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 التعامل مع األسرى  يف صلى اهللا عليه و سلم هدي النيب

  )1(جامعة  باتنة   حسني شرفه. د
  

  :ملخص
هدي النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التعامل مع «  :يهدف هذا البحث املوسوم بـ  
إىل إبراز ما متيز به اإلسالم من الرمحة يف التعامل مع األسرى، حني شرع أحكاما  »األسرى 

حتفظ لألسري إنسانيته وكرامته، وقد جتلى ذلك من خالل أحداث ومواقف من سرية النيب صلى 
  .   اهللا عليه و سلم

  : وقد قسمته إىل ثالثة مباحث      
  .يف بيان معىن األسر ومشروعيته: األول
  .يف ذكر احلقوق املادية واملعنوية اليت كفلها اإلسالم لألسري: ينالثا

خصصته للحديث عن صور التعامل مع األسرى كما طبقها النيب صلى اهللا عليه و : الثالث
  . سلم

  :وخلصت إىل عدة نتائج أمهها 
 ساحة عن وإبعـاده شـره، ودفع العدو، كسر شـوكة: أن احلكمة من تشريع األسر هي -

   .املسلمني بأسرى ومبـادلته  ل،القتـا
أن اإلسالم ضمن لألسرى حقوقهم املادية؛ من مأكل ومشرب وملبس ومأوى، كما تكفل  -

 حبقوقهم املعنوية؛  حني حافظ على كرامتهم وإنسانيتهم، 

 -وهو الغالب -املـن والعفو  :أربعة من يكون واحدا أن يعدو ال أن اإلجراء املتبع مع األسرى -
 .االسترقاق أو أو القتل أو الفداء

وتلك معاملة مل تعرفها األمم من قبل وال من بعد، على كثرة ما كتب من مواثيق وما صدر 
  .من معاهدات عن حقوق األسرى

Abstract: 
This study deals with three chapters of the topic: 

« The guidance of the Prophet peace be upon him in dealing with prisoners» 
The first: I mentioned in it the meaning of captivity and its legitimacy. 
The second: I have mentioned in it the material and moral rights preserved by Islam 

for the prisoner. 
The third: I specified it to talk about the treatment of prisoners as applied by the 

Prophet peace be upon him. 
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I have reached the wisdom behind legislating prisoning which is to break the enemy's 
power, push out its badness, remove it from the battlefield and exchange it with Muslim 
prisoners. 

The Prophet has treated the prisoners well when he secured their material rights from 
food, drink, clothing and shelter, as well as their moral rights, while preserving their dignity 
and humanity. 

The procedure followed with them is no more than one of four: Sympathy and 
amnesty or redemption or murder or slavery, either Sympathy and pardon was the most. 

Such a treatment was not known by nations before or after, although the big amount of 
written convention and treaties about human rights. 

  
   :دمةمق

 ،على آله وصحبه أمجعنيو، والصالة والسالم على نبيه الكرمي ،احلمد هللا رب العاملني
   :وبعد

 و اإلنسان على احلفاظ األمسى طابعها كان صلى اهللا عليه و سلم الرسول غزوات إنف
 كما والسلب النهب أو القتل إىل دف الغزوات هذه تكن ومل ،اهللا دين يف الناس دخول يف الرغبة

 هذا صلى اهللا عليه و سلم  النيب جدوأَ وإمنا ،واآلخرين األولني حروب على الغالبة السمة هي

 بتطبيق مكلف مرسل نيب إال األمسى مستواها إىل يرقى ال اليت اجلديدة والنقلة احلضاري املنهج

وما  ﴿:فقال ذكره جل ربه كما وصفه املهداة لرمحةا فهو ،يف واقع الناس تعاىل اهللا شريعة
 - خمالفيه مع صلى اهللا عليه و سلم حياته وكل، ] ١٠٧: األنبياء[ ﴾ لِّلعٰلَمني رمحةأَرسلنٰك إِلَّا 

  .واإلحن والضغائن األحقاد فوق تسمو رمحة كانت -فضال عن حمالفيه 
يف جانب مهم  صلى اهللا عليه و سلموتأيت هذه الدراسة لتكشف عن هدي رسول اهللا 

ليحل حملهما البطش والقسوة، ويتعلق  ،فيه موازين الرمحة والرأفة متميز غالبا ما ختتلو
  .»يف التعامل مع األسرى  صلى اهللا عليه و سلمهدي النيب « : موضوع ـاألمر ب

مع األسرى؟  صلى اهللا عليه و سلم؟ ، وكيف تعامل النيب رِفما موقف اإلسالم من األس  
نصوص الكتاب على معتمدة يف ذلك تلك أهم القضايا اليت تروم هذه الدراسة طرحها 

  :وذلك من خالل ثالثة مباحث هي .والسنة، مث أقوال الفقهاء والعلماء يف موضوع األسرى
  تعريف األسر وبيان مشروعيته: املبحث األول

 اإلسالم يف حقوق األسرى: الثايناملبحث  

  .تعامل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع األسرى صور: املبحث الثالث
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  تعريف األسر وبيان مشروعيته: املبحث األول
مل تجليوشه من التأكيد على حقوق  صلى اهللا عليه و سلموصايا النيب الكرمي  لُخ

صلى اهللا ، وكان النيب ام الذي حترص عليه تعاليم اإلسالمللجانب األخالقي الع األسرى رعايةً
ذا اجلانب حىت أضحت هذه األسوة احلسنة والقدوة العليا يف التأكيد على ه و سلم عليه

، ومن اجليوش اإلسالمية يف كل حتركااقواعد عامة وقوانني ملزمة ختضع هلا الوصايا 
أَمر إِذَا  صلى اهللا عليه و سلمرسولُ اللَّه كَانَ : قال رضي اهللا عنهالوصايا اجلامعة ما رواه بريدة 

م أَمريا علَى جيشٍ أَو سرِية أَوصاه في خاصته بِتقْوى اللَّه، ومن معه من الْمسلمني خيرا، ثُ
تغدروا ولَا  اغْزوا بِاسمِ اللَّه في سبِيلِ اللَّه ، قَاتلُوا من كَفَر بِاللَّه، اغْزوا ولَا تغلُّوا ولَا«  :الَـقَ

خ الٍ أَوصخ إِلَى ثَلَاث مهعفَاد نيرِكشالْم نم كودع يتإِذَا لَقا، ويدللُوا وقْتلَا تثُلُوا وملَالٍ، ت
مهنع كُفو ،مهنلْ مفَاقْب وكابا أَجم نهت1( »...فَأَي(    .          

 ،عليهم وانتصر الشرك رؤوس صلى اهللا عليه و سلم  اهللا رسول قاتل احلانية الروح ذه
صلى اهللا   من سريته مؤثرة يف وقائع سنالحظه ما وهذا ،والرمحة الصفح أحواله عامة وكان

 إراقة وليس وإسالمهم الناس هداية يف رمحة ورغبة يفيض الذي األسرى يف وهديه عليه و سلم

  .وإذالهلم دمائهم
صلى اهللا عليه و  تعامله من مناذجو حقوق األسرى يف شريعة اإلسالم، عن احلديث وقبل

  .منها واحلكمة األسرى، اختاذ مشروعية بإجياز ونذكر ف باألسري،عرن أن بنا حيسن مع األسرى؛ سلم
  لغة واصطالحا األسري تعريف  :املطلب األول

  :األسري لغة - أ
 أُسراء على أيضا وجيمع أسري، مجع سكارى، :مثل فُعال، وزن على اهلمزة بضم :األُسارى

وهو احلبس، وهو مطرد، وقياس واحد، أصل والراء والسني اهلمزة  «:فارس ابن قال، )2( رىوأَس 

 رجل :يقال واألنثى، الذكر على ويطلق ،)4( واملسجون واملقيد األخيذ :لألسري ويقال ،)3(»  اإلمساك

  .أسري وامرأة أسري
 أَخيذ كُل فَسمي  .بِالْقَيد يشدونه كَانوا ألِنهم الْقَيد، وهو سارِ،اإل من مأْخوذٌ « :لغة األسريف

  مثل بِالضم ارىـوأُس أَسرى  :واجلمع ر،ـسجنٍ أَسي أَو دـقَي في وسٍـمحب وكُل . بِه يشد لَم وإِنْ أَسريا

                                       
  .4522: تأمري األمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغريها، رقم: اجلهاد، باب: كتابأخرجه مسلم،  -) 1(

  .768: م، ص2000/هـ1421، 2:مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، الصحيح، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، ط
  .4/19، )ط.د(ار صادر بريوت لبنان مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب ، د: ينظر  -) 2(
  .  1/107م، 1999/هـ  1420,بريوت، لبنان, أمحد بن فارس بن زكريا، معحم مقاييس اللغة ، دار الكتب العلمية -) 3(
  . 343: م، ص2005/هـ1426، 8:جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، القاموس احمليط ، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، ط -) 4(
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  .  )1(»  وأُسراءُ أَسرى أيضا على وجيمع وسكَارى، رىــسكْ 
 معاين تدور حول ي، فه"ر. س . أ"  :مادةقواميس اللغة يف معاجم وهذا جممل ما ورد يف 

  .احلبس والقيد والسجن
  :  األسري اصطالحا - ب

 ظَفَر الْكُفَّارِ إذَا من الْمقَاتلُونَ هم « :املاوردي األسرى بقولهفقد عرف  أما اصطالحا

  .)2(» أَحياءَ  بِأَسرِهم الْمسلمونَ
الرجال األحرار العقالء املقاتلون إذا أخذهم املسلمون « : اء بقولهسروعرف ابن مجاعة األُ

  .)3(» قهرا بالغلبة 
، وختصيص املقاتلني باألسر كما جاء يف التعريفني جاء على سبيل التغليب وليس قيداً

أن تلقيه السفينة إلينا، أو «  :ابن تيمية غري املقاتلني أسرى وذكر أمثلة لذلك فقال دع فقد
    .)4( » يؤخذ حبيلةيضل الطريق، أو 

ومن يف  األعداء املقاتلون األسرى هم: لذلك كان األقرب إىل التعريف اجلامع أن يقالو
     .أحياء، وجتري عليهم أحكام خاصة املسلمنيحكمهم ممن وقعوا يف أيدي 

   األسر مشروعية :املطلب الثاين
فمن أدلة  ،الكتاب والسنة  يف ردةاوال النصوص مشروعيته ىعل لويد ،مشروع راألس

فَإِذَا ٱنسلَخ ٱألَشهر ٱحلُرم فَٱتلُواْ ٱملُشرِكني حيثُ وجدتموهم  ﴿ٱ:جل وعالقوله  الكرمي القرآن
فَإِذَا لَقيتم  ﴿ :، ويف قوله جل ثناؤه]5: التوبة[َّ﴾وخذُوهم وٱحصروهم وٱقعدواْ لَهم كُلَّ مرصد 

أَثخنتموهم فَشدواْ ٱلوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فداءً حتٰى  ٱلَّذين كَفَرواْ فَضرب ٱلرقَابِ حتٰى إِذَا
 :، وقوله سبحانه﴾ وخذُوهم واحصروهم ﴿: تعاىلفقوله ، ]4:مدـحم[ ﴾ تضع ٱحلَرب أَوزارها

﴿ ثَاقوا الْودكناية عن األسر  فَش ،﴾.  

                                       
  ، بالقاهرة اللغة العربية جممع الوسيط، ؛ واملعجم 13:م، ص1987املنري، مكتبة لبنان،  الفيومي، املصباح أمحد بن حممد :ينظر -) 1(

إبراهيم الترزي، مطبعة حكومة : حتقيق العروس، الزبيدي، تاج ؛ ومرتضى 1/17م، 2005/هـ1425، 4:مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط
  ،10/50 م، 1972/هـ1392الكويت، 

 .م1989/ هـ1409أمحد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة  الكويت، : السلطانية، حتقيق علي بن حممد املاوردي، األحكام -) 2(

حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت : حممد بن احلسني الفراء، األحكام السلطانية، صححه وعلق عليه: ؛  وينظر 166:ص
   .141: م، ص2000/ هـ1421ان، لبن

رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون : فؤاد عبد املنعم أمحد، طبعة: بدر الدين بن مجاعة، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، حتقيق -) 3(
  . 191: م، ص1985/هـ1405الدينية، قطر، 

عبد الرمحن بن حممد بن القاسم، طبعة وزارة : تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، جمموع الفتاوى، مجع وترتيب - ) 4(
  . 28/355م، 2004/هـ1425الشؤون اإلسالمية واألوقاف السعودية، 
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حىت يثخن يف  أسرىكان لنيب ان يكون له ما  ﴿ :اهللا تعاىلوهذا احلكم ال يتناىف مع قول 
 منع يف ترد مل ألِا ،]67:األنفال[﴾ و اهللا عزيز حكيم  اآلخرةتريدون عرض الدنيا و اهللا يريد  األرض

 قبل أَسرى للمسلمني يكون أن ينبغي كان ما القتال، وأنه علىاحلث  يف جاءت وإمنا مطلقا، األسر

   .)1( الكفار قتل يف أي املبالغة األرض، يف اإلثخان
 :األسرى شأن يف أوجه ثالثة العزيزكتابه  وعال يفجل  اهللا بين قدو

 يف قوله الوجه هذا جاء وقد ،اإلسالم يف وترغيبهم معهم التلطف :األولالوجه 

ا يؤتكم خريا مما يعلم اهللا يف قلوبكم خري إن األسرىمن  أيديكمالنيب قل ملن بني  يأيها﴿:تعاىل
حريتهم  هو األسرى من يؤخذ والذى ،]70: األنفال[  ﴾ اخذ منكم و يغفر لكم و اهللا غفور رحيم

 إسالمهم بعد إال تكون ال اهللا هلم ومغفرة ،أهليهم إىل العودة وحرمام األسر، يف بوقوعهم

  .املستقيم اهللا صراط واستقامتهم على عقيدم، وصالح
 يف خطرمنهم  خشىي أال بشرط جمانا سراحهم إطالقاملن عليهم و هو :الثاين والوجه

  .املسلمني إمام إىل يرجع وهذا املستقبل،
 شريطة املسلمني، أمر ويل يراه ما حسب وتقدر ،منهم الفدية أخذ فهو :الثالث الوجه أما

  .دفعها عن لألسري تعجيز أو إجحاف يكون فيها أال
 إذاحىت  فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ﴿ :جل ثناؤه قوله وردا يف الوجهان هذان   

  ].4: مدـحم[ ﴾ أوزارهافداء حىت تضع احلرب  إمابعد و ا من فأمافشد الوثاق  أثخنتموهم
 إىل الكرمي القرآن نظر ،لإلنسان اهللا تكرمي مع تتماشى ال مهينة، مذلة األسر حالة كانت ملاو

واإلحسان،  العناية تستحق اليت الضعيفة من الفئات واعتربه ورمحة، شفقة تفيض نظرة األسري
و يطعمون الطعام  ﴿ :نةباجل املوعودين األبرار وصف يف تعاىلاهللا  يقول واليتيم؛ املسكني مثل

 ﴾ نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاءا و ال شكورا إمنا ٨ أسريايتيما و على حبه مسكينا و 
   ].9 -8 :اإلنسان[

 إىل تستميلها ذليلة، لنفس كسرية فعال عالج مبثابة هي األسري ىلإ احلانية النظرة هذه إن

  دعي هنا ومن واألمل، الرمحة أبواب هلا وتفتح النفسي،االزام  حالة من وخترجها اإلسالم، مبادئ
صلى اهللا عليه و  نبيه خماطبا يقولف واملغفرة؛ بالعفو خري قلوم يف الذين األسرى اهللا جل وعال

ا يؤتكم خريا يعلم اهللا يف قلوبكم خري إن األسرىمن  أيديكمالنيب قل ملن بني  يأيها ﴿: سلم

                                       
احملسن التركي، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، عبد اهللا بن عبد : حتقيق القرآن، ألحكام القرطيب، اجلامع عبد اهللا أبو: ينظر  -) 1(

  .1/226م،2006/ هـ1427
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 من الكرمي القرآن موقف هو هذا ]. 70 :األنفال[ ﴾ مما اخذ منكم و يغفر لكم و اهللا غفور رحيم

  .األسرى
صلى اهللا عليه و  فإن رسول اهللا سر؛على مشروعية األ أما الدليل من السنة الشريفة

 -األسريأي  - العاين فكوا«  :فقال ،جعل فكاكهم أحد خصال الربو سرى،األ بأمر اهتم سلم

  صلى اهللا عليه و سلم وحث على اإلحسان إليهم فقال .)1( » وعودوا املريض اجلائع، وأطعموا
ال  أال « :يقول مناديه مكة فتح يوم صلى اهللا عليه و سلم  وبعث ،)2( »خريا  ارىـباألس استوصوا:«

   .)3(»  آمن بابه فهو عليه أغلق ومن را،ـأسي لنـتقت وال مدبرا، تتبعن وال ريح،ـج على جيهز
 األسارى، التعامل مع يف صلى اهللا عليه و سلم  النيب هدي اجلوزية قيم ابن لنا وجيمل

باملال،  بعضهم ويفادي بعضهم، ويقتل بعضهم، على مين صلى اهللا عليه و سلم  كان «: فيقول
  .)4(» املصلحة حبسب كله ذلك فعل وقد املسلمني، بأسرى وبعضهم

 الذي اإلجراء بنفسه يقرر لكي من ينوب عنه أو لإلمام، فيه التصرف يترك األسرى وحكم

 قال وقد .االسترقاق - القتل - الفداء - املن :أربعة من يكون واحدا أن يعدو ال والذي حياهلم، سيتبعه

 أمرا األربعة السبل هذه إىل املالكية وأضاف .عبيد وأبو واألوزاعي، والثوري، الشافعي، :الرأي ذا

  .)5( باجلزية وتكليفهم معهم الذمة عقد وهو خامسا،
 شره، ودفع العدو، كسر شوكة: ذكر العلماء بعض احلكَم يف تشريع األسر من ذلك وقد

  .به املسلمني أسرى افتكاك وليمكن وأذاه، ملنع فاعليته القتال، ساحة عن وإبعاده
 امرأة، أو شيخا أو شابا أو كان صبيا احلربيني، من يد املسلمني يف وقع من كل أسر جيوز لذلك

 على أَسره جيوز ال فإنه نقله، وتعذر تركه ضرر من شىيخ ال من إال واملرضى، منهم األصحاء

  .ال يتسع اال لذكره املذاهب بني تفصيل
  حقوق األسرى يف اإلسالم :املبحث الثاين

شاور النيب  ، حنيغزوة بدر بعدمني مع ظاهرة األسرى كانت أول جتربة عملية  للمسل
ل بقتلهم فلم مي رضي اهللا عنهأصحابه فيهم، فأشار عمر بن اخلطاب  صلى اهللا عليه و سلم

                                       
، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، الصحيح اجلامع، دار 3046 :األسري، رقم فكاك :باب والسري، اجلهاد :البخاري، كتاب أخرحه  - ) 1(

  .504: م، ص1999/هـ1419، 2: السالم للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 عبد ايد، بن محدي :الكبري، حتقيق ، سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين، املعجم977 :الكبري، رقم الطرباين، املعجم هأحرج - ) 2(

  .6/82، 10007: ومنبع الفوائد، رقم الزوائد جممع: ينظر حسن، إسناده :اهليثمي وقال. 22/393،)ت.د(القاهرة،  - تيمية ابن مكتبة
  .7/675، 4888: واتباع املدبر، رقم االجتهاز على اجلرحى يف: اجلهاد، باب: األحاديث واآلثار، كتاب صنف يفابن أيب شيبة، امل –) 3(
شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط، : مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق - ) 4(

  .3/99م، 1998/هـ1418،  3:طمؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، 
 . 19/246القرآن،  ألحكام القرطيب، اجلامع: ينظر -) 5(
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يعفو أو يقبل  إما أن رضي اهللا عنه إىل رأيه، ورأى أبو بكر الصديق صلى اهللا عليه و سلمالنيب 
من مل جيد و، ل الفداءفعفا عنهم وقبِ رأيه  صلى اهللا عليه و سلمالنيب  فاستحسن، الفداء

فرتل قوله ، فذلك فداؤه ، أبناء األنصار بتعليم صلى اهللا عليه و سلممن يفديه طالبه النيب 
تريدون عرض الدنيا و اهللا يريد  األرضحىت يثخن يف  أسرىكان لنيب ان يكون له ما  ﴿: تعاىل
، وكان هلذا صلى اهللا عليه و سلموفيها عتاب للنيب  ،]67: األنفال[  ﴾و اهللا عزيز حكيم  اآلخرة

مث أنزل اهللا  ،حيث بكيا رضي اهللا عنه وأيب بكر صلى اهللا عليه و سلم العتاب أثره على النيب
ما لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم في ﴿: جل ثناؤهر نبيه وصاحبه يف قوله وتعاىل عذ تبارك
  .   ]68: األنفال[  ﴾عذاب عظيم  أخذمت

ونظـرة   ؛م األسـرى، وأخالقيـات التعامـل معهـم    احكـ ات الكرميـة مبينـة أ  اآلي تتابع نزولمث  
مثاليـة مل تعهـد    من تضمنت تربز لنا مال مع األسرى يف السرية النبوية متكاملة ملنهج التعام

ات الدوليـة الداعيـة حلقـوق    بـالرغم مـن كثـرة املنظمـات واالتفاقيـ      ،ال يف املاضي وال يف احلاضـر 
احلقـوق املاديـة واملعنويـة الـيت كفلـها      ألهـم   عرضـنا  خـالل  مـن  ، وهذا ما سيتضح لنااألسرى

  .اإلسالم لألسرى
  احلقوق املادية لألسرى: األولطلب امل

على توفري حاجيات األسرى من مأكل  صلى اهللا عليه و سلمفقد حرص نيب الرمحة 
من وصايا رسول اهللا ومشرب وكساء ومأوى، وقد نقلت لنا مدونات احلديث وكتب السرية مناذج 

ذلك  بضرورة االعتناء باألسرى وإكرامهم، بل إنه كان يشرف على صلى اهللا عليه و سلم
بنفسه، فما تمع له مع مرارة رك أسري مهما كانت مواقفه من اإلسالم عرضة لإلمهال، وال ج

  .  احلرمان من احلاجات الضرورية اليت حتفظ لإلنسان كرامته ،األسر
  :وسقيهم إطعام األسرى - 1

كان عليه الصالة والسالم يتفقد األسرى بنفسه، ويترفق م، ويتواضع معهم فقد 
و  ﴿: تعاىل قوله يف القرآين التوجيه متبعاً احلديث، ويطعمهم ويسقيهم مىت أرادوا ذلك،يف 

نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم  إمنا ٨ أسريايتيما و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و 
 أول املطبقني ملا أوصى به يف شأن األسرى حني قال كانكما  ،]9-8:اإلنسان[﴾  جزاءا و ال شكورا

، وهذه مناذج مقتطفة من سريته العطرة  »خريا سارىباألُ استوصوا«   :صلى اهللا عليه و سلم
  . صلى اهللا عليه و سلم

بن  مصعب أخو هاشم بن عمري بن عزيز أبو كان  «:قال وهب بن يهبِن عن إسحاق ابن روى
 نفإ به شد يديك: « فقال يأسرين األنصار من ورجل عمري بن مصعب أخي يب مر عزيز أبو: فقال عمري
 إذا فكانوا ،بدر من قبلوا يبأ حني األنصار من رهط يف وكنت :قال ،» منك تفديه لعلها متاع ذات أمه



  حسني شرفه. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعامل مع األسرى يف صلى اهللا عليه و سلم هدي النيب
 

     
          ~ 80 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

 صلى اهللا عليه و سلم اهللا لوصية رسول التمر باخلبز، وأكلوا خصوين وعشاءهم غداءهم قدموا
 أحدهم، على فأردها فاستحي :قال ا، نفحين إال خبز كسرة منهم رجل يد يف تقع ما بنا، إياهم

   .(1)» ميسها ما علي فريدها
 إذا كنا ،-خريا اهللا جزاهم - األنصار من رهط يف كنت « :قال حيدثنا الربِيعِ بن الْعاصِ أَبو وهذا

 لتقع الرجل إن حىت زادهم، والتمر قليل، معهم التمر، واخلبز وأكلوا باخلبز آثروين تغدينا أو تعشينا

 وكانوا«    :ويزيد ذلك مثل يقول املغرية بن الوليد بن الوليد وكان ،»إيلَّ  كسرة فيدفعها يده يف

  .)2(» وميشون  حيملوننا
فكانوا  ،صلى اهللا عليه و سلموصية النيب لفقد امتثل ذلك الرهط من األنصار 

يطعمون أسريهم، بل كانوا يؤثرونه بأجود الطعام، وال خيفى ما هلذا السلوك من أثر طيب يف 
نفسية األسري، وتلك دعوة صامتة رأى من خالهلا  األسرى أخالق اإلسالم، فكانت سببا يف 

  . بعضهم إسالمهم
بين مع رجل من  صلى اهللا عليه و سلمفعل ومن أمثلة إطعام األسرى وسقيهم ما 

« : فقال صلى اهللا عليه و سلمفأتاه رسول اهللا  ،مدـمد يا حمـيا حم: عقيل، حينما ناداه فقال
هذه  «:  صلى اهللا عليه و سلمإين جائع فأطعمين وظمآن فاسقين، قال : ، قال»؟  ما شأنك
  .)3( »حاجتك 
هلم مع األسرى، إذ كان يوفر  صلى اهللا عليه و سلمفهذه مناذج من تعامل النيب   

الطعام والشراب وال يتركهم يعانون اجلوع والعطش وهم حمبوسون ال جيدون حيلة للحصول 
  .على ما يقيمون به أودهم

  :كسوة األسرى - 2
باألسرى كذلك كسوم إن كانوا يف  صلى اهللا عليه و سلمومن اهتمام رسول اهللا 

بالعباس، ومل  بدر أيت بأناس وأيتملا كان يوم « : أنه قال رضي اهللا عنهحاجة إىل ذلك، فعن جابر 
له قميصا، فوجد قميص عبد اهللا بن أيب  صلى اهللا عليه و سلميكن عليه ثوب، فنظر النيب 

 صلى اهللا عليه و سلمإياه، فلذلك نزع النيب  صلى اهللا عليه و سلميقدر عليه، فكساه النيب 

                                       
، 10007: الفوائد، رقم ومنبع جممع الزوائد وحسنه اهليثمي، حسن؛ ، وإِسناده22/393 ،977 :الكبري، رقم املعجم أخرجه الطرباين،  -) 1(
  . ٨٣ / ٢  م،1997/هـ1417عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، : حتقيقاألثري، الكامل يف التاريخ،  ابن: ؛ وينظر 6/82
   . 1/119  م،1984/هـ1404، 3:مارسدن جونس، عامل الكتب، بريوت، ط: حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق  :ينظر –) 2(
  .720: ، ص4245: اهللا، وال فيما ال ميلك العبد، رقمال وفاء لنذر يف معصية : النذر، باب: أخرجه مسلم، كتاب -) 3(
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يد، فأحب أن   عليه و سلمصلى اهللاكانت له عند النيب : ةقال ابن عيين» قميصه الذي ألبسه 
  .)1(يكافئه 

صلى اهللا ا رسول اهللا ألنه عمه، فحاش رضي اهللا عنهوال يقال إمنا فعل ذلك بالعباس 
 هوازن، أسارى كسوة :ذلك ومن كان ذلك هديه مع كل األسرى، فقدأن حيايب أحدا،  عليه و سلم

 فال الكساء، للسيب يشتريل مكة إىلال رج فبعث بالكساء، هلم صلى اهللا عليه و سلم أمر فقد

  .)2(كاسيا  إال منهم احلر خيرج
 عندما حامت الطائي بنت لسفانة ونفقة كسوة صلى اهللا عليه و سلم  أعطىكما  

  .)3( قومها من بعض أناس مع خرجت حىت لهامح بل املسلمني، أيدي يف أسرية وقعت
أكرب األثر يف  الطائي حامتعدي بن  أخت صلى اهللا عليه و سلمكرام رسول اهللا إلكان  فقد

حدثته مبا رأت ومسعت، وحثته على اللحاق برسول "حامت بن عدي"نفسها، وحني حلقت بأخيها 
  )4(األوىل اإلسالم فتوح يف شأن إسالمه، وأصبح له يف سببا ذلك ، فكانصلى اهللا عليه و سلماهللا 

  :إيواء األسرى - 3
يلقـون يف أقبيـة    يليـق بآدميتـهم، فـال    مـأوى  هلم هيألألسرى أن ي احلسنة من املعاملةو

صـلى  فلم خيصص النيب يف حمتشدات،  أو جيمعونن ضيقة وملوثة، يالسجون أو يتركون يف زناز
أماكن معينة الحتجاز األسرى، وإمنا كان يـوزعهم علـى النـاس للقيـام مبهمـة       اهللا عليه و سلم

يف املسـجد النبـوي شـأن     ؛هـر بقـاع األرض  كانوا يؤوون يف أماكن حمترمـة، بـل يف أط  حبسهم، ف
وحـبس آخـرون يف اخليـام وحنوهـا عقـب      مثامة بن أثال الذي ربط عند سارية من سواري املسـجد،  

   .احلروب، مث نقلوا إىل البيوت العادية اليت يسكنها عامة الناس
  
  

                                       
  .487: ، ص3008: الكسوة لألسارى، رقم: اجلهاد والسري، باب: أخرجه البخاري، كتاب -) 1(
: الشريعة، حتقيق صاحب أحوال ومعرفة النبوة النبوة، أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي، دالئل دالئل البيهقي، أخرجه -) 2(

   .         5/193م، 1985/هـ1405املعطي قلعه جي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، عبد 
األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان،  شعيب :، أمحد بن حنبل الشيباين، املسند، حتقيق18260:املسند،  رقم: أخرجه أمحد  –) 3(

، حممد بن عيسى الترمذي، جامع 3186: رة فاحتة الكتاب، رقمومن سو: التفسري، باب: م؛ والترمذي، السنن، كتاب1994/هـ1414
، حممد 16/183، 7206: م ؛ وابن حبان يف صحيحه، رقم2009/هـ1430األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان،  شعيب :الترمذي، حتقيق

  .م1997/هـ1417، 3:لبنان، طاألرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت  شعيب :بن حبان أبو حامت البسيت، صحيح ابن حبان، حتقيق
الغابة يف معرفة الصحابة، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت  ؛ وابن األثري، أسد ١٩٤ /٢ ابن األثري، الكامل يف التاريخ،: ينظر -)  4(

  .١٣٦ /١م، 1997/هـ1418لبنان، 
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زوج  رضـي اهللا عنـها   سودة بنت زمعـة عمرو بعد غزوة بدر يف بيت بس سهيل بن فقد ح
زع وو ،)1(فرأته يف ناحية احلجرة جمموعة يداه إىل عنقـه حببـل   ، صلى اهللا عليه و سلمرسول اهللا 

حـبس بعـض بـين     صـلى اهللا عليـه و سـلم   غريه من األسرى على بيوت املسلمني، وورد أن النيب 
   .)2( قريظة يف دار بنت احلارث األنصارية، والبعض اآلخر يف دار حسان بن ثابت

إـا احليـاة   : ظروف أقل ما يقال عنـها يف وخالصة القول أن حبس األسرى ورعايتهم كان 
عـل األسـرى   ، بل كانت أجواء األسر تسـمح بتفا أفراد اتمع املسلم دون متييز العادية اليت حيياها

وهذا أمر حرص عليه الـنيب  خاصة أولئك الذين حبسوا يف املسجد،  ،مع املسلمني بشكل واسع
  . وحتبيبه إىل األسرى رجاء هدايتهم سالمإلظهار حقيقة اإل  عليه و سلمصلى اهللا

فحـافظ بـذلك علـى إنسـانيتهم،      ألسرى،وق املادية اليت أعطاها اإلسالم لتلك أهم احلق
    . يف اقتناع كثري من األسرى باإلسالمتهن كرامتهم، فكانت تلك املعاملة احلسنة سببا ومل مي

  املعنوية لألسرى احلقوق: املطلب الثاين 
إحسانه  تعدى بل لألسري، والبدين املادي باإلحسان صلى اهللا عليه و سلم  النيب يكتف مل

وسأذكر بإجياز أهم احلقوق  اإلنسانية، مبشاعرهم ويهتم وقلوم، نفوسهم يف ما يراعي أن إىل
  .املعنوية اليت منحها اإلسالم لألسرى من خالل شواهد من السرية النبوية

   :لألسري وعدم إكراهه على تغيري معتقده االختيار حرية إعطاء - 1
 بل ،ودينه معتقده تغيري على أن أكره أسريا صلى اهللا عليه و سلم  يؤثر عن النيب فلم

ال اكراه يف الدين قد تبني الرشد  ﴿: امتثاال لقوله جل وعال ذلك، يف املطلق  االختيار له يترك كان
  .صلى اهللا عليه و سلممن سريته  وخري شاهد على ذلك هذا املوقف ،]256:البقرة[ ﴾ من الغي

 " امسه للمشركني بعني يتأُ صلى اهللا عليه و سلم  النيب أن رضي اهللا عنهعلي  فعن
 حممد وأن اهللا إال ال اله أن أشهد وأنا أقتل :األنصار معشر يا فصاح يقتل أن فأمر به "حيان بن فرات

 إىل أَكله من منكم إن «: قال مث سبيله، فخلى صلى اهللا عليه و سلم  النيب به اهللا، فأمر رسول

 أصبح حيث فيه صلى اهللا عليه و سلم  النيب يقني صدق ولقد ،)3( » حيان بن منهم فرات إميانه

   .صلى اهللا عليه و سلم  النيب مع يغزو وكان ااهدين، خيار الصحابة من

                                       
شعيب : ن بن األشعث أبو داود السجستاين، السنن، حتقيق، سليما2680: يف األسري يوثق، رقم: اجلهاد، باب: أخرجه أبوداود، كتاب -) 1(

: ؛ وأمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي، السنن الكربى، حتقيق 3/57م، 2009/هـ1430األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، 
  .35/ 24، 92: طرباين، املعجم الكبري، رقم؛ وال 89/ 9م، 2003/ هـ1424، 3:حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط

  . 2/101، )ت.د(حممد بن جرير الطربي، تاريخ األمم وامللوك، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، : ينظر  -) 2(
بريوت لبنان، وإمساعيل بن كثري أبو الفداء، البداية والنهاية، دار املعرفة للطباعة والنشر،  ؛ ١٨/٤٦ القرآن، القرطيب، أحكام - ) 3(

  .٥ /٤م، 1998/هـ1419
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  :يف األسرالنهي عن التفريق بني األسري وأهله  - 2
أبا  أن، ذلك على ويدل وولدها؛ األم بني يفرق أن عن صلى اهللا عليه و سلم  النيب ى فقد

 وبني بينها فرقوا :قالوا»  ؟ شأن هذه ما « :فقال تبكي، امرأة فإذا السيب، على مر األنصاري أيوب

صلى اهللا عليه و   اهللا رسول مسعت :وقال  .يدها وضعه يف حىت ولدها بيد فأخذ  :قال ولدها،
   . )1( » القيامة يوم أحبته وبني بينه اهللا فرق ،وولدها والدة بني فرق من«  :يقول سلم

 فقام فصفوا، البحرين من بسيب قدم األنصاري أسيد أبا أبيه، أن عن حممد بن جعفر عنو

 :فقالت » ؟ يبكيك ما«  :فقال تبكي، امرأة فإذا إليهم، فنظر صلى اهللا عليه و سلم  اهللا رسول
،  »به فلتجيئن لتركنب: « أسيد أليب صلى اهللا عليه و سلماهللا  رسول فقال عبس، بين ابين يف بيع

   ).2( به فجاء أسيد أبو فركب
  .)3( » رضيت وإن وولدها األم بني يفرق ال  «:أمحد اإلمام قال

صلى اهللا عليه و   النيب أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل«  :الترمذي وقال
  .)4(»  اإلخوة وبني الولد والوالد، وبني وولدها، الوالدة بني السيب بني التفريق كرهوا ؛وغريهم سلم

 ويلحقها جيزعها ذلك ألن ؛)5( وولدها بني األم التفريق منع على اإلمجاع قدامة ابن ونقل

 أنواع أشد إن بل ولدها، جتاه األم هاعلي اهللا فطر فطرة وهذه أمامه،ضعيفة  فهي بفراقه، الضرر

 املسألة، هذه صلى اهللا عليه و سلم النيب  راعى فلهذا وولدها، األم بني يفرق أن العذاب والنكال

  .ولدها وبني بينها يفرق فلم عنده، األسرية األم وقدر مشاعر
    :وإذالله األسري ضرب النهي عن  - 3

 ماعليه بضقُ نيالذَ يناألسري عن ضرب أصحابه صلى اهللا عليه و سلم  النيب ى فقد

 ببدر اخلرب له يلتمسون ضي اهللا عنهمروسعدا  والزبري عليا بعث عندما الكربى، بدر غزوة قبل

  النيب ما فأتوا العاص، بين غالم يسار احلجاج وأبو بين غالم أسلم فيهم لقريش راوية فأصابوا
 نسقيهم بعثونا قريش سقاة حنن«  :واالـألومها فقـفس يصلي قائم وهو صلى اهللا عليه و سلم

، » سفيان أليب حنن «: فقاال سفيان أيب ليخربومها عن وضربومها خربمها القوم ، فكره» املاء من
                                       

 :كراهية التفريق بني السيب، رقم: ، بابصلى اهللا عليه و سلم السريعن رسول اهللا : والترمذي، كتاب ،23499: أمحد، رقم أخرجه -) 1(
1566.  

ل، حممد مرس  :املستدرك امش الذهيب خيرجاه، وقال ومل اإلسناد، صحيح حديث ، وقال هذا6193: أخرجه احلاكم، املستدرك، رقم -) 2(
 /هـ 1411 بريوت،  العلمية الكتب دار عطا، مصطفى عبد القادر :الصحيحني، حتقيق على بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري، املستدرك

  ،  3/591م، 1990
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، عبد الفتاح حممد احللو، دار عامل : حتقيق موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة، املغين، ، -) 3(

  . 13/108م، 1997/هـ1417، 3:الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط
   .1566 :كراهية التفريق بني السيب، رقم: ، بابصلى اهللا عليه و سلم السريعن رسول اهللا : الترمذي، اجلامع الصحيح، كتاب -) 4(
  . 13/108السابق،  املصدر: ينظر -) 5(
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 وإذا ،صدقاكم ضربتمومها إذا : «قال صالته من  صلى اهللا عليه و سلم النيب فرغ وملا فتركومها،

  .)1(» وراء الكثيب  هم«   :، قاال »؟قريش أين أخرباين ،لقريش إما صدقا تركتمومها، كذباكما
   :النهي عن التمثيل باألسرى - 4

 رضي اهللا عنه، كما يف حديث بريدة لةـثعن املُ صلى اهللا عليه و سلم النيب  فقد ي
  . » احلديث... وال تقتلوا وليداً وال متثلوااغزوا وال تغلوا وال تغدروا  ...«: هـ، وفيالذي ذكرناه آنفا

والترك  ...إلَّا علَى وجه الْقصاصِ  فَأَما التمثيلُ في الْقَتلِ فَلَا يجوز« : ابن تيميةَ الق
ثل ما عوقبتم به و لئن صربمت هلو خري عاقبتم فعاقبوا مب إنو  ﴿ : أَفْضلُ كَما قَالَ اللَّه تعالَى

  . )2(»  ﴾ للصابرين
 الناس حيرض املشركني خطباء من خطيبا ، وكانبدر يوم أسريا وقع عمرو بن سهيلفهذا 

 اهللا رسول يا : رضي اهللا عنه عمر قال ،بسوء ويتكلم فيه ،صلى اهللا عليه و سلم  النيب على

 ال«  :صلى اهللا عليه و سلم   اهللا رسول فقال أبدا، عليك خطيبا يقوم فال لسانه يدلع ثنيته زعـان
، وهو ما حصل يوم قام )3( » تكرهه ال اماـمق يقوم ولعله ،نبيا كنت وإن يب، اهللا لـفيمث أمثل

  .صلى اهللا عليه و سلموفاة النيب  خرب بلغ الناس خطيبا مبكة حنيسهيل 
أحاط األسرى بعناية خاصة، فحافظ على  و سلم صلى اهللا عليه أن النيب: واخلالصة

 إليه قرتحقوقهم املادية واملعنوية، وعاملهم معاملة حسنة تليق بإنسانيتهم، وهو ما مل 
  .  وحديثاً تشريعات وأحكام األسرى قدمياً

 ألسرى عليه وسلم لالنيب صلى اهللا معاملةصور  :املبحث الثالث

   الفداء -  نـامل  :أربعة من يكون واحدا أن يعدو ال مع األسرىسبق أن ذكرنا أن اإلجراء املتبع 

يف  صلى اهللا عليه و سلم وسأحاول يف الصفحات اآلتية تتبع هدي النيب االسترقاق،  - القتل-
  .  وقائع وأحداث من سريته العطرةمن خالل ، وكيف طبق هذه اإلجراءات تعامله مع األسرى

  على األسرى نالْمــ: املطلب األول
نأو مادي مقابل بال شيئًا، فيطلقه منه يأخذ أن غري من الكافر لألسري األمري ختلية هو الْم 

 صلى اهللا عليه و سلم  فكان ،غزواته يف عمليا هذا صلى اهللا عليه و سلم  طبققد و معنوي،

                                       
  . 13296: ، وأمحد، املسند، رقم 1779: غزوة بدر، رقم: اجلهاد والسري، باب: أخرجه مسلم، كتاب -) 1(
  .28/314ابن تيميةَ، جمموع الفتاوى،  -) 2(
 يف شيبة، املصنف أيب كر بن، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم أبو ب 36739: األحاديث واآلثار، رقم يف شيبة، املُصنف أيب أخرجه ابن -) 3(

، 5228:الصحيحني، رقم على احلاكم، املستدرك وأخرجه ؛ 7/365هـ ،  1409 الرياض، الرشد، مكتبة احلوت، كمال :األحاديث واآلثار، حتقيق
  .مرسل حديث: الزيلعي ، قال3/318
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 ما حسب ،عليهم وشفقة م رمحة أسرى تبادل أو مالية فدية بال األسرى يطلق سراح ما كثريا

  :، من ذلكاألسارى من كبري عدد على صلى اهللا عليه و سلم   النيب من وقد .املصلحة تقتضيه
1 - بدر ممن مل يستطع أن يفتدي نفسه أسرى ه صلى اهللا عليه وسلم على بقيةمن:  

وأسر املسلمون سبعني  ،في غزوة بدرصلى اهللا عليه و سلم بعد أن انتصر رسول اهللا  
 نوهم الذينعلى من مل يستطع أن يفتدي نفسه،  صلى اهللا عليه و سلم من املشركني، م 

 فجاء ،في بدرصلى اهللا عليه و سلم  النيب فاداهم الذين من وكان  مطعم بن جبري هلم شفع

من غیر  ا مخلقو ﴿: اآليات هذه بلغ فلما الطور، بسورة يقرأ وهو املغرب، فسمعه يصلي وهو إليه
ام عندھم خزائن ربك ام ھم   ٣٦ و االرض بل ال یوقنونالسموات  اام خلقو ٣٥شيء ام ھم الخالقون 

 من عليه و سلمصلى اهللا   فرغ يطري، فلما أن قليب كاد :قال، ] 37-35: الطور [ ﴾ ٣٧ المصیطرون

مث  اًلو كان املطعم بن عدي حي«  :صلى اهللا عليه و سلمفقال  األسرى، بقية يف كلمه صالته
صلى اهللا عليه و   النيب على يد للمطعم كانت وقد ،)1(» كلمين يف هؤالء النتىن لتركتهم له 

 من راجعا عليه و سلمصلى اهللا   يف جواره دخل ملا وذلك إليه؛ اجلميل هذا يرد أن فأراد سلم

  . األذى لقي من ما الطائف أهل من لقي مكة، حينما إىل الطائف
املطلب بن حنطب، وصيفي بن أيب رفاعة،  على صلى اهللا عليه و سلمالرسول  نم وقد      

   .الشاعروأيب عزة 
  :املصطلق بين أسرى منه وعفوه صلى اهللا عليه وسلم عن - 2

وانتصر  ،املريسيع غزوة وتسمى املصطلق بين ت غزوةكان للهجرةيف السنة اخلامسة 
 أيب بن احلارث بنت جويرية  األسرى بني من فكان، الكثري فيها املسلون وأسروا من بين املصطلق

 بين سباياو أسرى إعتاق عائشة رضي اهللا عنها سبب ذكرت وقد قومه، سيد وكان ضرار،

 ملا «  : قالت املؤمنني رضي اهللا عنها أم عائشة عن اهللا عنهرضي الزبري  بن عروة فعن .املصطلق

 يف احلارث بنت جويرية وقعت املصطلق بين سبايا صلى اهللا عليه و سلم  اهللا رسول قسم

 ال حلوة مالحة، امرأة وكانت نفسها، على وكاتبته له، عم البن أو مشاس بن بن قيس لثابت السهم
 :قالت كتابتها، تستعينه يف صلى اهللا عليه و سلم  اهللا رسول فأتت بنفسه، أخذت إال أحد يراها

 عليه، فدخلت رأيت، ما منها سريى أنه فكرهتها، وعرفت حجريت باب على رأيتها أن إال هو ما فواهللا

 مل البالء ما من أصابين وقد قومه، سيد ضرار أيب بن احلارث بنت أنا جويرية اهللا، رسول يا: فقالت
 نفسي، على فكاتبته له، عم البن أو الشماس بن قيس بن لثابت السهم يف فوقعت عليك، خيف

 قال اهللا؟ رسول يا هو وما: قالت ». ذلك؟ من خري يف لك فهل«  :قال .كتابيت على أستعينك فجئتك

                                       
  .679: ص ،4024: بيان ذكر من شهد بدرا، رقم: باب: املغازي: أخرجه البخاري،  كتاب -) 1(
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 الناس إىل اخلرب وخرج :قالت  ». فعلت قد « :قال اهللا رسول يا نعم: قالت » وأتزوجك كتابتك أقضي« :

 اهللا رسول أصهار :الناس فقال .بنت احلارث جويرية تزوج صلى اهللا عليه و سلم  اهللا رسول أن
 من بيت أهل مئة إياها بتزوجيه فلقد أعتق: قالت .بأيديهم ما فأرسلوا ، صلى اهللا عليه و سلم

   .)1( » منها قومها على بركة أعظم كانت امرأة أعلم فما املصطلق، بين
  :هوازن أسرى عن وسلمصلى اهللا عليه  عفوه - 3

 هوازن سيب من أسري آالف ستة سراح مقابل بال صلى اهللا عليه و سلم  أطلق النيب فقد

 شعيبٍ، بن عمرو عنوقد روى اخلرب أمحد يف مسنده . حنني غزوة يف والرجال النساء والصبيان من

نع ،يهأب نع هدأنَّ :ج فْدازِنَ ووا هوولَ  أتسصلى اهللا عليه و سلم اهللاِر  وهو ،ةانربِالْجِع قَدو 

 فَامنن علَيك، يخف لَم ما الْبالءَ من أَصابنا وقَد أَصلٌ وعشريةٌ، إِنا اهللاِ، رسولَ يا: فَقَالُوا أَسلَموا،

 إِلَيكُم،أَم أَحب ونِساؤكُم أَبناؤكُم « :اهللا عليه و سلمصلى اهللاِ  رسولُ فَقَالَ علَيك، اهللاُ من علَينا،

الُكُموا :، قَالُوا»؟ أَمولَ يسا اهللاِ، رنتريخ نيا بابِنسأَح نيبا، ونالولْ أَمب درا تناؤا نسنلَيا، عناؤنأَبو وفَه 

با، أَحنفَقَالَ إِلَي  ما«  : صلى اهللا عليه و سلملَها أَمي كَانَ منِي لبلبِ وطَّلالْم دبع وفَه ،لَكُم 

 وبِالْمسلمني الْمسلمني، إِلَى اهللاِ نستشفع بِرسولِ إِنا: فَقُولُوا فَقُوموا، الظُّهر، للناسِ صلَّيت فَإِذَا

 ، »لَكُم وأَسأَلُ ذَلك عند فَسأُعطيكُم أَبنائنا ونِسائنا، في ، صلى اهللا عليه و سلماهللاِ  رسولِ إِلَى
 بِه، أَمرهم بِالَّذي فَتكَلَّموا قَاموا، الظُّهر بِالناسِ صلى اهللا عليه و سلم ِ اهللا رسولُ صلَّى فَلَما

 قَالَ ، »لَكُم فَهو الْمطَّلبِ عبد ولبنِي لي كَانَ ما أَما «: عليه و سلم صلى اهللا  اهللا رسولُ فَقَالَ

 فَهو لَنا كَانَ وما :األنصار وقَالَت ،صلى اهللا عليه و سلماهللاِ  لرسولِ فَهو كَانَ لَنا، وما: الْمهاجِرون

  .)2( صلى اهللا عليه و سلماهللاِ  لرسولِ
  :منه على رجال من قريش يف احلديبية - 4

وممسلحني أهل مكة من رجل مثانني على فداء بغري صلى اهللا عليه و سلم  اهللا رسول ن 

الفجر  صالة عند التنعيم لجب من  وأصحابه صلى اهللا عليه و سلم  النيب على هبطوا
فخلّى سبيلهم  سلم صلى اهللا عليه وفأسرهم املسلمون وجيء م إىل النيب  ليقتلوهم،

عنهم ببطن مكة  أيديهمو هو الذي كف  ﴿: جل ذكره هم مجيعا، ويف ذلك نزل قولهوعفا عن
  .)3( ]24:الفتح[ ﴾ اتعملون بصريا مبعليهم و كان اهللا  أظفركم أند عمن ب

                                       
  .26365: أمحد، املسند، رقم أخرجه -) 1(
 أحوال ومعرفة النبوة دالئل يف والبيهقي حسن ؛ إسناده  :األرنؤوط شعيب ، وقال613-11/612، 7037: املسند، رقم أمحد، أخرجه -) 2(

    .5/194الشريعة،  صاحب
: ؛  ومسند أمحد، رقم 811: ، ص4679: وغريها، رقم قرد ذي غزوة :باب والسري، اجلهاد :مسلم، كتاب ينظر تفصيل ذلك يف صحيح -) 3(

  . 2688: رقم بغري فداء، األسري على املن يف :باب اجلهاد، :داود، كتاب أيب وسنن ؛  12227
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  :أُثال بن عفوه صلى اهللا عليه وسلم عن ثُمامةمنه و - 5
 العجيبة األسر؛ الفريدة يف احلالة هذه مع لنقف صلى اهللا عليه و سلمعفوه  مع ومنضي

 خيل أسرته عندما- حنيفة بين سيد -ثالأ بن مثامة قصةوهي  والعفو والرمحة والصرب، احللم يف

 عن ، وقد أخرج قصته الشيخاناملسجد سواري من سارية يف أسريا وربطوه به فجاءوا املسلمني

 من فَجاءَت بِرجلٍ نجد، خيالً قبلَ صلى اهللا عليه و سلمالنبِي  بعثَ :قَالَ  رضي اهللا عنه هريرةَ أيب

صلى اهللا النبِي  إِلَيه فَخرج املَسجِد،سوارِي  من بِسارِيةَ فَربطَوه أثُاَلٍ، بن مثُامةُ له يقُالُ حنِيفَةَ بني
 وإِنْ دمٍ، ذَا تقَتلُ تقَتلُني إِنْ محمد، ياَ عندي خري: فَقَالَ » ثُمامةُ؟ يا عندك ما«  :فَقَالَ ،عليه و سلم

معتن معتن لىرٍ، عاكإِنْ شو يدتر لْ املاَلَ كُنتفَس نها مم ،ئترِ شفَتك ىتكَانَ ح ،دقَالَ مثُّ الغ  له
 فَتركَه شاكرٍ، علَى تنعم تنعم إِنْ :لَك قُلْت ما :قَالَ » ثُمامةُ؟ عندك يا ما«  : صلى اهللا عليه و سلم

 لَك، قُلْت ما عندي :فَقَالَ » ثُمامةُ؟ يا عندك ما « :صلى اهللا عليه و سلم فَقَالَ الغد، كَانَ بعد حتى

 ثُم فَاغْتسلَ املَسجِد، من قَرِيبٍ نخلٍ إِلَى فَانطَلَق » ثُمامةَ أَطْلقُوا «:  صلى اهللا عليه و سلمفَقَالَ 

،جِدلَ املَسخفَقَالَ د: دهالَ أَنْ أَش إِال إِلَه ،اللَّه دهأَشا أَنَّ ودمحولُ مسر ،اللَّه ،دمحا ماهللاَّ يا وكَانَ م 

لىضِ عاألر هجو ضغإِيلَّ أب نم ،هِكجو فَقَد كهجو حبأص بأَح وهجالو ،إِلَي اللَّها وكَانَ م نينٍ مد 

ضغأَب إِلَي نم حبفَأَص ،ينِكد كيند بينِ أَحالد ،إِلَي اللَّها وكَانَ م نم لَدب ضغأَب إِلَي نم  ،كلَدب
حبفَأَص كلَدب بأَح البِالَد ،إِنَّ إِلَيو لَكينِي خذَتا أَخأَنو اذَا أُرِيدةَ، فَمرمى؟ العرت هرشولُ فَبسر  اللَّه

 أسلمت ولكَن ال،َ: قَالَ ت،صبو :له قَائلٌ قَالَ مكَّةَ قَدم فَلمّا يعتمر، أنَ هوأمر صلى اهللا عليه و سلم

عم دمحولِ مسالَ اهللاَّ، رالَ و ،اللَّهو يكُمأْتي نم ةاممةُ اليبح ،طَةنى حتأْذَنَ حا ييهف  بِيصلى اهللا الن
  .)1( عليه و سلم

فكتبوا إىل رسول , ومنع احلمل إىل مكة فجهدت قريش, وانصرف مثامة بن أثال إىل بلده
 ،يسألونه بأرحامهم إال كتب إىل مثامة خيلي هلم محل الطعام صلى اهللا عليه و سلم  اهللا

 صلى اهللا عليه و سلم  وقوي أمره أرسل رسول اهللا وملا ظهر مسيلمة, ففعل ذلك رسول اهللا
  .العجلي إىل مثامة يف قتال مسيلمة وقتلهفرات بن حيان 

  :تعامله صلى اهللا عليه وسلم مع أكيدر ملك دومة اجلندل - 6
 ملك انتزاع أو قبيلة رئيس أو ملك إذالل صلى اهللا عليه و سلم  النيب أخالق من يكن مل

هو  سريته جمموع من يبدو الذي األمسى القصد كان إمنا نسائهم، سيب سلب أمواهلم أو أو أحد

                                       
 ربط :باب د،اجلها  :؛  ومسلم، كتاب 741: ، ص4372: أثال، رقم بن مثامة وحديث حنيفة، بين وفد :باب املغازي، :البخاري، كتاب أخرجه -) 1(

    .782: ، ص4589: عليه، رقم املن وجواز وحبسه األسري
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 هلذا اهلدي النبوي يشهد كراهية، ال طواعية اهللا دين يف ودخوهلم الناس إسالم يف الكربى الرغبة

  :األمنوذج الآليت
إىل ملك دومة  رضي اهللا عنهبن الوليد  خالد صلى اهللا عليه و سلمبعث النيب 

إِنْ قَدرتم علَى أَخذه  «: قائالًوجنوده  وكان نصرانيا، وأَمره بن عبد امللك السكوينّ أُكَيدر  اجلندل
لُوهفَاقْت هذلَى أَخوا عرقْدت إِنْ لَمو ،لُوهقْتال تو ذُوهصلى اهللا عليه و سلموطمأن رسولُ اهللا . »فَخ 

صلى اهللا فكان كما قال . » يصيد الْبقَر «: وهببشارة نبوية أنه سيأخذه و رضي اهللا عنه  خالدا
سجد  صلى اهللا عليه و سلم، فلما أُتي به إىل النيب رضي اهللا عنه ، وأسره خالدعليه و سلم

ال،  «: دهـبي صلى اهللا عليه و سلم، فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه و سلملرسول اهللا  أُكَيدر
  .  )1( اباـزية، وحقن دمه، وخلَّى سبيله بعد أن كتب له كتـمرتني، وصاحله على اجل. » ال

مع  صلى اهللا عليه و سلموالالفت للنظر ذلك الكرم البالغ الذي تعامل به رسول اهللا 
صلى اهللا عليه عندما وقع يف يده أسريا بعد تاريخ طويل من العداء والتحريض، فلم يذلّ  أكيدر

صلحا  كرامته، ومل يرض منه السجود بني يديه، بل حقن دمه، واحترم زعامته، وصاحله و سلم
    .وقومه احتراما بالغا حيترم فيه املسلمون مصلحة أكيدر

حسن بني ومنه على األسرى، ت صلى اهللا عليه و سلمج من عفو النيب فهذه مناذ
فكان لذلك أثره الطيب يف نفوسهم،  أفرادا ،و مجاعات معهم صلى اهللا عليه و سلمتعامله 

صلى اهللا عليه و فأدركوا مساحة الدين الذي يدعوهم إليه، كما رأوا عن كثب أخالق رسول اهللا 
كثري منهم، وبذلك  حتقق للنيب  وكيفية تعامله مع أصحابه، فكان ذلك سبباً يف إسالم سلم

   . يصبو إليه كان اهلدف األمسى الذي صلى اهللا عليه و سلم
  داءــالف: املطلب الثاين
 عن تعرب مترابطة سلسلة معاملة األسرىيف  صلى اهللا عليه و سلم هدي النيبميثل 

لعفو هو وا نفليس املَ يف شريعة اإلسالم، واإلنسانية الرمحة جوانب جديدة تربز منظومة تأسيس
   .فهناك إجراءات أخرى منها الفداء - وإن كان األغلب -  السلوك الوحيد مع األسرى

   :هي غزواته خالل من صلى اهللا عليه و سلم  النيب سنة يف جاءت صور ثالث للفداءو
  .تعليم أطفال املسلمني القراءة والكتابة  - مبادلة األسرى  -   املالب املفاداة  

  .الشريفةتتبع هذه الصور من خالل مواقف وأحداث من السرية النبوية وسأحاول 
  

                                       
، أمحد بن شعيب النسائي، السنن 8836: عدد السرية، رقم: السري، باب: النسائي يف السنن الكربى، كتاب: أخرج قصة أكيدر -) 1(

  .18422: ؛  والبيهقي، السنن الكربى، رقم م 2001/هـ1421حسن عبد املنعم شليب، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان،: الكربى، حتقيق
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 كان إن األسري يدفعه املال من مبلغ على االتفاق يتم أن وهو: الفداء مقابل املال: الصورة األوىل

صلى اهللا وقد ذكرت كتب احلديث والسرية مناذج من مفاداة رسول اهللا  ،قومه له أو يدفعه معه،
  : من ذلك لألسرى، عليه و سلم

     :خنلة سرية أسرى مفاداة - 1
 جحش بن عبد اهللا بقيادة خنلة وادي إىل سريةً صلى اهللا عليه و سلم  النيب بعث فقد

 أخبار ملعرفة خرجت وإمنا للقتال، خترج ملو عشر رجال، اثنا معه وكان   رضي اهللا عنه األسدي

 ونوفل وعثمان بن احلضرمي، عمرو فيها وكان وجتارة، وأدماً زبيبا حتمل لقريش عري مرت قريش، وملا

 منهم اجتهادا قتاهلم املسلمون فرأى املغرية، بين موىل كيسان بن واحلكم املغرية، بن عبد اهللا ابنا

 إىل املدينة رجعوا مث نوفل، وأفلت واحلكم، عثمان وأسروا فقتله، احلضرمي عمرو بن أحدهم فرمى

اهللا عليه و صلى   النيب عليهم فأنكر اإلسالم، يف أسريين أول ومها واألسريين، رـالعي ومعهم
 يف قريش ، وبعثتواحلكم عثمان صلى اهللا عليه و سلم  النيب ادىـف ذلك وبعد . فعلهم سلم

 بن عثمان كيسان، وأما بن احلكم فأسلم الفداء صلى اهللا عليه و سلم   اهللا رسول وقبل فدائهما

  .)1( كافرا مبكة فمات اهللا عبد
  :فداء أسرى بدر - 2

أن صلى اهللا عليه و سلم  أسرى بدر، أذن اهللا عز وجل لنبيهبعد العتاب الذي نزل يف 
ملا كان يوم بدر أُسر « : قال ابن عباس رضي اهللا عنهمايأخذ الفدية ممن يستطيع أن يدفعها، 

، وقد فصل )2( » فداء كل واحد أربعني أوقيةً ذهباً صلى اهللا عليه و سلم سبعون، فجعل النيب 
، أخذ أربعة آالف درهم درهم فعت يف األسرى، فتراوحت بني ألف وأربعة آالفاليت د املبالغ الواقدي

يف فداء أيب عزيز بن عمري، والوليد بن عقبة، عن املطلب بن أيب وداعة يف فداء أبيه، ومثلها 
 واحلارث بن وجزة، وافتدى املنذر بن أيب وداعة بألفني، وافتدى عبد اهللا بن السائب بألف درهم،

   .)3( اهللا فداء األسرى كل على قدر مالهفجعل رسول 
وابين عمه  رضي اهللا عنهمن عمه العباس  صلى اهللا عليه و سلم وافتدى رسول اهللا

، العباس أن يترك فداء صلى اهللا عليه و سلم  النيباستأذن رجال من األنصار نوفل، وقد وعقيل 

                                       
عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب بريوت، : عبد امللك بن هشام املعافري، السرية النبوية، حتقيق: أخرج قصة سرية خنلة - ) 1(

؛ والبيهقي،  2/253م، 1996/ هـ1417؛ وحممد بن سعد، الطبقات الكربى، دار إحياء التراث العريب، بريوت لبنان،  2/601م، 1990/ هـ1410
  .    3/17دالئل النبوة،

حممد رواس قلعه جي ، : أخرجه أبو نعيم، دالئل النبوة، بإسناد حسن، أمحد بن عبد اهللا أبو نعيم األصبهاين، دالئل النبوة، حتقيق -) 2(
  .2/477م، 1999/هـ1419، 4:دار النفائس، بريوت لبنان، ط
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فلم يقبل، ودفع  ،)1( »منه درمها  رونذواهللا الت« : صلى اهللا عليه و سلم  فلم يأذن هلم، وقال
، وقد دفعها له ، ودفع عقيل بن أيب طالب مثانني أوقيةبن عبد املطلب مائة أوقيةالعباس 
   .ويف ذلك دليل على أن أحكام الدين ال تعرف حماباة وال اسثناءات ،العباس

   :فداء أيب العاص بن الربيع - 3
 صلى اهللا عليه و سلم   الرسول بنت زينب زوج الربيع بن العاص أبو بدر رىسأ يف وكان

 فلما ،صلى اهللا عليه و سلم  رضي اهللا عنها زوج النيب خدجية السيدة أخت ابن وهو ،وسلم

 هلا بقالدة زوجها أيب العاص فداء يف زينب رضي اهللا عنها بعثت األسارى، فداء يف قريش بعثت

 :«وقال شديدة رقة هلا رق اهللا عليه و سلمصلى   الرسول رآها فلما معها،  أدخلتها خدجية كانت
 وردوا أسريها هلا فأطلقوا  »فافعلوا هلا الذي عليها وتردوا هلا أسريها تطلقوا إن رأيتم إن

  .)2(القالدة
 ، وإمنا أثارهليس دافعه حماباة صهر صلى اهللا عليه و سلم فهذا املوقف من رسول اهللا 

ثر من أفأراد أن يظل  ،مشاعر وذكريات طيبة يف نفسه عنهارضي اهللا رؤية قالدة زوجته خدجية 
 ه برد القالدة، بلأصحاب مل يلزم صلى اهللا عليه و سلمواملالحظ أن النيب ه، نتزوجته لدى اب

خرهم فقبلوا ذلكي.  
   ىمبادلة األسر: الصورة الثانية

  ذلك جواز إىل الفقهاء مجهور ذهب وقد ،األعداء بأسرى املسلمني أسرى فداءب وذلك
 ،» املريض وعودوا اجلائع أطعمواو العاين فكّوا « :سلم و عليه اهللا صلى  النيب بقول مستدلّني

 إهالك من أوىل املسلم وإنقاذ ،الدين يف والفتنة الكفّار عذاب من املسلم ختليص املفاداة يف وألنّ
   .الكافر

أسارى وعند املشركني أسارى واتفقوا ولو كان عند املسلمني « :ظ ابن حجرقال احلاف
  .)3(»على املفاداة تعينت

تفيد مشروعية مفاداة  صلى اهللا عليه و سلم  من سرية النيبوقد وردت أدلةٌ كثريةٌ 
  :األسرى املسلمني بأسرى األعداء، أذكر منها ما يلي

  
  

                                       
  . 678: ، ص4018: ، رقم12: املغازي، باب:  أخرجه البخاري، كتاب -) 1(
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  :سفيان من أسرى بدر بسعد بن أكال عمرو بن أيب مبادلة - 1
: ابنك ؛ قال راًمع دافْ :أليب سفيان قيل: عبد اهللا بن أيب بكر، قال حدثين  «:ابن إسحاق قال

: أيديهم ميسكوه ما بدا هلم، قال دعوه يف ،مراًع حنظلة، وأفدي قتلوا ؛أجيمع علي دمي ومايل
سعد بن  ، إذ خرج صلى اهللا عليه و سلمعند رسول اهللا  باملدينة حمبوس فبينما هو كذلك

فعدا عليه أبو سفيان  ،مسلماً أكال، أخو بين عمرو بن عوف معتمرا، وكان شيخاًالنعمان بن 
صلى اهللا عليه و  إىل رسول اهللا عمرو بن عوفبنو  ومشىعمرو،  فحبسه بابنه بن حرب مبكة

، ففعل رسول فيفكوا به صاحبهم عمرو بن أيب سفيان فأخربوه خربه وسألوه أن يعطيهم سلم
  .)1( » سعد فخلى سبيل  أيب سفيان، فبعثوا به إىل سلمصلى اهللا عليه و اهللا 

  :مبادلة أسريين من قريش بصحابيني - 2
وقد سبق ذكر قصة تلك السرية، ، رضي اهللا عنه كان ذلك يف سرية عبد اهللا بن جحش

: صلى اهللا عليه و سلم  فقال رسول اهللاها، رييبعثت يف فداء أس واملهم يف هذا املقام أن قريشاً
فإنا  -  يعين سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان -ومها حىت يقدم صاحبانا  نفديكم ال« 

  فقدم سعد وعتبة فأفدامها رسول اهللا. » خنشاكم عليهما فإن تقتلومها نقتل صاحبيكم
     .)2( صلى اهللا عليه و سلم

  :قيللمني برجلٍ من املشركني من بين عفداء رجلنيِ من املس - 3
كَانت ثَقيف حلَفَاءَ لبنِى عقَيلٍ، فَأَسرت  «: قَالَ رضي اهللا عنهعن عمرانَ بنِ حصينٍ 

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص ننِ ملَيجر يفصلى اهللا عليه و سلم ثَق،  ولِ اللَّهسر ابحأَص رأَسصلى  و
، فَأَتى )ناقة لرجل من بين عقيل ( رجلًا من بنِي عقَيلٍ، وأَصابوا معه الْعضباءَ  اهللا عليه و سلم
 ولُ اللَّهسر هلَيثَاقِ؛ قَالَ صلى اهللا عليه و سلم عي الْوف وهفَقَالَ: و ،اهد،ُ فَأَتمحا م؟ : يكأْنا شم

أَخذْتك بِجرِيرة حلَفَائك ثَقيف، ثُم انصرف : أَخذْت سابِقَةَ الْحاج ؟ فَقَالَبِم أَخذْتنِي ؟ وبِم : فَقَالَ
ما : يا محمد يا محمد؛ وكَانَ رسولُ اللَّه رحيما رقيقًا، فَرجع إِلَيه، فَقَالَ: عنه، فَناداه، فَقَالَ

لَو قُلْتها وأَنت تملك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ، ثُم انصرف، فَناداه، : ي مسلم، قَالَإِن: شأْنك ؟ قَالَ
إِني جائع فَأَطْعمنِي، وظَمآنُ فَاسقنِي، : ما شأْنك؟ قَالَ: يا محمد يا محمد، فَأَتاه فَقَالَ: فَقَالَ

  . )3( »هذه حاجتك، فَفُدي بِالرجلَينِ : قَالَ
  
  

                                       
  . 293-2/292ابن هشام، السرية النبوية،  -) 1(
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  :فداء أناس من املسلمني جبارية فزارية - 4
 أبو وعلينا فزارة غزونا: قال رضي اهللا عنهمسلم يف صحيحه عن سلَمةَ بنِ األَكْوعِ  أخرج

 . بكر أبو أمرنا ساعة وبني املاء بيننا كان ، فلماصلى اهللا عليه و سلم  اهللا رسول أمّره بكر،

، الذراري فيهم الناس عنق إىل سىب، وانظر من وسىب قتل من فقتل املاء فورد ،ةالغار شن مث فعرسنا
 وجئت وقفوا السهم رأوا فلما وبني اجلبل، بينهم بسهم فرميت اجلبل إىل يسبقوين أن فخشيت

 من هلا ابنة معها من أدم) جلد يابس( قشع عليها فزارة، بين من امرأة وفيهم أسوقهم م

 يف صلى اهللا عليه و سلم  اهللا رسول فلقيين هلا ثوبا، كشفت وما املدينة فقدمنا العرب، أحسن
 مث ثوبا، هلا كشفت وما أعجبتين لقد اهللا رسول يا :، فقلت »املرأة يل هب سلمة يا«  :فقال السوق
 هللا املرأة، يل هب سلمة يا« : فقال السوق، يف الغد من صلى اهللا عليه و سلم   اهللا رسول لقيين

صلى اهللا  اهللا نيب ا فبعث ثوبا، هلا كشفت ما فو اهللا اهللا، يا رسول لك هي  :، فقلت »أبوك
   .)1(مبكة  أُسروا كانوا املسلمني من ناسا ا ففدى مكة، من أهل رجل إىل عليه و سلم

بأسرى األعداء من  يدل هذان احلديثان صراحةً على مشروعية مفاداة أسرى املسلمني
مبفاداة مجاعة من أسرى املسلمني كانوا يف  صلى اهللا عليه و سلم حيث قام النيب  ،احلربيني

  .قبضة قريش جبارية وقعت يف قبضة املسلمني يف بعض مغازيهم
بل إن حديث عمران بن حصني يدل على أن املسلمني قاموا بأسر الرجل العقيلي، 

  . ة ليقوموا مببادلته باملسلمني الذين قامت ثقيف باختطافهماواقتياده إىل املدينة املنور
  تعليم أطفال املسلمني القراءة والكتابة: الصورة الثالثة

مل  ، والذي ميثل سبقاًصلى اهللا عليه و سلم ومن صور مفاداة األسرى يف هدي النيب 
يف غزوة  تعرفه البشرية من قبل؛ تكليف من كان حيسن القراءة والكتابة من أسرى املشركني

قل إلينا هذا اخلرب وقد نتعليم أوالد املسلمني الكتابة،  ،يفتدي به نفسه االًممن ال جيد م بدر،
 ناس من كان«  :رضي اهللا عنهما قاليما أخرج أمحد وغريه عن ابن عباس بإسناد صحيح ف

 يعلموا أوالد أن فداءهم صلى اهللا عليه و سلم اهللا رسول فجعل مال، هلم يكن مل األسرى

  .)2( » الكتابة األنصار
بدل الفداء  تعليم القراءة والكتابة صلى اهللا عليه و سلم  وال خيفى ما يف قبول النيب 

يكون  بذلكمن تقدير للعلم وأمهيته يف بناء األمة، و -يف وقت كان املسلمون أحوج إىل املال  -
  .لربنامج حمو األمية، ونشر القراءة والكتابة أول من أسس صلى اهللا عليه و سلم  رسول اهللا

                                       
  .777: ، ص4573 :رقم باألسارى، املسلمني وفداء التنفيل :باب اجلهاد، :كتاب أخرجه مسلم، -) 1(
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  أجلأت له الضرورة  قتل بعض األسرى: املطلب الثالث
عليهم  مع األسرى كان املن صلى اهللا عليه و سلم  تعامل النيبسبق أن ذكرنا أن أكثر 

وإطالق سراحهم، يليه الفداء بصوره الثالث كما أسلفنا، ولكن  مثة استثناء يف التعامل مع 
حاربوا اهللا ورسوله، وآذوا املؤمنني أذى كبريا، فهم مبثابة جمرمي  الذين األسرى، وهم أولئك بعض

وقد نص  .من قتلهم وختليص الناس من شرهم حرب ال يستحقون الرأفة والرمحة، فكان ال بد
فمن علم منه قوة « : املاورديالفقهاء على قتل األسري إذا رأى اإلمام مصلحة يف قتله، قال 

   )1(» ه من وهن قومه قتله من غري مثلة تلإسالمه، وعلم ما يف ق بأسه، وشدة نكايته، وأيس من
 صلى اهللا عليه و سلم  النيب أمر نم جند أن عدد بالرجوع إىل مصادر السرية النبوية  

قد كان و. ة، إذا استثنينا قتل يهود بين قريظأفراد عدة تعدي مل جداًبقتلهم من األسرى حمدود 
   .وهو ما سنتناوله يف هذا املطلب ،يربرهلقتل كل أسري ما 

  :قتل النضر بن احلارثم - 1
صلى اهللا عليه و  كان النضر ممن وقع يف األسر يوم بدر، وبعد املعركة قفل رسول اهللا 

ر من بني ضعائدا إىل املدينة ومعه األسرى، فلما وصل إىل منطقة الصفراء أخرج الن سلم
  .)2( أن يضرب عنقه اهللا عنهرضي  األسرى وأمر علي بن أيب طالب

النضر حامل لواء املشركني يوم بدر، وكان قبلها من أكابر ارمني يف مكة، كاد  وكان  
  .كثريا صلى اهللا عليه و سلماإلسالم واملسلمني طويال، وآذى رسول اهللا 

  :قتل عقبة بن أيب معيطم - 2
صلى وهذا شيطان من شياطني الكفر يف مكة، وكان من أشد الناس عداوة لرسول اهللا 

وهو  صلى اهللا عليه و سلم، وهو من وضع سلى اجلزور على ظهر النيب  اهللا عليه و سلم
وله تاريخ حافل  وهو ساجد، صلى اهللا عليه و سلمووضع رجله على عنق رسول اهللا  ساجد،

صلى اهللا  أمر رسول اهللا ،سلمني املنتصر يف بدر إىل عرق الظبيةباجلرائم، فلما وصل جيش امل
     .)3(أن يضرب عنق ذلك ارم  رضي اهللا عنه عاصم بن ثابت عليه و سلم

  :مقتل أيب عزة الشاعر - 3
بعد أن  صلى اهللا عليه و سلموكان قد وقع يف األسر يوم بدر فمن عليه رسول اهللا 

شكا الفقر وكثرة العيال، وتعهد أن ال يقاتل وال يظاهر على املسلمني أحدا، ولكنه نقض 
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العهد، وخرج مع قريش يف غزوة أُحوراح يستنفر الناس وحيرضهم بأشعاره على قتال رسول  د
ن ، طمع يف املصلى اهللا عليه و سلمسر وجيء به إىل النيب ، فلما أُصلى اهللا عليه و سلماهللا 

صلى  قال له رسول اهللافوتعهد أن ال يعود لقتال املسلمني مرة أخرى،  ،فقره وكثرة عيالهوشكا 
ال يلدغ  ،خدعت حممدا مرتني: واهللا، ال متسح عارضيك مبكة بعدها، وتقول« : اهللا عليه و سلم

  . )1(فضرب عنقه  رضي اهللا عنه، وأمر الزبري بن العوام »املؤمن من جحر مرتني 
  :مقتل أسرى بين قريظة - 4

صلى اهللا عليه فقد عقد النيب  أسباا؛حيسن معرفة  مالبسات احلادثة،لوقوف على ل
توجب السلم بني املسلمني واليهود، ومحاية  ،بين قريظةاليهود ومنهم  معاهدة مع و سلم

املدينة، ومتنع اليهود من التعامل مع قريش أو التحالف معهم، وظلت تلك املعاهدة سارية 
مث كانت غزوة األحزاب اليت حتالفت فيها قبائل غطفان وأشجع  .املفعول مدة مخس سنوات

هنالك نقض بنو  ،ة آالف مقاتلوأسد وفزارة وبين سليم مع قريش، وأحاطوا باملدينة يف عشر
  . )2(حتالفوا مع قريش و ،صلى اهللا عليه و سلمعهدهم مع رسول اهللا  قريظة

كان من املتوقع بعد هذا احلصار وشدة هذا البالء أن ينضم يهود بين قريظة إىل 
صفوف املسلمني ضد القوات الزاحفة على املدينة بناءً على نصوص املعاهدة املربمة بني 

فلم تكتف بنو قريظة مبجرد السلبية، ولكن فوجئ ! متاما العكسالفريقني، لكن الذي حدث هو 
نوم يف أخطر أوقات حمنتهم، ومل يرعوا للعهود حرمة، يف سبيل التعجيل املسلمون م خيو

هذا هو استئصال  فقد كان هدفهم من كل بسحق املسلمني والقضاء عليهم قضاءً تامّا،
  .إبادم كلياًشأفة املسلمني و

و رد اهللا الذين كفروا  ﴿ ،ننيمنصره على عباده املؤتعاىل  أنزل اهللا سٍاق وبعد حصارٍ
ندحر ، وا]٢٥: األحزاب[ ﴾ ان اهللا قويا عزيزابغيظهم مل ينالوا خريا و كفى اهللا املؤمنني القتال و ك

إىل بيته، ونزع عنه لباس  صلى اهللا عليه و سلم ذلك التحالف الوثين اليهودي، ورجع النيب
عن عائشةَ رضي اهللا عنها، أتاه جربيل عليه السالم، وأمره أن يسري إىل بين قريظة، فاحلرب، 

قَالَت: » ولُ اللَّهسر عجّا رقِ صلى اهللا عليه و سلمفَلَمدنالْخ نم اهلَ فَأَتسفَاغْت السِّلَاح عضو ،
، فَقَالَ وضعناه اخرج إِلَيهِم وضعت السِّلَاح واللَّه ما: قَالَسه من الْغبارِ، فَجِبرِيلُ وهو ينفُض رأْ

 ولُ اللَّهس؟: صلى اهللا عليه و سلمر نفَأَي ولُ اللَّهسر ملَهظَةَ فَقَاتينِي قُرإِلَى ب ارصلى ، فَأَش
صلى ، فَردّ رسولُ اللَّه لى اهللا عليه و سلمص، فَنزلُوا علَى حكْمِ رسولِ اللَّه اهللا عليه و سلم

                                       
/ 3؛ وابن كثري، البدايـة والنهـاية،  3/68، 2/301ابن هشام، السرية النبوية، : ينظر يف تفصيل قصة أسر أيب عزة الشاعر وقتله -) 1(

331 ،4/423   . 

    .167-3/166ابن هشام، السرية النبوية، : ينظر -) 2(
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فَإِنِّي أَحكُم فيهِم أَنْ تقْتلَ الْمقَاتلَةُ، وأَنْ تسبى  :، قَالَالْحكْم فيهِم إِلَى سعد اهللا عليه و سلم
النِّسّةُ وـالذُّرِّي مالُهوأَم مقْستالَ، فقَ»اءُ و رقَلَ«  :اهللا عليه و سلمصلى  اهللاِ ولُسد كَحمت 

يهِفبِ ملَّ اهللاِ مِكْحوج ز1( »ع(.  
: باألسارى فجمعوا يف دار رملة بنت احلارث، وقيل صلى اهللا عليه و سلممث أمر رسول اهللا 

م اخلنادق يف سوق املدينة، مث أن حتفر هل صلى اهللا عليه و سلمدار أسامة بن زيد، وأمر النيب 
إليهم فجيء م أرساالً تضرب أعناقهم يف تلك اخلنادق ويلقون فيها، وكانوا أربعمائة  بعث

  .)2(رجل على األرجح 
إىل  صلى اهللا عليه و سلم اليت اضطر فيها نيب الرمحة االستثنائية هي احلاالت تلك

 ،ألم اقترفوا جرائم بشعة ،القاسية عقوبةوقد استحق أصحاا تلك القتل األسرى، 
  . ال ميكن التسامح معها عظمى،وخيانات 

  يف التعامل مع السبايا صلى اهللا عليه و سلمهديه : املطلب الرابع
 تصرفه يف معاملة األسرى ما ورد يف شأن صلى اهللا عليه و سلم ومما يلحق دي النيب

  .، وهو ما سنبينه يف هذا املطلبالسبايا مع
 احلروب يف املرأة صيانة صور من رائعة صورة صلى اهللا عليه و سلم  النيب ظهرأ لقد

 وهذه واالسترقاق، واإلهانة لالغتصاب عرضة كانت حيث ،السابقة األمم ملمارسات متاما مغايرة

 امتهاا ، فرأينااحلديث العصر حروب يفالظهور يف أبشع صورها  ىلإ عادت املمارسات

عن امتهان  ى فقد صلى اهللا عليه و سلم  الكرمي الرسول أما . دليل إىل حيتاج ال امب واغتصاا
ليك وإ بل تعامل معهن بأخالق عالية، ،املشركني من خمالفيه أعراض على االعتداء أو النساء،

   .للسبايا صلى اهللا عليه و سلمه تعاملمهذه النماذج من 
 يف رآهـا  عنـدما  " انةسـفَّ " وامسهـا  الطـائي  حامت تبن صلى اهللا عليه و سلمأكرم  فقد -1

 عودتـه  يف سـببا  ذلـك  وكـان  ،"عدي" أخيها ـب  باللحاق وأمرها وأعطاها العطايا عليها ومن يبالس

صـلى اهللا  جاءَت خيلُ رسـولِ اللَّـه    « : قالذلك ف رضي اهللا عنهعدي بن حامت وقد حكى  مسلما،
صـلى اهللا عليـه و   وأَنا بِعقْربٍ فَأَخذُوا عمتي وناسا ، فَلَما أَتـوا بِهِـم رسـولَ اللَّـه       عليه و سلم

كَـبِريةٌ مـا بِـي    نأَى الْوافد،  وانقَطَع الْولَد،  وأَنا عجوز ! يا رسولَ اللَّه : صفُّوا لَه قَالَت عمّيت، سلم
ةمدخ نم ، كلَيع اللَّه نم لَيع ن؟ : قَالَ .فَم كدافو نممٍ قَـالَ : قَالَتاتح نب يدع  :    ـنم ي فَـرالَّـذ

                                       
: ؛  ومسلم، كتاب 698: ، ص4122: رقم، ...من األحزاب صلى اهللا عليه و سلممرجع النيب : املغازي، باب: أخرجه البخاري، كتاب -) 1(

  .785: ، ص4598: ، رقم...جواز قتال من نقض العهد: اجلهاد والسري، باب
حديث : ، وقال1586: ما جاء يف الرتول على احلكم، رقم: السري، باب: ؛  والترمذي، السنن، كتاب 25097: أخرجه أمحد، املسند، رقم –) 2(

  .   حسن صحيح
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قَالَت هولسرو اللَّه  :  لَيع نفَمقَالَ: قَالَت ىلع هى أَنرن بِهنلٌ إِلَى ججرو عجا رفَلَم:  ح يهـلـا  سلَانم
    .)1( » فَسأَلَته فَأَمر لَها: قَالَ

عدي فيها دالالت أمهها أن املنهج األخالقي كان يهـيمن علـى صـاحب     أختوقصة أسر 
على تلـك املـرأة بـل     فهو مل يكتف باملن ،يف تعاطيه مع األسرى صلى اهللا عليه و سلم الرسالة

أكرمها ومحلها من العطايا ما يكفيها، وغاية ما يطمح به األسـري أن ينجـو مـن األسـر، وهـذا      
كي تطلب العطاء من رسـول   رضي اهللا عنه بن أيب طالب كان مطمع تلك األسرية فنبهها علي

ذلك ليسـجل بـ   صـلى اهللا عليـه و سـلم   وأكرمها الـنيب   ،ففعلت ،صلى اهللا عليه و سلم اهللا
رضـي اهللا  فضيلة مل تعهد ألسري يف األرض، وكان هلذه األخالقيات أثرها يف إسالم عدي بن حـامت  

  . بعد ذلك  عنه
صلى اهللا  اهللا رسول تزوجها مث رضي اهللا عنها،" ضرار بن احلارث بنت جويرية" سرتوأُ - 2

 بسببه ارتقت يالذ الزواج هلذا كرامة بين املصطلق أسرى لونماملس وأطلق ،عليه و سلم

  .كما مر بنا  عليهن اهللا رضوان املؤمنني مهاتأ مستوى اىل رضي اهللا عنها ةجويري
رضي اهللا  " خطبأ بن ييح بنت صفية"  صلى اهللا عليه و سلم اهللا رسول وتزوج - 3

 اىل رجل فجاء ،رضي اهللا عنه الكليب دحية سهم يف خيرب غزوة يف السيب يف وقعت حيث ،عنها

 قريظة سيدة ييح بنت صفية دحية أعطيت اهللا نيب يا  : «فقال اهللا عليه و سلمصلى  النيب

صلى اهللا   رسول اهللا إليها نظر فلما ا اءـفج ،» ا دعوها  : «قال ،» لك الإ تصلح ال والنضري
  صلى اهللا عليه و سلم النيب فاعتقها :قال ،» غريها السيب من جارية خذ« : قالعليه و سلم

«  :قالت حيث باليهودية العهد قريبة مازالت وهي املؤمنني مهاتأ مستوى ىلإ ورفعها ،)2( وتزوجها
 يعتذر زال فما، وأيب وأخي زوجي قتل يلَّإ الناس بغضأ صلى اهللا عليه و سلم اهللا رسول وكان

  .)3( »نفسي من ذلك ذهب حىت » وفعل وفعل العرب علي بألَّ أباك نإ : «ويقول
 تشهد السابقة أو الالحقة، واليت روباحل مثل صلى اهللا عليه و سلمغزواته  تكن لمف

أخالق  عن تكون ما بعدأتلك سلوكات و ،وتشريدهن واغتصان النساء على االعتداء غالبا
لتجنيب املستضعفني من النساء واألطفال والشيوخ والرهبان ويالت احلروب اليت تدعو  اإلسالم

إىل جيوشه حني كان يرسلهم  صلى اهللا عليه و سلمواالقتتال، كما ثبت يف وصايا رسول اهللا 
   . لقتال األعداء

                                       
؛ وابن حبان يف  3186: ومن سورة فاحتة الكتاب، رقم: التفسري، باب: ؛ والترمذي، السنن، كتاب 18260:املسند،  رقم :أخرجه أمحد  -) 1(

  .  16/183، 7206: صحيحه، رقم
مث فضيلة إعتاقه أمته : النكاح، باب: ومسلم، كتاب ؛  66: ، ص٣71 :ما يذكر من الفخذ، رقم: الصالة، باب: أخرجه البخاري، كتاب - ) 2(

  .600: ، ص3497: يتزوجها، رقم
  .   ، وإسناده صحيح5199: الزجر عن املخابرة واملزارعة، رقم: املزارعة، باب: أخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب  -) 3(
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  :خامتـــة
يف التعامل  صلى اهللا عليه و سلمهدي النيب « : بعد هذه الوقفة املتأنية مع موضوع

  :  ، أعود ألخلص أهم النتائج اليت خلصت إليها، وسأسوقها يف شكل نقاط»األسرى  مع
ألمة، وكل ذلك مفصل يف أحكام شروع بنص الكتاب والسنة وإمجاع ااألسر متبني أن  -

 .األسر واألسارى لدى الفقهاء 

 ملنع القتال، ساحة عن وإبعاده شره، ودفع العدو، الغرض واحلكمة من األسر؛ كسر شوكة -
  .به املسلمني أسرى افتكاك وليمكن وأذاه، فاعليته

 اليت الضعيفة ليس املقصود من األسر إهانة األسري أو إذالله، بل عد أحد الفئات -

 .  واليتيم املسكني واإلحسان، شأن العناية تستحق

 معهم مع األسرى كان قائما على التلطف صلى اهللا عليه و سلمتبني أن تعامل النيب  -

اإلسالم، ولذلك حافظ  على حقوقهم املادية؛ من طعام وشراب وكسوة  يبهم يفوترغ
وإيواء، كما حافظ على حقوقهم املعنوية؛ فلم يكرههم على تغيري عقيدم، وى 

وإذالله، والتمثيل به،  األسري ضرب عن التفريق بني األسري وأهله يف األسر، كما ى عن 
األسرى بعناية خاصة، وعاملهم معاملة  و سلم صلى اهللا عليه وبذلك أحاط النيب 

 .حسنة تليق بإنسانيتهم، وهو ما مل ترق إليه تشريعات وأحكام األسرى قدمياً وحديثاً
 .    ناع كثري من األسرى باإلسالمفكانت تلك املعاملة سبباً يف إق

 والعفو مع األسرى، فكان الْمــن صلى اهللا عليه و سلماختلفت صور تعامل النيب  -
عنهم هو الغالب يف التعامل معهم، فكان لذلك أثره الطيب يف نفوسهم، فأدركوا 

صلى اهللا عليه و مساحة الدين الذي يدعوهم إليه، كما رأوا عن كثب أخالق رسول اهللا 
 .وكيفية تعامله مع أصحابه، فكان ذلك سبباً آخر يف إسالم كثري منهم سلم

- الوحيد مع األسرى، وإن كان األغلب، فهناك إجراء آخر  والعفو هو السلوك مل يكن املن
تعليم أطفال   -مبادلة األسرى   - باملال   املفاداة  :هيهو الفداء، وله ثالث صور 

يف التعامل مع األسرى، وبذلك املسلمني القراءة والكتابة، وميثل املوقف الثالث سبقاً 
لربنامج حمو األمية، ونشر  أول من أسس صلى اهللا عليه و سلم يكون رسول اهللا 

  .القراءة والكتابة
نيعة هناك استثناء يف التعامل مع بعض األسرى ممن آذى اهللا ورسوله، وارتكب جرائم ش -

التسامح معها والتجاوز عنها،  صلى اهللا عليه و سلم ةمل يستطع النيب الرمح
 .  أراح املؤمنني من شرورهمطهر األرض من إفسادهم، وفحكم عليهم بالقتل، وبذلك 
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صلى  يف التعامل مع السبايا؛ فقد أظهر النيب  صلى اهللا عليه و سلمأما عن هديه  -
صورة رائعة من صور صيانة املرأة يف احلروب مغايرة متاما ملمارسات  اهللا عليه و سلم

، بل عن امتهان النساء، أو االعتداء عليهن صلى اهللا عليه و سلم األمم السابقة، فنهى
تعامل معهن بأخالق عالية، وصلت إىل حد أن يعتق أسريتني ويتزوجهما، فرفعهما إىل 

  .مقام أمهات املؤمنني، وكفى بذلك شرفاً وكرامة
تلك أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث، سائال اهللا عز وجل أن أكون 

  .  يه أنيبوما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإل.. د وقفت يف ذلكق
  


