
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  ١" ن الحالََل بيِإن "- عنهمارضي اهللا-عمان بِن بشيٍر شرح حديث النُّ
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

رضي اهللا تعالى -نعمان بن بشير  حديث ال-رحمه اهللا- أورد المصنف "الورع وترك الشبهات"ففي باب 
إن الحالل بين وإن الحرام بين وبينهما ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا :  قال-ماعنه

 ومن وقع في الشبهات وقع في ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه،مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس
 ، أال وإن حمى اهللا محارمه، أال وإن لكل ملك حمى، أن يرتع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك،الحرام

 متفق ، )١()) وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهأال وإن في الجسد
  .عليه

 نهإ: -رحمه اهللا- حتى قال عنه بعض أهل العلم كأبي داود السجستاني ، األحاديثهذا الحديث هو من أجّل
الكلية العظيمة التي تتضمن كثيراً من حقائق  ربع اإلسالم؛ وذلك لما يشتمل عليه هذا الحديث من المعاني

  .الدين
 والحالل البين ، وهو الحرام البين الواضح، في هذا الحديث األقسام الثالثة-صلى اهللا عليه وسلم-فبين النبي 

إن شاء - كما سيأتي ،ح هل هو من الحرام أو من الحالل وهو ما لم يتض، وما كان متوسطاً بين بين،الواضح
  .اهللا

 والحرام ، هذا الحالل الواضح: يعني،)) وإن الحرام بين،إن الحالل بين((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقوله 
كُم ما وُأِحلَّ لَ{:  مثالً في النساء-عز وجل- كما قال اهللا ،ما دل الدليل على أنه حالل:  فالحالل البين،الواضح

اِفِحينسم رغَي ِصِنينحاِلكُم موتَغُواْ ِبَأمَأن تَب اء ذَِلكُمرإلى آخره]٢٤: النساء[ }و .  
يا َأيها الَِّذين { ،]١٦٨: البقرة[ }يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً{ ،وهكذا فيما يتعلق بالمطعومات

  . إلى غير ذلك من النصوص،]١٧٢: البقرة[ }واْ كُلُواْ ِمن طَيباِت ما رزقْنَاكُمآمنُ
؛ ولهذا -أعني العموم- أو كان ذلك بداللة الجملة ،فهذا يعني ما دل عليه الدليل إما بعينه في المفرد المعين

 وهناك أدلة أخرى كثيرة ،حلأخذ بعض أهل العلم من هذه اآليات التي أوردتها أن األصل في المطعومات ال
 ،"ت الحلاألصل في المعامال "،"األصل في األلبسة اإلباحة "،"األصل في الطب اإلباحة: "خذ منها أشياء مثلُأ

 قواعد الشرع الكلية مثل ، وإما بقواعد الشرع الكلية، إما بعينه،كل ذلك يستثنى منه ما دل الدليل على تحريمه
  . فإن مثل هذا يكون محرماً،هالةكون المعاملة فيها غرر أو ج

                            
مسلم، كتاب  و)٢٠٥١: (، رقم)٣/٥٣(الحالل بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات : أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب -١

  .)١٥٩٩: (، رقم)٣/١٢١٩(الطالق، باب أخذ الحالل وترك الشبهات 
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 ، أو تبين ضرره وفساده في األشياء الضارة، عنه نهياً جازماً-عز وجل- اهللا  وهو ما نهى))والحرام بين((
 ويبقى النظر فيما ،]١٥٧: األعراف[ }ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخَباِئثَ{: -عز وجل-كما قال اهللا 

 حيث إنهم ، هل يرجع ذلك إلى ما يستخبثه العرب،؟ ما الذي تصدق عليه،يدخل تحت هذه الجملة من الخبائث
 أو ما دل ، وأعدل الناس نظراً فما استخبثوه في غالبهم وجملتهم يكون من قبيل المحرمات،أقوم الناس فطرة

  .؟الشرع على تحريمه
 أكل الحشرات المتنوعة ،-أعزكم اهللا-ريمها أكل الخنافس  المستخبثات التي لم يدل دليل معين على تحمثال

   ما حكمها؟ ،التي لم يرد فيها دليل معين
 الغربيين يرون أن ائحين عليهم من السد ومن يِر، أمم شرقية،بعض أمم األرض يستمتعون بأكل هذه األشياء

مور المستخبثة طائفة من أهل  فمثل هذه األشياء هل هي حالل أو حرام؟ هذه األ،هذا من طريف المطعومات
  . وإن لم يرد فيها دليل،هي حرام: العلم يقولون

 ،من السباع وكل ذي مخلب من الطيرذي ناب وكل ،  مثل الحمار األهلي،لكن هناك أشياء ورد فيها دليل
لك  أنه يكون ذ: يعني، مما يكون فيه ذوات المخالب، وكل ذوات األنياب،فهذا يدخل فيه كل ذوات المخالب

 وإنما ، ولكنه ليس من المحرمات،الجمل له ناب وكذلك ، وإال فالديك له مخلب،جارحة له يصطاد فيه
  . فهذه كلها حرام، فهو في فصيلة ذوات األنياب،المقصود الناب الذي يفترس فيه

صل فيها  أو أن األ، وأنها ذبحت فعالً، أنه ذكر اسم اهللا عليهاالتحريم حتى يثبت هل األصل فيها الذبائح
  الحل؟ 

والَ تَْأكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه {:  ن األصل في الذبائح المنع؛ ألن اهللا قال:من أهل العلم من قرر قاعدة
  .]١٢١: األنعام[} علَيِه

 قد هذا العقد حتى يثبت أن ، وحفظاً لألنساب،والفروج األصل فيها المنع أيضاً احتياطاً لها؛ لشدة حرمتها
  . وما عدا ذلك يكون من األمور المباحة،بالطريقة الشرعيةصح 

هذه :  يقال، ما حكمه؟ ما عندنا دليل فيها- أصغر منه،تشبه الجمل- مثالً لو أحد سأل ما حكم أكل لحم الألمة
   .حةمبا

  . لكن هل يفترس بنابه؟، فيمكن أن يلحق بذوات األنياب،والفيل؟ الفيل له ناب
 فاألشياء البحرية ،؟ وما كان له ناب في البحر،؟ كلب البحر وما شابه ذلك هل يحرم أو يحل،ةاألشياء البحري

 فإن كان أغلب حياة هذا ، فينظر إلى الغالب في حاله، لكن ما كان يعيش في البر والبحر،األصل أنها حالل
 فإذا كان أغلب ما يعيش في ،ثالً خنزير البحر م، فينظر ما هو،الحيوان في البر فله حكم الحيوانات البرية

 ولو كان يوافق اسم شيء محرم من الحيوانات ، وما عدا ذلك فهو حالل، وهكذا،البر فإنه يلحق بالخنزير
  .البرية مثل كلب البحر

: -صلى اهللا عليه وسلم- وقد يشتبه هذا على بعض أهل العلم؛ ولهذا قال النبي ،)) بين والحرام بينالحالل((
؛ ألنه ال يوجد شيء من األحكام ال يعلمهن الناس:  ما قال،)) ال يعلمهن كثير من الناس،بهاتوبينهما مشت((

 وهذه الشريعة ، فإن اهللا تعبدنا بما نعرف، به يخفى على جميع األمة-عز وجل-الشرعية مما خاطبنا اهللا 
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 ويعرفه ،خفي على بعض ي، ولكن هذا المتشابه يكون من قبيل التشابه النسبي، وال غموض،ليس فيها ألغاز
  .البعض

  .)٢())ق إال في خف أو في حافر أو نصلبال س((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- النبي :على سبيل المثال
 ما حكم السباق ،؟ا باعتبار أن له خف، هل يجوز السباق على الفيلة بمقابل مثل الخيول والجمال،الفيل له خف

  عليه؟ 
  ؟ هل النادر يدخل في العام أو ال،لعلم؛ ألن هذا من جنس المسائل النادرةفيبقى هذا يختلف فيه أهل ا

 :يعني ))بقال س((:  فحينما يقول، ما عندهم أفيال في بيئتهم، هذا ال يخطر على بال المخاطبين آنذاك:يعني
في هذا  هل يدخل ، والفيل له خف،الجمل من ذوات الخف)) ال سبق إال في خف(( ،بق تسمى الس،جائزة
  يجوز السباق على الفيلة بمقابل أو ال؟ ف ،العموم

 إما ألن ،ويتردد ويلتبس عليه ، فهذا الذي يخفى على اإلنسان،))ال يعلمهن كثير من الناس((يبقى هذا محل 
 أو أنه لم يرد فيه دليل أصالً ؟ ما هو المقصود بهذا الحديث، مأخذه أو ورد فيه دليل خفي،األدلة تقابلت فيه

 ، االحتياط ال يشرع دائماً فيما ورد فيه، فهنا يأتي االحتياط، فيبقى اإلنسان متردداً،نازعته القواعد الشرعيةفت
 ويوجد يته الشيء الذي ظهرت حلِّ، والحرام البين ما في مجال لالحتياط،الحالل البين ما يشرع فيه االحتياط

  .احتياطاً:  ويقال،نه حرام ال يلتفت لهذا القول الشاذقول شاذ إ
فاالحتياط  ،االحتياط أن نفعل:  هنا ال يقال،نه يجبإ ويوجد قول شاذ ،رف باألدلة أنه ال يجبالشيء الذي ع

أو تنازعتها ، إنما يكون ذلك في األشياء التي ورد فيها دليل معارض في الظاهر،طلب ويعمل بهليس دائماً ي 
 وأحياناً ما يأتي االحتياط؛ ألن كل ، فهنا يأتي االحتياط،ذه أو دليل خفي مأخ، أو نحو ذلك،القواعد الشرعية

  .واحد من القولين ال يمكن أن يرتكب أو يفعل إال مع تأثيم أو تجريم على القول اآلخر
  . وإن لم تقرأ فصالتك باطلة،هي ركن: قولت طائفة من أهل العلم ،قراءة الفاتحة خلف اإلمام

وِإذَا قُِرَئ الْقُرآن {:  واهللا يقول،ا خلف اإلمام؛ ألن قراءة اإلمام تكفيأنه ال يجوز أن تقرأه: القول اآلخر
ونمحتُر لَّكُمَأنِصتُواْ لَعو واْ لَهتَِمعفإذا لم تفعل فأنت آثم،]٢٠٤: األعراف[ }فَاس .  

 فإنه يستنبط ى ذلك وما إل، إن كان يستطيع أن يستنبط األحكام، ينظر اإلنسان عندئذ،؟ ال أو االحتياطهل يأت
   . وإن كان ال يحسن فإنه يسأل أهل العلم، وإن أخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران، اهللايويجتهد، ويتق

 ،برنامج المغرب من يفتيه بالتحريمفي  و، في هذه الفضائيات يجد من يفتيه بالجواز،يسأل من؟ الناس تحيروا
  ؟نأخذ بقول من: فماذا يفعل؟ والناس في حيرة يقولون ،هذا من القربات: وبرنامج العشاء من يقول له

 وتبين لك من خالل ، إن كان كل واحد ذكر أدلة، واألتقى في نظرك تأخذ بقول األعلم،األمر سهل: نقول
 وإن لم يتبين لك شيء من هذا فإنك تأخذ قول األعلم ، وهذا ما عنده أدلة فال بأس،األدلة أن هذا عنده أدلة

  .هذا ما يجوزفأن يأخذ اإلنسان ما يوافق هواه ا  أم،واألتقى

                            
صلى -، والترمذي، أبواب الجهاد عن رسول اهللا )٢٥٧٤: (، رقم)٣/٢٩(الجهاد، باب في السبق أخرجه أبو داود، كتاب  -٢

 .)١٧٠٠: (، رقم)٤/٢٠٥(، باب ما جاء في الرهان والسبق -اهللا عليه وسلم
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 ،ال تصور:  قلت، وجاء ليصورني،رأيت أحد الشباب في صالة أفراح قبل مدة يسيرة يصور في هذه الكاميرا
  .)٣())أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون(( ،اتق اهللا
 إذا كانت المسألة قول فالن ،ال يجوز: قولالشيخ ابن باز ي:  قلت له،يجوز: الشيخ فالن يقول:  وقالليفنظر إ

  .رحمه اهللا- ،ال يجوز:  الشيخ ابن باز يقول،وقول فالن
  . يأخذ لكل واحد لقطة كما يقال، يدور على الموجودين ويصورهماً ثم رأيته بعد ذلك جالس،فذهب ومشى

  .ا العمل ال تبرأ به الذمة هذ،فحسبنا اهللا ونعم الوكيل
   . واهللا أعلم،في هذا القدر يك،الحديث له بقيةو

 . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد

                            
ينة، ، ومسلم، كتاب اللباس والز)٥٩٥٠: (، رقم)٧/١٦٧(أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة  -٣

  .)٢١٠٩: (، رقم)٣/١٦٧٠(باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة 
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