
2011  يونيو 261 ص–235ي، صالمجلد التاسع عشر، العدد الثان) سلسلة الدراسات اإلسالمية(مجلة الجامعة اإلسالمية   

ISSN 1726-6807 http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ 
   في اإلسالم الحربیةالقیود الواردة على استخدام القوة

  ماهر أحمد السوسي. د
  نائب عميد كلية الشريعة والقانون

   بالجامعة اإلسالمية المساعدأستاذ الفقه المقارن
  msousi56@iugaza.edu.ps: عنوان البريد اإللكتروني

بحث يهدف إلى التعـرف علـى       " مالقيود الواردة على استخدام القوة الحربية في اإلسال       ": ملخص
حرية الجيش المسلم في استخدام القوة عند الحرب، هل له الحق في اسـتخدام القـوة المفرطـة                  
ومطلقاً؟ أم أن اإلسالم قد وضع حدوداً الستخدام القوة أثناء الحرب؟ ولو كان الجيش المسلم غير                

  مطلق اليد في استخدام القوة فما هي حدوده في ذلك؟
 قام الباحث من أجل اإلجابة على األسئلة السابقة بدراسة كل من مفهوم الجهاد             وعليه فقد 

 الحربية في اإلسـالم، وقـد كانـت    يود الواردة على استخدام القوةوالقوة في اإلسالم، ومن ثم الق 
  : نتيجة هذه الدراسة أن اإلسالم قد قيد الجيش عند خوضة ألي حرب بمجموعة القيود التالية

اإلخـالص هللا عنـد     : ود المتعلقة بتعزيز الوازع الديني عند الجندي وذلك مثل        القي: أوالً
  .القتال وعدم االعتداء، واألمر بتقوى اهللا تعالى، وأن يكون القتال في سبيل اهللا تعالى

أن يكون القتال ضـد     : وذلك مثل : القيود الراجعة إلى قواعد األخالق والمثل العليا      : ثانياً
وحارب المسلمين، وعدم الغدر، وعدم التمثيل بالجثـث، ومنـع قتـل غيـر              من كفر باهللا تعالى     

  .المقاتلين، وتخيير العدو قبل قتاله ما بين اإلسالم أو الجزية أو الحرب
  .وقد ختمت البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات موجودة في آخره

 
RESTRICTIONS ON USING MILITARY FORCE IN ISLAM 

Abstract: The study aims at identifying the possibility of using force by  the  
Muslim  army; whether it allowed or permitted. Also, the researcher tries to 
specify the restrictions on using force in wars. 
To answer these questions, the researcher  has studied the concept of Jihad 
and force, and tackled the restrictions on using the military force in Islam.  
The study proves that  Islam has put different restrictions on the army: 
1. Religious Restrictions: fighting for Allah's sake, avoiding aggression, 

fearing Allah, etc...  
 


