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 الصلح يف الشريعة اإلسالمية
 

 د.مدعهدة عمي األسهد
 جامعة طخابمذ -جشدور كمية التخبية

 
 :السقجمة

الحسج هلل رب العالسيؽ، وصبلة هللا وسبلمو عمى السبعؾث رحسًة لمعالسيؽ،  
 وبعج  - عمهو وعمى للو وصحاتهو جمسعيؽصمى هللا-سيجنا دمحم 

الهعامل بالهي  إلىويجعؾ  ،اإلسبلم ديؽ الدبلم يخفع شعار الرمح والسرالحةف
 ويؤكج جنّ  ،العفؾ عشج السقجرة إلىو يجعؾ تل إن   ،السحدؽو ىي جحدؽ مع السديء 

، تعالى الرالحيؽ السخمريؽ هللسسة األمخ والثؾاب عشج تفزيل الرمح عمى االنهقام 
َ َلَعمَُّكْم  :تعالى قال َسا َاْلُسْؤِمُشهَن ِإْخَهة َفَأْصِمُحهْا َبْيَن َأَخَهْيُكْم َواتَُّقهْا ّللُُاَّ ِإنَّ

ُتْخَحُسهنَ 
: "مثل السؤمشيؽ في تؾادىؼ وتعاضجىؼ -صمى هللا عمهو وسمؼ–وقؾلو ، (1)

 .(2)بالديخ والحسى"كسثل الجدج الؾاحج إذا اشهكى مشو عزؾ تجاعى لو سائخ الجدج 
م عمى كل الحمؾل األخخى، لهذ فقط في حال فالرمح في ديششا اإلسبلمي مقج  

م عشج تخاصؼ األقارب واألزواج، وعشج اخهبلف الذخكاء والشغخاء، القهال ولكّشو مقج  
ة اإلسبلمهة تيجف إلى الذخيع وعشج حجوث الذقاق تيؽ طؾائف السدمسيؽ، والشػ جن  

إسبلمي يقؾم عمى الهؾاد والهخابط، يهكافل فهو األفخاد ألمل مرمحة  تشاء مجهسع
م ما لؼ ُيبؽ يهقج   الجساعة، وتهزامؽ فهو الجساعة مع الفخد، وال يسكؽ ألي مجهسع جنْ 

عمى جساس تحقيق اأُلّخؾة ومشع الُفخقة الهي تؤدي في جحهان كثيخة إلى الهزاد 
 والهقاتل. 

ار األخؾة بذكل واقعي مؽ خبلل تظبيق مشيج وقج الهدم اإلسبلم تهحقيق شع
تذخيعي وجخبلقي يخاطب العقؾل قبل القمؾب، ويدهجعي مكامؽ األلفة والهعاضج تيؽ 

 ج واألمة الؾاحجة.حجتشاء الؾطؽ الؾا
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وفي ىحا الؾقت  ،كهب في ىحا السؾضؾعج مؽ مبجج الرمح رجيت جنْ  انظبلقاً 
 والهذهت واالقههال تيؽ إخؾة الجم والجيؽ والؾطؽ.الحي نعهذو مؽ حيث الفخقة االسهثشائي 

 السباحث الهالهة:ـ  إلى  وتحميمهًا وقدسه اسهقخائهاً  وقج اتبعت في بحثي ىحا مشيجاً 
 :التعخيف بالرمح ومذخوعيتو -السبحث األول

 تعخيفو:  -أولا 
وصالح  ،ومشو صمح بالكدخ (،ُعلفَ )ىؾ مؽ َصُمح عمى وزن الرمح لغةا:  -1

، وقج (3)وىؾ قظع السشازعة ،مح بالزؼ ىؾ الدمؼوصمهح، وجصمحو ضج جفدجه. والُر 
ا قؾليؼ: وقع تيشيؼ الرمح جي ترالحؾا، جصمح الذيء بعج إفداده جي جقامو، جم  
 ي ُمرالحؾن. جويدسؾن ُمهرالحيؽ وُيقال: ىؼ لشا ُصمح 

راُلح مقاتل الهخاُصؼ ح بالزؼ وسكؾن البلم اسؼ بسعشى الُسرالحة، والهمْ والُر 
ا جصمح مأخؾٌذ مؽ الرمح وىؾ االسهقامة، والربلح ىؾ: سمؾك طخيق اليجى، جم  

  . (4)ذات تيشيسا: جزال ما تيشيسا مؽ عجاوة وشقاق
لئلندان فهكؾن بَخمقو صالحًا جو بإزالة ما فهو مؽ  -تعالى –ا إصبلح هللا جم  

َوَجْصَمَح َباَلُيؼْ  -تعالى-جو بالحكؼ لو بالفداد قال  ،فداد
(5). 

وىي مدهؾحاة مؽ  ،فو فقياء اإلسبلم تهعخيفات عّجةفقج عخ   :الرمح اصطالحاا  -2
الهعخيف المغؾي لمفع الرمح، ومخهمفة بعض الذيء مؽ حيث السبشى، ولكشيا مهقاربة 

 مؽ حيث السعشى، وذلػ كسا يمي:
 .(6)والهشازع تيؽ الخرؾم"و: "عقج يختفع بو الذجار عّخفو األحشاف بأن   -ج

وعشج فقياء السالكهة: "ىؾ االنهقال عؽ حٍق جو دعؾًى بِعَؾض، لخفع الشداع جو  -ب
 .(7)خؾفًا مؽ وقؾعو"

 .(8)ق فهو قظع الشداع"و: "عقج يهحق  فؾه بأن  ا الذافعهة فعخّ جم   -ج
الحخب، وجىل  : الهؾفيق والِدْمؼ، ويكؾن تيؽ السدمسيؽ وجىلوبأن   ةمفو الحشاتوعخّ  -د

العجل وجىل البغي، وبيؽ زوميؽ خهف الذقاق تيشيسا، وبيؽ مهخاصسيؽ في غيخ 
 . (9)مال"
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الرمح يخمي إلى الُبعج عؽ الخرام  ؽ لشا جن  ومؽ خبلل ىحه الهعخيفات يهبي  
 ورفع الخبلف، ألمل اسهسخار الؾد والعبلقة الظيبة تيؽ األطخاف السخهمفة. 

الرمح: عقج ُيخَفع فهو الشداع في السدائل الهي  قؾل بأن  وبشاًء عمى ذلػ يسكؽ ال
جو  ،جماز الذخع الرمح فييا، مؽ خبلل الهشازل عؽ مدء مؽ الحق جو كمو مقاتل مبخ

 تعؾيض مالي يقبمو الظخف السهزخر. 
و: عقج يحدؼ بو الظخفان نداعًا قائسًا، جو يهؾقهان بو وماء تعخيفو في القانؾن بأن  

 . (10)يشدل كل مشيسا عمى ومو الهقاتل عؽ مدء مؽ ادعائو ، وذلػ بأنْ نداعًا محهسبلً 
ولعل ذلػ يؤكج ىجف الذخيعة الدامي جال وىؾ تحقيق العجل والدعادة لمشاس، ورفع 

في ضيق الحال والحخمان مؽ االسهقخار  تكؾن سبباً  السغالؼ الهي مؽ شأنيا جنْ 
الشفدي والعاطفي، الحي يؤثخ بذكل كبيخ عمى تحقيق السرالح ودرء السفاسج، والحي 

لكؾن الذخيعة اإلسبلمهة تدعى إلى  يعج مؽ جىؼ مقاصج الذخيعة اإلسبلمهة. ونغخاً 
َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِل : -تعالى-تحقق العجل، كسا في قؾلو  ِن َوِإيَتٓاءِ ِإنَّ ّللَُاَّ ْحدََٰ ي ذِ  َواْلِْ

َيِعُظُكْم َلَعمَُّكْم َتحَّكَُّخونَ  ِاْلُقْخَبيَٰ َوَيْشَييَٰ َعِن ِاْلَفْحَذٓاِء َواْلُسشَكِخ َواْلَبْغيِ 
قال اتؽ ، (11)

و يأمخ عباده بالعجل، وىؾ القدط والسؾازنة، ويشجب إلى جن   -تعالى -كثيخ: يخبخ 
َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبهْا ِبِسْثِل َما ُعهِقْبُتم ِبو َوَلِئن َصَبْخُتْم  :-تعالى–اإلحدان، كقؾلو 

ِبِخينَ  َلْيَه َخْيخ لِّمرََّٰ
ْثُمَيا َفَسْن َعَفا : -تعالى–، وقؾلو (12) ة مِّ ة َسيِّيَ  يَ  ُؤا َسيِّ َوَجدََٰٓ

الجالة عمى شخعهة العجل ... إلى غيخ ذلػ مؽ اآليات (13)ّللَُاَِّ  َعَمى ۥَوَأْصَمَح َفَأْجُخهُ 
 .(14)والشجب إلى الفزل

ورفع الغمؼ تيؽ  ،د عسميا حؾل حكهقة العجل والسداواة فالذخيعة اإلسبلمهة يهخك  
و: وضع األشهاء في محميا بحدب السيدان الشاس، فالعجل يقهزي السداواة، إذ جن  

عؽ العجالة، الذخعي، بسا يسشع ضسان الحق وعجم مجاوزة الحج، والغمؼ ىؾ انحخاف 
 و الجؾر والهعجي عؽ الحق إلى الباطل.إذ جن  
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دون حدؼ وإحقاق لحقؾق السعهجى عمييؼ يفؾت عمى  ونغخًا ألّن بقاء الخرؾمة
الرمح وسيمة لهحقيق العجل الحي ىؾ مؽ جسسى  جصحاب الحقؾق حقؾقيؼ، فإن  

 مقاصج الذخيعة اإلسبلمهة.
و مؽ األلفاظ الهي قج تذهبو معو إذ جن   نسيد تيؽ الرمح وغيخه شا يجب جنْ غيخ جن  

 .(15)الهخك، ويقال: عُفؾت عؽ الحق جي جسقظهو
ر مؽ طخف واحج، جسا يقع ويرويخهمف العفؾ عؽ الرمح في كّؾن األول إن  

سا يكؾن تيؽ طخفيؽ، ومؽ مية جخخى: فالعفؾ والرمح قج يجهسعان كسا تيشسا الرمح إن  
 .(16)في حالة العفؾ عؽ القراص إلى مال

 :صحة مذخوعية الرمح -ثانياا 
ُيْم ِإلَّ  َكِثيخ يلَّ َخْيَخ فِ  :-تعالى-: كسا في قؾلو من القخآن الكخيم -1 ْجَهيَٰ ن نَّ مِّ

ِح َبْيَن َالشَّاسِ  َمْن َأَمَخ ِبَرَجَقٍة َأْو َمْعُخوٍف َأْو ِإْصمََٰ
، واإلصبلح ال يكؾن تيؽ (17)

والهغاضب يؾمب مؽ الذخ والفخقة ما ال مهشازعيؽ مهخاصسيؽ، والشداع والخرام 
عمى اإلصبلح تيؽ الشاس، في الجماء  -الحكهؼ –يسكؽ حرخه، فمحلػ حّث الذارع 

 .(18)واألمؾال واألعخاض وغيخىا
فعقج الرمح في عسؾم اآلية شامبًل الجماء واألمؾال واألعخاض، وكل ما مؽ شأنو 

َوِإِن ِاْمَخَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِمَيا  :-تعالى-قؾلو محل خبلف تيؽ الشاس، و  ن يكؾ  جنْ 
َمَحا َبْيَشُيَسا ُصْمحاا  ُنُذهزاا َأْو ِإْعَخاضاا  ْمُح َخْيخُ  َفاَل ُجَشاَح َعَمْيِيَسا َأْن يَّرََّٰ َوالرُّ

، فيؾ (19)
 كدبيل لحل دليل صخيح عمى مذخوعهة الرمح تيؽ السدمسيؽ تل وتفزيمو شخعاً 

جي  ،في سهاق مسمة خبخية تعشي األمخ والخرؾمات، ويأتي األسمؾب خبخياً  السذاكل
الُرمح خيٌخ لكؼ، وال يؾصف بالخيخية إال ما كان مذخوعًا مأذونًا  جصمحؾا ألن  

َسا َاْلُسْؤِمُشهَن ِإْخَهة َفَأْصِمُحهْا َبْيَن َأَخَهْيُكمْ :-تعالى -، وقؾلو (20)فهو َ لَ  ِإنَّ َعمَُّكْم َواتَُّقهْا ّللُُاَّ
ُتْخَحُسهنَ 

، واآلية تأخح (22)جقل مؽ يقع تيشيؼ البغي اثشان ، وذكخ تمفع الهثشهة ألن  (21)
معشى السذخوعهة في طمب الرمح لرهانة الجساعة وحساية وحجة األمة ومؽ ثؼ 

  (23)في إصبلح ذات البيؽ... إلقخار العجل والربلح طسعاً 
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 –عؽ الشبي  -رضي هللا عشو–ىخيخة فبسا روي عؽ جتي  الدشة الشبهية: من -2
قال: "الرمح مائد تيؽ السدمسيؽ" وفي رواية: "إال صمحًا جحل  -صمى هللا عمهو وسمؼ

، وما (25)، والحجيث واضح الجاللة عمى مذخوعهة الرمح(24)حخامًا جو حخم حبلاًل"
تشازع مع اتؽ جتي حجرد في ديؽ و لّسا جن   -رضي هللا عشو–روي عؽ كعب تؽ مالػ 

 اسهخمع جصمح تيشيسا: بأنْ  -صمى هللا عمهو وسمؼ –الشبي  اتؽ جتي حجرد، جن   عمى
 .(26)مؽ ديؽ كعب الذظخ، وجمخ غخيسو بأداء الذظخ

كان  فقج جمسع الفقياء عمى مذخوعهة الرمح في الجسمة، وإنْ ا اْلجساع: وأمَّ  -3
 .(27)تيشيؼ اخهبلف في مؾاز بعض صؾره

الرمح رافع لفداد واقع، جو مهؾقع تيؽ السؤمشيؽ، إذ جكثخ  فيؾ جن   ا السعقهل:وأمَّ  -4
ما يكؾن الرمح عشج الشداع، والشداع سبب الفداد، والرمح ييجمو ويخفعو، وليحا كان 

 .(28)مؽ جمّل السحاسؽ
 :حكسو وأركانو -السبحث الثاني

الهذخيع جىا لسا لمرمح مؽ جىسهة جك   نغخاً : حكم الرمح في الفقو اْلسالمي -أولا 
و تجخي عمهو األحكام عقج الرمح مشجوب إلهو غيخ جن   اإلسبلمي فقج جمسع الفقياء جن  

 ن ذلػ ما يمي:االهكمهفهة في الفقو اإلسبلمي، وبه
قج يكؾن وامبًا، وذلػ في حال كؾن السرمحة السهختبة عمهو مؤكجة ووامب  -1

 حرؾليا. 
ة الجرء كاشهسالو عمى تحخيؼ حبلل جو ، وذلػ إذا اسهمدم مفدجة وامبويكؾن حخاماً  -2

الرمح مائد تيؽ السدمسيؽ" " -صمى هللا عمهو وسمؼ-عمى قؾلو  تحميل حخام اسهشاداً 
 (29)وفي رواية: "إال صمحًا جحل حخامًا جو حخم حبلاًل"

 خذي تختب مفدجة مكخوىة عمهو. ، وذلػ إنْ ويكؾن مكخوىاً  -3
 .وذلػ عشج اسهؾاء الظخفيؽ ويكؾن مباحاً  -4
 .(30)جما السخهمف فهو فيؾ الرمح عمى اإلنكار -5
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  :فزل الرمح -ثانياا 
لمرمح فزل ال يشكخه عاقل حيث تقاس قهسة الذيء باليجف الحي وضع ألممو 

لسا لمرمح مؽ جىجاف سامهة مؽ نذخ لؤللفة وزوال لمعجاوة والخرؾمة، فسؽ  ونغخاً 
الشرؾص  مؽيعسل ألمل إحبللو يشال األمخ العغهؼ، ويغيخ ىحا واضحًا ممهًا 

مؽ الؾامب عمى  جو في الدشة الشبؾية الذخيفة، إذ جن   ،الذخعهة سؾاء في القخلن الكخيؼ
 :تعالى-إلصبلح تيؽ السهشازعيؽ، كسا في قؾلو ل بايهجخ   مؽ لهذ طخفًا في الشداع جنْ 

ِن ِمَن َاْلُسْؤِمِشيَن َاْقَتَتُمهْا َفَأْصِمُحهْا َبْيَشُيَسا﴿ ُيَسا َعَمىَفِإن َبَغْت إِ  َوِإن َطٓاِئَفتََٰ  ىَٰ َاأْلُْخخَ  ْحَجيَٰ
ِتُمهْا ُالتِ  ِ َفِإن َفٓاَءْت  ىَٰ َء الَ يٓ َحتَّيَٰ َتفِ  يَتْبغِ  يَفقََٰ  َفَأْصِمُحهْا َبْيَشُيَسا ِباْلَعْجِل َوَأْقِدُطهاْ  َأْمِخ ّللُِاَّ

َ ُيِحبُّ ُاْلُسْقِدِطينَ  ِإنَّ ّللَُاَّ
–رسؾل هللا  جن   -رضي هللا عشو–وفهسا روي عؽ جنذ   (31)

قال ألتي جيؾب: "جال جدلػ عمى تجارة؟ قال : تمى، قال: صل  -ؼى هللا عمهو وسم  صم  
، وقال عبج هللا تؽ حبيب: "كشت (32)إذا تباعجوا" تيشيؼتيؽ الشاس إذ تفاسجوا، وقخب 

َ ْيَخ فِ ثؼ قخج  (33) "عشج دمحم تؽ كعب فقال لو دمحم: جيؽ السجاىجيؽ في سبيل هللا؟  يلَّ
ِح َبْيَن َالشَّاِس َوَمْن يَّْفَعْل  ُيْم ِإلَّ َمْن َأَمَخ ِبَرَجَقٍة َأْو َمْعُخوٍف َأْو ِإْصمََٰ ْجَهيَٰ ن نَّ َكِثيخ مِّ

ِلكَ  ِ َفَدْهَف ُنْؤِتيِو َأْجخاا َعِظيسا ذََٰ َاْبِتَغٓاَء َمْخَضاِت ّللُِاَّ
(34). 

و يكؾن مؽ ما يكؾن الرمح مبادرة مؽ ميٍة جو فخٍد جو مساعٍة، كسا جن   وكثيخاً 
 شخعاً  القاضي الحي يبادر عادة إلى طخح الرمح تيؽ السهخاصسيؽ، ويعج ذلػ مشجوباً 

يحث جصحاب الخرؾمة عمى الرمح تشاء عمى السأثؾر عؽ  حيث يشجب لمقاضي جنْ 
مؽ ديؽ كعب الذظخ، وجمخ  اسهخمع : "بأنْ  -صمى  هللا عمهو وسمؼ–رسؾل هللا 

 -رضي هللا عشو–، وروي عؽ الخمهفة عسخ تؽ الخظاب (35)غخيسو بأداء الذظخ"
 ؤكجاً سعهو الكبيخ لهخسهخ مبجج الرمح في الخرؾمة فقج كهب إلى ثبلثة مؽ والتو م

عمى  اً وسيخ  -ؼى هللا عمهو وسم  صم  –ضخورة اتباع سبيل الرمح اقهجاء تخسؾل هللا 
 : "ُردوا الخرؾم إذا كان تيشيؼ القخابات، فإن  -رضي هللا عشو–نيجو وىجاه، حيث قال 

 -رضي هللا عشو–، وروي عؽ عثسان تؽ عفان (36)فرل القزاء يؾرث تيشيؼ العجاوة"
في  عخض الرمح ال يعج وامباً  ، غيخ جن  (37)جغمب قزاياه كانت تشهيي بالرمح جن  
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 ذاتو فقج ال يهأتى في بعض األحؾال، وبالهالي ال يشبغي لمقاضي جو ولي األمخ جنْ 
رضي هللا عشو جيزًا قؾلو: "واحخص عمى –يقجمو، روي عؽ عسخ تؽ الخظاب 

إذا تبًيؽ صاحب الحق وعيخ  ، مؽ ذلػ مثبلً (38)الرمح ما لؼ يهبيؽ لػ القزاء"
إال إذا رضي الخرسان واتفقا  ، وبالهالي يربح الخد إلى الرمح إمحافاً وممهاً  واضحاً 

، ومشو جيزًا إذا (39)يخدىسا إلى الرمح جو ُخِذَي مؽ تفاقؼ الفهشة تيشيسا فممقاضي جنْ 
رمحت السرمحة في مانب الفرل تيؽ السهخاصسيؽ وتبيؽ عجم الهدام الخرؾم 

رمح بدبب كثخة عجدىؼ، وإمكانهة عجم اتفاقيؼ ورضاىؼ واخهبلف لرائيؼ، األمخ بال
 . (40)الحي يخمح الفرل تيشيؼ قزاء ولهذ صمحاً 

   :أركان الرمح -ثالثاا 
 -تعالى-ومشو قؾلو  (41)ركؽ الذيء مانبو األقؾى، وىؾ الشاحهة القؾية إذ جن  

 ِْإَليَٰ ُرْكن َشِجيج يوِ آ َأو
والسخاد بالخكؽ الذجيج ما يمجأ  إلهو مؽ ، ، جي جلجأ(42)

: جركان الذيء ىي جمداؤه في واصطالحاا ، (43)يحسؾنو مؽ قؾمو هوجنرار تو عذيخ 
الؾمؾد بحيث ال يهؼ إال تيا ويجخل في حكهقهو ويظمق عمى مدء مؽ مالهة الذيء، 

 . (44)مثل قؾلشا ركؽ الربلة جو ركؽ الحج
لمرمح ركٌؽ  وقج اخهمف الفقياء في جركان الرمح، حيث يخى فقياء األحشاف جن  

، في (45)لهخاضيمؽ اإليجاب والقبؾل الجالة عمى اوىؾ الرهغة السؤلفة  ،واحٌج فقط
 الرمح لو جركان ثبلثة ىي:  حيؽ يخى الجسيؾر جن  

 الرهغة: وىي اإليجاب والقبؾل الجاليؽ عمى الخضا واالتفاق. -1
ا جصالة جو بالشهابة ان: وىسا السهرالحان جي كل مؽ يهؾلى عقج الرمح إم  العاقج -2

وال يسكؽ ومؾد صمح  ،تهؾكيل لمحي جو وصاية لمسيت. وىسا ركٌؽ جساسٌي في العقج
 دونيسا.

محل العقج: وىؾ السرالح عشو، والسرالح عمهو. وىؾ ما يقع عمهو العقج ويخهمف  -3
بالسراِلح عشو الذيء الُسجعى بو، والسراَلح عمهو السحل باخهبلف العقؾد، والسقرؾد 

 . (46)جو لؼ يكؽ وىؾ تجل الرمح سؾاء كان ماالً 



 

 م0202 ديسمبر العاشرالعدد                  80           الجزء الثاني  -مجلت رواق الحكمت

 د.مسعودة علي األسود                                                                       الصلح في الشريعت اإلسالميت

  :خرائز عقج الرمح -رابعاا 
 وىي:  ،ده القانؾن لعقج الرمح خرائص جساسهة حدب ما حج  

وال يهؼ ذلػ إال  ،الرمح عقج يحسل صفة الهخاضي تؾافق اإليجاب والقبؾل حيث جن  جـ 
تهؾافق العشرخيؽ األساسيؽ بحيث يحرل اإليجاب والقبؾل مؽ الظخفيؽ وبذكل 

 واضح.
 إال بعج كهاتهو وذلػ إلثباتو. الكهابة حيث ال يكؾن عقج الرمح سارياً ب ـ 
يعاوض فهو الظخفيؽ جحجىسا اآلخخ بحيث يشدل  تعؾيزهاً  يعج عقج الرمح عقجاً ج ـ 

 خف اآلخخ عؽ مدء مؽ حقو.عؽ حقو مقاتل ندول الظ
الحق مؾمؾد  عقج الرمح ىؾ عقج يبيؽ الحقؾق ويكذفيا ولهذ يشذئيا باعهبار جن  د ـ 

 قبل الرمح ووقع عمهو نداع يأتي الرمح ليبيؽ ىحه الحقؾق ألصحاتيا. 
اإللدام لكبل السهرالحيؽ بالهشازل نغيخ تشازل الظخف الثاني عؽ مدء مقاتل مع ىـ ـ 

 . (47)بكافة البشؾد الؾاردة في عقج الرمح الهدام الجسهع
  :شخوط عقج الرمح -خامداا 

 دة ىي:يذهخط لرحة عقج الرمح شخوط محج  
 انهفت الشهة كان كشاية عؽ البهع. الشهة عشج إمخاء الرمح فإنْ ـ 1
 األىمهة الكاممة لمسهرالحيؽ.ـ 2
حيث ال يجؾز جخح العؾض  -تعالى–مؽ حقؾق العباد فبل صمح في حق هللا  جن  ـ 3

 في حج مؽ حجود هللا. 
يسا لهدا بحيث ال يكؾن الرمح عمى خسخ جو خشديخ باعهبار جن   ماً مهقؾِّ  يكؾن ماالً  جنْ ـ 4

 .ماً مهقؾِّ  ماالً 
و غيخ مسمؾك ؽ جن  ممكهة السرالح لمسال محل العؾض إذا صالح عمى مال فإذا تبي  ـ 5

 لمسراِلح فبل يجؾز فهو الرمح. 
البجل  ألن   جو عيشاً  وغيخ مجيؾل بأي صفة سؾاء كان ماالً  يكؾن البجل معمؾماً  جنْ ـ 6

 السجيؾل ال يجؾز فهو الرمح. 
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 .(48)ومؾد الخرؾمة فمؾ انهفت الخرؾمة فبل مجال لمرمح وال محل لوـ 7
  :محل الرمح في اْلسالم -السبحث الثالث

نغخًا لكؾن اإلسبلم ديؽ الدمؼ فالرمح يكؾن في ثبلثة مؾاضع رئهدهة وىي: 
الرمح في الًجيؽ، الرمح تيؽ الدوميؽ، والرمح في مشايات العسج، وبهان ذلػ ما 

  يمي:
ين -أول   :الرمح في الجا
اإلسبلمي ديؽ الجيؽ ، و (49)وىؾ ما يثبت في الحمة مؽ دان يجيؽ ديشاً  ين لغة ىه:الجِّ 

ُيدخ يجعؾ إلى العفؾ عؽ الُسْعِدخ، وانهغار ساعة الُهدخ بسا يكفل الهزامؽ ألمل 
َوِإن َكاَن ُذو ُعْدَخة َفَشِظَخٌة ِإَليَٰ  :-تعالى-سديج مؽ الهخابط تيؽ جفخاد السجهسع، قال ال

ُقهْا َخْيخ َوَأنْ  َمْيُدَخة جَّ ُكشُتْم َتْعَمُسهنَ  لَُّكْم ِإنْ  َترَّ
و تعالى يأمخ بالربخ عمى جي جن   ،(50)

، فاآلية تذيخ إلى عفؾ صاحب الجيؽ عؽ الَسِجيؽ (51)الُسعدخ الحي ال يجج وفاء
ا تهأميل اسههفاء الجيؽ إلى حيؽ الُسْعِدخ عؽ طخيق الرمح، وتقجيؼ الهي ىي جحدؽ إم  

اتؽ مْهَدَخة، جو قج يرل األمخ إلى الهرجق بالجيؽ والعفؾ عؽ صاحبو، وقج ورد عؽ 
الكهؼ الجؾزية قؾلو: )إذا كان لو عمهو جلف درىؼ فأراد جن يرالحو عمى بعزيا، فمو 

تكؾن حاًلة  ا جنْ ، وعمى كبل الهقجيخيؽ، فإم  جو مشكخاً  يكؾن مقخاً  ا جنْ و إم  ثسان صؾر: فإن  
جو في السرالح عمهو...  ،يقع في السرالح عشو ا جنْ جو مؤممة، ثؼ الحمؾل والهأميل إم  

الرؾاب مؾازىا كميا، فالحيمة في  ؽ جن  وبعج سخد لرؾر مؽ السدائل قال: وقج تبي  
تشازل الجائؽ  ويخى جيزًا جن  ، (52)"الهؾصل إلييا حيمة عمى جمخ مائد لهدت عمى حخام

يادة، الخبا ال يهحقق إال بالد  عؽ بعض مؽ ديشو لمسجيؽ مقاتل الهعجيل ال يعج ربا، ألن  
الفقو مشع الًجيؽ مع الديادة فهو، وىي زيادة  وىحا ال خبلف فهو تيؽ الفقياء باعهبار جن  

لهذ ليا مقاتل إال الهأميل، وىحا ىؾ معشى الخبا لكشيؼ اتفقؾا عمى مؾاز الرمح في 
ة"، ق إال بالديادالخبا ال يهحق   جه اتؽ الكهؼ بقؾلو: "إن  الجيؽ بإسقاط مدء مشو، وىحا ما جك  

يا تؤدي إلى انهفاء عامل الخرؾمة ومؽ ىشا تأتي حكسة الرمح في الًجيؽ باعهبار جن  
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بدبب إسقاط بعض مؽ الًجيؽ الهي تفزي إلى إنياء خرؾمة قج ال يشيييا 
 .(53)القزاء
  :الرمح بين الدوجين -ثانياا 

البشاء نغخًا لكؾن األسخة الشؾاة األولى لمسجهسع، وجىؼ الجعائؼ الهي يقؾم عمييا 
السجهسعي الدمهؼ كانت مدألة الحفاظ عمى ىحا الكهان األسخي جولؾية قرؾى في 

األسخة تقؾم عمى األلفة والسؾدة وتفادي الذقاق  الذخيعة اإلسبلمهة، باعهبار جن  
و إذا حرمت دعؾى واإلصبلح تيؽ الدوميؽ. ومؽ جمثمة الرمح تيؽ الدوميؽ جن  

تؼ الهرالح عمى مبمغ مؽ السال كان ذلػ و  ،الدومهة ومحجت مؽ جحج الظخفيؽ
 مع جخح العؾض وكان لمسخجة تجفعو فجاءً  ، فكان الرمح لمدوج خمعاً الرمح صحهحاً 

لمخرؾمة، ومؽ جنؾاع صمح الدومهة إسقاط الَقْدؼ لمدومة عشج ومؾد  لمهسيؽ وقظعاً 
جو  ،زومة جو زومات غيخىا، حيث يعج رضا الدومة بإسقاط حقيا في القدؼ لبٌة مشيا

حقو في االسهسهاع  بسقاتل مرمحٌة يزسشيا ليا الدوج، ويكؾن ذلػ تخضا الدوج، ألن  
 -ي هللا عشيارض–سؾدة تشت زمعة ، فعؽ جم السؤمشيؽ (54)تيا ال يدقط إال تخضاه

ؾمي مشػ لعائذة، قالت: يا رسؾل هللا معمت ي -ؼهللا عمهو وسم   ىصم  -زوج الخسؾل 
،  (55)يقدؼ لعائذة يؾميؽ: يؾميا ويؾم سؾدة  -ؼهللا عمهو وسم   ىصم  -فكان الخسؾل 

وإن امخأة خافت من بعميا نذهزا  :-تعالى-فيحا الرمح مائد تشص القخلن في قؾلو 
يرمحا بيشيسا والرمح خيخ فال جشاح عمييسا أنْ  أو إعخاضاا 

فاإلسبلم لؼ ييسل  ، (56)
جوالىا كل عشاية وتقجيخ، ومعل الخبلفات الدومهة الهي تحجث تيؽ الدوميؽ، تل 

، ويكؾن (57)الرمح في ىحا جمخًا وامبًا ال مفخ مشو كخظؾة جولى مؽ الحمؾل األخخى 
 الرمح تيؽ الدوميؽ كسا يمي: 

ؽ بعيجيؽ عؽ كل تجخل خارمي وذلػ حفاعًا عمى قجسهة صمح يقؾم بو الدومي -1
ألقخبيؽ جن يظمع حهاتيسا الدومهة، وما تحسل مؽ حخمة وسخية ال يجؾز ألقخب ا

، والدومان العاقبلن مكمفان بإصبلح ما تيشيسا، دون إفذاء لدخىسا، ولهكؽ (58)عمييا
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ذلػ بعيجًا عؽ تجخل اآلباء، والحسؾات في شؤونيسا، فقج يكؾن تجخميؼ سببًا في فذل 
 . (59)حهاتيسا الدومهة

 ،وتكؾن الكمسة فهو لمحاكؼ الذخعي ،صمح عمشي، يخخج الحكؼ فهو مؽ يج الدوميؽ -2
، وال يجؾز بقائيسا عمى ما ىؾ عمهو مؽ اإلثؼ وفداد (60)جو ألىل الرمح مؽ العقبلء

ادعى كل مشيسا عمؼ صاحبو اسكشيسا إلى مانب ثقة يذخف عمييسا،  ، فإنْ (61)الجيؽ
فحت الدومة و مؽ الدوج واسهشتبيؽ لو جن   و مؽ الدومة فيؾ نذؾز، وإنْ ؽ لو جن  تبي   وإنْ 

كل وسيمة في سبيل إصبلح زوميا، ولذاىا بزخب ونحؾه ببل سبب نياه القاضي وال 
تسادى  ، فإنْ (62)عاد وطمبت الدومة تعديخه ُعِدر بسا يميق بو لهعجيو عمييا يعدره، فإنْ 

، وىؾ ما (63)الذخ تيشيسا واشهّج الذقاق بعث الحاكؼ حكسًا مؽ جىمو وحكسًا مؽ جىميا
َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق : -تعالى–لهحكهؼ ، جو صمح الهحكهؼ تيشيسا، قال يعخف بسخحمة ا

ْن َأْىِموِ  َبْيِشِيَسا َفاْبَعُثهْا َحَكساا  حاا  َوَحَكساا  ۦمِّ ِخيَجا ِإْصمََٰ ْن َأْىِمَيا ِإْن يُّ ُ َبْيَشُيَسا مِّ ِإنَّ  ُيَهفِِّق ّللُاَّ
َ َكاَن َعِميساا َخِبيخا ّللَُاَّ

)خفهؼ(، جي عمسهؼ، وىحا  -تعالى–، فّدخ اتؽ عباس قؾلو (64)
تِ : -تعالى–بخبلف قؾلو  َتَخاُفهَن ُنُذهَزُىنَّ  يَوالََّٰ

ؽ، ذلػ محسؾل عمى الغ ، فإن  (65)
ذلػ  شا ال نعمؼ جن  كان معمؾمًا ، إال جن   ومؾد الذقاق وإنْ  وجماب سائخ السفدخيؽ بأن  

 ويسكؽ جنْ  ،الذقاق صجر عؽ ىحا جو ذاك، فالحامة إلى الحكسيؽ لسعخفة ىحا السعشى
سا الخؾف إن  و ، يقال: ومؾد الذقاق في الحال معمؾم، ومثل ىحا ال يحرل مشو خؾف

لذقاق جم ال؟ فالفائجة في بعث الحكسيؽ لهذ إزالة الذقاق الثاتت و ىل يبقى ذلػ اجن  
، فاآلية الكخيسة (66)ذلػ محال، تل الفائجة إزالة الذقاق في السدهقبل في الحال فإن  

الدابقة ىي حث عمى اإلصبلح، والسرالحة تيؽ الدوميؽ، ولهذ تحكهسًا بسعشاه 
الذخعي الجقيق، جو إصجار جحكام شخعهة، لحلػ فالهحكهؼ في اآلية الكخيسة يعشي 

يا لية في اآلية عمى جن  ونحؽ إذ نبحث  ،ؼ يعشي السرمحكَ وكحلػ الحَ  ،الرمح
، فاآلية تجعؾ إلى (67)فسا ذلػ إال مؽ باب الهقخيخ جو الهذبهو جو الكهاس ،تحكهسهة

جع، وتقجيؼ الرمح لهزييق الذقاق، ودفع إرسال َحَكٍؼ مؽ جىل الدوميؽ لخجب الّر 
شبح الفخاق، وذلػ لكؾن األىل جكثخ الحخيريؽ عمى الحفاظ عمى كهان األسخة، وىشا 
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جَثخ إتخام عقج الرمح وتؾافخ نهة اإلصبلح وبث األلفة في قمب الدوميؽ،  مهاً يغيخ م
األمخ الحي يحقق االتدان السظمؾب لمسجهسع باعهبار جن العبلقة تيؽ الدوميؽ نؾاة 

 لعبلقة مهعجدة األطخاف تذسل األتشاء واألصيار واألخؾال واألعسام. 
  :الرمح في الجشايات -ثالثاا 

في الذخيعة اإلسبلمهة إلى نؾعيؽ: حجود وىحه ال صمح فييا، تشقدؼ الجشايات 
ُمِشع  -تعالى-غمب فييا حق هللا  وقراص وىحه ورد فييا الرمح جو الهعديخ وىحه إنْ 

عمى ذلػ فقج  جاز فييا الرمح. وبشاءً فغمب فييا حق العبج  ا إنْ فييا الرمح، جم  
ِمْن  ۥَفَسْن ُعِفَي َلوُ : -تعالى-إلى الجعؾة إلى الرمح قال  -تعالى-كانت حكسة هللا 

بُِّكْم َوَرْحَسةيْ َأِخيِو شَ  ِلَك َتْخِفيف مِّن رَّ ن ذََٰ َباُع ِباْلَسْعُخوِف َوَأَدٓاٌء ِإَلْيِو ِبِإْحدََٰ َفَسِن  ء َفاتِّ
ِلَك َفَموُ  َعَحاٌب َأِليم ۥِاْعَتَجيَٰ َبْعَج ذََٰ

َوَأَدٓاٌء َفاتَِّباُع ِباْلَسْعُخوِف : -تعالى-، فقؾلو  (68)
ن ورد في ذكخ القراص بحيث صار بإمكان السجشي عمهو تخك  ِإَلْيِو ِبِإْحدََٰ

يؤدي ما  وعمى السظمؾب جنْ  ،القراص والخضى بالسال بحيث يسكشو السظالبة بحقو
 ىصم   –لقؾل الخسؾل  وىحا يكؾن في القهل العسج وفقاً  ،عمهو دون تأخيخ جو مساطمة

 وإنْ  ،ا جخحوا الجيةءو شا ، دفع إلى جولهاء القهيل فإنْ قهل عسجاً : "مؽ -ؼهللا عمهو وسم  
وا جخحوا الجية ثبلثؾن حقة وثبلثؾن محعة وجربعؾن خمفة، وذلػ عقل العسج ما ءشا

الؾامب ىؾ  ، كسا يجؾز الرمح في مشايات الخظأ ألن  (69)صالحؾا عمهو فيؾ ليؼ"
تقؾي  ر إيجاتهة مؽ شأنيا جنْ لسا لمرمح مؽ لثا السال فأشبو سائخ الجيؾن، ونغخاً 

فسؽ عفي عشو في قزهة قهل عسج سؾف تشذخ شعؾر  ،العبلقة تيؽ السهخاصسيؽ
و يعؾد الشفذ عمى العفؾ والرفح االمهشان والعخفان تيؽ الشاس في السجهسع، كسا جن  

يحبب األولهاء في الرمح  عمهو يدهحب لمقاضي جنْ  ويقؾي جواصخ الهؾاصل. وبشاءً 
 ....(70)عؽ دم العسج

حخامًا،  م حبلاًل ، جو جحل  فالرمح سيج األحكام في الجيؽ اإلسبلمي، إال الحي حخ  
 -تعالى–ق بأمؾر السدمسيؽ عامة، قال في كل ما يهعم   -تعالى-وفهو جمخ مؽ هللا 

 َ َسا َاْلُسْؤِمُشهَن ِإْخَهة َفَأْصِمُحهْا َبْيَن َأَخَهْيُكْم َواتَُّقهْا ّللُُاَّ َلَعمَُّكْم ُتْخَحُسهنَ ِإنَّ
(71). 
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 :الخاتسة
 ،الدمؼ في اإلسبلم جصل مؽ جصؾل الشغام اإلسبلمي ن  جا سبق إلى نخمص مس  

 ،ونداءً  وليحا كان اإلصبلح تيؽ الشاس جحج جىؼ األمؾر الهي تخص الجسهع رماالً 
اإلسبلم ديؽ لمبذخية مسعاء فقج مشع كل ما مؽ  بكل مدهؾياتيؼ ومقاماتيؼ. وبسا جن  

لو كانؾا جم غيخ ذلػ، حيث  السذاحشة والبغزاء تيؽ الشاس جتباعاً  إلىيؤدي  شأنو جنْ 
 تل وجمخ السدمسيؽ بحفع العيؾد والسعاىجات وإنْ  ،جباح الرمح تيؽ السدمسيؽ وغيخىؼ

 مات مؽ جتخميا. 
 كسا جن  ، جو جحل حخاماً  م حبلالً حخ  الحي الرمح مائد تيؽ السدمسيؽ إال  ن  إ

 ،عقج يهؼ إتخامو تيؽ السهخاصسيؽ جو جطخاف الشداع بذكل يشيي الخرؾمةالرمح 
ويشيي الشداع وذلػ تهشازل كل مؽ الظخفيؽ عؽ مدء مؽ حقو لآلمخ بكامل رضاه. 

، وذلػ حدب الذخوط ويقؾم الرمح عمى مبجج الهدامح واإلصبلح تيؽ السدمسيؽ
 .السعمؾمة

وىحا ال يكؾن إال تهؾافق القبؾل  ،فيي تخاضي الظخفيؽ الرمح عقج ا جركانم  ج
 .واإليجاب

 عمهو نؾصي باآلتي: وبشاءً 
وذلػ لسا لو مؽ جثخ عسيق في حل السشازعات  ،لمسجهسع اً يكؾن الرمح ىجف جنْ  -1

 والقزاء عمى الفهؽ والخرؾمات وحفع وحجة السجهسع واألمة.
 وبث شعارات األلفة والسحبة والبعج عؽ الحخوبنذخ ثقافة الرمح واإلصبلح  -2

  والشداع الحي ييمػ الحخث والشدل.
ولؼ  ،ع عمى نبح الفخقةتذجهع الؾعاظ والسرمحيؽ عمى نذخ البخامج الهي تذجِّ  -3

 الذسل وتشاسي األحقاد وبث السؾدة والخحسة.
ة بسا الرمح في السؤسدات الهعمهسه إلىاإلكثار مؽ السشاىج والسحاضخات الجاعهة  -4

 كل فئات السجهسع.  إلىالدبلم  إلىيكفل وصؾل األفكار الجاعهة 
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 و:ومخاجعالبحث ىهامر 
 

 .01سؾرة الحجخات، اآلية  (1)
جخخمو اإلمام مدمؼ، كهاب البخ والرمة واآلداب، باب تخاحؼ السؤمشيؽ وتخاحسيؼ  (2)

 .م4/0999وتعاضجىؼ، 
 .7/229الجخاح، يشغخ: القامؾس السحهط، الفيخوزلبادي، ت:  (3)
 .6/042يشغخ: تاج العخوس، الدبيجي،  (4)
 .2سؾرة دمحم، اآلية (5)
 .3/5يشغخ: االخههار لهعميل السخهار، السؾصمي،  (6)
 .420، دار العخب اإلسبلمي، ص0يشغخ: شخح حجود اتؽ عخفة، ط (7)
ب، السعخوف بحاشهة الجسل، يشغخ: فهؾحات الؾىاب تهؾضهح شخح مشيج الظبل   (8)
3/350 
 .220شخح حجود اتؽ عخفة، "اليجاية الكافهة"، تحقيق دمحم جتؾاألمفان، صيشغخ:  (9)
 .5/715مدشيؾري، ليشغخ: الؾسهط،  (10)
 .91سؾرة الشحل، اآلية (11)
 .026سؾرة الشحل، اآلية  (12)
 .37سؾرة الذؾرة، اآلية (13)
 .4/2108، 5يشغخ: تفديخ اتؽ كثيخ، دار األنجلذ، ط (14)
 .27/324، 0يشغخ: السؾسؾعة الفقيهة، إصجار الكؾيت، ط (15)
 يشغخ: السخمع الداتق. (16)
 .003سؾرة الشداء، اآلية  (17)
 .0/417يشغخ: تهديخ الكخيؼ الخحسؽ، عبج  الخحسؽ تؽ نرخ الدعجي،  (18)
 .027سؾرة الشداء ، اآلية  (19)
 .27/325يشغخ: السؾسؾعة الفقيهة، إصجار الكؾيت،  (20)
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 .01سؾرة الحجخات، جالية (21)
 .651يشغخ: الهدييل لعمؾم الهشديل ، بان مديء الخخناطي، ص  (22)
السؾسؾعة الفقيهة ،  –. 3/5يشغخ: االخههار لهعميل السخهار، الباىؾتي،  (23)

 .27/324إصجار الكؾيت، 
 .3/282. وحدشو اتؽ حجخ في الهعميق، 4/21جخخمو جتؾ داود في سششو،  (24)
 .8/91اية السجهيج ونياية السقهرج، اتؽ رشج الحفيج، يشغخ: تج (25)
 .5/300يشغخ: فهح الباري، اتؽ حجخ العدقبلني،  (26)
 .4/527يشغخ: السغشي، اتؽ قجامة ،  (27)
 .27/325يشغخ: السؾسؾعة الفقيهة، إصجار الكؾيت،  (28)
 سبق تخخيجو. (29)
تبرخة الحكام ، اتؽ فخحؾن ،  -342يشغخ: القؾانيؽ الفقيهة، اتؽ مديء، ص  (30)
2/49. 
 .9سؾرة الحجخات، اآلية  (31)
 .8/257رواه الظبخاني في الكبيخ،  (32)
 .7/480رواه اتؽ جتي حاتؼ في تفديخه،  (33)
 .003سؾرة الشداء، اآلية  (34)
 سبق تخخمهو. (35)
 .2/769جيشة، رواه اتؽ جتي شيبو في تاريخ الس (36)
 .6/366يشغخ: الحاوي الكبيخ، الساوردي،  (37)
 .2/551يشغخ: مدشج الفاروق، اتؽ كثيخ،  (38)
 .7/03يشغخ: تجائع الرشائع لمكداني،  (39)
 .001-0/019يشغخ: جعبلم السؾقعيؽ، اتؽ الكهؼ ،  (40)
 .03/085يشغخ: لدان العخب، اتؽ مشغؾر، مادة )ركؽ( ،  (41)
 .81سؾرة ىؾد، اآلية (42)
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 .314يشغخ: الهدييل لعمؾم الهدييل، اتؽ مديء ، ص  (43)
 .002والهعخيفات لمجخماني، ص  – 480يشغخ: الكمهات ألتي البقاء، ص  (44)
 .27/346يشغخ: السؾسؾعة الفقيهة ، إصجار الكؾيت،  (45)
السؾسؾعة الفقيهة ، إصجار  –. 01/296يشغخ: فهح العديد، الذخح الكبيخ،  (46)

 .27/346الكؾيت، 
 .5/507يشغخ: الؾسهط في شخح القانؾن السجني،  (47)
 .3/220يشغخ: فقو الدشة، الديج ساتق،  (48)
 .242يشغخ: مخهار القامؾن ، الظاىخ ا لداوي، ص  (49)
 .281سؾرة البقخة، اآلية  (50)
 .0/588: تفديخ اتؽ كثيخ، يشغخ (51)
 .001-0/019يشغخ: جعبلم السؾقعيؽ، اتؽ الكهؼ،  (52)
 السخمع الداتق. (53)
 .8/053يشغخ: السغشي التؽ قجامة،  (54)
 .359-3/357يشغخ: جعبلم السؾقعيؽ، بان الكهؼ،  (55)
 .027سؾرة الشداء، اآلية  (56)
يشغخ: الخبلفات الدومهة في نغخ اإلسبلم، إعجاد السكهب العالسي لمبحؾث،  (57) 

 .47ص 
 يشغخ: السخمع الداتق. (58)
 .028-027يشغخ: دليل الدعادة الدومهة، لمذهخ عسخان عبج الكخيؼ ، ص  (59)
 .49يشغخ: الخبلفات الدومهة في نغخ اإلسبلم، ص  (60)
 .4/06الحظاب،  يشغخ: مؾاىب الجميل لذخح مخهرخ خميل، (61)
 .3/060يشغخ: مغشي السحهاج، الذخبيشي،  (62)
 .8/068السغشي ، اتؽ قجامة ،  –يشغخ: السخمع الداتق  (63)
 .35سؾرة الشداء، اآلية   (64)
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 .35سؾرة الشداء، اآلية  (65)
 .75-01/74يشغخ: الهفديخ الكبيخ، الخازي،  (66) 
 .51يشغخ: الخبلفات الدومهة في نغخ اإلسبلم، ص  (67)
 .027سؾرة البقخة، اآلية  (68)
 (.0387جخخمو الهخمحي في صحهحو، حجيث رقؼ ) (69)
 .4/476يشغخ: السغشي، اتؽ قجامة،  (70)
 .01سؾرة الحجخات، اآلية   (71)


