
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  ٢" 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

:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-بشير  عن حديث النعمان بن "الورع وترك الشبهات"فكان الحديث في باب 
 وبينهما مشتبهات ال ،ن وإن الحرام بي،نإن الحالل بي((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا 

  .))يعلمهن كثير من الناس
:  وقوله،))الحالل بين((: -صلى اهللا عليه وسلم-اد بقوله نا المر بي،تحدثنا عن هذا القدر في الحديث

 أو تكون ، وأن هذه المشتبهات هي األمور التي يتردد فيها اإلنسان،)) وبينهما مشتبهات،م بينوالحرا((
 وأنه البد أن يوجد في األمة من ، عند بعض المكلفين وأن ذلك يكون نسبيا،مترددة بين الحل والحرمانية

 عدم وقوفه على الدليل  فمن وقع له هذا التردد إما بسبب، ولكن ذلك يختلف باختالف الناس،يعرف حكمها
 فإنه حينما يتردد يكون ذلك ، أو نحو ذلك، أو لخفاء مأخذ الدليل، أو لتقابل األدلة، فتردد فيهاالذي يبين حكمها

 بمشتبهة ت وليس، ولهذا بهذا االعتبار تكون بعض هذه المشتبهات مشتبهة عند زيد،بالنسبة إليه من المشتبهات
  .عند عمرو

 : بمعنى، ال يوجد فيه متشابه بإطالق من هذه الحيثية،ه في القرآن من جهة المعانيلمتشابوهكذا ما يقال في ا
 عند قوم وواضحاً ا وإنما يكون مشتبه، فال يعرفون المراد به من جهة المعنى،أنه يشتبه على جميع األمة

تَاب ِمنْه آياتٌ محكَماتٌ هن ُأم الِْكتَاِب هو الَِّذي َأنزَل علَيك الِْك{: -عز وجل- كما قال اهللا ،محكماً عند قوم
 لَمعا يمِتغَاء تَْأِويِلِه وابِتغَاء الِْفتْنَِة واب ِمنْه ها تَشَابم ونتَِّبعغٌ فَييز في قُلُوِبِهم ا الَِّذيناتٌ فََأمتَشَاِبهم ُأخَرو

: آل عمران[ }ون ِفي الِْعلِْم يقُولُون آمنَّا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنَا وما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ األلْباِبتَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُ
٧[.    

وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُون { وإذا وقفت ، على الوصل،علمون تأويله والراسخون في العلم ي:يعني
 وإنما ذلك في األمور الغيبية ، إذا وقفت، فال يكون هذا من قبيل التشابه في المعنى،}لِْعلِْم يقُولُون آمنَّا ِبِهِفي ا

 الحور العين في ت مم خلق؟ كيف وجهه؟ كيف يد اهللا، وليس معانيها، حقائق الصفات،في الكنه والكيفية
      وما ذكره اهللا ، ال يشتغل به اإلنسان،تشابهات هذا من الم، إلى غير ذلك؟ ما عرضها؟ ما طولها؟الجنة

 فهذا كما ، ذلك للتشكيك والتلبيس}فََأما الَِّذين في قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتَِّبعون ما تَشَابه{:  من قوله-تبارك وتعالى-
وعلى بعض  ، وعلى قواعد الشريعة،ممن يتكلمون على نصوص الكتاب والسنة ،يفعل بعض من ال خالق له

الجادة   ويتركون،سوا بها فيلتقطون بعض األشياء ليلب،-مرضي اهللا تعالى عنه-ما نقل عن سلف هذه األمة 
 أو نحو ، أو تحريم االختالط،تحريم السفورعلى ة في هذا المعنى التي تدل مثالً والنصوص الكثيرة الوارد

  . وما شابه ذلك، جائز إن السفور،ن االختالط جائزإ:  ويقول، بمثال معين ليلبس به، ويأتي بقضية معينة،ذلك
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  . فاحذروهم،هؤالء هم ممن سمى اهللا
}ِإالَّ اللّه تَْأِويلَه لَمعا يمِتغَاء تَْأِويِلِه وابِتغَاء الِْفتْنَِة واب ِمنْه ها تَشَابم ونتَِّبعغٌ فَييز في قُلُوِبِهم ا الَِّذينإلى }فََأم 

  .آخره
 اسمه ، فكان عمر قد سمع به، والناس يتغدون عنده-رضي اهللا تعالى عنه-وهؤالء مثل الذي جاء لعمر 

يا أمير :  فبعدما فرغ قال، مع الناس عليه عمامة كبيرة فجاء وتغدى،ظفرني بهأاللهم :  قال،بيغ بن عسلص
:  قال،بيغأنا عبد اهللا ص: من أنت؟ قال: قال ف،]٢-١: اتالذاري[ }فَالْحاِملَاِت ِوقْرا* والذَّاِرياِت ذَروا {المؤمنين 

ها مؤلم ب فإن الضرب ،عراجين قنوان البسر أو النخل إذا يبستال ،بأ له عراجين كان قد خ،وأنا عبد اهللا عمر
 بعدما ه ثم رد، جعل يضربه على رأسه حتى سقطت عمامته وأدمى رأسه، لكنه ال يقتل،كما هو معروف

 وإن كنت ، إن كنت تريد ما برأسي فقد ذهب،يا أمير المؤمنين:  فقال،ثم ضربه ،عاده ثم أ،برئ وضربه
   .)١(تريد قتلي فأنت وذاك

 ىحدأطالع مقابلة مع أحدهم مصورة من إ يوم كنت ،فمثل هؤالء قد ال ينجع معهم أحياناً إال مثل هذا
 وجه ، وال دين، وال فهم، وال علم- العافيةأسأل اهللا- إنسان ال خالق له ، ويتكلم وهو ال يفقه شيئاً،القنوات

 وهؤالء من اآلمرين بالمعروف والناهين عن ، ويتكلم عن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،مظلم
 ، وأنه يجب ترك الناس هكذا، وأنه يجب إلغاء الهيئات، وأنه ضد الهيئات، ويتبجح أنه ضد هؤالء،المنكر

 ، من الشارع جاء بها في مطعم وإن كانت أجنبية،هذه المرأة التي معك: قولوا وي،وليس من شأنهم أن يدخلوا
 ، وهؤالء ال يعملون وفق نظام محدد،؟من هذه؟ أين اإلثبات؟ ما شأنهم به:  يقول،أو مقهى أو غير ذلك

 ، من يضربه فيها إلى أن تطيح غترته،يا حال واهللا بعراجين عمر:  فقلت، وكالم من هذا القبيل،وضوابط
  . لكن الشكوى هللا،ويعرف من هو

كل الناس؛ ألنه :  ما قال))وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس((: -صلى اهللا عليه وسلم-يقول النبي 
  .متشابه بإطالق من جهة المعانييوجد ال 
راءة لدينه  طلب الب: يعني، والتاء للطلب السين: استبرأ،))فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه((: قال

 والعرض ، واإلنسان إذا وقع في الحرام فإن دينه ال يسلم، فالدين يسلم من أجل أن ال يقع في الحرام،وعرضه
 والقدح ، عرض المسلم هو محل المدح، عرض فالن، هذا معنى العرض،هو محل المدح والقدح في اإلنسان

  .فيه
 وقالة ،ض نفسه للتهمة قد عر ويكون،لم عرضه؛ ألن الذي يواقع الحرام ال يس))استبرأ لدينه وعرضه((

  .نتقص في، والريبة،السوء
 ومن تصرف بعض التصرفات ، هو مطالب بأن يستبرئ لدينه وعرضه والمسلم،))استبرأ لدينه وعرضه((

  . على هذا وذكرت أشياء وأدلة تدل،التي تجعل الناس يسيئون الظن به فإنه هو الملوم
 وما ،ما خألت((:  قال،خألت القصواء:  قالوا، في قصة الحديبية- اهللا عليه وسلمصلى-لما بركت ناقة النبي 

                            
  .)٢٣/٤١١( تاريخ دمشق البن عساكر : انظر-١
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  .)٢()) وإنما حبسها حابس الفيل،ذاك لها بخلق
 لماذا قالوا ذلك؛  وال يلوم الناس، أن اإلنسان يجب أن يدفع يبين الموقفط منه الحافظ ابن حجر وغيرهفاستنب

 للرجلين )٣())إنها صفية((: -صلى اهللا عليه وسلم-حينما قال النبي  وهكذا في قوله ،ألنهم يحكمون بالظاهر
  .كان معتكفاً في المسجدو ،-صلى اهللا عليه وسلم-ا مشى معها لممن األنصار، 

 ، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الدخول في الشبهات،)) في الحرامومن وقع في الشبهات وقع((: يقول
 ،األمور المشتبهة يستحب أن يتركها المكلف:  يقال، وهذا الفهم فيه إشكال،حرمومقارفة األمور المشتبهة أنه م
 واألمور المحرمة يجب تركها؛ ولهذا ذكرت لكم لما كنت أفسر عنوان الباب ،ينبغي حث المكلفين على تركها

ك  وهو تر، وورع مستحب، وهو ترك الحرام وفعل الواجبات،إن الورع منه ما هو واجب:  قلت،"الورع"
  . وهناك ورع بارد وهو ما كان على سبيل التكلف،المكروه وفعل المستحب وترك المشتبه

   ما المقصود به؟ ))من وقع في الشبهات وقع في الحرام((: قال
 وصار في ناحية مترددة ،أن ذلك يكون وسيلة وذريعة للوقوع في الحرام؛ ألنه ترك آخر حد للحالل البين

 ولذلك يخطئ كثير من الناس ،ا إن سلم اآلن لن يسلم غداً إذا كان هذا ديدنهل هذ فمث،بين الحل والحرمانية
دع :  نحن نقول له في كثير من األشياء،أريد الجواب هكذا حالل أو حرام:  يقول،حينما يستفتون ويسألون

بينهما : ن نقولنحف إن كانت المسألة هكذا ،؟حالل أو حرام:  يقول، أنصحك باالبتعاد عنه، ال تفعل هذا،هذا
هو حالل أو :  تقول،ال تفعلي:  تسأل المرأة ما حكم تشقير الحواجب؟ نقول، فهذا يبقى متردداً،مشتبهات

 ولكن عندي ،انأن آتي بكلمة حرام في مثل هذا؛ ألنه ليس عندي فيه من اهللا برهأنا حرام؟ قد ال أجرؤ 
 وهكذا في أشياء تتعلق باللباس ، ال تفعلي،اتركيه ،دعي هذا:  فأقول،قرائن وأدلة قد ال تصل إلى هذا الحد

   .ال تفعلي هذا: ال لها يق،وأمور مما يتعاطاه بعض النساء
 وذكرنا لكم في األمثال في رمضان أن المقصود ، هذا تشبيه وتصوير،))كالراعي يرعى حول الحمى((: قال

وم حول الحرام بمقارفة المشتبهات  فهذا الذي يح،بها في غالبها بيان المعنى بوضعه بقالب حسي محسوس
 الحمى هي المنطقة المحمية ، يرعى حول الحمى، إبل وغنم، راعي الدواب البهائم،مثل الراعي الذي يرعى

  . حمى للقبيلة، حمى لألمير، حمى للدولة، حمى للملك،محمية: كما نقول اليوم
 ،إلى ذلك الكثيبمعينة أنه من هذا الجبل   إنما هو يعرف بعالمات، عليهكبالحمى في السابق ما عندهم شَو

 إنما هذه ، ما عندهم في السابق بهذه الطريقة، لي حدودها بالمترهات ،؟أين الحدود بالضبط ،طريقةبهذه ال
   .الناحية حمى

 وإنما يذهب يمنة ،فهذا الراعي الذي يريد أن يعرف بالمسطرة أين حد الحمى هو لن يقف ولن يثبت عند الحد
  . يدخل في هذا الحمىويسرة ثم

                            
: ، رقم)٣/١٩٣(أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط  -٢
)٢٧٣١(.  
، ومسلم، كتاب اآلداب، باب بيان أنه )٣٢٨١: (، رقم)٤/١٢٤(بخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده أخرجه ال -٣

  ).٢١٧٥: (، رقم)٤/١٧١٢( هذه فالنة ليدفع ظن السوء به :يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول
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َأرِسلْه { ، هذا بالنسبة للبهائم والدواب، أو يلج هو ودوابه وكذا، فيه يرتع بمعنى يرعى))يوشك أن يرتع فيه((
بلْعيو تَعرا ينَا غَدعبمعنى يأكل -صلى اهللا عليه وسلم- يرتع فسر هناك في قصة يوسف ،]١٢: يوسف[ }م 

  .ويأنس ويلعب
))وال يجترئون ، فكما أن الناس يتحاشون حمى الملك،)) أال وإن حمى اهللا محارمه،كل ملك حمى لأال وإن 

    ما هذا الحمى؟ ، حمى-عز وجل- فإن هللا ، فيتحاشاه الناس، ومن اجترأ عليه فإنه يعاقب،عليه
كان ينبغي أن  ف، فهذا الذي يواقع األمور المشتبهة هو يحوم حول هذا الحمى،))هأال وإن حمى اهللا محارم((

األحوط أن :  وهذا من االحتياط الصحيح الذي يقال له، يكون عنده شيء من االحتياط والورع،يخشىويخاف 
  . األحوط أن تترك هذا الشيء، األحوط أن تعيد الصالة، قد يكون واجباً،تفعل هذا الشيء

 ، وكذلك الذرائع، ال يكون صحيحاً وأحياناً،طلب ي، أحياناً يكون صحيحاً في الفتوىالحتياط كما ذكرت لكموا
 فيكون ذريعة للوقوع فيه؛ ، هذا الذي يواقع المشتبهات هو يحوم حول الحرام،هذا الذي يحوم حول الحمى

 فسد الذريعة مطلوب؛ ولهذا تجد هذا في كل ))يوشك أن يرتع فيه((: -صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا قال النبي 
 إذاً هذا لسد ،من أجل أال يكون بينهم حوادث: لناس بالوقوف عند اإلشارة؟ قاللزم الماذا ي:  تقول له،األشياء

 ، لماذا، أو كذا، لماذا تمنع السرعة عن مائة وعشرين مثالً أو في المكان الفالني عن ستين،ذريعة الحوادث
  . هذا سد للذريعة إذن، من أجل أال تقع حوادثال؛: هل هو مقصود لذاته؟ قال

ما :  قال لك على انتهائهباقي يومينال ولو كان ، السفرمن أن تجدد الجواز قبل مدة كذا لماذا يجب عليك
  . لماذا؟ كل هذا من باب الذرائع،تسافر

ذريعة سدا لألن هذا يكون :  عليه؟ قاليحجر لماذا ،ومثل ذلك الحجر الصحي في األمراض المعدية بإذن اهللا
  .ء في الدنيا بأسرها قديماً وحديثاً فهذا معمول به عند العقال،انتشار الوباء

 هؤالء فقهاء : ويتكلم عن مسألة سد الذرائع ويقول، ويأتي بفضائيات،فهذا الذي يتالعب بالناس وبعقولهم
 مشكلة إذا كان ،هذا يعبث:  لماذا ال نفتح الذرائع؟ نقول، والذين يقولون الذرائع وسد الذرائع،األحوطيات

 هذا في ، وأنه ال يقوله إنسان يعرف شيئاً من العلم،ا الكالم وهو يعلم أنه باطل يقول للناس هذ،خريج شريعة
  . هناك شيء اسمه ذرائع،كل أمور الناس الحياتية

 ،)) أال وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله،أال وإن في الجسد مضغة(( :قال
   . وهو القلب الذي نعرفه،المقصود بها القلب و، تصغيراً لها، بقدر ما يمضغ:مضغة يعني

مر المعنوي الذي يتعلق  هذا األ، هذا القلب الذي نعرفه يتعلق به أمر معنوي،))إذا صلحت صلح الجسد كله((
 إلى غير ذلك من ، واالنشراح، والثقة واالرتياح، والحب والبغض،به هو الذي يحصل به اإليمان والكفر

قل قلب إنسان إلى قلب آخر ال يتحول إلى فكر ذاك نُو ولذلك لو أنه فرض ،يبي فيتعلق به أمر غ،األمور
 إنما تتعلق بهذه ، وال تتعلق بالكبد، ما تتعلق بالمعدة، فيتعلق به عليقة معنوية، ال،وعقله ودينه وإيمانه وكفره

مى الْقُلُوب الَِّتي ِفي ولَِكن تَع{ واألدلة كثيرة ، نص على هذا-صلى اهللا عليه وسلم-المضغة؛ ألن النبي 
  .]٤٦: الحـج[ }الصدوِر

 وال ،إن القلب هذا ليس هو المقصود باألدلة كلها: ول وهو يتخصص في طب القلبوالعجيب أنه يوجد من يق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ما هو؟  إذن،عليقة تتعلق به وال شيء
 من القلب في اإلنسان  والعرب ما تعرف إال هذا،))في الجسد مضغة((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 فهذا لم يقل به ، وينشر ذلك في الناس، ويكتب بحثاً في هذا،هذا ليس هو المراد:  ويأتي من يقول،والبهيمة
  . هي المقصودة بالقلب،توجد قطعة صغيرة هي القلب:  يقول،أحد إطالقاً

 ، الناس تعرف القلب،رين وكالم األولين واآلخ، حاولت أن أبين له النصوص وكالم العرب،ناقشته في هذا
  .دري أين قال موجودةا أ هي قطعة صغيرة م،ال:  قال،والحديث واضح في هذا

 ، فإذا حصل به الصالح عند ذلك يتقي اإلنسان على قدر صالح هذا القلب،فهذا القلب يتعلق به هذا المعنى
 ، ويحصل له االنشراح،أحواله وتستقيم ، ويفعل المستحبات، ويفعل الواجبات، ويتقي الشبهات،يتقي الحرام

 في ،بدأ يظهر ذلك في أعمال اإلنسان وإذا ضعف ذلك في القلب ،ويكون مستقيماً على الصراط المستقيم
 ثم بعد ذلك ال ، ثم بعد ذلك يتدرج به الشيطان حتى ال يبالي بالصغائر،تساهله ال يبالي في البداية بالشبهات

 وبعضهم ال يتحرج من ، بعضهم يتحرج من الشبهات،ن في أحوال الخلق كما تشاهدو،يبالي بالعظائم والكبائر
 ، وبعضهم ال يتحرج من الصغائر ولكنه يتحرج من الكبائر،الحرام البين أال يقع في لكن يريد الشبهات

 ولذلك تجد الرجل ، فهذا كله مرجعه إلى صالح القلب، وبعضهم ال يبالي بالكفر،وبعضهم ال يبالي بالكبائر
 وقد تراه بعد سنين في حال أخرى -عز وجل- أحياناً من االستقامة والصالح واإلقبال على اهللا اٍلفي ح
 فصار ينظر لألمور ، فتغيرت البصيرة، الذي تغير هو هذا القلب،ذي تغير؟ لم تتغير يد وال رجل ما ال،تماماً

غير  فتت، ترى األشياء بهذا المنظارحمراء أو غير ذلكال أو ،زرقاءال أو ، مثل النظارة السوداء،خربمنظار آ
  ؟فالن الذي كان يقول كذا اآلن ماذا يقول:  تقول،نظرته

 ال ، يتنكر لهم، وصار يبغضهم، فحتى في العالئق والصالت وما إلى ذلك يحب هؤالء، هو تغير قلبه،نعم
 وأن ، أن يصلح قلبه ولهذا اإلنسان يدعو ربه دائماً، كل هذا بسبب صالح القلوب،نحو ذلكويألفهم بمجلس 

  . وما سمي القلب إال لكثرة تقلبه،هو كثير التقلبفيقيمه على الحق 
  . وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأعمالنا وأحوالنا،فنسأل اهللا أن يصلح قلوبنا

أصول اإلسالم  فهو من ، يشرحها العلماء بعشرات الصفحات-تعرفون- المعاني في هذا الحديث كثيرة جداو
  . واهللا تعالى أعلم،التي ترجع إليها معانيه

 . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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