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War, its History and Importance for Human Society
حممدزيدلكوي

Abstract:
War is always remained an integral part of the human society from its beginning
till now even in this 21st century. It is as old as the human presence. War is
considered as a symbol of destruction, massacre, cruelty and brutality.
Apparently this angle of the view is thought to be justified keeping in to account
the happenings and results of any war. When we keenly study the human history,
this perception looks to be perfectly true in most of the events and occasions. But
on the other hand in many cases, war seems to be a great blessing and a source
of relief, defense and protection for the oppressed segments of the human society.
Especially Islamic revolution changed the war completely, its name, motives,
procedures, ethics, results and impact on the human society. After emergence of
Islam, jihad has become a blessing for humanity.
This article is aimed to reveal this importance and necessity of war. After
introducing the word of “war” a list of some general goals is made to
understand the reasons behind the wars. Then a review from the history of war is
given to prove its roots in the origin of the humanity. In the end importance of
war is discussed to substantiate the vitality of war for a peaceful human society.
Keywords: war; society; human relations

: تعریف الحرب:المبحث االول

ُ،ب‘(بسکوفُالراء)ُمعناهُالقتاؿُبنیُفئتنیُ(مؤنثةُوُقدُتذ ّکرُعلیُمعنیُالقتاؿ) ُػُاْلربُتؤنث
ُُ ’اَ ْْلَْر
ُُقاؿ ُاملازىنُالنوُيف.ُتصغريىاُحريبُبالُىاءُرواية ُعنُعنُالعرب:ُقاؿُاخلليل.ُوقعتُبينهمُحرب:يقاؿ
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ُح ْربا ُالرجلُ :سلبو ُمالو ُو ُترکوُ
أيضاحَر َ
ب َ
وقعت ُبينهم ُاْلرب‘.مونثة ُوقد ُتذ ّکر ُو ُتصغريىا ُ’ ُ ُحَريْب ُ‘.و َ
5
بالشيئُ4.وُقيلُاْلربُ’’ُصراعُمسلحُواسعُالنطاؽُبنیُالدوؿُأوُغريىاُمنُجمموعةُمنظمةُکبرية‘‘
وىىُاسمُللحالةُالىتُىىُنقيضُالسلمُُ،وىىُمأخوذةُمنُ(حُرُب)ُالىتُتدؿُعلىُالسلبُُ،فهىُ
تسلب ُا لدماء ُواألرواح ُواألمواؿ ُُ ،ومنو ُاحملراب ُُ ،فقد ُقيل ُإنو ُموضع ُحماربة ُالشيطاف ُواهلوى ُُ ،وقيل ُألفُ
اإلنسافُفيوُيكوفُسليباًُمنُأشغاؿُالدنياُ .
ويفُ(Encyclopedia of Religionموسوعةُالدين)ُ،العملُاملرجعيةُاملستخدمةُعلىُنطاؽُ

واسعُُ،بروسُلينكولنُتعرؼُاْلربُالعنفُبنیُاجلماعاتُاملتنافسةُ،تعريفُبسيطُأنوُالُيقيمُوالُيشرع؛ُفإنوُ
ال ُيفسر ُوال ُنظريتوُ .بدال ُمن ُذلكُ ،فإنو ُأمساءُ ،يصنفُ ،ودیيز-عنصرا ُأساسيا ُوإف ُمهمة ُمقيدةُ .يصفُ
لينكولن ُويفعل ُذلك ُمع ُالتفصيل ُوالوضوحُ .على ُحد ُتعبري ُتعريف ُلينكولن ُيف ُكامل ُواْلرب ُىو ُ"تنظيمُ
متماسك ُوالعنف ُاليت ُأجري ت ُبنی ُاجلماعات ُاملتنافسة ُمتماسكة ُعلى ُالصعيد ُالدويل ُُ .وعلى ُالنقيض ُمنُ
الوسائطُاألخرىُالعديدةُمنُالعنفُ،فإنوُليستُفردُ،عفويةُ،عشوائيُ،والُغريُعقالينُ،ولكنُمثلُالكثريُ-
رتيعُأنواعُالعنفُينطويُعليوُالعملُاملدمرُ،وحىتُعلىُنطاؽُواسعُ"وُقيلُأيضاُ"ولياـُكالسنیُيعرؼُاْلربُ
حنیُيکتبُالقاموسُاملرساةُللكتابُاملقدسُكعضوُالدراساتُالتوراتيةُالنقابةُُ،بأهناُ"حالةُمنُالصراعُاملسلحُ

بنیُُجمموعتنیُمنُالناسُاليتُيستخدـُفيهاُالعنفُالقاتلُإلكراهُأحدُعلىُالقياـُعلیُماُيرضیُاآلخرينُػ"ُ ُ6
فاْلربُالقتاؿُبنیُفئتنیُ.تساعيافُفيوُهلالؾُاخرُٰمهاُوُسلبُماهلاُ.وللحربُامساءُعديدةُحسبُ
بيوفُ.وُىيُالروع ُُ،الو ٰغیُُ،الشرُ،الکريهةُُ،اهلياجُُ،املغضبةُُ،النطاحُُ،
اوصافهاُکماُاستعملُاالدباءُالعر
ِ
7
الرحیُُ،وُغريىا

المبحث الثاني :اغراض الحرب العمومیة:

ىدفاُأوُأىداؼُخلفُکلُحربُ
ُ
افُننظرُمتفصحاُيفُاْلروبُاليتُوقعتُفیُالتاريخُاالنساينُذمد ُ

ػُفليکنُىکذاُألفُاْلاربُيدخلُنفسوُفیُخطرُاهلالؾُفکيفُدیکنُُلرجلُعاقلُافُيهددُ
کبريُأوُصغري ُ
ٰ
نفسوُباخلطرُعبثاُبدوفُغرضُأوُسبب۔ُافُنبحثُعنُاالىداؼُوُاالسبابُاليتُدتکنُ
عامةُفهيُتػُ ٰریُکماُتايتُيفُالتحتُػُ ُ
۱۔ُبسطُالسلطةُوُالسيطرةُعلیُالغريُعلیُاساسُالعصبيةُالنسليةُواللسانيةُوالوطنيةُوُاملذىبيةُػ ُ
۲۔ُغصبُماؿُالغريُوُالتملكُعلیُمعادفُاخلريلوُػ ُ
۳۔ُانتقاـُعلیُاجلردیةُالیُالشخصُأوُالقوـُػ ُ
۴۔ُاعانةُاملظلوـُضدُالظاملُػ ُ
۵۔ُاستئصاؿُالظلمُواملنُاالرضُػ ُ
۶۔ُاىالؾُالغريُعلیُاساسُاملفاضلةُػ ُ
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۷۔ُاختاذُاْلربُمهنةُػ ُ
۸۔ُحفظُاالمواؿُواالماکنُواالنفسُضدُاْلاربُاملهاجمُػُ ُ
۹۔ُاقتالعُاخلطرُاملمکنُمقدماُ۔
۱۱۔ُاعانةُاْلليفُضدُالعدوُاملشًتؾُػ ُ
۱۱۔ُاشعاؿُاْلربُللتصعيدُالتجارةُواالستهالؾُللمنتجاتُواملعداتُاْلربيةُػ ُ
۱۲۔ُاظهارُنظاـُعاملیُعلیُانظمةُاخریُػ ُ
۱۳۔ُقمعُالثوراتُفیُالبالدُالداخليةُػ ُ

المبحث الثالث :تاریخ الحرب:

ُاالنسافُاوؿُمنُحاربُاالنسافُا ٰالخرُکافُىوُقابيلُمنُبنیُاٰدـُعليوُالسالـُکماُتثبتُىذهُاْلقيةُ
اْلَ ِّقُإِ ْذُقَػَّربَاُقُػ ْربَانًاُفَػتُػ ُقبِّ َلُ
ُآد َـُبِ ْ
ُعلَْي ِه ْمُنَػبَأَُابْػ َ َْن َ
فیُاصدؽُاْلديثُاعنیُالقراٰفُاجمليد۔ُقاؿُاهللُعزُوُجلُ] َواتْ ُل َ
ِ 8
ِمن ُأ ِ ِ
ت ُلَوُُ
اؿ ُإََِّّنَاُيَػتَػ َقبَّ ُل ُاللَّوُ ُِم َن ُالْ ُمتَّق َُ
اُوَملْ ُيػُتَػ َقبَّ ْل ُِم َن ْ
َّك ُقَ َ
ُاآل َخ ِر ُقَ َ
اؿ َُألَقْػتُػلَن َ
نی[ ُمثُوردُبعدىاُ]فَطََّو َع ْ
ْ َ
َحدمهَ َ
9
ِ
ِ
ِ
ِ
ينُ[ ُُ ُ
َصبَ َحُم َن ْ
نَػ ْف ُسوُُقَػْت َلُأَخيوُفَػ َقتَػلَوُُفَأ ْ
ُاخلَاس ِر َ
ىذهُکانتُاولیُاْلروبُوقعتُعلیُاالرضُفیُالتاريخُاالنساينُلسلبُحقُاخيوُکماُفسرُاالماـُ
ابنُکثريُفیُتفسريهُُقابيلُابنُاٰدـُقتلُاخاهُىابيلُالنوُکافُيريدُافُينکحُاختوُاليتُکانتُتوامتو ُػُوماُکافُ
ػُفهکذاُتلکُ
ُ
جیوزُذالکُالنکاحُفیُتلکُالشريعة ُػُ فقتلُقابيلُاخاهُظلماُوُحسداُوُحرصاُعلیُحقُاخيةُ
کانتُاولیُاْلربُاليتُوقعتُعلیُوجوُاالرض ُػُمثُبدأُسلسةُاْلروبُاليتُجتريُحتیُا ٰالفُيفُارميةُاالرضُ
الشتیُػُذمدُامثلةُاْلروبُيفُرتيعُالعصورُوُمناطقُاالرضُػ ُ
"منُاالمورُاملعلومةُمنُالتاريخُبالضرورةُلدیُارتاعُاملختصنیُبالتاريخُُ،وُاملتتبعنیُالحوالوُانوُتاريخُ
نزاعاتُوُحروبُ،بنیُالدوؿُوُاالممُوُالشعوبُُ،فصفحاتوُمضرجةُبالدماءُ،وُساحاتوُتتناثرُفيهاُاالشالءُ،
والُنکادُنعثرُعلیُحقبةُمنُالزمنُوضعُفيهاُاالنسافُسالحو ُػُ"وُکتبُأيضاُ"ُذکرُاىلُالتاريخُُ،افُاوؿُ
استق رارُدائمُلالنسافُفیُبدايةُعصورُالتارىخُُ،کافُفیُوادیُالنيلُمبصرُُ،وُفيماُبنیُالرافعنیُُ،دجلةُ
والفراتُ،منُارضُاجلزيرةُ،اذُکانتُتلكُاالقاليمُاوفقُبالدُالدنياُلالستقرارُػ ُ
توطنُفريقُمنُالناسُفیُىذهُالبقاعُ،وتکاثرواُ،وکافُورائهمُفريقُآخرُمنُالناسُيعيشوفُفیُغاباتُ
اوروباُ ،و ُصحاری ُبالد ُالعربُ ،واراضی ُاملراعی ُاملومسية ُاواسط ُآسياُ ،معتمدين ُعلی ُاالحواؿ ُاملناخية ُفیُ
خمتلفُالفصوؿُ،يتنقلوفُمنُمکافُالیُآخرُ،وىوالءُىمُاالقواـُالرحلُالبدائيوفُػ ُ
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وکاف ُىوالء ُالرحل ُيغريوف ُعلی ُالشعوب ُاملستقرة ُفی ُوادی ُالنيلُ ،وما ُبنی ُالرافدين ُبدافع ُالضرورةُ
املعاشيةُ،لالستيالءُعلیُاملدخراتُالغذائيةُ،وماُدیکنُافُيستحوذواُعليوُفیُغاراتُالنهبُوُالسلبُىذهُ،دماُ
حیتاجوفُاليوُمنُبعاـُومتاعُػ ُ
وملُتکنُىذهُالغاراتُفیُبادئُاالمرُبقصدُاالحتالؿ ُواالستقرارُفیُالبالدُالتیُيستهدفوهنا ُنظراُ
لکثرة ُاعدائهم ُاملستقرينُ ،وما ُلديهم ُمن ُسالح ُمعدنی ُمتطورُ ،يفتقروهنم ُاليوُ ،فکانوا ُيغريوف ُوينهبوفُ ،مثُ
ينکفئوفُالیُاماکنهمُحيثُيعيشوفُػُ ُ
غري ُاف ُىوالء ُالشعوب ُالرحلُ ،استطاعوا ُمع ُالزمنُ ،اف ُحیصلوا ُعلی ُالسالح ُاملتقدـُ ،واستطاعُ
زعماوىمُافُخیضعواُلسيطرهتمُکتالُبشريةُضخمةُمنهمُ،فتحولتُغاراهتمُبعدُذالكُالیُحربُبقصدُالفتحُ
واالستقرارُ،فاصبحُاىلُالبالدُعبيداُللسادةُاجلددُمنُقادةُالرحلُالبدئينیُ،الذينُبدوواُياخذوفُفیُحياةُ
االستقرارُ،ويتعلموفُدمنُقبلهمُمنُاملغلوبنیُفنوهنمُوطريقةُحياهتم ُػ ُػ ُػُمثُياتیُقوـُآخروفُمنُالرحلُليمارسواُ
معهمُالدورُالذیُلعبوىمُمعُمنُُکافُقبلهمُ،وىکذاُدواليكُػ ُ
ىذهُىیُالصورةُاالرتاليةُلتاريخُاصحابُاملدنياتُالقددیةُمنُالبشرُاملستقرينُمعُمنُجیارىمُمنُ
الشعوبُالبدائيةُالرحل ُػُوکانتُاشهرُتلكُاملدنياتُتستقر ُفیُمصرُ،وبالدُالرافدينُ ،وماُيسمیُباهلالؿُ
اخلصيبُ،وبالدُفارسُ،مثُانتقلتُالیُالعاملُاالجییُ،فبالدُاليونافُ،مثُبالدُالرومافُػ ُ
کماُنشاتُالیُالشرؽُمنُبالدُفارسُمدنياتُظهرتُبوادرىاُحوالیُسنةُالفنیُقبلُامليالدُفیُاهلندُ،
وفیُالصنی ُػُوکانتُتلكُاملدنياُ تُرتيعهاُىدفاُلغاراتُالشعوبُالرحلُعلیُالنحوُالذیُاسلفناُُمثُحدثُ
بعدُذالكُافُاشتدُساعدُتلكُاملدنياتُ ،واتسعتُحدودىاُ،ومصاْلهاُ،ومطاحمهاُ،وکافُالُبدُمنُحصوؿُ
االحتکاؾُفیُماُبينهاُ،فکانتُاْلروبُبنیُتلكُاملدنياتُجبهةُجديدةُفیُالصراعُاملسلحُباالضافةُالیُ
اجلبهةُالقددیةُفیُصراعهاُمعُالشعوبُالرحلُالتیُتغريُعليهاُبنیُاْلنیُواْلنیُػ" ُ
و ُقد ُکتب ُعن ُتاريخ ُاْلرب ُفی ُاملدنيات ُالقددیة ُاملتفرقة ُ"فهذه ُمصر ُفی ُمنتصف ُالقرف ُالثامنُ
والعشرينُقبلُامليالدُ،دتتدُمطامعهاُوراءُحدودىاُفتقذؼُبسفنهاُاْلربيةُ،ختوضُعبابُالبحرُاملتوسطُتؤـُ
سواحلُفينيقيةُعلیُالساحلُالشرقیُمنُىذاُالبحرُ،وترجعُاْلملةُاْلربيةُوقدُادتُمهمتها ُػُوسجلتُبعضُ
الصورُاحملفورةُعلیُجدرافُاهلياکلُاملصرية" ُ
"وُىذهُقرينتهاُفیُالتاريخُالقدًنُ،الدولةُالکربیُالثانيةُوىیُاالمرباطوريةُاآلشوريةُالتیُکانتُقاعدهتاُ
نينویُمنُارضُآشورُ،فيماُبنیُالرافدينُ،دجلةُوالفراتُ،کانتُىیُاالخریُدولةُحربيةُماُخترجُمنُحربُاالُ
لتدخلُفیُحرب ُػُومنذُنشاةُىؤالءُاآلشورينیُ،حوالیُسنةُُ ۳۱۱۱قبلُامليالد(ُثالثةُآالؼُقبلُامليالد)ُ
اخذوا ُيشتبکوف ُفی ُحروب ُدائمة ُمع ُاْلثينیُ ،ومع ُاالکادينیُ ،ومع ُامليتانينیُ ،وحتالفوا ُمع ُاملصرينی ُضدُ
البابلينیُمنُاجلُاثباتُوجودىمُ،وتاسيسُدولتهمُػ ُ
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وعلیُىذاُاملنواؿُکانتُاْلروبُبنیُدوؿُاملدفُفیُاليونافُالقدًنُ،الیُافُجاءُاالسکندرُاملکدونیُ،
تلميذُارسطاطاليسُ،فاستخدـُاْلربُالخضاعُاليونافُحتتُسلتوُ،مثُشنُحروبوُالتوسعيةُالتیُمشلتُآسياُ
الصغریُ،وکانتُحتتُسلطافُالفرسُمثُالساحلُالفينيقیُ،مثُمصرُ،مثُالتفتُرموُبالدُفارسُفاکتسحهاُمثُ
واصلُشرقاُحتیُوصلُالیُاهلن دُ،وسارُجنوباُحتیُوصلُالیُاحمليطُاهلندیُ،ومنُمثُانکفاُراجعاُبعدُافُملسُ
منُجيشوُالعجزُعنُجماراتوُػُوُيذکرُالطربیُىناُافُاالسکندرُفتحُاهلندُ،والصنیُ،والتبتُ،ودخلُالظلماتُ
دماُيلیُالقطبُالشمالیُػ" ُ
"وحدثُافُقاـُمنُنسلُساسافُفیُبالدُفارسُقائدُحربیُامسوُاردشريُبن ُبابكُيطالبُبدـُ
ابنُعموُداراُاوُداريوسُالذیُقتلُاثناءُحربُاالسکندرُلبالدُفارسُػ" ُ
"حیدثناُالتاريخُانوُقامتُفیُاجلزيرةُالعربيةُمنذُحوالیُُُ ۲۱۱۱سنةُؽُـُمنُجنوهباُالیُمشاهلاُعدةُ
دمالك ُصغريةُ ،تتسع ُاحياناُ ،وتضيق ُاخریُ ،وتستقل ُتارةُ ،وتتبع ُغريىا ُتارة ُاخریُ ،منها ُدملکة ُاملعنينی ُفیُ
اجلنوبُ،مثُدملکةُسباُ،مثُدملکة ُزتري ُػُوُالیُالشماؿُکانتُدملکةُاجلوؼُ،ودملکةتيماءُ،ودملکة ُاالنباطُ،
ودملکةُتدمرُ،وُدملکةُالغساسنة ،والیُالشماؿُالشرقیُکانتُدملکةُاملناذرة ُػُوملُخیلُتاريخُىذهُاملمالكُمنُ
اْلروبُوالغزواتُوماُختللُذلكُوماُيتبعوُمنُويالتُونکباتُػُُ ُ10
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ذالكُالزمافُػ ُ
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وُافُنطالعُفیُمذىبُبدهُالذيُمذىبُشرقيُقدًنُيفُقارةُايشياُُ،ذمدُيفُکتبُىذاُاملذىبُتصورُ
اْلربُواجلنودُالعسکريةُيفُذالکُالزمافُأيضا ُػُقدُوردُيفُکتابُهلمُامسوُ’’بکتيوُدمهاُ‘‘ُيفُدفعتوُثامنةُوُ
اربعنیُ"ُمتبعُمذىبُبودهُ(بکشو)ُالذيُيذىبُألفُيریُجنداُمصفوفاُللحرب ُبدوفُسببُمعقوؿُقدُ
ارتکبُجرماُالُتغفر(بکتية)"۔ُ ىذهُالدفعةُأوُالبندُيشريُالیُأفُتصورُاْلربُاملنظمةُمافُموجودُمنُقبلُيفُ
ذالکُالعصرُماُکافُرمواُسنةُُ۵۱۱ؽُـُػُُ14وقدُوجدناُقبائلُشعبُآريةُاليتُىجمتُعلیُشبوُالقارهُمنُ
عوايلُفارسُرمواُيفُسنةُ۱۵۱۱ؽُـ ُػُوُقدُوردُفیُتاريخُاْلربُالقصريُللکليةُاْلربيةُاجلويةُاالمريکيةُأفُ"ُ
املدةُبنیُُ۴۱۱۱ؽُـُوُُ۲۱۱۱ؽُـُکافُعهدُاساسيُصادؽُيفُترقيةُادارةُوُاٰالتُاْلربُػُوُکتبُفيوُ"ُ
املثلُاالوؿُاملرقوـُللحربُبنیُملکُسومرُوُملکُعيالـُوقعتُفیُُ۲۷۱۱ؽُـُػُُ ُ15

"وحبلوؿُالوقتُالذيُكتبُاإللياذةُ،وحضاراتُالشرؽُاألدىنُكانتُشنُحربُمنظمة ُألكثرُمنُ
ألفيُسنةُ.يفُالقراءةُوالكتابةُاألوىلُتظهرُاْلضاراتُواجليوشُنظمتُألوؿُمرةُيفُوقتُواحدُتقريباُيفُواديافُ
األهنارُمنُهنريُدجلةُوالفراتُويفُواديُالنيلُ.الشعوبُاملتحضرةُمنُهنريُدجلةُوالفراتُ،السومرينیُ،قدُ
غزتُجنوبُبالدُماُبنیُالنهرينُمنُاخلليجُالفارسيُيفُوقتُماُحوايلُُ۳۱۱۱قبلُامليالدُػ"ُ ُ16
ُاالخری ُفقيل ُ" يف ُاأللفية ُالرابعة ُقبل ُامليالد ُاندلعت ُاْلرب ُاألوىلُ
ُاٰف ُننظر ُامثلة ُقدامة ُاْلرب
ٰ
اإلنسانية"ُ.لديناُأقدـُمثاؿُمعروؼُمنُحربُعدوانيةُضدنا"ُ،ويقوؿُكليمنزُريشيلُ.قواتُمنُدوؿُاملدفُيفُ
وقتُمبكرُمنُجنوبُبالدُماُبنیُالنهرينُ،ورمباُمنُأوروؾُ،غزتُمشاالُ،استغرؽُزتوقارُدتلكهاُوألقىُاملنطقةُ
احمليطةُهبا"ُ.وملُيكنُىذاُمناوشاتُصغريةُجتري"ُ،ويقوؿُريشيل"ُ،نرىُمنطقةُقتاؿُواحدة"ُيعَنُاْلطاـُبناءُ
والرمادُوكميةُوذخريةُ .

عاملُاآلثارُاألملاينُمنُاملعهدُالشرقيُيفُجامعةُشيكاغوُ،منذُعاـُُ،۲۱۱۳يفُاستكشاؼُساحةُ
املعركةُماُقبلُالتاريخُيفُالعراؽُ.وحدىاُيفُ"منطقةُ"ُ،املنطقةُاألساسيةُمنُاْلفرياتُ،وجدتُريتشلُوزمالؤهُ
يفُعاـُُُ۲۳۱۱كراتُمنُالطنیُعلىُمساحةُُ ۲۱بنسبةُُ۲۱مًتاُ.ىناؾُمقذوفاتُاملدفعيةُعصورُماُقبلُ
التاريخُ،وعاملُاآلثارُمؤكد"ُ:كافُمنُالصدمةُوالرعبُقبلُُ۵۵۱۱سنة"ُ ُ17.
ُ ملخصُالقوؿُافُتاريخُاالنسافُوُاْلربُسوآءُيفُالقدامةُوُالعتاقةُػُوُقدُکانتُاْلربُجزءُالزميُ
يفُاْلياةُاالنسانيةُوُافُکانتُاْلربُألغراضُاملختلفةُيفُالعهودُوُاالقواـُاملتفاوتةُولکن ُذمدىا ُفيجميعُ
اْلضاراتُاالنسانيةُالقددیةُوُاجلديدةُػ ُ

المبحث الرابع :أهمیة الحرب للمجتمع االنساني :

إف ُاْلرب ُظاىرة ُإنسانية ُقددیة ُقِ َدـ ُاإلنساف ُعلى ُظهر ُاألرض ُُ ،فمنذ ُوجد ُاإلنساف ُوىو ُيصارعُ

وحیاربُُ،ولقدُنشأتُاْلربُكعالقةُمنُالعالقاتُاالجتماعيةُاْلتميةُُ،ألفُاالحتكاؾُبنیُالبشرُالبدُوأفُ
لقدُجبلُاإلنسافُعلىُغريزةُالتملُّكُاليتُتدعوهُإىلُالتشبثُمباُدیلكوُُ،حيثُإفُ
يولّدُصداماً ُ
ُمنُنوعُماُُ،و ُ
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ىذهُالغريزةُىيُاليتُحتفظُعليوُالبقاءُيفُاْلياةُ،وىيُبالتايلُاليتُتتولدُعنهاُغريزةُاملقاتلةُيفُأبسطُصورىاُ؛ُ
دفاعاًُعنُحقوُيفُاالستمرارُواْلياةُ،وقدُُتتطورُاحتياجاتُاإلنسافُمتطلباتُحياتوُُ،فالُيقاتلُطلباًُللقوتُ

أوُدفاعاًُفقطُُ،وإَّناُيقاتلُطلباًُللحريةُُ،ورفعاًُللظلمُواسًتداداُللكرامةُػ ُ

النقطةُاالولیُلقانوفُالذيُبَنُعليوُالتمدفُاالنساينُىيُاحًتاـُالنفسُوُالدـُاالنساين ُػُُ18کماُوردُ
يفُالقراٰف] ِمن ُأَج ِل ُ َذلِك ُ َكتبػنَاُعلَ ُ ِ ِ ِ
ُاأل َْر ِ
ُم ْن ُقَػتَل ُنَػ ْفساُبِغَ ِْري ُنَػ ْف ٍ
ض ُفَ َكأَََّّنَاُقَػتَ َلُ
س ُأ َْو ُفَ َس ٍاد ُِيف ْ
َ َْ َ
ْ ْ
يل ُأَنَّوُ َ َ ً
ىُبََن ُإ ْسَرائ َ
19
ُرتيعاُومنُأَحياىاُفَ َكأَََّّنَاُأَحياُالنَّاس َِ
الن ِ
ٰ
ُحَّرَـُاللَُّوُُإَِّالُ
َّاس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ
سُالَِّيت َ
َ
َ
ُرت ًيعا[ ُوُقيلُأيضاُيفُالقراف] َوَالُتَػ ْقتُػلُواُالنَّػ ْف َ
20
اْلَ ُِّق[ ُػُ ُ
بِ ْ
ولکنُالُتستفيدُالنفسُمنُىذاُالتحفظُأوُالتقدسُعلیُکلُحاؿ ُػُبلُىوُمشروطُبشرطُ"ُبغريُ
نفسُأوُفساديفُاالرض"ُيفُا ٰاليةُاالولیُوُ"ُاالُباْلقُ"ُيفُااليةُاالخریُ۔حرمةُالنفسُتکوفُباقيةُالیُماُماُ
ثبتُعليهاُاْلقُوکانتُيفُحدودُجائزة ُػُُوُافُتتجاوزُاْلدودُوُتفسدُيفُاالرضُوُهتجمُعلیُاالنفسُ
االخریُ۔ُ فتفقدُحقُاْلياةُوُتزوؿُحرمةُدمهاُالیُحلتوُػُوُتکوفُموتُالنفسُالظاملةُحاجةُاليتُالُبدُمهناُ
21
ِ
ِ ِ
ِ
ص ِ
اص َحیَاةٌ یَا أُولِي
ْلياةُاالنسانية ُػُکماُقيلُيفُالقرُاٰف] َوالْف ْت نَةُ أَ َش ُّد م َن الْ َق ْت ِل[ ُُوُقيل] َولَ ُك ْم في الْق َ
ْاْلَلْبَ ِ
اب[ُ22ػ ُ
الناسُيکوفُعلیُالطبائعُالشتیُػُنریُمنهمُالذينُقاسيةُقلوهبمُالُيشفقوفُوُالُيرزتوفُعلیُالناسُوُ
اخللق ُػُيرجحوفُمنافعهمُوُاغراضهمُاملاديةُعلیُرتيعُمشاعرُالناس ُػُالُيزالوفُيفُحصوؿُمطامعهمُلوُکافُ
علیُذتنُامنُاجملتمعُأوُحياةُاالنفسُأوُعلیُايُذتنُػُوُنریُمنهمُالذينُيريدوفُأفُالُيؤملوفُاحداُقطُفکراُ
أوُجسماُوُيؤثروفُاٰخرينُعلیُانفسهم ُػُاالولوفُفیُالذکرُيستغللوفُا ٰالخرينُکثريا ُػُبلُنراىمُيظلموفُيفُ
املعامالتُبنی ُالناس ُػُفلکفُايديُىکذاُالناسُبالشدةُمهمُجداُلالمنُوالسالمةُيفُاجملتمعُالبشري ُػُکماُ
23
ض لَ َفس َد ِ
قاؿُاهللُعزُوُجلُيفُالقراٰفُ]ول َْوَال َدفْ ُع اللَّ ِه النَّاس بَ ْع َ ِ
ض ُ[ ُػُفليکنُموسیُ
ت ْاْل َْر ُ
َ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
لکلُفرعوفُوُاالُماُکافُدیکنُللشرفاءُأفُيعيشوفُيفُاالرضُيفُأيُزمافُػُ ُ
ىنالكُمذاىبُقددیةُخمتلفةُيفُالتاريخُاالنساينُتعرؼُلعدـُجوازُاْلربُفيها ُػُکماُقيلُيفُتعليمُ
البوذيةُافُقتلُذیُحياةُعمداُامث ُػُاملثلُاالعلیُامنُليستُاْلربُفليسعیُاملؤمنُلو ُػُوقيلُيفُاملسيحيةُمنُ
حیق ُالرزتة ُاملبلغوف ُلالمن ُوالمثريوف ُاْلربُ ،من ُحیملوف ُالسيف ُىم ُيقتلوف ُبالسيفُ ،اْلرب ُصراطُ
الدمار،واالمنُصراطُالسرورُواالزدىار ُػُوُقيلُيفُاهلندوسيةُافُايالـُحيُامث ُػُالکيسُمنُجیتنبُالنزاعُوُ
يعيشُباالمنُ،املثلُاالعلیُعلیُاالرضُامنُليستُحربُفالُحیسبُاحدُافُيزيدُقوتوُباْلرب ُػُ 24لکنُ

ذمدىاُمضطرةُالیُاعًتاؼُاْلقيقةُافُاْلربُالُبدُمنوُيفُالنهايةُػُکماُکتبُالشيخُاملودوديُرزتوُاهللُيفُکتابوُ
الشهريُ"ُاجلهادُيفُاالسالـُ"ُباللغةُاالرديةُتررتتوُکماُياتیُ"ُالُجتيزىاُ(اْلرب)ُأىنساُللمذىبُالبوذيةُولکنُ
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ىيُمضطرةُالیُتفريقُيفُهبکشوُوُکرىستیُوُبعدُختصيصُالنجات(نرواف)ُلشرذمةُُ،ترکتُرتيعُبقيةُالدنياُ
خليارُکرىستُدىرـُبعدُبعضُالنصائحُاالخالقيةُُ،فيوُسياسةُُ،تعذيرُواْلربُرتيعا ُػُىکذاُبوجودُالتحرًنُ
الکليُللحربُيفُاملسيحيةُىيُمضطرةُالیُاْلربُيفُالنهايةُوُاذاُما ُکافُدیکنُهلاُالتحمل ُعلیُمظاملُ
اململکةُالروميةُُ،بدأتُاْلربُاليتُجاوزتُحدُسفکُالدـُالضروريُطويالُبعدُتسلطُاململکةُبنفسهاُيفُ
(اْلرب)ُ
ُ
النهاية ُػُاقًتحُالفالسفةُاآلخرينُعقيدهُ’اىنساُبرمودىرماُ‘ُيفُاملذىبُاهلنديُوُاقروُ’جيوُىتيا‘ُ
کذنبُعظيمُ۔ُولکنُاذاُاستفتیُمنُ’منو‘ُ مقننُذالکُالعهدُُ،افُاحدُيطيلُيدهُالیُنسائناُوُينزعُمالناُوُ
يهنیُمذىبناُفماُذاُنفعل؟ُفاجابُ’ُفلتقتلُىکذاُاجلائرُعامةُوُافُکافُىومرشدُديَنُأوُعاملُبرمهنُُ،شيخُ
أوُشابُػُ ُ25
فقدُنریُيفُضوءُىؤالءُاْلقائقُافُاْلربُافُکانتُعالمةُالشرُوُالفسادُوىيُتلدُىالؾُاالنفسُ
ودمارُاألماكنُيفُناحيةُوُىيُمهمةُجداُأيضاُللسالمةُوُالالمنُيفُاجملتمعُاالنساينُعلیُجانبُاالخری۔ُ
اْلربُيفُصورةُاجلهادُيفُسبيلُاهللُتریُمهمةُجداُيفُبعضُاالحواؿُالقتالعُالشرُوُالظلمُوالکنُذمدىاُامرُ
حمتوـ ُالصالح ُاجملتمع ُاالنسانی ُاحياناُ ،اذا ُتنتشر ُالظلم ُوالفساد ُللظاملنی ُاملفسدين ُفی ُاجملتمع ُالبشريُ
فتحسبُاْلربُأهناُالُبدُمنهاُػ
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