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كَ  لَِقيَت  َوإَِذا يَّتَُهنَّ  ،- ِخََلل   َأوْ  - ِخَصال   َثََلِث  إِلَى َفاْدُعُهمْ  الُمْشرِكِيَن؛ ِمنَ  َعُدوَّ
 ،ِمنُْهمْ  َفاْقبَْل  َأَجابُوَك؛ َما َفأَ

  َعنُْهْم. َوُكفَّ 

  ِمنُْهْم. َفاْقبَْل  َأَجابُوَك؛ َفإِنْ  اإِلْسََلِم، إِلَى ْدُعُهمْ ٱ ُثمَّ 

لِ  إِلَى ْدُعُهمْ ٱ ُثمَّ  ُهمْ  َوَأْخبِْرُهمْ  الُمَهاِجرِيَن، َدارِ  إِلَى َداِرِهمْ  ِمنْ  التََّحوُّ  لِْلُمَهاِجريَن، َما َفَلُهمْ  َذلَِك؛ َفَعُلوا إِنْ  َأنَّ

  الُمَهاِجرِيَن. َعَلى َما َوَعَليِْهمْ 

لُوا َأنْ  َأبَْوا َفإِنْ  ُهمْ  َفأَْخبِْرُهمْ  ِمنَْها؛ َيتََحوَّ  لَِّذيا َتَعالَى اَّللِ  ُحْكمُ  َعَليِْهمْ  َيْجرِي الُمْسِلِميَن، َكأَْعَراِب  َيُكوُنونَ  َأنَّ

 الُمْسِلِميَن. َمعَ  ُيَجاِهُدوا َأنْ  إِلَّ  َشْيٌء؛ َوالَفْيءِ  الَغنِيَمةِ  فِي لَُهمْ  َيُكونُ  َوَل  الُمْؤِمنِيَن، َعَلى َيْجرِي

  َعنُْهْم. َوُكفَّ  ِمنُْهْم، َفاْقبَْل  َأَجابُوَك؛ ُهمْ  َفإِنْ  الِجْزَيَة؛ َفاْسأَلُْهمْ  َأبَْوا؛ ُهمْ  َفإِنْ 

  .َوَقاتِْلُهمْ  بِاَّللِ  فاْستَِعنْ  َأبَْوا؛ ُهمْ  َفإِنْ 

  (1)الشَّْرُح:

كَ  لَِقيَت  َوإَِذا)ِحديث:ِيف :ِقَالَِِالرَِّحيم،ِالرَّْْحَنِِِللاِِِِبْسمِِ  َأوْ  - ِخَصال   َثََلِث  إِلَى َفاْدُعُهمْ  الُمْشرِكِيَن؛ ِمنَ  َعُدوَّ

 َثََلِث  إِلَى َفاْدُعُهمْ )ِذلك،ِحكمِوسيأيتِقتاهلمِقبلِيفعلهاِأنِاملسلمنيِجيشِعلىِأمورِثالثةِهناِِيذكرِ،(- ِخََلل  

يَّتَُهنَّ  ،- ِخََلل   َأوْ  - ِخَصال  
 ُهمْ ْدعُ ٱ ُثمَّ )ِقال:ِدعوهتمِماِمنهمِقبلٱِأي:ِ(َعنُْهمْ  َوُكفَّ  ِمنُْهْم، َفاْقبَْل  َأَجابُوَك؛ َما َفأَ

َهاَِأَجابُوكَِِفَأَي َّتُ َها»ِوإمناِ،(ُثمَّ )ِكلمةِِغريِمن (2)داودِأيبِسننِويفِ(اإِلْسََلمِ  إِلَى ُهْم،َِبلِْفَاق ِِِْإلَي ْ ُهمُِِفَِّوَكُِِِمن ْ ِِإَلِِْدُعُهمِْٱِ:َعن ْ

ْساَلمِِ  الثالث:ِاخلصالِوهذهِ،«اْْلِ

ِِلإلسالم.ِالدعوةِاألوىل: اخلصلة
ِاجلزية.ِ:-ِاْلسالمِيقبلواِملِإذا - الثانية واخلصلة
ِِالقتال.ِهيِالثالثة: واخلصلة

ِِاحلديثِهذاِيفِ،(اإِلْسََلمِ  إِلَى ْدُعُهمْ ٱ ُثمَّ )ِهنا:ِِوقال ِاْلسالم.ِلإِيُدعواِأنِجيبِالقتالِقبلِأنهِملسو هيلع هللا ىلصِالنيبِبنيَّ

ِغفلة.ِيفِيعن:ِ(3)ونَِارِ غَِِمِْهُِوَِِاْلُمْصطَِلقَِِِبِنِِىلَِعَِِارَِغََِأِِملسو هيلع هللا ىلصِالنيبِألنِاْلسالم؛ِإلِيُدعواِأنِجيبِالِأنهِالثاين: والقول

                                                
ِه05/03/1439ِِاخلميسِيومِدرسِ(1)
ِ(.22978)ِ–ِ"مث"ِكلمةِِغريِمنِ–ِأْحدِعندِوكذاِ(،2612)ِداودِأيبِسننِنظرٱِ(2)

ِ.ِعمرِٱبنِعنِ(2541)ِالبخاريِأخرجهِِ(3)



ِابْلسالمِسمعوايِملِوإذِابلقتال،ِباغتهمُيِِأنِلإلمامِفيجوزِاْلسالمِمسعواِكانواِِإنِأهنمِهوِ؛التفصيلِالثالث: والقول
ِإليه.ِفُيدعون

ِحتتهاِأسلمواِنإِاليتِاخلصلةِوهذهِ،إسالمهمِمنهمِقبلٱِيعن:ِ(ِمنُْهمْ  َفاْقبَْل )ِاْلسالم،ِيفِدخلواِيعن:ِ(َأَجابُوكَ  َفإِنْ )
ِِأمران:
ِ.ابهلجرةِاألمرِاألول: األمر

ِيهاجروا.ِملِإذا الثاين: واألمر
لِ  إِلَى ْدُعُهمْ ٱ ُثمَّ )ِ:ِقالِقال:ِ؛-ِجرةاهلِوهوِ-ِاألولِاألمر  َدارِ  إِلَى)ِشرك،ِدارِألهناِ(؛َداِرِهمْ  ِمنْ  التََّحوُّ

ِاْلسالمِنتشارٱِوبعدِواجبة،ِاملدينةِإلِاهلجرةِفكانتِاملدينة،ِسوىِإسالميِبلدِيوجدِالِذاكِإذِِْوكانِ(الُمَهاِجرِينَ 

ِومؤازرةِهلمِجيًعاتشِفأخِبْهمِاملسلمني،ِبالدِإلِهاجرواِإنِيعن:ِ(َوَأْخبِْرُهمْ )ِإليه،ِاهلجرةِجتبِإسالمِفيهِبلدِفأي

ُهمْ )ِهلم  َعَلى َما َوَعَليِْهمْ )ِ،ذلكِوحنوِالفيءِومنِالغنيمةِمنِأي:ِ(لِْلُمَهاِجرينَ  َما َفَلُهمْ  َذلَِك؛ َفَعُلوا إِنْ  َأنَّ

ِِذلك.ِوحنوِكاةوالزِِوالصالةِاجلهادِمنِاألحكامِمنِ(الُمَهاِجرِينَ 

لُوا َأنْ  َأبَْوا َفإِنْ )ِقال:ِيهاجرواِملِإذاِالثاين:ِاألمر ُهمْ  َفأَْخبِْرُهمْ  ِمنَْها؛ َيتََحوَّ  الُمْسِلِميَن، َكأَْعَراِب  َيُكوُنونَ  َأنَّ

ِشملهميِالِأهنمِاملسلمنيِأعرابِعلىِجيريِوالذيِ،(الُمْؤِمنِينَ  َعَلى َيْجرِي الَِّذي َتَعالَى اَّللِ  ُحْكمُ  َعَليِْهمْ  َيْجرِي
ِوالزكاةِةالصالِمنِاملؤمننيِأحكامِعلىِجيريِماِعليهمِجيريِهجرهتمِعدمِومعِ،الغنيمةِمنِوكذلكِالفيءِمنِمُِسِْالقَِ

ِ(الُمْسِلِمينَ  َمعَ  اِهُدواُيَج  َأنْ  إِلَّ  َشْيٌء؛ َوالَفْيءِ  الَغنِيَمةِ  فِي لَُهمْ  َيُكونُ  َوَل )ِذلك:ِأتكيدِمثِذلك،ِوحنوِوالصوم
ِاملسلمنيِمعِتلواوقاِيهاجرواِملِوإذاِاملسلمني،ِمعِيقاتلواِملِإذاِشيءِوالغنيمةِالفيءِمنِهلمِفليسِيهاجرواِملِإذاِيعن:

ِوالغنيمة.ِالفيءِهلم
ِيدفعهِماِهيِ:واجلزيةِ(الِجْزَيةَ  مْ َفاْسأَلْهُ  َأبَْوا؛ ُهمْ  َفإِنْ )ِقال:ِلذلكِاجلزية؛ِدفعِاْلمامِعليهمِيعرضِالثانية:ِاخلصلةِمث

ِودفعواِ(ابُوكَ َأَج  ُهمْ  َفإِنْ )ِوذراريهم،ِأمواهلمِوتعصمِؤذواُيِِوالِقتلواُيِِفالِهلم،ِاملسلمنيِْحايةِمقابلِللمسلمنيِالذمي

 ِتقاتلهم.ِفالِ(َعنُْهمْ  َوُكفَّ )ِاجلزية،ِ(ِمنُْهمْ  َفاْقبَْل )ِاجلزية،

ِمنِاحلكمةِأنِلىعِفدلِ(َوَقاتِْلُهمْ  بِاَّللِ  فاْستَِعنْ )ِاجلزيةِدفعِيعنِ(َأبَْوا ُهمْ  َفإِنْ )ِقال:ِالقتالِوهيِالثالثة:ِاخلصلة
ِيسلمون،ِلهملعِاجلزية؛ِمنهمِأنخذِأبواِوإنِنقاتلهم،ِالِأسلمواِفإنِاْلسالم،ِنشرِهوِوإمناِالقتالِحبِالِاجلهادِمشروعية

ِالثالث.ِاخلصالِهذهِفيهِكانتِِلذلكِم؛اْلسالِدعوةِلنشرِمشروعِ ِاجلهادِأنِعلىِفدلَِّ
 .أمجعنيِوصحبهِآله،ِوعلىِحممد،ِعلىِللاِوصلىِأعلم،ِوللا
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