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 القتمال يف سبيل اهلل تعماىل  والعرشون :ماس  احلديث اخل

يِّ  *  ◙ َعْن َأِبي ُسوَسى اْْلَْشَعري
ي
} َسْن َقماَتَل ليَتُكوَن        : ♀َقماَل : َقماَل َرُسوُل اَّلله

 
ي
َمُة اَّلله

 م ُستهَق ع َعَلْي ي  َكلي
ي
 َسبييلي اَّلله

َ  اْلُعْلَيما َهُوَو يفي   يي

َصمارع َوَلْقُظُ  َعْن َأِبي ُسوَسى
يثي ُينمَا اْختي لنهبي ِّ  ◙ َويفي احْلَدي

ٌّ لي ِبي  ♀َأنهُ  } َقماَل َأْعَرا

ُجُل  ْكري َوالره لذِّ
ُجُل ُيَقماتيُل لي ْلَمْغنَمي َوالره

ُجُل ُيَقماتيُل لي  ؟ َقماَل : َسْن َقماَتَل  الره
ي
 َسبييلي اَّلله

ى َسَكماُنُ  َهَمْن يفي ُُيَ
ُيَقماتيُل لي

يَث    1م احْلَدي

 يي 
ي
َمُة اَّلله

َْن َقماَتَل ليَتُكوَن َكلي
ي
 ُيْكَتُب َأْجُرُه ِل

ي
 َسبييلي اَّلله

َتماَل يفي يُث َدلييلع َعََل َأنه اْلقي َ  اْلُعْلَيما َوَسْقُووُسُ  َواحْلَدي

 َأنه سَ 
ي
 َسبييلي اَّلله

هي اخْلَْصَلةي َهَلْيَ  يفي طي ، ْن َخََل َعْن َيذي ْ ْن َسْقُوومي الرشه
يََم إَذا اْنَضمه ، َوُيَو سي

َوَيْبَقى اْلَكََلُم هي

َيما   َأْو ََل   َوُيَو اِْلَْغنَُم َسَثَلا ، إَلْيَوما َقْصُد َغُْيي
ي
 َسبييلي اَّلله

 َيْل ُيَو يفي

يُّ  ََبي  َتَعماىَل ََلْ َيُضه َقماَل الطه
ي
 اَّلله
دي إْعََلَء َكليَمةي ُ  إَذا َكماَن َأْصُل اِْلَْقصي ْمن : إنه هي ضي ْن َغُْيي ،  ماا َسما َحَصَل سي

 َسَع َقْصدي الته 
ي
 َسبييلي اَّلله

ُل َأنهُ  ََل ََيُْرُج َعْن َكْوني ي يفي يُث ََيَْتمي
يكي َوبيَذليَك َقماَل اْْلُْمُووُر َواحْلَدي َنهُ  َقْد َقماَتَل رْشي ْلي

َ  اْلُعْلَيما ، َوَيَتَأيهُد بيَقْولي ي َتَعماىَل : } َلْيَ  َعَلْيُكمْ 
 يي
ي
َمُة اَّلله

ُكْم م َهإينه  ُجنمَاحع َأْن َتْبَتُغوا َهْضَلا  ليَتُكوَن َكلي ْن َربِّ
سي

هي ؛ َهَعََل يَ  يَلَة احْلَجِّ َهَكَذليَك يفي َغُْيي
ُث َعََل اْلقيْعلي ، َهإيْن َكماَن ُيَو إْعََلَء َذليَك ََل ُينمَايفي َهضي َذا اْلُعْمَدُة اْلَبماعي

 ََلْ َيُضه 
ي
 اَّلله
ْمنَكليَمةي يثي َواْْلَيةي َأنهُ  ََل  ماا ُه َسما اْنَضماَف إَليْ ي ضي ُر احْلَدي َوَبقيَ  اْلَكََلُم هييََم إَذا اْسَتَوى اْلَقْصَداني َهَظمايي

يثي َأِبي ُأَسماَسَة َيُضه إَله َأنهُ  َأْخ  ْن َحدي  ُّ سي
بيإيْسنمَاٍد َجيٍِّد َقماَل } َجماَء َرُجلع َهَقماَل َيما  ◙َرَج َأبُو َداُود َوالنهَسمائي

 
ي
ْكَر ، َسما َلُ  ؟ َقماَل ََل  يْت َرُجَلا ، َأَرأَ  2َرُسوَل اَّلله ُ  اْْلَْجَر َوالذِّ َء َلُ  َهَأَعماَدَيما َثََلثَغَزا َيْلَتمي لُّ َذليَك ، كُ  ماا ََشْ

                                                           

سن  هيوما القماسدَ  : " هي  دليل عَل إبداء العلل الواردة للعمارف هبما ليبيَ  1/149يف هبجة النقوس ♫ قمال ابن أِب مجرة  1

َ بعد ، الصمالح  ذلك وجوه القتمال الت  كمان العرب عمادةا يقماتلون ْلنه يذا اْلعراِب قمال أوَلا سما القتمال يف سبيل اهلل ، ثم بيه

 وما"  يعل

، دار الكتب العلمية ،  149 – 1/148يف هبجة النقوس وحتليوما بمعرهة سماهلما وسما عليوما ♫ قمال ابن أِب مجرة  2

داة اِلسئول م : " قول  ) يما رسوَل اهلل ( هي  دليل عَل أنه سن اْلدبي والسنهةي تقدسة سنما2007ـه 1428،  2بُيوت ، ط/

 ♥ "   بأعَل أسَمئ  عَل احلماجة ، ْلن  قمال أوَلا قبل أن يذكَر حماجت  يما رسوَل اهلل ، ورسوُل اهلل  أعَل أسَمئ  



  َيُقوُل 
ي
َء َلُ  ُثمه َقماَل َرُسوُل اَّلله ْن اْلَعمَ ♀ََل ََشْ َ َتَعماىَل ََل َيْقَبُل سي  ماا لي إَله َسما َكماَن َخماليصإنه اَّلله

َ  بي ي َوْجُوُ  م   َواْبُتغي

َثماني اْْلَْجُر وَ  ُقْلت ( َهَيُكوُن َيَذا َدلييَلا  ) ْكُر َسَثَلا َبَطَل اْْلَْجُر َعََل َأنهُ  إَذا اْسَتَوى اْلَبماعي َوَلَعله ُبْطََلَنُ  ، الذِّ

ْكري  يهةي َطَلبي الذِّ
ُُصوصي  ، ُينمَا خلي

ي
َيماء لرِّ

َنهُ  اْنَقَلَب َعَمُلُ  لي ََلفي َطَلبي اِْلَْغنَمي ، ْلي ُكُ  بيخي ما ُيَشماري َ
ي
َيماُء ُسْبطيلع ِل ، َوالرِّ

َوماَد  ُ  ََل ُينمَايفي اْْلي ُ  َبْل إ، َهإينه  َكماَن َلُ  َأْجرع َهإينه
ْنتيَقماَع بي ي َعََل الطهماَعةي كيَي َواَلي َذا َقَصَد بيَأْخذي اِْلَْغنَمي إَغماَظَة اِْلرُْشي

ْن َعُدو  َنْيَلا َتَعماىَل َيُقوُل : } َوََل 
حع م   َينمَاُلوَن سي

ُد النه ، إَله ُكتيَب هَلُْم بي ي َعَملع َصمالي ْأذُ َواِْلَُرا عْيُل اِْلَ  ََشْ
   ماا وُن هيي ي

َتمالي َدلييلع َعََل َأنهُ  ََل ُينمَايفي َقْصُد اِْلَْغنَمي  } َسْن َقَتَل َقتييَلا  ♀َويفي َقْولي ي  َهَلُ  َسَلُبُ  م َقْبَل اْلقي

كيَي  ُع يفي قيَتمالي اِْلرُْشي ماسي َد السه َيْجَتوي
َتماَل َبْل َسما َقماَلُ  إَله لي   اْلقي

يِّ   اْلُبَخماري
يثي َأِبي ُيَرْيَرَة  َويفي ْن َحدي  ◙ سي

ي
َْن  ♀َقماَل َقماَل َرُسوُل اَّلله

ي
ُ ِل } اْنَتَدَب اَّلله

ْن َأْجٍر َأْو َغني  َعُ  بيََم َنماَل سي ي ع بيَرُسوِلي َأْن ُأْرجي ُجُ  إَله إيََمنع ِبي َوَتْصدي َلُ  اْْلَنهَة َخَرَج يفي َسبييلي ي ََل َُيْري يَمٍة َأْو ُأْدخي

ْخَبمام َوََل  ي ْْ  النِّيهةي إْذ ا
يكي ِي َترْشي هي َدلييلع َعََل َجَوا ُد  ماا ُر بي ي َيْقَتِضي َذليَك َغماليب ََيَْقى َأنه اْْلَْخَبماَر َيذي ُ  َيْقصي ؛ ُثمه إنه

 
ي
ْم َكََم } َخَرَج َرُسوُل اَّلله

ي هلي دي ََنْبي َأْسَوا َُجره
ي
كيَي ِل ُيي  بيَمْن َسَعُ  يفي ُغَزاةي  ♀اِْلرُْشي َْخذي عي َبْدٍر ْلي

 
ي
 اَّلله
 َكليَمةي

ي
ْن إْعََلء َ  اْلُعْلَيما َبْل َذليَك سي  يي

ي
َمُة اَّلله

كيَي م ، َوََل ُينمَايفي َذليَك َأْن َتُكوَن َكلي ُ اِْلرُْشي ُيْم اَّلله  َتَعماىَل ؛ َوَأَقره

وَن َأنه َغُْيَ  َك َبْل َقماَل َتَعماىَل : } َوَتَودُّ
ُوْم بيَذليَك َسَع َأنه َتَعماىَل َعََل َذلي  َتُكوُن َلُكْم م َوََلْ َيُذسه

ْوَكةي يفي َيَذا   َذاتي الشه

ْخَبماري إْخَبمار ي ْْ كيَي َوَأْخذُ  اا ا  َيْدُخُل هيي ي إَخماَهُة اِْلرُْشي
ي
 اَّلله
َتمالي َهإيْعََلُء َكليَمةي ْم ليْلََملي ُدوَن اْلقي تيوي يْم هَلُْم بيَمَحبه هلي  َأْسَوا

هي َوَقطْ  ْم َوَنْحوي يي   ُع َأْشَجماري

يُث َأِبي ُيَرْيَرَة  ما َحدي َوماَد يفي َسبييلي ◙ َوَأسه يُد اْْلي  َرُجلع ُيري
ي
نَْد َأِبي َداُود } َأنه َرُجَلا َقماَل َيما َرُسوَل اَّلله

 عي

 َوُيَو َيْبَتغي  َعَرض
ي
ْنَيما َهَقماَل : ََل َأْجرَ  ماا اَّلله ْن الدُّ َم  ماا ْي ي َثََلثَلُ  َهَأَعماَد َعلَ  سي ُكلُّ َذليَك َيُقوُل ََل َأْجَر َلُ  م َهَكَأنهُ  َهوي

وَ  ♀ يُك اْْلي ُ  َقْد َكماَن َترْشي ْنَيما َهَأَجماَبُ  بيََم َأَجماَب َوإيَله َهإينه ْن الدُّ َل ُيَو اْلَعَرُض سي مادي بيَطَلبي َأنه احْلمَاسي

ا اْلَغنييَمةي َأْسر َحماَبةي  ماا َسْعُروه ا  الصه
 ْبَن َجْحشٍ  يفي

ي
يٍح َأنه َعْبَد اَّلله

 ُّ بيإيْسنمَاٍد َصحي
ُ  َأْخَرَج احْلمَاكيُم َواْلَبْيَوقي  َهإينه

ْقني  َرُجَلا َيْوَم ُأُحٍد َقماَل : اللهوُ  ◙ ُِ يد مه ُاْر َْبَ َحتهى َأْقُتَلُ   اا َشدي  الصه
ْقني  َعَلْي ي ُِ   ، ُثمه ُاْر

ُأَقماتيُلُ  َوُيَقماتيُلني

 َسَلَبُ    َوآُخذَ 



نْ  ْن الدُّ َومادي َكماَن َأْسرَهَوَذا َيُدلُّ َعََل َأنه َطَلَب اْلَعَرضي سي ا َيما َسَع اْْلي َ  ماا َسْعُلوس ا  َهيَْدُعوَن اَّلله
َحماَبةي لصه

ُه لي ُِ َجَوا

  3بينَْيلي ي 

 

 

 

 

 

 سن آداب القتمال يف سبيل اهلل تعماىل احلديث السمادس والعرشون : 

 ▲  ني ُبَرْيَدَة َعْن َأبيي ي َعْن َعمائيَشَة َعْن ُسَلْيََمَن بْ *
ي
َر  ♀َقماَلْت : } َكماَن َرُسوُل اَّلله إَذا َأسه

ُي  ، َوبيَمْن سَ  اا َأسي
ي
 بيَتْقَوى اَّلله

تي ي  َخماصه
ٍة ، َأْوَصماُه يفي يه َي َخُْي َعََل َجيٍْش َأْو ََسي ْن اِْلُْسليمي    اا َعُ  سي

ُروا ، ُثمه َقماَل : ُاْغُزوا َعََل اْس   ، ُاْغُزوا ، َوََل َتُغلُّوا َوََل َتْغدي
ي
ُلوا َسْن َكَقَر بيمَاَّلله

 ، َقماتي
ي
 َسبييلي اَّلله

 ، يفي
ي
مي اَّلله

َصماٍل ، َهَأيهُتُونه  َوََل ُُتَثُِّلوا ، َوََل َتْقُتُلوا َولييداا 
كيَي َهماْدُعُوْم إىَل َثََلثي خي ْن اِْلرُْشي ك سي يت َعُدوه

َأَجماُبوك  ، َوإيَذا َلقي

نُْوْم ، ُثمه ُاْدعُ 
ْسََلمي َهإيْن َأَجماُبوك َهماْقَبْل سي ي ْْ نُْوْم َوُكفه َعنُْوْم : ُاْدُعُوْم إىَل ا ْن إَلْيَوما َهماْقَبْل سي لي سي ُوْم إىَل التهَحوُّ

ُْم َيُكوُنونَ  ُيْم بيَأَنه ْ ْن َأبَْوا َهَأْخَبي
يَن َهإي ري ْم إىَل َداري اِْلَُوماجي يي َي ، َوََل َيُكوُن هَلُْم يفي اْلَغنييَمةي  َداري َكَأْعَرابي اِْلُْسليمي

ْزَيَة ، َهإيْن ُيْم أَ  َي ، َهإيْن ُيْم َأبَْوا َهماْسَأْلُوْم اْْلي ُدوا َسَع اِْلُْسليمي ءع إَله َأْن ُُيَمايي  ََشْ
ي
نُْوْم ، َواْلَقْ ء َجماُبوك َهماْقَبْل سي

ْن َعَليْ   َتَعماىَل َوَقماتيْلُوْم  َهإيْن َأبَْوا َهماْسَتعي
ي
ْم بيمَاَّلله  وي

                                                           

يُّ  3 َة إَذا َسليُموا وَ ه ":  13/54َشح سسلم يفي ♫ َقماَل النهَووي ُه َأنه َسْعنمَاُه َأنه اْلُغَزا ُِ َغُْيُ ي ََل َُيُو
ذي َواُب اله َغنيُموا مالصه

َ  يفي ُسَقما َم َوََلْ َيْغنَْم ، َوَأنه اْلَغنييَمَة يي
 َسْن ََلْ َيْسَلْم ، َأْو َسلي

ْن َأْجري َذا َحَصَلْت َيُكوُن َأْجُرُيْم َأَقله سي ْم َهإي يي ْن َأْجري َغْزوي  سي
ٍ
َبَلةي ُجْزء

تِّبي َعََل ا ْم اِْلََُتَ
يي ُلوا ُثُلَثْ  َأْجري يَحةي هَلُْم َهَقْد َتَعجه حي  الصه

هيُ  ليْْلََحمادييثي ْن مُجَْلةي اْْلَْجري ، َوَيَذا ُيَوا هي اْلَغنييَمُة سي ْلَغْزوي ، َوَتُكوُن َيذي

هي  ْن َأْجري نهما َسْن َسماَت ، َوََلْ َيْأُكْل سي َحماَبةي َكَقْولي ي } سي  َعْن الصه
نهما َسْن َأيْنََعْت َلُ  َثَمَرتُ  اِْلَْشُووَرةي نييوَ َشْيئاما ، َوسي  "   ماُ  َهُوَو ََيَْدهُبمَا م َأْي َُيْ



ْن ا َة َنبييِّ ي َهََل َتْقَعْل َوَلكي سه
 َوذي
ي
َة اَّلله سه

ْصٍن َهَأَراُدوا َأْن ََتَْعَل هَلُْم ذي ت َأْيَل حي َتك ، َوإيَذا َحماََصْ سه
ْجَعْل هَلُْم ذي

رُ  قي ْن َأْن ُُتْ ُروا ذيََمَُكْم َأْيَوُن سي  َهََل َتْقَعْل ، َبْل َهإينهُكْم إْن ُُتْقي
ي
هَلُْم َعََل ُحْكمي اَّلله  ، َوإيَذا َأَراُدوَك َأْن ُتنْزي

ي
َة اَّلله سه

وا ذي

مع 
 َتَعماىَل َأْم ََل م َأْخَرَجُ  ُسْسلي

ي
ْم ُحْكَم اَّلله يوي

يُب هي ي : َأتُصي ك َهإينهك ََل َتْدري   4 َعََل ُحْكمي

مائيرُ اْلَ ) ُيْم ْيٍش ( ُيْم اْْلُنُْد َأْو السه َيما  -وَن إىَل احْلَْربي َأْو َغُْيُ   يفي ُنْسَخٍة ََل َغُْيي

ُع إَليْ 
ُُي َعََل اْلَعُدوِّ َوَتْرجي

نُْ  ُتغي ُرُج سي ْن اْْلَْيشي َُتْ ْطَعُة سي َ  اْلقي ٍة ( يي يه   5 ) َأْو ََسي

  6ماا اِْلَْغنَمي ُسْطَلقَيماَنُة يفي َواْلُغُلوُل اخْلي ، َوََل َتُغلُّوا م بيماْلَغْيي اِْلُْعَجَمةي )

ُروا ( ال ،  ) َوََل َتْغدي   بكرسي الده
ي
دُّ اْلَوَهماء   7اْلَغْدُر ضي

ْن اِْلُْثَلةي ، ُيَقماُل َسثهَل بيماْلَقتييلي إَذا َقَطَع َأنَْقُ  َأْو ُأُذَنُ  َأْو َسَذاكيَُيُه أَ  هي ي ) َوََل ُُتَثُِّلوا ( سي ْن َأْطَرا   8ْو َشْيئاما سي

                                                           

عمر بن عبد العزيز كتب إىل    بلغ  أنه سمالك أنه : " عن  24/232يف التمويد ♫ قمال حماهظ اِلغرب ابن عبد الَب  4

، يف سبيل اهلل ، اغزوا بسم اهلل : كمان إذا بعث َسية يقول هلم  ♀  بلغنما أن رسول اهلل عماسل سن عَمل  أنه 

يماك إن شماءَ شي ذلك ْليو وقْل ،  وَل تقتلوا وليداا ، لوا وَل ُتثِّ ، وَل تغدروا ، وا َل تغلُّ ، لون سن كقر بماهلل قماتتُ     اهللُ  ك وَسا

، وأن  بن سمالك ، سن وجوه صحماح سن حديث بريدة اْلسلم   ♀صل سعنماه عن النب  ويذا احلديث يته  

  ╚"    وجرير بن عبد اهلل البجيل، ماس وابن عبه ، ن قرِّ ن بن سُ والنعَم، وأِب سوسى اْلشعري ، مال وصقوان بن عسه 

ي  الت  تدخل دار احلرب سستخقية ، واْليش : يو الذي : : " الرسّية  5/41يف اِلسمالك ♫ قمال ابن العرِب   5

 يدخلوما سعلنماا، ولي  لعدديما حدٌّ "   

"  14/185، وقمال يف "بمالكتماب والسنة واْمجماع مع مالغلول حمره : " ه 14/80يف اَلستذكمار ♫ قمال ابن عبد الَب  6

يف َشح ♫ والغلول كثُيه وقليل  حرام ، وأنه  عمارع وشنمارع ، والشنمار كلمةع َتمع النماَر والعماَر" ، ونقل اْسمام النووي 

 اْمجماع عَل حرسة الغلول     12/265سسلم 

مع ، يقتل  ثمه  نَ سِّ ؤَ يُ  أنْ والغدر : "   81 - 14/80يف اَلستذكمار ♫ قمال ابن عبد الَب  7 والغدر ،  بإمجماع ويذا حرا

 رهعُ ) ) يُ  ♥) ) اْيَمن قيد القتك َل يقتك سؤسن ( (  وقمال  ♀قمال رسول اهلل ، والقتل سواء 

ءع  غمادرٍ  لكلِّ    12/265يف َشح سسلم ♫ ونقل اْسمام النووي " ، يوم القيماسة عند إست  يذه غدرة هَلن ( (  لوا

 الغدر    رسةاْمجماع عَل ح



نه التهْكلييفي ) َوََل 
ُد َغُْيُ اْلَبماليغي سي ا ( اِْلَُرا يدا

  9َتْقُتُلوا َولي

َصمالٍ  َصماٍل م َأْي إىَل إْحَدى َثََلثي خي   10} َهماْدُعُوْم إىَل َثََلثي خي

َتماَل َوَبيهنََوما بيَقْولي 
نُْوْم َوُكفه َعنُْوْم ( َأْي اْلقي } ُاْدُعُوْم إىَل                 ي ) َهَأيهُتُونه َأَجماُبوك إَلْيَوما َهماْقَبْل سي

ينَ  ري ْم إىَل َداري اِْلَُوماجي يي ْن َداري لي سي نُْوْم ُثمه ُاْدُعُوْم إىَل التهَحوُّ
ْسََلمي َهإيْن َأَجماُبوك َهماْقَبْل سي ي ْْ ُيْم  ا ْ ْن َأبَْوا َهَأْخَبي

َهإي

َي م َوَبَيماُن ُحكْ  ُْم َيُكوُنوَن َكَأْعَرابي اِْلُْسليمي نَُ  َقْوُلُ  ) َوََل َيُكوُن هَلُْم يفي اْلَغنييَمةي ( بيَأَنه َي َتَضمه
مي َأْعَرابي اِْلُْسليمي

َكمابي  ُموَن بيماخْلَْيلي َوالرِّ
ْن َسمالي َأْيلي احْلَْربي َوَأْوَجَف َعَلْي ي اِْلُْسلي يَب سي  اْلَغنييَمُة َسما ُأصي

َي سي   ( ُيَو َسما َحَصَل ليْلُمْسليمي
ي
َوماٍد ) َواْلَقْ ء ْن َغُْيي َحْرٍب َوََل جي ماري سي   ْن َأْسَوالي اْلُكقه

ْن الثهََلثي ) َهإي  َ  اخْلَْصَلُة الثهمانيَيُة سي ْزَيَة ( َويي ْسََلَم ) َهماْسَأْلُوْم اْْلي ي ْْ ْن ُيْم َأَجماُبوك )َهإيْن ُيْم َأبَْوا ( َأْي ا

ْن عَ  نُْوْم َوإيْن ُيْم َأبَْوا َهماْسَتعي مْ َهماْقَبْل سي ْصٍن  َلْيوي ت َأْيَل حي هي اخْلَْصَلُة الثهماليَثُة } َوإيَذا َحماََصْ  َوَقماتيْلُوْم ( َوَيذي
ي
بيمَاَّلله

َتك م َعلهَل  سه
ْن اْجَعْل هَلُْم ذي َة َنبييِّ ي َهََل َتْقَعْل َوَلكي سه

 َوذي
ي
َة اَّلله سه

نهُكْم إْن  النهْوَ  بيَقْولي ي ) َهإي َهَأَراُدوك َأْن ََتَْعَل هَلُْم ذي

                                                                                                                                                                      

رسول اهلل  قمال، سة يف السنة اِلجتمع عليوما اِلثلة حمره : "  14/81يف اَلستذكمار ♫ قمال ابن عبد الَب  8

وسن ،  ♀عن النب  ◙ بن سسعود اأيل اْيَمن ( ( سن حديث  النماس قتلةا  ) ) أعفُّ  ♀

وسن حديث احلسن عن  ،( (  تلة) ) إذا قتلتم هأحسنوا القي :أن  قمال  ♠عن النب  ◙ حديث شداد بن أوس 

القمايض أبو بكر ابن العرِب ونقل "   َنى عن اِلثلة ( ( ♀) ) أن رسول اهلل ¶ مران بن حصي رة وعي مُ َس 

م ،   و 2008، ت: د  حممد عبد اهلل ، دار الغرب اْسَلس  ، تون  ،  2/596يف القب  يف َشح سوطأ سمالك بن أن  

 اِلثلة    اْمجماع عَل حرسة  12/265يف َشح سسلم ♫ اْسمام النووي 

وَل َيتلقوا يف َشء سن  هَل ، أمجع العلَمء عَل القول هبذا احلديث  : " 332 – 24/331يف التمويد ♫ وقمال 

ويذا َل ، ثم يقتل  احلرِبُّ  نَ والغدر أن يؤسه ، احلرب وَل قتل اْلطقمال يف دار ، وَل اِلثلة ، وَل الغدر ، ُيوِ عنديم الغلول 

 "   بإمجماع َيلُّ 

حممد الشماذِل النيقر ، دار الغرب :، ت  3/10بقوائد سسلم  يف اِلُعليم♫ اِلماِري أبو عبد اهلل حممد بن عيل قمال  9

ا ("  م1992،  2اْسَلس  ، بُيوت ، ط/ إنَم ذلك ْلنه اْلطقماَل َل نكمايَة هيوم وَل قتمال وَل رضر بأيل  ) َوََل َتْقُتُلوا َولييدا

 يم هلم سن مجلة اْلسوال وَل يبلغوا التكليف ، هلوذا َل يقتلوا "  اْسَلم ، بل 

    9/2780  ينظر : الكماشف اخلصمال الثَلث ي  اْسَلم وإعطماء اْلزية واِلقماتلة 10



ََمَ 
ُجَل إَذا َنَقْضت َعْوَدُه َوذيَسماَسُ  } ذي ْن َأْخَقْرُت الره

 سي
ي
ء ا  َوالره

ي
 اِْلُْعَجَمةي َواْلَقماء

ي
ُروا ( بيماخْلمَاء قي ْن َأْن ُُتْ ُكْم َأْيَوُن سي

 َهََل 
ي
هَلُْم َعََل ُحْكمي اَّلله   َوإيَذا َأَراُدوك َأْن ُتنْزي

ي
َة اَّلله سه

ُروا ذي قي ك م َعلهَل النهْوَ  بيَقْولي ي ) ُُتْ َتْقَعْل َبْل َعََل ُحْكمي

 َتَعماىَل َأْم ََل 
ي
ْم ُحْكَم اَّلله يوي

يُب هي ي َأتُصي    (َهإينهك ََل َتْدري

 
ي
ُُي َسْن َيْغُزو َأْوَصماُه بيَتْقَوى اَّلله

يثي َسَسمائيُل ) اْْلُوىَل ( َدله َعََل َأنهُ  إَذا َبَعَث اْْلَسي  احْلَدي
َوبيَمْن َيْصَحُبُ  ،  يفي

ينَ  دي ْن اِْلَُجمايي ْن اْلَغنييَمةي ،  اا َخُْي  سي يمي اْلُغُلولي سي ُه بيَتْحري ُ يمي اْلَغْدري ،    ، ُثمه َُيَْبي يمي اِْلُْثَلةي ، َوحَتْري يمي ، َوحَتْري َوحَتْري

كيَي  ْبَيماني اِْلرُْشي مْجَماعي ، َقْتلي صي ي ْْ َسماتع بيما ره  حُمَ
هي   َوَيذي

يْم  ْسََلمي َقْبَل قيَتماهلي ي ْْ كيَي إىَل ا ُُي اِْلرُْشي ْعَوُة ، 11َوَدله َعََل َأنهُ  َيْدُعو اْْلَسي ُرُه َوإيْن َكماَن َقْد َبَلَغْتُوْم الده َوَظمايي

ْستيْحَبمابي  َوما َُيَْمُل َعََل اَلي
نهُ  َسَع ُبُلوغي   اِْلُ ♀َكََم َدله َلُ  إَغماَرُتُ  ، َلكي

وَن َعََل َبني  َوُيْم َغمارُّ
ْصَطلي ي

  13َوإيَله َوَجَب ُدَعماُؤُيْم 12

ْم إىَل اهْليْجَرةي َبْعَد إْسََل  وعع َنْدبَوهيي ي َدلييلع َعََل ُدَعمائيوي ْم َوُيَو َسرْشُ
وي ْذني هَلُْم  ماا سي ي ْْ ْن ا يثي سي بيَدلييلي َسما يفي احْلَدي

 
ي
  يفي اْلَبَقماء

ُروَن ، َوَأنه اْْلَْعَراَب ََل َح ه هَلُْم هييَوما إَله َأْن َوهيي ي َدلييلع َعََل َأنه اْلَغني  ُوََم إَله اِْلَُوماجي قُّ يَمَة َواْلَقْ َء ََل َيْسَتحي

 َوََلْ يَ 
يثي َعْوا َنْسَخ احْلَدي  َواده

ََلهي ي ُه إىَل خي  ُّ َوَذَيَب َغُْيُ
ماهيعي َوماَد َوإيَليْ ي َذَيَب الشه وا اْْلي َيماٍن َعََل ْأتُوا بيَُبْ ََيُْضُ

  َنْسخي ي 

َتماِبي  َأْو َغُْيي 
ْن ُكلِّ َكماهيٍر كي ْزَيَة ُتْؤَخُذ سي يثي َدلييلع َعََل َأنه اْْلي  َعَرِبي  ) اِْلَْسَأَلُة الثهمانيَيُة ( يفي احْلَدي

َتماِبي  َأْو َغُْيي
  كي

ك ( َوُيَو َعمامٌّ ، َوإيىَل َيَذا َذَيَب َسماليكع   ) َعُدوه
ما  ليَقْولي ي ُُهَ  ُّ َوَغُْيُ

اعي َِ   َواْْلَْو

                                                           

     3/9ينظر : اِلعلم بقوائد سسلم ، اِلماِري  11

ينظر :    الذي َل علم عنده بماْلسوروالغر والغرير: الغماهل  ، غمارون بمالغي اِلعجمة وتشديد الراء أي غماهلون 12

،  َشح البخماري ،  1/655، كشف اِلشكل سن حديث الصحيحي ، ابن اْلوِي  4/88َشح سسند الشماهع  ، الراهع  

   7/57ابن بطهمال 

ِ التبييت بحديث ابن عمر ♫وقد استدل الشماهع   13 أغمار عيل بن  ♀ أن النب   ¶ عَل جوا

    5/372الشمايف يف َشح سسند الشماهع     ينظر :وناِلصطل  ويم غمارُّ 



ْن َأيْ  مَا ََل ُتْقَبُل إَله سي  ُّ إىَل َأَنه
ماهيعي َتمابي َواِْلَُجوس َعَربَوَذَيَب الشه ليَقْولي ي َتَعماىَل : }  َكماُنوا َأْو َعَجَما  ماا لي اْلكي

َتمابي َوليَقْولي ي  ْزَيَة م َبْعَد ذيْكري َأْيلي اْلكي َتمابي م َوَسما  ♀َحتهى ُيْعُطوا اْْلي يْم ُسنهَة َأْيلي اْلكي : } ُسنُّوا هبي

 ُعُمومي َقْول  َتَعماىَل : } َوَقماتيُلوُيْم َحتهى ََل َتُكوَن هيْتنَةع م َوَقْوُلُ  : } َهماْقُتُلوا 
ُلوَن يفي َي َحيُْث َعَداُيْم َداخي

كي اِْلرُْشي

يثي بيَأنه ُ  لي َواهْليْجَرةي َواْْلَيماتي َبْعَد  َوَجْدُُتُوُيْم م َواْعَتَذُروا َعْن احْلَدي يلي اْْلَْسري بيمالتهَحوُّ
َة بيَدلي دع َقْبَل َهْتحي َسكه َواري

َتمابي  ْن َأْيلي اْلكي ك َسْن َكماَن سي َد بيَعُدوِّ لع بيَأنه اِْلَُرا يُث ُبَرْيَدَة َسنُْسوخع َأْو ُسَتَأوه
  اهْليْجَرةي َهَحدي

ي َيْظَوُر عُ  ذي يثي ُبَرْيَدَة ) ُقْلت ( َوَاله ْن ُكلِّ َكماهيٍر ليُعُمومي َحدي ْزَيةي سي  ◙  ُموُم َأْخذي اْْلي

َتمابي  ْن َأْيلي اْلكي ْزَيةي سي ما اْْلَيُة َهَأَهماَدْت َأْخَذ اْْلي ْم ، َوَأسه يي ْن َغُْيي َيما سي َْخذي ْض ْلي َيما ، َوََلْ َتَتَعره ، َوََل ليَعَدمي َأْخذي

َ َأْخَذيَ  يُث َبيه
َتمابي يفي َغماَيةي اْلُبْعدي َواحْلَدي ك َعََل َأْيلي اْلكي ْم ، َوََحُْل َعُدوِّ

يي ْن َغُْيي َوإيْن َقماَل اْبُن َكثيٍُي يفي ، ما سي

ْرَشمادي  ي ْْ كيَي َوَعَبَدةي اْْلَْوَثماني َوََلْ َيْبَ  َبْعدَ  14ا  َحْربي اِْلرُْشي
ي
ََم َنَزَلْت َبْعَد اْنقيَضماء ْزَيةي إنه مَا إَله َأْيَل  إنه آَيَة اْْلي ُنُزوهلي

 ِّ 
ماهيعي َْذَيبي إَسماسي ي الشه

ي
َيةا ِل َتمابي ، َقماَلُ  َتْقوي ْزَيةي إَله ، اْلكي َأنهُ  ََلْ َيْبَ  َبْعَد ُنُزولي آَيةي اْْلي

ُه بي َوََل ََيَْقى ُبْطََلُن َدْعَوا

ْن َأْيلي َهماري  َ  ُعبهماُد النَُِّياني سي
َتمابي َبْل َبقي ْن َأْيلي اهْلينْدي  َأْيَل اْلكي ْم َوُعبهماُد اْْلَْصنمَامي سي

يي  ٍس َوَغُْيي

ْس  ي ْْ ْع إَله َبْعَد اْلَقْتحي َوَقْد َدَخَل اْلَعَرُب يفي ا مَا ََلْ ُترْشَ ََنه
ْن اْلَعَربي َهْلي َيما سي ما َعَدُم َأْخذي نُْوْم َوَأسه ََلمي َوََلْ َيْبَ  سي

ْم َبْعدَ  بع َهَلْم َيْبَ  هييوي ْسََلمي  حُمَماري ي ْْ ْزَيُة َبْل َسْن َخَرَج َبْعَد َذليَك َعْن ا ُب َعَلْي ي اْْلي  اْلَقْتحي َسْن ُيْسَبى َوََل َسْن ُتْضَ

ةي َوَقْد َسَبى  ده  َأْيلي الرِّ
ْسََلُم َكََم َكماَن َذليَك احْلُْكُم يفي ي ْْ يُْف َأْو ا نُْوْم َهَليَْ  إَله السه

َقْبَل َذليَك  ♀سي

ْن اْلعَ   َسَبماَيما َأْوَطماٍس ، َواْسَتَمره َيَذا احْلُ سي
 إَله يفي

ي
اء َْبَ
ْستي يُث اَلي َن ، َوَيْل َحدي ِي ْكُم َبْعَد َربي َبني  اِْلُْصَطلي ي َوَيَوا

هي  ماُم  ♀َعْْصي ما الشه  َرَعماَيماُيْم اْلَعَرُب ُخُصوصا
ومي َويفي َس َوالرُّ

َحماَبُة  بيََلَد َهماري َهَقَتَحْت الصه

رَ  ْزَيةي َعََل مَجييعي َسْن اْسَتْولَ َواْلعي ْب ي َواْْلي ُموا ُحْكَم السه    َبْل َعمه
ْن َعَجمي ُق َوََلْ َيْبَحُثوا َعْن َعَرِبي  سي  ْوا َعَلْي ي  ا

يَث ُبَرْيَدَة  ََذا ُيْعَرُف َأنه َحدي ْزَيةي َوَهْرُضَوما َكماَن َبْعَد الْ ◙ َوهبي َقْتحي َهَكماَن َكماَن َبْعَد ُنُزولي َهْرضي اْْلي

ْل ال  َوََلْ َينْزي
َءةع َوليَذا ََنَى هيي ي َعْن اِْلُْثَلةي نَْد ُنُزولي ُسوَرةي َبَرا نَةي الثهمانيَيةي عي  السه

نهْوُ  َعنَْوما إَله َبْعَد ُأُحٍد ، َهْرُضَوما يفي

ُتُ  َوََل ََيَْقى  15َوإيىَل َيَذا اِْلَْعنَى َجنََح اْبُن اْلَقيِّمي يفي اهْلَْديي    ُقوه
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ي
َة اَّلله سه

ُُي ذي  اْلَعُدوِّ إىَل َأْن َُيَْعَل هَلُْم اْْلَسي
يُث َعْن إَجماَبةي َن احْلَدي َثُة ( َتَضمه

َة َرُسولي ي َبْل َأْن ) اِْلَْسَأَلُة الثهمالي سه
 َوذي

َتُ   سه
َعَل هَلُْم ذي َُي َوَسْن َسَعُ  إَذا أَ ، َُيْ َلُ  بيَأنه اْْلَسي  َوَقْد َعله

ي
نَْد اَّلله

َتُوْم َأْي َنَقُضوا َعْوَدُيْم َهُوَو َأْيَوُن عي سه
ْخَقُروا ذي

َتُ  َتَعماىَل  سه
ُروا ذي ْن َأْن ََيْقي سَوإيْن كَ ، سي  حُمَره

ةي سه    ماا ُسْطَلق ماا ماَن َنْقُض الذِّ

يمي  ي ي ََل ليلتهْحري نه اْْلَْصَل هيي ي ، قييَل َوَيَذا النهْوُ  ليلتهنْزي
يُم  َوَلكي ي ي ََل ، التهْحري نْزي مْجَماعي َعََل َأنهُ  ليلته ي ْْ َوَدْعَوى ا

مُّ 
  َتتي

 
ي
ْم َعََل ُحْكمي اَّلله

ي هلي َن النهْوَ  َعْن إْنَزا َك َتَضمه
 َأْم ََل ، َوَكَذلي

ي
ْم ُحْكَم اَّلله يوي

يُب هي ي َأيُصي َلُ  بيَأنهُ  ََل َيْدري َهََل ، َوَعله

هُلُْم َعََل  ي َأيََقُع َأْم ََل  ُينْزي  ََل َيْدري
ٍ
ء هُلُْم َعََل ُحْكمي ي ، ََشْ ْجتيَومادي ، َبْل ُينْزي َوُيَو َدلييلع َعََل َأنه احْلَ ه يفي َسَسمائيلي اَلي

يباما ليْلَح ِّ 
ٍد ُسصي َتوي ٍد َوَليَْ  ُكلُّ ُُمْ  َسَع َواحي


