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╝ 
 

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا 

 ۰ تعاىل:قال اإلمام ابن كثرٍي يف كتاب عمدة التفسري عند قوله  وللمسلمني أمجعني.

 املنت

ُه َلُكمأ عَ  ﴿ يأَطانم إمنَّ ضم َحاَلًلا َطيِّباا َوًَل َتتَّبمُعوا ُخُطَواتم الشَّ َرأ َّا يفم اْلأ
َا النَّاُس ُكُلوا ِمم ُدوٌّ ُمبمنٌي َيا َأُّيه

 َما ًَل ١٦۸)
م

 َوَأنأ َتُقوُلوا َعىَل اَّللَّ
م
َشاء َفحأ  َوالأ

م
وء ََم َيأأُمُرُكمأ بمالسه َلُموَن )( إمنَّ ملا   [ ١٦٩، ١٦۸البقرة: ]  ﴾ (١٦٩َتعأ

 قه.لأ اق جلميع َخ  أنه الرزَّ  تعاىل أنه ًل إهل إًل هو، وأنه املستقل باخللق، رشع يبنيِّ بنّي 

ن اهلل طيباا، أي:   فذكر يف مقام اًلمتنان أنه أباح هلم أن يأكلوا ِما يف اْلرض يف حال كونه حالًل مم

ئقه  ا يف نفسه غري ضار لألبدان وًل للعقول، وهناهم عن اتباع خطوات الشيطان، وهي: طرا مستطابا

ن حتريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها   ِما زينه هلم يف جاهليتهم.ومسالكه فيَم أضل أتباعه فيه مم

)) يقول أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كَم يف حديث عياض بن محار الذي يف صحيح مسلم، عن رسول اهلل  

)) وإين خلقت عبادي حنفاء فجاءهتم ، وفيه: كل مال منحته عبادي فهو هلم حالل (( اهلل تعاىل: إنّ 

 الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم ((.

 الشرح

╝ 
احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

ا، وبعد:  حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليَما كثريا

ضم َحاَلًلا َطيِّباا ﴿: -جل وعال  -يقول اهلل  َرأ َّا يفم اْلأ
َا النَّاُس ُكُلوا ِمم قال أهل  [ ١٦۸البقرة: ]  ﴾ َيا َأُّيه
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 -؛ ْلن اهلل " هذا اللفظ العام يدل عىل مسألٍة أصولية وهو أن الكفار خماطبون بفروع الرشيعة" العلم: 

َا النَّاُس  ﴿قال:  -جل وعال  أمر هبذا اْلمر،  -جل وعال  -وجه الدًللة أن اهلل  [ ١٦۸البقرة: ]  ﴾ َيا َأُّيه

 فدخوهلم يف لفظ الناس واضح.

ا ًلنتظار اإليَمن باهلل هذا ًل يكون متعلِّ  زيادة العذاب عىل الكافر، وأنَّ  :ثم ثمرة هذه املسألة هو   -قا

ءا يف ترك واجب، أو يف فعل حُم  ، بل إهنم آثمون عىل كلِّ -سبحانه وتعاىل  م، فهم حماسبون رَّ تفريط، سوا

 عىل ذلك.

: قال  َن ٤٢َما َسَلَكُكمأ يفم َسَقَر ) ﴿ :-جل وعال  -ومن ظاهر اْلدلة قول اهلل " وا ( َقاُلوا ََلأ َنُك مم

َُصلِّنَي ) كمنَي )٤٣املأ سأ
م ُم املأ عم ن الدًلئل عىل أهنم خماطبون  " [ ٤٤ - ٤٢املدثر: ]  ﴾ (٤٤( َوََلأ َنُك ُنطأ ا مم وهذا أيضا

جل وعال  -مر هنا جاء عىل جهة اًلمتنان، فلم يكن واجباا يف كل فروعه، أي أن اهلل بفروع الرشيعة، واْل

ا بَم شاء اإلنسان. -  جعل أمر أكل احلالل واسعا

  : ن احلالل، قالوا ا هناك إشارة إىل سعة سبل احلالل، فاهلل " فيأكل ِما شاء مم قال:  -جل وعال  -أيضا

ضم  ﴿ َرأ َّا يفم اْلأ
م، ذكر أفراد  -جل وعال  -وأن اهلل  " [ ١٦۸قرة: الب]  ﴾ ُكُلوا ِمم يف آيات أخرى حني بنيَّ احلرا

احلرام، ِما يدل عىل أن املباح أكثر، احلالل أكثر، والناس تركوا هذا احلالل الكثري وذهبوا إىل احلرام 

 القليل، ِما يدل عىل أن اإلنسان ًل يسعى يف صالح نفسه، وأنه يف خسارة إًل َمن رحم اهلل.

م أو ما فيه شبهة، ويرتك ما فيه إعفاف فيرتك املال احلالل، وسبل املال  احلالل، يذهب إىل املال احلرا

بعد أن بنيَّ أن احلالل  -جل وعال  -عنه، ولذلك أتبع اهلل  -جل وعال  -النفس باحلالل إىل ما هنى اهلل 

 م له، أتبعه بالنهي عن تتبع خطوات الشيطان، وهيكثري، وأن كل ما يف اْلرض مباح لإلنسان عدا ما حرّ 

ن أبواب املعايص، أو املحرمات.  سبله الضيقة مم
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ئقه ومسالكه فيَم ثم يقول احلافظ ابن كثري، قال:   "وهناهم عن اتباع خطوات الشيطان، وهي: طرا

ن حتريم البحائر والسوائب والوصائل" أضّل  ، وهذا عىل سبيل رضب املثال، وإًل فإن سيل أتباعه فيه مم

ن سبل الشيطان. -سبحانه وتعاىل  -الشيطان أمرها واسع، كل معصية هلل   أو ما يؤدي إىل معصية، فهو مم

موها عىل أنفسهم دون مستنٍد رشعي، فالبحائر،   وأما البحائر، والسوائب، والوصائل فهذه أمور حرَّ

: أن اإلبل إذا أنتجت مخسة ن ذكاهتا، وهذا ترشيع  قالوا ، بحروا أذهنا وامتنعوا مم ا بطون كان اْلخري ذكرا

ئب، قالوا: هي اْلغنام التي هلا صفة معينة.-سبحانه وتعاىل  -عه اهلل ما َل يرّش   ، وكذلك السوا

ن إفساد الشيطان   ن تسويل الشيطان هلم، مم والوصائل كذلك اإلبل عىل صفٍة معينة، وذلك مم

اهلل هلم، واْلصل يف اإلنسان أنه جيوز له أن يأخذ ِما َل يأت حتريمه، وفيه  أحّل  اموا ممعائشهم، إذ حرَّ 

ن تضييق سبل احلالل. -سبحانه وتعاىل  -إشارة إىل أن اإلنسان ًل يكلف نفسه بَم َل يكلفه اهلل   به، مم

رم عليه، كَم يصنع بعض الناس بإكثار اْلسئلة عن أمور هي مباحة، فيرسع يف تقييدها حتى حت 

جل وعال  -له دون تضييق، ْلن ما حرمه اهلل  -سبحانه وتعاىل  -واْلصل أن اإلنسان يأخذ ما أباحه اهلل 

ن أعظم ما ُبنّي  - ٌ ظاهر، وْلن مم  يف القرآن ويف السنة، أمر احلرام، فال جيوز استصحاب هذا احلكم فيَم بنيِّ

 .-سبحانه وتعاىل  -أباحه اهلل 

ا   ن العباد أن يضيقوا عىل أنفسهم فيخالفوا فيكون هذا أيضا ن سبل الشيطان؛ ْلن الشيطان يريد مم مم

مه اهلل، -سبحانه وتعاىل  -أمر اهلل  ن سبل الشيطان إباحة ما حرَّ ، فيحرموا ما أحل اهلل هلم، وكَم أن مم

ن سبل الشيطان حتريم ما أحله اهلل   .-جل وعال  -فكذلك مم

 املنت

يأَطانم َوًَل  ﴿ قال قتادة والسدي: كل معصية هلل فهي ممن خطوات  [ ١٦۸البقرة: ]  ﴾ َتتَّبمُعوا ُخُطَواتم الشَّ
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ُه َلُكمأ َعُدوٌّ ُمبمنٌي ) ﴿الشيطان. وقوله:  إمنَّ  ﴿تنفري عنه وحتذير منه، كَم قال:  [ ١٦۸البقرة: ]  ﴾ (١٦۸إمنَّ

يأَطاَن َلُكمأ َعُدوٌّ  عمريم )الشَّ َحابم السَّ نأ َأصأ
َبُه لمَيُكوُنوا مم زأ

ُعو حم ََم َيدأ ا إمنَّ مُذوُه َعُدوًّ  .[ ٦فاطر: ]  ﴾ (٦َفاَّتَّ

 الشرح

يأَطانم  ﴿ما قال: )وًل تتبعوا الشيطان(، قال:  -جل وعال  -اهلل  البقرة: ]  ﴾ َوًَل َتتَّبمُعوا ُخُطَواتم الشَّ

وهذا دليل ظاهر، وهو أمٌر واقع، يف أن الشيطان ًل يأيت إىل اإلنسان مبارشةا بفعل املعصية، وإنَم يأيت  [ ١٦۸

م ؛ إليه بتسهيل سبلها، وتيسري مسالكها ا عىل النفس، وًل يستشعر اإلنسان فيه ما حرَّ ْلن هذا يكون خفيفا

، فال يأيت إليه ويقول: ارشب اخلمر، لكن يأيت إليه ويقول: جالس أصحاهبا، أو اجلس -جل وعال  -اهلل 

 عن املجالس التي ُتدار فيها اخلمور. -ملسو هيلع هللا ىلص  -يف املجالس التي فيها، وقد هنى النبي 

 فيأيت إليه بمثل هذه الوساوس التي تكون سبيالا وسبباا إىل فعلها بعد ذلك، وًل يأيت إىل العبد ْلمر الزنا،

ن النظرة املحرمة، والتساهل يف أمر اخللطة مع النساء، ونحو ذلك حتى جيرّ  ه إىل لكنه يسهل له طرقها، مم

 هذه املعصية، فهذه خطوات.

ا ﴿قال:  -جل وعال  -ثم إن اهلل  مُذوُه َعُدوًّ يأَطاَن َلُكمأ َعُدوٌّ َفاَّتَّ فيه إشارة إىل أن اإلنسان  [ ٦فاطر: ]  ﴾ إمنَّ الشَّ

: )إن الشيطان لكم عدوٌّ -سبحانه وتعاىل  -ًل ُّيدأ له بال يف مطاردة الشيطان، ويف مدافعته، فلم يقل اهلل 

ا ﴿فاحذروه( وإنَم قال:  مُذوُه َعُدوًّ  [. ٦فاطر: ]  ﴾ َفاَّتَّ

ا له؛ ْلن الشيطان ًل يكل وًل يمل عن الو  سوسة لإلنسان، حتى يأيت أي: أن أنت اجعله عدوك، حماربا

ا منها.  إليك يف أمر العبادة، ويوسوس لك يف أن تنتقل إىل عبادٍة غريها أقل أجرا

ن عجائب وسوسة الشيطان فيَم ذكره أهل العلم، أنه ًل يأيت إىل اإلنسان ويقول له: اترك هذه  وهذا مم

 ، ا  وهذا يدخل يف باب تفاضل اْلعَمل.العبادة، وإنَم يقول له: افعل العبادة اْلخرى، التي هي أقل أجرا
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ن أن يكون  فيوسوس له حلرص الشيطان عىل حماربة العبد حتى يف باب العبادات ونيل اْلجر، فبدًلا مم

لك اْلجر العظيم يف حتقيق العبادة الفالنية يأيت إليك ليثبطك عنها، فيدفعك إىل عبادٍة أقل منها إن َل 

 يستطع عليك أن ترتك العبادة.

 -جل وعال  -به، وحتقيق ما أمر اهلل  -جل وعال  -ا فالواجب عىل اإلنسان أن حيقق ما أمر اهلل وعىل هذ

سبحانه  -به هو املدافعة عن الشيطان، ومدافعة للشيطان، وما يعرتض اإلنسان يف حياته يف سريه إىل اهلل 

ءا يف ترك واجب، أو يف فعل حمرم أمران:-وتعاىل   ، سوا

منهَم يف  -جل وعال  -، وإما النفس وأمرها بالسوء، وكال اْلمرين حذر اهلل إما الشيطان ووسوسته

َم َرّبِّ  ﴿يف سنته،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتابه، وحذر منهَم النبي   إمًلَّ َما َرحم
م
وء اَرٌة بمالسه َس َْلَمَّ  [ ٥٣يوسف: ]  ﴾ إمنَّ النَّفأ

 .(( ونعوذ باهلل ممن رشور أنفسنا)) يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكان النبي 

ن وسوسة النفس، ومن أمرها بالسوء، ولذلك قال أهل العلم:  يف هذه النصوص ما يرد قول " احلذر مم

القائل: ثق بنفسك، إذ أن الثقة بالنفس ًل جتوز، وكيف أثق بنفٍس أمارة بالسوء، وإنَم اْلصح أن ُيقال: 

 ." ثق باهلل

سبحانه  -ة غري صحيحة، الثقة باهلل ولذلك البعض الذي ُينتقد فُيقال: أنت ما تثق بنفسك؟ هذه عبار

 ، واإلنسان إذا ُوكمل إىل نفسه، ُوكمل إىل ضعف.-وتعاىل 

ته وطرقه يف دفع اإلنسان إىل املعصية.  واْلمر الثاين وسوسة الشيطان، وهي خطوا

 : ن البدع أو " ولذلك قال بعض أهل العلم يف ضبط خطوات الشيطان، قالوا هو كل ما عدا السنن مم

ن ذلك كله: " املعايص ن خطوات الشيطان؛ ْلن مقصود الشيطان مم  كل هذه مم

 إما إضعاف العبد عن العبادة، وإما ترك العبادة بالكلية.
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 املنت

نَي َبَدًلا ) ﴿وقال تعاىل: 
م م
نأ ُدوينم َوُهمأ َلُكمأ َعُدوٌّ بمئأَس لملظَّامل

لمَياَء مم َتُه َأوأ يَّ ُذوَنُه َوُذرِّ الكهف: ]  ﴾ (٥۰َأَفَتتَّخم

َلُموَن ) ﴿وقوله:  [، ٥۰  َما ًَل َتعأ
م

 َوَأنأ َتُقوُلوا َعىَل اَّللَّ
م
َشاء َفحأ  َوالأ

م
وء ََم َيأأُمُرُكمأ بمالسه  [ ١٦٩البقرة: ]  ﴾ (١٦٩إمنَّ

ن ذلك  أي: إنَم يأمركم عدوكم الشيطان باْلفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ مم

اوهو القول عىل اهلل  . بال علم، فيدخل يف هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا

 الشرح

الشيطان له ثالث خطوات رئيسة يف إضالل العبد، وحتت هذه اخلطوات فروع  قال أهل العلم:

ا ًل يشء فيه،  ا مرشوعا ا جائزا ومسائل، فيبدأ له بباب التوسع يف املباحات، واْلمر وإن كان يف أصله مباحا

اإلنسان يف هذا اْلمر ينقله إىل اْلمر اآلخر، وهو اخلوض يف املشتبهات، كلَم جاء إىل أمر ولكن توسع 

 ع عن أن يقع فيه.مشتبه ًل يتورّ 

فمن اتقى )) فيتساهل يف ذلك، والتعامل مع املشتبهات يف الرشيعة إنَم هو باتقائها ًل بفعلها،  

بهات، أوقعه يف اْلمر الثالث اْلخري، وهو فإن وقع يف املشت (( الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه

هذا سبيالا املقصود والغاية، وهو الوقوع يف املحرمات؛ ْلنه إذا تساهل وضُعف عنده باب الورع، كان 

 ، وهذه هي خطوات الشيطان الرئيسة يف إضالل العبد.إىل وقوعه يف املحرم

 املنت

بمُعوا َما  ﴿ ُلوَن َشيأئاا َوإمَذا قميَل هَلُُم اتَّ قم َفيأنَا َعَليأهم آَباَءَنا َأَوَلوأ َكاَن آَباُؤُهمأ ًَل َيعأ ُ َقاُلوا َبلأ َنتَّبمُع َما َألأ َأنأَزَل اَّللَّ

َمُع إمًلَّ ُدَعاءا َونمَداءا ُصمٌّ ُبكأ ١٧۰َوًَل َُّيأَتُدوَن ) ُق بمََم ًَل َيسأ ي َينأعم ذم يَن َكَفُروا َكَمَثلم الَّ ذم ٌي َفُهمأ ( َوَمَثُل الَّ ٌم ُعمأ

ُلوَن ) قم  .[ ١٧١، ١٧۰البقرة: ]  ﴾ (١٧١ًَل َيعأ
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 الشرح

َلُموَن ) ﴿: -جل وعال  -قبل ذلك يف قول اهلل   َما ًَل َتعأ
م

 [ ١٦٩البقرة: ]  ﴾ (١٦٩َوَأنأ َتُقوُلوا َعىَل اَّللَّ

م، وهذا أمٌر يف  فيه خطر القول عىل اهلل بال علم، ومن ذلك التساهل يف باب الُفتيا، يف باب احلالل واحلرا

أن هذا  -سبحانه وتعاىل  -ع عن اهلل فكأنه يوقّ  -سبحانه وتعاىل  -غاية اْلمهية؛ ْلن َمن يفتي يف دين اهلل 

 اْلمر حالل، وأن هذا اْلمر حرام.

ن أعظم املعايص، سبحانه وتعاىل  -بل جعلها بعض أهل العلم أكرب املعايص التي ُيعىص اهلل  وهو مم

ا قول عىل اهلل بال علم. -  هبا، والرشك يدخل فيها؛ ْلنه أيضا

فهذا أمر تبليغ لدين  ،-سبحانه وتعاىل  -إما أن يكون ْلمر قاله اهلل  -جل وعال  -والقول عىل اهلل  

، فهذا حرام، ًل جيوز نسبته إىل اهلل -جل وعال  -ون أمر َل يقله اهلل ، وإما أن يك-سبحانه وتعاىل  -اهلل 

 .-سبحانه وتعاىل  -

يف عبادته، توجيه العبادة  -سبحانه وتعاىل  -وأعظم القول عىل اهلل بال علم: هو ادعاء الرشيك هلل  

 لغري اهلل، وهو أسوأ السيئات، وأعظم املعايص، وأكرب الكبائر.

جوب طلب العلم، وأنه عىل احلكمني، إما أن يكون كفائيًّا، وإما أن يكون عىل وفيه إشارة إىل و 

العني، واجباا عينيًّا، أو واجباا كفائيًّا؛ ْلن اإلنسان ًل يتحقق له قول الصواب إًل بالعلم؛ ولذلك قال اهلل 

َلُموَن ) ﴿: -جل وعال  -  َما ًَل َتعأ
م

 [. ١٦٩البقرة: ]  ﴾ (١٦٩َوَأنأ َتُقوُلوا َعىَل اَّللَّ

ا جيب عىل َمن يتكلم يف باب الُفتيا، أن يكون ذا علم، وإًل َل جيز له الكالم، وما ًل يتم الواجب إًل  إذا

 به فهو واجب.

أو يف رشعه إًل بالعلم، وهنا يظهر تساهل  -جل وعال  -فال يتحقق لإلنسان أن يتكلم يف دين اهلل 
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ن الناس يف أمر الفتيا، حتى صا  ر يتكلم يف أمر الدين كل ساقٍط وًلقط.الكثري مم

والناس ًل يتجرؤون عىل التخصصات الدنيوية، فَم وجدنا إنسان غري متخصص يرصف أدوية 

للناس، وًل وجدنا َمن خيطط للبنيان، وهو َل يدرس هذا العلم، وًل وجدنا َمن يتكلم عن إصالح 

 املركبات، والسيارات، وهو غري متخصص يف هذا.

م َمن ًل يصلّ لكن وجدنا ا ون، لكل يتكلم يف أمر الدين، حتى إنه يتكلم يف أمر الدين باحلالل واحلرا

 ، فيقول: هذا حالل، وهذا حرام.-سبحانه وتعاىل  -ومن ًل يعرفون العبادة هلل 

 وإذا ما ُعرضت عليه السنن، أو اآلثار النبوية، قال: أتيتم بديٍن جديد.

ن وسوسة الشيطان هلؤًلء، فباب الكالم يف أمر الرشيعة خطري، وهو أن يقف  وهذا ًل شك مم

 ، فيتساهل.-سبحانه وتعاىل  -ع عن اهلل ، أو أن يوقّ -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلنسان موقف رسول اهلل 

، يعني تنبيه هؤًلء الذين ((عني عن رب العاملنيإعالم املوقّ ))ولذلك ألَّف ابن القيم كتابه القيِّم: 

م، تنبيههم ملا جيب عليهم، وهذا وقّ ي عون، يفتون عن رب العاملني، فيقولون: هذا حالل، وهذا حرا

ن أفضل الكتب، وأتقنها، وأروعها، وأمجلها، وأنفعها يف هذا الباب، فيَم يتعلق ببيان الواجب  الكتاب مم

 عده.عىل الفقهاء، وما يتعلق بَم جيب عليهم أن يسريوا عليه يف أبواب الفقه، وقوا 

 املنت

ن املرشكني:  [ ١٧۰البقرة: ]  ﴾ َوإمَذا قميَل  ﴿يقول تعاىل:  ُ  ﴿هلؤًلء الكفرة مم بمُعوا َما َأنأَزَل اَّللَّ البقرة: ]  ﴾ اتَّ

ن الضالل واجلهل، قالوا يف جواب ذلك:  [ ١٧۰ َفيأنَا ﴿عىل رسوله، واتركوا ما أنتم فيه مم  ﴾ َبلأ َنتَّبمُع َما َألأ

ن عبادة اْلصنام واْلنداد. [ ١٧۰البقرة: ]  ﴾ َعَليأهم آَباَءَنا ﴿أي: وجدنا  [ ١٧۰البقرة: ]   أي: مم

ا عليهم:  -تعاىل  - قال اهلل  أي: الذين يقتدون هبم ويقتفون  [ ١٧۰البقرة: ]  ﴾ َكاَن آَباُؤُهمأ َأَوَلوأ  ﴿منكرا
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ُلوَن َشيأئاا َوًَل َُّيأَتُدوَن ) ﴿أثرهم  قم أي: ليس هلم فهم وًل هداية! وروى ابن  [ ١٧۰البقرة: ]  ﴾ (١٧۰ًَل َيعأ

ن اليهود، دعاهم رسول اهلل "إسحاق عن ابن عباس:  :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أهنا نزلت يف طائفة مم إىل اإلسالم، فقالوا

 .فأنزل اهلل هذه اآلية ."بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا

 الشرح

ُ َقاُلوا َبلأ َنتَّبمُع َما  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  بمُعوا َما َأنأَزَل اَّللَّ َفيأنَا َعَليأهم آَباَءَناَوإمَذا قميَل هَلُُم اتَّ ]  ﴾ َألأ

ُ  ﴿هذه اآلية فيها إشارة إىل ذم التعصب، وأنه ًل جيب اًلنقياد إًل إىل النص،  [ ١٧۰البقرة:  بمُعوا َما َأنأَزَل اَّللَّ اتَّ

َفيأنَا  [. ١٧۰البقرة: ]  ﴾ َعَليأهم آَباَءَنا ﴿أي وجدنا  [ ١٧۰البقرة: ]  ﴾ َقاُلوا َبلأ َنتَّبمُع َما َألأ

، وهو املعارضة بحال اآلباء واْلجداد، -سبحانه وتعاىل  -وهذا أحد أنواع املعارضة ْلمر اهلل 

ع التعصبات اْلخرى، ِما فيه معارضة ْلمر اهلل، كالتعصب للنسب،  ا املعارضة بأنوا ويدخل يف ذلك أيضا

ع  ن أنوا أو التعصب للقبيلة، أو التعصب للحزب، أو التعصب للجَمعة والفكر، أو نحو ذلك مم

 .-سبحانه وتعاىل  -هلل الفة ْلمر اخمالعصبيات املذمومة، والتي فيها 

ء واًلنتَمء إىل اآلباء فهذا أمٌر مرشوع، وإنَم املذموم هنا هو تقديم حال هؤًلء، أو أقواهلم  أما اًلعتزا

 .-سبحانه وتعاىل  -أو أحواهلم أو أفعاهلم عىل أمر اهلل 

ن أمر  ن الناس لألسف ِمن ينتسب إىل اإلسالم، إذا ما قيل له: قم هبذا اْلمر مم وهذا كحال كثرٍي مم

ن أمر رسوله  ، قال: ما نعرف هذا، وًل يعرفه اآلباء واْلجداد، ونحن عىل طريقة -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل، أو مم

 : ك، الذين قالوا َفيأنَا َعَليأهم آَباَءَناَبلأ َنتَّ  ﴿آبائنا، فإن هذا مشاهبة، وجمانسة لقول أهل اإلرشا البقرة: ]  ﴾ بمُع َما َألأ

١٧۰ .] 

ن علَمء أهل اإلسالم، له  فكل أمٍر فيه خمالفة لرشع اهلل ودينه فهو حمرم، ولو كان َمن يقول به عاَلٌ مم

 قدم سبق يف الدين، أو له مكانه؛ ْلنه ًل جيوز اتباعه عىل ذلك.
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 التقليد اجلائز.وفرٌق بني التقليد املحرم، وبني 

ن تسهيل اهلل   -فالتقليد املحرم هو اتباع قول العاَل مع خمالفته للدليل، وأما التقليد اجلائز فهو مم

 اْلمر عىل العباد، فإن الناس يف هذا الباب عىل ثالثة أقسام: -سبحانه وتعاىل 

، إما جمتهد له آلة اًلجتهاد والنظر، فهو ينظر يف الدليل الرشعي فيستنبط من ا، أو حتريَما ه احلكم، إجيابا

، أو إباحة.  أو استحباباا، أو كراهةا

ن ذلك وهو املتّ  بع، والذي َل تتوفر له آلة التقليد، آلة اًلجتهاد والنظر والبحث، وإما أن يكون أقل مم

ا ليس بالعامي الذي فرضه التقليد.  وهو أيضا

ن كالم اهلل فهذا يسأل عن الدليل، ويأخذ الفتوى بمستندها الرشعي، س  ء مم -سبحانه وتعاىل  -وا

ن كالم نبيه   ، وهذا كحال كثري ممن طالب العلم، أو اْلكثر منهم.-ملسو هيلع هللا ىلص  -، أو مم

واْلمر الثالث: هو التقليد اجلائز، وهو فرض العامي، الذي حتى لو ذكر له الدليل َل يعرف وجه 

  أهل العلم اْلثبات الثقات.الدًللة منه، فهذا التقليد يف حقه جائز إىل َمن اطمأنت نفسه إىل

باا، دون وأما التقليد املحرم، فهو أن يأخذ باملسألة مع معرفته بمخالفتها للدليل، فيأخذ باملسألة تعّص 

 معرفة احلجة، أو أنه يعرف أن احلجة هذه خمالفة للنص، أو أن هذا القول خمالف للنص.

 ب، والتعصب هلا.وهذا يبني لنا مسألة مهمة وهي الفرق بني اتباع املذاه

فاملذاهب الفقهية هي طرق لدراسة الفقه، ومعرفة اْلحكام الرشعية، وهي طرق صحيحة، إذا أخذ 

ن باب  اإلنسان بأصول املذهب، ودرس عىل ضوء هذه اْلصول أبواب اْلحكام الرشعية، فكانت مم

لتقليد املحرم، فهذا ًل بأس التسهيل والتيسري لضبط العلم، وَل تكن سبيالا إىل التعصب املذموم، أو إىل ا

 به.
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، فال -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وأمر رسوله -جل وعال  -أما أخذ قول املذهب عىل كل حال ولو خالف أمر اهلل  

 شك أن هذا حمرم، ًل جيوز.

افعي وأّب حنيفة، ولألسف أن هذا حصل يف هذه اْلمة، فإن اْلئمة املجتهدين كَملك وأمحد والش

 ب وذمّ ن تعّص عية، لكن حصل يف اْلمة بعد ذلك ماْلحكام الرشوأصول يف بيان  كانت هلم طرق

 ب إلمامه.املخالف له عىل اإلطالق، وتعّص 

 يوكل آيٍة َّتالف مذهبنا فه" :-وب إىل بعض اْلحنافكَم هو منس-حتى ظهر يف اْلمة َمن يقول 

 وغريه.، كَم قال أبو احلسن الَكرخي "مؤولٌة أو منسوخة، وحديٌث كذلك فهو مؤول أو منسوخ

ن الشافعية:  ا وغرباا وبُ "وقال بعضهم مم ا وقُ جيب عىل اْلمة رشقا ا انتحال مذهب اإلمام عدا ربا

م الطِّغام انتحال  ، وعىل اْلئمة اْلعالم، والعوا الشافعي، بحيث ًل يبغون عنه حوًلا وًل يريدون عنه بدًلا

 ."مذهبه

 أن هذا القول فيه تضييق عىل اْلمة. ًل شكَّ 

التعصبات، حتى وصل اْلمر املحزن يف هذه اْلمة أن قال بعض اْلحناف: ًل جيوز وهكذا ظهرت 

ا  ة الشافعية ًل جيوز الزواج منها، للحنفي، وقال بعض علَمئهم: بل جيوز، قياسا ن الشافعية، املرأ الزواج مم

ن أشد أنواع التعصب.  عىل الكتابية، وهذا ًل شك يعني مم

ا عىل رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص  - حتى ُوضعت اْلحاديث عىل رسول اهلل : -ملسو هيلع هللا ىلص  -، كَم قال القائل كذبا

ن إبليس اسمه حممد بن إدريس( يعني الشافعي، قال: )وأبو حنيفة  )سيكون يف أمتى رجل أشد عليها مم

ج أمتي(. ج أمتي، رسا ج أمتي، رسا  رسا

ن التعصبات الذميمة، وِما فرق اْلمة، وأما أن هذه املذاهب معتربة، فنعم معتربة، وُيستفاد  هذا مم
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ا عىل هذه الطرق دراسة صحيحة، وهو  ن جهود أهلها وما قاموا به من نرصة للحق، ودراسة الفقه أيضا مم

ن التعصب.  مسلٌك صحيح، إن خال مم

ته، ويف متوسطات الكتب بعد فمَ  ن أراد أن يدرس الفقه عىل املذهب املالكي، وينظر يف خمترصا

ء، أو اًلنتساب إىل مذهب، أن ح بحسب الدذلك، ثم هو يف هذا اْلمر يرّج  ن اًلعتزا ليل، وًل مانع مم

ن  ُيقال: فالٌن املالكي، أو فالٌن احلنبيل، أو فالن، هذا أمر ًل يشء فيه، وقد عرف ممن سرية كبار العلَمء مم

ا إىل أصوله، ًل تعصباا له. ن هذه اْلمة َمن ينتسب إىل هذا املذهب انتسابا  املحققني مم

فالن، فالن احلنبيل، ْلن دراسته عىل أصول اإلمام أمحد، يف الكتاب والسنة، وقول فُيقال يف 

 الصاحب، ونحو ذلك.

لكن إذا وصل اْلمر إىل أمر الرتجيح فريجح حسب الدليل الرشعي، وهذا ظاهر حتى يف العلَمء 

ح املمتع، وجد هذا َمن نظر يف كتابه الرشف، - رمحه اهلل رمحةا واسعة -الشيخ ابن عثيمني كاملعارصين، 

، يف الرتجيح بحسب أدلة الرشع، وما يقتضيه الدليل الرشعي، وإن خالف املذهب الذي  ا جليًّا ظاهرا

 ينتسب إليه الشيخ، وهو املذهب احلنبيل.

ن علَمء أهل السنة املالكية، أو الشافعية، وغريهم. ن علَمء اْلمة ِما سبق مم  وغري ذلك مم

ن هذا كله جيوز لإلنسان أن يتعصب ًل آلبائه، وًل لفكر، وًل حلزب، وًل جلَمعة،  أنه ًل :الشاهد مم

 م مذهباا عىل نص رشعي.وًل أن يقدّ 

 املنت

ء ﴿ كَم قال تعاىل: ثم رضب هلم تعاىل مثالا  وأ َرةم َمَثُل السَّ َخم نُوَن بماآلأ مم يَن ًَل ُيؤأ فقال:  [ ٦۰النحل: ]  ﴾ لملَّذم

يَن  ﴿ ذم ن الغي والضالل واجلهل  [ ١٧١البقرة: ]  ﴾ َكَفُرواَوَمَثُل الَّ كالدواب السارحة -أي: فيَم هم فيه مم
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، ًل تفقه ما يقول وًل تفهمه، -التي ًل تفقه ما يقال هلا، بل إذا نعق هبا راعيها، أي: دعاها إىل ما يرشدها

 بل إنَم تسمع صوته فقط.

هكذا روي عن ابن عباس، وأّب العالية، وجماهد، وقتادة، وغريهم نحو هذا. وقيل: إنَم هذا مثٌل  

رُضب هلم يف دعائهم اْلصنام التي ًل تسمع وًل تبرص وًل تعقل شيئاا، اختاره ابن جرير، واْلول أوىل؛ 

 .ْلن اْلصنام ًل تسمع شيئاا وًل تعقله وًل تبرصه، وًل بطش هلا وًل حياة فيها

 الشرح

ُلوَن َشيأئاا ﴿رضب هذا املثل بعد أن قال:  -جل وعال  -اهلل  قم  [ ١٧۰البقرة: ]  ﴾ َأَوَلوأ َكاَن آَباُؤُهمأ ًَل َيعأ

 العقل عقالن:

 عقل إدراك، وعقل رشد.

عنهم عقل اإلدراك؛ ْلهنم يسمعون، ويدركون اخلطاب،  -سبحانه وتعاىل  -وهؤًلء َل ينف اهلل 

ن عقوهلم يف  [ ١٧۰البقرة: ]  ﴾ (١٧۰ًَل َُّيأَتُدوَن ) ﴿: -جل وعال  -لكنهم كَم قال اهلل  أي ًل يستفيدون مم

 أمر رشدهم، واستقامتهم.

فلم يتحقق هلم عقل الرشد، واهلداية، وإن حتقق هلم عقل اإلدراك، ومن هنا جاء التشبيه بَم ذكره اهلل 

َمُع إمًلَّ ُدَعاءا َونمَداءا  ﴿، قال: -جل وعال  - ا هم يدركون، حتى احليوان يدرك  [ ١٧١البقرة: ]  ﴾ بمََم ًَل َيسأ إذا

ن حيث أهنا جتتنب ما يكون سبباا هلالكها. ن بعض البرش، مم  الصوت، وربَم بعض الدواب كانت أفضل مم

َنأَعامم َبلأ ُهمأ َأَضله  ﴿: -جل وعال  -فيكون هؤًلء أشد، كَم قال اهلل   [ ١٧٩اْلعراف: ]  ﴾ ُأوََلمَك َكاْلأ

ن اْلنعام؟ نع ا أضل مم  م.إذا

ن اْلنعام ما يعرف هلكته فيجتنب سبلها، أو ما يكون سبباا إىل الرضر به، وبعض الناس يعرف  ْلن مم
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 أن هذا حمرم، وأن هذا سبباا للعذاب، ومع ذلك يقتحم هذا اْلمر.

ن القول اْلول هو املوافق لسياق اآلية.  وما رجحه ابن كثري مم

 املنت

ٌي  ﴿وقوله:  ٌم ُعمأ أي: صم عن سَمع احلق، بكم ًل يتفوهون به، عمي عن  [ ١٧١البقرة: ]  ﴾ ُصمٌّ ُبكأ

يَن  ﴿أي: ًل يعقلون شيئاا وًل يفهمونه، كَم قال تعاىل:  ﴾ فهم ًل يعقلون ﴿رؤية طريقه ومسلكه،  ذم َوالَّ

ُه  لملأ ُ ُيضأ ٌم يفم الظهُلََمتم َمنأ َيَشأم اَّللَّ ُبوا بمَآيَاتمنَا ُصمٌّ َوُبكأ يٍم )َكذَّ َتقم ٍط ُمسأ ا َ
َعلأُه َعىَل رصم ]  ﴾ (٣٩َوَمنأ َيَشأأ جَيأ

  [. ٣٩اْلنعام: 

ُبُدونَ  ﴿ اُه َتعأ  إمنأ ُكنأُتمأ إميَّ
م

َّ
م

ُكُروا َّلل نَاُكمأ َواشأ نأ َطيَِّباتم َما َرَزقأ
يَن آَمنُوا ُكُلوا مم ذم َا الَّ َم ١٧٢ )َيا َأُّيه ََم َحرَّ ( إمنَّ

يأَتَة َوالدَّ  َ َم َعَليأهم َعَليأُكُم املأ َ َباٍغ َوًَل َعاٍد َفاَل إمثأ ُطرَّ َغريأ  َفَمنم اضأ
م

م اَّللَّ لَّ بمهم لمَغريأ يرم َوَما ُأهم نأزم م َ  َم َوحَلأَم اخلأ إمنَّ اَّللَّ

يٌم )  [. ١٧٤ - ١٧٢البقرة: ]  ﴾ (١٧٣َغُفوٌر َرحم

ن طيبات ما رزقهم تعاىل، وأن يشكروه عىل ذلك، إن كانوا   ا عباده املؤمنني باْلكل مم يقول تعاىل آمرا

ن احلالل سبب لتقبّ  م يمنع قبول الدعاء عبيده، واْلكل مم ن احلرا ل الدعاء والعبادة، كَم أن اْلكل مم

 والعبادة.

أُّيا )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل: قال رسول اهلل كَم جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد: عن أّب هريرة قا 

ُسُل  ﴿ الناس، إن اهلل طيب ًل يقبل إًل طيباا، وإن اهلل أمر املؤمنني بَم أمر به املرسلني، فقال: َا الره َيا َأُّيه

َمُلوَن َعلميٌم ) اا إمينِّ بمََم َتعأ
َمُلوا َصاحلم يَِّباتم َواعأ َن الطَّ  [. ٥١املؤمنون: ]  ﴾ (٥١ُكُلوا مم

نَاُكمأ  ﴿ وقال:  نأ َطيَِّباتم َما َرَزقأ
يَن َآَمنُوا ُكُلوا مم ذم َا الَّ ثم ذكر الرجل يطيل السفر  [، ١٧٢البقرة:]  ﴾ َيا َأُّيه

م، وُغذي  م، وملبسه حرا أشعث أغرب، يمده يديه إىل السَمء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومرشبه حرا

م، فأنى يستجاب لذلك ((  .يف صحيحه، والرتمذي . ورواه مسلمباحلرا
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 الشرح

نَاُكمأ  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  نأ َطيَِّباتم َما َرَزقأ
يَن آَمنُوا ُكُلوا مم ذم َا الَّ )من(  [ ١٧٢البقرة: ]  ﴾ َيا َأُّيه

َن  ﴿: -جل وعال  -هنا لبيان اجلنس، وليست للتبعيض، يعني كقول اهلل  َس مم جأ َتنمُبوا الرِّ َثانم َفاجأ َوأ  ﴾ اْلأ

 أي اجتنبوا مجيع اْلوثان. [ ٣۰احلج: ] 

يَِّباتم  ﴿ َن الطَّ طيِّباا فيجوز أكله،  -جل وعال  -أي مجيع الطيبات ِما جعله اهلل  [ ٥١املؤمنون: ]  ﴾ ُكُلوا مم

 وحيل أكله.

ن احلالل سبٌب لتقبل الدعاء  والعبادة، كَم أن اْلكل ثم ذكر احلافظ ابن كثري يف هذه اآلية أن اْلكل مم

ن احلرام سبٌب ملنع قبول الدعاء.  مم

 من هنا يعرف اإلنسان ملاذا ًل ُيستجاب الدعاء لكثرٍي منا، ِمن يتساهل يف أمر مطعمه ومرشبه.

م كَم جاء يف حديث الذي أورده احلافظ عن أّب هريرة،  نع الدعاء كثرية، منها أمر أكل احلرا وموا

ن حديث النعَمن، ن أسباب عدم قبول الدعاء. وجاء مم  ومنها املعايص والذنوب، فإهنا سبٌب مم

 .(( تعرف عىل اهلل يف الرخاء، يعرفك يف الشدة)) ولذلك يعني جاء يف احلديث: 

، واجتهد يف اًلنقياد لرشعه فإنه إن أصابته -سبحانه وتعاىل  -فيه أن َمن أطاع اهلل " قال أهل العلم: 

 ." استجاب اهلل له -نه وتعاىل سبحا -امللَمت فدعا اهلل 

ن  ا مم نع قبول الدعاء، الغفلة حال الدعاء، كَم  فاملعايص سبب لعدم قبول الدعوات، كَم أن أيضا موا

 .(( إن اهلل ًل يقبل دعاء ساٍه غافل)) جاء يف احلديث: 

أن يقوم اإلنسان يدعو وهو نعسان؛ ْلنه ربَم أراد أن يدعو لنفسه فدعا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولذلك هنى النبي 

ا حال الدعاء.  عليها، فاإلنسان يكون مستحرضا
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ولذلك ِما يعني العبد عىل استحضار الدعاء التنويع يف الدعاء؛ ْلنه إذا التزم دعاءا معيناا ربَم جرى 

 يف اْلدعية. عىل لسانه دون قصد، ودون انتباه، ودون استشعار، فينوع

ن فائدة القيام بعبادة التنوع يف أبواب اْلذكار النبوية، أو القيام بالسنن املختلفة؛ ْلن  ا مم وهذا أيضا

 فائدة التنوع أنه يعني عىل اًلستحضار القلبي ملعاين هذه اْللفاظ.

نع الدعاء ترك اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، فيَم هو بمقدو ن موا ا مم ر العبد، كَم كَم أن أيضا

قال يف آخره: يعني إن تركتم اْلمر باملعروف  (( لتأمُرن باملعروف، وَلتنهُونَّ عن املنكر)) جاء يف احلديث: 

 .(( ثم تدعونه فال ُيستجاب لكم)) والنهي عن املنكر 

نع الدعاء، أو بظلم، أو  ن موا نع الدعاء أن يدعو اإلنسان بقطيعة الرحم، هذه مم ن موا ا مم وأيضا

ي؛ ْلن هذا ًل ُيقبل، الدعاء ًل ُيقبل.بت  عدِّ

أباح احلالل، فضيَّق اإلنسان عىل نفسه،  -جل وعال  -فذكر هنا أمر اْلكل، أكل احلالل؛ ْلن اهلل 

ن سبل الشيطان التي هنى اهلل  م، فكان هذا مم ن احلرا  عنها يف اآلية املتقدمة. -جل وعال  -فأخذ مم

 املنت

ن ذلك إًل امليتة،  وملا امتنَّ  ن طيبه، ذكر أنه َل حُيّرم عليهم مم تعاىل عليهم برزقه، وأرشدهم إىل اْلكل مم

ء كانت منخنقة أو موقوذة أو مرتدية أو نطيحة أو قد  ن غري تذكية، وسوا وهي التي متوت حتف أنفها مم

 عدا عليها السبع. 

ي أو مات حتف أنف ء ذكِّ ه، ويدخل شحمه يف حكم حلمه وكذلك حرم عليهم حلم اخلنزير، سوا

ن اْلنصاب واْلنداد واْلزًلم، ونحو  وحّرم عليهم ما أهلَّ به لغري اهلل، وهو ما ذبح عىل غري اسمه تعاىل مم

 ذلك ِما كانت اجلاهلية ينحرون له. 
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ن اْلطعمة، فقال:   َفَمنم  ﴿ثم أباح تعاىل تناول ذلك عند الرضورة واًلحتياج إليها، عند فقد غريها مم

َ َباٍغ َوًَل َعادٍ  ُطرَّ َغريأ َم َعَليأهم  ﴿أي: يف غري بغي وًل عدوان، وهو جماوزة احلد  [ ١٧٣البقرة: ]  ﴾ اضأ ]  ﴾ َفاَل إمثأ

يٌم ) ﴿أي: يف أكل ذلك  [ ١٧٣البقرة:  َ َغُفوٌر َرحم قال قتادة: غري باغ يف امليتة،  [ ١٧٣البقرة: ]  ﴾ (١٧٣إمنَّ اَّللَّ

م، وهو جيد عنه مندوحة  .أي: يف أكله؛ أن يتعدى حالًلا إىل حرا

 الشرح

نأ َطيَِّباتم َما  ﴿: -سبحانه وتعاىل  -عىل العباد يف قوله  -جل وعال  -يعني بعد أن امتن اهلل 
ُكُلوا مم

نَاُكمأ  م الذي ًل جيوز، فقال:  [ ١٧٢البقرة: ]  ﴾ َرَزقأ َم َعَليأُكمُ  ﴿بنيَّ بعض احلرا ا  [ ١٧٣البقرة: ]  ﴾ إمنَََّم َحرَّ أمورا

  ﴿حمدودة، معدودة: 
م

م اَّللَّ لَّ بمهم لمَغريأ يرم َوَما ُأهم نأزم م َم َوحَلأَم اخلأ يأَتَة َوالدَّ َ  [. ١٧٣البقرة: ]  ﴾ املأ

م قليل، لكن الشيطان يفتن العبد، فيرتك هذا احلالل الكثري، ويبحث عن   ا احلالل كثري، واحلرا فإذا

ن غري جهد،  م القليل اليسري، واحلالل حتى أسباب اكتسابه كثرية، قد يكتسب اإلنسان احلالل مم هذا احلرا

ا، جاز له أن يكتسبه، وأن يس ، هذا حالل َل يبذل فيه جهدا  تفيد منه.كاملرياث مثالا

ا حالل. ء، فهذا أيضا  أو ما كان عىل سبيل اًلكتساب وهو البيع والرشا

 -ثم أمٌر مهم، وهو أن بعض الناس يظن أن سعيه يف بعض التجارات املشتبهات هو ِما أباحه اهلل 

ن الواجب عليه أن يستربئ لدينه يف هذه اْلمور.-سبحانه وتعاىل   ، بل إن مم

ن التجارات يعني غري واضحة، ًل يف وصفها، وًل وًل سيَم يف هذه اْلزمنة  التي صارت فيها كثري مم

ء صار يف أمور غري معلومة، وًل يعرف مصادر كسبها، وًل نحو  ن البيع والرشا يف سبل وجودها، وكثري مم

 ذلك.

يتورع اإلنسان عن ذلك، ويأخذ باحلالل، وإن كانت املكسب يف احلالل يف نظره هو قليل، لكن 
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ا، وًل بكثرة التجارات، فرب ماٍل قليل جيعل اهلل فيه يعلم أن  ن اهلل، ليس الربكة بكثرة املال أبدا الربكة مم

 الربكة الكثرية، ورب ماٍل كثري ِمحوق الربكة، ًل بركة فيه.

ن اهلل، قد يبارك اهلل  للعبد هذا املال القليل، يبارك له فيه، يبارك له يف  -جل وعال  -فالربكة مم

  أبنائه، ويبارك له يف ماله، هبذا اليشء اليسري.عافيته، ويف

ل الكثرية كحال الكثري ِمن ًل يتورعون، حتى جيعل البعض احلالل ما حلَّ  وربَم يكسب العبد اْلموا

ن أنواع املكاسب هو عنده احلالل، كان بغصٍب أو برسقٍة أو  يف اليد، ًل ما أحله اهلل، ما حل يف اليد مم

، وما -جل وعال  -و بمكٍر ودهاء، جيعله هذا احلالل، ًل واهلل، احلالل ما أحله اهلل بتحايٍل أو بتالعٍب أ

 وأما املشتبهات فاإلنسان يبتعد عنها.، كتاب أو يف السنة، هذا هو احلاللجاء أمر بيان حالله يف ال

لَّ بمهم  ﴿ :مه عىل العبادأن ِما حرّ  -جل وعال  -كر اهلل  ذمَّ ثُ   َما ُأهم
م

م اَّللَّ وأباح هلم  ،[ ١٧٣البقرة: ]  ﴾ لمَغريأ

ا ثالثة رشوط إلباحة  ا غري باٍغ، وًل عاٍد، إذا  بمهم  ﴿مع هذا التحريم أن يكون مضطرًّ
م

م اَّللَّ لَّ لمَغريأ ]  ﴾ َما ُأهم

 [: ٣املائدة: 

. اْلمر اْلول:  أن يكون رضورةا

ا   إليها.واْلمر الثاين: أن يكون طالباا هلا، حمتاجا

 واْلمر الثالث: أن يكون غري متجاوٍز للحد.

، يأخذ منها ما حيتاج إىل أن يصل إىل احلالل.  يعني يأخذ منها كفايته، كأكل امليتة مثالا

 املنت

مسألة: إذا وجد املضطر ميتة وطعام الغري بحيث ًل قطع فيه وًل أذى، فإنه ًل حيل له أكل امليتة بل 

 .خالفيأكل طعام الغري بغري 

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 21 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح

 يعني هذه املسألة إذا وجد اإلنسان طعام غريه، اْلصل ًل جيوز إلنسان أن يأخذ شيئاا إًل بإذن.

ن طعام غريه، وًل يتعدى ذلك  فال خالف يف أنه لو ُخريِّ بني أن تكون ميتة، وبني طعام غريه، أخذ مم

 إىل امليتة.

 املنت

، قال: أصابنا عام خممصة، فأتيت املدينة، فأتيت فقد روى ابن ماجه عن عباد بن رشحبيل الُغربي

فأخذت سنبالا ففركته وأكلته، وجعلت منه يف كسائي، فجاء صاحب احلائط فرضبني  من حيطاهنا، حائطاا

 وأخذ ثوّب.

ا أو ساغباا، وًل علّ فأخربته، فقال للرجل:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فأتيت رسول اهلل   مته )) ما أطعمته إذ كان جائعا

! ((إذ كان  ن طعام أو نصف وسق، إسناد صحيح قوي جيد، جاهالا . فأمره فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق مم

 وله شواهد كثرية.

ن ذلك: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  عن الثمر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: سئل رسول اهلل قال مم

ن ذي حاجة بفيه غري متخذ ُخبنة فال يشء علق، فقال: املعلّ  . احلديث. وعن يه (()) َمن أصاب منه مم

مرسوق قال: َمن اضُطرَّ فلم يأكل وَل يرشب، ثم مات دخل النار. وهذا يقتيض أن أكل امليتة للمضطر 

 .عزيمة ًل رخصة

 الشرح

"وهذا يقتيض أن أكل امليتة للمضطر عزيمة يعني هذه املسألة هي قاعدة عند أهل العلم، يف قوله: 

 .ًل رخصة"
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 : يعني ًل ُينتهك كونه حمرم، فيجوز فعله إًل  ؛" املحرم ًل ُينتهك إًل بواجبالقاعدة هي أن " قالوا

ا وخيش  أن يكون هذا الفعل واجباا، أي ليس عىل سبيل اًلستحباب، فيتفرع عىل هذا أن َمن كان مضطرًّ

 عىل نفسه املوت، هل ُيباح له أكل امليتة؟ أم جيب عليه؟

  : م ليس عىل سبيل اإل " بل جيب عليه" قالوا باحة، وإنَم عىل سبيل الوجوب؛ ْلنه ما ُأحل هذا احلرا

ل  ن أقوا إًل بواجب، وهي قاعدة عند أهل العلم عىل خالٍف فيها، لكن ما ذكره املصنف هو الصحيح مم

 أهل العلم يف حتقيق هذه املسألة، واهلل أعلم.

 املنت

اًلشتغال: وهذا هو الصحيح يف  -املعروف بالكيا اهلرايس رفيق الغزايل-قال أبو احلسن الطربي 

 .عندنا؛ كاإلفطار للمريض يف رمضان ونحو ذلك

 الشرح

ا عىل  ا، نعم، قياسا يعني اإلفطار للمريض الذي يرضه الصيام، يكون اإلفطار عليه واجباا، ليس مباحا

  هذه املسألة.

ن كالم شيخ أحسن اهلل إليك، اْلصل قال: مسألة، ذكر القرطبي، هذه كلها هذه  :القارئ الفقرة مم

 القرطبي وخمترص منها، فالشيخ حذف القول يعني )قال القرطبي( هل خيل يف اًلختصار؟

ن كالم القرطبي كامالا كان اْلوىل املحافظة عليه، حتى ًل ُينسب  :الشيخ هو يف احلقيقة إذا كان مم

 .هذا إىل ابن كثري، أو ُيقال أن هذا هو ترجيح ابن كثري، نعم، جزاك اهلل خري

 املنت

وَن بمهم َثَمناا َقلميالا ُأوََلمَك َما َيأأُكُلونَ  ﴿ رَتُ َتابم َوَيشأ كم َن الأ ُ مم ُتُموَن َما َأنأَزَل اَّللَّ يَن َيكأ ذم ممأ إمًلَّ إمنَّ الَّ  يفم ُبُطوهنم
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مأ َوهَلُمأ  يهم َياَمةم َوًَل ُيَزكِّ قم َم الأ ُ َيوأ اَلَلَة ١٧٤َعَذاٌب َألميٌم )النَّاَر َوًَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ ُوا الضَّ رَتَ يَن اشأ ذم ( ُأوََلمَك الَّ

ُهمأ َعىَل النَّارم ) رَبَ َرةم َفََم َأصأ فم َغأ َعَذاَب بماملأ َُدى َوالأ يَن ١٧٥بماهلأ ذم َقِّ َوإمنَّ الَّ َتاَب بماحلأ كم َل الأ َ َنزَّ ( َذلمَك بمَأنَّ اَّللَّ

َقاٍق  َتابم َلفمي شم كم َتَلُفوا يفم الأ يٍد )اخأ  [. ١٧٦ - ١٧٤البقرة: ]  ﴾ (١٧٦ َبعم

َتابم  ﴿يقول تعاىل:    كم َن الأ ُ مم ُتُموَن َما َأنأَزَل اَّللَّ يَن َيكأ ذم يعني اليهود الذين كتموا  [؛ ١٧٤البقرة: ]  ﴾ إمنَّ الَّ

يف كتبهم التي بأيدُّيم، ِما يشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئال تذهب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صفة حممد 

ن اهلدايا والتحف عىل تعظيمهم إياهم. ن العرب مم  رياستهم وما كانوا يأخذونه مم

إن أظهروا ذلك أن يتَّبعه الناس ويرتكوهم، فكتموا ذلك إبقاءا عىل ما كان  -لعنهم اهلل-فخشوا  

ن ذلك، ٌر يسري، فباعوا أنفسهم بذلك، واعتاضوا عن اهلدى واتباع احلق وتصديق  حيصل هلم مم وهو نزأ

 الرسول واإليَمن بَم جاء عن اهلل بذلك النزر اليسري، فخابوا وخرسوا يف الدنيا واآلخرة.

ن اآليات الظاهرات والدًلئل   أما يف الدنيا فإن اهلل أظهر لعباده صدق رسوله، بَم نصبه وجعله معه مم

القاطعات، فصدقه الذين كانوا خيافون أن يتبعوه، وصاروا عوناا له عىل قتاهلم، وباؤوا بغضب عىل 

هم اهلل يف كتابه يف غري   موضع. ما غضب، وذمَّ

وَن بمهم َثَمناا َقلميالا  ﴿فمن ذلك هذه اآلية الكريمة:  رَتُ َتابم َوَيشأ كم َن الأ ُ مم ُتُموَن َما َأنأَزَل اَّللَّ يَن َيكأ ذم  إمنَّ الَّ

ممأ إمًلَّ النَّارَ  ﴿وهو عرض احلياة الدنيا  [ ١٧٤البقرة: ]  ﴾ أي: إنَم  [ ١٧٤البقرة: ]  ﴾ ُأوََلمَك َما َيأأُكُلوَن يفم ُبُطوهنم

ج يف بطوهنم يوم القيامة. ا تأجَّ  يأكلون ما يأكلونه يف مقابلة كتَمن احلق نارا

ا  ﴿كَم قال تعاىل:   ريا
َن َسعم َلوأ ا َوَسَيصأ ممأ َنارا ََم َيأأُكُلوَن يفم ُبُطوهنم َما إمنَّ َيَتاَمى ُظلأ َل الأ َوا يَن َيأأُكُلوَن َأمأ ذم  إمنَّ الَّ

)) الذي يأكل أو يرشب يف أنه قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص - ويف احلديث الصحيح عن رسول اهلل [ ١۰النساء: ]  ﴾ (١۰)

 آنية الذهب والفضة، إنَم جيرجر يف بطنه نار جهنم ((.
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 الشرح

وَن بمهم َثَمناا  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  رَتُ َتابم َوَيشأ كم َن الأ ُ مم ُتُموَن َما َأنأَزَل اَّللَّ يَن َيكأ ذم َقلميالا إمنَّ الَّ

ممأ إمًلَّ النَّارَ  ن كتَمن العلم، وكتَمن العلم أنواع: [ ١٧٤البقرة: ]  ﴾ ُأوََلمَك َما َيأأُكُلوَن يفم ُبُطوهنم  هذا فيه حتذير مم

ع البخل؛ ْلن اإلنسان قد يبخل بَمله حمبةا يف الدنيا  ن أشد أنوا فمنهم َمن يكتم العلم بخالا به، وهذا مم

ا هبا، ولكن أنوتعلّ  ن أعظم أنواع البخل؛ -سبحانه وتعاىل  -يبخل بعلمه وهو ِما وهبه اهلل  قا ، فإن هذا مم

بإبالغه، والكتَمن كَم سبق معنا هو أحد أنواع الطرق التي استعملها  -جل وعال  -ْلنه كتَمن ملا أمر اهلل 

 ، الكتَمن والتحريف واإلخفاء ويل اللسان.-جل وعال  -هؤًلء ضد كالم اهلل 

إًل إذا أخذ شيئاا  -سبحانه وتعاىل  -غ دين اهلل يكون هذا الكتَمن لغرٍض دنيوي، فإنه ًل يبلّ  وإما أن

ن  ن أمر الدنيا، وهذا يدخل فيه َمن يشرتط ماًلا لتبليغ العلم، فهذا ًل جيوز، وهذا حال كثري لألسف مم مم

إًل باشرتاط املال، ويضع لذلك رشوطاا  -جل وعال  -غ دين اهلل املتصدرين يف اإلعالم، ِمن ًل يبلّ 

 معقدة، وجيعل املال سبيالا للتكسب، فهذا واهلل باطل، ًل جيوز.

ن أغراض الدنيا. ، وطالباا لغرٍض مم  وإما أن يكون لألمرين، أن يكون بخيالا

ن العلم ما ُيكت-سبحانه وتعاىل  -وأما الكتَمن اجلائز، فهذا ما فيه حتقيق ْلمر اهلل  م، وليس ، فإن مم

، وإنَم ُيكتم ما يكون سبباا -سبحانه وتعاىل  -هو اْلصل يف العلم، بل اْلصل يف العلم تبليغ دين اهلل 

 لفتنة الناس، أو ملا ًل تدركه عقوهلم.

 ." ب اهلل ورسولهحدثوا الناس بَم يعقلون أحتبون أن ُيكذَّ " ولذلك جاء يف اْلثر: 

ا عن دين اهلل -سبحانه وتعاىل  -ْلمر اهلل  فَم فيه فتنة للناس ُيكتم، وهذا حتقيق جل وعال  -، ودفعا

ا لسوء الظن برشعه.-  ، وإبعادا
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 -جل وعال  -وأما الكتَمن املحرم فهو الذي ًل تتم عبادة الناس، وًل يصح استقامتهم عىل أمر اهلل 

 إًل ببيانه.

 اجة ًل جيوز، حمرم.وًل سيَم إن كان فيه تأخري عن وقت احلاجة، فتأخري البيان عن وقت احل

وَن بمهم َثَمناا َقلميالا  ﴿: -جل وعال  -فيقول اهلل  رَتُ َتابم َوَيشأ كم َن الأ ُ مم ُتُموَن َما َأنأَزَل اَّللَّ يَن َيكأ ذم ]  ﴾ إمنَّ الَّ

ن هذه اْلموال  [ ١٧٤البقرة:  ن أمر الدنيا، أوَلك فيَم يأكلون مم ممأ إمًلَّ النَّارَ  ﴿أي مم ]  ﴾ َما َيأأُكُلوَن يفم ُبُطوهنم

 [. ١٧٤البقرة: 

ن العذاب. -جل وعال  -ثم ذكر اهلل    بعد ذلك العقوبة هلؤًلء مع ما فيه مم

 املنت

َم  ﴿وقوله:  ُ َيوأ مأ َوهَلُمأ َعَذاٌب َألميٌم )َوًَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ يهم َياَمةم َوًَل ُيَزكِّ قم وذلك  [؛ ١٧٤البقرة: ]  ﴾ (١٧٤الأ

، فاستحقوا الغضب، فال ينظر إليهم يثني  :وًل يزكيهم أي ،ْلنه غضبان عليهم، ْلهنم كتموا وقد علموا

ا أليَما   .عليهم ويمدحهم بل يعذهبم عذابا

 الشرح

َياَمةم  ﴿ قم َم الأ ُ َيوأ أي ًل يكلمهم تكليم رضا، وأما التكليم املطلق العام،  [ ١٧٤البقرة: ]  ﴾ َوًَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

َسُئوا فميَها ﴿: -جل وعال  -فإنه قد ورد يف النصوص، لقول اهلل   [. ١۰۸املؤمنون: ]  ﴾ اخأ

 وهذا زيادة هلم يف النكال والعذاب.

ن النصوص الرشعية.  وأما تكليم الرضا فهو املنفي عنهم، يف هذه اآلية ويف غريها مم

 املنت

ا عنهم:  َُدى ﴿ثم قال تعاىل خمربا اَلَلَة بماهلأ ُوا الضَّ رَتَ يَن اشأ ذم أي: اعتاضوا عن  [ ١٧٥البقرة: ]  ﴾ ُأوََلمَك الَّ

ن كتب اْلنبياء واتباعه  ن صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به مم اهلدى، وهو نرش ما يف كتبهم مم
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 بالضاللة، وهو تكذيبه والكفر به وكتَمن صفاته يف كتبهم.وتصديقه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه 

َرةم  ﴿  فم َغأ َعَذاَب بماملأ ن أسبابه  [ ١٧٥البقرة: ]  ﴾ َوالأ أي: اعتاضوا عن املغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه مم

ُهمأ َعىَل النَّارم ) ﴿املذكورة. وقوله تعاىل:  رَبَ هنم يف عذاب شديد خيرب تعاىل: أ [ ١٧٥البقرة: ]  ﴾ (١٧٥َفََم َأصأ

ن العذاب، والنكال،  ن شدة ما هم فيه مم ب من رآهم فيها ممن صربهم عىل ذلك، مم عظيم هائل، يتعجَّ

ن ذلك.  ا باهلل مم  واْلغالل عياذا

َتاَب ﴿وقيل: أي: فَم أدومهم لعمل املعايص التي تفيض هبم إىل النار. وقوله:  كم َل الأ َ َنزَّ َذلمَك بمَأنَّ اَّللَّ

َقِّ   دـــوله حممــــأنزل عىل رس -تعاىل  - د؛ ْلن اهللـــذاب الشديــــوا هذا العــــأي: إنَم استحق [ ١٧٦البقرة: ]  ﴾بماحلأ

ا، فكتاهبم  - ملسو هيلع هللا ىلص- وعىل اْلنبياء قبله ُكُتبه بتحقيق احلق وإبطال الباطل، وهؤًلء اَّتذوا آيات اهلل هزوا

 يأمرهم بإظهار العلم ونرشه، فخالفوه وكذبوه. 

بونه وهذا الرسول اخلاتم يدعوهم إىل اهلل تعاىل، ويأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر، وهم يكذّ 

لة عىل رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب صفته، فاستهزؤوا بآيات اهلل املنزّ وخيالفونه وجيحدونه، ويكتمون 

يٍد  ﴿والنكال؛ وهلذا قال:  َقاٍق َبعم َتابم َلفمي شم كم َتَلُفوا يفم الأ يَن اخأ ذم َقِّ َوإمنَّ الَّ َتاَب بماحلأ كم َل الأ َ َنزَّ َذلمَك بمَأنَّ اَّللَّ

 .[ ١٧٦البقرة: ]  ﴾ (١٧٦)

 الشرح

َقِّ  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  َتاَب بماحلأ كم َل الأ َ َنزَّ أي هدايةا للناس،  [ ١٧٦البقرة: ]  ﴾ َذلمَك بمَأنَّ اَّللَّ

ا هلم،  ا هلم، ومجعا يٍد ) ﴿وإرشادا َقاٍق َبعم َتابم َلفمي شم كم َتَلُفوا يفم الأ يَن اخأ ذم  [. ١٧٦البقرة: ]  ﴾ (١٧٦َوإمنَّ الَّ

َتابم  ﴿: - عز وجل -قال اهلل   َتَلُفوا يفم الأكم يَن اخأ ذم يعني: سعوا يف خمالفته، وذلك  [ ١٧٦البقرة: ]  ﴾ إمنَّ الَّ

ن أن  -سبحانه وتعاىل  -أه اهلل به، وما هيّ  -جل وعال  -بأن هؤًلء هبذا الفعل يناقضون ما أمر اهلل  مم
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 يكون هذا الكتاب هداية للناس، فيجعلونه سبباا ًلختالفهم.

 -أن كل َمن اَّتذ القرآن أو السنة سبباا للخالف أو اًلختالف، فإنه مناقٌض ملا أمر اهلل  وفيه بيان

ل كتابه وسنة نبيه به، مم  -جل وعال   سبباا ًلئتالف واًلجتَمع. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن َجعأ

ن اجلَمعات واْلفكار املخالفة ِمن يستدلون بالنصوص الرشعية عىل تفريق  وهذا كحال كثرٍي مم

 املسلمني، وعىل السعي يف نقض اْلخوة بني أهل اإلسالم.

أو التكفري ْلهل اإلسالم، أو نحو ذلك، مستعملني يف ذلك، ومستخدمني النصوص الرشعية، فإن هذا 

يدٍ  ﴿فيهم:  -جل وعال  -هو سبيل املرشكني، ِمن قال اهلل  َقاٍق َبعم َتابم َلفمي شم كم َتَلُفوا يفم الأ يَن اخأ ذم  َوإمنَّ الَّ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-، وأمر رسوله -جل وعال  -أي يف اختالف كثري، ملناقضتهم ْلمر اهلل  [ ١٧٦البقرة: ]  ﴾ (١٧٦)
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