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إن احلؿد هلل كحؿده, وكًتعقـف, وكًتغػره, وكعقذ باهلل مـ رشور 

ده اهلل ؾ ا مضؾ فف, ومـ ضضؾؾ ؾ ا ومـ شقئات أظامفـا, مـ هي ,أكػًـا

هادي فف, وأصفد أن ال إفف إال اهلل, وحده ال رشضؽ فف, وأصفد أن حمؿًدا 

 ملسو هيلع هللا ىلص. ظٌده ورشقفف 

ْسؾُِؿوَن﴾  ُؼوا اهلل َحقَّ ُتَؼاتِِه َوالَ ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأكُتم مه ا الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َ ﴿َيا َأُّيه

 [.202]آل ظؿران:

َا ْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفا  ﴿َيا َأُّيه ن كَّ ُؽُم الَِّذي َخَؾَؼُؽم مِّ ُؼوْا َربَّ الـَّاُس اتَّ

ُؼوْا اهلل الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه  َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفََم ِرَجاالً َكثِرًا َوكَِساء َواتَّ

 [. 2]افـًاءَواألَْرَحاَم إِنَّ اهلل َكاَن َطَؾْقُؽْم َرِققبًا﴾ 

ُؼوا اهلل َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا ُيْصؾِْح َلُؽْم َأْطََمَلُؽْم ﴿َيا أَ  ا الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َ ُّيه

َوَيْغِػْر َلُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوَمن ُيطِْع اهلل َوَرُسوَلُه َفَؼْد َفاَز َفْوزًا َطظِقًَم﴾ 

  [.72 - 70]األحزاب

 أما بعد:

ي هدي حمؿد صذ اهلل اظؾؿقا أن خر احلدضث ـ ام اهلل, وخر اهلد

ظؾقف وشؾؿ, ورش األمقر حمدثاهتا, وـؾ حمدثف بدظة, وـؾ بدظة و افة, 
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 وـؾ و افة ذم افـار. 

َـّ ظؾقـا هبذا اال كحؿد اهلل شٌحاكف :أُّيا الـاس جتامع وتعاػ افذي م

هل صػة افـاجغ  ؾفذه ,وافتقايص بافصز ,فؾتقايص باحلؼ (:2)بق  ـافطَّ 

( 1َواْلَعْنِ )ـام ؿال اهلل شٌحاكف وتعاػ:  ,ا واآلخرةمـ اخلًارة ذم افدكق

ْكَساَن َلِػي ُخْْسٍ ) اِت َوَتَواَصْوا 2إِنَّ اْْلِ اِِلَ ( إاِلَّ الَِّذيَن آَمـُوا َوَطِؿُؾوا الصَّ

ْزِ  قِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ مـ  إال ,أي: إن جـس اإلكًان ذم خًارة .بِاِْلَ

وافعؿؾ  ,اإلضامن باهلل :ن هبذه افصػاتؾادقصقؾق اتصػ هبذه افصػات,

هؿ همالء وافتقايص بافصز ظذ ذفؽ:  ,وافتقايص باحلؼ ,افصافح

وهؿ افرابحقن افػائزون ذم افدكقا واآلخرة, وهؽذا  ,افـاجقن مـ اخلًارة

وافتقايص  ,ظذ افتـاصح أهؾ افًـة واجلامظة مٌـقةٌ  صلن جمافس أهؾ افعؾؿ

                                                        

 22بتارضخ  افضافعذم مدضـة  اإلمام أمحدمًجد أصؾ هذه افرشافة حمارضة أفؼقتفا ذم  ((2

أبق مًؾؿ ظع  دار احلدضثافؼائؿ ظذ تًجق ات  أخقكا افػاوؾثؿ ؿام  هـ 2442صػر 

اهلل خرا باإلرشاف ظذ ضٌاظتفا,  اجزامه ظٌد اهلل بـ مؼٌؾ,وأخقكا افػاوؾ  ,افشعب

وؿد كظرت ؾقفا وزدت بعض افػقائد وافتـٌقفات, ؾؽاكت ذم رؽٌة ذم كؼها بغ افـاس, 

 ضؿ.وأن جيعؾ أظامفـا خافصة فقجفف افؽر ,ؾاهلل أشلل أن ضتؼٌؾ مـ اجلؿقعهذه افرشافة, 
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افـجاة مـ اخلًارة ذم و ,عًا ذم ثقاب اهللوافتقايص بافصز, ضؿ ,باحلؼ 

 افدكقا واآلخرة.

بعد افقصقة بتؼقى -تقاىص وإضاـؿ ذم هذا ادجؾس ك ُّيا األخوة يف اهلل:أ

بحاجٍة  مفؿ كحـكتقاىص وكتـاصح وكتذاـر ذم مقوقٍع  -اهلل جؾ وظ ا

األحاكم واآلداب الرشعية أال وهق مقوقع  ,ال شقام ذم أضامـا هذه ,إفقف

بًٌب احلاجة  :ؾنن افـاس ـُثر محؾفؿ فؾً اح تعلقة حبمل السالحامل

, ومع ذفؽ شاء اشتعامفف ذم افعدو ِف ق  خَ ـوتَ  ,ووجقد احلرب ,إػ ذفؽ

  ـثر مـ ادقاضـ, وكتجت ظـ ذفؽ أرضار ظظقؿة, ومػاشد جًقؿة.

ط بضقابطف ضٌَ إن مل ضُ ؾقجب أن ضضٌط ذفؽ بافضقابط افؼظقة, ألكف 

وكٌقـا ظؾقف  ,ضؾتزم حامؾ افً اح ما أرصد إفقف ربـا جؾ وظ ا ملو ,افؼظقة

صؾ مـ وراء ذفؽ حيو ,صؾ مـ وراء ذفؽ األرضارحي ,افص اة وافً ام

  .ادػاشد افعظقؿة
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, وجعؾ إن هذا افً اح أكزفف اهلل جؾ وظ ا فـكة افدضـ إخواين يف اهلل: 

ْد َأْرَسْؾـَا ُرُسَؾـَا َلؼَ : ؿال اهلل شٌحاكف افٌلس افشدضد ظذ افؽاؾرضـ, فؾق

ِؿقَزاَن لَِقُؼوَم الـَّاُس بِاْلِؼْسِط َوَأْكَزْلـَا ـبِاْلَبقِّـَاِت َوَأْكَزْلـَا َمَعُفُم اْلؽَِتاَب َوالْ 

ُه َورُ  لِؾـَّاِس َولَِقْعَؾَم اهلل َحِديَد فِقِه َبْلٌس َشِديٌد َوَمـَافِعُ ـالْ  ُسَؾُه َمْن َيـُْنُ

  .َقِويٌّ َطِزيزٌ  بِاْلَغْقِب إِنَّ اهلل

فقعؾؿ مـ ضـكه ومـ ضـك  :افذي مـف افً اح أكزفف اهلل تعاػ دؾفذا احلدض

ومـ حيؿؾف  ,أكزفف اهلل تعاػ فقعؾؿ مـ حيؿؾف فـكة اهلل ورشقفف ,رشؾف

قَزاَن ؿِ ـَلَؼْد َأْرَسْؾـَا ُرُسَؾـَا بِاْلَبقِّـَاِت َوَأْكَزْلـَا َمَعُفُم اْلؽَِتاَب َوالْ  ,فغر ذفؽ

 ةادـزفأي افؽتب  ,افؽتاب ادراد جـس افؽتاب. لَِقُؼوَم الـَّاُس بِاْلِؼْسطِ 

 ,ظذ األكٌقاء, وادقزان ادراد بف افعدل افذي ؿامت بف افًاموات واألرض

َحِديَد فِقِه َبْلٌس ـَوَأْكَزْلـَا الْ : ثؿ ؿال اهلل ,وال تصؾح حقاة افـاس إال بذفؽ

ؾقف  ,ؾقف احلرب ,احلدضد ؾقف بلس صدضد أي: ؾقف افؼتال أكزفـا هذا. َشِديٌد 

ؾقف بلٌس  ,ؾقف إؿامة احلدود ف وردع هلؿ,أظداء اهلل ادعتدضـ ظذ دضـ ـػ  
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أي: ؾقف مـاؾع . َوَمـَافُِع لِؾـَّاسِ ثؿ ؿال:  , صدضد ـام أخز اهلل جؾ وظ ا 

, جارةأدوات افـ ,أدوات افٌـاء ,مـف اآلالت واألدوات ونتخذضفؾـاس 

وهؽذا اختذوا مـف ادرـقبات ذم افز  ,افطٌخ اتأدو أدوات افزراظة,

ػقف مـاؾع ؾ , وؿؾَّ يشء مـ مـاؾع افـاس خيؾق مـ احلدضد,وافٌحر واجلق

ُه َوُرُسَؾُه بِاْلَغْقِب  َولَِقْعَؾَم اهللثؿ ؿال اهلل:  ,فؾـاس ـُْنُ وأكزفف  . أي:َمْن َي

ضؽقن كقتف ذم محؾ هذا افً اح ككة اهلل فقعؾؿ مـ  :اهلل تعاػ اختٌاراً 

ومـ ضؽقن كقتف خ اف ذفؽ, ؾنن مـ افـاس مـ حيؿؾف فـكة  ,ورشقفف

 ,مةوشػؽ افدماء ادحرَّ  ,اهلل ورشقفف, ومـ افـاس مـ حيؿؾف إلثارة افػتـ

 .ظتداء ظؾقفظتداء بف ظذ مـ ال جيقز االواال

 ,ل افؽتاب افذي ؾقف اهلدىواكظر ـقػ ؿرن اهلل تعاػ ذم هذه اآلضة بغ إكزا

إكزال احلدضد افذي ؾقف افٌلس افشدضد, ؾفام أمران هبام ؿام افدضـ, ـتاٌب و

ام ؿال صقخ االش ام ده, ـض  وشقٌػ ضـك ذفؽ وضم ,حؿ وضقو   وضعؾ  ضٌغ  

وهبذا ؿام هذا افدضـ مـ زمـ  ينرصكتاٌب يهدي وسيف رمحف اهلل: 
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هذا, وفذا جاء ذم حدضث  ػ ضقمـارشقل اهلل ظؾقف افص اة وافً ام إ 

افـٌل صذ اهلل ظؾقف  ظـد أمحد وأيب داود وؽرهؿ أن بـ ظؿر ظٌداهلل 

ْقِف، َحتَّى ُيْعَبَد اهللُبِعْثُت بِال وشؾؿ ؿال: يَك َلُه، َوُجِعَل  سَّ  ِرْزِقي اَل ََشِ

َت  ي، ضِلِّ  ََتْ لَّةُ  َوُجِعَؾْت  ُرْْمِ َغارُ  الذِّ  . َأْمِري اَلَف َخ  َمنْ  َطَذ  َوالصَّ

ػ احلؼ, بافؽتاب إاد اإلرصو وافتعؾقؿ افدظقةب ,وظ ا جؾ اهلل ككه ؾٌفذا

ؼـغ, بجفاد افذي ؾقف بقاٌن فؾـاس, وـذفؽ بجفاد افؽاؾرضـ, بجفاد اد

ْقِف، َحتَّى ُيْعَبَد اهللُبِعْثُت بِالأظداء هذا افدضـ,  يَك َلهُ  سَّ حتك  اَل ََشِ

َت  ِرْزِقي َوُجِعَل  ,ظ ا وحدهتؽقن افعٌادة هلل جؾ و ي ضِلِّ  ََتْ : أي ُرْْمِ

وؿد ـاكت ال حتؾ فألم هلذه األمة  وأحؾَّفا اهلل تعاػ هائؿ ومـ ضنَّ بافغـا

غَ , افًابؼة لَُّة َوالصَّ ؾؽؾ مـ خافػ  اُر َطَذ َمْن َخاَلَف َأْمِريَوُجِعَؾْت الذِّ

فذفة وافصغار بؼدر أمر افرشقل ظؾقف افص اة وافً ام فف كصقٌب مـ ا

  .خمافػتف
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وكك فرشقفف ظؾقف  ,ـان ؾقف ككة هلل -وهق افً اح– هذا األمر نؾنذ 

فؾعٌث أو فؾؿزاح بف أو  ؾفق أمٌر ظظقؿ ال جيقز اختاذه ,افص اة وافً ام

  .فغر ذفؽ

وأن ال  ,فقالة أمر ادًؾؿغ أن ضعتـقا بنظداد هذا األمر إرصادٌ ف وهؽذا ؾق

وا لَ ب اهلل تعاػ ؾقف بؼقفف: هذا األمر مما رؽَّ ؾنن  ,ضغػؾقا ظـف ُفْم َما ـَوَأِطده

ٍة َوِمْن ِرَباِط الْ  ُكْم َوآَخِريَن  َخْقِل ُتْرِهُبوَن بِِه َطُدوَّ اهللـاْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ َوَطُدوَّ

ءٍ  ِمْن ُدوِِنِْم اَل َتْعَؾُؿوَِنُُم اهلل ُيَوفَّ  يِف َسبِقِل اهلل َيْعَؾُؿُفْم َوَما ُتـِْػُؼوا ِمْن ََشْ

ؿرأ افـٌل  َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ هذه اآلضة َوُهَق  إَِلْقُؽْم َوَأْكُتْم اَل ُتْظَؾُؿونَ 

, ثؿ ؿال:  َة َظَذ اْدِـَْزِ ْمُي، َأاَل إِنَّ اْلُؼوَّ َة الرَّ ْمُي، َأاَل إِنَّ اْلُؼوَّ َة الرَّ َأاَل إِنَّ اْلُؼوَّ

ْمي ـَ َظاِمرٍ ظـ مًؾُؿ أخرجف  .الرَّ ٌََة ْب ؾفذا ذم إرصاد فقالة أمر  , ُظْؼ

حتك حيصؾ بذفؽ ككٌة هلذا  :ادًؾؿغ أن ضعتـقا باإلظداد ذم هذا األمر

هق افـػؼة ذم  ـان مـ أوفقضات افـػؼة ظـد كٌقـا  وفذا ,افدضـ افعظقؿ

ـْ ُظَؿرَ  جاء ذم افصحقحغ اإلظداد وافتجفقز فؼتال افؽاؾرضـ, بـ  َظ
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َّا », َؿاَل: اخلطاب   َّا َأَفاَء اهللُ َطَذ َرُسولِِه، ِِم َكاَكْت َأْمَواُل َبـِي الـَِّضِر ِِم

ُؿْسؾُِؿوَن بَِخْقٍل َواَل ِرَكاٍب، َفَؽاَكْت لِؾـَّبِيِّ َصذَّ اهللُ َطَؾْقِه ـََلْ ُيوِجْف َطَؾْقِه الْ 

ـِْػُق  ًة، َفَؽاَن ُي َم َخاصَّ َعُؾُه يِف  َطَذ مـفا َوَسؾَّ َأْهؾِِه َكَػَؼَة َسـٍَة، َوَما َبِؼَي ََيْ

ًة يِف َسبِقِل اهللِ ََلِح، ُطدَّ اخلقؾ وافدواب افتل هل وافؽراع  .«اْلُؽَراِع َوالسِّ

 .ُترـب ذم احلرب

مل هيؿؾ أمر اإلظداد ألظداء هذا  ,فذا صلن افرشقل ظؾقف افص اة وافً امؾ

ؾنهنؿ إن مل  ,ؿغ أن هيتؿقا هبذا األمرافدضـ, ؾقاجٌب ظذ أوفقاء أمر ادًؾ

ط ظؾقفؿ األظداء, وإذا حصؾ مـفؿ وتًؾَّ  ,ػقاحيصؾ مـفؿ إظداد وعُ 

, وال وهياهبؿ أظداؤهؿ ,بنذن اهلل جؾ وظ اإظداٌد ألظدائفؿ ضـتكون 

ؤون ظؾقفؿ.   ضتجرَّ

ؾنن ترك اإلكػاق ذم  ,ع اهلل ظؾقف أن ضـػؼ ذم شٌقؾ اهللشَّ وهؽذا ظذ مـ وَ 

َواَل ُتْؾُؼوا  َوَأْكِػُؼوا يِف َسبِقِل اهللـام ؿال اهلل شٌحاكف:  ,اهلل هؾؽة شٌقؾ

ظـ حذضػة  (4526)جاء ذم صحقح افٌخاري  بَِلْيِديُؽْم إَِغ التَّْفُؾَؽةِ 
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رمحف ابـ حجر ؿال احلاؾظ  .أكزفت هذه اآلضة ذم افـػؼة :ف ؿالريض اهلل ظـ 

ادعـك: أهنا أكزفت ذم ترك اإلكػاق و: )بؿعـك ـ امف اهلل ذم رشح هذا األثر

ن ؿد أفؼقا بلضدهيؿ إػ ضؽقكق ,وأهنؿ إن مل ضـػؼقا ذم شٌقؾ اهلل ,ذم شٌقؾ اهلل

ها ـثر مـ افًؾػ ,(افتفؾؽة ذم تػًره  ؿال افٌغقي  ,وهبذا ؾنَّ

ْكَػاِق ذِم  َواَل ُتْؾُؼوا بَِلْيِديُؽْم إَِغ التَّْفُؾَؽةِ (: 2/225) ِك اإْلِ  ,َشٌِقِؾ اهلل بَِسْ

ٌَّاٍس ذِم  ـُ َظ . َوَؿاَل اْب
ٍ
ـِ َوَؿَتاَدَة َوِظْؽِرَمَة َوَظَطاء ًَ َوُهَق َؿْقُل ُحَذْضَػَة َواحْلَ

ـْ َفَؽ إاِلَّ َشْفٌؿ َأْو ِمْشَؼٌص, َواَل  َهِذِه اآْلَضِة: َأْكِػْؼ ذِم َشٌِقِؾ اهلل ْ َضُؽ َوإِْن مَل

ْؿ إِِّن  اَل َأِجدُ  ـُ َـّ َأَحُد : َأْكِػْؼ ذِم َشٌِقِؾ اهلل .َصْقًئا َضُؼقَف ي  د   ً َوَفْق  َوَؿاَل اف

ءٌ  َواَل ُتْؾُؼقا بَِلْضِدضُؽْؿ إَِػ افتَّْفُؾَؽةِ ِظَؼااًل   .َواَل َتُؼْؾ: َفْقَس ِظـِْدي يَشْ

ـُ افْ  ـُ َحقَّاَن: َدَّا َأَمَر اهللـَوَؿاَل: َشِعقُد ْب قَِّب َوُمَؼاتُِؾ ْب ًَ ْكَػاِق َؿاَل َتَعاَػ بِاإْلِ  ُؿ

 , َوَفْق َأْكَػْؼـَا َأْمَقاَفـَا َبِؼقـَا ُؾَؼَراَء, َؾَلْكَزَل اهللَرُجٌؾ: ُأِمْرَكا بِافـََّػَؼِة ذِم َشٌِقِؾ اهلل

ـْ َكَػَؼٍة ذِم َحؼٍّ ِخقَػُة اْفَعْقَؾِة. .َهِذِه اآْلَضةَ   َوَؿاَل جُمَاِهٌد ؾِقَفا: اَل َضْؿـََعـَُّؽْؿ ِم

  اكتفك.
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 َواَل ُتْؾُؼوا بَِلْيِديُؽْم إَِغ التَّْفُؾَؽةِ  َوَأْكِػُؼوا يِف َسبِقِل اهللمعـك اآلضة: ؾنذن  

ال ضؽقن بلضدضؽؿ و ,ؾقصقٌؽؿ افضعػ ,أي: ال تسـقا افـػؼة ذم شٌقؾ اهلل

أيب  بقان ضمضد هذاو هيؾؽؽؿ,وؾقليت ظدوـؿ  ,يشٌء تقاجفقن ظدوـؿ

ي كزفت ألجؾف هذه اآلضة, ؾؼد افًٌب افذأضقب األكصاري ريض اهلل ظـف 

 ذم إلمام افقادظل رمحف اهللوصححف اداود وافسمذي  قاإلمام أبأخرج 

,  مما فقس ذم افصحقحغافصحقح ادًـد  ـْ َأْشَؾَؿ َأيِب ِظْؿَراَن افت ِجقٌِل  َظ

ـَ افْ ]َؿاَل:  َطـْطِقـِقَّةَ ـَؽَزْوَكا ِم ًْ ـَّاحتك إذا  [,َؿِدضـَِة ُكِرضُد اْفُؼ وِم,  ـُ بَِؿِدضـَِة افر 

ومِ  ـَ افر  ا َظظِقاًم ِم ُؼق ُطُفقِرِهْؿ بَِحاِئِط ْفَص ]ؾل ,َؾَلْخَرُجقا إَِفْقـَا َصػًّ

ـَ اف[َؿِدضـَةِ ـافْ  َثُر, َوَظَذ َأْهِؾ ِمْكَ ـ, َؾَخَرَج إَِفْقِفْؿ ِم ـْ ؾِِؿَغ ِمْثُؾُفْؿ َأْو َأ ًْ ُؿ

ـُ َظاِمٍر, َوَظَذ اجلاََمَظةِ  ٌَُة ْب ٌَْقٍد,  ُظْؼ ـُ ُظ َوَظَذ اجْلاََمَظِة ]وذم رواضة: َؾَضاَفُة ْب

ـِ اْفَقفِقدِ  ـُ َخافِِد ْب ـِ ْب مْحَ ٌُْد افرَّ ـَ اف[ َظ ؾِِؿَغ َظَذ َصػ  ـَؾَحَؿَؾ َرُجٌؾ ِم ًْ ُؿ

ٌَْحاَن اهلل وِم َحتَّك َدَخَؾ ؾِقِفْؿ, َؾَصاَح افـَّاُس َوَؿاُفقا: ُش ُضْؾِؼل بَِقَدْضِف إَِػ  افر 

َؾَؼاَم َأُبق  [ , ُضْؾِؼل بَِقَدْضِف إَِػ افتَّْفُؾَؽةِ َمْف اَل إَِفَف إاِلَّ اهلل َمفْ ]وذم رواضة: افتَّْفُؾَؽِة.

ُفقَن َهِذِه اآْلَضَة َهَذا   َأض قَب األَْكَصاِري   ُؽْؿ َفُتَمو  َا افـَّاُس إِكَّ َؾَؼاَل: َضا َأهي 
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اَم ُأْكِزَفْت   ْش َاَم  َدَّا َأَظزَّ اهلل ,َهِذِه اآلَضَة ؾِقـَا َمْعَؼَ اأْلَْكَصارِ  افتَّْلِوضَؾ, َوإِكَّ اإْلِ

ا ُدوَن َرُشقِل اهلل ٌَْعٍض ِهًّ
وُه, َؾَؼاَل َبْعُضـَا فِ ُثَر َكاِِصُ ـَ َظَؾْقِف  َصذَّ اهلل َو

وُه, َؾَؾْق  َؿْد َأَظزَّ اإِلْش َامَ  َوَشؾََّؿ: إِنَّ َأْمَقاَفـَا َؿْد َواَظْت, َوإِنَّ اهلل ُثَر َكاِِصُ ـَ َو

 َتَعاَػ َظَذ َكٌِق ِف َصذَّ اهلل َأَؿْؿـَا ذِم َأْمَقافِـَا, َؾَلْصَؾْحـَا َما َواَع ِمـَْفا. َؾَلْكَزَل اهلل

َؿ َضُرد  َظَؾْقـَا َما ُؿْؾـَا:   َواَل ُتْؾُؼوا بَِلْيِديُؽْم إَِغ  َوَأْكِػُؼوا يِف َسبِقِل اهللَظَؾْقِف َوَشؾَّ

ْفَؼاُء بِاأْلَْضِدي إَِػ افتَّْفُؾَؽِة َأْن ُكِؼقَؿ ذِم َأْمَقافِـَا َوُكْصِؾَحَفا ، التَّْفُؾَؽةِ  َؾاإْلِ

َفاَد, َؿاَل َأُبق ِظْؿَراَن:  ق»َوَكَدَع اجْلِ َحتَّك  ِؾ اهللَب جُيَاِهُد ذِم َشٌِقَؾَؾْؿ َضَزْل َأُبق َأض 

َطـْطِقـِقَّةِ  ًْ ـَ بِاْفُؼ
 .«ُدؾِ

أن افـاس و , هلؿ معـك اآلضة افصحقحافشاهد مـ ذفؽ أن أبا أضقب بغَّ و

 ا اجلفادوترـق ,هبا ؾُشِغُؾقا ,مزارظفؿودماراهتؿ وإػ أمقاهلؿ  ارجعقإذا 

, ؾنهنؿ ضؽقكقن بذفؽ اإلظداد ذم شٌقؾ اهلل اوترـق ,اإلكػاق ذم شٌقؾ اهللو

وقا أكػًفؿ فؾف اك:  ,مشغقفغؾقجدهؿ ضلتقفؿ ظدوهؿ ألن  ؿد ظرَّ

ؾفذه هل  ,هيؾؽفؿقتًؾط ظؾقفؿ وؾ اد وال دمفقز,ظدإ قس ظـدهؿوف
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ظدم و ختاذهلؿ أن ضتًؾط افعدو ظذ ادًؾؿغ بًٌب ,افتفؾؽة بعقـفا 

 إظدادهؿ ذم ذفؽ.وظدم  ,كػؼتفؿ ذم شٌقؾ اهلل

وأضضا مـ ما  ,إن هذا األمر ـام شٌؼ هق مـ واجٌات ويل أمر ادًؾؿغ

أال ضسـقا افـػؼة ذم ذفؽ فإلظداد ذم  ,هلل تعاػ ظؾقفع اب ؾقف مـ وشَّ ُرؽ  

افذضـ تكف هلؿ افثامكقة صـاف األشٌقؾ اهلل, بؾ جعؾ اهلل تعاػ صـػًا مـ 

  .افزـاة مـ جياهد ذم شٌقؾ اهلل جؾ وظ ا فـكة هذا افدضـ

هذا احلدضد ؾقف بلٌس صدضد ظذ أظداء  ,أن هذا افً اح هذاشاهد مـ اف

ؽٌغ فؾؿًؾؿغ وإذالٌل فإلش ام وإظزاز فف, ؾقف متؾقف ككة  ,اهلل

  .فؾؽاؾرضـ

 دـ أراد محؾ ,أحؽامًا وآدابًا ظظقؿةأن افؼع ؿد جعؾ  ؼوفؽـ ـام شٌ

حتك ال ضؼع ذم خمافػة: ؾنن ادخافػٌة ؾقف خمافػة خطرٌة وافعقاذ  هذا افً اح

 باهلل.
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 :اب واألحؽام العظقؿة التي تتعؾق بحؿل السَلحفؿن أول هذه اآلد*  

  :سَلحه طذ أخقه ادسؾمأن حيؿل أكه ال َيوز لؾؿسؾم 

بؾ ؾاظؾ ذفؽ مرتؽٌب  ,ؾ ا جيقز دًؾؿ أن حيؿؾ ش احف ظذ مًؾؿ

مـ ظظائؿ اآلثام, جاء ذم افصحقحغ ظظقؿة و ,فؽٌرٍة مـ ـٌائر افذكقب

صحقح ذم  أضضا هقو ,ظـفؿوأيب مقشك األصعري ريض اهلل  ظـ ابـ ظؿر

ِل  َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َؿاَل:  مًؾؿ ظـ أيب هرضرة ريض اهلل ظـف ـِ افـٌَّ َظ

ََلَح َفَؾْقَس ِمـَّا» َل َطَؾْقـَا السِّ وهذا افتعٌر افـٌقي ضؼتيض أن هذا . «َمْن ََحَ

َـّا» إذ معـك: ,افػعؾ مـ ـٌائر افذكقب وال  ـا,هدضأي: فقس ظذ  «َفَؾْقَس ِم

ذم ذفؽ: ألن هدي  ـابؾ هق خمافٌػ ف ـا,تِ ـَّ وال ظذ ُش  ـا,ظذ ضرضؼت

ادًؾؿغ وضرضؼتفؿ وصلهنؿ أن ال حيؿؾقا افً اح بعضفؿ ظذ بعض, 

واؿتت ا بف أهنام  ,أن ادًؾؿ إذا محؾ ظذ أخقف افً احذم احلدضث وؿد جاء 

احلارث افثؼػل ريض اهلل ع ابـ قْ ػَ كُ َبْؽَرَة  ذم كار جفـؿ, ـام ذم حدضث أيب

َؿ َضُؼقُل:  َؿاَل َشِؿْعُت َرُشقَل اهللظـف  إَِذا الَتَؼى اُدْسؾََِمِن »َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ
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َهَذا افَؼاتُِؾ َؾاَم َباُل  َؾُؼْؾُت َضا َرُشقَل اهلل، «بَِسْقَػْقِفََم َفالَؼاتُِل َواَدْؼُتوُل يِف الـَّارِ  

ُه َكاَن َحِريًصا َطَذ َقْتِل َصاِحبِهِ : »اَدْؼُتقِل َؿاَل  فقس  بَِسْقَػْقِفََم  وؿقفف: .«إِكَّ

إكام ـاكت افًققف ذم ذفؽ  فام,ً احب ادراد خصقص افًققف, بؾ ادراد

لي ش اٍح مـ ش احفام ؾافؼاتؾ بأو  ,افقؿت, ؾؾق افتؼك ادًؾامن بٌـادؿفام

ا َطَذ ـالْ إَِذا »: وادؼتقل ذم افـار, جاء ذم رواضة دًؾؿ ُؿْسؾََِمِن، ََحََل َأَحُدُُهَ

ََلَح، َفُفََم َطَذ ُجْرِف َجَفـََّم، فا ؿرضب مـ افًؼقط ؾِ رَ ظذ ضَ ] َأِخقِه السِّ

ا َصاِحَبُه، َدَخََلَها ََجِقًعاؾقفا افصحابة ريض اهلل ؾًلل  .«[ َفنَِذا َقَتَل َأَحُدُُهَ

لَؼاتُِل َواَدْؼُتوُل يِف ا»ظـفؿ حغ شؿعقا مـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

وظرؾـا شٌب  ,أي ظرؾـا ذكٌف َهَذا افَؼاتُِؾ  َضا َرُشقَل اهللؼافقا: ؾ ،«الـَّارِ 

ؼال افـٌل ظؾقف ؾداذا دخؾ افـار؟ أي: ؟ َؾاَم َباُل اَدْؼُتقلِ . دخقفف افـار

ُه َكاَن َحِريًصا َطَذ َقْتِل َصاِحبِهِ » افص اة وافً ام: ظـده ظزٌم  ـان, أي: «إِكَّ

 مَ زَ فؽـف ؿد ظَ  ,وتصؿقٌؿ ذم ؿؾٌف أن ضؼتؾ صاحٌف, ؾفق وفق مل ضػعؾ ذفؽ

  .ؾقؿع ذم كار جفـؿ وافعقاذ باهلل ,فؾَ عَ ؾؽلكف ؾَ  ,وظؼد افـقة ظذ ؾعؾف ,ظؾقف
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بؾ جعؾ افـٌل ظؾقف افص اة وافً ام هذا مـ أظامل افؽػار ـام ذم احلدضث  

غ جاء ظـ جرضر بـ ظٌداهلل ادروي ظـ مجاظة مـ افصحابة ذم افصحقح

وؽرهؿ أن افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  وظـ ابـ ظؿر وظـ أيب بؽرة 

ُب َبْعُضُؽْم ِرَقاَب َبْعضٍ »ؿال:  اًرا، َيْْضِ  .«الَ َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكػَّ

وفقس مـ  ,ومـ صلن افؽاؾرضـ ,أي: أن هذا افػعؾ مـ ؾعؾ افؽاؾرضـ

  .حف ظذ أخقف ادًؾؿأن حيؿؾ ادًؾؿ ش ا ,صلن ادًؾؿغ

ر افـاس ذم ؽؿ هتقَّ ؾ ,ادًؾؿ ؽأن حتؿؾ ش احؽ ظذ أخقؾاحذر ضا مًؾؿ 

ظذ أضن  قنأو ضتضارب ,اثـان , ضتخاصؿ, وـؿ اشتعجؾقاهذا اجلاكب

وربام ال ضـتفل ذفؽ األمر  ,ؾقفرظقن إػ افً اح ,وأضن األصقاء ,األمقر

ضدري ادًؾؿ أكف ال ضزال ذم حتك ضًػؽ افدم احلرام وافعقاذ باهلل, وال 

ؾنذا أصاب دما  ,ؾًحة مـ دضـف أي: ذم شعة وراحة ما مل ضصب دما حراما

ؼ ظؾقف, ؾادًؾؿ ذم ؾًحة ذم راحة ذم اكؼاح ما مل ضصب افدم حراما ُوق  

ضعقش حقاة  ,تضقؼ بف احلقاة ,ؼ ظؾقفؾنذا أصاب افدم احلرام ُوق   ,احلرم
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بحقاتف  لأتظـ أكف شقفـل وال هيدأ فف حال. فف باال ضرتاح  ,افضقؼوافـؽد  

 اكظر إػ أحقالفقس فف إال افضقؼ وافـؽد, وال, بؾ  ,بعد أن ضؼتؾ مًؾامً 

  .ـقػ صار صلكفمـ ؾعؾ ذفؽ 

ال حيؿؾ ادًؾؿ ن أ ,ومـ أظظؿفا ,ؾفذا مـ أول اآلداب واألحؽام

ظذ إال ظذ افؽاؾرضـ ظذ ادؼـغ  فش احف ظذ أخقف ادًؾؿ, ال حيؿؾ

ُؿتؾ ُؿتؾ  نوإ ,اهلل بف افدضـ بحقث أكف إن بؼل بؼل وؿد أظزَّ  ,أظداء افدضـ

 .صفقدًا ظـد رب افعادغ جؾ وظ ا

أن حامل السَلح َيب طؾقه أن حيافظ طذ  :أيضًا من أحؽامه وآدابه* 

 ,حػظفوتف كصقاذم بؾ جيتفد  ال يمذي به أحدًا ولو بغر قصد،و ،سَلحه

وفق مل ضتعؿد -إذا أمهؾف بف مًؾاًم, ألن هذا افً اح  ُيَّ جيتفد أن ال ضَ 

بف شقحصؾ مـف افير, ؾقجب ظؾقف أن  فؽـف أمهؾف ومل ضٌالِ  -اإلرضار بف

ـْ َأيِب ُمقَشك حياؾظ ظؾقف وأن ضصقكف, جاء ذم افصحقحغ األصعري  َظ

ِل  َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ, َؿاَل:  ـِ افـٌَّ ُدُكْم يِف َمْسِجِدَكا، إَِذا َمرَّ َأَح », َظ
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ِه،   ا بَِؽػِّ لَِقْؼبَِض » :َأْو َؿاَل -َأْو يِف ُسوِقـَا، َوَمَعُه َكْبٌل، َفْؾُقْؿِسْك َطَذ كَِصاِِلَ

ا ءٍ ـَأْن ُيِصقَب َأَحًدا ِمَن الْ  -«َطَذ كَِصاِِلَ  وذم فػظ. «ُؿْسؾِِؿَع ِمـَْفا بَِمْ

ا، ُثمَّ  إَِذا َمرَّ َأَحُدُكْم يِف ََمْؾِسٍ »: دًؾؿ َأْو ُسوٍق، َوبَِقِدِه َكْبٌل، َفْؾَقْلُخْذ بِـَِصاِِلَ

ا ا، ُثمَّ لَِقْلُخْذ بِـَِصاِِلَ ٌِْد وجاء ذم افصحقحغ . «لَِقْلُخْذ بِـَِصاِِلَ ـِ َظ ـْ َجابِِر ْب َظ

ا، َفُلِمرَ ـَأنَّ َرُجًَل َمرَّ يِف الْ »,  اهللِ َأْن  َؿْسِجِد بَِلْسُفٍم َقْد َأْبَدى ُكُصوَِلَ

ا، َكْي اَل ََيِْدَش ُمْسؾًَِم  ـْ َجابِرٍ وذم رواضة دًؾؿ  ،«َيْلُخَذ بِـُُصوِِلَ ,  َظ

ُف  ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ, َأكَّ ُق بِالـَّْبِل يِف »َظ َأَمَر َرُجًَل، َكاَن َيَتَصدَّ

ا إاِلَّ َوُهَو آِخ ـالْ  اَؿْسِجِد، َأْن اَل َيُؿرَّ ِِبَ ؾؽؾ هذه األفػاظ واردة  .«ٌذ بِـُُصوِِلَ

أو  ,أو مًاجد ادًؾؿغ ,بقء مـ أشقاق ادًؾؿغ رَّ ؾؿـ مَ احلدضث, ذم 

 ,ؾؾقؼٌض ظذ كصاهلا بؽػف ,أي: شفام ٌؾ ٌْ ومعف كَ  ,جمافس ادًؾؿغ

َفْؾُقْؿِسْك َطَذ », فؾِ رَ ضَ ل ذم تحدضدة افًفؿ افهق و مَجُْع َكْصؾ لاَص وافـ  

ا ِه،  كَِصاِِلَ ا» :َأْو َؿاَل -بَِؽػِّ َأْن ُيِصقَب َأَحًدا ِمَن  -«لَِقْؼبَِض َطَذ كَِصاِِلَ

ءٍ ـالْ   .«ُؿْسؾِِؿَع ِمـَْفا بَِمْ
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أو  ,أو دخؾ مًجداً  ,مـ دخؾ شقؿا :هذا اإلرصاد افـٌقي افعظقؿ تلمؾؾ 

أي: ضلخذ ظذ احلدضد  ,ومعف شفام ؾؾقؼٌض ظذ كصاهلا ,دخؾ جمؾًاً 

ام ضمذضف ضصقٌف بو هبا, بجاكب مًؾؿ ؾقجرحف رَّ ؿُ ألن ال ضَ  ,فػ  ؽَ افذي ؾقفا بِ 

افذي  ؽقػ بافً احإذا ـان هذا ذم افً اح افعادي ؾ ,وفق مـ ؽر ؿصد

أو رصاص مـطؾؼات ؾقفا أظظؿ  ,متػجرات افذي هق ي,كار هق ش اح

قجب ظذ ادًؾؿ أن حيػظ ش احف, ؾقاجٌب ظذ حامؾ هذا ؾافير, 

 ,أن ال جيعؾف ذم متـاول األضػالو ,أن ضصقكفو ,ظؾقفافً اح أن حياؾظ 

بؾ ضصقكف  ؾقف,ـ اشتعامفف أو افتكف ًِ حْ ـوال ذم متـاول مـ ال ضُ 

 .بف أحدًا مـ ادًؾؿغ ُيَّ حتك ال ضَ  :وحيػظف

وهذا األمر مما حيصؾ  ،من آداب َحل السَلح أيضا: أن ال يَمزح به* 

  مـ مزاح بافً اح  هذا ضرؾعؽؿ ترى بغ ادًؾؿغافتًاهؾ بف ـثرا, ؾ

بغ رجؾقف, وهذا ضرمل   وجف أخقف, وهذا ضرمل افرصاصإػ افً اح

هذا ال ضدري و ,افرصاص مـ ؾقق رأشف, ـؾ ذفؽ ظذ شٌقؾ ادزاح
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عـ, وربام ضؼع ذم حػرة مـ افـار ؾَّ ض كػًف فِ رَّ ؿد ظَ ادازح  أكف هبذا افػعؾ  

ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ  ُهَرْضَرةَ  َأيب افصحقحغ ظـ وافعقاذ باهلل, جاء ذم , َظ

ُه اَل َيْدِري »ؿال: اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ,  ََلِح، َفنِكَّ اَل ُيِشُر َأَحُدُكْم إَِغ َأِخقِه بِالسِّ

ْقَطاَن َيـِْزُع يِف َيِدِه َفَقَؼُع يِف ُحْػَرٍة ِمَن الـَّارِ   ا ضشر ؾ .«َأَحُدُكْم َلَعلَّ الشَّ

ُه اَل َيْدِري َأَحُدُكْم », خقف بافً اح وفق ظذ شٌقؾ ادزاحأحدـؿ إػ أ َفنِكَّ

ْقَطاَن َيـِْزُع يِف َيِدهِ  ؼ حؼ  ـوض ,أي: جيعؾ ضده دمري ظذ افً اح  «َلَعلَّ الشَّ

بًٌب هذا افػعؾ افذي  ؾقؼع ذم حػرة مـ افـار, ,رضبتف ؾقؼتؾ أخاه ادًؾؿ

ظـ ذم صحقح مًؾؿ ًؾؿ, ومـ ؿتؾ أخقف اد وؿع ؾقفوبًٌب ما  ,ارتؽٌف

َمْن َأَشاَر إَِغ »َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ:  رشقل اهللَؿاَل ؿال: ,  ُهَرْضَرةَ  أيب

هِ ـَأِخقِه بَِحِديَدٍة، َفنِنَّ الْ   .«َؿََلئَِؽَة َتْؾَعـُُه، َحتَّى َيَدَطُه َوإِْن َكاَن َأَخاُه أِلَبِقِه َوُأمِّ

حدضد, وهذا صامؾ فؽؾ حدضد, ش احًا أو مـ أصار إػ أخقف ادًؾؿ ب

شقػًا, أو شؽقـًا, أو خـجرًا, أو حتك فعب بافًقارة ـام ضػعؾ بعض افـاس 

أو حتك بدراجتف افـارضة هُيقي ظذ أخقف بدراجتف  ,هُيقي ظذ أخقف بًقارتف

َمْن »ـؾ  هذا شٌب ذم وؿقع افؾعـة ظذ هذا ادازح افعابث ألجؾ أن خيقػف, 
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َؿََلئَِؽَة َتْؾَعـُُه، َحتَّى َيَدَطُه َوإِْن َكاَن َأَخاُه ـ َأِخقِه بَِحِديَدٍة، َفنِنَّ الْ َأَشاَر إَِغ  

هِ   .ؾ ا جيقز ادزاح بذفؽ. «أِلَبِقِه َوُأمِّ

شــ مًـد اإلمام أمحد وػل ؾمـ ذفؽ,  ضنظام هق أ بؾ هنك افـٌل 

ـِ َأيِب  بًـد صحقح أيب داود ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ـْ َظ َثـَا َأْصَحاُب َظ َفْقَذ َؿاَل: َحدَّ

ُروَن َمَع َرُشقِل اهللِ َصذَّ  ًِ اُكقا َض ـَ ُْؿ  َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ, َأهنَّ

ٌٍْؾ َمَعُف  ٍر, َؾـَاَم َرُجٌؾ ِمـُْفْؿ, َؾاْكَطَؾَؼ َبْعُضُفْؿ إَِػ َك
ًِ َؿ ذِم َم اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ

ُجُؾ َؾِزَع, َؾَضِحَؽ اْفَؼْقُم, َؾَؼاَل:  َؾَلَخَذَها, َما َؾَؾامَّ اْشَتْقَؼَظ افرَّ

ٌَْؾ َهَذا َؾَػِزَع, َؾَؼاَل َرُشقُل اهللِ ُيْضِحُؽُؽمْ  ا َأَخْذَكا َك ؟, َؾَؼاُفقا: اَل, إاِلَّ َأكَّ

َع ُمْسؾًَِم » َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ: ال حيؾ فف أن ُضروع  .«اَل حَيِله دُِْسؾٍِم َأْن ُيَروِّ

بؾ هذا  ,ادزاحأو برؾعف ظذ وجفف  ,أو بنخػائف ظؾقف ,اه بلخذ ش احفخأ

وال حيؾ فؾؿًؾؿ أن ضامزح بف, ؾفذه اآلفة فقًت بآفة مزاح,  ,مرَّ حَ ـمُ أمر 

ب هبا, بؾ هل آفة تًتخدم مع ؾعَ فقًت بآفة ظٌث, فقًت بآفة فعب ضُ 
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ضـ افذضـ ضرضدون افير باإلش ام مع أظداء هذا افد ,أظداء اهلل جؾ وظ ا 

 وادًؾؿغ .

وال يف بؾد  ،دأيضًا من آداب السَلح: أكه ال حيل َحل السَلح يف يوم العق* 

 افونأو َي كهوكاكوا يـتظرو ،ف الـاس طدواً إال إذا ختوَّ  ،مؽة اهلل اِلرام

 اهللوال يف مؽة بؾد  ،وإال فَل حيل َحل السَلح يف يوم العقد ،دخوله طؾقفم

ـْ َجابِرجاء ذم صحقح مًؾؿ  ،اِلرام , َؿاَل: َشِؿْعُت بـ ظٌد اهلل  َظ

ِلَّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َضُؼقُل:  َة »افـٌَّ ِؿَل بَِؿؽَّ اَل حَيِله أِلََحِدُكْم َأْن حَيْ

ََلَح  ب ظؾقف اإلمام افـقوي  ،«السِّ َباُب افـَّْفِل :ذم صحقح مًؾؿ بقَّ

ـْ مَحِْؾ  َة ب َِا َحاَجةٍ َظ ً  َاِح بَِؿؽَّ ذم   افٌخاري اإلمام ببقَّ و ,اف

ً  َاِح ذِم افِعقِد َواحلََرمِ  :صحقحف ـْ مَحِْؾ اف  حتتف ذـرثؿ  َباُب َما ُضْؽَرُه ِم

ً  َاَح َضْقَم »أثرًا ظـ احلًـ افٌكي رمحف اهلل أكف ؿال:  ِؿُؾقا اف هُنُقا َأْن حَيْ

اِظقٍد إاِلَّ َأْن خَيَا  ,إذا ـاكقا خياؾقن ظدوًا أن ضٌاؽتفؿ أو هيامجفؿ.«ُؾقا َظُدوًّ

  , وذـر افٌخاريذم ضقم افعقد قن ظـ محؾ افً احق  وإال ؾفؿ مـفِ 
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 َشِعقدُ  ؿالام, اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـف ظٌد ا ظـأضضًا حتت هذا افٌاب أثر 

ـُ  ـِ ُظَؿَر ِحَغ َأَصاَبُف ِشـَا ْب ـُْت َمَع اْب ـُ  : ٌَْرٍ ْمِح ذِم َأْْخَِص َؿَدِمِف, ُج ُن افر 

اَج  ٌََؾَغ احلَجَّ اِب, َؾـََزْفُت, َؾـََزْظُتَفا َوَذفَِؽ بِِؿـًك, َؾ ـَ َؾَؾِزَؿْت َؿَدُمُف بِافر 

ـُ ُظَؿَر:  ـْ َأَصاَبَؽ, َؾَؼاَل اْب اُج: َفْق َكْعَؾُؿ َم َأْكَت »َؾَجَعَؾ َضُعقُدُه, َؾَؼاَل احلَجَّ

ٌَْتـِل ْقَػ؟ َؿاَل: َؿاَل: وَ « َأَص َؿُل فِقِه، »ـَ ْ َيُؽْن حُيْ ََلَح يِف َيْوٍم ََل ْؾَت السِّ ََحَ

ََلُح ُيْدَخُل اَِلَرمَ  ْ َيُؽِن السِّ ََلَح اَِلَرَم َوََل وذم رواضة  .«َوَأْدَخْؾَت السِّ

ـِ افَعاصِ  ظـفؾٌخاري:  ـِ َشِعقِد ْب ـِ َظْؿِرو ْب اُج ؿال:  َشِعقِد ْب َدَخَؾ احلَجَّ

ـِ  ـْ  َظَذ اْب ْقَػ ُهَق؟ َؾَؼاَل: َصافٌِح, َؾَؼاَل: َم ـَ ُظَؿَر َوَأَكا ِظـَْدُه, َؾَؼاَل: 

ُؾهُ »َأَصاَبَؽ؟ َؿاَل:  ََلِح يِف َيْوٍم الَ حَيِله فِقِه ََحْ  .«َأَصاَبـِي َمْن َأَمَر بَِحْؿِل السِّ

 ألن ضقم :ذم ضقم ظقد فأكف ال حيؾ محؾ :وأحؽامف افً اح ؾؿـ آداب محؾ

بً احف ذفؽ  ل  زِ ؾرح, ضقم هور ظـد افـاس, رب إكًان ضَ  ضقم افعقد

وإحزان وذم إحزاكف  ,ؾقتًٌب ذم اإلرضار بف ,أو ضؼتؾ أحداً  ,ؾقجرح أحداً 

هنك افـٌل ظؾقف افص اة وافً ام ظـ محؾ  ؾؾفذا ,ذم هذا افققم افعظقؿأهؾف 
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ٌد بؾ ,افً اح ذم هذا افققم, وهنك ظـ محؾ افً اح ذم مؽة ألهنا بؾٌد آمـ 

 .(2)حرام

                                                        

ب  تـبقه:( (2 َرِق َضْقَم  َبابؿٌؾ هذا افٌاب ذم صحقحف:  افٌخاري اإلمام بقَّ احِلَراِب َوافدَّ

َرِق َواحِلَراِب َضْقَم  أن: وذـر حتتف حدضث ظائشة  افِعقدِ  ٌُقن بِافدَّ اكقا َضْؾَع ـَ قَداُن   ً اف

 ِظقٍد.

ً  َاِح ذِم افِعقِد َباُب َما ُضْؽرَ ذم ؾتح افٌاري رشح ؿال احلاؾظ ابـ حجر  ـْ مَحِْؾ اف ُه ِم

مَجََة اف966) َواحلََرمِ  ْ مَجَُة خُتَافُِػ ذِم افظَّاِهِر افسَّ ْ َمَة َوِهَل ـْ (: َهِذِه افسَّ َراِب ُؿَتَؼد  َباُب احْلِ

َرِق َضْقَم اْفِعقدِ  َباَحِة َوافـَّْدِب َظَذ َما َوافدَّ َوَهِذِه َدائَِرة  ,َدلَّ َظَؾْقِف َحِدضُثَفا أِلَنَّ تِْؾَؽ َداِئَرٌة َبْغَ اإْلِ

ً  َاِح  :َبغ اْفَؽَراَهة َوافتَّْحِرضؿ فَؼْقل بـ ُظَؿرَ  َؿُع َبْقـَُفاَم بَِحْؿِؾ  .ذِم َضْقٍم اَل حَيِؾ  ؾِقِف مَحُْؾ اف َوجُيْ

ْرَبِة َوُظِفَدْت  ـْ مَحََؾَفا بِافد  ـَ افـَّاِس هِبَا  احْلَاَفِة اأْلُوَػ َظَذ ُوُؿقِظَفا مِمَّ  َأَحٍد ِم
ِ
ـْ إِضَذاء ًَّ َاَمُة ِم ِمـُْف اف

ا ـْ مَحََؾَفا َبَطًرا َوَأرَشً ـْ  ,َومَحِْؾ احْلَاَفِة افثَّاكَِقِة َظَذ ُوُؿقِظَفا مِمَّ ِرضِدَها ِم ْظ َحاَل مَحْؾَِفا َودَمْ ْ َضَتَحػَّ َأْو مَل

ـَ افـَّاسِ  ق َؼةِ ـُؿَزامَحَِة َوذِم افْ ـ ِظـَْد افْ َواَل ِشقَّاَم  ,إَِصاَبتَِفا َأَحًدا ِم افِِؽ افضَّ ًَ  اكتفك. .َؿ

َرِق َضْقَم اْفِعقدِ ؿٌؾ ذفؽ ذم رشح  وؿال َراِب َوافدَّ َراُب بَِؽْنِ 949) َباُب احْلِ (: احْلِ

َرُق مَجُْع َدَرَؿٍة َوِهل افسس ,ُؿْفَؿَؾِة مَجُْع َحْرَبةٍ ـافْ  ً  َاِح ذِم اْفِعقِد اَل مَحْ  :َؿاَل بـ َبطَّالٍ  .َوافدَّ ُؾ اف

ـُ َأْن َضُؽقَن َصذَّ اهللَوُضؿْ  ,َواَل ذِم ِصَػِة اخْلُُروِج إَِفْقفِ  ,َمْدَخَؾ َفُف ذِم ُشـَِّة اْفِعقدِ 
اَن  ؽِ ـَ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ 

ً  َاِح  ـْ َفقَْس ذِم َحِدضِث افْ  ,حُمَاِرًبا َخاِئًػا َؾَرَأى ااِلْشتِْظَفاِر بِاف
ٌَاِب َأكَُّف َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َفؽِ

َراِب َمَعُف َضْقَم اْفِعقدِ  ً  َاِح  ,َخَرَج بَِلْصَحاِب احْلِ ِب بِاف َضْعـِل َؾ َا ُضَطابُِؼ  ,َواَل َأَمَر َأْصَحاَبُف بِافتََّله 

مَجَةَ  ْ ٌَُخاِري  ااِلْشتِْداَلُل َظَذ َأنَّ اْفِعقَد  بَِلنَّ  :ذِم احْلَاِصَقةِ  ر  ُؿـَ ـَوَأَجاَب بـ افْ  .احْلَِدضُث افسَّ ُمَراَد اْف
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هِ  اِط َما اَل ُضْغَتَػُر ذِم َؽْرِ ًَ ـَ ااِلْكٌِ مَجَِة َأْضًضا َتْؼِققُدُه بَِحاِل اخْلُُروِج  ك.فكتا .ُضْغَتَػُر ؾِقِف ِم ْ َوَفْقَس ذِم افسَّ

ٌََش  ,إَِػ اْفِعقدِ  انَ َبِؾ افظَّاِهُر َأنَّ َفِعَب احْلَ ـَ اَم  ـَ افْ  َبْعَد ُرُجقِظِف َصذَّ اهلل ِة إِكَّ َؿ ِم ُؿَصذَّ ـَظَؾْقِف َوَشؾَّ

َل افـََّفاِر َؾقَُصع  ُثؿَّ َضْرِجعُ  ُرُج َأوَّ اَن خَيْ ـَ ُف   . اكتفك.أِلَكَّ

وطاهر ـ ام ابـ ظؿر: ضؼتيض أن محؾ :  ؾتح افٌاريذم  * وؿال احلاؾظ ابـ رجب 

وذم صحقح  ر جائز, شقاء ـان ذم احلرم أو ؽره, وـذفؽ محؾف ذم احلرم.افً اح ضقم افـحر ؽ

 الؿال:   اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ,َصذَّ افـٌل  مـ حدضث معؼؾ, ظـ أيب افزبر, ظـ جابر, ظـ مًؾؿ

, ذم معـك رؾعف: ألكف مل ضؽـ حيؿؾ ؾقف: وؿقل ابـ ظؿر .حيل ألحدكم أن حيؿل بؿؽة السَلح

 إػ ذفؽ افزمان. ذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ َص  ـان ظادة مًتؿرة مـ ظفد افـٌلن ذفؽ إصارة إػ أ

, ؼراب, ـام هنك ظـ ذفؽ ذم ادًاجدفار افً اح ال ظـ محؾف ذم افصوفعؾ افـفل إكام هق ظـ إ

ا مـ ؿابؾ, ؿاى أهؾ مؽة ظام احلدضٌقة ظذ أن ضدخؾف ذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ َص  وضدل ظؾقف أن افـٌل

 اب.رَ ان افً اح, وهل افًققف ذم افؼِ ٌَّ ؾُ جُ وأن ال ضدخؾفا إال بِ 

 ة بافً اح: ألكف ـاَن خائػًا.وفؽـ أفػاظ األحادضث ظامة, وؿد ضؽقن دخقفف مؽة ظام افؼضقَّ 

جة إفقف. وؿد حؽل ظـ ظطاء ومافؽ وافشاؾعل, أكف ضؽره إدخال افً اح إػ احلرم فغر حا

ظـف, إال أن خياؾقا  قام افعقد, ؾؼد حؽك افٌخاري ظـ احلًـ, أكف ؿال: هُن وأما محؾ افً اح ضق

, مـ ـتاب افشاذمد افعزضز بـ جعػر ذم جف أبق بؽر ظٌخرَّ  وؿد روي ظـف مرؾقظاً ظدوًا. 

, ظـ جابر, ؿال: هنك رشقل ثـا إشامظقؾ, ظـ ابـ أيب كعؿ ٍ, ظـ احلًـحد ضرضؼ ظع بـ ظقاش

وافصحقح:  إشامظقؾ: ـلكف: ابـ ظقاش.. أن خيرج افً اح ذم افعقدضـ قِْف َوَشؾَّؿَ ذَّ اهللُ َظؾَ َص اهلل 

 .افثغقر باب: افؼقل ذم فٌس افً اح ذم افعقدضـ وذـر وبقب ظؾقف أبق بؽر: ادقؿقف.

 اكتفك. ضشر إػ أكف ذم افثغقر افتل خياف ؾقفا مـ هجؿ افعدو ؽر مـفل ظـف.
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أن ال حيؿؾه يف غر  ،ن اآلداب واألحؽام ادتعؾؼة بحؿل السَلحأيضًا م*  

التساهل باستخدام هذه األسؾحة يف أماكن األفراح  موضعه، ومن ذلك

ؾفذا فقس مقوعا الشتخدام افً اح, أوال: ألكف ضقم ؾرح  ،ويف األطراس

د افـفل ظـ وهور, وفقس مثؾ هذا افققم مقوعا حلؿؾ افً اح, ـام ور

 ذفؽ مـ ذممحؾ افً اح ضقم افعقد ألكف ضقم ؾرح وهور, وأضضا دا 

                                                                                                                                               

ضعـل احلدضثغ ذم – غَحِدضثـَوذِم افْ  (:9/287) وضاركقؾ األذم  * وؿال افشقـاِّن 

َة فِْؾُعْذِر  -مؽة ظام احلدضٌقة بافً اح دخقل افـٌل  ً  َاِح بَِؿؽَّ َدفِقٌؾ َظَذ َجَقاِز مَحِْؾ اف

وَرةِ  ُ ِط َأْن َضُؽقَن  ,َوافيَّ ـْ بَِؼْ
اَم َؾَعَؾفُ َفؽِ ـَ ـِ  ,َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ  َصذَّ اهلل ذِم اْفِؼَراِب  ُص هِبََذْض َؾُقَخصَّ

ؾٍِؿ َؿاَل: َؿاَل  احْلَِدضَثْغِ ُظُؿقُم َحِدضِث َجابِرٍ  ًْ اَل حَيِله أِلََحِدُكْم َأْن »: َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ  َصذَّ اهلل ِظـَْد ُم

ََلَح  َة السِّ ِؿَل بَِؿؽَّ َؾُف فِْؾَحاَجِة َوا «حَيْ ـْ مَحَ وَرةِ َؾَقُؽقُن َهَذا افـَّْفُل ؾِقاَم َظَدا َم ُ َوإَِػ َهَذا َذَهَب  ,فيَّ

ـْ َأْهِؾ اْفِعْؾؿِ  ً  َاِح فَِغْرِ  . ؿال افؼايض ظقاض: هذا حمؿقل ظـد أهؾ افعؾؿاجْلاََمِهُر ِم َظَذ مَحِْؾ اف

وَرٍة َواَل َحاَجةٍ  اَكْت َحاَجٌة َجازَ  ,رَضُ ـَ   ,َؾنِْن 
ٍ
اؾِِعل  َوَمافٍِؽ َوَظَطاء َؿاَل:  .َؿاَل: َوَهَذا َمْذَهُب افشَّ

َذا احْلَِدضِث َضْعـِل: َحِدضَث افـَّْفِل. ًؽا هِبَ  ً َ ي  مَت ٌَْكِ ـُ اْف ًَ ِرَهُف احْلَ ـَ  َو

َؾُف َوَظَؾْقِف اْفِػْدَضةُ  اَن حُمِْرًما َوَفٌَِس  ,َؿاَل: َوَصذَّ ِظْؽِرَمُة َؾَؼاَل: إَذا اْحَتاَج إَفْقِف مَحَ ـَ َوَفَعؾَُّف َأَراَد إَذا 

ا َؾ َا َضُؽقُن خُمَافًِػا فِْؾَجاَمَظةِ اْدِْغَػَر أَ  ْرَع َوَكْحَقمُهَ َواحْلَؼ  َما َذَهَب إَفْقِف اجْلُْؿُفقُر: أِلَنَّ  .اْكَتَفك .ْو افد 

 اكتفك. ؾِقِف اجْلَْؿَع َبْغَ اأْلََحاِدضِث.
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, ؾؽؿ حيصؾ مـ إهاف وإت اف فألمقال ذم مثؾ هذه تٌذضرافهاف واإل 

األمقر بدون ؾائدة بؾ بلرضار ـثرة متحؼؼة, وضؽقن افداؾع فؽثر مـ 

اإلكًان, واهلل افـاس إما ادػاخرة وادٌاهاة, وإما َكْػٌخ مـ افشقطان هلذا 

ُه اَل حُيِبه الْ تعاػ ضؼقل:  ُفوا إِكَّ ُبوا َواَل ُتْْسِ فِعَ ـَوُكُؾوا َواَْشَ وؿال ، ُؿْْسِ

ْر َتْبِذيًرا  اهلل تعاػ: َقاصِِع َوَكاَن ـإِنَّ الْ * َواَل ُتَبذِّ ِريَن َكاُكوا إِْخَواَن الشَّ ُؿَبذِّ

ِه َكُػوًرا ْقَطاُن لَِربِّ , واألذضة فؾؿًؾؿغ زظاجاإل ذفؽ مـ ذما وأضضا د ،الشَّ

ر وشػؽ ارضاأل ذفؽ مـ ذمدا تروضٌع فممـغ, ومـ  ذفؽ ذمأضضا دا و

إض اؿف ذم األؾراح  افذي تؿَّ تؾ ُأكاس بافرصاص افراجع ؽؿ ؿد ؿُ ؾفؾدماء, 

وذم وجرح أكاٌس ذم هذه ادقاوع,  ,واألظراس, ـؿ ؿد ُأصقب أكاس

ؾؿ ضؼتكوا ظذ إض اق ؾ ذم ادخافػة سافـابعض ع تقشَّ  أضامـا هذه

صار بعضفؿ ضطؾؼ ذم هذه األظراس باألشؾحة  , بؾافً اح بافٌـادق

م ال هذا حمرَّ ـؾ  أرؾع مـ ذفؽ, وما هق ضطؾؼ  افٌعض ادتقشطة, بؾ صار

 .جيقز
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فؾفق هبا  ؾفذه ظادة جيب ظذ ادًؾؿغ أن ضؽػقا ظـفا, ؾؾقًت هذه األمقر 

َوَأْكَزْلـَا :هل أمقر ـام ؿال اهلل جؾ وظ ا ,ظقؿةبؾ هل أمقر ظ وافؾعب,

وؾقف افٌلس  ,ؾػقف افٌلس افشدضد ظذ أظداء اهلل .َحِديَد فِقِه َبْلٌس َشِديٌد ـالْ 

افً اح ذم مثؾ  ذَ خَ تَّ ال أن ضُ  ,افشدضد ظذ مـ ضؽقد فإلش ام وادًؾؿغ

باشتعامل هذه  هذه ادقاضـ وهذه ادقاوع اشتفتارًا واشتفزاًء وظدم مٌاالةٍ 

 اآلفة اخلطرة.

أكه َيوز يف حال اخلوف أن يصظ ادصظ وهو حامٌل  أيضًا من أحؽامه* 

وخيشك أن ضٌاؽتف  ,ؾعدوف اقاجفمذم ص اة اخلقف إذا ـان  ،لسَلحه

ـام ؿال اهلل  ,جيقز أن ضصع وهق حامؾ فؾً اح ,وهق ذم افص اة افعدو

ََلَة َفْؾَتُؼْم َصائَِػٌة ِمـُْفْم َمَعَك َوإَِذا ُكـَْت فِقِفْم َفَلقَ شٌحاكف:  ُم الصَّ ْؿَت َِلُ

َوْلَقْلُخُذوا َأْسؾَِحَتُفْم َفنَِذا َسَجُدوا َفْؾَقُؽوُكوا ِمْن َوَرائُِؽْم َوْلَتْلِت َصاِئَػٌة 

ْ ُيَصؾهوا َفْؾُقَصؾهوا َمَعَك َوْلَقْلُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسؾَِحَتُفْم َودَّ الَّ  ِذيَن ُأْخَرى ََل

َكَػُروا َلْو َتْغُػُؾوَن َطْن َأْسؾَِحتُِؽْم َوَأْمتَِعتُِؽْم َفَقِؿقُؾوَن َطَؾْقُؽْم َمْقَؾًة َواِحَدًة 
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َواَل ُجـَاَح َطَؾْقُؽْم إِْن َكاَن بُِؽْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكـُْتْم َمْرََض َأْن َتَضُعوا  

ؾػل حال  َطدَّ لِْؾَؽافِِريَن َطَذاًبا ُمِفقـًاأَ  َأْسؾَِحَتُؽْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم إِنَّ اهلل

اخلقف ومقاجفة افعدو جيقز فؾؿصع أن ضصع وهق حامؾ فً احف, وأما 

ومل ضؽـ هـاك حاجة حلؿؾف ذم افص اة ؾنكف ؿد ـره  ,ذم ؽر حال اخلقف

دا ؾقف مـ إصغال ادصع ذم ص اتف,  ,محؾف ذم افص اة ـثٌر مـ أهؾ افعؾؿ

واإلكًان ملمقٌر ذم  ,حؿؾف وووعف وتًقضتف وهق ذم ص اتفُضشغؾ بؾنكف 

ؾنذا ـان هـاك حاجة حلؿؾف ذم افص اة  ا,ص اتف أن ضًؽـ وأن خيشع ؾقف

 . (2)وإن ال ؾ ا حيؿؾف فُ ؾَ مَحَ 

 :ل السَلحهقئتفم يف َحوالسؾف  زيِّ يف  * فائدة

 َباُب مـ صحقحقف  افٌخاري رمحف اهلل ذم ـتاب اجلفاداإلمام ب قَّ بَ 

ْقِػ بِافُعـُِؼ  ًَّ ؼ ؾَّ عَ افتل تُ وافؼ ائد احلامئؾ أي: ادعافقؼ و احلاََمِئِؾ َوَتْعؾِقِؼ اف

                                                        

محؾف ال ضؽره  -ـؿًدس أو خـجر وكحقها– افذي ال ُضشغؾ ادصع بحؿؾفافً اح افقًر  ((2

 ذم افص اة, فعدم وجقد افًٌب افذي ـاكت افؽراهة ألجؾف, وهق االكشغال ذم افص اة.
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َظـُْف,  َريِضَ اهلل بـ مافؽ َأَكس حدضث , ثؿ ذـر افٌخاري هبا افًققف 

ـَ افـَّاِس, َوَأْصَجَع افـَّاِس, ًَ َؿ َأْح ِل  َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾَّ اَن افـٌَّ ـَ َوَفَؼْد  َؿاَل: 

ِل  َصذَّ اهللُ  ٌََؾُفُؿ افـٌَّ ْقِت, َؾاْشَتْؼ َؾِزَع َأْهُؾ اَدِدضـَِة َفْقَؾًة, َؾَخَرُجقا َكْحَق افصَّ

َؿ  , َوُهَق َظَذ َؾَرٍس أِليَِب َضْؾَحَة ُظْرٍي, َراِجَعا َظَؾْقِف َوَشؾَّ َأ اخلََزَ َوَؿْد اْشَتْزَ

ْقُف، ْ ُتَراُطوا»قُل: َوُهَق َضؼُ  َويِف ُطـُِؼِه السَّ ْ ُتَراُطوا، ََل َوَجْدَكاُه »ُثؿَّ َؿاَل:  «ََل

 :اح احلدضثؿال رُشَّ  ]ضعـل افػرس وجدكاه هضعا واشع اخلطق[، «َبْحًرا

  (.2)أراد افٌخاري رمحف اهلل أن ضٌغ زي افًؾػ ذم محؾفؿ فؾً اح

                                                        

َمْؼُصقُد  :رِ ُؿـَ ـَؿاَل بـ افْ  (:2908) ؾتح افٌاريذم  ؿال احلاؾظ ابـ حجر  ((2

ـْ هَ ـافْ  اِجِؿ َأْن ضٌغ ُؿَصـ ِػ ِم َ َؾِػ ذِم آَفِة احْلَْرِب  ِزيَّ ِذِه افسَّ ًَّ ـِ َوَما َش  ,اف ٌََؼ اْشتِْعاَمُفُف ذِم َزَم

 اكتفك. .فَقُؽقن أضقب فؾـَّػس وأكػك فؾٌدظة .َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ  ذَّ اهللافـٌَِّل  َص 

ويف طـؼه وذـره هـا ألجؾ ؿقفف: : افتقوقح فؼح اجلامع افصحقحوؿال ابـ ادؾؼـ ذم 

ل مـ اختار أن تربط ذم د ذم األظـاق, بخ اف ؿقؾَّ ؼَ ؾلؾاد بف أن افًققف ـاكت تُ  السقف

 اكتفك. احلزام وال تتؼؾد ذم افعـؼ, وفقس ذم يشء مـ هذا حرج.
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 فؼاء وؿتال شقام  , وضدل  ظذ اشتعداد تام,هقٌة فوذفؽ دـ تلمؾ ؾق 

ـان  ,ػ كحق بطـفإجعؾف ظذ صدره أو و ,ؼ ش احف ذم ظـؼفإذا ظؾَّ  ,افعدو

 .ذفؽ أهقب فف ظـد أظدائف

ـَّة واحلرص ظؾقفا ذم هذا  األمراءومـ ظجقب ما ُذـر ظـ   ً مـ افعؿؾ باف

( 26/487) افٌداضة وافـفاضةذم  افشلن, ما ذـر احلاؾظ ابـ ـثر 

ـِ حَمُْؿقِد َزْكؽِل  َؿؾِِؽ اْفَعاِدِل ُكقِر اـافْ  ظـ ض رمحف اهلل األمر ادشفقر  فد 

دا ُؿرأ أكف  :مـ افٌؾدان اي ؾتح اهلل تعاػ ظذ ضدضف ـثرً افذ ,صاحب حؾب

َطَؾْقِه َوَسؾََّم  َصذَّ اهلل َفَخَرَج َرُسوُل اهلل» َوؾِقِف:ظؾقف بعض األجزاء احلدضثقة 

ْقَف  ًدا السَّ ْقَػ َضْرُبُط َؾَجَعَؾ َضَتَعجَّ «. ُمَتَؼؾِّ ـَ ـْ َتْغِقِر َظاَداِت افـَّاِس, َو ُب ِم

ِفْؿ َواَل َضْػَعُؾقَن َهَذا, ُثؿَّ َأَمَر اجْلُـَْد بَِلْن اَل 
ُققَف ذِم َأْوَشاضِ  ً اأْلَْجـَاُد اف

ِدهَيا, ُثؿَّ َخَرَج ذِم اْفَقْقِم افثَّاِِّن إَِػ افْ  ُققَف إاِلَّ ُمَتَؼؾَّ  ً َوُهَق  َؿْقـِِب ـحَيِْؿُؾقا اف

َذفَِؽ, ُضِرضُد بِِف ااِلْؿتَِداَء بَِرُشقِل اهلل ـَ ْقَػ, َومَجِقُع اجْلَْقِش  ًَّ ُد اف  َصذَّ اهلل ُمَتَؼؾ 

  َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ.
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هذا أن هذا األمر افعظقؿ وهق محؾ افً اح فف آداب ظظقؿة جيب حاصؾ  

مـ ؽؿ حصؾت ؾ ,حتك ال ضي بلخقف ادًؾؿ :ظذ ادًؾؿ أن ضراظقفا

وُأزهؼت مـ  ,فا دماءؾقُشػؽت  ,أو ؽضب ,أو مزاح ,حقادث أخطاء

ضزل  بف  ,ال حيًـ اشتعامفف اش احضصطحب ورائفا أرواح, ـؿ مـ إكًان 

ة  فَّ حزن ضقل ظؿره, ـؿ مـ إكًان ش احف بجاكٌف ال حيًـ اشتعامفف قؾافزَّ

ح أخطل ؾقؿع ظذ أخقف, ـؿ مـ إكًان ضامزح ضرمل ظذ أخقف بؼصد ادزا

ظذ أخقف  افرصاص بغ رجؾقف أو بجاكٌف أو مـ ؾقق رأشف ؾرتد ذفؽ

ؾقؼتؾ أخاه ادًؾؿ وضًػؽ دمف وربام ـان صاحًٌا فف, بؾ  ,بافير فوضصقٌ

افـاس إفقف ـقفده أو وافده أو زوجتف  ربام ـان ؿرضًٌا مـف, بؾ ربام ؿتؾ أحبَّ 

ف وشقء افتك   ,أو أخقف أو أي إكًاٍن مـ ؿرابتف, ـؾ ذفؽ بًقء اشتعامفف

ادًؾؿ أن وظدم اإلحًان ذم اشتخدام هذا افً اح, ؾقجب ظذ  ,ؾقف

ما إؾف ظذ أظداء اهلل مح ًا صحقحًا أو ضسك ذفؽ, إذا مح هذا افً اح حيؿؾ

أن حيؿؾف مح ًا صحقحًا وحيػظ ذفؽ ـام أرصد إفقف افرشقل صذ اهلل ظؾقف 

 ضؿؽـ وال ضؽقن أن ضرؾع وجيعؾ ذم ؿرارة كػًف أمرًا مفاًم أكف ال ,وشؾؿ
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, وإال مفام تشاجروا ,مفام اختؾػقا ,ش اح ظذ أخقف ادًؾؿ, مفام ـان 

أخقك ادًؾؿ فقس  ,خقؽ ادًؾؿؾنن هذا افً اح فقس أل ؾؾقسك ذفؽ,

 ,مقوعًا فتًدضد ش احؽ, بؾ هذا افً اح دمعؾف ذم أظداء اهلل جؾ وظ ا

ؾ بذفؽ حتك ضصقب وذم أظداء افدضـ, ؾقحرم ظذ ادًؾؿ أن ضتًاه

 . اء تًاهؾف ذم محؾ ش احفرَّ ومـ َج  ,ادًؾؿغ بير مـ وراء تًاهؾف

وجيعؾقن هلا األماــ  ,ـان افصحابة ريض اهلل ظـفؿ ضعتـقن بذفؽ

 اخلاصة, وال حيؿؾقهنا إذا محؾقها إال ظذ أظداء اهلل جؾ وظ ا. 

ومحؾ بعض  ,وفذا بعضفؿ دا حصؾ بعض اخل اف ذم بعض األزمـة

وفذا  ,ؿ حغ تذـر ذفؽـبؽك بعضفؿ وتلفَّ  ,دًؾؿغ ش احف ظذ بعضا

إَِذا َمرَّ »: حغ ـان حيدث باحلدضث افًابؼ األصعري  أبق مقشك

ا،  ا، ُثمَّ لَِقْلُخْذ بِـَِصاِِلَ َأَحُدُكْم يِف ََمْؾٍِس َأْو ُسوٍق، َوبَِقِدِه َكْبٌل، َفْؾَقْلُخْذ بِـَِصاِِلَ

 ِ اُثمَّ لَِقْلُخْذ بِـ ْدَكاَها َبْعُضـَا ذِم ُوُجقِه َبْعضٍ  «َصاِِلَ   .َؿاَل: َواهللِ َما ُمْتـَا َحتَّك َشدَّ
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ؾ ا جيقز فؾؿًؾؿ أن ضؼقل هذا كدما وحزكا مما حصؾ مـ بعض ادًؾؿغ,  

ال  اوهؽذا مـ محؾ ش اح ,حيؿؾ ش احف ظذ أخقف ادًؾؿ مفام بؾغ األمر

ؾنن مـ وراء  :عب واالشتفتارؾَّ فة فِ أو جيعؾف آ ,أو ضامزح بف ,جيقز أن هيؿؾف

 وافعقاذ باهلل ظز وجؾ. ,ذفؽ افـار

وأن ضقؾؼـا فطاظتف  ,كًلل اهلل جؾ وظ ا أن ضقؾؼ ادًؾؿغ دا حيٌف وضرواه

  .وجيـٌـا معصقتف

  .ا ظذ ذـرك وصؽرك وحًـ ظٌادتؽـَّ افؾفؿ أظِ 

 .كا كًلفؽ اهلدى وافتؼك وافعػاف وافغـكإافؾفؿ 

  .وصذ اهلل ظذ حمؿد وظذ آفف وصحٌف أمجعغ ,افعادغ واحلؿد هلل رب

 شتغػرك وأتقب إفقؽأ ,أصفد أن ال إفف إال أكت ,شٌحاكؽ افؾفؿ وبحؿده

 

 


