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إن احلؿد هلل كحؿده, وكستعقـف, وكستغػره, وكعقذ باهلل مـ 

مـ رشور أكػسـا ومـ شقئات أظاملـا, مـ هيده اهلل فال مضؾ لف, و

 وحده ٓ رشيؽ لف, يضؾؾ فال هادي لف, وأصفد أن ٓ إلف إٓ اهلل,

 ملسو هيلع هللا ىلص. ظبده ورشقلف  اوأصفد أن حمؿدً 

ُؼقا اهلل ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َا الَّ ْسؾُِؿقَن﴾ ﴿َيا َأهيه َـّ إَِّٓ َوَأكُتؿ مه ]آل  َحؼَّ ُتَؼاتِِف َوَٓ ََتُقُت

 [.202ظؿران:

ُؼقْا رَ  َا الـَّاُس اتَّ ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفا َزْوَجَفا ﴿َيا َأهيه ُؽُؿ الَِّذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ بَّ

ُؼقْا اهلل َكاَن  الَِّذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ اهلل َوَبثَّ ِمـُْفاَم ِرَجآً َكثِرًا َوكَِساء َواتَّ

 [. 2]الـساء َظَؾْقُؽْؿ َرِققبًا﴾

ـَ آَمـُ  ِذي َا الَّ ُؼقا اهلل﴿َيا َأهيه َوُققُلقا َقْقًٓ َشِديدًا ُيْصؾِْح َلُؽْؿ َأْظاَمَلُؽْؿ َوَيْغِػْر  قا اتَّ

 [. 72 - 70]إحزاب َوَرُشقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َظِظقاًم﴾ َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع اهلل

 أما بعد:

حمؿد صذ اهلل  يهد يوخر اهلد ,ن خر احلديث كالم اهللفن

وكؾ بدظة  ,وكؾ حمدثف بدظة ,ورش إمقر حمدثاهتا ,ؿظؾقف وشؾ

 وكؾ واللة ذم الـار. ,واللة
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ففذه أوراق خمتنة ذم مسللة ادسابؼات وادراهـات التل حيصؾ  

فقفا دفع جقائز وحتػقزات لؾؿتسابؼني, كتبتفا تؾبقة لطؾب بعض 

 السائؾني إجابة ظذ شمالف, ومـ اهلل كستؿد العقن والسداد.

  ذذه ادأللة واألصؾ يف

ـِ ُظَؿرَ ما جاء ذم الصحقحني *  ـِ اْب َأنَّ َرُسقَل اهللِ » : َظ

ْػقَاِء،  ـَ اْْلَ ْقِؾ الَّتِل َقْد ُأْضِؿَرْت ِم َؿ َساَبَؼ بِاْْلَ َصذَّ اهللُ َعَؾْقِف َوَسؾَّ

ْقِؾ الَّتِل ََلْ ُتْض  ِقَّةِ َوَكاَن َأَمُدَذا َثـِقََّة اْلَقَداِع، َوَساَبَؼ َبْْيَ اْْلَ ـَ الثَـّ  َؿْر، ِم

ـْ َشاَبَؼ ِِبَا» .«إََِل َمْأِجِد َبـِل ُزَرْيؼ   ـُ ُظَؿَر فِقَؿ  .(2)«َوَكاَن اْب

 إََِل َثـِقَِّة : (2)زاد البخاري ذم رواية
ِ
َقاَل ُشْػَقاُن: َبنْيَ احلَْػَقاء

 ِد َبـِل ُزَرْيٍؼ ِمقٌؾ.الَقَداِع ََخَْسُة َأْمَقاٍل َأْو ِشتٌَّة, َوَبنْيَ َثـِقََّة إََِل َمْسجِ 

ـِ ُظَؿرَ داود * وما أخرجف أمحد وأبق  ـِ اْب َأنَّ الـَّبِلَّ » : َظ

                                                        

 (.2870( ومسؾؿ )420أخرجف البخاري ) ((2

2)) (2868.) 
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َح يِف اْلَغاَيةِ   َؾ اْلُؼرَّ ْقِؾ، َوَفضَّ َؿ َسبََّؼ َبْْيَ اْْلَ  .(2)«َصذَّ اهللُ َعَؾْقِف َوَسؾَّ

ح مجع قارح,  ـَ اخْلَْقِؾ ُهَق الَِّذي َدَخؾ ذِم والُؼرَّ ـة والؼاِرح ِم  السَّ

 الـفاية ٓبـ إثر. .اخْلَاِمَسةِ 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة, َقاَل: َقاَل َرُشقُل وأهؾ الســ * وما أخرجف أمحد  َظ

ََل َسبََؼ إَِلَّ يِف ُخػٍّ َأْو يِف َحافِر  َأْو »اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ: 

 .(2)«َكْصؾ  

حاصقة مسـد أمحد : هق ذم   قال السـدي .َل َسَبَؼ ققلف: 

بػتحتني: ما جيعؾ مـ ادال ظذ ادسابؼة, وبػتح وشؽقن: مصدر 

                                                        

مـ ضريؼ  (4688( وابـ حبان )2577( وأبق داود )6466( أخرجف أمحد )(2

ـْ ُظَبْقِد اهلل ْبـ ُظْؼَبة ـِ ظُ  َخالٍِد, َظ ـِ ُظَؿرَ ْب ـِ اْب ـْ َكافٍِع َظ وهذا إشـاد  بف. َؿَر, َظ

 صحقح ظؾ  رشط الشقخني.

( والـسائل 2700( والسمذي )2574( وأبق داود )20238( أخرجف أمحد )(2

ـِ َأِِب َكافِعٍ ( مـ ضرق ظـ 3585) ـْ َكافِِع ْب ظـ أِب هريرة بف.  اْبـ َأِِب ِذْئٍب, َظ

 رى كثرة.ولؾحديث ضرق أخ وهذا إشـاد صحقح.
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شبؼت, وادشفقر ذم احلديث إول, وادعـك: ٓ حيؾ أخذ ادال  

 بادسابؼة إٓ ذم اإلبؾ واخلقؾ, وقد أحلؼ ِبام آٓت احلرب.

َبَؼ هؿ ما جُيعؾ مـ اجلقائز وإمقال لؾػائز يـ ذم فتبني ِبذا أن السَّ

ادسابؼات وادراهـات, وأكف ٓ جيقز أخذ اجلقائز ذم ادسابؼات إٓ 

وادراد بف  اْلػإذا كاكت ذم أحد هذه إمقر الثالثة وهل: 

 وادراد بف الػرس. واْلافروادراد بف السفام,  والـصؾاإلبؾ, 

يسابؼ فقفا كام دلَّت ظؾقف إحاديث  وهذه هل التل كان الـبل 

 دمة.ادتؼ

 * ادأابؼات ثالثة أكقاع 

ذم كتابف الػروشقة ادحؿدية أن ادغالبات  ذكر ابـ الؼقؿ 

 وادسابؼات ثالثة أكقاع:

, ُمِعنٌي ظذ حتصقؾ حمبقب مريض هلل ولرشقلف  الـقع األول * 

 ما حيبهف, كالسباق باخلقؾ واإلبؾ والرمل بالـشاب.



  6 

6 

باإلمجاع, وإن كان  ففذا إن كان السباق فقف بغر ظقض ففق جائز 

 بعقض فؼد اتػؼ العؾامء ظذ جقاز أخذ العقض فقف ذم اجلؿؾة.

 واختؾػقا ذم بعض الصقر, وإلقؽ البقان:

( أن يؽقن الباذل لؾعقض غر ادتسابؼني, كقيل إمر أو غره, 2

 ففذا جائز ظـد ظامة العؾامء, بؾ ُكؼؾ ظذ جقازه آتػاق.

ا دون أخر, ففذا أيضا جائز ( أن يؽقن الباذل لؾعقض أحدمه2

ظـد مجفقر العؾامء, كلن يؼقل أحدمها لمخر: كتسابؼ فنن غؾبتـل 

 أظطقتؽ كذا, وإن غؾبتؽ فؾقس ظؾقؽ يشء.

( أن يؽقن الباذل لؾعقض ادتسابؼني كؾقفام, فاجلؿفقر ظذ أن 3

قالقا ٕكف إذا دفع كؾ واحد مـ ادتسابؼني ُجْعال  غر جائز:ذلؽ 

 والُغْرم وهذا هق ادقن. ُغـْؿصار بني ال

َصذَّ اهللُ وذهب مجاظة مـ العؾامء إَل اجلقاز واشتدلقا بؼقل الـبل 

 .«ََل َسبََؼ إَِلَّ يِف ُخػٍّ َأْو يِف َحافِر  َأْو َكْصؾ  »َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ: 
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اجلقاز, ومل يشسط أن يؽقن الباذل  قالقا: فلضؾؼ الـبل  

 رمها.لؾعقض أحد ادتسابؼني أو غ

ـِ  ظـ واشتدلقا أيضا بام أخرجف اإلمام أمحد وابـ أِب صقبة َأَكِس ْب

َهْؾ ُكـُْتْؿ ُتَراِهـُقَن َظَذ َظْفِد َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ أكف ُشئؾ:  َمالٍِؽ 

ـَ َعَذ َفَرس  َلُف، ُيَؼاُل َلُف »اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ؟ َفَؼاَل:  َكَعْؿ َلَؼْد َراَذ

 .(2)َففشَّ لَِذلَِؽ, َوَأْظَجَبفُ  «َأَبَؼ الـَّاَس فَ  ُسْبَحةُ 

فػل مسـد اإلمام وقد ثبت هذا الؼقل ظـ أِب ظبقدة بـ اجلراح 

َْصَعِريَّ َقاَل: ِظَقاضأمحد وابـ أِب صقبة ظـ  ْٕ ُمقَك  ا َصِفْدُت اْلَرْ

ـْ ُيَراِهـُـِل؟ َقاَل: اِح: َم ـُ اجْلَرَّ : َأَكا  َقاَل: َفَؼاَل َأُبق ُظَبقَْدَة ْب َفَؼاَل َصابٌّ

                                                        

( والدارمل 33558( وابـ أِب صقبة )23689( و)22627( أخرجف أمحد )(2

يٍت 2474) ـُ ِخرِّ َبْرُ ْب َثـَا الزه َثـَا َأُبق َلبِقٍد ( مـ ضرق ظـ َشِعقد ْبـ َزْيٍد, َحدَّ , َحدَّ

ارٍ د ـُ َزبَّ . وهذا إشـاد حسـ شعقد بـ زيد هق ابـ درهؿ أخق محاد بـ زيد اَزُة ْب

 ديث, وكذلؽ دازة بـ زبار, وأما الزبر بـ اخلريت ففق ثؼة.حسـ احل



  8 

8 

ْ َتْغَضْب َقاَل: َفَسَبَؼُف َقاَل: َفَرَأْيُت َظِؼقَصَتْل َأِِب ُظَبقَْدَة َتـُْؼَزاِن   إِْن مَل

 .(2)َوُهَق َخْؾَػُف َظَذ َفَرٍس َظَرِِبي 

واختار هذا الؼقل صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ 

بـ ظثقؿني فنكف قال ذم وبالغ ذم تصقيبف, وكذلؽ اختاره الشقخ ا

أي: ٓ ظقض إٓ ذم هذه « َؼ بَ َل َس »(: )20/98ع )ادؿتالرشح 

الثالثة, وإكام جاز ذم هذه الثالثة دا فقفا مـ ادصؾحة العامة مـ 

: ٕن اإلبؾ حيؿؾ ظؾقفا ادجاهدون إمتعة, اجلفاد ذم شبقؾ اهلل

قائؾ:  واخلقؾ فقفا الؽر والػر, والسفام فقفا الرمل..... فنن قال

هذا جاٍر ظذ خالف الؼقاس: ٕكف مقن إذ أن أحدمها غاكؿ أو 

 غارم.

                                                        

( وغرهؿ 4766( وابـ حبان )33547( وابـ أِب صقبة )344( أخرجف أمحد )(2

ـْ ِشاَمك بـ حرب َقاَل: -ُغـَْدر-حمؿد بـ جعػر مـ ضريؼ  ـْ ُصْعَبَة, َظ , َظ

َْصَعِريَّ  ْٕ حرب صدوق وبؼقة وهذا إشـاد حسـ: شامك بـ  .َشِؿْعُت ِظَقاًوا ا

  رجالف ثؼات.
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فاجلقاب: أن مـ العؾامء مـ أخرج هذه ادسللة ظـ الؼامر بلن قال:  

ٓ بد مـ أن يؽقن معفام ثالث لقس غاكاًم وٓ غارمًا أي: أن يؽقن 

 حمؾِّاًل فنن غؾب أخذ ظقوقفام, وإن غؾباه مل ُيمخذ مـف يشء, وهذا

خيرج ادسللة ظـ صقرة الؼامر وادقن, لؽـ هذا اجلقاب وعقػ 

جدًا. ..... فالصقاب أكف ٓ يشسط أن يقجد حمؾِّؾ, وأن هذه 

ادسللة مستثـاة, وأن فقفا مصؾحة تربق ظذ مػسدهتا, وادصؾحة 

هل التؿرن ظذ آٓت الؼتال, وهذه مصؾحة كبرة وظظقؿة تـغؿر 

دقن, والرشع كؾف مصالح, إما غالبة فقفا ادػسدة التل حتصؾ با

ضة  .(وإما متؿحِّ

 * فائدة 

ذم  لؾؿسابؼة رشوط ٓ تصح إٓ ِبا, ذكرها اإلمام الشقكاين 

ِة اْلَعْؼِد (: 8/98كقؾ إوضار ) وَط ِصحَّ )َوَذَكَر ذِم اْلَبْحِر َأنَّ رُشُ

 ََخَْسٌة: 

ُل: َكْقُن اْلِعَقِض َمْعُؾقًما.  َوَّ ْٕ  ا
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.  الثَّايِن: 
ِ
ْكتَِفاء ِٓ  َوا

ِ
ْبتَِداء ِٓ  َكْقُن ادَُْساَبَؼِة َمْعُؾقَمَة ا

بِْؼ  َدةِ -الثَّالُِث: َكْقُن السَّ ادِْْؼَداَر  :َمْعُؾقًما, َيْعـِل -بُِسُؽقِن ادَُْقحَّ

ا لِْؾَجْعِؾ.  ـْ َشَبَؼ بِِف ُمْسَتِحؼًّ  الَِّذي َيُؽقُن َم

ابُِع: َتْعِقنُي ادَْْرُكقبنَِي.   الرَّ

ْ َيِص اخْلَ  ا مَل حَّ إْذ اِمُس: إْمَؽاُن َشبِْؼ ُكؾي ِمـُْفاَم َفَؾْق ُظؾَِؿ َظْجُز َأَحِدمِهَ

ُة( ْزَ
 .اْلَؼْصُد اخْلِ

وكذلؽ ادسابؼة ذم الـضال أي رشوط ادسابؼة ظذ ادركقب, هذه 

ذم كتاب  رمل السفام, هلا رشوط َخسة ذكرها ابـ الؼقؿ 

َماة :اَأحده: )وما بعدها( 303ص )الػروشقة  َن  تْعقني الره ِٕ

اِمل َوَمْعِرَفة حذقف وإصابتف  .ادَْْؼُصقد ظني الرَّ

 .الثَّايِن َأن يؽقن الؼقشان مـ كقع َواِحد وجـس َواِحد

ِديد ادَْساَفة والغاية باَِم جرت بِِف اْلَعادة ذِم الـضال  الثَّالِث حَتْ

ا بِادَُْشاَهَدِة والرؤية ف .....باقوالس ْمل إِمَّ قْشَسط معرَفة مدى الرَّ

َصاَبة خْتَتؾػ بِاْلؼرِب والبعد َن اإْلِ ِٕ ا بالذرظان   .َوإِمَّ
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ابِع َأن يؽقن اْلِعَقض َمْعُؾقما َوجيقز َأن يؽقن معقـا ومقصقفا   الرَّ

س َومـ َأجـَاس َوَأن َوَأن يؽقن َحآ وممجال َوَأن يؽقن مـ جـ

 .يؽقن بعضف َحآ َوَبعضف ُمَمّجال

اخْلَاِمس َأن يؽقن َمْؼُدوًرا ظذ َتْسؾِقؿف َفَؾق جعؾف ظبدا آبؼا َأو فرشا 

َن  ِٕ صاردا َأو َجْقَهَرة ذِم اْلبَْحر َأو ضرا ذِم اهْلََقاء حيصؾف َلُف مل جيز 

َٓ جيقز َأن يؽقن مقردً  ء مـ ُظُؼقد لم اَذلِؽ ُكؾف غرر َو

 خمتنا.كتفك ا(. ادَُْعاَوَوات

 * تـبقف 

الثالثة إمقر هذا هق الـقع إول مـ ادسابؼات, وهق الؽائـ ذم 

  .اخلقؾ واإلبؾ والسفامادذكقرة ذم احلديث: 

الثالثة األشقاء غرذا مما يؽقن فقف  وقد أْلؼ بعض أذؾ العؾؿ هبذه

 مصؾحة يف اجلفاد ويف كرصة الديـ، فؿـ ذلؽ 

 ( ادسابؼة ذم آٓت احلرب احلديثة, قال الشقخ ابـ ظثقؿني 2

ويؼاس ظؾقفا ما يشبففا مـ آٓت )(: 20/99ذم الرشح ادؿتع )
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احلرب احلارضة, فالدبابات وكحقها تشبف اإلبؾ, والصقاريخ  

السفام, والطائرات وصبففا تشبف اخلقؾ, ففذا  وصبففا تشبف

 الؼسؿ جيقز بعقض وبدوكف(.

قؾُت: وهذا مذهب أِب حـقػة وبعض الشافعقة, وتؼدم ققل 

 السـدي: )وقد أحلؼ ِبا آٓت احلرب(.

( ادسابؼة ذم حػظ الؼرآن واحلديث والػؼف وغرها مـ العؾقم 2

ػ كذلؽ اكتن الـافعة, ٕن اإلشالم كام اكتن باجلفاد بالسق

بالعؾؿ الرشظل, فنذا جازت ادسابؼات التل تعني ظذ اجلفاد ذم 

بؼات التل تعني ظذ العؾؿ الرشظل, وقد شبقؾ اهلل, فؽذلؽ ادسا

اختار هذا الؼقل صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ وكذلؽ 

الشقخ ابـ باز ومـ معف مـ ظؾامء الؾجـة الدائؿة والشقخ ابـ 

 اهلل.ظثقؿني رمحفؿ 
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)ادَُْسابَؼة ظذ  (:257ذم كتاب الػروشقة )ص قال ابـ الؼقؿ  

حػظ اْلُؼْرآن واحْلَِديث َواْلِػْؼف َوَغره مـ اْلُعُؾقم الـافعة واإلصابة 

 ؟َهؾ دمقز بعقض ,ذِم ادَْساِئؾ

افِِعّل     .َمـعف َأْصَحاب َمالؽ َوأمحد َوالشَّ

اْبـ ظبد اْلز َظـ  زُه َأْصَحاب أِب حـقَػة َوَصقخـَا َوَحَؽاهُ َوجقَّ 

افِِعل   .الشَّ

َ بَ َوُهَق أوَل مـ الشِّ  ز ادَُْسابَؼة َفؿـ جقَّ  ,اع والسباحةاك والنِّ

َوِهل ُصقَرة  ,فادسابؼة ظذ اْلعؾؿ أوَل بِاجْلََقازِ  ,َظَؾْقَفا بعقض

مل وَ  ,مراهـة الّصديؼ لؽػار ُقَرْيش ظذ ِصَحة َما أْخزُهؿ بِِف وثبقتف

ِريؿ الّصديؼ َأخذ رهوَ  ,ِظل ظذ كسخفيؼؿ َدلِقؾ رَشْ  ـفؿ بعد حَتْ

ـُ الدِّ ر وَ اْلؼاَم  ت  ,ِقَقامف باجلجة َواجْلَفاد ي َٓ َفنِذا َجاَزت ادَُْراهـَة ظذ آ
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َفاد َفِفَل ذِم اْلعؾؿ أوَل بِاجْلََقازِ   اِجح ,اجْلِ  .(2)(َوَذَذا الَؼْقل ُذَق الرَّ

 بتنف يسر.كتفك ا

                                                        

 :قريش التل أصار إلقفا ابـ الؼقؿ لؽػار  الصديؼأِب بؽر قصة مراهـة  ((2

( والبخاري ذم خؾؼ أفعال العباد )  ( 2769( )2495أخرجفا أمحد )

ـُ َظْؿٍرو, ( وغرهؿ مـ ضرق 3540( واحلاكؿ )3293والسمذي ) ُمَعاِوَيُة ْب

ـْ  ـِ َأِِب َظْؿَرَة, َظ ـْ َحبِقِب ْب , َظ ـْ ُشْػَقاَن الثَّْقِريِّ , َظ ـْ َأِِب إِْشَحاَق الَػَزاِريِّ َظ

ـِ َظبَّاٍس, ذِم َقْقِل اهلل ـْ اْب , َظ ـِ ُجَبْرٍ ومُ اَل َتَعاََل:  َشِعقِد ْب يِف َأْدَكك  ُغؾَِبِت الرُّ

بهقَن َأْن َيْظَفَر َأْهُؾ  األَْرضِ 
ُكقَن حُيِ َظَذ  َفاِرَس َقاَل: ُغِؾَبْت َوَغَؾَبْت, َكاَن ادُرْشِ

بهقَن َأْن يَ 
اُهْؿ َأْهُؾ َأْوَثاٍن, َوَكاَن اُدْسؾُِؿقَن حُيِ ُْؿ َوإِيَّ ََّنَّ

ِٕ وِم  وُم َظَذ الره ْظَفَر الره

ُْؿ َأْهُؾ ِكَتاٍب, َفَذكَ  َفاِرَس  ََّنَّ
َِِب َبْؽٍر َفَذَكَرهُ ِٕ ِٕ  َصذَّ اهلل لَِرُشقِل اهلل َأُبق َبْؽرٍ  ُروُه 

ُْؿ َسَقْغؾُِبقنَ »َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َقاَل:  َعْؾ َبْقـَـَا َفَذَكَرُه َأُبق َبْؽٍر هَلُْؿ, َفَؼاُلقا: اْج  ،«َأَما إَِّنَّ

َكَذا َوَكَذا, َوإِْن َطَفْرُتْؿ َكاَن َلُؽْؿ َكَذا َوَكَذا, َوَبْقـََؽ َأَجاًل, َفنِْن َطَفْرَكا َكاَن َلـَا 

َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ,  لَِؽ لِؾـَّبِلِّ َصذَّ اهللَفَجَعَؾ َأَجاًل ََخَْس ِشـنَِي, َفَؾْؿ َيْظَفُروا, َفَذَكَر ذَ 

, َقاَل َشِعقٌد: َواْلبِْضُع َما ُدوَن  - «َعْؾَتُف إََِل ُدونَ َأََل َج »َقاَل:  َقاَل: ُأَراُه الَعرْشَ

وُم َبْعُد. َقاَل  -الَعرْشِ  ُغؾَِبِت اَل لَِؽ َقْقُلُف َتَعاََل: : َفذَ َقاَل: ُثؿَّ َطَفَرِت الره

ومُ  ـْ َيَشاءُ  َيْػَرُح ادُْْمِمـُقَن بِـرَْصِ إََِل َقْقلِِف   الرُّ َقاَل ُشْػَقاُن:  اهللَِّ َيـرُْصُ َم
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( شئؾ 59/26)  وذم لؼاء الباب ادػتقح  لؾشقخ ابـ ظثقؿني 

السمال: بعض الطالب ذم مذاكرة العؾؿ يؼقلقن: مـ خيطئ ِبذا 

دـ أصاب فقفا, ففؾ  -مثالً -ذم مسللٍة يؽقن مطالبًا برشاء كتاب 

 هذا حالل؟

هذه مسابؼة, ويرى صقخ اإلشالم أكف ٓ بلس  :فلجاب 

مقوحًا أن اجلفاد  -رمحف اهلل-بادسابؼة الرشظقة, وقد ظؾؾ ذلؽ 

إما بالعؾؿ, وأما بالسالح, واشتدل كذلؽ بام ذكر ظـ أِب  يؽقن

وُم * يِف  اهلل ظـف دا كزل ققلف تعاَل: بؽر ريض اَل * ُغؾَِبِت الرُّ

ـْ َبْعِد َغَؾبِِفْؿ َسقَ   ْغؾُِبقَن * يِف بِْضِع ِسـِْيَ َأْدَكك اأْلَْرِض َوُذْؿ ِم

                                                                                                                                               

ُْؿ َطَفُروا َظَؾْقِفْؿ َيْقَم َبْدرٍ » إشـاد صحقح رجالف رجال هذا و .«َشِؿْعُت َأَّنَّ

 .الشقخني

, ولف صقاهد غر (3294ظـ كقار بـ مؽَرم إشؾؿل أخرجف السمذي ) صاهدولف 

 ذلؽ.
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لؽتاب, فالػرس هؿ الذيـ غؾبقا الروم, والروم كصارى مـ أهؾ ا 

َوَيْقَمئِذ  َيْػَرُح لقس هلؿ كتاب, قال اهلل تعاَل:  والػرس جمقس

ٕن ادممـني حيبقن اكتصار الـصارى ظذ  ْمِمـُقَن * بِـَرْصِ اهللادُْ 

الػرس: ٕن الـصارى أهؾ كتاب ففؿ أقرب إَل الصقاب مـ 

ادجقس, وقريش حتب أن يـتن ادجقس ظذ الروم: ٕن 

فؼالت قريش: ٓ يؿؽـ لؾروم أن تغؾب  ادجقس مرشكقن,

الػرس: ٕن الػرس أققى مـفؿ, وهؿ ٓ يممـقن بالؼرآن, 

فراهـفؿ أبق بؽر ظذ يشء مـ اإلبؾ إَل مدة شبع شـني, فؿضت 

السـقن السبع ومل حيدث يشء, فذهب أبق بؽر ريض اهلل ظـف إَل 

ؾقف فؼال الـبل صذ اهلل ظرشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يسللف, 

 عِ ْض  بِ يِف ٕن كؾؿة  زد يف األجؾ سـتْي وزد يف الرذانوشؾؿ: 

مـ ثالث إَل تسع, فلمره أن حيتاط فقزيد ذم إجؾ ويزيد  ْْي ـِ ِس 

ذم العقض, فػعؾ أبق بؽر, فام مضت السـتان حتك جاءت الركبان 

 بظفقر الروم ظذ الػرس.
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ئؾ ومـ هذه ادسللة اشتدل صقخ اإلشالم ظذ جقاز الرهان ذم مسا 

 .(العؾؿ الرشظل

هؾ مسللة: : )(20/204) وذم الرشح ادؿتع ٓبـ ظثقؿني 

 دمقز ادسابؼة ذم العؾقم؟

إذا كاكت هذه العؾقم رشظقة, أو مما يعني ظذ اجلفاد كالصـاظات 

احلربقة, فادذهب ٓ دمقز ادسابؼة ظؾقفا لؾحديث, والراجح 

ف اهلل تعاَل ـ اجلقاز وهق اختقار صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة ـ رمح

وذلؽ أن الديـ اإلشالمل قام بالسقػ والعؾؿ والدظقة, فنذا 

جازت ادراهـة ظذ السقػ وكحقه جازت ادراهـة ظذ ما قام بف 

مـ العؾؿ, ولؽـ يـبغل تؼققد هذا اإلضالق بام إذا مل يؽـ غرض 

اإلكسان احلصقل ظذ ادال فؼط ٓ القصقل إَل احلؽؿ الرشظل 

يؿـع, وقد يؼال بعدم ادـع: ٕن بعض العؾامء قال: ففـا يـبغل أن 

 ضؾبـا العؾؿ لغر اهلل فلبك أن يؽقن إٓ هلل(.
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(: )ٓ جيقز أخذ اجلقائز ظذ 25/279وذم فتاوى الؾجـة الدائؿة ) 

صذ اهلل ظؾقف -ادسابؼات إٓ إذا كاكت ظذ وفؼ ما حدده الرشقل 

و اإلبؾ: ٕن هذه بلن تؽقن ظذ الرماية أو ركقب اخلقؾ أ -وشؾؿ

مـ وشائؾ اجلفاد ذم شبقؾ اهلل, ويؾحؼ ِبا ادسابؼات ذم ادسائؾ 

العؾؿقة, التل هل مـ إحؽام الرشظقة: ٕن ضؾب العؾؿ مـ 

  اجلفاد ذم شبقؾ اهلل(.

مبغقض إَل اهلل مسخط  الـقع الثاين مـ ادأابؼات وادراذـات * 

غالبات التل تققع لف مقصؾ إَل ما يؽرهف اهلل ورشقلف, كسائر اد

العداوة والبغضاء وَتُصده ظـ ذكر اهلل وظـ الصالة كالـَّْرد 

كاكت بعقض ففل حمرمة  والشطركج وما أصبففا, ففذه إن

باإلمجاع وهل مـ الِؼاَمر وادقن شقاء كان الباذل لؾعقض أحدمها 

وهذا باتػاق ادسؾؿني غر أو كؾقفام أو غرمها, قال ابـ الؼقؿ: 

 .شائغ
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وإن كاكت بغر ظقض فجؿفقر العؾامء ظذ التحريؿ: ٕن هذه  

مة لذاهتا, وهذا اختقار صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة  إلعاب حمرَّ

 وهق الصحقح لؼقل اهلل تعاَل: وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ رمحفام اهلل,

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   چ

 .[92ادائدة: ] چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ 

ـْ ُبَرْيَدَة َأنَّ الـَّبِلَّ َصذَّ اهللُ َظَؾقِْف 2260) مسؾؿودا أخرجف  ( َظ

ِؿ ِخـِْزير  »َوَشؾََّؿ َقاَل:  ـْ َلِعَب بِالـَّْرَدِشِر، َفَؽَلكَََّم َصَبَغ َيَدُه يِف َْلْ َم

 «.َوَدِمفِ 

)وأما (: 20/202ذم الرشح ادؿتع ) قال الشقخ ابـ ظثقؿني 

وٓ غره ففق ادسابؼة ذم إمقر ادحرمة, ما ٓ جيقز بعقض 

كادسابؼة ذم العدوان ظذ الـاس, وقطع الطريؼ, وما أصبف ذلؽ, 

أو ادسابؼة ذم لعب الشطركج, والـرد, وغر ذلؽ مما يؾفل كثرًا 

ظـ ادفامت ذم الديـ أو الدكقا وٓ فائدة فقف, وهذا هق الضابط فقف, 

ن حمرمًا لذاتف كادسابؼة ظذ فالذي ٓ جيقز بعقض, إما أن يؽق
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العدوان ظذ الـاس, وقطع الطريؼ, وَّنب إمقال, وإخافة  

أمـني, وما أصبف ذلؽ, ففذا حرام شقاء كان بعقض أو بغر 

 ظقض.

وإما أن يؽقن مما يؾفل كثرًا ويتعؾؼ بف الؼؾب كثرًا, وٓ خر فقف 

لعاب التل وٓ مـػعة كالـرد, والشطركج, وما أصبففام مـ هذه إ

 كثرت أكقاظفا ذم الققت احلارض(.

(: )هؾ جيقز لعب 29/392) وذم فتاوى الشقخ ابـ باز 

ؿ أَّنام ٓ ؟ وما حؽؿ لعب الشطركج؟ مع العؾ-البؾقت  -القرق

 .يؾفقان ظـ الصالة

: ٓ دمقز هاتان الؾعبتان وما أصبففام لؽقَّنام مـ آٓت قاباجل

اهلل وظـ الصالة وإواظة  الؾفق, ودا فقفام مـ الصد ظـ ذكر

إوقات ذم غر حؼ, ودا قد تػيض إلقف مـ الشحـاء والعداوة, 

هذا إذا كاكت هذه الؾعبة لقس فقفا ظقض, أما إن كان فقفا ظقض 
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مايل, فنن التحريؿ يؽقن أصد: َّٕنا بذلؽ تؽقن مـ أكقاع الؼامر  

 الذي ٓ صؽ ذم حتريؿف وٓ خالف فقف, واهلل ويل التقفقؼ(.

ما ٓ يتضؿـ مصؾحة  لؼأؿ الثالث مـ ادأابؼات وادراذـات ا* 

راجحة يلمر اهلل ِبا ورشقلف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ, وأيضا لقس فقف 

مرضة راجحة, كادصارظة واجلري والسباحة ومحؾ إثؼال 

وكحقها, ففذه دمقز بدون ظقض بال خالف بني أهؾ العؾؿ, وال 

ادتؼدم:  أِب هريرة  دمقز بعقض ظـد مجفقر العؾامء, حلديث

فالـبل صذ اهلل ظؾقف  ،«ََل َسَبَؼ إَِلَّ يِف ُخػٍّ َأْو يِف َحافِر  َأْو َكْصؾ  »

ا ذم هذه وشؾؿ جعؾ جقاز أخذ العقض ذم ادسابؼات حمصقرً 

فال جيقز أخذ العقض فقف ٕكف مـ الثالثة, وهذا الؼسؿ لقس مـفا 

ؿ قؼح اإلمام ابـ الادقن, ومـ أكؾ إمقال بالباضؾ, وهذا ترجق

ذم الرشح ادؿتع  ابـ ظثقؿني الشقخ ا أيًض , واختاره 

)وقسؿ جيقز بال ظقض, وٓ جيقز بعقض ( حقث قال: 20/92)

وهق ما ٓ مرضة فقف رشظقة, ولقس فقف مـػعة تربق ظذ مػسدة 
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ادراهـة فقف, ففذا الؼسؿ جيقز بال ظقض, وٓ جيقز بعقض, شقاء  

و مـػعة, مثؾ أن يتسابؼ رجالن كان هذا العقض كؼدًا أو ظرووًا أ

أهيام أهع وصقًٓ إَل الغرض الذي ظقَّـَّاه, وهق جائز بني 

الرجؾني, وبني ادرأتني, وبني الرجؾ وزوجتف, كام شابؼ الـبل 

: ٕن ذم ذلؽ تروحيًا ّؾؿ ظائشة ـ ريض اهلل ظـفا ـصّذ اهلل ظؾقف وش

 دغالبة.....ظـ الـػس, وتـشقطًا وتؼقية لؾبدن, وحتريضًا ظذ ا

أي: أَّنا دمقز بغر ظقض وٓ   كرة الؼدم مـ ذذا الـقع، مأللة  

دمقز بعقض: ٕن فقفا تروحيًا لؾـػس, وتؼقية لؾبدن, وتعقيدًا ظذ 

ادغالبة, ولؽـ برشط أن ٓ يدخؾفا التحزب ادشني, كام حيصؾ مـ 

بعض الـاس يتحزبقن لـاٍد معني, حتك حتصؾ فتـة تصؾ إَل حد 

 ٕيدي والعيص واحلجارة.الرضب با

واختؾػ العؾامء ـ رمحفؿ اهلل ـ ذم ادسابؼة ظذ إقدام هؾ دمقز 

شبؼ, ومـفؿ مـ  بعقض أو ٓ؟ ادذهب أَّنا ٓ دمقز بعقض كام

قال: إَّنا دمقز بعقض: ٕن السبؼ ظذ إقدام يـتػع بف ذم احلرب, 
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ا لق أجزكا ذم الؽر والػر, ففق مػقد, لؽـ هذا آحتامل يرد ظؾقف أكـ 

العقض ذم هذه إصقاء لؽاكت شببًا لؾتجارة, بؿعـك أن الـاس 

يتجرون ِبا: َّٕنا شفؾة ادموكة, وٓ حتتاج إَل اقتـاء فرس أو 

إصالح رمح أو ما أصبف ذلؽ, فتتخذ دمارة ويـشغؾ الـاس ِبا ظـ 

أمقر أهؿ مـفا, ففذه ادصؾحة التل قد يتققعفا اإلكسان مع الَعْدِو 

بادػسدة, وهق أن يـؽب الـاس ظؾقفا ثؿ يتخذوَّنا دمارة,  معاروة

 وهذا ماكع ققي(.

 * وإلقؽ بعض فتاوى العؾَمء يف ذلؽ 

: )ذم ادسابؼات الرياوقة (25/273) يف فتاوى الؾجـة الدائؿة* 

ما حؽؿف ذم اإلشالم؟ ظؾام  -كلس -تؼدم جقائز لؾػريؼ الػائز

لدورة ويتؿ ِبذه بلن الدراهؿ تمخذ مـ الػرق ادشاركة ذم ا

 الدراهؿ رشاء الؽلس.

صذ -: ٓ جيقز أخذ ادال ظذ ادسابؼات الرياوقة: لؼقلف اجلقاب

: ٕن « بؼ إٓ ذم كصؾ أو خػ أو حافرٓ ش: »-اهلل ظؾقف وشؾؿ
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ادسابؼات ظذ هذه الثالث فقفا تدريب ظذ اجلفاد, بخالف  

قض ادسابؼات الرياوقة, فؾقست كذلؽ, فال جيقز أخذ الع

ظؾقفا, وادراد بالثالث ادذكقرة باحلديث: اإلبؾ واخلقؾ 

 والسالح(.

ما حؽؿ هذه )(: 25/206) ويف فتاوى الؾجـة الدائؿة أيضا* 

الؾعبة التل طفرت ذم إشقاق, ويؾعبفا إضػال والشبان, وهل 

مركبة مـ مـضدة فقفا َتاثقؾ ٓظبل كرة الؼدم, ويقوع فقفا كرة 

فؿـ غؾب يدفع أجرة الؾعبة إَل صاحبفا, صغرة حترك بإيدي, 

والغالب ٓ يدفع صقئا. ففؾ جيقز هذا وأمثالف ذم الرشيعة 

 اإلشالمقة؟

: إذا كان حال هذه الؾعبة ما ذكرت مـ وجقد َتاثقؾ قاباجل

بادـضدة التل يؾعب ظؾقفا, ودفع ادغؾقب أجرة اشتعامل الؾعبة 

 لصاحبفا ففل حمرمة ٕمقر: 
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ل ِبذه الؾعبة مـ الؾفق الذي يؼطع ظذ الالظب أوٓ: أن آصتغا 

ِبا فراغف, ويضقع ظؾقف الؽثر مـ مصالح ديـف ودكقاه, وقد يصر 

الؾعب ظادة لف, وذريعة إَل ما هق أصد مـ ذلؽ مـ أكقاع ادؼامرة, 

 وكؾ ما كان كذلؽ ففق باضؾ حمرم رشظا. 

ثاكقا: صـع التامثقؾ والصقر واقتـاؤها مـ كبائر الذكقب: 

صذ -لألحاديث الصحقحة التل تقظد اهلل تعاَل, وتقظد رشقلف 

 مـ فعؾ ذلؽ بالـار والعذاب إلقؿ.  -اهلل ظؾقف وشؾؿ

ثالثا: دفع ادغؾقب أجرة اشتعامل الؾعبة حمرم: ٕكف إهاف 

وإواظة لؾامل بنكػاقف ذم لعب وهلق, وإجيار الؾعبة ظؼد باضؾ, 

اضؾ, فؽان ذلؽ مـ كسب صاحبفا مـفا شحت, وأكؾ لؾامل بالب

 الؽبائر والؼامر ادحرم(.

حمالت إتاري والبؾقاردو –قؾت: وظذ هذا ففذه ادحالت 

ب  -ولعبة الطاولة التل يتخذها بعض الـاس مصدرا لؾتَّؽسه

ْخؾ الـاتج ظـفا حرام مـ السحت, فؾقتؼ اهلل مـ فتح  حمرمة, والدَّ
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كؾ أمقاهلؿ هذه ادحالت لتضققع أبـاء ادسؾؿني وإهلائفؿ وأ 

 بالباضؾ.

ى ارَ رجؾ بَ : )(25/273) ويف فتاوى الؾجـة الدائؿة أيضا* 

أحدا ظذ كتقجة مؼابؾة, واتػؼا ظذ أن الذي يـفزم يؼدم وجبة 

 ضعام. فام حؽؿ التـاول مـ هذه القجبة؟

: ف وشؾؿصذ اهلل ظؾقه ادراهـة ٓ دمقز: لؼقل الـبل : هذاجلقاب

دا فقفا مـ ادؼامرة  .«ََل َسَبَؼ إَِلَّ يِف ُخػٍّ َأْو يِف َحافِر  َأْو َكْصؾ  »

 وأكؾ ادال بالباضؾ(.

( مجع  حمؿد ادأـد )سئؾ 4/444ويف كتاب فتاوى إسالمقة )* 

شتعداد كثر مـ ايالحظ ذم هذه إيام   ابـ عثقؿْي  شقخال

الشباب لؾؼقام بعؿؾ دورات رياوقة ذم إلعاب ادختؾػة وذلؽ 

ذلؽ ظـ ضريؼ تبعًا ٕحد إكدية أو ظذ مستقى احلقاري و

مسامهة كؾ فريؼ بؿؼدار معني مـ ادال مع العؾؿ بلن أحد الػرق 

ٓ يدفع صقئًا ويؼقم الػريؼ ادـظؿ برشاء الؽلس واجلقائز, وتؼقم 
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بؼقة الػرق بالؾعب ظذ هذه اجلقائز, والػريؼ الػائز حيصؾ ظذ  

الؽلس وتقزع بؼقة اجلقائز ظذ ادراكز إول وغره. أفقدوكا 

 اهلل خرًا؟  وجزاكؿ

إذا كان دفع اجلائزة ممـ ٓ يشارك بادسابؼة مثؾ أن يدفع فلجاب: 

صخص لقس مـ مجؾة ادتسابؼني مبؾغا مـ ادال لؾغالب مـ هذه 

الػرق, فال يدخؾ هذا ذم ادقن ادحرم. أما إذا كان دفع اجلائزة مـ 

شبؼ الػريؼني ادتسابؼني مثؾ أن يدفع كؾ فريؼ صقئًا مـ ادال ومـ 

  ٻ  ٱ چمـ الػريؼني كان لف, ففذا مـ ادقن ادحرم لؼقل تعاَل 

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ       ٻ  ٻ  ٻ

وكذلؽ لق كاكت الػرق ثالثًا فدفع الػريؼان ومل يدفع  چٺ

صذ اهلل  بلالثالث أخذ اجلائزة مـ شبؼ ففق حرام أيضًا لؼقل الـ

فالـصؾ  .«ََل َسَبَؼ إَِلَّ يِف ُخػٍّ َأْو يِف َحافِر  َأْو َكْصؾ  » :ظؾقف وشؾؿ

ادسابؼة ذم السفام أي الرمل بالسفام واخلػ ادسابؼة ذم اإلبؾ, 

واحلافر ادسابؼة ذم اخلقؾ, والسبؼ بػتح الباء العقض ادجفقل ذم 
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 أن ذلؽ ٓ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وقد بني الـبلسابؼة دـ شبؼ اد 

جيقز إٓ ذم هذه الثالثة وذلؽ َّٕنا مما يتعؾؼ باجلفاد ذم شبقؾ اهلل. 

 واهلل وادقفؼ(.

(: 25/79) خالصة مػقدة  يف ادقسقعة الػؼفقة الؽقيتقة* 

: ُمَساَبَؼٌة بِِعَقٍض َوُهَق اجْلُْعؾ َأِو اجْلَائَِزُة,  َبنْيِ )َوادَُْساَبَؼُة َظَذ رَضْ

 ٍض.َوُمَساَبَؼٌة بَِغْرِ ِظقَ 

, دَِا  ٍ
 ُمَعنيَّ

ٍ
ء ـْ َغْرِ َتْؼِققٍد بَِمْ َفنِْن َكاَكِت ادَُْساَبَؼُة بَِغْرِ ُجْعٍؾ َفَتُجقُز ِم

ٍر َمَع َظاِئَشَة َريِضَ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َكاَن ذِم َشػَ  الـَّبِلَّ َصذَّ اهلل َأنَّ  ُرِوَي 

َظـَْفا:  اهلل َبَؼْتُف, َقاَلْت َريِضَ َفا َفَس َتَعاََل َظـَْفا َفَساَبَؼتُْف َظَذ ِرْجؾِ  اهلل

ْبَؼةِ َفَؾامَّ مَحَْؾُت الؾَّْحَؿ َشاَبْؼُتُف َفَسَبَؼـِل َفَؼال:  َوخِلََزِ . َذِذِه بِتِْؾَؽ الأَّ

 : ـْ َأْشَؾَؿ  َخَرَج الـَّبِله َصذَّ اهللاْلبَُخاِريِّ َظَؾقِْف َوَشؾََّؿ َظَذ َقْقٍم ِم

 .اْرُمقا َبـِل إِْسََمِعقؾ َفنِنَّ َأَباُكْؿ َكاَن َراِمًقاَن َفَؼال: َيـَْتِضُؾق

ل َأِو ادَُْػاَخَرُة َفتَُؽقُن  ُ احْلُْؽُؿ إَِذا ُقِصَد بِادَُْسابَِؼِة التََّؾفِّ َوَيَتَغرَّ

 َ ْشتِْعَداُد لِْؾِجَفاِد َفنَِّنَّ ِٓ ي َوا ا إَِذا ُقِصَد ِِبَا التََّؼقِّ ا َتُؽقُن َمْؽُروَهًة, َأمَّ
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َفاِد   ي َظَذ اجْلِ َمـُْدوَبًة, َبؾ َتُؽقُن َواِجَبًة َظَذ اْلؽَِػاَيِة إَِذا مَلْ َيتِؿَّ التََّؼقِّ

 اْلَعُدوِّ 
ِ
ْؿ َما َتَعاََل:  ل اهللإَِّٓ ِِبَا, لَِؼقْ  َواإلْظَداُد لِؾَِؼاء وا ََلُ َوَأِعدُّ

ـْ ِرَباِط اْْلَ   َوِم
ة  ـْ ُققَّ  قْؾاْسَتَطْعُتْؿ ِم

وِظقَّتَِفا ذِم  َػَؼ اْلُػَؼَفاُء َظَذ َمرْشُ َوإِْن َكاَكِت ادَُْساَبَؼُة بَِجاِئَزٍة َفَؼِد اتَّ

, َأْو َحافٍِر,  ْفِؿ, حِلَِديِث: َٓ َشبََؼ إَِّٓ ذِم ُخػي اخْلَْقؾ, َواإلبِؾ, َوالسَّ

 َأْو َكْصٍؾ.

َا َتُؽقُن ذِم َهِذِه الثَّاَلَثةِ  َمـُْدوَبًة إَِذا ُقِصَد ِِبَا اإلْظَداُد  َوَقاُلقا: إَِّنَّ

لِْؾِجَفاِد, َبؾ َتُؽقُن َواِجَبًة َظَذ اْلؽَِػاَيِة إَِذا مَلْ َيتِؿَّ اإلْظَداُد لِْؾِجَفاِد إَِّٓ 

 ِِبَا(.

واحلؿد هلل رب العادني, وصذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ آلف 

 أصحابف ومـ تبعفؿ بنحسان إَل يقم الديـ.

 

 /كتبف

 أبق ظبد الرمحـ
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