املغ�ي شرح مختصر ا�ِخر��، تحقيق د. عبد هللا بن عبد ا�حسن) ابن قدامة: ابن قدام34(

 ).6/ 13م) (1986هـ،  1406الفتاح محمد ا�حلو، �جر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة، مصر، الطبعة األو��، (

 . 265م)، ص   2000لطبعة األو��، (محمود: عبد الغ�ي، حماية �حايا الن�اعات املس�حة �� القانون الدو�� اإل�سا�ي والشريعة اإلسالمية، دار املستقبل العر�ي، القاهرة، ا) 35(

بدائع الصنائع �� ترتيب الشـرائع، إشراف مكتب البحوث والدراسـات، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع،   ،: اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود ال�اسا�ي ا�حنفيانظر ال�اسا�ي)  36( 

هب ا�جليل مواهـ)،    954الشيخ أ�ي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعي�ى، املعروف با�حطاب (املتو��:  ). ا�حطاب:  7/97(  م)،  1996هـ،  1417ب��وت، لبنان، الطبعة األو��، (

 .)6، 13). ابن قدامة: املغ�ي، (2/227الش��ازي: املهذب ( ).3/347هـ (1398ب��وت، الطبعة األو��،   –�� شرح مختصر خليل، دار الفكر 
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وع�� هذا؛ فإن الباحث �ستنتج من خالل ما سبق بيانھ: أن العالقة ب�ن مصط�ح العقيدة العسكر�ة اإلسالمية، 

ا�جهاد �� سبيل هللا �عا�� �� عالقة عموم وخصوص حيث إن مصط�ح ا�جهاد أعم وأشمل من مصط�ح ومصط�ح  

العقيدة العسكر�ة؛ وذلك ألن ا�جهاد �� سبيل هللا �شمل أموًرا متعددة: من ا�جاهدة واملراغمة و�ما أن العقيدة 

يح وغ��ها من األمور العسكر�ة الهامة، العسكر�ة تمثل: ا�جانب العسكري �� حياة األمة من تدر�ب، و�عداد، و�سل

كما سبق وتم تبيينھ �� �عر�ف العقيدة العسكر�ة اإلسالمية، فالعقيدة العسكر�ة تمثل ا�جانب التطبيقي لنظر�ة 

 ا�جهاد �� سبيل هللا �عا��، فالعالقة بي��ما جزء من �ل.

�ن أ��ا الدرع الوا�� للدولة اإلسالمية، وتنصب  ومن خالل بيان التعر�ف العل�ي اإلجرائي للعقيدة العسكر�ة فإنھ يتب

ب�ل عمليا��ا �خدم��ا والدفاع ع��ا، وعن مصا�ح األمة اإلسالمية و�رتبط مفهومها بمصط�ح ا�جهاد �� سبيل هللا 

�عا�� فهو يمثل ا�حاضن لها، وم��ا �ستمد القيم والضوابط ال�ي تحكم املؤسسة العسكر�ة، وكذلك يرتبط مفهومها 

من  اإلجرائي   ب�ل  ا�جناح  يمثالن  وهما  العسكر�ة،  العقيدة  من  جزء  فهما  والتكتيك  االس��اتيجية  مصطل�� 

املفاهيم   تحديد  ع��  العمل  الضروري  من  يجعل  �لھ  وهذا  وقيمها،  مباد��ا  ضمن  �س��ان  وأ��ما  لها،  والعمليا�ي 

إيقاع املؤسسة العسكر�ة؛ لتقوم بدورها العسكر�ة �� األدبيات والتنظ�� العسكري؛ ملا لھ من أهمية كب��ة �� ضبط  

 ع�� أكمل وجھ. 

 مشروعیة العقیدة العسکریة يف اإلسالم وضوابطها ومصادرها

و�يان  األدلة  واستعراض  واإلجماع،  والسنة  القرآن  من  العسكر�ة  القوات  إعداد  مشروعية  املبحث  هذا  يدرس 

العقيدة   ضوابط  عن  ا�حديث  وكذلك  م��ا،  العسكر�ة املقصود  العقيدة  مراعاة  تب�ن  ال�ي  اإلسالمية  العسكر�ة 

املصادر   و�درس  لألمة،  العليا  املصا�ح  ضمن  اإلسالمية  العسكر�ة  العقيدة  ومراعاة  اإلسالمية،  القيم  اإلسالمية 

 األساسية للعقيدة العسكر�ة اإلسالمية. 

 مشروعیة إعداد القوات العسکریة من القرآن والسنة واإلجماع: 

 ة العقيدة العسكرية من القرآن الكريم:  مشروعي

العقيدة  مشروعية  اآليات  وتب�ن  العسكري،  اإلعداد  عن  ا�حديث  اآليات:  �عض   �� الكر�م  القرآن  تضمن  لقد 

 العسكر�ة وحكمها �� اإلسالم وذلك كما يأ�ي: 
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ة اإلسالمية وضرورة إرها��م حكم اإلعداد املطلوب ملواجهة األعداء الذين �ش�لون خطًرا ع�� األم  تب�ن اآلية األو��

هو أمر جازم بإعداد �ل ما �� االستطاعة من قوة، ولو بلغت القوة [وأعدوا]  ح�ى ال يفكروا بالعدوان فقولھ �عا��:  

َول إذا طرأ  
ُ
من التطور ما بلغت. فهو أمر جازم بمسايرة التطور �� األمور الدنيو�ة، وعدم ا�جمود ع�� ا�حاالت األ

"للوجوب ما لم ورد الفعل أعدوا بصيغة األمر؛ ال�ي تفيد: الوجوب، والقاعدة الفقهية تقول: األمر  . لقد  )37(  تطور"

 .)38(  يصرفھ صارف إ�� غ��ه"

 األمر بصناعة املعدات العسكر�ة الالزمة ل�حرب وهذا ركن من أر�ان العقيدة العسكر�ة. وتب�ن اآلية الثانية 

سبيل هللا ع�� شؤون ا�جهاد وآالت ا�حرب ويشمل اقتصاديات ا�حرب ومساندة  األمر باإلنفاق ��    وتي�ن اآلية الثالثة 

 مؤسسات الدولة األخرى للمؤسسة العسكر�ة وهو أيضا ركن من أر�ان العقيدة العسكر�ة. 

الرا�عة  اآلية  ال�ي   وتب�ن  العليا  املصا�ح  أحدى  وهو  البشر  ب�ي  من  املستضعف�ن  نصرة  وهو  القتال  من  الهدف 

 لها العقيدة العسكر�ة. انطلقت من أج

ا�خامسة  اآلية  عدم    وتب�ن  م��ا  وال�ي  الرفيعة  اإلسالمية  واألخالق  القيم  ضمن  العسكري  العمل  ال��ام  ضرورة 

 العدوان �غ�� حق وقد ورد األمر بذلك صر�ًحا �� اآلية. 

من القرآن الكر�م   وجميع اآليات السابقة و�وجد غ��ها كث�� لتب�ن �ش�ل وا�ح وج�� مشروعية العقيدة العسكر�ة

 و�� ال�ي �ع�ى �شؤون القتال و��تم بتنظيمھ لتحقيق األهداف املرجوة منھ. 

 مشروعية العقيدة اإلسالمية من السنة النبوية: 

وقد ورد �� السنة النبو�ة: ما يدل ع�� مشروعية العقيدة العسكر�ة؛ بل إ��ا من الواجبات املنوطة باألمة اإلسالمية 

 بيل املثال ال ا�حصر ما يأ�ي: ونذكر م��ا ع�� س

 

 ). 69/   18م)، (  1995  -هـ  1415لبنان، (–والتوزيع ب��وت  الشنقيطي: محمد األم�ن بن محمد بن ا�ختار ا�جك�ي، أضواء البيان �� إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر  )  37( 

 ). 165/ 2هـ)، (1404ب��وت، الطبعة األو��، ( -ه) اإلح�ام �� أصول األح�ام، دار الكتاب العر�ي631اآلمدي: ع�� بن محمد اآلمدي أبو ا�حسن (املتو��: ) 38( 
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ِ (ص�� هللا عليھ وسلم) َقاَل: ( أوًال 
نَّ َرُسوَل �َّ

َ
،  : َعْن اْبِن ُعَمر، أ ُ ْن ال ِإَلَھ ِإال �َّ

َ
ى َ�ْشَهُدوا أ اَس َح�َّ َقاِتَل النَّ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

الَة، َوُ�ْؤُتوا   ، َوُ�ِقيُموا الصَّ ِ ًدا َرُسوُل �َّ نَّ ُمَحمَّ
َ
ْمَواَلُهْم ِإال ِبَحّقِ َوأ

َ
ي ِدَماَءُهْم َوأ َ�اَة، َفِإَذا َفَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمّ�ِ الزَّ

( ِ  .)39(  اِإلْسالِم َوِحَساُ�ُ�ْم َعَ�� �َّ

 وجھ الداللة: 

ھ: �ان  أي إن  ح�ى يقولوا ال إلھ إال هللا).إن القتال �� حياة الرسول؛ �ان لهدف، أال وهو: كما هو مب�ن �� ا�حديث: (

موجًها للدفاع عن اإلسالم، والتوحيد، وهذا من صميم أهداف العقيدة العسكر�ة اإلسالمية، حيث إنھ كما مر ��  

العسكر�ة لألمة اإلسالمية   العقيدة  الهدف األس�ى من وجود  إن  العسكر�ة:  العقيدة  هو   –الدراسة عن �عر�ف 

ها: الدفاع عن العقيدة اإلسالمية، وا�حفاظ عل��ا، و��ذا تحقيق املصا�ح العليا لها، و�ن من أجل املصا�ح، وأعال 

 يت�ح جلًيا لنا مشروعية العقيدة العسكر�ة �� السنة النبو�ة ووجو��ا �� حياة األمة اإلسالمية. 

َقاَل: (ثانًيا ِ�ّيِ (ص�� هللا عليھ وسلم)  النَّ َعْن  ُهَرْ�َرَة  ِ�ي 
َ
أ َعْن  ُيَحّدِ :  َوَلْم  َ�ْغُز  َوَلْم  ِباْلَغْزو َماَت َعَ�� َمْن َماَت  َنْفَسُھ  ْث 

 . )40(  ُشْعَبٍة ِمْن ِنَفاٍق)

 وجھ الداللة: 

وجود أصيل، ال وجود فر��، و�ن املسلم الذي يتخلف عن ركب ا�جهاد    -إن وجود ا�جهاد �� حياة األمة اإلسالمية  

أشبھ املنافق�ن املتخلف�ن عن ا�جهاد ��  �� سبيل هللا �عا��؛ يرتكب كب��ة من الكبائر "واملراد أن من فعل هذا فقد  

حُد شعب النفاق"
َ
، وهذا يجعل األمة اإلسالمية �� جاهز�ة مستمرة، وهو مبدأ )41(هذا الوصف، فإن تْرَك ا�جهاد أ

ِ (ص�� هللا عليھ وسلم) عَ 
ِن  من مبادئ العقيدة العسكر�ة، وقد روت أم املؤمن�ن َعاِئَشُة <: َقاَلْت: ُسِئَل َرُسوُل �َّ

 

وسننھ وأيامھ (�حيح البخاري)، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار   ρح املسند ا�ختصر من حديث رسول هللا  البخاري: أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، جامع ال�حي)  39( 

 ). 97/ 10)، (2727الناس، (ح ρم)، كتاب الز�اة، باب دعاء الن�ي 1987 -هـ1407ابن كث��, دار اليمامة، ب��وت، لبنان، الطبعة الثالثة، (

 ).5/200)، (4803رة، باب املبا�عة �عد فتح مكة، (حمسلم، ا�جامع ال�حيح، كتاب اإلما) 40( 

 ). 56/ 13هـ)، (1392ب��وت، الطبعة الثانية، (  –النووي: أبو زكر�ا يحيى بن شرف بن مري، امل��اج شرح �حيح مسلم بن ا�حجاج، دار إحياء ال��اث العر�ي ) 41( 
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) َفَقاَل:  َفاْنِفُروا)اْلِ�ْجَرِة  اْسُتْنِفْرُتْم  َوِ�َذا  ٌة  َوِنيَّ ِجَهاٌد  َوَلِكْن  اْلَفْتِح  َ�ْعَد  ِ�ْجَرَة  مصط�ح   ،)42(  َال   �� �س�ى  ما  وهو 

 . )43(  العسكر��ن حاليا: "النف�� العام"

اِمِت قَ : عن عبادة بن الصامت قال: قال: (ثالًثا ِ (ص�� هللا عليھ وسلم) َجاِهُدوا َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ ال َقاَل َرُسوُل �َّ

 ُ َّ� � ُيَنّ�ِ ِة  اْ�َجنَّ ْبَواِب 
َ
أ ِمْن  َباٌب  َوَ�َعاَ��  َتَباَرَك   ِ َسِبيِل �َّ  ��ِ اْ�ِجَهاَد  َفِإنَّ   ِ َسِبيِل �َّ اْلَهّمِ  ِ��  ِمْن  ِبِھ  َوَ�َعاَ��  َتَباَرَك   

(  .)44(   َواْلَغّمِ

 وجھ الداللة: 

وهو عبارة    )45(  بدأ ا�حديث بالفعل جاهدوا وقد ورد بصيغة األمر. "واألمر للوجوب ما لم تذكر قر�نة تصرفھ عنھ"

عن توجيھ عسكري؛ �حض األمة ع�� ا�جهاد �� سبيل هللا �عا��، "أي إن الكيان العسكري ل�ل أمة، يقوم ع�� أساس  

ن العسكري للفرد: هو إحساسھ النا�ع من عقلھ، وقلبھ بأن الكيان العسكري ل�ل فرد من أبناء هذه األمة، والكيا

�خصيتھ، ووجوده، ومص��ه، وآمالھ ترتبط ارتباًطا �لًيا بتأهبھ أوًال، واستعداده ب�ل قدراتھ لرد العدوان عن أمتھ 

ا يؤدي  مهما تكن الت�حيات، وهذا ما �ان عليھ املسلمون �� أول عهدهم باإلسالم. إذ �ان الشعب �لھ جيًشا مجاهًد 

النصر" أسباب  توف��   �� ا�جميع  ويسهم  أداءه،  �ستطيع  ما  فيھ  فرد  بصيغة  )46(  �ل  النبوي  التوجيھ  �ان  ولهذا   ،

ألن األمة مطلوب م��ا أن تقوم بدورها، وهذا من صميم عمل العقيدة العسكر�ة، ال�ي �س�� جاهدوا)؛  ا�جماعة: (

 �� جميع إجراءا��ا أن تحشد جميع القوى لألمة.

ِ�ّيِ (ص�� هللا عليھ وسلم) َقاَل: (ًعارا� َ�ٍس َعْن النَّ
َ
ْلِسَنِتُكْم) : َعْن ُحَمْيٍد َعْن أ

َ
ْيِديُكْم َوأ

َ
أ ْمَواِلُكْم َو

َ
ُْشِرِك�َن ِبأ

ْ
 َجاِهُدوا امل

)47(. 

 

 ). 5/200( )،4803املصدر نفسھ، كتاب اإلمارة، باب املبا�عة �عد فتح مكة، (ح )42(

 .8ص  ).م2002 -هـ 1422لبنان الطبعة الثانية ( –خطاب: محمود شيت، العسكر�ة العر�ية اإلسالمية عقيدة وتار�خا وقادة وتراثا ولغة وسالحا، دار الفكر ب��وت  )43(

اِمِت  أحمد: املسند، مرجع سابق، حديث) 44(   ).396/ 2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (: �حص�ن وهو م��وك. الهيث�يوفيھ عمرو بن ا ).170/ 46) (21624، (ح ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

 ).25/ 1هـ)، (1404لطبعة األو��، (، اب��وت –دار الكتب العلمية، اإل��اج �� شرح امل��اج، ع�� بن عبد ال�ا��: السب�ي) 45( 

 . 62واالس��اتيجية العسكر�ة اإلسالمية، مرجع سابق، ص محفوظ: اللواء محمد جمال الدين، املدخل إ�� العقيدة ) 46( 

 ]. 2/369,  3821وهو �حيح [األلبا�ي, مش�اة املصابيح:  ),  203/ 10)، (3109النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ع��، سنن الَنسائي، كتاب ا�جهاد، باب وجوب ا�جهاد، (ح)  47( 
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 وجھ الداللة: 

ملا يقوم بھ من النفقة "ا�حديث دليل ع��: وجوب ا�جهاد بالنفس: وهو با�خروج، واملباشرة للكفار، و�املال، وهو بذلھ  

�� ا�جهاد، والسالح، ونحوه. و�اللسان: بإقامة ا�حجة عل��م، ودعا��م إ�� هللا �عا��، والزجر، ونحوه: من �ل ما فيھ 

، وهذا العمل )49(  "، و�حتمل أن ير�د بھ: حض الناس ع�� ا�جهاد، وترغي��م فيھ، و�يان فضائلھ لهم")48(   ن�اية للعدو"

لها، سواًء �ان العسكري،   القوى املساندة  أو من خالل  العسكر�ة،  القوات  املباشر من خالل  بالقتال  سواًء �ان 

ا�حرب  �� الداعمة  القوى  من  غ��ه  أو  اللسان،  أو  لألمة   –باملال،  يكفل  "فا�جهاد  العسكر�ة  العقيدة  جوهر  هو 

اد فرض ع�ن، أو فرض كفاية. إذ يقت�ىي من  اإلسالمية بناء كيا��ا العسكري؛ ألنھ ت�ليف لها �لها سواًء �ان ا�جه

�ل مسلم التأهب الدائم، والتدر�ب املستمر، واالستعداد ب�ل ما لديھ من قدرات علمية، وفنية، و�دنية، ومعنو�ة، 

ألداء دوره �� دفع العدوان عن أمتھ فال فرق ب�ن جيش، وشعب؛ بل ا�جميع مجاهدون، �ل م��م يؤدي دوره بالعمل 

لتحق املش��ك"املناسب؛  الهدف  ثّم )50(  يق  ومن  األعداء؛  غطرسة  أمام  اإلسالمية  لألمة  النصر  تحقيق  وهو  أال   ،

 �ستنتج: أن العقيدة العسكر�ة اإلسالمية، وضرورة وجودها من الواجبات الشرعية ع�� األمة اإلسالمية. 

 مشروعية العقيدة العسكرية من اإلجماع: 

موت الرسول (ص�� هللا عليھ وسلم) من ا�خليفة �عده؟، ثم َسْرعان ما  اختلف ال�حابة رضوان هللا عل��م �عد  

يق (ر�ىي هللا عنھ) . واختلفوا �� حروب الردة، وسرعان ما اّتفقوا ع�� قتال   اْنَحَسم الن�اع، وعاهدوا أبا بكر الصّدِ

ين، أل��م رجعوا إ�� كتاب هللا وسنة رسولھ" ن اإلجماع قد حسم قضيت�ن من  . وهذا ي��ز لنا �ش�ل وا�ح: أ)51(  املرتّدِ

 أخطر القضايا ال�ي واجهت األمة �عد وفاة الرسول (ص�� هللا عليھ وسلم) وهما:  

و�� تتعلق بأخطر، وأدق الشؤون السياسية �� البالد؛ أال و�� اختيار رئيس البالد، وقد حسمت القضية األو��:  

 باختيار أ�ي بكر الصديق خليفًة لألمة. 

 

 ). 7/131، (1415ب��وت الطبعة الثانية،  -ون املعبود شرح سنن أ�ي داود، دار الكتب العلميةأبو الطيب: محمد شمس ا�حق العظيم آبادي، ع) 48( 

تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، 1986  -1406حلب الطبعة الثانية،    –السيوطي: عبدالرحمن ابن أ�ي بكر أبو الفضل، شرح السيوطي لسنن النسائي، مكتب املطبوعات اإلسالمية  )  49( 

)6/7 .( 

 . 62: اللواء محمد جمال الدين، املدخل إ�� العقيدة واالس��اتيجية العسكر�ة اإلسالمية، مرجع سابق، ص محفوظ) 50( 

 . 234االعتصام، ص أبو إ�حاق، إبراهيم بن مو�ىى بن محمد ال�خ�ي، الشاط�ي: ) 51( 
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�� من أخطر القرارات العسكر�ة ال�ي تتمثل: باتخاذ قرار عسكري �� ا�ج��ة الداخلية للدولة، و القضية الثانية:  

ع��   جسيمة  أخطاًرا  �ش�لون  �انوا  "الذين  املرتدين  ع��  "ا�حرب  و��   أال 

��ا،   تودي  أن  �ادت  اإلسالمية  عمر الدولة  لھ  قال  فعندما   ، عنھ)  هللا  (ر�ىي  أبو�كر  ا�خليفة  حسمها   وقد 

َقاِتَل طاب (ر�ىي هللا عنھ) : (ابن ا�خ 
ُ
أ ْن 

َ
أ ِمْرُت 

ُ
أ ِ (ص�� هللا عليھ وسلم)  اَس َوَقْد َقاَل َرُسوُل �َّ ُتَقاِتُل النَّ َكْيَف 

َوَنْف  ي َماَلُھ،  ، َعَصَم ِمّ�ِ ُ ِإَلَھ ِإالَّ �َّ ، َفَمْن َقاَل: َال  ُ ِإَلَھ ِإالَّ �َّ ى َيُقوُلوا: َال  اَس؛ َح�َّ ِھ، َوِحَساُبُھ َعَ�� َسُھ، ِإالَّ النَّ   ِبَحّقِ

( ِ ؛ . فرد عليھ ا�خليفة أبو�كر الصديق (ر�ىي هللا عنھ) : ()52(  �َّ ِ وَ�َ�ا ِإَ�� َرُسوِل �َّ ِ َلوَمَنُعوِ�ي َعَناًقا، َ�اُنوا ُيَؤدُّ َو�َّ

حكم رسول هللا (ص�� هللا عليھ وسلم) ثابًتا  ،"فلم يلتفت أبو�كر إ�� مشورة، إذ �ان عنده  )53(  َلَقاَتْلُ�ُ�ْم َعَ�� َمْنِعَها)

 ) 54(  من بدل دينھ فاقتلوه)�� الذين فرقوا ب�ن الصالة، والز�اة، وأرادوا تبديل الدين، وأح�امھ، وقد قال الن�ي: (

 فرجع عمر بن ا�خطاب (ر�ىي هللا عنھ)  عن رأيھ؛ ملا تب�ن لھ قوة رأي أ�ي بكر الصديق"، وقال
َ
ْيُت  : (َفَما ُهو ِإالَّ أ

َ
ْن َرأ

( ُھ اْ�َحقُّ نَّ
َ
ِ�ي َبْكٍر (ر��ي هللا عنھ)  ِباْلِقَتاِل َفَعَرْفُت أ

َ
َ َشَرَح َصْدَر أ نَّ �َّ

َ
 .)55(أ

و��ذا البيان �� حادثة حروب الردة، يتب�ن �ش�ل ج�� مدى أهمية اإلجماع، وأن ي�ون بمثابة مصدر هام وأسا�ىي 

من مصادر العقيدة العسكر�ة اإلسالمية، ففي هذه القصة التار�خية من حياة األمة اإلسالمية ي��ز مبدأ هام من  

العسكر�ة القيادة  وحدة  وهو:  أال  ا�حديثة،  العسكر�ة  �ان   مبادئ  عندما  وهذا  األوائل،  املسلمون  لھ  تنبھ  الذي 

قدو��م الرسول، كما فعل الصديق (ر�ىي هللا عنھ) ، وعندما �انت تنبع عقيد��م العسكر�ة من أصولها الرا�خة: 

وحدة  م��م  ضاعت  األصول؛  هذه  ضيعوا  ملا  ولك��م  ا�جيد  العسكري  ترا��ا  ومن  واإلجماع  والسنة،  القرآن،  من 

وت ��  القيادة،  �� حرو��ا  الغاز�ة  الصهيونية  القوات  انتصار  أسباب  أهم  أحد  الهام عدونا؛ ف�ان  املبدأ  لقف هذا 

��: السيطرة املستمرة  "تت�خص  املعتدية  العسكر�ة الصهيونية  العقيدة   �� فلسط�ن، وسيناء وا�جوالن. فالقيادة 

 .)56(  مها ا�حددة"ع�� الوحدات، وتنظيم أعمالها القتالية، وتوجيھ جهودها؛ لتنفيذ مها

 

 ). 1/114)، (29، (حمسلم: ا�جامع ال�حيح، كتاب اإليمان، َباب األمر بقتال الناس ح�ى يقولوا ال إلھ إال هللا) 52( 

 ).296/ 5) (1364الُبخاري: جامع ال�حيح، كتاب الز�اة، باب أخذ العناق �� الصدقة، (ح) 53( 

 ).3/1098)، (2854البخاري: جامع ال�حيح، كتاب ا�جهاد والس��، باب ال �عذب �عذاب هللا، (ح) 54( 

 ).296/ 5) (1364الصدقة، (حالُبخاري: جامع ال�حيح، كتاب الز�اة، باب أخذ العناق �� ) 55( 

 . 154م)، ص 1969ب��وت، ( –مركز الدراسات، لبنان  –الكيال�ي: العميد طيار هيثم، املذهب العسكري اإلسرائي��، منظمة التحر�ر الفلسطينية ) 56( 
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القرارات  اتخاذ  مستوى  ع��  سواء  القيادة،  وحدة  ع��  القدرة،  من  لهم  تحقق  ما  املسلمون  العرب  عرف  و"لقد 

ا�حاسمة، وتنفيذها، أو من خالل: حشد القوى، وتنظيمها، فساروا وراء ا�خليفة أ�ي بكر الصديق جميًعا؛ لقتال 

م وجھ   �� القتال  هذا  يكن  لم  حيث  للطاعة، املرتدين،  االنقياد  وعن  القيادة،  وحدة  عن  �عب�ً�ا  إال  وجوهھ؛  ن 

وا�جماعة، وسرعان ما جاءت النتائج مؤ�دة للتجر�ة ال�ي عاشها املسلمون �� عهد النبوة، وهذا ما دّعم من مبدأ 

 .)57(  ح"وحدة القيادة، فانطلقت جموع ا�جاهدين �� سبيل هللا �عا��، والثقة تمأل نفوسهم إ�� رحاب دنيا الفت

وهكذا فإن حادثة حروب الردة �� التار�خ اإلسالمي بمجملها، وما تتضمنھ من مفاهيم أساسية �� العقيدة العسكر�ة 

اإلسالمية مثل: وحدة القيادة، أو �� الشورى، أو �� ا�حزم العسكري، والطاعة وغ��ها �� من الدروس العسكر�ة 

ما تر�د أن تتوجھ الدراسة إليھ: هو أن هذه ا�حادثة �ع�� عن: �ون فإن    –الهامة، وال�ي تحتاج إ�� بحث خاص ��ا  

اإلجماع �� التشريع اإلسالمي، يمثل أحد الروافد الهامة للعقيدة العسكر�ة، وأ��ا �ستمد مشروعي��ا منھ، وذلك إذا 

ال بد من أن تتوجھ  لم يكن ثمَّ نص من القرآن، أو من السنة، وأن واض�� العقائد العسكر�ة �� الدولة اإلسالمية،  

أنظارهم إ�� هذه املصادر �� األساس، و�الَّ سي�ون الضالل، واالنحراف، ولن ي�ون لهم نصيب من النجاح، والنصر 

 عندما تح�ن املعركة، و��ون االختبار.

 ضوابط العقیدة العسکریة اإلسالمیة: 

العقيدة  �عر�ف  من  �ستنبطان  رئيسي�ن  أمر�ن   �� العسكر�ة  العقيدة  ضوابط  مسألة   �� العل�ي  البحث  يتضمن 

العسكر�ة، وهما: مراعاة العقيدة العسكر�ة للقيم اإلسالمية ال�ي تنطلق م��ا وتنضبط بضوابطها، وأما اآلخر فهو  

ا�حفاظ ع�� كيا��ا ومقوما��ا وستم�ىي الدراسة إ��  أن تحقق العقيدة العسكر�ة اإلسالمية املصا�ح العليا للدولة و 

 التفصيل �� هذين الضابط�ن كما يأ�ي:  

 

 . 113العس��، املذهب العسكري اإلسالمي، ص) 57( 
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 مراعاة العقيدة العسكرية اإلسالمية القيم اإلسالمية:  

مة أي:   ال�ي ي��بون عل��ا وكذلك الدول لها قيم تضبطها، وقيمة ال�ىيء قدره. وأمة قّيِ البشر بالقيم  تر�ط أفعال 

وقد سارت العقيدة العسكر�ة اإلسالمية ضمن قيم اإلسالم وأخالقھ، ال�ي تمثل الصورة    .،)58(  مستقيمة ومعتدلة

املشرقة للعسكر�ة اإلسالمية مثل: اح��ام حقوق األسرى وا�جر��، وا�حفاظ ع�� النفوس ال��يئة، والوفاء بالعهد  

املثال ال الباحث ع�� سبيل  القيم اإل�سانية، و�ذكر  الغدر، واح��ام  العقيدة   وعدم  إ�� عظمة  ما يرشد  ا�حصر 

 العسكر�ة اإلسالمية. 

إن العقيدة العسكر�ة �� �ل دولة؛ تنبع �� أسسها، ومباد��ا من العقيدة األم، و�ش��ك املذاهب العسكر�ة جميعها  

�عوامل مش��كة، فهذه املذاهب ع�� اختالفها ��: ال�ي تحدد هدف ا�حرب، و�� ال�ي �ع�ن ا�خصم، أو مجموعة 

ا�حرب، ا�خ   �� دورها  الشعب  �جماه��  وتضع  عملها،  وطرائق  واجبا��ا،  املس�حة،  للقوات  تضع  ال�ي  و��  صوم، 

وكذلك ف�ي ال�ي تحدد �سب القوى ب�ن صنوف األس�حة، وذلك تبًعا �جموعة العوامل ال�ي تتداخل، وتتشابك �� 

جغ البالد  وطبيعة  الديموغرافية،  والقوة  البشر�ة،  �القدرة  ا�حرب  االقتصادية،  صلب  واملوارد  وسياسًيا،  رافًيا 

ووسائط التس�ح املتوافرة، أو ال�ي يمكن اعتمادها، ور�ط ذلك �لھ �عقيدة الدولة الدينية أو السياسية مثل: الناز�ة، 

ذكر ، وللمثال ع�� القيم ال�ي تنبع م��ا العقيدة العسكر�ة اإلسالمية: أال و�� قيم اإلسالم، ن)59(  واالش��اكية وغ��ها"

 �عض األمثلة كما يأ�ي:   

 أولًا: العقيدة العسكرية، وقيمة تحرير األسرى في اإلسالم:  

أوجب هللا �عا�� ع�� املسلم�ن أن يقوموا بواج��م تجاه األسرى، وتخليصهم من األسر بالقتال، ومن األدلة ع�� ذلك  

 ما يأ�ي: 

  

 

 . 768أنيس وآخرون: امل�جم الوسيط، (مادة قام)، ص) 58( 

 . 13م، ص 1993 -هـ1413لبنان، الطبعة األو��  –عس��: �سام، املذهب العسكري اإلسالمي، دار النفائس، ب��وت ال) 59( 
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 أدلة تحر�ر أسرى املسلم�ن من القرآن الكر�م:  -1

 .  )75اء: (آية:  النس   سورة -أ 

 جھ الداللة: و 

و�قول  األسرى  ا�خطاب  هذا  ويشمل  الظلم  من  املستضعف�ن  تحر�ر  ع��  املسلم�ن  حث  ع��  الكر�مة  اآلية  تدل 

�� تفس�� اآلية: "حض هللا ع�� ا�جهاد، وهو يتضمن تخليص املستضعف�ن من أيدي الكفرة املشرك�ن،    ~القرط�ي  

و�فتنو  العذاب،  سوء  �سومو��م  دينھ، الذين  و�ظهار  �لمتھ،  إلعالء  ا�جهاد  �عا��  هللا  فأوجب  الدين،  عن  ��م 

 .)60(  واستنقاذ املؤمن�ن الضعفاء من عباده، و�ن �ان �� ذلك تلف النفوس"

�� تفس��ه لهذه اآلية: "وكيف تقعدون عن القتال �� سبيل هللا، واستنقاذ هؤالء املستضعف�ن   ~وقال سيد قطب  

الرجال والنساء والو  �� عقيد��م"من  �عانون أشد ا�حنة، والفتنة  الذين  العقيدة )61(  لدان، هؤالء  ، ولهذا قامت 

 العسكر�ة �� بناء أصولها وأهدافها ع�� هذا املبدأ العظيم أال وهو تخليص املستضعف�ن من الظلم والطغيان. 

 . )62( 72سورة األنفال آية  -ب

 وجھ الداللة: 

: "ير�د ~تدل اآلية الكر�مة بوضوح ع�� وجوب نصرة املستضعف�ن من املسلم�ن وم��م األسرى بالطبع يقول القرط�ي  

إن َدَعْوا هؤالء املؤمنون الذين لم ��اجروا من أرض ا�حرب عوَنكم بنف�ٍ�، أو ماٍل الستنقاذهم، فأعينوهم، فذلك 

م�ن ع�� تخطيط وتنفيذ العقيدة العسكر�ة �� اإلسالم أن ، لذا وجب ع�� القائ)63(  فرض عليكم، فال تخذلوهم"

 يقوموا ��ذا الواجب العظيم. 

  

 

  -هـ1384ية،  القاهرة الطبعة: الثان  -صر�ةالقرط�ي: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أ�ي بكر بن فرح، ا�جامع ألح�ام القرآن، تحقيق: أحمد ال��دو�ي و�براهيم أطفيش، دار الكتب امل)  60( 

 ). 5/279م، ( 1964

 ). 708/ 2قطب: �� ظالل القرآن () 61( 

 ).72سورة األنفال: (آية:  )62( 

 ).8/57القرط�ي: ا�جامع ألح�ام القرآن، مرجع سابق () 63( 
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 أدلة تحر�ر أسرى املسلم�ن من السنة النبو�ة املطهرة:  -2

 لقد وردت الكث�� من األحاديث، ال�ي تأمر بالعمل ع�� ف�اك األسرى، وتخليصهم من قيودهم، نذكر م��ا ما يأ�ي: 

: (  -أ  ِ�ي ُجَحْيَفَة َقاَل: ُقْلُت ِلَعِ�ّ�ٍ
َ
؟ َقاَل: َال  ما ثبت �� ال�حيح َعْن أ ِ ْيٌء ِمْن اْلَوْ�ِ� ِإالَّ َما ِ�� ِكَتاِب �َّ َهْل ِعْنَدُكْم ��َ

ِذ  ُ َرُجًال ِ�� اْلُقْرآِن، َوَما ِ��  َوالَّ ْعَلُمُھ ِإالَّ َفْهًما ُ�ْعِطيِھ �َّ
َ
َسَمَة، َما أ  النَّ

َ
َة َوَ�َرأ ِحيَفِة. ُقْلُت: َوَما ِ�� ي َفَلَق اْ�َحبَّ َهِذِه ال�َّ

ْن َال ُيْقَتَل ُمْسِلٌم ِبَ�اِفٍر)
َ
ِس�ِ� َوأ

َ
ِحيَفِة؟ َقاَل: اْلَعْقُل َوَفَ�اُك اْأل  .)64(  ال�َّ

 وجھ الداللة 

يدل ا�حديث بصر�ح القول ع�� ضرورة الس�� والعمل لفك األسرى، وتخليصهم مما هم فيھ من العنت، والشدة، 

ِس��ِ وذلك من خالل قول املصطفى: (
َ
، أي يجب أن يقوم عليھ ما )65(  ) وف�اك األس�� فرض ع�� الكفاية"َوَفَ�اُك اْأل

 أن �شمل األمة �لها. يكفي من املسلم�ن لتحقيقھ وهذا يمكن 

وا اْلَعاِ�َي  وثبت أيًضا �� �حيح البخاري من حديث أ�ي مو��ى األشعري قال:    -ب َ�ْعِ�ي:   - قال رسول هللا: (ُفكُّ

ِس�َ� 
َ
َِر�َض) -اْأل ْطِعُموا اْ�َجاِئَع، َوُعوُدوا املْ

َ
 .)66(  َوأ

 وجھ الداللة 

ألمة اإلسالمية، إذ ورد العمل ع�� ذلك بصيغة األمر  يدل هذا ا�حديث ع�� أن العمل ع�� ف�اك األس�� واجب ع�� ا

الوجوب فثبت  هنا  وال صارف  غ��ه  إ��  لم يصرفھ صارف  ما  للوجوب  األمة   )67(  واألمر  عليھ  تقوم  أن  بد  ال  الذي 

 اإلسالمية ع�� عقيدة عسكر�ة محكمة البناء تتطلع إ�� القيام بحق أولئك املستضعف�ن من املسلم�ن.

  

 

َ�ِ�، البخاري: جامع ال�حيح، مرجع سابق، كتاب) 64(   . 3047ح   4/37باب ف�اك األس��  ِكَتاُب ا�ِجَهاِد َوالّسِ

 ). 294/ 14لبنان، د ت ( –هـ)، عمدة القاري شرح �حيح البخاري، دار إحياء ال��اث العر�ي، ب��وت 855العي�ي: بدر الدين محمود بن أحمد (املتو��: ) 65( 

 ).4/37) (3046البخاري: ا�جامع ال�حيح، مرجع سابق، كتاب ا�جهاد والس��، باب ف�اك األس�� (ح ) 66( 

 ).6/205و تار�خ �شر. فتح الباري (ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن ع�� بن حجر العسقال�ي الشاف��، فتح الباري شـرح �حيح البخاري، دار املعرفة، ب��وت، لبنان، بدون طبعة أ) 67( 
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 . اإلجماع: 3

�عت أقوال األئمة والفقهاء: ع�� وجوب ف�اك األس��، والعمل ع�� تخليصھ من األسر، فقد قال عمر بن ا�خطاب: تتا

. وقد جرى حكم الفقهاء ع��: وجوب )68(  ل�ن أستنقذ رجًال من املسلم�ن من أيدي الكفار، أحب إ�ّ� من جز�رة العرب

بيت امرأة باملشرق، فقد وجب ع�� أهل املغرب استنقاذها فك األس��، واستنقاذه من أيدي آسر�ھ، ح�ى قالوا: لو ُس 

، وال يوجد من يخالف �� هذا ا�حكم، فهذا أمر )69(  من األسر؛ وهذا الوجوب تتفق عليھ املذاهب الفقهية جمعًيا

ھ إذا طبي�� ب�ن املسلم�ن جميًعا، ح�ى لقد عّد الفقهاء حرمة األس�� املسلم كحرمة الدار، "ذكر اإلمام النووي: أن

أسر األعداء مسلًما أو مسلمْ�ن: فالراجح أن املسألة كدخول العدو ديار اإلسالم؛ ألن حرمة املسلم أعظم من حرمة  

الدار، فيجب العمل ع�� استخالص األس�� أو األس��ين، ومن األمثلة ع�� ذلك ما حصل من املنصور بن أ�ي عامر،  

�جهاد الفرنج، وحار��م �� عدة معارك، وانتصر عل��م، واضطر   أحد أعظم امللوك املسلم�ن �� األندلس، فقد خرج

الفرنج إ�� طلب الص�ح منھ، وقد طلب املنصور م��م أن يزوجوه ابنة ملكهم، وأن �عطوه أمواًال طائلة، وتحًفا كث��ًة،  

عنده، و�انت فتاًة  ففعلوا، و�انت البنت �� غاية ا�جمال، وملا شّيعها قومها طلبوا م��ا أن ُتحسَن الوساطة لقومها  

حكيمًة، فقالت لهم: إن ا�جاه ال ُيطلب بأفخاذ النساء، و�نما ُيطلب برماح الرجال. وملا أن�ى املنصور حر�ھ، وعاد إ��  

عاصمتھ، تلقتھ امرأٌة مسلمٌة، وقالت لھ: أنت والناس تفرحون، وأنا باكية حز�نة. قال: وملاذا؟ قالت: ولدي أس�� 

� ا�جيوش فوًرا، وأمرهم أن يقاتلوا الفرنج ح�ى ُيخلصوا اب��ا من  عند الفرنج؛ فلم يذهب ا ملنصور إ�� مقّره، و�نما س�َّ

 .)70(  األسر، وجاءوا بھ حًرا طليًقا "

  

 

 ).121ه). (ص 1392السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة الرا�عة، (أبو يوسف: �عقوب بن إبراهيم، ا�خراج، املطبعة  ).496/ 6)، (33253ابن أ�ي شيبة: املصنف: (ح) 68( 

)، الشر�ي�ي: شمس الدين محمد بن محمد ا�خطيب مغ�ي ا�حتاج إ�� معرفة معا�ي ألفاظ 387/ 3). العبدري: التاج واإل�ليل (3/33السرخ�ىي: شرح الس�� الكب��، مرجع سابق، ()  69( 

)، ابن  212/ 4م. (2000هـ،    1421وض، وعادل أحمد عبد املوجود، تقديم د. محمد بكر إسماعيل، دار الكتب العلمية، ب��وت، لبنان،  امل��اج، دراسـة وتحقيق و�عليق ع�� محمد مع

 ).444/ 3قدامة: املغ�ي، مرجع سابق، (

 -إ�� مصارع العشاق، تحقيق: د صالح ا�خالدي، مكتبة األرقم غزةهـ) مشارع االشواق  814ابن النحاس: ابو زكر�ا احمد بن ابراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي (املتو�� سنة  )  70( 

 ).293م) (ص 2003فلسط�ن، (
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 ثانيا: العقيدة العسكرية اإلسالمية وقيمة معاملة األسرى الكفار المحاربين:  

 ح��ام إ�سانيتھ ودليل ذلك ما يأ�ي: حافظت العقيدة العسكر�ة ع�� حق األس�� �� حسن معاملتھ وا 

 . )9سورة اإل�سان: (آية:  -1

ِ ْبِن َمْسُعوٍد (ر��ي هللا عنھ)  َقاَل: ( -2 ْهَل َعْن َعْبِد �َّ
َ
ْعَطى أ

َ
ْ�ِي أ ِ�َي ِبالسَّ

ُ
ِ�يُّ (ص�� هللا عليھ وسلم) ِإَذا أ َ�اَن النَّ

ْن ُيَفّرَِق َبْيَ�ُ�ْم)
َ
 . )71(  اْلَبْيِت َجِميًعا َكَراِهَيَة أ

وَب األنصاري (ر��ي هللا عنھ)  َقاَل: قال َرُسوُل هللا: ( -3 يُّ
َ
ِ�ي أ

َ
ُ َبْيَنُھ  َعْن أ َق �َّ َق َبْ�َن اْلَواِلَدِة َوَوَلِدَها َفرَّ َمْن َفرَّ

ِتِھ َيْوَم اْلِقَياَمِة) ِحبَّ
َ
 .)72(  َوَ�ْ�َن أ

 وجھ الداللة 

والسنة تدل �ش�ل وا�ح ع�� ضرورة اإلحسان �� معاملة األسرى،  إن هذه النصوص ال�ي أوردها الباحث من القرآن  

يجب  ألنھ  وذلك  بحقهم،  وليقام  ليحفظوا  املشرك�ن  "األسارى من  إ��  اإل�سانية  املعاملة  إ��  �ش��  الكر�مة  فاآلية 

رأيھ ف��م" إ�� أن يرى اإلمام  الس�ي واألسرى م)73(   إطعامهم  إ�� حسن معاملة  الكفار ، وأما ا�حديثان ف��شدان  ن 

 ا�حار��ن وعدم التفرقة ب�ن الس�ي الذين من عائلة واحدة ح�ى ال يفجع والد بولده وال أم بولدها.

وقد أمر اإلسالم با�حفاظ ع�� �حة األسرى، وضرورة معا�جة املر�ض م��م، وا�جر�ح، واملصاب، وهذا �لھ يندرج 

قد قام   ~لك ما ثبت أن الناصر صالح الدين األيو�ي  ، و�دل لذ)74(  تحت مبدأ اإلحسان لألسرى، كما يقول الفقهاء

 

طبعة أو تار�خ �شر. كتاب التجارات، باب   ابن ماجھ: أبو عبد هللا محمد بن يز�د بن ماجھ القزو��ي، سنن ابن ماجھ، تحقيق محمد فؤاد عبد البا��، دار الفكر، ب��وت، لبنان، بدون )  71( 

 ). 878)، ترجمة رقم (137)، و�� إسناده جابر بن يز�د بن ا�حارث، وهو ضعيف. انظر: ابن حجـر، تقر�ب ال��ذيب (ص755، 2)، (2248ي عن التفر�ق ب�ن الس�ي، (حالن�

ر�ي، ب��وت، لبنان، بدون طبعة أو دار �شر. كتاب ال��مذي: أبو عي�ىى محمد بن عي�ىى ال��مذي السل�ي سـنن ال��مذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء ال��اث الع)  72( 

)، 1566)، وكتاب الس�� عن رسول هللا، باب �� كراهية التفر�ق ب�ن السـ�ي (ح  3/580)، (1283البيوع عن رسـول هللا، باب ما جاء �� كراهية الفرق ب�ن األخـو�ن أو الوالدة وولدها، (ح  

 ). 3/580نفسھ: ( ). وا�حديث حسن لغ��ه. انظر: املصدر134/ 4(

 ). 223/ 16، (مفاتيح الغيب: الرازي ) 73( 

). الزحي��: د. وهبة، آثار ا�حرب �� الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة: دار 73م. (ص 2003الع��: محمد، أسرى ا�حرب الدوا�� اإل�سانية واأل�عاد القانونية الهالل األحمر القطري،  )  74( 

 . 404م ص  1992هـ، 1412، 4الفكر، دمشق، سـور�ا، ط
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. ولقد سار املسلمون األوائل �� فتوحا��م  )75(بتطبيب جراح األسرى الصليبي�ن الذين وقعوا �� قبضتھ، ومداوا��م

 مس��شدين بالعقيدة العسكر�ة اإلسالمية ال�ي ورثوها من حياة الرسول. 

 نفوس البريئة في اإلسالم:  ثالثًا: العقيدة العسكرية والحفاظ على ال

لقد أمر اإلسالم با�حفاظ ع�� النفوس ال��يئة ال�ي ال �شارك بالقتال مثل النساء والشيوخ والرهبان وح�ى الرجال  

�� كتاب هللا   القتال وقد ورد   �� النفوس   Υالذين ال �شار�ون  ال��يئة وصيانة  الدماء  تب�ن حرمة  ال�ي  اآليات  من 

 ع�� سبيل املثال ما ي��: الضعيفة ونذكر م��ا 

 .)76(  )90قال �عا��: سورة النساء: (آية: 

 وجھ الداللة 

تب�ن اآلية الكر�مة أن هناك فئات من الناس يحرم قتالهم واالعتداء عل��م وا�خطاب موجھ للمسلم�ن ناهًيا إياهم  

، وهذا )77(  فال تقتلوهم"  أن "الذين جاءوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم

 هو دليل ع�� أن العقيدة العسكر�ة تضبط املؤسسة العسكر�ة بالقيم اإلسالمية الرفيعة. 

و�ورد    نفوسها  صيانة  يجب  ال�ي  الفئات  اح��ام  يو�ح  ما  وسلم)  عليھ  هللا  (ص��  املصطفى  سنة   �� ورد  وكذلك 

 الباحث ع�� سبيل املثال ما يأ�ي: 

ِم�ً�ا َعَ�� 
َ
َر أ مَّ

َ
ِ (ص�� هللا عليھ وسلم) ِإَذا أ ِبيِھ َقاَل: َ�اَن َرُسوُل �َّ

َ
ٍة؛    َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُبَرْ�َدَة، َعْن أ وَسِر�َّ

َ
َجْيٍش، أ

ُْسِلِم�َن َخْ�ً�ا. ُثمَّ َقاَل 
ْ

، َوَمْن َمَعُھ ِمْن امل ِ ِتِھ ِبَتْقَوى �َّ ْوَصاُه ِ�� َخاصَّ
َ
ًة، َوَال : (أ

َ
ي ُموِصيَك ِ�َعْشٍر: َال َتْقُتَلنَّ اْمَرأ ِ�ّ�ِ َو

ا، َوَال َكِب�ً�ا َهِرًما).  )78(  َصِبي�

 

 . 87أسرى ا�حرب الدوا�� اإل�سانية واأل�عاد القانونية: د. محمد الع��، ص ) 75( 

 ).90سورة النساء: (آية: ) 76( 

 ).310/  5القرط�ي: ا�جامع ألح�ام القرآن، () 77( 

َمَراَء َعَ�� مسلم: ال�حيح ا�جامع، كتاب ا�جهاد، ) 78( 
ُ
َماِم اْأل ِم�ِ� اْإلِ

ْ
اُهْم ِبآَداِب اْلَغْزِو، َوَغْ�ِ�َها، (حباب َتأ ِتِھ ِإيَّ  ).9/150)، (3261اْلُبُعوِث،َوَوِصيَّ

 ). 2/46م)، (1981 - هـ1401شرح املقاصد �� علم الكالم، دار املعارف النعمانية، الباكستان، ()، هـ791(املتو��:  مسعود بن عمر بن عبد هللا: التفتازا�ي) 78( 
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 وجھ الداللة 

الرسول (ص�� هللا عليھ وسلم) ع�� حرمة النفوس ال��يئة وأنھ ال يجوز التعرض للنساء يب�ن ا�حديث مدى حرص  

واألطفال والشيوخ واملر�ىى، ول�ل من ال يحمل السالح �� وجھ ا�جيش املسلم والوصية ليست فقط لل�حابة �� 

ه (ص�� هللا عليھ وسلم) وتنت�ي  زمنھ (ص�� هللا عليھ وسلم) و�نما �� ل�ل األمة اإلسالمية، ال�ي ال بد أن تأتمر بأمر 

 عن نواهيھ. 

�عث الن�يُّ (ص�� هللا عليھ وسلم)  خالَد بن الوليد (ر��ي هللا عنھ)  إ�� ب�ي جذيمة، فدعاهم إ�� اإلسالم، فلم   -2

يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، صبأنا، فجعل خالد يقتُل م��م و�أسر، ودفع إ�� �ل رجٍل 

ا َصَنَع َخاِلد "مرت�ن")أس�َ�ه،   ِإَلْيَك ِممَّ
ُ
ْبَرأ

َ
ي أ ، فرفع يديھ فقال: (اللُهمَّ ِإّ�ِ  . )79(  فلما علم بذلك الن�يُّ

 وجھ الداللة 

: ~تب�ن ا�حادثة أن ا�جيش املسلم عليھ أن يتو�� حرمة الدماء ال��يئة، ف�ي مصونة �شرع هللا �عا�� قال ابن حجر  

قبل أن �علم املراد من قولهم: صبأنا، مرت�ن، زاد ثم دعا رسول هللا علًيا فقال:   "فقد ترك خالد التثبت �� أمرهم

ِة َتْحَت َقَدَمْيَك"، فخرج ح�ى جاءهم، ومعھ مال، فلم يبق لهم أ ْمَر ا�َجاِهِليَّ
َ
حد إال "اْخُرْج ِإَ�� َهُؤالِء الَقْوِم، َواْجَعْل أ

 العسكر�ة اإلسالمية �� ترسيخ معا�ي القيم اإلسالمية الرشيدة. . وهذا الذي تحرص عليھ العقيدة )80(  وداه"

 رابعا: العقيدة العسكرية والحفاظ على القيم اإلسالمية (فتح بالد سمرقند نموذج):  

حرصت العقيدة العسكر�ة اإلسالمية ع�� ترسيخ القيم اإلسالمية الرفيعة �� املؤسسة العسكر�ة وهذا ما أكدتھ 

تار�خ  الشريعة اإلسالمية   الرائدة، وصفحًة مجيدة من  الباحث هنا مثاًال من الفتوحات اإلسالمية  الغراء، و�ذكر 

، ال�ي يذكرها الط��ي �� كتابھ تار�خ )81(  االنتصارات ا�خالدة �� حياة األمة اإلسالمية، و�� قصة فتح بالد سمرقند

 الرسل وامللوك كما يأ�ي:  

 

 ). 2628/ 6) (6766مرجع سابق، (كتاب األح�ام، باب إذا ق�ىى ا�حاكم بجور)، (ح  البخاري: جامع ال�حيح) 79( 

 ).57/ 8ابن حجر: فتح الباري، مرجع سابق، () 80( 

وأتمها جماال، مبنية " بقولھ: " إ��ا من أك�� املدن وأحس��ا  ابن بطوطة، ومع�ي االسم "قلعة األرض"، وقد وصفها "آسيا الوسطى ��    مدينة مشهورة بما وراء ال��ر  تقع مدينة "سمرقند")  81(

ار�ن، و�انت تضم قصوًرا عظيمة، وعمارة ُتْنِ�ئ عن ِهَمم أهلها�� سنة ( قتيبة  م) تم الفتح اإلسالمي ملدينة " سمرقند" ع�� يد القائد املسلم"   705-ه87ع�� شاطئ واٍد �عرف بوادى القصَّ
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: ث و�سع�ن لل�جرة... فلما أصبح من الغد قال: س��وا ع�� بركة هللا وقالسمرقند سنة ثال   )82(  "غزا قتيبة بن مسلم

فحصرهم شهًرا، فقاتلوا �� حصارهم مراًرا من وجھ واحد. ثم    إنا إذا نزلنا �ساحة قوم "فساء صباح املنذر�ن".

فثلم فيھ ثلمة... وجاء رجل ح�ى قام   ،)83(  با�جانيقزحف ��م فقاتلهم ��م فرساًنا ورجاًال، ورمى املدينة أي ( سورها )  

ع�� الثلمة فشتم قتيبة، و�ان مع قتيبة قوم رماة، فقال لهم قتيبة: اختاروا منكم رجل�ن، فاختاروا، فقال: أيكما 

يرمي هذا الرجل، فقام أحد الرماة فرماه فلم يخطئ عينھ، فأمر لھ �عشرة آالف، فقالوا لھ: انصرف عنا اليوم ح�ى  

فقبض ما صا�حهم عليھ، وأ�ى باألصنام فسلبت؛ ثم وضعت ب�ن يديھ، ف�انت �القصر العظيم ح�ن   نصا�حك غًدا.

 .)84(  جمعت، فأمر بتحر�قها "

لعل املتأمل �� هذه الغزوة يدرك تماًما مدى �علق قادة الفتح اإلسالمي بالقيم اإلسالمية السامية، ال�ي تنطلق  

 �جل �عًضا م��ا كما ي��: م��ا العقيدة العسكر�ة اإلسالمية وال�ي �

الوفاء بالعهد وعدم الغدر والتمسك باملعاهدات امل��مة مع العدو فإذا بدرت مالمح ا�خيانة من العدو ونقض العهد 

 . )85(  فعندها ي�ون املسلمون ع�� حذر و�نبذون لل�افر�ن عهدهم. وهذا ما ورد �� قولھ �عا�� 

 

، و�عليم الدين اإلسالمى ألهل م)... و�عد الفتح اإلسالمى قام املسلمون بتحو�ل عدد من املعابد إ�� مساجد لتأدية الصالة710-هـ93" ثم أعاد فتحها مرة أخرى سنة (بن مسلم الباهيل

م إ�� �شييد العديد من العمائر اإلسالمية، " أنفسهم �عد اعتناق اإلسال املغولالبالد.ـ و�� بداية الغزو املغو�� للمدينة؛ قام "املغول" بتدم�� معظم العمائر اإلسالمية، و�عد ذلك اتجھ "

" "سمرقند" عاصمة مللكھ، تيمورلنكم). وقد اتخذ "  1370-هـ772م) إ�� عام (1220-هـ617) عاًما �� ف��ة حكمهم لبالد ما وراء ال��ر من (150خاصة �� العهد التيمورى، وذلك ع�� مدى (

اع وأر�اب ا�حرف لي��ضوا ��ا فنًيا وعمرانًيا، ف�ان عصر "تيمور لنك" بحق عصر التشييد والعمران. و�� القرن ( م) استو�� ا�جيش الرو�ىى ع�� بالد ما وراء ال��ر وم��ا 19ونقل إل��ا الُصنَّ

م). وقد نالت 1992استو�� الثوار ع�� مدينة "سمرقند" وظلت تحت سيطر��م إ�� أن سقطت الشيوعية �� عام ( روسيا��  الثورة الشيوعيةم) �عد قيام 1918ة (مدينة "سمرقند". و�� سن

 .   http: //ar.wikipedia.org. (1/ 219)) العبادآثار البالد وأخبار : القزو��ي"سمرقند" االستقالل ضمن جمهور�ات رابطة الدول املستقلة �عد تفكك االتحاد السوفيا�ي. انظر: 

ْبَطاِل َوا)  82( 
َ
َحُد األ

َ
أ ُبو َحْفٍص، 

َ
أ ِمْ�ُ�، 

َ
َرِ�ْيَعَة الَباِهِ��ُّ األ ِي،  ُقَتْيَبُة بُن ُمْسِلِم بِن َعْمِرو بِن ُحَصْ�ِن بِن 

ْ
أ َهاِء، َوالرَّ َوِمْن َذِوي ا�َحْزِم، َوالدَّ ْجَعاِن،  َوُ�َخاَرى،  ل�ُّ َفَتَح ُخَواَرْزَم،  ِذي  َوالَغَناِء.َوُهَو الَّ

ْ�ِك ِ�� َسَنِة َخْم  ُھ اْفَتَتَح َفْرَغاَنَة، َوِ�َالَد ال�ُّ وا، ُثمَّ ِإنَّ َّ ٍس َوِ�ْسِعْ�َن. َوِ�َ� ُخَراَساَن َعْشَر ِسِنْ�َن.َوَلُھ ِرَواَيٌة َعْن َوَسَمْرَقْنَد، َوَ�اُنوا َقْد َنَقُضوا َواْرَتدُّ
َ

.َومل ِ�ي َسِعْيٍد ا�ُخْدِرّيِ
َ
ا َبَلَغُھ : ِعْمَراَن بِن ُحَصْ�ٍن، َوأ

اٍن، اَعَة، َفاْخَتَلَف َعَلْيِھ َجْيُشُھ، َوَقام َعَلْيِھ َرِئْيُس َتِمْيٍم َوِكْيُع بُن َحسَّ َب َعَلْيِھ، ُثمَّ َشدَّ َعَلْيِھ ِ�� َعْشَرٍة مِ   َمْوَت الَوِلْيِد، َنَزَع الطَّ لَّ
َ
ِة، َسَنَة ِسّتٍ َوِ�ْس َوأ ِعْ�َن،  ْن ُفْرَساِن َتِمْيٍم، َفَقَتُلْوُه ِ�� ِذي ا�ِحجَّ

ْرَ�ِعْ�َن َسَنًة. الذه�ي: س�� أعالم النبالء، (
َ
 ). 410/ 4َوَعاَش َثَماِنًيا َوأ

�ج�)  83( 
َ
اف ال�ي ترمى ��ا ا�حجارة دخيل أ ، و�� �شابھ مدفعية امليدان �� الوقت ا�حاضر. ابن منظور: ي معرب، وأصلها من الفارسيةاِملْنَجِنيُق: بفتح امليم، وكسرها واملَْنَجُنوق: الَقذَّ

) من 2. انظر: املالحق. م�حق الصور (صورة رقم: 113ص   م).1983دار الرشيد للنشر والتوزيع الر�اض, (ا�جيش العر�ي اإلسالمي،  ،  حازم ابراهيم  ). العارف:  338/    10لسان العرب، (

 هذا البحث. 

 ) بتصرف. 40/  4هـ) (1407ب��وت الطبعة األو��، ( -�خ الرسل وامللوك، ا�حقق: أبو صهيب الكرمي، دار الكتب العلمية أبو جعفر، تار  محمد بن جرير الطربيالط��ي: ) 84(

 ).58سورة األنفال: (آية: ) 85( 
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ة الكر�مة ع�� وجوب الوفاء بالعهود واجتناب الغدر حيث يقول �عا�� لنبيھ، صلوات هللا وسالمھ عليھ تدل اآلي و

ا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم} أي: أعلمهم   {َعَ�� َسَواٍء}أي: نقًضا ملا بينك و�ي��م من املواثيق والعهود،    {ِخَياَنًة}قد عاهد��م    {َوِ�مَّ

نھ ال عهد بينك و�ي��م ع��  بأنك قد نقضت عهدهم ح�ى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم، وهم حرب لك، وأ

. وهذا من األصول ال�ي تقوم عل��ا )86(  السواء، أي: �ستوي أنت وهم �� ذلك ح�ى ولو �� حق الكفار�ن، ال يح��ا أيًضا

 العقيدة العسكر�ة اإلسالمية. 

ساحة قوم فساء االقتداء بأذ�ار الرسول (ص�� هللا عليھ وسلم) �� ا�حرب كما قال القائد قتيبة "إنا إذا نزلنا �   –2

صباح املنذر�ن "وهذه العبارة �ان الرسول (ص�� هللا عليھ وسلم) يقولها �� غزوة خي�� فعن أ�س (ر�ىي هللا عنھ) :  

أن رسول هللا (ص�� هللا عليھ وسلم) أ�ى خي�� ليال و�ان إذا أ�ى قوًما بليل لم �غز ��م ح�ى يصبح فلما أصبح خرجت 

خر�ت رأوه قالو محمد وهللا محمد وا�خميس. فقال الن�ي (ص�� هللا عليھ وسلم) (ال��ود بمساح��م وم�اتلهم فلما  

واألذ�ار ال�ي أثرت عن رسول هللا (ص�� هللا عليھ وسلم)   )87(خي�� إنا إذا نزلنا �ساحة القوم فساء صباح املنذر�ن) 

وهكذا ال أن تتوجھ العقيدة العسكر�ة    Υتر�ط ا�جاهد �عقيدتھ اإلسالمية وتر�خ لديھ مفهوم التو�ل ع�� هللا  

اإلسالمية لهذه األذ�ار أل��ا تنبع من قيم اإلسالم ولقد �ان من هدي الرسول (ص�� هللا عليھ وسلم) أن يجعل شعاًرا  

" وهذا الشعار يحقق )88(أمت، أمت)للمعركة و"مثاًال ع�� ذلك الشعار الذي اتخذه املسلمون �� غزوة بدر وهو (

فائ من  أعدا��م أك��  بقتل  تفاؤل  وهو  القتال   �� املعنو�ة  الروح  و�ذ�ي  هائلة  نفسية  قوة  املسلم�ن  يز�د  فهو  دة: 

وانتصارهم عل��م و�� نفس الوقت هو إرهاب للمقاتل�ن من ال�افر�ن فإن ال�افر ح�ن �سمع املسلم يقول ألخيھ وقد 

الشعار والشعار بحد ذاتھ بمثابة �لمة سر  أي: أقتل، أقتل تط�� نفسھ شعاًعا من أ�حابأمت، أمت أقبال عليھ: 

ال�افر�ن" من  املؤمنون  و�تم��  املقاتلون  يتعارف  ��ا  العسكر��ن  عند  العسكر�ة  أهم   )89(  للمعركة  أحد  �ان  لقد 

م هو التكب�� الذي صدح بھ  1973أسباب النصر �� معركة السادس من أكتو�ر (املوافق للعاشر من رمضان) عام  

 

 – الواحد، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ب��وت  هـ)، الس��ة النبو�ة، تحقيق: مصطفى عبد  774ابن كث��: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث�� القر�ىي الدمشقي (املتو��:  )  86( 

 ). 79/ 4م ( 1976 -هـ  1395لبنان، 

 ).4/536)، (3961البخاري، جامع ال�حيح، مرجع سابق،كتاب ا�جهاد والس��، باب غزوة خي��، (ح  )87( 

 ).2/459ا�حل�ي: الس��ة ا�حلبية، مرجع سابق، () 88( 

 . 99هـ ص1413-1993األردن، الطبعة األو��، –ملدرسة النبو�ة العسكر�ة، دار الفرقان، عمان أبو فارس: د. محمد عبد القادر، ا) 89( 
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�حراء سيناء وهو يواجھ الصهاينة املعتدين و�انت لهم بمثابة الزلزلة ال�ي قرعت قلو��م فولوا  ا�جندي املسلم ��  

العر�ية  جيوشنا  �ستفيق  فم�ى  لسالحهم  النو��  والتفوق  بحوز��م  �ان  الذي  والعتاد  العدة  ك��ة  رغم  هار��ن 

من املنطلقات اإلسالمية فف��ا الفوز   واإلسالمية لتتخذ من اإلسالم شعاًرا لها ون��اًسا ولت�ون عقيد��ا العسكر�ة

 األكيد والنصر ا�حقق بإذن هللا �عا��.

ى قتيبة (ر�ىي هللا عنھ)  بالرسول (ص�� هللا عليھ وسلم) �� تحطيم األصنام ووذلك �عدما فتح الن�ي (ص��    –3 تأ�ىّ

م) يوم فتح مكة وحول البيت  هللا عليھ وسلم) مكة "فقد ورد عن ابن عمر قال: وقف رسول هللا (ص�� هللا عليھ وسل

ثالثمائة وستون صنًما قد ألزقها الشياط�ن بالرصاص والنحاس ف�ان �لما دنا م��ا بمخصره ��وى من غ�� أن يمسها  

 . )90(  و�قول جاء ا�حق وزهق الباطل اآلية فتساقط لوجهها"

صنام فسلبت؛ ثم وضعت ب�ن يديھ، وهذا ما قام بھ القائد العسكري اإلسالمي قتيبة (ر�ىي هللا عنھ)  حيث أ�ى باأل 

بالدفاع عن   تمثل  الذي  القائد  بھ  قام  الذي  الفعل  وهذا  بتحر�قها،  فأمر  جمعت،  ح�ن  العظيم  �القصر  ف�انت 

عقيدة التوحيد أنما استقاه من قدوتھ (ص�� هللا عليھ وسلم) ولذا ينب�� ملن يصوغ العقيدة العسكر�ة �� الدولة 

عليا ال�ي يتبناها التشريع اإلسالمي ح�ى ت�ون هذه العقيدة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بھ فال اإلسالمية أن يتنبھ للقيم ال

 �عرف للزيغ سبيًال وال للضالل مسلً�ا. 

  

 

 ).1/442م (1985 -هـ1405 -ب��وت -السيوطي: أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن أ�ي بكر، ا�خصائص الك��ى، دار الكتب العلمية) 90( 
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 املقصد الثاني: مراعاة العقیدة العسکریة اإلسالمیة ضمن املصالح العلیا لألمة: 

للقائم�ن عليھ وهذا �عد من الضوابط الرئيسة  إن �ل عمل عسكري ال بد أن يرتبط ��دف ويس�� لتحقيق مص�حة  

للعقيدة العسكر�ة وهكذا فقد اهتمت العسكر�ة اإلسالمية بتحقيق املصا�ح لإلسالم وأعالها مرتبة هو ما يتعلق  

باملصا�ح العليا للدولة اإلسالمية الراشدة و�ن من أجل املصا�ح ا�حفاظ ع�� العقيدة والدفاع ع��ا وهذا مما ينب��  

 �ن العسكر��ن اإلسالمي�ن أن يضعوه �� حسبا��م ومخيل��م وسنضرب ع�� ذلك �عض األمثلة كما ي��: للمنظر 

 أولًا: العقيدة العسكرية ومصلحة إقامة الشريعة:  

 ما يدل ع�� ذلك، � �عا� وقد ورد �� كتاب هللا

َ َعَ�ٰ� َنْصِرِهْم َلَقِديٌر  قال هللا �عا��:      -1 ُ�ْم ُظِلُموا ۚ َوِ�نَّ �َّ َّ�
َ
ِذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبأ ِذَن ِللَّ

ُ
ْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِ�َغْ�ِ�   )39(أ

ُ
ِذيَن أ الَّ

ْن َيُقوُلو 
َ
َمْت َصَواِمُع َوِ�َيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساَحّقٍ ِإالَّ أ اَس َ�ْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهّدِ ِ النَّ

ُ ۗ َوَلْوَال َدْفُع �َّ َنا �َّ ِجُد ُيْذَكُر ِف�َ�ا ا َر�ُّ

َ َلَقِويٌّ َعِز�ٌز   ُ َمْن َيْنُصُرُه ۗ ِإنَّ �َّ َوَلَيْنُصَرنَّ �َّ ِ َكِث�ً�ا ۗ 
ِذيَن   )40(اْسُم �َّ َالَة َوآَتُوا الَّ َقاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِ�� اْأل نَّ  ِإْن َمكَّ

ُموِر 
ُ
ِ َعاِقَبُة اْأل

َمُروا ِباْملَْعُروِف َوَ�َ�ْوا َعِن اْملُْنَكِر ۗ َوِ�َّ
َ
َ�اَة َوأ  .)91( )41(الزَّ

 وجھ الداللة 

الهدف السامي من القتال، ومن العمل العسكري �� األمة اإلسالمية، فهو ليس    � �عا��� هذه اآليات الكر�مة يب�ن هللا  

يظهر من خاللها:    ولو ال دفع هللا الناس �عضهم ببعض)للعدوان، وال للتك�� ع�� عباد هللا، وقهرهم، والعبارة: (

. و�ن ما تقوم بھ )92(  ملسلم�ن"الدور املنوط باملسلم�ن ليقوموا بواج��م، وقد جاء �� تفس��ها: أ��ا "دفع املشرك�ن با

األمة اإلسالمية من خالل عقيدة عسكر�ة محكمة؛ إنما لتحقيق املصا�ح العليا لهذا الدين، وأعالها: إقامة الصالة، 

 ،  ) 93(  ولهذا خصها هللا بالذكر ابتداء "وقال ا�حسن وأبو العالية: هم هذه االمة إذا فتح هللا عل��م أقاموا الصالة" 

  �� ـ  ُ�عبد ُهللا  وقال  الدين، ورفعة شأنھ، وأن  العليا منھ، هو إقامة  وال    �عا��الوعد اإلل�ي للمؤمن�ن: إن املص�حة 

 ُ�شرك بھ شيئا.

 

 ). 41-39سورة ا�حج: (آية: ) 91( 

 ). 434/ 5الفداء إسماعيل بن عمر، تفس�� القرآن العظيم، مرجع سابق، (ابن كث��: أبو ) 92( 

 ). 73/ 12القرط�ي: ا�جامع ألح�ام القرآن، مرجع سابق () 93( 
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�عا��:    -2 ُ�ْم قال هللا  َلَيْسَتْخِلَف�َّ اِ�َحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ ِمْن  َوَعَد �َّ ِذيَن  الَّ اْسَتْخَلَف  َكَما  ْرِض 
َ
اْأل  ��ِ  

ْمًنا ۚ �َ 
َ
ُ�ْم ِمْن َ�ْعِد َخْوِفِهْم أ َل�َّ ٰى َلُهْم َوَلُيَبّدِ ِذي اْرَت�ىَ َننَّ َلُهْم ِديَ�ُ�ُم الَّ ْعُبُدوَنِ�ي َال ُ�ْشِرُ�وَن ِ�ي َشْيًئا ۚ َوَمْن َكَفَر  َقْبِلِهْم َوَلُيَمّكِ

ئِ 
ٰ
وَل

ُ
ِلَك َفأ

ٰ
 . )94( َك ُهُم اْلَفاِسُقوَن َ�ْعَد َذ

 وجھ الداللة: 

بوضوح: أن الهدف من التمك�ن �� األرض؛ إنما هو إلقامة شريعة العدل السمحة، ال�ي   ، يدل[ ڎ ڈ ڈ ژ ژ]:  Υفقولھ  

تمثل: الرحمة للعامل�ن، "إ��ا ليست مجرد امللك والقهر والغلبة وا�حكم..؛ إنما �� هذا �لھ ع�� شرط استخدامھ ��  

عليھ؛ وتصل عن طر�قھ إ�� مستوى   اإلصالح، والتعم��، والبناء؛ وتحقيق املن�ج الذي رسمھ هللا للبشر�ة �ي �س��

ولهذا فإن العقيدة العسكر�ة اإلسالمية جعلت نصب   )95(  الكمال املقدر لها �� األرض، الالئق بخليقة أكرمها هللا".

عين��ا تحقيق املصا�ح، وهذا الذي سار عليھ املسلمون �� فتوحا��م. حيث �انت املص�حة العليا ماثلًة أمامهم؛ أال  

 عقيدة وترسيخ مبادئ العدالة، ورفع الظلم عن الشعوب. و�� حماية ال

 ثانيا: العقيدة العسكرية ومصلحة إقامة العدل بين البشر:  

ونذكر مثاًال ع�� هذا من تار�خ اإلسالم ا�جيد �� معركة القادسية، واللقاء الذي تم ب�ن رسل املسلم�ن، و��ن قائد 

الفائ لتمام  �املة  ونذكرها  رستم،  الفرس  األمم جيوش  تار�خ  الشه��  كتابھ   �� الط��ي  أوردها  وقد  واملعرفة،  دة، 

 وامللوك و�� �اآل�ي:  

ومعھ جماعة من كبار املسلم�ن فقال: إ�ي مرسلكم إ�� هؤالء القوم؛   )τ  )96(أرسل سعد بن أ�ي وقاص ر��� بن عامر 

م يكن منك فيھ �ىيء، نظرنا أمثل ما ينب��  فما عندكم؟ قالوا جميًعا: نتبع ما تأمرنا بھ، وننت�ي عليھ؛ فإذا جاء أمر ل

 

 ).55سورة النور (آية: ) 94( 

 ). 5/292، (هـ) 1412السيد، �� ظالل القرآن، القاهرة، الطبعة: السا�عة عشر، (قطب: الشهيد ) 95( 

خالد وعبادة قاال: د بن عمرو. �ان عمر أمد بھ املث�ى بن حارثة، و�ان من أشراف العرب، وللنجا�ىي الشاعر فيھ مديح. وقال سيف �� الفتوح عن أ�ي عثمان عن  ر��� بن عامر بن خال )  96( 

مجنبتھ عم�� بن مالك ور��� بن عامر، و�� ذلك يقول  قدم ع�� أ�ي عبيدة كتاب عمر بأن يصرف جند العراق إ�� العراق، وعل��م هاشم بن عتبة، وع�� مقدمتھ القعقاع بن عمرو وع��  

 ر���:     أنخنا إل��ا �ورة �عد �ورة... نقصهم ح�ى احتو�نا املناهال 

نوا ال يؤمرون إال ال�حابة.  وقد تقدم أ��م �ا  ولھ ذكر أيًضا �� غزوة ��اوند، و�ان ممن ب�ى فسطاًطا أم�� تلك الغزوة النعمان بن مقرن، وواله األحنف ملا فتح خراسان ع�� طخارستان.

، ب��وت  –دار ا�جيل    ،عبد السند حسن يمامة  -ا�حقق: عبد هللا بن عبد ا�حسن ال���ي  )،  هـ  852(املتو��:    أحمد بن ع�� بن حجر العسقال�ي أبو الفضل:  ابن حجر العسقال�يانظر:  

 ). 1/349، (اإلصابة �� معرفة ال�حابةالطبعة الثانية (د ت) 
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: إن األعاجم لهم τوأنفعھ للناس؛ ف�لمناهم بھ. فقال سعد: هذا فعل ا�حزمة، اذهبوا ف��يئوا، فقال ر��� بن عامر

فقال:   ذلك،  ع��  جميًعا  فمالئوه  رجٍل؛  ع��  تزدهم  فال  ��م؟  احتفلنا  قد  ا  أنَّ يروا  جميًعا  نأ��م  وم�ى  وآداب،  آراء 

إ�� رستم فسرحو� القنطرة...، وأرسل  الذين ع��  ي، فسرحوه، فخرج ر��� ليدخل ع�� رستم عسكره، فاحتسبھ 

�جيئھ، فقالوا: ضع سالحك، فقال: إ�ي لم آتكم فأضع سال�� بأمركم، أنتم دعوتمو�ي، فإن أبيتم أن آتيكم كما  

ائذنوا لھ؛ هل هو إال رجل واحد؟ فأقبل يتو�أ ع�� رمحھ، وزجھ نصل يقارب   أر�د رجعت. فأخ��وا رستم؛ فقال: 

ا�خطو، و�زج النمارق والبسط؛ فما ترك لهم نمرقھ وال �ساًطا إال أفسده وتركھ م��تً�ا مخرًقا؛ فملما دنا من رستم 

�علق بھ ا�حرس، وجلس ع�� األرض، وركز رمحھ بالبسط، فقالوا: ما حملك ع�� هذا؟ قال: إنا ال �ستحب القعود 

مھ، فقال: ما جاء بكم؟ قال: هللا ابتعثنا، وهللا جاء بنا؛ لنخرج من شاء من عباده العباد، إ�� ع�� ز�نتكم هذه ف�ل

إ�� خلقھ لندعوهم  عبادة هللا، ومن ضيق الدنيا، إ�� سع��ا، ومن جور األديان، إ�� عدل اإلسالم، فأرسلنا بدينھ 

إ�� موعود هللا، ق أ�ى  إليھ، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منھ ح�ى نف�ىي  ا�جنة...، ومن  ال: وما موعود هللا: قال 

 .) 97(  قاتلناه أبًدا)

 وجھ الداللة:  

�عر�فهم  خالل  من  وذلك  البشر�ة،  مصا�ح  تحقيق  هو  لد��م  األساس  �ان  وقتالهم  جهادهم،   �� املسلم�ن  إن 

بخالقهم، و�قامة العدل بي��م حيث يقول ر��� (ر�ىي هللا عنھ) : وهللا جاء بنا لنخرج من شاء من عباده العبادة إ�� 

� عدل اإلسالم، فأرسلنا بدينھ إ�� خلقھ لندعوهم إليھ، عبادة هللا، ومن ضيق الدنيا إ�� سع��ا، ومن جور األديان إ�

العقيدة  لذا فإن  الدقيق،  امل��ان  بمثابة  لها  العسكر�ة لد��م و�ان  العقيدة  الذي ضبط  القصة وهذا   �� كما ورد 

 . العسكر�ة للدولة تب�ى ع�� أساس تحقيق املصا�ح العليا للدولة، وهذا معروف �� �ل دول العالم قديما،ً وحديًثا
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