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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اللهم صل على حممد وآله وصحبه وسلم

 فقه الشبهة
 :تصدير

إن احلهلل به و وإن احلهراني به و وبي همها اتهالبها    » قال رسول هللا صلى هللا عليهه وسهلم:
يعلمهههن ري هه  اههن ال ههاتو  مههن ات ههى التههبها  اسههال و لدي هههو وعرههههو واههن وقهه    التههبها  

ريالراعي يرعى حول احلمىو يوشك ون يرت   يههو و  وإن للهل الهك محهىو و  وق    احلرانيو  
وإن محههههههى هللا حماراهههههههو و  وإن   ااسههههههد ا ههههههلهو إإا صههههههلح و صههههههل  ااسههههههد ريلهههههههو وإإا 

 .1« سد و  سد ااسد ريلهو و  وهي ال لب
: تعريف الشبهةأوال: 

ري   ان ال ات واهن احلهلل ههي   يدري  عرف ال يب صلى هللا عليه وسلم املتبها  بلوهنا: "
ون اعر هه حلمهها نلهن  واا داني قيد نفي الدرايهه للل ه  اهن ال هات  مع ها  " و2"وني ان احلراني

 .3"للن لل ليل ان ال ات وهم اجملالهدون
ضوابط الشبهة: اثنيا: 

ألنهههه ب هههدها تالبههه  األشهههيامنو  التهههبهه إحلههها تعهههرف رعر هههه احلهههللو واعر هههه احلهههرانيو  مهههن عهههرف 
لههكلك  احلههدين ات ههح  لههه الواسههاه بي همههاو واههن وعههل احلههدين  هههو  هههل الواسههاه وحههر .

  من ال روري ون نعرف:
وه  دليله ولن ووه حلمه.وهو : احلالل البني .1
: وهو ريكلك.احلرام البني .2

 -: دار إحيامن الرتاث العريب و طحممد  ؤاد عبد الباقي : و 3/1211اسلمو لب وخك احللل وترك التبها و  - 1
 .ب و 

و  : بتارو ط: دار اللرب اإلسلايو ب و و 2/202الرتاكيو الس نو لب اا وامن   ترك التبها و  - 2
1111. 

قاني إبخراوه وصححه  وو رقم ريالبه ووبوابه ووحادي ه: حممد  ؤاد عبد الباقي1/121ابن حجرو  ال  الباريو  - 3
-ووشرف على طبعه: حمب الدين اخلايبو عليه تعلي ا  العلاه: عبد العزيز بن عبد هللا بن لزو ط: دار املعر ه 

 هه.1311ب و و 
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: إإن ترو  ملع ي و خفامن الهدليلو وو تعهارا األدلههو ول سهى علهى إلهك فاملشتبهات .3
 بعض األا له:

  الدليل:خفاء 
  :مما خفي دليله  
 4تعارض األدلة : 
  مما تعاره   يه األدله: حترمي اام  ب  األخال  رلهك اليمه  "حراالهه آيههو ووحلالهه 

 آيه".
 رب قائما و علههو وبه  ال ههي عهن اسهالدلر ال بلهه لحلاوهه الالعارا ب  ال هي عن الت

 و علهو وال هي عن لبس األمحر ولبسه...
   األاههههر لإلنخهههها  خلههههط اإلاههههانيو وإباههههال صههههل  اههههن   ي ههههرو بفاحتههههه الالعههههارا بهههه

 اللالاب.
 :تعارض القواعد 
  ا ههه تعههارا قاعههد  ا حاليههاط اهه  قاعههد  "ب ههامن اهها ريههان علههى اهها ريههان"و وقههد وخههك ابههن

عبههات لل انيهههو   الفجههرو ووخههك رهها اامهههور   التههك   الاهههار و ووخههك لألو  االههك   
ك   طهههر    ههد انههال ض طهههر و و خههل   الفجههرو  هه لزني إب ههامن وههزمن األاههرينو   ههرر ون اههن شهه

 ان الليل قبل الفجرو و  مي   التاك   طلوع الفجر ان ت اول املفارا .
 ال اتج عهن قلهه املهامنو وقهد قهرر بعهض العلمهامن  يهها  طهار  اخلبث واحلدث اتعار  وا ه

 اخلبث بدل. دني اخلبث؛ ألن للحدث بد  وهو الاليميمو وليس ان ي هك ون
  :تعارض العقواعد واألدلة 

                                                            
 ديث إ  ورب  احالما  :رد ابن حجر تفس ا  العلمامن هلكا احل - 4
 تعارا األدله .1
 اخاللف العلمامن وهو قريب ان ساب ه. .2
 امللرو و "ألنه جيالكبه وانبا الفعل والرتك". .3
 / ني ت(.1/121اا يلون ان قسم خلف األو  )ابن حجرو  ال  الباريو :املباح واملراد به .4
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  وهو ري  : ا هه: تعهارا قاعهد : "وون لهيس لننسهان إ  اها سهعى" اه  حهديث: "اهن
 اا  وعليه صياني صاني ع ه وليه".

 نسبية االشتباه:اثلثا: 
  يال ههه  اهههن ههههكا ون ا شهههالبا  نسهههيبو وونهههه لهههيس كهههراني حههه  جيهههب ترريههههو وون ري ههه ا اهههن

العلمامن راوعه لووه ان وووه ا شالبا    الدليل صحه وهعفاو وو األشيامن املخاللط  يها ب  
   ووه د لالهو وو   اعارهاله لل   ان األدله.

 ألنهه راوه   به   جيب ترريه ريلهاو وإ   إن ري  ا نا اخاللط  يه العلمهامن اتهالبهالتون امل
 .2إ  تعارا األدله واخاللف العلمامن تبعا لكلك

  تلهههون قسهههما لل سهههبه لل لهههه الههه    تعهههرف املتهههالبه اهههن  ههه  .قهههد ت عهههدني التهههبهه  هههل 
اوعلهوا »ويتهد هلكا اللفظ الكي وورد  ابن حبان و    ككف قسم التبهه حيهث وهامن  يهه: 

بيهه لم وبهه  احلههراني سههرت  اههن احلههللو اههن  عههل إلههك اسههال و لعرهههه ودي هههو واههن ورتهه   يههه ريههان  
إن للههل الههك محههىو وإن محههى هللا   األرا ريههاملرت  إ  و ههب احلمههى يوشههك ون ي هه   يهههو و 

و  هههكا احلههديث وعههل ال سههمه ال ائيههه حههل  وحرااههاو وهههو واههه    حههى ال لههه الهه  6«حماراههه
 وش  إليها   احلديث اآلخر.

  و يههه إشههار  إ  ون تههرك التههبها  اههن لب الوسههائل ولههيس اههن لب امل اصههدو وإلههك
  احلهرانيو وعلهى ههكا درل العلمهامن   "تهرك اها      تعليله لرتك التهبها  لحلهكر اهن الوقهوع

 .1أبت به حكرا نا به أبت"
  احلديث وي ا إشار     ايه األمهيهو وإلك   خامتاله حيث خالم بهدوران الخهلح  

والفساد على ال لبو و  إلك نلاله بديعهو وهي ون التبهه ال لبيه وشد ان التبهه العمليههو 

                                                            
ا: "اا نرا  وعدل ا حالما   وحى الورع املالدين ون قال اللزايل   ش ن اإلجياب وال بول اللفظي  املخاللط  يهم - 2

 ل ي بلي ون ميال   ان إلك ..." )اللزايلو إحيامن علوني الدينو  للخروج عن شبهة اخلالف  يدع اإلجياب وال بول 
 .و ط: دار املعر هو ب و .(2/61
ابن حبانو الخحي و إرير األار رجانبه التبها  سرت  ب  املرمن وب  الوقوع   احلراني احملض نعوإ لهلل ا هو  - 6

 .1113الرسالهو  و  : شعيب األرانؤوطو ط: اؤسسه12/310
 و ني ت.2/14اللزايلو إحيامن علوني الدينو  - 1
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و ويتهههد 1واحلههديث اتههالمل "علههى تعلههى ايهه  األعمههال لل لههب"وون ال لههب عبهه    إلههكو 
 من ترك اا شبه عليهه اهن اإل و ريهان ملها اسهالبان وتهركو واهن  ...»هلكا املعىن احلديث اآلخر: 

و و  هههكا إشههار  بي ههه إ  1«اوههرتو علههى اهها يتههك  يههه اههن اإل و ووشههك ون يواقهه  اهها اسههالبان
 الحههرمي التهههبها  اههن لب حتهههرمي الوسههائل ولهههيس اهههن امل خههديهو والالبعيهههه   ا خههد الالحهههرميو 

 لب حترمي امل اصد.
 الشبهة والوسواس:رابعا: 

ختاللط على ري   ان ال هات التهبه للوسهاوتو ومهها وإن ريهان اخهدرمها واحهداو  همها  اللفهانو 
 هههالالورع عهههن التهههبها  اعالههه  شهههرعاو والوسوسهههه ا ههههي عهههن اعالبارههههاو وقهههد ا هههل اللهههزايل للهههورع 

ان ميال   ان ا صاياد خو اً ان ون يلون الخيد قهد و له  اهن الوسواسي عن التبها  به: "
 10"إنسان وخك  والله وهكا وسوات

 الشبهة والضرورة:خامسا: 
بي ه  التهريعه احلهرانيو وملهها  خهل   يهه قهال هللا تعهها : "وقهد  خهل للهم اهها حهرني علهيلم إ  اهها 

ل رور  "تبي  احملظور"و ووهنا تر   احلرلو ووهنها تله  اهاررمت إليه"و  دل  هك  اآليه على ون ا
احللمو هكا   احلراني الب   ليط لملتالبهو وحر  إن ريهان املتهالبه اهن وه س احلهللو وي نها 

   اشالبا   يه لل سبه للمالعبدو وو نا  يه اشالبا و لل ه    قويو وو وللاله قاعد  وخر .
 عليههه وسههلمو   ههد قههال لعههدي بههن حههامت   شهه ن ول  خههك علههى هههكا ا هها  اههن ال ههيب صههلى هللا

 ل أتريلو  إنه   »قل :  إن وريل؟ قال: « إإا ورسل  ريلبك ومسي   لل»الللب املعلم: "
  »قلهه : ورسههل ريلههيب   وههد اعههه ريلبهها آخههر؟ قههال: « ميسههك عليههكو إحلهها واسههك علههى نفسههه

ت زيهه عهن األريهل اهن  و   هها  هنهي11"«أتريلو  إنك إحلا مسي  على ريلبهك و  تسهم علهى آخهر
و إإ ليس كلل ب و و  حراني 12هكا الخيد حملل اخاللط احللل  يه لحلرانيو وهو ان التبهه

                                                            
 و ني ت.1/121ابن حجرو  ال  الباريو  - 1
و حت يى: حممد زه  بن 3/23البخاريو اااا  الخحي و لب: احللل ب و واحلراني ب و وبي هما اتبها و  - 1

 هه.1422دار طوق ال جا  )اخور  عن السلاانيه إبها ه ترقيم ترقيم حممد  ؤاد عبد الباقي(و و 1و ط: انصر ال اصر
 و ني ت.2/12اللزايلو إحيامن علوني الدينو  - 10
 و ني ت.1/16و اااا  الخحي و لب صيد املعرااو البخاري - 11
 و ني ت.2/12اللزايلو إحيامن علوني الدينو  - 12

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5 
 

قهال ب . وي ابل هك  الفالو   الوا  صلى هللا عليه وسلم أليب العلبه اخلتين   نفس املوههوع: 
سههم هللا  لههل إإا ورسههل  ريلبههك وإريههر  ا»رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم   صههيد الللههب: 

و  ههههكا احلهههديث وإن ريهههان  يهههه ا هههال اعهههارا 13«وإن وريهههل ا ههههو وريهههل اههها رد  عليهههك يهههداك
لسهههاب هو وقهههد و هههى اللهههزايل بي همههها أبن حهههال ال هههرور  الههه  وقههه   يهههها وبهههو العلبهههه  حيهههث ريهههان 

وإلك ألن حاله ويب العلبه وهو     الالسب   حتالمل هكا     ا  ريان  هي العلهو   ال: "
 .14"عدي ريان حيالمله الورع وحال
 الشبهة والرخصة:سادسا: 

تالداخل الرخص وال رورا  تداخل ريب او إلك ون ا صالح يالى الرخخهه وحيهاان علهى اها 
و 12سو  العزميهو وي اا ليس بواوبو وهكا املعىن ري ه    السه هو دارل علهى ولسه ه املال هدا 

هو وو "16"ني وقيهاني حلمههر   اا اسهالبي  اه  قيهاني السهبب احملهوالرخخه تالى وي ا على: "   اها وس  
 .11"للمللط    عله لعكر وعجز ع ه ا  قياني السبب احملرني

لكلك  الرخخه اا داا  تل  حلم احلراني  هي بل شهك تهؤالر   املتهالبهو وإلهك ون الهرخص 
العهزائم إإا اعاله ان "  تعل ها للعزائم ر ابه ا سال  امن ال ادر   و ب ال اعد  امل اردر و ألن ا 

                                                            
و حت يى: حممد حميي الدين عبد احلميدو ط: امللالبه العخريهو صيدا 3/101وبو داودو الس نو لب   الخيدو  - 13
 ب و . –
 و ني ت.2/12اللزايلو إحيامن علوني الدينو  - 14
واع ا  ع دهم االى األإنو ا ه: ترخيص "ع مان ألهل العاليه؛ ألهنم ليسوا ان وهل املخر"   هو إإن وإخبار  - 12

و و حت يى: عبد الوهاب عبد اللايط1/11عن حلمو وليس رخخه ريما تر   )االكو املوط و روايه حممد بن احلسنو 
لم "لل سامن   اخلرول إ  صل  اللدا  والعتامن اآلخر "و وا ه: ترخيص ال يب صلى هللا عليه وس .(ط: امللالبه العلميه

وا ه: الرخخه   ال بله "للتيخ"و ب و (.  -و  : وبو الو او ط: دار اللالب العلميه 26)وبو يوسطو اآلاثرو ص: 
ر إحيامن و  : حممد  ؤاد عبد الباقيو ط: دا1/213 ليس املراد الرخخه ا ابل العزميهو وإحلا اإلإنو )االكو املوط و 

لب انو  –و ط: دار اللالب العلميهو ب و  104. والتا عيو املس دو ص: 1112لب انو  –الرتاث العريبو ب و  
حممد سيد واد احلىو ان  -و ح  ه وقدني له: حممد زهري ال جار 2/11والاحاويو شرح اعاين اآلاثرو  هه.1400

الباحث ررريز خداه الس ه  -ه: د يوسط عبد الرمحن املرعتلي علمامن األزهر التريطو راوعه ورقم ريالبه ووبوابه ووحادي 
 لملدي ه ال بويه

 (.1114ط: عا  اللالبو 
 و ط: دار املعر هو ب و .1/111السرخسيو صول السرخسيو  - 16
 .1111دار اللالب العلميهو  و1و حت يى: حممد عبد السلني عبد التا و ط: 11اللزايلو املسالخفىو ص:  - 11
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اهههن الهههرخص؛ ووهههدان العهههزائم ااهههرد  اههه  العهههادا  اااريههههو والهههرخص واريهههه ع هههد ا هههراق تلهههك 
 .11العوائد

 الشبهة واملقاصد:سابعا: 
العمههل علههى امل اصههد التههاطيب رمحههه هللا: " تههؤالر امل اصههد وي هها   التههبه أتالهه ا ريبهه او وقههد قههال

و ولعهل أتاله  امل اصهد   11"وعظهم األصليه يخ  الااعه وعظمو وإإا خولف  ريانه  اعخهيالها
 اعالبارا : ألربعه األحلاني عمواا وا ها التبه راو 

: ا اصههههد التههههارع: وإلههههك ون ا اصههههد التههههارع   الالحليههههل والالحههههرمي االعتبااااار األول -1
وواهها "لههكلك قههال اللههزايل: ليسهه  علههى اسههالو  واحههدو وامل اصههد ليسهه  علههى دروههه واحههد و 

األو  ههههو الهههكي يتهههرتط الالهههورع ع هههه   العدالهههه وإطهههراح مسهههه احلهههراني الهههكي إريهههران    الدروهههه 
الفسههى  هههو وي ههاً علههى دروهها    اخلبههث  املهه خوإ بع ههد  اسههد رياملعاطهها  اهه ًل  يمهها   جيههوز 
 يه املعاطا  حراني وللن ليس   دروه امللخوب على سبيل ال ههر بهل امللخهوب و لهظ إإ  يهه 

 .20ترك طريى الترع   ا ريالساب وإيكامن الل 
ااههههوارحو واهههها إلههههك إ  وت ههههدني ل هههها ون اعاصههههي ال لههههوبو وشههههبهها وشههههد خاههههرا اههههن اعاصههههي 

 لعلقه ب  الالاب و )ااسد( واملالبوع )ال لب(.واه الال ال   خاللف درو
إلههك ون املللههط إا  اسههال لهو قههد توا ههى قخههد : ا اصههد املللههط: االعتبااار الثاااي -2

األعمهال »التارع وقد ختالفههو ولهه اها نهو  علهى ريهل حهالو ويلفهي   إلهك حهديث البهاب: 
لل يهو وللل اارئ اا نهو و  مهن ريانه  هجرتهه إ  هللا ورسهوله  هجرتهه إ  هللا ورسهولهو واهن  

و   ولهه:  هجرتهه 21«ههاور إليهه ريان  هجرته لدنيا يخيبهاو وو اارو  يالزووهاو  هجرته إ  اا
تبعيهههه العمهههل لل يههههو ي  هههاف لهههكلك وحاديهههث األعمهههال الالابعههههو  ر إليهههه صهههري    إ  اههها ههههاو

و  ب   وحدريم صهدقهو قهالوا: ر رسهول هللاو وأح وحهدان شههوته ويلهون ريحديث ويب إر: "
إإا وههعها   ورويهالم لهو وههعها   حهراني وريهان عليهه  يهها وزر؟  لهكلك »له  يها وور؟ قهال: 

                                                            
 و ني ت.1/241التاطيبو املوا  ا و  - 11
 و ني ت.2/342التاطيبو املوا  ا و  - 11
 و ني ت.2/14اللزايلو إحيامن علوني الدينو  - 20
 و ني ت.1/20البخاريو اااا  الخحي و لب: اا وامن إن األعمال لل يه واحلسبهو وللل اارئ اا نو و  - 21

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7 
 

ووروهو   نهوا  اها وروهو   و وحديث ويب اوسهى واعهاإ بهن وبهل: "22"«احللل ريان له وور
 .23"قوا 

 -للالبه –ووصل إلك ان ال هرآن واهه  ولهيو   هد وعهل ال هرآن للاهائع  ريه ا اهن األعمهال 
ههل   ﴿  ت خههد لههكالا بههل قههد تالخلههطو ويلفههي اههن إلههك قههول هللا تعهها :  َه  ال َمد ي َههه  َاهها رَيههاَن أل 

هه  َإل ه ه م  َعن  نَهف س  َنه ُفس  َع رَاب  َون  يَهاَلَخلَُّفوا َعن  َرُسول  اَّللَّ  َوَ  يَهر َ ُبوا أب  ُهم  َوَان  َحو هَلُم  ا َن األ  هنَّ َك أبَ 
يبُهُهم  َظَم ٌ َوَ  َنَخٌب َوَ  َ  َمَخٌه    َسب يل  اَّللَّ  َوَ  َياَُئوَن َاو ط ًئا يَل   يُظ ال ُلفَّاَر َوَ  يَهَ اُلوَن َ  ُيخ 

ههه  َ  ) س  هههَر ال ُمح  هههيُ  َوو  هههن  َعهههُدوْ  نَههههي ًل إ  َّ رُيال هههَب هَلُهههم  ب هههه  َعَمهههٌل َصهههال ٌ  إ نَّ اَّللََّ َ  ُي   ( َوَ  120ا 
هه َاُعههوَن َواد ًر إ  َّ رُيال ههَب هَلُههم  ل َيج  َسههَن َاهها رَيههانُوا يُه  ف ُ ههوَن نَهَفَ ههًه َصههل  ًَ  َوَ  رَيب هه ًَ  َوَ  يَه   ُ َوح  ز يَهُهُم اَّللَّ

 .24﴾يَهع َمُلونَ 
"اخليههل ل لالههه: لروههل وقههد بهه  ال ههيب صههلى هللا عليههه وسههلم هههكا األصههل وحسههن بيههانو   ههال: 

وورو ولرول سرتو وعلى رول وزرو   اا الكي له وور:  رول رباها   سبيل هللاو   طهال هلها 
ان املرل وو الروهه ريهان لهه حسه ا و ولهو وهنها   ارل وو روههو  ما وصاب    طيلها إلك 

قاعهه  طيلهههاو  اسههال   شههر ا وو شههر  و ريانهه  آاثرههها وورواالههها حسهه ا  لهههو ولههو وهنهها اههر  
ب هر  ترب  ا ه و  يرد ون يس ي به ريان إلك حس ا  لهو وههي لهكلك الروهل ووهرو وروهل 

ههي لهه سهرتو وروهل رباهها  خهرا رباها تل يا وتعففاو و  ي س حى هللا   رقارها و  ظهورههاو  
  لل هكا يب  ون للمللط قخدا إإا وحس ه زيد له  يه.و 22"وررمنو  هي على إلك وزر

وواهها ال خههد السههيمن  ههل يلسههب صههاحبه إ  اهها عمههلو وو اهها ريههان سههببا   عملهههو ولههو عملههه 
اإلنسهان إ     و وإلك ون السهيئه اهن لب العهدلو والعهدل   ظلهم  يههو و  زرد و  هل جيهد 

 ﴿اهها عمههل  هه  ازيههدو وواهها احلسهه ه  مههن لب الف ههلو و  الف ههل الههزرد و وقههد قههال تعهها : 
َ َّههه  ُههه ههَحاُب اا  ههىَن َوز َرَدٌ  َوَ  يَهر َهههُى ُوُوههوَهُهم  قَههرَتٌ َوَ  إ لَّههٌه وُولَئ ههَك َوص  س  َسههُ وا احلُ  م    يَههها ل لَّههك يَن َوح 

                                                            
 و ني ت.2/611 لب بيان ون اسم الخدقه ي   على ريل نوع ان املعروفو والخحي  اسلمو املس د - 22
 و ني ت.1/12البخاريو اااا  الخحي و لب حلم املرتد واملرتد  واسالالابالهمو  - 23
 .121-120الالوبهو  - 24
 ت.و ني 1/101البخاريو اااا  الخحي و لب األحلاني ال  تعرف للد ئلو ورييط اعىن الد له وتفس هاو  - 22
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َسهَ ه   َهلَهُه ﴿و وقهال: 26﴾رَيَسُبوا السَّي  َئا   َوزَامُن َسي  َئْه ر    ل َهها( َوالَّك يَن  26َخال ُدوَن ) حلَ  َاهن  َوهامَن ل 
لسَّي  َئه  َ َل جُي َز  إ  َّ ا  ه َلَها َوُهم  َ  يُظ َلُمونَ  َا َوَان  َوامَن ل  ُر وَا  َاهل   .21﴾َعت 

ُلنَّ واله َ ههاهَلُم  َووَ ﴿وواهها قههول هللا تعهها :  م  هها رَيههانُوا َولَههَيح  هه َُلنَّ يَهههو نَي ال   َياَاههه  َعمَّ اله َ ههاً  َاههَ  واله َ ههاهل  م  َولَُيس 
رَتُونَ  جيهيمن يهوني ال يااهه انت اهن املسهلم  بهكنوب »وقول ال يب صهلى هللا عليهه وسهلم: و 21﴾يَهف 

 21«وا ال اابالو  يلفرها هللا هلم وي عها على اليهود وال خار 
ُلوا ﴿ هو ري وله:  م  هُلوهَنُم  ب لَه    ع ل هْم َوَ  َسهامَن ل َيح  هن  وَو زَار  الَّهك يَن ُي   َلًه يَهو نَي ال   َياَاهه  َوا  وَو زَاَرُهم  رَياا 

ان سن   اإلسلني س ه حس هو  لهه »و وري ول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 30﴾َاا يَز ُرونَ 
و واهن سهن   اإلسهلني وورهاو ووور ان عمل را بعد و ان    ون ي  ص ان ووورهم شيمن

سههه ه سهههيئهو ريهههان عليهههه وزرهههها ووزر اهههن عمهههل رههها اهههن بعهههد و اهههن  ههه  ون يههه  ص اهههن ووزارههههم 
  ت الههل نفههس ظلمهها إ  ريههان علههى ابههن آدني »"ال ههيب صههلى هللا عليههه وسههلم: و وقههول 31«شههيمن

و وقهول ال هيب صهلى هللا عليهه وسهلم: 32وإلهك ألنهه وول اهن سهن ال الهل"« األول ريفل ان داهها
دعهها إ  هههد و ريههان لههه اههن األوههر ا ههل ووههور اههن تبعهههو   يهه  ص إلههك اههن ووههورهم اههن »

شيئاو وان دعا إ  هللهو ريان عليه ان اإل  ا ل آاثني ان تبعهو   ي  ص إلك اهن آاثاههم 
 .33«شيئا

 لههل هههك  األحاديههث واآليههه قبلههها دالههه علههى ون املالبههوع أخههك اههن آاثني الالههاب  علههى قههدر أتالهه   
وحيالمهههل ون ال ال هههووي   الالعليهههى علهههى حهههديث محهههل اليههههود آلاثني املسهههلم : "لهههكلك قههه يههههو 

يلههون املههراد آاثاهها ريههان لللفههار سههبب  يههها أبن سهه وها  السهه ط عههن املسههلم  بعفههو هللا تعهها  

                                                            
 .21-26يونسو  - 26
 .160األنعانيو  - 21
 .13الع لبو و  - 21
 و ني ت.4/2120و لب قبول توبه ال اتل وإن ري ر قاللهو الخحي  اسلمو املس د - 21
 .22ال حلو  - 30
و 2/104اسلمو املس د الخحي و لب احلث على الخدقه ولو بتى متر و وو ريلمه طيبه ووهنا حجاب ان ال ارو  - 31

 ني ت.
 و ني ت.4/133البخاريو اااا  الخحي و لب خلى آدني صلوا  هللا عليه وإريالهو  - 32
 و ني ت.4/2060اسلمو املس د الخحي و لب ان سن س ه حس ه وو سيئه وان دعا إ  هد  وو هللهو  - 33
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ويوههه  علههى اللفههار ا لههها للههوهنم سهه وها واههن سههن سهه ه سههيئه ريههان عليههه ا ههل وزر ريههل اههن 
 .34"يعمل را

اسؤول عن قخد و واالحمهل اسهؤوليالهو وقخهد  اهؤالر   التهبهه     املللط إو قخدو وهو
 حماله.

ول  خك على إلهك ا ها  اهن اتهالبها  املعهاال و  فهي حهديث حممهود بهن الربيه  عهن عالبهان 
  ههال قائههل اهه هم: ويههن االههك بههن الدختههن؟   ههال بع هههم: إلههك ا هها ىو   بههن االههك "... 

  ت ل له إلكو و  ترا  قهد قهال   »عليه وسلم:  حيب هللا ورسولهو   ال رسول هللا صلى هللا
قههههال: قههههالوا: هللا ورسههههوله وعلههههمو قههههال:  إحلهههها نههههر  ووهههههه « إلههههه إ  هللا يريههههد بههههكلك ووههههه هللا؟

ونخيحاله للم ا   و قال:   ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "  إن هللا قد حرني على ال ار 
 .32"هللا ان قال:   إله إ  هللا يباللي بكلك ووه

 ههال يب صههلى هللا عليههه وسههلم   ي ههط ريههون نخههيحه االههك وووهههه للم هها   و ولل ههه والبهه  لههه 
اإلميانو واإلخلصو و  يب  ووه اا اشالبه على الخحابه ان واهر و ولعهل اهرد إلهك إ  ريونهه  

 ون ال هيب صهلى هللا" وويهه:ويتههد هلهكا الال ريان عي ا لل يب صلى هللا عليه وسلم علهى امل ها   و
و لهكلك  هإن اها أح بهه 36"عليه وسلم بعث االلا هكا واعن بن عدي  حرقا اسهجد ال هرار

االهههك بهههن الدختهههن نههها اشهههالبه ظهههاهر  علهههى  ههه   اهههن احلهههلل البههه    حهههى االهههكو وإن ريهههان 
 اتالبها   حى اآلخرين.

ابن و وقال 31"و يه الكب عمن إرير بسومن وهو بريمن ا هوقد قال ال ووي    وائد احلديث: "
 .31"ولعل له عكرا   إلكحجر: "

وهههههو اههههن وهههههم اراحههههل الف هههههو والالف ههههه؛ ألن امل خههههد :   ههههه املهههه ل: االعتبااااار الثالاااا  -3
لهههكلك ريهههان اهههن األمهيهههه   الف هههه التهههرعيو وا خهههد املللهههط   يظههههر اوالماعهمههها إ   يههههو 

 رلان. 

                                                            
 هه.1312ب و و  –و دار إحيامن الرتاث العريب 2و ط: 11/12ال وويو امل هال شرح صحي  اسلم بن احلجالو - 34
 و ني ت.1/422اسلمو املس د الخحي و لب الرخخه   الالخلط عن ااماعه بعكرو  - 32
 و ني ت.1/221ابن حجرو  ال  الباريو  - 36
 و ني ت.2/161ال وويو امل هال شرح صحي  اسلم بن احلجالو  - 31
 و ني ت.1/222ابن حجرو  ال  الباريو  - 31
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اإلقهداني عليههو وي هدني وح  يدرك اإلنسان ا    وعماله وتخر اته حيجم عن ري   ريان سهل 
 على ري   ريان إقدااه عليه صعبا.

ويال   إلك   إإن التريعه   اللكب إلصلح إا  الب و و  اللكب ب  الهزوو و و  
اللهههكب   احلهههربو  هههر م تتهههديد التهههريعه علهههى اللهههكبو وبيهههان اههها  يهههه   هههد وإنههه   يهههه   

  وصهط ال هات رها يلرههون لله  داع املواطن ال  وشهران إليههاو وولزاه  بهه   ا ابهل الخهدق 
 "الليبه"و ووعل  الخادق   إلك آمثا.شرعيو 

 وان األحاديث الوراد    هكا املعىن: 
 .31«ليس اللكاب الكي يخل  ب  ال اتو  ي مي خ او وو ي ول خ ا» -
قهال ابهن شههاب: « ليس اللكاب الكي يخل  ب  ال اتو وي هول خه ا وي مهي خه ا» -

  شيمن نا ي ول ال ات ريكب إ    اللث: احلهربو واإلصهلح به  ال هاتو  و  ومس  يرخص
 40"وحديث الرول ااروته وحديث املرو  زووها

اههن »عههن وههابر بههن عبههد هللا رهههي هللا ع همهها: ون ال ههيب صههلى هللا عليههه وسههلمو قههال:  -
ر و قههال حممههد بههن اسههلمه: وحتههب ون وقاللههه «للعههب بههن األشههرفو  إنههه قههد آإ  هللا ورسههوله

قهد  -يعين ال يب صهلى هللا عليهه وسهلم  -و قال:   ع و   ال: إن هكا «نعم»رسول هللا؟ قال: 
ع ههاان وسهه ل ا الخههدقهو قههال: ووي ههاو وهللا لالمل هههو قههال:  ههإان قههد اتبع هها    لههر  ون ندعهههو حهه  

 .41"ن ظر إ  اا يخ  وار و قال:  لم يزل يللمه ح  اسالملن ا ه   الله
قهالوا: « وتدرون اا الليبه؟»ون رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو قال:  عن ويب هرير و " -

قيهل و رويه  إن ريهان   وخهي اها وقهول؟ قهال: « إريرك وخاك را يلهر »هللا ورسوله وعلمو قال: 
 .42"«إن ريان  يه اا ت ولو   د ا البالهو وإن   يلن  يه   د راله»
بع ههه ال ههيب صههلى هللا عليههه وسههلم  وا ههه اإليهههاني الههوارد   خهه  حكيفههه بههن اليمههان حهه  -

 جلسه  به  اال ه و  لمها اسهالوي  بي همها قهال  عي ا على املتهرري    اخل هدقو حيهث قهال: "
إلك الرول: الليله ليله طلئ و  ليس ل ريل رول وليسهو  وهللا إين ألمس  صهو  احلجهار    

                                                            
 و ني ت.3/113البخاريو اااا  الخحي و لب: ليس اللاإب الكي يخل  ب  ال اتو  - 31
 و ني ت.4/2011اسلمو امل سد الخحي و لب حترمي اللكب وبيان اا يباح ا هو  - 40
 و ني ت.4/64البخاريو اااا  الخحي و لب: اللكب   احلربو  - 41
 و ني ت.4/2001اسلمو امل سد الخحي و لب حترمي الليبهو  - 42
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قله  للهكي عهن  هايل رحاهلم و رشهمو الري  ت ررم را   ل  للكي عن مييين: اهن ونه ؟و و 
 43"ان ون ؟و   خرو  حنو ال يب صلى هللا عليه وسلم

 لههل هههكا يههدل علههى ونههه ملهها ريههان املهه ل نخههر  اإلسههلنيو وحت يههى ا اصههد  تلهه  احللههم بسههبب 
 اهن وحهر"ويهدل لهكلك ون املهؤان   يلهد  إلكو  إإا ريان امل ل إ  وار آخر والهر   احللهمو 

إنسان تظهاهر لإلسهلنيو ولهو ريهان ريهاإل قبهل إلهك ا ههو ألن و وا  إلك   ي 44ارت " واحد
 اللايه هي دخول ال ات   الدينو وظهور  وشيعانهو ونيا  ال ات اوريوله إ  هللا.

امل ههداد بههن عمههرو الل ههديو وريههان حليفهها لبههين زهههر و وريههان نههن ويتهههد هلههكا وي هها حههديث: "
ونههه قههال لرسههول هللا صههلى هللا عليههه : 42شهههد بههدرا اهه  رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم وخهه  

وسلم: وروي  إن ل ي  روهل اهن اللفهار  اقالالل هاو   هرب إحهد  يهدي للسهيط   اعههاو   
 إ اين بتجر و   هال: وسهلم  هللو ووقاللهه ر رسهول هللا بعهد ون قاهلها؟   هال رسهول هللا صهلى 

يو   قههال إلههك بعههد اهها   ههال: ر رسههول هللا إنههه قاهه  إحههد  يههد«   ت اللههه»هللا عليههه وسههلم: 
  ت اللههههو  هههإن قاللالهههه  إنهههه ر زلالهههك قبهههل ون »قاعهههها؟   هههال رسهههول هللا صهههلى هللا عليهههه وسهههلم: 
 .46"«ت اللهو وإنك ر زلاله قبل ون ي ول ريلماله ال  قال

وههههكا ابحههث اههههم   : عمههوني ال ازلهههه وو خخوصههها للفهههرد املههرتخص االعتبااار الرابااا  -4
ا شهالبا  قهد   تلهون  رديههو وإلهك يعايهها حلمها  اللفها عمها الف ه اإلسهلايو  ال ازلهه حمهل 

لهههو ريانهه  اههن ووهههل " اانع  ههلههو ريانهه   رديههههو  مهه ل قههول حممهههد بههن اسههلمه  بهههن األشههرف: "
يُر يههههُدوَن َون  َأ َا ُههههورُيم  ﴿اخههههلحه شخخههههيه حم ههههه للانهههه  رد و ألن امل هههها    هلههههكا يفعلههههون: 

 للرا عاني نفى ع ها إلك شبهه ال فاق. و للن ملا ريان 41﴾َوَأ َاُ وا قَهو َاُهم  

                                                            
بيان الس ه   توويه الاليعهو واملخاطر  بهو والس ه   ترك الالعرا للعدو إن قدر على  وبو عوانهو املسالخرلو - 43

ب و و  –و دار املعر ه 1و حت يى: ومين بن عارف الدات يو ط: 4/321 إلكو والوابهو والواب حارت املسلم و
1111. 

لب  املس د الخحي و و ني ت. واسلمو1/31لب   يلد  املؤان ان وحر ارت و  اااا  الخحي و البخاريو - 44
 و ني ت.4/2212  يلد  املؤان ان وحر ارت و 

 وخ  عدي ابن اخليار راوي احلديث ع ه. - 42
 و ني ت.2/12البخاريو اااا  الخحي و  - 46
 .10ال سامنو  - 41
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حاطههبو  هههو وإن ريههان اعالههكر ب  ههيه شخخههيه  ههإن اهها و  يعههرتا علههى هههكا ر ههل حههديث 
واها إنهه قهد »عخم داه وااله وعرهه هو تخديى ال يب صلى هللا عليه وسلم لهه   هد قهال ع هه: 

ال هيب صههلى هللا عليههه و وريههكا تزرييهه هللا السههاب ه لههو للونههه اههن وههل بههدرو وقهد قههال 41«صهدقلم
واهها يههدريك لعههل هللا اطلهه  علههى اههن شهههد بههدرا   ههال: اعملههوا اهها شههئالم   ههد  فههر  وسههلم: "

 41"للم
"إإا ريان احلرل   انزله عااهه  وقد نبه التاطيب إ  الالفريى ب  الفردي والعاني   ال وازل   ال:

  ريهههل اههها عمههه  بهههه   امللهههه السهههمحه ختفيهههط  و وقهههال ال هههرا : "20"  ال هههاتو  إنهههه يسههه ط
 .21"البلو  والالتديد  يما   تعم البلو 

 الوقوع يف الشبهة: أسباباثمنا: 
 ي   اإلنسان   التبهه امل إونه شرعا لعد  وسباب ا ها:

ر هم ون األصهل   املداه هه و و 22"اعااله ال ات را حيبهون اهن ال هول : وهي: "املداهنة (1
ُ ونَوُدوا لَهههو   ﴿احلراههههو وقهههد قهههال تعههها :  ه  ُن  َهيُهههد  ه  و  إهنههها قهههد تبهههاح إإا ريانههه  للهههرا 23﴾تُهههد 

إان ل لتههر   ووههو  وقههوانيو ون ههحك إلههيهمو  »قههول ويب الههدردرامن: واههن وا لههه إلههكو شههرعيو 
وقههد يلههون واوبهها إن  و قههال ال ههرا    شهه ن حلههم ارتلههاب املداه ههه: "24«وإن قلوب هها لاللعهه هم

  ت ههد   إ  بههكلك ال ههول ويلههون احلههال  ريههان يالوصههل بههه ال ائههل لههد   ظلههم حمههرني وو حمراهها 
ي ال ي إلكو وقد يلون ا دول إن ريان وسيله مل دوب وو ا هدول و وقهد يلهون الروهها إن  
ريهههان عهههن ههههعط   ههههرور  تال اهههها  بهههل خهههور   الابههه  وو يلهههون وسهههيله للوقهههوع   الهههرو  

                                                            
 و ني ت.2/142البخاريو اااا  الخحي و لب  زو  الفال و  - 41
 املخدر السابى. - 41
 .1111و دار ابن عفانو 1و  : وبو عبيد  اتهور بن حسن آل سلمانو ط: 2/213التاطيبو املوا  ا و  - 20
 و ط: عا  اللالب.3/112ال را و الفروقو  - 21
 و ني ت4/236ال را و الفروقو  - 22
 .1ال لمو  - 23
ح  ه وراو  نخوصه وخرل وحادي ه: الدريالور عبد العلي عبد احلميد و 10/430شعب اإلميانو و البيه ي - 24

و 1اهل دو ط:  –حاادو وشرف على حت ي ه وختريج وحادي ه:  الار ومحد ال دويو صاحب الدار السلفيه ببواباي 
 .2003واباي لهل دو الالبه الرشد لل تر والالوزي  للررا للالعاون ا  الدار السلفيه بب
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للههزايل ون ال ههيب ويتهههد ملهها قالههه ا .22" ان سههم  املداه ههه علههى هههك  األحلههاني اخلمسههه التههرعيه
صهههلى هللا عليهههه وسهههلم الهههكي ر هههض الال هههازل ل هههريق عهههن الالبليههه  ههههو الهههكي قهههال يهههوني احلديبيهههه 

و   هد 26«والكي نفسي بيد و   يس لوين خاه يعظمون  يها حراا  هللا إ  وعايالهم إرهها»
قبهههل ه ههها اههها قبهههل للمخهههحلهو وملههها   تهههل لهههه اخهههلحه   اوقهههط ناالهههل قهههال   قهههو  وصهههراحه 

لهههو سههه لالين ههههك  ال اعهههه اههها وعاياللههههاو ولهههن تعهههدو واهههر هللا  يهههكو ولهههئن ودبهههر  »لمه: ملسهههي
و  هههو ه هها 21«ليع رنههك هللاو وإين ألراك الههكي وريهه   يهههو اهها رويهه و وهههكا اثبهه  جييبههك عههين

ر ض اساوااله ح  على وتفهه الالوا هه؛ ألن اسهيلمه يظهن ا سهالح اقو واها قهريقو وههي تظهن 
ههههاك حراهههه البيههه و   هههد ريانههه  اخهههلحه أتليفهههها إبوهههلل البيههه  بهههه احلهههربو وقهههد تالهمهههه لنال
 واحرتاني حرااله آريد ووو .

عرو  بهن الهزب و : "وقد وخرل البخاري عن و21: وهي جمااله اإلنسان ات امن شر املدارة (2
ائهكنوا لههو  بهئس »ون عائتهو وخ ته: ونه اسال إن على ال يب صلى هللا عليه وسلم رول   ال: 

 لما دخل و ن له الللنيو   له  لهه: ر رسهول هللاو « -بئس وخو العت    وو -ابن العت   
وي عائتهههو إن شههر ال ههات ا زلههه ع ههد هللا اههن »قلهه  اهها قلهه و   ول هه  لههه   ال ههول؟   ههال: 

"   يلههكب واههن إلههك ريههكل  إبههراهيم الهه لث: و 21«ات ههامن  حتههه -وو ودعههه ال ههات  -ترريههه 
 ﴾إين سه يم﴿ل و ال ال  ا هن   إا  هللا عز وولو قولهه إبراهيم عليه السلني إ  اللث ريك

[. وقهال: بي ها ههو إا  يهوني 63]األنبيهامن:  ﴾بل  عله ريب هم هكا﴿[. وقوله: 11]الخا ا : 
وسار و إإ وتى على وبار ان اابابر و   يل له: إن ها ه ا رول اعه اارو  ان وحسن ال هاتو 

ال: وخه و  ه تى سهار  قهال: ر سهار : لهيس علهى   رسل إليهه  سه له ع ههاو   هال: اهن ههك ؟ قه
                                                            

 و ني ت4/236ال را و الفروقو  - 22
 و ني ت.3/113و لب التروط   ااهاد واملخاحله ا  وهل احلرب وريالابه التروطالبخاريو اااا  الخحي و  - 26
 و ني ت.2/110البخاريو اااا  الخحي و لب و د بين ح يفهو  - 21
وهكا الالعريط يخدق على املداه ه وي او ع د ان ير  وواز بعض ونواعهاو وقد عر ها به ال را    الفروق  - 21
(و و رق بعض العلمامن ب  املداه ه واملدار و  سمى األنواع ااائز  ان املداه ه ادار و وقخر اسم املداه ه على 4/236)

ا: "اعاشر  الفاسى وإظهار الرها را هو  يه ان    إنلار عليه" ) ال  ال وع احملرنيو ريابن حجر الكي عرف املداه ه أبهن
(و بي ما عرف املدار  أبهنا: "الر ى لااهل   الالعليم وللفاسى   ال هي عن  عله وترك اإل لظ 10/221الباريو 

 (10/221عليه حيث   يظهر اا هو  يه واإلنلار عليه بلاط ال ول والفعل" ) ال  الباريو 
 و ني ت.1/31البخاريو اااا  الخحي و لب املدار  ا  ال اتو  - 21
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ووههه األرا اههؤان  هه ي و هه كو وإن هههكا سهه لين   خ تههه ونههك وخهه و  ههل تلههكبيينو   رسههل 
إليها  لما دخل  عليه إهب يال اوهلا بيهد    خهكو   هال: ادعهي هللا يل و  وههركو  هدع  هللا 

دعهي هللا يل و  وههركو  هدع   ه طلىو   طلىو   ت اوهلا ال انيه   خك ا لها وو وشدو   ال: ا
 ههدعا بعههض حجبالهههو   ههال: إنلههم   أتتههوين إبنسههانو إحلهها وتيالمههوين بتههياانو   خههداها هههاورو 
  تالههه وهههو قههائم يخههليو   واهه  بيههد : اهيههاو قالهه : رد هللا رييههد اللهها رو وو الفههاورو   حنههر و 

 هههي نهها ي الههد  بههه  يههه؛ و وهههك  األخهه  و وإن ريانهه  اههن إوههل إن ههاإ زووههه 60ووخههدني هههاور"
يَم َوالَّهك يَن َاَعههُ ﴿ألن هللا تعا  قال:  هَوٌ  َحَسهَ ٌه    إ به هرَاه  و وقهال   عهدد 61﴾َقد  رَيانَه   َلُلهم  ُوس 

ُ  َب ُههههَداُهُم اقه الَهههد    ﴿اهههن األنبيهههامن اههه هم إبهههراهيم:  و واههها اسهههال ين اهههن 62﴾وُولَئ هههَك الَّهههك يَن َههههَد  اَّللَّ
 و وليس هكا ا ه.63صا قالدامن إببراهيم ا خو 

: والالملههههه  للهههههدينو يبهههههي  الل ههههه  اهههههن األحلهههههانيو ا ههههههاو ت ريهههههب اللفهههههارو التمكاااااني (3
َعل ههين  ﴿واملسههلم  ااههددو ريمهها هههو اعههروف   وحلههاني املؤلفههه قلههورمو وا ههه قههول يوسههط:  او 

َر ا   إلههك اههن  و  فيههه طلههب لناههار  وتزرييههه للهه فسو وريههل64﴾إ ين   َحف ههيٌظ َعل ههيمٌ  َعلَههى َخههزَائ ن  األ 
ويتههد هلهكا اها وقه  حلسهان  وول الالمل  للدينو  درو شهبهه الوقهوع   احملهرني وو امل ههي ع هه.

عهن عائتههو  فهي اسهلم "بن اثب  ح  زريى نفسه ملها انالهدب للهد اع اإلعلاهي عهن اإلسهلني 
« اهجههوا قريتههاو  إنههه وشههد عليههها اههن رشههى لل بههل»ون رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلمو قههال: 

 هجهاهم  لهم يهراو   رسهل إ  ريعهب بهن االهكو   « اهجههم»سل إ  ابهن رواحهه   هال:   ر 
ورسههل إ  حسههان بههن اثبهه و  لمهها دخههل عليهههو قههال حسههان: قههد آن للههم ون ترسههلوا إ  هههكا 

[و   ودل  لسانه  جعل حيرريهو   ال: والهكي بع هك لحلهى 1136األسد ال ارب بكنبه ]ص:
  تعجهلو  هإن ول بلهر » هال رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم: أل ري هم بلساين  هري األدميو  

 ههه ع  حسهههانو   روههه  « وعلهههم قهههريق أبنسهههاراو وإن يل  هههيهم نسهههباو حههه  يلخهههص لهههك نسهههيب

                                                            
]ال سامن:  ﴾ واختك هللا إبراهيم خليل﴿ البخاريو اااا  الخحي و صحي  البخاري لب قول هللا تعا :  - 60

 و ني ت.4/140[و 122
 .4املمالح هو  - 61
 .10األنعانيو  - 62
 وهو اساللفار  ألبيه. - 63
 .22يوسطو  - 64
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  ال: ر رسول هللا قد خلص يل نسبكو والكي بع ك لحلى ألسل ك اه هم ريمها تسهل التهعر  
إن » عليهههه وسهههلمو ي هههول حلسهههان: اههن العجههه . قالههه  عائتهههه:  سهههمع  رسههول هللا صهههلى هللا

و وقال : مسع  رسول هللا صهلى هللا «روح ال دت   يزال يؤيدكو اا ان ح  عن هللا ورسوله
 62"«هجاهم حسان  تفى واشالفى»عليه وسلم ي ول: 

ل َلي هب  َوَونَّ ﴿: وان إلك قوله يوسط: احلفاظ على العرض (4 َإل هَك ل هيَهع َلَم َوين    َ  َوُخ  هُه ل 
َههائ    َ  ههد ي رَيي ههَد اخل  واههن إلههك طلههب ويب سههفيان لناههار و   ههد سهه هلا رسههول هللا  66﴾اَّللََّ َ  يَهه 

صههلى هللا عليههه وسههلم ووإن لههه  يههها:  فههي اسههلم ون ول سههفيان قههال لرسههول هللا صههلى هللا عليههه 
 .61"«نعم»وتؤارين ح  وقاتل اللفارو ريما ري   وقاتل املسلم و قال: وسلم: "

ْ يل  َولَههههَك َ   ﴿: واههههن إلههههك قههههول ااههههرو   رعههههون: لعاااادو النصاااا إيهااااام ا (2 قُهههههرَُّ  َعهههه  
الُهلُههههو ُ  ُفُلونَههههُه َلُلههههم  َوُهههههم  لَههههُه ﴿و وقولههههه وخهههه   رعههههون: 61﴾تَه   ههههل  بَهي ههههْ  َيل  َهههههل  وَُدُلُلههههم  َعلَههههى َوه 

ههُحونَ  و  فهههي العبهههات ل هههريق حهه  وراد  قالهههل ويب إر ملههها وعلههن إسهههلاه صهه ي و وا هههه 61﴾اَنص 
وتههى العبهات   ريههب عليهههو   هال: ويللههم ولسههالم تعلمهون ونههه اههن " وهنههم ملها هههربوا ول إر: اسهلم

 فههارو وون طريههى مههارريم إ  التههاني علههيهمو   ن ههك  اهه همو   عههاد اههن اللههد ر لهههاو واثروا إليههه 
 .10"  ربو و   ريب عليه العبات   ن ك 

احلههرب اههن إوههل  : ويههدخل   هههكا السههياق: وههواز الخههب  للسههواد  إرهاااب العاادو (6
 إيهههاني العههدو ون امل ههاتل  شههيباو وريههكا تههكهيب السههيط وآلههه احلههربو وريههكا الالبخههرت   احلههربو

 والفخر  يهاو إ     إلك نا هو اعروف اتهور.
 ضوابط الوقوع يف الشبهة احملرمة:اتسعا: 

 لوقوع  يها وو   احملرني ان تو رها:للتبه   هك  احلاله شروط   بد قبل او 
 حت ى اخلحه شرعيه ي ي يه وو راوحه.ون  .1

                                                            
 و ني ت.1136-4/1132املس د الخحي و لب   ائل حسان بن اثب  رهي هللا ع هو  اسلمو - 62
 .22يوسطو  - 66
 و ني ت.4/1142اسلمو املس د الخحي و لب ان   ائل ويب سفيان بن حرب رهي هللا ع هو  - 61
 .1ال خصو  - 61
 .12ال خصو  - 61
 و ني ت.4/1123اسلمو املس د الخحي و لب ان   ائل ويب إر رهي هللا ع هو  - 10
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 ون يؤان ا ها الرووع لإلباال على وصلها .2
ههاُرَّ َ هه  َ َلْ  َوَ  َعههاْد  َههَل إ   َ َعَلي ههه  ﴿ون   يالعههد   يههها اوقهه  الرخخههه  .3 و 11﴾َ َمههن  اه 
ههاُرَّ    َ  َمَخههْه َ هه  َ ُااَلَجههان ْط إل   ْ   َههإ نَّ اَّللََّ َ ُفههوٌر رَ  ﴿ ههيمٌ َ َمههن  اه  ههاُرَّ َ هه  َ  ﴿و 12﴾ح  َ َمههن  اه 

يمٌ   13﴾َلْ  َوَ  َعاْد  َإ نَّ َربََّك َ ُفوٌر َرح 
 ا إ  األصل.خلف األصلو ويب ى االتو   ون   يسالحليها اإلنسانو بل يعال ها  .4
هنَ ﴿ون يراقب اإلنسان قلبهو ويالكرير:  .2 رًا  َهَعلَهي ه م  َ َ هٌب ا  ل ُلف ر  َصهد   َوَلل ن  َان  َشرََح ل 

َيانَ ﴿وَ و ويالكرير: 14﴾اَّللَّ  َوهَلُم  َعَكاٌب َعظ يمٌ  َر َوال ُفُسوَق َوال ع خ   .12﴾ورَيرََّ  إ لَي ُلُم ال ُلف 
يال هه  اههن خههلل العههرا السههابى ون التههريعه اإلسههلايه  رقهه  بهه  احلههلل والتههبهه وايههز  

حم هها و  حههل  بي همههاو ريمهها ايههز  بهه  التههبهه وبهه  احلههرانيو وبي هه  ون التههبه ليسهه  حرااهها 
حم ههاو وون احلههال العههاني  هه  حههال ا هههارار األو   يههه تههرك التههبها و وون حهها   ال ههرور  
تبي  ان الوقوع   التبها  اا   تبي  ال رور  ان احلرانيو ريما إإا ريان  ال هرور  االوسهاهو 

لإا عههن وميلههن حتملهههاو  ههل ي هه  املالعبههد   احلههراني حهه    جيههد اههن احلههلل و  اههن التههبه اهه
 .احلراني

را ي ال ي املخلحه الترعيهو اراعيا ل لبهو االتب ا أبصل إميانههو  لهيس    ا اروإإا ترخص 
نفسهههه للفههه و وو ا إلهههك آمثهههاو و   الفهههاو وللهههن اآل  واملخهههالط اهههن تهههرك واهههر هللاو وو عهههر  

 .اسالمرو احلرانيو ووريله بالته وهنمو ان    هرور  و  اخلحه شرعيه راوحه
 وعلم ووحلم وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلموهللا 

 حممد ومحد عيسى اخافى ومحكي سيد
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