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  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين
  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 مقام في فذكر خلقه، لجميع الرزاق أنه يبين شرع بالخلق المستقل وأنه هو، إال إله ال أنه تعالى بين لما"
 نفسه في مستطاباً: أي ،طيباً اهللا من حالالً كونه حال في األرض في مما يأكلوا أن لهم أباح أنه االمتنان

 أتباعه أضل فيما ومسالكه طرائقه: وهي الشيطان، خطوات اتباع عن ونهاهم للعقول، وال لألبدان ضاٍر غير
 عياض حديث في كما جاهليتهم، في لهم نهزيكان  مما ونحوها والوصائل والسوائب ائرالبح تحريم من فيه

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن مسلم صحيح في الذي - وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه- حمار بنا
 نَفاءح عبادي خلقت وإني((: وفيه ))حالل لهم فهو عبادي ل منحتهما كل إن: تعالى اهللا يقول((: قال أنه

  .)١())لهم أحللتُ ما عليهم وحرمتْ دينهم، عن فاجتالتهم الشياطين فجاءتهم
 عدو لَكُم الشَّيطَان ِإن{: قال كما منه، وتحذير عنه تنفير ]سورة البقرة) ١٦٨([ }ِإنَّه لَكُم عدو مِبين{: قولهو

ا فَاتَِّخذُوهودا عو ِإنَّمعدي هبكُونُوا ِحزِلي اِب ِمنحِعيِر َأص{: تعالى وقال ])٦(فاطرسورة [ }السَأفَتَتَِّخذُونَه تَهيذُرو 
اءِليَأو وِني ِمند مهو لَكُم ودع ِبْئس ال ِللظَّاِلِميند٥٠( الكهفسورة [ }ب([.  
 من فهي هللا معصية كل ]سورة البقرة) ١٦٨([ }يطَاِنوالَ تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّ{: قوله في والسدي قتادة وقال

  .الشيطان خطوات
 غضب في نذر أو يمين من كان ما": قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن حميد بن عبدروى و

  ".يمين كفارة وكفارته الشيطان، خطوات من فهو
  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً {: -تبارك وتعالى-عض الكالم باألمس على قوله فقد مضى ب
ِبينم ودع لَكُم طَاِن ِإنَّهاِت الشَّيواْ خُطُوالَ تَتَِّبعمن جهة اللغة، وعرفنا معنى الخطوات  ]سورة البقرة) ١٦٨([ }و

ع خطوات  إن اتبا وهذا التفسير تفسير صحيح، إذ"صية هللا فهي من خطوات الشيطانكل مع": وهنا قال
 وما يزينه للناس، ويمليه لهم، هذه هي خطوات الشيطان، فيكون اإلنسان ، وطرائقه اتباع مسالكهوالشيطان ه

     ول ابن القيم كما يق-متبعاً له، مطيعاً له، والشيطان كما هو معلوم إنما يأتي كل إنسان بحسب حاله، فهو 
ن كان فيه ميل يشم قلبه، فإن رأى فيه ميالً إلى التشديد جاءه من هذا الباب فأوقعه في الغلو، وإ: -رحمه اهللا-

 وإذا كان فيه ميل إلى الجهاد جاءه من هذا الباب، وإذا كان فيه ميل إلى ،إلى الشهوات جاءه من هذا الباب
منكر والغيرة جاءه من هذا الباب، وهكذا فهو يزين له شيئاً فشيئاً الحسبة واألمر بالمعروف والنهي عن ال

                                     
 ). ٧٣٨٦ -١٥٨ص/٨ج (النار وأهل الجنة أهل الدنيا يف بها يعرف يالت الصفات باب، وأهلها نعيمها وصفة الجنةكتاب في مسلم  أخرجه - 1



ربما لم يخطر في بال هذا حتى يوقعه في األمر العظيم الذي ذلك إلى ما بعده، يوقعه في أمر ثم يجره 
  .ان أنه سيصل إليه في يوم من دهرهاإلنس

}ِبينم ودع لَكُم وأصل العداوة ليست عداوته بخافية عليكم، العداوة، أي ظاهر  ]سورة البقرة) ١٦٨([ }ِإنَّه
وذ من أن أحد المتعاديين في أصله في كالم العرب مأخوأن  وأظن سبق الكالم على هذا المعنى، ،معروفة
 هذا في شق عدوة الوادي هي شقه وجانبه، كما يقال في الشقاق والمشاقةو واآلخر في العدوة األخرى، عدوة

  .وهذا في حد وهكذا هذا في حد ةوهذا في شق، والمحاد
 إنما: أي ]سورة البقرة) ١٦٩([ }ِإنَّما يْأمركُم ِبالسوِء والْفَحشَاء وَأن تَقُولُواْ علَى اللِّه ما الَ تَعلَمون{ :وقوله"

 لقولا وهو ذلك من وأغلظ ونحوه، كالزنا الفاحشة منها وأغلظ السيئة، باألفعال الشيطان عدوكم يأمركم
  ".اًأيض مبتدع وكل كافر كل هذا في فيدخل علم، بال اهللا على

  حصر، يعني هو ال يأمركم إال بهذا، تدل على ال)إنما( ]سورة البقرة) ١٦٩([ }ِإنَّما يْأمركُم ِبالسوِء والْفَحشَاء{
  .احبه إذا وجده في صحائف أعمالهألنه يسوء صربما سمي بذلك والسوء 

ن إذ هي لون من السوء، فيكون ذلك من قبيل عطف الخاص على العام، إ ]سورة البقرة) ١٦٩([ }اءوالْفَحشَ{
اء هي كل ما يسوء صاحبه فهو سوء، ولكن الفحشاء نوع منه أعظم، هذه الفحشالفحشاء هي سوء خاص، ف

فإن الفحشاء يقال ستعمل في كل ما يقبح من المعاني، وإال اعته، وتُظ وفظر، وأصلها سوء المنالسوء العظيم
هذا مال فاحش، يعني كثير، فصارت :  تقوللذلك تقوله حتى في األمور الحسيةفيما يفحش أي يعظم، و

 وربما أطلقت على بعضها كالزنا وما في معناه، ،في الذنوب القبيحة العظيمةالخاص ستعمل في االستعمال تُ
قيق، وبعضهم  الفحشاء والفاحشة، وهذا غير دمعناهالفحشاء إذا أطلقت فهي الزنا وما في : ولولهذا بعضهم يق

 إن ما جاء منه مقيداً كقوله : بعضهم يقول، و)فاحشة(الفحشاء والمنكر  و الفاحشة)أل(يفرق بين المعرف بـ
تطاول به عقوق الزوج، والفإن المراد  ]سورة األحزاب) ٣٠([} من يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة{: -تبارك وتعالى-

 الفاحشة فهي الزنا وما في معناه، وإذا جاءت منكرة فهي كل ذنب )أل(ـ األحماء، وإذا جاءت معرفة بعلى
 عظيم، وهذا الكالم أيضاً غير دقيق، فالحاصل أن الفاحشة هي الذنب العظيم، ويطلق في عرف االستعمال

  .كثيراً على الزنا وما في معناه
}كَب ونتَِنبجي الَِّذيناِحشَوالْفَوالِْإثِْم و ر الفواحش فيها الزنا، فذكْفهنا كبائر اإلثم يدخل  ]سورة الشورى) ٣٧([ }اِئر

الزنا سراً مع الخليالت، : من عطف الخاص على العام، ما ظهر منها وما بطن، كما يقولونبعدها يكون 
  .ل من هب ودب ودرج ويعرضن أنفسهن لك،الالتي يعلن ذلك والزنا عالنية وجهراً مع البغايا

 وأن تقولوا على من كل ذنب ومعصية، والفحشاءح، وهو كل ما يسوء ويقب إنما يأمركم بالسوء على كل حال
  .علموناهللا ما ال ت

 وال شَيًئا يعِقلُون ال آباُؤهم كَان َأولَو آباءنَا علَيِه َألْفَينَا ما نَتَِّبع بْل قَالُوا اللَّه َأنزَل ما اتَِّبعوا لَهم ِقيَل وِإذَا{"
ونتَدهثَُل * يمو وا الَِّذينثَِل كَفَرنِْعقُ الَِّذي كَما يال ِبم عمسِإال ي اءعد اءِندو مص كْمب يمع مال فَه ِقلُونعي{ 

  ])١٧١ – ١٧٠(سورة البقرة [



 أنتم ما واتركوا رسوله، على }اللَّه َأنزَل ما اتَِّبعوا{: المشركين من فرةالك لهؤالء }ِقيَل وِإذَا{: تعالى يقول
  ".}آباءنَا علَيِه{ وجدنا: أي }َألْفَينَا ما نَتَِّبع بْل{: ذلك جواب في قالوا والجهل، الضالل من عليه

جع إلى أي شيء؟ يحتمل أن يرجع إلى ير ]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا{: الضمير في قوله
 }يِحبونَهم كَحب اللِّه وِمن النَّاِس من يتَِّخذُ ِمن دوِن اللِّه َأنداداً{: -تبارك وتعالى- وهو قوله ،موضع سابق

 من دون  لهؤالء الذين اتخذوا األندادإذا قيل والمعنى اآلية التي تكلمنا عليها باألمس، ...]سورة البقرة) ١٦٥([
  .في مرجع الضميرالمقصود هذا ،  قالوا ذلك)كحبه( في  على أرجح المعنييناهللا يحبونهم كحبه

يا َأيها {: -تبارك وتعالى- وهي قوله ا،كر من الناس في اآلية التي قبلهلى ما ذُويحتمل أن يكون عائداً إ
 ،]سورة البقرة) ١٦٨([ } تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن ِإنَّه لَكُم عدو مِبينالنَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً والَ

فعلى هذا يكون   ]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا ما َأنزَل اللّه قَالُواْ بْل نَتَِّبع ما َألْفَينَا علَيِه آباءنَا{
:  في قولهني مثالًع أن يرد التنويع فيها باستعمال الضمائر ونحوها، ي:لتفاتالالمقصود بامن قبيل االلتفات، و

}تَّى ِإذَا كُنتُمٍة{ ،مخاطبللضمير هذا ال ]سورة يونس) ٢٢([ }ِفي الْفُلِْك حبِبِهم ِبِريٍح طَي نيرجسورة ) ٢٢([ }و
 ،تنشيط السامع:  منها:نن في الخطاب، وله فوائد من التف فهذا، والمحدث عنه واحدلغائبالضمير ل ]يونس

 ]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم{: ن قولهإ :، فإذا قيلضروب البالغةمن ، وهو يذكرونهوغير ذلك مما 
  يكونالخطاب ]سورة البقرة) ١٦٨([ }يا َأيها النَّاس{ فيألن  : يكون هذا من قبيل االلتفات،لناسيرجع إلى ا
وِإذَا ِقيَل لَهم {: الناس الذين خاطبهم قبل قليل، قالوهم  ]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم{ :ثم قال للمخاطب،

  فيكون هذا من قبيل االلتفات]سورة البقرة) ١٧٠([} اتَِّبعوا ما َأنزَل اللّه قَالُواْ بْل نَتَِّبع ما َألْفَينَا علَيِه آباءنَا
ر ل من خطاب المخاطب إلى الغائب، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جريوالتفنن في الخطاب، تحو

  .]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا{ :قولهوهو  الطبري أنها تعود إلى ما قبلها
كأنهم استشكلوا  ]سورة البقرة) ١٦٥([} ِه َأنداداًوِمن النَّاِس من يتَِّخذُ ِمن دوِن اللّ{: الذين حملوها على قولهو

 ]سورة البقرة) ١٦٨([ }يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض{: كيف يكون ذلك عائداً إلى الناس قبله من قوله
 ]سورة البقرة) ١٧٠([} فَينَا علَيِه آباءنَااتَِّبعوا ما َأنزَل اللّه قَالُواْ بْل نَتَِّبع ما َألْ{:  إذا قيل لهموليس كل الناس

 والناس في أغلبهم على ، وليس أهل اإليمانأعلم؛ ألن المخاطب بذلك هم الناسوهذا ليس فيه إشكال واهللا 
 فأبى أكثر الناس إال كفوراً، وكان -صلى اهللا عليه وسلم-خاطبهم النبي وهذه الحال، خاطبهم القرآن، 

  . واهللا أعلم،هم والتمسك بما ألفوا عليه آباء،يدهمباع اآلباء واألجداد وتقلاعتاللهم كثيراً بات
 اهللا قال ،واألنداد األصنام عبادة من: أي }علَيِه آباءنَا{وجدنا :  أي]سورة البقرة) ١٧٠([ }بْل نَتَِّبع ما َألْفَينَا{"

 }يهتَدون وال شَيًئا يعِقلُون ال{ أثرهم ويقتفون بهم قتدوني الذين: أي }آباُؤهم كَان َأولَو{: عليهم منكرا تعالى
  .هداية وال فهم لهم ليس: أي ]سورة البقرة) ١٧٠([

 رسول دعاهم اليهود من طائفة في نزلت أنها -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق ابن وروى
  .اآلية هذه اهللا فأنزل "آباءنا عليه ألفينا ما عنتب بل": فقالوا اإلسالم إلى -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا
 :فقال ]النحلسورة ) ٦٠([ }السوِء مثَُل ِباآلِخرِة يْؤِمنُون ال ِللَِّذين{: تعالى قال كما مثالً تعالى لهم ضرب ثم
 التي السارحة كالدواب والجهل والضالل الغي من فيه هم فيما: أي ]سورة البقرة) ١٧١([ }ومثَُل الَِّذين كَفَرواْ{



 إنما بل تفهمه، وال يقول ما تفقه ال يرشدها ما إلى دعاها: أي راعيها بها نعق إذا بل لها، يقال ما تفقه ال
  ".فقط صوته تسمع
لمدعو الذي ال  في اأم هنا يكون هذا المثل مضروباً في الداعي -رحمه اهللا- اآلن على كالم ابن كثير يعني

ومثَُل الَِّذين كَفَرواْ كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما الَ {:  يقول-عز وجل-مع أن اهللا ي المدعو، ف يستجيب وال يرعوي؟
 فهذه اآلية على قول ابن كثير هي مثل "...كمثل الذي ينعق"الحظ  ]سورة البقرة) ١٧١([ }يسمع ِإالَّ دعاء وِنداء

هذا : قالوا ]سورة البقرة) ١٧١([ }نِْعقُ ِبما الَ يسمع ِإالَّ دعاء وِنداءكَمثَِل الَِّذي ي{ :ضرب في المدعو، وقوله
 وإنما المقصود بها حال أولئك الذين ال ينتفعون وردها من أجل أن يمثل حال الداعيليس بمقصود أن اهللا أ

 كمثل الذي ينعق بما ال من هذه الدعوة، وال تنفتح قلوبهم، وال يستجيبون لدعاء هذا الداعي، أو هذا الرسول
رحمه -  هو اختيار ابن جرير الطبري-أنها في المدعو-يسمع إال دعاء ونداء، وهذا المعنى الذي ذكرته 

  .، هذا مثل ضربه اهللا في الكفار، حيث ال يجدي معهم الوعظ وال النصح وال التذكير وال الدعوة-اهللا
 وحال من يدعوهم، تصور حال هؤالء الكفاري هي هي في الداعي والمدعو، يعن: وبعض أهل العلم يقول
هل  ؟، هي تسمع صوته لكن هل تفهمهايصيح بو بمعنى يصيح، حينما يزجر غنمه، :فمثل الذي ينعق، ينعق

سمع ي ]سورة البقرة) ١٧١([ }كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما الَ يسمع ِإالَّ دعاء وِنداء{ تدري ما يقول؟ هي ال تفهم شيئاً
دعاءال يبصرون الحق ودالئله،  ونداء، فهم صم ال يسمعون سماع انتفاع، وبكم ال يتكلمون بالحق، وعمي 

  .هذا حالهم، فهي مثل يصور حال الداعي والمدعو الذي هذه صفته، هكذا بعض أهل العلم يقول
ومثل الذين " :الم هكذا يكون الك،ن هذه اآلية في المشركين مع دعائهم ألصنامهمإ :لكن على قول من قال

لداعي في اليست  فصارت اآلن "كفروا حينما يدعون آلهتهم كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء
، هذه األصنام -عز وجل- الداعي بمعنى السائل، والمدعو هو المعبود من دون اهللا بمعنى الدعوة إلى اهللا،

صيحون بآلهتهم ويدعونها ويخاطبونها يتقربون إليها بألوان ، فهم حينما ي-الموتى–ن و أو المقبورواألنداد
 فال يعون ما يقوله لهم ،القربات فهذه األصنام والموتى أولئك ال يستجيبون لهم، وهم عن دعائهم غافلون

 .. عندها بعض األوراد واألذكار، وربما يقولون ويتقربون إليها،هؤالء الناس، يخاطبون أحجاراً ويدعونها
مثل "هذا المثل في حال المشركين مع معبوداتهم، : ذلك، وهي ال تسمعهم، فبعض أهل العلم يقولوما إلى 

  هذا القول وإن قال به جماعة من السلف والخلف "الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء
كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما الَ {: ل قا-عز وجل-، لكنه ال يخلو من إشكال، وذلك أن اهللا -مرضي اهللا تعالى عنه-

؟ ئا األصنام هل تسمع دعاء ونداء؟ تسمع شي،اآلن إال دعاء ونداء ]سورة البقرة) ١٧١([ }يسمع ِإالَّ دعاء وِنداء
 أصالً، ال تسمع دعاء وال نداء فضالً عن أن تنتفع، لكن البهائم تسمع الدعاء والنداء، تسمع ئاما تسمع شي

 بأن هذا مثل لهؤالء المدعوين حينما توجه إليهم الدعوة، ا الراعي، فهذا يرجح القول األول يصيح به،اصياح
 }صم بكْم عمي{ :إنما يسمعون قوالً وكالماً دون أن يفقهوا حقيقته ومعناه، فهم ال ينتفعون، ولهذا قالفهم 

  . واهللا أعلم]سورة البقرة) ١٧١([
  :.....طالب

  نظر ما الذي يتغير بالنسبة لهذا القول؟بغض ال



  :.....طالب
ال هذا فيه بعد، وال حاجة لحمله على المنقطع أصالً، واألصل في االستثناء االتصال وليس االنقطاع، هذا هو 

 المعنى يتضح وال يسمع إال دعاء ونداء، والدعاء مما ،األصل وليس االنقطاع، وبالتالي ال حاجة لهذا أصالً
  . واهللا أعلم،ا في حاجةيسمع، فم

 في أن هذه اآليات أصالً في -رحمه اهللا-فعلى كل حال إذا كانت في الداعي والمدعو على طريقة ابن جرير 
ومثَُل الَِّذين كَفَرواْ كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما الَ {اليهود أهل الكتاب ال سيما اليهود، وهو يرى أن هذه اآلية في 

يدخل فيها اليهود، ويدخل فيها طوائف الكفار، بجميع أديانهم ف ]سورة البقرة) ١٧١([ } دعاء وِنداءيسمع ِإالَّ
  .ومللهم، ويدخل فيها على كل حال النصارى كذلك والمشركون من العرب

  :.....طالب
   عندك؟ما هو القول الثاني الذي ذُكر؟ إنه ماذا
  .تفسير ابن جرير عندك هناانظر ذا، يراجع ه

 وال ينتفعون بها، هذا مثل لهؤالء المدعوين حيث توجه إليهم الدعوةن هذا إ:  يقول-رحمه اهللا-ابن جرير 
على اليهود، ويرد على من قال إنها في دعاء ه، على كل حال هو يحمل اآلية اعظمثل في وعظ الكافر وو

سورة ) ١٧١([ } الَ يسمع ِإالَّ دعاء وِنداءِبما{: هنا من قولهكر المشركين آللهتهم وأصنامهم بأمور، منها ما ذُ
إلى آخره، رد على اليهود ... ]سورة البقرة) ١٧٣([ }ِإنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم{:  وكذلك في قوله بعده]البقرة

اليهود؛ ألن  يدخل فيها اليهود وغير ، وعلى كلٍّ-عز وجل-حيث حرموا على أنفسهم بعض ما أحل اهللا 
هِذِه َأنْعام { :ما ذكره اهللا في سورة األنعام، قالوامالمشركين أيضاً حرموا على أنفسهم أشياء كما هو معروف 

  .]سورة األنعام) ١٣٨([ }وحرثٌ ِحجر الَّ يطْعمها ِإالَّ من نّشَاء
 والحسن وعطاء وعكرمة دومجاه العالية وأبي -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن روي هكذا"

  .هذا نحو أنس بن والربيع الخراساني وعطاء وقتادة
 رؤية عن عمي به، يتفوهون ال بكم الحق، سماع عن صم: أي ]سورة البقرة) ١٧١([ }صم بكْم عمي{: وقوله
  ".همونهيف وال اًشيئ يعقلون ال: أي ]سورة البقرة) ١٧١([ }يعِقلُون ال فَهم{ ومسلكه طريقه

، مع أن اهللا أثبت لهم )صم بكم عمي(فصاروا  حواس وما في معناها فصارت كالعدميعني حيث عطلت هذه ال
) ٢٦([ }وجعلْنَا لَهم سمعا وَأبصارا وَأفِْئدةً فَما َأغْنَى عنْهم سمعهم ولَا َأبصارهم ولَا َأفِْئدتُهم{: فقال ،أبصاراً
  . صح أن يطلق عليه أنه أصم وأبكم وأعمىفإذا عطلها اإلنسان صارت كالعدم، وبالتالي ]األحقافسورة 
  :.....طالب
   أنها في األصنام؟ األصنام، هكذا عندك في ابن كثيرليس فيو في المدعو، مثل الذي ينعق بغنمههو ي الذ

  :.....طالب
  من الذي قال األول؟

  :.....طالب



 هو أنها -رحمه اهللا-م ابن جرير فيما نقله ابن كثير بأن الذي رجحه ابن جرير إذن يعلق على هذا من كال
 الذي ال يستجيب وال ينتفع بالدعوة، وليس في دعاء الكفار ألصنامهم، يعلق على هذا بأن في الداعي والمدعو

  .ابن جرير هو هذا، واهللا أعلماختيار 
  :.....طالب

  .ة فيها شيء من هذا نسخ-ه اهللارحم-على كل حال قد يكون عند ابن كثير 
  :.....طالب
  كيف؟
  :.....طالب

الكتاب هو يضيف إليه ويحذف منه، فقد يكتب اإلنسان شيئاً أحياناً ثم  حينما كتب هذا -رحمه اهللا-ابن كثير 
ومنقحة، فإذا حذف تناقل الناس نسخاً وطبعة ثانية  وما كان عندهم طبعة أولىبعد ذلك يمسحه ويتراجع عنه، 

، واضح أنه هذه المشكلة واضحة في تفسير ابن كثيرو وهذا موجود، ما تكون تلك النسخة هي التي طبعتربو
 ويضيف إليه أشياء، فلذلك الذي يحقق ابن كثير المفروض أنه ينتبه لهذه القضية أوالً كان يحذف منه أشياء

 ما في النسخ ويحشره في نسخة ويورد مجموع من قبيل السقط ثم يفرح به قبل كل شيء حتى ال يظن أن هذا
  .ظن أن هذا من كالم المؤلفي ربما أحياناً وونواحدة، والنساخ يتساهلون ويتصرفون، وأصحاب الكتب يعلق

 الْميتَةَ علَيكُم حرم نَّماِإ * تَعبدون ِإياه كُنْتُم ِإن ِللَِّه واشْكُروا رزقْنَاكُم ما طَيباِت ِمن كُلُوا آمنُوا الَِّذين َأيها يا{"
مالدو ملَحا الِْخنزيِر ومِر ِبِه ُأِهلَّ وِن اللَِّه ِلغَيفَم طُراض راٍغ غَيال باٍد وفَال ع ِه ِإثْملَيع ِإن اللَّه غَفُور ِحيمر{ 

 وأن تعالى، رزقهم ما طيبات من األكلب المؤمنين عباده آمراً تعالى يقول ])١٧٣ – ١٧٢(سورة البقرة [
 من األكل أن كما والعبادة، الدعاء لتقبل سبب الحالل من واألكل عبيده، كانوا إن ذلك علىتعالى  يشكروه
رضي اهللا - هريرة أبي عن أحمد اإلمام رواه الذي الحديث في جاء كما والعبادة، الدعاء قبول يمنع الحرام

 وإن ،طيباً إال يقبل ال طيب اهللا إن الناس أيها((: -صلى اهللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -تعالى عنه
 ِبما ِإنِّي صاِلحا واعملُوا الطَّيباِت ِمن كُلُوا الرسُل َأيها يا{ :فقال المرسلين، به أمر بما المؤمنين أمر اهللا

لُونمتَع ِليما {: وقال ])٥١ (المؤمنونسورة [ }عيقْنَاكُمزا راِت مبنُواْ كُلُواْ ِمن طَيآم ا الَِّذينهسورة ) ١٧٢([ }َأي
 حرام ومطعمه رب، يا رب، يا: السماء إلى يديه يمد أغبر، أشعث السفر يطيل الرجل ذكر ثم ]البقرة

  ".والترمذي مسلم ورواه )٢("لذلك يستجاب فأنى ،بالحرام وغُذي حرام، وملبسه حرام، ومشربه
 والضحاك وجماعة على أن المراد -رحمه اهللا-ولهذا حمل هذه اآلية جمع من السلف كعمر بن عبد العزيز 

) ١٦٨([ }يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً والَ تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن{بها الكسب الحالل، 
ية على أن المقصود بها لكسب الحالل، وكثير من أهل العلم يحملون هذه اآلالمقصود بها ا ]سورة البقرة
  وتعرفون أن األمر كما يذكره األصوليون يأتي لمعان كثيرة منها، على خلقه، فهذا األمر أمر إباحةاالمتنان

  .األصل أنه يأتي للوجوب، وقد يكون لمعنى آخر لقرينة كاالستحباب واإلباحة ونحو ذلك
                                     

 في الترمذيو ،)٢٣٩٣ -٨٥ص /٣ج (وتربيتها الطيب الكسب من الصدقة قبول باب، الزكاةفي مسلم وهو في  )٨٣٣٠ -٣٢٨ص/٢ج(مسند  في ال- 2
 ).٢٩٨٩ -٢٢٠ص/٥ج (البقرة سورة ومن باب، القرآن تفسير كتاب



يون يوردون ا مما في األرض حالالً طيباً، على هذا يكون هذا األمر لإلباحة واالمتنان، ولهذا األصولفهنا كلو
هذا الذي عليه عامة و واإلباحة، م على أن األصل في األشياء الحلالكالمقام  في -كذلك الفقهاءو- هذه اآلية
:  وبعضهم يذكر الذبائح أيضاً يقول،ع والفروج األصل فيها المن،يها المنعاألصل فوالعبادات  ،أهل العلم

  .األصل فيها المنع إال ما ذبح أو ذكي بالطريقة الشرعية
  "...طيبه من األكل إلى وأرشدهم برزقه عليهم تعالى امتن ولما"
  
  


