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 : قال ابن عاشور 
، : ألن فيها قصة املائدة اليت أرسلها احلواريون من عيسى هذه السورة مسيت يف كتب التفسري، وكتب السنة، بسورة املائدة

 اختصت بذكرها.وقد 
ويف مسند أمحد بن حنبل وغريه وقعت تسميتها سورة املائدة يف كالم عبد هللا بن عمر ، وعائشة أم املؤمنني ، وأمساء بنت يزيد ، 

 وغريهم.
 فهذا أشهر أمسائها.

 لفظ يف أوهلا.سورة العقود : إذ وقع هذا ال وتسمى أيضا  
 وهي مدنية باتفاق .

 ملدنية الطويلة ، وقد تناولت كسائر السور املدنية جانب التشريع بإسهاب ، مثل سورة البقرة ، سورة املائدة من السورة ا
والنساء ، واألنفال ، إىل جانب موضوع العقيدة ، وقصص أهل الكتاب ، قال أبو ميسرة : املائدة من آخر ما نزل من 

 القرآن ، ليس فيها منسوخ وفيها مثان عشرة فريضة.
من احلديبية ، ومجاعها يتناول األحكام الشرعية ، ألن الدولة اإلسالمية كانت يف  ة منصرف رسول هللا * نزلت هذه السور 

 بداية تكوينها ، وهي حباجة إىل )املنهج الرباين( الذي يعصمها من الزلل ، ويرسم هلا طريق البناء واالستقرار.
، ، الردةكام العقود، الذبائح، الصيد، اإلحرام، نكاح الكتابيات)أح: ناولتها السورة فنلخصها فيما يليت * أما األحكام اليت

أحكام الطهارة، حد السرقة، حد البغي، واإلفساد يف األرض، أحكام اخلمر وامليسر، كفارة اليمني، قتل الصيد يف اإلحرام، 
 نالك من األحكام التشريعية.، احلكم على من ترك العمل بشريعة هللا( إىل آخر ما هالوصية عند املوت، البحرية والسائبة

* وإىل جانب التشريع قص تعاىل علينا يف هذه السورة ، بعض القصص للعظة والعربة ، فذكر قصة بين إسرائيل مع موسى ، وهى 
ا قصة ترمز إىل التمرد والطغيان ، ممثلة يف هذه الشرذمة الباغية من " اليهود " حني قالوا لرسوهلم ] اذهب أنت وربك فقاتال إن

ههنا قاعدون [ وما حصل هلم من التشرد والضياع ، إذ وقعوا يف أرض التيه أربعني سنة ] قال فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة 
 يتيهون يف األرض.. [

* مث قصة ابين آدم وهي قصة ترمز إىل الصراع العنيف بني قويت اخلري والشر ، ممثلة يف قصة )قابيل وهابيل( حيث قتل قابيل أخاه 
: تعرض لنموذجني من مناذج البشرية ابيل ، وكانت أول جرمية نكراء حتدث يف األرض ، أريق فيها الدم الربيء الطاهر ، والقصةه

 منوذج النفس الشريرة األثيمة ، ومنوذج النفس اخلرية الكرمية ] فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين [ .
ة " اليت كانت معجزة لعيسى ابن مرمي ظهرت على يديه أمام احلواريني ، والسورة الكرمية تعرض * كما ذكرت السورة قصة " املائد

أيضا ملناقشة " اليهود والنصارى " يف عقائدهم الزائفة ، حيث نسبوا إىل هللا ما ال يليق من الذرية والبنني ، ونقضوا العهود 
، إىل آخر ما هنالك من ضالالت وأباطيل ، وقد ختمت السورة  حممد  واملواثيق ، وحرفوا التوراة واإلجنيل ، وكفروا برسالة

الكرمية باملوقف الرهيب يوم احلشر األكرب حيث يدعى السيد املسيح " عيسى ابن مرمي " على رءوس األشهاد ، ويسأله ربه 
هللا ؟ قال سبحانك ما يكون يل أن تبكيتا  للنصارى الذين عبدوه من دون هللا ] أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون 

 أقول ما ليس يل حبق [ ويا له من موقف خمز ألعداء هللا ، تشيب هلوله الرءوس ، وتتفطر من فزعه النفوس!!.
  مسيت سورة " املائدة " لورود ذكر املائدة فيها ، حيث طلب احلواريون من عيسى  ، آية تدل على صدق نبوته ،

 عجب ما ذكر فيها ، الشتماهلا على آيات كثرية ، ولطف عظيم من هللا العلي الكبري .وتكون هلم عيدا  وقصتها أ
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َلى َعَلْيُكْم غَ )  َر حمُِلِ ي الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اّللََّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكم ََبِيَمُة األَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ  َْحُْكُم ي ْ
 ( .( 1َما يُرِيُد )

 [ . 1] املائدة : 
--------- 

 تصدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائد : (يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ) 
 العناية واالهتمام به والتنبيه . األوىل :
 ود ُجد .اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األج الثانية :
 ) ابن عثيمني ( ..  أن امتثال هذا األمر  يعد من مقتضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصا  يف اإلميان الثالثة :

 واملعىن : : يا أيها الذين آمنوا بقلوهبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم .
 ال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه ) وعملوا الصاحلات ( فإنه يشمل مجيع خص

ُعطف العمل الصاحل  على اإلميان كقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ( فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب األعظم 
 ، وبكل ما ا ب اإلميان وهو االعتقاد القليب ، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا

 ) الشنقيطي ( . به .

 . واخلطاب يف اآلية للمؤمنني ، قال ابن اجلوزي : وهذا قول اجلمهور 
 ( أي : أمنوها وائتوا هبا كاملة من غري نقص .َأْوُفوْا بِاْلُعُقوِد )  
 ص .اإليفاء هو إعطاء الشيء وافيا  ، أي غري منقو :  قال ابن عاشور 
 ع عقد ، وهي العهود اليت يربمها اإلنسان مع غريه ، مسيت بذلك لتوكيدها وإحكامها وتوثيقها .والعقود : مج -
 وهذا يشمل العقود يف النكاح والبيع واإلجارة ويف كل شيء . -
 وجوب الوفاء بالعهود .ففي اآلية  -

 ( .َوأَْوُفوْا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوال  كما قال تعاىل )
 ( .اّللَه يـَْعَلُم َما تـَْفَعُلونَ ا َوَقْد َجَعْلُتُم اّللَه َعَلْيُكْم َكِفيال  ِإنَّ ــوْا ِبَعْهِد اّللِه ِإَذا َعاَهدُّتمْ َواَل تَنُقُضوْا اأَلمْيَاَن بـَْعَد تـَوِْكيِدهَ ـَوأَْوفُ وقال تعاىل )
 ( . رَاُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاِِتِْم َوَعْهِدِهْم وقال تعاىل )

 ( .الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اّللِه َواَل يِنُقُضوَن اْلِميثَاَق  وقال تعاىل مثنيا  على أهل اإلميان )
 ) آية املنافق ثالث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤمتن خان ( متفق عليه . وقال 
 الن ( متفق عليه .) لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة ف وقال 

 أمثلة :
 رجل تزوج امرأة واشرتطت أن تسكن لبني لوحدها فوافق الزوج ، فهذا شرط ا ب الوفاء به .

 رجل باع بيته على شخص واشرتطت سكناه ملدة شهر ، فهذا شرط ا ب الوفاء به .
 رجل تزوج امرأة واشرتطت أال يتزوج عليها ، هذا شرط صحيح ا ب الوفاء به .

 ج امرأة واشرتطت أن يطلق زوجته األوىل ، فهذا شرط باطل ألنه ظلم وتعد .رجل تزو 
مل الوفاء بالعقود أيضا  العقود اليت بني هللا وبني عبده ، بوجوب اإلميان به وطاعته ، ويدخل فيها أهل الكتاب حيث شوي -

 ذا بُعث فيهم .إ أمروا بالعهود املأخوذة عليهم يف التوراة واإلجنيل من اإلميان برسول اله 
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 : قيل : املراد بالعقود هي : اليت عقدها هللا على عباده وألزمهم هبا من األحكام؛ وقيل : هي العقود اليت  قال الشوكاين
 يعقدوهنا بينهم من عقود املعامالت ، واألوىل : مشول اآلية لألمرين مجيعا  ، وال وجه لتخصيص بعضها دون بعض

  وإمتامها ، وعدم  تعاىل لعباده املؤمنني ي ا يقتضيه اإلميان بالوفاء بالعقود ، أي: بإكماهلا هذا أمر من هللا قال السعدي :و ،
وهذا شامل للعقود اليت بني العبد وبني ربه ، من التزام عبوديته ، والقيام هبا أُّت قيام ، وعدم االنتقاص من نقضها ونقصها ، 

واتباعه ، واليت بينه وبني الوالدين واألقارب ، بربهم وصلتهم ، وعدم حقوقها شيئا ، واليت بينه وبني الرسول بطاعته 
 قطيعتهم.

واليت بينه وبني أصحابه من القيام حبقوق الصحبة يف الغىن والفقر ، واليسر والعسر ، واليت بينه وبني اخللق من عقود املعامالت ،  
َا  )بل والقيام حبقوق املسلمني اليت عقدها هللا بينهم يف قوله: كالبيع واإلجارة ، وحنومها ، وعقود التربعات كاهلبة وحنوها ،  ِإمنَّ

 بالتناصر على احلق ، والتعاون عليه والتآلف بني املسلمني وعدم التقاطع. (اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة 
 اليت أمر هللا بالقيام هبا . فهذا األمر شامل ألصول الدين وفروعه ، فكلها داخلة يف العقود

 تصدير السورة باألمر باإليفاء بالعقود مؤذن بأن َسرَتد (  يا أيها الذين َءاَمُنوْا أَْوُفوْا بالعقود قوله تعاىل ) : ن عاشورقال اب
 بعده أحكام وعقود كانت عقدت من هللا على املؤمنني إمجاال  وتفصيال  ، ذكَّرهم هبا ألنه عليهم اإليفاء ي ا عاقدوا هللا عليه.

، واملراد ببهيمة أي: ألجلكم ، رمحة بكم ، قال السعدي : أي : جعلت لكم حالال  ( م ََبِيَمُة األَنْ َعاِم ُأِحلَّْت َلكُ ) 
 األنعام : اإلبل والبقر والغنم .

 اْلبَـْيَع َأَحلَّ اّللهُ قوله تعاىل ) أحلت لكم ( بىن الفعل ملا يسم فاعله ألن الفاعل معلوم وهو هللا ، فهو احمللل واحملرم ، قال تعاىل ) -
 ( . َوَحرََّم الرهِبَا

 شروع يف تفصيل األحكام اليت أمر بإيفائها ، وبدأ سبحانه بذلك ( ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األنعام قوله تعاىل )  : يقال اآللوس
اج ، ومسي هبيمة ألنه مما يتعلق بضروريات املعاش ، والبهيمة من ذوات األرواح ما ال عقل له مطلقا  ، وإىل ذلك ذهب الزج

 لعدم متييزه وإهبام األمر عليه.
 والبهيمة : اسم لكل ذي أربع ، مسيت بذلك إلهبامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها ، ومنه باب :  قال الشوكاين

 ا .مبهم : أي مغلق ، وليل هبيم ، وهبمة للشجاع الذي ال يدري من أين يؤتى ، وحلقة مبهمة : ال يدري أين طرفاه
 : غرْي  )متهيد ملا َسرَيِد بعدها من املنهيات : كقوله  (أحلهت لكم هبيمة األنعام  )والقول عندي أنه مجلة  وقال ابن عاشور

اليت هي من عقود شريعة اإلسالم فكان االبتداء بذكر بعض املباح امتنانا   (وتعاونوا على الربه والتقوى ) وقوله ( حِملهي الصهيد 
 ، ليتلقهوا التكاليف بنفوس مطمئنهة ؛ فاملعىن : إْن حرهمنا عليكم أشياء فقد أحبنا لكم أكثر منها ، وإن وتأنيسا  للمسلمني

فجملة ،  ألزمناكم أشياء فقد جعلناكم يف سعة من أشياء أوفر منها ، ليعلموا أنه هللا ما يريد منهم إاله صالحهم واستقامتهم
ا تصدير للكالم بعد عنوانه.مستأنفة  (ُأِحلَّت لكم هبيمة األنعام  )  استئنافا  ابتدائيا  ألهنه

يت بذلك ألن نطقها مبهم ال يعرف ، قال ابن اجلوزي : قال الزجاج : وإمنا قيل هلا هبيمة ، ألهنا أهبمت عن وهبيمة األنعام مس -
 أن متيهز ، وكل حي ال مييز فهو هبيمة .

َلى َعَلْيُكْم )   ُم يقرأ ويقص عليكم حترميه فهو حرام ، وذلك يف قوله تعاىل )أي : إال ما ( ِإالَّ َما يُ ت ْ ُحرهَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
 .. ( .. َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ لَِغرْيِ اّللِه بِِه َواْلُمْنَخِنَقةُ 

 وقال رمحه هللا : فإن هذه وإن كانت من األنعام إال أهنا حترم هبذه العوارض .
 َلى َعَلْيُكمْ  ُأِحلَّْت َلُكم هَبِيَمُة األَنـَْعامِ ): ال ابن كثريق  ها يف بعض األحوال.ــ: إال ما سيتلى عليكم من حترمي بعض( أيِإالَّ َما يـُتـْ
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َر حمُِلِ ي الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحُرمٌ )   أي : أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم ، إال الصيد وأنتم حرم . ( َغي ْ
 فبهيمة األنعام حالل مطلقا  إال ما حرم منها ، والصيد حالل كله إال صيد الرب حال اإلحرام فهو حرام . -
 : أي: أحلت لكم هبيمة األنعام يف كل حال ، إال حيث كنتم متصفني بأنكم غري حملي الصيد وأنتم حرم ،  قال السعدي

 ن ذلك ال حيل لكم إذا كان صيدا ، كالظباء وحنوه.أي: متجرئون على قتله يف حال اإلحرام ، ويف احلرم ، فإ
 والصيد هو احليوان املأكول املتوحش.

 عمرة ، أو دخل يف احلرم وإن مل يكن حمرما  .رم هو املتلبس باإلحرام حبج أو قوله تعاىل ) وأنتم حرم ( واحمل -
 صيد : هو احليوان املأكول املتوحش .وال -
 أي : يقضي ويفصل بني خلقه ي ا يشاء ، ال راد لقضائه وال معقب حلكمه .( رِيُد ِإنَّ اّلل َ َْحُْكُم َما يُ  )

أي: فمهما أراده تعاىل حكم به حكما موافقا حلكمته ، كما أمركم بالوفاء بالعقود حلصول مصاحلكم ودفع  قال السعدي :
ا من ذوات العوارض ، من امليتة وحنوها ، صونا املضار عنكم ، وأحل لكم هبيمة األنعام رمحة بكم ، وحرم عليكم ما استثىن منه

 لكم واحرتاما ، ومن صيد اإلحرام احرتاما لإلحرام وإعظاما
 الفوائد :

 وجوب الوفاء بالعقود . -1
 حترمي نقض العهد . -2
 أن الوفاء بالعهد من عالمات اإلميان . -3
 هـ ( . 1434/  8/  1حد : ) األ                 أن نقض العهد من عالمات نقص اإلميان . -4
 
َوال آمِ نَي اْلبَ ْيَت اْْلََراَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل مِ ن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُتُِلُّوْا َشَعآئَِر اّللِ  َواَل الشَّْهَر اْْلََراَم َواَل اْْلَْدَي َواَل اْلَقآلِئَد ) 

َلى اْلربِ  اْصطَاُدوْا َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َأن تَ ْعَتُدوْا َوتَ َعاَونُوْا عَ رََّبِ ِْم َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم فَ 
 ( .َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوْا اّلل َ ِإنَّ اّلل َ َشِديُد اْلِعَقاِب 

 [ . 2املائدة :  ]
---------- 

 .ه مأخوذة من اإلشعار وهو اإلعالم: املعامل اليت وضعها هللا علما  على طاعتالشعائر( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُتُِلُّوْا َشَعآئَِر اّللِ  ) 
 : املراد بشعائر هللا : مناسك احلج .قيل 

 م يف حال إحرامكم من الصيد.املراد ال حتلوا ما حرهم هللا عليك: وقيل 
إن املشركني كانوا حيجون البيت ويهدون اهلدايا ويعظمون املشاعر وينحرون ، فأراد املسلمون أن يغريوا عليهم ، فأنزل هللا  وقيل :
 ( . حتُِلمواْ َشَعائَِر هللا) ال تعاىل 

 حمارمـه ، أي : ال حتلوا حمارم هللا اليت حرمها تعاىل .وقيل : 
يه من مناسك احلج والعمرة وحرمات املشاعر وغري ذلك قال تعاىل ) إن حرمات هللا وحدوده وأوامره ونواه ىن : ال حتلواواملع

 ( . َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِهن َشَعائِِر اّللَِّ الصفا واملروة من شعائر هللا ( وقال تعاىل )
دم القيام بالواجب منها ، أو عدم إمتامه ، أو اعتقاد عدم حرمة احملرهم منها ، أو ومعىن إحالل الشعائر : انتهاك احملرم منها ، أو ع

َذِلَك َوَمن يـَُعظِهْم َشَعائَِر اّللَِّ فَِإنَـَّها عدم وجوب الواجب منها ، أو احليلولة بينها وبني من أراد فعلها ، أو عدم تعظيمها قال تعاىل )
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ٌر لَُّه ِعنَد رَبهِِه ( .وقال تعاىل )ِمن تـَْقَوى اْلُقُلوِب   ( .َذِلَك َوَمن يـَُعظِهْم ُحُرَماِت اّللَِّ فـَُهَو َخيـْ
 املشاعر : املعامل ، واحدها مشعر ، وهي املواضع اليت قد أشعرت بالعالمات . :  قال الشوكاين 

 .املراد هبا هنا مجيع مناسك احلج  قيل :
ء منها أو يهذين القولني : ال حتلوا هذه األمور بأن يقع منكم اإلخالل بش الصفا واملروة ، واهلدي والبدن . واملعىن على وقيل :

 بأن حتولوا بينها وبني من أراد فعلها : ذكر سبحانه النهي عن أن حيلوا شعائر هللا عقب ذكره حترمي صيد احملرم .
 . ( ومن يعظم شعائر هللا ) املراد بالشعائر هنا : فرائض هللا ، ومنه  وقيل : 

هي حرمات هللا ، وال مانع من محل ذلك على اجلميع اعتبارا  بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، وال ي ا يدل عليه  :وقيل 
 السياق .

 شعائر هللا ( أي : ال حتلوا شعائر هللا ، وال حتلوا الشهر احلرام . هذه معطوفة على قوله ) ال حتلوا(  َواَل الشَّْهَر اْْلََرامَ ) 
ِإنَّ ِعدََّة ( الشهر للجنس ، ألن الشهر احلرام ليس شهرا  واحدا  وإمنا هي أربعة أشهر كما قال تعاىل ) شَّْهَر احلَْرَامَ القوله تعاىل ) -

َها أَْربـََعٌة ُحرُ  القعدة وذو احلجة وحمرم ( وهي ذو ٌم الشمُهوِر ِعنَد اّللِه اثـَْنا َعَشَر َشْهرا  يف ِكَتاِب اّللِه يـَْوَم َخَلَق السََّماَوات َواأَلْرَض ِمنـْ
 ورجب .

َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئِتِه يـَْوَم َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض ، السََّنُة اثـَْنا  الزََّمانَ ) إن  قَالَ   َعِن النَّيبهِ  َعْن َأِِب َبْكَرَة ويف صحيح البخاري 
َها أَْربـََعٌة ُحُرٌم ، َثالَثٌَة ُمتَـوَ   ان ( .الَِياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو احلِْجَِّة َواْلُمَحرَُّم ، َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذى بـَنْيَ مُجَاَدى َوَشْعبَ َعَشَر َشْهرا  ، ِمنـْ

ال حتلوا األشهر احلرم بالقتال والظلم فيها واملعاصي والنسيء ، وعظموها وال تنتهكوا فيها احملارم كما قال تعاىل واملعىن : 
 ( .ْهِر احلَْرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ )
 املراد به : اجلنس ، فيدخل يف ذلك مجيع األشهر احلرم وهي أربعة : ذو  ( َواَل الشَّْهَر احلَْرَامَ  : قوله تعاىل ) قال الشوكاين

 ا .القعدة ، وذو احلجة ، وحمرهم ، ورجب ، أي ال حتلوها بالقتال فيه
 قد نسخ ؟مجاهري العلماء أن ذلك و  اختلف العلماء يف القتال األشهر احلرم ؟وقد  -
أي : ال حتلوا اهلدي ، وهو ما يهدى لبيت هللا احلرام من هبيمة األنعام من اإلبل والبقر والغنم ، تقربا  إىل هللا ( َواَل اْْلَْدَي  ) 

 وطلبا  لثوابه .
 : هو ما يهدي إىل بيت هللا من ناقة أو بقرة أو شاة ، الواحدة : هدية . هناهم  (ْدَي َواَل اهلَْ  تعاىل )قوله  قال الشوكاين

سبحانه عن أن حيلوا حرمة اهلدي بأن يأخذوه على صاحبه أو حيولوا بينه وبني املكان الذي يهدى إليه ، وعطف اهلدي 
 نه .على الشعائر مع دخوله حتتها لقصد التنبيه على مزيد خصوصيته والتشديد يف شأ

  أما اهلدي فال خالف أنه ما أهدي من النعم إىل بيت هللا وقصدت  (وال اهلدي وال القالئد ) قوله تعاىل  :قال ابن عطية و
 .به القربة فأمر هللا أن ال يستحل ويغار عليه 

 وإحالل اهلدي له صور : -
، أو ينحره قبل وقت حنره ، أو قبل وصول احلرم ، أو منها : أن ا ب على اإلنسان هدي متتع أو قران أو حنومها فيرتكه وال يذحبه 

 ببيعه ، أو يغتصبه ويأخذه قهرا  من مهديه ، أو التعرض له بأي نوع من أنواع األذى .
ه أي : وال حتلوا القالئد ، والقالئد مجع قالدة ، وهي يف األصل ما يوضع على الرقبة ، واملراد هبا هنا ما تقلد ب( َواَل اْلَقآلِئَد ) 

 أعناق اهلدي من قالئد ، عالمة على أهنا مهداة لفقراء احلرام فال يعرتضها أحد .
 وهي ما يقلد به اهلدي من نعل أو حنوه . وإحالهلا : بأن تؤخذ غصبا  ، ويف  (َواَل اْلَقآلئَِد : قوله تعاىل )  قال الشوكاين



 6 

ملراد بالقالئد : املقلدات هبا ، ويكون عطفه على اهلدي النهي عن إحالل القالئد تأكيد للنهي عن إحالل اهلدي . وقيل : ا
لزيادة التوصية باهلدي ، واألوهل أوىل . وقيل : املراد بالقالئد : ما كان الناس يتقلدونه أمنة هلم ، فهو على حذف مضاف ، 

 أي وألصحاب القالئد
  اهلدي من نعل أو حلاء شجر أو غريمها ليعلم أنه  مجع قالدة وهي ما يقلد به (َواَل القالئد  قوله تعاىل ) قال اآللوسي :و

هدي فال يتعرض له ، واملراد النهي عن التعرض لذوات القالئد من اهلدي وهي البدن ، وخصت بالذكر تشريفا  هلا واعتناءا  
فإهنن إذا هنني  (زِيَنتَـُهنَّ  نَ َواَل يـُْبِدي) ض لذواِتا كما يف قوله تعاىل هبا ، أو التعرض لنفس القالئد مبالغة يف النهي عن التعر 

  .عن إظهار الزينة كاخللخال والسوار علم النهي عن إبداء حملها بالطريق األوىل
وإحالل القالئد : إما باستحالل أخذها من أعناق اهلدي مما يعد استحالال  حلرمة اهلدي وتفريت معرفة أنه هدي مما يعرضه  -

 لألذى .
آمني مجع آم ، أي : قاصد ، واملعىن : ال تستحلوا قاصدي البيت احلرام والعامدين إليه حبج أو عمرة (  َرامَ َوال آمِ نَي اْلبَ ْيَت اْلَْ ) 

أو لغري ذلك من أنواع العبادة ، ال يف طريقهم إليه ، وال يف حال وجودهم يف احلرم باالعتداء عليهم أو إخافتهم أو منعهم منه أو 
 من أداء مناسكهم .

  أي وال حتلهوا قاصدي البيت احلرام وهم ( شعائر هللا ) عطف على  (وال آمهني البيت احلرام تعاىل ) قوله : قال ابن عاشور :
احلجهاج ، فاملراد قاصدوه حلجهه ، ألنه البيت ال يقصد إاله للحجه ، ولذلك مل يقل : وال آمِهني مكة ، ألنه من قصد مكة قد 

 ة البيت حرمة قاصده.يقصدها لتجر وحنوه ، ألنه من مجلة ُحرمَ 
 وال شك أنه املراد آمِهني البيت من املشركني ؛ ألنه آمِهني البيت من املؤمنني حمرهم أذاهم يف حالة قصد البيت وغريها من األحوال.

م ) ورضوانا  ( أي : بأن اجلملة حالية ، أي : حال كوهنم يطلبون ويلتمسون فضال  من رهب( يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل مِ ن رََّبِ ِْم َوِرْضَوانًا )  
 وأحبهم كتب هلم القبول يف السماء واألرض فأحبهم الناس ورضوا عنهم . يرضى عنهم ، فإذا 

 : أي : وال تستحلوا قتال القاصدين إىل بيت هللا احلرام الذي من دخله كان آمنا  ، وكذا من قصده طالبا   قال ابن كثري
وال متنعوه وال ِتيجوه ، أما من قصده باإلحلاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا مينع ، فضل هللا وراغبا  يف رضوانه فال تصدوه 

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفالَ يـَْقَربُوْا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهـذَ كما قال تعاىل )  ( . ايَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإمنَّ
 قال فيه مجهور املفسرين معناه يبتغون الفضل يف األرباح يف ( يبتغون فضال  من رهبم ورضوانا   ) قوله تعاىل :: قال ابن عطية

 .التجارة ويبتغون مع ذلك رضوانه يف ظنهم وطمعهم 
ُكْم لَْيَس َعَليْ الفضل يف االصل الزيادة ، واملراد به هنا ما يشمل الفضل األخروي يف اجلنة ، والفضل الدنيوي كما قال تعاىل ) -

 ( أي : بالتجارة والربح احلالل . ُجَناٌح َأن تـَْبتَـُغوْا َفْضال  مِهن رَّبِهُكمْ 
 من رهبم : أي : من خالقهم ومالكهم ومدبرهم ال من غريه . -
 حرمة القتال  يقتضي ( اَل حتُِلموْا َشَعائَِر هللا َواَل الشهر احلرام) : هذه اآلية منسوخة ، ألن قوله  الناس قال بعض رازي :قال ال

ُوُهمْ ) يف الشهر احلرام ، وذلك منسوخ بقوله   . ( اقتلوا املشركني َحْيُث َوَجدمتم
َفاَل يـَْقَربُوْا املسجد احلرام )  يقتضي حرمة منع املشركني عن املسجد احلرام وذلك منسوخ بقوله(  احلرام َواَل آمني البيت) قوله و 

 من املفسرين كابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة.وهذا قول كثري (  بـَْعَد َعاِمِهْم هذا
فال يقربوا  )وقوله  (فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم  )نسختها آية براءة ( وال آمني البيت احلرام ) وقيل : املنسوخ منها قوله 
 ( .املسجد احلرام بعد عامهم 
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وأحللتم منه فقد أحبنا لكم ما كان حمرما  عليكم يف حال اإلحرام من  أي : وإذا فرغتم من إحرامكم( َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوْا ) 
 الصيد .

 لقصد تأكيد  م (غري حملهي الصيد وأنتم حر  )تصريح ي فهوم قوله ( َوِإَذا َحَلْلُتْم فاصطادوا  قوله تعاىل ) : قال ابن عاشور
 ة .اإلباح

 حلظر ماذا يفيد على قولني :وهذا أمر بعد احلظر ، وقد اختلف العلماء يف األمر بعد ا -
 قيل : يرد إىل ما كان عليه قبل النهي ، فإن كان واجبا  رده واجبا  ، وإن كان مستحبا  فمستحب ، أو مباح فمباح .

 وقيل : األمر بعد احلظر يرد إىل اإلباحة .
 فال جناح : أي  (فاصطادوا ( ) َوأَنُتْم ُحُرٌم ) نه من اإلحرام املشار إليه بقوله سبحا( َوِإَذا َحَلْلُتْم قوله تعاىل )  : يقال اآللوس

عليكم باالصطياد لزوال املانع ، فاألمر لإلباحة بعد احلظر ومثله ال تدخلن هذه الدار حىت تؤدي مثنها فإذا أديت فادخلها 
 أي إذا أديت أبيح لك دخوهلا ، وإىل كون األمر لإلباحة بعد احلظر ذهب كثري.

 يعين إن شئتم ، فال يدل هذا األمر على إا اب االصطياد عند ( َوِإَذا َحَلْلُتْم فاصطادوا ) تعاىل  قوله : يقال الشنقيط
اإلحالل ، ويدل له االستقرار يف القرآن ، فإن كل شيء كان جائزا  ، مثَّ حرَّم ملوجب ، مث أمر به بعد زوال ذلك املوجب ، 

 (َيِت الصالة فانتشروا يف األرضفَِإَذا ُقضِ )وقوله  (َوِإَذا َحَلْلُتْم فاصطادوا  )ا فإن ذلك األمر كله يف القرآن للجواز حنو قوله هن
 ( . فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنه ) اآلية ، وقوله  (فاآلن بَاِشُروُهنه  )وقوله 

ل على رجوعه إىل ما كان عليه وهبذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه االستقراء التام يف القرآن أن األمر بالشيء بعد حترميه يد
َوِإَذا َحَلْلُتْم ) قبل التحرمي من إباحة أو وجوب ، فالصيد قبل اإلحرام كان جائزا  فُمنع لإلحرام ، مث أُمر به بعد اإلحالل بقوله 

 .عليه قبل التحرمي ، وهو اجلواز فريجع ملا كان  (فاصطادوا 
وكم عن املسجد ( أي : ال حيملنكم بغض قوم أن صددُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َأن تَ ْعَتُدوْا َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأن صَ ) 

 احلرام أن تعتدوا وتتجاوزا حكم هللا فيهم إىل ما هناكم عنه ، ولكن الزموا حكم هللا فيهم فيما أحببتم وفيما كرهتم .
 صدوكم عن الوصول إىل املسجد احلرام وذلك عام احلديبية أن تعتدوا : أي ال حيملنكم بغض قوم قد كانوا  قال ابن كثري

الَ حكم هللا فيهم فتقتصوا منهم ظلما  وعدوانا  ، بل احكموا ي ا أمركم هللا به من العدل يف كل أحد كما قال تعاىل )َ 
( أي : ال حيملنكم بغض أقوام على ترك العدل ، فإن العدل  لتـَّْقَوىاَ ْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو أَقْـَرُب لِ 

 واجب يف كل أحد يف كل حال .
 املراد بالقوم هنا كفار مكة ، فهم الذين صدوا الرسول  قال العلماء : ( ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدموُكْم َعِن اْلَمْسِجِد قال تعاىل

ُلَغ حمَِلَّهُ  احلَْرَاِم َواهْلَْدَي َمْعُكوفا    ( . َأن يـَبـْ
 : هنى هللا املسلمني يف هذه ( َواَل اَ ْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َأن َصدموُكْم َعِن املسجد احلرام َأن تـَْعَتُدوْا ) قوله تعاىل  قال الشنقيطي

يعتُدوا على املشركني ي ا ال  اآلية الكرمية أن حيملهم بغض الكفار ألجل أن َصدوهم عن املسجد احلرام يف عمرة احلديبية أن
 حيل هلم شرعا .

وأصحابه باحلديبية حني صدهم  كما روى ابن أيب حاُّت يف سبب نزول هذه اآلية عن زيد بن أسلم ، قال : " كان رسول هللا 
ل أصحاب النَّيب املشركون عن البيت ، وقد اشتد ذلك عليهم ، فمرَّ هبم أناس من املشركني من أهل املشرق يريدون العمرة ، فقا

  بلفظه من ابن كثري. .: نصد هؤالء كما صدَّنا أصحاهُبم ، فأنزل هللا هذه اآلية 
 قوله تعاىل ) أن صدوكم ( أي : من أجل أن صدوكم فيما مضى عن املسجد احلرام يوم احلديبية . -
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 ( أي : إن مبغضك هو األبرت .اأْلَبـْتَـُر ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو ( الشنآن : هو البغض قال تعاىل ) َشَنآنُ قوله تعاىل ) -
 أي : ليعن بعضكم بعضا  على الرب والتقوى .( َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِ  َوالت َّْقَوى ) 
والرب والتقوى من األمساء اليت إذا أفرد كل منهما تصمن معىن اآلخر ، وإذا اجتمعا محل كل منهما على معىن خيصه ،   -

 والفقري واملسكني .كاإلسالم واإلميان ، 
فاملراد بالرب يف هذه اآلية فعل ما أمر هللا به من الواجبات واملستحبات من أنواع والطاعات ، والتقوى : هي أن ا عل اإلنسان بينه 

 برتك احملرمات .وبني عذاب هللا وقاية 
ْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكاال ) ق َعِن النَّيبِه  َوَعْن أيب ُموَسى 

ُ
َياِن، َيُشدم بـَْعُضُه بـَْعضا  إنَّ امل  . َوَشبََّك أَصاِبَعُه. متفق عليه.«لبُـنـْ

 وقد جاءت النصوص باحلث على التعاون :
 رْب ( .ْوا بِالصَّ َواْلَعْصِر ِإنَّ اإِلنَساَن َلِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْقِه َوتـََواصَ )  قال تعاىل

 أي: يوصي بعضهم بعض ا بذلك، وحيثمه عليه، ويرغِهبه فيه .
، وهو التَّعاون على الربِه والتَّقوى .  فهذه السمورة العظيمة القصرية، اشتملت على معان عظيمة، ِمن مجلتها: التَّواصي باحلقِه

 وْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقوْا اّللَه ِإنَّ اّللَه َشِديُد اْلِعَقاب ( .َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلربِه َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُ وقال سبحانه ) 
صر قال ابن كثري: يأمر تعاىل عباده املؤمنني باملعاونة على فعل اخلريات، وهو الربم، وترك املنكرات وهو التَّقوى، وينهاهم عن التَّنا

 ارم .على الباطل، والتَّعاون على املآمث واحمل
واعملوا به، وقال القرطيبم: هو أمٌر جلميع اخلَْلق بالتَّعاون على الربِه والتَّقوى، أي لُيعن بعضكم بعض ا، وحتاثموا على ما أمر هللا تعاىل 

 ( . اعلهالدَّالم على اخلري كف) أنَّه قال:  وانتهوا عمَّا هنى هللا عنه وامتنعوا منه، وهذا موافٌق ملا ُرِوي عن النَّيبِه 
النَّاس، وَمن وقال املاورديم: ندب هللا سبحانه إىل التَّعاون بالربِه، وقرنه بالتَّقوى له؛ ألنَّ يف التَّقوى رضا هللا تعاىل، ويف الربِه رضا 

 مجع بني رضا هللا تعاىل ورضا النَّاس فقد متَّت سعادته، وعمَّت نعمته .
يع ا َواَل تـََفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة اّللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِبكُ َواْعَتِصُموْا حِبَبْ وقوله عزَّ وجاله )  ْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِل اّللِه مجَِ

 ُ َها َكَذِلَك يـُبَـنيِه  ( . اّللُه َلُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ ِإْخَوان ا وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفرٍَة مِهَن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِهنـْ
 فإنَّ يف اجتماع املسلمني على دينهم، وائتالف قلوهبم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وباالجتماع يتمكَّنون  : قال السعدي 

 ( . َوَأْشرِْكُه يف أَْمرِي َواْجَعل يلِه َوزِير ا مِهْن أَْهِلي َهاُروَن َأِخي اْشُدْد ِبِه أَْزرِيوقوله تعاىل عن موسى ) 
 :َعِلم  قال السعدي  أنَّ مدار العبادات كلِهها والدِهين على ذكر هللا، فسأل هللَا أن ا عل أخاه معه، يتساعدان ويتعاونان

 ت .على الربِه والتَّقوى، فيكثر منهما ذكر هللا ِمن التَّسبيح والتَّهليل وغريه ِمن أنواع العبادا
 ( متفق عليه . املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدم بعضه بعض ا) قال النَّيبم 

 تعاون املؤمنني بعضهم بعض ا يف أمور الدمنْيا واآلخرة مندوٌب إليه هبذا احلديث: قال ابن بطَّال . 
 ظاهره اإلخبار، ومعناه األمر، وهو حتريٌض على التَّعاون: وقال أبو الفرج ابن اجلوزي . 
املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يسلمه، وَمن كان يف حاجة أخيه، كان هللا يف حاجته، )  النَّيبَّ  ، أنَّ وعن ابن عمر  -

 ( . وَمن فرَّج عن مسلم كربة ، فرج هللا عنه كربة  ِمن كربات يوم القيامة، وَمن سرت مسلم ا، سرته هللا يوم القيامة
يث حضٌّ على التَّعاون، وحسن التَّعاشر، واأللفة، والسِهرت على املؤمن، وترك ... وباقي احلد: قال ابن بطَّال يف شرح هذا احلديث

 . التَّسمع به، واإلشهار لذنوبه
 ة .يف احلديث حضٌّ على التَّعاون، وحسن التَّعاشر واأللف: وقال ابن حجر والعيين
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رسول هللا، هذا نصرته مظلوم ا، فكيف ننصره ، قيل: يا ( أو مظلوم اانصر أخاك ظالـم ا )  ، قال: قال النَّيبم وعن أنس 
 . ( تأخذ فوق يده:  ؟ قال ظالـم ا

 :والنمصرة عند العرب: اإلعانة والتَّأييد، وقد فسَّره رسول هللا أنَّ نصر الظامل منعه ِمن الظملم؛ ألنَّه إذا تركته على  قال ابن بطَّال
؛ فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصره، وهذا يدلم ِمن باب احلكم ظلمه ومل تكفه عنه أدَّاه ذلك إىل أن يـُْقَتصَّ منه

 ..للشَّيء، وتسميته ي ا يؤول إليه...
 :لنمصرة تستلزم اإلعانةا وقال العيين . 

فقد  َمن جهَّز غازيًّا يف سبيل هللا فقد غزا، وَمن خلَّف غازي ا يف أهله خبريٍ )  قال: قال رسول هللا  زيد بن خالد اجلهين  وعن
 ا ( متفق عليه .غز 

قال ابن بطَّال: قال الطَّربي: وفيه ِمن الفقه أنَّ كلَّ َمن أعان مؤمن ا على عمل برٍه فللُمِعني عليه أجر مثل العامل، وإذا أخرب 
معتمر ا ي ا يتقوى به  الرَّسول أنَّ َمن جهَّز غازي ا فقد غزا، فكذلك َمن فطَّر صائم ا أو قوَّاه على صومه، وكذلك َمن أعان حاجًّا أو

 ذلك على متامه فله مثل أجره. على حجِهه أو عمرته حىت يأيت
َمن نفَّس عن مؤمن ُكْربَة  ِمن ُكَرِب الدمنْيا نفَّس هللا عنه ُكْربَة  ِمن ُكَرِب يوم القيامة، )  قال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة 

نْيا واآلخرة، وَمن سرت مسلم ا سرته هللا يف الدمنْيا واآلخرة. وهللا يف عون العبد ما كان وَمن يسَّر على معسر، يسَّر هللا عليه يف الدم 
 . العبد يف عون أخيه...(

هذا احلديث عظيم جامع ألنواٍع ِمن العلوم والقواعد واآلداب، فيه فضل قضاء حوائج املسلمني ونفعهم ي ا قال ابن دقيق العيد: 
 لك .شارة ي صلحة أو نصيحة أو غري ذأو معاونة أو إيتيسَّر ِمن ِعْلم أو مال 

 . يف احلديث حضٌّ على التَّعاون وحسن التَّعاشر واأللفة: وقال ابن حجر 
) مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر  وقال 

 واحلمى ( متفق عليه .
 ) يد هللا مع اجلماعة ( . وقال 

يف الغزو أو قله طعام عياهلم باملدينة مجعوا ما  « إنه األشعريهني إذا أرملوا )  قال: قال رسول اّلله   عن أيب موسى األشعريه و 
 م ( متفق عليه .كان عندهم يف ثوب واحد مثه اقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسهويهة. فهم مينه وأنا منه

( اشفعوا فلتؤجروا وليقض اّلله على لسان رسوله ما شاء)كان إذا أتاه السهائل أو صاحب احلاجة، قال:    إنه النهيبه ) قالوعنه . 
 متفق عليه .

 اد والتناصر ، حىته يصبح ذلك خلقا  لألمهة.:  قال ابن عاشور  وفائدة التعاون تيسري العمل ، وتوفري املصاحل ، وإظهار االحته
 ى الرب والتقوى :فوائد التعاون عل 

 االستجابة ألمر هللا تعاىل . أواًل :
 : مثرة من مثرات اإلميان .ثانياً 

 نيل حمبة هللا . ثالثاً :
 : نيل تأييد هللا ، ألن هللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه .رابعاً 

 يسهل العمل وييسره . خامساً :
 س .بني الناواحملبة  سبب من أهم أسباب األلفة :سادساً 
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 د .كبرية اليت ال يقدر عليها األفراإمكان إجناز األعمال ال سابعاً :
 . دليل حبِه اخلري لآلخرينثامنا  : 

 .د القلوب الضعيفة ويزيل أسباب احلسينزع احلقد من تاسعا  : 
 مث والعدوان .أي : ال يُعن بعضكم بعضا  على اإل( َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن ) 

 اإلمث : املراد به هنا املعاصي املتعلقة حبق هللا تعاىل ، والعدوان : التعدي على الناس يف دمائهم أو أمواهلم أو أعراضهم .
واخلالصة : أن يف األمر بالتعاون على الرب والتقوى حثا  على فعل خصال اخلري ، ويف النهي عن اإلمث والعدوان حتذيرا  من فعل  -

 خصال الشر . مجيع
 وال حيل للرجل أن يكون عونا على ظلم فإن التعاون نوعان : ابن تيمية :ل قا 

األول : تعاون على الرب والتقوى من اجلهاد وإقامة احلدود واستيفاء احلقوق وإعطاء املستحقني فهذا مما أمر هللا به ورسوله ومن 
لى األعيان أو على الكفاية متومها أنه متورع وما أكثر ما يشتبه أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا ع

 اجلنب والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك
والثاين : تعاون على اإلمث والعدوان كاإلعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من ال يستحق الضرب وحنو ذلك 

 فهذا الذي حرمه هلل ورسوله
 بفعل أوامره واجتناب نواهيه . ( ات َُّقوْا اّلل َ ) و 

 وقد جاءت آيات كثرية تأمر بتقوى هللا :
 ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ قال تعاىل )

َنا الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب وقال تعاىل )  ( .ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم أَِن اتَـُّقوا اّللََّ َوَلَقْد َوصَّيـْ
 ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ وقال تعاىل )
 ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َوُقوُلوا قـَْوال  َسِديدا  وقال تعاىل )
 ( . ا تـَْعَمُلونَ يـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت لَِغٍد َواتَـُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ َخِبرٌي ي َِ يَا أَ وقال تعاىل )

 ألمته . فالتقوى هي وصية هللا جلميع خلقه ، ووصية رسوله 
 ى هللا ، وي ن معه من املسلمني خريا  .إذا بعث أمريا  على سرية أوصاه يف خاصة نفسه بتقو  كان 

 يف حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى هللا وبالسمع والطاعة ألئمتهم . وملا خطب رسول هللا 
 وملا وعظ الناس كأهنا موعظة مودع قال : أوصيكم بتقوى هللا .

 وقال ملعاذ : اتق هللا حيثما كنت .
( حيث يراه الناس وحيث والعلن ومراقبته سبحانه لقوله )اتق هللا حيثما كنت  يف السراحلديث دليل على وجوب تقوى هللايف هذا 

 ال يرونه .
ودخول اجلنان، هبا ينال العبد كرمي األجر  إن تقوى هللا يف الغيب، وخشيته يف السر، دليل كمال اإلميان، وسبب حصول الغفران،

 . وكبريه

 مي ( .ي َْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرِ  َع الذهِْكَر َوَخِشَي الرَّمْحَن بِاْلَغْيِب فـََبشِهْرهُ تُنِذُر َمِن اتَـّبَ قال تعاىل ) إمنا  
  ( .رَبَـُّهم بِاْلَغْيِب هَلُم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبري الَِّذيَن خَيَْشْونَ إن  وقال تعاىل )
. ممِنيبٍ  َمْن َخِشَي الرَّمْحَن بِاْلَغْيِب َوَجاء ِبَقْلبٍ  .ِلُكلِه أَوَّاٍب َحِفيظٍ  ا َما ُتوَعُدونَ َهذَ  .َر بَِعيدٍ َوأُْزلَِفِت اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيْـ وقال تعاىل )
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 ( .دَيَشاُؤوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِي هَلُم مَّا .اَلٍم َذِلَك يـَْوُم اخْلُُلودِ اْدُخُلوَها ِبسَ 
 ( .لشهادةألك خشيتك يف الغيب واأسيقول يف دعائه  ) وكان النيب 

 ) ثالث منجيات ، وذكر منها : خشية هللا يف السر والعلن ( . وخشية هللا يف الغيب والشهادة من املنجيات ، كما قال 
 .وقال الشافعي : أعز ثالثة : اجلود من قلة ، والورع يف خلوة ، وكلمة احلق عند من يرجى أو خياف 

 ومن فضائلها :
 . : أهنا سبب لتيسري األمور أوالً 

 ( . َمن يـَتَِّق اّللََّ اَ َْعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرا  قال تعاىل ) وَ 
 : أهنا سبب إلكرام هللا . ثانياً 

 (.  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللَِّ أَتْـَقاُكمْ قال تعاىل ) 
 : العاقبة ألهل التقوى . ثالثاً 

 ( . َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل ) 
 أهنا سبب يف دخول اجلنة .:  رابعاً 

 ( . َوأُْزلَِفِت اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل ) 
 ( . َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِهُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ وقال تعاىل )

 : أهنا سبب لتكفري السيئات . خامساً 
 ( .َوَمن يـَتَِّق اّللََّ ُيَكفِهْر َعْنُه َسيِهَئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجرا  )قال تعاىل 

 : أهنا سبب حلصول البشرى هلم . سادساً 
نـَْياقال تعاىل  )ا  ( .لَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يـَتـَُّقوَن هَلُُم اْلُبْشَرى يف احْلَياِة الدم

 : أهنا سبب للفوز واهلداية . سابعاً 
 ( . َوَمن يُِطِع اّللََّ َوَرُسولَُه َوخَيَْش اّللََّ َويـَتـَّْقِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ ) عاىل قال ت
 : أهنا سبب للنجاة يوم القيامة . ثامناً 

 ( .مُثَّ نـَُنجِهي الَِّذيَن اتَـَّقوا وَّنََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيها  قال تعاىل  )
 ح الربكات من السماء واألرض .: أهنا سبب لتفتي تاسعاً 

 ( .َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَـَّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مِهَن السََّماِء َواأَلْرضِ قال تعاىل  )
 : أهنا سبب للخروج من املأزق . عاشراً 

 ( .ْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسبُ َمن يـَتَِّق اّللََّ اَ َْعل لَُّه خَمَْرجا  َويـَْرزُ قال تعاىل  )وَ 
 : أهنا سبب حملبة هللا . اْلادي عشر

 ( . ِإنَّ اّللَه حيُِبم اْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل )

 : أهنا سبب لالهتداء بالقرآن . الثاين عشر 
 ( . َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهدى  لِْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل )

 ال معية هللا .: بالتقوى تن الثالث عشر
 ( . َواتَـُّقوا اّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل )
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 : أهنا خري زاد . الرابع عشر
َر الزَّاِد التـَّْقَوىقال تعاىل )  ( . َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ

 : أهنا من أسباب نيل األجر العظيم . اخلامس عشر
ُهْم َواتَـَّقْوا َأْجٌر َعِظيمٌ لِلَِّذيَن أَ قال تعاىل )  ( . ْحَسُنوا ِمنـْ

 : أن اآلخرة خري من الدنيا للمتقني . السادس عشر
ٌر ِلَمِن اتَـَّقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتيال  قال تعاىل ) و   ( . اآْلِخرَُة َخيـْ
 : أهنا سبب لقبول األعمال . السابع عشر

َا يـَتَـَقبَُّل اّللَُّ قال تعاىل )  ( . ِمَن اْلُمتَِّقنيَ قَاَل ِإمنَّ
 أن لباس التقوى خري لباس . الثامن عشر :

رٌ قال تعاىل )  ( . َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ
 : أهنا من أسباب الرمحة . التاسع عشر
 ( . الَِّذيَن ُهْم ِبآياتَِنا يـُْؤِمُنونَ َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُـَها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة وَ قال تعاىل )
 : أهنا من أسباب والية هللا .العشرون 

 ( . الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ  . َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اّللَِّ ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُونَ قال تعاىل )
 ( . َواّللَُّ َويلم اْلُمتَِّقنيَ وقال تعاىل )

 . قال احلسن : ما زالت التقوى باملتقني حىت تركوا كثريا  من احلالل خمافة احلرام 
 وقال الثوري : إمنا مسوا متقني ، ألهنم اتقوا ما ال يُتقى .

  قاية من عذاب هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .و التقوى مأخوذة من الوقاية ، وهي : أن ا عل اإلنسان لنفسة و 
 تعاريف ، وقد جاء يف معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة حتت خذا املعىن .وهذا من أمجع ال

 قال علي : التقوى: اخلوف من اجلليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضى بالقليل ، واالستعداد ليوم الرحيل .
 وقال ابن مسعود : حقيقة تقوى هللا : أن يطاع فال يعصى ، ويذكر فال ينسى ، ويشكر فال يكفر .

وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ، ترجو ثواب هللا ، وأن ترتك معصية هللا على نور من هللا ، 
 ختاف عقاب هللا .

 : وهذا من أحسن ما قيل يف حد التقوى .قال ابن القيم 
؟ وك؟ قال: نعم، قال : فما عملتذا ش : هل أخـذت طريقا  اخلطاب سأل أيب بن كعب عن التقوى؟ فقالوروي أن عمر بن 

 قال : تشمرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى .
 قال ابن املعتز :

 وكبيــرها  فهو التقى خل الذنوب صغريها
 ارض الشوك حيذر مايرى كن مثل ماش فـوق 

 ال من احلصىإن اجلب           ال حتقرن صغـرية 
 مراتب التقوى :  قال ابن القيم : 

 ث مراتب :التقوى ثال
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احلمية عن الفضول وما ال  ، والثالثة :محيهتها عن املكروهات  والثانية :محيهة القلب واجلوارح عن اآلثام واحملرمات ،  إحداها : 
 يعين .

 سروره وفرحه وهبجته .           فاألوىل تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه 
سأل عمر أبيا  عن التقوى ؟ فقال : هل أخـذت طريقا  ذا شوك ؟ قال : نعم ، قال : فما عملت فيه ؟ قال :  وقال القرطيب : 

 تشمرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى .
اتقوا ما املراد باملتقني من اتقوا هللا تبارك وتعاىل ، ففعلوا أوامـره واجتنبـوا نواهيـه ، وقال بعض العلماء : مسي املتقون بذلك : ألهنم 

 ال يتقى .
هذا وعيد وِتديد ملن مل يتق هللا ، بأن شديد العقاب ، أي : شديد املعاقبة ، وهي املؤاخذة على ( ِإنَّ اّلل َ َشِديُد اْلِعَقابِ )

 الذنب يف الدنيا واآلخرة ملن خالف أمره وعصاه .
 وا شيئا  من حمارمه إن هللا شديد العقاب ، ال يطيق أحد ، يعين اتقوا هللا وال تستحل املراد منه التهديد والوعيد:  رازيقال ال

 عقابه.
 
ُُ َواْلُمتَ َردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبعُ ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَُّم َوْلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغرْيِ اّللِ  ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلمَ )    ْوُقوَذ

ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتْستَ ْقِسُموْا بِاأَلْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَ ْوَم يَِئَس الَّ  ِذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفاَل ََتَْشْوُهْم ِإالَّ َما ذَكَّ
َر ُمَتَجاِن ٍٍ َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِت  َْمَصٍة َغي ْ ََ  َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ ِِ 

 ( .(  3) إلِ ِْثٍْ فَِإنَّ اّلل َ َغُفوٌر رَِّحيٌم 
 [ . 3] املائدة : 

--------- 
 ي هذه احملرمات من امليتة .تعاط خيرب تعاىل عباده خربا  متضمنا  النهي عن( ....  ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ )  
 : مث ذكر فيه استثناء أشياء تتلى عليكم ، فههنا  م (ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األنعا) اعلم أنه تعاىل قال يف أول السورة  قال الرازي

 م .ذكر هللا تعاىل تلك الصور املستثناة من ذلك العمو 
 ِإالَّ َما يتلى ) شروع يف بيان احملرمات اليت أشري إليها بقوله سبحانه  (مليتة ُحرهَمْت َعَلْيُكُم اقوله تعاىل )  : يوقال اآللوس

 .( َعَلْيُكْم 
 ما مات من احليوان حْتَف أنفه من غري ذكاة وال اصطياد .: وهي  ( اْلَمْيَتةُ ) 
 احلكمة من حترميها : ملا فيها من الدم احملتقن ، فهو ضار للدين والبدن فلهذا حرمها هللا . -
 يستثىن من ذلك : اجلراد والسمك . -

 ( قال ابن عباس : صيده طريه وما أخذ حيا  ، وطعامه ما أخذ ميتا  .ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمهُ لقوله تعاىل )
 يف البحر ) هو الطهور ماؤه احلل ميتته ( رواه أبو داود . وقال 
 مليتتان فاجلراد والسمك ، والدمان : الطحال والكبد ( رواه أمحد .) أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما ا وقال 

ُقل الَّ َأِجُد يف َما أُْوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّما  َعَلى أي : وحرم عليكم الدم ، والدم هنا مطلق لكنه قيد باملسفوح لقوله تعاىل )( َواْلدَُّم ) 
 ... ( . َدما  مَّْسُفوحا   طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتة  أَوْ 

: الذي  والدم املسفوح : هو الذي خيرج من البهيمة عند الذكاة أو بفصد العرق ، أو من الصيد عند ضربه بسهم وحنوه ، أي
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 .ق والقلب والكلى وما خالط اللحم رو ــ، دون ما بقي يف العفوحا  ألنه ينسكب وينصبــ، مسي مسخيرج من البهيمة وهي حية
 أي : وحرهم عليك حلم اخلنزير ، قال ابن كثري : يعين إنسيه ووحشيه واللحم ومجيع أجزائه حىت الشحم .( ُم اخْلِْنزِيِر َوْلَْ )
 ه .وكل شيء منه حرام وإمنا خصه اللحم ألنه اللحم من أعظم منافع : قال الثعليب 
 ال خالف يف حترمي خنزير الرب . قال القرطيب : 

 آيات :دة  حترميه يف عوقد ذكر هللا
َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوحلََْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغرْيِ اّللَِّ  ) فقال تعاىل كما يف سورة البقرة  ( . ِإمنَّ
ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتة  أَْو َدما  َمْسُفوحا  أَْو حلََْم  ُقْل ال َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّما  َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمهُ وقال تعاىل يف سورة األنعام )

 ( . ِخْنزِيرٍ 
 هو حرام حلمه وشحمه ومجيع أجزائه، و وهو حيوان مسج والعني تكرهه، له نابان كنايب الفيل، ورأسه كرأس اجلاموس. 
 : احلكمة من حترميه 

، ويقال : من أسباب الدودة الوحيدة القاتلة، وأكل حلمه والنجاساتأشهى غذائه القاذورات  ، وألنيدان يف حلم اخلنزيركثرة الد
 إن له تأثريا  سيئا  يف العفة والغرية .

أي : ما ذبح فذكر عليه اسم غري هللا ، ألن هللا أوجب أن تذبح مجيع خملوقاته على امسه العظيم ، ( َوَما ُأِهلَّ ِلَغرْيِ اّللِ  بِِه )  
وت أو وثن أو غري ذلك من سائر املخلوقات فإهنا حرام ــــــكر عليها اسم غريه من صنم أو طاغفمىت ُعدَل هبا عن ذلك وذ 

 باإلمجاع .
 ومسي إهالال  ألن الذابح يسمي مقصوده عند الذبح ويرفع صوته بذلك . -
، بأن تتخبل يف وثاقها فتموت به ،  ما قصدا  أو اتفاقا  خنقة ، وهي اليت متوت باخلنق ، إأي : وحرمت عليكم امل( َواْلُمْنَخِنَقُة ) 

 فهي حرام .
 ( ُُ  وهي اليت تضرب بشيء ثقيل غري حمدد حىت متوت .( َواْلَمْوُقوَذ
 وهي اليت تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك ، فال حتل .( َواْلُمتَ َردِ يَُة ) 
 ح غريها هلا ، فهي حرام .وهي اليت متوت بسبب نط (َوالنَِّطيَحُة ) 
 لنطيحة فعيلة ي عىن مفعولة ، أي : منطوحة .وا
أي : ما عدا عليها أسد أو فهد أو منر أو ذئب أو كلب ، فأكل بعضها فماتت بذلك ، فهي حرام ، وإن   (َوَما َأَكَل السَُّبُع ) 

 . كان قد سال منها الدماء ولو من مذحبها فال حتل باإلمجاع . قاله ابن كثري
  ان أهل اجلاهلية إذا جرح السبع شيئا  فقتله وأكل بعضه أكلوا ما بقي ، فحرمه هللا تعاىل.:قال قتادة : كقال الفخر 

 ويف اآلية حمذوف تقديره : وما أكل منه السبع ألن ما أكله السبع فقد نفد وال حكم له ، وإمنا احلكم للباقي.
اليت انعقد سبب موِتا فذكيتموه ذكاة شرعية فهو حالل ، وعلى  ( أي : إال ما أدركتموه حيا  من هذه املذكوراتِإالَّ َما ذَكَّْيُتْم ) 

 هذا مجهور العلماء .
 معناه : إال ما طهرمتوه بالذبح الذي جعله هللا طهورا  . قال الطربي : 
 : وهو راجع نصب على االستثناء املتصل، عند اجلمهور من العلماء والفقهاء.  (ِإالَّ َما ذَكَّْيُتْم قوله تعاىل )  قال القرطيب

تقدم  إىل ما فا  ن حق االستثناء أن يكون مصرو ة حياة، فإن الذكاة عاملة فيه، ألعلى كل ما أدرك ذكاته من املذكورات وفي
 إال بدليل ا ب التسليم له. ا  من الكالم، وال ا عل منقطع
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  من املذكورات يف اآلية .وقال بعض العلماء : إن االستثناء منقطع ، فاملعىن : إال ما ذكيتم مما أحللته لكم ، ال
 ف الذكاة :يتعر  -

 لغة : متام الشيء ، ومنه الذكاء يف الفهم إذا كان تام العقل .
 وشرعا  : ذبح أو حنر احليوان املأكول الربي بقطـع حلقـومه ومريئه أو عقر ممتنع .

 وان املباح .يوالذكاة شرط حلل احل -
 كول اللحـم غري السمك واجلراد إال بذكاة .أمجع العلماء على أنه ال حيل احليوان املأ

ما  لقوله تعاىل ) حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري هللا واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال
 ذكيتم ( فاشرتط هللا الذكاة .

 مه فقد طيب ، ألنه يسارع إليه التجفف .واحلكمة منها : تطييب احليوان املذكي ، فاحليوان إذا أسيل د
وامليتة إمنا حرمت الحتقان الرطوبات والفضالت والدم اخلبيث فيها ، والذكاة ملا كانت تزيل ذلك الدم والفضالت كانت سبب 

 احلل .
 وقد تقدم .إال السمك واجلراد وكذا حيوانات البحر ال حتتاج إىل ذكاة ، ألنه ميتته حالل ،  -
 شروط الذكا: ُ 

 أن يكون املذكي مسلما  أو كتابيا  . أواًل :
 أما املسلم فظاهر .

 ولو امرأة أو أعمى حتل تذكيتهـم .
 عن ذلك ، فأمر بقتلها ( رواه البخاري . عن كعب بن مالك ) أن امرأة ذحبت شاة حبجر فسئل النيب 

فقال :   منها فأدركتها فذحبتها حبجر فسئل النيب ويف رواية ) أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما  بسلع فأصيبت شاة 
 كلوها ( متفق عليه .

 قال الشيخ ابن عثيمني يف فوائد هذا احلديث :
 إحداها : إباحة ذبيحة املرأة .
 الثانية : إباحة ذبيحة األمة .

 مل يستفصل . الثالثة : إباحة ذبيحة احلائض ألن النيب 
 الرابعة : إباحة الذبح باحلجر .

 امسة : إباحة ذبح ما خيف عليه املوت .اخل
 السادسة : حل ما يذحبه غري مالكه بغري إذنه .

 السابعة : إباحة ذحبه لغري مالكه عند اخلوف عليه .
 وأما الكتايب :

 ) وهو اليهودي والنصراين ( فتحل بالكتاب والسنة واإلمجاع .
 لكتاب حل لكم ( .قال تعاىل ) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا ا

 قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم .
 بشاة مسمومة فأكل منها ( رواه أمحد . وعن أنس . ) أن امرأة يهودية أتت رسول هللا 
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 إىل خرب وشعري وإهالة سنخة فأجابه ( رواه أمحد . وعنه أيضا  ) أن يهوديا  دعا رسول هللا 
 .ت رائحته الشحم املذاب إذا تغري  [اإلهالة السنخة  ]

 قال شيخ اإلسالم : ومن املعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع .
 والعلماين والرافضي وغريهم من املشركني .اجملوسي والوثين واملرتـد فغري الكتايب ال حتل ذبيحته : ك -
 أو أن املعترب هو بنفسه ؟ الصحيح أن ذلك ليس اختلف العلماء : هل يشرتط حلل ما ذكاه الكتايب أن يكون أبواه مؤمنني -

بشرط وأن املعترب هو بنفسه ، فإذا كان كتابيا  حل ما ذكاه وإن كان أبواه أحدمها من غري أهل الكتاب ، كأن يكونا من الوثنيني 
 أو اجملوس .

وال أعلم يف ذلك بينهم  ن الصحابة وهذا مذهب املالكية واحلنفية ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وهذا القول هو الثابت ع
 نزاعا  ( .

 أن يكون عاقال  .:الشرط الثاين 
 وهذا قول مجاهري العلماء .

، فيصري ذحبه كما لو وقعت احلديدة بنفسها على ألن الذكاة يعترب هلا قصد كالعبادة  ، ومن ال عقل له ال يصح منه القصد 
 حلق الشاة فذحبتها .

 ران أو الطفل غري املميز لعدم إمكان القصد منهم .كن والسفال تصح تذكية اجملنو  -
 وأن يكون حمدهد ، وأن ينهر الدم . : الشرط الثالث

) إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا  شداد بن أوس . قال : قال حلديث أيب يعلى 
 ولريح ذبيحته ( رواه مسلم .ذحبتم فأحسنوا الذحبة ، وليحده أحدكم شفرته ، 

 وألن الذبح بغري احملدد فيه إيالم للبهيمة ، خبالف احملدد ففيه إراحة هلا وتعجيل بزهوق النفس .
 فكل ما أهنر الدم فإن التذكية به صحيحة جمزئـة كاحلديد واحلجـر واخلشب
 أو بالصدم أو بضرب الرأس وحنوه حىت متوت . فإن ذحبها بغري حمدد مل حتل : مثل أن يقتلها باخلنق أو بالصعق الكهربائي

 أن ينِهر الدم .:  الشرط الرابع
) ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل ، ليس السن والظفر ، أما السن فعظم  حلديث رافع بن خديج . قال : قال رسول هللا 

 وأما الظفر فمدى احلبشة ( متفق عليه .
 لتذكية هبما .يستثىن السن والظفر فال ا وز ا -

 ليس السن والظفر ، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة ( متفق عليه .للحديث السابق )
لظاهر حديث رافع بن خديج السابق ، وهذا ني من آدمي أو غريه لال فرق يف السن والظفر أن يكونا متصلني أو منفص  - 

 مذهب مجهور العلماء .
، رم الذكاة هبما إذا كانا متصلني، وأجابوا عن حديث رافع السابق، وإمنا حتلسن والظفر املنفصلنيز الذكاة باوقالت احلنفية : جتو 

 ، ألن احلبشة إمنا كانت تفعل إلظهار اجلالدة وذلك بالقائم ال باملنزوع .لذبح بالسن القائم والظفر القائمبأن املراد به النهي عن ا
 لتذكية بالسن والظفر مطلقا  لعموم احلديث .والصحيح مذهب مجهور العلماء وهو عدم صحة ا

 قال يف املغىن ردا  عليهم : ولنا عموم حديث رافع ، وألن مامل جتز الذكاة به متصال  مل جتز به منفصال  .
  واألقرب عندي أن األصل يف ذلك أن احلبشة كانوا يذحبون بأظافرهم فنهى الشارع قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا :
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لك ألنه يقتضي خمالفة الفطرة من وجهني : أحدمها : أنه يستلزم توفري األظافر ليذبح هبا وهذا خمالف للفطرة اليت هي عن ذ
 .تقليم األظافر ، الثاين : أن يف القتل بالظــفر مشاهبة لسباع البهائم والطيور اليت فضلنا عليها وهنينا عن التشبه هبا 

 ء .يواملر أن يقطَع احللقوم :  الشرط اخلامس
 يف رقبة احليوان أربعة عروق :

 احللقوم : وهو جمرى النفس خروجا  ودخوال  .
 ء : وهو جمرى الطعام والشراب .ياملر 

 ء .يوالودجان : ومها عرقان غليظان حميطان باحللقوم واملر 
 إذا قطع هذه األشياء األربعة حلت املذكاة بإمجاع العلماء .

 أم ال ؟ ئألربعة هل ا ز مث اختلفوا إذا قطع بعض هذه ا
 فال يكفي قطع بعضها فقط . ال بد من قطع األربعة ، القول األول :

 واختاره ابن املنذر .
 .ال بد من قطع ثالثة بدون تعيني  القول الثاين :

 ) وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ( .وهذا مذهب أيب حنيفة 
 وهي : احللقوم والودجان . القول الثالث : أنه ال بد من قطع ثالثة معينة

 وهذا مذهب مالك .
 ء واحللقوم .يالقول الرابع : أنه البد من قطع اثنني معينني ومها : املر 

 وهذا مذهب احلنابلة .
 ( ومل حيدد ، فلذلك اختلفوا . .قال ) ما أهنر الدم .. وسبب اخلالف أن النيب 

 هللا أعلم . والراجح :
 م هللا عليه .أن يُذكر اس:  الشرط السادس

 وقد اختلف العلماء يف حكم التسمية على الذبيحة على ثالثة أقوال :
 القول األول : أهنا شرط ال تسقط مطلقا  ، حىت لو تركها نسيانا  أو جاهال  فال حتل .

حلل بذكر اسم هللا عليه وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقال : وهذا أظهر األقوال ، فإن الكتاب والسنة قد علقا ا
 يف غري موضع .

 واستدلوا :
، األكل مما مل يذكر اسم هللا عليه، ففيه النهي عن ( قالوا : وهذا عامَوال تَْأُكُلوا ممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اّللَِّ َعَلْيِه َوِإنَُّه لَِفْسقٌ بقوله تعاىل )

 وتسميته فسقا  .
 ) ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل ( متفق عليه . وحبديث رافع بن خديج . قال : قال 

فقرن بني إهنار الدم وذكر اسم هللا على الذبيحة يف شرط احلل ، فكما أنه لو مل ينهر الدم ناسيا  أو جاهال  مل حتل الذبيحة ، 
 ينهما إال بدليل .يف مجلة واحدة ، فال ميكن التفريق ب فكذلك إذا مل يسم ، ألهنما شرطان قرن بينهما النيب 

 القول الثاين : أهنا واجبة يف حالة الذكر دون حال النسيان .
 وهذا قول احلنفية واملالكية واملشهور يف مذهب احلنابلة .
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 ) إن هللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( رواه ابن ماجه . لقوله 
 القول الثالث : أهنا سنة مطلقا  .

 لشافعي .وهذا مذهب ا
 واستدلوا حبديث ) ذبيحة املسلم حالل وإن مل يذكر اسم هللا ( وهو حديث ضعيف .

 والصحيح األول وأهنا ال تسقط مطلقا  .
 يشرتط أن يكون بلفظ : بسم هللا . -

 فلو قال : بسم الرمحن أو باسم رب العاملني :
 فقيل : ال ا زئ ، وهذا قول الشافعية واحلنابلة .

 تسمية ينصرف إىل : بسم هللا .ألن إطالق ال
 وقيل : ا زئ ، وهذا مذهب احلنفية واملالكية .

 قالوا : املراد بالتسمية ذكر هللا من حيث هو ، ال خصوص : بسم هللا ، وهذا الراجح .
 غريها أعاد  : ويعترب أن تكون التسمية على ما أراد ذحبه ، فلو مسى على شاة مث تركها إىل قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 التسمية ، وأما تغيري اآللة فال يضر ، فلو مسى وبيده سكني مث ألقاها وذبح بغريها فال بأس ( .
 لو مسى على صيد فأصاب غريه حل ، مثال : أرسل كلبه على أرنب ، مث إن الكلب صاد غزاال  فإنه حيل .، أما يف الصيد  -

 لة ، والتسمية يف باب الذكاة تقع على عني املذبوح .والفرق : إن التسمية يف باب الصيد تقع على اآل
، ألنه ال يتحقق معىن ذكر اسم هللا تعاىل على الذبيحة إال إذا كان وقت الذبح، ية : وقتها عند اجلميع وقت الذبحوقت التسم -

 ميكن التحرز منه . وا وز تقدميها عليه بزمن يسري ال
 حرم عليكم الذي ذبح على هذه النصب .أي : و ( َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب ) 
 ِتم من األصنام واألوثان .والنصب : حجارة كانوا يذحبون عليها وتصب عليها دماء الذبائح تقربا  ملعبودا -

كان أهل   360صنام اليت تنصب وتعبد من دون هللا من احلجارة وغريها ومنها أنصاب حول البيت وقيل : املراد بالنصب : األ
 عبدوهنا ويعظموهنا ويذحبون هلا . واألول أرجح وأن املعىن : ما ذبح عليها .اجلاهلية ي

قال ابن كثري بعدما ذكر قول بعض السلف إن املراد بالنصب : حجارة كانوا يذحبون عليها قال : وكذا ذكره غري واحد ، فنهى 
النصب ، حىت ولو كان يذكر عليها اسم هللا ، هللا املؤمنني عن هذا الصنيع ، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح اليت فعلت عند 

 فالذبح للنصب من الشرك الذي حرمه هللا ورسوله ، وينبغي أن حيمل على هذا ألنه قد تقدم حترمي ما أهل لغري هللا .
 أي : وحرم عليكم االستقسام باألزالم .( َوَأن َتْستَ ْقِسُموْا بِاأَلْزاَلِم ) 

 قسَم لكم أو مل يقسم باألزالم . قال الطربي : وأن تطلبوا علم ما
 واالستقسام : طلب القْسم ، أي : طلب معرفة ما قسم له مما مل يقسم ، وطلب خري األمرين . -
قداح ثالثة مكتوب على أحدها ) افعل ( وعلى الثاين ) ال تفعل ( والثالث خال من زالم مجع زمََل ، وهي عبارة عن أواأل -

سفرا  أو غزوا  أو جتارة أو زواجا  ومل يتبني له وجه الصواب أجاهلا أو وضعها يف كيس وحنوه مث أخرج الكتابة ، فإذا أراد أحدهم 
 منها واحدا  فإذا خرج الذي عليه ) افعل ( مضى لشأنه ، وإذا خرج املكتوب عليه ) ال تفعل ( أحجم ومل ميض لشيء .

 يف اآلية قوالن : : رازيقال ال 
د سفرا  أو غزوا  أو جتارة أو نكاحا  أو أمرا  آخر من معاظم األمور ضرب بالقداح ، وكانوا قد كتبوا كان أحدهم إذا أرا  األول :
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على بعضها : أمرين ريب ، وعلى بعضها : هناين ريب ، وتركوا بعضها خاليا  عن الكتابة ، فإن خرج األمر أقدم على الفعل ، وإن 
ة أخرى ، فمعىن االستقسام باألزالم طلب معرفة اخلري والشر بواسطة ضرب خرج النهي أمسك ، وإن خرج الغفل أعاد العمل مر 

 القداح.
قال املؤرخ وكثري من أهل اللغة : االستقسام هنا هو امليسر املنهى عنه ، واألزالم قداح امليسر ، والقول األول اختيار  الثاين :
 ر .اجلمهو 

  .راد بالفسق اخلروج عن طاعة هللاامل (َذِلُكْم ِفْسٌق ) 
 ي: تعاطيه فسق وغي وضالل وجهالة وشرك، وقد أمر هللا املؤمنني إذا ترددوا يف أمورهم أن يستخريوه بأن أ: كثري   قال ابن

رسول ) كان عن جابر بن عبد هللا قال:  محد والبخاريكما رواه اإلمام أ،   اخليَـَرة يف األمر الذي يريدونهيعبدوه، مث يسألوه 
إذا َهمَّ أحدُُكم باألْمِر فلريكع ركعتني من غري الفريضة، مث : ارة  كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقوليعلمنا  االستخ هللا 

أَْعَلم، ليقل: اللهم إين أْسَتِخريَك بعلمَك، وأْستَـْقِدُرك بقدرتَك، وأسأُلَك من َفْضلك العظيم؛ فإنك تـَْقِدر وال أْقِدر، وتـَْعَلُم وال 
خري ا يل يف ِدييِن وَمعاشي وعاِقبة أمري، فاقُدْرُه يل -ويسميه بامسه-لهم إن كنَت تعلم  هذا األمر وأنت َعالم الغيوب، ال

، واْقُدرْ  اللهم إن كنَت تـَْعَلْمُه شرا يلوَيسِهره يل  وبارك يل فيه،  يل  يف ديين وَمعاشي وعاقبة أمري، فاْصرِْفيِن عنه، واصرفه عينِه
 ( لفظ أمحد .ه اخلري حيث كان، مث َرضِهين ب

 أي : من زواله وانقضائه . (اْليَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم ) 
 فيه قوالن :(  يَِئَس الذين َكَفُروْا ِمن ِديِنُكمْ  اليوم تعاىل )قوله رازي : قال ال 

 يئسوا من أن حتللوا هذه اخلبائث بعد أن جعلها هللا حمرمة. األول :
الء هذا الدين على كل األديان ، وهو قوله ــــــمن أن يغلبوكم على دينكم ، وذلك ألنه تعاىل كان قد وعد بإعيئسوا  والثاين :

فحقق تلك النصرة وأزال اخلوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبني بعد أن كانوا غالبني ، ومقهورين (  لُِيْظِهرَُه َعَلى الدين ُكلههِ ) تعاىل 
 ا القول أوىل. انوا قاهرين ، وهذبعد أن ك

أي: ال ختافوا منهم يف خمالفتكم إياهم واخشوين، أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم هبم، وأشف  (َفاَل ََتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن ) 
 صدوركم منهم، وأجعلكم فوقهم يف الدنيا واآلخرة.

هذه أكرب نعم هللا ، عز وجل، على هذه  (َرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِت وَ ) 
األمة حيث أكمل تعاىل هلم دينهم ، فال حيتاجون إىل دين غريه، وال إىل نيب غري نبيهم، صلوات هللا وسالمه عليه؛ وهلذا جعله 

ال حرام إال ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل شيء أخرب هللا خاُّت األنبياء، وبعثه إىل اإلنس واجلن، فال حالل إال ما أحله، و 
 يف األخبار، وعدال   ا  صدقأي:   (رَبِهَك ِصْدق ا َوَعْدال   َومَتَّْت َكِلَمتُ  ) به فهو حق وصدق ال كذب فيه وال ُخْلف، كما قال تعاىل

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت  )وهلذا قال ، يف األوامر والنواهي، فلما أكمل  الدين هلم متت النعمة عليهم 
وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل  فإنه الدين الذي رضيه هللا وأحبهأي: فارضوه أنتم ألنفسكم، ( َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِدين ا 

 به أشرف كتبه.
عمر بن اخلطاب فقال: يا أمري املؤمنني، إنكم تقرءون آية يف كتابكم، لو جاء رجل من اليهود إىل )  عن طارق بن شهاب قال

ْم ــــــــْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيكُ ـــْوَم َأْكمَ ـــــــــاْليَ  ) علينا معشر اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال قوله
، نزلت  والساعة اليت نزلت فيها على رسول هللا  علم اليوم الذي نزلت على رسول هللا أل فقال عمر: وهللا إين (نِْعَميِت 

 ( رواه البخاري . َعشية َعَرَفة يف يوم مجعة
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َر ُمَتَجاِن ٍٍ إلِ ِْثٍْ فَِإنَّ اّلل َ َغُفوٌر رَِّحيٌم )  َْمَصٍة َغي ْ ََ احملرمات اليت أي: فمن احتاج إىل تناول شيء من هذه ( َفَمِن اْضُطرَّ ِِ 
؛ ألنه تعاىل يعلم حاجة عبده املضطر، وافتقاره إىل  ذكرها تعاىل  لضرورة أجلأته إىل ذلك، فله تناول ذلك، وهللا غفور رحيم له

إن هللا حيب أن تؤتى )  ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له. ويف املسند وصحيح ابن حبَّان، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 
 لفظ ابن حبان. ( كره أن تؤتى َمْعِصيتهُرْخصته كما ي

 : يف هذه اآلية جواز األكل من امليتة عند الضرورة وهنا مباحث 
 تعريف الضرورة لغة وشرعا  : أواًل :

 قال ابن منظور : االضطرار االحتياج إىل الشيء وقد اضطره إليه أمر .
 ذلك ما يأيت :  وشرعا  : للضرورة تعاريف متقاربة يف املعىن عند الفقهاء ، ومن

 : إهنا بلوغه حدا  إن مل يتناول املمنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول احلرام . قيل

 : ومعىن الضرورة هاهنا خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه برتكه األكل ، واملعىن متقارب . وقيل
 بيان حد االضطرار الذي يبيح تناول احملرم :  ثانياً :

 يتبني من جمموع اآليات الواردة يف املوضوع ، وهي :حد االضطرار هنا 
 .( ) َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِْرُُّتْ ِإلَْيِه قوله تعاىل  

 فأطلق يف هذه اآلية اإلباحة بوجود الضرورة يف كل حال وجدت الضرورة فيها .
َر بَ قوله تعاىل    .( اٍغ َوال َعاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ) َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

 فقيد اإلباحة يف هذه اآلية بأن يكون املضطر غري باغ وال عاد لكنه مل يبني سبب االضطرار ومل يبني املراد بالباغي والعادي .
َر ُمَتَجاِنٍف إِلمثٍْ فَِإنَّ اّللََّ َغُفوٌر َرحِ قوله تعاىل   .( يمٌ ) َفَمِن اْضطُرَّ يف خَمَْمَصٍة َغيـْ

 فبني سبحانه سبب االضطرار وهو املخمصة .
وإذا  : ميكننا أن نقول : إن حد االضطرار املبيح لتناول احملرم هو أن خياف على نفسه التلف بسبب اجلوع ومل ا د ما يتغذى به 

 من احلالل ، بشرط أن يكون غري متجانف إلمث ، وهو الباغي والعادي .
 بالباغي والعادي على قولني : وقد اختلف العلماء يف املراد 

أن املراد بالباغي هو اخلروج على إمام املسلمني ، واإلمث الذي يتجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على  القول األول :
 املسلمني ، ويلحق بذلك كل سفر معصية هلل ، ألن يف ذلك إباحة على املعصية وذلك ال ا وز .

 : اخلارج على اإلمام ، والعادي : قاطع الطريق ، وكل مسافر سفر معصية . فعلى هذا القول :الباغي
أن املراد بالباغي : الذي يبغي احملرم من الطعام مع قدرته على احلالل ، والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج  القول الثاين :

 إليه .
اآلية فأكثر املفسرين قالوا: املراد بالباغي الذي يبغي احملرم من  : وأماوقالورجح هذا التفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، 

الطعام مع قدرته على احلالل، والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج إليه، وهذا التفسري هو الصواب، وهو قول أكثر 
 تاب والسنة عامة مطلقة.السلف...وليس يف الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره ال يأكل امليتة وال يقصر، بل نصوص الك

 ورجح هذا القول القرطيب واإلمام ابن جرير .
 بيان حكم تناول الطعام احملرم يف حال الضرورة . ثالثاً :

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
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 : ا ب على املضطر األكل من امليتة وحنوها . القول األول
 وجهني يف مذهب احلنابلة ، وأصح الوجهني عند الشافعية . وهذا قول احلنفية والصحيح من مذهب املالكية وأحد ال

 .( ) َوال تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم لقوله تعاىل  

وترك األكل مع إمكانه يف هذه احلال ؛ إلقاء بيده إىل التهلكة ، وألنه قادر على ( ) َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة ولقوله تعاىل 
 ا أحل هللا له فلزمه ، كما لو كان معه طعام حالل .إحياء نفسه ي 

 أنه ال يلزمه يف هذه احلال األكل من احملرم . القول الثاين :
 ألن له غرضا  يف تركه وهو أن يتجنب ما حرم عليه ، وألن إباحة األكل رخصة فال جتب عليه كسائر الرخص .

ال ، وهو اختـيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ، حيث قال : وا ب أنه ا ب عليه أن يأكل يف هذه احل القول األولوالراجح 
على املضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه ، فمن اضطر إىل امليتة أو املاء النجس فلم يشرب ومل يأكل حىت مات دخل 

 النار .
 بيان مقدار ما يباح للمضطر تناوله من احملرم . رابعاً :

 ه الرمق ويأمن معه املوت باإلمجاع ، وحيرم ما زاد على الشبع باإلمجاع .يباح له أكل ما يسد ب
 واخُتلف يف حكم الشبع على ثالثة أقوال :

 : ال يباح له الشبع . القول األول
 وهو قول أيب حنيفة وأحد الروايتني عن أمحد وأحد القولني للشافعي .

 وهو قول ابن املاجشون من املالكية .
 ة دلت على حترمي ما ذكر فيها ، واستثىن ما اضطر إليه ، فإذا اندفعت الضرورة مل حيل األكل كحال االبتداء .قالوا : ألن اآلي

وألنه بعد سد الرمق غري مضطر فلم حيل له األكل لآلية ، حيققه أن حاله بعد سد رمقه كحاله قبل أن يضطر ومث مل يبح له 
 األكل كذا هاهنا .

 ع .: أن له الشب القول الثاين
 وهذا قول مالك وأحد القولني يف مذهب الشافعي .

حلديث جابر بن مسرة )أن رجال  نزل احلرة فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته: اسلخها حىت نقدر شحمها وحلمها ونأكله، 
األمر بأكل   ، فسأله فقال : )هل عندك غىن يغنيك ؟( قال: ال، قال: فكلوها( فأطلق النيبفقال: حىت أسأل رسول هللا 

 ومل حيدد .
: التفصيل بني من خيشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع ، ومن ضرورته مرجوة الزوال فال حيل له إال سد الرمق ،  القول الثالث

ألن من ضرورته مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب وال يتمكن من البعد من امليتة خمافة الضرورة ، 
 ويفضي إىل ضعف بدنه ، وري ا أدى ذلك إىل تلفه خبالف من ليست ضرورته مستمرة فإنه يرجو الغىن عنها ي ا حيل له .

 وهذا احتمال يف مذهب احلنابلة ، ذكره صاحب املغين ، وقول يف مذهب الشافعي .
 الراجح . وهذا القول هو

 : هل ا وز للمضطر أن يتزود من الطعام احملرم ؟ خامساً 
 صحيح أنه ا وز له ذلك ، وهذا قول مالك ورواية عن أمحد وهو قول الشافعية .ال

 ألنه ال ضرر يف استصحاهبا وال يف إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ، وال يأكل منها إال عند ضرورته .
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 يتة بل يأكل طعام الغري .إذا وجد املضطر ميتة وطعام الغري حبيث ال قطع فيه وال أذى ، فإنه ال حيل له أكل املسادساً : 
كل احملرمات إذا اضطر إليها ، وزالت هبا الضرورة كانت مباحة ، قلنا ) وزالت هبا الضرورة ( احرتازا  مما ال تزول به   سابعًا :

ضطر إىل الضرورة ، كما إذا ما اضطر اإلنسان إىل أكل سم ، فال ا وز أن يأكل ، ألنه ال تزول هبا ضرورته ، بل ميوت به ، ولو ا
شرب مخر لعطش مل حيل له ، ألنه ال تزول به ضرورته ، ولذلك لو احتاج إىل شربه لدفع لقمة غص هبا حل له ، ألنه تزول به 

 ضرورته .
لو اضطر مليتة آدمي ، فاملشهور عند احلنابلة أنه ال ا وز أن يأكلها ، وقالت الشافعية : إنه ا وز أكلها عند الضرورة ، ثامنًا : 

 لصحيح .  ) الشيخ ابن عثيمني ( .وهو ا
 الفوائد :

 حترمي امليتة . -1
 حترمي ما ذكر من امليتات ، كالنطيحة واملرتدية .. اخل . -2
 حترمي الدم املسفوح . -3
 حترمي اخلنزير . -4
 حترمي الذبح لغري هللا . -5
 أن ما أدرك حيا  من هذه األشياء فإنه يكون حالال  . -6
 ام باألزالم .حترمي االستقس -7
 أن املشركني قد أيئسوا من تغيري الناس عن دينهم . -8
 حترمي خشية الكفار . -9

 بيان نعمة هللا على هذه األمة . -10
 شرف ذلك اليوم الذي أْكمل فيه الدين . -11
 كمال الدين .  -12
 خطر االبتداع يف الدين . -13
 لضرورة .رمحة هللا بعباده حيث أباح هلم احملرهم عند ا -14
 هـ ( . 1434/  8/  20) السبت /   إثبات هذين االمسني هلل تعاىل : ومها الغفور والرحيم . -15

 
َّا َعلََّمُكمُ َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َْلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوَما َعلَّْمُتم مِ َن اجْلََوارِِح ُمَكلِ ِبنَي تُ َعل ِ )  َّا  ُمونَ ُهنَّ ِِ اّللَُّ َفُكُلوْا ِِ

  ( . (4َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروْا اْسَم اّللَِّ َعَلْيِه َوات َُّقوْا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ َسرِيُع اْلَِْساِب )
 [ . 4] املائدة : 

----------- 
 عنهم ، أي : يسألك أصحابك يا حممد ما والسائل هم الصحابة رضي هللا اخلطاب للنيب (  َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َْلُمْ ) 

 الذي أحل هلم أكله .
أحل هللا لكم الطيبات ، وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غري ضرر بالبدن وال  أي : قل هلم يا حممد !( ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت  

اه الشارع  خل يف ذلك مجيع حيوانات الرب إال ما استثناري ، ودرب بالعقل ، فدخل يف ذلك مجيع احلبوب والثمار اليت يف القرى وال
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 كالسباع واخلبائث منها .
 فالطيبات كل حالل مباح من املطعومات . -
 : واعلم أن الطيب يف اللغة هو املستلذ ، واحلالل املأذون فيه يسمى أيضا  طيبا  تشبيها  ي ا هو مستلذ ، ألهنما  قال الرازي

فال ميكن أن يكون املراد بالطيبات هاهنا احمللالت ، وإال لصار تقدير اآلية : قل أحل لكم اجتمعا يف انتفاء املضرة ، 
احملللالت ، ومعلوم أن هذا ركيك ، فوجب محل الطيبات على املستلذ املشتهى ، فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ 

 ويشتهى.
( وقال تعاىل  َوحيُِلم هَلُُم الطَّيِهَباِت َوحُيَرهُِم َعَلْيِهُم اخْلََبآِئثَ له تعاىل )ودلت اآلية ي فهومها على حترمي اخلبائث كما صرح به يف قو  -
 ( . ُقل الَّ َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيِهبُ )

 لك .أي : وأحل لكم صيد ما علمتم من اجلوارح ، وهي من الكالب والفهود والصقور وأشباه ذ( َوَما َعلَّْمُتم مِ َن اجْلََوارِِح ) 
 ر والبزاة وغريها .واجلوارح مجع جارحة ، وهي الكواسب من السباع كالكالب والفهود والنمور ومن الطيور كالصقو  -
( العرب: فالن َجرح 5مسيت هذه احليوانات اليت يصطاد هبن: جوارح، من اجلرح، وهو: الكسب. كما تقول )قال ابن كثري : و  -

َوُهَو الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويـَْعَلُم  ): فالن ال جارح له، أي: ال كاسب له، وقال هللا تعاىلأهله خريا، أي: كسبهم خريا. ويقولون
 ) ابن كثري ( . أي: ما كسبتم من خري وشر. ( َما َجَرْحُتْم بِالنـََّهاِر 

 وقيل : ألهنا جترح الصيد بأنياهبا وأظفارها وخمالبها .
  للكالب االصطياد .أي : معلمني( ُمَكلِ ِبنَي ) 
مكلبني حُتمل على معنيني أحدمها : أهنا حال من الفاعل ، أي : وأنتم أصحاب كالب ، والثاين : حال من املفعول ، أي :  -

 يف حال كوهنا مكلبات للصيد .
كان معلم سائر اجلوارح   حال ، واملكلب : معلم الكالب لكيفية االصطياد ، واألخصه معلم الكالب وإن( ُمَكلهِبنَي قوله تعاىل ) 

مع أن التكليب هو التعليم ، لقصد  (َوَما َعلَّْمُتْم مهَن اجلوارح  )مثله ، ألن االصطياد بالكالب هو الغالب ، ومل يكتف بقوله 
 التأكيد ملا ال بده منه من التعليم.

 وقيل : إن السبع يسمى كلبا  فيدخل كل سبع يصاده به.
 الكالب.وقيل : إن هذه اآلية خاصة ب

وقد حكى ابن املنذر عن ابن عمر أنه قال : ما يصاد بالبزاة وغريها من الطري فما أدركت ذكاته فهو لك حالل ، وإال فال 
 تطعمه.

 ) فتح القدير ( .  قال ابن املنذر : وسئل أبو جعفر عن البازي هل حيله صيده؟ قال ال ، إال أن تدرك ذكاته.
 .وارح التعليم ويف هذا أنه يشرتط للصيد باجل -

 هلذه اآلية .
 ) إذا أرسلت كلبك املعلم ( متفق عليه . ولقوله 

 م :كيفية التعلي 
 سرتسل إذا أرسله صاحبه يف طلب الصيد .يأن  أواًل :

 إذا رأى الصيد ، وإمنا إذا أمره صاحبه . يعين ال يذهب بنفسه
 لطلب وقوفه وكفه عن العدو _ أو إلغراء اجلارح بزيادة العدو يف طلب الصيد [ .] وهذا يكون ألحد غرضني : يكون أن ينزجر إذا زجره  ثانياً :
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 أن ال يأكل من الصيد ، فإن أكل فليس ي علم . ثالثاً :
 . وبه قال أكثر العلماء قال النووي : 

ـل فإين أخاف أن ) إذا أرسلت كالبك املعلمة وذكرت اسم هللا فكل مما أمسكن عليك إال أن يأكل الكلب فال تأك لقوله 
 يكون إمنا أمسك على نفسه ( .

 وهذا مما مل ميسك علينا بل على نفسه .) َفُكُلوا ممَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا ( ولقوله تعاىل : 
 وأما تعليم الطري فإنه يكون بأمرين : -

 .أم ال على قولني وهللا أعلـم واختلف هل يشرتط أن ال يأكل  ،أن ينزجر إذا زجـر  -أن يسرتسل إذا أرسل 
 :اختلف العلماء هل ا وز االصطياد بالكلب األسود  -

 القول األول : َيوز االصطياد جبميع الكالب .
 .وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومجاهري العلماء قال النووي : 
 ) إذا أرسلت كلبك املعلم ( . لعموم حديث

 بالكلب األسود . القول الثاين : ال ا وز االصطياد
 . محد وإسحاق وبه قال احلسن البصري والنخعي وقتادة وأ :قال النووي 

 .أمر بقتله  ألنه شيطان كما يف احلديث وألن النيب 
 واألول أرجح .

 يشرتط حلل الصيد أن يرسل اآللة قاصدا  للصيد . -

 ن االستعمال ، وذلك فيهما : باإلرسال مع القصد .ألن الكلب أو البازي آلة ، والذبح ال حيصل ي جرد اآللة بل ال بد م
 إذا اسرتسل الكلب بنفسه فقتل صيدا  ، مل حيل لفقدان الشرط ، وهو اإلرسال ، ألن اإلرسال يقوم مقام التذكية . -
 إذا اسرتسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه ومسى فزاد يف عدوه وقتل ، فهل حيل ؟ -

 حيل .قيل : 
 نفية واحلنابلة .وهو مذهب احل

 ألن زجره أثهر يف عدوه فصار كما لو أرسله .قالوا : 
 ال حيل .وقيل : 

 وهو مذهب الشافعي .
 الجتماع االسرتسال املانع واإلغراء املبيح ، فتغلب جانب املنع .

 والراجح األول .
 حترمي صيد الكلب غري املعلم . -
، م يكون له فضيلة على سائر الكالب، ألن الكلب إذا عله ضيلة ما ليس للجاهلامل له من الفويف هذه اآلية دليل على أن الع -

 ، ال سيما إذا عمل ي ا علم . أن يكون له فضل على سائر الناسفاإلنسان إذا كان له علم أوىل
 ( ُ َّا َعلََّمُكُم اّلل   جزء مما علمه هللا لإلنسان . أي : تعلموهنن طرق االصطياد وكيفية حتصيل الصيد ، وهذا( تُ َعلِ ُمونَ ُهنَّ ِِ
َّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم )  ي أمسكنه لكم من الصيد ، فقوله ( لإلباحة ، واملعىن : فكلوا من الذاألمر يف قوله )فكلوا( َفُكُلوْا ِِ

 ( .)عليكم( ي عىن )لكم



 25 

) إذا أرسلت   له كما يف حديث عدي بن حاُّت قال اسأي : واذكروا اسم هللا على اجلارح عند إر (  َواذُْكُروْا اْسَم اّللِ  َعَلْيهِ ) 
 ( .فكل كلبك املعلم وذكرت اسم هللا عليه 

 قال ابن كثري : فمىت كان اجلارح معلما  وأمسك على صاحبه ، وكان قد ذكر اسم هللا عند إرساله حل الصيد وإن قتله باإلمجاع .
 ( لعمر بن أيب سلمة )سم هللا، وكل بيمينك سمية عند األكل كما قال وقال بعض العلماء : إن املراد هبذه اآلية األمر بالت -
 ) إذا أرسلت كلبك املعلهم وذكرت اسم هللا عليه ( . قال  -

 فإذا كان عنده كلب يريد أن يرسله ، فإنه يقول بسم هللا ، مث يرسله ، وإن كانت اآللة سهما  فإنه يسمى عند إرسال السهم .
 رط لصحة الذكاة . فالتسمية يف الذكاة والصيد شرط .وسبق أن التسمية ش -

 وقد اختلف العلماء يف حكم التسمية على الصيد وعلى الذبيحة على أقوال ثالثة : 
 يع أموركم وخافوه ، بفعل أوامره واجتناب نواهيه .يف مج (َوات َُّقوْا اّلل َ  )

أن جميئه قريب وسريع ، وكل ما  –الذي يقع فيه احلساب  –ل أن يوم األخر حيتمل معنيان : حيتم ( ِإنَّ اّلل َ َسرِيُع اْلَِْساِب ) 
 هو آت قريب وهللا  أخرب عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب .

 ( . اقْـتَـَرَب لِلنَّاِس ِحَسابـُُهْم َوُهْم يِف َغْفَلٍة ُمْعرُِضونَ كما قال تعاىل )
 ( . َشقَّ اْلَقَمرُ اقْـتَـَرَبِت السَّاَعُة َوانْ وقال تعاىل )

لوقني فإهنم إذا كثر ذلك : أن ذلك احلساب ال يطول لكثرة اخللق الذين حياسبهم ، خبالف حال املخ -وهو املتبادر  -وحيتمل  
 الذي تستغرقه تلك احملاسبة .عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت 

 ( . َأال لَُه احلُْْكُم َوُهَو َأْسرَُع احْلَاِسِبنيَ مُثَّ ُردموا ِإىَل اّللَِّ َمْوالُهُم احلَْقِه كما قال تعاىل )
  على كمال قدرته ووجوب احلذر منه . وصف نفسه بسرعة حساب اخلالئق على كثرة عددهم وكثرة أعماهلم ليدله و 

 الفوائد :
 قال السعدي رمحه هللا :

 دلت هذه اآلية على أمور :
 عليهم طرق احلالل وأباح هلم مامل يذكره مما صادته اجلوارح . أحدها : لطف هللا بعباده ورمحته هبم ، حيث وسع -1

 صيد بنابه أو ي خلبه .والفهود ، والصقر وحنو ذلك مما ي واملراد باجلوارح : الكالب ،
سك مل ر إذا زجر ، وإذا أمــــــالثاين : أنه يشرتط أن تكون معلمة ، ي ا يعد يف العرف تعليما  ، بأن يسرتسل إذا أرسل ، وينزج-2

 يأكل .
رتاط أن ا رحه الكلب أو الطري أو حنومها لقوله ) من اجلوارح ( مع ما تقدم من حترمي املنخنقة ، فلو خنقه الكلب شالثالث : ا-3

أو غريه أو قتله بثقله مل يبح ، هذا بناء على أن اجلوارح الاليت ا رحن الصيد بأنياهبا أو خمالبها ، واملشهور أن اجلوارح ي عىن 
 داللة . –على هذا  –كواسب أي : احملصالت للصيد واملدركات له ، فال يكون فيها ال
الرابع : جواز اقتناء كلب الصيد كما يف احلديث الصحيح ، مع أن اقتناء الكلب حمرم ، ألن من لوازم إباحة صيده وتعليمه ، -4

 جواز اقتنائه .
 هللا أباحه ، ومل يذكر غسال  ، فدل على طهارته .صابه فم الكلب من الصيد ، ألن اخلامس : طهارة ما أ-5
 يباح صيده ، واجلاهل بالتعليم ال يباح صيده . –بسبب العلم  –السادس : فيه فضيلة العلم ، وأن اجلارح املعلم -6
مقصود ، ألنه السابع : أن االشتغال بتعليم الكلب أو الطري أو حنومها ليس مذموما  ، وليس من العبث والباطل ، بل هو أمر -7
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 ) تفسري السعدي ( .   وسيلة حلل صيده واالنتفاع به .
 حترمي صيد الكلب الغري املعلهم . -8
 وجوب ذكر هللا عند إرسال اجلارح .-9

 وجوب تقوى هللا . -10
 إثبات احلساب . -11
 أن هللا سريع احلساب . -12
 هـ (  1434/  8/  21/  ) األحدعظمة قدرة هللا تعاىل .                        -13
 
ِمَناِت الطَّيِ َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ ْلَُّْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمؤْ  اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكمُ ) 

َر ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمن  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ ُأُجورَُهنَّ حُمِْصِننَي َغي ْ
 ( . (5َيْكُفْر بِاإِلميَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِِ اآلِخَرُِ ِمَن اخْلَاِسرِيَن )

 [ . 5] املائدة : 
---------- 

 تقدم . ( اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباتُ ) 
  ( .وطعام الذين أتوا الكتاب ) والكالم على الطيهبات تقدهم آنفا  ، فأعيَد لُيبىن عليه قوله : قال ابن عاشور 
 أي : وذبائح اليهود والنصارى حل لكم أكلها .( َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم )  

 تاب ( أي : ذبائحهم .ذين أوتوا الكقال ابن عباس : ) وطعام ال
 : بائحهم حالل للمسلمني ، ألهنم يعتقدون حترمي الذبح لغري هللا ، ذوهذا أمر جممع عليه بني العلماء ، أن  قال ابن كثري

  .وال يذكرون على ذبائحهم إال اسم هللا 
 كذا قال معظم أهل التفسري.  طعامهم هنا هي الذبائح( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم : قوله تعاىل )  قال أبو حيان 

قالوا : ألنه ما كان من نوع الرب واخلبز والفاكهة وما ال حيتاج فيه إىل ذكاة ال خيتلف يف حلها باختالف حال أحد ، ألهنا ال حترم 
 بوجه سواء كان املباشرة هلا كتابيا  ، أو جموسيا  ، أم غري ذلك.

 ألن ما قبل هذا يف بيان الصيد والذبائح فحمل هذه اآلية على الذبائح أوىل.وأهنا ال يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة ، و 
 وذهب قوم إىل أنه املراد بقوله : وطعام ، مجيع مطاعمهم.

  ويف املراد بالطعام هاهنا وجوه ثالثة : األول : أنه الذبائح ، يعين أنه حيل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب  قال الرازي :و. 
 .ن املراد هو اخلبز والفاكهة وما ال حيتاج فيه إىل الذكاة ، وهو منقول عن بعض أئمة الزيدية والوجه الثاين : أ

 والثالث : أن املراد مجيع املطعومات ، واألكثرون على القول األول ورجحوا ذلك من وجوه : 
 .على الذبائح أوىل  (أُوُتوْا الكتابَوَطَعاُم الذين ) أحدها : أن الذبائح هي اليت تصري طعاما  بفعل الذابح ، فحمل قوله  
وثانيها : أن ما سوى الذبائح فهي حمللة قبل أن كانت ألهل الكتاب وبعد أن صارت هلم ، فال يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب  

 .فائدة 
 وثالثها : ما قبل هذه اآلية يف بيان الصيد والذبائح ، فحمل هذه اآلية على الذبائح أوىل. 

وقد زعم قوم أن هذه اآلية اقتضت إِباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا  وِإن ذكروا غري اسم هللا عليها ، فكان :  قال ابن اجلوزي
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والصحيح أهنا أطلقت ِإباحة ذبائحهم ، ألن األصل أهنم  (وال تأكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه ) هذا ناسخا  لقوله تعاىل 
ن تيقنها أهنم ذكروا غريه ، فال نأكل ، وال وجه للنسخ ، وِإىل هذا الذي قلته ذهب فإ،  يذكرون هللا ، فُيحمل أمرهم على هذا

 ة .وعبادة ، وأبو الدرداء ، واحلسن يف مجاععلي ، وابن عمر ، 
لة أي : وحيل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم ، كما أكلتم من ذبائحهم ، وهذا من باب املكأفاة واملقاب ( َوَطَعاُمُكْم ِحلم هلَُّمْ 

ثوبه لعبد هللا ابن أيبه بن سلول حني مات ودفنه فيه ، قالوا : ألنه كان قد كسا العباس حني قدم  واجملازاة ، كما ألبس النيب 
 ذلك بذلك . املدينة ثوبه ، فجازاه النيب 

ر هذا توطئة ملا بعده وهو قوله ذك، و املؤمنون احملصنات من املؤمنات : وأبيح لكم أيهاأي( َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت ) 
 ( .صنات من الذين أوتوا الكتاب ...واحمل)
 واحملصنات تطلق يف القرآن على عدة إطالقات : -

ِفاَلِت ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغا... ( وقال تعاىل ) َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ تطلق ي عىن العفيفات : كما قال تعاىل )
نـَْيا َواآْلِخرَِة َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم   ( .اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا يف الدم

َوَمن ملَّْ َيْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوال  َأن يَنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمن مِها َمَلَكْت أمَْيَاُنُكم مِهن وتطلق ي عىن احلرائر : كما قال تعاىل )
 ( . ُم اْلُمْؤِمَناتِ فـَتَـَياِتكُ 

 ( . َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِهَساء ِإالَّ َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ وتطلق ي عىن املتزوجات : كما قال تعاىل )
 وقد اختلف العلماء يف املراد باحملصنات هنا على قولني : -

 لزواج هبن ال يباح إال بشروط .قيل : املراد احلرائر من املؤمنات ، فيخرج هبذا اإلماء املؤمنات ، ألن ا
 وقيل : املراد العفيفات ، فيخرج هبذا الزانيات املسافحات ، ألن الزواج بالزانية ال ا وز حىت تتوب .

 عطَف املفرد على املفرد.( كتاب حله لكموطعام الذين أوتوا ال)على  (واحملصنات من املؤمنات): ُعطف  قال ابن عاشور 
 يف أثناء إباحة طعام أهل الكتاب ، وإباحِة تزوهج نسائهم. لذكر ِحله احملصنات من املؤمناتى بيان املناسبة ومل يعرهج املفسهرون عل

نه أوىل باملؤمنني من حمصنات أهل الكتاب ، واملقصوُد هو حكم احملصنات من الذين أوتوا الكتاب فإنه  وعندي : أنهه إمياء إىل أهنَّ
 لكتابيات.ة التزوهج باحهذه اآلية جاءت إلبا

 أي : وأحل لكم احملصنات من الذين أوتوا الكتاب .(  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكمْ ) 
 وقد اختلف يف املراد باحملصنات هنا على قولني : -

 املراد باحملصنات احلرائر . قيل :
 ملراد باحملصنات العفيفات منهن  .ا وقيل :

ابن كثري وقال : وحيتمل أن يكون أراد باحلرة العفيفة كما قاله جماهد يف الرواية األخرى عنه ، وهو قول اجلمهور ههنا ، ورجحه 
 وهو األشبه ، لئال ا تمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غري عفيفة ، فيفسد حاهلا بالكلية .

 : يعين وأحل لكم احملصنات من أهل الكتاب  (ب من قبلكم واحملصنات من الذين أوتوا الكتا) قوله تعاىل  قال اخلازن
 اليهود والنصارى.

 قال ابن عباس : يعين احلرائر من أهل الكتاب.
وقال احلسن والشعيب والنخعي والضحاك : يريد العفائف من أهل الكتاب فعلى قول ابن عباس : ال ا وز التزوج باألمة الكتابية 

 مع يف حقها نوعان من النقصان ، الكفر ، والرق.وهو مذهب الشافعي قال : ألنه اجت
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 وعلى قول احلسن ومن وافقه ، ا وز التزويج باألمة الكتابية وهو مذهب أيب حنيفة لعموم هذه اآلية.
 : وحيتمل هنا العفة واحلرية ، فمن محله على العفة أجاز نكاح املرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة ، ومن  قال ِ التسهيل

 ك .ه على احلرية أجاز نكاح الكتابية احلرة ومنع األمة ، وهو مذهب مالمحل
 يف هذه اآلية جواز زواج املسلم بالكتابية . -
 الذين أوتوا الكتاب واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من  ) ابية بنص القرآن ، قال تعاىل: وا وز نكاح الكت قال ابن القيم

عفائف ، وأما احملصنات احملرمات يف سورة النساء فهن املزوجات ، وقيل : احملصنات الاليت واحملصنات هنا هن ال( من قبلكم 
 .  -وذكرها  –ُأحبن هن احلرائر ، وهلذا مل حتل إماء أهل الكتاب ، والصحيح : األول لوجوه 

عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة  ، فتزوجواملقصود : أن هللا سبحانه أباح لنا احملصنات من أهل الكتاب ، وفعله أصحاب نبينا 
 بن عبيد هللا نصرانية ، وتزوج حذيفة يهودية . 

قال عبد هللا بن أمحد : سألت أيب عن املسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية ، فقال : ما أحب أن يفعل ذلك ، فإن فعل فقد فعل 
 . ذلك بعض أصحاب النيب 

 من )احلرائر العفيفات  (واحملصنات) (من املؤمنات)رائر العفيفات حلأي : ا (احملصنات)حل لكم أ( و) سعدي :وقال ال
 ( ات حىت يؤمنتنكحوا املشركوال )ارى وهذا خُمصِهص لقوله تعاىل أي : من اليهود والنص (من قبلكمالذين أوتوا الكتاب 

ات ، حىت يتنب لقوله تعاىل : بيوأما الفاجرات ، غري العفيفات عن الزنا ، فال يباح نكاحهن ، سواء كن مسلمات ، أو كتا
 اآلية .(زاين ال ينكح إال زانية أو مشركةال)
 إال أنه ينبغي للمؤمن أن يلتمس املسلمات احملصنات وأن يقدم ذلك على نكاح احملصنات من  ... : قال الشيخ ابن باز

لك أن أخواته املسلمات أوىل أهل الكتاب ألسباب كثرية منها: أن ذلك أسلم لدينه، ومن ذلك أنه أسلم لذريته، ومن ذ
لف يكره نكاح احملصنات من أهل الكتاب ومنهم ـــــذا كان كثري من الســـــان من الكافرات، فلهـــــباإلعفاف وأوىل باإلحس

 . عمر 
 فإن قيل : ما اجلمع بني حل الزواج بالكتابية وبني عقيدة الوالء والرباء ؟ -

عية كمحبة اإلنسان لزوجته ، وولده ، وماله ، وهي املذكورة يف قوله تعاىل ) َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخَلَق واحملبة نوعان : حمبة طبياجلواب : 
َنُكم مََّودَّة  َوَرمْحَة  ِإنَّ يف َذِلَك آَليَاتٍ  َها َوَجَعَل بـَيـْ بة دينية ، كمحبة هللا وحم لهَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن ( َلُكم مِهْن أَنُفِسُكْم أَْزَواج ا لهَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ

 ورسوله وحمبة ما حيبه هللا ، ورسوله من األعمال ، واألقوال ، واألشخاص .
( ترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد ...مثل املؤمنني يف توادهم و ) وقال النيب  حيُِبـمُهْم َوحيُِبمونَُه(َفَسْوَف يَْأيت اّللُه ِبَقْوٍم قال تعاىل )

 احلديث .
 احملبتني ، ي عىن : أن احملبة الطبيعية قد تكون مع بغض ديين ، كمحبة الوالدْين املشركنْي فإنه ا ب بغضهما يف هللا ، وال تالزم بني

حيب عمه لقرابته مع   وال ينايف ذلك حمبتهما ي قتضى الطبيعة ؛ فإن اإلنسان جمبول على حب والديه ، وقريبة ، كما كان النيب 
 . 56َك اَل تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اّللََّ يـَْهِدي َمن َيَشاء ( القصص/ كفره قال هللا تعاىل ) ِإنَّ 

ومن هذا اجلنس : حمبة الزوجة الكتابية فإنه ا ب بغضها لكفرها بغضا  دينيها  ، وال مينع ذلك من حمبتها احملبة اليت تكون بني الرجل 
وهذا كثري ، فقد جتتمع الكراهة الطبيعية مع احملبة الدينية كما يف اجلهاد وزوجه ، فتكون حمبوبة من وجه ، ومبغوضة من وجه ، 

 فإنه مكروه ي قتضى الطبع ، وحمبوب ألمر هللا به ، وملا يفضي إليه من العواقب احلميدة يف الدنيا واآلخرة ، قال هللا تعاىل ) ُكِتبَ 
ٌر لَُّكْم ( البقرة/ َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتكْ   . 216َرُهوْا َشْيئ ا َوُهَو َخيـْ
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ومن هذا النوع : حمبة املسلم ألخيه املسلم الذي ظلمه فإنه حيبه يف هللا ، ويبغضه لظلمه له ؛ بل قد جتتمع احملبة الطبيعية ، 
 ه من منفعة .والكراهة الطبيعية كما يف الدواء املر : يكرهه املريض ملرارته ، ويتناوله ملا يرجو في

 وكذلك جتتمع احملبة الدينية مع البغض الديين كما يف املسلم الفاسق فإنه حيب ملا معه من اإلميان ، ويبغض ملا فيه من املعصية .
 . ) الشيخ الرباك ( .والعاقل من حكهم يف حبه ، وبغضه الشرع ، والعقل املتجرد عن اهلوى 

 أي : إذا أعطيتموهن مهورهن . (ِإَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ ُأُجورَُهنَّ  )
 أجورهن : مجع أجر ، واألجر ما يؤخذ يف مقابلة عوض ، واملراد باألجر هنا املهر ، ومسي أجرا  ألنه يف مقابلة البضع  -
 أي : حال كونكم طالبني حتصني فروجكم وفروج زوجاتكم وإعفافها بالنكاح الشرعي احلالل .(  حُمِْصِننيَ ) 

 اء .فه عِ قال الطربي : أَ 
َر ُمَساِفِحنيَ  )  أي : غري جماهرين بالزنا .(  َغي ْ
 أي : وغري متخذين عشيقات وصديقات تزنون هبن سرا  .( َوالَ ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن )  
 : املعىن : وال منفردا  ببغية قد خادهنا وخادنته واختذها صديقة يفجر هبا . قال الطربي 
 يق للزنا يف السر من رجل أو امرأة .واألخدان مجع خدن وهو الصديق والعش -
 املسافح من يزين بأي امرأة ، ومتخذي اخلدن من يتخذ امرأة واحدة يزين هبا . -
أي : ومن ا حد ما ا ب اإلميان به من اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميان بالقدر ( َوَمن َيْكُفْر بِاإِلميَاِن ) 

 خريه وره .
َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه ( أي : فقد بطل عمله وذهب هباء فال يثاب عليه كما قال تعاىل )ْد َحِبَط َعَمُلُه فَ قَ ) 

نـَْيا َواآلِخَرِة َوأُْولَـِئَك َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَـِئَك َحِبَطْت أَعْ ( وقال تعاىل )َهَباء مَّنُثورا   َماهُلُْم يِف الدم
 ( . َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 : واملقصود التنبيه على أنه إباحة تزوهج ،  معرتضة بني اجلمل (ومن يكفر باإلميان فقد حبط عمله ) ومجلة  قال ابن عاشور
 لك تيسري على املسلمني.نساء أهل الكتاب ال يقتضي تزكية حلاهلم ، ولكن ذ

 : ْح للمؤمنني ــقيل : ملا أباح هللا تعاىل نكاح الكتابيات ، قلن فيما بينهن لوال أن هللا قد رضي أعمالنا مل يُبِ  قال اخلازن
 تزوا نا ، فأنزل هللا هذه اآلية واملعىن أن تزوج املسلمني إياهن ليس بالذي خيرجهن من الكفر.

، يف اآلخرة حصلت هلم يف الدنيا فضيلة بإباحة ذبائحهم ونكاح نسائهم إال أن ذلك غري حاصل هلم: إن أهل الكتاب وإن وقيل
 ، فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة من اخلاسرين. ألن كل من كفر باهلل وجحد نبوة حممد 

الذين فاِتم الربح بل خسروا رأس املال أي : وهو يف اآلخرة والدار اآلخرة من اخلاسرين ( َوُهَو ِِ اآلِخَرُِ ِمَن اخْلَاِسرِيَن ) 
ْسرَاُن فخسروا أنفسهم وأهليهم وحياِتم ، قال تعاىل ) ُقْل ِإنَّ اخْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل َذِلَك ُهَو اخلُْ

 ( .اْلُمِبنُي 
 الفوائد :

 . أن اإلحالل والتحرمي من هللا -1
 حل طعام أهل الكتاب . -2
 أن من سواهم ال حتل ذبيحتهم .-3
 حل الزواج بنساء أهل الكتاب ، بشرط اإلحصان . -4
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 اشرتاط املهر يف حل املرأة . -5
 أن املهر ي نزلة األجرة . -6
 اإلشارة إىل أنه ينبغي إعالن النكاح . -7
 أن بدن الكافر طاهر . -8
 أن الكفر حمبط لألعمال . -9

 هـ ( .1434/  8/  22:  االثنني) إثبات اآلخرة .                                   -10
 
َسُحوْا ِبُرُُوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالُِ فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمَراِفِق َوامْ ) 

اِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النِ َساء فَ َلْم َتَُِدوْا ْلَكْعَبنِي َوِإن ُكنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروْا َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مِ َن اْلغَ ا
ْنُه َما يُرِيُد اّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِ ْن َحَرٍج َوَلِكن يُرِيُد لُِيَطهَّرَُكْم َولُِيِتمَّ َماء فَ تَ َيمَُّموْا َصِعيًدا طَيِ ًبا فَاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم م ِ 

 ( . (6نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )
 . [6]املائدة :  

---------- 
 طاب هبذا النداء .تقدم يف أول السورة فائدة تصدير اخل( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا  ) 
 : ا نزلت يف قال ابن عاشور إذا جرينا على ما حتصحص لدينا ومتحهص : من أنه سورة املائدة هي من آخر السور نزوال  ، وأهنه

عام حجهة الوداع ، َجزمنا بأنه هذه اآلية نزلت هنا تذكريا  بنعمة عظيمة من نعم التهشريع : وهي منهة شرع التيمهم عند مشقهة 
ا ذُكر هنا يف عداد النهعم الهيت امنته هللا هبا على املسلمني ، التطهم  ر باملاء ، فجزمنا بأنه هذا احلكم كلهه مشروع من قْبل ، وإمنَّ

.  فإنه اآلثار صحهت بأنه الوضوء والغسل شرعا مع وجوب الصهالة ، وبأنه التيمهم شرع يف غزوة املريسيع سنة مخس أو سته
 وقد اختلف العلماء فيها :أي : إذا قمتم للصالة أمر اّلله تعاىل بالوضوء عند القيام إىل الصالة ،   (لصَّالُِ ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل ا) 

ومعىن اآلية : إذا قمتم إىل الصالة  فقال قوم : هذا من العام الذي أريد به اخلاص . واجململ الذي وكل بيانه إىل رسول اّلله 
 وأنتم على غري طهر .

 اآلية إذا قمتم إىل الصالة من النوم . وقيل : معىن
 وقيل  : أراد بذلك كل قيام العبد إىل صالته أن ا دهد هلا طهرا  على طريق الندب واالستحباب .

 . وقيل : بل كان هذا أمرا  من اّلله عز وجل لنبيه وللمؤمنني حتما  وامتحانا  أن يتوضأ لكل صالة ، مث نسخ للتخفيف
 على معىن : إذا قمُتم حمدثني . واجلمهور محلوا اآلية

 وقال آخرون بل املعىن أعم من ذلك ، فاآلية آمرة بالوضوء عند القيام إىل الصالة ، ولكن هو يف حق  قال ابن كثري :
 احملدث على سبيل االستحباب ، ويف حق املتطهر على سبيل الندب .

 يستحب جتديد الوضوء . -
 . (يـَتَـَوضَّأُ ِعْنَد ُكلِه َصالٍَة . قـُْلُت َكْيَف ُكْنُتْم َتْصنَـُعوَن قَاَل اُ ْزُِئ َأَحَدنَا اْلُوُضوُء َما ملَْ حُيِْدْث   َكاَن النَّيبم ) َعْن أََنٍس قَاَل 

اَل لَُه ُعَمُر َلَقْد َصنَـْعَت اْليَـْوَم َصلَّى الصََّلَواِت يـَْوَم اْلَفْتِح ِبُوُضوٍء َواِحٍد َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيِه فـَقَ   َأنَّ النَّيبَّ ة ) بـَُرْيدَ وحلديث  -ب
 ( رواه مسلم .َعْمدا  َصنَـْعُتُه يَا ُعَمُر  :َشْيئا  ملَْ َتُكْن َتْصنَـُعُه . قَاَل 

 وجاء يف حديث ضعيف ) من توضأ على طهر كتب هللا له عشر حسنات ( رواه أبو داود .-ج
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َعاَم َخْيبَـَر ، َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِالصَّْهَباِء ، َصلَّى لََنا َرُسوُل  اَل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اّللَِّ قَ ) ُسَوْيُد ْبُن النـمْعَماِن  وأما ما جاء يف حديث 
ِإىَل اْلَمْغِرِب َفَمْضَمَض ،   النَّيبم اْلَعْصَر ، فـََلمَّا َصلَّى َدَعا بِاأَلْطِعَمِة ، فـََلْم يـُْؤَت ِإالَّ بِالسَّوِيِق ، فََأَكْلَنا َوَشرِبـَْنا ، مُثَّ قَاَم  اّللَِّ 

 ( .مُثَّ َصلَّى لََنا اْلَمْغِرَب وملَْ يـَتَـَوضَّْأ 
 فرتك الوضوء بيانا  للجواز .

 لكن ما معىن َتديد الوضوء : 
 مث دخل وقت الصالة األخرى فإنه يسن جتديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه األول  :قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 رةأن ا دد الوضوء وإن كان على طها
نه يستحب صلى بالوضوء الذي قبله فإ فإذا، وجتديد الوضوء يكون مسنونا  إذا صلى بالوضوء الذي قبله  أيضا  رمحه هللا :  وقال

 ة .أن يتوضأ للصالة اجلديد
، للوضوء  له أن يتوضأ جتديدا  الظهر وصلى الظهر مث حضر وقت العصر وهو على طهارته فحينئذ يسن  مثاله : توضأ لصالة

توضأ للعصر قبل دخول وقتها ومل يصل  فإن مل يصل به بأن، فكان جتديد الوضوء للعصر مشروعا  ، ألنه صلى بالوضوء السابق 
 لي شروع ألنه مل يصل بالوضوء األو فهذا ليس  هبذا الوضوء مث ملا أذن العصر جدد هذا الوضوء

ذا الفرض األول من فروض الوضوء ، وهو غسل الوجه ، وحده من منحىن اجلبهة إىل أسفل اللحيني ه( فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم ) 
 والذقن ، وعرضا  من األذن إىل األذن .

 ومن الوجه األنف والفم فيجب غسلهما . -
 ا ب غسلها أم ال ؟اختلف العلماء يف اللحية الطويلة املسرتسلة  -

 فقيل : حيب .
 حية حتصل به املواجهة ، وهللا أمر بغسل الوجه ألنه حتصل به املواجهة . ألن ما اسرتسل من الل

 وقيل : ال ا ب .
أخذ كفاء  من ماء وغسل وجهه ، وهذا القدر ال  ألن هللا أمر بغسل الوجه ، وحمل الفرض الوجه وما يف حدوده ، وألن النيب 

 حيح .يكفي لغسل ما اسرتسل من اللحية ، وهذا مذهب اجلمهور وهو الص
 ، أي : واغسلوا أيديكم إىل املرافق .ل اليد إىل املرفقني، وهو غسءو هذا الفرض الثاين من فروض الوض( َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمَراِفِق ) 
( أَْيِديـَُهَما َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَُة فَاْقَطُعواْ ، ويدل لذلك قوله تعاىل )ند اإلطالق: الكف من مفصل الكوع، واليد عاأليدي مجع يد -

، واليد هنا مقيدة إىل املرافق فيجب أن تغسل من أطراف ل الكوع ئه قطع يد السارق من مفصوخلفا وقد ثبت عن النيب 
 األصابع إىل املرفق .

]قاله . حنوهألنه يرتفق به يف االتكاء و  ، ومسي بذلكبكسر امليم، هو العظم الناتئ يف آخر الذراعمرفق  قوله ) إىل املرافق ( مجع  -
 [احلافظ

 ومجهور العلماء على أن املرفق يغسل مع اليد : -
 ( أي : مع أموالكم .َواَل تَْأُكُلوْا أَْمَواهَلُْم ِإىَل أَْمَواِلُكْم أي مع املرافق ، كما يف قوله تعاىل ) افق (وأيديكم إىل املر هلذه اآلية ) 

 يتوضأ ( رواه مسلم . .. مث قال : هكذا رسول هللا لعضد ، .ه اليمىن حىت أشرع يف اوعن أيب هريرة ) أنه غسل يد
 وجاءت أحاديث تدل على دخول املرفق مع اليد :

 عند الدار قطين بإسناد حسن من حديث عثمان يف صفة الوضوء : ) فغسل كفيه إىل املرفقني حىت مسه أطراف العضدين ( .
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 اء على مرفقيه ( لكن يف إسناده ضعف .إذا توضأ أدار امل ) كان رسول هللا  وفيه عن جابر 
 ويف البزار والطرباين من حديث وائل بن حجر يف صفة الوضوء : ) وغسل ذراعيه حىت جاوز املرفق ( .

 ويف الطحاوي والطرباين من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا  : ) مث غسـل ذراعيه حىت يسيل املاء على مرفقيه ( .
 ] قاله احلافظ يف الفتح [ .        عضها بعضا  .فهذه األحاديث يقوي ب

 أنه أخل به ولو مرة واحدة فرتك غسل املرفقني . ومما يدل على دخوهلما أنه مل ينقل عنه 
 .( املسح : هو امرار اليد على العضو ، واملراد هنا إمرار اليد مبلولة باملاء على العضو بداللة السنة  َواْمَسُحوْا ِبُرُُوِسُكمْ ) 
قال ) بدأ ي قدم رأسه مث ذهب  كما يف حديث عبد هللا بن زيد يف صفة وضوء النيب   املسح هنا مطلق لكن بينت صفته -

 هبما إىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه ( متفق عليه .
 من املسح لكان مكروها  . فيه أن الرأس ميسح وال يغسل ، فلو غسله بدال   (َواْمَسُحواْ ِبُرُؤوِسُكْم قوله تعاىل ) -

 وذهب بعض العلماء إىل أنه ال ا زئه ، ألنه خالف أمر هللا ورسوله .
أي أنه ا ب أن يستوعب مجيع الرأس وال ا زئ أن ميسح بعضه ، ألن هذا هو الذي ثبت (  َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكمْ قوله تعاىل ) -

 رأس .أنه اقتصر على بعض ال ، ومل ينقل عنه  عن النيب 
 وألن هللا تعاىل ذكر مسح الرأس ، ومسمى الرأس حقيقة هو مجيع الرأس ، فيقتضي وجوب مسح مجيع الرأس .

 .  مل يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة  قال ابن القيم رمحه هللا :
 قالوا : الباء للتبعيض.( َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم  )وذهب بعض العلماء إىل أنه ا زئ مسح بعض الرأس ، واستدلوا بقوله تعاىل : 

 والراجح األول ، وأما الباء فليست للتبعيض وإمنا هي للمالصقة .
 ( فيه أن الرقبة ال متسح ، ألهنا ليست من الرأس ، فهي عضو مستقل .ِبُرُؤوِسُكْم قوله تعاىل )

 ع من فروض الوضوء ، وهو غسل الرجلني .هذا الفرض الراب(  َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنيِ ) 
 الكثرية املتواترة أنه كان يغسل رجليه . وثبت يف سنة النيب 

 ( .َواْمَسُحواْ ِبُرُؤوِسُكمْ ة على قوله )ــ( فتكون معطوفسر الالم )باجلرـــ( بكالثانية )وأرجِلكمويف اآلية فراءة سبعية أخرى وهي  -
 ن الفرض يف الرجلني املسح ال الَغسل .فاستدل الرافضة هبذه اآلية على أ

 وقوهلم باطل بداللة الكتاب والسنة .
: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا واملعىن ( ْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنيِ وأاب فهذه اآلية على قراءة النصب )أما الكت

 برؤوسكم .
 لني الغسل .وأما السنة فاألحاديث الكثرية املتواترة من أن فرض الرج

 ) ويل لألعقاب من النار ( متفق عليه . عن عائشة . قالت : قال رسول هللا 
ك ( رواه مسلم فقال: ارجع فأحسن وضوء أن رجال توضأ فرتك موضع ظفر على قدمه  فأبصره النيب )  عن عمر بن اخلطابو 
 يصلي ويف ظهر قدمه ُلْمَعة قدر الدرهم مل يصبها رأى رجال أن رسول هللا )  عن خالد بن َمْعدان، عن بعض أزواج النيب و 

 . ) ابن كثري ( . رواه أبو داود وهذا إسناد جيد قوي صحيح(  أن يعيد الوضوء املاء، فأمره رسول هللا 
 وقد تـََواتـََرْت اأَلْخَبار َعْن النَّيبه  قال اْلافظ ابن حجر :  اْلُمبَـنيِه أَلْمِر اّللَّ ، وملَْ يـَْثُبت  َوُهوَ يف ِصَفة ُوُضوئِِه أَنَُّه َغَسَل رِْجَلْيِه

ُهمْ  َعْن َأَحد ِمْن الصََّحابَة ِخاَلف الرمُجوع َعْن َذِلَك ، قَاَل َعْبد الرَّمْحَن  َذِلَك ِإال َعْن َعِليه َواْبن َعبَّاس َوأََنس ، َوَقْد ثـََبَت َعنـْ
َلى : َأمْجَعَ   ر .اْلَقَدَمنْيِ ، َرَواُه َسِعيد ْبن َمْنُصو  َعَلى َغْسل  َأْصَحاب َرُسول اّللَّ  ْبن َأيب لَيـْ
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 وأما القراءة األخرى ) وأرجِلكم ( باجلر ؟
 فقيل : إن املراد باملسح الغسل اخلفيف .

  العرب تسمي خفيف الغسل مسحا ،  : حيتمل أنه أراد باملسح الغسل اخلفيف . قال أبو علي الفارسيو  :قال ابن قدامة
 ت .متسحت للصالة . أي توضأفيقولون : 

 وقيل : إن الرِجل إما أن تكون مكشوفة ففرضها الَغسل ، وإما أن تكون مستورة ففرضها املسح .
تدل على وجوب غسل األرجل ، أو مسح اخلفني ملن يلبس  وهبذا يتنب أن اآلية على القراءتني ال تدل على مسح األرجل ، وإمنا

  . اخلفني
املسح يف حق األرجل مع أهنا مغسولة إشارة إىل أنه ينبغي  إىل أن احلكمة من ذكر -على قراءة اجلر-وقد ذهب بعض العلماء 
الغسل  عند غسل الرجلني ، ألن العادة اإلسراف عند غسلهما ، فأمرت اآلية باملسح أي بأن يكون االقتصاد يف استعمال املاء

  . بال إسراف يف املاء
 ا  السرف يعتاد فيهما كثري  ذِكر املسح على الرجلني تنبيه على قلة الصب يف الرجل فإن يف: و ةوقال شيخ اإلسالم ابن تيمي. 
 ( أي : مع الكعبني ، والكعبان : مها العظمان الناتئان يف أسفل الساق . ِإىَل اْلَكْعَبنيِ قوله تعاىل )  -
دث األصغر أتبع ذلك بذكر الطهارة الكربى من احلدث األكرب بعد أن ذكر هللا الطهارة من احل( َوِإن ُكنُتْم ُجُنبًا فَاطَّهَُّروْا  )

 ( واجلنب : هو الذي حصلت منه اجلنابة ، وذلك بإنزال املين بشهوة ، أي : فاطهروا باالغتسال .َوِإن ُكنُتْم ُجُنبا  فَاطَّهَُّروْا فقال )
 : ( . َسِبيٍل حىت تـَْغَتِسُلواْ  يَواَل ُجُنبا  ِإالَّ َعاِبرِ ) واعلم أن هذا التطهري هو االغتسال كما قال يف موضع آخر  قال الرازي 
 مسي جنبا  ، قيل : ألنه ا تنب العبادات ، وقيل : ألن املاء جانب مكانه وانتقل عن حمله . -
 صفة الغسل اجملزئ : أن يعمم بدنه باملاء مع املضمضة واالستنشاق .فيه  -

وا ( ومل يذكر شيئا  سوى ذلك ، ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة كنتم جنبا  فاطهر وإن  والدليل على أن هذا جمزئ هذه اآلية ) 
 صدق عليه أنه تطهر .، مع النية .

َصِعيدًا طَيِ باً َماء فَ تَ َيمَُّموْا  َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مِ َن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النِ َساء فَ َلْم َتَُِدواْ ) 
 (فَاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم مِ ْنُه 

واملريض : من به علة ، وأطلق هللا هنا املرض ، واملراد به املرض الذي خياف من استعمال املاء معه التلف (  َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى)
ملرض أو تأخر الربء ، فكل مريض يضره استعمال املاء ملاء زيادة اعلى نفسه ، أو تلف عضو من أعضائه ، أو خياف باستعمال ا

 جاز له التيمم .
والسري فيها ، ومسي بذلك ، ألنه خروج من البلد إىل حيث  رين ، والسفر : هو الضرب يف األرضأي : مساف(  َأْو َعَلى َسَفرٍ  ) 

 نه يسفر عن أخالق الرجال .، وقيل : أل، فسمي السفر بذلك ، ألن الناس ينكشفون عن أماكنهم السفر والنور 
 ( . فـََلْم جتَُِدوا َماء  فـَتَـَيمَُّمواوالسفر هنا مطلق ، لكنه مقيد بعد وجود املاء لقوله تعاىل ) -
 فذكر السفر يف اآلية الكرمية مبين على الغالب ، أن السفر مظنة فقد املاء ، أما السفر نفسه فليس عذرا  يبيح التيمم . -
، ى سفر، وجاء أحد منكم من الغائط: وإن كنتم مرضى أو عل) أو ( ي عىن الواو، والتقدير(  مَّنُكم مِ َن اْلَغاِئطِ  َأْو َجاء َأَحدٌ )  

 ء من الغائط ليس قسيما  للمرض والسفر ، وال نوعا  منهما .يألن اجمل
 : ي عىن الواو ، ألهنا لو مل تكن كذلك ، لكان وجوب  ( ) أو ( أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئطِ قوله تعاىل )  قال ابن اجلوزي

 الطهارة على املريض واملسافر غري متعلق باحلدث .
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 و ) أو ( ي عىن الواو ، أي : إن كنتم مرضى أو على سفر ، وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا ، فالسبب  وقال القرطيب :
 املوجب للتيمم على هذا هو احلدث ال املرض والسفر .

والغائط املكان املنخفض من األرض ، عرب به عن اخلارج املستقذر من البول والغائط ، ألن الناس فيما سبق كانوا يقصدون  -
 هذه األماكن لقضاء احلاجة تسرتا  عن أعني الناس ، فسمَي به اخلارج من اإلنسان من تسمية الشيء باسم مكانه .

 ء .يف اآلية أن البول والغائط من نواقض الوضو  -
 .) أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط ( هلذه اآلية 

ول وغائط ونوم ( ـإذا كنا سفرا  أن ال ننزع خفافنا إال من جنابة ، ولكن من ب وحلديث صفوان بن عسال ) أمرنا رسول هللا 
 رواه الرتمذي .
 كم إذا أحدث حىت يتوضأ ( . متفق عليه: ) ال يقبل هللا صالة أحد  قال : قال رسول هللا  وعن أيب هريرة 

 وء اخلارج من السبيلني على ضربني : معتاد كالبول والغائط واملين واملذي والودي والريح ، فهذا ينقض الوض:  قال ابن قدامة
 .إمجاعا  

 .( فسرها ابن عباس باجلماع ، واملعىن : أو جامعتم النساء  َأْو اَلَمْسُتُم النِ َساء) 
له :  مقدم على تفسريه غريه ، لدعاء النيب  عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ، واختاره ابن جرير ، وتفسريه كذا فسرها 

 ) اللهم فقههه يف الدين وعلمهه التأويل ( رواه أمحد وأصله يف البخاري ، وصححه األلباين يف حتقيق الطحاوية . 
 س يف غري ما آية : وقد ورد يف القرآن الكرمي التعبري عن اجلماع بامل

 .ة  ( ) الَّ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن طَلَّْقُتُم النِهَساء َما ملَْ مَتَسموُهنم أَْو تـَْفرُِضوْا هَلُنَّ َفرِيضَ قال تعاىل 
 .ا فـََرْضُتْم ( مَ  ) َوِإن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قـَْبِل َأن مَتَسموُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم هَلُنَّ َفرِيَضة  فَِنْصفُ وقال تعاىل 
ُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدٍَّة تـَْعَتدمونـََها ) يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قـَْبِل َأن مَتَسموُهنَّ َفَما لَ  وقال تعاىل

 .َفَمتِهُعوُهنَّ َوَسرهُِحوُهنَّ َسرَاح ا مجَِيال  ( 
هلذه اآلية ) أَْو الََمْسُتُم النِهَساء ( واألصل يف معىن اللمس أنه ، رأة ينقض الوضوء إن مس امل: هبذه اآلية من قال استدل  -

 اللمس باليد .
(  ْستَ ملاعز رضي هللا عنه : ) َلَعلََّك قـَبـَّْلَت أَْو َلمَ  وقد جاء يف األحاديث استعمال اللمس ي عىن ملس اليد ، كما يف قول النيب 

 أمحد .) َواْلَيُد زِنَاَها اللَّْمُس ( رواه  وقوله د ، رواه أمحد يف املسن
ولكن هذه األحاديث تدل على أن املس أو اللمس يطلق ويراد به ما دون اجلماع ، وهذا ال نزاع فيه ، وإمنا النزاع هل املالمسة 

 دل على شيء من هذا .يف اآلية يراد هبا اجلماع أو ما دونه ؟ وهذه األحاديث ال ت
( : " إذا مس املرأة لغري 18وهذا القول هو أضعف األقوال يف هذه املسألة ، قال شيخ اإلسالم رمحه هللا كما يف االختيارات )ص

 شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع مل يوجب منه وضوءا  وال يستحب الوضوء منه " انتهى .
 نقض الوضوء مطلقا  سواء كان بشهوة أم بغري شهوة . وهذا مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا .القول الثاين : أن مس املرأة ال ي

 وقد دل على هذا القول عدة أدلة : 
أن األصل بقاء الطهارة وعدم نقضها حىت يأيت دليل صحيح يدل على أن هذا الشيء ناقض للوضوء ، وال يوجد هذا أوال  : 

 يت أن املراد هبا اجلماع ، وليس مطلق املالمسة .الدليل هنا ، وأما اآلية فسيأ
َلِتِه فَِإَذا َسَجَد َغَمَزين فـََقَبْضُت  عن عائشة رضي هللا عنها قالت : ) ُكْنُت أَنَاُم بـَنْيَ يََدْي َرُسوِل اّللَِّ ثانيا  :  َورِْجاَلَي يف ِقبـْ
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بإسناد صحيح : )َحىتَّ ِإَذا أَرَاَد أَْن يُوتَِر َمسَّيِن ِبرِْجِلِه ( صححه رواية للنسائي َسْطتُـُهَما ( رواه البخاري  ويف رِْجَليَّ فَِإَذا قَاَم بَ 
 األلباين يف سنن النسائي .

َلة  ِمْن اْلِفرَاِش فَاْلَتَمْسُتُه فـََوقـََعْت يَِدي َعَلى َبْطِن َقدَ  وعنها رضي هللا عنها قالت : ) فـََقْدُت َرُسوَل اّللَِّ ثالثا  :  َمْيِه َوُهَو يِف لَيـْ
 .ُعُقوبَِتَك ( رواه مسلم   اْلَمْسِجِد َومُهَا َمْنُصوبـََتاِن َوُهَو يـَُقوُل : اللَُّهمَّ أَُعوُذ ِبرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك ، َوي َُعافَاِتَك ِمنْ 

( وهي عند َمْيِه َومُهَا َمْنُصوبـََتاِن َوُهَو َساِجٌد ..ويف رواية للبيهقي بإسناد صحيح : ) َفَجَعْلُت َأْطُلُبُه بَِيِدي فـََوقـََعْت يَِدي َعَلى َقدَ  
 . النسائي أيضا  

مس عائشة رضي هللا عنها وهو يصلي ، ولو كان مس املرأة ناقضا  للوضوء لبطل  وظاهر هذه األحاديث بال شك أن النيب 
 الوضوء والصالة .

 له كان من فوق حائل !! وأجاب الشافعية عن هذه األحاديث جوابا  ضعيفا  ، فقالوا : لع
 وهذا التأويل فيه تكلمف وخمالفة للظاهر . قال الشوكاين : 

وصححه ابن جرير  بو داودقـَبََّل اْمَرأَة  ِمْن ِنَسائِِه مُثَّ َخرََج ِإىَل الصَّاَلِة وملَْ يـَتَـَوضَّْأ ( رواه أ وعنها رضي هللا عنها ) أن النيب رابعا  : 
 ، واأللباين يف صحيح أيب داود . وابن عبد الرب والزيلعي

 وضعفه كثريون : منهم سفيان الثوري وحيىي بن سعيد القطان ، وأمحد بن حنبل والدارقطين والبيهقي والنووي .
فإن صح هذا احلديث فهو ظاهر جدا  يف الداللة على هذا القول ، وإن مل يصح فإنه يغين عنه األحاديث الصحيحة السابقة ، 

 ل .صمع التمسك باأل
يصله  رأى رجال  معتزال  مل حديث عمران بن حصني  ) أن رسول هللا يف هذا أن اجلنب إذا مل ا د املاء يتيم ، ويدل ذلك  -

ال : عليك يف القوم ، فقال : يا فالن ، ما منعك أن تصلي يف القوم ؟ قال : يا رسول هللا ، أصابتين جنابة وال ماء ، فق
   فق عليه مت بالصعيد فإنه يكفيك ( 

 ومل خيالف فيه أحد من اخللف وال أحد من السلف إال ما جاء عن عمر وعبد هللا بن مسعود ، وحكي مثله :  قال النووي
 .ن عمر وعبد هللا رجعا عنه إيل عن إبراهيم النخعي التابعي ، وق

ماء تتطهرون به، معطوفة على قوله )وإن كنتم  الصالة فلم جتدوا: وحبثتم عن املاء عند قيامكم إىل أي(  فَ َلْم َتَُِدوْا َماء)  
إمنا يتيم إذا مل  ، واملسافرريض يتيم وإن وجد املاء( ألن املمرضى أو على سفر( لكنها تتعلق بقوله )على سفر( ال بقوله )مرضى

 اء .ا د امل
  : ال باملرض ، واملريض يتيمم وإن وجد املاء ، ( يتعلق بقوله تعاىل ) على سفر ( فـََلْم جتَُِدوا َماء  فقوله تعاىل )قال ابن تيمية

 واملسافر إمنا يتيمم إذا مل ا د املاء .
أي : فاقصدوا ما تصاعد على وجه األرض من الرتاب أو الرمال أو ( فَ تَ َيمَُّموْا َصِعيدًا طَيِ باً فَاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم مِ ْنُه ) 

 ، وامسحوا بذلك وجوهكم بإمرار اليد عليها . غريها من الطاهر فاضربوه بأيديكم
 ( قيل : طاهرا  ، وقيل : حالال  ، وقيل : غري ذلك ، والصحيح األول . طَيِهبا  قوله تعاىل )  -

 ء منه تنفقون .يأي : وال تقصدوا الرد َوال تـََيمَُّموا اخْلَِبيَث ِمْنُه تـُْنِفُقوَن (والتيمم لغة : القصد ، قال تعاىل ) 
 ا  : ضرب اليدين بوجه األرض ومسح الوجه واليدين هبما .وشرع
 : احلاصل ، أن هللا تعاىل أباح التيمم يف حالتني ، حال عدم املاء ، وهذا مطلقا  يف احلضر والسفر ، وحال  قال السعدي

 املشقة باستعماله ي رض وحنوه . 
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، أي : اليد شيء من هذا الرتاب، وقيل: إن ) من ( لالبتداءأن يعلق ب، وعلى هذا فال بد من قوله ) منه ( قيل إهنا للتبعيض -
 مسحا  يكون ابتداؤه من هذا الصعيد .

 ى مشروعية التيمم عند فقد املاء .يف اآلية دليل عل -
 مباحث التيمم :

 فيه مشروعية التيمم عند فقد املاء .أواًل : 
 .لتيمم سافرا  ، وال ما قرب منه ؛ فإنه يشرع له افإذا كان غري واجد للماء ال يف بيته ، وال يف رحله إن كان م

 هلذه اآلية .
 ( رواه مسلم .ُجِعَلْت تـُْربـَتُـَها لََنا َطُهور ا، ِإَذا ملَْ جنَِِد اَْلَماَء ) وَ   . قال : قال ُحَذيـَْفَة عن 

 ( رواه أمحد .َوُجِعَل اَلتـمرَاُب يل َطُهور ا  ) . قال : قال َوَعْن َعِليٍه 
إن الصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل ا د املاء عشر سنني فإذا وجد املاء فليمسه بشرته فإن  ) أيب ذر . قال : قال وعن 

 رواه الرتمذي .( ذلك خري
 وهو من خصائص هذه األمة .ثانياً : 

اأَلْرُض  ُنِصْرُت بِالرمْعِب َمِسريََة َشْهٍر ، َوُجِعَلْت يلَ  يَأَحٌد قـَْبلِ  أُْعِطيُت مَخْسا  ملَْ يـُْعَطُهنَّ ) قَاَل   أَنَّ النَّيبَّ  اِبر ْبن َعْبِد اّللَّ جَ عن 
َا َرُجٍل ِمْن أُمَّىِت أَْدرََكْتُه الصَّالَُة فـَْلُيَصلِه ، َوُأِحلَّْت يلَ  اَعَة ، وََكاَن ، َوأُْعِطيُت الشَّفَ  ياْلَمَغاِِنُ وملَْ حتَِلَّ أَلَحٍد قـَْبلِ  َمْسِجدا  َوَطُهورا  ، فََأميم

َعُث ِإىَل قـَْوِمِه َخاصَّة  ، َوبُِعْثُت ِإىَل النَّاِس َعامَّة   النَّيبم   متفق عليه .(  يـُبـْ
 وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .ثالثاً : 

 هلذه اآلية اليت معنا .
 ولألحاديث السابقة .

 النووي وابن قدامة ( . قل اإلمجاعن لى جواز التيمم من حيث اجلملة . )وأمجعت األمة ع
 وجوب طلب املاء . رابعاً :

 يجب عليه قبل التيمم أن يبحث ويطلب املاء ، يف رحله وبقربه وبداللة .ف
 ( وال يقال : مل ا د املاء إال بعد الطلب . فـََلْم جتَُِدوا َماء  فـَتَـَيمَُّموالقوله تعاىل )

 أنه إذا وجد املاء بطل التيمم .خامساً : 
 اء للمتيمم له أحوال :ووجود امل

 : أن ا د املاء قبل الصالة ، ففي هذه احلالة ا ب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه . اْلالة األوىل
أن يعيد وأمجعوا على أن من تيمم كما أمر ، مث وجد املاء قبل دخوله يف الصالة ، أن طهارته تنتقض وعليه  : قال ابن املنذر

 . الطهارة ويصلي 
 أن ا د املاء بعد خروج وقت الصالة ، فال إعادة عليه باإلمجاع . ية :اْلالة الثان

 . : وأمجعوا على أن من تيمم وصلى ، مث وجد املاء بعد خروج الوقت ، أن ال إعادة عليه  قال ابن املنذر
 .: أن ا د املاء بعد الصالة وقبل خروج الوقت ، فال إعادة عليه عند مجاهري العلماء  اْلالة الثالثة

ا طَيِهب ا، َفَصلََّيا،  -َولَْيَس َمَعُهَما َماءٌ -َخرََج َرُجاَلِن يف َسَفٍر، َفَحَضَرْت اَلصَّاَلَة  ) قَالَ  َأيب َسِعيٍد َاخْلُْدرِيِه  حلديث فـَتَـَيمََّما َصِعيد 
َفذََكرَا َذِلَك َلُه، فـََقاَل لِلَِّذي ملَْ  وملَْ يُِعِد َاآْلَخُر، مُثَّ أَتـََيا َرُسوَل َاّللَِّ  مُثَّ َوَجَدا اَْلَماَء يف اَْلَوْقِت. فََأَعاَد َأَحُدمُهَا اَلصَّاَلَة َواْلُوُضوَء،
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 .النََّساِئيه و  َرَواُه أَبُو َداُودَ (  يُِعْد: "َأَصْبَت اَلسمنََّة َوَأْجَزأَْتَك َصاَلُتَك" َوقَاَل ِلآْلَخِر: "َلَك َاأْلَْجُر َمرَّتـَنْيِ 
 ن سريين والزهري : يعيد الصالة .اء والقاسم بن حممد ومكحول وابوقال عط 

 فهذه موضع خالف بني العلماء :: أن ا د املاء أثناء الصالة ،  اْلالة الرابعة
 : أنه يبطل تيممه ، وا ب أن يتوضأ ويعيد الصالة . القول األول

 بد الرب .وهبذا قال أبو حنيفة واإلمام أمحد وبه قال الثوري واختاره ابن ع
 ذا وجد املاء ... ( وهلم جتدوا ماء  فتيمموا .لقوله تعاىل ) ف-أ

، َوْلُيِمسَُّه َبَشَرتَُه ) ... وحلديث -ب  ( وهذا وجد املاء . فَِإَذا َوَجَد اَْلَماَء فـَْلَيتَِّق َاّللََّ
 من الصالة .وألن من وجد املاء يف أثنائها قد قدر على استعمال املاء فبطل تيممه كاخلارج  –ج 

 : أنه يكمل صالته وال يقطعها . القول الثاين
 وهبذا قال مالك والشافعي وداود الظاهري ورجحه ابن املنذر .

 كم ( .وال تبطلوا أعماللقوله تعاىل ) 
 القول األول . والراجح
 أنه البد للتيمم من النية . سادساً :

 لقوله ) فتيمموا ( .
 ا  يف أن التيمم ال يصح إال بنية ال نعلم خالف  : قال ابن قدامة. 

 ما احلكم إذا وجد املاء لكن بثمن زائد ؟:  سابعاً 
 يعدل إىل التيمم ولو معه قيمته . قيل :

 وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة جتعله يف حكم املعدوم .
 إن كان قادرا  على شرائه لوجود مثنه عنده ؛ فإنه يشرتيه إذا مل يكن عليه ضرر . وقيل :

 . الصحيح (  واملاء هنا موجود ، وهذا القول هو فـََلْم جتَُِدوا َماء  ) هللا يقول  ألن
 ما احلكم لو وجد ماء يكفي بعض طهره ؟ ) مثال : إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط ( . ثامناً :

 ا ب أن يستعمل املاء أوال  مث يتيمم .فقيل : 
 .َما اْسَتَطْعُتْم َوامْسَُعوا (  )فَاتَـُّقوا اّللََّ  تعاىل لقوله 

 . متفق عليه كم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( ) إذا أمرت  ولقوله 
 وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم .

 أرجح . واألول، يتيمم وال يلزم استعماله وقيل : 
 ة التيمم .صف تاسعاً :

 بال تفريج لألصابع ومتسح وجهك بكفيك ، مث متسح الكفني بعضهما ببعض .هو أن تضرب بيديك األرض ضربة واحدة  
 : كيفية التيمم : أن يضرب األرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة ميسح هبما مجيع وجهه ، مث قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 ض .ميسح كفيه بعضهما ببع
 هل التيمم يكون إىل الكوع أو إىل املرفقني ؟ عاشرًا :

 إىل الكوع .يكون أن املسح  لف العلماء يف هذه املسألة على أقوال ، والصحيحاخت
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 .وبه أقول :  قال ابن املنذر، وهذا مذهب مكحول وعطاء واألوزاعي وأمحد 
 وحكاه اخلطايب عن عامة أصحاب احلديث .

َا َكاَن َيْكِفيَك أَْن تـَُقوَل بَِيَدْيَك َهَكَذا". عمار ) وفيه ..حلديث  مُثَّ َضَرَب بَِيَدْيِه اأَْلَْرَض َضْربَة  َواِحَدة ، مُثَّ َمَسَح اَلشِهَماَل َعَلى  ِإمنَّ
 ( متفق عليه . هاَْلَيِمنِي، َوظَاِهَر َكفَّْيِه َوَوْجهَ 

 .فروض التيمم اْلادي عشر : 
 النية . أواًل :

 .ال نعلم خالفا  يف أن التيمم ال يصح إال بنية  قال ابن قدامة :
 .مسح الوجه واليدين : ثانياً 

 ( . فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكمْ لقوله تعاىل ) 
 ه ( .َوَضَرَب ِبَكفَّْيِه َاأْلَْرَض، َونـََفَخ ِفيِهَما، مُثَّ َمَسَح هِبَِما َوْجَهُه وََكفَّيْ وحلديث الباب ) 

 حكم الرتتيب يف التيمم يف احلدث األصغر ؟الثاين عشر : 
 وهو أن يبدأ بالوجه مث باليدين . واجب ،الراجح أنه 

 : ) أبدأ ي ا بدأ هللا به ( وقد قال النيب ،  فبدأ بالوجه قبل اليدين ) فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ( لقوله تعاىل : -أ
 حيث فعل التيمم مرتبا  . عمار السابق ،وحلديث  -ب
 ) وقد تقدم أن الرتتيب واجب يف الوضوء ( .والرتتيب فرض فيها ارة باملاء ، وألن التيمم مبين على الطه-ج

أي : فلهذا سهل عليكم ويسَّر ومل يعسِهر ، بل أباح التيمم عند املرض ، وعند فقد  (َما يُرِيُد اّلل ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِ ْن َحَرٍج ) 
 ام املاء إال من بعض الوجوه . ] قاله ابن كثري [ .املاء ، توسعة عليكم ورمحة بكم ، وجعله يف حق من شرع هللا يقوم مق

 ومجلة ) َما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ( تعليل لرخصة التيمهم . قال ابن عاشور : 
 ، واحلرُج النفسي لو ُمِنعوابَطهارة املاء مع املرض أو السفر( واحَلرج املنفي هنا هو احلرج احِلسهي لو كلهفوا حرج منقوله تعاىل ) -

م ير   ]قاله ابن عاشور[ تاحون إىل الصهالة وحيبهوهنا . من أداء الصالة يف حال العجز عن استعمال املاء لضره أو سفٍر أو فقد ماء فإهنه

ه لكم من هذه األحكام أن يطهركم طهارة حسية من احلدثني وطهارة عأي : ولكن حيب ي ا شر  (َولَ ِكن يُرِيُد لُِيَطهَّرَُكْم )  
 قال الذنوب ، ففي الوضوء والغسل طهارة حسية ونظافة للبدن ، وفيهما طهارة معنوية حبط اخلطايا والذنوب كما معنوية من 

أو : مع آخر  -فغسل وجهه ، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء  -أو : املؤمن  -) إذا تَوضهأ العبد املسلم 
فإذا غسل رجليه  -أو : مع آخر قْطر املاء  -كل خطيئة بطشتها يداه مع املاء فإذا غسل يديه خرج من يديه   -قطر املاء 

 ( رواه مسلم . حىت خيرج نقيا من الذنوب -أو : مع آخر قْطر املاء  -خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء 
 يمية وابن القيم .، وهذا مذهب أيب حنيفة واختيار ابن تاستدل هبذه اآلية من قال إن التيمم رافع ال مبيح  -

فأخرب هللا تعاىل أنه يريد أن يطهرنا بالرتاب كما يطهرنا  (َولَ ِكن يُرِيُد لُِيَطهَّرَُكْم لقوله تعاىل كما يف هذه اآلية بعد ذكر التيمم )
 باملاء .
 م بأنه طهور .ميالت ما يتطهر به ، فوصف النيب  -بالفتح  –) وجعلت يل األرض مسجدا  وطهورا  ( والطَّهور  وبقوله 

 وألن التيمم بدل عن طهارة املاء ، والقاعدة الشرعية : أن البدل له حكم املبدل .
أي : ويريد ليتم نعمته عليكم ي ا شرعه لكم من الشرع امليسر الذي ال ضيق فيه وال حرج ، والذي فيه (  َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكمْ ) 

 ات ، ومعنويا  من الذنوب واآلثام .تطهريكم حسيا  من األحداث والنجاس
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  : فاإلمتام إمها بزيادة أنواع من النهعم مل تكن ، وإمها بتكثري فروع النهوع من النهعم.قال ابن عاشور 
 ) لعل ( هنا للتعليل ، أي : ألجل أن تشكروا هللا على نعمه عليكم .(  َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  )
 نعَمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرمحة والتسهيل والسماحة: أي  لعلكم تشكرون  قال ابن كثري . 
 وفيه وجوب شكر هللا على نعمه . -
 ( يف القرآن هي ي عىن التعليل إال اليت يف سورة الشعراء )( َوتـَتَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكْم خَتُْلُدونَ قال بعض العلماء : أن كل )لعل

 كأنكم ختلدون .  قالوا : هي ي عىن :
  : هو القيام بطاعة املنعم اعرتافا  بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة باألركان .والشكر 

 ويف ذلك يقول الشاعر : 
  احملجبايدي ولساين والضمري                أفادتكم النعماُء مين ثالثة                

وشكر نعمة اليد أن ال يبطش هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة الرِجل أن فنعمة العني : أن ال ينظر هبا إال فيما يرضي هللا ، 
 ال ميشي هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة املال : أن ال يستعني به ويصرفه إال فيما يرضي هللا 

  ؟كيف يتحقق الشكر 
 سؤال هللا ذلك .أواًل : 

 .يِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ ( ) َوقَاَل َربِه أَْوزِعْ كما قال تعاىل عن سليمان : 
 رواه أبو داود .عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(ملعاذ : )يا معاذ ، ال تدعن دبر كل صالة أن تقول : اللهم أ وقال 

 أن يعلم اإلنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت .ثانياً : 
 .رَبمُكْم لَِئْن َشَكْرُُّتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ( )َوِإْذ تََأذََّن قال تعاىل : 

 أن يعلم اإلنسان أن هللا سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه .ثالثاً : 
 .)مُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم( قال تعاىل : 

  : ق وغري ذلك ، ما ذا قابلتم به نعمه أي مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا به عليكم من الصحة واألمن والرز قال ابن كثري
 .من شكر وعبادة 

 أن ينظر إىل من هو دونه يف أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .رابعاً : 
 : ) انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( . قال 

 ن هللا لعبده ومن العبد لربه .الشكر يكون م
َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة أَِن اْشُكْر ّلِلَِّ فشكر العبد لربه كقوله تعاىل )  (.َكَذِلَك ُنَصرِهُف اآْلياِت لَِقْوٍم َيْشُكُرونَ (. وقوله تعاىل )َولََقْد آتـَيـْ

 وتعريفه كما سبق وهو أن يستعمل نعمه يف طاعة هللا .
 (  ِإنَّ رَبَـَّنا لََغُفوٌر َشُكورٌ ( وقوله تعاىل ) َمْن َتَطوََّع َخرْيا  فَِإنَّ اّللََّ َشاِكٌر َعِليمٌ ه تعاىل ) و وشكر هللا لعبده كقول

ومعىن شكر هللا لعبده : هو أن يثيبه الثواب اجلزيل من عمله القليل، فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه، ويشكر القليل من 
ستقله أن يشكره، ويشكر احلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئا  أعطاه أفضل منه، العمل والعطاء فال ي

 وإذا بذل له شيئا  ردهه عليه أضعافا  مضاعفة .
 ملا عقر سليمان اخليل غضبا  له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد أال تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها منت الريح .

 يارهم وخرجوا منها يف مرضاته ، أعاضهم عنها أن ملهكهم الدنيا وفتحها عليهم .وملا ترك الصحابة د
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 وملا احتمل يوسـف الصـديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكهـن له يف األرض يتبـوأ منها حيث يشاء .       
 : فضائل الشكر 

 هللا أمر به .أواًل : 
 .الشَّاِكرِيَن( )َبِل اّللََّ فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن قال تعاىل : 

 التوبيخ على عدم الشكر .ثانياً : 
 . )َوهَلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفال َيْشُكُروَن(قال تعاىل : 

 الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .ثالثاً : 
 .)ُذرهِيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبدا  َشُكورا ( قال تعاىل : 

 الشكر نفع للشاكر نفسه .عاً : راب
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه ( قال تعاىل :   .) َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ

 أن الشكر إذا صدر من املؤمنني فهو مانع من نزول العذاب .خامساً : 
 .)َما يـَْفَعُل اّللَُّ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُُّتْ َوآَمْنُتْم ( قال تعاىل : 

 سبب لزيادة النعم . أن الشكرسادساً : 
 .)َوِإْذ تََأذََّن رَبمُكْم لَِئْن َشَكْرُُّتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ( قال تعاىل : 

 أن الصفوة من عباد هللا يسألون هللا أن يوزعهم شكر نعمته .سابعاً : 
 .َت َعَليَّ ( ) َوقَاَل َربِه أَْوزِْعيِن أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعمْ قال تعاىل عن سليمان : 

 أن الشاكرين قليلون .ثامناً : 
 .) َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن( قال تعاىل : 

 . ) َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر(وقال تعاىل : 
 وهذا يدل على أهنم هم خواص هللا .

 الفوائد :
طائفة من العلماء بقوله ) إذا قمتم ... ( على وجوب النية يف الوضوء ، اشرتاط النية يف الطهارة ، قال ابن كثري : استدل  -1

 ألن تقدير الكالم : إذا قمتم إىل الصالة ... ( وثبت يف الصحيحني حديث ) إمنا األعمال بالنيات ( .
 واألدلة على اشرتاط النية للوضوء :

بغري نية ، ألن هللا أمر بإخالص  ئوضوء من العبادة فوجب أن ال ا ز قوله تعاىل ) وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين ( وال
 العبادة له ، واإلخالص هو النية .

 وهلذه اآلية ) إذا قمتم إىل الصالة ... ( ألن املعىن : إذا أردُّت .. ، واإلرادة هي النية .
 وحلديث عمر ) إمنا األعمال بالنيات ... ( .

 فاعتربت فيه النية قياسا  على الصالة . وألن الوضوء عبادة فعلية حمضة ،
، ( متفق عليهأال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوض) ، قال ء للصالة، وأنه شرط لصحة الصالةوجوب الوضو  -2

 ) ال يقبل هللا صدقة من غلول ، وال صالة من غري طهور ( رواه مسلم . وقال 
  الوضوء ، حيث أدخل ممسوحا  بني مغسوالت .من قال بوجوب الرتتيب يفاستدل باآلية  -3
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 عظم مكانة الصالة ، ألن هللا أوجب الطهارة عند القيام إليها .-4
 أنه ال ا ب الوضوء إال عند القيام للصالة . -5
 أنه ال ا ب غسل الكفني يف مقدمة الوضوء ألنه مل يذكر يف اآلية . -6
 ض الوضوء .وجوب غسل الوجه يف الوضوء وأنه فرض من فرو -7
 وجوب غسل اليدين إىل املرفقني . -8
 وجوب مسح مجيع الرأس مرة واحدة . -9

 وجوب غسل الرجلني إىل الكعبني . -10
 أن الواجب غسل األعضاء مرة واحدة ، ألن هللا مل يذكر فيها العدد .-11
: أبدأ ي ا بدأ هللا به ،  ، وقد قال النيب ، ألن هللا ذكرها مرتبة استدل باآلية على وجوب الرتتيب بني أعضاء الوضوء  -12

 وألن أدخل ممسوحا  بني مغسوالت ، وال يعلم هلذا فائدة إال الرتتيب .
 وجوب تطهري البدن من اجلنابة ، وذلك بغسله كله عند القيام إىل الصالة . -13
 أنه ال ا ب على اجلنب إذا أراد الصالة إال االغتسال فقط . -14
 م للمريض الذي يتضرر باستعمال املاء .جواز التيم -15
جواز التيمم عند عدم املاء للمسافر ، والتيمم عند فقد املاء جائز للمسافر وغريه ، وإمنا خص املسافر بالذكر ألن السفر -16

 مظنة لعدم املاء غالبا  .
 أن من نواقض الوضوء اخلارج من السبيلني . -17
 يسترت عن أعني الناس .يستحب ملن أراد قضاء احلاجة أن  -18
 أن موجبات الغسل إتيان النساء . -19
وجوب طلب املاء والبحث عنه قبل التيمم لقوله تعاىل ) فلم جتدوا ماء ( وال يقال ) مل ا د ماء ( إال ملن طلب الشيء  -20

 فلم ا ده .
 أنه يشرتط لصحة التيمم عدم وجود املاء . -21
 لى استعمال املاء .أن من مبطالت التيمم القدرة ع -22
 أن التيمم يشرع عن احلدث األصغر واألكرب . -23
 أن النية شرط لصحة التيمم . -24
 أن صفة التيمم عن احلدث األصغر واألكرب واحدة . -25
 تيسري هللا على هذه األمة يف هذا الشرع املطهر ونفي احلرج . -26
 أن املشقة جتلب التيسري . -27
 افع للحدث .أن التيمم مطهر ر  -28
 أن ما شرع هللا لعباده من الطهارة عن احلدثني من متام نعمة هللا على عباده . -29
 أن هللا شرع الطهارة لعباده لتطهريهم ، وإلمتام نعمته عليهم ألجل أن يشكره . – 30
 فضل الشكر وعلو منزلته . -31
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ْعَنا َوَأطَ َواذُْكُروْا نِْعَمَة اّللِ  َعَلْيُكْم َوِميثَاَقُه الَّ )   .( (7ُدوِر ) ْعَنا َوات َُّقوْا اّلل َ ِإنَّ اّلل َ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ  ِذي َواثَ َقُكم ِبِه ِإْذ قُ ْلُتْم َسَِ

 [ . 7] املائدة : 
--------- 

أي : اذكروها بقلوبكم واذكروها ني بأن يتذكروا نعمة هللا عليكم ، أمر من هللا لعباده املؤمن( َواذُْكُروْا نِْعَمَة اّللِ  َعَلْيُكْم ) 
 بألسنتكم لتقوموا بشكرها .

قوله تعاىل ) نعمة هللا عليكم ( اسم جنس لكل ما يتنعم به ، وهي أيضا  مفرد مضاف فيعم كل نعمة ، من نعمة اإلسالم 
 واإلميان والقرآن وبعث حممد رسوال  وغري ذلك من النعم .

 ( .َوِإن تـَُعدموْا نِْعَمَة اّللَِّ اَل حُتُْصوَها وقال تعاىل )  ( . َفِمَن اّللَِّ  َوَما ِبُكم مِهن نهِْعَمةٍ قال تعاىل ) 
واملعىن :  أي تذكروا نعم هللا عليكم لتعرفوا عظيم فضله عليكم وما حباكم من النعم ليسهل عليكم االنقياد لطاعته والقيام ي ا 

 إليها .أوجب عليكم وحمبته ، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن 
 : اْلكمة من التذكري بالنعم 

 وبالقرآن. أن كثرة النعم توجب عظم املعصية فذكرهم تلك النعم لكي حيذروا خمالفة ما دعوا إليه من اإلميان ي حمد  أواًل :
 أن تذكري النعم الكثرية يوجب احلياء عن إظهار املخالفة. ثانياً :
 أن ذلك يوجب حمبة هللا . ثالثاً :
 أن ذكر النعم تسهل االنقياد لطاعة هللا والقيام بأمره . رابعاً :

 : يأمر تعاىل عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية ، بقلوهبم وألسنتهم. فإن يف استدامة ذكرها داعيا لشكر هللا  وقال السعدي
 دة لفضل هللا وإحسانهتعاىل وحمبته ، وامتالء القلب من إحسانه. وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية ، وزيا

ْعَنا َوَأَطْعَنا )   أي : اذكروا نعمة هللا عليكم ، واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به .( َوِميثَاقَُه الَِّذي َواثَ َقُكم ِبِه ِإْذ قُ ْلُتْم َسَِ
 وامليثاق : العهد املؤكد .

 وهذه هي البيعة اليت كانوا يبايعون رسول هللا :  قال ابن كثري إسالمهم كما قالوا : بايعنا رسول هللا  عليها عند  على
َوَما َلُكْم اَل تـُْؤِمُنوَن بِاّللَِّ َوالرَُّسوُل السمع والطاعة ، يف منشطنا ومكرهنا ، وأثرة علينا ، وأال ننازع األمر أهله ، قال تعاىل )

 ( . ممْؤِمِننيَ يَْدُعوُكْم لِتُـْؤِمُنوا ِبَربِهُكْم َوَقْد َأَخَذ ِميثَاَقُكْم ِإن ُكنُتم 
 لشرعه . واالنقياد وقيل : هذا تذكار لليهود ي ا أخذ عليهم من املواثيق والعهود يف متابعة حممد 

َلْسُت ِبَربِهُكْم قَاُلواْ وقيل : هو تذكار ي ا أخذ تعاىل من العهد على ذرية آدم حني استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم أ
 ( . بـََلى َشِهْدنَا

 والقول األول أظهر ، واختاره ابن جرير . بن كثريقال ا : 
 وللمفسرين يف تفسري هذا امليثاق وجوه : قال الرازي: 

وبينهم يف أن يكونوا على السمع والطاعة يف احملبوب واملكروه ، مثل  األول : أن املراد هو املواثيق اليت جرت بني رسول هللا 
 ته عامة املؤمنني حتت الشجرة وغريمها ، مث إنه تعاىل أضاف امليثاق الصادر عن الرسول .مبايعته مع األنصار يف أول األمر ومبايع

، الوا آمنا بالتوراة وبكل ما فيها: هو امليثاق الذي أخذه هللا تعاىل على بين إسرائيل حني ق: قال ابن عباس رضي هللا عنهماوالثاين
 .لزمهم اإلقرار ي حمد عليه الصالة والسالم   فلما كان من مجلة ما يف التوراة البشارة ي قدم حممد
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والثالث : قال جماهد والكليب ومقاتل : هو امليثاق الذي أخذه هللا تعاىل منهم حني أخرجهم من ظهر آدم عليه السالم وأشهدهم 
 على أنفسهم ألست بربكم.

 وسبق أن الراجح ما اختاره ابن كثري وابن جرير ، وهو قول مجهور املفسرين .
 والذي عليه اجلمهور من املفسرين كابن عباس والسمدهي هو العهد وامليثاق الذي جرى هلم مع النيبه  ال القرطيبق :   على

ْكَره إذ قالوا : مسعنا وأطعنا ، كما جرى ليلة العقبة وحتت الشجرة ، و 
َ
ْنَشط وامل

َ
أضافه تعاىل إىل نفسه  السمع والطاعة يف امل

َا يـَُبا كما قال )  . عند الَعَقبة على أن مينعوه مما مينعون فبايعوا رسول هللا  ُعوَن هللا (يِ ِإمنَّ
 : ْعَنا َوَأَطْعَناقوله تعاىل ) قال البغوي ( أي : عهده الذي عاهدكم به أيها املؤمنون ،  َوِميثَاَقُه الَِّذي َواثـََقُكم بِِه ِإْذ قـُْلُتْم مسَِ

 لطاعة وفيما أحبوا وكرهوا ، وهو قول أكثر املفسرين .على السمع وا وذلك حني بايعوا رسول هللا 
 امليثاق : العهد املؤكد . -
ْعَنا َوأَطَْعَناقوله تعاىل ) -  ( السماع يكون ملا يقال ، والطاعة تكون بامتثال األمر واجتناب النهي . ِإْذ قـُْلُتْم مسَِ
 : ية ، مسع فهم وإذعان وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به باالمتثال أي: مسعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكون قال السعدي

 ، وما هنيتنا عنه باالجتناب. وهذا شامل جلميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة.
 أي : اجعلوا بينكم وبني عذاب هللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه باطنا  وظاهرا  .( َوات َُّقوْا اّلل َ ) 
 عقهب ذلك باألمر بالتهقوى ؛ ألنه النعمة تستحقه أن يشكر ُمسديها.: و  قال ابن عاشور 

 وشكر هللا َتقواه.
ذات ( اجلملة تعليلية ، أي : اتقوا هللا باطنا  وظاهرا  بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم فإنه عليم بِإنَّ اّلل َ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ) 

ِإنَـَّها اَل تـَْعَمى اأْلَْبَصاُر  ور وهي القلوب ، ألهنا يف الصدور كما قال تعاىل )( أي : صاحبة الصدالصدور، ومعىن )ذات الصدور
 ( .َوَلِكن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصمُدوِر 

لوب واملعىن : اتقوا هللا باطنا  وظاهرا  فإن هللا عز وجل عليم بالقلوب اليت يف الصدور وما فيها من املكنونات واخلفيات ، ألن الق
) إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت  إىل صدره ، وقال  ) التقوى ههنا ( وأشار  عليها مدار التقوى والصالح كما قال 

 صلح اجلسد كله أال وهي القلب ( .
 يطلع من  أي: ي ا تنطوي عليه من األفكار واألسرار واخلواطر. فاحذروا أن( ِإنَّ اّللَه َعِليٌم ِبَذاِت الصمُدوِر  ) قال السعدي

إن كنتم  -قلوبكم على أمر ال يرضاه ، أو يصدر منكم ما يكرهه ، واعمروا قلوبكم ي عرفته وحمبته والنصح لعباده. فإنكم 
 . غفر لكم السيئات ، وضاعف لكم احلسنات ، لعلمه بصالح قلوبكم -كذلك

 الفوائد :
 وجوب ذكر نعم هللا تعاىل . -1
  يسهل عليهم القيام بطاعة هللا واالمتثال ألمره .تذكري الناس بنعم هللا عليهم حىت -2
 على الداعية أن يستعمل هذا االسلوب مع الناس ، وهو تذكريهم بنعم هللا . -3
 أنه ا ب على اإلنسان أن يذكر امليثاق الذي واثق هللا عليه . -4
 فضيلة التقوى ، ألمر هللا هبا دائما  . -5
 ِتديد من خرج عن التقوى . -6
 وى حملها القلب .قالت أن -7
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 عموم علم هللا تعاىل . -8
الَّ تَ ْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقْ َرُب لِلت َّْقَوى يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَ وَّاِمنَي ّلِلِ  ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى أَ ) 

 ( .( 8 َخِبرٌي  اَا تَ ْعَمُلوَن )َوات َُّقوْا اّلل َ ِإنَّ اّلل َ 
 [ . 8] املائدة : 

-------- 
 أي : كونوا قائمني باحلق هلل عز وجل ، ال ألجل الناس والسمعة .( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَ وَّاِمنَي ّلِلِ  ) 

لصني هلل يف ذلك ، رجاء ثوابه وخوفا  من عقابه ، ال ألجل هذا أمر للمؤمنني ، أي : قوموا هلل ي ا أوجبه عليكم باحلق والعدل خم
 الناس والسمعة ، أو االنتقام من عدو أو حماباة قريب أو صديق .

 ومجيع األعمال ينبغي أن يبتغى هبا وجه هللا . -
 قال تعاىل ) كونوا قوامني هلل ( .

َر يِف َكِثرٍي مِهن جنََّْواُهْم ِإالَّ مَ وقال تعاىل ) ْن أََمَر ِبَصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح بـَنْيَ النَّاِس َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك ابـْتَـَغاء َمْرَضاِت اّللِه الَّ َخيـْ
 ( . َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرا  َعِظيما  

 ( . َوالَِّذيَن َصبَـُروْا ابِْتَغاء َوْجِه َرهبِهِمْ وقال تعاىل )
 ( . َكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اّللَِّ فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ َوَما آتـَْيُتم مِهن َز وقال تعاىل )
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اّللَِّ اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء َواَل ُشُكورا  وقال تعاىل )  ( .ِإمنَّ

 ( . وقال تعاىل ) الذي يؤيت ماله يتزكى . وما ألحد عنده من نعمة جتزى . إال ابتغاء وجه ربه األعلى
 بالعدل ال باجلور .أي : ( ُشَهَداء بِاْلِقْسِط ) 

يَا هدُّت فاشهدوا بالعدل مع كل أحد ، مع القريب والبعيد ، والعدو والصديق حىت على النفس كما قال تعاىل )شإذا واملعىن : 
 ( . ى أَنُفِسُكمْ أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُواْ قـَوَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداء ّلِلِه َوَلْو َعلَ 

فقالت أمي عمرة بنت رواحة : ال أرضى حىت ُتْشهد  ، عن النعمان بن بشري أنه قال ) حنلين أيب حَنْال  ، وقد ثبت يف الصحيحني
( تقوا هللا، واعدلوا يف أوالدكم: "ادقيت فقال : "أكل ولدك حنلت مثله؟" قال: ال. قالفجاءه ليشهده على ص،  رسول هللا 

 ة .قال : فرجع أيب فرد تلك الصدقإين ال أشهد على َجْور ( وقال ) 
قوم على ترك العدل فيهم ، بل استعملوا العدل يف كل  أي : ال حيملنهكم بُغضُ ( َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوْا ) 

 أحد ، صديقا  كان أو عدوا  .
 إعطاء كل ذي حق حقه حىت ولو كان ممن يبغضون .أي : قوموا بالعدل ب( اْعِدُلوْا ) 
 ويف اآلية تنبيه على مراعاة حق املؤمنني يف العدل ، إذ كان تعاىل قد أمر بالعدل مع الكافرين.:  قال أبو حيان 
 ( أي : عدلكم أقرب إىل التقوى من تركه .ُهَو َأقْ َرُب لِلت َّْقَوى ) 

 فضائل العدل :
 أواًل : حمبة هللا .

 ( .َوأَْقِسُطوا ِإنَّ اّللََّ حيُِبم اْلُمْقِسِطنَي اىل ) قال تع
 ثانياً : علو املنزلة ، فهم عن ميني الرمحن .

ُلوَن ِِف ُحْكِمِهْم َوأَْهِليِهْم نٌي الَِّذيَن يـَْعدِ ِإنَّ اْلُمْقِسِطنَي ِعْنَد اّللَِّ َعَلى َمَناِبَر ِمْن نُوٍر َعْن ميَِنِي الرَّمْحَِن َعزَّ َوَجلَّ وَِكْلَتا يََدْيِه ميَِ )  قال 
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 ( رواه مسلم .َوَما َوُلوا 
 ثالثاً : أن هللا أمر به .

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَِب َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنْ   ذَكَُّرون ( .َكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم تَ قال تعاىل ) ِإنَّ اّللََّ يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
 رابعاً : من الذين يظلهم هللا ِ ظله يوم القيامة إمام عادل .

 ) سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : إمام عادل ، ... ( متفق عليه . قال 
 على ميني : وأول هذه السبعة: اإلمام العادل: وهو أقرب الناس من هللا يوم القيامة، وهو على منرب من نور قال ابن رجب

الرمحن، وذلك جزاء ملخالفته اهلوى، وصربه عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه، مع قدرته على بلوغ غرضه من 
ذلك؛ فإنَّ اإلمام العادل دعته الدنيا كلها إىل نفسها، فقال: إين أخاف هللا رب العاملني، وهذا أنفع اخللق لعباد هللا، فإنه إذا 

كلها، وقد ُروي أنَّه ظلم هللا يف األرض؛ ألنَّ اخللق كلَّهم يستظلون بظلِهه، فإذا عدل فيهم أظلَّه هللا يف   صلح صلحت الرعية
 ه .ظلهِ 

 :ه .وحبه، وعلى احلقِه وإيثار  العدلأفضل نعم هللا تعاىل على املرء أن يطبعه على  وقال ابن حزم 
 العدل نظام كلِه شيء، فإذا أُقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن مل يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق، :  ةل ابن تيميوقا

 . من اإلميان ما ا زى به يف اآلخرةومىت مل تقم بعدل مل تقم، وإن كان لصاحبها 
   يف احلقوق  الظلمالذي فيه االشرتاك يف أنواع اإلمث، أكثر مما تستقيم مع  العدلوأمور الناس تستقيم يف الدنيا مع : وقال أيضا

 وإن مل تشرتك يف إمث؛ وهلذا قيل: إن هللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة. ويقال:
 م .واإلسال الظلموالكفر، وال تدوم مع  العدلالدنيا تدوم مع 

 له صور كثرية : العدل 
 .عدل الوايل -1
 .م بني الناسيف احلك العدل -2

 ( . َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا بِاْلَعْدلِ )  قال تعاىل
 .مع الزوجة أو بني الزوجات العدل -3

َب َلُكْم ِمَن النِهَساِء َمثْـىَن َوُثاَلَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدلُوا فـََواِحَدة  َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسُطوا يف اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَا)  قال تعاىل
 ( . أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم َذِلَك أَْدََن َأالَّ تـَُعوُلوا

 .بني األبناء العدل -4
 م ( متفق عليه .ا هللا واعدلوا بني أوالدكفاتقو ) ....  قال 

 بني األوالد يف العطية ، واهلبة، والوقف، والتسوية بينهم حىت يف الُقَبل،  العدلويكون 
 فعن إبراهيم النخعي قال: )كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بني ولده حىت يف الُقَبل(. 

 .يف القول العدل -5
َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَِب َوِبَعْهِد اّللَِّ أَْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  )ا، وال يشهد بالباطل، قال تعاىلفال يقول إال حقًّ 

 ( . َتذَكَُّرونَ 
 ( .  َواأْلَقْـَرِبنيَ يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء ّلِلَِّ َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْينِ  ) حانهوقال سب

 .يف الكيل وامليزان العدل -6
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 ( . َكْيَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسطِ َوأَْوُفوا الْ )  قال تعاىل
 .مع غري املسلمني العدل -7

ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى الَّ تَـ يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي ّلِلَِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل اَ ْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى أَ )  قال تعاىل
 ( . َواتَـُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ َخِبرٌي ي َا تـَْعَمُلونَ 

 : يء ش( من باب استعمال أفعل التفضيل يف احملل الذي ليس يف اجلانب اآلخر منه ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى ) قال ابن كثري  ،
ٌر ممْستَـَقرها  َوَأْحَسُن َمِقيال  َأْصَحاُب اجلَْ كما يف قوله تعاىل ) ( وكقول بعض الصحابيات لعمر : أنت أفظ وأغلظ نَِّة يـَْوَمِئٍذ َخيـْ

 . من رسول هللا 
يف مجيع أموركم ويف مجيع أحوالكم ، بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، ومن ذلك القيام هلل ، والشهادة بالقسط  (َوات َُّقوْا اّلل َ ) 

 . ذلكوالعدل وغري 
 وقد جاءت آيات كثرية تأمر بتقوى هللا :

 ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ قال تعاىل )
َنا الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإيَّاكُ وقال تعاىل )  ( .ْم أَِن اتَـُّقوا اّللََّ َوَلَقْد َوصَّيـْ
 ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ وقال تعاىل )
 ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َوُقوُلوا قـَْوال  َسِديدا  وقال تعاىل )
 ( . اتَـُّقوا اّللََّ َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت لَِغٍد َواتَـُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ َخِبرٌي ي َا تـَْعَمُلونَ يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا وقال تعاىل )

 ألمته . فالتقوى هي وصية هللا جلميع خلقه ، ووصية رسوله 
 مني خريا  .إذا بعث أمريا  على سرية أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى هللا ، وي ن معه من املسل كان 

 يف حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى هللا وبالسمع والطاعة ألئمتهم . وملا خطب رسول هللا 
 وملا وعظ الناس كأهنا موعظة مودع قال : أوصيكم بتقوى هللا .

 وقال ملعاذ : اتق هللا حيثما كنت .
ه سبحانه لقوله ) اتق هللا حيثما كنت ( حيث يراه الناس احلديث دليل على وجوب تقوى هللا يف السر والعلن ومراقبتيف هذا 

 وحيث ال يرونه .
ودخول اجلنان، هبا ينال العبد كرمي األجر  إن تقوى هللا يف الغيب، وخشيته يف السر، دليل كمال اإلميان، وسبب حصول الغفران،

 . وكبريه

  ( .م مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبريرَبَـُّهم بِاْلَغْيِب هلَُ  الَِّذيَن خَيَْشْونَ إن  وقال تعاىل )
َر بَِعيٍد وقال تعاىل ) . ممِنيبٍ  َمْن َخِشَي الرَّمْحَن بِاْلَغْيِب َوَجاء ِبَقْلبٍ  .ِلُكلِه أَوَّاٍب َحِفيٍظ  َهَذا َما ُتوَعُدونَ  .َوأُْزلَِفِت اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيـْ

 ( .دَيَشاُؤوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِي هَلُم مَّا .ِد اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم َذِلَك يـَْوُم اخْلُُلو 
 يقول يف دعائه  ) أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ( . وكان النيب 

 ويف اجلملة ، فتقوى هللا يف السر هو عالمة كمال اإلميان ، وله تأثري عظيم يف إلقاء هللا لصاحبه :  قال ابن رجب رمحه هللا
 .نني الثناء يف قلوب املؤم

وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم اليت العليم بالسرائر والضمائر ،  أي : أنه سبحانه وتعاىل هو (ِإنَّ اّلل َ َخِبرٌي  اَا تَ ْعَمُلوَن ) 
 علمتموها ، إن خريا  فخري ، وإن شرا  فشر ..
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 واخلبري اسم من أمساء هللا ، ومعناه العليم ببواطن األمور . -
شيء ، كل على اإلنسان أن حيذر من كتم النفاق أو احلسد أو غريها من أمراض القلوب ، ألن هللا مطلع على   ويف اآلية ا ب -

 ال ختفى عليه خافية .
 الفوائد :

 وجوب اإلخالص هلل تعاىل يف الشهادة . ) وأقيموا الشهادة هلل ( . -1
 أن الواجب على اإلنسان أن يشهد بالعدل والقسط . -2
 دين العدل ال دين املساواة . أن اإلسالم -3
 فضل التقوى واحلث عليها . -4
 ِتديد من خالف تقوى هللا . -5
 هـ ( . 1434/ رمضان /  3) اجلمعة :      عموم علم هللا تعاىل . -6

 
يَن َكَفُروْا وََكذَّبُوْا بِآيَاتَِنا ُأْولَ ِئَك َأْصَحاُب اجْلَِحيِم ( َوالَّذِ 9َوَعَد اّلل ُ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاِت َْلُم مَّْغِفَرٌُ َوَأْجٌر َعِظيٌم )

(10) . ) 
 [ . 10 – 9] املائدة : 

------------- 
 بقلوهبم .( َوَعَد اّلل ُ الَِّذيَن آَمُنوْا ) 
 .،من واجبات ومستحبات أي : وعملوا األعمال الصاحلات  ( َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاتِ ) 
  إذا أفرد ومل يذكر معه ) وعملوا الصاحلات ( فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا واإلميان

ُعطف العمل الصاحل  على اإلميان كقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ( فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب األعظم 
عتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا ، وبكل ما ا ب اإلميان وهو االعتقاد القليب ، وهو إميان القلب وا

 ) الشنقيطي ( . به .
) إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل  والعمل الصاحل ال يكون صاحلا  إال بشرطني :الشرط األول : أن يكون خالصا  هلل ، قال 

 متفق عليه . ما نوى ( ئامر 
 . ) من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم ، لقوله  اين : أن يكون متابعا  للنيب الشرط الث 

  فمن عمل عمال  أشرك به مع هللا غريه ولو يسري الرياء كان عمله غري صاحل ، ومن أخلص هلل لكن على غري شريعة رسول هللا 
 كان عمله غري صاحل .

  : بالصاحلات ، ألن هبا تصلح أحوال العبد ، وأمور دينه ودنياه .   ووصفت أعمال اخلري قال السعدي 
 ودائما  يقرن هللا العمل بالصاحل ، ألنه ليس كل عمل يقبل إال إذا كان صاحلا  . -

 ... ( .َهاُر َوَبشِهِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْـ قال تعاىل ) 
 .... ( .َمْن َعِمَل َصاحِلا  ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياة  طَيِهَبة  وقال تعاىل )
 ( . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزال  وقال تعاىل )
 ( . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُودها  )وقال تعاىل 
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 ( . َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمنا  َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت فَُأولَِئَك هَلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَلىوقال تعاىل )
 تجاوز عنه ، ويف هذا زوال املرهوب .غفرة : سرت الذنب والامل لذنوهبم ،  ( َْلُم مَّْغِفَرٌُ ) 
 ، وهو اجلنة .األجر : الثواب ، أي : وثواب عظيم  ( َوَأْجٌر َعِظيمٌ  )

 ( . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزال  قال تعاىل )كما 
 ... ( .ا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َوَبشِهِر الَِّذيَن آَمُنو قال تعاىل ) و 
َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قـُرَِّة أَْعنُيٍ َجزَاء  ي َا َكانُوا ووصفه بالعظم ملا يف اجلنة من عظيم الشأن ، ألن هللا يقول فيها ) -

هن يف  مالذه ، كاملناكح يف النساء اليت ، وألجل هذا وِصف هذا اجلزاء بالعظم ، وقد جاء مفصال  يف القرآن مجيع(  يـَْعَمُلونَ 
حللي والولدان وغريها من النعيم ، وأعلى ذلك النظر واألواين وا غاية اجلمال ، واملالبس اليت هي يف غاية اجلمال ، واملشارب ،

 إىل وجهه الكرمي .
 املطلوب . ويف هذا حصول -
 وقدم املغفرة على األجر العظيم ، ألن التخلية قبل التحلية ، فغفر هلم وطهرهم من الذنوب أوال  مث آتاهم األجر العظيم . -
 ف كنهه  تعر أي قال هللا يف حق املؤمنني : "هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم" أي ال م مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم (هلَُ  ومعىن ):  قال القرطيب

( وإذا قال هللا تعاىل ) َأْجٌر َعِظيٌم ( و) َأْجٌر َكرمٌِي ( و) َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّآ ُأْخِفَي هَلُم مِهن قـُرَِّة أَْعنُيٍ  أفهام اخللق ؛ كما قال )
 َوَأْجٌر َكِبرٌي ( فمن ذا الذي يقدر قدره ؟

 وعطف عليه حال أضداد املتهقني به املتهقني ترغيبا  يف االمتثالهللا ُعقهب أمرهم بالتهقوى بذكر ما َوعد  :قال ابن عاشور ،
 ترهيبا .

 ويف هذا أن اإلميان والعمل سبب لدخول اجلنة . -
 ( . َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ قال تعاىل )

 ( . ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزال  ِإنَّ الَّ وقال تعاىل )
 ( . ُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوَأْخَبُتوا ِإىَل َرهبِهِْم أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخالِ وقال تعاىل )
 ( . ْم حتَِيَّتُـُهْم ِفيَها َسالمٌ ِخَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذِن َرهبهِِ َوأُدْ وقال تعاىل )
 ( حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا   َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمنْ وقال تعاىل )

الكفر معناه لغة السرت واجلحود والتغطية ، ومنه مسي الزارع كافرا  ألنه يسرت الزرع يف األرض ، ومسيت الكفارة  ( َوالَِّذيَن َكَفُروْا ) 
 ه .كفارة ألهنا تسرت الذنب وتغطيه ، ومسي الليل كافرا  ألنه يسرت األشياء بظالم

 ومعىن الكفر شرعا  : جحود وحدانية هللا وأمسائه وصفاته وريعته ، هذا معناه فهو ضد اإلميان لكن املراد هنا ) والذين كفروا ( 
جاءت هبا الرسل الدالة على أن الشرع من عند هللا ، وكذلك كذبوا   يصدقوا بآيات هللا الشرعية اليتأي : مل(  وََكذَّبُوْا بِآيَاتَِنا) 

 . يات الكونيةباآل
 وآيات هللا تنقسم إىل قسمني :

 ) فهي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ( . اآليات الكونية القدرية .
وهي ما نصبه هللا ) جل وعال ( ليدل به خلقه على أنه الواحد األحد املستحق للعبادة ، كالشمس والسماء واألرض  وحنوها ، 

 زته وأنه املستحق للعبادة .ن خملوقات هللا شاهد بكمال هللا وقدرته وعوكل ما يف الكون م
َفُع النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اّللَُّ ِمَن نَّ يِف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر ي َا يَـ قال تعاىل ) إ نـْ
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ِب اْلُمَسخَِّر بـَنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض اِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوِِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِه َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرهِيَاِح َوالسََّحاالسَّمَ 
 الكون ، وهو املعبود وحده  ( أي : لعالمات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا آَلياٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

 ) ال يستطيع البشر أن يأتوا ي ثله ( . ، كآيات هذا القرآن العظيم . اآليات الشرعية الدينية 
ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اّللَِّ ومنه قوله تعاىل ) ُلو ( وقوله تعاىل ) َرُسوال  يـَتـْ ُهْم يـَتـْ  . ( َعَلْيِهْم آيَاتِهِ ُهَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِهيِهنَي َرُسوال  ِمنـْ

 ومسيت آيات ، مجع آية ، ألهنا عالمة على صدق من جاء هبا .
، أو أن يعتقد أن له فيدعي أن الذي خلقها غري هللا: أن ا حد أن اخلالق سبحانه خلقها لكفر باآليات الكونية يكون بأمورا

 شريكا  يف خلقه ، أو أن له معينا  يف خلقه .
 . بتكذيبها ، أو باالستكبار والعناد عية إما جبحودها ، أووالكفر باآليات الشر  

 ن األصل يف الصحبة طول املالزمة ، ألاملالزمون هلا مالزمة الصاحب لصاحبه ، والغرمي لغرميه  (ُأْولَ ِئَك َأْصَحاُب اجْلَِحيِم ) 
 فسموا أصحاهبا ملالزمتهم هلا ال ينفكون عنها وعن صحبتها . -
 ن أمساء النار ، مسيت به جلهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة توقدها .واجلحيم : اسم م -
 ويف ذكر حال الكفرة بعد حال املؤمنني كما هو السنة السنية القرآنية وفاءا  حبق الدعوة ، وتطييبا  لقلوب  قال اآللوسي :

 م .املؤمنني جبعل أصحاب النار أعداءهم دوهن
 الفوائد :

 لصاحل .فضيلة اإلميان والعمل ا -1
 إثبات املغفرة هلل .-2
 وجوب إصالح العمل . -3
 أن العمل إذا كان لغري هللا فإنه ال يقبل . -4
 كر أهل العمل السيء .ذ مثاين ، إذا ذكر أهل العمل الصاحل  أن القرآن -5

يَ ْبُسُطوْا ِإلَْيُكْم أَْيِديَ ُهْم َفَك ٍَّ أَْيِديَ ُهْم َعنُكْم َوات َُّقوْا اّلل َ َوَعَلى  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اذُْكُروْا نِْعَمَت اّللِ  َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قَ ْوٌم َأن
 ( .اّللِ  فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن 

 [ . 11 – 7] املائدة : 
------------- 

 تعاىل لعباده بتذكر نعم هللا تعاىل عليهم ، ليكون ذلك حافزا  على أمر من هللا(  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اذُْكُروْا نِْعَمَت اّللِ  َعَلْيُكمْ ) 
 شكره بطاعته ، واجتناب معصيته .

ِإْذ أي : اذكروا فضل هللا عليكم حبفظه إياكم من أعدائكم ) (ِإْذ َهمَّ قَ ْوٌم َأن يَ ْبُسُطوْا ِإلَْيُكْم أَْيِديَ ُهْم َفَك ٍَّ أَْيِديَ ُهْم َعنُكْم )  
( أي : عصمكم من شرهم ورد  َفَكفَّ أَْيِديـَُهْم َعنُكمْ ( أي : يبطشوا بكم بالقتل واإلهالك )  أَن يـَْبُسُطوْا ِإلَْيُكْم أَْيِديـَُهمْ  َهمَّ قـَْومٌ 

 أذاهم عنكم .
 وقال : من يعصمك مين يا حممد؟ . قيل : نزلت بسبب فعل األعرايبه يف غزوة ذات الرَّقَاع حني اخرتط سيف النيبه 

ُهُم اْلَقائَِلُة يِف  ِقَبَل جَنٍْد ، فـََلمَّا قـََفَل َرُسوُل اّللَِّ  َغزَا َمَع َرُسوِل اّللَِّ  أنه ِبَر ْبَن َعْبِد اّللَِّ َجا عن َواٍد َكِثرِي  قـََفَل َمَعُه ، فََأْدرََكتـْ
َفُه َومنَْنا نـَْوَمة  ، فَِإَذا  َجِر ، فـَنَـَزَل َرُسوُل اّللَِّ َوتـََفرََّق النَّاُس َيْسَتِظلموَن بِالشَّ  اْلِعَضاِه ، فـَنَـَزَل َرُسوُل اّللَِّ  حَتَْت مَسَُرٍة َوَعلََّق هِبَا َسيـْ

َقْظُت َوْهَو يف يَسْيفِ  يَّ ِإنَّ َهَذا اْختَـَرَط َعلَ » فـََقاَل  يَْدُعونَا َوِإَذا ِعْنَدُه أَْعرَايبٌّ  َرُسوُل اّللَِّ  فـََقاَل « . يَِدِه َصْلتا   َوأَنَا نَائٌِم ، فَاْستَـيـْ
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 َثالَثا  وملَْ يـَُعاِقْبُه َوَجَلَس .« . اّللَُّ » َمْن مَيْنَـُعَك ِمىنِه فـَُقْلُت 
 نزلت يف قوم من اليهود جاءهم النيب  وقال قَ َتادُ وجماهد وغريمها :  يستعينهم يف دية فهمهوا بقتله م .فمنعه هللا منه 
 رون احتماالت يف تعيني القوم املذكورين يف هذه اآلية ، والهذي يبدو يل أنه املراد قوم : وقد ذكر املفسه  قال ابن عاشور

 يعرفهم املسلمون يومئٍذ ؛ فيتعنيه أن تكون إشارة إىل وقعة مشهورة أو قريبة من تاريخ نزول هذه السورة.

ا تذكري بيوم ، ومل أر فيما ذكروه ما تطمئنه له النهفس  ا تشبه قوله ) األحْ والهذي أحسب أهنه يا أيهها الهذين آمنوا زاب ؛ ألهنه
 . اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا  وجنودا  مل تروها ( اآلية

صلح احلديبية مُثه  وا وز أن تكون اإلشارة إىل ما كان من عزم أهل مكهة على الغْدر باملسلمني حني نزول املسلمني باحلديبية عام 
 وقد أشارت إليها اآلية ) وهو الهذي كفه أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكهة ( .وا عن ذلك ، عدل

وا وز أن تكون اإلشارة إىل عزم أهل خيرب وأنصارهم من غطفان وبين أسد على قتال املسلمني حني حصار خيرب ، مث رجعوا عن 
ل لكم هذه وكفه أيدَي النهاس ــــــذوهنا فعجه ــــدَكم هللا مغاِن كثرية تأخعزمهم وألَقوا بأيديهم ، وهي الهيت أشارت إليها آية ) َوعَ 

 عنكم ( .
 : أعيد تذكريهم بنعمة أخرى عظيمة على مجيعهم إذ كانت فيها سالمتهم ، تلك هي نعمة إلقاء الرعب  قال ابن عاشور

ا نعمة حيصل هبا ما حيصل من النصر دون جتشهم مشاقه   احلرب ومتالفها. يف قلوب أعدائهم ألهنه
 بفعل أوامره واجتناب نواهيه . (َوات َُّقوْا اّلل َ ) 
 وحده دون غريه .( َوَعَلى اّللِ  ) 
 . فإنه يكفيهم يف إيصال كلِه خرٍي ودفع كل شر ( فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ) 

 ويف هذا وجوب التوكل على هللا تعاىل .
 باإلياس من اخللق .قال اإلمام أمحد : هو قطع االستشراف 

 قال ابن رجب : التوكل هو صدق اعتماد القلب على اّلله تعاىل يف استجالب املصاحل ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة .
 وحقيقة التوكل على هللا : أن يعلم أن األمر كله هلل ، وأنه ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل  وقال الشيخ السعدي رمحه هللا :

 أنه ال حول وال قوة إال باهلل .يكن ، و 
  ًفعلى حسن ظنك بربك ورجائك له ، يكون توكلك عليه ، ولذلك فسر بعضهم التوكل حبسن الظن  قال ابن القيم أيضا :

 باهلل .
 والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إىل التوكل عليه إذ ال يتصور التوكل على من ساء ظنه به، وال التوكل على من ال يرجوه.

 اليقني : هو العلم التام الذي ليس فيه أدَن شك ، واملوجب للعمل .  ) السعدي ( .و 
 ثانياً : حكمه واجب .

 احلديث دليل على فضل التوكل على هللا ، وحكمه واجب .
 قال تعاىل ) وَعَلى اّللَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ( .

 وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ( .وقال تعاىل ) َوَعَلى اّللَِّ فـَْلَيتَـ 
َوَعَلى اّللَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن( . وقال وقال تعاىل ) ِإْن يـَْنُصرُْكُم اّللَُّ َفال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه 

 ُنوَن ( .تعاىل ) َوَعَلى اّللَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤمِ 
 وقال تعاىل ) تـَوَكَّْل َعَلى اّللَِّ وََكَفى بِاّللَِّ وَِكيال  ( .
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 وقال تعاىل ) َوتـَوَكَّْل َعَلى اّللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ( .
 ثالثاً : فضائل التوكل .

 أواًل : أنه سبب لدخول اجلنة .
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذينَ  كَُّلوَن . الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اّللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَان ا َوَعَلى َرهبِهِْم يـَتَـَو  قال تعاىل ) ِإمنَّ

 اٌت ِعْنَد َرهبِهِْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرمٌِي ( .يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن . أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم َدَرجَ 
أْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي . وقال تعاىل ) َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لَُنبَـوهِئـَنـَُّهْم ِمَن اجْلَنَِّة ُغَرف ا جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها ا

 وا َوَعَلى َرهبِهِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .الَِّذيَن َصبَـرُ 
ٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آمَ  نـَْيا َوَما ِعْنَد اّللَِّ َخيـْ  ُنوا َوَعَلى َرهبِهِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .وقال تعاىل ) َفَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع احْلََياِة الدم

 وحلديث الباب .
 أفئدِتم مثل أفئدة الطري ( .وللحديث اآليت ) يدخل اجلنة أقوام 

 حكى النووي يف هذا احلديث : أن املراد هبؤالء القوم هم املتوكلون .
 ثانياً : أهل التوكل هم أهل حمبة هللا عز وجل .

 فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللِه ِإنَّ اّللَه حيُِبم اْلُمتَـوَكِهِلني ( . قال تعاىل )
 م أنبياء هللا ورسله وأوليائه .: التوكل من شيلثاً ثا

 ِكرِيي ِبآيَاِت اّللِه فـََعَلى اّللِه تـَوَكَّْلُت(.قال تعاىل يف نوح )َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ نُوٍح ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه يَا قـَْوِم ِإن َكاَن َكبُـَر َعَلْيُكم مََّقاِمي َوَتذْ 
  َريبِه َورَبِهُكم مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ َريبِه َعَلى ِصرَاٍط ممْسَتِقيٍم( .وقال تعاىل عن هود  )ِإينهِ تـَوَكَّْلُت َعَلى اّللهِ 

 : أهل التوكل هم أهل اإلميان .رابعاً 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اّللُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيتْ   َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانا  َوَعَلى َرهبِهِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( . قال تعاىل ) ِإمنَّ

 وقال تعاىل ) َوَعَلى اّللَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ( أي : وعلى هللا وحده فليعتمد وْليثق املؤمنون .
  : ان عند انتفائه ، وكلما قوي توكل العبد كان إميانه فجعل التوكل شرطا  يف اإلميان ، فدل على انتفاء اإلميقال ابن القيم

 أقوى ، وإذا ضعف اإلميان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفا  كان دليال  على ضعف اإلميان وال بد .
 : التوكل على هللا جملبة للرزق . خامساً 

م كما يرزق الطري تغدو مخاصا  وتروح بطانا ( )لو أنكم تتوكلون على هللا حق تـوكله لرزقك قال : قال رسول هللا  عن عمر 
 .رواه الرتمذي 

قال رجب رمحه هللا يف شرح احلديث :وهذا احلديُث أصل يف التوكمل ، وأنَّه من أعظم األسباب اليت ُيستجلب هبا الرزُق ، قال هللا 
 ُث ال حَيَْتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى هللِا فـَُهَو َحْسُبُه ( .عز وجل ) َوَمْن يـَتَِّق هللَا اَ َْعْل لَُه خَمَْرجا  َويـَْرزُْقُه ِمْن َحيْ 

يف استجالب املصاحل ، ودفِع املضارِه من أمور الدنيا واآلخرة   -عز وجل  -وحقيقة التوكهل : هو صدُق اعتماد القلب على هللا  
 مينُع وال َيضرم وال ينفع سواه . ُكلِهها ، وِكَلُة األمور كلهها إليه ، وحتقيق اإلميان بأنه ال يُعطي وال

 املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل .: سادساً 
 قال تعاىل ) ِإنَُّه لَْيَس لَُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعَلى َرهبِهِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .

 : املتوكلون هللا حسبهم وكافيهم .بعاً سا
 اّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ( . قال تعاىل )َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى
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 ٍ ل )ومن يتوكل فقا جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسه ، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده ،:  قال بعض السل
من األجر ، كما قال يف األعمال ، بل جعل نفسه سبحانه كايف عبده املتوكل  ( ، ومل يقل : نؤته كذا وكذاعلى هللا فهو حسبه

عل له خمرجا  ، وكفاه ونصره . جل حسبه وواقيه ، فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السموات واألرض ومن فيهنو  عليه ،
 ( .)بدائع الفوائد

 : أهل التوكل على هللا هم أهل العُز واالستعالء . ثامناً 
 ( . قال تعاىل ) َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللِه فَِإنَّ اّللَه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

قال يف اإلحياء : أي عزيز ال يذل من استجار به ، وال يضيع من الذ جبنابه والتجأ إىل زمامه ومحاه ، وحكيم ال يقصر عن تدبري 
 أمر من توكل على تدبريه .

 : ال توكل بدون إميان .تاسعاً 
 قال تعاىل ) َوَعَلى اّللَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنني ( .

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اّللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـ وقال تع  ُهْم ِإميَان ا َوَعَلى َرهبِهِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .اىل ) ِإمنَّ
 رمحه ويدل على هذا :أن املتوكل على هللا ال ميسه السوء بل ْحفظه هللا من الشرور ويعصمه ، ويعاشرًا : 

ِديـَُهْم َفَكفَّ أَْيِديـَُهْم َعْنُكْم َواتَـُّقوا اّللََّ تعاىل ) يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قـَْوٌم أَْن يـَْبُسُطوا ِإلَْيُكْم أَيْ قال 
 . َوَعَلى اّللَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن (

. َوأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوهِبِْم َلْو أَنـَْفْقَت َما يف وقال تعاىل ) َوِإْن يُرِيُدوا َأْن خَيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اّللَُّ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننَي 
يع ا َما أَلَّْفَت بـَنْيَ قـُُلوهِبِْم َوَلِكنَّ اّللََّ أَلَّ  نَـُهْم إِنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم ( .اأْلَْرِض مجَِ  َف بـَيـْ

 ِحنَي أُلِقَي يف النَّاِر ، َوقَاهَلا حُمَمٌَّد  عن ابن عباس رضي هللا عنهما أيضا  ، قَاَل : َحْسبُـَنا هللُا َونِْعَم الوَِكيُل ، قَاهَلَا ِإبرَاهيُم  
 ُهْم فـَزَاَدُهْم إمْيانا  َوقَالُوا : َحْسبُـَنا هللا ونْعَم الوَكيُل . رواه البخاري .ِحنَي قَاُلوا : إنَّ النَّاَس َقْد مَجَعوا َلُكْم فَاْخَشـوْ 

 ) وإن الفرج مع الكرب ( . وقال رمحه هللا يف شرح قوله 
َكشفه ومن لطائف أسرار اقرتان الفرج بالكرب والُيسر بالعسر : أنَّ الكرَب إذا اشتدَّ وَعُظَم وتناهى ، وحصل للعبد اإلياُس من  

من جهة املخلوقني، وتعلق قلُبه باهلل وحده، وهذا هو حقيقُة التوكمل على هللا، وهو من أعظم األسباب اليت ُتطَلُب هبا احلوائُج، 
 فإنَّ هللا يكفي من توكَّل عليه ، كما قال تعاىل ) َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى هللِا فـَُهَو َحْسُبُه ( .

 ِمَن اخللق حىتَّ ال تريد منهم شيئا  ، ألعطاك موالك ُكلَّ ما تُريد . قال الفضيل : وهللا لو يئستَ 
 رابعاً : من أقوال السل ٍ :

 وما رجا أحٌد خملوقا  أو توكل عليه إال خاب ظنه فيه ، فإنه مشرك ، قال تعاىل ) َوَمْن ُيْشرِْك بِاّللَِّ  قال شيخ اإلسالم :
َا َخرَّ ِمَن السََّماِء فـََتخْ  ُر أَْو تـَْهِوي بِِه الرهِيُح يف َمَكاٍن َسِحيٍق ( .َفَكَأمنَّ  َطُفُه الطَّيـْ

  : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللاوقال . 
  املتوكل كالطفل ال يعرف شيئا  يأوي إليه إال ثدي أمه ، كذلك املتوكل ال يأوي إال إىل ربه سبحانه .وقال بعض العارفني : 
  وكان مأمورا  بإزالته ألزاله . ولو توكل العبد على هللا حق توكله يف إزالة جبل عن مكانه ،-هللا  رمحه –وقال ابن القيم 
  قال : على خصال أربعة : :  على ما بنيت أمرك يف التوكل ؟قيل ْلامت األصم 

 علمت أن رزقي ال يأكله غريي ... فاطمأنت به نفسي .
 به . أن عملي ال يعمله غريي ... فأنا مشغول وعلمت
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 أبادره . وعلمت أن املوت يأيت بغتة ... فأنا
 وعلمت أين ال أخلو من عني هللا ... فأنا مستحٍي منه .

 قال بعض العلماء ال تتكلن على غري هللا فيكلك هللا إىل من اتكلت عليه .
 قلوب املتوكلني أوعية الرضا . قال منصور بن عمار : 
 : امع : أي يف اخللق واألسباب .عالمة التوكل انقطاع املط وقال بعضهم 
  التوكل إسقاط رؤية الوسائط والتعلق بأعلى العالئق . خر :آوقال 

 الفوائد :
 وجوب ذكر نعم هللا ، ومن ذلك كف األعداء عنكم . -1
 أن النعمة كما تكون جلب نفع تكون دفعا  لضر .-2
 وجوب تقوى بفعل أوامره واجتناب نواهيه . -3
 هللا تعاىل وحده .وجوب التوكل على  -4
 هـ ( .1434/ رمضان /  4) السبت /      أن التوكل من عالمات اإلميان . -5
 
َُ َوآتَ ْيُتمُ  َوَلَقْد َأَخَذ اّلل ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسَرائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمنُهُم اثْ يَنْ َعَشَر نَِقيبًا َوقَاَل اّلل ُ ِإين ِ َمَعُكمْ )  َُ  لَِئْن َأَقْمُتُم الصَّاَل الزََّكا

َُكفِ َرنَّ َعنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َوأُلْدخِ  َلنَُّكْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمن َُتِْتَها األَنْ َهاُر َوآَمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُْتُوُهْم َوَأقْ َرْضُتُم اّلل َ قَ ْرضًا َحَسنًا ألَّ
 ( .( 12) َفَمن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك ِمنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيلِ 

 [ . 12] املائدة : 
----------- 

ملا أمر هللا عباده املؤمنني بالوفاء بعهده وميثاقه ، الذي أخذه عليهم على لسان عبده ( َوَلَقْد َأَخَذ اّلل ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسَرائِيَل )  
يق على من كان قبلهم من ثلعهود واملوا، وأمرهم بالقيام باحلق والشهادة بالعدل ، شرع يبني هلم كيف أخذ ا ورسوله حممد 

َوَلَقْد أهل الكتابني : اليهود والنصارى ، وأهنم ملا نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم لعنا  منه هلم ، وطردا  عن بابه وجنابه ، فقال )) 
 ( أي : عهدهم املؤكد باليمني .َأَخَذ اّللُه ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل 

 ىل خاطب تعاىل املؤمنني فيما تقدم فقال ) واذكروا نِْعَمَة هللا َعَلْيُكْم وميثاقه الذى َواثـََقُكم ِبِه ِإْذ قـُْلُتْم هللا : أنه تعا قال الرازي
ليهود َوَأَطْعَنا (  مث ذكر اآلن أنه أخذ امليثاق من بين إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به ، فال تكونوا أيها املؤمنون مثل أولئك ا

 .ذا اخللق الذميم لئال تصريوا مثلهم فيما نزل هبم من اللعن والذلة واملسكنة يف ه
  : ناسب ذكُر ميثاق بين إسرائيل عقب ذكر ميثاق املسلمني من قوله ) وميثاقه الهذي واثقكم به ( حتذيرا  من وقال ابن عاشور

 أن يكون ميثاقنا كميثاقهم.
 يعين عرفاء على قبائلهم باملبايعة والسمع ، والطاعة هلل ، ولرسوله ولكتابه .( يباً َوبَ َعثْ َنا ِمنُهُم اثْ يَنْ َعَشَر نَقِ ) 
 النقيب كبري القوم القائم بأمورهم . -

 حبفظي وكالءيت ونصري .أي : ( َوقَاَل اّلل ُ ِإين ِ َمَعُكْم ) 
 خطاب ملن ؟ َمَعُكْم ( قوله ) ِإينه  -

 فيه قوالن :
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 أي وقال هللا للنقباء إين معكم.أنه خطاب للنقباء ،  األول :
وقال :  النسحاب األحكام اليت بعد هذه اجلملة على وهذا أرجح ورجحه أبو حيان : أنه خطاب لكل بين إسرائيل ،  والثاين

 مجيع بين إسرائيل.
 .وهذه املعية اخلاصة  -
 ( َُ إقامتها باطنا  بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر بإمتام أركاهنا وواجباِتا وشروطها ، و  أي : (لَِئْن َأَقْمُتُم الصَّاَل

 ما يقوله ويفعله منها .
 وا الصالة ( وقوله تعاىل ) واملقيمني الصالة ( .مل يأمر هللا بالصالة إال بلفظ اإلقامة ، كقوله تعاىل ) وأقيم 

وأقم  عنها )، وهذه هي الصالة اليت قال هللار قلب وخشوعا بإدائها بتدبر وحضو ، وإمنا املراد إقامتهإقامة الصالة ليس جمرد أداؤها
شرط إقامتها ( فإن هللا يف هذه اآلية علق حكم هني الصالة عن الفحشاء واملنكر بالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر الصالة إن

ه على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه ( فعلى قدر إقامة العبد لصالتق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصهواحلكم املعلوليس فقط أداؤها )
: وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالِتم عن الفحشاء ا يزول اإلشكال الذي يورده البعض، وهبذفحشاء واملنكرعن ال

 واملنكر .
  ( َُ  أي : وأعطيتم الزكاة ملن يستحقها بطيب نفس وانشراح . (َوآتَ ْيُتُم الزََّكا
 ُهْم َمْن َعاَهَد اّللََّ لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ )  اإليتاء : هو اإلعطاء قال تعاىل  ( .َوِمنـْ
 قدر واجب يف مال خمصوص ، لطائفة أو جهة خمصوصة . :  الزكاة : هي 

يِهْم هِبَا َوَصلِه ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقة  ُتَطهِهُرهُ ومسيت بذلك : ألهنا تزكي املال ، وتزكي صاحب املال ، كما قال تعاىل ) ْم َوتـُزَكِه
 ( ، بل وتزكي اجملتمع كله ، فتنتشر احملبة والوئام واإلخاء .َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن 

 أي : صدقتموهم فيما ا يؤكم به من الوحي .( َوآَمنُتم ِبُرُسِلي )  
 أي : نصرمتوهم وآزرمتوهم على احلق .( َوَعزَّْرُْتُوُهْم ) 
 نفاق يف سبيل اخلري ابتغاء مرضاة هللا .باإل(  ْضُتُم اّلل َ قَ ْرضاً َحَسناً َوَأقْ رَ ) 
 أي من ذا الذي ينفق يف سبيل هللا حىت يبِدله هللا ،  ؛ ألن القرض أخرج السرتداد البدلومسهي قرضا  :  قال القرطيب

 . باألضعاِف الكثرية
 حثا  وترغيبا  فيه .، مع أن املال ماله، وامللك ملكه، واخللق عبيدهي اإلنفاق قرضا  حسنا  هلل تعاىلوقال بعض العلماء : ومس ، 
 مسى ذلك اإلنفاق قرضا  حسنا  ، حثا  للنفوس وبعثا  هلا على البذل ، ألن الباذل مىت علم أن عني ماله يعود  قال ابن القيم :

مليه ويفه حمسن كان أبلغ يف طيب قلبه ومساحة  إليه وال بد طوهعت له نفسه بذله ، وسهل عليه إخراجه ، فإن علم أن املستقرض
نفسه ، فإن علم أن املستقرض يتجر له ي ا اقرتضه وينميه له ويثمره حىت يصري أضعاف ما بذله كان بالقرض أمسح وأمسح ، فإن 

رمي فإنه ال علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا  آخر من غري جنس القرض ، وأن ذلك األجر حظ عظيم وعطاء ك
 ، وذلك من ضعف إميانه .والشح أو عدم الثقة بالضمانيتخلف عن قرضه إال آلفة يف نفسه من البخل 

الل قال قال بعض العلماء : القرض ال يكون حسنا  حىت ا مع أوصافا  عشرة األول : أن يكون من احلقوله تعاىل ) حسنا  ( :  -
 (  إن هللا طيب ال يقبل إال الطيب) وقال  ( بغري طهور ، وال صدقة من غلول  ال يقبل هللا صالة. ) 

 ( . ُه تُنِفُقونَ َواَل تـََيمَُّموْا اخلبيث ِمنْ ) ينفق الرديء ، قال هللا تعاىل والثاين : أن يكون من أكرم ما ميلكه دون أن 
وبقول  (املال على حبه وآتى)عاىل : حلياة وهو املراد بقوله تالثالث : أن تتصدق به وأنت حتبه وحتتاج إليه بأن ترجو ا و
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الصدقة أن تعطي وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ، وال متهل )  الت وقال على أحد التأوي (َويُْطِعُموَن الطعام على ُحبههِ )
 ( .ن كذا ولفالن كذا حىت إذا بلغت الرتاقي قلت لفال

 .هللا تعاىل أقواما  بأخذها وهم أهل السهمان  والرابع : أن تصرف صدقتك إىل األحوج األوىل بأخذها ، ولذلك خص
ٌر لَُّكمْ  اخلامس : أن تكتم الصدقة ما أمكنك ألنه تعاىل قال : }َوِإن خُتُْفوَها َوتـُْؤتُوَها  ( . الفقراء فـَُهَو َخيـْ

 ( . ْبِطُلوْا صدقاتكم باملن واألذىالَ تُـ )السادس : أن ال تتبعها منا  وال أذى ، قال تعاىل  
 . وألن املرائي مذموم باالتفاق( َوَلَسْوَف يرضى. بهِه األعلىِإالَّ ابتغاء َوْجِه رَ )، كما قال أن تقصد هبا وجه هللا وال ترائي : السابع

َواَل مَتُْنن )الثامن : أن تستحقر ما تعطي وإن كثر ، ألن ذلك قليل من الدنيا ، والدنيا كلها قليلة ، وهذا هو املراد من قوله تعاىل  
 .يف أحد التأويالت  (  ْسَتْكِثرُ تَ 

 ( . ِفُقواْ ممَّا حتُِبمونَ َلن تـََناُلوْا الرب حىت تُن)التاسع : أن يكون من أحب أموالك إليك ، قال تعاىل : 
العاشر : أن ال ترى عز نفسك وذل الفقري ، بل يكون األمر بالعكس يف نظرك ، فرتى الفقري كأن هللا تعاىل أحال عليك رزقه  

جتمعت وترى نفسك حتت دين الفقري ، فهذه أوصاف عشرة إذا ا (  َلى هللا رِْزقـَُهاَوَما ِمن َدابٍَّة يف األرض ِإالَّ عَ )الذي قبله بقوله 
 ] مفاتيح الغيب : .            كانت الصدقة قرضا  حسنا  

 القرض احلسن ا مع أمورا  ثالثة : : وقال ابن القيم
 ب ماله ال من رديئه وخبيثه .أحدها : أن يكون من طي

 الثاين : أن خيرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة هللا .
 الثالث : أن ال مين به وال يؤذي  .

َُكفِ َرنَّ َعنُكْم َسيِ َئاِتُكْم )   عنهم ما مضى من الذنوب واألوزار .ألزيلن وأحمون أي :  (ألَّ
، مأخوذة من ) الَكْفر ( بفتح الكاف وسكون الفاء ، وهو السرت ، ومنه مسيت الكفارة  ن ألكفرن ( أي : ألسرت قوله تعاىل )  -

، ألهنا تسرت الذنب ، ومسي الزارع كافرا  ألنه يسرت احلب يف األرض ، ومسي الليل كافرا  ألنه يسرت الكون بظالمه ، ومسي الشخص 
 الكافر ألنه سرت نعمة هللا عليه .

 سيئة ، مسيت بذلك ألهنا سيئة بنفسها وقبيحة . كم( السيئات مجعاِتِ َسيِهئَ قوله تعاىل ) -
وألهنا أيضا  تسوء مرتكبها حاال  ومآال  ، وري ا تسوء غريه بأن يتعدى ضررها إىل الغري مباشرة ، أو بأن يكون هلا أثرها السيء على 

َر اْلَفَساُد يِف اْلبَـرِه َواْلَبْحِر ي َا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َظهَ البالد والعباد عامة ي حق الربكات وقلة اخلريات ، كما قال تعاىل )
  ) ما منع قوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ( رواه ابن ماجه ( وقال  بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 

ِإْن كما هنا ، قد يراد هبا الصغائر إذا قرنت مع الكبائر كما يف قوله تعاىل )  والسيئات يف األصل تطلق على الكبائر والصغائر -
َهْوَن َعْنُه ُنَكفِهْر َعْنُكْم َسيِهَئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخال  َكرميا    ( . جَتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ

، وجاء إطالق اجلنة ن الداخل فيه لبستان ، ألن أشجاره امللتفة جتاجلنة يف لغة العرب : ا،  مجع جنة ( َوأُلْدِخَلنَُّكْم َجنَّاتٍ ) 
 ( .َتُه َوُهَو ظَامِلٌ لِنَـْفِسهِ َل َجنَّ ـَوَدخَ ، ويف قوله )( أي البستانِإنَّا بـََلْونَاُهْم َكَما بـََلْونَا َأْصَحاَب اجْلَنَّةِ على البستان يف القرآن يف قوله )

  أعدها هللا ألوليائه ، فيها ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر .الدار اليت وأما يف االصطالح : فهي 
وليس املعىن أهنا جتري من حتت أرضها ، واجلري هو سري املاء أي : جتري من حتت قصورها األهنار ،  (ََتِْري ِمن َُتِْتَها األَنْ َهاُر ) 

 على األرض ، واألهنار مجع هنر وهو املاء الكثري .
َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها أَنـَْهاٌر ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوأَنـَْهاٌر فقال ) هذه السورة كما سيأيت  يف وهذه األهنار فصلها هللا -
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 ( َعَسٍل ُمَصفهى   ِمْن َلنَبٍ ملَْ يـَتَـَغيـَّْر َطْعُمُه َوأَنـَْهاٌر ِمْن مَخٍْر َلذٍَّة لِلشَّارِِبنَي َوأَنـَْهاٌر ِمنْ 
أي : فمن خالف هذا امليثاق بعد َعْقده وتوكيده وشَده ، وجحده  (ْد َضلَّ َسَواء السَِّبيِل َفَمن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك ِمنُكْم فَ قَ ) 

 وعامله معاملة من ال يعرفه ، فقد أخطأ الطريق احلق ، وعدل عن اهلدى إىل الضالل.
 ن الطريق املستقيم ، وذلك ال عذر للسائر فيه حني يضلهه ، ألنه الطريق السوي ال حيوج أي : فقد حاد ع:  وقال ابن عاشور

 . السائر فيه إىل الروغان يف ثنيهاٍت قد ختتلط عليه وتفضي به إىل التيه يف الضالل
 الفوائد :

 تذكري هذه األمة وتذكري بين إسرائيل ي ا أخذ عليهم من امليثاق . -1
 ع الناس إليهم يف أمورهم .اختاذ النقباء لريج -2
 إثبات املعية هلل تعاىل . -3
 والزكاة مفروضة على األمم السابقة .أن الصالة  -4
 أن الزكاة مشروعة على من قبلنا . -5
 أمهية الصالة والزكاة . -6
 أنه ا ب على بين إسرائيل اإلميان جبميع الرسل . -7
 هده هلم .أن هؤالء لو أوفوا بعهد هللا ألوِف هللا بع -7
 وجوب نصرة الرسل . -9

 فضل اإلنفاق يف سبيل اخلري . -10
 هـ ( .1343/ رمضان /  5) األحد /        وعيد من كفر بعد امليثاق . -11
 

ِِ َّا ذُكِ ُروْا بِِه َواَل تَ َزاُل َتطَِّلُع َعَلَى فَِبَما نَ ْقِضِهم مِ يثَاقَ ُهْم َلعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قَاِسَيًة ُْحَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َوَنسُ  وْا َحظ اً 
ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اّلل َ ْحُِبُّ اْلُمْحِسِننَي ) ُهُم فَاْع ٍُ َعن ْ ُهْم ِإالَّ قَِلياًل مِ ن ْ  ( .( 13َخآئَِنٍة مِ ن ْ

 [ . 13] املائدُ : 
----------  

وقتل األنبياء ، وكتمهم صفة ، بتكذيب الرسل فبسبب نقضهم امليثاق الذي أخذ عليهم ،  أي :(  فَِبَما نَ ْقِضِهم مِ يثَاقَ ُهمْ ) 
 وغريها من األمور . حممد 

 أي : طردناهم وأبعدناهم عن رمحة هللا .( َلعنَّاُهْم  )
  : اعة وعن احلسن ومقاتل أن أي طردناهم وأبعدناهم من رمحتنا عقوبة هلم قاله عطاء ومج (لََّعنَـُهُم  قوله تعاىل ) قال اآللوسي

املعىن مسخناهم قردة وخنازير ، وعن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما عذبناهم بضرب اجلزية عليهم ، وال خيفى أن ما قاله عطاء 
 . زم معناهأقرب إىل املعىن احلقيقي ألن حقيقة اللعن يف اللغة الطرد واإلبعاد فاستعماله يف املعنيني األخريين جماز باستعماله يف ال

 فال يتعظون ي وعظة لغلظتها وقساوِتا .( َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قَاِسَيةً ) 
 أي ُصلبة ال َتِعي خريا  وال تفعله ؛ والقاسية والعاتية ي عىن واحد. : قال القرطيب 
 . معىن قسوة القلب : غلظتها وشدِتا حبيث ال ينفع فيها وعظ وال تذكري 
 قلب يف آيات أخرى ومنها : نقض العهد ، وطول األمل .وقد بني تعاىل سبب قسوة ال 
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 ( .فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَية  قال تعاىل )
ِمَن احلَْقِه َوال َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن  أملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن خَتَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اّللَِّ َوَما نـََزلَ وقال تعاىل يف طول األمل )

ُهْم فَاِسُقونَ   ( . قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثرٌي ِمنـْ
بالقسوة وهنانا عن وقد هنانا هللا تعاىل أن نتشبه بأهل الكتاب يف قسوة قلوهبم كما يف اآلية السابقة ، فوصف أهل الكتاب  -

 التشبه هبم .
  أسباب قسوُ القلب: 

 أوال  : نقض العهد مع هللا .
 ( .َجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَية  فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم وَ قال تعاىل )

 فَِبَما نـَْقِضِهْم ، فإن هللا يقول ) ون نقضت عهدا  ـــــــ: يا من ا د يف قلبه قسوة ، احذر أن تك قال ابن عقيل يومًا ِ موعظته
 .. ( . ِميثَاقـَُهمْ 

    الثاين : طول األمل .
ْيِهُم اأْلََمُد يَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعلَ َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن خَتَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اّللَِّ َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِه َوال َيُكونُوا َكالَّذِ )

 ( . فـََقَسْت قـُُلوبـُُهمْ 
ولذلك طول األمل ينسي اآلخرة ، كما قال علي : أخوف ما أخاف عليكم اثنتني : طول األمل واتباع اهلوى ، فطول األمل 

 ينسي اآلخرة ، واتباع اهلوى يصد عن احلق .
 فليس هناك أنفع للقلب من قصر األمل ) وهو العلم بقرب الرحيل ( .

 ثالث : كثرة األكل ، ال سيما إن كان من الشبهات أو الشهوات .ال 
 خصلتان تقسهيان القلب : كثرة الكالم ، وكثرة األكل . قال بشر : 

 الرابع : كثرة الذنوب .
 ( . َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ قال تعاىل )  

كانت نكتة سوداء يف قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ، وإن زاد زادت حىت   ) إن املؤمن إذا أذنب ويف املسند قال 
 ( . َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ يعلو قلبه ، فلذلك الران الذي ذكر هللا يف كتابه :  

 ت دمعته .قال بعض السلف : البدن إذا عري رقه ، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرع 
 : قال ابن املبارك 

 رأيت الذنوب متيت القلوب   ويورث الذل إدماهنا .
 وتْرك الذنوب حياة القلوب    وخرٌي لنفِسك عصياهنا .

 . عالمات رقة ولني القلب 
 ذكر هللا . اإلكثار من:  أوال  :

 ( . ال ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئنم اْلُقُلوبُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنم قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اّللَِّ أَ قال تعاىل ) 
 سعيد ، أشكو إليك قسوة قليب ، قال : أذبه بذكر هللا . قال رجل للحسن ، يا أبا

 مخسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخالء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر: دواء القلب من قال بعض السلف ،
 وجمالسة الصاحلني .
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 العطف على املسكني .:  ثانياً 
: ) إذا أحببت أن يلني قلبك فامسح راس اليتيم وأطعم  يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول  فقد جاء رجل إىل النيب 

 املسكني ( رواه أمحد .
 زيارة املقابر . ثالثاً :

 رواه أمحد .: ) كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة ، وترق القلب (  قال 
 إذا قسا القلب قحطت العني .

 رابعا  : كثرة ذكر املوت .
 ) أكثروا من ذكر هاذم اللذات ( رواه الرتمذي . ولذلك قال 

 ملا يف ذلك من رقة القلب ، ونشاط العبادة ، وتعجيل التوبة ، واإلقالع عن املعاصي .
 . قال سعيد بن جبري : لو فارق املوت ذكر قليب لفسد 

 أكل احلالل . : خامساً 
 من عرف ما يدخل جوفه كتب عند هللا صديقا: ل الفضيل قا . 
 شاء أم أِب وقال سهل التسرتي: من أكل احلالل أطاع هللا شاء أم أِب، ومن أكل احلرام عصى هللا.  

 الدعاء بسالمة القلب .سادساً : 
 يقول ) اللهم إين أسألك قلبا  سليما  .. ( رواه أمحد . كان 
 االستجابة ألمر هللا ورسوله . اً :سابع

 وا أن هللا حيول بني املرء وقلبه ( .يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلم قال تعاىل )
  : ما ضرَب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن هللا .                   قال ابن القيم 

 القلوب القاسية . خلقت النار إلذابة
 أبعد القلوب من هللا القلب القاسي .

 إذا قسا القلب قحطت العني .
 قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر احلاجة : األكل والنوم والكالم واملخالطة .

 واعظ .كما أن البدن إذا مرض مل ينفع فيه الطعام والشراب ، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات مل تنجح فيه امل
أي : فسدت ُفهومهم ، وساء تصرفهم يف آيات هللا ، وتأولوا كتابه على غري ما أنزله ، ومحلوه ( ُْحَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه ) 

  على غري مراده ، وقالوا عليه ما مل يقل ، عياذا  باهلل من ذلك .
 ريف ألفاظه ( .) فهم وقعوا يف حتريف معانيه وحت وأيضا  حيرفون ألفاظـه .

 والتحريف : امليل بالشيء إىل احلرف ، واحلرف هو اجلانب . ] قاله ابن عاشور [ . -
 حيرفون الكلم عن مواضعه ( أي : يغريون ما شق عليهم من أحكامها ، كآية الرجم بدلوها لرؤسائهم  قال أبو حيان ( :

 م .بالتحميم وهو تسويد الوجه بالفح
 معناه يبدهلون حروفه.يتأوهلونه على غري تأويله، ويلقون ذلك إىل العوامه، وقيل: أي (َن الكلم َعن مََّواِضِعهِ ُفو حُيَرهِ ) قال القرطيب : 
 حُيَرهُفوَن الكلم َعن مواضعه ( استئناف لبيان مرتبة قساوة قلوهبم فإنه ال مرتبة أعظم مما ينشأ عنه االجرتاء  قال اآللوسي ( :
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 ل .واالفرتاء عليه عز وجعلى حتريف كالم رب العاملني 
 وهذا التحريف يكون غالبا  بسوء التأويل اتهباعا  للهوى ، ويكون بكتمان أحكام كثرية جماراة ألهواة العامهة . قال ابن عاشور : 
ان مراد به اإلمهال املفضي إىل النسيفأي : وتركوا نصيبا  وافيا  مما أمروا به يف التوراة رغبة عنه ، ( َوَنُسوْا َحظ ًا ِِ َّا ذُكِ ُروْا ِبِه ) 

 النسيان غالبا .
 وقد مجعت اآلية من الدالئل على قلهة اكرتاثهم بالدهين ورقهة اتهِباعهم ثالثة أصول من ذلك : وهي التعمهد  قال ابن عاشور :

 ين وقلهة االهتمام به.عن قلهة تعههد الده  ئُ إىل نقض ما عاهدوا عليه من االمتثال ، والغرور بسوء التأويل ، والنسيان الناش
 أنه قال : قد ينسى املرء بعض العلم باملعصية وتال هذه اآلية.عن ابن مسعود 

ُهُم )  ُهْم ِإالَّ قَِلياًل مِ ن ْ منهم بنقض العهود وتدبري  ة( أي : وال تزال يا حممد تظهر على خيانَواَل تَ َزاُل َتطَِّلُع َعَلَى َخآئَِنٍة مِ ن ْ
ُهُم اخليانة عادِتم وعادة أسالفهم )املكايد ، فالغدر و   ( ممن أسلم منهم كعبد هللا بن سالم .ِإالَّ قَِليال  مِهنـْ

 : وال تزال تطلع على خائنة منهم إال قليال  منهم ( أي : هذه عادِتم وديدهنم معك ، وهم على مكان  وقال أبو حيان (
وفونك وينكثون عهودك ، ويظاهرون عليك أعداءك ، ويهمون فهم ال يزالون خيمن خيانة الرسل وقتلهم األنبياء ،  أسالفهم

 بالقتل بك ، وأن يسموك.
 : أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات:  ( فَِبَما نـَْقِضِهم مِهيثَاقـَُهمْ ) قال السعدي 
، ومل يقوموا بالعهد الذي أي: طردناهم وأبعدناهم من رمحتنا ، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرمحة األوىل: أنا ) َلَعنَّاُهْم (  

 سببها األعظم. أخذ عليهم ، الذي هو
وال تنفعها اآليات والنذر، فال يرغبهم تشويق، وال ، أي: غليظة ال جتدي فيها املواعظ( ا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَية  َوَجَعْلنَ الثانية: قوله: )
 .واخلري إال شرا  لصفة اليت ال يفيده اهلدى هبذه ا ، أن يكون قلبهوهذا من أعظم العقوبات على العبد، يزعجهم ختويف

، فيجعلون للكلم الذي أراد هللا معىن غري ما أراده هللا وال أي: ابتلوا بالتغيري والتبديل( َم َعن َمَواِضِعهِ حُيَرهُِفوَن اْلَكلِ الثالثة: أهنم )
 رسوله.

التوراة ، وي ا أنزل هللا على موسى ، فنسوا حظا منه ، وهذا شامل لنسيان فإهنم ذكروا ب َحظًّا ممِهَّا ذُكِهُروا ِبِه ( نسوا الرابعة: أهنم )
 علمه ، وأهنم نسوه وضاع عنهم ، ومل يوجد كثري مما أنساهم هللا إياه عقوبة منه هلم.

الذي قد  وشامل لنسيان العمل الذي هو الرتك ، فلم يوفقوا للقيام ي ا أمروا به ، ويستدل هبذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض
 ذكر يف كتاهبم ، أو وقع يف زماهنم ، أنه مما نسوه.

ُهْم املستمرة اليت ) اخلامسة: اخليانة   أي: خيانة هلل ولعباده املؤمنني. (ال تـَزَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة مِهنـْ
م ، فهذه خيانة عظيمة. ومن أعظم اخليانة منهم ، كتمهم ]عن[ من يعظهم وحيسن فيهم الظن احلق ، وإبقاؤهم على كفره

 وهذه اخلصال الذميمة ، حاصلة لكل من اتصف بصفاِتم.
فكل من مل يقم ي ا أمر هللا به ، وأخذ به عليه االلتزام ، كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب ، واالبتالء بتحريف الكلم ، وأنه 

 باخليانة ، نسأل هللا العافية.ال يوفق للصواب ، ونسيان حظ مما ذُكِهر به ، وأنه ال بد أن يبتلى 
َفَخرََج َعَلى حظوظ دنيوية ، كما قال تعاىل )  ومسى هللا تعاىل ما ذكروا به حظا ، ألنه هو أعظم احلظوظ ، وما عداه فإمنا هي

نـَْيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُويتَ   . ُن إِنَُّه َلُذو َحظٍه َعِظيٍم (قَاُرو  قـَْوِمِه يِف زِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن احْلََياَة الدم
 وقال يف احلظ النافع ) َوَما يـَُلقَّاَها ِإال الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإال ُذو َحظٍه َعِظيٍم  ( .

ُهْم ( أي: فإهنم وفوا ي ا عاهدوا هللا عليه فوفقهم وهداهم للصراط املستقيم.  وقوله ) ِإال قَِليال ِمنـْ
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 يدله على استمرار . (ال تزال  ):  بن عاشورقال ا 
ُهْم َواْصَفحْ )   العفو : عدم املؤاخذة ، والصفح : اإلعراض عن الذنب حبيث ال يذكر .(  فَاْع ٍُ َعن ْ

 هذه اآلية فيها قوالن :
 ونسبه ابن اجلوزي للجمهور .: أنه منسوخ بآية السيف ، وذلك ألنه عفو وصفح عن الكفار ،  األول 

أنه غري منسوخ وعلى هذا القول ففي اآلية وجهان : أحدمها : املعىن فاعف عن مذنبهم وال تؤاخذهم ي ا سلف  الثاين : والقول
منهم ، والثاين : أنا إذا محلنا القليل عن الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه اآلية بأن املراد منها أمر هللا رسوله بأن 

 سلم .ر زالِتم ما داموا باقني على العهد ، وهو قول أيب ميعفو عنهم ويصفح عن صغائ
 ) ُهْم واصفح  ة واختاره الطربي .إذا تابوا أو بذلوا اجلزي: أي  قال بعض العلماء : ) فاعف َعنـْ
 واختلفوا يف نسخها على قولني. (فاعف عنهم واصفح  )قوله تعاىل : :  قال ابن اجلوزي 

 هور.أحدمها : أهنا منسوخة ، قاله اجلم
 واختلفوا يف ناسخها على ثالثة أقوال.

 أحدها : أهنا آية السهيف.
 ( ..اتلوا الذين ال يؤمنون باهلل ..ق )والثاين قوله : 

 ( .وِإما ختافنَّ من قوم خيانة  )والثالث : قوله 
ظهره هللا عليهم ، مث أنزل هللا هذه ، فأ عهد ، فغدروا ، وأرادوا قتل النيب  والثاين : أهنا نزلت يف قوم كان بينهم وبني النيب 

 اآلية ، ومل تنسخ.
  قال ابن جرير : ا وز أن يعفى عنهم يف غدرٍة فعلوها ، ما مل ينصبوا حربا  ، ومل ميتنعوا من أداء اجلزية واإِلقرار بالصهغار ، فال

 يتوجهه النسخ. 
: بذل النفع  كأنك تراه فإن مل تكن تراه ، فإنه يراك. ويف حق املخلوقنيواإلحسان: هو أن تعبد هللا ( ْحُِبُّ اْلُمْحِسِننَي ِإنَّ اّلل َ )  

 الديين والدنيوي هلم .
 الذين حيسنون يف عبادة رهبم ، وحيسنون إىل املخلوقني طلبا  ملرضاة هللا .

اإلحسان باجلاه ،  ، ويدخل فيهوهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان، ألنه مل يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه اإلحسان باملال
وبالشفاعة وحنو ذلك ، وتعليم العلم النافع ، وقضاء حوائج الناس من تفريج كرباِتم ، وإزالة شدائدهم ، وعيادة مرضاهم ، 

 وتشييع جنائزهم ، وإرشاد ضاهلم .
َمْن َأْحَسُن ِدينا  ممَّْن َأْسَلَم وَ ، كما قال تعاىل ) ويدخل يف ذلك اإلحسان يف عبادة هللا ، إخالصا  هلل تعاىل ، ومتابعة للرسول  

 ( . بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّلِلَِّ َوُهَو حُمِْسٌن فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِههِ ( وقال تعاىل ) َوْجَهُه ّلِلَِّ َوُهَو حُمِْسنٌ 
 فاإلحسان يف عبادة هللا : أن تقوم بالعمل متقنا  فيه إخالصا  ومتابعة .

 املخلوق : بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة ، وأن تعامل الناس ي ا حتب أن يعاملوك .واإلحسان إىل 
 واإلحسان نوعان: :  قال السعدي 

 . واإلحسان إىل املخلوق،  اإلحسان يف عبادة اخلالق
 ( . كأن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراه ) بقولفسرها النيب فاإلحسان يف عبادة اخلالق : 

فهو إيصال النفع الديين والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديين والدنيوي عنهم، فيدخل يف ذلك أمرهم : وأما اإلحسان إىل املخلوق
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باملعروف، وهنيهم عن املنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي يف مجع كلمتهم، وإيصال 
واملستحبة إليهم، على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم، فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى،  الصدقات والنفقات الواجبة

 ( )تفسري السعدي  واحتمال األذى، كما وصف هللا به املتقني يف هذه اآليات، فمن قام هبذه األمور، فقد قام حبق هللا وحق عبيده.
 لنيب ، ولذلك قال ادافع لإلحسان مراقبة هللا تعاىل وأعظم )يف تعريفه )أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تره فإنه يراك. 

معىن اإلحسان ، وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينيا  أن هللا  وسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النيب 
 مطلع عليه .

 رب عباده يف إحساهنم للعمل . ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق ، وأنه سبحانه خيت
( مث بنيه احلكمة فقال  ِة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ ـَوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَّ كما قال تعاىل يف أول سورة هود )

ُلوَُكْم أَيمُكْم َأْحَسُن َعَمال   )  .( . ومل يقل أيكم أكثر عمال   لَِيبـْ
ُلَوُهْم أَيـمُهْم َأْحَسُن َعَمال  ( مث بنيه احلكمة بقوله ) ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنة  هَلَا وقال تعاىل يف أول سورة الكهف )  ( . لَِنبـْ

ُلَو  ( مث بنيه احلكمة فقال ) الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياةَ وقال تعاىل يف أول سورة امللك )  ( .ُكْم أَيمُكْم َأْحَسُن َعَمال  لَِيبـْ
 فاإلحسان : أن يأيت بالعمل حسنا  متقنا  ال نقص فيه وال وصم ، وإحسان العمل ال ميكن إال ي راقبة خالق هذا الكون 

 : فضائل اإلحسان 
 : أن من أحسن إىل الناس أحسن هللا إليه . أوالً 

ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ كما قال تعاىل )  ( .ْحَساُن َهْل َجزَاء اإْلِ
 ( .َوَأْحِسنُـَوْا ِإنَّ اّللَه حيُِبم اْلُمْحِسِننَي وقال تعاىل )

 ( .اَ ْزَِي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاحلُْْسىَن وقال تعاىل ) و 
 : هلم يف الدنيا حسنة . ثانياً 

نـَْيا َحَسَنةٌ قال تعاىل )   ( . لهِلَِّذيَن َأْحَسُنوْا يف َهِذِه الدم
 ة هللا قريبة من احملسنني .: رمح ثالثاً 

 ( . ِإنَّ َرمْحََت اّللِه َقرِيٌب مِهَن اْلُمْحِسِننيَ قال تعاىل ) 
 : هلم اجلنة ونعيمها . رابعاً 

 ( . لهِلَِّذيَن َأْحَسُنوْا احلُْْسىَن َوزِيَاَدةٌ  قال تعاىل )
 : تبشري احملسنني . خامساً 

 ( . َوَبشِهِر اْلُمْحِسِننيَ قال تعاىل ) 
 : أن هللا معهم . ساً ساد

 ( .َوِإنَّ اّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي قال تعاىل )
 : إن هللا حيب احملسنني . سابعاً 

 ( . َوَأْحِسنُـَواْ ِإنَّ اّللَه حيُِبم اْلُمْحِسِننيَ  ) قال تعاىل 
 : إن هللا ال يضيع أجر احملسنني . ثامناً 

 ( . اْلُمْحِسِننيَ  ِإنَّ اّللَه اَل ُيِضيُع َأْجرَ ) قال تعاىل 
 : اإلحسان سبب يف دخول اجلنة . تاسعاً 
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 ( . آِخِذيَن َما آتَاُهْم رَبـمُهْم ِإنَـُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك حُمِْسِننيَ  ) ..  قال تعاىل
 : الكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا . عاشراً 

  ( .ِمَن اْلُمْحِسِنني اَب َلْو َأنَّ يل َكرَّة  فََأُكونَ أَْو تـَُقوَل ِحنَي تـََرى اْلَعذَ  قال تعاىل )

 وقد ثبت يف " صحيح مسلم "  عِن النَّيبِه  (َوزِيَاَدٌة  لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسىَن  )قوله تعاىل :  قال ابن رجب ،  تفسرُي الزهِيادِة
عِله جزاء   ألهِل اإلحسهاِن ؛ ألنَّ اإلحساَن هو أْن يَعُبَد املؤمُن ربهه يف اجلنة ، وهذا مناسٌب جل -عز وجل  -بالنهظِر إىل وجِه هللا 

راقبةِ يف الدمني
ُ
، هللا عيانا  يف اآلخرة ، كأنهه يراُه بقلِبِه وينظُر إليه يف حال عبادتِِه ، فكاَن جزاُء ذلك النَّظَر إىلا على وجِه احُلضوِر وامل

، وجعَل ذلك جزاء  حلاهلم  (ِإنَـُّهْم َعْن َرهبِهِْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن  )زاِء الُكفَّار يف اآلخرِة وعكس هذا ما أخرَب هللا تعاىل به َعْن جَ 
ِجبوا عن يف الدمنيا ، وهو تراُكم الرَّاِن على قُلوهِبم ، حىته ُحِجَبْت عن معرفِتِه وُمراقبته يف الدمنيا ، فكان جزاُؤهم على ذلك أْن حُ 

 رة .ُرؤيته يف اآلخ
 الفوائد :

 أن نقض امليثاق سبب للعن . -1
 وجوب القيام بالعهد . -2
 أن نقض امليثاق سبب لقسوة القلب . -3
 احلذر من األسباب اليت تؤدي إىل قسوة القلب ومن ذلك نقض العهد . -4
 أنه كلما عصى اإلنسان ربه قسا قلبه . -5
 أن القلوب تنقسم إىل قسمني : قاسية ولينة . -6
 أن املعاصي سبب لقلة الفهم . -7
 أن املعاصي سبب لنسيان ما ذكروا به . -8
 حتريف الكلم عن مواضعه . –نقض العهد  –احلذر من صفات اليهود وهي : قسوة القلب  -9

 أن خيانة اليهود ال تزال باقية . -10
 
نَ ُهُم اْلَعَداَوَُ َواْلبَ ْغَضاء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوِمَن الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميثَاقَ ُهْم فَ َنسُ )  وْا َحظ ًا ِِ َّا ذُكِ ُروْا ِبِه فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ

 ( .َوَسْوَف يُ َنبِ ئُ ُهُم اّلل ُ  اَا َكانُوْا َيْصنَ ُعوَن 
 [ . 14 -12] املائدة : 

------------- 
 شروع يف بيان قبائح النصارى وجناياِتم إثر بيان قبائح وجنايات إخواهنم اليهود (َخْذنَا ِميثَاقَ ُهْم ِمَن الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّا َنَصاَرى أَ ) َ 
أي : ومن الذين ادعوا ألنفسهم أهنم نصارى يتابعون املسيح ابن مرمي وليسوا كذلك ، أخذنا عليهم العهود واملواثيق على متابعة  

ء يرسله هللا إىل أهل األرض ، أي : ففعلوا كما فعل اليهود ، خالفوا نيب، واإلميان بكل الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره 
 املواثيق ونقضوا العهود ؟

هم من ينتسبون إىل عيسى، مسوا بذلك: قيل: نسبة إىل قرية يف فلسطني تسمى )الناصرة(، وقيل: ألهنم قالوا: النصارى :  -
.)  )حَنُْن أَْنَصاُر اّللَِّ

ِِ َّا ذُكِ ُروْا ِبِه فَ َنُسو )   يعين تركوا نصيبا  مما أمروا به يف اإلجنيل من اتباع قول حممد صلى هللا عليه وسلم . (ْا َحظ اً 
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نَ ُهُم اْلَعَداَوَُ َواْلبَ ْغَضاء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة  ا ولع به  أي ألصقنا العداوة والبغضاء هبم ، يقال : أغرى/ فالن بفالن إذ (فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ
 كأنه ألصق به ، ويقال ملا التصق به الشيء : الغراء .

 العداوة بالقول والفعل ، والبغضاء بالقلب ، أي : فال مواالة بينهم وال مودة . -
 : أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا  ، وال يزالون كذلك إىل يوم القيامة ، وكذلك طوائف  قال ابن كثري

 لى اختالف أجناسهم ال يزالون متباغضني متعادين ، يكفر بعضهم بعضا  ، ويلعن بعضهم بعضا  .النصارى ع
نَـُهمُ فقوله تعاىل ) - وجهان : أحدمها : بني اليهود والنصارى ، والثاين : بني فرق النصارى ، فإن بعضهم يكفر (  فََأْغَريـَْنا بـَيـْ

 بعضا  إىل يوم القيامة .
وهذا ِتديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على هللا وعلى رسوله ، ( ُم اّلل ُ  اَا َكانُوْا َيْصنَ ُعوَن َوَسْوَف يُ َنبِ ئُ هُ ) 

وما نسبوه إىل الرب عز وجل ، وتعاىل وتقدس عن قوهلم علوا  كبريا  ، من جعلهم له صاحبة وولدا  ، تعاىل الواحد األحد ، الفرد 
  يولد ومل يكن له كفوا  أحد .الصمد ، الذي مل يلد ومل

 ( .فسوف تعلمون  )ِتديد ألنه املراد باإلنباء إنباء املؤاخذة بصنيعهم ، كقوله :  (وسوف ينبهُئهم هللا تعاىل ) قوله 
 الفوائد :

 أن هللا مل يغفل أمة من األمم من أخذ امليثاق عليهم . -1
 اء بني الناس .أن إضاعة حق هللا من أسباب إلقاء العداوة والبغض -2
 إثبات يوم القيامة . -3
 ِتديد هؤالء النصارى الذين نسوا حظا  مما ذكروا به . -4
 إثبات علم هللا تعاىل . -5
 
ُ َلُكْم َكِثريًا ِِ َّا ُكنُتْم َُتُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ْعُفو عَ ) ي  َقْد َجاءُكم مِ َن اّللَِّ نُوٌر  ن َكِثريٍ ا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يُ بَ نيِ 

َويَ ْهِديِهْم ِإىَل ِصَراٍط  ( يَ ْهِدي ِبِه اّللَُّ َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّاَلِم َوُُيْرُِجُهم مِ ِن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِهِ 15وَِكَتاٌب مُِّبنٌي )
 ( . (16مُّْسَتِقيٍم )

 .[  16 – 15] املائدة :  
-------------- 

 املراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى ، وإمنا وحد الكتاب ألنه خرج خمرج اجلنس . (يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ) 
هم ، أميهم ــل األرض ، عرهبم وعجمــــــــ، أرسله هللا باهلدى ودين احلق إىل مجيع أه وهو حممد (  َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا) 

 . بني احلق والباطل ه بعثه بالبينات والفْرقيههم ، وأنوكتاب
 قوله تعاىل )  َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا ( اإلضافة للتشريف ، واإليذاِن بوجوب اتباعه . ] قاله أبو السعود [ . -
ِِ َّا ُكنُتْم َُتُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب  ) ُ َلُكْم َكِثرياً   ه ، وافرتوا على هللا فيه .فوه وأولو أي : يبني ما بدهلوه وحره ( يُ بَ نيِ 

مل يقرأ   بنيه ذلك هلم ، وهذا معجز ألنه  ، وأخفوا أمر الرجم ، مث إن الرسول  قال ابن عباس : أخفوا صفة حممد 
 .جزا  كتابا  ومل يتعلم علما  من أحد ، فلما أخربهم بأسرار ما يف كتاهبم كان ذلك إخبارا  عن الغيب فيكون مع

 : َلُكْم َكِثريا  ممِهَّا ُكْنُتْم خُتُْفوَن ِمَن الكتاب ( أي : من كتبكم ؛ من اإلميان به ، ومن آية الرجم ، ومن قصة ) يُـ  قال القرطيب ُ بَـنيِه
 أصحاب السبت الذين ُمسخوا ِقردة ؛ فإهنم كانوا خيفوهنا.
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 : بهم ، وهو أمي مل يقرأ كتبهمويف اآلية داللة على صحة نبوته ، ألنه بني هلم ما أخفوه مما يف كت قال ِ التسهيل 
  أمرهم مجيعا أن يؤمنوا ي حمد  : ...وقال السعدي  واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي: أنه بني هلم ،

كثريا مما خُيُْفون عن الناس، حىت عن العوام من أهل ملتهم، فإذا كانوا هم املشار إليهم يف العلم وال علم عند أحد يف ذلك 
هبذا القرآن العظيم الذي بنيَّ  وقت إال ما عندهم، فاحلريص على العلم ال سبيل له إىل إدراكه إال منهم، فإتيان الرسول ال

من أدل الدالئل على القطع برسالته، وذلك مثل صفة حممد يف   -به ما كانوا يتكامتونه بينهم، وهو أُمِهيه ال يقرأ وال يكتب 
 كتبهم، وبيان آية الرجم وحنو ذلك.كتبهم، ووجود البشائر به يف  

 َلُكْم َكِثريا  ممِهَّا ُكْنُتْم خُتُْفوَن ِمَن الكتاب (  : يقال الشيخ الشنقيط ُ مل قوله تعاىل )  يَا أَْهَل الكتاب َقْد َجآءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِه
من الكتاب ، يعين التوراة واإلجنيل ، وبني كثريا  منه مما كانوا خيفون  يبني هنا شيئا  من ذلك الكثري الذي يبينه هلم الرسول هللا 

 يف مواضع أخر.

أملَْ تـََر ِإىَل الذين أُوُتوْا َنِصيبا  مِهَن الكتاب  ، وبينه القرآن يف قوله تعاىل )فمما كانوا خيفون من أحكام التوراة رجم الزاين احملصن 
نَـُهْم مُثَّ  ُهْم َوُهْم مم يُْدَعْوَن إىل ِكَتاِب هللا لَِيْحُكَم بـَيـْ  ْعرُِضوَن ( . يتوىل َفرِيٌق مِهنـْ

يعين يدعون إىل التوراة ليحكم بينهم يف حد الزاين احملصن بالرجم ، وهم معرضون عن ذلك منكرون له ، ومن ذلك ، ما أخفوه 
وََكانُوْا ِمن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن  )  لرسول ، كما بينه تعاىل بقولهيف كتاهبم ، وإنكارهم أهنم يعرفون أنه هو ا من صفات الرسول هللا 

 َلْعَنُة هللا َعَلى الكافرين ( .َعَلى الذين َكَفُروْا فـََلمَّا َجآَءُهْم مَّا َعَرُفواْ َكَفُروْا ِبِه فَـ 
اُدوْا َحرَّْمَنا فَِبظُْلٍم مِهَن الذين هَ  مهم ومعاصيهم ، كما قال تعاىل )ومن ذلك إنكارهم أن هللا حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظل

َما ، وقوله : } َوَعَلى الذين َهاُدوْا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن البقر والغنم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَمآ ِإالَّ  لَّْت هَلُْم (َعَلْيِهْم طَيِهَباٍت ُأحِ 
 َصاِدُقوَن ( .يـَْناُهم بِبَـْغِيِهْم ِوِإنَّا لَ مَحََلْت ُظُهوُرمُهَا أَِو احلوايآ أَْو َما اختلط ِبَعْظٍم ذلك َجزَ 

ُكلم الطعام َكاَن   القرآن يف ذلك يف قوله تعاىل ) فإهنم أنكروا هذا ، وقالوا مل حيرم علينا إال ما كان حمرما  على إسرائيل ، فكذهبم
 نُتْم َصاِدِقنَي ( .أَن تـُنَـزََّل التوراة ُقْل فَْأُتوْا بالتوراة فاتلوها ِإن كُ  ِحالًّ لبين ِإْسرَائِيَل ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسرَائِيُل على نـَْفِسِه ِمن قـَْبلِ 

بين ِإْسرَائِيَل  َوِإْذ قَاَل ِعيَسى ابن َمْرمَيَ يا ، وقد بينها تعاىل بقوله ) ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مرمي هلم ي حمد 
قا  لهِ  إىل غري ذلك من اآليات املبينة  ِدي امسه َأمْحَُد (َما بـَنْيَ يََديَّ ِمَن التوراة َوُمَبشِهرا  ِبَرُسوٍل يَْأيت ِمن بـَعْ ِإينهِ َرُسوُل هللا ِإلَْيُكم ممَصدِه

 بهم .ملا أخفوه من كت
، والفائدة يف ذكر  ال يظهر كثريا  مما تكتمونه أنتم ، وإمنا مل يظهره ألنه ال حاجة إىل إظهاره يف الدين: أي  (َويَ ْعُفو َعن َكِثرٍي ) 

 ) الرازي ( . ذلك أهنم يعلمون كون الرسول عاملا  بكل ما خيفونه ، فيصري ذلك داعيا  هلم إىل ترك اإلخفاء لئال يفتضحوا.
 : أي ويسكت عن كثري مما غريوه وال فائدة يف بيانه . قال ابن كثري 
 : ينه ، وإمنا يبني ما فيه حجة على نبوتِه ، وداللة على صدقه وشهادة يرتكه وال يب: أي  (َويـَْعُفوْا َعن َكِثرٍي )  وقال القرطيب

 برسالته ، ويرتك ما مل يكن به حاجة إىل تبيينه.
 يبني هلم كثريا ويرتك كثريا  فال يطالبهم به حىت يأمره هللا بذلك ، وهذا اختيار ابن جرير .وقيل : 

  : بكثري مما كنتم ختفون من كتابكم الذي أنزله هللا إليكم ، وهو التوراة ، ويرتك أخذكم  يعين بقوله : ويعفو .. :قال ابن جرير
 فال تعملون به حىت يأمره هللا بأخذكم به .

 وصف الرسول  قال القشريي :  .بإظهار بعض ما أخفوه ، وذلك عالمة على صدقه ؛ إذ لوال صدقه ملا َعَرَف ذلك
ات ُخُلِقه ؛ إذ لوال ُخُلُقُه َلَما فعل ذلك ؛ فإظهار ما أبداه دليل ِعْلمه ، ووصفه بالعفو عن كثري من أفعاهلم ، وذلك من أمار 
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 والعفو عما أخفى برهاِن ِحْلِمه .
 اختلف العلماء يف ذلك على أقوال :(  َقْد َجاءُكم مِ َن اّللِ  نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبنيٌ ) 

 ر .،  ورجحه ابن جرياملراد بالنور حممد ، وبالكتاب القرآن  قيل :
 أن املراد بالنور اإلسالم ، وبالكتاب القرآن .  وقيل :

 والكتاب هو القرآن . النور الثالث :
 اختلف العلماء يف مرجع الضمري يف قوله ) به ( ؟ (يَ ْهِدي ِبِه اّلل ُ  )

 بالقرآن ، ورجحه ابن جرير ألنه أقرب مذكور . قيل :
 .وقيل : ي حمد  

ذكر ، أفرد الضمري لوجود املالزمة  ( يهدي به : أي ي ا إىل النور والكتاب باعتبار أن النور غري الكتابا  ) : أنه يرجع إليهما مجيع وْحتمل
َهابني النور والكتاب ، وهذا له نظائر يف القرآن ، قال هللا تعاىل )   ( ومل يقل : إليهما . َوِإَذا رَأَْوا جِتَارَة  أَْو هَلْوا  انَفضموا ِإلَيـْ

 ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اّللَه َوَرُسولَُه َوالَ تـََولَّْوا َعْنهُ )  عة هللا وطاعة رسوله وقال عن طا
 أي : اتبع رضا هللا .( َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُه ) 
مة الهيت ال خوف على السائر وُسبُل السالم : طرق السالأي : طرق النجاة والسالمة ومناهج االستقامة ،  (ُسُبَل السَّالَِم ) 

 فيها.
أي : من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان ، وذلك أن الكفر يتحري فيه صاحبه كما  (َوُُيْرُِجُهم مِ ِن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِِه ) 

 ر .يتحري يف الظالم ، ويهتدي باإلميان إىل طرق اجلنة كما يهتدي بالنو 
 وهو دين اإلسالم .(  ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم  َويَ ْهِديِهْم ِإىَل ) 

 الفوائد :
 . عموم رسالة النيب  -1
 إقامة احلجة على أهل الكتاب . -2
 . علم من أعالم نبوته -3
 أن أهل الكتاب أهل كتمان للعلم . -4
 نور . أن حممد  -5
 أن القرآن مبني لألشياء . -6
 إثبات الرضا هلل . -7
 لشريعة فقد سلم .أن من سلط طريق ا -8
 هـ ( .1434/ رمضان /  7) الثالثاء /    أن املعاصي ظلمات ، وأعظمها الكفر . -9

 
َمْرََيَ َوُأمَُّه  رَاَد َأن يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبنَ لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَآُلوْا ِإنَّ اّلل َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ ُقْل َفَمن مَيِْلُك ِمَن اّللِ  َشْيئًا ِإْن أَ ) 

نَ ُهَما َُيُْلُق َما َيَشاُء َواّلل ُ َعَلى كُ  يعاً َوّلِلِ  ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما بَ ي ْ  ( .( 17لِ  َشْيٍء َقِديٌر )َوَمن ِِ اأَلْرِض مجَِ
 [ . 17] املائدة : 

---------- 
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خيرب تعاىل خمربا  وحاكما  بكفر النصارى يف ادعائهم يف املسيح ابن مرمي ( اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ  لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَآُلوْا ِإنَّ اّلل َ ُهوَ ) 
 أنه هو هللا ، تعاىل هللا عن قوهلم علوا  كبريا  . – ، وخلق من خلقه هللا دوهو عبد من عبا –

النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اّللَِّ َذِلَك قـَْوهُلُم بِأَفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُرواْ  َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اّللَِّ َوقَاَلتْ كما قال تعاىل ) 
 ( . ِمن قـَْبُل قَاتـََلُهُم اّللَُّ َأَنَّ يـُْؤَفُكونَ 

 اختلف ملاذا مسي عيسى باملسيح ؟ 
 يا إياه ، وقيل : ملسحه األرض أي قطعها .فقيل : لكونه ممسوح أسفل القدمني ال أمخص له ، وقيل : ملسح زكر 

 . ئ: أنه مل ميسح ذا عاهة إال بر وقيل 
 : وذلك ْلكمتنيأن عيسى ينسب إىل أمه دائما  قوله تعاىل ) ابن مرمي (  -

 : بيان أنه مولود وهللا مل يولد . اْلكمة األوىل
 : نسبته إىل مرمي ، بأنه ابنها ليس هو ابن هللا . اْلكمة الثانية

 عقيدتنا يف عيسى : -
 [ ورسوله ] فليس بكذاب أو أنه ولد بغي [ . ] ليس بإله: أن يؤمن ويعتقد أنه عبد هللا  أوالً 

 كما يف احلديث .
 ( أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعاىل وبرأه عن الولد ، وأثبت لنفسه العبودية لربه .قَاَل ِإين ِ َعْبُد اّللَِّ وقال تعاىل عنه )

 .( ) َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َبيِن ِإْسرائيَل اْعُبُدوا اّللََّ َريبِه َورَبَُّكْم ل تعاىل و قا
 . )ِإنَّ اّللََّ َريبِه َورَبمُكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم(وقال تعاىل 

 .( ّللََّ َريبِه َورَبَُّكْم )َما قـُْلُت هَلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتيِن بِِه َأِن اْعُبُدوا اوقال تعاىل عنه 
 ( .لَّن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأن َيُكوَن َعْبدا  ّللِهِه َوالَ اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن وقال تعاىل )
 ( .ِإْن ُهَو ِإالَّ َعْبٌد أَنـَْعْمَنا َعَلْيِه َوَجَعْلَناُه َمَثال  لهَِبيِن ِإْسرَائِيَل وقال تعاىل )

 من أم بال أب .ثانياً : أنه 
 ( . ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اّللِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تـُرَاٍب مِثَّ قَاَل لَُه ُكن فـََيُكونُ كما قال تعاىل )

َها ُروَحَنا فـََتَمثََّل هَلَا َبَشرا  َسوِيها  قَالَ وقال تعاىل )  ْت ِإينهِ أَُعوُذ بِالرَّمْحَن ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقيها  قَاَل فَاختَََّذْت ِمن ُدوهِنِْم ِحَجابا  فََأْرَسْلَنا ِإلَيـْ
َا أَنَا َرُسوُل رَبِهِك أِلََهَب َلِك ُغاَلما  زَِكيها   قَاَلْت َأَنَّ َيُكوُن يل ُغاَلٌم وملَْ مَيَْسْسيِن َبَشٌر   ( . وملَْ َأُك بَِغيها  ِإمنَّ

 ليس إهلا  .: أنه ليس له شيء من حقوق الربوبية ، ف ثالثاً 
 َمْرمَيَ َوأُمَُّه ِإنَّ اّللَه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ُقْل َفَمن مَيِْلُك ِمَن اّللِه َشْيئا  ِإْن أَرَاَد َأن يـُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبنَ  قَاُلْوالََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قال تعاىل )

يعا    ( .  َوَمن يف اأَلْرِض مجَِ
يَقٌة َكانَا يَْأُكاَلِن الطََّعاَم مَّا الْ وقال تعاىل )  ( .َمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلِه الرمُسُل َوأُممُه ِصدِه

 : أنه مل يقتل ومل يصلب بل رفعه هللا إليه وسينزل يف آخر الزمان . رابعاً 
 ... بل رفعه إليه( .ى اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل اّللِه َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَـِكن ُشبِهَه هَلُْم َوقـَْوهلِِْم ِإنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيسَ قال تعاىل )

ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا وقال تعاىل )  ( .ِإْذ قَاَل اّللُه يَا ِعيَسى ِإينهِ ُمتَـَوفِهيَك َورَاِفُعَك ِإيَلَّ َوُمَطهِه
 كم ابن مرمي حكما  مقسطا  .... ( .) يوشك أن ينزل في وقال 

 : أنه أحد أويل العزم من الرسل ] وقد ذكرهم هللا يف موضعني [ . خامساً 
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 / يف سورة األحزاب . املوضع األول
هُ ـَمْرمَيَ َوَأخَ  نَك َوِمن نموٍح َوإِبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبنِ ـَوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيِهنَي ِميثَاقـَُهْم َومِ قال تعاىل )    ( .م مِهيثَاقا  َغِليظا  ـْذنَا ِمنـْ
 / يف سورة الشورى . املوضع الثاين

َنا بِِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسىقال تعاىل ) َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى بِِه نُوحا  َوالَِّذي أَْوَحيـْ يَن َواَل وا الدهِ ـَوِعيَسى أَْن أَِقيمُ  َشرََع َلُكم مِهَن الدِه
 ( .تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه 

 : أنه من قال أنه قتل فهو كافر ألنه مكذب للقرآن . سادساً 
 بطالن قول اليهود يف عيسى أنه ولد بغي لعنهم هللا .

 اْلكمة من نزله ِ آخر الزمان دون غريه من األنبياء ؟ 
 : الرد على اليهود يف زعمهم أهنم قتلوه . قيل

 فدعا هللا أن ا عله فيهم ، فاستجاب هللا دعاءه . يف اإلجنيل فضل أمة حممد : أن عيسى وجد  وقيل
 أن نزول عيسى عليه السالم من السماء لدنو أجله ، ليدفن يف األرض ، إذ ليس ملخلوق من الرتاب أن ميوت يف غريها . وقيل :

 ورجح احلافظ ابن حجر القول األول .
 هي : عن املسيح  واملعجزات املذكورة يف القرآن الكرمي

 إبراء األكمة . -1
 إبراء األبرص . -2
 إحياء املوتى . -3
 نزول املائدة من السماء . -4
 تصوير الطني ، والنفخ فيه ، فيصبح حيا  بإذن هللا سبحانه وتعاىل . -5
 اإلخبار ببعض املغيبات . اليت أطلعه هللا عليها . -6
 الكالم يف املهد . -7

لِه َأَجٍل  هي بأمر هللا تعاىل وإذنه ، يقول هللا سبحانه وتعاىل ) َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَْن يَْأيتَ ِبآيٍَة ِإالَّ بِِإْذِن اّللَِّ ِلكُ وكل هذه املعجزات 
 ِكَتاٌب ( .

يعاً ُقْل َفَمن مَيِْلُك ِمَن اّللِ  َشْيئاً ِإْن َأرَاَد َأن يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرََيَ َوُأمَُّه َومَ )   أي : لو أراد ذلك ، فمن ذا ( ن ِِ اأَلْرِض مجَِ
 الذي كان مينعه ؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك ؟

قال السعدي : فإذا كان املذكورون ال متناع عندهم ، مينعهم لو أراد هللا أن يهلكهم ، وال قدرة هلم على ذلك ، دل على بطالن 
 ال يف قوته شيء من الفكاك .إهلية من ال ميتنع من اإلهالك ، و 

نَ ُهَما )  أي : مجيع املوجودات ملكه وخلقه ، وهو القادر على ما يشاء ، ال ُيسأل عما ( َوّلِلِ  ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما بَ ي ْ
 يفعل لقدرته وسلطانه وحكمته .

 حبكمته الكوين والشرعي واجلزائي، وهم  يتصرف فيهم ،ملك السماوات واألرض وما بينهما : ومن األدلة أن هلل وحدهقال السعدي
 .من كل وجه؟ هذا من أعظم احملال ، غنيا  ملوك العبد الفقري إهلا  معبودا  ، فهل يليق أن يكون املمملوكون مدبرون

 ستغراهبم خللق عيسى من أم بال أب فإن هللا :وال وجه ال
 وفيه وجهان :ء ( َُيُْلُق َما َيَشا)  
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، وتارة ال من األب واألم كما يف خلق آدم ن من الذكر واألنثى كما هو معتاد، فتارة خيلق اإلنساين خيلق ما يشاءيع األول : 
ألب كما يف حق عيسى ، وتارة من األم ال من ا . 

والقدرة معجزة خيلق ما يشاء ، يعين أن عيسى إذا قدر صورة الطري من الطني فاهلل تعاىل خيلق فيه اللحمية واحلياة  والثاين : 
 ] تفسري الرازي [ .على هللا تعاىل يف شيء من أفعاله .  األكمه واألبرص معجزة له ، وال اعرتاض ئلعيسى ، وتارة حييي املوتى ويرب 

 مجلة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام امللك واأللوهية على وجه يزيح ما اعرتاهم من الشبه يف أمر املسيح  قال اآللوسي :
 ى .الم لوالدته من غري أب وخلق الطري وإبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتعليه الس

 فيه تعظيم شأن هللا تعاىل. (واألرض وما بينهما خيلق ما يشاءوهلل ملك السموات : والتذييل بقوله ) وقال ابن عاشور 
ر املسيح ، فاهلل هو اإلله حقها ، َيظهرده آخر عليهم بأنه هللا هو الهذي خلق السماوات واألرض وملك ما فيها من قبل أن و 

وهللا وكذلك قوله )، فكان موِجب ضالل من نسب له األلوهية لهذي خلق املسيح خلقا  غري معتاد، فهو اوأنهه خيلق ما يشاء
 ( .على كله شيء قدير

 وحتويله . من إا اد املعدوم ، وإعدام املوجود ، وتغيري الشيء (َواّلل ُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر ) 
 اآلية عامة ، فاهلل على كل شيء قدير ، على ما شاءه وما مل يشأه .

 وجرت العادة بذكر قدرته عند األمور اليت ال يستطيعها البشر ، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء :  قال الشنقيطي
( اَرُهْم َوأَْمَواهَلُْم َوأَْرضا  ملَْ َتطَُأوَها وََكاَن اّللَُّ َعَلى ُكلِه َشْيٍء َقِديرا  َوأَْورََثُكْم أَْرَضُهْم َوِديَ املتمسكني بدينه كقوله تعاىل يف األحزاب )

َها َقْد َأَحاَط اّللَُّ هِبَا وََكاَن اّللَُّ َعَلى ُكلِه َشْيٍء َقِديرا  وقال يف احلديبية )  (.َوُأْخَرى ملَْ تـَْقِدُروا َعَليـْ
ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك يذل من يشاء ويؤيت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء كما قال تعاىل )ومن قدرته أنه سبحانه يعز من يشاء و 

ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِه َشْيءٍ اْلُمْلِك تـُْؤيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتَشاُء َوتُِعزم َمْن َتَشاُء َوُتِذلم َمْن َتَشاُء بِ   (.َقِديرٌ  َيِدَك اخْلَيـْ
 اآلية عامة ، فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما مل يشأه ، وهبذا نعرف أن  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :

َوُهَو َعَلى مَجِْعِهْم ِإَذا تقييد بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ ، ألن هللا قادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء ، وأما قوله تعاىل )
( فاملشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ، ولكنها عائدة على اجلمع ، يعين : إذا أراد مجعهم وشاء مجعهم فهو قدير  َقِديرٌ َيَشاُء 

 عليه ال يعجزه شيء .
 الفوائد :

 كفر من قال : إن هللا هو املسيح ابن مرمي .  -1
 أن املسيح عيسى ابن مرمي ينسب إىل أمه ألنه من غري أب . -2
 د على النصارى .شدة الر  -3
 بيان كمال سلطان هللا ، وأنه ال أحد مينعه مما أراد . -4
 عموم ملك هللا . -5
 بيان عموم قدرة هللا . -6
ُبُكم ِبُذنُوِبُكم َبْل أَنُتم بَ )   ُه ُقْل فَِلَم يُ َعذِ  ُُ َخَلَق يَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاُء  َشٌر ِِ َّنْ َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى ََنُْن أَبْ َناء اّللِ  َوَأِحبَّا

نَ ُهَما َوِإلَْيِه اْلَمِصرُي   ( .َويُ َعذِ ُب َمن َيَشاُء َوّلِلِ  ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما بَ ي ْ
 [ . 18 – 17] املائدة : 

------------- 
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ُُُه )   وهو أن اليهود ال يقولون ذلك ألبتة ، فكيف نقل هذا القول عنهم ؟ وأما  (َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى ََنُْن أَبْ َناء اّللِ  َوَأِحبَّا
 هم ، فكيف ا وز هذا النقل عنهم ؟ النصارى فإهنم يقولون ذلك يف حق عيسى ال يف حق أنفس

 أجاب املفسرون عنه من وجوه :
، ضاف إىل رسل هللاا هو يف احلقيقة م، فأضيف إىل هللا موالتقدير حنن أبناء رسل هللا ،أن هذا من باب حذف املضاف األول :

َا يـَُباِيُعوَن هللاونظريه قوله )  ( .ِإنَّ الذين يـَُباِيُعوَنَك ِإمنَّ
 أرادوا أن هللا كاألب لنا يف احلنو والعطف ، وحنن كاألبناء له يف القرب واملنزلة . والثاين :

 : اية ، وهو حيبنا .أي حنن منتسبون إىل أنبيائه وهم بنوه وله هبم عن قال ابن كثري 
ُبُكم ِبُذنُوِبُكم )  ربكم، يقول: (  فلم يعذبكم)  هلؤالء الكذبة املفرتين على رهبم(  قل)  يقول هللا لنبيه حممد  (ُقْل َفِلَم يُ َعذِ 

م مقرمون فألي شيء يعذبكم ربكم بذنوبكم، إن كان األمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحبهاؤه، فإن احلبيب ال يعذِهب حبيبه، وأنت
أنه معذبكم؟ وذلك أن اليهود قالت: إن هللا معذبنا أربعني يوم ا َعَدد األيام اليت عبدنا فيها العجل، مث خيرجنا مجيع ا منها، فقال 

م أهل فرية وكذب هللا حملمد  : قل هلم: إن كنتم، كما تقولون، أبناُء هللا وأحباؤه، فلم يعذبكم بذنوبكم؟ يعلمهم عز ذكره أهنَّ
 لى هللا جل وعز.ع
 ( بُُكم ِبُذنُوِبُكم قال ِ التسهيل  رده عليهم ، ألهنم قد اعرتفوا أهنم يدخلون النار أياما  معدودات ( ُقْل فَِلَم يـَُعذِه
  ِإبطال لدعواهم ، ألن األب ال يعذهب ولده ، واحلبيُب ال يُعذهُب حبيبه  (قل فلم يعذهبكم بذنوبكم  قال ابن اجلوزي )و

 : ِإن هللا يعذبنا أربعني يَوما  بالنار . وهم يقولون
فإنه يذكر قبله أو بعده أو معه ما  هناك قاعدة وهي : أن هللا إذا ذكر يف القرآن حكاية عن قول القائلني ، إن كان باطال   -

ُبُكم ِبُذنُوِبُكم فرد عليهم )  ( َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى حَنُْن أَبـَْناء اّللِه َوَأِحبَّاُؤهُ  يشعر ببطالنه كما هنا قال )  . (ُقْل فَِلَم يـَُعذِه

 َعْهَدُه أَْم تـَُقوُلوَن َعَلى َوقَاُلوا َلْن مَتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاما  َمْعُدوَدة  ُقْل َأختََّْذُُّتْ ِعْنَد اّللَِّ َعْهدا  فـََلْن خُيِْلَف اّللَُّ ويف قوله تعاىل حكاية عنهم )
 ( . ا ال تـَْعَلُمونَ اّللَِّ مَ 

 أي : لكم أسوة أمثالكم من بين آدم ، وهو تعاىل هو احلاكم يف مجيع عباده .( َبْل أَنُتم َبَشٌر ِِ َّْن َخَلَق ) 
) بل ( هنا لإلضراب اإلبطايل ، والبشر هم بنو آدم ، ومسوا بشرا  ، ألن أبشارهم بادية خبالف بقية املخلوقات ، فغالبها أن 

 ري بادية .أبشارها غ
 حبسب حكمته . (يَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويُ َعذِ ُب َمن َيَشاُء ) 

يعين أنه ليس ألحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له ، وليس ألحد عليه حق مينعه من أن يعذبه ، بل امللك له يفعل ما يشاء 
 د . ] تفسري الطربي [ .وحيكم ما يري

 يد ، ال ُمعقهب حلكمه وهو سريع احلساب .: أي : هو فعال ملا ير  قال ابن كثري 
 ( حسب حكمته . يـَْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويـَُعذِهُب َمن َيَشاءُ قوله تعاىل )  -
 ولُيعلم أن كل شيء علهقه هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أنه ليست مشيئة هللا مشيئة  قال الشيخ ابن عثيمني :

َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اّللَُّ ِإنَّ اّللََّ  بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة ، والدليل على ذلك قوله تعاىل ) جمردة هكذا تأيت عفوا  ، ال ،
 ( فلما بنيه أن مشيئتهم ي شيئة هللا بنيه أن ذلك مبين على علم وحكمة . َكاَن َعِليما  َحِكيما  

نَ ُهَما َوّلِلِ  ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َومَ )   وسلطانه . ه وحتت قهرهِ أي : اجلميع ملكُ  (ا بَ ي ْ
 حكم يف عباده ي ا يشاء ، وهو العادل الذي ال ا ور .أي : املرجع واملآب إليه ، فيَ ( َوِإلَْيِه اْلَمِصرُي ) 
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 الفوائد :

 كذب اليهود والنصارى يف دعواهم أنه أبناء هللا .  -1
 ى .إنكار هللا تعاىل عليهم هذه الدعو  -2
 إثبات عذاب هللا لليهود بالنصارى . -3
 أن هللا ال يعذب أحدا  إال بذنبه . -4
 إثبات املغفرة والتعذيب من هللا تعاىل . -5
 اختصاص هللا بامللك . -6
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ُ َلُكْم َعَلى ف َ )  َرٍُ ِمَن الرُُّسِل َأْن تَ ُقوُلوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشرٍي َوال َنِذيٍر فَ َقْد َجاءَُكْم َبِشرٌي يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ بَ نيِ  ت ْ

 ( . َوَنِذيٌر َواّللَُّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ 
 [ . 19] املائدة : 

----------- 
لكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله حممدا  قول تعاىل خماطبا أهل اي( يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا 

 . ه وال رسول بل هو املعقب جلميعهمخاُّت النبيني، الذي ال نيب بعد
َرٍُ ِمَن الرُُّسِل )   أي : على انقطاع من الرسل ودروس من الدين . (َعَلى فَ ت ْ
 سنة.أنه ستمائة هو واملشهور  ؟ واختلف يف املدة بني عيسى وحممد  -
خاُّت النبيني من بين آدم على اإلطالق، كما ثبت  وكانت الفرتة بني عيسى ابن مرمي، آخر أنبياء بين إسرائيل، وبني حممد  -

هذا فيه رد على من زعم  (أوىل الناس بابن مرمي؛ ألنه ال نيب بيين وبينه  ) قاليف صحيح البخاري عن أيب هريرة أن رسول هللا 
 . ] قاله ابن كثري [ .ه ان، كما حكاه القضاعي وغري ـخالد بن سن:  نيب، يقال له  د عيسى ـأنه بعث بع

 : ا  تعاىل واملقصود أن هللا قال ابن كثري وتـََغري األديان، وكثرة عبادة  وس من السبل،ُـ على فرتة من الرسل، وُطم بعث حممد 
ة إليه أمر َعَمم، فإن الفساد كان قد عم  مجيع البالد، األوثان والنريان والصلبان، فكانت النعمة به أُّت النعم، واحلاج

هود والطغيان واجلهل قد ظهر يف سائر العباد، إال قليال من املتمسكني ببقايا من دين األنبياء األقدمني، من بعض أحبار الي
  .وعباد النصارى والصابئني

يا أيها الذين بدلوا دينهم  :أي: لئال حتتجوا وتقولوا  ( َجاءَُكْم َبِشرٌي َوَنِذيرٌ  فَ َقدْ َأْن تَ ُقوُلوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشرٍي َوال َنِذيٍر ) 
 . حممدا  ما جاءنا من رسول يبشر باخلري وينذر من الشر، فقد جاءكم بشري ونذير، يعين -وغريوه

 ( .اّللَِّ ُحجٌَّة بـَْعَد الرمُسِل  رمُسال  ممَبشِهرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلىكما قال تعاىل ) 
أنه بشري ونذير، فهو بشري للمؤمنني ، وهو نذير للكافرين، بشري للمؤمنني بالثواب العاجل  صفتان من صفات الرسول 

  واآلجل ، ونذير للكافرين بالعقاب العاجل واآلجل .
 ( . َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِهرا  َونَِذيرا  كما قال تعاىل )

 ( . يَا أَيـمَها النَّيبم ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهدا  َوُمَبشِهرا  َونَِذيرا  وقال تعاىل ) 
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 ( . َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّة  لِلنَّاِس َبِشريا  َونَِذيرا  َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ وقال تعاىل )
 ( . َك َشاِهدا  َوُمَبشِهرا  َونَِذيرا  ِإنَّا أَْرَسْلَناوقال تعاىل )

 ويف اآلية دليل على أن هللا ال يعذب اخللق قبل بعثة الرسل . -
 قال تعاىل ) وما كنا معذبني ... ( .

 : احلكمة من إرسال الرسل 
 كافر .ل: التبشري للمؤمن واإلنذار ل أوالً 

 ( . يَن َوُمنِذرِينَ َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِهرِ قال تعاىل )
 ( .رمُسال  ممَبشِهرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اّللِه ُحجٌَّة بـَْعَد الرمُسِل وقال تعاىل )
 ( . ْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ َلَح َفاَل َخْوٌف َعلَ ـَوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِهرِيَن َوُمنِذرِيَن َفَمْن آَمَن َوَأصْ وقال تعاىل )
 ( .ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهدا  َوُمَبشِهرا  َونَِذيرا  وقال تعاىل )

 : رمحة للناس . ثانياً 
 ( .َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحَة  لهِْلَعاَلِمنَي قال تعاىل )

 : البالغ املبني . ثالثاً 
َاقال تعاىل )و   ( . َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواّللُه َبِصرٌي بِاْلِعَبادِ  ِإن تـََولَّْوْا فَِإمنَّ

 ( .مَّا َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ َواّللُه يـَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن وقال تعاىل ) 
َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي وقال تعاىل )  ( .فَِإن تـََولَّْوْا فَِإمنَّ

  هللا .: الدعوة إىل رابعاً 
 ( .َوَلَقْد بـََعثْـَنا يِف ُكلِه أُمٍَّة رَُّسوال  أَِن اْعُبُدوْا اّللَه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت قال تعاىل ) 
 ( .َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه اَل ِإلََه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن وقال تعاىل )

 : إقامة احلجة . خامساً 
 ( .رمُسال  ممَبشِهرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اّللِه ُحجٌَّة بـَْعَد الرمُسِل وقال تعاىل )
َنا َرسُ وقال تعاىل )  ( .فـََنتَِّبَع آيَاِتَك ِمن قـَْبِل َأن نَِّذلَّ َوََنَْزى  وال  ـَوَلْو أَنَّا أَْهَلْكَناُهم بَِعَذاٍب مِهن قـَْبِلِه َلَقاُلوا رَبَـَّنا َلْواَل أَْرَسْلَت ِإلَيـْ

 دون ويصرخون تقول هلم خزنة جهنم انوعندما يصيحون بالنار بعد أن حييط هبم العذاب من كل جانب وي
 ( .وا َوَما ُدَعاء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ يف َضاَلٍل قَاُلوا أَوملَْ َتُك تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكم بِاْلبَـيِهَناِت قَالُوا بـََلى قَالُوا فَاْدعُ كما قال تعاىل ) 

َا يـَُقوُل لَُه ُكن فاألمر كله بيده سبحانه وتعاىل ) (  َواّللَُّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ )   بَِديُع السََّماَواِت َواأَلْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمرا  فَِإمنَّ
َا قـَْولَُنا ( . وقال تعاىل )  فـََيُكونُ   ( . ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْدنَاُه َأن نَـُّقوَل لَُه ُكن فـََيُكونُ ِإمنَّ

 الفوائد :
 مرسل إىل أهل الكتاب . أن نبينا حممد  -1
 . عموم رسالة النيب  -2
 إقامة احلجة على الناس بإرسال الرسل . -3
 أن من مهمة الرسل : التبشري واإلنذار . -4
 هـ ( .1434/ رمضان /  8:  األربعاء)                 إثبات قدرة هللا تعاىل . -5
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ُلوكًا َوآتَاُكم مَّا ملَْ يُ ْؤِت َأَحدًا مِ ن َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قَ ْوِم اذُْكُروْا نِْعَمَة اّللِ  َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِبَياء َوَجَعَلُكم مُّ )  

( قَاُلوا يَا 21اأَلْرَض املَُقدََّسَة الَِّت َكَتَب اّلل ُ َلُكْم َواَل تَ ْرَتدُّوا َعَلى َأْدبَارُِكْم فَ َتنَقِلُبوا َخاِسرِيَن ) ( يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا20اْلَعاَلِمنَي )
َها فَإِ  َها فَِإن َُيُْرُجوْا ِمن ْ ( قَاَل رَُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن 22نَّا َداِخُلوَن )ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قَ ْومًا َجبَّارِيَن َوِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها َحَّتََّ َُيُْرُجوْا ِمن ْ

( قَاُلوْا يَا 23 فَ تَ وَكَُّلوْا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي )َُيَاُفوَن أَنْ َعَم اّلل ُ َعَلْيِهَما اْدُخُلوْا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن َوَعَلى اّلل ِ 
( قَاَل َربِ  ِإين ِ ال َأْمِلُك ِإالَّ 24ن نَّْدُخَلَها أََبدًا مَّا َداُموْا ِفيَها فَاْذَهْب أَنَت َورَبَُّك فَ َقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدوَن )ُموَسى ِإنَّا لَ 

نَ َنا َوبَ نْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي ) ْيِهْم َأْربَِعنَي َسَنًة يَِتيُهوَن ِِ اأَلْرِض َفاَل تَْأَس َعَلى ( قَاَل فَِإن ََّها حُمَرََّمٌة َعلَ 25نَ ْفِسي َوَأِخي فَافْ ُرْق بَ ي ْ
 ( .اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي 

 [ . 26 -20] املائدة : 
------------- 
عليكم اذكروا نَِعم هللا : اذكر يا حممد حني قال موسى لقومه أي  ( َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قَ ْوِم اذُْكُروْا نِْعَمَة اّللِ  َعَلْيُكمْ ) 

 .الكثرية كاإلجناء من فرعون ، وإغراق فرعون وقومه 
 ( .َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنـَْزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى كما قال تعاىل )

َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعذَ وقال تعاىل )  ( . اِب يَُذحبِهُوَن أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكمْ َوِإْذ جَنَّيـْ
ُمُلوكا  َوآتَاُكْم َما ملَْ يـُْؤِت َأَحدا  َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه يَا قـَْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم وقال تعاىل )

 ( . ِمنيَ ِمَن اْلَعالَ 
 قوله ) اذكروا نعميت ( أي اذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم لتقوموا بشكرها . -
 إسرائيل : لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل . -
ال يزال وكذلك كانوا، ،  هدَ لدن أبيكم إبراهيم وإىل من بعكلما هلك نيب قام فيكم نيب، من :  أي(  ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِبَياء) 

إىل خاُّت الرسل واألنبياء على [ مث أوحى هللا ]تعاىل  فيهم األنبياء يدعون إىل هللا وحيذرون نقمته، حىت ختموا بعيسى
فلم يبعث يف  ،  مهمن تـََقدََّمهُ  من ن كلِ مِ ، وهو أشرف وب إىل إمساعيل بن إبراهيم، اإلطالق حممد بن عبد هللا، املنس

 ئيل من األنبياء .أمة ما بعث يف بين إسرا

 : جعل أنبياء فيهم وذلك أعظم الشرف ، إذ هم الوسائط بني هللا وبني خلقه ، واملبلغون عن هللا  قال أبو حيان
 .شرائعه

 ء .قيل : مل يبعث يف أمهة ما بعث يف بين إسرائيل من األنبيا

 وخادم . مللك من له مسكن وامرأةقيل : جعل منكم ملوكا  ، أي : أمراء ، قيل : ا ( َوَجَعَلُكم مُُّلوكاً ) 
 . كانت منازهلم واسعة فيها مياه جارية فمن كان مسكنه واسعا  وفيه ماء جار فهو ملك  يل :وق

 .ألنا كنا نتحدهث أهنم أوهل من ُخِدم من بين آدم( َوَجَعَلُكْم ممُلوكا  ) وقال قـََتادة : إمنا قال 
 قيل : يف كثرة األنبياء ، وقيل : املن والسلوى (اْلَعاَلِمنَي  َأَحدًا مِ ن َوآتَاُكم مَّا مَلْ يُ ْؤتِ ) 
 اخلطاب من موسى لقومه يف قول مجهور املفسرين ؛ وهو وجه الكالم:  قال القرطيب. 
  واملراد باإليتاء املنه والسَّْلوى واحَلَجر والغمام جماهدقال :. 

 .وقيل : كثرة األنبياء فيهم ، واآليات اليت جاءِتم
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 .قلوبا  سليمة من الِغله والِغشه  وقيل :
 .وقيل : إحالل الغنائم واالنتفاع هبا

 .قلت : وهذا القول مردود ؛ فإن الغنائم مل حِتل ألحد إالَّ هلذه األُمة على ما ثبت يف الصحيح ؛ وسيأيت بيانه إن شاء هللا تعاىل
ل أرض اجلبارين بقوة ، وتنُفذ يف ذلك نفوذ من أعزه هللا وهذه املقالة من موسى توطئة لنفوسهم حىت تـَُعزَّز وتأخذ األمر بدخو 

 .ورفع من شأنه
 ما أويت أحد من النعم يف زمان قوم موسى ما أوتوا ، خصوا بفلق البحر هلم ، وإنزال املن والسلوى ،  وقال ابن جرير :

 .وإخراج املياه العذبة من احلجر ، ومد الغمام فوقهم
 .كما مجعا هلم ، وكانوا يف تلك األيام هم العلماء باهلل وأحباؤه وأنصار دينه انتهىومل جتمع النبوة وامللك لقوٍم  

 م .نان والقبط وسائر أصناف بين آدعاملي زمانكم، فكأهنم كانوا أشرف  الناس يف زماهنم، من اليو  واملراد : -
َنا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالل ) كما قا  ( .نمبُـوََّة َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيِهَباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي َوَلَقْد آتـَيـْ

َما   ِطلٌ اْجَعْل لََنا ِإهَل ا َكَما هَلُْم آهِلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قـَْوٌم جَتَْهُلوَن . ِإنَّ َهُؤالِء ُمَتبـٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوبَا وا )تعاىل إخبار ا عن موسى ملا قال وقال 
َر اّللَِّ أَْبِغيُكْم ِإهَل ا َوُهَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ   ( . َكانُوا يـَْعَمُلوَن . قَاَل أََغيـْ

 ظاهر هذه اآلية أن بين إسرائيل هم أفضل العاملني ، بينما املعروف أن حممد  ( َوَأينهِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  قال تعاىل )...
 مم على اإلطالق ، واجلواب عن هذه اآلية :هي أفضل األ

 اجلواب األول : أن هللا فضل بين إسرائيل على عامل زماهنم ، بينما األمة احملمدية مفضلة على سائر األمم .
 وهذا قول مجهور املفسرين .

 كل زمان عاملا  ي ا أعطوا من امللك والرسل والكتب على عامل من كان يف ذلك الزمان، فإن ل : العالية وُأب قال. 
 ألن هذه األمة أفضل منهم ، وا ب احلمل على هذا  :  قال ابن كثري. 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاّللَِّ ) لقوله تعاىل، خطابا  هلذه األمة  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ  ( . ُكْنُتْم َخيـْ
 ( . وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة  َوَسطا  ولقوله تعاىل )

 ( رواه أمحد . أنتم توفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على هللا)  رسول هللا  قالو 
 ومسيت أمحد ، وجعلت أميت خري األمم ( رواه أمحد . ...) أعطيت ما مل يعط أحد من األنبياء ،  ولقوله 
 رة وهم سبعون ألفا  ، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ( رواه البخاري .) يدخل اجلنة من أميت زم ولقوله 

ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلونَ على أمة موسى أنه قال يف أمة موسى ) ومن اآليات املبينة لفضل أمة حممد  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمنـْ ( ِمنـْ
فقسمهم إىل ثالث طوائف ، وجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة  مة حممد فجعل أعلى مراتبهم الفئة املقتصدة ، خبالف أ

رَاِت بِِإْذِن اّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل املقتصدة وذلك يف قوله يف فاطر ) ُهْم َساِبٌق بِاخْلَيـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَامِلٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ (  اْلَكِبريُ َفِمنـْ
َجنَّاُت ريات ، وهو أعلى من املقتصد ، ووعد اجلميع بظاملهم ومقتصدهم وسابقهم جبنات عدن يف قوله )فجعل فيهم سابقا  باخل

 ( . َعْدٍن يَْدُخُلونـََها حُيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلؤا  َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ 
م منهاجا، وأكرم األمة أشرف منهم، وأفضل عند هللا، وأكمل شريعة، وأقو أهنم كانوا أفضل أهل زماهنم، وإال فهذه  د :واملقصو 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس   ) قال هللا ا  ،، وأدوم عز  أوسع مملكةو ا  ، الدوأو  ، وأكثر أمواال  ا  ، وأغزر أرزاقا  نبيا، وأعظم ملك ( ُكْنُتْم َخيـْ
 ( .ط ا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة  َوسَ ) وقال 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت   ) لــــــــــ، عند هللا، عند قوله عز وج رفها وكرمهاــذه األمة وشــــوقد ذكرنا األحاديث املتواترة يف فضل ه ُكْنُتْم َخيـْ
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 .] تفسري ابن كثري [ ( لِلنَّاِس 
  : وقدهم موسى قال ابن عاشور نفوسهم إىل قبول  ئ إسرائيل حبرب الكنعانيني بتذكريهم بنعمة هللا عليهم لُيهيه أمره لبين

 ة .عليهم ، وَعده هلم ثالث نعم عظيمهذا األمر العظيم عليهم ولُيوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهم ، فذكر نعمة هللا 
 أي : املطهرة .(  يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض املَُقدََّسةَ  )
 قال تعاىل خمرب ا عن حتريض، موسى كثري :  قال ابن   لبين  إسرائيل على اجلهاد والدخول إىل بيت املقدس، الذي كان

، مث مل يزالوا هبا حىت خرجوا مع بأيديهم يف زمان أبيهم يعقوب، ملا ارحتل هو وبنوه وأهله إىل بالد مصر أيام يوسف 
 ، بالدخول قد استحوذوا عليها ومتلكوها، فأمرهم رسول هللا موسىفوجدوا فيها قوما من العمالقة اجلبارين، ، موسى 

ها، وبقتال أعدائهم، وَبشَّرهم بالنصرة والظفر عليهم، فـََنَكُلوا وَعصْوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب يف التيه والتمادي يف إلي
فقال تعاىل  وبة هلم على تفريطهم يف أمر هللاـعقدهة أربعني سنة، ـد، مُ ـهون فيه إىل مقصـسريهم حائرين، ال يدرون كيف يتوج

 ة .املطهر أي: ( ْدُخُلوا األْرَض اْلُمَقدََّسةَ يَا قـَْوِم ا) خمربا عن موسى أنه قال
  فقيل : أرض بيت املقدس ، وقيل : الطور ، وقيل : دمشق .اختلف يف هذه األرض : 

  على لسان أبيكم إسرائيل ، أنه وراثة من آمن منكم .أي : اليت وعدكموها هللا( الَِّت َكَتَب اّلل ُ َلُكْم  )
  : هلم دخوهلا،  خربهم خربا تطمئن به أنفسهم، إن كانوا مؤمنني مصدقني خبرب هللا، وأنه قد كتب هللافأقال السعدي

 م .وانتصارهم على عدوه
 ثالثة أقوال (اليت كتب هللا لكم  )يف قوله تعاىل  :قال ابن اجلوزي : 

 . ه ي عىن أمرَكم وفرض عليكم دخوهلا ، قاله ابن عباس ، والسديأحدها : أن
 لكم .: أنه ي عىن : وهبها هللا لكم ، قاله حممد بن ِإسحاق . وقال ابن قتيبة : جعلها والثاين 
  : كتب يف اللوح احملفوظ أهنا مساكنكم والثالث

 اجلهاد .أي : وال تنكلوا عن ( َواَل تَ ْرَتدُّوا َعَلى َأْدبَارُِكْم ) 
 فاالرتداد على األدبار سبب للخسارة . (ا َخاِسرِيَن فَ َتنَقِلُبو ) 
  قد خسرُّت دنياكم ي ا فاتكم من النصر على األعداء وفتح بالدكم. وآخرتكم ي ا فاتكم من الثواب، وما : قال السعدي

وعدم اهتمامهم بأمر هللا من العقاب، فقالوا قوال يدل على ضعف قلوهبم، وخور نفوسهم،  -ي عصيتكم-استحققتم 
 .ورسوله

 ، حرماهنم دخول األرض املقدسة . ومن اخلسارة خمالفة أمر النيب  -
 أي : عظام األجسام ، طوال القامة ، ال قدرة لنا على قتاهلم وهم العمالقة .( قَاُلوا يَا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قَ ْوماً َجبَّارِيَن )  

َها فَِإن َُيُْرُجوْا َوِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها َحَّتََّ )  َها فَِإنَّا َداِخُلوَن  َُيُْرُجوْا ِمن ْ اليت أمرتنا بدخوهلا  –أي : اعتذروا بأن يف هذه البلدة ( ِمن ْ
قوما  جبارين ، أي : ذوي َخْلق هائلة ، وقوى شديدة ، وإنا ال نقدر على مقاومتهم وال ُمصاولتهم ، وال ميكننا  –وقتال أهلها 
 ما داموا فيها ، فإن خيرجوا منها دخلناها ، وإال فال طاقة لنا هبم . الدخول إليها

أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة هللا ومتابعة رسول هللا موسى عليه السالم ، حرهضهم  ( قَاَل رَُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن َُيَاُفونَ ) 
 ومها ممن خياف أمر هللا وخيشى عقابه .،رجالن 

 اجلبارين ، ولكن أنعم هللا عليهم بالصرب واليقني .وقيل : خيافون  -
 فأنعم عليهما : باإلميان واليقني والثبات . (أَنْ َعَم اّلل ُ َعَلْيِهَما ) 
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 أوال  : اخلوف من هللا .
 ثانيا  : بقوة اليقني .

 ثالثا  : حبسن الرأي ، ألن كل من قرأ البشائر اليت ذكرها موسى ال شك أنه سوف يقدم .
أي : قاال هلم ال يهولنكم عَظم أجسامهم ، فأجسامهم عظيمة وقلوهبم ( ُخُلوْا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن ادْ ) 

 ضعيفة ، فإذا دخلتم عليهم باب املدينة غلبتموهم بإذن هللا .
 : وعلى هللا وحده توكلوا إن كنتم مؤمنني . أي (َوَعَلى اّللِ  فَ تَ وَكَُّلوْا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي ) 
لألمر، ونصرا على األعداء. ودل هذا على وجوب التوكل، وعلى  ا  تيسري  -يف هذا املوطن ا  وخصوص-فإن يف التوكل على هللا  -
 ه .نه حبسب إميان العبد يكون توكلأ
  : ان عند انتفائه ، وكلما قوي توكل العبد كان إميانه فجعل التوكل شرطا  يف اإلميان ، فدل على انتفاء اإلميقال ابن القيم

 أقوى ، وإذا ضعف اإلميان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفا  كان دليال  على ضعف اإلميان وال بد .
وهذا نكول منهم عن   (وَن ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعدُ قَاُلوْا يَا ُموَسى ِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها أََبدًا مَّا َداُموْا ِفيَها فَاْذَهْب أَنَت َورَبَُّك فَ َقاِتال ) 

 اء .اجلهاد، وخمالفة لرسوهلم وختلف عن مقاتلة  األعد
 فهذا إفراط يف العصيان ، وسوء أدب يف العبارة . -

 وهلم خمازي كثرية :
 ( . ٌم جَتَْهُلونَ قَاُلواْ يَا ُموَسى اْجَعل لََّنا ِإهَل ا َكَما هَلُْم آهِلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قـَوْ قوهلم ) 
 ( . َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلن نـمْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اّللََّ َجْهَرة  قوهلم ) 

 ( . رَبََّك خُيْرِْج لََنا ممَّا تُنِبُت اأَلْرُض ِمن بـَْقِلَها َوِقثَّآئَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها فَادُْع لََناوقوهلم ) 
 هم األنبياء بغري حق .ومن ذلك قتل

 ومن ذلك حتريفهم الكلم عن مواضعه .
 ومن ذلك عداؤهم جلربيل ، وطعنهم يف األنبياء .

 ومن ذلك وصفهم الرب تبارك وتعاىل بأوصاف كاذبة كقوله ) يد هللا مغلولة ( وقوهلم ) إن هللا فقري وحنن أغنياء ( .
  : هللا عنهم  يوم بدر رسول هللا  وما أحسن ما أجاب به الصحابة، رضيقال ابن كثري حني استشارهم يف قتال النفري . 

ْعَرَض َعْنُه فـََقاَم َشاَوَر ِحنَي بـََلَغُه ِإقْـَباُل َأِِب ُسْفَياَن قَاَل فـََتَكلََّم أَبُو َبْكٍر فََأْعَرَض َعْنُه مُثَّ َتَكلََّم ُعَمُر فَأَ  َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ 
أَلَخْضَناَها َوَلْو أََمْرتـََنا َأْن َنَضِرَب  ُعَباَدَة فـََقاَل ِإيَّانَا تُرِيُد يَا َرُسوَل اّللَِّ َوالَِّذى نـَْفِسى بَِيِدِه َلْو أََمْرتـََنا أَْن َنُِيَضَها اْلَبْحرَ  َسْعُد ْبنُ 

 ا  ( رواه مسلم .  ر دْ النَّاَس فَاْنطََلُقوا َحىتَّ نـََزُلوا بَ   فـََنَدَب َرُسوُل اّللَِّ  -قَاَل  -َأْكَباَدَها ِإىَل بـَْرِك اْلِغَماِد َلَفَعْلَنا 
لقد شهدت من املقداد مشهدا ألن أكون أنا صاحبه أحب ايل مما على األرض من شيء قال أتى النيب )عبد هللا بن مسعود عن 
 ل ملوسى وكان رجال فارسا قال فقال أبشر يا نيب هللا وهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائي (ت وربك فقاتال اذهب أن

رواه ( كولكن والذي بعثك باحلق لنكونن بني يديك وعن ميينك وعن مشالك ومن خلفك حىت يفتح هللا علي (إنا ها هنا قاعدون
 أمحد .
  ذين إفراط يف العصيان وسوء األدب بعبارة تقتضي الكفر واالستهانة باهلل ورسوله ، وأين هؤالء من ال: قال ِ التسهيل

: لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى ولكن نقول لكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما  قالوا لرسول هللا 
 . مقاتلون
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يعين : ملا نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليهم السالم ، وقال  ( قَاَل َربِ  ِإين ِ ال َأْمِلُك ِإالَّ نَ ْفِسي َوَأِخي)  
( أي : ليس أحد يطيعين منهم فيمتثل أمر هللا ، وا يب إىل ما دعوت إليه إال  َربِه ِإينهِ ال أَْمِلُك ِإالَّ نـَْفِسي َوَأِخي عليهم ) داعيا  

 وأنا وأخي هارون .
 . ؛ ليتربأ إىل هللا من قول بين إسرائيل ، ويبذل جهده يف طاعة هللا ويعتذر إىل هللاقاله موسى  قال ِ التسهيل :

نَ َنا َوبَ نْيَ  )  ل . اخلارجني عن طاعتك حبكمك العادفافصل بيننا وبنيأي :   ( اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي فَافْ ُرْق بَ ي ْ
: قال هللا  استجاب هللا دعاءه وعاقبهم يف التيه أربعني سنة ، واملعىن( قَاَل فَِإن ََّها حُمَرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْربَِعنَي َسَنًة يَِتيُهوَن ِِ اأَلْرِض  )

 . ملوسى إن األرض املقدسة حمرم عليهم دخوهلا مدة أربعني سنة يتيهون يف األرض وال يهتدون إىل اخلروج منها
  أي إن من عقوبتهم أن حنرم عليهم دخول هذه القرية اليت كتبها هللا هلم، مدة أربعني سنة، وتلك املدة أيضا : قال السعدي

طريق وال يبقون مطمئنني، وهذه عقوبة دنيوية، لعل هللا تعاىل كفر هبا عنهم، ودفع عنهم  يتيهون يف األرض، ال يهتدون إىل
عقوبة أعظم منها، ويف هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة، أو دفع نقمة قد انعقد سبب 

 .وجودها أو تأخرها إىل وقت آخر
ر هؤالء الذين قالوا هذه املقالة، الصادرة عن قلوب ال صرب فيها وال ثبات، بل قد ألفت ولعل احلكمة يف هذه املدة أن ميوت أكث

االستعباد لعدوها، ومل تكن هلا مهم ترقيها إىل ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة ترتِب عقوهلم على طلب قهر 
 ة .ستعباد، والذل املانع من السعاداألعداء، وعدم اال

 شارة ِإىل األرض املقدَّسة . ومعىن حترميها عليهم : منعهم منهااإلِ  (  قَاَل فَِإنَـَّها حُمَرََّمٌة َعَلْيِهمْ  ) وزيقال ابن اجل . 
 : روي أهنم كانوا يسريون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم يف املوضع الذي كانوا فيه . قال ِ التسهيل 
 أي : ال حتزن عليهم فإهنم فاسقون مستحقون للعقاب .( ِقنَي َفاَل تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاسِ ) 

 الفوائد :
 ينبغي للداعية أن يذكر من يوجه إليهم اخلطاب بنعم هللا . -1
 اإلشارة إىل أن وجود األنبياء بني الناس من أكرب النعم . -2
 أن امللك نعمة ا ب القيام بشكرها . -3
 فضيلة أرض الشام . -4
 لداعية أن يذكر ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول .أنه ينبغي ل -5
 أن االرتداد عن العقب سبب للخسارة . -6
 تذكري الناس بعواقب السيئات . -7
 جفاء بين إسرائيل . -8
 سوء ظن بين إسرائيل باهلل . – 9

 جنب بين إسرائيل . -10
 فضل اخلوف من هللا . -11
 أن اخلوف من هللا من النعم . -12
 ب التوكل على هللا .وجو  -13
 أن التوكل على هللا من أسباب النصر . -14



 77 

 هـ ( . 1434/ رمضان /  9) اخلميس /     غطرسة بين إسرائيل . -15
َا يَ تَ َقبَُّل اّلل ُ ِمَن َن اآلخَ َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ يَنْ آَدَم بِاْْلَقِ  ِإْذ قَ رَّبَا قُ ْربَاناً فَ تُ ُقبِ َل ِمن َأَحِدمِهَا َومَلْ يُ تَ َقبَّْل مِ )  ِر قَاَل أَلَقْ تُ َلنََّك قَاَل ِإَّنَّ

( ِإين ِ ُأرِيُد 28َعاَلِمنَي )( لَِئن َبَسطَت ِإََلَّ َيَدَك لِتَ ْقتُ َليِن َما أَنَْا بَِباِسٍط يَِدَي ِإلَْيَك أَلَقْ تُ َلَك ِإين ِ َأَخاُف اّلل َ َربَّ الْ 27اْلُمتَِّقنَي )
( َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن 29ي َوِإثَِْك فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجَزاء الظَّاِلِمنَي )َأن تَ ُبوَء بِِإثِْ 
َُ أَ 30اخْلَاِسرِيَن ) ِخيِه قَاَل يَا َويْ َلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َه َذا ( فَ بَ َعَث اّلل ُ ُغَرابًا يَ ْبَحُث ِِ اأَلْرِض ِلرُيِيَُه َكْي ٍَ يُ َواِري َسْوء

َُ َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي )  ( .( 31اْلُغَراِب فَُأَواِرَي َسْوء
 [ . 31 -27] املائدة : 

------------- 
ابين آدم  ود وأشباههم خرب ) قابيل وهابيل (ؤالء احلسدة من اليهأي : اقرأ يا حممد على ه (َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ يَنْ آَدَم بِاْْلَقِ  )  

 ملتبسة باحلق والصدق ، وذكهرهم هبذه القصة .
( فالنبأ ال يطلق إال على اخلرب اخلاص  َعِن النََّبِإ اْلَعِظيمِ .  َعمَّ يـََتَساَءُلونَ قوله تعاىل ) نبأ ( وهو اخلرب العظيم كما قال تعاىل ) -

 طب وشأن .وهو الذي له خ
( وإمنا كان هذه األنباء عن هذه القرى أخبار هلا شأن وخطب ، ألهنا دلت  تِْلَك اْلُقَرى نـَُقصم َعَلْيَك ِمْن أَنـَْبائَِهاكما قال تعاىل )

 على كمال قدرة هللا ، وعلى صرب أنبيائه ، وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه ، وإهالكه للظاملني
 ( هذان االبنان من صلبه ، وإال فجميع البشر بنو آدم .  َدمَ ابْ يَنْ آقوله تعاىل ) -

 ومجهور العلماء على أن القاتل قابيل واملقتول هابيل .
 وجه اتصال هذه اآلية ي ا قبلها التنبيه من هللا تعاىل على أن ظلم اليهود ، ونقضهم املواثيق والعهود كظلم ابن  قال القرطيب :

 آدم ألخيه.
 ( ، والشَّر قدمي.1هؤالء اليهود بالَفْتك بك يا حممد فقد قتلوا قبلك األنبياء ، وقتل قابيل هابيل ) املعىن : إن َهمَّ 

 . ، وتسليٌة للنيب ذلك تـَْبِكيٌت ملن خالف اإلسالم ؛ ويفصة ِصدق، ال كاألحاديث املوضوعةأي ذكهرهم هذه القصهة فهي ق
 : الهيت قبلها مناسبة متاثل ومناسبة تضاده.واملناسبُة بينها وبني القصهة  وقال ابن عاشور 

فأما التماثل فإنه يف كلتيهما عدم الرضا ي ا حكم هللا تعاىل : فإنه بين إسرائيل عصوا أمر رسوهلم إيهاهم بالدخول إىل األرض 
 املقدهسة ، وأحَد ابين آدم عصى حكم هللا تعاىل بعدم قبول قربانه ألنهه مل يكن من املتهقني.

: ألقتلنه الهذي تقبهل هللا منه ،  ، وابن آدم قال ذهب أنت وربهك (ا ملعصيهة ؛ فبنو إسرائيل قالوا )ا جرأة على هللا بعد اويف كلتيهم
ا وأمها التهضاده فإنه يف إحدامها إقداما  مذموما  من ابن آدم ، وإحجاما  مذموما  من بين إسرائيل ، وإنه يف إحدامها اتهفاق أخوين مه

 لى امتثال أمر هللا تعاىل ، ويف األخرى اختالَف أخوين بالصهالح والفساد .موسى وأخوه ع
 ويف قوله ) ابىن ءاَدَم ( قوالن :  -
 أهنما ابنا آدم من صلبه ، ومها هابيل وقابيل. :األول 

 ا كانا رجلني من بين اسرائيل.، وإمنا قربانا  ما كان ابين آدم لصلبه: أن ابىن آدم اللذين قربوهو قول احلسن والضحاك :والقول الثاين
َنا على َبىِن  األرض  أَنَُّه َمن قـََتَل نـَْفسا  ِبَغرْيِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد يف  إسرائيلقاال : والدليل عليه قوله تعاىل يف آخر القصة ) ِمْن َأْجِل ذلك َكَتبـْ

َا قـََتَل الناس مجيعا  ( .  َفَكَأمنَّ
ألن اآلية تدل على أن القاتل ، ر ، ويف اآلية أيضا  ما يدل عليهه أكثر أصحاب األخباواعلم أن القول األول هو الذي اختار 
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  .وهللا أعلم .، وهو احلقإسرائيل ملا خفي عليه هذا األمر ، ولو كان من بينقتول حىت تعلم ذلك من عمل الغرابجهل ما يصنع بامل

 سا لُصلبه ، كانا رجلني من بين إسرائيل ضرب هللا هبما املثل واختلف يف ابين آدم ، فقال احلسن البصري : لي : قال القرطيب
 يف إبانة حسد اليهود وكان بينهما خصومة ، فتقرهبا بقربانني ومل تكن القرابني إال يف بين إسرائيل.

 : ابناُه ؟ والصحيح أهنما  وهذا َوْهٌم ، وكيف ا هل صورة الدهفن أحد من بين إسرائيل حىت يقتدي بالغراب قال ابن عطية
 .لصلبه ؛ هذا قول اجلمهور من املفسرين 

 ولو كان من بين  لرُييَه كيف يواري سوأة أخيه (ء على األول ، وهو أصح ، لقوله ) والعلما فقال : ورجحه ابن اجلوزي
 كما كان.أي :  عنه ) إِنه أول من سن القتل (وقوله تعاىل ) باحلق (  قال ِإسرائيل ، لكان قد عرف الدفن ، وألن النيب 

إمنا هي من نقل العلماء عن أهل الكتاب ، مل يرد هبا نص يف القرآن ، وال جاءت هذه التسمية البين آدم ) قابيل ، هابيل (  -
  . يف سنة ثابتة ، فيما نعلم ، فال علينا أن ال جنزم هبا وال نرجحها ، وإمنا هي قول قيل

 : البسة متعلِهقا  بـ) اْتُل ( .والباء يف قوله ) باحلقه ( للم وقال ابن عاشور 
حنن  )واملراد من احلقه هنا الصدق من حقه الشهيء إذا ثبت ، والصدق هو الثهابت ، والكذب ال ثبوت له يف الواقع ، كما قال : 

 .نقصه عليك نبأهم باحلقه ( 
احلقه ، أي بالغرض الصهحيح ال جملرد التفكهه ويصحه أن يكون احلقه ضده الباطل وهو اجلده غري اهلزل ، أي اْتُل هذا النبأ متلبهسا  ب

 واللههو.
يف أسباب قتل أحد مشريا  إىل ما خفه بالقصة من زيادات زادها أهل القصص من بين إسرائيل وحيتمل أن يكون قوله ) باحلق ( 

 األخوين أخاه .
 أي : حني قرهب كل منهما قربانا  .( ِإْذ قَ رَّبَا قُ ْربَاناً )  

 الذي تقبل منه هو هابيل ، والذي مل يتقبل منه قابيل . (ِمن َأَحِدمِهَا َومَلْ يُ تَ َقبَّْل ِمَن اآلَخِر  فَ تُ ُقبِ لَ ) 
قيل : كانت عالمة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر املفسرين.وقال جماهد : عالمة الرد أن تأكله النار ، واألول أوىل التفاق 

 أكثر املفسرين عليه.
َنا َأالَّ نـُْؤِمَن لَِرُسوٍل َحىتََّ يَْأتِيَـَنا ِبُقْربَاٍن تَْأُكُلُه النَّارُ له تعاىل ) اويدل لذلك قو   ُقْل َقْد َجاءُكْم ُرُسٌل مِهن لَِّذيَن قَالُوْا ِإنَّ اّللََّ َعِهَد ِإلَيـْ

 ( . نيَ قـَْبِلي بِاْلبَـيِهَناِت َوبِالَِّذي قـُْلُتْم فَِلَم قـَتَـْلُتُموُهْم ِإن ُكنُتْم َصاِدقِ 
. فـََغزا َفَدنَا ِمَن الَقْريَِة َصالَة الَعْصِر أَْو َقريبا  ِمْن ذِلَك ، فـََقاَل .، . َغزَا نيبٌّ ِمَن األنِْبياِء َصَلَواُت هللِا َوَساَلُمُه َعَلْيهمْ ) ويف احلديث

َنا  –يعين النَّاَر  -َحىتَّ فـََتَح هللُا َعَليِه ، َفَجَمَع الَغَنائَِم َفَجاءْت  ، َفُحِبَستْ  لِلشَّْمِس : ِإنَِّك َمأُمورٌَة َوأنَا َمأُموٌر ، اللَُّهمَّ اْحِبْسَها َعَليـْ
فلتبايعين يد رجل بَِيِدِه فـََقاَل : ِفيُكُم الُغُلوُل  ، فـَْلُيبايْعيِن ِمْن ُكلِه قَبيلٍة َرُجٌل ، فـََلزَِقتْ  فـََلْم َتطَعْمها ، فـََقاَل : إنَّ ِفيُكْم ُغُلوال   لَِتأُكَلَها

جاءت قبيلتك، فلزقت يد رجلني أو ثالثة بيده ، فقال : فيكم الغلول ، َفَجاُؤوا ِبَرْأس مثل رأس بـََقرٍَة ِمَن الذََّهِب ، فـََوَضَعَها فَ 
َلَنا ، مُثَّ أَحلَّ هللا لََنا الَغَنائَِم َلمَّا رَأَ   ُمتـََّفٌق َعَليِه . ( ى َضْعَفنا َوَعْجَزنَا فَأَحلََّها لََنا النَّاُر فَأَكَلْتها . فـََلْم حَتلَّ الَغَنائُِم ألَحٍد قـَبـْ

 : ا مَحَله على إذ ال جدوى لذلك يف موقع العربة ، ومل يسمه هللا تعاىل املتقبَّل منه والهذي مل يتقبهل منه  قال ابن عاشور وإمنه
 قتل أخيه حَسده على مزيهة القبول ، واحلسد أوهل جرمية ظهرت يف األرض.

 أي : قال قابيل ألخيه هابيل . (اَل أَلَقْ تُ َلنََّك قَ ) 
َا يَ تَ َقبَُّل اّلل ُ ِمَن اْلُمتَّ )   إمنا صار القربان مقبوال  واآلخر مردودا  ألن حصول التقوى شرط يف قبول األعمال. (ِقنَي قَاَل ِإَّنَّ

َاقال تعاىل هاهنا حكاية عن احملق )  َلن يـََناَل هللا حلُُوُمَها َوالَ يما أمرنا به من القربان بالبدن ) وقال ف ( يـَتَـَقبَُّل هللا ِمَن املتقني ِإمنَّ
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 قلوب قال والتقوى من صفات ال، فأخرب أن الذي يصل إىل حضرة هللا ليس إال التقوى التقوى ِمنُكْم (  ِدَماُؤَها ولكن يـََنالُهُ 
 وأشار إىل القلب .) التقوى هاهنا ( 

 وحقيقة التقوى أمور :
: أن يكون على خوف ووجل من تقصري نفسه يف تلك الطاعة فيتقى بأقصى ما يقدر عليه عن جهات التقصري ،  حدهاأ 

 أن يكون يف غاية االتقاء من أن يأيت بتلك الطاعة لغرض سوى طلب مرضاة هللا تعاىل. وثانيها :
 رائط!أن يتقى أن يكون لغري هللا فيه شركة ، وما أصعب رعاية هذه الش وثالثها :

 وقيل يف هذه القصة : إن أحدمها جعل قربانه أحسن ما كان معه ، واآلخر جعل قربانه أردأ ما كان معه. 
 وقيل : إنه أضمر أنه ال يبايل سواء قبل أو مل يقبل وال يزوج أخته من هابيل.

 طاعة ، فلذلك مل يقبل هللا قربانه .يل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والق
 بل نفسك برتك التقوى ال من ِقبلي، فأجابه بأنك أتيت من قِ لقتل لفرط احلسد على تقبل قربانه: توعده باوي قال البيضا. 
 َا يـَتَـَقبَّ ـل من خياف على حسنـقال بعض احلكماء : العاق : يقال السمرقند ـُل هللا ِمَن املتقني اته ، ألن هللا تعاىل قال ) ِإمنَّ

 ن هللا تعاىل قال ) أَفََأِمُنوْا َمْكَر هللا َفاَل يَْأَمُن َمْكَر هللا ِإالَّ القوم اخلاسرون ( .واخلاسر من يأمن من عذاب هللا أل
ال أقصد قتلك؛ فهذا استسالم أي لئن قصدت قتلي فأنا  (لَِئن َبَسطَت ِإََلَّ َيَدَك لِتَ ْقتُ َليِن َما أَنَْا بَِباِسٍط َيِدَي ِإلَْيَك أَلَقْ تُ َلَك ) 

: إن دخل ن أيب وقاص قال قلت يا رسول هللاعن سعد بوروى أبو داود ( ابين آدم إذا كانت الفتنة فكن كخريرب )منه، ويف اخل
 ( َت ِإيَلَّ يََدَك لِتَـْقتُـَليِن لَِئن َبَسطآلية )وتال هذه ا: "كن كخري ابين آدم"  علي بييت وبسط يده إيل ليقتلين؟ قال فقال رسول هللا 

 د قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي .أقص املعىن ال وقيل :
 ألنه يف ن جتب املدافعة، وهذا هو الصحيح، ويف حال األمففي حال الفتنة ينبغي االستسالم: قال الشيخ ابن عثيمني ،

الصـــحابة أن يدافعـــوا طلـــب َلة و ـــلم عثمان للقتــ، وهلذا استسعـــة إراقـــة دماء كثـــريةل باملدافـــة ري ا يرتتب على القتــــال الفتنـــح
 عنــه فأِب.

 : قوله ) لئن بسطته إيله يدك لتقتلين ... ( اخل موعظة ألخيه ليذكهره خطر هذا اجلرم الهذي أقدم عليه.قال ابن عاشور 
 وفيه إشعار بأنهه يستطيع دفاعه ولكنهه منعه منه خوُف هللا تعاىل.

 النهفس ، ولو كان القتل دفاعا . م قتلوالظاهر أنه هذا اجتهاد من هابيل يف استعظام ُجر 
 فاخلوف من هللا أكرب دافع للردع عن املعاصي . (اّلل َ َربَّ اْلَعاَلِمنَي  ِإين ِ َأَخافُ ) 

 ويف احلديث ) ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال : إين أخاف هللا ( .
 ويف رواية« كانْت َأَحبَّ النَّاِس ِإيَلَّ   لَُّهمَّ ِإنَُّه َكانْت يلَ ابـَْنُة عمهٍ : القال اآلخرلذين انطبقت عليهم الصخرة )...ويف حديث الثالثة ا

ِننَي َفَجاَءْتيِن ا حُيبم الرهَِجاُل النِهَساءِ ُكْنُت ُأِحبـمَها َكَأشد مَ »  ، فََأَرْدتـَُها َعَلى نـَْفسَها فَاْمتَـنَـَعْت ِمىنِه َحىتَّ أََلمَّْت هِبَا َسَنٌة ِمَن السِه
َها، َوبـَنْيَ نـَْفِسَها فَفَعَلت ْعطَْيُتِها ِعْشريَن َوِماَئَة ِديَناٍر َعَلى َأْن خُتَلِهَى بـَْييِن فَأَ  مَّا قـََعْدُت بـَنْيَ فـَلَ » ويف رواية« َحىتَّ ِإَذا َقَدْرُت َعَليـْ

َها، قَالتْ  ، اللَُّهمَّ ِإْن  الذََّهَب الَّذي أَْعطَيتُـَها َها َوِهَى َأَحبم النَّاِس ِإيلَّ َوترْكتُ ، فاْنَصَرْفُت َعنْـ ضَّ اخْلاَُّتَ ِإالَّ حِبَقِههِ : اتَِّق هللا وال تـَفُ رِْجليـْ
َر أَنَـُّهْم ال َيسْ افْـرُْج َعنَّا َما حَنُْن ِفيهِ ُكْنُت فـَْعلُت َذِلَك ابِْتَغاَء َوْجِهَك ف َها، فانَفَرَجِت الصَّْخَرُة َغيـْ  ( .َتِطيُعوَن اخْلُُروَج ِمنـْ

 ( .سف ) السجن أحب إيل مما يدعونين إليه وقال يو 
وهو  ترجع ، (تبوء  )) أريد (  أريد من إمساكي عن الدفاع ، واجلملة تعليل للهيت قبلها و (ِإين ِ ُأرِيُد َأن تَ ُبوَء بِِإثِْي َوِإثَِْك ) 

 رج يسعى لنفسه فباء بإمثني.رجوع جمازي ، أي تكتسب ذلك من فعلك ، فكأنهه خ
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 قيل : ترجع بإمث قتلي وإمثك الذي عملته قبل قتلي ، قال الثعليب : هذا قول عامة أكثر املفسرين. املراد :اختل ٍ ِ 
 قال البغوي : أي بإمث قتلي إىل إمثك ، أي : إمث معاصيك اليت عملت من قبل ، هذا قول أكثر املفسرين .

 ( يقول : بقتلك إياي وإمثك قبل ذلك .وَء بِِإمثِْي َوِإمثِْكَ ِإينهِ أُرِيُد أَن تـَبُ أخرج الطربي بإسناد حسن عن قتادة قال )
 وقيل : أراد هابيل إين أريد أن تبوء باإلمث الذي كان يلحقين لو كنت حريصا  على قتلك ، وبإمثك الذي حتملته بسبب قتلي .

  قتلي.وقيل املراد بإمثي الذي خيتص يب بسبب سيأيت ، فيطرح عليك بسبب ظلمك يل وتبوء بإمثك يف 
يؤتى يوم القيامة بالظامل واملظلوم ، فيؤخذ من حسنات الظامل : " وهذا يوافق معناه معىن ما ثبت يف صحيح مسلم من قوله 

ذ من سيئات املظلوم فتطرح عليه"، ومثله قوله تعاىل ، فإن مل يكن له حسنات أختزاد يف حسنات املظلوم حىت ينتصفف
 . (أَثـَْقاال  مََّع أَثـَْقاهلِِمْ وَ  َولََيْحِمُلنَّ أَثـَْقاهَلُمْ )
 مل ذنويب ، أي أرجو أن يغفر يل وحتُ ا له من اآلثام الفارطة يف عمرهمَ  (واألظهر يف معىن قوله )بإمثي :قال ابن عاشور

 عليك.
إن مل يؤتى بالظامل واملظلوم يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الظامل فيزاد يف حسنات املظلوم حىته ينتصف ف)ويف احلديث 

 رواه مسلم.( من سيهئات املظلوم فتطرح عليه يكن له حسنات أخذ
فإن كان قد قال هذا عن علم من وحي فقد كان مثل ما ُشرع يف اإلسالم ، وإن كان قد قاله عن اجتهاد فقد أصاب يف 

 اجتهاده وإهلامه ونطق عن مثل نُبوءة.
 : مثي وإمثك ، وإرادة القتل واملعصية ال جتوز ؟ قيل : ذلك ليس فإن قيل : كيف قال : إين أريد أن تبوء بإ قال البغوي

حبقيقة إرادة ، ولكنه ملا علم أنه يقتله ال حمالة وطهن نفسه على االستسالم طلبا  للثواب ، فكأنه صار مريدا  لقتله جمازا  ، وإن 
 مل يكن مريدا  حقيقة .

عظ ، وزجرا  لو انزجر ، وهلذا قال ) إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك ولذلك قال ابن كثري : وهذا الكالم متضمن موعظة له لو ات
 فتكون من أصحاب النار ( .

 ألنك قتلت نفسا  بغري حق .( فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر ) 
 كونك من أصحاب النار .( َوَذِلَك ) 
 كبرية من الكبائر .  أي : ذلك جزاء من تعدى وظلم ، والقتل بغري حق( ِلِمنَي َجَزاء الظَّا) 
 أي : سوَّلت وسهلت نفسه عليه األمر وشجعته وصوهرت له أن قتل أخيه ( فَ َقتَ َلهُ َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه )  

فس ال تقتل ن) قال رسول هللا قال : " سعود دنيا وآخرة ، أخرج الشيخان وغريمها عن ابن م (َأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن فَ ) 
 ( .ظلما  إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل

 ففي هذا أن احلدس حيمل على الكفر وفعل الكبائر :
 فحسد إبليس منعه من السجود آلدم .

 . وحسد اليهود منعهم من اإلميان ي حمد 
 وحسد ابن آدم األول محله على قتل أخيه ملا تقبل هللا منه القربان .

 . حسد كفار قريش منعهم من اإلميان برسول هللا و 
 وحسد إخوة يوسف محلهم على إلقائه يف غيابة اجلب وقطع الرحم وعقوق الوالدين .

َُ َأِخيِه  ) ألرض لرُيي أي : أرسل هللا غرابا  حيفر ي نقاره ورجله ا( فَ بَ َعَث اّلل ُ ُغَرابًا يَ ْبَحُث ِِ اأَلْرِض ِلرُيِيَُه َكْي ٍَ يُ َواِري َسْوء
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 القاتل كيف يسرت جسد أخيه .
 وكان هذا أول قتل . -
َُ َأِخي )  كلمة حتسر وتلهف ، ويف   (يا ويلىت)ال شك أن قوله  (قَاَل يَا َويْ َلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َه َذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي َسْوء

 اآلية احتماالن :
املقتول ، فلما تعلم ذلك من الغراب علم أن الغراب أكثر علما  منه وعلم أنه إمنا أقدم أنه ما كان يعلم كيف يدفن  األول : 

 على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته ، فندم وتلهف وحتسر على فعله.
له تركه بالعراء أنه كان عاملا  بكيفية دفنه ، فإنه يبعد يف اإلنسان أن ال يهتدي إىل هذا القدر من العمل ، إال أنه ملا قت الثاين :

استخفافا  به ، وملا رأى الغراب يدفن الغراب اآلخر رق قلبه وقال : إن هذا الغراب ملا قتل ذلك اآلخر فبعد أن قتله أخفاه حتت 
 أفأكون أقل شفقه من هذا الغراب . األرض ،

 أة الفضيحة لقبحها.قوله تعاىل ) سوأة َأِخيِه ( عورة أخيه ، وهو ما ال ا وز أن ينكشف من جسده ، والسو  -
 وقيل سوأة أخيه ، أي جيفة أخيه .

 : تغريه رائحة القتيل وتقطهع جسمه .َوالسَّْوأة : َما َتُسوء رؤيُته ، َوِهي هنا  وقال ابن عاشور 
 هد املكروهة.وهذا املشهد العظيم هو مشهد أوهل حضارة يف البشر ، وهي من قبيل طلب َسرت املشا

ٍم اكتسبه البشر بالتهقليد وبالتَّجربة ، وهو أيضا  مشهد أوهل مظاهر تَلقهي البشر معارفه من عوامل أضعَف وهو أيضا  مشهد أوهِل عل
لوهن وبالزهور واحلجارة الكر 

ُ
مية ، فكم يف منه كما َتَشبَّه النَّاس باحليوان يف الزينة ، فلبسوا اجلُُلود احلسنة امللوهنة وتكلهلوا بالريش امل

 للتَّاريخ والدهين واخلُُلق . هذه اآلية من عربة
 نادما  . أي : صار( َح ِمَن النَّاِدِمنَي فََأْصبَ ) 

 قال : "الندم توبة" فلما كان من النادمني كان من التائبني فلم مل تقبل توبته ؟ وفيه سؤال : وهو أنه 
 سنة .النادمني على محله على ظهره : أنه ملا مل يعلم الدفن إال من الغراب صار من قيل 

 : صار نادما  على عدم االهتداء إىل دفن أخيه ال على قتله .وقيل 
  فإن قيل : أليس الندم توبة ، فَِلم مل يقبل منه؟ فعنه أربعة أجوبة.: يوقال ابن اجلوز 

فيها ، قاله  أحدها : أنه ا وز أن ال يكون الندم توبة ملن تقدَّمنا ، ويكون توبة هلذه األمة ، ألهنا خصهت خبصاِئص مل تشاَرك
 احلسن بن الفضل.

 والثاين : أنه ندم على محله ال على قتله.
 والثالث : أنه ندم ِإذ مل يواره حني قتله.

 والرابع : أنه ندم على فوات أخيه ، ال على ركوب الذنب.
 ويف هذه القصهة حتذير من احلسد ، ألنه الذي أهلك قابيل.

 مل يتفطهن ملا فيه عليه من مضرهة . عل صدر منه ؛والندم أسف الفاعل على ف:  قال ابن عاشور 
 الفوائد :

 . وأمره كان خاصا  به. ابن عثيمني أن يتلو هذا النبأ، أن هللا أمر رسوله -1
 السعدي، لقوله )باحلق(. لعبا   ، وِجدًّا الال كذبا   أن يتلو هذه القصة تالوة يعترب هبا املعتربون، صدقا   وجل نبيه  أمر هللا عز-2

 سد والبغي والظلم ، وهول أول ذنب وقع يف األرض .بة احلأن يف هذه القصة وخيم عاق-3
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 : مباحث اْلسد 

 تعريف احلسد :أواًل : 
هو متين زوال نعمة احملسود وإن مل حيصل للحاسد مثلها ، واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا أن احلسد هو البغض والكراهة 

 حملسود .ملا يراه من حسن حال ا
 خطر احلسد : ثانياً :
 أنه من صفات اليهود . أواًل :

 كما يف هذا اآلية ) ... حسدا  من عند أنفسهم ( .
 ( . أَْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم اّللَُّ ِمْن َفْضِلهِ وكما يف قوله تعاىل )

 أنه من اإليذاء وتعد على املسلم . ثانياً :
 ( . ِذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتانا  َوِإمْثا  ُمِبينا  َوالَّ  قال تعاىل )

 هنى عنه . أن النيب  ثالثاً :
 ) ال تباغضوا ، وال حتاسدوا ، وال تدابروا ( متفق عليه . قال 

 ه .أنه اعرتاض على قضاء هللا وقدر  رابعاً :
 : فضل السالمة من احلسد 

 أواًل : أن تركه من عالمة كمال اإلميان .
 املؤمن النقي القلب ، ليس فيه غل وال حسد ( رواه ابن ماجه . : أي املؤمنني أفضل ؟ قال ) فقد سئل رسول هللا 

 ثانياً : أن هللا أثىن على األنصار بذلك .
ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبموَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال ا َُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجة  ممَّا َوالَِّذيَن تـَبَـوَّأُوا الدَّارَ قال تعاىل )  أوتوا ( . َواإْلِ

 : من أقوال السلف يف احلسد 
 له: ما أطول عمرك.فقال: تركُت احلسد فبقيت. قال األصمعي: رأيت أعرابيا  أتى عليه مائة وعشرين سنة، فقلت

 وية: كل إنسان أقدر على أن أرضيه، إال احلاسد، فإنه ال يرضيه إال زوال النعمة.وقال معا
 وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظاملا  أشبه ي ظلوم من احلاسد: غم دائم ونفس متتابع.

 من فضله.، رجال  عند العرش فغبطه، فقال: ما صفته؟ فقيل: كان ال حيسد الناس على ما آتاهم هللا سى وقيل رأى مو 
َوأَوَُّل َذْنٍب ُعِصَي اّللَُّ ِبِه يِف  َوقَاَل بـَْعُض السََّلِف : احلََْسُد أَوَُّل َذْنٍب ُعِصَي اّللَُّ بِِه يِف السََّماِء ، يـَْعيِن َحَسَد إبِْليَس آِلَدَم 

 اأْلَْرِض ، يـَْعيِن َحَسَد اْبِن آَدَم أِلَِخيِه َحىتَّ قـَتَـَلُه .
 : لَْيَس يف ِخَصاِل الشَّرِه أَْعَدُل ِمْن احلََْسِد ، يـَْقُتُل احْلَاِسَد قـَْبَل أَْن َيِصَل إىَل اْلَمْحُسوِد . اِويَُة َوَقْد قَاَل ُمعَ 

 وقال البنه : يا بين ! إياك واحلسد ، فإنه يتبني فيك قبل أن يتبني يف عدوك .
: ـرون كثريا  ، قالمن كان قبلنا ؟ قال : كانوا يعملون يسريا  ويؤجوعن سفيان بن دينار قال : قلت أليب بشر : أخربين عن أعمال 

 قلت : ومل ذاك ؟ قال : لسالمة صدورهم .
 وقيل للحسن : أحيسد املؤمن ؟ قال : ال أم لك ، أنسيت إخوة يوسف ، لكن الكرمي خيفيه واللئيم يبديه .

ه إن كان من أهل اجلنة فكيف أحسده على الدنيا وهي وقال ابن سريين : ما حسدت أحدا  على شيء من أمر الدنيا ، ألن
 حقرية يف اجلنة ؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسـده على أمر الدنيا وهو يصري إىل النار .
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 قال الشاعر :
 ك من حسِد .إماتتها      إال عداوَة من عادا كل العداواة قد تُرَجى

 ن احلاسد .وقال اخلليل بن أمحد : ال شيء أشبه باملظلوم م
، فإنه أخرج آدم ن أول ذنب عصَي هللا به مث قرأ )وإذ قلنا للمالئكة ...( وإياك واحلرص، فإهللا: إياك والكرْب وقال عون بن عبد 

 ( .ابن آدم أخاه حني حسده مث قرأ )واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق ، فإمنا قتلمن اجلنة مث قرأ )اهبطوا منها( وإياك واحلسد
 العلماء : بارز احلاسد ربه من مخسة أوجه : قال بعض 

: أنه والثالث : سخط لقسمته كأنه يقول لربه : مل قسمت هكذا ؟ ،  والثاينقد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غريه ،  أوْلا :
د خذالنه وزوال خذل ويل هللا ، ألنه يري والرابع :ضن بفضله ، يعين أن ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء ، وهو يبخل بفضل هللا ، 

 .: أعان عدوه يعين إبليس لعنه هللا واخلامس النعمة عنه ، 
 :ات قبل أن يصل إىل احملسود مكروه، ألنه يصل إىل احلاسد مخس عقوب: ليس شيء من الشر أضر من احلسدقال بعض العلماء

 أوهلا : غم ال ينقطع .
 والثاين : مصيبة ال يؤجر عليها .

 عليها .والثالث : مذمة ال حيمد 
 والرابع : يسخط عليه الرب .

 واخلامس : تغلق عليه أبواب التوفيق .
 قربان اآلخر يرجع إىل عدم تقواه .سبب عدم قبول  أن -4
 التقوى سبب لقبول األعمال ، ومن فضائل التقوى :-5

 : أهنا سبب لتيسري األمور . أوالً 
 ( . أَْمرِِه ُيْسرا   َمن يـَتَِّق اّللََّ اَ َْعل لَُّه ِمنْ قال تعاىل ) وَ 

 : أهنا سبب إلكرام هللا . ثانياً 
 (.  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللَِّ أَتْـَقاُكمْ قال تعاىل ) 

 : العاقبة ألهل التقوى . ثالثاً 
 ( . َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل ) 

 : أهنا سبب يف دخول اجلنة . رابعاً 
 ( . نَُّة لِْلُمتَِّقنيَ َوأُْزلَِفِت اجلَْ قال تعاىل ) 
 ( . َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِهُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ وقال تعاىل )

 : أهنا سبب لتكفري السيئات . خامساً 
 ( .يـُْعِظْم َلُه َأْجرا  َوَمن يـَتَِّق اّللََّ ُيَكفِهْر َعْنُه َسيِهَئاتِِه وَ قال تعاىل )

 : أهنا سبب حلصول البشرى هلم . سادساً 
نـَْياقال تعاىل  )ا  ( .لَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يـَتـَُّقوَن هَلُُم اْلُبْشَرى يف احْلَياِة الدم

 : أهنا سبب للفوز واهلداية . سابعاً 
 ( . َويـَتـَّْقِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ  َوَمن يُِطِع اّللََّ َوَرُسولَُه َوخَيَْش اّللََّ ) قال تعاىل 
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 : أهنا سبب للنجاة يوم القيامة . ثامناً 
 ( .مُثَّ نـَُنجِهي الَِّذيَن اتَـَّقوا وَّنََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيها  قال تعاىل  )

 : أهنا سبب لتفتيح الربكات من السماء واألرض . تاسعاً 
 ( .ْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَـَّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مِهَن السََّماِء َواأَلْرضِ َوَلْو َأنَّ أَ قال تعاىل  )

 : أهنا سبب للخروج من املأزق . عاشراً 
 ( .َمن يـَتَِّق اّللََّ اَ َْعل لَُّه خَمَْرجا  َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسبُ قال تعاىل  )وَ 
 بب حملبة هللا .: أهنا س اْلادي عشر

 ( . ِإنَّ اّللَه حيُِبم اْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل )

 : أهنا سبب لالهتداء بالقرآن . الثاين عشر 
 ( . َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهدى  لِْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل )

 : بالتقوى تنال معية هللا . الثالث عشر
 ( . ا َأنَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ َواتَـُّقوا اّللََّ َواْعَلُمو قال تعاىل )
 : أهنا خري زاد . الرابع عشر
َر الزَّاِد التـَّْقَوىقال تعاىل )  ( . َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ

 : أهنا من أسباب نيل األجر العظيم . اخلامس عشر
ُهْم َواتَـَّقْوا َأْجٌر َعِظيمٌ قال تعاىل )  ( . لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ

 : أن اآلخرة خري من الدنيا للمتقني . عشر السادس
ٌر ِلَمِن اتَـَّقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتيال  قال تعاىل ) و   ( . اآْلِخرَُة َخيـْ
 : أهنا سبب لقبول األعمال . السابع عشر

َا يـَتَـَقبَُّل اّللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل )  ( . قَاَل ِإمنَّ
 لباس .أن لباس التقوى خري  الثامن عشر :

رٌ قال تعاىل )  ( . َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ
 : أهنا من أسباب الرمحة . التاسع عشر
 ( . ْؤِمُنونَ َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُـَها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبآياتَِنا يُـ قال تعاىل )
 ا من أسباب والية هللا .: أهنالعشرون 

 ( . الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ  . َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اّللَِّ ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُونَ قال تعاىل )
 ( . َواّللَُّ َويلم اْلُمتَِّقنيَ وقال تعاىل )

 ، صوابا  أي متبعا لسنة نبينا صلى هللا عليه وسلم. السعديال يقبل هللا العمل إال إذا كان خالصا  لوجه هللا تعاىل-6
 ا ب املدافعة عن النفس، إال إذا خشي الفتنة. -7
 ة عن املعاصي والذنوب. اخلوف من هللا هو أقوى األسباب الرادع-8
 أن يف هذا ختويف لكل من يريد القتل، فينبغي عليه أن يتقي هللا وخيافه. السعدي-9

 كبائر الذنوب، وموجب لدخول النار. السعديأن القتل من  -10
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  َوأََعدَّ لَُه َعَذابا  َعِظيما ( .قال تعاىل : )َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمنا  ُمتَـَعمِهدا  َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدا  ِفيَها َوَغِضَب اّللَُّ َعَلْيِه َوَلَعَنهُ 
 من الشرك.بل منه حىت أن معصية اإلنسان ظلم لنفسه، والتوبة تُق-11
 . أن وعظه ألخيه وختويفه بعذاب اآلخرة، كان من باب الشفقة عليه. عبدالكرمي زيدان-12
 ابن عثيمنيهنا أمارة بالسوء. ا ب احلذر من النفس؛ أل-13
نه أول من سنه أنه أول من سنه القتل، حلديث: )وما من نفس تُقتل إال كان على ابن آدم األول شطر من دمها؛ أل-14

 السعدي.القتل(
 ابن عثيمنيرِج من اإلميان. أن قتل النفس ال خيُ -15
 السعديمن سنه سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة. -16
 ابن عثيمنيوعلهمه دفن امليت. أن احليوانات قد تكون مرشدة للبشر، كما فعل هذا الغراب  -17
 هـ ( .1434/ رمضان /  10) اجلمعة /     لندامة واخلسارة. السعدي ندامة هذا القاتل، وهكذا عاقبة املعاصي ا-18

 
َنا َعَلى َبيِن ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفسًا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِِ اأَلْرِض فَ )   يعًا َوَمْن ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ َكَأَّنَّ

ُهم بَ ْعَد َذِلَك َأْحَياَها َفَكَأَّنََّ  يعاً َوَلَقْد َجاءتْ ُهْم ُرُسُلَنا بِالبَ يِ َناِت ْثَّ ِإنَّ َكِثريًا مِ ن ْ  ( .ِِ اأَلْرِض َلُمْسرُِفوَن ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ
 [ . 32] املائدة : 

---------- 
 .أي : من أجل حادثة قابيل وهابيل وبسبب قتله ألخيه ظلما  ( ِمْن َأْجِل َذِلَك ) 
َنا َعَلى َبيِن ِإْسَرائِيلَ )   أي : حكمنا وفرضنا على بين إسرائيل .(  َكَتب ْ
 وختصيصهم بالذكر ملا أن احلسد كان منشأ لذلك الفساد وهو غالب عليهم.على َبىِن إسرائيل ( )  قال اآللوسي 

كانوا أشد طغيانا  فيه ومتاديا  حىت قتلوا وقيل : إمنا ذكروا دون الناس ألن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل ، ومع ذلك  
األنبياء عليهم الصالة والسالم ، فكأنه قيل : بسبب هذه العظيمة كتبنا يف التوراة تعظيم القتل ، وشددنا عليهم وهم بعد 

 ذلك ال يبالون.
 ص شرع سالف ومراد هلل واملقصود من اإلخبار ي ا كتب على بين إسرائيل بيان للمسلمني أنه حكم القصا:  قال ابن عاشور

قدمي ، ألنه ملعرفة تاريخ الشرائع تبصرة للمتفقههني وتطمينا  لنفوس املخاطبني وإزالة ملا عسى أن يعرتض من الشبه يف أحكام 
خفيْت مصاحُلها ، كمشروعية القصاص ، فإنهه قد يبدو لألنظار القاصرة أنهه مداواة ي ثل الدهاء املتداَوى منه حىته دعا ذلك 

م ال يعاقبون املذنب بَذْنب آخر ، وهي غفلة دقه مسلكها عن اال شتباُه بعَض األمم إىل إبطال حكم القصاص بعلهة أهنه
جازاة بالقتل ؛ ألنه النفوس ُجبلت على حبه البقاء وعلى حبه إرضاء الُقوهة الغضبيهة ، 

ُ
احنصار االرتداع عن القتل يف حتقهق امل

ل فجزاؤه القتل ارتدع ، وإذا طِمع يف أن يكون اجلزاء دون القتل أقدم على إرضاء قوهته فإذا علم عند الغضب أنهه إذا قت
 ه .الغضبيهة ، مُثه علهل نفسه بأنه ما دون القصاص ميكن الصهرب عليه والتفادي من

سبب من قصاص ، أو فساد يف األرض ،  أي : ومن قتل نفس ا بغري  (َأْو َفَساٍد ِِ اأَلْرِض  أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفسًا ِبَغرْيِ نَ ْفسٍ ) 
 . واستحل قتلها بال سبب وال جناية ، فكأمنا قتل الناس مجيع ا ؛ ألنه ال فرق عنده بني نفس ونفس

يعًا )  َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ اضطرب لفظ املفسرين يف ترتيب هذا التشبيه ألجل أن عقاب من قتل مجيعا  أكثر من عقاب من  (َفَكَأَّنَّ
 على أقوال : حدا  قتل وا
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 أحدها : يعين من قتل نبيا  أو إمام عدل ، فكأمنا قتل الناس مجيعا  ، ألن يف قتله فتنة وشر . 
والثاين : معناه فكأمنا قتل الناس مجيعا  عند املقتول ، ومن أحياها فاستنفذها من هلكة ، فكأمنا أحيا الناس مجيعا  عند املستنفذ ، 

 وهذا قول ابن مسعود.
الث : معناه أن قاتل النفس احملرمة ا ب عليه من القود والقصاص مثل ما ا ب عليه لو قتل الناس مجيعا  ، ومن أحياها والث

 بالعفو عن القاتل ، أعطاه هللا من األجر مثل ما لو أحيا الناس مجيعا  ، وهذا قول ابن زيد وأبيه. 
 أحياها ، يعين سلم من قتلها ، فكأمنا عا  ، ومنيما َيْصالها لو قتل الناس مجوالرابع : معناه أن قاتل النفس احملرمة َيْصَلى النار ك

 سلم من قتل الناس مجيعا  ، وهذا قول جماهد.
واخلامس : أن على مجيع الناس ) جناية القتل ( كما لو قتلهم مجيعا  ، ومن أحياها بإجنائها من غرق أو حرق أو هلكة ، فعليهم 

 ا . شكره كما لو أحياهم مجيع
 والسادس : أن هللا تعاىل عظم أجرها ووزرها فإحياؤها ] يكون [ ي الك أو عفوك .

  فإن قيل : ففي أي شيء وقع التشبيه بني قاتل نفس واحدة وقاتل الناس مجيعا  ؟وقال ابن القيم : 
 قيل : يف وجوه متعددة :

 اوت يف دركات العذاب .خمالف ألمره ، وإمنا التف أن كال  منهما عاص هلل ورسوله أحدها : 
 أهنما سواء يف استحقاق إزهاق النفس . الثاين :

 أهنما سواء يف اجلراءة على سفك الدم احلرام . الثالث :
 أنه يسمى قاتال  أو فاسقا  أو ظاملا  أو عاصيا  بقتله واحدا  ، كما يسمى كذلك بقتله الناس مجيعا  . ومنها :

  يعا  َفَكأَ )قوله تعاىل : قال الشنقيطي َا قـََتَل النَّاَس مجَِ  ( ؟منَّ
: معناها أن من قتل نبيا  ، أو إمام عدل ، فكأمنا قتل الناس مجيعا  ، ومن أحياه ، بأن شد عضده ونصره ، فكأمنا أحيا الناس قيل

 مجيعا  ، نقله القرطيب ، وابن جرير وغريمها ، وال خيفى بعده عن ظاهر القرآن.
ك حرمة نفس واحدة بقتلها ، فهو كمن قتل الناس مجيعا . ألن انتهاك حرمة األنفس ، سواء يف احلرمة ، أن من انته : املعىنوقيل

 .واإلمث ، ومن ترك قتل نفس واحدة واستحياها خوفا  من هللا ، فهو كمن أحيا الناس مجيعا  ، الستواء األنفس يف ذلك
يعا  َفَكأَ وقيل: ) َا قـََتَل الناس مجَِ ، اها واستنقذها من هلكة، ومن أحيغرض له يف حياة أحد بعد موته هو ل إذ الأي عند املقتو  (منَّ

 .فكأمنا أحيا الناس مجيعا  عند املستنقذ 
قال جماهد : املعىن أن الذي يقتل النفس املؤمنة متعمدا  جعل هللا : جزاءه جهنم ، وغضب عليه ولعنه ، وأعد له عذابا  : وقيل

 .واختار هذا القول ابن جرير ،  مل يزد على ذلك ، ومن مل يقتل فقد حيي الناس منه عظيما  ، ولو قتل الناس مجيعا  
قال ابن زيد : املعىن أن من قتل نفسا  يلزمه من القصاص ما يلزم من قتل الناس مجيعا  ، قال : ومن أحياها ، أي عفا : وقيل

 .عمن وجب له قتله 
 ، ومن أحياها وجب على الكل شكره .صماؤه ، ألنه قد وتر اجلميع : املعىن أن من قتل نفسا  فاملؤمنون كلهم خوقيل
 . : كان هذا خمتصا  ببين إسرائيلوقيل

ل: املعىن أن من استحل قتل واحد، فقد استحل اجلميع، ألنه أنكر الشرع، ومن حرم دم مسلم، فكأمنا حرم دماء الناس وقي
 ، وعزاء لسعيد بن جبري.لقول األخري، واستظهر ابن كثري هذا اير وغريهمهذه األقوال القرطيب، وابن كثري، وابن جر ، ذكر مجيعا  
 وفائدة التشبيه الرتهيب والردع عن قتل نفس واحدة بتصويره بصورة قتل مجيع الناس ، والرتغيب والتحضيض :  يقال اآللوس
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 . على إحيائها بتصويره بصورة إحياء مجيع الناس
 تل بغري حق وأنه من كبائر الذنوب :وقد جاءت النصوص الكثرية بتحرمي الق

 ( ُه َعَذابا  َعِظيما  َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمنا  ُمتَـَعمِهدا  َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدا  ِفيَها َوَغِضَب اّللَُّ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ لَ قال تعاىل )
 ( .ِإالَّ بِاحلَْقِه َوال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اّللَُّ وقال تعاىل )
 ... ( .َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع اّللَِّ ِإهَلا  آَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اّللَُّ ِإالَّ بِاحلَْقِه وقال تعاىل )

َنا َعَلى َبيِن ِإْسرائيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفسا  ِبَغرْيِ ) وقال  يعا  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ َا قـََتَل النَّاَس مجَِ  ( .  نـَْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ
ْرُك بِاّللَِّ َوالسِهْحُر َوقـَْتُل : وَل اّللَِّ َوَما ُهنَّ قَالَ ِقيَل يَا َرسُ « ِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاتِ اْجتَ ) قَالَ  َعْن َأِِب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ  النـَّْفِس الشِه

 متفق عليه . .(ِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناتِ ْذُف اْلُمْحَصَناـيـَْوَم الزَّْحِف َوقَ  َحرََّم اّللَُّ ِإالَّ بِاحلَْقِه َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم َوَأْكُل الرهِبَا َوالتـََّويلِه  الَّيِت 

 ( رواه البخاري .ر، َوَشَهاَدُة الزمو ، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن، َوقـَْتُل النـَّْفسِ اإِلْشرَاُك بِاّللَِّ )اَل َعِن اْلَكَبائِِر قَ   قَاَل ُسِئَل النَّيبم  َعْن أََنٍس و 
َما أَوَُّل َما يـُْقَضى بـَنْيَ النَّاِس يـَْوَم اْلِقَياَمِة يف )   قَاَل َرُسوُل اّللَّ  : َعْن َعْبِد اّللَِّ قَالَ و   ء ( متفق عليه .الدِه

اَل تـَْرِجُعوا بـَْعِدى ُكفَّارا  َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب  )اْستَـْنِصِت النَّاَس . مُثَّ قَاَل  :َحجَِّة اْلَوَداِع  يف   النَّيِبم  قَاَل يلَ : يٍر قَاَل َجرِ وعن 
 ( متفق عليه .بـَْعٍض 

َأْن تـَْقُتَل » قَاَل  يٌّ مُثَّ أَ  قَالَ « . َأْن َتْدُعَو ّلِلَِّ نِدًّا َوُهَو َخَلَقَك » ْنَد اّللَِّ قَاَل الذَّْنِب َأْكبَـُر عِ  يم َعْبُد اّللَِّ قَاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اّللَِّ أَ و 
َها ) َوالَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمَع فَأَنـَْزَل اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َتْصِديقَ « َحِليَلَة َجارَِك  َأْن تـُزَاينَ » قَاَل  يٌّ قَاَل مُثَّ أَ « . َوَلَدَك خَمَافََة َأْن َيْطَعَم َمَعَك 

 متفق عليه . َحرََّم اّللَُّ ِإالَّ بِاحلَْقِه َوالَ يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَاما  ( اّللَِّ ِإهَلا  آَخَر َوالَ يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَّيِت 
يع)   َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ الفساد إما بنهي تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما ذكر من القتل و : أي (  اً َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ

َا َأْحَيا النَّاَس مجَِيعا   )أو استنقاذها من سائر أسباب اهللكة بوجه من الوجوه  قاتلها عن قتلها  ( .َفَكَأمنَّ
  ريق وشبه ذلك .: وإحياؤها : هو إنقاذها من املوت ؛ كإنقاذ احلريق أو الغقال ِ التسهيل 
 برتك قتلها . وقيل : 
 بالعفو إذ وجب القصاص . وقيل : 
  نه هبذا االعتبار ؛ وهلذا قال )) َوَمْن َأْحَياَها ( أي : حرم قتلها واعتقد ذلك ، فقد سلم الناس كلهم مقال ابن كثري 

يع ا ( .َفَكَأمنََّ   ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ
ه وتأييدا  لتحتم أي : اآليات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم تأكيدا  لوجوب مراعات ( بِالبَ يِ َناتِ َوَلَقْد َجاءتْ ُهْم ُرُسُلَنا ) 

 احملافظة عليه .
 باحلجج والرباهني والدالئل الواضحة . قال ابن كثري : 
ُهم بَ ْعَد َذِلَك )    .رفون يف القتل وال يبالون بعظمتهم بعد تلك الزواجر كلها يس: مث إهنأي( ِِ اأَلْرِض َلُمْسرُِفوَن ْثَّ ِإنَّ َكِثرياً مِ ن ْ
 وهذا تقريع هلم وتوبيخ على ارتكاهبم احملارم بعد علمهم هبا ، كما كانت بنو قـُرَْيَظة والنَّضري وغريهم من بين :  قال ابن كثري

ُنقاع ممن حول املدينة من اليهود ، الذين كانوا يقاتلون مع األوس واخلزرج إ ذا وقعت بينهم احلروب يف اجلاهلية ، مث إذا قـَيـْ
َوِإْذ )وضعت احلروب أوزارها فدوا من أسروه ، وودوا من قتلوه ، وقد أنكر هللا عليهم ذلك يف سورة البقرة ، حيث يقول : 

أَقْـَرْرُُّتْ َوأَنـُْتْم َتْشَهُدوَن مُثَّ أَنـُْتْم َهُؤالِء تـَْقتُـُلوَن أَنـُْفَسُكْم  َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوال خُتْرُِجوَن أَنـُْفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم مُثَّ 
ْخَراُجُهْم تـَُفاُدوُهْم َوُهَو حُمَرٌَّم َعَلْيُكْم إِ  َوخُتْرُِجوَن َفرِيق ا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإْن يَْأُتوُكْم ُأَساَرى

نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردموَن ِإىَل أَفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإال ِخْزٌي يف احْلَيَ  اِة الدم



 88 

 ( .ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلون َأَشدِه اْلَعَذاِب َوَما اّللَُّ 
 الفوائد :

 حترمي القتل بغري حق وأنه من كبائر الذنوب . -1
 تعظيم هللا لنفسه لقوله ) كتبنا ( . -2
 شدة عقوبة من قتل نفسا  بغري حق . -3
 جواز قتل النفس بالنفس . -4
 أن الفساد يف األرض مبيح للقتل كقطاع الطريق . -5
 أن إنقاذ معصوم كإنقاذ مجيع املعصومني . -6
  أقام احلجة على العباد بإرسال الرسل .أن هللا -7
 

َا َجَزاء الَِّذيَن ُْحَارِبُوَن اّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِِ اأَلْرِض َفَساًدا َأن يُ َقت َُّلوْا َأْو ُيَصلَّبُ  ٍف َأْو وْا َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِ ْن ِخالِإَّنَّ
نْ َيا َوَْلُْم ِِ اآلِخَرُِ َعَذاٌب َعِظيٌم ) ِلكَ ض ذيُنَفْوْا ِمَن اأَلرْ  ( ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوْا ِمن قَ ْبِل َأن تَ ْقِدُروْا َعَلْيِهْم 33َْلُْم ِخْزٌي ِِ الدُّ

 ( ( . 34فَاْعَلُموْا َأنَّ اّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم )
 [ . 34 -33] املائدة : 

-------------- 
َا َجَزاء )   قوبة .أي : ع( ِإَّنَّ
أي : بالكفر واملعاصي والفساد يف األرض عنادا  واستكبارا  ، ومن ذلك قطع الطريق وأذية املؤمنني (  الَِّذيَن ُْحَارِبُوَن اّلل َ َوَرُسوَلهُ ) 

 وحماربتهم .
نتهاك األعراض ، وإخافة واملراد باحملاربني هنا : الذين يعرضون للناس بالسالح يف الصحراء أو البنيان ، للقتل وأخذ املال ، وا -

 السبيل .
  ومعىن حماربة هللا حماربة شرعه وقصد االعتداء على أحكامه .قال ابن عاشور : 
مفسر حملاربة هللا ورسوله ، أي : أهنا بالسعي يف األرض فسادا  ، أي : ألجل اإلفساد ، وهذه ( َوَيْسَعْوَن ِِ اأَلْرِض َفَسادًا ) 

فيها ، وطلب الشيء والبحث عنه ، أي : أهنم يطلبون الفساد يف األرض بل ويفعلون ذلك على والسعي يف األرض هو السري 
 وجه اإلسراع .

 أي : أن يقتلوا جزاء بغيهم .( َأن يُ َقت َُّلوْا ) 
قبل أن يقتل الصلب : هو أن يربط على خشبة وحنوها يف مكان عال لرياه الناس ويشههر أمره ، بعد أن يقتل أو ( َأْو ُيَصلَُّبوْا ) 

 ويرتك حىت ميوت .
قوله ) من خالف ( حال ، ومعناه : من املخالفة بأن تقطع اليد اليمىن والرجل ( َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِ ْن ِخالٍف ) 

 اليسرى ، وتقطع اليد من الكوع ، ومفصل الكف من الذراع .
 الف تيسري ورمحة ، ألنه ذلك أمكن حلركة بقية اجلهد بعد الربء وذلك بأنه : والظاهر أنه كون القطع ِمن خ قال ابن عاشور

 يتوكهأ باليد الباقية على ُعود جبهة الرهجل املقطوعة.
 النفي ي عىن الطرد واإلبعاد واملعىن : أن يطردوا منها ويبعدون عنها ، أي : اليت سعوا فيها فسادا  .( َأْو يُنَفْوْا ِمَن اأَلْرِض ) 
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 اإلشارة إىل اجلزاء بالعقوبات األربع املذكورة . (َك َذلِ ) 
نْ َيا )   أي : ذل وعار وفضيحة وهوان يف احلياة الدنيا .( َْلُْم ِخْزٌي ِِ الدُّ
 .قال أبو حيان : أي ذلك اجلزاء من القطع والقتل والصلب والنفي ، واخلزي هنا اهلوان والذل واالفتضاح 
 وهو عذاب النار ، أي : إن مل يتوبوا ، ألن كل وعيد مشروط بالتوبة . (ٌب َعِظيٌم َوَْلُْم ِِ اآلِخَرُِ َعَذا) 
 مسيت اآلخرة بذلك ألهنا متأخرة من حيث الزمن بعد انتهاء احلياة الدنيا . -
 يا على اخلزي مع اآلخرة َعَذاٌب َعِظيٌم ( ال يقادر قدره وذلك لغاية عظم جنايتهم ، واقتصر يف الدن ) َوهَلُْم يِف  يوقال اآللوس

لعذاب أن هلم فيها عذابا  أيضا  ، ويف اآلخرة على العذاب مع أن هلم فيها خزيا  أيضا  ألن اخلزي يف الدنيا أعظم من عذاهبا ، وا
 يف اآلخرة أشده من خزيها .

 أي : إال الذين رجعوا وأنابوا إىل هللا بشروط التوبة املعروفة .( ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوْا )  
 أي : من قبل أن ميسك هبم ويقعون يف قبضة اإلمام .(  ِمن قَ ْبِل َأن تَ ْقِدُروْا َعَلْيِهمْ ) 
  : استثىن جل وَعزه التائبني قبل أن يُقدر عليهم ، وأخرب  (ِإالَّ الذين تَابُوْا ِمن قـَْبِل َأن تـَْقِدُروْا َعَلْيِهْم  )قال القرطيب : قوله تعاىل

فاعلموا َأنَّ هللا َغُفوٌر رَِّحيٌم ( أمها القصاص وحقوق اآلدميني فال تسقط ، ومن تاب بعد القدرة  )بسقوط حقه عنهم بقوله : 
 فظاهر اآلية أن التوبة ال تنفع ، وتقام احلدود عليه كما تقدهم .

  ي ا هو من حقوق هللا  تعاىل كما ينبئ عنه  استثناء خمصوص ) ِإالَّ الذين تَابُوْا ِمن قـَْبِل َأن تـَْقِدُروْا َعَلْيِهْم (وقال اآللوسي : قوله
فيسقط بالتوبة  -كحقوق األولياء من القصاص وحنوه   -. وأما ما هو من حقوق العباد  ) فاعلموا َأنَّ هللا َغُفوٌر رَِّحيٌم (قوله 

، وإن م إن شاءوا عفواكونه قصاصا؛ فإهن، وال يسقط جوازه بالنظر إىل األولياء من حيث  وجوبه على اإِلمام من حيث كونه حدا  
 أحبوا استوفوا .

 ويرى ابن جرير وابن كثري أن توبة احملاربني قبل القدرة عليهم تسقط عنهم مجيع احلدود .
 وأوىل هذه األقوال بالصواب عندي ، قول من قال : توبة احملارب :  -بعد أن ساق األقوال يف ذلك  - فقد قال ابن جرير "

معه ، قبل القدرة عليه ، تضع عنه تبعات الدنيا اليت كانت لزمته أيام حربه وحرابته ، ومن حدود هللا ،  املمتنع بنفسه ، أو جبماعة
 . يف يده من أموال املسلمني واملعاهدين فريد على أهله " وغرم الزم ، وقود وقصاص ، إال ما كان قائما  

 أما على قول من قال إهنا يف أهل الشرك ، فظاهر .  أَن تـَْقِدُروْا َعَلْيِهْم ( ) ِإالَّ الذين تَابُوْا ِمن قـَْبلِ : وقوله تعاىل  وقال ابن كثري
وأما احملاربون املسلمون فإذا تابوا قبل القدرة  -أي : فإهنم إذا آمنوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم مجيع احلدود املذكورة  -

قطع اليد؟ فيه قوالن للعلماء . وظاهر اآلية يقتضي  وهل يسقط، هم حتت القتل والصلب وقطع الرجل عليهم فإنه يسقط عن
 سقوط اجلميع ، وعليه عمل الصحابة .

أي : فاعلموا أيها املؤمنون أن هللا غفور ملن تاب وأناب من املذنبني رحيم هبم ) وقد تقدم ( فَاْعَلُموْا َأنَّ اّلل َ َغُفوٌر رَِّحيٌم )  
 شرح الغفور الرحيم ( .

 قول ابن عباس وكثري من العلماء نزلت يف قطاع الطريق من املسلمني .هـذه اآليـة يف  -
 واختل ٍ ِ ه ذه اآلي ة هل هي على التخيري أم الرتتيب :

 . على التخيري ) فاإلمام خيري بني القتل أو الصلب أو النفي ( ألن أو تقتضي التخيريفقيل : 
 ليست على التخيري ويكون حكمهم كالتايل :وقيل : 

 لوا وأخذوا املال ، فإهنم يقتلون ويصلبون .إذا قت
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 وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال ، فإهنم يقتلون وال يصلبون .
 وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم ) اليمني ( وأرجلهم ) اليسرى ( .

 وإن مل يقتلوا ومل يأخذوا ماال  نفـوا .
 هذا الرتتيب يف حكمهم وهو قول مجهـور العلماء .

( أَْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالفٍ ، ألن هللا قال )مىن ورجله اليسرى، ويقطعان معا  إذا أخذ ماال  ومل يقتل قطعت يده الي -
 والواو للجمع واالشرتاك .

َفْوا ِمَن اأْلَْرِض أَ فإذا مل يقتل ومل يسرق فإنه ينفى ، فال ُيرتك يأوي إىل بلد ، وهذا قول احلنابلة لظاهر اآلية ) -    (ْو يُ ن ْ
 أن النفي هو السجن . –وهو قول احلنفية والشافعية  –وذهب بعض العلماء 
 أنه ينفى إىل بلد آخر وُيسجن فيه . –وهو قول ملالك واخـتاره ابن جرير والشنقيطي  –وذهب بعض العلماء 

 وال يزال منفيا  حىت تظهر توبته .
فيقام عليه القصاص ، وليس فيه خيار ألولياء املقتول ، ألن القتل هنا ليس قصاصا  ، ولكنه حد ،  إذا قتل فإنه يتحتم قتله ، -

فال ا وز العفو عنه ، وآية احملاربة بينت أن عقوبة القتل عقوبة تثبت جزاء احملاربة هلل تعاىل ، وما كان كذلك فهو حق هلل تعاىل ال 
 ام للمجتمع بأسره غري خمتص باجملين عليه .ا وز إسقاطه ، وألن ضرر هذه اجلرمية ضرر ع

 ( . َأْن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبواإذا قتل وأخذ املال فإنه يقتل ويصلب ، لقوله تعاىل ) -
 والصلب : أن يربط على خشبة هلا يدان معرتضتان وعود قائم .

 قيل : يقتل مث يصلب ، وقيل : بل يصلب قبل القتل ، وهللا أعلم .
 يف مدة الصلب ، أنه يصلب حىت يشتهر أمره ، ألن املقصود حيصل به .والراجح 

 وهذا الرتتيب على مذهب اجلمهور كما سبق ، وذهب مالك إىل أن تعدد العقوبات هنا يقصد به التخيري ، وأن اإلمام خمري ، 
 ألن لفظة ) أو ( للتخيري ، وهللا أعلم .

  السعي ِ األرض فسادًا ِ األمصار أو ِ الطرق ؟هل هناك فرق بني كون احملاربني هلل ورسوله و 
 قيل : هو خاص ي ن يقطع الطريق بالصحراء دون البنيان .

 وقيل : ال فرق بني كون ذلك يف األمصار أو يف الصحراء ، وهذا قول مجهور العلماء .
 لعموم اآلية .

 ن البنيان حمل األمن والطمأنينة .: بل هم يف البنيان أحق بالعقوبة منهم يف الصحراء ، أل قال ابن تيمية 
 :( َأْو ُيَصلَُّبوْا قوله تعاىل ) -

 قيل : يقتل مث يصلب .
 وقيل : يصلب حيا  مث يقتل .

 وهذا الراجح ، 
 ألن هذا هو ظاهر اآلية .

 وألنه أنكى هلم وأنكل لغريهم .
 : َا َجَزآُء الذين حُيَارِبُوَن هللاقال هللا تعاىل )قال الشنقيطي ، د على احملارب إذا مجع بني شيئنيفأمر بإقامة احلدو ( ... َوَرُسوَلُه ِإمنَّ

 ومها احملاربة ، والسعي يف األرض بالفساد ، ومل خيص شريفا  من وضيع ، وال رفيعا  من دينء ، اه من القرطيب.
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 لعلماء على أن عفو ويل املقتول يف : ومما يدل على عدم اعتبار املكافأة يف قتل احلرابة ، إمجاع ا قال مقيده ، عفا هللا عنه
ناك تغليظ احلرابة لغو ال أثر له ، وعلى احلاكم قتل احملارب القاتل ، فهو دليل على أهنا ليست مسألة قصاص خالص ، بل ه

 زائد من جهة احملاربة .
ورة عليهم ، وأما إن جاؤوا تائبني قبل إذا تاب احملاربون بعد القدرة عليهم ، فتوبتهم حينئذ ال تغري شيئا  من إقامة احلدود املذك -

القدرة عليهم ، فليس لإلمام عليهم حينئذ سبيل. ألهنم تسقط عنهم حدود هللا ، وتبقى عليهم حقوق اآلدميني ، فيقتص منهم 
 عنهم.يف األنفس واجلراح ، ويلزمهم غرم ما أتلفوه من األموال ، ولويل الدم حينئذ العفو إن شاء ، ولصاحب املال إسقاطه 

ِإالَّ  يهم ، كما هو صريح قوله تعاىل )وهذا قول أكثر العلماء مع اإلمجاع على سقوط حدود هللا عنهم بتوبتهم قبل القدرة عل
، ضمينهم ما استهلكوا. ألن ذلك غصب، وتا لزم أخذ ما بأيديهم من األموال، وإمناآلية ِدُروْا َعَلْيِهْم (الذين تَابُوْا ِمن قـَْبِل َأن تـَقْ 

 فال ا وز هلم متلكه . 
 الفوائد :

 عظم حماربة هللا ورسوله . -1
 عظم جرم قطاع الطريق ، ألن هللا مسى عملهم هذا حماربة هلل ورسوله وفسادا  يف األرض . -2
 أنه ال فرق بني كون احملاربني هلل ورسوله والسعي يف األرض فسادا  يف األمصار أو يف الطرقات لعموم اآلية . -3
 الدين اإلسالمي على تطهري األرض من الفساد . حرص -4
 أنه ليس ألولياء من قتله قطاع الطريق عفو . -5
 العذاب العظيم للمجرمني .بات القيامة وما فيها من اجلزاء و إث -6
 ، أما حقوق أن احملاربني إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم حتتم إيقاع العقوبات املذكورة عليهم وهو احلد وهو حق هللا -7

 اآلدميني من دم أو مال وحنو ذلك فال تسقط .
 ترغيب احملاربني بالتوبة . -8
 هـ ( .1434/ رمضان /  11) السبت /    إثبات امسني من أمساء هللا : الغفور الرحيم . -9

 
 (  (35َجاِهُدوْا ِِ َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اّللََّ َوابْ تَ ُغوْا ِإلَيِه اْلَوِسيَلَة وَ ) يَ 

 [ .35] املائدة : 
---------- 

 بقلوهبم وعملوا جبوارحهم . (يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ) 
 تقوى هللا : أن تتخذ من عذاب هللا وقاية ، بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( ات َُّقوْا اّلل َ ) 

 تقوى يف آيات كثرية .وقد أمر هللا بال
 ( . اّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ  يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقواقال تعاىل )

َنا الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم أَِن اتَـُّقوا اّللََّ وقال تعاىل )  ( . َوَلَقْد َوصَّيـْ
 ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ وقال تعاىل )
 ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َوُقوُلوا قـَْوال  َسِديدا  وقال تعاىل )
 ( . ْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت لَِغٍد َواتَـُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ َخِبرٌي ي َا تـَْعَمُلونَ يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َوْلتَـ وقال تعاىل )
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 التقوى ترك اإلصرار عل املعصية ، وترك االغرتار وبالطاعة. قال علي بن أيب طالب : 
  التقوى أن ال ختتار عل هللا سوى هللا ، وتعلم أن األمور كلها بيد هللا قال اْلسن :و. 
 : التقوى أن ال ا د اخللق يف لسانك عيبا . وقال إبراهيم بن أدهم 
 التقوى أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب هللا ، وأن ترتك معصية هللا على نور من هللا  وقال طلق بن حبيب :

 ختاف عقاب هللا .
 ل خمافة احلرام .: ما زالت التقوى باملتقني حىت تركوا كثريا  من احلال وقال اْلسن 
 : إمنا مسوا متقني ، ألهنم اتقوا ما ال يُتقى . وقال الثوري 
 : التقوى ثالث مراتب : قال ابن القيم 
احلمية عن الفضول وما ال  ، والثالثة :محيهتها عن املكروهات والثانية :، لب واجلوارح عن اآلثام واحملرماتمحيهة الق إحداها : 

 يعين .
 د حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وهبجته .  فاألوىل تعطي العب

 أي : اطلبوا الوسيلة إليه ، والوسيلة : هي التقرب إىل هللا .( َوابْ تَ ُغوْا ِإلَيِه اْلَوِسيَلَة ) 
 قال قتادة : تقربوا إليه بطاعته والعمل ي ا يرضيه .

  : يتوصل هبا إىل حتصيل املقصودالوسيلة : هي اليت قال ابن كثري . 
  : اْمِتثَاِل أََواِمرِِه ، َواْجِتَناِب اْعَلْم َأنَّ مُجُْهوَر اْلُعَلَماِء َعَلى أَنَّ اْلُمرَاَد بِاْلَوِسيَلِة ُهَنا ُهَو اْلُقْربَُة ِإىَل اّللَِّ تـََعاىَل ، بِ قال الشنقيطي

، َونـَْيِل ُة ِإىَل رَِضى اّللَِّ تـََعاىَل ؛ أِلَنَّ َهَذا َوْحَدُه ُهَو الطَّرِيُق اْلُمَوصِهلَ ٍص يف َذِلَك ّلِلَِّ تـََعاىَل بِِإْخاَل   نـََواِهيِه َعَلى َوْفِق َما َجاَء ِبِه حُمَمَّدٌ 
نـَْيا َواآْلِخَرةِ   . َما ِعْنَدُه ِمْن َخرْيِ الدم

؛ أِلَنَُّه اَل َوِسيَلَة ِإىَل اّللَِّ تـََعاىَل ِإالَّ اِلُح بِِإمْجَاِع اْلُعَلَماءِ َوتـَُوصِهُل ِإلَْيِه َوِهَي اْلَعَمُل الصَّ  ،يِت تـَُقرِهُب ِإىَل الشَّْيءِ : الطَّرِيُق الَّ َوَأْصُل اْلَوِسيَلةِ 
ُكْم َعْنُه َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََها )اىَل َوَعَلى َهَذا فَاآْليَاُت اْلُمبَـيِهَنُة لِْلُمَراِد ِمَن اْلَوِسيَلِة َكِثريٌَة ِجدًّا َكَقْولِِه تـَعَ  بِاتهَِباِع َرُسولِِه 

 . ِإىَل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْليَاتِ  (اّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ  ُقْل َأِطيُعوا)َوقـَْولِِه  (بموَن اّللََّ فَاتَِّبُعوين ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِ )وََكَقْولِِه  (فَانـْتَـُهوا
 الوسيلة : القربة اليت ينبغي أن تطلب ، وبه قال أبو وائل واحلسن وجماهد ، وقتادة والسدي وابن زيد. وقال الشوكاين: 

وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، وعبد هللا بن كثري ، قال ابن كثري يف تفسريه : وهذا الذي قاله هؤالء األئمة ، ال خالف بني 
 املفسرين فيه.

 : رهب العبد من هللا بالعمل بأوامره ونواهيه.فالوسيلة ما يق وقال ابن عاشور 
 منه، واحلظوة لديه، واحلب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية،   أي: القرب( َوابـْتَـُغوْا ِإلَيِه اْلَوِسيَلَة : قوله تعاىل ) قال السعدي

لك كالصالة وحنوها، من أنواع القراءة كاحلب له وفيه، واخلوف والرجاء، واإلنابة والتوكل. والبدنية: كالزكاة واحلج. واملركبة من ذ
والذكر، ومن أنواع اإلحسان إىل اخللق باملال والعلم واجلاه، والبدن، والنصح لعباد هللا، فكل هذه األعمال تقرب إىل هللا. وال يزال 

ده اليت يبطش هبا، ورجله العبد يتقرب هبا إىل هللا حىت حيبه هللا، فإذا أحبه كان مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وي
 .اليت ميشي ]هبا[ ويستجيب هللا له الدعاء

مث خص تبارك وتعاىل من العبادات املقربة إليه، اجلهاد يف سبيله، وهو: بذل اجلهد يف قتال الكافرين باملال، والنفس، والرأي، 
 .جل الطاعات وأفضل القرباتواللسان، والسعي يف نصر دين هللا بكل ما يقدر عليه العبد، ألن هذا النوع من أ

 اجلهاد : بذل الوسع إلعالء كلمة هللا . (َوَجاِهُدوْا ِِ َسِبيِلِه ) 
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 : ملا أمرهم برتك احملارم وفعل الطاعات ، أمرهم بقتال األعداء من الكفار واملشركني اخلارجني عن الطريق  قال ابن كثري
بالذي أعده للمجاهدين يف سبيله يوم القيامة ، من الفالح والسعادة العظيمة املستقيم ، التاركني للدين القومي ، ورغبهم يف ذلك 

من اخلالدة املستمرة اليت ال تَِبيد وال حَتُول وال تزول يف الغرف العالية الرفيعة اآلمنة ، احلسنة مناظرها ، الطيبة مساكنها ، اليت 
َعم ال ييأس ، وحييا ال ميوت ، ال تبلى ثيابه ، و   ال يفىن شبابه .سكنها يـَنـْ

َسِبيِلِه َوَتْصِديُق   َسِبيِلِه اَل خُيْرُِجُه ِمْن بـَْيِتِه ِإالَّ ِجَهاٌد يف  َتَكفََّل اّللَُّ ِلَمْن َجاَهَد يف ) قَاَل   َأِِب ُهَريـَْرَة َعِن النَّيبهِ كما يف احلديث عن 
 متفق عليه .(  َمْسَكِنِه الَِّذى َخرََج ِمْنُه َمَع َما نَاَل ِمْن َأْجٍر أَْو َغِنيَمةٍ  بَِأْن يُْدِخَلُه اجْلَنََّة أَْو يـَْرِجَعُه ِإىَل  -َكِلَمِتِه 

 : وقوله تعاىل )وجاهدوا يف سبيله ( خص اجلهاد بالذكر لوجهني :وقال ابن عطية 
، والوجه ولكن خصه تشريفا   (يلةوابتغوا إليه الوسم ، وقد دخل باملعىن يف قوله )نباهته يف أعمال الرب وأنه قاعدة اإلسال: أحدمها 
، فليس بينه وبني أن ينقلب ا من حاله وسنه وقوته وشره نفسهأهنا العبادة اليت تصلح لكل منهي عن احملاربة وهو معدهلك اآلخر 

 إىل اجلهاد إال توفيق هللا تعاىل. أ هـ
 الكتاب اليهود ، أو يف املشركني على اخلالف يف وملا كانت اآلية نزلت يف العرنيني والكلبيني ، أو يف أهل  : وقال أبو حيان

سبب النزول ، وكل هؤالء سعى يف األرض فسادا  ، نص على اجلهاد ، وإْن كان مندرجا  حتت ابتغاء الوسيلة ألن به صالح 
 د يدفع احملاربون.األرض ، وبه قوام الدين ، وحفظ الشريعة ، فهو مغاير ألم احملاربة ، إذ اجلهاد حماربة مأذون فيها ، وباجلها

 وهذا أمر باجلهاد ، واجلهاد قد يكون فرض عني وقد يكون فرض كفاية . -
 : فضائل اجلهاد ِ سبيل هللا 

 : أن الروحة يف سبيل هللا خري من الدنيا ي ا فيها .أواًل 
 ) لغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ( . لقوله 

 عمال .: أنه من أفضل األ ثانياً 
 عن أيب ذر قال : ) قلت يا رسول هللا ، أي العمل أفضل ؟ قال : اإلميان باهلل ، واجلهاد يف سبيل هللا ( . متفق عليه 

 : أن اجملاهد أفضل الناس . ثالثاً 
 ق عليه متف( . ا اهد بنفسه وماله يف سبيل هللا : مؤمنفقال: أي الناس أفضل؟ قال أتى رجل رسول هللا عن أيب سعيد قال )

 : اجلهاد ال يعدله شيء . رابعاً 
قَاَل فََأَعاُدوا َعَلْيِه َمرَّتـَنْيِ أَْو « . اَل َتْسَتِطيُعونَُه » َسِبيِل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل  َما يـَْعِدُل اجلَِْهاَد يف   ِقيَل لِلنَّيِبهِ ) َعْن َأِِب ُهَريـَْرَة قَاَل 

َسِبيِل اّللَِّ َكَمَثِل الصَّائِِم اْلَقائِِم اْلَقاِنِت ِبآيَاِت اّللَِّ الَ  َمَثُل اْلُمَجاِهِد يف » الثَّالَِثِة  َوقَاَل يف « . اَل َتْسَتِطيُعونَُه » َثالَثا  ُكلم َذِلَك يـَُقوُل 
 عليه .متفق ( َسِبيِل اّللَِّ تـََعاىَل  يـَْفتُـُر ِمْن ِصَياٍم َواَل َصالٍَة َحىتَّ يـَْرِجَع اْلُمَجاِهُد يف 

 : للمجاهدين مائة درجة يف اجلنة . خامساً 
 رواه البخاري( الدرجتني كما بني السماء واألرض ، ما بنيدها هللا للمجاهدين يف سبيل هللاإن يف اجلنة مائة درجة أع) قال 

 : اجلهاد سبب للنجاة من النار . سادساً 
 رواه البخاري . : ) ما اغربت قدما عبد يف سبيل هللا فتمسه النار (  قال 
 للقدم حيرم عليها ذا كان جمرد مسه الغبار إويف ذلك إشارة إىل عظم قدر التصرف يف سبيل هللا ، ف:  قال اْلافظ ابن حجر

  ن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟النار ، فكيف ي 
 : من أسباب دخول اجلنة . سابعاً 
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 .نَي أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اّللَِّ ( )ِإنَّ اّللََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِ قال تعاىل : 
 ) إن اجلنة حتت ظالل السيوف ( متفق عليه . وقال 
 : اجملاهد يكون هللا يف عونه . ثامناً 
 رواه أمحد ( . ألداء، والناكح الذي يريد العفاف: اجملاهد يف سبيل هللا، واملكاتب الذي يريد ا)ثالثة حق على هللا عوهنم قال 

 : اجلهاد ذروة سنام اإلسالم . تاسعاً 
 رواه الرتمذي : ) وذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل هللا ( .  قال 

 ذروة الشيء : أعاله .
 : نفى سبحانه التسوية بني املؤمنني اجملاهدين وغري اجملاهدين . عاشراً 

ُر أُويل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يِف َسِبيِل اّللَِّ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْـ )ال يَ قال تعاىل :  ُفِسِهْم َفضََّل اّللَُّ ْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغيـْ
 .ْسىَن َوَفضََّل اّللَُّ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرا  َعِظيما ( اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجة  وَُكاله  َوَعَد اّللَُّ احلُْ 

 : أن اجلهاد سبب ملغفرة الذنوب . اْلادي عشر
 َوَرُسولِِه َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل ( تـُْؤِمُنوَن بِاّللَِّ 10يَا أَيـمَها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلمُكْم َعَلى جِتَارٍَة تُنِجيُكم مِهْن َعَذاٍب أَلِيٍم )قال تعاىل : ) 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن ) ( يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر 11اّللَِّ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ
   ( .َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َوَمَساِكَن طَيِهَبة  يف َجنَّاتِ 

 نَـُهْم اْلَعَداَوَة َحىتَّ تـَقَ :  قال ابن تيمية َنُة َكَما ُهَو فَِإَذا تـََرَك النَّاُس اجلَِْهاَد يف َسِبيِل اّللَِّ فـََقْد يـَْبَتِليِهْم بَِأْن يُوِقَع بـَيـْ نَـُهْم اْلِفتـْ َع بـَيـْ
نَـُهْم َوَجَعَل بَْأَسُهْم َعَلى َعُدوهِ اْلَواِقُع ؛ فَِإنَّ النَّاَس إَذا   .  اّللَِّ َوَعُدوِهِهمْ اْشتَـَغُلوا بِاجلَِْهاِد يف َسِبيِل اّللَِّ مَجََع اّللَُّ قـُُلوبـَُهْم َوأَلََّف بـَيـْ

والظاهرة ، فإنه نفع اجلهاد عاٌم لفاعله ولغريه يف الدين والدنيا ، ومشتمل على مجيع أنواع العبادات الباطنة وقال رمحه هللا : 
مشتمٌل من حمبة هللا تعاىل ، واإلخالص له ، والتوكل عليه ، وتسليم النفس واملال له ، والصرب والزهد ، وذكر هللا ، وسائر أنواع 

 ر .على ما ال يشتمل عليه عمٌل آخالعمل : 
بل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من ال يستوي منكم من أنفق من ق )وبالشجاعة والكرم يف سبيل هللا فضل السابقني ، فقال 

. وقد ذكر اجلهاد بالنفس واملال يف سبيله ، ومدحه يف غري آية من كتابه ،  (الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال  وعد هللا احلسىن 
 . (الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن هللا وهللا مع   )وذلك هو الشجاعة والسماحة يف طاعته سبحانه ، فقال 

ألمر باجلهاد ، وذكر فضائله يف الكتاب والسنة : أكثر من أن حيصر . وهلذا كان أفضل ما تطوع به اإلنسان ، وكان وقال : ا
 ة .طوع ، كما دله عليه الكتاب والسنباتفاق العلماء أفضل من احلج والعمرة ، ومن الصالة التطوع ، والصوم الت

 ) لعل ( للتعليل ، أي : ألجل أن تفلحوا . (َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ) 
 والفالح : كلمة جامعة حلصول املطلوب وانتفاء املكروه .

 : إذا اتقيتم هللا برتك املعاصي، وابتغيتم الوسيلة إىل هللا، بفعل الطاعات، وجاهدُّت يف سبيله ابتغاء مرضاته قال السعدي. 
 .اة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة األبدية والنعيم املقيموالفالح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب، والنج

 الفوائد :
 وجوب تقوى هللا .-1
 أن املؤمن يتقرب إىل باهلل بطاعته وترك حمرماته . -2
 وجوب اجلهاد يف سبيل هللا . -3
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 اإلشارة إىل اإلخالص . -4
ُهْم َوَْلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو َأنَّ َْلُم مَّا ِِ اأَلْرِض مجَِ )  يًعا َوِمثْ َلُه َمَعُه لِيَ ْفَتُدوْا ِبِه ِمْن َعَذاِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َما تُ ُقبِ َل ِمن ْ
َها َوَْلُْم َعَذاٌب مُِّقيٌم )36)  ( ( . 37( يُرِيُدوَن َأن َُيُْرُجوْا ِمَن النَّاِر َوَما ُهم ِبَارِِجنَي ِمن ْ

 [ . 37 – 36] املائدة : 
------------- 

 باهلل وبرسوله ، ومل يؤمنوا ي ا ا ب اإلميان به . (ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ) 
يعًا َوِمثْ َلُه َمَعُه لِيَ ْفَتُدوْا ِبِه ِمْن َعَذاِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َما تُ ُقب ِ )  ُهْم َلْو َأنَّ َْلُم مَّا ِِ اأَلْرِض مجَِ اء يوم ي: لو أن أحدهم جأ (َل ِمن ْ

بل  .ما تـُُقبل ذلك منه  .وتيقن وصوله إليه . القيامة ي لء األرض ذهب ا، وي ثله ليفتدي بذلك من عذاب هللا الذي قد أحاط به 
 ص .مندوحة عنه وال حميص له وال مناال 

وهلم ،  منه ذلك الفداء: أخرب أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها مث فدى بذلك نفسه من العذاب مل يقبل  قال البغوي
 م .عذاب ألي

  خيرب تعاىل عن شناعة حال الكافرين باهلل يوم القيامة ومآهلم الفظيع، وأهنم لو افتدوا من عذاب هللا ي لء  قال السعدي :و
ئم الذي ال األرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم، وال أفاد، ألن حمل االفتداء قد فات، ومل يبق إال العذاب األليم، املوجع الدا

 ، بل هم ماكثون فيه سرمدا.خيرجون منه أبدا  
 أي : موجع .( َوَْلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ) 

َفُروا َوَماُتوا َوُهْم  ِإنَّ الَِّذيَن كَ .  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بـَْعَد ِإميَاهِنِْم مُثَّ اْزَداُدوا ُكْفرا  َلْن تـُْقَبَل تـَْوبـَتُـُهْم َوأُولَِئَك ُهُم الضَّالمونَ كما قال تعاىل ) 
 .هَلُْم ِمْن نَاِصرِيَن( ُكفَّاٌر فـََلْن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِملُء اأْلَْرِض َذَهبا  َوَلِو افْـَتَدى ِبِه أُولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما 

 . ا يراه قـُْربةلء األرض ذهبا فيمأي: من مات على الكفر فلن يقبل منه خري  أبد ا، ولو كان قد أنفق م
ال  : : هل ينفعه ذلك؟ فقال-وكان يـُْقرِي الضيَف، ويـَُفكم العاين، ويُطعم الطعام-عن عبد هللا بن ُجْدعان  كما سئل النيب 

يِن   .ِإنَُّه ملَْ يـَُقْل يـَْوم ا ِمن الدَّْهِر: َربِه اْغِفْر يل َخِطيَئيِت يوم الدِه
 . ما قبل منهي لء األرض أيضا ذهبا وكذلك لو افتدى 

َفُعَها َشَفاَعٌة  )  كما قال تعاىل   َها َعْدٌل َوال تـَنـْ  ( .َوال يـُْقَبُل ِمنـْ
 (  .ال بـَْيٌع ِفيِه َوال ُخلٌَّة َوال َشَفاَعٌة  )وقال 

 ( .ال بـَْيٌع ِفيِه َوال ِخالٌل )  وقال  
ُهْم َوهَلُْم َعَذاٌب ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو أَنَّ هَلُْم َما يِف األْرِض مجَِ  )وقال   يع ا َوِمثْـَلُه َمَعُه لِيَـْفَتُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة َما تـُُقبِهَل ِمنـْ

 ( .أَلِيٌم 
َها  )  َها ِمْن َغمٍه أُِعيُدوا ِفيهَ  ُكلََّما أَرَاُدوا َأْن خَيُْرُجواكما قال تعاىل )  ( يُرِيُدوَن َأن َُيُْرُجوْا ِمَن النَّاِر َوَما ُهم ِبَارِِجنَي ِمن ْ  ا ( .ِمنـْ

 أي : دائم مستمر ال خروج هلم منها ، وال حميد هلم عنها .( َوَْلُْم َعَذاٌب مُِّقيٌم ) 
 أبديتها يف القرآن يف ثالثة مواضع : وقد ذكر

 ِ سوُر النساء .
 . ِلِديَن ِفيَها أَبَدا  وََكاَن َذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسريا (ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخا. َوال لِيَـْهِديـَُهْم َسِبيال  قال تعاىل )

 وِ سوُر األحزاب .
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 .)ِإنَّ اّللََّ َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوأََعدَّ هَلُْم َسِعريا ( قال تعاىل 
 وِ سوُر اجلن .

 ( .يَن ِفيَها أَبَدا  ) َوَمْن يـَْعِص اّللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ لَُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلدِ قال تعاىل 
 ( .َوهَلُْم َعَذاٌب ممِقيٌم قال تعاىل ) 
 . ) َوَما ُهْم خِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر(وقال تعاىل 

 وقال تعاىل ) وما هم منها ي خرجني ( .
 ر ( .َن النَّاَكَذِلَك يُرِيِهُم اّللَُّ أَْعَماهَلُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم خِبَارِِجنَي مِ   وقال تعاىل )

 وقال تعاىل ) ال يـَُفرتَّ عنهم وهم فيه مبلسون (
 ر ( .ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاهبا كذلك جنزي كل كفو ال تعاىل ) وق

نـَْيا فَ  َذِلُكْم بِأَنَُّكُم اختََّْذُُّتْ آيَاِت اّللَِّ ُهُزوا   ) وقال هللا تعاىل َها َوال ُهمْ َوَغرَّْتُكُم احْلََياُة الدم  ( . ُيْستَـْعَتُبونَ  اْليَـْوَم ال خُيَْرُجوَن ِمنـْ
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن * َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن َكانُوا ُهمُ  وقال )ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي يف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن * ال يـَُفتـَّرُ  الظَّاِلِمنَي*  َعنـْ

َنا رَبمَك قَاَل ِإنَُّكمْ َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِ  َناُكْم بِاحلَْقِه َوَلِكنَّ َأْكثـَرَُكْم لِْلَحقهِ  يَـْقِض َعَليـْ  ن ( .َكارُِهو  َماِكُثوَن * َلَقْد ِجئـْ
 ويف احلديث ) يناد مناد : يا أهل اجلنة : إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا  ، وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا  ( متفق عليه 

يا أهل اجلنة، فيشرئبون وينظرون، : وت على شكل كبش أملح فينادي مناديؤتى بامل) : قال رسول هللا أيب هريرة قال وعن
لنار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل : يا أهل افيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا املوت، وكلهم قد رآه، مث ينادي

وكلهم قد رآه، فيذبح، مث يقول: يا أهل اجلنة خلود فال موت، ويا أهل النار خلود فال  فيقولون: نعم، هذا املوت،؟ تعرفون هذا
 ( متفق عليه .موت

 الفوائد :
 شدة عذاب الكفار . -1
 (َهَلَك َعينِه ُسْلطَانَِيهْ  .َما أَْغىَن َعينِه َمالَِيْه )أن الكافر يوم القيامة ال ينفعه ال ماله وال نسبه وال ملكه . -2
 بات يوم القيامة .إث -3
 أن االفتداء بعد فوات األوان ال ا دي . -4
 هــ ( .1434/ رمضان /  12) األحد /  أن عذاب أهل النار دائم مستمر ال يفىن . -5

 
َفَمن تَاَب ِمن بَ ْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح فَِإنَّ ( 38فَاْقَطُعوْا أَْيِديَ ُهَما َجَزاء  اَا َكَسَبا َنَكااًل مِ َن اّللَِّ َواّللَُّ َعزِيٌز َحِكيٌم ) َوالسَّاِرُق و) 

 ( ( . 39اّللََّ يَ ُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم )
 [ . 39 – 38] املائدة : 

-------------- 
قبه بذكر من يأخذ املال قال الشوكاين : ملا ذكر سبحانه حكم من يأخذ املال جهارا  وهو احملارب، عة ( َوالسَّاِرُق َوالسَّارِقَ ) 

 ق .خفية، وهو السار 
وروى الثوري عن جابر بن يزيد ، يقول تعاىل حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة  (َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوْا أَْيِديَ ُهَما )  

وهذه قراءة شاذة وإن كان  طعوا أمياهنما "" والسارق والسارقة فاقاجلعفي عن عامر بن شراحيل الشعيب أن ابن مسعود كان يقرؤها
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احلكم عند مجيع العلماء موافقا هلا ال هبا بل هو مستفاد من دليل آخر وقد كان القطع معموال به يف اجلاهلية فقرر يف اإلسالم 
  .   ) تفسري ابن كثري ( .وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء هللا

 ة األمر الذين إليهم يرجع تنفيذ احلدودلوال ) فاقطعوا (واخلطاب يف قوله :  -

  . أي : جمازاة على صنيعهما السيء يف أخذمها أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استعانا به( َجَزاء  اَا َكَسَبا ) 
 أي : تنكيال  من هللا هبما على ارتكاب ذلك . (َنَكااًل مِ َن اّللَِّ ) 
هنا جتعل غري من نزلت به خياف من ارتكاهبا حىت ال ينزل به ما نزل ي رتكبها من قطع ليده ، ومسيت هذه العقوبة نكاال ، أل -

 وفضيحة ألمره .

 فالنكال : أن يفعل بالشخص ما يرتدع به وينزجر هو وغريه .
 : ا .أهنم سيقطعون إذا سرقو  -إذا علموا-أي: تنكيال وترهيبا للسارق ولغريه، لريتدع السراق  قال السعدي 

 يف انتقامه . (َواّللَُّ َعزِيٌز  )
 وهي ثالثة أنواع : ،  وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هلل، سم من أمساء هللا اوالعزيز : 

 ) السيد هللا ( . عىن أن هللا ذو قْدر شريف عظيم ، كما قال النيب ي  عُز القْدر :
 ( . َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ قال تعاىل ) هللا القاهر لكل شيء ، ال يُغلب ، كماي عىن أن  وعُز القهر :

 ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص .ي عىن أنه  وعُز االمتناع : 
قال السعدي : ) العزيز ( الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة االمتناع ، فامتنع أن يناله أحد من املخلوقات ، 

 دانت له اخلليقة وخضعت لعظمته .ات ، و دوقهر مجيع املوجو 
 : األثار املرتتبة على معرفة هذا االسم 

 : إن امسه سبحانه ) العزيز ( يستلزم توحيده وعبادته وحده ال ريك له ، إذ الشركة تنايف كمال العزة . أوالً 
: ومن متام عزته : براءته عن كل  سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم ه: ومن كمال العزة تربئت ثانياً 

 سوء وشر وعيب ، فإن ذلك ينايف العزة التامة .
: من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره يف عباده وتصريف قلوهبم على ما يشاء ، وهذا ما ال يقدر عليه إال هللا ، وهذا  ثالثاً 

 ربئا  من احلول والقوة ذليال  حقريا  بني يدي ربه سبحانه .ا عل العبد خائفا  من ربه سبحانه ، الئذا  جبنابه معتصما  به مت
: أن اإلميان هبذا االسم الكرمي يثمر العزة يف قلب املؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غري هللا ويف غري دينه فلن ا ها ولن  رابعاً 

يعا   َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزَّةَ ا د إال الذل والضعف واهلوان كما قال تعاىل ) ( . والشهور هبذه العزة تثمر التعايل على الباطل فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
 وأهله وعدم االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد .

: أن اإلميان هبذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه الدنيا الفانية وجعلها مصر العزة والقوة ، فكم رأينا ومسعنا  خامساً 
 من الناس اغرت بعضهم ي اله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سببا  يف إذالله وشقائه .من كثري 

يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا : من أسباب العزة العفو والتواضع والذلة للمؤمنني ، قال تعاىل يف وصف عباده الذين حيبهم وحيبونه ) سادساً 
) ... وما زاد هللا  ( وقال  ينَ ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اّللَُّ ِبَقْوٍم حيُِبـمُهْم َوحيُِبمونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِ َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن 

 عبدا  بعفو إال عزا  ( رواه مسلم .
 أي : يف أمره وهنيه وشرعه وقدره . (َحِكيٌم ) 

 ومعناه : الذي يضع األمور يف مواضعها ، فكل فعل يفعله فهو حلكمة ،  اسم من أمساء هللا ،
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 هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل . : قال ابن جرير 
 احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع األشياء يف حماهلا حبكمته وعدله . : وقال ابن كثري 
 ا دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ) حكيم ( ال يفعل قال ابن القيم : وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على م

شيئا  عبثا  وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، ألجلها فعل  
 كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب هبا فعل .

  ع سدى ، الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة ، وله األحكام الثالثة ال يشاركه وقال السعدي : فاال خيلق شيئا  عبثا  ، وال يشر
 فيها مشارك ، فيحكم بني عباده يف شرعه ، ويف قدره ، وجزائه ، واحلكمة : وضع األشياء مواضعها ، وتنزيلها منازهلا .

الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت ل تعاىل )فهو سبحانه حكيم يف صنعه ، وحكيم يف شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها حمكمة ، قا -
َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئا  َوُهَو  ِطَباقا  َما تـََرى يِف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطورٍ  مُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَنْيِ يـَنـْ

( فال ميكن أن  أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفا  َكِثريا  بحانه )( وأما يف الشرع فيقول س َحِسريٌ 
 يوجد تناقض يف القرآن  أبدا  .

ق احليوان على قال بعض العلماء : احلكمة تكون يف صورة الشيء : أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة ، وكذلك خل
 هذه الصورة حلكمة .

َوَما وتكون يف غايته : أي : أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك احليوانات ، وكذلك مجيع املخلوقات ، كما قال تعاىل )
نَـُهَما بَاِطال    ( . َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ

 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم 
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعبُ أن هللا خلق اخللق حلكمة عظيمة ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال ) واًل :أ (  ُدونِ ـَوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

نَـُهمَ ومل خيلقهم عبثا  وباطال  كما يظن الكفار واملالحدة ، قال تعاىل ) ا بَاِطال  َذِلَك َظنم الَِّذيَن  َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ
َنا ال تـُْرَجُعونَ ( . وقال تعاىل ) َكَفُروا فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثا  َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ  ( . أََفَحِسْبُتْم أمنَّ

اجْلَِباَل حَتَْسبُـَها َجاِمَدة  َوِهَي مَتُرم َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اّللَِّ الَِّذي َوتـََرى أن خلق هللا حمكم ال خلل فيه وال قصور ، قال تعاىل ) ثانيًا :
 ( . أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبرٌي ي َا تـَْفَعُلونَ 

 –ن ما ا ريه هللا ونستفيد من معرفتنا أن هللا حكيم يف كل أفعاله : اقتناع اإلنسان ي ا ا ري عليه وما يوجبه هللا عليه ، أل ثالثًا :
من األحكام مقرون باحلكمة ، فإذا علمت هذا يقينيا  اقتنعت سواء كان هذا من األحكام الكونية أو األحكام  –عز وجل 

 الشرعية ، حىت املصائب  اليت تنال العباد الشك أن هلا حكمة .
 الرضا بالقضاء والقدر . رابعاً :

أي : فمن تاب بعد سرقته وأناب إىل هللا ، فإن هللا يتوب عليه فيما ( ْصَلَح فَِإنَّ اّللََّ يَ ُتوُب َعَلْيِه َفَمن تَاَب ِمن بَ ْعِد ظُْلِمِه َوأَ )  
 بينه وبينه ، فأما أموال الناس فال بد من ردها إليهم أو بدهلا عند اجلمهور .

 من أكربها  اليت ياملعاص ب إيقاعها يفتوبة صادقة من بعد ظلمه لنفسه بسب تعاىل : فمن تاب إىل هللايقال يف الوسيط : أ
: يقبل توبته، ويغسل حوبته، إن هللا واسع يأ (نَّ ٱّللََّ يـَُتوُب َعَلْيِه فَإِ ، )  متحو السيئات السرقة وأصلح عمله بالطاعات اليت

 املغفرة والرمحة ومن مظاهر ذلك أنه سبحانه  فتح لعباده باب التوبة واإِلنابة.
 التوبة إىل هللا، وِف الرجوع إىل طاعته حىت ينالوا مغفرته ورمحته. العصاة من السراق وغريهم يف فاآلية الكرمية ترغب

 .الغفور اسم من أمساء هللا متضمن للمغفرة الواسعة  (ِإنَّ اّللََّ َغُفوٌر ) 



 99 

ورمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ رَبمَك اْلَغُفوُر ُذو الرَّمْحَِة( وقال تعاىل )كما قال تعاىل )فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبمُكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعٍة(، وقال تعاىل )وَ 
 ء ( .َشي

دين قال )ي واملغفرة: هي سرت الذنب عن اخللق، والتجاوز عن عقوبته، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول هللا 
فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف  - أي سرته ورمحته -حىت يضع كنفه  -عز وجل-املؤمن يوم القيامة من ربه 

ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي ريب، حىت إذا قرره بذنوبه، ورأى يف نفسه أنه هلك، قال هللا: سرتِتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك 
 .اليوم( رواه البخاري ومسلم

 .امومنه مسي املغفر، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السه
 .رة ( فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة هللا ورمحته أعظم كما قال تعاىل )إن ربك وسع املغف -

 ى ( .وقد تكفل هللا باملغفرة ملن تاب )َوِإينهِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلا  مُثَّ اْهَتدَ 
 إىل حسنات قال تعاىل عن التائبني )ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل بل من فضله وجوده وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني

ُل اّللَُّ َسيِهَئاِِتِْم َحَسَناٍت َو   ا  ( .َكاَن اّللَُّ َغُفورا  َرِحيمَعَمال  َصاحِلا  فَُأولَِئَك يـَُبدِه
 .اسم من أمساء هللا دال على إثبات صفة الرمحة الواسعة هلل تعاىل ( رَِّحيٌم ) 

 ء ( .كما قال تعاىل )فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبمُكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعٍة( وقال تعاىل )َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ   
 :ورمحة هللا تعاىل لعباده نوعان ?

 .األوىل: رمحة عامة
يح أبداهنم ، وتسخري املخلوقات من وهي جلميع اخلالئق بإا ادهم ، وتربيتهم ، ورزقهم ، وإمدادهم بالنعم والعطايا ، وتصح

 .نبات وحيوان ومجاد يف طعامهم وشراهبم ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحركاِتم ، وغري ذلك من النعم اليت ال تعد وال حتصى
 .الثانية: رمحة خاصة

، ويثبتهم عليه ، ويدافع عنهم  وهذه الرمحة ال تكون إال للمؤمنني فريمحهم هللا يف الدنيا بتوفيقهم إىل اهلداية والصراط املستقيم
وينصرهم على الكافرين ويرزقهم احلياة الطيبة ويبارك هلم فيها ، وميدهم بالصرب واليقني عند املصائب ، ويغفر هلم ذنوهبم ، 

َكاَن )َو ويكفرها باملصائب ، ويرمحهم يف اآلخرة بالعفو عن سيئاِتم والرضا عنهم واإلنعام عليهم بدخول اجلنة ، كما قال تعاىل 
 ا  ( .بِاْلُمْؤِمِننَي َرِحيم

 .قال الشيخ ابن عثيمني: فهي رمحة إميانية دينية دنيوية
 . ومن أعظم آثار رمحة هللا تعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجا  هلم من الظلمات إىل النور

َيانا  ِلُكلِه َشْيٍء َوُهدى  َورَ كما قال تعاىل )َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحَة  لِْلَعاَلمِ  مْحَة  َوُبْشَرى نَي( وقال تعاىل )ونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
  ( .لِْلُمْسِلِمني

ومن رمحته: سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم ، وتكفري سيئاِتم ، وفتح باب التوب هلم ، كما قال تعاىل )ُقْل يَا 
يعا  ِإنَُّه ُهَو الْ  ِعَباِدَي الَِّذينَ   م ( .َغُفوُر الرَِّحيَأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ يـَْغِفُر الذمنُوَب مجَِ

 .ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرمحة  -
ْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتمْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف َرِحيٌم( ، فقد مدح هبا أشرف رسله فقال )َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسكُ  

نَـُهْم( ، وخص أبو بكر من بينهم بقوله )أرحم أميت بأميت أبو ب ومن أمسائه   .كر ()نيب الرمحة( ومدح الصحابة بقوله )ُرمَحَاُء بـَيـْ
 :م اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االس -
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حمبة هللا احملبة العظيمة ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آثار رمحة هللا يف اآلفاق ويف النفس واليت ال تعد وال حتصى ،  أواًل:
 .وهذا يثمر جتريد احملبة هلل والعبودية الصادقة له سبحانه وتقدمي حمبته على النفس واألهل واملال والناس مجيعا  

التعلق برمحة هللا وعدم اليأس من رمحة هللا تعاىل ، فإن هللا قد وسعت رمحته كل شيء ، وحسن الظن باهلل عبودية الرجاء و  ثانياً:
 .وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات

 اتصاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد هللا تبارك وتعاىل، وقد حض هللا عباده على التخلق هبا، ومدح هبا أشرف رسله فقال ثالثاً:
أنه نيب الرمحة، ومدح  ( ومن أمسائه )َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتمْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف َرِحيمٌ 

يه )أرحم أميت أبو ف الصحابة بقوله )رمحاء بينهم( وُخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال 
 .بكر( رواه أمحد

 .التعرض لرمحة هللا بفعل أسباهبا رابعاً:
 :وإذا كان هللا رحيما  فينبغي أن يعمل باألسباب اليت تنال هبا الرمحة -

 .أوال : رمحة الناس
 .)ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء( رواه أبو داود قال 

 .الرمحاء( متفق عليه)إمنا يرحم هللا من عباده  وقال 
 .)والشاة إن رمحتها رمحك هللا( رواه أمحد وقال 

 .ثانيا : اإلحسان
  ( .قال تعاىل )ِإنَّ َرمْحََت اّللَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنني

 . ل ثالثا : طاعة الرسو 
 ن ( .قال تعاىل )َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُو 

 .يع والشراءرابعا : السماحة يف الب
 .)رحم هللا رجال  مسحا  إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى(. رواه البخاري قال رسول هللا 

 .خامسا : عيادة املريض
 .)من عاد مريضا  خاض يف الرمحة( رواه مسلم قال رسول هللا 

 .سادسا : قيام الليل وإيقاظ األهل
 .وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح يف وجهها املاء( رواه أبو داود )رحم هللا رجال قام من الليل فصلى قال رسول هللا 

 .سابعا : احللق يف النسك
 .)اللهم ارحم احمللقني ثالثا ( متفق عليه قال رسول هللا 

 .ثامنا : جمالس الذكر
 .)ال يقعد قوم يذكرون هللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة( رواه مسلم قال رسول هللا 

 .جللوس يف املسجدتاسعا : ا
 .)إن املالئكة تستغفر للمصلي مادام يف مصاله تقول: اللهم اغفر له اللهم ارمحه( متفق عليه قال رسول هللا 

 .عاشرا : مساع حديث الرسول وتبليغه
 .)رحم هللا من مسع مين حديثا  فبلغه كما مسعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع( رواه ابن حبان قال رسول هللا 
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 .دي عشر: اإلنصات للقرآناحلا
 ن ( .قال تعاىل )َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُو 

 .الثاين عشر: إقامة الصالة وإيتاء الزكاة
 ( . نقال تعاىل )وأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُو 

 .الثالث عشر: االستغفار
 ن ( .قال تعاىل )َلْوال َتْستَـْغِفُروَن اّللََّ لََعلَُّكْم تـُْرمَحُو 

 الفوائد :
 اإلشارة إىل أن الرجل أجرأ على السرقة من املرأة . -1
 أن السرقة من كبائر الذنوب . -2
 أن اإلنسان يعاقب بكسبه . -3
 صيانة الدين اإلسالمي لألموال . -4
 ثبات امسني من أمساء هللا : العزيز ، احلكيم .إ -5
 من تاب تاب هللا . -6
 احلث على التوبة من كل ظلم . -7
 إثبات امسني من أمساء هللا : الغفور ، الرحيم . -8

 فائدة :
 مباحث أحكام السرقة :

 . مباحث السرقة 
 لغة : مأخوذة من االستخفاء والتسرت .أواًل : تعريفها :

 املال على وجـه اخلفيـة واالستتار .وشرعا  : أخذ 
 حكمها حرام . ثانياً :

 ( . َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاء  ي َا َكَسَبا َنَكاال  ِمَن اّللَِّ َواّللَُّ َعزِيٌز َحِكيمٌ قال تعاىل )
َنُكْم بِاْلبَ وقال تعاىل )  ( . اِطلِ َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

 ) ال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن ( متفق عليه . وقال 
 )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكن هذا ، يف شهركم هذا ، يف بلدكم هذا( متفق عليه . وقال 
 متفق عليه) لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق احلبل فتقطع يده ( . وقال 

 )لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق احلبل فتقطع يده(:وقد اختلف العلماء يف معىن احلديث 

 ، وأنكره احملققون وضعفوه .د منهما يساوي أكثر من ربع دينار، وكل واحقال مجاعة: املراد هبا بيضة احلديد، وحبل السفينة
 .يشارك البيضة واحلبل يف احلقارة ، فإنهبلة حقري من املال وهو ربع ديناريف مقا، وهي يده وقيل: املراد التنبيه على عظم ما خسر

 : أراد جنس البيض وجنس احلبل .وقيل
 . : إنه إذا سرق البيضة فلم تقطع جره ذلك إىل سرقة ما هو أكثر منها فقطع ، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعهوقيل
  ئشة. ويف هذا نظر ؛ ألنه ال بد من بيان التاريخ.أحدها : أنه منسوخ حبديث عا:قال ابن كثري 
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 والثاين : أنه مؤول ببيضة احلديد وحبل السفن ، قاله األعمش فيما حكاه البخاري وغريه عنه.
والثالث : أن هذا وسيلة إىل التدرج يف السرقة من القليل إىل الكثري الذي تقطع فيه يده ، وحيتمل أن يكون هذا خرج خمرج 

ا كان األمر عليه يف اجلاهلية ، حيث كانوا يقطعون يف القليل والكثري ، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة يف اإلخبار عم
 األشياء املهينة.

 ) املقصود اليد اليمىن ( . : وجوب قطع السارق .ثالثاً 
 وهذا أمر واألمر للوجوب .

 ) لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها ( . وقد قال 
 هي اليت تقطع أوال  ، حكى ابن كثري اإلمجاع على ذلك . واليد اليمىن

 : ال خالف أن اليمىن هي اليت تقطع أوال  .  وقال القرطيب
 ويكون القطع من مفصل الكف .

ألن اليد إذا أطلقت فاملراد هبا الكف أي : من مفصل الذراع .كما قال تعاىل يف التيمم ) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ( وبينت 
 الفعلية أن املراد بذلك الكفان .السنة 

  يعين من مفصل الكوع  –قال اجلصاص : ال خالف بني السلف من الصدر األول أن القطع من املفصل- . 
 رابعاً : أن يكون هناك عملية سرقة .

يده يف جيب  وهي أخذ مال الغري من مالكه ونائبه على وجـه االختفـاء ، ويدخل يف ذلك الطرار وهو النشال وهو الذي يدخل
 شخص آخر ليأخذ ما فيه خفية أو يشقه .

 تهب : وهو الذي يأخذ املال على وجه الغنمة معتمدا  على قوته .نفال قطع على امل
 وال على املختلس : وهو الذي يأخذ املال خطفا  .

 وال على الغاصب : وهو الذي يأخذ املال قهرا  بغري حق .
 وال خمتلس قطع ( رواه أبوداود .تهب ن) ليس على خائن وال م  لقوله

 خامساً : أن يكون املسروق نصاباً .
 والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار فصاعدا  عند اجلمهور .

 ) ال تقطع اليد إال يف ربع دينار فصاعدا  ( متفق عليه . حلديث عائشة . قالت : قال رسول هللا 
 .. ( .ارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َوالسَّارُِق َوالسَّ وهذا احلديث مقيد لآلية )

 . فإذا سرق ربع دينار أو قدره من العروض قطع 
قطع يف جمنٍه قيمته ثالثة دراهم ( رواه مسلم ، فهذا حممول على أن ثالثة الدراهم تساوي ربع دينار يف  وأما حديث ) أن النيب 

 ذلك الوقت .
 كون من حرز .يأن سادساً : 

 . حرز فال قطع فإن سرق من غري
، وخيتلف باختالف األموال والبلدان وعدل السلطان ] حرز كل شيء ما حفظ فيه عادة [ وحرز املال ما العادة حفظه فيه 

 ، فحرز النقود غري حرز املاشية، وكذا حرز األطعمة واألمتعة وغريها.وجوره 
 والدليل على اشرتاط احلرز :
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 لدخوله يف مفهوم السرقة لغة . -أ 
يف سارق التمر ) ومن خرج بشيء منه بعد أن يُؤِويَه اجلرِين فبلغ مثن املَِجنِه فعليه القطع ( رواه أبو داود ، ألنه  ه ولقول -ب 

 ] واجلرين : هو الذي اُ مع فيه التمر لييبس [ .قبل أن يؤويه اجلرين ليس يف حرز ، 
 قطعت يده اليمىن .: إذا سرق  سابعاً 

 ( .فاقطعوا أمياهنماففي قراءة ابن مسعود : )َوالسَّارِقَُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما (  )َوالسَّارِقُ لقوله تعاىل : 
 . من مفصل الك ٍ

 اليد عند اإلطالق حتمل على الكف كما تقدم .ألن هللا أطلق : ) أيديهما ( ومل يقيد ، و 
 :  ْث حسمت

تغمس فيه وهو يغلي ، فإذا انغمست فيه وهو يغلي  أي حسم الدم أي قطعه ، وذلك بأن يغلى زيت أو دهن أو حنومها ، مث
 تسددت أفواه العروق .

  وإمنا وجب حسمها : ألهنا لو تركت لنزف الدم ومات .
 .فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمتثامنا  : 

قطعت رجله اليمىن مث إذا سرق بعد  مجهور العلماء أنه تقطع يده اليسرى ، مث إذا سرق يف الرابعةهب فإن عاد وسرق ثالثا  ، فذ
 الرابعة يعزر وحيبس .

 فائدُ :
 : واحلكمة يف قطع اليد يف السرقة، أن ذلك حفظ لألموال، واحتياط هلا، وليقطع العضو الذي صدرت منه  قال السعدي

 وقيل: حيبس حىت ميوتاجلناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد، فقيل: تقطع يده اليسرى، مث رجله اليمىن، 

  : منا بدأ هللا تعاىل يف السرقة بالسارق قبل السارقة ، ويف الزَن بالزانية قبل الزاين ، ألن حب املال على الرجال إقال املاوردي
 ب .وشهوة االستمتاع على النساء أغل أغلب ،
 . ِبِه اْلَمْعِصَيةَ  فـََهالَّ أَْفَسَد َعَلى الزَّاين فـَْرَجُه الَِّذي بَاَشرَ فَِإْن ِقيَل : 

 وألن سبب الزنا غالبا  هي املرأة ، فلو امتنعت املرأة بنفسها النقطع دابر هذه الفاحشة . -
 : ِقيَل : ِلُوُجوهٍ 

 . كِ َأَحُدَها : َأنَّ َمْفَسَدَة َذِلَك َتزِيُد َعَلى َمْفَسَدِة اجْلَِنايَِة ، ِإْذ ِفيِه َقْطُع النَّْسِل َوتـَْعرِيُضُه لِْلَهاَل 
 . الِِه ِمَن اجْلَُناِة ، خِبِاَلِف َقْطِع اْلَيدِ الثَّاين : أَنَّ اْلَفرَْج ُعْضٌو َمْسُتوٌر ، اَل حَيُْصُل ِبَقْطِعِه َمْقُصوُد احلَْدِه ِمَن الرَّدِْع َوالزَّْجِر أِلَْمثَ 

ا ُأْخَرى تـَُعوهِ  َها ، خِبِاَلِف اْلَفرْجِ الثَّاِلُث : أَنَُّه ِإَذا َقَطَع يََدُه أَبـَْقى لَُه يَد   . ُض َعنـْ
يَع اْلَبدَ  يَع اْلَبَدِن ، َفَكاَن اأْلَْحَسُن أَْن تـَُعمَّ اْلُعُقوبَُة مجَِ  . ِن ، َوَذِلَك أَْوىَل ِمْن خَتِْصيِصَها بُِبْضَعٍة ِمْنهُ الرَّاِبُع : َأنَّ َلذََّة الزهِنَا َعمَّْت مجَِ

 . َلى أََُّتِه اْلُوُجوِه َوأَْوَفِقَها لِْلَعْقِل ، َوأَقْـَوِمَها بِاْلَمْصَلَحةِ فـَُعُقوبَاُت الشَّارِِع َجاَءْت عَ  
 ( . 40ى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر )َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنَّ اّللََّ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض يُ َعذِ ُب َمن َيَشاء َويَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاء َواّللَُّ َعلَ )  

 [ . 40] املائدة : 
---------- 

أي : خلقا  وملكا  وتدبريا  ، فهـو سبحانه مالك األعيان ، ومالك  أي ه ( َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اّللََّ لَُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرضِ  )
 التصرف فيها .
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 حل ، فهو أعلم ي صاخملوقاتهتصرف يف السموات واألرض باإلا اد، واالخرتاع، ونفوذ األمر يف مجيع أي  له ال:  قال الشوكاين
، . وقد خيتلف ذلك باختالف األحوال، واألزمنة، وشرعها هلم ع هلم من أحكامه اليت تعبدهم هبا، وما فيه النفعباده

 ، واإلجالل .واألشخاص، وهذا صنع من ال ويله هلم غريه، وال نصري سواه، فعليهم أن يتلقوه بالقبول، واالمتثال، والتعظيم
 إمياننا بأن هلل ملك السموات واألرض يفيد فائدتني عظيمتني : والفائدة من 

: الرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضا  فال تعرتض ، ولو قضى عليك فقرا  فال تعرتض ، ألنك ملكه  الفائدُ األوىل
 يتصرف فيك كما يشاء ..

 . الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، ألنك ملكه الفائدُ الثانية :
واحلكمة من ختام اآليات هبذه اآلية : أن فيه جوابا  على اعرتاض من قد يعرتض فيقول : ملاذا تقطع يد السارق ، والذي سرقه  -

 قد يكون قلياَل .
 بعدله .( يُ َعذِ ُب ) 
 من عباده .( َمن َيَشاء ) 
 بفضله .( َويَ ْغِفُر ) 
 من العصاة .( ِلَمن َيَشاء ) 
 ولُيعلم أن كل شيء علهقه هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أنه ليست مشيئة هللا مشيئة  قال الشيخ ابن عثيمني :

َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اّللَُّ ِإنَّ اّللََّ  جمردة هكذا تأيت عفوا  ، ال ، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة ، والدليل على ذلك قوله تعاىل )
 ( فلما بنيه أن مشيئتهم ي شيئة هللا بنيه أن ذلك مبين على علم وحكمة . ِكيما  َكاَن َعِليما  حَ 

َما َكاَن اّللَُّ لِيُـْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء يِف السََّماَواِت َوال يِف فال يعجزه شيء سبحانه ، كما قال تعاىل )َ ( َواّللَُّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر ) 
 ( . َقِديرا   اأْلَْرِض إِنَُّه َكاَن َعِليما  

يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤيت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، وينسخ من األحكام ما يشاء : ومن قدرته أنه سبحانه 
ُء َوتُِعزم َمْن َتَشاُء َوُتِذلم َمْن ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتَشاويبقي ما يشاء ، كما قال تعاىل )

ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِه َشْيٍء َقِديرٌ   ( . َتَشاُء بَِيِدَك اخْلَيـْ
( ألن حماسبته للعباد على ما يبدون وما خيفون ، ومغفرته ملن يشاء  َواّللَُّ َعَلى ُكلِه َشْيٍء َقِديرٌ وناسب ختم اآلية بقوله تعاىل ) -

 نهم ، إمنا حيصل ذلك يوم البعث واملعاد ، الذي هو من أعظم الدالئل على كمال قدرته عزوتعذيبه ملن يشاء م
 الفوائد :

 عموم ملك هللا تعاىل . -1
 أن هذا امللك خاص باهلل ال يشاركه فيه أحد . -2
ْء ِعَباِدي َأينهِ أَنَا اْلَغُفوُر اقال تعاىل )  إثبات العقوبة واملغفرة هلل تعاىل . -3  ( . ( َو أَنَّ َعَذايب ُهَو اْلَعَذاُب األَلِيمَ 49لرَِّحيُم )نـَّبِه
 هـ ( .1434/ رمضان /  13/  االثنني)      إثبات القدرة هلل تعاىل . -4
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ِهْم َوملَْ تُ ْؤِمن قُ ُلوبُ ُهْم َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدوْا يَا أَي َُّها الرَُّسوُل اَل َْحُْزنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِِ اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوْا آَمنَّا بَِأفْ َواهِ ) 

ِإْن ُأوتِيُتْم َه َذا َفُخُذوُه َوِإن ملَّْ تُ ْؤتَ ْوُه ََسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب ََسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن ملَْ يَْأُتوَك ُْحَر ُِفوَن اْلَكِلَم ِمن بَ ْعِد َمَواِضِعِه يَ ُقوُلوَن 
َر قُ لُ فَاْحَذُروْا َومَ  َنَتُه فَ َلن َْتِْلَك َلُه ِمَن اّللِ  َشْيئًا ُأْولَ ِئَك الَِّذيَن ملَْ يُرِِد اّلل ُ َأن يَُطهِ  نْ َيا ِخْزٌي َوَْلُْم ِِ ن يُرِِد اّلل ُ ِفت ْ وبَ ُهْم َْلُْم ِِ الدُّ

ُهْم َوِإن تُ ْعِرْض ( ََسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن ِللسُّْحِت فَإِ 41اآلِخَرُِ َعَذاٌب َعِظيٌم ) نَ ُهم َأْو َأْعِرْض َعن ْ ُُوَك فَاْحُكم بَ ي ْ ن َجآ
نَ ُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اّلل َ ْحُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي ) ُهْم فَ َلن َيُضرُّوَك َشْيئًا َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكم بَ ي ْ ( وََكْي ٍَ ُْحَكِ ُموَنَك َوِعنَدُهُم 42َعن ْ

ُُ ِفيَها ُحْكُم ا  ( .ّللِ  ْثَّ يَ تَ َولَّْوَن ِمن بَ ْعِد َذِلَك َوَما ُأْولَ ِئَك بِاْلُمْؤِمِننَي الت َّْورَا
 [ . 43 – 41] املائدة : 
------------- 

وال على وجه التسلية ، أي : ال تتأثر يا حممد  اخلطاب للرسول ( يَا أَي َُّها الرَُّسوُل اَل َْحُْزنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِِ اْلُكْفِر ) 
 . حتزن لصنيع الذين يتسابقون حنو الكفر ويقعون فيه بسرعة

 واحلزن : ضد السرور . -
أي : من املنافقني الذين اُ اوز اإلميان أفواههم يقولون بألسنتهم آمنا ( ِمَن الَِّذيَن قَاُلوْا آَمنَّا بَِأفْ َواِهِهْم َوملَْ تُ ْؤِمن قُ ُلوبُ ُهْم ) 

 وقلوهبم كافرة .
 أي أظهروا اإلميان بألسنتهم ، وقلوهبم خراب خاوية منه ، وهؤالء هم املنافقون . قال ابن كثري : 
 . أي : ومن اليهود( َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدوْا ) 
 : واملعىن : يا أيها الرسول الكرمي إن ربك يقول لك : ال ِتتم وال تبال هبؤالء املنافقني ، وبأولئك اليهود الذين  قال القرطيب

الكفر بسرعة ورغبة ، ويقولون بأفواههم آمنا بك وصدقناك ، مع أن قلوهبم خالية من اإلميان ، ومليئة بالنفاق  يقعون يف
 ناصرك عليهم ، وكافيك شرهم. هبؤالء مجيعا ، فإين -أيها الرسول الكرمي  -والفسوق والعصيان .. ال ِتتم 

له وتكرمي وإشعار بأن وظيفته كرسول أن يبلغ رسالة اّلله دون أن يصرفه عن  بعنوان الرسالة يا أَيـمَها الرَُّسوُل تشريف ويف ندائه 
 ذلك عناد املعاندين ، أو كفر الكافرين ، فإن تكاليف الرسالة حتتم عليه الصرب على أذى أعدائه حىت حيكم اّلله بينه وبينهم.

نا : النهى عن لوازمه ، كاإلكثار من حماولة جتديد املراد به ه -وهو أمر نفسي ال اختيار لإلنسان فيه  -والنهى عن احلزن  -
 شأن املصائب. وتعظيم أمرها ، وبذلك تتجدد اآلالم ، وتعز السلوى.

ويف هذه اجلملة الكرمية تسلية الرسول صلى اّلله عليه وسلم وتأنيس لقلبه ، وإرشاد له إىل ما سيقع له من أعدائه من شرور حىت 
 ال يتأثر هبا عند وقوعها.

ذم هلم على احندارهم يف دركات الكفر بسرعة من غري مواناة وال تدبر وال تفكر. فهم ( ُيسارُِعوَن يف اْلُكْفِر  )يف التعبري بقوله و  -
 يتنقلون حبركات سريعة يف ثنايا الكفر ومداخله دون أن

 : ى كلمة إىل ، لإلميان إىل أهنم مستقرون واملسارعة يف الشيء : الوقوع فيه بسرعة ورغبة. وإيثار كلمة يف عل قال أبو السعود
 يف الكفر ال يربحونه.

وإمنا ينتقلون باملسارعة عن بعض فنونه وأحكامه إىل بعض آخر منها ، كإظهار مواالة املشركني ، وإبراز آثار الكيد لإلسالم وحنو 
 ذلك

قاُلوا آَمنَّا بِأَْفواِهِهْم وعليه فيكون الذين هادوا داخلني يف الذين معطوف على قوله : ِمَن الَِّذيَن ( َوِمَن الَِّذيَن هاُدوا  تعاىل )قوله  -
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 يسارعون يف الكفر.
أن املسارعني يف الكفر فريقان : فريق املنافقني الذين قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم ، وفريق اليهود الذين متيزوا هبذا :  يأ

عىن : ال ِتتم يا حممد بأولئك الذين يسارعون يف الكفر من املنافقني واليهود الذين من واشرتكوا مع املنافقني يف نفاقهم وامل االسم
 صفاِتم أهنم يظهرون اإلميان على أطراف ألسنتهم واحلال أن قلوهبم خالية منه.

: مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب. أخل.  َوِمَن الَِّذيَن هاُدوا ، ويكون ما بعده وهو قوله -تعاىل  -وعلى هذا املعىن يكون الكالم قد ُّت عند قوله 
 من أوصاف الفريقني معا ، ألهنم مشرتكون يف املسارعة يف الكفر.

 تعاىل ومنهم من يرى أن قوله تعاىل : َوِمَن الَِّذيَن هاُدوا مجله مستأنفة لبيان أحوال فريق آخر من الناس وهم اليهود ، وأن قوله
 .وصاف هؤالء اليهود بعد ذلك مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب إخل. من أ

 ذكر الفراء والزجاج ها هنا وجهني : ( َوِمَن الَِّذيَن هاُدوا مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب مَسَّاُعوَن لَِقْوٍم آَخرِيَن ملَْ يَْأُتوَك ) : قوله  قال الرازي 
اُعوَن لِْلَكِذِب مَسَّاُعوَن لَِقْوٍم آَخرِيَن وتقدير األول : أن الكالم إمنا يتم عند قوله : َوِمَن الَِّذيَن هاُدوا مث يبدأ الكالم من قوله مَسَّ 

 الكالم ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من املنافقني ومن اليهود مث بعد ذلك وصف الكل بكوهنم مساعني للكذب.
ِذيَن هاُدوا مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب وعلى هذا التقدير الثاين : أن الكالم ُّت عند قوله تعاىل: وملَْ تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم مث ابتدأ من قوله : َوِمَن الَّ 

 ن .ومن الذين هادوا قوم مساعو والتقدير : ،  فقوله مَسَّاُعوَن صفة حملذوف
أي : هم مبالغون يف مساع األكاذيب واألباطيل يف قبول ما يفرتيه أحبارهم من الكذب على هللا وحتريف  (  ََسَّاُعوَن ِلْلَكِذبِ ) 

 كتابه .
 . : أنه حكم الزاين احملصن يف التوراة، التحميُم واجللد مسُعهم قول أحبارهم ( مسعهم الكذبواختار ابن جرير ما قاله و )  -
 .مك ويبدلوه، وفيه بعدن حيرفوا كالأ ألجل، فهم يستمعون وبعض العلماء جعل )الالم( تعليلية، أي: مساعون ألجل الكذب -
أي : مبالغون يف قبول كالم قوم آخرين مل حيضروا جملسك تكربا  وإفراطا  يف العداوة والبغضاء ( يَن ملَْ يَْأُتوَك ََسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِ )  

 وهم يهود خيرب ، والسماعون للكذب بنو قريظة .
خرون الذين مل ، وهم القوم اآل: يسمعون ألهل الزاين الذين أرادوا االحتكام إىل رسول هللا  يقولواختار ابن جرير بقوله ،  -

 ه .وكانوا مصرهِين على أن يأتو  ، يكونوا أتوا رسول هللا 
أي : يُزيلونه ومييلونه عن مواضعه بعد أن وضعه هللا تعاىل فيها ، واملراد حتريف أحكام هللا (  ُْحَر ُِفوَن اْلَكِلَم ِمن بَ ْعِد َمَواِضِعهِ ) 

 وتغيريها بأحكام أخرى .
 يعين تسويد الوجه  – يف التوراة ، غريوا الرجم باجللد والتحميم قال ابن عباس : هي حدود هللا- . 
 : حيرفون الكلم من بعد استقرار مواضعه وبيان حالهلا وحرامها. يقوله : ِمْن بـَْعِد َمواِضِعِه أ -
 والتحريف نوعان :  -

  ورسوله ( يتأولونه على غري معناه .األول : التحريف املعنوي ) أن يصرف كالم هللا وكالم رسوله إىل غري ما أراد هللا
 الثاين : التحريف اللفظي ، وقال به قلة من العلماء .

ْ تُ ْؤتَ ْوُه فَاْحَذُروْا  )  أي : إن أمركم حممد باجللد فاقبلوا ، وإن أمركم بالرجم فال تقبلوا ،( يَ ُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم َه َذا َفُخُذوُه َوِإن ملَّ
مل يكتفوا بتحريف الكلم عن مواضعه  ا  وتكرب  ا  عناد أولئك القوم اآلخرين الذين مل حيضروا جملس رسول اّلله : أن  يأواملعىن : 

هم وأشياعهم. بل كانوا إىل جانب ذلك يقولون ملطاياهم السامعني منهم أو السامعني من أجلهم : يقولون هلم عند ما أرسلوهم 
كاجللد والتحميم   -ميثل هذا الذي نفتيكم به  : إن أفتاكم حممد  يهذا َفُخُذوُه أ ليحكم بينهم ِإْن أُوتِيُتمْ  إىل الرسول 
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ا أفتيناكم به فاحذروا قبول حكمه، : وإن أفتاكم بغري ميأ ؛فاقبلوا حكمه وخذوه واعملوا به َوِإْن ملَْ تـُْؤتـَْوُه فَاْحَذُروا -بدل الرجم 
 لكم.، أو متيلوا إىل ما قاله وإياكم أن تستجيبوا له

 قال تعاىل ردا  عليهم : -
َنَتُه فَ َلن َْتِْلَك َلُه ِمَن اّللِ  َشْيئاً )   أي : ومن يرد هللا كفره وضاللته فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنه .(  َوَمن يُرِِد اّلل ُ ِفت ْ
 فمن مثه فال حتزن وال تضجر .، وذلك بإخباره بأن املهتدي من هداه هللا ، والغوي من أغواه هللا ،  ويف هذا تسلية للنيب  -
َر قُ ُلوبَ ُهْم )   أي : مل يرد هللا أن يطهر قلوهبم من رجس الكفر وخبث الضاللة لقبح صنيعهم ( ُأْولَ ِئَك الَِّذيَن مَلْ يُرِِد اّلل ُ َأن يَُطهِ 

 وسوء اختيارهم .
 الشرك وقلوهبم ، بطهارة اإلسالم ونظافة : أي : هؤالء الذين مل يرد هللا أن يطهرهم من دنس الكفر ووسخ  قال الطربي

 .اإلميان فيتوبوا ، بل أراد هبم اخلزي يف الدنيا ، وذلك الذل واهلوان 
 وذكر تعاىل القلب ، ألن القلوب هي حمل الصالح أو الفساد  -
نْ َيا ِخْزٌي )   أي : ذل وفضيحة .( َْلُْم ِِ الدُّ
 وهو اخللود يف جهنم .( َوَْلُْم ِِ اآلِخَرُِ َعَذاٌب َعِظيٌم ) 
  قال أبو حيان : واآلية جاءت تسلية للرسول . وختفيفا  عنه من ثقل حزنه على مسارعتهم يف الكفر 
 أي : الباطل ، كرره تأكيدا  وتفخيما  .(  ََسَّاُعوَن ِلْلَكِذبِ  )

 أي : احلرام من الرشوة والربا .(  َأكَّاُلوَن ِللسُّْحتِ ) 
 ، ومسي سحتا  ، ألنه ال بركة فيه ، ألنه يسحت املال .فالسحت : كل مال حمرم 

أهنم كثري والسماع للكذب ، وكثري واألكل للمال احلرام جبميع صوره  -أيضا  -واملعىن : أن هؤالء املنافقني واليهود من صفاِتم 
 وألوانه. ومن كان هذا شأنه فال تنتظر منه خريا ، وال تؤمل فيه رشدا.

 رين : فساد القول وفساد الغذاء .فهؤالء مجعوا بني أم
ملا يأباه الدين واخللق الكرمي. فهم  ا  مج ا  بالغة ، لإليذان بأهنم حمبون حببصيغة امل -مساعون وأكالون  -وجاءت هاتان الصفتان  -

 يستمرئون مساع الباطل من القول ، كما يستمرئون أكل أموال الناس بالباطل : 
 .ان بتقبل السحت روا يف كل زمإن اليهود بصفة خاصة قد اشته -
ُهْم  ) نَ ُهم َأْو َأْعِرْض َعن ْ ُُوَك فَاْحُكم بَ ي ْ  يف احلكم بينهم . يف هذه اآلية ختيري الرسول ( فَِإن َجآ
إذا جاءه أهل الكتاب ليحكم بينهم فيما شجر بينهم من اخلصومات خمريه بني  إشكال : هذه اآلية تدل على أن النيب  -

نَـُهْم ي َا أَنـَْزَل اّللَُّ ـَوَأِن اْحكُ لكن جاءت آية أخرى وهي قوله تعاىل ) احلكم بينهم ، يلزمه احلكم  تدل بظاهرها أن النيب (  ْم بـَيـْ
 بني أهل الكتاب إذا حتاكموا إليه ، وقد اختلف العلماء يف اجلمع بني اآليتني :

نَ ُهم َأْو قيل : إن هذه اآلية ) ُُوَك فَاْحُكم بَ ي ْ ُهمْ فَِإن َجآ نَـُهْم ي َا أَنـَْزلَ ـَوَأِن اْحكُ ( حمكمة ، وأن معىن قوله ) َأْعِرْض َعن ْ ... (  ْم بـَيـْ
 يعين : إن اخرتت احلكم بينهم فاحكم ي ا أنزل هللا وال تتبع أهواءهم .

الثانية  واآلية،  إذا حتاكم إليه أهل الكتاب ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم فاآلية األوىل فيها ختيري للرسول 
 فيها بيان ي اذا يكون احلكم إذا حكم بينهم وكيفية ذلك .

وهذا القول مروي عن قتادة وعطاء والشعيب والنخعي وبه قال اإلمام أمحد ومالك بن أنس كما رجحه الطربي وابن عبد الرب وابن 
 اجلوزي والقامسي والزرقاين والسعدي .
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 وهو الصحيح ، ألنه ال تنايف بني اآليتني ، ألن إحدامها خريت بني احلكم وتركه ،  بعد ذكره هذا القول قال ابن اجلوزي :
 والثانية بينت كيفية احلكم إذا كان .

ُهمْ وقيل : أن التخيري يف قوله ) نَ ُهم َأْو َأْعِرْض َعن ْ ُُوَك فَاْحُكم بَ ي ْ ( خمتص باملعاهدين الذين ال ذمة هلم ، فإن شاء حكم  فَِإن َجآ
نَـُهْم ي َا أَنـَْزلَ ـَوأَِن اْحكُ وإن شاء أعرض عنهم ، وأما قوله )بينهم ،   .. ( فهو يف أهل الذمة . ْم بـَيـْ

 وإىل هذا ذهب الشافعي .
 وقيل : أن التخيري يف احلكم حبقوق هللا تعاىل ، وأما يف حقوق اآلدميني فالبد من احلكم .

 وأن حده اجللد والرجم .وقيل : إن التخيري يف أمر خاص ، وهو يف زنا احملصن ، 
 وقيل : بالنسخ ، وهو أن اآلية الثانية اليت فيها وجوب احلكم بينهم ي ا أنزل هللا ناسخة  لآلية األوىل اليت فيها التخيري .

ُهْم فَ َلن َيُضرُّوَك َشْيئاً )   ألن هللا عاصمك وحافظك من الناس .(  َوِإن تُ ْعِرْض َعن ْ
نَ ُهْم بِاْلِقْسطِ َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكم ب َ  )   أي : بالعدل واحلق ، وإن كانوا ظلمة خارجني عن طريق العدل(  ي ْ
 أي : العادلني .( ِإنَّ اّلل َ ْحُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي  )

 حاكمون إليك كفارا  .تفالعدل واجب وإن كان امل
 ( . َمْسِجِد احلَْرَاِم َأْن تـَْعَتُدواَوال اَ ْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َأْن َصدموُكْم َعِن الْ كما قال تعاىل )

 . كيف حيكمك هؤالء اليهود، يا حممد، بينهم، فريضون بك حكم ا بينهمقال الطربي : و  (وََكْي ٍَ ُْحَكِ ُموَنَك )  
ُُ ِفيَها ُحْكُم اّللِ  ْثَّ يَ تَ َولَّْوَن ِمن بَ ْعِد َذِلَك َوَما ُأْولَ ِئَك بِالْ )  أن أمر هؤالء اليهود ملن أعجب :  يأ( ُمْؤِمِننَي َوِعنَدُهُم الت َّْورَا

يف قضاياهم مع أهنم مل يتبعوا شريعتك ومع أن كتاهبم التوراة قد ذكر حكم اّلله صرحيا  -يا حممد  -العجب ، ألهنم حيكمونك 
 واضحا فيما حيكمونك فيه.

موا من ال يؤمنون به يف قضية حكمها بني أيديهم ، ظنا فاالستفهام يف قوله : وََكْيَف حُيَكِهُموَنَك للتعجب من أحواهلم حيث حك
 منهم أنه سيحكم بينهم ي ا اتفقوا عليه مما يرضى أهواءهم وشهواِتم.

 مث هم يعرضون من بعد حتكيمك عن حكمك املوافق ملا قضى اّلله به يف كتاهبم التوراة.( مُثَّ يـَتَـَولَّْوَن ِمن بـَْعِد َذِلَك قوله ) -
بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم ي ا يف التوراة  : وََكْيَف حُيَكِهُموَنَك .. إخل : هذا تعجيب من اّلله لنبيه  وله تعاىلقالرازي : قال 

للرخصة. فال جرم ظهر  طلبا   إىل ما يعتقدونه باطال   حقا   من حد الزاين ، مث تركهم قبول ذلك احلكم فعدلوا عما يعتقدونه حكما  
 الواقعة من وجوه : جهلهم وعنادهم يف هذه 

 والثاين : رجوعهم إىل حكم من كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل. أحدها : عدوهلم عن حكم كتاهبم.
هبم مغرت أهنم أهل كتاب اّلله ، ومن  والثالث : إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه. فبني اّلله حال جهلهم وعنادهم لئال يغرت

 .احملافظني على أمر اّلله 
أْحَرى، مع جحودكم  -بنبوهته يف كتايب، فأنتم برتك حكمي الذي خيربكم به نبيِهي حممد أنه حكمي سى الذي تقرهونجاءكم به مو 

 ه .نبوَّت
إذا صار املكلف يف كل مسألة عنت له يتبع رخص املذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد : -رمحه هللا  -اإلمام الشاطيب يقول 

 ه .قض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمبعة اهلوى ونخلع ربقة التقوى ومتادى يف متا
 م .وادر العلماء خرج من اإلسالمن أخذ بنوقال األوزاعي: 

 ه .كل عامل، اجتمع فيك الشر كل  لو أخذت برخصةمي: ويقول سليمان التي



 109 

أهواءهم يف قول كل قائل، وهناك قوم بلغت هبم رقة الدين وقلة التقوى إىل طلب ما وافق : -رمحه هللا  -اإلمام ابن حزم  قال
 . فهم يأخذون ما كان رخصة  يف قول كل عامل، غري طالبني ما أوجبه النص عن هللا تعاىل أو عن رسوله 

  . دينه َرق   فقد اجملتهدين وزالت املذاهب رخص تتبع ومن : أيضا  
 . من محل شواذ العلماء فقد محل شرا  كثريا  : وقال إبراهيم بن أدهم 

 الفوائد :
 بالرسالة . الشهادة حملمد  -1
 وتثبيته . تقوية النيب  -2
 أن الناس خيتلفون يف الكفر ، فمنهم املسارع ومنهم غري ذلك . -3
 أن املدار على اإلميان على القلب . -4
 أن من اليهود من هو مساع للكذب نقال له ، فمن كان فيه هذه الصفة من هذه األمة ففيه شبه من اليهود . -5
 أن التحريف املذموم هو الذي يقع بعد معرفة اإلنسان احلق . -6
 أن من حرف الكلم عن مواضعه من هذه األمة ففيه شبه من اليهود . -7
 أن اليهود ال يقبلون من احلق إال ما وافق أهواءهم . -8
 شدة كراهة أحبار اليهود للحق . -9

 أن املدار على الفساد والصالح هو القلب . -10
 تحباب أن يسأل اإلنسان ربه أن يطهر قلبه .اس -11
 التحذير من أكل الباطل . -12
 أنه ا ب احلكم بني الناس بالعدل . -13
 إثبات احملبة هلل . -14
 فضل العدل . -15
 خطر تتبع الرخص . -16
 هـ ( .1434/ رمضان /  14) الثالثاء /    تناقض اليهود . -17
 
 اَا اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكَتاِب  ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َْحُْكُم َِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن َهاُدوْا َوالرَّبَّانِيُّوَن َواأَلْحَبارُ  ِإنَّا أَنَزْلَنا الت َّْورَاَُ ) 

آيَاِت َثًَنا قَِلياًل َوَمن ملَّْ َْحُْكم  اَا أَنَزَل اّللَُّ فَُأْولَِئَك ُهُم اّللَِّ وََكانُوْا َعَلْيِه ُشَهَداء َفاَل ََتَْشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشتَ ُروْا بِ 
 ( . (44اْلَكاِفُروَن )
 [ . 44] املائدة : 

---------- 
  يِف  َهَكَذا جتَُِدوَن َحدَّ الزَّاين » فـََقاَل   حُمَمَّما  جَمُْلودا  َفَدَعاُهمْ  يهٍ بِيَـُهودِ   ِن اْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل ُمرَّ َعَلى النَّيبهِ عَ  سبب النزول :

  يِف  أَْنُشُدَك بِاّللَِّ الَِّذى أَنـَْزَل التـَّْورَاَة َعَلى ُموَسى أََهَكَذا جتَُِدوَن َحدَّ الزَّاين  : قَالُوا نـََعْم . َفَدَعا َرُجال  ِمْن ُعَلَمائِِهْم فـََقالَ « . ِكَتاِبُكْم 
َأْشرَاِفَنا َفُكنَّا ِإَذا َأَخْذنَا الشَّرِيَف تـَرَْكَناُه َوِإَذا َأَخْذنَا  هِبََذا ملَْ ُأْخربَْك جنَُِدُه الرَّْجَم َوَلِكنَُّه َكثـَُر يِف  الَ َوَلْوالَ أَنََّك َنَشْدَتيِن قَاَل « . ِكَتاِبُكْم 

ٍء نُِقيُمُه َعَلى الشَّرِيِف َواْلَوِضيِع َفَجَعْلَنا التَّْحِميَم َواجْلَْلَد َمَكاَن الرَّْجِم . يْ ى شَ الضَِّعيَف أََقْمَنا َعَلْيِه احلَْدَّ قـُْلَنا تـََعاَلْوا فـَْلَنْجَتِمْع َعلَ 
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) يَا أَيـمَها الرَُّسوُل اَل حَيْزُْنَك  فََأَمَر ِبِه فـَُرِجَم فَأَنـَْزَل اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ « . أَوَُّل َمْن َأْحَيا أَْمَرَك ِإْذ أََماُتوُه  اللَُّهمَّ ِإينهِ »  فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ 
فَِإْن أََمرَُكْم بِالتَّْحِميِم َواجْلَْلِد َفُخُذوُه َوِإْن  اْلُكْفِر ( ِإىَل قـَْولِِه) ِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه ( يـَُقوُل ائْـُتوا حُمَمَّدا   الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يف 

ُ  وا . فَأَنـَْزَل اّللَُّ تـََعاىَل ) َوَمْن ملَْ حَيُْكْم ي َا أَنـَْزَل اّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن ( ) َوَمْن ملَْ أَفْـَتاُكْم بِالرَّْجِم فَاْحَذرُ  حَيُْكْم ي َا أَنـَْزَل اّللَّ
 ( . اْلُكفَّاِر ُكلمَها َفاِسُقوَن ( يف فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ( ) َوَمْن ملَْ حَيُْكْم ي َا أَنـَْزَل اّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم الْ 

ال  ِمَن النَِّضرِي َكاَن قـُرَْيَظُة َوالنَِّضرُي ، وََكاَن النَِّضرُي َأْشَرَف ِمْن قـَُرْيَظَة ، َفَكاَن ِإَذا قـََتَل َرُجٌل ِمْن قـَُرْيَظَة َرجُ   )َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل و 
، قـََتَل َرُجٌل ِمَن النَِّضرِي َرُجال   ِمَن النَِّضرِي َرُجال  ِمْن قـَُرْيَظَة ُفوِدَي ي ِائَِة َوْسٍق ِمْن مَتٍْر ، فـََلمَّا بُِعَث النَّيبم قُِتَل ِبِه ، َوِإَذا قـََتَل َرُجٌل 

َنُكُم النَّيبم  نَـَنا َوبـَيـْ َنا نـَْقتُـُلُه ، فـََقاُلوا : بـَيـْ نَـُهْم )، فَأَتـَْوُه ، فـَنَـَزَلْت :   ِمْن قـَُرْيَظَة ، فـََقاُلوا : اْدفـَُعوُه ِإلَيـْ َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ
ُغونَ )، َواْلِقْسُط : النـَّْفُس بِالنـَّْفِس ، مُثَّ نـََزَلْت :  (بِاْلِقْسطِ   .( أََفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يـَبـْ

  موسى بن عمران .قال ابن كثري : هذه اآلية فيها مدح هللا التوراة اليت أنزهلا على عبده ورسوله 
 ( َُ َنا لَُه يِف اأْلَْلَواِح ِمْن ُكلِه هو الكتاب الذي أنزله هللا على موسى بن عمران كتبها هللا بيده ، قال تعاىل )( ِإنَّا أَنَزْلَنا الت َّْورَا وََكَتبـْ

 ( . َشْيٍء َمْوِعَظة  َوتـَْفِصيال  ِلُكلِه َشْيءٍ 
 ك هللا بكالمه وكتب لك التوراة بيده ( متفق عليه .ويف احلديث ) قال آدم : أنت موسى اصطفا

 ِتدي للعلم النافع ، الذي يهدي لإلميان واحلق ، وفيه بيان العقائد واألحكام والشرائع والتبشري ي حمد ( ِفيَها ُهًدى ) 
 واتباعه .

،  ازداد نورا  وبصرية يف دين هللا ازداد علما   ، ألن اإلنسان كلماعلى عمل اإلنسان وسلوكه وأخالقه النور آثار هذا العلم(  َونُورٌ ) 
َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياء  َوذِْكرا  لِْلُمتَِّقنيَ كما قال تعاىل )  ( . َوَلَقْد آتـَيـْ

قان نور يستضاء به يف ظلم اجلهل واحلرية والشكوك ، والشبهات ، والشهوات كما قال تعاىل ) ولقد آتينا موسى وهارون الفر 
 وضياء وذكرى للمتقني ( .

 أي : حيكم بالتوراة .(  َْحُْكُم َِبَا )
 . ، من بعد موسى إىل نبينا حممد أي : من بين إسرائيل ( النَِّبيُّوَن  )
أي: خمرِب  ئ،، وهو منبِ أخوذ من النبأ ألن النيب ُمْنَبأ، أي: خمرب من عند هللا، فهو ممن النبأ أو من النبوة أو منهما والنيب مأخوذ -

، بل هم أعلى اخللق مرتبة  األنبياء ذوو مكانة عالية رفيعة ، ألنملكان املرتفع من األرض، ومأخوذ من النبوة وهي امن بعث إليهم
يِقنَي َوالشمَهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن َوَمْن يُِطِع اّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِهنَي وَ كما قال تعاىل ) الصِهدِه

 ( .أُولَِئَك َرِفيقا  
لوهبم وألسنتهم ــــــصفة مدح للنبيني ، أي : استسلموا هلل ظاهرا  وباطنا  وأخلصوا له وانقادوا حلكمه بق( الَِّذيَن َأْسَلُموْا ) 

 .وجوارحهم 
 ( . رَبمُه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِربِه اْلَعاَلِمنيَ ِإْذ قَاَل َلُه كما قال تعاىل عن إبراهيم )

 ( . تـََوفَّيِن ُمْسِلما  َوَأحْلِْقيِن بِالصَّاحِلِنيَ وقال تعاىل عن يوسف )
 فإذا كان هؤالء النبيون الكرام والسادة لألنام قد اقتدوا هبا وائتموا ومشوا خلفها، فما الذي منع هؤالء :  قال السعدي

، الذي ال يقبل ن اليهود من االقتداء هبا؟ وما الذي أوجب هلم أن ينبذوا أشرف ما فيها من اإلميان ي حمد األراذل م
عمل ظاهر وباطن، إال بتلك العقيدة؟ هل هلم إمام يف ذلك؟ نعم هلم أئمة دأهبم التحريف، وإقامة رياستهم ومناصبهم بني 

 ئك أئمة الضالل الذين يدعون إىل النار.الناس، والتأكل بكتمان احلق، وإظهار الباطل، أول
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 أي : حيكمون بالتوراة لليهود ال خيرجون عن حكمها وال يبدلوهنا وال حُيرهفوهنا .(  ِللَِّذيَن َهاُدواْ ) 
  أي : رجعوا وتابوا من الشرك وعبادة العجل واتبعوا دين يهودا ، أحد أنبياء بين إسرائيل (لِلَِّذيَن َهاُدواْ )قوله تعاىل  -
 معطوفة على ) النبيون الذين أسلموا ( أي : وحيكم هبا الربانيون واألحبار .(  َوالرَّبَّانِيُّوَن َواأَلْحَبارُ ) 

 وقد اختلف يف هؤالء :
  : الربانيون : هم العباد العلماء ، واألحبار وهم العلماء .قال ابن كثري 
  البصراء بسياسة الناس وتدبري أمورهم والقيام ي صاحلهم . : الربانيون : هم العلماء احلكماءوقال ابن جرير الطربي 

 وعلى هذا : فالربانيون هم العلماء العباد ، الذين يربون الناس على عبادة هللا تعاىل ، واألحبار العلماء الكبار وأهل الفتوى .
 قال جماهد : الربانيون فوق العلماء .

 حاال  من األحبار كاجملتهدين ، واألحبار كآحاد العلماء . قال الرازي : دلت اآلية على أن الربانيني أعلى
الباء للسببية ، وما موصولة ، أي : بسبب الذي استحفظوا من كتاب هللا ، واملراد ) الربانيون (   اَا اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكَتاِب اّلل ِ  )

عهد عليهم بالقيام حبفظه وحفظ أحكامه والعمل واألحبار ( أي : بسبب ما طلب منهم حفظه واستودعوه من كتاب هللا بأخذ ال
 به وتطبيقه .

 واملراد بكتاب هللا هنا التوراة ، وأضيف إىل هللا ، ألنه سبحانه كتبه بيده . -
ه أي : وكان هؤالء الربانيون واألحبار على الذي استحفظوا من كتاب هللا شهداء أنه من عند هللا وأن(  وََكانُوْا َعَلْيِه ُشَهَداء )

َوِإْذ َأَخَذ اّللَُّ حق وصدق آنذاك ، ألن العلماء هم الذين يشهدون بصحة الشرائع من عند هللا ويبينوهنا للناس ، كما قال تعاىل )
ا به ، ومل يطبقوا أحكامه ( ، لكنهم ضيعوا ذلك كله ، فلم حيفظوه ومل يعملو  ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَُتبَـيِهنُـنَُّه لِلنَّاِس َوال َتْكُتُمونَهُ 

َوِإْذ َأَخَذ اّللَُّ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَُتبَـيِهنُـنَُّه لِلنَّاِس ومل يشهدوا بصحته ، بل حرفوه وبدلوه كما وصفهم هللا بذلك ، قال تعاىل )
 ( . قَِليال  فَِبْئَس َما َيْشتَـُرونَ  َوال َتْكُتُمونَُه فـََنَبُذوُه َورَاَء ُظُهورِِهْم َواْشتَـَرْوا ِبِه مَثَنا  

 ( . حُيَرهُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظها  ممَّا ذُكِهُروا ِبهِ وقال تعاىل )
 خطاب لعلماء اليهود وهو عام هلم ولغريهم من علماء هذه األمة وغريهم .( َفاَل ََتَْشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن  )
 : ال ختافوا منهم وخافوا مين . قال ابن كثري 

واملعىن : ال ختشوا الناس وختافوهم فتكتموا ألجل ذلك ما أنزلت من احلكم وحتكموا بغريه ، كما فعل اليهود يف حكم الزنا ، 
يقيمون حد الرجم على الضعيف دون الشريف ، فيكتفون بتسويد وجهه ، وكما فعلوا يف حكم القصاص يقتلون القرظي 

 وال يقتلون النضريي بالقرظي .بالنضريي ، 
وقدم النهي عن حشية الناس وخوفهم على النهي عن االشرتاء بآيات هللا مثنا  قليال  ألن اخلوف أقوى تأثريا  يف اإلقدام على  -

 تغيري أحكام هللا .
هبا مثنا  قليال  زهيدا  من املكاسب اخلبيثة والسحت أي : وال تعتاضوا وتستبدلوا بآيايت واحلكم ( َواَل َتْشتَ ُروْا بِآيَاِت َثَنًا قَِلياًل ) 

والرشوة ، أو من طلب السيادة واجلاه أو الشرف وغري ذلك ، وذلك مقابل كتمان ما أنزل هللا يف كتبه وحتريفه واحلكم بغري ما 
 أنزل هللا .

نـَْيا قَِليٌل ووصف هذا الثمن بأنه قليل ، ألن مجيع ما يف الدنيا قليل مهما بلغ ، قال تعاىل ) -  ( .ُقْل َمَتاُع الدم
 : وقد أمجل العوض الذي استبدلوا به اآليات فلم يبني أهو الرئاسة أو الرشى اليت يأخذوهنا ) مثنا  قليال  (  وقال رمحه هللا

 ليشمل ذلك اختالف أحواهلم فإهنم متفاوتون يف املقاصد اليت تصدهم عن اتباع اإلسالم على حسب اختالف مههم.
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 فتكتمون احلق، وتظهرون الباطل، ألجل  (َفال خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوال َتْشتَـُروا ِبآيَايت مَثَن ا قَِليال قوله تعاىل )  السعدي : قال
علم يم، ويمتاع الدنيا القليل، وهذه اآلفات إذا سلم منها العامل فهو من توفيقه وسعادته، بأن يكون مهه االجتهاد يف العلم والتعل

أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفا من ربه، وال مينعه خوف الناس وخشيتهم من القيام  أن هللا قد استحفظه ما
 .ي ا هو الزم له، وأن ال يؤثر الدنيا على الدين

ه، قد أمهله وأضاعه، قد باع كما أن عالمة شقاوة العامل أن يكون خملدا للبطالة، غري قائم ي ا أمر به، وال مبال ي ا استحفظ علي
 .الدين بالدنيا، قد ارتشى يف أحكامه، وأخذ املال على فتاويه، ومل يعلم عباد هللا إال بأجرة وجعالة

وأن  متقبال   ، وعمال  نافعا   ، حمروما منه غريه، فنسألك اللهم علما  فهذا قد من هللا عليه ي نة عظيمة، كفرها ودفع حظا جسيما  
 .لعافية من كل بالء يا كرميترزقنا العفو وا

 أن املنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف ألحد سببني : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : 
 السبب األول : خشية الناس .

 السبب الثاين : الطمع يف الدنيا .
 وهذه اآلية وإن كانت خاصة ببين إسرائيل فهي تتناول َمن فعل فعلهم. قال القرطيب : 
 .الثمن القليل الدنيا حبذافريها  : قال(  مَثَنا  قَِليال  )  احلسن البصري عن قوله تعاىلسئل  

لذهبت عنهم بعض ما  فالثمن القليل : يشمل املال واملنصب واجلاه والشهرة والرفعة ، فإن أحبار اليهود لو آمنوا ي حمد  -
 هم فيه من املكانة واملنزلة والرفعة .

 لسلف : من أحب أن يعرف ذهب دينه .وقد صدق من قال من ا
  بيان  ، قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل اآلخرة ) جامع موت القلب عقوبة العامل رمحه هللا :-قال احلسن

 العلم وفضله ( .
  فيقول  الزمان،لقد كان الرجالن يتقاوالن باملدينة يف أول  رمحه هللا:-هـ( 207تويف سنة ) -قال حممد بن عمر األسلمي

! ) أصحاب غالت وضياع وجتارات وأموال أحدمها لصاحبه: ألنت أفلس من القاضي، فصار القضاة اليوم والة وجبابرة وملوكا
 الطبقات الكربى ( .

  حممد بن يوسف ، ال يشرتي من خباز واحد ، وال من بقال واحد ، وقال: لعلهم  رمحه هللا :كان-قال يوسف بن زكريا
 فأكون ممن أعيش بديين ؟ ) حلية األولياء ( . حابوين،في يعرفوين

هللا خالق ، أو قال:  فُأهِدَي له فردَّه، وقال: إن من جلس هذا اجمللس مث قَِبل ، فليس له عند حُيَدهث –رمحه هللا -جلس احلسن 
 فليس له خالق ) الزهد ألمحد ( .

غريهم، فكانوا ال  لعلماء من قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيارمحه هللا : كان ا-هـ( 114تويف سنة ) -قال وهب بن منبه 
 فأصبح أهل العلم يبذلون ألهل الدنيا ِعلَمُهم رغبة يف دنياهم، وأصبحعلمه،  يلتفتون إليها ،وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم يف

 . أهل الدنيا قد زهدوا يف علمهم، ملا رأوا من سوء موضعه عندهم . ) حلية األولياء (
وال تأخذ على  ال تكون عاملا  حىت تكون فيك خصال: ال تبغ على من فوقك وال حتقر من دونك -رمحه هللا –قال أبو حازم 

 . ) املداراة ( . اعلمك دني

  إن أقبَح ما طُلبت به الدنيا عمُل اآلخرة . ) حلية األولياء ( . -رمحه هللا -قال مطرف بن عبد هللا 

  العلم، حىت إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إىل صدره،  يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب -ه هللا رمح–قال مشيط بن عجالن
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فقالوا: هذا أعلم باهلل منا، لو مل ير يف الدنيا  ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرايب جاهل، وأعجمي، ومحلها على رأسه، فنظر إليه ثالثة
ن أيب يقول: فمثله كمثل الذي قال هللا عز وجل ) ومن أوزار الذين يضلوهنم فرغبوا يف الدنيا ومجعوها. وكا ذخرية ما فعل هذا،

 بغري علم ( ) حلية األولياء ( .

  فقال:  وعنده رجل يعرفه :: خرج ابن حمرييز إىل بزاز يشرتي منه ثوبا والبزاز ال يعرفه قال -رمحه هللا -قال خالد بن ُدرَيك
ي ايل  الرجل الذي يعرفه: أحسن إىل ابن حمرييز ، فقال ابن حمرييز: إمنا جئت أشرتي لبكم هذا الثوب قال الرجل: بكذا وكذا فقا

 ومل أجئ أشرتي بديين فقام ومل يشرت . ) حلية األولياء ( .
 بدينهم أموال الناس بالباطل مث قرأ الذين يأكلون ، والسفلة الناس العلماء وامللوك والزهاد إمنا -رمحه هللا - قال ابن املبارك ( 

 من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل (  يا أيها الذين آمنوا إن كثريا
وهللا  -مث قال : كذب من قال: أنه ال يأكل بدينه أنا شديدا   فبكى فضيل بن عياض بكاء  قال: كلون الدنيا بالدين ، قال ) يأ

 آكل بديين . ) شعب اإلميان ( . -
 ي : ومن مل حيكم ي ا أنزل هللا من اليهود والنصارى وغريهم .أ( َوَمن ملَّْ َْحُْكم ) 
 فاآلية وإن كان سياقها يف اليهود فظاهرها العموم . -
) ما ( موصولة ، أي : بالذي أنزل هللا من األحكام يف كتبه كالرجم للزاين احملصن ، والقصاص من القاتل ، يف (  اَا أَنَزَل اّلل ُ ) 

 لكرمي وغري ذلك .التوراة ويف القرآن ا
الكفر لغة : السرت ، ومنه مسي الزارع كافرا  ، ألنه يسرت البذر ويغطيه ويدفنه يف األرض ، والكفر باهلل ( فَُأْولَ ِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن ) 

 ينقسم إىل قسمني :
الَّ ِإبِْليَس َأَِب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن إِ كما قال هللا )  ستكباراأحدمها : كفر استكبار وعناد وإصرار ، ومنه كفر إبليس ، فهو كفر 

 ( . اْلَكاِفرِينَ 
( ، ومنه كفر قريش حيث قالوا فيما  َوَما اَ َْحُد ِبآياتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُرونَ والثاين : كفر جحود وتكذيب وإنكار ، كما قال تعاىل )

 ( . َذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ َأَجَعَل اآْلهِلََة ِإهَلا  َواِحدا  ِإنَّ هَ حكى هللا عنهم )
) اثنتان يف الناس مها هبم كفر : الطعن يف  يف النساء ) تكفرن العشري ( وقال  ويطلق الكفر على املعصية : كما قال  -

 النسب والنياحة على امليت ( رواه مسلم .
َوَمْن ملَْ حَيُْكْم ي َا أنزل هللا ، حيث ذكر هللا هنا فقال )اختلف العلماء يف احلكم بغري ما  (فَُأْولَ ِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ )قوله تعاىل  -

 ( . أَنـَْزَل اّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 
 ( . َوَمْن مَلْ حَيُْكْم ي َا أَنـَْزَل اّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ وقال يف اآلية اليت تليها )

 ( . حَيُْكْم ي َا أَنـَْزَل اّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َوَمْن ملَْ وقال يف اآلية اليت بعدها )
 واختلفوا يف اجلمع بني هذه اآليات ؟

 إن هذه اآليات يف اليهود . قيل :
 : إن هذه اآليات نزلت يف الكفار ) اليهود والنصارى واملشركني ( .وقيل 

ل تعاىل ) والكافرون هم الظاملون ( ، وكل كافر فاسق ، قال تعاىل إهنا أوصاف ملوصوف واحد ، ألن كل كافر ظامل ، قا وقيل :
 ) وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ( .

 .هنا ملوصوفني ُمتعدِهدين، وإهنا على حسب احلكم، وهذا هو الراجحإوقيل : 
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 : أن حيكم بغري ما أنزل هللا كراهة ملا أنزل هللا . يكون كافراً ف
 م به خري من حكم هللا تعاىل .أو اعتقادا  منه أن ما حك

 أو أنه حمري بني أن حيكم ي ا أنزل هللا أو أن حيكم بغري ما أنزل هللا . فهذا يكون كافرا  خارجا  عن اإلسالم .
 أو أنه يرى أنه ال يصلح هلذا الوقت .

 إذا حكم بغري ما أنزل هللا ظلما  وعدوانا  . ويكون ظاملاً :
 ما أنزل هللا هوى يف نفسه .إذا حكم بغري  ويكون فسقاً :
 وهذا الراجح .

 الفوائد :
 إثبات علو هللا تعاىل . -1
 ثبوت إنزال هللا للتوراة . -2
 أن يف التوراة هدى ونور . -3
 أن أهل العلم ورثة األنبياء . -4
 الثناء على أهل العلم وأهنم هم حفظة شريعة هللا . -5
 حترمي خشية الناس . -6
 ا .خطر فتنة الدني -7
 وجوب حتكيم شرع هللا . -8
 هـ ( .1434/ رمضان /  15) األربعاء :        .أن من مل حيكم ي ا أنزل هللا فهو كافر  -9
 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواألَن ٍَ بِاألَن ٍِ َواأُلُذَن بِاأُلُذِن وَ )  سِ نِ  َواجْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمن السِ نَّ بِالوََكَتب ْ

 ( .( 45َتَصدََّق ِبِه فَ ُهَو َكفَّاَرٌُ لَُّه َوَمن ملَّْ َْحُْكم  اَا أنَزَل اّللَُّ فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن )
 [ . 45] املائدُ : 

--------- 
َنا َعَلْيِهمْ )   رضنا وأوجبنا .شرعا  ، يعين ف -أي اليهود  –أي : كتبنا عليهم (  وََكَتب ْ
 وهذا أيضا  مما وخبت به اليهود وقرعوا عليه ، فإن عندهم يف نص التوراة ، أن النفس بالنفس ، وهم خيالفون  قال ابن كثري :

حكم ذلك عمدا  وعنادا  ، ويقيدون النضري من القرظي ، وال يقيدون القرظي من النضري ، بل يعدلون إىل الدية ، كما خالفوا 
 املنصوص عندهم يف رجم الزاين احملصن ، وعدلوا إىل ما اصطلحوا عليه من اجللد والتحميم واإلشهار .حكم التوراة 

 أي : يف التوراة .(  ِفيَها )
 أي : أن النفس القاتلة نقتل قصاصا  بالنفس املقتولة .( َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس  )
 . ( .ثيب الزاين ..م إال بإحدى ثالث : النفس بالنفس ، واللمس ئمر ) ال حيل دم ا وهذا ثابت أيضا  بشريعتنا كما قال  -
يقيدون لبين قريظة من بين وقد خالف هذا اليهود فكانوا يفاضلون بني األنفس ، ويقيدون لبين النضري من بين قريظة ، وال  -

 النضري .
 ء ؟) وكلمة ) نفس ( لفظ عام يف املوضعني : القاتل واملقتول ، فهل ورد استثنا
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 رجل قتل رجل يقتل به .
 رجل قتل امرأة يقتل هبا

 امرأة قتلت رجال  تقتل هبا .
 شاب مسلم قتل طفال  يقتل به .

 لو قتل عاقل جمنونا  يقتل به .
 لكن هذا العموم خصص :

 الوالد إذا قتل ولده ، فإنه ال يقتل به عند مجاهري العلماء .
 سبب لوجود االبن . حلديث ) ال يقتل والد بولده ( وألن الوالد
 واحلر ال يقتل بالعبد عند مجاهري العلماء .
 الكافر إذا قتل مسلما  ، فإنه ال يقتل به .

 أي : تُفقأ بالعني إذا فقئت بغري حق .( َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ ) 
 أي : اُ دع باألنف إذا قطع ظلما  .( َواأْلَْن ٍَ بِاأْلَْن ٍِ ) 
 أي : تقطع باألذن .( َواأْلُُذَن بِاأْلُُذِن ) 
 أي : يقلع بالسن .( َوالسِ نَّ بِالسِ نِ   ) 
أي : أن اجلروح تؤخذ باملقاصة ، بأن ا رح اجلاين العامد جرحا  مثل الذي باجملين عليه ، من حيث مكان ( َواجْلُُروَح ِقَصاٌص ) 

ص منه ، بأن ال خيشى من التلف على النفس ، أن يقت اجلناية ، ومن حيث نسبة مساحتها يف العضو ، هذا إذا كان مما ميكن
 فإن كان مما خيشى منه التلف على النفس فال قصاص ، بل فيه أرش وحكومة .

 قوله تعاىل ) قصاص ( مأخوذ من قص األثر وهو اتباعه ، فكأن اجلاين يُقص أثره فيفعل به مثل ما فعل . -
 قود أو قصاص يف النفس وما دوهنا . أي : من عفا عما له من حق( َفَمْن َتَصدََّق ِبِه ) 
أي : فتصدقه ي ا له من حق على اجلاين ، بعفوه عنه كفارة له : أي : للمتصدق ، وهو اجملين عليه أو  وليه ، ( فَ ُهَو َكفَّاَرٌُ لَُه ) 

( ، وهذا قول  اّللَِّ إِنَُّه ال حيُِبم الظَّاِلِمنيَ  َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلىيكفهر هللا عنه بسبب عفوه ذنوبه وخطاياه كما قال تعاىل )
 أكثر املفسرين .

وقيل : إن الضمري يف قوله ) له ( يراد به اجلاين ، فيكون املعىن : فمن تصدق حبقه فعفا عن اجلاين فذلك كفارة له ، أي : 
 ه .للجاين فال يؤخذ جبنايته يف اآلخرة ، ألن العفو عنه يقوم مقام أخذ احلق من

 والكفارة مأخوذ من الكفر وهو السرت والتغطية ، ألهنا تسرت الذنب وتغطيه . -
 فأجره على هللا (  حصلأقال تعاىل ) وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و 

 ( . ّللََّ َلَعُفوٌّ َغُفورٌ َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ي ِْثِل َما ُعوِقَب ِبِه مُثَّ بُِغَي َعَلْيِه لََينُصَرنَُّه اّللَُّ ِإنَّ اوقال تعاىل ) 
 وقال تعاىل ) وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور ( .

حيث مل ينصفوا املظلوم من الظامل ، ومل يعدلوا يف احلكم ، ومل يسووا بني (  َوَمْن ملَْ َْحُْكْم  اَا أَنْ َزَل اّللَُّ فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ )  
  .الناس يف احلكم كما أمر هللا

 ويكون احلكم بغري ما أنزل هللا ظلما  : إذا كان عدوانا  وظلما  للغري .
 ويكون فاسق لطمع .
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 الفوائد :
 أن هللا فرض على اليهود القصاص . -1
 جريان القصاص يف األعني . -2
 احلث على العفو عن اجلاين . -3
 أن من مل حيكم ي ا أنزل هللا فهو ظامل . -4
 
َنا عَ )  َناُه اإِلجِنيَل ِفيِه ُهًدىَوقَ فَّي ْ ُِ َوآتَ ي ْ قًا لِ َما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن الت َّْورَا قًا لِ َما بَ نْيَ َيَدْيِه  َلى آثَارِِهم ِبَعيَسى اْبِن َمْرََيَ ُمَصدِ  َونُوٌر َوُمَصدِ 

ُِ َوُهًدى َوَمْوِعَظًة ل ِْلُمتَِّقنَي ) يِل  اَا أَنَزَل اّللَُّ ِفيِه َوَمن ملَّْ َْحُْكم  اَا أَنَزَل اّللَُّ فَُأْولَِئَك ُهُم َوْلَيْحُكْم َأْهُل اإِلجنِ  (46ِمَن الت َّْورَا
 ( .(47اْلَفاِسُقوَن )
 [ . 47 – 46] املائدة : 

-------------- 
َنا)   أي : أتبعنا .(  َوقَ فَّي ْ
 يقال : قفوت الرجل : إذا سرت يف أثره . وقفَّينا : أتبعنا . قال ابن قتيبة : وهو مأخوذ من القفا:  قال ابن اجلوزي . 
 يعين أنبياء بين إسرائيل .(  َعَلى آثَارِِهمْ  ) 
وهو آخر أنبياء بين إسرائيل ، وبينه وبني موسى عليه السالم عدد كبري من األنبياء ، وليس بينه وبني نبينا ( ِبِعيَسى اْبِن َمْرََيَ  )

 رسل .ل ، وهو أحد أويل العزم من الرسو  حممد 
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَـيِهَناتِ قال تعاىل يف سورة البقرة )  َنا ِمْن بـَْعِدِه بِالرمُسِل َوآتـَيـْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ  ( . َوَلَقْد آتـَيـْ

 ريعة موسى : السبب يف أن هللا تعاىل أمجل ذكر الرسول مث فصل ذكر عيسى ألن من قبله من الرسل جاءوا بش قال الرازي
 . فكانوا متبعني له ، وليس كذلك عيسى ، ألن شرعه نسخ أكثر شرع موسى 

  ( َوَرُسوال  ِإىَل َبيِن ِإْسرائيَل َأينهِ َقْد ِجْئُتُكْم ِبآيٍَة ِمْن رَبِهُكْم َأينهِ ومل يبنيه هنا ما هذه البينات لكنه بينها يف آية أخرى كقوله تعاىل
ْلَمْوَتى بِِإْذِن اّللَِّ َوأُنـَبِهُئُكْم ي َا نِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ فَأَنـُْفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطرْيا  بِِإْذِن اّللَِّ َوأُْبرُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبـَْرَص َوُأْحِيي اَأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطهِ 

 ( . ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ   تَْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن يف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ يف َذِلَك آَليَة  َلُكْم ِإنْ 
 ( خبالف سائر األنبياء ويف ذلك فائدتان : ذكر هللا املسيح يف القرآن قال )ابن مرمي: وهلذا ملا قال ابن تيميةقوله ) ابن مرمي (  -

 .: بيان أنه مولود ، وهللا مل يولد  إحدامها
  .: نسبته إىل مرمي ، بأنه ابنها ليس هو ابن هللا والثانية

قًا ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن الت َّْورَاُِ مُ )  ، من قبله ، الذي أنزلناه على موسى ي تقدمه وسبقه من كتابنا التوراة: مصدقا  للذأي(  َصدِ 
 . أي : مؤمنا  هبا حاكما  ي ا فيها

جْنِيَل  ) َناُه اإْلِ راة لقوله بعد هذا عن اإلجنيل ) ومصدقا  ملا أي : وأتينا وأنزلنا على عيسى ابن مرمي اإلجنيل ، وهو متمم للتو ( َوآتَ ي ْ
 ( . َوأِلُِحلَّ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي ُحرهَِم َعَلْيُكمْ بني يديه من التوراة ( ، ولقوله عز وجل فيما حكاه عن عيسى أنه قال لقومه )

 وحل املشكالت . قال ابن كثري : هدى إىل احلق ، ونور يستضاء به يف إزالة الشبهات( ِفيِه ُهدًى َونُوٌر ) 
 ( ُِ قاً ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن الت َّْورَا  قال ابن كثري : أي متبعا  هلا ، غري خمالف ملا فيها إال يف القليل .( َوُمَصدِ 
 إىل احلق ، وهو العلم النافع الذي يهدي لإلميان واحلق والعدل ، وفيه بيان العقائد واألحكام .( َوُهدًى ) 
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 أي : زاجرا  عن ارتكاب احملارم واملآمث .(  َوَمْوِعَظةً ) 
املوعظة تطلق على ذكر األحكام مقرونة بالرتغيب والرتهيب ، وتطلق على ما يلني ويرقق القلوب من األخبار والقصص  -

ألن أكثر ما يف لقوله قبل هذا ) وهدى ( واهلدي فيه بيان األحكام ، و  –وهللا أعلم–املقرونة بالرتغيب والرتهيب ، وهو املراد هنا 
 املواعظ والقصص . اإلجنيل

 : واملوعظة : الكالم الهذي يِلني القلب ويَزجر عن فعل املنهيات. قال ابن عاشور 
 الذين يتقون هللا ، فيجعلون بينهم وبني عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه .(  ِلْلُمتَِّقنيَ  )
َا تـُْنِذُر الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم بِاْلَغْيِب َوأَقَاُموا الصَّالَة كما قال تعاىل ) هللاوخصهم بالذكر ألهنم هم املستفيدون من كتب  - ( ِإمنَّ

َا تـُْنِذُر َمِن اتَـَّبَع الذهِْكَر َوَخِشَي الرَّمْحََن بِاْلَغْيبِ وكما قال تعاىل )  ي ( أي : ال يكون اإلنذار نافعا  مفيدا  إال ملن اتبع الذكر وخش ِإمنَّ
 الرمحن بالغيب .

 .دوم يف حقه ـألن من ال ينتفع بالشيء فهو كاملعقال بعض العلماء : إمنا خصهم بالذكر 
جْنِيِل  اَا أَنْ َزَل اّللَُّ ِفيِه  )  أي : ليؤمنوا جبميع ما فيه ، وليقيموا ما أمروا به فيه ، ومما فيه البشارة ببعثة حممد ( َوْلَيْحُكْم َأْهُل اإْلِ
 باتباعه وتصديقه إذا وجد . األمرو 

 ( .َل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحىتَّ تُِقيُموا التـَّْورَاَة َواإْلِجنِْيَل َوَما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبِهُكْم ـُقْل يَا أَهْ كما قال تعاىل )
قا  ِلَما بـَنْيَ يََديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوُمَبشِهرا  ِبَرُسوٍل يَْأيت ِمْن  َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ يَا َبيِن ِإْسرائيَل ِإينهِ وقال تعاىل ) َرُسوُل اّللَِّ ِإلَْيُكْم ُمَصدِه

 ( . بـَْعِدي امْسُُه َأمْحَدُ 
َهاُهْم َعِن الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِهيَّ الَِّذي ا َُِدونَُه َمْكُتوبا  ِعْنَدُهْم يف وقال تعاىل )  التـَّْورَاِة َواإْلِجنِْيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغالَل الَّ  ُروُه َوَنَصُروُه يِت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ اْلُمْنَكِر َوحيُِلم هَلُُم الطَّيِهَباِت َوحُيَرهُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ
 َواتَـّبَـُعوا النموَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

الفاسقون مجع فاسق ، والفسق هو اخلروج عن طاعة هللا ، ومنه مسيت  ( َوَمْن ملَْ َْحُْكْم  اَا أَنْ َزَل اّللَُّ فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ) 
َما ُيِضلم بِِه و ( وقال تعاىل )َوأَمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّارُ ويطلق ويراد به الكفر كقوله تعاىل ) ها لإلفساد ،الفأرة فويسقة خلروج

 . (َبأٍ يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ ا دونه من املعاصي كقوله تعاىل )ويطلق ويراد به م (ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ 
 وقد سبق خالف العلماء فيمن عين هبذه اآليات .

 الفوائد :
 . فليس بعده أحد إال النيب حممد  أن عيسى آخر األنبياء -1
 أن من ليس له أب ينسب ألمه . -2
 عضهم بعضا  .بأن األنبياء يصدق  -3
 كتاب وهو اإلجنيل .  أن عيسى أنزل عليه -4
 أن اتباع الوحي هدى ونور . -5
 أن الكتب اإلهلية يصدق بعضها بعضا  . -6
 احلث على التقوى . -7
 أنه ا ب على أهل اإلجنيل أن يؤمنوا ي حمد وحيكموا باإلجنيل . -8
 هـ ( . 1434/ رمضان /  16) اخلميس :                      إثبات العلو هلل تعاىل . -9
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قً )  نَ ُهم  اَا أَنَزَل اّللَُّ َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواءُهْم  ا لِ َما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكمَوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْْلَقِ  ُمَصدِ  بَ ي ْ
َهاًجا َوَلْو َشاء اّللَُّ جَلََعَلُكْم ُأمًَّة َواحِ  ُلوَُكْم ِِ َمآ آتَاُكم فَاْسَتِبُقوا َعمَّا َجاءَك ِمَن اْْلَقِ  ِلُكلٍ  َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ ًُ َوَلِكن ل َِيب ْ َد

يًعا فَ يُ َنبِ ُئُكم  اَا ُكنُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفوَن ) َراِت ِإىَل هللا َمْرِجُعُكْم مجَِ  ( . (48اخلَي ْ
 [ . 48] املائدة : 

---------- 
يات السابقة التوراة واإلجنيل وما فيها من اهلدى والنور ، أتبعها بذكر القرآن ملا ذكر هللا تعاىل يف اآل(  َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتابَ ) 

الذي هو آخر كتبه واملصدق ملا سبقه من كتب هللا واملهيمن عليها ، والذي هو أفضل كتب هللا ، فأخرب تعاىل أنه أنزل القرآن 
 . على النيب 

 .نه سبحانه هو العظيم الذي له كمال العظمة والكربياء تكلم هللا بضمري العظمة ، ألقوله تعاىل ) وأنزلنا (  -
 ومسي القرآن الكرمي ) الكتاب ( :: قوله ) الكتاب ( أي : القرآن ،  -

 ( . يف َلْوٍح حَمُْفوظٍ  َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيدٌ ألنه مكتوب يف اللوح احملفـوظ كما قال تعاىل )
 ( . بِأَْيِدي َسَفَرةٍ .  وَعٍة ُمَطهَّرَةٍ ـَمْرفُ  يف ُصُحٍف ُمَكرََّمةٍ ل تعاىل )وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة قا 
 وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا ، فهو مكتوب بأيدينا ونقرؤه من هذه الكتب . 
كون للتعدية : ي عىن أن الباء للمالبسة وللتعدية : أي أن القرآن نفسه نزل حقا  من عند هللا ال من عند غريه ، وت( بِاْْلَقِ   )

الكتاب نزل باحلق أي : أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حق ، فعلى الوجه يكون املراد بقوله : باحلق تأكيد أنه نزل من عند هللا ، 
 وعلى الوجه الثاين يكون املعىن : أن كل ما اشتمل عليه القرآن من أوامر ونواهي وأخبار فهو حق .

قًا ِلَما بَ نْيَ )  : من كتب هللا اليت أي: مصدقا  ملا سبقه )من الكتاب( )ال( يف الكتاب للجنس، أي(  َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب ُمَصدِ 
 سبقت .

 وتصديقه ملا بني يديه له وجهان :
 : أنه حاكما  هلا بالصدق ، أي : حكم بأهنا صدق من عند هللا عز وجل . الوجه األول
ربت به فوقع مصدقا  هلا ، فإن الكتب السابقة أخربت هبذا القرآن ، وأن سينزل ، ووصفت : أنه صدقها ألهنا أخ الوجه الثاين

 الذي سينزل عليه بأوصافه اليت كانوا يعرفونه هبا كما يعرفون أبناءهم . النيب 
  : ر هللا واتبعوا وكان نزوله كما أخربت به مما زادها صدقا  عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا ألمقال ابن كثري

 شرائع هللا .
 قيل : املهيمن األمني ،وقيل : الشهيد ، وقيل : احلاكم .( َوُمَهْيِمناً َعَلْيِه ) 
  : أمني وشاهد وحاكم على كل   وهذه األقوال كلها متقاربة املعىن ، فإن اسم املهيمن يتضمن هذا كله ، فهوقال ابن كثري

م ، الذي أنزله آخر الكتب وخامتها ، أمشلها وأعظمها وأحكمها ، حيث مجع فيه كتاب قبله ، جعل هللا هذا الكتاب العظي
حماسن قبله ، وزاده من الكماالت ما ليس يف غريه ، فلهذا جعله شاهدا  وأمينا  وحاكما  عليها كلها ، وتكفل هللا حبفظه 

 ( . ُه حَلَاِفُظونَ ِإنَّا حَنُْن نـَزَّْلَنا الذهِْكَر َوإِنَّا لَ بنفسه الكرمية فقال تعاىل )
 واملعىن على قراءة اجلمهور : أن القرآن صار شاهدا  بصحة الكتب املنزلة ومقرهرا  ملا فيها مما مل ينسخ ، :  وقال الشوكاين

وخ ، وناسخا  ملا خالفه منها ، ورقيبا  عليها وحافظا  ملا فيها من أصول الشرائع ، وغالبا  هلا لكونه املرجع يف احملكم منها واملنس
 ومؤمتنا  عليها لكونه مشتمال  على ما هو معمول به منها وما هو مرتوك.
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نَ ُهْم  اَا أَنْ َزَل اّللَُّ )  أي : إن سئلت فاحكم بني أهل الكتاب وغريهم من أهل امللل وسائر الناس بالذي أنزل هللا ( فَاْحُكْم بَ ي ْ
 س وما دوهنا وغري ذلك من األحكام .لقصاص يف النفإليك من احلكم الشرعي يف هذا القرآن العظيم من احلدود وا

 أي : ال تنصرف عن احلق الذي أمرك هللا به إىل أهواء هؤالء من اجلهلة األشقياء .(  َوال تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْْلَق ِ ) 
هبم من التساهل يف تطبيق أحكام هللا ، ومن اآلراء واملعىن : ال تتبع يف حكمك بينهم وغري ذلك ) أهواءهم ( أي : ما ِتواه قلو 

واألحكام الباطلة اليت اصطلحوا عليها كجلد الزاين احملصن دون رمجه ، وعدم املساواة بني النضري وبين قريظة يف القود والدية كما 
 ( . َذُروايـَُقوُلوَن ِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن ملَْ تـُْؤتـَْوُه فَاحْ قال هللا عنهم ) 

 َولَِئِن اتَـّبَـْعَت أَْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اّللَِّ ِمْن َويلٍه َوال َنِصرٍي(قال تعاىل ) 
 ل .واملراد هبم أهل الكتاب ، وإمنا هناه عن اتباع أهوائهم ألهنم ليسوا على هدى يف خمالفتهم للحق ال من شرع وال من عق -
 مقصود منه النههي عن احلكم بغري حكم هللا إذا حتاكموا إليه ، إذ ال ا وز احلكم بغريه ولو كان شريعة :  قال ابن عاشور

 سابقة ، ألنه نزول القرآن مهيمنا  أبطل ما خالفه ، ونزوَله مصدهقا  أيَّد ما وافقه وزكهى ما مل خيالفه.
 ، فاملقصود من هذا النههي : إمَّا إعالن ذلك ليعلمه النهاس وييأس الطهامعون أن والرسول ال ا وز عليه أن حيكم بغري شرع هللا

لئْن )مراد به أن يتقرهر ذلك يف علم النهاس ، مثل قوله تعاىل  (وال تتهبع أهواءهم)بقوله   م هلم ي ا يشتهون ، فخطاب النهيبحيك
 ( .أشركت ليحَبطنه عملك

جيح أحد الدليلني عند تعارض األدلهة بأن ال تكون أهواء اخلصوم طُرقا  للرتجيح ، وذلك أنه الرسول وإمَّا تبيني هللا لرسوله وجَه تر 
  م وَعدوا أنهه إن حكم عليهم ي ا تقرهر من عوائدهم لشدهة رغبته يف ُهدى النهاس قد يتوقهف يف فصل هذا التهحكيم ، ألهنه

 يؤمنون به.
 ذم من يتبع هواه وأنه متشبه باليهود . -
 .إن اتباع اهلوى ضالل وسبب للهالك  -
  واتباه اهلوى يف الديانات أعظم من اتباع اهلوى يف الشهوات ، فإن األول حال الذين  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :

 كفروا من أهل الكتاب واملشركني .
َا يـَتَّبِ كما قال تعاىل )  ( . ُعوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلم ممَِّن اتَـَّبَع َهَواُه ِبَغرْيِ ُهدى  ِمَن اّللَِّ فَِإْن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أمنَّ

 ( . َبِل اتَـَّبَع الَِّذيَن ظََلُموا أَْهَواَءُهْم ِبَغرْيِ ِعْلمٍ وقال تعاىل ) 
 ( .لَْيِه َوِإنَّ َكِثريا  لَُيِضلموَن بَِأْهَوائِِهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِْرُُّتْ إِ وقال تعاىل )
 اتَـّبَـْعَت أَْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اّللَِّ ُهَو اهْلَُدى َولَِئنِ وقال تعاىل )

 . ( َءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اّللَِّ ِمْن َويلٍه َوال َنِصريٍ َجا
 فاتباع اهلوى ضالل :

 ( . َك َعْن َسِبيِل اّللَِّ يَا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفة  يف اأْلَْرِض فَاْحُكْم بـَنْيَ النَّاِس بِاحلَْقِه َوال تـَتَِّبِع اهْلََوى فـَُيِضلَّ كما قال تعاىل )
 ) ثالث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب املرء بنفسه ( . وقال 
 فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته حبسب حمبة نفسه وبغضها ال حبسب حمبة هللا  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

َوَمْن َأَضلم ممَِّن اتَـَّبَع َهَواُه ِبَغرْيِ ُهدى  ِمَن ) ورسوله وبغض هللا ورسوله ، وهذا من نوع اهلوى ، فإن اتبعه اإلنسان فقد اتبع هواه
 ( . اّللَِّ 

ال يالم عليه ، فإن ذلك قد ال ميلك ، وإمنا يالم على اتباعه ، كما قال تعاىل  –هو احلب والبغض الذي يف النفس و  –نفس اهلوى و 
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 ( . ْم بـَنْيَ النَّاِس بِاحلَْقِه َوال تـَتَِّبِع اهْلََوى فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اّللَِّ يَا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفة  يِف اأْلَْرِض فَاْحكُ )
أَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه أَفَأَْنَت ويقال مسي اهلوى هوى ألنه يهوي بصاحبه ، وأكثر ما يستعمل يف احلب املذموم كما قال تعاىل )

 ( . َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبهِِه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اهْلََوى( وقال تعاىل ) َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيال  
وينبغي على املكلف أن يتمرن على دفع اهلوى املأمون العواقب ، ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه ، وليعلم اللبيب أن 

يستطيعون تركها ، ألهنا صارت عندهم ي نزلة العيش الذي ال  مدمين الشهوات يصريون إىل حالة ال يلتذون هبا وهم مع ذلك ال
 به هلم منه .

 وليعلم العاقل أن اهلوى حظار جهنم احمليط هبا حوهلا ، فمن وقع فيه وقع فيها .
 ) حفت النار بالشهوات ( رواه مسلم . قال 

إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها ، فإذا هي يركب  ) ملا خلق هللا اجلنة ، أرسل إليها جربيل ....اذهب إىل النار فانظر وقال 
بعضها بعضا  ، فرجع إليه فقال : وعزتك ال يسمع هبا أحد فيدخلها ، فأمر هبا فحفت بالشهوات ، فقال : ارجع إليها ، فرجع 

 مذي .إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات ، فرجع إليه فقال : وعزتك لقد خشيت أن ال ينجو منها أحد ( رواه الرت 
 : من أقوال السلف يف ذم اهلوى 

 قال ابن القيم : خمالفة اهلوى تورث العبد قوة يف بدنه وقلبه ولسانه .
 وقال بعض السلف : الغالب هلواه أشد من الذي يفتح املدينة وحده .

 وقال بشر احلايف : البالء كله يف هواك ، والشفاء كله يف خمالفتك إياه .
 سعيد ، أي اجلهاد أفضل ؟ قال : جهاد هواك . أباوقيل للحسن البصري : يا 

وقال ابن القيم : لكل عبد بداية وهناية ، فمن كانت بدايته اتباع اهلوى كانت هنايته الذل والصغار واحلرمان والبالء املتبوع حبسب 
 ما اتبع من هواه ، بل يصري له يف ذلك عذابا  يعذب به يف قلبه .

 ، مب نلت ما نلت ؟ قال : بطاعة احلزم وعصيان اهلوى .وقيل : للمهلب بن أيب صفرة 
َهاجًا ) لِ   أي : جعلنا لكل أمة من األمم ) شرعة ( ما شرعه هللا من الدين لعباده تناسب زماهنا ( ُكلٍ  َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

 ني باإلميان ، وسالك ذات الشمال بالكفر .ومكاهنا وحاهلا ) ومنهاجا  ( أي : طريقا  ومسلكا  يسلكونه ، فسالك ذات اليم
 وهذا االختالف يف الشرائع والتفريعات ، أما أصول الشرائع من الدعوة إىل التوحيد والنهي عن الشرك فهي واحدة . -

 ( . َوَلَقْد بـََعثْـَنا يِف ُكلِه أُمٍَّة َرُسوال  أَِن اْعُبُدوا اّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ قال تعاىل )
 ( . َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلََه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدونِ وقال تعاىل )

 م شىت ودينهم واحد ( يعين بذلك التوحيد ، الذي بعث هللا به كل رسول أرسله .) األنبياء إخوة عالت ، أمهاِت وقال 
 حراما  مث حيل يف الشريعة ، فقد يكون الشيء يف هذه الشريعة ائع فمختلفة يف األوامر والنواهيالشر  وأما :قال ابن كثري

، واحلجة تعاىل يف ذلك من احلكمة البالغة  ، وذلك ملا لهفيزداد يف الشدة يف هذه دون هذه  ، وخفيفا  األخرى، وبالعكس 
 الدامغة .

 : اة ألهلها ، واإلجنيل ألهله ، والقرآن ألهله ، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة ومعىن اآلية : أنه جعل التور  قال الشوكاين
 . بالقرآن ، وأما بعده فال شرعة وال منهاج إال ما جاء به حممد 

 : (ِمنـَْهاج ا ِشْرَعة  وَ  )أيتها األمة ( ِمْنُكْم ) القرآن ( ِلُكلٍه َجَعْلَنا  )وقيل : املخاطب هبذا هذه األمة ، ومعناه  قال ابن كثري 
أي : جعلناه ، يعين القرآن ،  (ِلُكلٍه َجَعْلَنا ِمْنُكْم  )أي : هو لكم كلكم ، تقتدون به. وُحذف الضمري املنصوب يف قوله : 
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 أي : سبيال إىل املقاصد الصحيحة ، وسنة أي : طريق ا ومسلك ا واضح ا بين ا. (ِشْرَعة  َوِمنـَْهاج ا  )
 َوَلْو َشاَء اّللَُّ )ير عن جماهد ، رمحه هللا ، والصحيح القول األول ، ويدل على ذلك قوله تعاىل : هذا مضمون ما حكاه ابن جر 

، ولكن وهم أمة واحدة (ُكْم أُمَّة  َواِحَدة  َوَلْو َشاَء اّللَُّ جلَََعلَ )فلو كان هذا خطاب ا هلذه األمة ملا صح أن يقول :  (جلَََعَلُكْم أُمَّة  َواِحَدة  
ب جلميع األمم ، وإخبار عن قدرته تعاىل العظيمة اليت لو شاء جلمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة ، ال هذا خطا

ينسخ شيء منها. ولكنه تعاىل شرع لكل رسول شْرعة على حَدة ، مث نسخها أو بعضها برسالة اآلخر الذي بعده حىت نسخ 
ا   .بتعثه إىل أهل األرض قاطبة ، وجعله خاُّت األنبياء كلهم الذي ا اجلميع ي ا بعث به عبده ورسوله حممد 

 ( ًُ هذا إخبار من هللا العظيم عن قدرته العظيمة اليت لو شاء جلمع الناس كلهم على دين ( َوَلْو َشاَء اّللَُّ جَلََعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَد
 واحد وشريعة واحدة ال ينسخ منها شيء .

ُلوَُكْم ِِ )  ( من الشرائع  َما آتَاُكْم أي : ألجل أن يبلوكم ، أي : خيتربكم وميتحنكم ) يف،  الالم التعليل( َما آتَاُكْم َوَلِكْن لَِيب ْ
 واملناهج املختلفة .

َراِت )   أي : بادروا وسارعوا وتسابقوا إليها .( فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ
 باق للخريات :معىن االست

 ات قدر زائد على األمر بفعل اخلريات ، فإن االستباق إليها يتضمن فعلها واألمر باالستباق إىل اخلري  : قال السعدي
 وتكميلها ، وإيقاعها على أكمل األحوال ، واملبادرة إليها .

 ألنه بذلك االستباق يكون ظهور أثر التهوفيق أوَضح وأجلى. (فاستبقوا اخلريات  : ) قال ابن عاشور 
املنافسة ، ألنه الفاعل للخري ال مينع غريه من أن يفعل مثل فعله أو أكثر ، فشابه واالستباق : التسابق ، وهو هنا جماز يف 

 التهسابق.
 : فضائل املسارعة إىل اخلريات 

 أهنا استجابة هلل ورسوله . أواًل :
رَاِت َوأُْولَِئَك ِمَن الصَّاحِلِنَي ( .  قال تعاىل ) َوُيَسارُِعوَن يِف اخْلَيـْ

 ِإىَل َمْغِفَرٍة مِهن رَّبِهُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي ( . وقال تعاىل ) َوَسارُِعواْ 
ُرُسِلِه َذِلَك َفْضُل اّللَِّ اّللَِّ وَ َساِبُقوا ِإىَل َمْغِفرٍَة ِمْن رَبِهُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء َواأْلَْرِض أُِعدَّْت لِلَِّذيَن آَمُنوا بِ وقال تعاىل ) 

 يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواّللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيم ( .
يعا  وقال تعاىل )  رَاِت أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اّللَُّ مجَِ  ( .فَاْسَتِبُقوا اخْلَيـْ

رَاِت ِإىَل اّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ   ن ( .يع ا فـَيُـَنبِهُئُكْم ي َا ُكنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفو وقال تعاىل ) فَاْسَتِبُقوا اخْلَيـْ
ي ُمْؤِمن ا َوُيْصِبُح َكاِفر ا يَِبيُع ِديَنُه ) بَاِدُروا بِاأْلَْعَماِل ِفتَـن ا َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمن ا َومُيِْسي َكاِفر ا أَْو مُيْسِ  وقال 

نـَْيا ( رواه مسلم .ِبَعَرٍض ِمَن ا  لدم
رواه ( ةَة َأَحدُِكْم أَْو أَْمَر اْلَعامَّ اِدُروا بِاأْلَْعَماِل ِستًّا طُُلوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغرهِِبَا أَِو الدمَخاَن أَِو الدَّجَّاَل أَِو الدَّابََّة أَْو َخاصَّ بَ ) ل وقا

 مسلم .
 ( . َعَمِل اآْلِخَرِة ) التـمَؤَدُة يِف ُكلِه َشْيٍء ِإالَّ يف  وقال 
 . مدح املسارعني باخلريات وبني أن عاقبتهم الفالح يف الدنيا والنعيم الذي ال يزول يف اآلخرة أن هللا ثانياً :

وَن بِاْلَمْعُروِف يـُْؤِمُنوَن بِاّللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َويَْأُمرُ )  فقال تعاىل يف مدح أهل الكتاب الذين يتبعون آيات هللا واملسارعني باخلريات
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رَاِت َوأُْولَـِئَك ِمَن الصَّاحِلِني َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْ   ( .َويـَنـْ
 .أن املسارعة يف اخلريات من أسباب استجابة الدعاء  ثالثاً :

َنا لَُه حَيْىَي َوَأْصَلْحَنا لَُه َزْوجَ ) قال تعاىل:  َنا لَُه َوَوَهبـْ رَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغبا  َوَرَهبا  وََكانُوا لََنا فَاْسَتَجبـْ ُه ِإنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْ
 ( . َخاِشِعنيَ 

 .يف اخلريات من صفات املوحدين الذين هم من خشية رهبم مشفقون  أن املسارعة رابعاً :
ِفُقوَن . َوالَِّذيَن ُهْم ِبآيَاِت َرهبِهِْم يـُْؤِمُنوَن . َوالَِّذيَن ُهْم ِبَرهبِهِْم اَل ُيْشرُِكوَن . َوالَِّذيَن ِإنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرهبِهِْم ُمشْ ىل ) قال تعا

رَاِت وَ   َساِبُقون ( .ُهْم هَلَا يـُْؤُتوَن َما آَتوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنَـُّهْم ِإىَل َرهبِهِْم رَاِجُعوَن . أُْولَِئَك ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْ
رَاِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة َوِإيَتاء ا)  وقال تعاىل بعد ذكره للعديد من األنبياء َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اخْلَيـْ لزََّكاِة َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّة  يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوأَْوَحيـْ

 ( . وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ 
 أهنا دليل على علو اهلمة . خامساً :

 ـاُفوَن يـَْوم ا تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر ( .قال تعاىل ) رَِجاٌل الَّ تـُْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بـَْيٌع َعن ذِْكِر اّللَِّ َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة خيََ 
 وقال تعاىل ) َويف َذِلَك فـَْلَيتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسوَن ( . 
 ) احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل وال تعجز ( رواه مسلم . قال و  

  ) إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس ( رواه البخاري . وقال 

 الدخول إىل اجلنة : سادساً :
 * أُْولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن ( . َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ قال تعاىل ) 

 . بقوا يف اآلخرة إىل اجلنات فإن السبق هناك على قدر السبق هناالسابقون يف الدنيا إىل اخلريات س
 صحابته يبادرون للخريات : كان الرسول   وقد -

باملدينة العصر ، فسلم مث قام مسرعا  فتخطى رقاب الناس  فقد ثبت يف البخاري عن عقبة بن احلارث قال ) صليُت وراء النيب 
سرعته ، فخرج عليهم ، فرأى أهنم قد عجبوا من سرعته ، قال : ذكرت شيئا  من ِترْبٍ إىل بعض ُحَجر نسائه ، ففزع الناس من 

 ] الترب : قطع ذهب أو فضة [ .عندنا ، فكرهت أن حيبسين فأمرت بقسمته ( 

فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال يل : سلين ، فقلت : أسألك مرافقتك  وعن ربيعة بن كعب قال ) كنت أبيت مع رسول هللا 
 اجلنة ، قال : فأعين على نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم . يف
فـََقاُلوا َذَهَب أَْهُل الدمثُوِر بِالدََّرَجاِت اْلُعَلى َوالنَِّعيِم  َوَهَذا َحِديُث قـُتَـْيَبَة َأنَّ فـَُقرَاَء اْلُمَهاِجرِيَن أَتـَْوا َرُسوَل اّللَِّ  -َعْن َأِِب ُهَريـَْرَة و 

. فـََقاَل قَاُلوا ُيَصلموَن َكَما ُنَصلِهى َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم َويـََتَصدَُّقوُن َواَل نـََتَصدَُّق َويـُْعِتُقوَن َواَل نـُْعِتُق « . َوَما َذاَك » اَل اْلُمِقيِم . فـَقَ 
ِه َمْن بـَْعدَُكْم َواَل َيُكوُن َأَحٌد أَْفَضَل ِمْنُكْم ِإالَّ َمْن َصَنَع ِمْثَل أََفاَل أَُعلِهُمُكْم َشْيئا  ُتْدرُِكوَن بِِه َمْن َسبَـَقُكْم َوَتْسِبُقوَن بِ »  َرُسوُل اّللَِّ 
ُوَن َوحَتَْمُدوَن ُدبـَُر ُكلِه َصالٍَة َثالَثا  َوَثالَِثنَي َمرَّة  » قَالُوا بـََلى يَا َرُسوَل اّللَِّ . قَاَل « . َما َصنَـْعُتْم  َصاِلٍح قَاَل أَبُو « . ُتَسبِهُحوَن َوُتَكربِه

َع ِإْخَوانـَُنا أَْهُل اأَلْمَواِل ي َا فـََعْلَنا فـََفَعُلوا ِمثْـَلُه . فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ  فـََرَجَع فـَُقرَاُء اْلُمَهاِجرِيَن ِإىَل َرُسوِل اّللَِّ  َذِلَك »  فـََقاُلوا مسَِ
 ( رواه مسلم .َفْضُل اّللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء 

 كما كان أصحاب رسول هللا .. : قال ابن القيم .  يتنافسون يف اخلري ويفرح بعضهم ببعض باشرتاكهم فيه ، بل حيض
 سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض ( . بعضهم بعضا  ، وهي نوع من املسابقة ، وقد قال تعاىل : 

: قل كما يقولون ، فإذا  ؤذنني يفضلوننا ، فقال رسول هللا : يا رسول هللا ! إن امل وعن عبد هللا بن عمرو ) أن رجال  قال
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 انتهيت فسل تعط ( رواه أبوداود .
 ومن املسارعة إىل اخلريات التأسف على فواِتا ، ومن األمثلة على ذلك : -

 ر عليه غريهم .: ما جاء يف احلديث السابق : حيث كان الفقراء حيزنون على ما يتعذر عليهم فعله من اخلري مما يقد أوالً 
 : احلزن على التخلف عن اخلروج يف اجلهاد لعدم القدرة على آلته . ثانياً 

وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا  أال  )كما قال تعاىل 
 . (ا دوا ما ينفقون 

 : التأسف على فعل الطاعة . ثالثاً 
بن عمر ملا بلغـه حديث ) من شهد اجلنازة حىت تدفن فله قرياط ، ومن شهدها حىت يصلى عليها فله قرياطان ( قال : لقد فإن ا

 فرطنا يف قراريط كثرية .
 ملاذا ينبغي نبادر ونسارع إىل اخلريات ؟ 

 استجابة ألمر هللا ورسوله . أواًل :
 . ( ... ا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ّلِلَِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكمْ يَ كما يف اآليات واألحاديث اليت سبقت ، وقد تعاىل )

 قبل حدوث الشواغل من فقر أو موت أو هرم أو . ثانياً :
ضا  مفسدا  ، أو موتا  ) بادروا باألعمال سبعا  ، هل تنتظرون إىل فْقرا  منسيا  ، أو غىن مطغيا  ، أو مر  كما يف احلديث قال 

 . ( رواه الرتمذي وفيه ضعف .جمهزا  ..
قبل مرضك ، وغناك قبل  ) اغتنم مخسا  قبل مخس : حياتك قبل موتك ، وفراغك قبل شغلك ، وصحتك ويف احلديث قال 

 . ( رواه احلاكم .فقرك ، ..
، وكذا إذا مرض ، فإنه ينشغل ي رضه ، وكذا ال فاإلنسان اذا انشغل بفقره ال يستطيع أن يؤدي ويسارع لألعمال الصاحلات 

 يدري مىت يأتيه املوت ، فاملوت يأيت بغتة والقرب صندوق العمل .
 قبل الفنت املانعة من العمل . ثالثاً :

 واه مسلم ر ( را ، وميسي مؤمنا  ويصبح كافرا  ، يصبح الرجل مؤمنا  ويكسي كاففتنا  كقطع الليل املظلم بادروا باألعمال) كما قال   
فاإلنسان ينبغي أن يبادر باألعمال الصاحلة قبل وقوع الفنت فينشغل هبا ، فتشغله عن التفرغ للعمل الصاحل ، كما هو حال كثري 

فتنا  ، أي ، قبل  –أي الصاحلة  –من الناس اآلن ، وأيضا  العمل الصاحلة سبب للنجاة من الفنت ، وهلذا قال ) بادروا باألعمال 
، فالعمل الصاحل من إخالص هلل ومتابعة للرسول وأمر باملعروف وهني عن املنكر وصالة وخاصة بالليل وغريه سبب  وقوع الفنت

ليلة من الليل فزعا  وهو يقول : من يوقظ صواحب احلجرات كي  للنجاة من الفنت إذا حدثت وانتشرت ، وهلذا قام النيب 
 يصلني ، ما أنزل الليلة من الفنت ( .

 السلف : من أقوال 
 قال عمر بن عبد العزيز : إن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما .

وقال أبو حازم : إن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها يف أوان كسادها فإنه لو جاء وقت نفاقها مل تصلوا فيها إىل قليل وال  
 .كثري 

ه يقول : إنا هلل ذهب درمهي وهو يذهب عمره وال يقول : وكان أبو بكر بن عياش يقول : لو سقط من أحدكم درهم لظل يوم
 .ذهب عمري وقد كان هلل أقوام يبادرون األوقات وحيفظون الساعات ويالزموهنا بالطاعات
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 . قال سعيد بن املسيب : ما تركت الصالة يف مجاعة منذ أربعني سنةو 
 .وكان سعيد بن جبري خيتم القرآن يف ليلتني  

 : ال نرى لسانك يفرت من الذكر فكم تسبح كل يوم ؟ قال : مائة ألف إال ما ختطيء األصابع ئوقيل لعمرو بن هان
 قتلت قتيال فيقول : أنا أعلم ي اوصام منصور بن املعتمر أربعني سنة وقام ليلها وكان الليل كله يبكي فتقول له أمه : يا بين 

 . صنعت نفسي
فاة بكت أخته فقال : ال تبك وأشار إىل زاوية يف البيت إنه قد ختم أخوك يف قال اجلماين : ملا حضرت أبو بكر بن عياش الو 

 .  هذه الزاوية مثانية عشر ألف ختمة
من قدم اليوم شيئا  قدم عليه غدا  ، ومن مل يقدم شيئا  قدم على غري شيء ، قيل لبعضهم مجع فالن ماال  ؟ قال : هل مجع عمرا  

 ا مجع شيئا  .ينفقه فيه ، قالوا : ال ، قال : م
 وقال بعض السلف : اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها ، واعمل لآلخرة على قدر مكثك فيها .

يعاً )    أي : معادكم أيها الناس ومصريكم إليه يوم القيامة .( ِإىَل اّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ
 ( . َواتَـُّقوا يـَْوما  تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اّللَِّ كما قال تعاىل )

 ( . َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ وقال تعاىل )
أي : فيخربكم ي ا اختلفتم فيه من احلق ، فيجزي الصادقني بصدقهم ، ويعذب الكافرين (  فَ يُ َنبِ ُئُكْم  اَا ُكْنُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفونَ ) 

لرباهني القاطعة ، واحلجج البالغة ، اجلاحدين املكذبني باحلق ، العادلني عنه إىل غريه بال دليل وال برهان ، بل هم معاندون ل
 واألدلة الدامغة .
َنُكْم يـَْوَم الْ كما قال تعاىل )  ( .ِقَياَمِة يـَْفِصُل بـَيـْ

 ( . َفرِيٌق يف اجْلَنَِّة َوَفرِيٌق يف السَِّعريِ وقال تعاىل )
 الفوائد :

 إثبات أن القرآن منزل . -1
 إثبات علو هللا . -2
 الثناء على القرآن . -3
 أن القرآن مصدق جلميع الكتب السابقة . -4
 أن القرآن ناسخ ملا قبله من الكتب . -5
 وجوب احلكم ي ا أنزل هللا . -6
 النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب . -7
 عموم قدرة هللا . -8
 أن الشرائع اختبار وابتالء . -9

 هـ ( .1434/ رمضان /  17:  اجلمعة                    احلث على املسارعة إىل اخلريات . -10
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نَ ُهم  اَآ أَنَزَل اّللَُّ َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن يَ ْفِتُنوَك َعن بَ ْعِض َما أَنزَ )   َا َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ َل اّللَُّ ِإلَْيَك فَِإن تَ َولَّْوْا فَاْعَلْم َأَّنَّ
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّللَِّ ُحْكًما 49نُوَِبِْم َوِإنَّ َكِثريًا مِ َن النَّاِس َلَفاِسُقوَن )يُرِيُد اّللَُّ َأن ُيِصيبَ ُهم بِبَ ْعِض ذُ  ( َأَفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ

 ( . (50لِ َقْوٍم يُوِقُنوَن )
 [ . 50 – 49] املائدة :  

-------------- 
نَ ُهْم  اَا أَنْ َزَل اّللَُّ )   تأكيد ملا تقدم من األمر بذلك ، والنهي عن خالفه .( َوال تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهْم َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ

، وال تتبع أهواءهم يف حكمك بينهم  واملعىن : وأن احكم بني أهل الكتاب إذا حتاكموا إليك حبكم هللا الذي أنزله إليك يف كتابه 
 أنزل هللا .كما أرادوا يف القتيل والزانيني ، بل الزم احلكم بينهم ي ا 

 أي : واحذر يا حممد هؤالء اليهود .(  َواْحَذْرُهمْ ) 
 واحلذر : التحرز وأخذ احليطة . -
 أي : احذر فتنتهم ، أي : أن يصدوك ويضلوك .(  َأْن يَ ْفِتُنوكَ ) 

ويردهوك ؛ وتكون الفتنة ي عىن  وأصل الفتنة االختبار حسبما تقدهم ، مث خيتلف معناها ؛ فقوله تعاىل هنا "يـَْفِتُنوَك" معناه يصدهوك -
َنٌة ) وقوله  (والفتنة َأْكبَـُر ِمَن القتل ) الشِهْرك ؛ ومنه قوله   .( َوقَاتُِلوُهْم حىت اَل َتُكوَن ِفتـْ

َنة  لهِلَِّذيَن َكَفُروْا  )وتكون الفتنة ي عىن الِعربة ؛ كقوله  َنة  لهِْلقَ ) الَ و (اَل جَتَْعْلَنا ِفتـْ وتكون الفتنة الصده عن السبيل  ( ْوِم الظاملني  جَتَْعْلَنا ِفتـْ
 كما يف هذه اآلية.

 من األحكام مما ال يوافق أهواءهم كاملساواة يف القصاص ، ورجم الزاين احملصن وغري ذلك .( َعْن بَ ْعِض َما أَنْ َزَل اّللَُّ ِإلَْيَك  ) 
 يُنُهونه إليك من األمور ، فال تغرت هبم ، فإهنم كَذبَة  : أي احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك احلق فيما  قال ابن كثري

 كفرة خونة .
 وإمنا حذره وهو رسول مأمون لقطع أطماع القوم. : يقال النسف 
َوِإن َكاُدوْا لَيَـْفِتُنوَنَك وهو املؤيد بالوحي ، فما بالك بنا وبزماننا ، وقد قال تعاىل )  وإذا كان هذا اخلطاب موجه للرسول  -

َرُه َوِإذ ا الَّختََُّذوَك َخِليال  )َعِن ا َنا َغيـْ َنا ِإلَْيَك لِتْفرَتَِي َعَليـْ َناكَ 73لَِّذي أَْوَحيـْ ( ِإذا  74َلَقْد ِكدتَّ تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيئ ا قَِليال  ) ( َوَلْواَل أَن ثـَبَّتـْ
َنا َنِصري ا  أَلَذقْـَناَك ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت مُثَّ اَل جتَُِد َلكَ   ( .َعَليـْ

 أي : عما حتكم به بينهم من احلق ، وخالفوا شرع هللا .(  فَِإْن تَ َولَّْوا) 
َا يُرِيُد اّللَُّ َأْن ُيِصيبَ ُهْم بِبَ ْعِض ُذنُوَِبِْم )  أي : فاعلم أن ذلك كائن عن َقدر هللا وحكمته فيهم أن يصرفهم عن اهلدى ( فَاْعَلْم َأَّنَّ

 الذنوب السالفة اليت اقتضت إضالهلم ونكاهلم .ملا عليهم من 
 : ألن اجملازاة بالبعض كانت كافية يف التدمري عليهم. ( ببعض) وإمنا قال  قال القرطيب 
  وخصص تعاىل إصابتهم ببعض الذنوب دون كلها ألن هذا الوعيد إمنا هو يف الدنيا وذنوهبم فيها نوعان :  : قال ابن عطيةو

، مالِتم للكفار وأقواهلم يف الدين، ونوع يتعدى إىل النيب واملؤمنني كمعاورباهم ورشاهم وحنو ذلك رب اخلمرنوع خيصهم كش
فهذا النوع هو الذي يوجد إليهم السبيل وبه هلكوا وبه توعدهم هللا يف الدنيا ، فلذلك خصص البعض دون الكل ، وإمنا 

 يعذبون بالكل يف اآلخرة. 
 ( الباء سببية ، أي : بسبب بعض ذنوهبم ال بكلها .ْم بِبَـْعِض ُذنُوهبِِ قوله تعاىل ) -

 ( . َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثريٍ كما قال تعاىل )
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 ( . ْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ ـَظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَـرِه َواْلَبْحِر ي َا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقهُ وقال تعاىل )
عصية تكون سببا  للمعصية بعدها ، فكلما رأيت من نفسك إعراضا  عن شيء من دين هللا فاعلم أن ويف هذا دليل على امل -

 هناك ذنبا  انبىن عليه هذا اإلعراض .
 ( . َكَما ملَْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَوََّل َمرٍَّة َونََذُرُهْم يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهونَ   َونـَُقلِهُب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهمْ كما قال تعاىل )

ُ قـُُلوبـَُهمْ وقال تعاىل ) ف  ( . َلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اّللَّ
 م ( .َخرْيا  أَلمْسََعهَوَلْو َعِلَم اّللَُّ ِفيِهْم وقال تعاىل )

َلِة اْلَقْدِر ، فـََتاَلَحى َرُجاَلِن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي فـََقاَل  َرُسوَل اّللَِّ َأنَّ ) ُعَباَدُة ْبُن الصَّاِمِت عن  َخَرْجُت أُلْخربَُكْم  ِإينهِ » َخرََج خُيْربُ بَِليـْ
َلِة اْلَقْدِر ، َوإِنَُّه َتاَلَحى ُفاَلٌن َوُفاَلٌن فـَُرِفَعْت َوَعَسى َأْن َيُكوَن َخيـْر ا   ( رواه البخاري .بَِليـْ

أن يكون ذلك خريا ؛ ألن إهبام ليلة القدر أدعى إىل قيام العشر كله ، أو أوتاره يف طلبها ،  وإمنا رجا النيب ال ابن رجب : ق
فيكون سببا لشدة االجتهاد وكثرته . ولكن بيان الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزية على إهبامها ، فرفع ذلك بسبب التالحي ؛ 

 خلفاء بعض معرفة ما حيتاج إليه يف الدين . ا  أن الذنوب قد تكون سببفدل هذا احلديث على 
َنا َرُسوُل اّللَِّ عن ابن عمر قال :  ُتْدرُِكوُهنَّ : ملَْ  اْلُمَهاِجرِيَن ، مَخٌْس ِإَذا ابـُْتِليُتْم هِبِنَّ ، َوأَُعوُذ بِاّللَِّ أَنْ  فـََقاَل : يَا َمْعَشرَ  أَقْـَبَل َعَليـْ

َمَضْت يف َأْساَلِفِهُم الَِّذيَن َمَضْوا ، وملَْ  هِبَا ، ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع الَّيِت ملَْ َتُكنْ  اِحَشُة يف قـَْوٍم َقطم َحىتَّ يـُْعِلُنواَتْظَهِر اْلفَ 
ُقُصوا اْلِمْكَيالَ  ِننَي َوِشدَِّة اْلمَ  يـَنـْ اْلَقْطَر ِمَن  السمْلطَاِن َعَلْيِهْم وملَْ مَيْنَـُعوا زََكاَة أَْمَواهلِِْم ِإالَّ ُمِنُعوا ُئونَِة َوَجْورِ َواْلِميَزاَن ، ِإالَّ ُأِخُذوا بِالسِه

ُقُضوا َعْهَد اّللَِّ َوَعْهَد َرُسولِِه ِإالَّ َسلََّط اّللَُّ َعَلْيِهمْ  السََّماِء ، َوَلْواَل اْلبَـَهائُِم ملَْ مُيَْطُروا ، وملَْ  وًّا ِمْن َغرْيِِهْم ، فََأَخُذوا بـَْعَض َما يِف َعدُ  يـَنـْ
نَـُهمْ  حَتُْكْم أَئِمَّتُـُهْم ِبِكَتاِب اّللَِّ َويـََتَخيـَُّروا ممَّا أَنـَْزَل اّللَُّ  أَْيِديِهْم ، َوَما ملَْ   . ِإالَّ َجَعَل اّللَُّ بَْأَسُهْم بـَيـْ

 قال بعض السلف : أذنبت ذنبا  فحرمت قيام الليل .
 سن : إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل .وقال احل

 وقال الفضيل : إذا مل تقدر على قيام الليل فاعلم أنك مكبل كبلتك خطيئتك .
 ء .له: ما هو؟ قال رأيت رجال  بكى فقلت يف نفسي هذا مرا مت قيام الليل مخسة أشهر بذنب أذنبته، قيلقال الثوري : حر 

 ب .ندا  صالة يف مجاعة إال بذقال أبو سليمان: ال يفوت أحو 
 . منِيَّاِتِِ  يف  نـََقُصوا َكَما  ِحْفِظِهمْ  يف  النَّاسُ  نـََقصَ  : يـَُقولُ  ، الثَـّْورِيَّ  ُسْفَيانَ  قالو 
 ن عنه .و ( أي : أكثر الناس خارجون عن طاعة رهبم ، خمالفون للحق ناؤ  ِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقونَ و )  
 ليَـُهوَن عنده بقاؤهم على ضالهلم إذ هو شنشنة أكثر  (وإنه كثريا  من النهاس لفاسقون ) وقد ذيهله بقوله :  رو وقال ابن عاش

 النهاس ، أي وهؤالء منهم فالكالم كناية عن كوهنم فاسقني. 
 ( . َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ي ُْؤِمِننيَ كما قال تعاىل )

 ( . ِطْع َأْكثـََر َمْن يف اأْلَْرِض ُيِضلموَك َعْن َسِبيِل اّللَِّ َوِإْن تُ  وقال تعاىل ) 
 ( . َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ وقال تعاىل )
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقونَ وقال تعاىل )  ( . َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيا  هَلُْم ِمنـْ

 ( . َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليلٌ  شأن نوح )وقال تعاىل يف
 ) إمنا أنتم يف األمم كالشعرة السوداء يف جلد الثور األبيض ( متفق عليه . وقال 

 يأيت يوم القيامة النيب وليس معه أحد ( .وحديث الباب ) 
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ُغوَن )    .عن حكم هللا وابتغى حكم اجلاهليةالتوبيخ والتعجب ممن عدل اهلمزة لالستفهام ومعناه اإلنكار و ( َأَفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ
 : هذا استفهام معناه اإلنكار على اليهود ، حيث هم أهل كتاب وحتليل وحترمي من هللا تعاىل ، ومع ذلك  قال أبو حيان

رجيح الفاضل يعرضون عن حكم هللا وخيتارون عليه حكم اجلاهلية ، وهو ي جرد اهلوى من مراعاة األشرف عندهم ، وت
 عندهم يف الدنيا على املفضول ، ويف هذا أشد النعي عليهم حيث تركوا احلكم اإلهلي حبكم اهلوى واجلهل

  ُغونَ أََفحُ قوله تعاىل ) :وقال السعدى أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم اجلاهلية ، وهو كل حكم ( ْكَم اجْلَاِهِليَِّة يـَبـْ
فال مث إال حكم هللا ورسوله أو حكم اجلاهلية. فمن أعرض عن األول ابتلي بالثاين املبين ،  لهخالف ما أنزل هللا على رسو 

على اجلهل والظلم والغي ، وهلذا أضافه هللا للجاهلية ، وأما حكم هللا تعاىل فمبين على العلم ، والعدل والقسط ، والنور 
 واهلدى.

 فكل ما نسب للجاهلية فهو مذموم : -
 ( . َوقـَْرَن يف بـُُيوِتُكنَّ َوال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرمَج اجْلَاِهِليَِّة اأُلوىَل قال تعاىل ) 

 أليب ذر ) إنك امرؤ فيك جاهلية ( . وقال 
 ( . َوااِلْسِتْسَقاُء بِالنمُجوِم َوالنِهَياَحةُ  األَْنَسابِ  اأَلْحَساِب َوالطَّْعُن يف  أُمَّىِت ِمْن أَْمِر اجْلَاِهِليَِّة اَل يـَتـْرُُكونـَُهنَّ اْلَفْخُر يف  أَْربٌَع يف  ) وقال 

أي : ال أحد أحسن من هللا حكما  لقوم ) يوقنون ( أي : يؤمنون ي ا جاء عن (   َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّللَِّ ُحْكمًا لَِقْوٍم يُوِقُنونَ )  
 ، وأن حكم هللا أعدل وأحكم وأحسن .هللا ويصدقون بذلك تصديقا  جازما  ، فهم الذين يعرفون فرقا ما بني احلكمني 

 ومن أعدل من هللا يف حكمه ملن عقل عن هللا شرعه وآمن به وأيقن ، وعلم أنه تعاىل أحكم احلاكمني ،  قال ابن كثري :
 وأرحم خبلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعاىل هو العامل بكل شيء ، القادر على كل شيء ، العادل يف كل شيء .

 ما يف حكم هللا من احلسن والبهاء، وأنه يتعني  -بإيقانه-فاملوقن هو الذي يعرف الفرق بني احلكمني ومييز  : قال السعدي-
 واليقني، هو العلم التام املوجب للعمل.،  اتباعه -عقال وشرعا

 الفوائد :
 وجوب احلكم ي ا أنزل هللا . -1
 النهي عن اتباع أهواء الكافرين .-2
 والنصارى . وجوب احلذر من اليهود-3
 اإلشارة إىل أن من أكرب غايات اليهود والنصارى أن يفتنوا املسلمني عما أنزل هللا عليهم . -4
 هـ ( .1434/ رمضان /  18) السبت :   ومن أعظمها التويل عن دين هللا وعما أنزل هللا .أن الذنوب هلا أثار سيئة  -5
 
ُهْم ِإنَّ ايَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَّخِ )   ّللََّ الَ ُذوْا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوْلَُّم مِ نُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

 ( 51يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )
 [ . 51] املائدة : 

----------- 
ينهى هللا تعاىل عباده املؤمنني عن مواالة (  يَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعضٍ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا الْ ) 

اختذمتوهم أيها  وإن–إن اليهود والنصارى  :( أيبـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ عداء اإلسالم وأهله قاتلهم هللا )اليهود والنصارى الذين هم أ
ضا ، فاليهود يوايل بعضهم بعضا ، والنصارى يوايل بعضهم إمنا بعضهم يف احلقيقة أولياء بعض يناصر بعضهم بع –املؤمنون أولياء
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 .مشاهد اآلن يف كل مكان من األرض ، كما هووايل النصارى اليهود ضد املسلمني، ويبعضا ، كما يوايل اليهود النصارى
، توالوهنم وتناصروهنم  جتعلوا اليهود والنصارى أولياء: الة، أينصرة واملعون، واملراد به ويل القوله تعاىل )أولياء( مجع ويل -

 وتوادوهنم .
  .، توليتهم مناصبمن صور املواالة: مصادقتهم، إخبارهم بأسرار املسلمني، الدفاع عنهم والذب عنهم، اختاذهم مستشارين -
 ِتيهأت نفوس املؤمنني لقبول النههي عن مواالة وَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء ( ِخُذوا اْليَـهُ يَا أَيـمَها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تـَتَّ : )  قال ابن عاشور

فأقبل  أهل الكتاب بعد ما مسعوا من اضطراب اليهود يف دينهم وحماولتهم تضليل املسلمني وتقليَب األمور للرسول 
اآلية ، ألنه الوالية تنبيِن على الوفاق والوئام والصهلة  النهصارى (تتهخذوا اليهود و  يأيهها الهذين آمنوا العليهم باخلطاب بقوله ) 

 سلمني .وليس أولئك بأهل لوالية املسلمني لُبعد ما بني األخالق الدهينيهة ، وإلضمارهم الَكيد للم
 : شرة واملناصرة.واملراد من النهي عن اختاذهم أولياء ، أن يعاملوا معاملة األولياء يف املصادقة واملعا قال الشوكاين 

تعليل للنهي ، واملعىن : أن بعض اليهود أولياء البعض اآلخر منهم ، وبعض النصارى أولياء (   بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعضٍ )  قوله تعاىل
 م يفالبعض اآلخر منهم ، وليس املراد بالبعض إحدى طائفيت اليهود والنصارى ، وبالبعض اآلخر الطائفة األخرى للقطع بأهن

وقيل : املراد  ء (يْ هود على شَ ء َوقَاَلِت النصارى لَْيَسِت الييْ َوقَاَلِت اليهود لَْيَسِت النصارى على شَ غاية من العداوة والشقاق ) 
وا يف ذات وعداوة ما جاء به ، وإن كان أن كل واحدة من الطائفتني توايل األخرى وتعاضدها ، وتناصرها على عداوة النيب 

 متضادهين . بينهم متعادين
   جلميع املؤمنني .قال اخلازن : اختلف املفسرون يف سبب نزول هذه اآلية وإن كان حكمها عاما 

 وقد أورد العلماء عدة أسباب لنزوهلا ويف أسانيدها ضعف .
 : وْا اليهود تَِّخذُ اَل تَـ  ار عما هنوا عنه بقوله سبحانه )ووصفهم بعنوان اإلميان حلملهم من أول األمر على االنزج قال اآللوسي

فإن تذكري اتصافهم بضد صفات الفريقني من أقوى الزواجر عن موالِتما أي ال يتخذ أحد منكم أحدا   والنصارى أَْولَِياء (
 .منهم وليا  ي عىن ال تصافوهم مصافاة األحباب وال تستنصروهم

ُهْم )   ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ يد عظيم ، أي : منهم يف الظاهر ، بسبب املعاونة واملناصرة هلم ، وقد وعيد شديد وِتد( َوَمْن يَ تَ َوْلَّ
 يؤدي به ذلك إىل حمبتهم واتباع ملتهم فيكون منهم ظاهرا  وباطنا  .

 ذكر يف هذه اآلية الكرمية ، أن من توىل اليهود ، والنصارى ، ِمن املسلمني ، فإنه يكون منهم بتوليه إياهم.  قال الشنقيطي :
وضع آخر أن توليهم موجب لسخط هللا ، واخللود يف عذابه ، وأن متوليهم لو كان مؤمنا  ما توالهم ، وهو قوله وبني يف م

ُهْم يـَتَـَولَّْوَن الذين َكَفُروْا لَِبْئَس َما َقدََّمْت هَلُْم أَنُفُسُهْم َأن َسِخَط هللا َعَليْ  وَن َوَلْو  ِهْم َويف العذاب ُهْم َخاِلدُ تعاىل ) ترى َكِثريا  مِهنـْ
ُهْم فَاِسُقو   َن ( َكانُوا يـُْؤِمُنوَن بِاهلل والنَّيبِه َوَما أُْنزَِل ِإلَْيِه َما اختََُّذوُهْم أَْولَِيآَء ولكن َكِثريا  مِهنـْ

ِضَب هللا َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسواْ وهنى يف موِضع آخر عن َتوليهم مبينا  سبب التنفري منه. وهو قوله ) يا أيها الذين آَمُنوْا اَل تـَتَـَولَّْوْا قْوما  غَ 
 ِمَن اآلخرة َكَما يَِئَس الكفار ِمْن َأْصَحاِب القبور ( .

، وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور، ما إذا مل تكن املواالة بسبب خوف، وتقية، فيوبني يف موضع آخر: أن حمل ذلك
ُهْم  آَء ِمن ُدوِن املؤمنني َوَمن يـَْفَعْل ذلك فـََلْيَس ِمَن هللا يِف َشْيٍء ِإالَّ الَّ يـَتَِّخِذ املؤمنون الكافرين أَْولِيَ )وهو قوله تعاىل  أَن تـَتـَُّقوْا ِمنـْ

ة االختيار، وأما ، ألن حمل ذلك يف حالنع مواالة الكفار مطلقا  وإيضاح( فهذه اآلية الكرمية فيها بيان لكل اآليات القاضية ي تـَُقاة
 ، ويشرتط يف ذلك سالمة الباطن من تلك املواالة.در املداراة اليت يكتفي هبا شرهم، بقمواالِتمعند اخلوف والتقية، فريخص يف 

 ومن يأيت األمور على اضطرار... فليس كمثل آتيها اختيارا
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 ويفهم من ظواهر هذه اآليات أن من توىل الكفار عمدا  اختيارا  ، رغبة فيهم أنه كافر مثلهم .
 : على الوالية  (ومن يتوهلهُم): إمها حبمل الوالية يف قوله : تأوههلا املفسهرون بأحد تأويلني ( وقدمنهم )... فإنه قال ابن عاشور

منهم يف : ومن توالههم ي عتقده ودينه فهو ى بدينهم والطعُن يف دين اإلسالم، ولذلك قال ابن عطيهةالكاملة الهيت هي الرهض
 ، أي فهو كواحد منهم يف استحقاق العذاب.على التشبيه البليغ( فإنهه منهما بتأويل قوله )، وأمه الكفر واخللود يف النهار

 من توالههم بأفعاله من الَعْضد وحنوه دون معتقدهم وال إخالل باإلميان فهو منهم يف املقت واملذمهة الواقعة  قال ابن عطي ة :
 يهم .عل

 : يقول : فإن من توالهم ونصرهم على املؤمنني فهو من ومن يتول اليهود والنصارى دون املؤمنني فإنه منهم  قال الطربي ،
توٍل أحدا  إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض ، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما مأهل دينهم وملتهم ، فإنه ال يتوىل 

 خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه .
 م .مواالِتوهذا تشديد عظيم يف االنتفاء من أهل الكفر ، وترك :  وقال أبو حيان 
 ( ُهْم  وقال يف التسهيل تغليظ يف الوعيد ، فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه ومن خالفهم يف  (فَِإنَُّه ِمنـْ

 .اعتقادهم وأحبهم فهو منهم يف املقت عند هللا ، واستحقاق العقوبة 
فإنه ظامل مثلهم وهللا  افية وهي تعليل ملا قبلها ، ي عىن : ومن يتوهلم منكماستئن هذه اجلملة(  ِإنَّ اّللََّ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ ) 

 القوم الظاملني .ال يهدي 
، وأما هداية الداللة واإلرشاد فهي عامة هلم ولغريهم إن هللا ال يوفق القوم الظاملني :ية املنفية هنا هي هداية التوفيق، أيواهلدا -

 ( َوأَمَّا مَثُوُد فـََهَديـَْناُهْم فَاْسَتَحبموا اْلَعَمى َعَلى اهْلَُدى( وقال تعاىل )َديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرا  َوِإمَّا َكُفورا  ِإنَّا هَ من اخللق كما قال تعاىل )
ان فيه اسم موصول تفيد العموم فيعم هذا الوعيد كل ظامل ، والظلم هو العدو  9قوله تعاىل ) الظاملني ( مجع ظامل ، و ) أل  -

ِكْلَتا اجْلَنَّتَـنْيِ آَتْت ُأُكَلَها وملَْ َتْظِلْم ِمْنُه ووضع الشيء يف غري موضعه على سبيل التعدي واجلور ، وهو النقص كما قال تعاىل )
 ( أي : ومل تنقص منه شيئا  ، فالظامل هو الذي نفسه وخبسها حقها وأوبقها باملعاصي .َشْيئا  
 : من وضع الوالية يف غري موضعها ، فواىل اليهود والنصارى مع عداوِتم هلل ورسوله واملؤمنني على إن هللا ال يوفق  قال الطربي

 املؤمنني .
 يف اآلية حترمي مواالة الكفار وجعلهم أنصارا  وأعوانا  وأخالء . -

ادَّ اّللََّ َوَرُسولَُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَبـَْناَءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم أَْو ال جتَُِد قـَْوما  يـُْؤِمُنوَن بِاّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر يـَُوادموَن َمْن حَ قال تعاىل ) 
ميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن  ُهْم حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكَتَب يِف قـُُلوهِبُِم اإْلِ َها َرِضَي اّللَُّ َعنـْ

 ( . َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اّللَِّ َأال ِإنَّ ِحْزَب اّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
َكَفُروا ي َا َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِه خُيْرُِجوَن يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِهي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد  وقال تعاىل ) 

أي : يا معشر املؤمنني يا من صدقتم باهلل ورسوله ، ال تتخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداؤكم  .. ( ..الرَُّسوَل َوِإيَّاُكْم 
 . أصدقاء وأحباء ، فإن من عالمة اإلميان بغض أعداء هللا ال مودِتم وصداقتهم

ممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ َكَفْرنَا ِبُكْم َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يِف ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم وَ ) قال تعاىل
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أَبَدا  َحىتَّ  نَـَنا َوبـَيـْ ْن تـُْؤِمُنوا بِاّللَِّ َوْحَدُه ِإالَّ قـَْوَل ِإبـْرَاِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَـْغِفَرنَّ َلَك َوَما أَْمِلُك َلَك ِمَن اّللَِّ مِ  َوبََدا بـَيـْ

َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ   ( . َشْيٍء رَبَـَّنا َعَلْيَك تـَوَكَّْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ
ُهْم ِإنَّ اّللََّ ال ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنْـ  يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنواوقال تعاىل )
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 .(  يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
ميَاِن َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم ِمْنُكْم فَُأولَِئَك ُهُم يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا آبَاءَُكْم وَ وقال تعاىل ) ِإْخَواَنُكْم أَْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبموا اْلُكْفَر َعَلى اإْلِ

 ( . الظَّاِلُمونَ 
يَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَْولَِياَء يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزوا  َوَلِعبا  ِمَن الَّذِ وقال تعاىل ) 

 ( . َواتَـُّقوا اّللََّ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 
( فنهى سبحانه وتعاىل  ْيءٍ يف شَ ال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن اّللَِّ وقال تعاىل )

املؤمنني عن اختاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا  من دون املؤمنني ، وأخرب أن من فعل ذلك فليس من هللا يف شيء ، قال ابن 
 هللا منه ، بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر . ئمن هللا ، وبر  ئجرير ) فليس من هللا يف شيء ( يعين فقد بر 

 أي : ليس من حزب هللا وال من أوليائه يف شيء ، وهو إذا  من حزب الشيطان وأنصاره . قرطيبوقال ال : 
ِر اْلُمَناِفِقنَي بَِأنَّ هَلُْم َعَذابا  أَلِيما  وقال تعاىل ) اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة  الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي أَيـَْبتَـُغوَن ِعْنَدُهمُ .  َبشِه

يعا   يا حممد بشر املنافقني الذين يتخذون أهل الكفر يب واإلحلاد يف ديين أولياء ، يعين أنصارا   ( ، يقول تعاىل لنبيه حممد  ّلِلَِّ مجَِ
والقوة والنفوذ ، وما علم أولئك  وأخالء من دون املؤمنني ، تاركني مواالة املؤمنني معرضني عنها ، يطلبون عند هؤالء الكفار املنعة

 السفهاء البلهاء أن العزة هلل مجيعا  
ُهْم يـَتَـَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدََّمْت هَلُْم أَنـُْفُسُهْم َأْن َسِخَط اّللَُّ َعَليْ وقال تعاىل ) .  ِهْم َويف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ تـََرى َكِثريا  ِمنـْ

ُهْم فَ َوَلْو كَ   ( . اِسُقونَ انُوا يـُْؤِمُنوَن بِاّللَِّ َوالنَّيبِه َوَما أُْنزَِل ِإلَْيِه َما اختََُّذوُهْم أَْولَِياَء َوَلِكنَّ َكِثريا  ِمنـْ
مرتبط بعدم مواالة الكفار وتوليهم ، فثبوت مواالة الكفار  حممد  فبني سبحانه وتعاىل أن اإلميان احلقيقي باهلل وبنبيه 

 ب لعدم اإلميان أو نقصه .موج
 ففي هذه اآليات أشد التهديد والوعيد وأعظم الزجر عن مواالة الكافرين .

عن أيب موسى األشعري أنه قال : قلت لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : إن يل كاتبا  نصرانيا  ، فقال : مالك قاتلك هللا ، أال  
قلت : له دينه ويل كتابته ،  (أيها الذين ءاَمُنوْا اَل تـَتَِّخُذوْا اليهود والنصارى أَْولَِياءيا )اختذت حنيفا  ، أما مسعت قول هللا تعاىل : 

:  فقال : ال أكرمهم إذ أهاهنم هللا ، وال أعزهم إذ أذهلم هللا ، وال أدنيهم إذ أبعدهم هللا ، قلت : ال يتم أمر البصرة إال به ، فقال
 . قد مات فما تصنع بعده ، فما تعمله بعد موته فاعمله اآلن واستغن عنه بغريهمات النصراين والسالم ، يعين هب أنه 

 الفوائد :
 حترمي مواالة اليهود والنصارى . -1
 أن مواالِتم دليل على نقص اإلميان .-2
 أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض . -3
 أن مواالِتم من كبائر الذنوب . -4
 أن من توالهم فهو منهم . -5
 التحذير من الظلم . -6
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يَْأِتَ بِاْلَفْتِح َأْو َأْمٍر مِ ْن ِعنِدِه  فَ تَ َرى الَِّذيَن ِِ قُ ُلوَِبِم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن ََنَْشى َأن ُتِصيبَ َنا َدآئَِرٌُ فَ َعَسى اّللَُّ َأن)  
( َويَ ُقوُل الَِّذيَن آَمُنوْا َأَهُؤالء الَِّذيَن َأْقَسُموْا بِاّللَِّ َجْهَد َأمْيَاِِنِْم ِإن َُّهْم َلَمَعُكْم 52ِمنَي )فَ ُيْصِبُحوْا َعَلى َما َأَسرُّوْا ِِ أَنْ ُفِسِهْم نَادِ 

 ( . (53َحِبَطْت َأْعَماُْلُْم فََأْصَبُحوْا َخاِسرِيَن )
 [ . 53 – 52] املائدة : 

------------- 
 أي : شك وريب ونفاق .(  َمَرضٌ فَ تَ َرى الَِّذيَن ِِ قُ ُلوَِبِْم ) 
 املنافقون : مثل عبد هللا بن ُأيب وأصحابه  قـُُلوهِبِْم مََّرٌض( اعلم أن املراد بقوله ) الذين يف  : قال الفخر. 
ال خَتَْضْعَن وأمراض القلوب نوعان : مرض شبهة سببه اجلهل ، وشفاؤه بالعلم الشرعي ، ومرض شهوة كما قال تعاىل ) ف -

 ( . ْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي يف قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوال  َمْعُروفا  بِاْلقَ 
 أي : يبادرون إىل مواالِتم ومودِتم يف الباطن والظاهر .( ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم  )

مر من ظفر الكفار باملسلمني ، أي : يتأولون يف مودِتم ومواالِتم أهنم خيشون أن يقع أ( يَ ُقوُلوَن ََنَْشى َأْن ُتِصيبَ َنا َدائَِرٌُ ) 
 .فتكون هلم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك 

 يـَُقوُلوَن َنشى َأن ُتِصيبَـَنا َدآئَِرٌة ( أي يدور الدهر علينا إمها بقحط فال مَيريوننا وال يـُْفِضلوا علينا ، وإمها أن  قال القرطيب ( :
 . يظفر اليهود باملسلمني فال يدوم األمر حملمد 

فـََعَسى هللا أَن يَْأيتَ  عز وجل ) وهذا القول أشبه باملعىن ؛ كأنه من دارت تدور ، أي َنشى أن يدور األمر ؛ ويدل عليه قوله
 ( .بالفتح 

 : أي يسارعون يف مودة اليهود ونصارى جنران ، ألهنم كانوا أهل ثروة وكانوا .. ( يسارعون فيهم تعاىل ) وقوله  قال الرازي
 الطهم ألنا َنشى أن تصيبنا دائرة .على مهماِتم ويقرضوهنم ، ويقول املنافقون : إمنا َن يعينوهنم

 : وسلم فيدور األمر كما كان قبل ذلك .أي َنشى أن ال يتم األمر حملمد صلى هللا عليه  قال الزجاج 
واجبة ، ي عىن أن هذا خرب من هللا سيقع ، ووعد منه قال بعض العلماء : ) عسى ( من هللا ( فَ َعَسى اّللَُّ َأْن يَْأِتَ بِاْلَفْتِح ) 

داء ل اليهود واملشركني وغريهم من أعواملسلمني وعلو كلمة احلق وإذال سيتحقق ، واملراد بالفتح هنا النصر بظهور الرسول 
 اإلسالم ، وقد حصل ذلك كله بفتح مكة وفتح قرى اليهود وغريها .

: أو يأيت بأمر من عنده يكون فيه إدالة املؤمنني على أهل الكفر مما ا عل املنافقني يصبحون على ما أي ( َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه ) 
 أسروا يف أنفسهم نادمني .

 هذا بشارة للرسول واملؤمنني بوعده تعاىل بالفتح  (فعسى هللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده  ): قوله تعاىل  قال ابن عطية
 ة .والنصر 

د والنصارى ، أي : فيصبح هؤالء املنافقون الذين يسارعون إىل مواالة اليهو (  وا َعَلى َما َأَسرُّوا ِِ أَنْ ُفِسِهْم نَاِدِمنيَ فَ ُيْصِبحُ ) 
 ( أي : على الذي أخفوه يف أنفسهم من النفاق والشك يف أمر الرسول َعَلى َما َأَسرموا يف أَنـُْفِسِهْم نَاِدِمنيَ ي عىن يؤول أمرهم )

الغلبة ستكون ألعدائه ، ومن مسارعتهم يف اليهود والنصارى ، ومواالِتم هلم وخمادعتهم هلل وللمؤمنني ) نادمني ( على ما   وأن
كان منهم مما مل ا د عنهم شيئا  ، وال دفع عنهم حمذورا  ، بل كان عني املفسدة ، فإهنم فضحوا وأظهر هللا أمرهم يف الدنيا لعباده 

 وا مستورين ال يدرى كيف حاهلم .املؤمنني بعد أن كان
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 : فيصبحوا نادمني على توليهم الكفار إذا رأوا : أي  ْم نَاِدِمنَي (فـَُيْصِبُحوْا على َمآ َأَسرموْا يف أَنـُْفِسهِ  قوله تعاىل ) قال القرطيب
 ب .نصر هللا للمؤمنني ، وإذا عاينوا عند املوت فُبشهروا بالعذا

 فيصبحوا على ما أسرهوا يف أنفسهم نادمني ( أي : يصريون نادمني على ما حدثتهم أنفسهم  ): قوله تعاىل  وقال ابن عطية
 أنه أمر النيب ال يتم ، وال تكون الدولة هلم إذا أتى هللا بالفتح أو أمر من عنده.

صباح أو يف املساء أو ما قوله تعاىل ) فيصبحوا ( أي : فيصبح هؤالء املنافقني وينتهي إىل هذه احلالة سواء أدركوا ذلك يف ال -
( أي : آل أمركم إىل  فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانا  بني ذلك ، وكثريا  ما يطلق اإلصباح يف القرآن الكرمي على هذا املعىن قال تعاىل ) 

 هذا ، وقال تعاىل ) فأصبحوا خاسرين ( أي : آل أمرهم إىل اخلسران 
أي : ويقول الذين آمنوا تعجبا  من حال مرضى ( َهُؤالِء الَِّذيَن َأْقَسُموا بِاّللَِّ َجْهَد َأمْيَاِِنِْم ِإن َُّهْم َلَمَعُكْم َويَ ُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا أَ  )

القلوب من املنافقني وغريهم يف دعواهم اإلميان مع إظهارهم املسارعة وامليل واملواالة لليهود والنصارى : أهؤالء الذين أقسموا 
 . آكد األمْيان وأبلغها وأغلظها ) إهنم ملعكم ( أيها املؤمنون يف اإلميان واملواالة واملناصرة وغري ذلك وحلفوا باهلل

 ( . َوحَيِْلُفوَن بِاّللَِّ ِإنَـُّهْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكنـَُّهْم قـَْوٌم يـَْفَرُقونَ وهذا أهل النفاق حيلفون دائما  كذبا  كما قال تعاىل )
ُهمْ وقال تعاىل )  ُهْم فََأْعرُِضوا َعنـْ  ( . َسَيْحِلُفوَن بِاّللَِّ َلُكْم ِإَذا انـَْقَلْبُتْم ِإلَْيِهْم لِتُـْعرُِضوا َعنـْ
ُهمْ وقال تعاىل )   ( . حَيِْلُفوَن َلُكْم لِتَـْرَضْوا َعنـْ

 .وقال تعاىل ) إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا ( 
 لفائدة يف أن املؤمنني يقولون هذا القول هو أهنم يتعجبون من حال املنافقني عندما أظهروا امليل إىل مواالة ا:  قال الرازي

اليهود والنصارى ، وقالوا : إهنم يقسمون باهلل جهد أمياهنم أهنم معنا ومن أنصارنا ، فاآلن كيف صاروا موالني ألعدائنا حمبني 
 م ؟لالختالط هبم واالعتضاد هب

 أي : بطلت أعماهلم ، وذهبت سدى ال تنفعهم وال يعتد هبا .(  َطْت َأْعَماُْلُمْ َحبِ ) 
ماهلم ، أو أن هذا ء ليسوا معكم ، بل هم قوم حبطت أعهذه اجلملة حيتمل أن تكون من مجلة قول املؤمنني ، أي : هؤال -

 دعاء عليهم من املؤمنني .
 حابطة .فأعماهلم  –وإن تظاهروا أهنم معكم  –ل للمؤمنني أن هؤالء وحيتمل أن تكون مستأنفة ، إخبارا  من هللا عز وج

 . أي : صاروا وحتولت حاهلم إىل اخلسران بعد أن كانوا يعتقدون أهنم سريحبون ، فخسروا دينهم ودنياهم(  فََأْصَبُحوا َخاِسرِينَ  )
 الفوائد :

 أن كل من يسارع يف مواالة الكافر ففي قلبه مرض . -1
 فاق واملنافقني .خطر الن -2
 ضعف توكل املنافقني على هللا . -3
 بشارة املؤمنني بأن النصر والفتح سيكون هلم . -4
 أن املنافق البد وأن يفضحه هللا . -5
 أن املنافقني أهل كذب . ) إذا حدث كذب ( . -6
 أن املنافقني يقسمون باهلل كذبا  لريوج باطلهم . -7
 هـ ( .1434/ رمضان /  19) األحد :       أن عمل املنافق حابط . -8
 



 133 

ٍُ َعَلى اْلَكاِفرِيَن ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِت اّللَُّ ِبَقْوٍم ْحُِب ُُّهْم َوْحُِبُّونَُه ) ي َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزَّ
 ( . (54آلِئٍم َذِلَك َفْضُل اّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاء َواّللَُّ َواِسٌع َعِليٌم ) َواَل َُيَاُفوَن َلْوَمةَ  َُيَاِهُدوَن ِِ َسِبيِل اّللَِّ 

  [ . 54] املائدة : 
---------- 

 أي : من يرجع عن احلق إىل الباطل .... ( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه ) 
د اختلف املفسرون يف حتديد الردة املقصودة، وَمْن يكون هؤالء القوم؟ وقد أطال فيها املفسرون الكالم، وسُنِشري إىل َطَرٍف منه فق

مع الوقوف على القول الصحيح. فقد قال البغوي: "قال احلسن: َعِلَم هللُا تبارك وتعاىل أن قوما  يرجعون عن اإلسالم بعد موت 
يأيت بقوم حيبهم وحيبونه، واختلفوا يف أولئك القوم َمْن هم؟ فقيل أبو بكر وأصحابه، وقيل: هم األشعريون، فأخرب أنه  نبيهم 

 وقيل: هم أحياء من اليمن". وذكر ابن اجلوزي يف )زاد املسري( ستة أقوال يف املراد بالقوم يف اآلية. 
حصوا الردة اليت حصلت يف عهد الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ واختلفوا يف حتديد الردة املقصودة على أقوال كثرية. حىت إهنم أ

 ويف عهد أيب بكر.
والصحيح أن اآليَة شاملٌة جلميع ما ذكروه، حيث إهنا ِمْن ذِْكِر املغيبات وكل ردة حصلت وُقمعت وانتصر املسلمون بعدها فهي 

ون غريها، وهذه اآلية باقية إىل قيام الساعة، جاٍر داخلٌة ضمن هذه اآلية، وال وجه لتقييد قوم دون آخرين، أو ختصيص ردة د
 العمل هبا، وهي منبع الطائفة املنصورة، منها يشربون هنال  بعد علٍل. 

 :قال احلسن بن أيب احلسن وحممد بن كعب القرظي والضحاك وقتادة: نَزلِت اآليُة ِخطابا  للمؤمنني عامة إىل  قال ابن عطية"
بن عاشور: " فكل أمة أو فريق أو قوم حَتََقَق فيهم الوصُف فهم ِمِن القوم املنوه هبم". وقال شيخ يوم القيامة". وقال الطاهر 

 اإلسالم: "وهذه حال من قاتل املرتدين وأوهلم الصديق ومن اتبعه إىل يوم القيامة".
وإذا ارتدوا فإهنم ليسوا بأهٍل  وإن هذه اآلية جاءت يف سياق التحذير من مواالة اليهود والنصارى، وإن ذلك سبب يف الردة، -

 لنصرة الدين،
 أن مواالِتم مستدعية لالرتداد عن الدين  -فيما سلف –: " ملها هنى تعاىل قال القاَسي َ عن مواالة اليهود والنصارى، وبـَنيه

ُهْم" وقوله: "َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم" شرع يف بيان حال املرتدين على اإلطالق  ونوه بقدرته العظيمة، فََأْعَلَم أنه َمْن بقوله: "فَِإنَُّه ِمنـْ
  .توىل عن ُنْصَرِة دينه وإقامة شريعته، فإن هللا سيستبدل به من هو خرٌي هلا منهم، وأشد منعة، وأقوم سبيال  

 ُه ي َْن يُِقيُم ِديَنُه اْلُمِبنَي َوَأْخبَـَر َأنَّ ُكلَّ َمْن اْرَتدَّ َعْن ِديِن اّللَِّ َفاَل بُدَّ َأْن يَْأيتَ اّللَُّ بََدلَ :  قال ابن تيمية. 
 ن يرتد عن دينه خيرب تعاىل أنه الغين عن العاملني ، وأنه م ... ( يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنهِ )  : قال السعدي

دقني ، قد تكفل الرمحن الرحيم هبدايتهم ، ووعد صا ، وإمنا يضر نفسه. وأن هلل عبادا  خملصني ، ورجاال   فلن يضر هللا شيئا  
 ، وأحسنهم أخالقا  . ) السعدي ( . ، وأقواهم نفوسا   باإلتيان هبم ، وأهنم أكمل اخللق أوصافا  

 خطاب على وجه التحذير والوعيد ، وفيه إعالم بارتداد بعض املسلمني فهو ( َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه  ) قال ِ التسهيل
 . خبار بالغيب قبل وقوعه ، مث وقعإ
 تقضَّى حتذيرهم من أعدائهم يف الدهين ، وجتنيبهم أسباب  .... (يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم : ) قال ابن عاشور

هللا ال يناله نفع من  الضعف فيه ، فأقبل على تنبيههم إىل أنه ذلك حرص على صالحهم يف مالزمة الدهين والذبه عنه ، وأنه 
م لو ارتده منهم فريق أو نـََفر مل يضره هللا شيئا  ، وسيكون هلذا الدهين أتباع وأنصار وإن صده عنه من َصده ، وهذا   ذلك ، وأهنه

عليه نهون عليك أن أسلموا قل ال متنهوا رضى لعباده الكفر ( ، وقوله ) ميإن تكفروا فإنه هللا غينه عنكم وال يكقوله تعاىل ) 
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 ( . ) قاله ابن عاشور ( .إسالمكم بل هللا مينه عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني 
 ا وليهكم هللا ( ، دعت  وقال رمحه هللا : فجملة ) يا أيهها الهذين آمنوا من يرتدد منكم ( اخل معرتضة بني ما قبلها وبني مجلة ) إمنه

اذ اليهود العرتاضها مناسبة اإلنذار يف قوله ) ومن يتو  هلهم منكم فإنهه منهم ( فتْعِقيُبها هبذا االعرتاض إشارة إىل أنه اخته
والنهصارى أولياء ذريعة لالرتداد ، ألنه استمرار فريق على ُمواالة اليهود والنهصارى من املنافقني وضعفاء اإلميان خيشى منه أن 

 اإلسالم غينه عنهم إن عزموا على االرتداد إىل الكفر.ينسله عن اإلميان فريق.وأنبأ املرتدهدين ضعفاء اإلميان بأنه 
 يف اآلية التحذير من الردة . -
عن قدرته العظيمة أن من توىل عن نصرة دينه وإقامة شريعته، فإن هللا  يقول تعاىل خمربا   ( َفَسْوَف يَْأِت اّللَُّ ِبَقْوٍم ْحُِب ُُّهْم َوْحُِبُّونَهُ ) 

رَُكْم مُثَّ ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكْم )  كما قال تعاىل   ،وأشد منعة وأقوم سبيال   يستبدل به من هو خري هلا منه ( َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قـَْوم ا َغيـْ
خِبَْلٍق َجِديٍد . َوَما َذِلَك َعَلى ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت  ) ، وقال تعاىل( ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَيـمَها النَّاُس َويَْأِت ِبآَخرِيَن )  وقال تعاىل
 أي: ي متنع وال صعب.  (اّللَِّ ِبَعزِيٍز 

  هبا فإن حمبة هللا للعبد هي أجل نعمة أنعم هبا عليه ، وأفضل فضيلة ، تفضل هللا ( حيُِبـمُهْم َوحيُِبمونَهُ قوله تعاىل ): قال السعدي 
وترك املنكرات ، وأقبل بقلوب ،ن عليه كل عسري ، ووفقه لفعل اخلريات يسر له األسباب ، وهو  عليه ، وإذا أحب هللا عبدا  

 عباده إليه باحملبة والوداد.

، يف أقواله وأعماله ومجيع أحواله ، كما قال  ظاهرا  وباطنا   ومن لوازم حمبة العبد لربه ، أنه ال بد أن يتصف ي تابعة الرسول 
  فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اّللَُّ ( .تعاىل ) ُقْل ِإن ُكْنُتْم حتُِبموَن اّللََّ 

يف احلديث الصحيح  كما أن من الزم حمبة هللا للعبد ، أن يكثر العبد من التقرب إىل هللا بالفرائض والنوافل ، كما قال النيب 
افل حىت ُأحبه ، فإذا أحببُته وما تقرب إيلَّ عبدي بشيء أحب إيلَّ مما افرتضت عليه ، وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنو : )عن هللا

عطينه ، ولئن كنُت مسعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده اليت يبطش هبا ، ورجله اليت ميشي هبا ، ولئن سألين أل
 استعاذين ألعيذنه ( . 

، بل غري موجودة وإن وجدت  ا  حملبة بدون معرفة باهلل ناقصة جدومن لوازم حمبة هللا معرفته تعاىل ، واإلكثار من ذكره ، فإن ا
 قبل منه اليسري من العمل ، وغفر له الكثري من الزلل. كثر من ذكره ، وإذا أحب هللا عبدا  دعواها ، ومن أحب هللا أ

  : معىن اآلية : يا أيها الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فريتد عن دينه فليعلم أن هللا تعاىل يأيت بأقوام آخرين قال الرازي
 نصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه.ي
 علم هللا أن قوما  يرجعون عن اإلسالم بعد موت نبيههم ، فأخربهم أنه سيأيت بقوم حيبهم وحيبونه ،  وقال اْلسن رمحه هللا :

 خرب على وفقه فيكون معجزا . وعلى هذا التقدير تكون هذه اآلية إخبارا  عن الغيب ، وقد وقع امل
 االكرتاث هبم ، كقوله  عىن هذا الوعد إظهار االستغناء عن الهذين يف قلوهبم مرض وعن املنافقني وقلهةُ وم:  قال ابن عاشور

 م .وتطمني الرسول واملؤمنني احلقَّ بأنه هللا يعوهضهم باملرتدِهين خريا  منه ا فيكم َما زادوكم إاله َخباال  (لْو خرجو  تعاىل )
ٍُ َعَلى اْلَكاِفرِيَن َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأعِ  ) هذه صفات املؤمنني الُكمَّل أن يكون أحدهم متواضع ا  ألخيه ووليه، متعزز ا على ( زَّ

نَـُهمْ حُمَمٌَّد َرُسوُل اّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى ا) خصمه وعدوه، كما قال تعاىل الضحوك ) أنه ويف صفة النيب  (ْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بـَيـْ
 فهو ضحوك ألوليائه قتال ألعدائه.( لقتالا

 ( .لني اجلانب للمؤمنني ، بقوله )واخفض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِننيَ ، فأمره ب وهبذا أمر هللا نبيه 
 ( .َن املؤمننيواخفض َجَناَحَك ِلَمِن اتبعك مِ له )وقو 
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 ( .بِْئَس املصريقني واغلظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم وَ يا أيها النيب َجاِهِد الكفار واملنافَمره بالقسوة على غريهم بقوله )وأ 
  اآلية .(ْن َحْوِلكفَِبَما َرمْحٍَة مِهَن هللا لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظها  َغِليَظ القلب الَنـَْفضموْا مِ نبيه باللني للمؤمنني يف قوله )وأثىن تعاىل على  

حممَمٌَّد  ، بقوله )أصحابه ، و   ؤمنني ، والشدة على الكافرين ، من صفات الرسول وصرح بأن ذلك املذكور من اللني للم
نَـُهم ( .ـرَُّسوُل هللا والذين َمعَ   ُه َأِشدَّآُء َعَلى الكفار ُرمَحَآُء بـَيـْ

بينهم، واإليثار، وسالمة  إن هلذه الصفِة مظاهَر عديدة  منها حمبة املؤمن ومواالته، والشفقة عليه، واأللفة واإلخاء والتواضع فيما
الصدور، والذب عنهم، والعطف على الصغري، واحرتام وتقدير الكبري وذي الشيبة، وإنزال الناس منازهلم، والصدق يف التعامل، 

 ومنها حقوق املسلم على أخيه، وغريها كثري.
 ( فهم للمؤمنني أذلة من حمبتهم هلم ، ونصحهم هلم ، ولينهم ) أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن :  قال السعدي

ورفقهم ورأفتهم ، ورمحتهم هبم وسهولة جانبهم ، وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين باهلل ، املعاندين آلياته ، 
ه االنتصار صل بأعزة ، قد اجتمعت مهمهم وعزائمهم على معاداِتم ، وبذلوا جهدهم يف كل سبب حي -املكذبني لرسله 

َأِشدَّاُء َعُدوَُّكْم ( وقال تعاىل ) َوأَِعدموا هَلُم َما اْسَتَطْعُتْم ِمن قـُوٍَّة َوِمن رِبَاِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اّللَِّ وَ عليهم ، قال تعاىل ) 
نَـُهْم (َعَلى الْ  يقرب العبد إىل هللا ، ويوافق العبد ربه يف سخطه عليهم ، وال فالغلظة والشدة على أعداء هللا مما  ُكفَّاِر ُرمَحَاُء بـَيـْ

متنع الغلظة عليهم والشدة دعوِتم إىل الدين اإلسالمي باليت هي أحسن. فتجتمع الغلظة عليهم ، واللني يف دعوِتم ، وكال 
 م .األمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليه

ملراد املبالغة يف وصفهم بالرفق ولني اجلانب ، فإن من كان ذليال  عند إنسان وليس املراد بكوهنم أذلة هو أهنم مهانون ، بل ا -
أي يظهرون  الرفق واللني فكذا ههنا ، فقوله ) أَِعزٍَّة َعَلى الكافرين(فإنه ألبتة ال يظهر شيئا  من التكرب والرتفع ، بل ال يظهر إال 

 .الغلطة والرتفع على الكافرين
 على فريسته ؛ قال هللا تعاىل  ، وهم يف الغلظة على الكفار كالسبعُ كالوالد لِلولد والسيد للعبد  نني: هم للمؤمقال ابن عباس

نَـُهمْ َأِشدَّآُء َعَلى ال)  ( .كفار ُرمَحَآُء بـَيـْ
 لنصره دينه بأمواهلم وأنفسهم ، وبأقواهلم وأفعاهلم .( َُيَاِهُدوَن ِِ َسِبيِل اّللَِّ ) 
 . الكفار واجلهاد : بذل الوسع يف قتال 
 وهي من أكرب العالمات الدالهة على صدق اإلميان.:  قال ابن عاشور 
 اجلَِْهاُد َدلِيُل اْلَمَحبَِّة َوالنمُصوُص يِف َفَضاِئِل اجلَِْهاِد َوأَْهِلِه َكِثريٌَة . َوَقْد ثـََبَت أَنَُّه أَْفَضُل َما َتَطوََّع بِِه اْلَعْبُد . وَ :  وقال ابن تيمية

اآْليََة . َوقَاَل تـََعاىَل يِف ِصَفِة اْلُمِحبِهنَي  (ُقْل إْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم  )ِة . قَاَل تـََعاىَل : اْلَكاِملَ 
َفَسْوَف يَْأيت اّللَُّ ِبَقْوٍم حيُِبـمُهْم َوحيُِبمونَُه أَِذلَّة  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزَّة  َعَلى  يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنهِ  )اْلَمْحُبوِبنَي : 

ى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٌَّة َعَلى فـََوَصَف اْلَمْحُبوِبنَي اْلُمِحبِهنَي بِأَنَـُّهْم أَِذلٌَّة َعلَ  (اْلَكاِفرِيَن اُ َاِهُدوَن يِف َسِبيِل اّللَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئٍِم 
فَِإنَّ اْلَمَحبََّة ُمْستَـْلزَِمٌة لِْلِجَهاِد أِلَنَّ اْلُمِحبَّ حيُِبم َما حيُِبم ، اْلَكاِفرِيَن َوأَنَـُّهْم اُ َاِهُدوَن يف َسِبيِل اّللَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئٍِم 

ْأُمُر بِِه ُبوبُُه َويـَُوايل َمْن يـَُوالِيِه َويـَُعاِدي َمْن يـَُعاِديِه ؛ َويـَْرَضى لِرَِضاُه َويـَْغَضُب لَِغَضِبِه َويَْأُمُر ي َا يَ حَمُْبوبُُه َويـُْبِغُض َما يـُْبِغُض حمَْ 
َهى َعْنُه فـَُهَو ُمَواِفٌق َلُه يِف َذِلَك . َوَهُؤاَلِء ُهْم الَِّذيَن يـَْرَضى الرَّبم لِرَِضاهُ  َهى َعمَّا يـَنـْ َا يـَْرَضْوَن َويـَنـْ ْم َويـَْغَضُب لَِغَضِبِهْم إْذ ُهْم إمنَّ

 . لِرَِضاُه َويـَْغَضُبوَن ِلَما يـَْغَضُب لَهُ 
نـَْيا ِمَن يتُ يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم إَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل اّللَِّ اثَّاقـَْلُتْم إىَل اأْلَْرِض أََرضِ  )قَاَل تـََعاىَل : وقال :  ْم بِاحْلََياِة الدم

نـَْيا يِف اآْلِخَرِة إالَّ قَِليٌل  ُ  ) (اآْلِخَرِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدم ْبُكْم َعَذاب ا أَلِيم ا َوَيْسَتْبِدْل قـَْوم ا َغيـْرَُكْم َواَل َتُضرموُه َشْيئ ا َواّللَّ إالَّ تـَْنِفُروا يـَُعذِه
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َواْسَتْبَدَل ِبِه َمْن يـَُقوُم َوَهَذا أَْيض ا ِخطَاٌب ِلُكلِه قـَْرٍن َوَقْد َأْخبَـَر ِفيِه أَنَُّه َمْن َنَكَل َعْن اجلَِْهاِد اْلَمْأُموِر ِبِه َعذَّبَُه  ( َعَلى ُكلِه َشْيٍء َقِديرٌ 
ُتْم َهُؤاَلِء ُتْدَعْوَن لِتُـْنِفُقوا يِف َسِبيِل اّللَِّ َفِمْنُكْم َمْن يـَْبَخُل َوَمْن َهاأَنْـ  )بِاجلَِْهاِد . َوَهَذا ُهَو اْلَواِقُع . وََكَذِلَك قـَْولُُه يف اآْليَِة اأْلُْخَرى : 

َا يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسِه َواّللَُّ  . فـََقْد َأْخبَـَر تـََعاىَل أَنَُّه  (اَلُكْم اْلَغيِنم َوأَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قـَْوم ا َغيـْرَُكْم مُثَّ اَل َيُكونُوا أَْمثَ  يـَْبَخْل فَِإمنَّ
نـَْفاِق يف َسِبيِل اّللَِّ ُاْستُْبِدَل ِبِه . فـََهِذِه َحاُل اجلَْ  َباِن اْلَبِخيِل َيْسَتْبِدُل اّللَُّ بِِه َمْن يـَْنُصُر َمْن يـَتَـَولَّ َعْن اجلَِْهاِد بِنَـْفِسِه أَْو َعْن اإْلِ

ْساَلَم َويـُْنِفُق ِفيهِ  ْساَلِم َمْن اْرَتدَّ َعْنُه ؟ أََتى اّللَُّ ِبَقْوٍم حيُِبـمُهْم َوحيُِبمونَُه أَِذلَّ  اإْلِ ٍة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَلى . َفَكْيَف َتُكوُن َحاُل َأْصِل اإْلِ
َمْوُجوٌد يف أَْهِل اْلِعْلِم َواْلِعَباَدِة َواْلِقَتاِل َواْلَماِل ؛ َمَع الطََّواِئِف اأْلَْربـََعِة  اْلَكاِفرِيَن اُ َاِهُدوَن يف َسِبيِل اّللَّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئٍِم . َوَهَذا

ُهْم َمْن يـَْرَتدم أَْو َمْن يـَْنُكُل َعْن اجلَِْهادِ  نـَْفاِق . وََكَذلِ ُمْؤِمُنوَن جُمَاِهُدوَن َمْنُصوُروَن إىَل ِقَياِم السَّاَعِة َكَما ِمنـْ َوَعَد  )َك قـَْوله تـََعاىَل  َواإْلِ
 . فـََهَذا اْلَوْعُد ُمَناِسٌب ِلُكلِه َمْن اتََّصَف هِبََذا اْلَوْصِف . (اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم يف اأْلَْرِض 

خلوف من لومه على لوم املخلوقني ، وهذا يدل على قوة مهمهم وعزائمهم ، بل يقدمون رضا رهبم وا ( َوال َُيَاُفوَن َلْوَمَة الِئمٍ ) 
فإن ضعيف القلب ضعيف اهلمة ، تنتقض عزميته عند لوم الالئمني ، وتفرت قوته عند عذل العاذلني. ويف قلوهبم تعبد لغري هللا ، 

القلب من التعبد لغري هللا ، حىت ال خياف يف  حبسب ما فيها من مراعاة اخللق وتقدمي رضاهم ولومهم على أمر هللا ، فال يسلم
 م .  ) السعدي ( .هللا لومة الئ

 فمىت شرعوا يف أمر ي عروف أو هني عن منكر ، أمضوه ال يف دينه ، ال يبالون ي ن الم فيه ، أي هم صالب  : قال أبو حيان
يف الدين مها نتيجة األوصاف السابقة ، ألنه  مينعهم اعرتاض معرتض ، وال قول قائل هذان الوصفان أعين : اجلهاد والصالبة

 من أحب هللا ال خيشى إال إياه ، ومن كان عزيزا  على الكافر جاهد يف إمخاده واستئصاله.
وناسب تقدمي اجلهاد على انتفاء اخلوف من الالئمني حملاورته أعزة على الكافرين ، وألن اخلوف أعظم من اجلهاد ، فكان ذلك 

 .  إىل األعلى ترقيا  من األدَن
 : وهذا الوصف عالمة على صدق إمياهنم حىته خالط قلوهبم حبيث ال يصرفهم عنه شيء من اإلغراء واللوم  قال ابن عاشور

 .على الثهقة بالنهفس وأصالة الرأيومل يزل اإلعراض عن مالم الالئمني عالمة ، للمالم آية ضعف اليقني والعزمية ألنه االنصياع
 .يض باملنافقني ويف اآلية تعر  - 
 الظاهر أنه ذلك إشارة إىل ما تقدهم من األوصاف اليت حتلى هبا املؤمن. (َذِلَك  )

 أي : من اتصف هبذه الصفات ، فإمنا هو من فضل هللا عليه وتوفيقه له . ( َفْضُل اّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ ) 
 : املستلزمة ملا مل يذكر من أفعال اخلري فات اجلليلة واملناقب العاليةالصوملا مدحهم تعاىل ي ا من به عليهم منَّ  قال السعدي ،

، نَّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليشكروا الذي مَ انه لئال يعجبوا بأنفسهمأخرب أن هذا من فضله عليهم وإحس -
 . وليعلم غريُهم أن فضل هللا تعاىل ليس عليه حجاب

 واسع الفضل ، عليم ي ن يستحق ذلك ممن حَيرمه إياه .أي : (  َواّللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ )  
 الفوائد :

 اإلشارة إىل أن من املؤمنني من سريتد . -1
 التحذير من الردة . -2
 أن هللا غين عن العباد . -3
 إثبات احملبة من هللا . -4
 فضل التواضع للمؤمنني . -5
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 ذم الكرْب على املؤمنني . -6
 كافرين .الثناء على القوة على ال -7
 فضيلة اجلهاد يف سبيل هللا . -8
 ينبغي لإلنسان أال تأخذه يف هللا لومة الئم . -9

 هـ ( .1434/ رمضان /  20:  االثنني)                فات من فضل هللا .صأن هذه ال -10
 
َا َولِيُُّكُم اّللَُّ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن يُِقيُموَن )   َُ َوُهْم رَاِكُعوَن )ِإَّنَّ َُ َويُ ْؤُتوَن الزََّكا ( َوَمن يَ تَ َولَّ اّللََّ َوَرُسولَُه 55الصَّاَل

 ( . (56َوالَِّذيَن آَمُنوْا فَِإنَّ ِحْزَب اّللَِّ ُهُم اْلَغالُِبوَن )
 [ . 56 – 54] املائدة :  

-------------- 
َا َولِيُُّكُم اّللَُّ َوَرُسولُُه َوالَّذِ )   أي : ليس اليهود بأوليائكم ، بل واليتكم راجعة إىل هللا ورسوله واملؤمنني .(  يَن آَمُنواِإَّنَّ
 ( .وَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ ـَواْلُمْؤِمنُ ذين آمنوا( ألن الذين آمنوا بعضم أولياء بعض كما قال تعاىل )والقوله تعاىل ) -
 : ي واالة من ا ب مواالته  أمر يف هذه اآلية، ه تعاىل ملا هنى يف اآليات املتقدمة عن مواالة الكفار وجه النظم أن وقال الرازي

َا َولِيمُكُم هللاوقال )   أي املؤمنون املوصوفون بالصفات املذكورة. َوَرُسولُُه والذين ءاَمُنوْا ( ِإمنَّ
  وعلله ي ا علله ، ذكر عقب ذلك من هو حقيق ( د والنصارى أَْولَِياء اَل تـَتَِّخُذوْا اليهو  )إنه سبحانه ملا قال  : يقال اآللوسو

 . باملواالة بطريق القصر ، فقال عز وجل
 : هلل فهو ويل لرسوله ، ومن كان وليا  كان مؤمنا  تقيا  كان هلل وليا    ية هللا تدرك باإلميان والتقوى ، فكل منفوال قال السعدي ،

 ه .ك تويل من توالومن توىل هللا ورسوله كان متام ذل
  : َا َولِيمُكُم اّللَُّ وَ فأداة احلصر يف قوله )وقال رمحه هللا ، ه ا ب قصر الوالية على املذكورينتدل على أن (َرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنواِإمنَّ

 والتربي من والية غريهم.
 باألصالة وللرسول عليه الصالة والسالم واملؤمنني  : وأفرد الويل مع تعدده ليفيد كما قيل : أن الوالية هلل تعاىل يقال اآللوس

بالتبع ، فيكون التقدير إمنا وليكم هللا سبحانه وكذلك رسوله صلى هللا عليه وسلم والذين آمنوا ، فيكون يف الكالم أصل 
 وتبع .

على وجه مستقيم بشروطها وأركاهنا  أن يقيمون الصالة ، أي : هذه صفة لقوله ) والذين آمنوا ( (الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَُ  )
مأخوذة من اإلقامة يقال أقمت الشيء إقامة إذا وفيت حقه قال تعاىل ) َلْسُتْم على  . ومستحباِتا كما جاء عن رسول هللا 

ا بأن يوقعوها ء حىت تُِقيُموْا التوراة واإلجنيل ( أي توفوا حقهما بالعلم والعمل ومعىن ) يُِقيُموَن الصالة ( يعدلون أركاهنيْ شَ 
 . مستجمعة للفرائض والواجبات مع اآلداب والسنن

 قوله تعاىل ) َويُِقيُموَن الصالة ( وإقامة الصالة أداؤها بأركاهنا وسننها وهيئاِتا يف أوقاِتا ، يقال : قام الشيء  قال القرطيب :
 أي دام وثبت .

 ة ، ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيان بصورِتا الظاهرة ، فإقام أو يأتون الصال،  مل يقل : يفعلون الصالة : قال الشيخ السعدي
الصالة ، إقامتها ظـاهرا  بإمتام أركاهنا وواجباِتا وشروطها ، وإقامتها باطنا  بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما 

 يقوله ويفعله منها .
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 ( مل يأمر هللا بالصالة إال بلفظ اإلقامة ، كقـوله تعاىل . ) وأقيمـوا الصالة ( وقوله تعاىل ) واملقيمني الصالة 
 هي الصالة اليت قال هللا عنها  ، وهذها بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع، وإمنا املراد إقامتهإقامة الصالة ليس جمرد أداؤها

 ( .ى عن الفحشاء واملنكروأقم الصالة إن الصالة تنه)
صالة عن الفحشاء واملنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها ، ) واحلكم املعلق بوصف فإن هللا يف هذه اآلية علق حكم هني ال

يزيد بزيادته وينقص بنقصه ( فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء واملنكر ، وهبذا يزول 
 عن الفحشاء واملنكر . اإلشكال الذي يورده البعض : وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالِتم

 . قوله تعاىل ) ويقيمون الصالة ( يشمل صالة الفرض والنفل 
  ، ا يدل على قوله تعاىل ) ويقيمون الصالة ( فيه دليل على أمهية الصالة وعظيم منزلتها وأهنا من أعظم صفات املتقني ِو

 عظيم منزلتها :
 عراج ( .أهنا فرضت يف أعلى مكان ) يف السماء ليلة اإلسراء وامل

وفرضت مخس صلوات يف اليوم والليلة ، وأول ما فرضت مخسني مث خـففت إىل مخس يف العدد ، وهذا يدل على حمبة هللا هلا ، 
 وعنايته هبا سبحانه . 

 أن تاركها كافر حيشر مع فرعون وقارون وأيب بن خلف ، وأعظم العبادات بعد الشهادتني ، وهي عمود الدين .
َُ َويُ ْؤُتوَن ال)   أي : ويعطون الزكاة ملستحقيها طيبة هبا نفوسهم .( زََّكا
 : صفة لكل املؤمنني ، واملراد بذكر هذه الصفات متييز اة ( وَن الصالة َويـُْؤُتوَن الزكالذين يُِقيمُ وعلى هذا فقوله )  قال الرازي

كوات ، قال تعاىل يف صفة  على الصلوات والز املؤمنني عن املنافقني ألهنم كانوا يدعون اإلميان ، إال أهنم ما كانوا مداومني
َأِشحَّة  الَّ قَِليال  (  وقال يف صفة زكاِتم )يـُرَاءوَن الناس َواَل يَْذُكُروَن هللا إِ َوُهْم كساىل( وقال )  َواَل يَْأُتوَن الصالة ِإالَّ صالِتم ) 

 ري ( .َعَلى اخل
 لماء يف معناه :مجلة استئنافية ، واختلف الع(  َوُهْم رَاِكُعونَ )  

 : املراد من الركوع اخلضوع ، يعين : أهنم يصلون ويزكون وهم منقادون خاضعون جلميع أوامر هللا ونواهيه .قيل 
 وهلذا قال الشاعر :

 وال ُِتنَي الفقرَي علهك أْن         تركَع يوما  والدهُر قْد رفَعُه .
 ني ( .واركعوا َمَع الراكعتشريفا  له كما يف قوله ) خص الركوع بالذكر أن يكون املراد : من شأهنم إقامة الصالة ، و  :وقيل 

 واألول أصح .
  : ( :َوُهْم رَاِكُعوَن  )َوَقْد ُاْخُتِلَف يف َمْعىَن قـَْولِِه قال اجلصاص 

ُهْم َمنْ  ُهْم َمْن ُهَو رَاِكٌع يف الصَّاَلِة. َفِقيَل ِفيِه : إنَـُّهْم َكانُوا َعَلى َهِذِه الصِهَفِة يف َوْقِت نـُُزوِل اآْليَِة ، ِمنـْ  َقْد َأَُّتَّ الصَّاَلَة َوِمنـْ
  أَنَّ َذِلَك ِمْن َشْأهِنِْم ، َوأُْفرَِد الرمُكوُع بِالذهِْكِر َتْشرِيف ا َلُه ". (َوُهْم رَاِكُعوَن  )َوقَاَل آَخُروَن : " َمْعىَن 
  َبِالنـََّواِفِل َكَما يـَُقاُل ُفاَلٌن يـَرَْكُع َأْي يـَتَـنَـفَُّل ". َوقَاَل آَخُروَن : " َمْعَناُه أَنَـُّهْم ُيَصلمون 
  : والركوع هنا ظاهره اخلضوع ، ال اهليئة اليت يف الصالة.وقال أبو حيان 

ر وقيل : املراد اهليئة ، وخصت بالذكر ألهنا من أعظم أركان الصالة ، فعرب هبا عن مجيع الصالة ، إال أنه يلزم يف هذا القول تكري
 وميكن أن يكون التكرار على سبيل التوكيد لشرف الصالة وعظمها يف التكاليف اإلسالمية.،  الصالة لقوله : يقيمون الصالة

 وقيل : املراد بالصالة هنا الفرائض ، وبالركوع التنفل.
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 يقال : فالن يركع إذا تنفل بالصالة.
 تصدهق خبامته وهو راكع يف الصالة. وروي أنه عليا  

  له : ) َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة ( فقد توهم بعضهم أن هذه اجلملة يف موضع احلال من قو  وأما قوله ) َوُهْم رَاِكُعوَن ( ابن كثري : قالو
أي : يف حال ركوعهم ، ولو كان هذا كذلك ، لكان دفع الزكاة يف حال الركوع أفضل من غريه ؛ ألنه ممدوح ، وليس األمر  

ممن نعلمه من أئمة الفتوى ، وحىت إن بعضهم ذكر يف هذا أثر ا عن علي بن أيب طالب : أن  كذلك عند أحد من العلماء
 هذه اآلية نزلت فيه : ]ذلك[ أنه مر به سائل يف حال ركوعه ، فأعطاه خامته.

أي : ومن يتول هللا ،  دة هذه الواليةـذكر تعاىل فائ(  فَِإنَّ ِحْزَب اّللَِّ ُهُم اْلَغالُِبونَ . َوَمْن يَ تَ َولَّ اّللََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا ) 
 من حزب هللا ، وهم الغالبون القاهرون ألعدائهم . ،  فإنه أي ومن يتخذهم أولياء، أي : ورسوله واملؤمنني 

 : لدنيا بة يف ا، وحزبه هم الغالبون الذين هلم العاقني إىل هللا إضافة عبودية وواليةأي: فإنه من احلزب املضاف قال السعدي
ام بأمر هللا وصار من حزبه وجنده، أن له ، ملن قوهذه بشارة عظيمة ْنَدنَا هَلُُم اْلَغالُِبوَن(جُ َوِإنَّ ، كما قال تعاىل )واآلخرة

 . ، ومن أصدق من هللا قيال  األحيان حلكمة يريدها هللا تعاىل، فآخر أمره الغلبة واالنتصار، وإن أديل عليه يف بعض الغلبة
 أي من فوهض أمره إىل هللا ، وامتثل أمر رسوله ، وواىل املسلمني ، فهو من حزب هللا. ل القرطيب :قا 
  قال ابن عطية : أي فإنه غالب كل من ناوأه ، وجاءت العبارة عامة أنه حزب هللا هم الغالبون اختصارا  ، ألن هذا املتويل هو

  ورسوله غالب.من حزب هللا ، وحزب هللا غالب ، فهذا الذي توىل هللا
 وقد وقع ، وهلل احلمد ما وعد هللا به أولياءه وأولياء رسله ، وأولياء عباده املؤمنني من الغلب لعدوههم ، فإهنم :  قال الشوكاين

غلبوا اليهود بالسيب والقتل واإلجالء وضرب اجلزية ، حىت صاروا لعنهم هللا أذله الطوائف الكفرية وأقلها شوكة ، وما زالوا 
 ت كلكل املؤمنني يطحنوهنم كيف شاءوا ، وميتهنوهنم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة احملمدية إىل هذه الغاية .حت

 الفوائد :
 فضيلة من توىل هللا ورسوله والذين آمنوا . -1
 فضيلة الصالة . -2
 فضيلة الزكاة . -3
 احلث على تويل هللا ورسوله والذين آمنوا . -4
 يكون اإلنسان لإلنسان حزب . احلرص على أن -5
 
ْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْولَِياء َوات َُّقوْا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا الَِّذيَن اَتََُّذوْا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا مِ َن الَِّذيَن ُأوُتوْا ا) 

ُِ اَتََُّذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْعِقُلوَن )( وَ 57اّللََّ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي )  ( .( 58ِإَذا نَاَديْ ُتْم ِإىَل الصَّاَل
 [ . 58 -57] املائدة :  

------------- 
 تقدم .( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ) 
هذا تنفري من مواالة أعداء اإلسالم وأهله ، من الكتابيني واملشركني الذين ( َلِعبًا ال تَ تَِّخُذوا الَِّذيَن اَتََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزوًا وَ ) 

ُهُزوا  يتخذون أفضل ما يعمله العاملون ، وهي شرائع اإلسالم املطهرة احملكمة املشتملة على كل خري دنيوي وأخروي يتخذوهنا )
 للعب يف نظرهم الفاسد وفكرهم البارد .( يستهزئون هبا ) ولعبا  ( يعتقدون أهنا نوع من اَوَلِعبا  
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 والدهين هو ما عليه املرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة ، فهو عنوان عقل املتديهن وروائُد آماله  قال ابن عاشور :
ذ ذلك املتديِهن هزؤا  ورَمقه بعني االحتقار ، إذ َعده أعظَ  ئوباعث أعماله ، فالذي يتخذ دين امر  َم شيء عنده هُزؤا  فقد اخته

 سخرية ، فما دون ذلك أْوىل.
 . يعين من اليهود والنصارى( ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ) 
وا ِديَنُكْم آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََّذُ )ن ، وكذا وقع يف قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير املراد بالكفار هنا املشركو ( َواْلُكفَّاَر ) 

 ] قاله ابن كثري [ ..  والذين أشركوا ( ُهُزوا  َوَلِعبا  ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكمْ 

 أولياء .الكتابيني والكافرين قرأ بعضهم باجلر ) والكفاِر ( يكون املعىن : ال تتخذوا املستهزئني من 
(  ال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزوا  َوَلِعبا  ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكمْ عىن )وقرأ بعضهم بالنصب ) والكفاَر ( ويكون امل

 وال : الكفار أولياء ، أي : ال تتخذوا هؤالء وال هؤالء أولياء .
 ما أشبه ذلك مما يقتضي أن يكونوا أولياء لنا ال أعداء .مجع ويل ، أي : منصور تناصروهنم وتعينوهنم وتتقربون إليهم و ( َأْولَِياَء ) 
أي : اتقوا هللا إن كنتم صادقني يف إميانكم ، ألن الصادق يف إميانه البد أن يتقي هللا ، فيجتنب (  َوات َُّقوا اّللََّ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ ) 

 ، ومن ذلك ترك مواالة الكفار . حمارمه ويقوم بأوامره
 : أن جتعل بينك وبني عذاب هللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه . وتقوى هللا

 أي : وكذلك إذا أذنتم داعني إىل الصالة اليت هي أفضل األعمال .( َوِإَذا نَاَديْ ُتْم ِإىَل الصَّالُِ ) 
 أيضا  .( اَتََُّذوَها ) 
 أي : جعلوا يسخرون ويستهزئون .( ُهُزوًا َوَلِعباً ) 
 هذا الدين  ملا حكى يف اآلية األوىل عنهم أهنم اختذوا دين املسلمني هزوا  ولعبا  ذكر ههنا بعض ما يتخذونه من : قال الرازي

 ( . َوِإَذا ناديتم ِإىَل الصالة اختذوها ُهُزوا  َوَلِعبا  هزوا  ولعبا  فقال ) 
 املشار إليه قوهلم أو اختاذهم .( َذِلَك ) 
 أي : بسبب أهنم . الباء للسببية ،( بِأَن َُّهْم ) 
 أي : ليست هلم عقول راشدة مدركة ، ولو عقلوا لعظموا هذه الصالة العظيمة .(  قَ ْوٌم ال يَ ْعِقُلونَ ) 
 وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا مسع األذان أدبر وله ُحصاص ، أي : ضراط ، حىت ال يسمع التأذين ،  قال ابن كثري :

وِهب بالصالة أدبر ، فإذا قضى التثويب أقبل حىت خيطر بني املرء وقلبه ، فيقول : اذكر كذا فإذا قضي التأذين أقبل ، فإذا ثُـ 
 وكذا ، ملا مل يكن يذكر حىت يظل الرجل مل يدر كم صلى .

 أن أهل ذلك بسبب أهنم قوم ال يعقلون ، ألن اهلزؤ واللعب ش: أي  (ذلك بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعِقُلوَن ) قوله :  قال الشوكاين
 السفه واخلفة والطيش .

 الفوائد :
 حترمي اختاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء . -1
   اء التام عن اختاذهم أولياء ، وذلك بإثارة احلمية والغرية .اإلغر  -2
 إظهار هؤالء الكفار من أهل الكتاب والكفار عداوِتم لإلسالم . -3
 احلث على التقوى . -4
 صدق يف اإلميان تقوى هللا .أن من عالمات ال -5
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 استهزاء الكفار باملسلمني ، وهذه سنة جارية يف دعاة احلق وأتباهم . -6
 مشروعية النداء بالصالة . -7
 تعظيم الصالة . -8
 هـ ( .1434/ رمضان /  21) الثالثاء :    أن القيام للصالة دليل على كمال العقل . -9
 
َنا َوَما أُنِزَل ِمن قَ ْبُل َوَأنَّ َأْكثَ رَُكْم فَاِسقُ  ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َهلْ )    ( . (59وَن )تَنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا بِاّللَِّ َوَما أُنِزَل ِإلَي ْ

 [ . 59] املائدة : 
---------- 

َنا َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبلُ ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َهْل تَ ْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا بِاّللَِّ َومَ )  يقول تعاىل : قل يا حممد هلؤالء (  ا أُْنِزَل ِإلَي ْ
َنا َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبلُ ) الذين اختذوا دينكم هزوا  ولعبا  من أهل الكتاب  ( أي :  َهْل تَ ْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا بِاّللَِّ َوَما أُْنِزَل ِإلَي ْ

ُهْم  منقطعا  كما يف قوله ) االستثناءمطعن أو عيب إال هذا ؟ وهذا ليس بعيب وال مذمة ، فيكون هل لكم علينا  َوَما نـََقُموا ِمنـْ
 ( . ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا بِاّللَِّ اْلَعزِيِز احلَِْميدِ 

َنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبلُ َأْن آَمنَّا بِاّللَِّ َوَما أُْنزَِل ِإلَ معطوف على )(  َوَأنَّ َأْكثَ رَُكْم فَاِسُقونَ  ) ( أي : وآمنا بأن أكثركم فاسقون ، أي :  يـْ
 . خارجون عن الطريق املستقيم

 هو على تقدير حمذوف : أي : واعتقادنا أن أكثركم فاسقون .وقيل : 
 ن .ميان مع أن أكثركم فاسقو إال اإل هي اليت ي عىن مع أي ما تنقمون منا (َوَأنَّ َأْكثـَرَُكْم فاسقون ) الواو يف قوله  : وقيل

 . واملراد بالفسق هنا الكفر ، ألهنم كذبوا بالرسول  -
َوأَمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر ُكلََّما أَرَاُدوا َأن ( . وقال تعاىل )  أََفَمن َكاَن ُمْؤِمن ا َكَمن َكاَن فَاِسق ا الَّ َيْستَـُوونَ كما قال تعاىل )  

َها أُِعيُدوا ِفيَهاخَيْرُ   ( . ُجوا ِمنـْ
 الفوائد :

 فضل هذه األمة على األمم السابقة حيث تؤمن باهلل وما أنزل إليها وما أنزل من قبل . -1
 وجوب اإلميان جبميع الكتب .-2
 االحرتاز يف العدل . -3
 أن الفسق منه ما هو كفر ومنه ما دون ذلك . -4
َُ َواخْلََنازِيَر َوعَ  ُقْل َهْل أُنَ بِ ُئُكم ِبَشر ٍ )   ُهُم اْلِقَرَد َبَد الطَّاُغوَت مِ ن َذِلَك َمُثوبًَة ِعنَد اّللَِّ َمن لََّعَنُه اّللَُّ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمن ْ

 ( . (60ُأْولَِئَك َشرٌّ مََّكاناً َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَِّبيِل )
 [ . 60] املائدة : 

---------- 
 أي : هل أخربكم ي ا هو شر من هذا الذي تعيبونه علينا ؟( نَ بِ ُئُكْم ِبَشرٍ  ِمْن َذِلَك ُقْل َهْل أُ ) 
 قوالن. ويف قوله ) ِبشرٍه ِمْن ذلك (:  قال ابن اجلوزي 

 أحدمها : بشرٍه من املؤمنني ، قاله ابن عباس.
 والثاين : بشرٍه مما نقمتم ِمن ِإمياننا ، قاله الزجاج.
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 أي : عاقبة عند هللا ، ألهنا من ثاب يثوب إذا رجع فهي ي عىن العاقبة واملآل .(  اّللَِّ  َمُثوبًَة ِعْندَ ) 
 فـََبشهْرُهم ِبَعَذاٍب ءة ؟ قلنا : هذا على طريقة قوله ) فإن قيل : املثوبة خمتصة باإلحسان ، فكيف جاءت يف اإلسا:  قال الرازي

 أَلِيٍم ( .
 عقاب ِتكما  هبم حنو قوله ) فبشرهم بعذاب أليم ( .: ووضع الثواب موضع ال وقال ِ التسهيل 
 أي جزاء ثابتا  ، وهي خمتصة باخلري كما أن العقوبة خمتصة بالشره . ووضعت هنا موضع  (َمُثوبَة  ) وقوله :  وقال الشوكاين

 ( .فـََبشهْرُهم بَِعَذاٍب أَلِيٍم  )العقوبة على طريقة 
 عند هللا يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين متصفون هبذه الصفات : : أي : هل أخربكم بشر جزاء قال ابن كثري 
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرائيَل أي : من طرده هللا من رمجته وأبعده ، وهم اليهود والنصارى كما قال تعاىل )( َمْن َلَعَنُه اّللَُّ  )

 ( . َمْرمَيَ َذِلَك ي َا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ  َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ 
 ) لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ( . وقال 

 شد من لعنته ، ألن الطرد واإلبعاد عن رمحته قد يصحبه غضب وقد ال يصحبه .وغضب الرب أ(  َوَغِضَب َعَلْيهِ ) 
 . علموا احلق ومل يعملوا به ، والنصارى كذلك مغضوب عليهم لتكذيبهم لرسول هللا واليهود غضب عليهم ، ألهنم 

َُ َواخْلََنازِيَر   ُهُم اْلِقَرَد  أي : مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير .( َوَجَعَل ِمن ْ
  : بعيسى بن مرميم خنازير حني كذبوا مسخ قوم من اليهود قرودا  حني اعتدوا يف السبت وُمسخ قوم منهقال يف التسهيل.  

َولََقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف السَّْبِت فـَُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدة  أما القردة فأصحاب السبت مسخوا قردة كما قال تعاىل )
 . ( َخاِسِئنيَ 

 ( . ِقَرَدة  َخاِسِئنيَ  فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا هَلُْم ُكونُواوقال تعاىل )   
 وهو مسح حقيقي كما سبق يف تفسري سورة البقرة ، وهو قول مجاهري العلماء .

 أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت .(  َوَعَبَد الطَّاُغوتَ ) 
 وأمجع تعريف للطاغوت : هو كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع .

أي : هؤالء امللعونون املوصوف بتلك القبائح والفضائح شٌر مكانا  يف اآلخرة من املؤمنني باهلل الذين آمنوا (  ُأولَِئَك َشرٌّ َمَكاناً ) 
 باهلل وما أنزل إليهم .

 ( َشرٌّ مََّكانا   قال يف التسهيل)  م .منزلة ونسب الشره للمكان وهو يف احلقيقة ألهله ، وذلك مبالغة يف الذ: أي 
 هل املراد باملكان ما يقابل الزمان ، أو املراد باملكان املكانة واملنزلة أو األمران ؟ األمران ، فهم  نيوقال الشيخ ابن عثيم :

 مكاهنم شر ، ألنه النار ، ومكانة شر ، ألهنم األرذلون .
 ال شره يف مكان أي : هؤالء الذين وصفناهم شر مكانا  من املؤمنني ، و  (أولئك شٌر مكانا  ) وله تعاىل : ق قال ابن اجلوزي

املؤمنني ، ولكن الكالم مبين على كالم اخلصم ، حني قالوا للمؤمنني : ال نعرف شرا  منكم ، فقيل : من كان هبذه الصهفة ، 
 فهو شٌر منهم .

 وأكثر ضالال  عن الطريق املستقيم .(  َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَِّبيلِ ) 
  : اعنني يف ديننا ، والذي هو توحيد هللا وإفراده بالعبادة دون ما سواه ، كيف يصدر واملعىن يا أهل الكتاب الطقال ابن كثري

 منكم هذا وأنتم قد وجد منكم مجيع ما ذكر ؟
 ملا نزلت هذه اآلية ، قال املسلمون هلم : يا إخوة القردة واخلنازير ، فنكهسوا رؤوسهم افتضاحا  . قال القرطيب : 
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 الفوائد :
 شر مكان . أن هؤالء اليهود يف -1
 أن أهل الكتاب وصموا هبذه الصفات : اللعنة والغضب واملسخ وعبادة الطاغوت .-2
 إثبات الغضب هلل تعاىل . -3
 وخنازير . ةقدرة هللا على مسخ اإلنسان قرد -4
 أن كل من عبد غري هللا فقد اختذه طاغوتا  . -5
 
ُُوُكْم قَاُلَوْا آَمنَّا َوَقد دََّخُلواْ )   ( . (61بِاْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوْا بِِه َواّللَُّ َأْعَلُم  اَا َكانُوْا َيْكُتُموَن ) َوِإَذا َجآ

 [ . 61] املائدة : 
---------- 

 هذه صفة املنافقني من اليهود ، أي : إذا جاءوكم أظهروا اإلسالم .(  َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا آَمنَّا) 
 أي : واحلال أهنم دخلوا عندك يا حممد بالكفر ، مستصحبني الكفر يف قلوهبم .(  َوَقْد َدَخُلوا بِاْلُكْفرِ ) 
أي : مث خرجوا وهو كامن فيها ، مل ينتفعوا ي ا قد مسعوا منك من العلم ، وال جنعت فيهم املواعظ وال ( َوُهْم َقْد َخَرُجوا ِبِه ) 

 . الزواجر
  : اليهود كانوا يدخلون على الرسول عليه الصالة والسالم ويظهرون له اإلميان  قالوا : نزلت هذه اآلية يف ناس منقال الرازي

نفاقا  ، فأخربه هللا عزه وجله بشأهنم وأهنم خيرجون من جملسك كما دخلوا مل يتعلق بقلبهم شيء من دالئلك وتقريراتك 
 ك .ونصائحك وتذكريات

 : ودخلت قد على دخلوا وخرجوا : تقريبا  للماضي من احلال أي ذلك واملعىن : دخلوا كفارا  وخرجوا كفارا  ،  قال ِ التسهيل
 م .هلم يف دخوهلم وخروجهم على الدواحا

 م .كافرين ، فالكفر معهم يف حالتيه  أي : دخلوا كافرين ، وخرجوا( وقد دخلوا بالكفر ) قوله تعاىل :  قال ابن اجلوزي 
 ؟ هل أشر من هؤالء وأقبح حاال منهمهنم مؤمنون، فوهم يزعمون أ-فمدخلهم وخمرجهم بالكفر :  وقال السعدي 
 د دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به (وق : ومعىن قوله ) وقال ابن عاشور 

 أنه اإلميان مل خيالط قلوهبم َطْرَفَة عني ، أي هم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك ، لشدهة قسوة قلوهبم
ي : وهللا عامل بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم ، وإن أظهروا خللقه خالف ذلك ، وتزينوا أ(  َواّللَُّ َأْعَلُم  اَا َكانُوا َيْكُتُمونَ ) 

 ي ا ليس فيهم ، فإن هللا عامل الغيب والشهادة أعلم هبم منهم ، وسيجزيهم على ذلك أُّت اجلزاء .
 الفوائد :

 التحذير من املنافقني . -1
 إثبات علم هللا تعاىل ي ا يف القلوب . -2
 ير املرء من أن يبطن يف قلبه ما خيالف لسانه .حتذ-3
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ُهْم ُيَسارُِعوَن ِِ اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن )  َهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن 62)َوتَ َرى َكِثريًا مِ ن ْ ( َلْواَل يَ ن ْ
 ( . (63َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوْا َيْصنَ ُعوَن )َواأَلْحَباُر َعن قَ ْوْلُِِم اإِلْْثَ 

 [ . 63-62] املائدة : 
------------ 
ُهمْ  َوتَ َرى َكِثرياً )   ( أي : من اليهود . ِمنـْ
 ُهْم يسارعون يِف : ) قال الشوكاين  ه .أو لكل من يصلح ل اخلطاب لرسول هللا  (اإلمث  وترى َكِثريا  مهنـْ
 أي : يبادرون إىل ذلك ، واإلمث : الذنب .( ِِ اإْلِْثِْ  ُعونَ ُيَسارِ  )

 أي : العدوان على الناس .(  َواْلُعْدَوانِ ) 
 أي : وأكلهم احلرام من الرشا والربا وغري ذلك .(  َوَأْكِلِهُم السُّْحتَ ) 
  : ووصف هبذا الوصف املنَـفهر لوجهني :قال الشيخ ابن عثيمني 

 بركة فيه . أنه ال الوجه األول :
 أنه سبب لسحت املال املوجود ، فهو شر يف نفسه شر يف غريه . الوجه الثاين :

 فلم يكتف ي جرد اإلخبار أهنم يفعلون ذلك، حىت أخرب أهنم يسارعون فيه، وهذا يدل على ) يسارعون .. (  قال السعدي
 ة .ن ألنفسهم املقامات العاليخبثهم وشرهم، وأن أنفسهم جمبولة على حب املعاصي والظلم. هذا وهم يدعو 

 : وقال تعاىل ) ُنَسارُِع  اخلريات( قال تعاىل ) يسارعون يف ،  أن لفظ املسارعة إمنا يستعمل يف أكثر األمر يف اخلري قال الرازي
م كانوا يقدمون اخلريات ( فكان الالئق هبذا املوضع لفظ العجلة ، إال أنه تعاىل ذكر لفظ املسارعة لفائدة ، وهي أهن هَلُْم يف 

 على هذه املنكرات كأهنم حمقون فيه .
  وقال أيضا  : لفظ االمث يتناول مجيع املعاصي واملنهيات ، فلما ذكر هللا تعاىل بعده العدوان وأكل السحت دله هذا على أن

  .هذين النوعني أعظم أنواع املعصية واإلمث

 ومسي أكل احلرام سحتا  ألنه يسحت املال ويزيله . -
 أي : لبئس العمل كان عملهم وبئس االعتداء اعتداؤهم .(  لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  )

ْْثَ َوَأْكِلِهُم السُّْحتَ )  َهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن قَ ْوْلُِِم اإْلِ أي: هال ينهاهم العلماء املتصدون لنفع الناس، الذين  ( َلْوال يَ ن ْ
عن املعاصي اليت تصدر منهم، ليزول ما عندهم من اجلهل، وتقوم حجة هللا عليهم، فإن العلماء -العلم واحلكمة من هللا عليهم ب

 ر .بوهنم يف اخلري ويرهبوهنم من الشعليهم أمر الناس وهنيهم، وأن يبينوا هلم الطريق الشرعي، ويرغ
 .والربانيون : العلماء العاملون املصلحون ، واألحبار : العلماء  -
 يعين الربانيني ، أهنم بئس ما كانوا يصنعون ، يعين يف تركهم ذلك .(  لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَ ُعونَ ) 
 ما يف القرآن آية أشد توبيخا  من هذه اآلية ، يعين على العلماء . قال ابن عباس : 
 : ن معاصي هللا .تضمنت هذه اآلية توبيخ العلماء والعباد على سكوِتم عن النهي ع وقال أبو حيان 
  : وكل عامل مل يأمر باملعروف ، وا الس أهل الظلم ، واملعصية ، فإنه يدخل يف هذه اآلية.وقال السمرقندي 

 وهل أفسَد الديَن إال امللوُك     وأحباُر سوٍء ورهباهنا .    وأنشد ابن مبارك :
 : روف ، والنهي عن املنكر ، ألن هللا تعاىل مجع بني وهذه اآلية من أشد اآليات على تاركي األمر باملع وقال ابن اجلوزي

 م .عل املنكر وتارك اإِلنكار يف الذفا
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 الفوائد :
 ان من صفات هؤالء اليهود أهنم يسارعون يف هذه األشياء الثالثة . -1
 أن من يسارع يف اإلمث والعدوان وأكل السحت ففيه شبه من اليهود .-2
 حترمي هذه األشياء . -3
 ر من الكسب احملرم ، فقد مساه هللا سحتا  .التحذي -4
 العلماء واملربني . ةمسؤوليعظم -5
 ا ب على العلماء النهي عن احملرهم . -6
 هـــ1434/ رمضان /  22:  األربعاء                وجوب تبيني احلق على العلماء . -7
 
ُهم مَّا  ِديِهْم َولُِعُنوْا  اَا قَاُلوْا َبْل َيَداهُ َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َيُد اّللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَيْ )   َمْبُسوطََتاِن يُنِفُق َكْي ٍَ َيَشاء َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِ ن ْ

نَ ُهُم اْلَعَداَوَُ َواْلبَ ْغَضاء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَيامَ  َنا بَ ي ْ ُ ِة ُكلَّ أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبِ َك طُْغَيانًا وَُكْفًرا َوأَْلَقي ْ َما َأْوَقُدوْا نَارًا لِ ْلَحْرِب َأْطَفَأَها اّللَّ
 ( . (64َوَيْسَعْوَن ِِ اأَلْرِض َفَساًدا َواّللَُّ اَل ْحُِبُّ اْلُمْفِسِديَن )

 [ . 64] املائدة : 
---------- 

بأهنم وصفوا هللا، عز وجل -املتتابعة  إىل يوم القيامةعليهم لعائن هللا -خيرب تعاىل عن اليهود  (َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد يَُد اّللَِّ َمْغُلوَلٌة ) 
 ( .يَُد اّللَِّ َمْغُلولٌَة  ) وتعاىل عن قوهلم علو ا كبري ا، بأنه خبيل. كما وصفوه بأنه فقري وهم أغنياء، وعربوا عن البخل بقوهلم

نون بذلك أن يد هللا موثقة  ولكن يقولون: خبيل أمسك ما عنده، قال: ال يع (َوقَاَلِت اْليَـُهوُد يَُد اّللَِّ َمْغُلولٌَة )  عن ابن عباس قوله
 تعاىل هللا عما يقولون علو ا كبري ا.

 ) إن هللا فقري ( . –عليهم لعائن  –كما قالوا 
 غل اليد كناية عن البخل ، وبسطها كناية عن اجلود ومنه : وال جتعل يدك مغلولة : أي ال تبخل كل :  قال ِ التسهيل

 د .أي ال جتد كل اجلو ال تبسطها كل البسط : البخل ، و 
 ألن اجلزاء من جنس العمل ، فأخرب هللا أن أيديهم غلت ، أي : ُحبست عن اإلنفاق . (ُغلَّْت أَْيِديِهْم ) 
 : يِهْم َولُِعُنوا ُغلَّْت أَْيدِ  ) وقد رد هللا، عز وجل، عليهم ما قالوه، وقابلهم فيما اختلقوه وافرتوه وائتفكوه، فقال  قال ابن كثري

أَْم هَلُْم َنِصيٌب ِمَن )  وهكذا وقع هلم، فإن عندهم من البخل واحلسد واجلنب والذلة  أمر عظيم، كما قال تعاىل (ي َا قَاُلوا 
َنا آَل ِإبـْرَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة اْلُمْلِك فَِإذ ا ال يـُْؤُتوَن النَّاَس نَِقري ا أَْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم اّللَُّ ِمْن َفْضِلِه  فـََقْد آتـَيـْ

ُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه وََكَفى جِبََهنََّم َسِعري ا ُهْم َمْن آَمَن ِبِه َوِمنـْ َناُهْم ُمْلك ا َعِظيم ا َفِمنـْ لَُّة أَْيَن َما  ) وقال تعاىل(  َوآتـَيـْ ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِه
 . (َن اّللَِّ َوَحْبٍل ِمَن النَّاس ثُِقُفوا ِإال حِبَْبٍل مِ 

 ا وز أن يراد غله أيديهم حقيقة باألسر يف الدنيا أو بالعذاب يف اآلخر ، ويقوهي املعىن األوهل : أن البخل قد : و  قال الشوكاين
هللا ، وأيضا  اجملاز لزم اليهود لزوم الظله للشمس ، فال ترى يهوديا  ، وإن كان ماله يف غاية الكثرة ، إال وهو من أخبل خلق 

 أوفق باملقام ملطابقته ملا قبله .
 ة ( .يَُد هللا َمْغُلولَ ) دوا من رمحة هللا بسبب قوهلم ـمعطوف على ما قبله والباء سببية أي أبع  اا قالوا (َولُِعُنوا ) 
يء إال عنده خزائنه، وهو الذي ما خبلقه من : بل هو الواسع الفضل، اجلزيل العطاء، الذي ما من ش أي( َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن ) 



 146 

نعمة فمنه وحده ال شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما حنتاج إليه، يف ليلنا وهنارنا، وحضرنا وسفرنا، ويف مجيع أحوالنا، كما 
 ة .واآليات يف هذا كثري  ( ا ِإنَّ اإلْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِه َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدموا نِْعَمَة اّللَِّ ال حُتُْصوهَ  ) قال تعاىل

إن ميني هللا َمألى ال يَِغيُضها نفقة، َسحَّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق )  قال: قال رسول هللا   هريرةأيبعن 
 ( . ه األخرى القْبض، يرفع وخيفضوعرشه على املاء، ويف يد: السموات واألرض، فإنه مل يَِغض ما يف ميينه" قال

 . أخرجاه يف الصحيحني (  نفق عليكنفق أُ أَ  ) قال هللا تعاىل  وقال  
 أي يرزق وخيلق كيف يشاء ، إن شاء قرت ، وإن شاء وسع. (يُ ْنِفُق َكْي ٍَ َيَشاُء ) 

 ٍر مَّا َيَشاء ( .زهُل ِبَقدَ األرض ولكن يـُنَـ  َوَلْو َبَسَط هللا الرزق لِِعَباِدِه لَبَـَغْوْا يف تعاىل )قال 
 َشاء َويـََقِدُر ( .يـَْبُسُط الرزق ِلَمْن يَ وقال )  
  ( .َوتُِعزم َمن َتَشاء َوُتِذلم َمن َتَشاء بَِيِدَك اخلريوقال ) قل الهلهم مالك امللك ( إىل قوله )  

ما تقتضيه مشيئته ، فإن شاء وسع،  حانه أي إنفاقه علىمجلة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده سب (يـُْنِفُق َكْيَف َيَشاءُ قوله تعاىل ) -
، فإن خزائن ملكه ال تفىن ضيه حكمته الباهرة ، ال لشيء آخر، فهو الباسط القابض؛ فإن قبض كان ذلك ملا تقتوإن شاء قرت

 ومواده جوده ال تتناهى .
ُهْم َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك )  أي: يكون ما أتاك هللا يا حممد من النعمة نقمة يف حق أعدائك  (طُْغَيانًا وَُكْفرًا َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمن ْ

 (طُْغَيان ا)صاحل ا وعلم ا نافع ا، يزداد به الكفرة احلاسدون لك وألمتك  من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به املؤمنون تصديق ا وعمال  
ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهد ى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ) ، كما قال تعاىلأي: تكذيبا   (ر اوَُكفْ )وهو: املبالغة واجملاوزة للحد يف األشياء 

ٌة لِْلُمْؤِمِننَي َوال َونُنزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمحَْ ) وقال تعاىل (َناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ يف آَذاهِنِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعم ى أُولَِئَك يُـ 
 ( .يُد الظَّاِلِمنَي ِإال َخَسار ايَزِ 
 الالم هي الم القسم : أي ليزيدن كثريا  من اليهود والنصارى ما أنزل إليك من القرآن املشتمل على هذه :  قال الشوكاين

 أي طغيانا  إىل طغياهنم ، وكفرا  إىل كفرهم . (طغيانا وَُكْفرا  ) األحكام احلسنة 
ُهم مَّن يـَُقوُل أَيمُكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَان ا فََأمَّا الَِّذيَن بعض الناس تزيده اآليات كفرا  وطغيانا  كما قال تعاىل ) ف َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ

 . ( َرٌض فـَزَاَدتْـُهْم رِْجس ا ِإىَل رِْجِسِهْم َوَماتُوْا َوُهْم َكاِفُرونَ َوأَمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِم مَّ . آَمُنوْا فـَزَاَدتْـُهْم ِإميَان ا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن 
 ( .ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهد ى َوِشَفاء َوالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعم ى وقال تعاىل ) 

 د قضى هللا الذي قضى شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزي عنه بزيادة أو نقصان مل ا الس هذا القرآن أحد إال قام : قتادُ قال
 ا .الظاملني إال خسار 

ومل ينتهوا عما هناهم عنه، فزادهم ذلك  ألهنم كلما نزل فيه أمر من هللا بشيء أو هنى عن شيء كفروا به، فلم يأمتروا ألمره،
 .ىل رجسهم قبلورجسا  إ خسارا  إىل ما كانوا فيه قبل ذلك من اخلسار،

 اخلائف منه الذي يبتغي رضاه ويهرب من  : واملقصود: أن احملل القابل هو قلب العبد املتقي املنيب إىل ربهوقال ابن القيم
حمل قابل فيتأثر به فصار هدى له وشفاء ورمحة وموعظة بالوجود والفعل  سخطه فإذا هداه هللا فكأنه وصل أثر فعله إىل

لالغتذاء فإنه ال يؤثر فيه  حملل قابال  وصل إليه اهلدى فلم يُؤثهِر فيه كما يصل الغذاء إىل حمل غري قابليكن ا والقبول وإذا مل
إميانا وهم  أما الذين آمنوا فزادِتما ) فتعاىل يف السورة اليت نزهل شيئا  بل ال يزيده إال ضعفا  وفسادا  إىل فساده كما قال

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني  ) :وقال ( ادِتم رجسا إىل رجسهميستبشرون وأما الذين يف قلوهبم مرض فز 
 .ا  الظاملني إال خسار  وال يزيد
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نَ ُهُم اْلَعَداَوَُ َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ )  َنا بَ ي ْ يعين : أنه ال جتتمع قلوهبم ، بل العداوة واقعة بني فرقهم بعضهم يف بعض (  َوأَْلَقي ْ
 دائما  ، ألهنم ال ا تمعون على حق ، وقد خالفوك وكذبوك .

أي : كلما عقدوا أسبابا  يكيدونك هبا ، وكلما أبرموا أمورا  حياربونك هبا يبطلها هللا ويرد  ( ُكلََّما َأْوَقُدوا نَارًا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها اّللَُّ   )
 هبم . ئكيدهم عليهم ، وحييق مكرهم السي

 إيقاد النار عبارة عن حماولة احلرب ، وإطفاؤها عبارة عن خذالهنم وعدم نصرهم ، وحيتمل أن يراد بذلك  : لقال ِ التسهي
أسالفهم ، أو يراد من كان معاصرا  للنيب صلى هللا عليه وسلم منهم ، ومن يأت بعدهم ، فيكون على هذا إخبار بغيب ، 

 وبشارة للمسلمني .
 ُة إال وجدُّت من أذل الناس.: ال تلقى اليهود ببلد قال قتاد 
 ويف معىن اآلية قوالن .:  قال ابن اجلوزي 

 فرهقهم هللا . كلما مجعوا حلرب النيب   أحدمها :
  .كلما مكروا مكرا  رده هللا والثاين :

 سلمني سعون إلثارة الفنت بني املأي : ا تهدون يف الكيد لإلسالم وأهله ، وي( َوَيْسَعْوَن ِِ اأْلَْرِض َفَساداً ) 
 أي من سجيتهم أهنم دائما  يسعون يف اإلفساد يف األرض . قال ابن كثري : 
 : ه .دونه من إبطال اإلسالم وكيد أهلومن أعظمه ما يري قال الشوكاين 
 أي : ال حيب من هذه صفته . ( َواّللَُّ ال ْحُِبُّ اْلُمْفِسِدين) 

 الفوائد :
 . خبث اليهود يف وصفهم هللا بالبخل والفقر -1
 اإلشارة إىل حرص اليهود على املال .-2
 تنزيه هللا عن البخل والفقر . -3
 اإلشارة إىل خبل اليهود . -4
 أن اليهود ابتلوا هبذين األمرين : اللعنة والبخل . -5
 إثبات اليدين هلل تعاىل . -6
 كثرة عطاء هللا تعاىل .  -7
 أن عطاء هللا ومنعه تابع ملشيئته . -8
 س من ال تزيده اآليات إال طغيانا  وكفرا  .أن من النا -9

 حترمي الفساد يف األرض . -10
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ُهْم َسيِ َئاِِتِْم َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعي)  َُ َواإلِ 65ِم )َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوْا َوات ََّقْوْا َلَكفَّْرنَا َعن ْ جِنيَل ( َوَلْو أَن َُّهْم َأقَاُموْا الت َّْورَا
ُهْم ُأمٌَّة مُّْقَتصِ        َوَما أُنِزَل ِإلَيِهم مِ ن رََّبِ ِْم ألَكُلوْا ِمن فَ ْوِقِهْم َوِمن َُتِْت َأْرُجِلهِ  ُهْم سَ         م مِ ن ْ ٌُ وََكِثرٌي مِ ن ْ  .(( 66اء َما يَ ْعَمُلوَن )   َد

 [ . 66 – 64] املائدة : 
------------- 

 من اليهود والنصارى .(  ْلِكَتابِ َلْو َأنَّ َأْهَل ا) و 
 . باهلل ورسوله( آَمُنوا  )

 ما كانوا يتعاطونه من احملارم واملآمث .( َوات ََّقْوا ) 
ُهْم َسيِ َئاِِتِْم )   ما مضى من الذنوب واألوزار . أي : أزلنا وحمونا عنهم  (َلَكفَّْرنَا َعن ْ
ْفر ( بفتح الكاف وسكون الفاء ، وهو السرت ، ومنه مسيت الكفارة ، ألهنا ، مأخوذة من ) الكَ  كفهر ( أي : سرتقوله تعاىل )   -

تسرت الذنب ، ومسي الزارع كافرا  ألنه يسرت احلب يف األرض ، ومسي الليل كافرا  ألنه يسرت الكون بظالمه ، ومسي الشخص الكافر 
 ألنه سرت نعمة هللا عليه .

 مسيت بذلك ألهنا سيئة بنفسها وقبيحة . سيئة ، ( مجع َسيِهَئاِِتِمْ قوله تعاىل ) -
وألهنا أيضا  تسوء مرتكبها حاال  ومآال  ، وري ا تسوء غريه بأن يتعدى ضررها إىل الغري مباشرة ، أو بأن يكون هلا أثرها السيء على 

َواْلَبْحِر ي َا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلبَـرِه البالد والعباد عامة ي حق الربكات وقلة اخلريات ، كما قال تعاىل )
 . ) ما منع قوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ( رواه ابن ماجه ( وقال  بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 

ِإْن غائر إذا قرنت مع الكبائر كما يف قوله تعاىل )والسيئات يف األصل تطلق على الكبائر والصغائر كما هنا ، قد يراد هبا الص -
َهْوَن َعْنُه ُنَكفِهْر َعْنُكْم َسيِهَئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخال  َكرميا    ( . جَتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ

 اهم مع ذلك يف جنات النعيم ، أي : وألدخلن(   َوأَلَْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيمِ ) 
 النعيم يشمل النعيم القليب والنعيم اجلسدي . وهذا

واجلنة يف لغة العرب : البستان ، ألن أشجاره امللتفة جتن الداخل فيه ، وجاء إطالق ومجعت ألهنا أنواع ، جنة ،  اجلنات مجعو  -
َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَامِلٌ ( أي البستان ، ويف قوله ) ِإنَّا بـََلْونَاُهْم َكَما بـََلْونَا َأْصَحاَب اجْلَنَّةِ اجلنة على البستان يف القرآن يف قوله )

 .ال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، فيها ماال عني رأت و ـدها هللا ألوليائه: فهي الدار اليت أع( وأما يف االصطالحلِنَـْفِسِه 
َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم كما قال تعاىل )لب ،  النعيم : ما فيها من ألوان التنعم والنعم احلسية واملعنوية ونعيم البدن والق -

عني رأت، وال أذن مسعت،  ال : أعددت لعبادي الصاحلني ما)قال تعاىل ، قال رسول هللا ِمْن قـُرَِّة أَْعنُيٍ َجزَاء  ي َا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
 متفق عليه .( ا ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قـُرَِّة أَْعنُيٍ َجزَاء  ي َا َكانُوا يـَْعَمُلونَ َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس مَ : وال خطر على قلب بشر، اقرؤوا إن شئتم

 : اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف ذمهم ويف ِتجني طريقتهم بني أهنم لو آمنوا واتقوا لوجدوا سعادات اآلخرة والدنيا ،  قال الرازي
رفع العقاب ، والثاين : إيصال الثواب ، أما رفع العقاب فهو املراد أما سعادات اآلخرة فهي حمصورة يف نوعني : أحدمها : 

ُهْم سيَئاِتم ( وأما إيصال الثواب فهو املراد بقوله ) سيئاِتم وألدخلناهم جنات النعيم ( .  بقوله ) َلَكفَّْرنَا َعنـْ

 إليه شرط التقوى ؟اء احلسنات ، فلم ضم ـفإن قيل : اإلميان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفري السيآت وإعط
 ن .قلنا : املراد كونه آتيا  باإلميان لغرض التقوى والطاعة ، ال لغرض آخر من األغراض العاجلة مثل ما يفعله املنافقو 

 وفيه إعالم بعظم معاصي اليهود والنصارى وكثرة سيئاِتم ، وداللة على سعة رمحة هللا تعاىل وفتحه باب التوبة  قال القاَسي :
، وإن عظمت معاصيه ومبالغ سيئات اليهود والنصارى ، وأن اإلسالم اَ ُبم ما قبله وإن جله . وأن الكتايبه  على كل عاص
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 ال يدخل اجلنة ما مل يسلم .
جْنِيَل )  َُ َواإْلِ  . لنيب وعملوا ي ا فيها ومن ذلك اتباع ا واإلجنيل( أي : ولو أهنم أقاموا التوراة َوَلْو أَن َُّهْم َأقَاُموا الت َّْورَا
 ويف إقامة التوراة واإلجنيل ثالثة أوجه ::  قال الرازي 
 . أن يعملوا ي ا فيها من الوفاء بعهود هللا فيها ، ومن االقرار باشتماهلا يف الدالئل الدالة على بعثة حممد  أحدها : 

وقها ، وال يقال ملن مل يوف بشرائطها : أنه إقامة التوراة إقامة أحكامها وحدودها كما يقال : أقام الصالة إذا قام حبق وثانيها :
 أقامها.

 أقاموها نصب أعينهم لئال يزلوا يف شيء من حدودها ، وهذه الوجوه كلها حسنة لكن األول أحسن. وثالثها :
 ( أي : القرآن الكرمي . َوَما أُْنِزَل ِإلَْيِهْم ِمْن َرَبِ ِمْ ) 
 أي : لوسع هللا عليهم األرزاق وأغدق عليهم اخلريات . ( َأْرُجِلِهمْ أَلََكُلوا ِمْن فَ ْوِقِهْم َوِمْن َُتِْت  )
 وملها رغبهم يف اآلية قبل يف موعود اآلخرة من تكفري السيئات وإدخاهلم اجلنة ، رغبهم يف هذه اآلية يف موعود  قال أبو حيان :

ألنه هو الدائم الباقي ، والذي به النجاة الدنيا ليجمع هلم بني خريي الدنيا واآلخرة ، وكان تقدمي موعود اآلخرة أهمه 
 السرمدية ، والنعيم الذي ال ينقضي.

 قيل : من فوقهم عبارة عن املطر ، ومن حتت أرجلهم  ( أَلََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن حَتِْت أَْرُجِلِهمْ قوله تعاىل ) :  قال ِ التسهيل
 ه .توسعة الرزق من كل وجاستعارة يف : عبارة عن النبات والزرع ، وقيل : ذلك 

 : فيه قوالن . (ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم قوله تعاىل )  وقال ابن اجلوزي 
 ألكلوا بقطر السماء ، ونبات األرض ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة . أحدمها :
دمه ، ذكره الفراء ، والزجاج . وقد أعلم هللا تعاىل أن املعىن : لوسِهع عليهم ، كما يقال : فالن يف خري من قرنه ِإىل ق والثاين :

 ( .بويرزقه من حيث ال حيتس)وقال  (نا عليهم بركات من السماء واألرضلفتح)هبذا أن التقوى سبب يف توسعة الرزق كما قال 
 ذكر فوق وحتت للمبالغة يف تيسري أسباب الرزق هلم وكثرِتا وتعدد انواعها . وقال الشوكاين : 
 ا أنه ا وز ترغيب النفوس البشرية يف فعل الطاعات ي ا يذكر من ثواب الدنيا .يف هذ -

 ) من أحب أن يبسط له يف رزقه ... ( . قال 
 ) تابعوا بني احلج والعمرة ، فإهنما ينفيان الفقر والذنوب ( . وقال 
 َل اْلِكَتاِب َلْو َأطَاُعوا اّللََّ ، َوأَقَاُموا ِكَتابـَُهْم بِاتهَِباِعِه ، َواْلَعَمِل ي َا ِفيِه ، ذََكَر تـََعاىَل يِف َهِذِه اآْليَِة اْلَكرميَِة َأنَّ أَهْ  طي :يقال الشنق

 لََيسََّر اّللَُّ هَلُُم اأْلَْرزَاَق ، َوأَْرَسَل َعَلْيِهُم اْلَمَطَر ، َوَأْخرََج هَلُْم مَثَرَاِت اأْلَْرِض .
َ يف َمَواِضَع ُأَخَر َأنَّ   :َذِلَك لَْيَس َخاصًّا هِبِْم  َوبـَنيَّ

َوبَِننَي َواَ َْعْل َلُكْم  فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّار ا يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَار ا َومُيِْددُْكْم بَِأْمَوالٍ )َكَقْولِِه َعْن نُوٍح َوقـَْوِمِه   
 .( اْل َلُكْم أَنـَْهار  َجنَّاٍت َواَ ْعَ 

 ( . قـُوَِّتُكْم اآْليََة ىَل َويَا قـَْوِم اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَار ا َويَزِدُْكْم قـُوَّة  إِ )َوقـَْولِِه َعْن ُهوٍد َوقـَْوِمِه : 
 ( .ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى ا رَبَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه مُيَتِهْعُكْم َمَتاع ا َحَسن ا َوأَِن اْستَـْغِفُرو ) َوقـَْوِمِه  َوقـَْولِِه َعْن نَِبيِهَنا 

َوَلْو َأنَّ أَْهَل ) لِِه َحِد اأْلَقْـَواِل َوقـَوْ . َعَلى أَ  (اة  طَيِهَبة  اآْليََة َمْن َعِمَل َصاحلِ ا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحيَ  )َوقـَْولِِه تـََعاىَل 
 . (ِء َواأْلَْرِض اآْليََة اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّما

 ( .ُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب َوَمْن يـَتَِّق اّللََّ اَ َْعْل لَُه خَمَْرج ا َويـَْرزُقْ ) َوقـَْولِِه 
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َها اَلَنْسأَُلَك رِْزق ا حَنُْن نـَْرزُقُ  َوْأُمرْ  )َوقـَْولِِه   ( .َك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى  أَْهَلَك بِالصَّاَلِة َواْصَطربْ َعَليـْ
 .(فََأَخْذنَاُهم ي َا َكانُوْا َيْكِسُبونَ  اْ َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَـَّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مِهَن السََّماء َواأَلْرِض َوَلِكن َكذَّبُو وقال تعاىل )

 وقال تعاىل ) وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا  ( .
َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَـرِه )  لِِه وْ ِه ، َوَقْد َأَشاَر تـََعاىَل ِإىَل َذِلَك ِبقَ ـَوَمْفُهوُم اآْليَِة َأنَّ َمْعِصَيَة اّللَِّ تـََعاىَل ، َسَبٌب لَِنِقيِض َماُيْسَتْجَلُب ِبطَاَعتِ 

 .َوحَنَْوَها ِمَن اآْليَاِت  ( اآْليََة ...َواْلَبْحِر ي َا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس 
(  ٌُ ُهْم ُأمٌَّة ُمْقَتِصَد  أي معتدلة ، ويراد به من أسلم منهم : كبعد هللا بن سالم ، وقيل من مل يعاد األنبياء املتقدمني . (ِمن ْ
 : واألمة هنا يراد هبا اجلماعة القليلة للمقابلة هلا بقوله : وكثري منهم. قال أبو حيان 
 : االعتدال يف القول والعمل من غري غلوه وال تقصري . واالقتصاد قال ابن اجلوزي 
 : ( . َوِمْن قـَْوِم ُموَسى أُمٌَّة يـَْهُدوَن بِاحلَْقِه َوِبِه يـَْعِدُلونَ  ) قوله تعاىلك  قال ابن كثري 
ُهْم َأْجَرُهْم ) وكقوله عن أتباع عيسى:   َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمنـْ ُهْم فَاِسُقونَ ) َفآتـَيـْ  .(  وََكِثرٌي ِمنـْ
مُثَّ أَْورَثـَْنا  ) كما يف قوله تعاىلمة، وفوق ذلك رتبة السابقني  أوسط مقامات هذه األ أعلى مقاماِتم االقتصاد، وهو فجعل 

رَاِت بِِإْذِن اّللَِّ اْلِكَتاَب الَِّذيَن ا ُهْم َساِبٌق بِاخْلَيـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَامِلٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ  َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي ْصَطَفيـْ
 والصحيح أن األقسام الثالثة من هذه األمة يدخلون اجلنة. (َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخُلونـََها 

  ُهْم أُمٌَّة ممْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي مهِ قوله تعاىل )  الشنقيطي :وقال ُهْم َسآَء َما يـَْعَمُلوَن ( مِهنـْ  .نـْ
ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية ، أن أهل الكتاب قسمان طائفة منهم ُمقتصدة يف عملها ، وكثري ِمنهم سيئ العمل ، وقسهم 

ُهْم َساِبٌق باخلريات بِِإُذِن هللا َذِلَك هُ َفِمنْـ  ألمة إىل ثالثة أقسام يف قوله )هذه ا ُهْم ممْقَتِصٌد َوِمنـْ َو الفضل الكبري ( ُهْم ظَامِلٌ لهِنَـْفِسِه َوِمنـْ
 رِيٌر  ( .ِفيَها حَ  َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخُلونـََها حُيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلؤا  َولَِباُسُهمْ ووعد اجلميع باجلنة بقوله ) 

 ِهْم فـََيُموتُوْا (والذين َكَفُروْا هَلُْم نَاُر َجَهنََّم الَ يقضى َعَليْ رابع : وهو الكفهار منها بقوله ) وذكر القسم ال
ق ، وأن السابوأظهر األقوال يف املقتِصد، والساِبق، والظامل، أن املقتصد هو من امتثل األمر، واجتنب النهي، ومل يزِد على ذلك

، خوفا  من أن يكون سببا  لغريه، وأن الظامل ، والتورمع عن بعض اجلائزاتوزاد بالتقرب إىل هللا بالنوافل ،ات هو من فعل ذلكباخلري 
 ىل .اآلية ، والعلم عند هللا تعاَعَلْيِهْم (  َخَلُطوْا َعَمال  َصاحِلا  َوآَخَر َسيِهئا  َعَسى هللا َأن يـَُتوبَ  ): هو املذكور يف قوله

ُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلونَ وَ )   أي : بئس شيء َعِملوه ؛ كذبوا الرسل ، وَحرهفوا الكتب وَأَكلوا السهحت. (  َكِثرٌي ِمن ْ
 كما قال تعاىل ) منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون ( .

 وقال تعاىل ) قليال  ما يؤمنون ( .
 د :الفوائ

 يه ويكفر عنه سيئاته ويدخله جنات النعيم .أهل الكتاب وتاب ، فإن هللا يتوب عل من فضل من آمن-1
 نعيم البدن ونعيم الروح . أن اجلنات فيها النعيم املطلق ، الذي يشمل-2
 ا وز ترغيب النفوس البشرية يف فعل الطاعات ي ا يذكر من ثواب الدنيا . -3
 أنه ا ب على بين إسرائيل أن يقيموا القرآن ويؤمنوا . -4
 تعاىل .أن القرآن كالم هللا  -5
  منقبة عظيمة هلذه األمة ، حيث قسمها هللا إىل ثالثة أقسام ، وأما أهل الكتاب فلم يقسموا إال إىل قسمني . -6

 هـــ( 1434/رمضان/23ميس: اخل)
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ُه َواّللَُّ يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اّللََّ اَل يَ ْهِدي يَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبِ َك َوِإن ملَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت ِرَسالَتَ )  
 ( . (67اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن )

 [  67] املائدة :  
---------- 

سم الرسالة ، وآمرا  با قال ابن كثري : يقول تعاىل خماطبا  عبده ورسوله حممدا   (يَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك ) 
 له باإلبالغ جبميع ما أرسله هللا به ، وقد امتثل صلوات هللا وسالمه عليه ذلك ، وقام به أُّته القيام .

 : مث أمر بإظهاره يف هذه اآلية؛ ألنه كان يف أوهل اإلسالم خيفيه خوفا  من املشركنيقيل : معناه َأظِهر التبليغقال القرطيب ، ،
 عِصمه من الناس.وأعلمه هللا أنه يَ 

 وقيل : بلغ ما أنزل إليك من ربك يف أمر زينب بنت جحش األسدية رضي هللا عنها.
وقيل غري هذا ، والصحيح القول بالعموم ؛ قال ابن عباس : املعىن بـَلِهغ مجيع ما أنزل إليك من ربك ، فإن كتمَت شيئا  منه فما 

 .بلَّغَت رِسالته 
 فبلغ  قال السعدي : غ ، ودعا وأنذر ، وبشر ويسر ، وعلم اجلهال األميني حىت صاروا من العلماء الربانيني ، أكمل تبلي

وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق خري إال دل أمته عليه ، وال شر إال حذرها عنه ، وشهد له بالتبليغ أفاضل األمة من 
 الصحابة ، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال املسلمني.

 فدلت اآلية على رده قول من قال : إن النيب  رطيبوقال الق :   كتم شيئا  من أمر الدين َتِقيَّة ، وعلى بطالنه ، وهم الرَّافضة
مل ُيِسرَّ إىل أحد شيئا  من أمر الدِهين ؛ ألن املعىن بـَلِهغ مجيع ما أُنزل إليك ظاهرا  ، ولوال هذا ما كان يف  ، ودهلت على أنه 
 فائدة. ْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتُه (ِإن ملَّْ تـَْفعَ وَ  )قوله عز وجل : 

 : وهذا تأديب للنيب  وقال  وتأديب حلملة الِعلم من أمته أاله يكتموا شيئا  من أمر شريعته ، وقد عِلم هللا تعاىل من أمِر ،
كتم شيئا    حدثك أن حممدا  نبيه أنه ال يكتم شيئا  من َوْحيه ؛ ويف صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أهنا قالت : من 

وقبهح  ْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتُه (يا أيها الرسول بـَلِهْغ َمآ أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبِهَك َوِإن ملَّْ تـَْفعَ  ي فقد كذب ؛ وهللا تعاىل يقول )من الوح
 ه .ليكتم شيئا  مما أوحى هللا إليه كان بالناس حاجة إ  هللا الروافض حيث قالوا : إنه 

يَا أَيـمَها الرَُّسوُل بـَلِهْغ َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ذب ، وهو يقول )كتم شيئا  مما أنزل عليه فقد ك  من حدثك أن حممدا  عن عائشة . قالت )
 ( رواه البخاري .ِمْن رَبِهكَ 

َوخُتِْفي يف نـَْفِسَك َما اّللَُّ ُمْبِديِه ة )كامتا  من القرآن شيئا  لكتم هذه اآلي  ويف الصحيحني عنها أيضا  أهنا قالت ) لو كان حممد 
 ( . َوخَتَْشى النَّاَس َواّللَُّ َأَحقم أَْن خَتَْشاهُ 

وقد شهدت له أمته ببالغ الرسالة وأداء األمانة ، واستنطقهم بذلك يف أعظم احملافل يف خطبته يوم حجة الوداع ، وقد كان 
قال يف خطبته يومئذ : أيها  ا ثبت يف صحيح مسلم عن جابر أن رسول هللا هناك من الصحابة حنو من أربعني ألفا  ، كم

، فجعل يرفع إصبعه إىل السماء قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديَت ونصحَت  الناس ، إنكم مسؤولون عين ، فما أنتم قائلون ؟
 ويقلبها إليهم ويقول : اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت .

( أي : قد علم ما يرتتب على َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتُه  يعين وإن مل ُتؤد إىل الناس ما أرسلتك به )( َفَما بَ لَّْغَت ِرَسالََتُه  َوِإْن مَلْ تَ ْفَعلْ ) 
 ذلك لو وقع .

 ختف وال رك هبم ، فالظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك وُمظفِ أي : بلغ أنت رساليت ، وأنا حاف(  َواّللَُّ يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ ) 
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 حتزن ، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك .
 قبل نزول هذه اآلية حيرس : وقد كان النيب 

َلٍة فـََقاَل لَْيَت َرُجال  َصاحِلا  ِمْن َأْصَحايب  أَرَِق َرُسوُل اّللَِّ ) َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت  ْعَنا َصوْ  حَيُْرُسيِن  َذاَت لَيـْ َلَة . قَاَلْت َومسَِ َت اللَّيـْ
قَاَل َسْعُد ْبُن َأِِب َوقَّاٍص يَا َرُسوَل اّللَِّ ِجْئُت َأْحُرُسَك . قَاَلْت َعاِئَشُة فـََناَم َرُسوُل اّللَِّ « . َمْن َهَذا »  السِهاَلِح فـََقاَل َرُسوُل اّللَِّ 

  َْعُت َغِطيط  ه ( متفق عليه .َحىتَّ مسَِ
 ومن عصمة هللا عز وجل لرسوله قال ابن كثري :   حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها وُمعانديها ومرتفيها ، مع

 شدة العداوة والبغضة ونصب احملاربة له ليال  وهنارا  .
 ( .ِإنَّ هللا الَ يـَْهِدى القوم الكافرين)ههنا الكفار ، بدليل قوله تعاىل :  (الناس): واعلم أن املراد من  قال الرازي 
 : وهللا يـَْعِصُمَك ِمَن الناس ( دليل على نبوهته ؛ ألن هللا عزه وجله أخرب أنه معصوم ، ومن ضمن قوله تعاىل قال القرطيب ( 

 ه .سبحانه له الِعصمة فال ا وز أن يكون قد ترك شيئا  مما أََمره هللا ب
  : ِة نـُبُـوَِّة النَّيبِه َعَلى ِصحَّ  (َوَاّللَُّ يـَْعِصُمَك ِمْن النَّاسِ )َوَقْد َدلَّ قـَْوله تـََعاىَل : قال اجلصاص  ؛ إْذ َكاَن ِمْن َأْخَباِر اْلُغُيوِب الَّيِت

 ْصدِ َرِة أَْعَدائِِه اْلُمَحارَِبنَي لَُه ُمَصالََتة  َواْلقَ ُوِجَد خُمْبَـُرَها َعَلى َما َأْخبَـَر بِِه ؛ أِلَنَُّه ملَْ َيِصْل إلَْيِه َأَحٌد ِبَقْتٍل َواَل قـَْهٍر َواَل َأْسٍر َمَع َكثْـ 
 .اِلْغِتَيالِِه خُمَاَدَعة  

 كسرت رباعيته يوم أحد ، وُشجه يف رأسه ( .  فإن قيل : ما اجلواب عما ورد ) أن رسول هللا  -
 سحر ، سحره لبيد بن األعصم . وكذلك ما ورد أن النيب 

 فاجلواب :
 ( . ْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ َواّللَُّ يَـ كان قبل نزول هذه اآلية )  أوال  : قيل إن هذا الذي وقع للنيب 

 ثانيا  : وقيل : إن املراد باآلية عصمته من القتل واهلالك .
 وهذا مذهب اجلمهور من املفسرين واحملدثني .

 من القتل واهلالك فقط . ثالثا  : أن اآلية خمصوصة ، واملراد عصمته 
لسيوطي ، وابن عاشور ، وابن باز وهذا الراجح ، فإن وهذا مذهب الشافعي والزخمشري ، وابن مفلح ، وابن حجر اهليتمي ، وا

 العصمة من القتل فقط دون العوارض اليت تعرض للبدن ، فتكون اآلية من العام الذي أريد به اخلصوص . هللا ضمن لنبيه 
 ومما يدل على أن املراد بالعصمة يف اآلية ، العصمة من القتل فقط :

فهم من اآلية أن هللا قد  ما كان هللا لُيسلطك علَي ( فهذا يدل على أن النيب ) لسم : للمرأة اليت وضعت له ا قول النيب 
 عصمه من القتل فقط .

 تعرض حملاوالت قتل كثرية ، فعصمه هللا كما وعده ، ومل يستطع أحد أن يناله بشيء . ويدل لذلك أيضا  ، أن النيب 
أي : إمنا عليك البالغ ، وهللا هو الذي يهدي من يشاء ، فمن قضَي له بالكفر ال (  ينَ ِإنَّ اّللََّ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِ ) 

 يهتدي أبدا  . ) إن الذين حقت عليهم كلمت ربك ال يؤمنون ولو جاءِتم كل آية حىت يروا العذاب األليم ( .
 الفوائد :

 . إثبات رسالة النيب -1
 عليه .أنه ا ب على الرسول أن يبلغ كل ما أنزل  -2
 الرد على الرافضة . -3



 153 

 إثبات أن القرآن منزل غري خملوق . -4
 إثبات علو هللا تعاىل . -5
 عناية هللا برسوله . -6
 وجوب إبالغ الشريعة على أهل العلم . -7
 أن من علم هللا منه الكفر فإنه هللا ال يهديه . -8
 
ُهم مَّا أُنِزلَ ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحَّتََّ )  َُ َواإِلجِنيَل َوَما أُنِزَل ِإلَْيُكم مِ ن رَّبِ ُكْم َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِ ن ْ   تُِقيُموْا الت َّْورَا

 (  (68ِإلَْيَك ِمن رَّبِ َك طُْغَيانًا وَُكْفًرا َفاَل تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن )
 [ . 69 – 68] املائدة :  

------------- 
 يا حممد .( ُقْل ) 
 وهم اليهود والنصارى .(  يَا َأْهَل اْلِكَتابِ ) 
من الدين وال يف أيديكم شيء من احلق والصواب ، كما تقول : هذا ليس بشيء إذا أردت حتقريه أي : ( َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء  )

 وتصغري شأنه.
  ( : ٍء أهل الكتاب َلْسُتْم على َشيْ  ُقْل يا قال يف التسهيل )  اآلية؛ أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا . 
جْنِيَل )  َُ َواإْلِ أي : حىت تؤمنوا جبميع ما بأيديكم من الكتب املنزلة من هللا على األنبياء ، وتعملوا ي ا فيها ، ( َحَّتَّ تُِقيُموا الت َّْورَا

 . واإلميان ببعثته ، واالقتداء بشريعته ومما فيها األمر باتباع حممد 
 : اخلالق املدبر املالك .الرب   القرآن الكرمي ، وهذا اختيار ابن جرير .( َوَما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبِ ُكْم ) 
ُهْم َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك طُْغَياناً وَُكْفراً )   تقدم تفسريها .(  َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمن ْ
 أي : فال حتزن عليهم وال يَهيدنك ذلك منهم .(  اْلَكاِفرِينَ َفال تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم  )

 الفوائد :
 بيان أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء . -1
 أنه ال تتم إقامة التوراة واإلجنيل إال بإقامة القرآن . -2
 أن القرآن منزل . -3
 علو هللا تعاىل . -4
 ال طغيانا  .أن كثريا  من أهل الكتاب ال يزدادون بالقرآن إ -5
َصاِْلًا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالصَّاِبُؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر وَعِمَل ) 

 ( .( 69َْحَْزنُوَن )
---------- 

ة وأطاع فإن له جزاء احلسىن، وكذلك األمر إىل قيام الساعة كل من اتبع الرسول نبه تعاىل على أن من أحسن من األمم السالف
أال إن )  رتكونه وخيلفونه كما قال تعاىلالنيب األمي فله السعادة األبدية وال خوف عليهم فيما يستقبلونه وال هم حيزنون على ما ي

إن الذين قالوا ربنا هللا مث )  لمؤمنني عند االحتضار يف قولهلوكما تقول املالئكة  (هللا ال خوف عليهم وال هم حيزنونأولياء 
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 ( . استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون
آَمَن بِاّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلا  فـََلُهْم  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَي َمنْ كما قال تعاىل يف سورة البقرة ) 

 ( . َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِهِْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُونَ 
 ، ل وقبِ ل الكتب ، فمن تبع األنبياء فإن هللا تعاىل أرسل الرسل وأنز  هذه اآلية يعين قطعا  يف األمم اليت كانت قبل مبعث النيب

 سوى اإلسالم.فإن هللا ال يقبل من أحد  بعد مبعث النيب وأما ، هلم فإن هللا وعده بالرمحة واجلنةدعوِتهم واستجاب 
َر اإْلِْسالِم ِدينا  فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ كما قال )   ( . َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث مل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار(  )ال يسمع وقال النيب 

 رواه مسلم .
 ( َوقَاَلِت فقد جاءت اآليات القرآنية يف كفر اليهود والنصارى ، وكوهنم مشركني ال يقبل هللا منهم إميانا  وال عمال  قال تعاىل

ْبُل قَاتـََلُهُم اّللَُّ َأَنَّ قَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اّللَِّ َذِلَك قـَْوهُلُْم بِأَفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَـ اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اّللَِّ وَ 
 ( . يـُْؤَفُكونَ 

ْرمَيَ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َبيِن ِإْسرائيَل اْعُبُدوا اّللََّ َريبِه َورَبَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك لََقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن مَ وقال تعاىل )
 ( . بِاّللَِّ فـََقْد َحرََّم اّللَُّ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصارٍ 

 (  ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكنَي يف نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرم اْلرَبِيَّةِ  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواوقال تعاىل )
  ( اإلخبار عمن مضى ممن كان متمسكا   ... ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَي َمنْ ) فاملراد إذا  من اآلية 

 . بدين حقٍه من اليهود والنصارى والصابئني ، ومن املؤمنني بعد مبعث النيب 
 اآلية )الذين ...( لفظ عام لكل مؤمن من ملة حممد ومن غريها من امللل، فكأن ألفاظ اآلية حصر هبا كلهم  قال ابن عطية :

 ، وبينت الطوائف على اختالفها ، وهذا تأويل مجهور املفسرين .
 فتناولت هذه اآلية من كان من أهل هذه امللل األربع متمسكا  هبا قبل النسخ بغري تبديل . قيموقال ابن ال : 
 والصحيح أن هذا احلكم بني هذه الطوائف من حيث هم ، ال بالنسبة إىل اإلميان ي حمد ، فإن هذا إخبار  وقال السعدي :

 ، وأن هذا مضمون أحواهلم . عنهم قبل بعثة حممد 
 : ويستدل هلذا

ِإنَّ الَِّذيَن عن أهل دين كنت معهم ، فذكرت من صالِتم وعبادِتم فنزلت : )  ما جاء عن سلمان أنه قال ) سألت النيب 
 .. ( . آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنيَ 

ّللََّ َنَظَر ِإىَل أَْهِل اأَلْرِض َفَمَقتَـُهْم َعَربـَُهْم َوِإنَّ اقال يف حديثه عن قبل البعثة )  وحلديث ِعياض بن محار . أن رسول هللا 
 ب ( رواه مسلم .َوَعَجَمُهْم ِإالَّ بـََقايَا ِمْن أَْهِل اْلِكَتا

  َوَمْن  ).. ( منسوخة بقوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنيَ )وذهب بعض العلماء إىل أن هذه اآلية
َر اإْلِْسالِم ِدينا  فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف   ن ( ونسبه ابن اجلوزي جلماعة من املفسرين . اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِييـَْبَتِغ َغيـْ

 . أي آمنوا ي حمد (  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا) 
، وقيل : نسبة إىل يهود بة كقول موسى )إنا هدنا إليك( أي تبنا إليك: من التو  وهم اليهود ، مسوا بذلك ، قيل(  َوالَِّذيَن َهاُدوا)

 .د يعقوب ، وقيل : ألهنم يتهودون ، أي يتحركون عند القراءةأكرب أوال
 هم أتباع عيسى ، مسوا بذلك لتناصرهم فيما بينهم ، وقيل : مسوا بذلك ألهنم نزلوا أرضا  يقال هلا ناصرة .(  َوالنََّصاَرى) 
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قيل : هم ، وهذا قول جماهد ، و وس واليهود والنصارى ليس هلم دين: هم قوم بني اجملاختلف العلماء فيهم ، فقيل(  ابِِئنيَ َوالصَّ ) 
 ن الزبور ، وقيل : هم قوم يعبدون املالئكة .فرقة من أهل الكتاب يقرؤو 

  : هنم قوم ليسوا على دين اليهود وال النصارى وأظهر األقوال وهللا أعلم، قول جماهد ومتابعيه ووهب بن منبه: أقال ابن كثري
وال اجملوس وال املشركني، وإمنا هم باقون على فطرِتم وال دين مقرر هلم يتبعونه ويقتنونه، وهلذا كان املشركون ينبزون من أسلم 

وهللا هم دعوة نيب، مل تبلغ ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل األرض إذ ذلك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذينبالصابئ
 . أعلم

 اإلميان بوجوده واإلميان بربوبيته واإلميان بألوهيته واإلميان بأمسائه وصفاته .  اإلميان باهلل يتضمن( َمْن آَمَن بِاّللَِّ ) 
مل ما يكون يف القرب مما يكون بعد املوت ، فيش اإلميان باليوم اآلخر يتضمن اإلميان بكل ما أخرب به النيب ( َواْليَ ْوِم اآْلِخِر ) 

 بذلك ألنه ال يوم بعده . ، واجلزاء ، واجلنة والنار ، مسيوالبعث ، واحلشر ، والصراط  امللكني ، وعذاب القرب ونعيمه ، من سؤال
 . ( العمل الصاحل ما اجتمع فيه شرطان : اإلخالص هلل ، املتابعة للرسول  َوَعِمَل َصاِْلاً ) 

 الصاحل ، ألنه ليس كل عمل يقبل إال إذا كان صاحلا  .ودائما  يقرن هللا العمل ب
 ... ( .نـَْهاُر َوَبشِهِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَ قال تعاىل ) 
 ... ( .ْحِييَـنَُّه َحَياة  طَيِهَبة  فـََلنُ َمْن َعِمَل َصاحِلا  ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن وقال تعاىل )
 ( . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزال  وقال تعاىل )
 ( . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُودها  وقال تعاىل )
 ( . َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمنا  َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت فَُأولَِئَك هَلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَلىوقال تعاىل )

 ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات ، ألن هبا تصلح أحوال العبد ، وأمور دينه ودنياه ، وحياته الدنيوية  قال السعدي :
 فيكون بذلك من الصاحلني الذين يصلحون جملاورة الرمحن يف جنته . واألخروية ، ويزول هبا عنه فساد األحوال ،

 أي : فيما قِدموا عليه من أهوال يوم القيامة .( َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم ) 
  على ما خلهفوا وراءهم من الدنيا بعد معاينتهم جزيل الثواب( َواَل ُهْم َْحَْزنُوَن ) 

 الفوائد :
 وال حزن وله أجر كبري عند هللا. ، وأنه ال خوف عليهخر مع العمل الصاحل واليوم اآلفضل من آمن باهلل -1
 بيان عدل هللا . -2
 هللا باإلميان والعمل الصاحل . أن العربة عند -3
 وجوب اإلميان باليوم اآلخر . -4
 أن اإلميان باهلل والعمل الصاحل يطرد اخلوف والقلق . -5
 هــ ( . 1434/ رمضان /  25) اجلمعة :   واالضطراب واخلوف .أن عدم اإلميان باهلل وعدم العمل الصاحل سبب للقلق  -6
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ُفُسُهْم َفرِيًقا َكذَّبُوْا َوَفرِيًقا يَ ْقتُ ُلوَن َلَقْد َأَخْذنَا ِميثَاَق َبيِن ِإْسَرائِيَل َوَأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم ُرُساًل ُكلََّما َجاءُهْم َرُسوٌل  اَا اَل تَ ْهَوى أَن ْ ) 
(70) . ) 

 [ . 70ائدة : ] امل
---------- 

يقول تعاىل أنه أخذ العهود واملواثيق على بين إسرائيل ، على السمع والطاعة هلل ولرسوله ، ( َلَقْد َأَخْذنَا ِميثَاَق َبيِن ِإْسرائيَل )  
 ، وما خاهلم ردوه . فنقضوا تلك العهود واملواثيق ، واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع ، فما وافقهم منها قبلوه

ْم لَِئْن أََقْمُتُم َوَلَقْد َأَخَذ اّللَُّ ِميثَاَق َبيِن ِإْسَرآئِيَل َوبـََعثْـَنا ِمنُهُم اثـْيَنْ َعَشَر نَِقيب ا َوقَاَل اّللَُّ ِإينهِ َمَعكُ وقد بني هللا تعاىل هذا امليثاق ) 
ي ِمن زَّْرمُتُوُهْم َوأَقْـَرْضُتُم اّللََّ قـَْرض ا َحَسن ا أُلَكفِهَرنَّ َعنُكْم َسيِهَئاِتُكْم َوألُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت جَتْرِ الصَّالََة َوآتـَْيُتُم الزََّكاَة َوآَمنُتم ِبُرُسِلي َوعَ 

 ( . حَتِْتَها األَنـَْهاُر َفَمن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك ِمنُكْم فـََقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيلِ 
 أي : أرسلنا إليهم الرسل لريشدوهم ويبينوا هلم احلق .(  َوَأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم ُرُسالً ) 
 ويتعهدوهنم بالعظة والتذكري ويطلعوهنم على ما يأتون  وأويل شأن خطري ، يعرفوهنم ذلك ، : ذوي عدد كثري قال اآللوسي

 ويذرون يف دينهم.
أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل كما قال تعاىل يف سورة البقرة )(  بُوا َوَفرِيقًا يَ ْقتُ ُلونُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل  اَا ال تَ ْهَوى أَنْ ُفُسُهْم َفرِيقًا َكذَّ ) 

بـُْتْم َوَفرِيقا  تـَْقتُـُلونَ   ( . ي َا ال تـَْهَوى أَنـُْفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُُّتْ فـََفرِيقا  َكذَّ
 ( فكان ممن كذبوه عيسى وحممد عليهما السالم . بُواَفرِيقا  َكذَّ وال يالئمها . ) م فسهي ا ال يوافق أن أي : كلما جاءهم نيب 

 ( وكان من قتلوه حييي وزكريا عليهما السالم . َوَفرِيقا  يـَْقتُـُلون )
بـُْتْم َوَفرِيقكما قال تعاىل يف سورة البقرة )  ( . ا  تـَْقتُـُلونَ أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ي َا ال تـَْهَوى أَنـُْفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُُّتْ فـََفرِيقا  َكذَّ

 واملراد به ما متيل إليه أنفسهم من االَنالع عن القيود  مضارع هوى بكسر الواو إذا أحب : و ) ِتوى (  قال ابن عاشور
 الشرعية واالنغماس يف أنواع امللذات والتصميم على العقائد الضالة .

 سالة .واستبعادا  للر  عن إجابته ، احتقارا  للرسل( اْسَتْكبَ ْرمُتْ )  
 واالستكبار : االتصاف بالكرب وهو هنا الرتفع عن اتباع الرسل وإعجاب املتكربين بأنفسهم واعتقاد أهنم :  قال ابن عاشور

 أعلى من أن يطيعوا الرسل ويكونوا أتباعا  هلم .
 : وفريقا  يقتلونه ، وما ذاك إال  كانت بنو إسرائيل تعامل األنبياء عليهم السالم أسوأ املعاملة ، ففريقا  يكذبونه  قال ابن كثري ،

ألهنم كانوا يأتوهنم باألمور املخالفة ألهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة اليت قد تصرفوا يف خمالفتها ، فلهذا كان يشق 
 ذلك عليهم ، فيكذبوهنم ، وري ا قتلوا بعضهم .

  ( بـُْتْم َوفَ وقال : قال الزخمشري يف قوله ( وإمنا مل يقل : وفريقا  قتلتم ، ألنه أراد بذلك وصفهم يف  رِيقا  تـَْقتُـُلونَ فـََفرِيقا  َكذَّ
يف مرض موته : ما زالت أكلة خيرب تعاودين ،  بالسم والسحر ، وقد قال  املستقبل أيضا  ، ألهنم حاولوا قتل النيب 

 فهذا أوان انقطاع أهبري .
 : بـُْتْم َوَفرِيق ا تـَْقتُـُلوَن (َرُسوٌل ي َا ال تـَْهَوى أَنـُْفُسُكُم  أََفُكلََّما َجاءَُكمْ قوله تعاىل ) قال الرازي فهو هناية الذم  استكربُّت فـََفرِيق ا َكذَّ

هلم ، ألن اليهود من بين إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول خبالف ما يهوون كذبوه ، وإن ِتيأ هلم قتله قتلوه ، وإمنا كانوا كذلك 
يا وطلبهم لذاِتا والرتؤس على عامتهم وأخذ أمواهلم بغري حق ، وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك فيكذبوهنم إلرادِتم الرفعة يف الدن

ألجل ذلك ويومهون عوامهم كوهنم كاذبني وحيتجون يف ذلك بالتحريف وسوء التأويل ، ومنهم من كان يستكرب على األنبياء 
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 استكبار إبليس على آدم .
 : أفُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ي َا ال تـَْهَوى أَنـُْفُسُهْم َفرِيقا  َكذَّبُوا َوَفرِيقا  يـَْقتُـُلوَن ( وقد جاء يف آيات  قوله تعاىل ) قال الشنقيطي

ِعَباِدنَا ِلَمتُـَنا لِ أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله ) َكَتَب اّللَُّ أَلَْغِلنَبَّ أَنَا َوُرُسِلي ( ، وكقوله ) َوَلَقْد َسبَـَقْت كَ 
رَبـمُهْم لَنُـْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنَي َولَُنْسِكنَـنَُّكُم اْلُمْرَسِلنَي ِإنَـُّهْم هَلُُم اْلَمْنُصوُروَن َوِإنَّ ُجْنَدنَا هَلُُم اْلَغالُِبون ( ، وقوله تعاىل ) فََأْوَحى ِإلَْيِهْم 

لدنيا أيضا كما يف هذه اآلية األخرية وكما يف قوله ) ِإنَّا لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا اأَلْرَض ِمْن بـَْعِدِهْم (  وبنيه تعاىل أن هذا النصر يف دار ا
نـَْيا ( اآلية.  َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدم

والذي يظهر يف اجلواب عن هذا أن الرسل قسمان : قسم أمروا بالقتال يف سبيل هللا ، وقسم أمروا بالصرب والكف عن الناس، 
وا بالقتال وعدهم هللا بالنصر والغلبة يف اآليات املذكورة ، والذين أمروا بالكف والصرب هم الذين قتلوا ليزيد هللا رفع فالذين أمر 

 درجاِتم العلية بقتلهم مظلومني ، وهذا اجلمع مفهوم من اآليات ألن النصر والغلبة فيه الداللة بااللتزام على جهاد ومقاتلة.
 الفوائد :

 امليثاق على بين اسرائيل .أن هللا أخذ  -1
 أن هللا أقام احلجة على بين إسرائيل بإرسال الرسل . -2
 كثرة أنبياء بين إسرائيل .  -3
 ائيل العهد .نقض بين إسر  -4
 التحذير مما فعلت بنو إسرائيل من تكذيب الرسل والعدوان . -5
 احلذر من اهلوى . -6
 
َنٌة فَ عَ )   ُهْم َواّللَُّ َبِصرٌي  اَا يَ ْعَمُلوَن ) ُموْا َوَصمُّواَوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفت ْ  ( . (71ْثَّ تَاَب اّللَُّ َعَلْيِهْم ْثَّ َعُموْا َوَصمُّوْا َكِثرٌي مِ ن ْ

 [ . 71] املائدة : 
----------- 

َنٌة )  األنبياء وتكذيب الرسل اغرتارا  بإمهال هللا  أي : وظن بنوا إسرائيل أن ال يصيبهم بالء وعذاب بقتل( َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفت ْ
 هلم .
 : َنٌة ( وحسبوا أَ  ) قال الشنقيطي ظنوا أال يصيبهم بالء وعذاب من هللا ، بسبب ُكفرهم ، وقتلهم األنبياء ، الَّ َتُكوَن ِفتـْ

 ه .لزعمهم الباطل ، أهنم أبناء هللا ، وأحباؤ 
 . وال يهتدون إليهن احلق ، وصموا فال يسمعون حقا  ، فعموا عأي : متادوا يف الغي (  فَ َعُموا َوَصمُّوا) 
 قال القرطيب : يف الكالم إضمار ، أي : أوقعت هبم الفتنة فتابوا فتاب هللا عليهم .(  ْثَّ تَاَب اّللَُّ َعَلْيِهمْ  )
ُهْم )    له .أي : عمي كثري منهم وصمَّ بعد تبني احلق ( ْثَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثرٌي ِمن ْ

 ِتديد هلم على اجملازاة بأعماهلم ، فاهلل بصري بالذي يعملونه من ظاهر وباطن ، وخري وشر . (  َواّللَُّ َبِصرٌي  اَا يَ ْعَمُلونَ ) 
  وبصري ا وز أن يكون من اإلبصار بالعني ، وا وز أن يكون من اإلبصار بالعلم 
  حتذير ووعيد ملن خالف أمره وعصاه .ويف ها تنبيه وترغيب بتقـوى هللا ، ووعد ملن اتقاه ، و 

 الفوائد :
 التحذير من األمن من مكر هللا تعاىل . -1
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 رأفة هللا بعباده حيث يتوب على من تاب . -2
 بيان عموم علم هللا تعاىل . -3
 
يَا َبيِن ِإْسَرائِيَل اْعُبُدوْا اّللََّ َريبِ  َورَبَُّكْم ِإنَُّه َمن ُيْشِرْك بِاّللَِّ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ اّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ َوقَاَل اْلَمِسيُح ) 

 ( .( 72فَ َقْد َحرََّم اّللَُّ َعَليِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر )
 [ . 72] املائدة : 

---------- 
ه ، فرد هذا قول اليعقوبية فرده هللا عليهم ذلك حبجة قاطعة مما يقرهون ب ( قَاُلوا ِإنَّ اّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيََ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن )  

 هللا عليهم :
 فكيف يدعو نفسه أم كيف أي إذا كان املسيح يقول : يا رب ويا هللا (َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َبيِن ِإْسرائيَل اْعُبُدوا اّللََّ َريبِ  َورَبَُّكْم )  

 يسأهلا؟ هذا حمال.
 بشبهة أنه خرج من أم بال أب ، وخالف  ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ (ِإنَّ اّللََّ   تعاىل عن كفر النصارى بقوهلم ): خيرب قال السعدي

وا يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْعُبدُ  وقال هلم )  ذهبم يف هذه الدعوى ،املعهود من اخللقة اإلهلية ، واحلال أنه عليه الصالة والسالم قد ك
 فأثبت لنفسه العبودية التامة ، ولربه الربوبية الشاملة لكل خملوق. اّللََّ َريبِه َورَبَُّكْم (

 طلق على معنيني : احدمها : فعل العابد : وهي ي عىن التذلل هلل تعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه .فالعبادة ت -
املتعبد به ) بالنسبة ألفعال العباد ( وهي : اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة وتطلق على 

 القلبية واجلوارحية .
 : ُمباحث العباد 
 وجوب عبادة هللا عز وجل ، وقد جاءت النصوص اآلمرة بذلك : -

 ( . ِه َشْيئا  َواْعُبُدوا اّللََّ َوال ُتْشرُِكوا بِ قال تعاىل )
َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ وقال تعاىل )  ( . يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْـَعُلوا اخْلَيـْ
 ( . فَاْسُجُدوا ّلِلَِّ َواْعُبُدواوقال تعاىل )

 ( . يَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانا  َوَقَضى رَبمَك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ إِ وقال تعاىل ) 
 ( . َبِل اّللََّ فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِينَ وقال تعاىل )
 ( . فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيتِ وقال تعاىل )

 ( . َواْعُبْد رَبََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ وأمر تعاىل بعبادته حىت املوت فقال تعاىل ) -
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ ل الناس ما خلقوا إال لعبادة هللا تعاىل كما قال تعاىل )ب -  ( . َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
 وأمر هللا هبا مجيع رسله : -

 ( ، وكذلك قال هود ، وصاحل ، وشعيب ، وغريهم .اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُكْم ِمْن إِلٍَه كما قال نوح لقومه )
 هللا أنه أرسل يف كل أمة رسوال  هلذا الغرض .وأخرب  -

 ( . َوَلَقْد بـََعثْـَنا يِف ُكلِه أُمٍَّة َرُسوال  أَِن اْعُبُدوا اّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ قال تعاىل )
 ووصف مالئكته بذلك . -
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 ( . ربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوال َيْسَتْحِسُرونَ َولَُه َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتكْ فقال تعاىل )
 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له : -

ُهُم َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونا  َوِإَذا َخاطَبَـ ( وقال تعاىل )َعْينا  َيْشَرُب هِبَا ِعَباُد اّللَِّ يـَُفجِهُرونـََها تـَْفِجريا  فقال تعاىل )
 ( .اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلما  

 وقد نعت هللا نبيه بالعبودية يف أكمل أحواله : -
 ( . ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيال  فقال يف اإلسراء )
 ( .فََأْوَحى ِإىَل َعْبِدِه َما أَْوَحى وقال يف اإلحياء )
 ( .اّللَِّ يَْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبدا   َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبدُ وقال يف الدعوة )

 ( .   َوِإن ُكنُتْم يف رَْيٍب ممِهَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوْا ِبُسورٍَة مِهن مِهْثِلهِ وقال يف التحدي )
واخلاص : جعل شيء من عبادة هللا ق هللا لغريه ، : جعل شيء من حقو  الشرك معناه العام( والشرك : ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك بِاّللَِّ )  

 لغريه . ) الشرك املتعلق بالعبادة وهو املشهور شرعا  ( .
وذلك ألنه سوى اخللق ، هذه أول عقوبات املشرك ، أنه حيرم دخول اجلنة مطلقا  (  فَ َقْد َحرََّم اّللَُّ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ ) 

 لغري من هي له ، فاستحق أن خيلد يف النار. -وهو العبادة اخلالصة  -ما خلقه هللا له  باخلالق ، وصرف
َنا ِمَن اْلَماِء أَْو ممَّا َرزََقُكُم اّللَُّ قَاُلو كما قال تعاىل )  ا ِإنَّ اّللََّ َحرََّمُهَما َعَلىَونَاَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اجْلَنَِّة أَْن أَِفيُضوا َعَليـْ

 ( . اْلَكاِفرِينَ 
 ( . ِإنَّ اّللََّ ال يـَْغِفُر أَْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ وقال تعاىل )

 رواه البخاري .قال: )من مات وهو يدعو من دون هللا ندا  دخل النار(  أن رسول هللا  وعن ابن مسعود 
 : )من لقي هللا ال يشرك به شيئا  دخل اجلنة، ومن لقيه يشرك به شيئا  دخل النار(.قال ، أن رسول هللا وملسلم عن جابر  

 أي : املشركني باهلل تعاىل .( َوَما ِللظَّاِلِمنَي ) 
 أي : ماله من ناصر وال معني وال منقذ مما هو فيه .(  ِمْن أَْنَصارٍ ) 
 : خطر الشرك 

 املشرك حرام عليه اجلنة . أواًل :
 ( . َصارٍ ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاّللَِّ فـََقْد َحرََّم اّللَُّ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنْ قال تعاىل ) 

 رواه البخاري .)من مات وهو يدعو من دون هللا ندا  دخل النار(  قال أن رسول هللا  عن ابن مسعود 
 )من لقي هللا ال يشرك به شيئا  دخل اجلنة، ومن لقيه يشرك به شيئا  دخل النار(. قال هللا  ، أن رسولوملسلم عن جابر  

 الشرط سبب حلبوط العمل . ثانياً :
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ قال تعاىل )   ( . َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعنـْ

 .( ْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن مِ وقال تعاىل ) 
 هو أعظم الظلم . ثالثاً :

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  ) قال تعاىل  ( . ِإنَّ الشِه
مستحقها وذلك أعظم  وصرفها لغري، والظلم وضع الشيء يف غري موضعه ، فمن عبد غري هللا فقد وضع العبادة يف غري موضعها 

 الظلم .
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 الظلم ينقسم إىل ثالثة أقسام :ألن 
 وهو أعظم الظلم وأشده . الشرك . األول :

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  كما قال تعاىل )  ( . ِإنَّ الشِه
َفُعَك َوال َيُضرمَك فَِإْن فـََعْلَت فَِإنََّك وقال تعاىل )   أي : من املشركني . ِإذا  ِمَن الظَّاِلِمنَي( َوال َتدُْع ِمْن ُدوِن اّللَِّ َما ال يـَنـْ

 فإن املشرك جعل املخلوق يف منزلة اخلالق ، فعبده وتأهله ، فوضع األشياء يف غري موضعها ، وأكثر ما ذكر  قال ابن رجب :
 ( . اِلُمونَ َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّ  يف القرآن من وعيد الظاملني ، إمنا أريد به املشركون كما قال هللا تعاىل )

 ظلم العبد نفسه باملعاصي . والثاين :
ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنْـ : )كما قال تعاىل  ُهْم ظَامِلٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ رَاِت بِِإْذِن مُثَّ أَْورَثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ ُهْم َساِبٌق بِاخْلَيـْ

 (.اّللَِّ 
 بد لغريه .ظلم الع والثالث :

 : إين حرمت الظلم وجعلته بينكم حمرما  فال تظاملوا ( رواه مسلم .تعاىل كما يف احلديث ) قال هللا   
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف  يف خطبته يف حجة الوداع ) وقال 

 بلدكم هذا( متفق عليه .
 ) الظلم ظلمات يوم القيامة ( متفق عليه . ال وعن ابن عمر . قال : ق

 هو أعظم الذنوب . رابعاً :
 قال ) أن جتعل هلل ندا  وهو خلقك ( متفق عليه . -ملا سئل أي الذنب أعظم ؟  - قال 

 فالشرك أعظم الذنوب ، وإمنا كان كذلك : -

 ألن مضمونه تنقيص رب العاملني ، وصرف خالص حقه لغريه . أواًل :
 وألن الشرك تشبيه للمخلوق باخلالق تعاىل يف خصائص اإلهلية من ملك الضر والنفع ، والعطاء واملنع . ياً :وثان

 ال يغفر هللا لصاحبه إذا مات من غري توبة . خامساً :
 ( . ُيْشرِْك بِاّللَِّ فـََقِد افْـتَـَرى ِإمْثا  َعِظيما   ِإنَّ اّللََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمنْ قال تعاىل ) 

 هو أكرب الكبائر . سادساً :
قَاَل  يٌّ أَ . قَاَل قـُْلُت مُثَّ ( َأْن جَتَْعَل ّلِلَِّ نِدًّا َوُهَو َخَلَقَك  )الذَّْنِب أَْعَظُم ِعْنَد اّللَِّ قَاَل  يم أَ  َسأَْلُت َرُسوَل اّللَِّ ) َعْن َعْبِد اّللَِّ قَاَل 

 ( متفق عليه .َحِليَلَة َجارَِك  مُثَّ أَْن تـُزَاينَ  )قَاَل  يٌّ . قَاَل قـُْلُت مُثَّ أَ  (مُثَّ أَْن تـَْقُتَل َوَلَدَك خَمَاَفَة أَْن َيْطَعَم َمَعَك  )
اإِلْشرَاُك بِاّللَِّ َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َوَشَهاَدُة  -َثالَثا   -اْلَكَبائِِر  َأاَل أُنـَبِهُئُكْم بَِأْكرَبِ » فـََقاَل  ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اّللَِّ ) قَاَل وعن أيب بكرة 

 ( متفق عليه .ىتَّ قـُْلَنا لَْيَتُه َسَكَت ُمتَِّكئا  َفَجَلَس َفَمازَاَل ُيَكرهُِرَها حَ  وََكاَن َرُسوُل اّللَِّ « . الزموِر أَْو قـَْوُل الزموِر 
ْرُك بِاّللَِّ َوُعُقوُق اْلَوالَِدْيِن َوقـَْتلُ  ) اْلَكَبائِِر قَالَ  يف   نَّيبهِ ْن أََنٍس َعِن الوعَ   ( رواه البخاري .النـَّْفِس َوقـَْوُل الزموِر  الشِه

 وقد أثىن هللا على األنبياء بتوحيدهم وسالمتهم من الشرك .
 .( يفا  وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ )ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمَّة  قَانِتا  ّلِلَِّ َحنِ قال تعاىل 

 ن ( .والذين هم برهبم ال يشركو وقال تعاىل ) 
 الفوائد :

 كفر من قال إن هللا هو املسيح .  -1
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 أنه ال كفر إال بعد إقامة احلجة .-2
 عبودية وتذلل األنبياء لرهبم . -3
 وجوب عبادة هللا تعاىل . -4
 هــــ ( .1434/ رمضان /  25) السبت :    أن الشرك موجب للخلود يف النار . -5

 
ُهْم لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ اّللََّ ثَاِلُث َثالَثٍَة َوَما ِمْن ِإلٍَه ِإالَّ ِإلٌَه َواِحٌد َوِإن ملَّْ يَنتَ هُ )   وْا َعمَّا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ْ

 ( . (74َفاَل يَ ُتوبُوَن ِإىَل اّللَِّ َوَيْستَ ْغِفُرونَُه َواّللَُّ َغُفوٌر رَِّحيٌم )( أَ 73َعَذاٌب أَلِيٌم )
 [ . 74 -73] املائدة : 

------------ 
ذلك قوله  لذي يؤكدوهو أهنم أرادوا بذلك أن هللا ومرمي وعيسى آهلة ثالثة ، وا،  ( َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اّللََّ ثَاِلُث َثالثَةٍ ) 

ثة آهلة ، أو واحد من ثالثة أي أحد ثال ن ُدوِن هللا ( فقوله )ثالث ثالثة(إهلني مِ  يَ َوأُمه  أأنت قُلَت لِلنَّاِس اختذوينتعاىل للمسيح )
 آهلة .
 أحد ثالثة.: أي ( لََّقْد َكَفَر الذين قالوا ِإنَّ هللا ثَاِلُث َثالَثٍَة ) قوله تعاىل : قال القرطيب 
   قال السمدِهي وغريه: نزلت يف جعلهم املسيح وأمه إهلني مع هللا، فجعلوا هللا  ثالث ثالثة هبذا االعتبار، قال :  كثريقال ابن

ُذوين َوأُمِهَي ِإهَلنَْيِ )  السدي: وهي كقوله تعاىل يف آخر السورة ِمْن ُدوِن  َوِإْذ قَاَل اّللَُّ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
 وهذا القول هو األظهر، وهللا أعلم.( ، اّللَِّ قَاَل ُسْبَحاَنَك 

 : وهذا أكرب دليل على قلة عقول النصارى ، كيف قبلوا هذه املقالة الشنعاء ، والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه  قال السعدي
  م .عليهم وعلى أشباهه ادا  ر -عليهم اخلالق باملخلوقني ؟! كيف خفي عليهم رب العاملني؟! قال تعاىل 

متصف ،  وسائر املوجوداتأي: ليس متعددا، بل هو وحده ال شريك له، إله مجيع الكائنات  (َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ ِإَلٌه َواِحٌد )  
ه؟" تعاىل بكل صفة كمال ، منزه عن كل نقص ، منفرد باخللق والتدبري ، ما باخللق من نعمة إال منه. فكيف ا عل معه إله غري 

 ا  .كبري    عما يقول الظاملون علوا  هللا
 ( . َوِإهَلُُكْم ِإلٌَه َواِحٌد الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّمْحَُن الرَِّحيمُ  قال تعاىل )

َا اّللَُّ إِ وقال تعاىل )  َلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد لَُّه َما يف السََّماَوات َفآِمُنوْا بِاّللَِّ َوُرُسِلِه َواَل تـَُقوُلوْا َثالَثٌَة انتَـُهوْا َخيـْر ا لَُّكْم ِإمنَّ
 ( . َوَما يف اأَلْرِض وََكَفى بِاّللَِّ وَِكيال  

َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوِإنَّيِن بَرِيٌء ممِهَّا ُتْشرُِكونَ وقال تعاىل )   ( . ُقْل ِإمنَّ
َا ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َولَِيذَّكََّر أُْوُلوْا األَْلَباِب َهَذا َباَلٌغ لهِلنَّاِس وَ وقال تعاىل )   ( .لُِينَذُروْا ِبِه َولِيَـْعَلُموْا أمنَّ
 ( . ِإهَلُُكْم إِلٌَه َواِحدٌ وقال تعاىل ) 
َا ُهَو إِلٌه َواِحٌد فَإيَّاَي فَارْ وقال تعاىل )   ( . َهُبونِ َوقَاَل اّللَُّ الَ تـَتَِّخُذوْا ِإهلنَْيِ اثـْنَـنْيِ ِإمنَّ
َا ِإهَلُُكْم إِلٌَه َواِحٌد َفَمن َكاَن يـَْرُجو لَِقاء رَبهِِه فَـ وقال تعاىل )  َا أَنَا َبَشٌر مِهثْـُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ أمنَّ ْليَـْعَمْل َعَمال  َصاحلِ ا َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة ُقْل ِإمنَّ

ا  ( . رَبِهِه َأَحد 
ِر اْلُمْخِبِتنَي  فَِإهَلُُكْم ِإلَهٌ وقال تعاىل )   ( .َواِحٌد فـََلُه َأْسِلُموا َوَبشِه

 أي : من هذا االفرتاء والكذب .( َوِإْن مَلْ يَ ْنتَ ُهوا َعمَّا يَ ُقوُلوَن ) 
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ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ )   . والنكال األغاللأي : يف اآلخرة من (  لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ
لفظه لفظ االستفهام واملراد به األمر فكأنه قال : توبوا إىل هللا ، وكذلك كل ما يشبه هذا ( ّللَِّ َوَيْستَ ْغِفُرونَُه َأَفال يَ ُتوبُوَن ِإىَل ا )

 ا .اصربو يف القرآن ، مثل قوله : ) أتصربون ( يعين : 
 التوبة : الرجوع إىل هللا من معصيته إىل طاعته .

 واملغفرة : سرت الذنب والتجاوز عنه .
 وهذا من كرمه تعاىل وجوده ولطفه ورمحته خبلقه، مع هذا الذنب العظيم وهذا االفرتاء والكذب واإلفك، كثري :   قال ابن

 ه .غفرة، فكل من تاب إليه تاب علييدعوهم إىل التوبة وامل
 . يغفر ذنوب التائبني ، ولو بلغت عنان السماء (اّللَُّ َغُفوٌر ) و  

 ول توبة التائبني مهما بلغت ومهما وصلت .بعباده ، ومن رمحته قب(  رَِحيمٌ ) 
 الفوائد :

 أن من قال بتعدد اآلهلة فهو كافر . -1
 إثبات وحدانية هللا تعاىل .-2
 فتح باب التوبة لكل من أساء وظلم . -3
 جود هللا وكرمه . -4
 
ُ َْلُُم اآليَاِت ْثَّ  مَّا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلِه الرُُّسلُ )   يَقٌة َكانَا يَْأُكاَلِن الطََّعاَم انُظْر َكْي ٍَ نُ بَ نيِ  َوُأمُُّه ِصدِ 

 ( . (75انُظْر َأَّنَّ يُ ْؤَفُكوَن )
 [ . 75] املائدة : 

--------- 
ىل عن حقيقة أمر املسيح وأنه رسول بشر كالرسل أخرب تعا (مَّا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلِه الرُُّسُل ) 

 . معناه مضت (خلت  ) املتقدمة قبله ، و
ِإْن ُهَو ِإال َعْبٌد )  أي: له َسويَّة أمثاله من سائر املرسلني املتقدمني عليه، وأنه عبد من عباد هللا ورسول من رسله الكرام، كما قال 

 ل ( .لَِبيِن ِإْسرَائِياُه َمَثال أَنـَْعْمَنا َعَلْيِه َوَجَعْلنَ 
 : أي ما هو إال رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله جاء بآيات من هللا كما أتوا بأمثاهلا ، فإن كان هللا  قال الرازي

على يد موسى ، وإن كان خلقه  أبرأ األكمه واألبرص وأحيا املوتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى وفلق البحر
 ى .كر فقد خلق آدم من غري ذكر وال أنثمن غري ذ 

يَقةٌ )   .أي: مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى مقاماِتا (  َوُأمُُّه ِصدِ 
 : ا صدهيقة نفُي أن يكون هلا وصف أعلى من ذلك ، وهو وصف اإلهليهة ، ألنه املقام  قال ابن عاشور والقصد من وصفها بأهنه

 .ثالثة إلبطال قول الهذين قالوا إنه هللا ثالث 
 : فجعل غاية مرمي الصديقية ، كما جعل غاية املسيح الرسالة . قال ابن تيمية 

 أهنا صدقت بآيات رهبا وبكل ما أخرب عنه ولدها. أوال  :
 ( . َوَصدََّقْت بكلمات رَبَـَّها وَُكُتِبهِ )قال تعاىل يف صفتها 
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َها ُروَحَنا فـََتمَ )أنه تعاىل قال  ثانيا    .فلما كلمها جربيل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة  (  ثََّل هَلَا َبَشرا  َسوِيها  فََأْرَسْلَنا ِإلَيـْ
وثالثها : أن املراد بكوهنا صديقة غاية بعدها عن املعاصي وشدة جدها واجتهادها يف إقامة مراسم العبودية ، فإن الكامل يف  

 ( . نـَْعَم هللا َعَلْيِهم مهَن النبيني والصديقنيفَُأْولَِئَك َمَع الذين أَ )هذه الصفة يسمى صديقا  قال تعاىل 
 : وإمنا قيل هلا صدهيقة لكثرة تصديقها بآيات رهبا وتصديقها ولدها فيما أخربها به  قال القرطيب. 

فدل على أهنا ليست بنبية، كما زعمه ابن حزم وغريه ممن ذهب إىل نبوة سارة أم إسحاق، ونبوة أم موسى، ونبوة أم عيسى 
َنا ِإىَل أُمِه ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه )  ال منهم خبطاب املالئكة لسارة ومرمي، وبقولهاستدال   ( .َوأَْوَحيـْ

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإال رَِجاال )  وهذا معىن النبوة، والذي عليه اجلمهور أن هللا مل يبعث نبي ا إال من الرجال، قال هللا تعاىل : قالوا
 وقد حكى الشيخ أبو احلسن األشعري، رمحه هللا، اإلمجاع على ذلك. ى (ْيِهْم ِمْن أَْهِل اْلُقرَ نُوِحي  ِإلَ 

أي: حيتاجان إىل التغذية به، وإىل خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإهلني كما زعمت   (َكانَا يَْأُكاَلِن الطََّعاَم ) 
 تتابعة  إىل يوم القيامة.فرق النصارى اجلهلة، عليهم لعائن هللا امل

 قال تعاىل ) وهو يطِعم وال يُطعم ( .
 : ألن ذلك من أظهر األدلة على أهنما خملوقان مربوبان ، إذ اخلالق أحد صمد ال يأكل وال يشرب . قال ابن تيمية 
 : واعلم أن املقصود من ذلك : االستدالل على فساد قول النصارى ، وبيانه من وجوه : قال الرازي 
 .ن كان كذلك كان خملوقا  ال إهلا األول : أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن مل يكن ، وكل م 
والثاين : أهنما كانا حمتاجني ، ألهنما كانا حمتاجني إىل الطعام أشد احلاجة ، واإلله هو الذي يكون غنيا  عن مجيع األشياء ،  

 فكيف يعقل أن يكون إهلا.
 : تنبيه على نقص البشرية على حال من االحتياج إىل الغذاء تنتفي  (كانا يأكالن الطعام ) اىل وقوله تع قال ابن عطية

معها األلوهية ، وذكر مكي واملهدي وغريمها أهنا عبارة عن االحتياج إىل الغائط وهذا قول بشع وال ضرورة تدفع إليه حىت 
ذي وال حمالة أن الناظر إذا تأمل بذهنه لواحق التغذي وجد يقصد هذا املعىن بالذكر وإمنا هي عبارة عن االحتياج إىل التغ

 . ذلك وغريه
 : وباجلملة فإن فساد قول النصارى أظهر من أن حيتاج إىل إقامة دليل عليه. وقال اخلازن 
  يَقٌة َكانَا يَْأُكاَلِن الطعام ) قوله تعاىل  : يالشنقيطقال سى وأمه كانا يأكالن ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن عي( َوأُممُه ِصدِه

َلَك ِمَن املرسلني ِإالَّ ِإنَـُّهْم لََيْأُكُلوَن ) الطعام ، وذكر يف مواضع أخر ، أن مجيع الرسل كانوا كذلك. كقوله  َوَمآ أَْرَسْلَنا قـَبـْ
 . (الطعام 

 ( .َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسدا  الَّ يَْأُكُلوَن الطعام ) وقوله 
 ( .ا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطعام َوقَالُوْا ماِل هذَ  )وقوله 

ُ َْلُُم اآليَاِت )   ا .أي: نوضحها ونظهره (انُظْر َكْي ٍَ نُ بَ نيِ 
أي: مث انظر بعد هذا البيان والوضوح واجلالء أين يذهبون؟ وبأيه قول يتمسكون؟ وإىل أيه مذهب من ( ْثَّ انُظْر َأَّنَّ يُ ْؤَفُكوَن ) 

 . الضالل يذهبون؟
 الفوائد :

 ثبات رسالة عيسى .إ-1
 أن اإلنسان ينسب إىل أمه إن مل يكن له أب . -2
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 أن الرسل ميوتون . -3
 أن الرسل ال يصلح أن يكونون آهلة . -4
 أن اإلله احلق ال حيتاج إىل طعام . -5
 احلث على النظر واالعتبار . -6
 
 ( . (76ا َواَل نَ ْفًعا َواّللَُّ ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم )ُقْل أَتَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اّللَِّ َما اَل مَيِْلُك َلُكْم َضر  ) 

 [ . 76] املائدة : 
--------- 

 (ُقْل  )يقول تعاىل منكر ا على من عبد غريه من األصنام واألنداد واألوثان، ومبين ا له أهنا ال تستحق شيئ ا من اإلهلية: ( ُقْل ) 
 سائر فرق بين آدم، ودخل يف ذلك النصارى وغريهم: أي: يا حممد هلؤالء العابدين غري هللا من

 .أي: ال يقدر على إيصال ضرر إليكم، وال إا اد نفع ( أَتَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ َما ال مَيِْلُك َلُكْم َضر ا َوال نَ ْفًعا ) 
 .جلميع األصوات ، باختالف اللغات ، على تفنن احلاجات ( َواّللَُّ ُهَو السَِّميُع ) 
 بالظواهر والبواطن ، والغيب والشهادة ، واألمور املاضية واملستقبلة . (اْلَعِليُم ) 

 الفوائد :
 اإلنكار على عابدي األوثان . -1
 أن األصنام ال متلك نفعا  وال ضرا  .-2
 أن الضرر والنفع من هللا . -3
 إثبات هذين االمسني : السميع والعليم . -4
 
َر اْْلَقِ  َواَل تَ تَِّبُعوْا َأْهَواء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوْا ِمن قَ ْبُل َوَأَضلُّوْا  ُقْل يَا َأْهَل الْ )   َكِثريًا َوَضلُّوْا َعن َسَواء ِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا ِِ ِديِنُكْم َغي ْ

 ( . (77السَِّبيِل )
 [ . 77] املائدة : 

---------- 
َر اْْلَقِ  ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا ِِ ِدي)  أي: ال جتاوزوا احلد يف اتباع احلق، وال ُتْطروا من أمرُّت بتعظيمه فتبالغوا ( ِنُكْم َغي ْ

فيه، حىت خترجوه عن َحيهز النبوة إىل مقام اإلهلية، كما صنعتم يف املسيح، وهو نيب من األنبياء، فجعلتموه إهل ا من دون هللا، وما 
 ا  .ذين هم سلفكم ممن ضل قدمي، الذاك إال القتدائكم بشيوخ الضالل

 الغلو : جماوزة احلد . -
 النصارى قالوا : املسيح ابن هللا ، واليهود يقولون : إن عزيرا  ابن هللا . -
  : أي ال تتجاوزوا احلد ، وهو هني للنصارى عن رفع عيسى عن رتبة الرسالة إىل ما تقوَّلوا يف حقه من قال أبو السعود

عن رتبته العلية إىل ما تقوَّلوا عليه من الكلمة الشنعاء ، وقيل : هو خاص بالنصارى   وضعهم له  العظيمة ، ولليهود عن
 .كما يف سورة النساء فذَكَرهم بعنوان أهلية الكتاب لتذكري أن اإلجنيل أيضا  ينهاهم عن الغلو 

 من الغلو . وقد حذر النيب 
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 ( . بلكم الغلو، فإمنا أهلك من ق ) إياكم والغلو يف الدين قال 
والذين من قبِلنا هم اليهود والنصارى ، وغلوهم كان يف األنبياء والصاحلني كما تقدم ،  فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو(يف قوله )

 وهالكهم كان يف كفرِهم وتركِهم دين التوحيد .
 ) هلك املتنطعون ( ثالثا  . رواه مسلم . وقال 

 باب ما جاء أن سبَب كفِر بين آدم وتركِهم ديَنهم هو الغلو يف الصاحلني .: قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب
ملاذا : ألن الصاحل له قدر عند هللا وعند الناس ، ومن الناس من يبالغ يف حقه ، ويعظم قدره حىت خيرَجه عما أمرت به الشريعة 

 فيقع العبد يف الشرك بعيادِتم من دون هللا .
  خطر الغلو 

 تنزيل للمغلي فيه فوق منزلته .أنه أوالً : 
 أنه يؤدي إىل عبادة هذا املغلو فيه . ثانياً :

 أنه يصد عن تعظيم هللا سبحانه وتعاىل .ثالثاً : 
 : أنواع الغلو 

 النوع األول : االعتقادي :
 واملراد به ما كان متعلقا  بباب العقائد ، فهو حمصور يف اجلانب االعتقادي .

 ها : الغلو يف األئمة وادعاء العصمة هلم ، أو الغلو يف الرباءة من اجملتمع العاصي وتكفري أفراده واعتزاهلم .منوأمثلة هذا كثرُي : 
اعات والغلو االعتقادي أشد خطرا  وأعظم ضررا  من الغلو العملي ، إذ الغلو االعتقادي هو املؤدي إىل االنشقاقات ، وهو املظهر للفرق واجلم

 ستقيم .اخلارجة عن الصراط امل
 النوع الثاين : الغلو العملي :

 واملراد به ما كان متعلقا  بباب العمليات ، فهو حمصور يف جانب الفعل سواء  كان قوال  باللسان أو عمال  باجلوارح.
 الذي يقوم الليل كله .مثاله : 

 كثرياً من أحداث الغلو العملي ِ عصره :  وقد عاجل رسول هللا 
، فلما ُأخربوا كأهنم تقالهوها ، فقالوا : أين حنن من النيب يسألون عن عبادته جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب ال: )ق فعن أنس بن مالك 

 آخر : أنا  ؟ فقد غفر هللا ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا  ، قال اآلخر : أنا أصوم الدهر وال أفطر ، وقال
فقال : إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له ، لكين أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن  تزل النساء فال أتزوج أبدا  ، فجاء رسول هللا أع

 رواه البخاري ومسلم رغب عن سنيت فليس مين ( . 

ل : ما هذا احلبل ؟ قالوا : هذا حبل لزينب ، فإذا فرتت املسجد فإذا حبل ممدود بني ساريتني ، فقا قال : ) دخل النيب  وعن أنس بن مالك 
        رواه البخاري ومسلم: حلهوه ، ليصلِه أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد ( .  تعلقت به ، فقال النيب 
 “ .والنهي عن التعمق فيها العبادة  احلث على االقتصاد يف” :  قال اْلافظ ابن حجرويف هذا احلديث كما 

خيطب إذا برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم يف الشمس وال  عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال : ) بينما كان النيب  وعن ابن
 رواه البخاري : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد ، وليتم صومه ( .  يقعد ، وال يستظل وال يتكلم ، ويصوم ، فقال النيب 

دخل وعندها امرأة فقال : ) من هذه ؟ قالت: فالنة تذكر من صالِتا، قال : مه عليكم ي ا تطيقون ،  هللا عنها ـ أن النيب وعن عائشة ـ رضي 
   رواه البخاري ومسلمفوهللا ال ميله هللا حىت متلهوا ، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه ( .

 لوا من األعمال ي ا تستطيعون املداومة عليه ، فمنطوقه يقتضي األمر باالقتصاد على ما ، أي اشتغعليكم ي ا تطيقون :  قال اْلافظ ابن حجر
 يطاق من العبادة ، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما ال يطاق .

لنصارى على القولني قبل هم أسالفهم وأئمتهم الذين ضلوا من الفريقني ، أو من ا (َواَل تَ تَِّبُعوْا َأْهَواء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوْا ِمن قَ ْبُل )  
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 يف شريعتهم. مبعث النيب 
 .قوما  كثريا  ممن شايعهم يف الزيغ والضالل : أي  (َوَأَضلُّوْا َكِثريًا ) 
 م .جهِة احلق وتبيني مناهِج اإلسالعند بعثِة النيب عليه الصالة والسالم وتوضيِح حمََ  (وْا َوَضلُّ ) 
وحسبوه وحسدوه وبَغْوا عليه ، وقيل : األول إشارة إىل ضالهلم عن مقتضى العقل والثاين إىل حني كذهبوه  (َعن َسَواء السَِّبيِل ) 

 ضالهِلم عما جاء به الشرع.
 الفوائد :

 النهي عن الغلو الباطل . -1
 أن أهل الكتاب عندهم غلو .-2
 حتذير هذه األمة من الغلو . -3
 أن الغلو خالف احلق . -4
 لضالني .النهي عن اتباع أهواء ا -5
 
( َكانُوْا اَل 78َذِلَك  اَا َعَصوا وََّكانُوْا يَ ْعَتُدوَن )(لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبيِن ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ )  

 ( .( 79يَ تَ َناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوْا يَ ْفَعُلوَن )
 [ . 79 – 78ملائدة : ] ا

------------- 
 . أي : لعنهم هللا يف الزبور واإلجنيل( لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبيِن ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ ) 
 هم .أي : ذلك اللعن بسبب عصياهنم واعتدائ(  َذِلَك  اَا َعَصوا وََّكانُوْا يَ ْعَتُدونَ ) 

 قال ابن عباس : الذين لعنوا على لسان داود أصحاب السبت ، والذين لعنوا على لسان عيسى الذين كفروا باملائدة بعد نزوهلا.
 أي : ال ينهى بعضهم بعضا  عن قبيٍح فعلوه .( َكانُوْا اَل يَ تَ َناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فَ َعُلوُه ) 
 : بئس شيئا  فعلوه . أي( َما َكانُوْا يَ ْفَعُلوَن  لَِبْئسَ ) 
  : ذمٌّ لرتكهم النهي ، وكذا من بعدهم يذمه من فعل فعلهم.قال القرطيب 
  : واملعصية إذا فعلت وقدرت على العبد ينبغي أن يسترت هبا من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات قال أبو حيان

 ضا  على فعلها وسببا  مثريا  إلفشائها وكثرِتا.فليسترت ، فإذا فعلت جهارا  وتواطؤا  على عدم اإلنكار كان ذلك حتري
 : وذلك يدل على ِتاوهنم بأمر هللا، وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لرهبم لغاروا حملارمه،  قال السعدي

 موجبا للعقوبة، ملا فيه من املفاسد العظيمة: -مع القدرة-ولغضبوا لغضبه، وإمنا كان السكوت عن املنكر 
فإنه ا ب اإلنكار على من  -كما ا ب اجتناب املعصية-ها: أن جمرد السكوت، فعل معصية، وإن مل يباشرها الساكت. فإنه من

 فعل املعصية.
 ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون باملعاصي، وقلة االكرتاث هبا.

عنها، فيزداد الشر، وتعظم املصيبة الدينية ومنها: أن ذلك ا رئ العصاة والفسقة على اإلكثار من املعاصي إذا مل يردعوا 
والدنيوية، ويكون هلم الشوكة والظهور، مث بعد ذلك يضعف أهل اخلري عن مقاومة أهل الشر، حىت ال يقدرون على ما كانوا 

 يقدرون عليه أوَّال.
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وصدورها من كثري من مع تكررها  -يندرس العلم، ويكثر اجلهل، فإن املعصية -يف ترك  اإلنكار للمنكر -ومنها: أن 
يظن أهنا ليست ي عصية، وري ا ظن اجلاهل أهنا عبادة مستحسنة، وأي مفسدة  -األشخاص، وعدم إنكار أهل الدين والعلم هلا 

 أعظم من اعتقاد ما حرَّم هللا حالال؟ وانقالب احلقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟"
ينت املعصية يف صدور الناس، واقتدى بعضهم ببعض، فاإلنسان مولع ومنها: أن السكوت  على معصية العاصني، ري ا تز 

 باالقتداء بأضرابه وبين جنسه، ومنها ومنها.
فلما كان السكوت عن اإلنكار هبذه املثابة، نص هللا تعاىل أن بين إسرائيل الكفار منهم لعنهم ي عاصيهم واعتدائهم، وخص من 

 ذلك هذا املنكر العظيم.
 ملعروف والنهي عن املنكر .خطر ترك األمر با 

 : أن ذلك من صفات املنافقني .أواًل 
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضو قال تعاىل )   ( . َن أَْيِديـَُهمْ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويـَنـْ

 : نزول البالء والعذاب .ثانياً 
َنة  ال ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُمو ىل ) قال تعا  ( .ا ِمْنُكْم َخاصَّة  َواتَـُّقوا ِفتـْ

 رواه البخاري .(ثإذا ُكثر اخلب: نعم ، ول الرس قال هلا (؟ أهنلك وفينا الصاحلوناملؤمنني زينب رضي هللا عنها: ) وملا قالت أم 

 وشك أن يعمهم هللا بعقاب منه ( رواه أبو داود .) إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أ قال 
 عدم استجابة الدعاء . ثالثاً :

 ون عن املنكر أو ليسلطن هللا عليكم عقابا  منه فتدعونه فال يستجيب لكم ( رواه الرتمذي  .) لتأمرن باملعروف ولتنه قال 
 م ( رواه أمحد .ب لككر، قبل أن تدعوا فال ُيستجامروا باملعروف، واهنوا عن املن)  وقال 

 اللعن واإلبعاد من رمحة هللا .رابعاً : 
َكانُوا ال يـَتَـَناَهْوَن .  يـَْعَتُدونَ لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك ي َا َعَصْوا وََكانُوا )  قال تعاىل

 ( . ُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلو 
 . انتفاء خريية األمة خامساً :

احلق قصرا ،  ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا  ولتقصرنه علىف لتأمرن باملعرو  ) وهللا ل قا 
  داود م ( رواه أبوأو ليضربن هللا بقلوب بعضكم على بعض مث ليلعنكم كما لعنه

 ه .املعاصي، وشيوع املنكر واستمراؤ  الفساق والفجار والكفار، وتزيني سادساً :

هللا عز وجل ملن ترك األمر  ظهور اجلهل، واندثار العلم، وختبط األمة يف ظلم حالك ال فجر هلا. ويكفي عذاب سابعًا :
 ه .ته وقلة هيبتعليه، وضعف شوك باملعروف والنهي عن املنكر، وتسلط األعداء واملنافقني

 باملعروف والنهي عن املنكر  األمر فضائل: 

 مهمة الرسل . أواًل :
 ( . َوَلَقْد بـََعثْـَنا يِف ُكلِه أُمٍَّة َرُسوال  أَِن اْعُبُدوا اّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ قال تعاىل ) 

َهاُهْم َعِن  الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِهيَّ وقال تعاىل )  الَِّذي ا َُِدونَُه َمْكُتوبا  ِعْنَدُهْم يف التـَّْورَاِة َواأْلِجنِْيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 ... ( .اْلُمْنَكِر 
 من صفات املؤمنني . ثانياً :
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُرو قال تعاىل )  َن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 ( .َويُِطيُعوَن اّللََّ َوَرُسوَلُه 

النَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواحْلَاِفُظوَن التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف وَ وقال تعاىل ) 
ِر اْلُمْؤِمِننيَ  _ َوَبشِه  ( . حِلُُدوِد اّللَِّ

قال الغزايل : فقد نعت املؤمنني بأهنم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ، فالذي هجر األمر باملعروف والنهي عن املنكر خارج 
 عن هؤالء املؤمنني املنعوتني يف هذه اآلية .

 أن خريية األمة مناطة هبذه الشعرية . ثالثاً :
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاّللَِّ قال تعاىل ) َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ  ( . ُكْنُتْم َخيـْ

 من أوصاف سيد املرسلني . رابعاً :
َهاُهْم َعِن رَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِهيَّ الَِّذي ا َُِدونَُه َمْكُتوبا  ِعْنَدُهْم يف التـَّْورَاِة َواإْلِجنِْيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلمَ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن ال) قال تعاىل  ْعُروِف َويـَنـْ

 ( . اْلُمْنَكِر َوحيُِلم هَلُُم الطَّيِهَباِت َوحُيَرهُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئثَ 
 احلني .من خصال الص خامساً :

ُلوَن آيَاِت اّللَِّ آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ ) قال تعاىل  يـُْؤِمُنوَن بِاّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر  . لَْيُسوا َسَواء  ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَائَِمٌة يـَتـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعونَ  رَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاحِلِنيَ  َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ  ( . يِف اخْلَيـْ

 باب النصر والتمكني .: من أسسادساً 
َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف  الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يِف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاةَ .  َولَيَـْنُصَرنَّ اّللَُّ َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اّللََّ لََقِويٌّ َعزِيزٌ ) قال تعاىل 

 ( . َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوّلِلَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 
 من أسباب النجاة . سابعاً :

َهْوَن َعِن السموءِ ) قال تعاىل  َنا الَِّذيَن يـَنـْ  ( . فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكِهُروا ِبِه َأجْنَيـْ
 ثامنا  : عظم فضل القيام به .

َر يف َكِثرٍي ِمْن جَنَْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصالٍح بـَنْيَ النَّاِس َوَمْن يـَفْ قال تعاىل )  َعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اّللَِّ ال َخيـْ
 ( . َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرا  َعِظيما  

 ن تبعه من غري أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا  ( رواه مسلم .) من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور م وقال 
 من أسباب تكفري الذنوب . تاسعاً :

) فتنة الرجل يف أهله وماله وولده ونفسه وجاره ، يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر (  قال 
 رواه مسلم .

 أنه طريق الفالح . عاشرًا :
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمفْ  ) ولتكن لقوله تعاىل  ( . ِلُحونَ ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 : أنه رفع لراية الدين ودحر للمنافقني والكافرين . اْلادي عشر
 وإذا هنيت عن املنكر أرغمت أنف املنافق . قال الثوري : إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن ،

 الفوائد :
 لعنة الكافرين من بين اسرائيل . -1
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 أن من بين إسرائيل من هو كافر ومنهم من هو مؤمن .-2
 إثبات االسباب . -3
 أن املعاصي سبب للعن واهلالك . -4
 أن ترك التناهي عن املنكر سبب يف لعنة هللا وطرده وإبعاده . -5
  هـ1434/ رمضان /  27:  االثنني      ال يعاقب أحدا  إال بذنب .أن هللا -6
 
ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروْا لَِبْئَس َما َقدََّمْت َْلُْم أَنُفُسُهْم َأن َسِخَط اّللَُّ َعَليْ )   ( 80اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن ) ِهْم َوِِ تَ َرى َكِثريًا مِ ن ْ

ُهْم فَاِسُقوَن )َوَلْو َكانُوا يُ ؤْ   ( . (81ِمُنوَن بِاهلل والنَّيبِ  َوَما أُنِزَل ِإلَْيِه َمااَتََُّذوُهْم َأْولَِياء َوَلِكنَّ َكِثريًا مِ ن ْ
 [ . 81 – 80] املائدة : 

------------- 
ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُرواْ )  األشرف وأضراِبه حيث خرجوا إىل مشركي مكَة من أهل الكتاب ككعِب بن : أي  ( تَ َرى َكِثريًا مِ ن ْ

 ة .الصالة والسالم ، والرؤيُة بصري ليتهفقوا على حماربة النيب عليه
 وقيل : هذا يف املنافقني .

 ُهْم يـَتَـَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا) : وقال ابن عاشور وا يف زمن استئناف ابتدائي ذُكر به حال طائفة من اليهود كان(  تـََرى َكِثري ا ِمنـْ
ألنهه ال يستغرب إاله لكونه  (يـََتولَّْون الهذين كفروا  )وأظهروا اإلسالم وهم معظم املنافقني وقد دله على ذلك قوله  الرهسول 

 َبصريهة ، واخلطاب للرهسول. (ترى  )والرؤية يف قوله ،  صادرا  ممهن أظهروا اإلسالم فهذا انتقال لشناعة املنافقني
 واملراد بالهذين كفروا مشركو مكهة وَمْن َحول املدينة من األعراب الذين بُقوا على الشرك.،  يتهخذوهنم أولياء (ون يتوله ) ومعىن  -

 ومن هؤالء اليهود َكْعُب بن األشرف رئيُس اليهود فإنهه كان مواليا  ألهل مكهة وكان يغريهم بغزو املدينة.
 أي : بئس ما قدموا من العمل ملعادهم يف اآلخرة . (لَِبْئَس َما َقدََّمْت َْلُْم أَنُفُسُهْم  )

 هذا هو املخصوص بالذم ، أي : بئس ما قدهموه آلخرِتم سخط هللا وغضبه عليهم .(  َأن َسِخَط اّللَُّ َعَلْيِهمْ ) 
 أي : ويف عذاب جهنم خملدون أبد اآلبدين .( اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن  َوِِ ) 
أي : ولو آمنوا حق اإلميان باهلل والرسل والفرقان ملا ارتكبوا ما  (اَتََُّذوُهْم َأْولَِياء  وَن بِاهلل والنَّيبِ  َوَما أُنِزَل ِإلَْيِه َماَوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمنُ ) 

 ارتكبوه من مواالة الكافرين يف الباطن ، ومعاداة املؤمنني باهلل والنيب وما أنزل هللا .
من التوراة ، وقيل : املراد بالنيب نبينا حممد وي ا أنزل القرآن ،  (َوَما أُْنزَِل ِإلَْيِه  ) أي نبيهم موسى (  نَّيبه ْؤِمُنوَن بِاّلْلِ واليُـ قيل ) 

 . إميانا  صحيحا   أي لو كان املنافقون يؤمنون باهلل تعاىل ونبينا حممد 
 : تقد اعتقاده ورضي أفعاله.يدل هبذا على أن من اختذ كافرا  وليا  فليس ي ؤمن إذا اع قال القرطيب 
 ا  .فإن اإلميان املذكور وازع عن توليهم قطع:  قال اآللوسي 
 واملراد بالنهيبء حممهد صلى هللا عليه وسلم وي ا أنزل إليه القرآن ، وذلك ألنه النهيبء هنَى املؤمنني عن مواالة :  وقال ابن عاشور

جعل مواالِتم للمشركني عالمة على عدم إمياهنم بطريقة القياس  وقد،  املشركني ، والقرآن هنى عن ذلك يف غري ما آية
 االستثنائي ، ألنه املشركني أعداء الرهسول فمواالِتم هلم عالمة على عدم اإلميان به.

ُهْم فَاِسُقوَن َوَلِكنَّ كَ )   أي : خارجون عن طاعة هللا ورسوله ، خمالفون آليات وحيه وتنزيله . (ِثريًا مِ ن ْ
 أي خارجون عن اإلميان بنبيهم لتحريفهم ، أو عن اإلميان ي حمد صلى هللا عليه وسلم لنفاقهم. يب : قال القرط 
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 واملراد بالفسق هنا األكرب وهو الكفر ، ألن الفسق يطلق على الكفر وعلى مطلق املعاصي .
 فمن األول : قوله تعاىل ) وأما فسقوا فمأواهم النار ... ( .

 فاسق فتبينوا ( .ومن الثاين : إن جاءكم 
 الفوائد :

 التحذير من مواالة الكفار . -1
 إثبات سخط هللا .-2
 أن اختاذ الكفار أولياء مناف لإلميان . -3
 . أن القرآن منزل على حممد  -4
 ثبوت علو هللا تعاىل . -5
 أن الفسق يطلق على الكفر . -6
  

ًُ لِ لَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن قَاُلَوْا إِ  لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًُ ل ِلَِّذينَ )  نَّا َنَصاَرى آَمُنوْا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوْا َولََتِجَدنَّ َأقْ َربَ ُهْم مََّودَّ
ُهْم ِقسِ يِسنَي َورُْهَبانًا َوأَن َُّهْم اَل َيْسَتْكرِبُوَن ) ُعوْا َما أُنِزَل  (82َذِلَك بَِأنَّ ِمن ْ ِإىَل الرَُّسوِل تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َوِإَذا َسَِ

َنا َمَع الشَّاِهِديَن ) َّا َعَرُفوْا ِمَن اْْلَقِ  يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا آَمنَّا فَاْكُتب ْ ( َوَما لََنا اَل نُ ْؤِمُن بِاّللَِّ َوَما َجاءنَا ِمَن اْْلَقِ  َوَنْطَمُع َأن يُْدِخَلنَا 83ِِ
 ( فَأَثَابَ ُهُم اّللَُّ  اَا قَاُلوْا َجنَّاٍت ََتِْري ِمن َُتِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاء 84َع اْلَقْوِم الصَّاِْلِنَي )رَب ََّنا مَ 

 (85اْلُمْحِسِننَي )
 [ . 85 – 82] املائدة : 

------------- 
ما ذاك إال ألن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق،  (آَمُنوْا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوْا  لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًُ ل ِلَِّذينَ ) 

غري مرة وسحروه، وألَّبوا عليه  وَغْمط للناس وتـََنقص حبملة العلم. وهلذا قتلوا كثري ا من األنبياء حىت مهوا بقتل رسول هللا 
 إىل يوم القيامة.  املتتابعةعليهم لعائن هللا-أشباههم من املشركني 

 : م .ألنه ال أقبح من ضال على عل قال البقاعي 
 ( .َهاُهَنا قَاِعُدوَن  فَاْذَهْب أَنَت َورَبمَك فـََقاِتال إِنَّا قال تعاىل عنهم )...

 وقال تعاىل عن املشركني ) وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا  (
ي: الذين زعموا أهنم نصارى من أتباع املسيح وعلى منهاج أ (ًُ ل ِلَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن قَاُلَوْا ِإنَّا َنَصاَرى َولََتِجَدنَّ َأقْ َربَ ُهْم مََّودَّ )  

: إجنيله، فيهم مودة لإلسالم وأهله يف اجلملة، وما ذاك إال ملا يف قلوهبم، إذ كانوا على دين املسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعاىل
 . (يِف قـُُلوِب الَِّذيَن اتَـّبَـُعوُه رَْأَفة  َوَرمْحَة   َوَجَعْلَنا) 
  فأما الذين قالوا : ِإنا نصارى ، فهل هذا عامه يف كل النصارى ، أم خاص؟ فيه قوالن.: قال ابن اجلوزي 

 أحدمها : أنه خاص ، مث فيه قوالن :
 ن جبري.أحدمها : أنه أراد النجاشي وأصحابه ملا أسلموا ، قاله ابن عباس ، واب

 والثاين : أهنم قوم من النصارى كانوا متمسهكني بشريعة عيسى ، فلما جاء حممد عليه السالم أسلموا ، قاله قتادة.
 والقول الثاين : أنه عام.
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 قال الزجاج : ا وز أن يراد به النصارى ، ألهنم كانوا أقلَّ مظاهرة  للمشركني من اليهود.
 : بن جبري وعطاء والسدي : املراد به النجاشي وقومه الذين قدموا من احلبشة على قال ابن عباس وسعيد  قال الرازي

 وآمنوا به ، ومل يرد مجيع النصارى مع ظهور عداوِتم للمسلمني. الرسول 
 باألخ الصاحل . ) إنه تويف اليوم أخ لكم صاحل ( . ووصفه النيب ولذلك أسلم منهم خلق كثري ، ومن ذلك النجاشي 

اليهود أنه ا ب عليهم إيصال الشر إىل من خيالفهم يف الدين بأي طريق كان ، فإن قدروا على القتل فذاك ، وإال مذهب  يلوق
فبغصب املال أو بالسرقة أو بنوع من املكر والكيد واحليلة ، وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل اإليذاء يف دينهم حرام ، فهذا 

 هو وجه التفاوت.
 : بعضهم : إمنا أراد الذين هم النصارى يف ذلك الوقت ، ألهنم كانوا أقل مظاهرة على املؤمنني ،  قال قال السمرقندي

 وأسرع إجابة لإلسالم.
فَأَثَابـَُهُم هللا ي َا قَاُلوْا جنات  ) وقال أكثر املفسرين : إن املراد به النصارى الذين أسلموا ، ويف سياق اآلية دليل عليه ، وهو قوله

 ( .حَتِْتَها األهنار خالدين ِفيَها وذلك َجَزآُء احملسنني جَتْرِى ِمن 
 : ة ومن كان كذلك كان شديد العداوةوقيل : إن اليهود خمصوصون باحلرص الشديد على الدنيا وطلب الرياس وقال اخلازن 

 لغريه.
نه ال حيسد أحدا  وال يعاديه بل وأما النصارى ، فإن فيهم من هو معرض عن الدنيا ولذِتا وترك طلب الرياسة ومن كان كذلك فإ

 (قسيسني ورهبانا  وأهنم ال يستكربون ) يعين من النصارى  (ذلك بأن منهم  )يكون لني العريكة يف طلب احلق هلذا قال تعاىل 
 ومل يرد به كل النصارى فإن معظم النصارى يف عداوة املسلمني كاليهود بل اآلية نزلت فيمن آمن من النصارى مثل النجاشي

 وأصحابه. أ هـ
 َولََتِجَدنَـُّهْم )علة هذا التفاوت أن اليهود خمصوصون باحلرص الشديد على الدنيا والدليل عليه قوله تعاىل :  رازي :قال ال

فقرهنم يف احلرص باملشركني املنكرين للمعاد ، واحلرص معدن األخالق الذميمة  ( َأْحَرَص الناس على حياة َوِمَن الذين َأْشرَُكواْ 
ن من كان حريصا  على الدنيا طرح دينه يف طلب الدنيا وأقدم على كل حمظور ومنكر بطلب الدنيا ، فال جرم تشتد أل

 عداوته مع كل من نال ماال  أو جاها  ،
ُهْم ِقسِ يِسنَي )   وهم خطباؤهم وعلماؤهم .( َذِلَك بَِأنَّ ِمن ْ
 اخلوف .الراهب هو العابد مشتق من الرهبة وهو ( َورُْهَبانًا ) 
 ففيهم تواضع وانقياد للحق واتباعه . (ن َُّهْم اَل َيْسَتْكرِبُوَن َوأَ ) 

 فالتواضع سبب لقبول احلق ، ولذلك يف احلديث ) ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه ... ( .
 فاالستكبار سبب لرد احلق .

 عمل واإلعراض عن الشهوات حممودة أينما كانت.ويف اآلية دليل على أن صفات التواضع واإلقبال على العلم وال :يقال اآللوس 
ُعوْا َما أُنِزَل ِإىَل الرَُّسوِل تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ )  َّا َعَرُفوْا ِمَن اْْلَق ِ  َوِإَذا َسَِ  : مما عندهم من البشارة ببعثة  أي ( ِِ

 . حممد 
  جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مرمي ، فأخذ النجاشي تبنة من األرض : يريد النجاشي وأصحابه ، وذلك ألن قال ابن عباس

تـََرى )وقال : وهللا ما زاد على ما قال هللا يف اإلجنيل مثل هذا ، وما زالوا يبكون حىت فرغ جعفر من القراءة ، وأما قوله 
اإلناء  ئالدمع حىت تفيض ألن الفيض أن ميتل من ئففيه وجهان : األول : املراد أن أعينهم متتل (أَْعيُـنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدمع
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 وغريه حىت يطلع ما فيه من جوانبه.
 الثاين : أن يكون املراد املبالغة يف وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأهنا تفيض بأنفسها.

 وأما قوله تعاىل : }ممَّا َعَرُفوْا ِمَن احلق{ أي مما نزل على حممد وهو احلق.
  ملا حضر أصحاب النيب سقال ابن عبا (ِإذا مسعوا ما أُنزل ِإىل الرسولو )تعاىل  قوله : يقال ابن اجلوز :  بني يدي

ذلك بأن )، فقال هللا تعاىل احندرت دموعهم مما عرفوا من احلق، فالنجاشي، وقرؤوا القرآن، مسع ذلك القسيسون والرهبان
 ( .من الشاهدين)ِإىل قوله ( منهم قسيسني

 عث النجاشي من خيار أصحابه ثالثني رجال  ِإىل رسول هللا وقال سعيد بن جبري : ب. .فبكوا ورقموا ،  فقرأ عليهم القرآن
 ( ...ذا مسعوا ما أُنزل ِإىل الرسول .وإِ )وقالوا : نعرف وهللا ، وأسلموا ، وذهبوا ِإىل النجاشي فأخربوه فأسلم ، فأنزل هللا فيهم 

  فضل البكاء عند تالوة القرآن. 
 ) إذا تتلى عليهم آيات الرمحن خروا سجدا  وبكيا  ( . قال تعاىل

 عوالفوقال تعاىل ) إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجدا  ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مل
 ( . شوعا  وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خ

َلْيِه اقْـرَْأ َعَليَّ قـُْلُت آقْـرَُأ َعَلْيَك َوَعَلْيَك أُْنزَِل قَاَل فَِإينهِ ُأِحبم أَْن َأمْسََعُه ِمْن َغرْيِي فـََقَرْأُت عَ   : قَاَل يل النَّيبم قال  َعْن َعْبِد هللِا ،
َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء )ُسورََة النِهَساِء َحىتَّ بـََلْغُت  َنا ِمْن ُكلِه أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ اَفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ َناُه َتْذرِفَانِ  (َشِهيد  (  قَاَل أَْمِسْك فَِإَذا َعيـْ

 متفق عليه .
 ه .وهو بياٌن لرقة قلوهبم وشدة خشيتهم ، ومسارعِتهم إىل قبول احلق وعدم إبائهم إيا -
 فضل البكاء من خشية هللا ألنه دليل اإلميان . -

ْمِع َحَزن ا  َواَل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتـَْوكَ ) ... كما قال تعاىل  ُلُكْم َعَلْيِه تـََولَّوْا وَّأَْعيُـنُـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت اَل َأِجُد َما َأمحِْ
 ( . َأالَّ ا َُِدوْا َما يُنِفُقونَ 

 .والبكاء مع ذكر هللا يف اخللوة أجره عظيم 
َعٌة  )قَاَل  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، َعِن النَّيبِه  َرُجٌل يُِظلمُهُم اّللَُّ يف ِظلِهِه يـَْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلمُه اإِلَماُم اْلَعاِدُل َوَشابٌّ َنَشَأ يِف ِعَباَدِة رَبهِِه وَ َسبـْ

ْتُه اْمَرأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َومَجَاٍل فـََقاَل ِإينهِ َأَخاُف اّللََّ قـَْلُبُه ُمَعلٌَّق يِف اْلَمَساِجِد َوَرُجاَلِن حَتَابَّا يِف هللِا اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرَّقَا َعَلْيِه َوَرُجٌل طََلبَ 
َناهُ َوَرُجٌل َتَصدََّق َأْخَفى َحىتَّ اَل تـَْعَلَم مِشَالُُه َما تـُْنِفُق مَيِيُنُه َوَرُجٌل ذََكَر اّللََّ َخالِي ا فـََفاَضْت عَ   ( متفق عليه . يـْ

 ( .. ..من خشية هللا ) ال يدخل النار رجل بكى وقال الرسول 
 وهذه أحوال العلماء يبكون وال يصعقون ، ويسألون وال يصيحون ، ويتحازنون وال يتموهتون ؛ كما قال تعاىل :  قال القرطيب

 (تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم إىل ذِْكِر هللا  هللا نـَزََّل َأْحَسَن احلديث ِكَتابا  ممَتَشاهِبا  مَّثَاينَ تـَْقَشِعرم ِمْنُه ُجُلوُد الذين خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم مُثَّ  )
َا املؤمنون الذين ِإَذا ذُِكَر هللا َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم  )وقال :   ( .ِإمنَّ

َنا َمَع الشَّاِهِديَن )   أي: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. (يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا آَمنَّا فَاْكُتب ْ
  : د أي مع أُمة حممقال القرطيب  : وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة  َوَسطا  لهَِتُكونُواْ  )الذين يشهدون باحلق من قوله عز وجل

 عن ابن عباس وابن ُجَريج.( ُشَهَدآَء َعَلى الناس 
 .وقال احلسن : الذين يشهدون باإلميان 
 .وقال أبو عليه : الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك 
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 . فيكون ي نزلة ما قد ُكتب وُدوهنومعىن "فاكتبنا" اجعلنا ، 
  : وللمفسرين يف املراد بالشاهدين هاهنا أربعة أقوال.قال ابن اجلوزي 

 أحدها : حممد وأُمته ، رواه علي بن أيب طلحة ، وعكرمة عن ابن عباس.
 ، رواه أبو صاحل عن ابن عباس. والثاين : أصحاب حممد 

 احلسن.والثالث : الذين يشهدون باإِلميان ، قاله 
 والرابع : األنبياء واملؤمنون ، قاله الزجاج. 

وهذا الصنف من النصارى هم  ( َوَما لََنا اَل نُ ْؤِمُن بِاّللَِّ َوَما َجاءنَا ِمَن اْْلَقِ  َوَنْطَمُع َأن يُْدِخَلَنا رَب ََّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاِْلِنيَ ) 
 اّللَِّ ْلِكَتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن بِاّللَِّ َوَما أُنزَل ِإلَْيُكْم َوَما أُنزَل ِإلَْيِهْم َخاِشِعنَي ّلِلَِّ ال َيْشتَـُروَن ِبآيَاتِ َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اتعاىل ) املذكورون يف قوله 

َناُهُم اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلِه  )فيهم:  اآلية  وهم الذين قال هللا ( نَّ اّللََّ َسرِيُع احلَِْسابِ مَثَن ا قَِليال أُولَِئَك هَلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِهِْم إِ  الَِّذيَن آتـَيـْ
َلى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمنَّا ِبِه إِنَُّه احلَْقم ِمْن رَبهَِنا ِإنَّا ُكنَّا ِمْن قـَبْ  ُروا ِلِه ُمْسِلِمنَي * أُولَِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَنْيِ ي َا َصبَـ ُهْم ِبِه يـُْؤِمُنوَن * َوِإَذا يـُتـْ
ُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه وَ  إىل  ( قَاُلوا لََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم َسالٌم َعَلْيُكمْ َويَْدَرُءوَن بِاحلََْسَنِة السَّيِهَئَة َوممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َوِإَذا مسَِ

  ( .ال نـَْبَتِغي اجْلَاِهِلني )قوله 
 ي مع أُمة حممد أ:  قال القرطيب  يريد أُمة حممد (َأنَّ األرض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصاحلون  )بدليل قوله. 
 . أي: فجازاهم على إمياهنم وتصديقهم واعرتافهم باحلق (فَأَثَابَ ُهُم اّللَُّ  اَا قَاُلوْا ) 
 دليل على إخالص إمياهنم وصدق مقاهلم ؛ فأجاب هللا سؤاهلم  (فَأَثَابـَُهُم هللا ي َا قَاُلوْا َجنَّاٍت  )قوله تعاىل :  : قال القرطيب

 وَحقَّق طمَعهم وهكذا من َخَلص إميانه وَصَدق يقينه يكون ثوابه اجلنة. 
 . أي: ساكنني  فيها أبد ا، ال حيولون وال يزولون( َجنَّاٍت ََتِْري ِمن َُتِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ) 
 أي: يف اتباعهم احلق وانقيادهم له حيث كان، وأين كان، ومع من كان. (ُمْحِسِننَي َوَذِلَك َجَزاء الْ ) 

 الفوائد :
 أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود . -1
 أن أقرب الناس مودة للمؤمنني النصارى .-2
 (هــ1434/ رمضان /  28الثالثاء : )    فضل التواضع ، ألنه من أسباب قبول احلق . -3

 
 (( 86َوالَِّذيَن َكَفُروْا وََكذَّبُوْا بِآيَاتَِنا ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَِحيِم ))  

 [ . 86] املائدة : 
---------- 

ملا ذكر هللا عز وجل الوعد ملؤمين أهل الكتاب وما أعد هلم من اجلنات ذكر الوعيد ملن أقام منهم على كفره وتكذيبه وأطلق 
 فقال تعاىل :د هلم وملن جرى جمراهم يف الكفر والتكذيب القول بذلك ليكون هذا الوعي

 ومل يؤمنوا باهلل وال برسوله ) وسبق تعريف الكفر ( .( َوالَِّذيَن َكَفُروا )  
 أي : اآليات الشرعية ، وهي الوحي املنزل من هللا .(  وََكذَّبُوا بِآيَاتَِنا) 
 : وآيات هللا تنقسم إىل قسمني 
 درية . ) فهي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ( .اآليات الكونية الق -
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وهي ما نصبه هللا ) جل وعال ( ليدل به خلقه على أنه الواحد األحد املستحق للعبادة ، كالشمس والسماء واألرض  وحنوها ، 
 دة .وكل ما يف الكون من خملوقات هللا شاهد بكمال هللا وقدرته وعزته وأنه املستحق للعبا

َفُع النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اّللَُّ ِمَن نَّ يِف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر ي َا يَـ قال تعاىل ) إ نـْ
ثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِه َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرهِيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوِِتَا َوبَ 

 ( أي : لعالمات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو املعبود وحده . آَلياٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
 هذا القرآن العظيم . ) ال يستطيع البشر أن يأتوا ي ثله ( .اآليات الشرعية الدينية ، كآيات   -

ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اّللَِّ ومنه قوله تعاىل ) ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِهِ ( وقوله تعاىل ) َرُسوال  يـَتـْ ُهْم يـَتـْ  . ( ُهَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِهيِهنَي َرُسوال  ِمنـْ
 على صدق من جاء هبا .ومسيت آيات ، مجع آية ، ألهنا عالمة 

  الكفر باآليات الكونية يكون بأمور: أن ا حد أن اخلالق سبحانه خلقها فيدعي أن الذي خلقها غري هللا، أو أن يعتقد أن له
 شريكا  يف خلقه ، أو أن له معينا  يف خلقه .

 . والكفر باآليات الشرعية إما جبحودها ، أو بتكذيبها ، أو باالستكبار والعناد 
 املالزمون هلا مالزمة الصاحب لصاحبه ، والغرمي لغرميه ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمة . ( ْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَِحيمِ أُ ) 

 فإذا ذكر هللا أصحاب اجلحيم فهذا للكفار اخللهص ، ألن الصاحب هو املالزم .
  واجلحيم اسم للنار. 

  ، فإنه ال يسمى من  –وإن كان يستحق العذاب بالنار  –فاملؤمن العاصي وهذا األسلوب يطلق على الذين خيلدون فيها
 أصحاب النار ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمة .

 الفوائد :
 أن الكفر والتكذيب بآيات هللا سبب لدخول النار . -1
 أن هذا القرآن مثاين ، تثىن فيه املعاين واألحوال .-2
 
ُ 87ْا اَل ُُتَر ُِموْا طَيِ َباِت َما َأَحلَّ اّللَُّ َلُكْم َواَل تَ ْعَتُدوْا ِإنَّ اّللََّ اَل ْحُِبُّ اْلُمْعَتِديَن )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنو )  َّا َرزََقُكُم اّللَّ ( وَُكُلوْا ِِ

 ( . (88َحاَلاًل طَيِ ًبا َوات َُّقوْا اّللََّ الَِّذَي أَنُتم ِبِه ُمْؤِمُنوَن )
 [ . 88 -87] املائدة : 

------------- 
أي : ال متنعوا أنفسكم تلك اللذائذ وتقولوا حرمناها على أنفسنا ( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُُتَر ُِموْا طَيِ َباِت َما َأَحلَّ اّللَُّ َلُكْم ) 
هنا نَِع أنعم هللا هبا عليكم فامحدوه إذ بالغة يف تركها وتقشفا  وتزهدا  ، فال حترموا ما أحل هللا لكم من املطاعم واملشارب ، فإم

 أحلها لكم ، واشكروه وال تردوا نعمته بكفرها ، أو عدم قبوهلا ، أو اعتقاد حترميها .
 وقد وجه سبحانه النداء للمؤمنني بوصف اإلميان لتحريك حرارة العقيدة يف قلوهبم حىت ميتثلوا أوامر اّلله ونواهيه. -
 مهوا باخلصاء وترك اللحم والنساء فنزلت هذه اآلية . : كان أناس من أصحاب النيب  روى الطربي عن عكرمة قال -
اع واملراد بقوله : ال حُتَرهُِموا : ال تعتقدوا حترمي ما أحل اّلله لكم من طيبات بأن تأخذوا على أنفسكم عهدا بعدم تناوهلا أو االنتف -

 هبا.
اجملرد. فقد يرتك اإلنسان بعض الطيبات ألسباب تتعلق باملرض أو غريه. وإمنا هو فالنهي عن التحرمي هنا ليس منصبا على الرتك 
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 منصب على اعتقاد أن هذه الطيبات ا ب تركها ويأخذ الشخص على نفسه عهدا بذلك.
، من طعام شهى ، واملراد بالطيبات : األشياء املستلذة املستطابة احملللة اليت تقوى بدن اإلنسان وتعينه على اجلهاد يف سبيل اّلله 

 وشراب سائغ. وملبس مجيل.
سبحانه ما  بات اليت أحلها اّلله لكم ، فإنهواملعىن : يا أيها الذين آمنوا باّلله إميانا حقا ، ال حترموا على أنفسكم شيئا من الطي

 أحلها لكم إال ملا فيها من منافع وفوائد تعينكم على شئون دينكم ودنياكم.
 : يا أيها الذين صدَّقوا هللا ورسوله ، وأقرموا ي ا جاءهم به نبيمهم يقول تعاىلقال الطربي :   أنه حق من عند هللا " ال حترهموا

طيبات ما أحل هللا لكم " ، يعين بـ " الطيبات " ، اللذيذات اليت تشتهيها النفوس ، ومتيل إليها القلوب ، فتمنعوها إيهاها ،  
فحرَّموا على أنفِسهم النساَء واملطاعَم الطيَّبة ، واملشارَب اللذيذة ، وَحبس يف الصَّوامع  كالذي فعله القسِهيسون والرمهبان ،

 ك .بعُضهم أنفَسهم ، وساَح يف األرض بعضهم. يقول تعاىل ذكره : فال تفعلوا أيمها املؤمنون ، كما فعل أولئ
 تعاىل عن طريق اإلسراف أو عن طريق التقتري. أو عن طريق التعدي معناه : جتاوز احلدود اليت شرعها اّلله  (َواَل تَ ْعَتُدوْا ) 

 . تعاىلطريق خيالف ما شرعه اّلله  ياالعتداء على حق الغري أو عن أ
 وقوله : ِإنَّ اّللََّ ال حيُِبم اْلُمْعَتِديَن يف موضع التعليل ملا قبله.

من طيبات وال تتجاوزوا حدوده باإلسراف. أو بالتقتري أو على أنفسكم ما أحله اّلله لكم  -أيها املؤمنون  -: ال حترموا  يأ
 .بتناول ما حرمه عليكم فإنه سبحانه ال حيب الذين يتجاوزون حدود شريعته ، وسنن فطرته. وهدى نبيه 

 : اختلف يف املراد باالعتداء هنا 
 أراد باالعتداء ما َهمَّ به عثمان بن مظعون من جبِه نفسه ، قاله السدي. فقيل :

 : أنه ما كانت اجلماعة مَهَّت به من حترمي النساء والطعام ، واللباس ، والنوم ، قاله عكرمة. قيل و 
 هو جتاوز احلالل إىل احلرام ، قاله احلسن. وقيل :

،  ويعمه االعتداُء يف سياق النهي مجيع جنسه ممها كانت عليه اجلاهلية من العدوان ، وأعظمه االعتداء على الضعفاء كالوْأد -
 وأكلِل مال اليتيم ، وعضل األياَمى ، وغري ذلك.

 ال يف حق هللا وال يف حق عباده . (اَل ْحُِبُّ اْلُمْعَتِديَن  نَّ اّللََّ ) إِ 
َّا َرزََقُكُم اّللَُّ َحاَلاًل طَيِ ًبا  ) سرقة وال  أي : كلوا من رزقه الذي ساقه لكم ، ي ا يسره من االسباب ، إذ كان حالال  ال (وَُكُلوْا ِِ

 غصب وال غري ذلك .
 وطيبا  : هو الذي ال خبث فيه .

 ) من تصدق من طيب وال يقبل إال الطيب ( ويف احلديث ) إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا  ( . ولذلك قال 
  : األكل يف هذه اآلية عبارة عن التمتع باألكل والشرب واللباس والركوب وحنو ذلك.قال القرطيب 

 الذكر ؛ ألنه أعظم املقصود وأخص االنتفاعات باإلنسان.وخصه األكل ب
 وعرب عن مطلق التمتع ي ا أحله اّلله باألكل ، ألنه أعظم أنواع املتع ، وأهم ألوان منافع اإلنسان اليت عليها قوام حياته.وقيل :  -
 : ل.واقُتِصر على األكل ألنه معظم ما حرهمه الناس على أنفسهم هو املآك قال ابن عاشور 
واملراد باألكل هنا التمتع بألوان الطيبات اليت أحلها اّلله ، فيدخل فيه الشرب مما كان حالال ، وكذلك يدخل فيه كل ما أباحه  -

 سبحانه من متعة طيبة متيل إليها النفوس وتشتهيها.
  ( وَُكُلواْ ممَّا َرزََقُكُم هللاقال الرازي : قوله تعاىل  )فل برزق كل أحد.يدل على أنه تعاىل قد تك 
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وإذا تكفل هللا برزقه وجب أن ال يبالغ يف الطلب وأن يعول على وعد هللا  (ُكُلوْا ممَّا َرَزَقُكُم هللا)فإنه لو مل يتكفل برزقه مل قال 
 .: " أال فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب  تعاىل وإحسانه ، فإنه أكرم من أن خيلف الوعد ، ولذلك قال 

ِه أَْربَِعنَي يـَْوم ا نُْطَفة ، مُثَّ َيُكوُن َعَلَقة  ِمْثَل َذِلَك، مُثَّ  ن مسعود )ويف حديث اب -  َيُكوُن ُمْضَغة  إنَّ َأَحدَُكْم اُ َْمُع َخْلُقُه يف َبْطِن أُمِه
ُفُخ ِفيِه الرموَح، َويـُْؤَمُر بَِأْربَِع َكِلمَ  اٍت: ِبَكْتِب رِْزِقِه، َوَأَجِلِه، َوَعَمِلِه، َوَشِقيٍه أَْم َسِعيٍد؛ فـََوَاّللَِّ ِمْثَل َذِلَك، مُثَّ يـُْرَسُل إلَْيِه اْلَمَلُك فـَيَـنـْ

نَـَها إالَّ  َنُه َوبـَيـْ رُُه إنَّ َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اجْلَنَِّة َحىتَّ َما َيُكوُن بـَيـْ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل  ِذرَاٌع فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فـَيَـ الَِّذي اَل إَلَه َغيـْ
نَـَها إالَّ  َنُه َوبـَيـْ ِذرَاٌع فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل النَّاِر فـََيْدُخُلَها. َوِإنَّ َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل النَّاِر َحىتَّ َما َيُكوُن بـَيـْ

  م .َوُمْسلِ ، ارِيم َرَواُه اْلُبخَ ا ( اجْلَنَِّة فـََيْدُخُلهَ 
 التوكل على هللا ، وعدم اخلوف من الفقر ، ألن الرزق مكتوب . احلديث دليل على

 . وقال بعض احلكماء : وجدت أطول الناس غما  احلسود ، وأهنأهم عيشا  القنوع  
 ي .ليأس مما يف أيدوسئل أبو حازم فقيل له : ما مالك ؟ قال : يل ماالن ال أخشى معهما الفقر : الثقة باهلل ، وا

وعلمت أن ،  غريى فاطمأن قليب ال يأخذه يالدنيا فقال أربعة أشياء: علمت أن رزق سئل احلسن البصرى عن سر زهده يفو 
وعلمت أن املوت  ا  ،عاصي طلع علي فاستحييت أن يراينم وعلمت أن هللا ، ال يقوم به غريى فاشتغلت به وحدى يعمل

 يب .ر  فأعددت الزاد للقاء ينتظرين
 ٍ إذا اجتمع إبليس وجنوده مل يفرحوا بشيء كفرحهم بثالثة أشياء : مؤمن قتل مؤمنا  ، ورجل ميوت  قال بعض السل :

 على الكفر ، وقلب فيه خوف الفقر .   
أباحه اّلله  را  واألمر يف قوله وَُكُلوا لإلباحة. وقيل إنه للندب. ويرى بعضهم أنه للوجوب ألن من الواجب على املؤمن أال يرتك أم -

. مطلقا   تعاىل تركا    ألن هذا الرتك يكون من باب حترمي ما أحله اّلله
 بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .( َوات َُّقوْا اّللََّ ) 
 فإن إميانكم باهلل يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه ، فإنه ال يتم إال بذلك . (َي أَنُتم ِبِه ُمْؤِمُنوَن الَّذِ ) 

 الفوائد :
 النهي عن حترمي الطيبات . -1
 حترمي العدوان . -2
 اإلشارة إىل أن حترمي ما أحل هللا من باب العدوان . -3
 اإلشارة إىل منهة هللا تعاىل على عباده ي ا أحل هلم . -4
 أمر اإلنسان باألكل مما رزقه هللا . -5
 ا ب على اإلنسان أن يكون مأكله طيبا  . -6
 لتقواه .أن اإلميان مستلزم  -7
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َعاُم َعَشَرُِ َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن اَل يُ َؤاِخذُُكُم اّللَُّ بِاللَّْغِو ِِ َأمْيَاِنُكْم َوَلِكن يُ َؤاِخذُُكم  اَا َعقَّدمتُُّ اأَلمْيَاَن َفَكفَّارَتُُه ِإطْ )  
ُ  ْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوان ملَّْ َيَِْد َفِصَياُم َثالَثَِة أَيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُُ َأمْيَاِنكُ َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو َُتْرِيُر رَقَ َبٍة َفمَ  َأمْيَاَنُكْم َكَذِلَك يُ بَ نيِ 

 ( . (89اّللَُّ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )
 [ . 89] املائدة : 

---------- 
فيما ال تقصدون َعْقَده من األميان، مثل قول  -أيها املسلمون-ال يعاقبكم هللا :  أي (اللَّْغِو ِِ َأمْيَاِنُكْم اَل يُ َؤاِخذُُكُم اّللَُّ بِ ) 

  .بعضكم: ال وهللا، وبلى وهللا
 واألميان مجع ميني وهو احللف باهلل أو باسم من أمسائه أو صفة من صفاته . -
  قصد : ال وهللا ، وبلى وهللا .ن من غري قصد ، وذلك حنو قول اإلنسان بالولغو اليمني : ما جرى من األمْيان على اللسا -

 ( .اَل يـَُؤاِخذُُكُم اّللَُّ بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ي َا َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم ) قال تعاىل 
 ري .قالت عائشة . ) هي قول الرجل : ال وهللا ، وبلى وهللا ( رواه البخا

 فلغو اليمني أن يتلفظ بالقسم وهو ال ينوي وال يريد القسم .
 : ويف املراد باللغو يف اآلية أقوال أشهرها عند العلماء اثنان : قال الشنقيطي 

 أن اللغو ما ا ري على لسان اإلنسان من غري قصد ، كقوله " ال وهللا " و" بلى وهللا ". األول :
عائشة يف إحدى الروايتني عنها، وروي عن ابن عمر، وابن عبهاس يف أحد قوليه، والشعيب، وذهب إىل هذا القول الشافعي، و 

، ُعروة بن الزبري، وأيب صاحل، والضحهاك يف أحد قوليه، وأيب قالبة، والزهري، كما نقله عنهم ابن كثري، و وعكرمة يف أحد قوليه
 وغريه.

فيظهر نفيه: وهذا هو مذهب مالك بن أنس، وقال: إنه أحسن ما مسع اللغو هو أن حيلف على ما يعتقده،  أن القول الثاين :
يمان بن يسار، وسعيد بن ُجبَـرْي، وجماهد ، وسلعائشة، وأيب هريرة، وابن عباس يف أحد قوليه ، وهو مروي أيضا  عنيف معىن اللغو

وعطاء اخلراساين، وبكر بن عبد هللا، وأحد يف أحد قوليه، وإبراهيم النخعي يف أحد قوليه، واحلسن، وزارة بن أوِف، وأيب مالك، 
،  ي، ومكحول، ومقاتل، وطاوس، وقتادة، والربيع بن أنس، وحيىي بن سعيد، وربيعة، والسمدهِ قويل عكرمة، وحبيب بن أيب ثابت

 كما نقله عنهم ابن كثري.
 الثاين مل يقصد إال احلقه والصواب ، وغري والقوالن متقاربان ، واللغو يشملهما. ألنه يف األول مل يقصد عقد اليمني أصال  ، ويف

هذين القولني من األقوال تركته لضعفه يف نظري ، واللغو يف اللمغة : هو الكالم ي ا ال خرب فيه ، وال حاجة إليه ، ومنه حديث : 
 " إذا قلت لصاحبك ، واإلمام خيطب يوم اجلمعة انصت ، فقد لغوت أو لغيت ".

 م .بقلوبكمن األمْيان فيما قصدُّت عقده وحياسبكم يعاقبكم ولكن :  أي ( اَا َعقَّدمتُُّ اأَلمْيَاَن َوَلِكن يُ َؤاِخذُُكم ) 
وهذه هي اليمني املنعقدة : وهي احللف باهلل تعاىل أو اسم من أمسائه ، أو صفة من صفاته ، قاصدا  خمتارا  من شخص مكلف 

 على أمر مستقبل ممكن .
 إن حنثتم فكفارته إطعام ، فالكفارة معلقة باحلنث .فأي : ( َفَكفَّارَتُُه ) 

 أن يرتك ما حلف على فعله ، أو يفعل ما حلف على تركه .واْلنث : 
 : هي اجلزاء الذي يلزم مقابل احلنث باليمني .والكفاُر 
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 هذا هو القسم الثالث من أنواع اليمني وهي اليمن املنعقدة ، وهي اليت جتب فيها الكفارة .
 ارة بشروط :جتب الكف 

 احلنث .الشرط األول : 
 وهو : أن يفعل ما حلف على تركه ، أو يرتك ما حلف على فعله خمتارا  .

 مثال : لو أن رجال  قال : وهللا ألصومن غدا  ، فلما جاء الغد صام ، فإنه ال كفارة عليه ألنه مل حينث .
 أن حيلف خمتارا  . :الشرط الثاين 

 د ميينـه وهذا مذهب اجلمهـور .فإن كان مكرها  فال تنعقـ
 ) إن هللا رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهـوا عليه ( رواه ابن ماجه . لقوله 

 القصد .الشرط الثالث : 
 ألنه ال مؤاخذة إال بقصد ونية ، ولذلك أسقط هللا تبارك وتعاىل الكفارة يف لغو اليمني .

 أن تكون على مستقبل . الشرط الرابع :
 .وهي اليمني الغموس ،ال كفارة على أمر ماض ، ألنه إن كان صادقا  فاألمر ظاهر ] قد برت ميينه [ وإن كان كاذبا  فهو آمث ف

الن َّْفس ، الَكَبائُِر : اإلْشَراُك باهلل ، َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن ، َوقَ ْتُل )) ، قَاَل : ، عن النَّيبه  بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهماوعن عبد هللا 
 رواه البخاري . (( َوالَيِمنُي الَغُموسُ 

 : اليت حيلفها كاذبا  عامدا  ، مسيت غموسا  ؛ ألهنا تغمس احلاِلَف يف اإلمث . (( اليمني الغموس)) 
قَاَل : مُثَّ  ((  َوُهَو َعَلْيِه َغْضَبانُ َمْن َحَل ٍَ َعَلى َماِل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِبَغرِي َحقِ ِه ، َلِقَي هللاَ  )): ، قَالَ : أنَّ النيبَّ عن ابن مسعوٍد 

َنا َرُسوُل هللِا   متفق َعَلْيِه ِإىَل آِخِر اآليَِة .  (إنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد هللِا َوَأمْيَاِِنِْم َثَناً َقِليالً ):  ، ِمْصَداَقُه ِمْن ِكَتاِب هللا قـََرأَ َعَليـْ

ُمْسِلٍم بَِيِميِنِه ، فَ َقْد َأْوَجَب هللاُ  ئٍ َمِن اقْ َتَطَع َحقَّ اْمرِ ))، قَاَل :  : أنَّ رسوَل هللا  ثعلبة احلارثي  وعن َأيب أَُماَمة إياس بن 
 رواه مسلم  .((اَن َقِضيباً ِمْن أرَاكٍ وإْن كَ ))فـََقاَل َلُه َرُجٌل : َوإْن َكاَن َشْيئا  َيِسريا  يَا رسوَل هللِا ؟ قَاَل :  ((َلُه النَّاَر . َوَحرََّم َعَلْيِه اجلَنَّةَ 

الَكَبائُِر : اإلْشَراُك بِاهلِل ، َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن ،  ))، قَاَل :  وعن عبد هللِا بن عمرو بن العاِص رضي هللا عنهما، عن النيبِه  
 . رواه البخاري . (( َوقَ ْتُل الن َّْفِس ، والَيِمنُي الَغُموسُ 

الَيِمنُي )): قَاَل: مُثَّ َماذا؟ قَالَ  ((اإلْشَراُك بِاهللِ )): يا رسوَل هللِا َما الَكَبائُِر؟ قَالَ  :، فـََقالَ  أْعرابِيا  َجاَء ِإىَل النيبه  : أنَّ ويف روايٍة لَهُ 
 نٍي ُهَو ِفيَها َكاِذٌب .يعين بَِيمِ  ((!ْقَتِطُع َماَل اْمِرٍئ ُمْسِلمٍ الَِّذي ي َ )): قلُت: َوَما الَيِمنُي الَغُموُس؟ قَالَ  ((الَغُموسُ 

 . العقل:  الشرط اخلامس
 فإن كان جمنونا  فال يعتد بيمينه، ألنه ال قصد له، وحلديث )رفع القلم عن ثالثة: عن اجملنون حىت يفيق( .

 . البلوغ:  الشرط السادس
 الصيب ال خيلو من حالني :

 ن كان غري مميز فال عربة بيمينـه .إ
 يبلغ ، فالراجح ال جتب عليه الكفارة إذا حنث . أن يكون مميزا  لكنه مل

 . ذاكرا  ع : الشرط الساب
افر إىل مكة ، مث نسي فسافر إىل مكة ، فإنه ال حينث ، لكن ال تنحل ـفلو حنث ناسيا  فال شيء عليه ، كأن يقول : وهللا ال أس

 ميينه بل ال تزال باقية .
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أي : أن تطعموا عشرة مساكني من الطعام الوسط الذي تطعمون منه (  َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكمْ  ِإْطَعاُم َعَشَرُِ َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسطِ ) 
 أهليكم .

 ال بد أن يكون عددهم عشرة . -
 املسكني : من ال ا د ما يكفيه لفقره وحاجته ، مسي مسكينا  ، ألن الفقر أسكنه وأذله . -
 كل مسكني ثوب يسرت البدن .أي : كسوة املساكني ل(  َأْو ِكْسَوتُ ُهمْ )  
 ) أو ( للتخيري ، واملعىن : إما أن تطعموهم أو تكسوهم . و
 وحد الكسوة : ما يكسو البدن ويطلق عليه أنه كسوة ، وذلك راجع إىل العرف . -
 : أو إعتاق عبد مملوك لوجه هللا ، والتحرير ي عىن التخليص والعتق .أي ( َأْو َُتْرِيُر رَقَ َبٍة )  

 خمري بني هذه األشياء . ثانفاحل
اضية ، إما لعدمها ، وإما لعدم املال الفاضل عن حاجته الذي يشرتي به إحدى شيئا  من األشياء املذكورة امل( َفَمن ملَّْ َيَِْد ) 

 هذه اخلصال ، وإما لعدم وجود من يطعمهم أو يكسوهم وحنو ذلك .
 ليه صيام ثالثة أيام .أي : فالواجب ع (َفِصَياُم َثالَثَِة أَيَّاٍم ) 
 ( إطعام عشرة مساكني أو كسوِتم أو حترير رقبة فالثالثة األوىل على التخيري. ) 

 فإن مل ا د فإنه ينتقل لصيام ثالثة أيام ، فال ا وز أن يصوم وهو قادر على اإلطعام أو الكسوة أو العتق .
  لقوله ، كفارة اليمني واجبة إذا حنث احلالف  … (وكفر عن ميي. ) نـك 
 . ] وقت وجوهبا هو احلنث ] وهو فعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله 
 . ا وز دفع الكفارة قبل احلنث وا وز تأخريها عنه 

 لرواية ) .. وليكفر وليأت الذي هو خري ( ويف رواية ) فكفر عن ميينك مث ائت الذي هو خري ( .
 تيت الذي هو خري وحتللتها ( .وجاء يف رواية تأخري الكفارة ) .. إال أ

  (..لقوله تعاىل ) فكفارته إطعام عشرة مساكني .، إخراج القيمة يف الكفارة ئالصحيح أنه ال ا ز. 
 : كيفية اإلطعام 

 أو أن يعطي كل واحـد بنفسـه .، أن يصنع طعاما  ويدعو إليه عشرة مساكني فيعشيهم أو يغديهم 
 عطي مخسة مساكني مرتني ، ألن هللا نص على عدد عشرة .ا ب استيعاب العشرة ، فال ا وز أن ي 
 . مل يرد حتديد كم اإلطعام فريجـع فيه إىل العرف 
  يف الصالة كالقميص أو اإلزار والرداء ، وقيل : يرجع فيه إىل العرف ألنه مل يرد  ئيف الكسوة : قيل : ما ا ز  ئالذي ا ز

 حتديده يف الشرع وهذا الراجـح .
 رقبة أن تكون مؤمنة لقوله يشرتط يف عتق ال . أعتقها فإهنا مؤمنـة ( رواه مسلم ( 
 ( . ا ب التتابع يف الصوم ، لقراءة ابن مسعود ) فصيام ثالثة أيام متتابعـة 
 أي : ما تقدم من أنواع الكفارة األربعة ، وما بينها من ترتيب وختيري .(  َذِلَك ) 
 كفارة أميانكم إذا عقدمتوها وحنثتم فيها . (ْم ْم ِإَذا َحَلْفتُ َكفَّاَرُُ َأمْيَاِنكُ ) 
 ثالثة أقوال.فيه  ( َأمْيَاَنُكْم  َواْحَفُظوا) 

 م ( .وال جتعلوا هللا ُعرضة ألميانك )أقلهوا منها ، ويشهد له قوله أحدها : 
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 احفظوا أنفسكم من احلنث فيها.والثاين : 
 .ا. راعوها لكي تؤدموا الكفارة عند احلنث فيهوالثالث : 

 : ال حتلفواِقيَل: أَرَاَد ِبِه تـَْرَك احْلَِلِف، أي:  ( َواْحَفُظوا أمَْياَنُكمْ تعاىل ) قـَْولُُه  قال البغوي. 
ن مَيِيُنُه َعَلى تـَْرِك َمْنُدوٍب أَْو َذا ِإَذا مل يكوقيل: هو اأْلََصحم، أَرَاَد ِبِه: ِإَذا َحَلْفُتْم َفاَل حَتَْنُثوا، فَاْلُمرَاُد ِمْنُه ِحْفُظ اْلَيِمنِي َعِن احْلِْنِث هَ  

 . ) تفسري البغوي ( . رَ ِفْعِل َمْكُروٍه، فَِإْن َحِلَف َعَلى ِفْعِل َمْكُروٍه أَْو تـَْرِك َمْنُدوٍب، فَاأْلَْفَضُل َأْن حُيَنِهَث نـَْفَسُه َوُيَكفهِ 
 وال مانع من أن حتمل هذه اآلية على هذه األقوال .

 ما جاء يف كثرة احللف ( أي : من النهي والوعيد .بن عبد الوهاب باب :  وقد عقد اإلمام حممد ( 
 ألن كثرة احللف يدل على االستخفاف وعدم التعظيم هلل ، وغري ذلك مما ينايف التوحيد الواجب أو كماله . 

 . هللا نوردها إن شاء هللا ذهب فريق من أهل العلم إىل كراهية اإلفراط يف احللف باهلل ، واستدلوا على ذلك بآيات من كتاب
  ( .وال تطع كل حالف مهني قال تعاىل )

 فقد ورد يف تفسري هذه اآلية ما يفيد كراهية اإلكثار من احللف .
  : وال تطع يا حممد كل ذي إكثار للحلف الباطل ” قال الطربي. “ 
  : حالف : كثري احللف ” قال القرطيب. “ 
  : ف بالباطل حالف : كثري احلل” قال الشوكاين. “ 
 ( .وال جتعلوا هللا عرضة ألميانكم ... ) قوله تعاىل و 

 فقد ورد يف تفسريها عدة أوجه ، من هذه األوجه :
 ما يفيد أن املقصود منها عدم اإلكثار من احللف .

  : واملفسرون أكثروا من الكالم يف هذه اآلية ، وأجود ما ذكروه وجهان :” قال الفخر الرازي 
هني عن اجلرأة على  (وال جتعلوا هللا عرضة ألميانكم  )و الذي ذكره أبو مسلم األصفهاين ، وهو األحسن ، أن قوله : أوهلما : وه

بكثرة احللف ، ألن من أكثر ذكر شيء يف معىن من املعاين ، فقد جعله عرضة له ، وقد ذم هللا تعاىل من أكثر احللف يف قوله 
 . “ (وال تطع كل حالف مهني  )تعاىل : 

وأيضا  كلما كان اإلنسان أكثر تعظيما  هلل تعاىل كان أكمل يف العبودية ، ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر هللا ” إىل أن قال : 
 “تعاىل أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به يف غرض من األغراض الدنيوية 

ُ اّللَُّ َلُكْم آيَاتِ )   كم .أي : يوضحها وبفصلها ل(  هِ َكَذِلَك يُ بَ نيِ 
 هدايته لكم وتوفيقه لكم .وا هللا تعاىل على بيانه اآليات و أي : ألجل أن تشكر  (َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  )
 ( َوتـَتَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكْم خَتُْلُدونَ ( يف القرآن هي ي عىن التعليل إال اليت يف سورة الشعراء )قال بعض العلماء : أن كل )لعل

 : كأنكم ختلدون . قالوا : هي ي عىن
  : هو القيام بطاعة املنعم اعرتافا  بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة باألركان .والشكر 

 ويف ذلك يقول  : 
 يدي ولساين والضمري احملجبا     أفادتكم النعماُء مين ثالثة                          

تعددة قد شرعها هللا تعاىل لعباده شكرا  له على نعمه العظيمة وآالئه وقد تأملنا يف أحكام الشرع فوجدنا عبادات كثرية وقربا  م
 اجلليلة ، ومن ذلك :
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 سجود الشكر : -
  وكان ِمن هديه  -رمحه هللا  –قال ابن القيِ م:   ، وهدي أصحابه سجوُد الشكر عند جتدمد نِعمة تُسرم أو اندفاع نِقمة

 ان إذا أتاه أمٌر َيُسرمه خرَّ هلل َساِجدا  ُشْكرا  هلل تـََعاىل .ك  كما يف " املسند " عن أيب بكرة أن النيب 
َر حَباَجٍة فَخرَّ ّلله َساِجدا  .زاد املعاد يف هدي خري العباد " )  عن أنس أن النيب   ( . 360/  1ُبشِه

 صالة قيام الليل : -
َها َأنَّ َنيبَّ اّللَِّ  يـَُقوُم ِمْن اللَّْيِل َحىتَّ تـَتَـَفطََّر َقَدَماُه فـََقاَلْت َعاِئَشُة : مِلَ َتْصَنُع َهَذا يَا َرُسوَل اّللَِّ َوَقْد َكاَن   َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اّللَُّ َعنـْ

ا َشُكورا  (   متفق عليه .َغَفَر اّللَُّ َلَك َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوَما تََأخََّر قَاَل ) أََفاَل َأُكوَن َعْبد 
 ا إما خوف : قد ظن من سأل عن سبب حتمله املشقة يف العبادة أن سببه:قال ابن حجر املكي -رمحه هللا- قال املباركفوري

 .مع املغفرة وإجزال النعمة انتهى : الشكر على التأهل هلاأن هلا سببا  آخر أُّت وأكمل وهو ، فأفادهمالذنب أو رجاء املغفرة
 بغفران ذنويب وسائر ما أنعم هللا عليَّ .  ) أفال أكون عبدا  شكورا  ( أي : بنعمة هللا عليَّ 

 .صوم عاشوراء  -
 فلما َقِدَم النيب -رمحه هللا  – قال ابن القيِ م:   املدينة وجدهم يُعظِهمون ذلك اليوم ويصومونه ، فسأهلم عنه ، فقالوا : هو

ي وسى ( ، فصامه وأمر بصيامه تقريرا  : ) حنن أحقم منكم  اليوُم الذى جنَّى هللا فيه موسى وقوَمه من فرعون ، فقال 
أنَّه وأُمََّته أحقم ي وسى من اليهود ، فإذا صامه موسى ُشكرا  ّللَّ : كنَّا أحقَّ أن نقتدى به من  لتعظيمه وتأكيدا  ، وأخرب 

َلَنا َشرٌْع لََنا َما ملَْ خُيَالِْفُه َشْرُعَنا.  اليهود ، ال سيما إذا قلنا : َشرُْع َمْن قـَبـْ
 صدقة الِفطر : -

 : ما املقصود بزكاة الفطر ؟ وهل هلا سبب ؟ . -رمحه هللا  -سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
لى : إظهار شكر نعمة هللا تعاىل عخيرجه اإلنسان عند انتهاء رمضان، وسببها : صاع من طعامفأجاب: املقصود بزكاة الفطر

 . سببها الشرعي؛ ألهنا تنسب إليه ، هذا " صدقة الفطر"، أو "زكاة الفطر"العبد للفطر من رمضان وإكماله، وهلذا مُسيت 
 ذبح احلاج هدي التمتع : -

 وقد مسِهي هذا الدم " دم شكران " .
 :  -رمحه هللا  -سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

 ل هو فضيلة أم يكون جربا  خللل ؟أنا شخص مقيم يف اململكة وأريد أن أحج مفردا  ، اهلدي الذي يكون للقارن واملتمتع ه
 وهل عليَّ هدي ؟ .

فأجاب : هو فضيلة ، وهو من باب الشكر هلل ؛ ألن املتمتع والقارن حصل هلما نسكان يف سفر واحد فكان من شكر نعمة 
 هللا عليهما أن يذحبا هديا  ، واملفرد ليس عليه هدي ، لكن التمتع مع اهلدي أفضل . 

 العقيقة : -
  فالذبيحة عن الولد فيها معىن الُقربان والشكران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث  -رمحه هللا  – القيِ مقال ابن:

 السرور العظام شكرا  هلل وإظهار لنعمته اليت هي غاية املقصود من النكاح .
، وأقرَّهم ، وقد رأينا ذلك يف فعل الصحابة  ومنه نستفيد أنه ا وز أن يشكر العبد ربَّه تعاىل بعبادة من مثل ما سبق أو غريها

 ، ومن ذلك :  النيب 
ما تعاىل على قبوله توبتهما .   تصدق كعب بن مالك وأيب لبابة ي اليهما شكرا  لرهبِه
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قَاَل ) أَْمِسْك َعَلْيَك  ِإىَل اّللَِّ َوِإىَل َرُسولِِه قـُْلُت : يَا َرُسوَل اّللَِّ ِإنَّ ِمْن تـَْوَبيِت أَْن َأَْنَِلَع ِمْن َمايل َصَدقَة   عن َكْعَب ْبَن َماِلٍك 
ٌر َلَك( قـُْلُت : فَِإينهِ أُْمِسُك َسْهِمي الَِّذي خِبَْيبَـَر .  بـَْعَض َماِلَك فـَُهَو َخيـْ

ِفيَها الذَّْنَب َوَأْن َأَْنَِلَع ِمْن َمايل ُكلِهِه َصَدَقة  : ِإنَّ ِمْن تـَْوَبيِت َأْن أَْهُجَر َداَر قـَْوِمي الَّيِت َأَصْبُت  وقال أبو لبابة بن عبد املنذر للنيب 
 قَاَل ) اُ ْزُِئ َعْنَك الثـمُلُث ( .

  دليل على استحباب  أن أَنلع من مايل :وقول كعب : " يا رسول هللا إن من توبيت -رمحه هللا  –قال ابن القيم : "
 الصدقة عند التوبة ي ا قدر عليه من املال .

 : الفوائد
 أن اليمني اللغو ال مؤاخذة فيها . -1
ان األميان اليت حيصل فيها احلنث واليت يؤاخذ فيها هي األميان املنعقدة ، وهي احللف باسم من أمساء هللا أو صفة من صفاته -2

 على أمر مستقبل يفعله أو أن ال يفعله .
ة مساكني أو كسوِتم أو حترير رقبة ، فمن مل ا د فصيام ثالثة أن كفارة اليمني املنعقدة إذا حنث فيها التخيري بني إطعام عشر -3

 أيام .
 أنه يشرتط يف اإلطعام أن يستوعب عشرة مساكني ، فلو أطعم واحدا  عشر مرات مل ا زئه . -4
 يف الكسوة ما يكسو البدن . ئأن اجملز  -5
 حرص اإلسالم على سد حاجة املسكني . -6
 ة كما هو مذهب اجلمهور .يشرتط يف الرقبة أن تكون مؤمن -7
 وجوب حفظ اليمني ) وقد تقدم معىن لك ( .-8
 أن هللا بينا لنا أحكامه ووضحناها لنقوم بشكره .-9

 احلث على شكر هللا تعاىل . -10
 
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجٌس مِ ْن َعمَ )  ( ِإَّنََّا 90ِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَّنَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَُ َواْلبَ ْغَضاء ِِ اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر ا ُِ فَ َهْل أَنُتم مُّنتَ ُهوَن يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بَ ي ْ ّللَِّ َوَعِن الصَّاَل
(91) . ) 

 [ . 91 – 90املائدة : ] 
-------------- 

 صدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائد:ت (يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ) 
 األوىل: العناية واالهتمام به والتنبيه.

 الثانية: اإلغراء، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان، كما تقول يا ابن األجود ُجد.
 األمر يعد من مقتضيات اإلميان، وأن عدم امتثاله يعد نقصا  يف اإلميان. )ابن عثيمني(.الثالثة: أن امتثال هذا 

 واملعىن:: يا أيها الذين آمنوا بقلوهبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم.
ف واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه )وعملوا الصاحلات( فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا ُعط -

العمل الصاحل على اإلميان كقوله )والذين آمنوا وعملوا الصاحلات( فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب األعظم وهو 
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االعتقاد القليب، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا، وبكل ما ا ب اإلميان به. 
 )الشنقيطي(.

ه .( ا اخْلَْمُر ِإَّنََّ )   وهو كل ما خامر العقل وغريه
 وهو أخذ املال على وجه املغالبة .( َواْلَمْيِسُر ) 
 وهي األوثان اليت تعبد من دون هللا ، مسيت أنصابا  ، ألهنم ينصبوهنا من األحجار أو غري ذلك .( َواألَنَصاُب ) 
قداح اليت يستقسمون هبا ، يطلبون هبا معرفة ما قسم هلم ، وهي أقداح ثالثة مكتوب مجع ) زمََل ( أو ) زمَُل ( وهي ال (َواأَلْزاَلُم ) 

على أحدها ) افعل ( وعلى الثاين ) ال تفعل ( والثالث : حلو مل يكتب عليه شيء ، فإن خرج املكتوب عليه ) افعل ( خرج ، 
 أعادها مرة ثانية ، وهكذا .وإن خرج املكتوب عليه ) ال تفعل ( أحجم ، وإن خرج اخللو من الكتابة ، 

الرجس هو النجس املستقذر حسا  أو معىن ، فالنجس املستقذر حسا  كالعذرة والبول وامليتة وحلم ( رِْجٌس مِ ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ) 
 يسر واألنصاب واألزالم كما يف هذه اآلية .امل كلفأ معىن   اخلنزير ، وأما النجس املستقذر

جنس ، لكن اختلف العلماء هل هو الرجس النجس املستقذر حسا  ومعىن ، أو من الرجس النجس وأما اخلمر فهو رجس 
 املستقذر معىن فقط .

وتسويله ووسوسته كما قال تعاىل )وزين هلم الشيطان أعماهلم( وقال تعاىل أي : حتسينه وتزيينه  (مِ ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن وقوله )
 ( .هلما الشيطان فوسوس)
  فإن قيل : كيف ُنِسَب ِإليه ، وليس من فعله؟ فاجلواب : أن نسبته ِإليه جماز ، وِإمنا نسب إِليه ، ألنه هو :  اجلوزيقال ابن

 الداعي ِإليه ، املزيهن له ، أال ترى أن رجال  لو أغرى رجال  بضرب رجل ، جلاز أن يقال له : هذا من عملك.
 واتركوه ، وال تقربوا منه ، واألمر للوجوب . أي : ابتعدوا عنه كل البعد( فَاْجَتِنُبوُه ) 
 اخلمر وقع مدرهجا  ثالث مرات : حترمي -
، وذلك يتضمهن  (يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما)األوىل حني نزلت آية  

 هنيا  غري جازم ، فرَتك شرب اخلمر ناس كانوا أشده تقوى.
 عمر : اللههمه بـَنيه لنا يف اخلمر بيانا  شافيا . فقال

فتجنهب املسلمون شرهبا يف  (يا أيهها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم ُسكارى حىته تعلموا ما تقولون) النساءمث نزلت آية سورة 
 خلمر بـََيانا  شافيا .األوقات اليت يظنه بقاء السكر منها إىل وقت الصالة ؛ فقال عمر : اللههم بنيِه لنا يف ا

 انتهينا. فقال عمر : مث نزلت اآلية هذه.
  على قولني : : هل اخلمر جنسة أم الاختلف العلماء 

 : أهنا جنسة . القول األول
 وهذا مذهب األئمة األربعة وغريهم ورجحه ابن تيمية والشنقيطي وابن باز رحم هللا اجلميع .

 ( . إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس يا أيها الذين آمنوالقوله تعاىل )  -أ
وال يضر قرن امليسر واألنصاب واألزالم معها ، وذلك أن ثالثتها قد قالوا : فقد مسى هللا اخلمر رجسا  ، والرجس النجس ، 

 خرجت باإلمجاع .
 ال ) إهنا رجس ( والرجس يف كالم : يُفهم من هذه اآلية الكرمية أن اخلمَر جنسة العني ، ألن هللا تعاىل ق قال الشنقيطي

 العرب كل مستقذر تعافه النفس .
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 ا  ( .وسقاهم رهبم شرابا  طهور ولقوله تعاىل )  -ب
  ومما يؤيد هذا أن كل فهم منه أن مخر الدنيا ليست كذلك، يوصفه لشراب أهل اجلنة بأنه طهور ألن :قال الشنقيطي ،

َها يُنَزُفونَ  اَل ِفيَها َغْولٌ كقوله )عن مخر الدنيا   األوصاف اليت مدح هللا هبا مخر اآلخرة منفية ُعوَن اَل ُيَصدَّ ( وكقوله )َواَل ُهْم َعنـْ
َها َواَل يُنزُِفونَ   يصيبهم الصداع الذي هو وجع( خبالف مخر الدنيا ففيها غْول يغتال العقول وأهلها، ُيصدعون، أي: َعنـْ

 .الرأس
يف رواية أيب داود ) إنا جناور أهل الكتاب ، وهم يطبخون يف قدورهم اخلنزير ، حديث  أيب ثعلبة اخلشين السابق ، حيث  -ج

 ويشربون يف آنيتهم اخلمر ... ( .
أمر أبا ثعلبة اخلشين وقومه بغسل أواين أهل الكتاب اليت يطبخون فيها اخلنزير، ويشربون فيها اخلمر،  وجه الداللة: أن الرسول 

 دوا غريها بعد أن يغسلوها ، واألمر بغسلها دليل جناستها .وأن ال يستعملوها إال إذا مل ا 
 واستدلوا من العقل من ثالثة أوجه :

 : أن اخلمر شيء حرم تناوله من غري ضرر ، فكان جنسا  كالدم . أوْلا
 : القياس على الكلب تغليظا  وزجرا  . والثاين

تها حىت يتقذرها العبد، فيكف عنها قربنا ، بالنجاسة وشربا  : أن من متام حترميها، وكمال الردع عنها احلكم بنجاس والثالث
 ) اجملموع شرح املهذب ( .بالتحرمي ، فاحلكم بتحرميها يوجب جناستها . 

 أهنا طاهرة ليست بنجسة .القول الثاين : 
 د بن عثيمني رمحه هللا .حه األلباين ، والشيخ حممـوهذا قال به ربيعة الرأي ، والليث بن سعد ، واملزين صاحب الشافعي ، ورج

أيب طلحة ... فإذا مناد ينادي، فقال : اخرج  حلديث أنس بن مالك قال : ) كنت ساقي القوم يوم حرمت اخلمر يف بيت-أ
، فقال يل أبو طلحة: اخرج فأهرقها، رمت، قال: فجرت يف سكك املدينة: أال إن اخلمر قد حفانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي

 فق عليهمتفأهرقتها ( . 

 وطرقات املسلمني ال ا وز أن تكون مكانا  إلراقة النجاسة ، وهلذا حيرم على اإلنسان أن يبول يف الشيخ ابن عثيمني : قال 
 ة .الطريق ، أو يصيب فيه النجاس

ها؟ : هل علمت أن هللا قد حرم، فقال له رسول هللا راوية مخر إن رجال  أهدى لرسول هللا  : )وعن ابن عباس قال -ب
: إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها ، ففتح ته ؟ فقال: أمرته ببيعها، فقال: مب سارر  ، فسارَّ إنسانا  ، فقال له رسول هللا قال: ال

 رواه مسلم املزادة حىت ذهب ما فيها ( . 

 وهذا حبضرة النيب  : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا بال ريب  ، ومل يقل له : اغسلها ، وهذا بعد التحرمي. 
 األصل يف األشياء الطهارة حىت يقوم دليل على النجاسة .وألن -ج

بأن يقال بأن املراد بالنجاسة النجاسة املعنوية ال احلسية ، بدليل أهنا قرنت باألنصاب واألزالم  : قالوا : وأما اجلواب عن اآلية
 وامليسر ، وجناسة هذه معنوية .

 والراجح قول اجلمهور وهللا أعلم .
 ما اجلواب عن إراقة الصحابة هلا بالشوارع ؟

 واجلواب أن الصحابة فعلت ذلك ألنه مل يكن هلم سروب وال آبار يريقوهنا فيها ، إذ الغالب من أحواهلم  قال القرطيب ... :
 ى الفور ... ونقلها إىل خارج املدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخري ما وجب علم مل يكن هلم كنف يف بيوِتم ، .أهن
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وأيضا  فإنه ميكن التحرز منها ، فإن طرق املدينة واسعة ومل يكن اخلمر من الكثرة حبيث تصري هنرا  يعم الطرق كلها ، بل إمنا جرت 
يف مواضع يسرية ميكن التحرز منها ، هذا مع ما حيصل يف ذلك من فائدة شهرة إراقتها يف طرق املدينة ليشيع العمل على 

 ) اجلامع ألحكام القرآن ( .ن إتالفها ، وأنه ال ينتفع هبا ، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك .   مقتضى حترميها م
 ) لعل ( هنا للتعليل ، أي : ألجل أن تفلحوا .( َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ) 

 والفالح هو : الفوز باملطلوب ، والنجاة من املرهوب .
َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوقِ  ) َنُكُم اْلَعَداَوَُ َواْلبَ ْغَضاء ِِ اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ِإَّنَّ أي : ما يريد الشيطان هبذه الرذائل إال إيقاع ( َع بَ ي ْ

 وة والبغضاء بني املؤمنني يف شرهبم اخلمر ولعبهم القمار .االعد
 ( ُِ يسر عن ذكر هللا الذي به صالح دنياكم وآخرتكم ، وعن أي : ومينعكم باخلمر وامل( َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اّللَِّ َوَعِن الصَّاَل

 الصالة اليت هي عماد دينكم .
 وأمها الصده عن ذكر هللا وعن الصالة فِلما يف اخلمر من غيبوبَة العقل ، وما يف امليسر من استفراغ الوقت :  قال ابن عاشور

 يف املعاودة لتطلهب الربح.
 مليسر مفسدتني إحدامها دنيوية واألخرى دينية فأما الدنيوية فإهنا تثري الشرور واحلقود ذكر تعاىل يف اخلمر وا:  قال أبو حيان

وتؤول بشارهبا إىل التقاطع وأكثر ما تستعمل يف مجاعة يقصدون التآنس باجتماعهم عليها والتودد والتحبب فتعكس عليهم 
، قد يكون يف نفس الرجل الشيء الذي يكتمه  األمر ويصريون إىل التباغض ألهنا مزيلة للعقل الذي هو مالك األشياء

وأما الدينية فاخلمر لغلبة السرور هبا ،  بالعقل فيبوح به عند السكر فيؤدهي إىل التلف ، أال ترى إىل ما جرى إىل سعد ومحزة
با  به انشرحت والطرب على النفوس واالستغراق يف املالذ اجملسمانية تلهي عن ذكر هللا وعن الصالة ، وامليسر إن كان غال

نفسه ومنعه حب الغلب والقهر والكسب عن ذكر هللا تعاىل ، وإن كان مغلوبا  فما حصل له من االنقباض والندم واالحتيال 
 على أنه يصري غالبا  ال خيطر بقلبه ذكر هللا ألنه تعاىل ال يذكره إال قلب تفرغ له واشتغل به عما سواه ،

 تفهام معناه األمر ، أي : انتهـوا ، وفيه وعيد وِتديد .اس( فَ َهْل أَنُتم مُّنتَ ُهوَن ) 
 الفوائد :

 أمهية احلكم ، وهو اجتناب اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم . -1
 حترمي اخلمر من أي شيء كانت سواء من العنب أو من الرطب أو الشعري . -2
 حترمي امليسر قليله وكثريه .-3
 حترمي األصنام .-4
 سام باألزالم .حترمي االستق-5
 وجوب اجتناب هذه األشياء .-6
 أن اجتناب هذه األشياء سبب للفالح . -7
 جناسة اخلمر . -8
 إثبات اإلرادة للشيطان . -9

 أن العداوة والبغضاء من أهداف الشيطان . -10
 كل ما صد عن ذكر هللا فهو من الشيطان .  -11
 فضيلة الصالة لتخصيصها من بني ذكر هللا . -12
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َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبالَ )  ( لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا 92ُغ اْلُمِبنُي )َوَأِطيُعوْا اّللََّ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َواْحَذُروْا فَِإن تَ َولَّْيُتْم فَاْعَلُموْا َأَّنَّ
آَمُنو  آَمُنوْا ْثَّ ات ََّقوْا وََّأْحَسُنوْا َواّللَُّ ْحُِبُّ َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموْا ِإَذا َما ات ََّقوْا وَّ ْا َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاِت ْثَّ ات ََّقوْا وَّ

 ( . (93اْلُمْحِسِننَي )
 [ . 93 -92] املائدة : 

------------- 
 الطاعة : فعل األمر وترك النهي . (َوَأِطيُعوْا اّللََّ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل ) 
 أي : احذروا معصية هللا ورسوله . (ُروْا َواْحذَ ) 
 أي : فإن أعرضتم . (فَِإن تَ َولَّْيُتْم ) 
َا َعَلى َرُسو )   أي : ليس على الرسول إال البالغ واإلنذار .( لَِنا اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي فَاْعَلُموْا َأَّنَّ
قال ابن عباس : ملا نزل حترمي اخلمر ، قال قوم : كيف ي ن  (ِفيَما َطِعُموْا  لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاِت ُجَناحٌ ) 

ن ماتوا قبل مات منا وهو يشرهبا ويأكل امليسر ؟ فنزلت اآلية ، وأخرب تعاىل ان اإلمث والذم ، امنا يتعلق بفعل املعاصي ، والذي
  .التحرمي ليسوا بعاصني

 : أحدها : ما شربوا من اخلمر قبل حترميها ، قاله ابن عباس ، ، وفيما طعموا ثالثة أقوال، و"اجلناح" : اإِلمث قال ابن اجلوزي
 واجلمهور.

آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاتِ )  ليس عليهم إمث فيما تناولوه من املأكول واملشروب ، إذا إتقوا احملرم ، وثبتوا :  يأ ( ِإَذا َما ات ََّقوْا وَّ
 ة .صاحلعلى اإلميان واألعمال ال

آَمُنواْ  )  ه .تنبوا ما حرمه هللا معتقدين حرمتاتقوا احملرم وآمنوا بتحرميه ، ي عىن : اج:  يأ ( ْثَّ ات ََّقوْا وَّ
 . مث استمروا على تقوى هللا واجتناب احملارم ، وعملوا األعمال احلسنة اليت تقرهبم من هللا:  يأ (ْثَّ ات ََّقوْا وََّأْحَسُنوْا  )

 .حيب املتقربني اليه باألعمال الصاحلة  يأ ( ْحُِبُّ اْلُمْحِسِننَي َواّللَُّ ) 
 ما ال  ءاتقااملعاصي ، والثالثة :  اتقاءالشرك ، والثانية :  اتقاء: كرر التقوى مبالغة ، وقيل : الرتبة األوىل :  قال ِ التسهيل

 س .بأس به حذرا مما به البأ
 اح حصول التقوى واإلميان مرتني ويف املرة الثالثة حصول التقوى واإلحسان واختلفوا إنه تعاىل شرط لنفي اجلن رازي :قال ال

يف تفسري هذه املراتب الثالث على وجوه قال األكثرون : األول : عمل االتقاء ، والثاين : دوام االتقاء والثبات عليه ، 
 والثالث : اتقاء ظلم العباد مع ضم اإلحسان إليه.

 ألول اتقاء مجيع املعاصي قبل نزول هذه اآلية ، والثاين : اتقاء اخلمر وامليسر وما يف هذه اآلية.القول الثاين : أن ا
 ر .الثالث : اتقاء ما حيدث حترميه بعد هذه اآلية وهذا قول األصم ، القول الثالث : اتقاء الكفر مث الكبائر مث الصغائ

 املبالغة يف احلث على اإلميان والتقوى.: أن املقصود من هذا التكرير التأكيد و  رابعوالقول ال
 الفوائد :

وجوب طاعة هللا ورسوله . -1  
إثبات رسالة النيب  -2  
 التحذير من معصية هللا ورسوله . -3
 أن األصل يف أوامر هللا ورسوله الوجـــوب . -4
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 ال يضره شيئا  . أن تويل الناس عن النيب  -5
 ا  .ال يستطيع أن يهدي أحد أن الرسول  -6
 بلغ البالغ املبني . أن النيب  -7
 نفي اجلناح عن املطعومات واملشروبات هلذه الشروط . -8
 فضيلة اإلميان والتقوى . -9

 فضيلة اإلحسان . -10
 إثبات أن هللا حيب . -11
 
ُلَونَُّكُم اّللَُّ ِبَشْيٍء مِ َن الصَّْيِد تَ َنالُهُ )  أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَ ْعَلَم اّللَُّ َمن َُيَافُُه بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا لََيب ْ

 ( .( 94َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم )
 [ . 94] املائدة : 

--------- 
ُلَونَُّكُم اّللَُّ ِبَشْيٍء مِ َن الصَّْيِد تَ َنالُ )  أي : ليختربنكم هللا يف حال إحرامكم باحلج (  ُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكمْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا لََيب ْ

 أو بالعمرة بشيء من الصيد تنال صغاره األيدي وكباره الرماح .
 ُِحلهون ؛ قاله مالك. : قال القرطيب

 اختلف العلماء من املخاطب هبذه اآلية على قولني : أحدمها أهنم امل
ُلَونَُّكُم  )بن عباس ؛ وتعلق بقوله تعاىل : الثاين أهنم احملرمون قاله ا فإن تكليف االمتناع الذي يتحقق به االبتالء هو مع  (لََيبـْ

 اإلحرام.
 ُحِهل ي ا ُشرط له من أُمور الصيد ، وما ُشرع له من وصفه يف   قال ابن العريب

: وهذا ال يلزم ؛ فإن التكليف يتحقق يف امل
 كيفية االصطياد.
ُلَونَُّكُم هللا  )يف اآلية جلميع الناس حُملههم وحُمرمهم ؛ لقوله تعاىل :  والصحيح أن اخلطاب أي ليكلفنكم ، والتكليف كله  (لََيبـْ

 ابتالء وإن تفاضل يف الكثرة والقلة ، وتباين يف الضهعف والشدهة
 يعلم هللا من خيافه بالغيب .الالم للتعليل ، أي : لكي أو ألجل أن ( لِيَ ْعَلَم اّللَُّ َمن َُيَافُُه بِاْلَغْيِب )  
  ليظهر  خذه باأليدي والرماح سر ا وجهر ايعين: أنه تعاىل يبتليهم بالصيد يغشاهم يف رحاهلم، يتمكنون من أ: قال ابن كثري

 ( .َوَأْجٌر َكِبرٌي  ِإنَّ الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم بِاْلَغْيِب هَلُْم َمْغِفَرةٌ )  طاعة من يطيع منهم يف سره وجهره، كما قال تعاىل
 : قال مقاتل بن حيهان : ابتالهم هللا بالصيد وهم حمرمون عام احلديبية حىت كانت الوحش والطري تغشاهم يف  قال الفخر

 رحاهلم ، فيقدرون على أخذها باأليدي ، وصيدها بالرماح ، وما رأوا مثل ذلك قط ، فنهاهم هللا عنها ابتالء .
 .ب ( أي : وهو غايب عن نظر الناس ، ال خياف أن يروه فينكروا عليه وقيل ) من خيافه بالغي -
ذكر ابن عطية أن الظاهر أنه سبحانه خص األيدي بالذكر ألهنا أعظم تصرفا  يف االصطياد وفيها يدخل اجلوارح واحلباالت  -

 وما عمل باأليدي من فخاخ وأشباك.
 دخل فيها السهم وحنوه. أوخص الرماح بالذكر ألهنا أعظم ما ا رح به الصيد وي

 أن يعلم أنه ليس بفتنة من الفنت العظام اليت يكون  (ء مهَن الصيديْ ِبشَ )معىن التقليل والتصغري يف قوله  رازي :قال ال
 التكليف فيها صعبا  شاقا  ، كاالبتالء ببذل األرواح واألموال ، وإمنا هو ابتالء سهل ، فإن هللا تعاىل امتحن أمة حممد 
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 كما امتحن بين إسرائيل بصيد البحر ، وهو صيد السمك. أ ه الرببصيد 
 وتنكري "شيء" كما قال غري واحد للتحقري املؤذن بأن ذلك ) ليس ( من الفنت اهلائلة اليت تزل فيها أقدام  : يوقال اآللوس

 من صيد البحر.الراسخني كاالبتالء بقتل األنفس وإتالف األموال وإمنا هو من قبيل ما ابتلي به أهل أيلة 
 وفائدته التنبيه على أن من مل يثبت يف مثل هذا كيف يثبت عند شدائد احملن.

 فمن بيانية أي بشيء حقري هو الصيد.
يريد ببعض الصيد ، فِمن للتبعيض ، وهو صيد الرب خاصهة ؛ ومل يعمه الصيد كله ألن للبحر  (ِبَشْيٍء مِهَن الصيد)قوله تعاىل :  -

 رَبيه وغريه.صيدا ، قاله الطَّ 
أي : فمن جتاوز احلد املباح إىل احلرام ، بعد بيان احلكم ، فقتل الصيد بعد حترميه أو ارتكب أمرا  (  َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلكَ ) 

 . حمرما  بعد بيان حترميه
  : انتهاك حلرمة اإلحرام أو احلرم.واملراد باالعتداء االعتداء بالصيد ، ومسهاه اعتداء ألنهه إقدام على حمرهم و قال ابن عاشور 
 . أي : مؤمل موجع حسا  ومعىن ، يف الدنيا واآلخرة ، ملخالفته أمر هللا وشرعه ، واستحالله ما حرم هللا( فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم ) 

 الفوائد :
 امتحان هللا لعباده بتيسري املعصية . -1
 فضيلة الصحابة .-2
ألن األمة اليهودية ابتالهم هللا تعاىل بنحو هذا، ولكنهم  ، م وعلى رأسهم األمة اليهوديةأن هذه األمة تـَْفُضل سائَر األم-3

فحرَّم هللا عليهم صيد السمك يوم السبت  -الصيد البحري ال الصيد الربي-حَتَيـَُّلوا على حمارم هللا؛ ابتالهم هللا تعاىل بالصيد 
ذون السمك أو احليتان يوم األحد، فابتالهم هللا عز وجل بكون احليتان تأيت فاحتالوا على ذلك وجعلوا ِشَباكا يف يوم اجلمعة يأخ

 ( . ُكونُوا ِقَرَدة  َخاِسِئنيَ م )  يوم السبت ُشرَّع ا أي: على سطح املاء من كثرِتا، فَتَحيـَُّلوا هذه احليلة، فقال هللا تعاىل هل
ية، وأالَّ يتدرج به الشيطان؛ ألن اإلنسان قد تـَُيسَّر له أسباب املعصية، ن يـَتَـَنبَّه اإلنسان لنفسه إذا ُيسِهَرت له أسباب املعصأ -4

وال يدري عن نفسه مث ينهمك حىت يقع يف احملظور، فليحذر اإلنسان من تسهيل أو من تيسري أسباب املعصية له أن يقع يف 
 .هللا تعاىل خري ا منهااملعصية؛ وهلذا اإلنسان إذا ابـُْتِلَي بتيسري املعصية له وتـَرََكها هلل عوَّضه 

 ب ( .لِيَـْعَلَم اّللَُّ َمْن خَيَافُُه بِاْلَغيْ ه ) أن الصيد يف حال اإلحرام حمرم؛ لقول-5
 م ( .فـََلُه َعَذاٌب أَلِيم ) أن من اعتدى بعد أن تـَبَـنيَّ له احلك -6
 .(  ﴿بـَْعَد َذِلك :من كان جاهال  فإنه ال إمث عليه إذا فعل املعصية؛ لقوله أن-7

 .وهللا تبارك وتعاىل علمه حميط بكل شيء (لِيَـْعَلَم اّللَُّ َمْن خَيَافُُه بِاْلَغْيبِ ) :إثبات علم هللا تبارك وتعاىل؛ لقوله-8
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ًدا َفَجَزاء م ِ )  ْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم َْحُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ ْقتُ ُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن قَ تَ َلُه ِمنُكم مُّتَ َعمِ 
 َعَفا اّللَُّ َعمَّا َسَل ٍ َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم مِ نُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّاَرٌُ َطَعاُم َمَساِكنَي َأو َعْدُل َذِلَك ِصَياًما ل َِيُذوَق َوبَاَل َأْمرِهِ 

 ( . (95اّللَُّ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاٍم )اّللَُّ ِمْنُه وَ 
 [ . 95] املائدة : 

---------- 
 أي : ال تقتلوا الصيد وأنتم حمرمون حبج أو عمرة .(  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ ْقتُ ُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرمٌ ) 
ًدا َفَجَزاء مِ ْثُل َما)   أي : ومن قتل الصيد يف حال إحرامه وهو متعمد ، فعليه جزاء ( قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم  َوَمن قَ تَ َلُه ِمنُكم مُّتَ َعمِ 

 .مياثل ما قتل من النعم 
 . حيكم باملثل حكمان عادالن من املسلمنيي : أ ( َْحُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِ نُكمْ ) 
م ،  ه على مساكني احلرم ، فإن مل يكن للصيد مثل من النعينحر ، ويتصدق ب ا  حال كونه هديي : أ (َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة  )

 ه .كالعصفور واجلراد فعليه قيمت
ى به طعام فيصرف لكل ذا مل ا د احملرم مثل ما قتل من النعم فيقوم الصيد املقتول ، مث يشرت إو  ي :أ ( َأْو َكفَّاَرٌُ َطَعاُم َمَساِكنيَ ) 

 ه .مسكني مد من
عليه مثل ذلك الطعام صياما يصومه ، عن كل مد يوما ، ليذوق سوء عاقبه  : أي( اًما ل َِيُذوَق َوبَاَل َأْمرِِه َأو َعْدُل َذِلَك ِصيَ )  

هتكه حلرمة اإلحرام ! قال يف التسهيل : عدد تعاىل ما ا ب يف قتل احملرم للصيد ، فذكر أوال اجلزاء من النعم ، مث الطعام ، مث 
 . الصيام

  .من قتل الصيد قبل التحرمي أي :(  ا َسَل ٍَعَفا اّللَُّ َعمَّ ) 
 ة .حمرم ، فينتقم هللا منه يف اآلخر ىل قتل الصيد وهو إومن عاد  أي : (َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم اّللَُّ ِمْنُه  )

 . غالب على أمره منتقم ممن عصاه أي :(  َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاٍم َواّللَُّ ) 
 الفوائد :

 محرم .حترمي قتل الصيد لل -1
 أن قتله مناف لإلميان . -2
 أن ما صاده احملرم ميتة ال حيل أكله ال له وال لغريه .-3
 أن اجلزاء إمنا يلزم املتعمد .-4
 تعظيم اإلحرام . -5
 أن الواجب يف قتل الصيد ) اجلزاء ( واحد من أمور ثالثة : إما املثل ، وإما إطعام مساكني ، وإما صيام يعادل ذلك . -6
 وب املماثلة يف جزاء الصيد .وج -7
 البد من العدالة يف احلكمني . -8
 أن جزاء الصيد البد أن يصل إىل احلرم . -9

 سعة عفو هللا . -10
 ِتديد من عاد إىل قتل الصيد بعد هنيه . -11
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ُروَن     َوات َُّقوْا اّللََّ الَِّذَي ِإلَْيِه ُُتْشَ  ُرًما     ْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِ  َما ُدْمُتْم حُ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا لَُّكْم َوِللسَّيَّاَرُِ َوُحر َِم َعلَ ) 
(96 ). ) 

 [ . 96] املائدة : 
---------- 

 .أي : أحل لكم أيها الناس صيد البحر سواء كنتم حمرمني أو غري حمرمني  (ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه ) 
واملراد بصيد البحر : ما ُيصطاد منه ، واملراد بطعامه : كل ما يطعم منه بدون صيد مما قذفه البحر  وألقاه ميتا  أو مما مات فيه  -

عطف )طعامه( على )صيد البحر( فدل على أن )طعامه( ( فْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمهُ ُأِحلَّ َلكُ عليه وغري ذلك، ألن هللا قال )وطفا 
 ( .عدا )صيدهما 

 . طعامه () أحل لكم صيد البحر و  وهذا قول مجهور املفسرين ، بل روي مرفوعا  عن أيب هريرة . قال : قال 
 : قيل هو ما قذف به البحر وطفا عليه ، وبه قال كثري من الصحابة والتابعني . قال الشوكاين

 ادي والعني وغري ذلك .والبحر : هو املاء الكثري الواسع ، سواء يف ذلك النهر والو  -
( بين الفعل ) أحل ( ملا مل يسم فاعله ، ألن الفاعل معلوم وهو هللا تعاىل ، ألنه سبحانه هو الذي حيل  ُأِحلَّ َلُكمْ وقوله ) -

 وحيرم .
 ( .ُلوا ِمْنُه حلَْما  َطرِيها  َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأكُ أي : ألجل أن تتمتعـــوا به ، كما قال تعاىل )(  َمَتاًعا لَُّكمْ ) 
 ) لكم ( أي : ملن كان منكم يف حضرة البحر أو مقيما  . -
 أي : وزادا  للمسافرين يتزودونه يف أسفارهم .( َوِللسَّيَّاَرُِ ) 

ك يف حال أحل اّلله لكم أيها احملرمون صيد البحر كما أحل لكم أكل ما يؤكل منه ، ألجل متتعكم وانتفاعكم بذلواملعىن : 
إقامتكم ويف حال سفركم فأنتم تتمتعون هبذه النعم مقيمني ومسافرين ، وذلك يقتضى منكم الشكر ّلله لكي يزيدكم من هذه 

 النعم.
 ما ملخصه : وقد استدل اجلمهور على حل ميتة البحر هبذه اآلية وي ا أخرجه الشيخان عن جابر قال : بعث  قال ابن كثري

قال فخرجنا حىت إذا كنا ببعض  -قال : وأنا فيهم  -الساحل ، فأمر عليهم أبا عبيدة وهم ثالمثائة بعثا قبل  رسول اّلله 
الطريق فىن الزاد. قال : مث انتهينا إىل البحر فإذا حوت كبري. فأكل منه ذلك اجليش مثاين عشرة ليلة. فلما قدمنا املدينة أتينا 

جه اّلله لكم. هل معكم من حلمه شيء فتطعمونا؟ قال : فأرسلنا إىل فذكرنا ذلك له فقال : هو رزق أخر  رسول اّلله 
 «.منه فأكله  رسول اّلله 

!! إنا نركب  عن أِب هريرة : أن رجال سأل رسول اّلله  يوأخرج اإلمام أمحد وأهل السنن ومالك والشافع فقال : يا رسول اّلله
هو الطهور ماؤه احلل :  أ ي اء البحر؟ فقال رسول اّلله ــــــأنتوض اـــنــالبحر وحنمل معنا القليل من املاء. فإن توضأنا به عطش

 ه ( .ميتت
أحلت لنا ميتتان ودمان فأما امليتتان : فاحلوت واجلراد ، وأما الدمان : فالكبد : »  وعن ابن عمر قال : قال رسول اّلله 

 «.والطحال 
 وله شواهد. وأمحد وابن ماجة والدارقطين والبيهقي يرواه الشافع

 أي : يف حال إحرامكم حيرم عليكم االصطياد ، ففيه داللة على حترمي ذلك . ( ُرًما     َوُحر َِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِ  َما ُدْمُتْم حُ ) 
 اختلف العلماء : فيما صاده احملل ، هل حيرم على احملرِم أم ال على ثالثة أقوال : فائدُ :
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 على احملرِم . أنه حرامالقول األول : 
 وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وإسحاق والثوري . 
 ( . ُحرهَِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرِه َما ُدْمُتْم ُحُرما  لقوله تعاىل ) و -أ

بِاأْلَبـَْواِء، أَْو ِبَودَّاَن، فـََردَُّه َعَلْيِه، َوقَاَل:  مِحَار ا َوْحِشيًّا، َوُهوَ  أَنَُّه أَْهَدى لَِرُسوِل َاّللَِّ )  اَلصَّْعِب ْبِن َجثَّاَمَة اَللَّْيِثيِه  وحلديث -ب
 .ُمتـََّفٌق َعَلْيِه  (" ِإنَّا ملَْ نـَُردَُّه َعَلْيَك ِإالَّ أَنَّا ُحُرٌم  

ِحل القول الثاين :
ُ
 ا  ولو صاده ألجله .مطلق ا وز أكل احملرم مما صاده امل

 وهذا مذهب أيب حنيفة وعطاء وجماهد .
ُر حُمْرٍِم، قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل َاّللَِّ  يب قـََتاَدَة َاأْلَْنَصارِيِه أَ  حلديث ، َوُهَو َغيـْ أِلَْصَحابِِه، وََكانُوا  يف ِقصَِّة َصْيِدِه َاحلَِْماَر اَْلَوْحِشيَّ

 .ُمتـََّفٌق َعَلْيِه ( . قَاَل: " َفُكُلوا َما بَِقَي ِمْن حلَِْمِه َهْل ِمْنُكْم َأَحٌد أََمرَُه أَْو َأَشاَر ِإلَْيِه ِبَشْيٍء ؟ " قَاُلوا: اَل ) حُمْرِِمنَي: 
 فقط ، وما مل يصد ألجله فهو حالل له . القول باجلمع : فما صاده احلالل ألجل احملرم حرم على احملرمالقول الثالث : 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
ق وأبو ثور ، ورجحه ابن حبان ، وابن عبد الرب ، والبغوي ، وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاهبما ، وأمحد وإسحا
 والقاضي عياض ، والنووي ، وابن القيم ، وابن حجر وغريهم .

 واحتجوا ملسلكهم بأن فيه توفيقا  ومجعا  بني األحاديث املختلفة وعمال  جبميعها .
) صيد الرب حالل لكم وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو   ويؤيد هذا اجلمع ما رواه أمحد وأبو داود عن جابر قال : قال رسول هللا

 يصد لكم ( . 
 والعمل على هذا عند أهل العلم ال يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا  إذا مل يصده أو يصد  : بعد هذا احلديث قال الرتمذي

 .من أجله 
 اجلمهور من اجلمع بني األحاديث واحلق ما ذهب إليه  : قال الشوكاين. 

 الراجح .هو  وهذا القول
وحشركم وا ازيكم ومجعكم أي : اتقوا هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه الذي إليه مرجعكم ( ُروَن     َوات َُّقوْا اّللََّ الَِّذَي ِإلَْيِه ُُتْشَ )  

 على أعمالكم .
 اتقوا هللا حيثما كنتم ، يف سركم وجهركم . ) اتق هللا حيثما كنت ( .

 واحلشر : اجلمع .
  تذكري اخللق أن حمشرهم إليه سبحانه وعيد وِتديد ملن خالف تقوى هللا ، ووعد ملن اتقى هللا .ويف -

 الفوائد :
 حل صيد البحر للمحرمني واحمللني . -1
 أن مجيع حيوانات البحر حالل . -2
 حترمي صيد الرب على احملرمني . -3
 وجوب تقوى هللا واحلذر من خمالفته . -4
 ة يوم القيامة .النحذير من عقوب-5
 إثبات احلشر . -6
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َوالشَّْهَر اْْلََراَم َواْْلَْدَي َواْلَقالَِئَد َذِلَك لِتَ ْعَلُموْا َأنَّ اّللََّ يَ ْعَلُم َما ِِ السََّماَواِت   َجَعَل اّللَُّ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت اْْلََراَم ِقَياًما لِ لنَّاسِ )  
 ( . (97ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم )َوَما ِِ اأَلْرِض َوَأنَّ اّللََّ 

 [ . 97] املائدة : 
---------- 

للناس لقيام أمر  : جعل هللا الكعبة املشرفة وهي البني احملرهم صالحا  ومعاشا  أي(  َجَعَل اّللَُّ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت اْْلََراَم ِقَياًما ل ِلنَّاسِ ) 
، عاشهم ومعادهم، يلوذ به اخلائف، ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التجارنتعاشهم يف أمور م، إذ هو سبٌب الدينهم ودنياهم

 ويتوجه إليه احلجاج والعمار .
 : وقد مسيت الكعبة كعبة ، ألهنا مربعة .. وقيل : إمنا مسيت كعبة لنتوئها وبروزها ، فكل ناتئ بارز كعب ،  قال القرطيب

 ا .ا ظهر يف صدرهومنه كعب القدم وكعوب الفتاة ، وكعب ثدي املرأة إذ
، عارا بشرفهوالبيت احلرام : بدل من الكعبة أو عطف بيان جيء به على سبيل املدح والتعظيم ووصف باحلرام إيذانا حبرمته وإش -

 حيث حرم سبحانه القتل فيه ، وجعله مكان أمان الناس واطمئناهنم.
 و احلجة ، وحمرم ، ورجب ( قياما  هلم ألمنهم القتال فيها .أي : األشهر احلرم ) ذو القعدة ، وذ (َوالشَّْهَر اْْلََراَم ) 

 أي : وجعل الشهر احلرام قياما  للناس .
: الذي يُهدى للحرم من األنعام ، جعله هللا قياما  للناس يف دينهم ودنياهم ، أما قي دينهم فبالثواب الذي  أي (َواْْلَْدَي ) 

 والشراء .ينالونه من هللا ، وأما يف دنياهم فبالبيع 
 أي : اليت تقلهد من شجر احلرم .( َواْلَقالَِئَد ) 
والقالئد مجع  -بسكون الدال  -وهو مجع هدية  -واهلدى : اسم ملا يهدى إىل احلرم من حيوان ليتقرب بذحبه إىل اّلله تعاىل  -

 .قالدة وهي ما يقلد به اهلدى ليعلم أنه مهدى إىل البيت احلرام فال يتعرض له أحد بسوء
فاملراد بالقالئد هنا احليوانات ذوات القالئد اليت تساق إىل احلرم لذحبها فيه ، فيكون ذكر القالئد بعد اهلدى من باب  -

 التخصيص بالذكر على سبيل االهتمام بشأهنا ، ألن الثواب فيها أكثر.
عناقهم عند ما حيرمون حىت ال يتعرض هلم وقيل املراد هبا : ما كان يفعله بعض الناس من وضع قالدة من شعر أو من غريه يف أ

 أحد بسوء.
به قوامهم يف إصالح  يأ ؛اقتضت حكمة اّلله تعاىل ورمحته بعباده أن يصري الكعبة اليت هي البيت احلرام ِقياما  لِلنَّاسِ  واملعىن :

 ا.أمورهم دينا ودنيا ، وكذلك جعل األشهر احلرم واهلدى وخصوصا ما يقلد منه قياما للناس أيض
الناس إليه من كل فج عميق ، ا دون يف رحابه ما يقوى إمياهنم ، ويرفع درجاِتم ، ويغسل  وذلك ألن البيت احلرام الذي يأيت

سيئاِتم ، ويصلح من شئون دنياهم عن طريق تبادل املنافع ، وبذل األموال ، والشعور باألمان واالطمئنان ، وتوثيق الصالت 
 ى اّلله تعاىل ، وجتعلهم أهال لفضله ورمحته.الدينية والدنيوية اليت ترض

وألن األشهر احلرم تأتى للناس فتجعلهم ميتنعون عن القتال فيها ، فتهدأ نفوسهم ، وحيصل التالف والتزاور بعد التدابر والتقاطع 
ى الفقراء. وإشاعة روح احملبة والتعادي وألن اهلدى والقالئد اليت يسوقها احملرمون إىل احلرم لذحبها فيها ما فيها من التوسعة عل

 والتسامح واإلخاء.
واحلكمة يف جعل اّلله تعاىل هذه األشياء قياما للناس ، أن اّلله سبحانه خلق اخللق على  اّلله اإلمام القرطيب حيث يقول :ورحم 

عن  -يزجرهم  يأ -عهم والغارة. فلم يكن بد يف احلكمة اإلهلية من وازع يز  سليقة اآلدمية من التحاسد والتقاطع والسلب
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التنازع ، وحيملهم على التآلف ، ويرد الظامل عن املظلوم ، فقد روى مالك أن عثمان بن عفان كان يقول : ما يزع اإلمام أكثر 
 «.مما يزع القرآن 

يبته ، فكان فجعل سبحانه اخلليفة يف األرض حىت ال يكون الناس فوضى ، وعظم يف قلوهبم البيت احلرام ، وأوقع يف نفوسهم ه
 من جلأ إليه معصوما به ، وكان من اضطهد حمميا بالكون فيه.

ال يدركه كل مظلوم ، فقد جعل سبحانه األشهر احلرم ملجأ آخر. وقرر  -ومكان معني  -وملا كان هلذا البيت موضع خمصوص 
، حىت كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه  وال يطلبون فيها دما   - نفسا   يأ - يف قلوهبم حرمتها ، فكانوا ال يروعون فيها سربا  

، أو علقوا عليه قالدة أو فعل ذلك الرجل بنفسه. مل  وأشعروه دما   فال يؤذيه. مث شرع هلم اهلدى والقالئد ، فكانوا إذا أخذوا بعريا  
 .يروعه أحد حيث لقيه 

 أي : مجيع ما يف السماوات واألرض .( أَلْرِض ِت َوَما ِِ اَذِلَك لِتَ ْعَلُموْا َأنَّ اّللََّ يَ ْعَلُم َما ِِ السََّماَوا) 
 ( ال خيفى عليه شيء . اّللََّ ِبُكلِه َشْيٍء َعِليمٌ أي : ولتعلموا أيضا  ) أن (  ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم َأنَّ اّللََّ ) وَ 

السموات وما يف األرض ، ولتوقنوا بأنه يعلم طبائع  ما يف شامال   تاما   فعل اّلله تعاىل ذلك لتعلموا أنه سبحانه يعلم علما  واملعىن : 
البشر وحاجاِتم ومكنونات نفوسهم ، وهتاف أرواحهم. ألن تشريع هذه الشرائع املستتبعة لدفع املضار وجللب املصاحل الدينية 

فى عليه خافية مما يف والدنيوية دليل على أنه سبحانه يعلم ما يف السموات وما يف األرض. وعلى أنه بكل شيء عليم دون أن خت
يف املعطوف واملعطوف عليه لإلشارة إىل دقة العلم ومشوله ، وأنه سبحانه ال يغادر « ما. ويف » هذا الكون : وكرر سبحانه 
 .صغرية وال كبرية إال أحصاها

 الفوائد :
 أن هللا عظم هذه الكعبة حيث جعلها قياما  للناس .-1
 أن هلل أن يفضل ما شاء من خلقه .-2
 أن الكعبة حرام . -3
 تعظيم األشهر احلرم . -4
 تعظيم اهلدي والرتغيب فيه . -5
 إثبات احلكمة يف أحكام هللا . -6
 عموم علم هللا تعاىل .-7
 التحذير من خمالفة هللا تعاىل .-8
 
 َما تُ ْبُدوَن َوَما َتْكُتُمونَ َلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ َواّللَُّ يَ ْعَلُم مَّا عَ  (98)اْعَلُموْا َأنَّ اّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ) 
(99)  ) 

 [ . 99 -98] املائدة : 
------------- 

 ملن خالف أوامره وأحكامه .( اْعَلُموْا َأنَّ اّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب ) 
 ه عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فال ا زى إال مثلها ( .شديد العقاب كما  فقط كما قال تعاىل ) من جاء احلسنة فل

 ملن تاب وأناب .( اّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم  َوَأنَّ ) 
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  : أي: ليكن هذان العلمان موجودين يف قلوبكم على وجه اجلزم واليقني، تعلمون أنه شديد العقاب العاجل قال السعدي
اخلوَف من عقابه، والرجاَء ملغفرته : ليه وأطاعه.فيثمر لكم هذا العلُم واآلجل على من عصاه، وأنه غفور رحيم ملن تاب إ

 وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه اخلوف والرجاء.
 ليس له اهلداية والتوفيق وال الثواب ، وإمنا عليه البالغ.: أي  (مَّا َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ  )

 ( . ا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواّللُه َبِصرٌي بِاْلِعَبادِ ِإن تـََولَّْوْا فَِإمنََّ قال تعاىل )و كما 
 ( .مَّا َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ َواّللُه يـَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن وقال تعاىل ) 
َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي وقال تعاىل )  ( .فَِإن تـََولَّْوْا فَِإمنَّ

 نبيه حممد  البالغ واإلنذار كما قال تعاىل عن إمنا عليهم وهكذا األنبياء  ْ(  أَنَا ِإالَّ نَِذيٌر َوَبِشرٌي لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  أنه قال ) إن
َا أَنَا َلُكْم نَِذيٌر ُمِبنيٌ وقال تعاىل )  َا اآْلياُت ِعْنَد اّللَِّ َوقَاُلوا َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه آوقال تعاىل )  ( . ُقْل يَا أَيـمَها النَّاُس ِإمنَّ يَاٌت ِمْن رَبهِِه ُقْل ِإمنَّ

َا أَنَا نَِذيٌر ُمِبنيٌ   ( . ِإْن ُهَو ِإالَّ نَِذيٌر َلُكْم بـَنْيَ يََدْي َعَذاٍب َشِديدٍ  وقال تعاىل )  ( . َوِإمنَّ
َا أَنْ ( وقال تعاىل ) ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبالغُ كما قال تعاىل ) ْر ِإمنَّ َا َعَلْيَك ( وقال تعاىل ) َلْسَت َعَلْيِهْم ي َُصْيِطرٍ .  َت ُمذَكِهرٌ َفذَكِه فَِإمنَّ

َنا احلَِْسابُ   ( . اْلَبالُغ َوَعَليـْ
 أي تظهرونه يُقال : بدا السِهرم وأبداه صاحبه يُبديه. (َواّللَُّ يَ ْعَلُم َما تُ ْبُدوَن ) 
 قلوبكم من الكفر والنفاق.ما تسرونه وختفونه يف : أي  (َوَما َتْكُتُموَن ) 
  : وإاله فالغرض هو تعليمهم أنه هللا ( ما تكتمون ) مقصود منه التعميم والشمول مع ( ما تبدون ) وذكر قال ابن عاشور

 يعلم ما يسرهونه أمها ما يبدونه ، فال يُظنه أنه هللا ال يعلمه. 
 الفوائد :

 أن هللا شديد العقاب ملن خالف أمره . -1
 العقاب وهي : مؤاخذة املذنب ي ا يستحقه من عقوبة .إثبات  -2
 إثبات هذين االمسني الكرمي هلل ومها : الغفور الرحيم .-3
 . وجوب إبالغ الوحي على رسول هللا  -4
 أنه ليس على النيب هداية اخللق لإلسالم .-5
 . إثبات رسالة النيب  -6
 حتذير املبلغني من املخالفة .-7
 نوايا السيئة .التحذير من ال -8
 هــ ( .1434/  10/  18) األحد / سعة علم هللا تعاىل .                 -9

 
 ( . (100َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )ُقل الَّ َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيِ ُب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْ َرُُ اخْلَِبيِث فَات َُّقوْا اّللََّ يَا ُأْوَل األَْلَباِب )  

 [ . 100دة : ] املائ
--------- 

ال َيْسَتِوي اخْلَِبيُث  ) يا حممد( ُقْل )  يقول تعاىل لرسوله  (ُقل الَّ َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيِ ُب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْ َرُُ اخْلَِبيِث ) 
القليل احلالل النافع خري من الكثري احلرام الضار، كما  يعين: أن (َكثْـَرُة اخْلَِبيِث ) أي: يا أيها اإلنسان  (َوالطَّيِهُب َوَلْو أَْعَجَبَك 
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ٌر مما َكثُر وأهلَْ ما َقلَّ : جاء يف احلديث  ى .وَكَفى، َخيـْ
 زينة الدنيا ونعيمها يزول وما  نبقى ألواملعىن : أن أهل الدنيا يعجبهم كثرة املال وزينة الدنيا وما عند هللا خري وأ:  قال اخلازن

 عند هللا يدوم.
  ويف اخلبيث والطيب أربعة أقوال.ابن اجلوزي : قال 

 أحدها : احلالل واحلرام ، قاله ابن عباس ، واحلسن.
 والثاين : املؤِمن والكافر ، قاله السدي.

 والثالث : املطيع والعاصي.
 والرابع : الرديء واجليِهد ، ذكرمها املاوردي.

 ومعىن اإلعجاب هاهنا : السرور ي ا يتعجهب منه. 
 والصحيح أن اللفظ عام يف مجيع األُمور ، يُتصوَّر يف املكاسب واألعمال ، والناس ، واملعارف من العلوم  قرطيب :قال ال

 وغريها ؛ فاخلبيث من هذا كله ال يُفلح وال يـُْنِجب ، وال حَتسن له عاقبة وإن كثر ، والطيهب وإن قله نافع مجيل العاقبة.
 ( .ُج نـََباتُُه بِِإْذِن رَبهِِه والذي َخُبَث اَل خَيْرُُج ِإالَّ َنِكدا  والبلد الطيب خَيْرُ  )قال هللا تعاىل 

 ( .دين يف األرض أَْم جَنَْعُل املتقني كالفجار ـــــات كاملفســـــأَْم جَنَْعُل الذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصاحل )ونظري هذه اآلية قوله تعاىل 
فاخلبيث ال يساوي الطيهب مقدارا  وال ( يئات َأن جنََّْعَلُهْم كالذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصاحلات أَْم َحِسَب الذين اجرتحوا الس )وقوله 

 ر.إنفاقا  ، وال َمكانا  وال َذَهابا  ، فالطيهب يأخذ جهة اليمني ، واخلبيث يأخذ جهة الشهمال ، والطيهب يف اجلنهة ، واخلبيث يف النا
  حكم عام يف نفي املساواة عند هللا تعاىل بني الرديء من األشخاص  (ْسَتِوى اخلبيث والطيب ُقل الَّ يَ  : ) دوقال أبو السعو

 . واألعمال واألموال ، وبني جيِهدها ، َقَصد به الرتغيب يف جيِهد كل منها والتحذيَر عن رديئها
  شر ، فال تعجبوا بكثرة اخلبيث حىت تؤثروه  البون بني اخلبيث والطيب بعيد عند هللا تعاىل وإن كان قريبا  عندكم : يقال الَز

لكثرته على القليل الطيب ، فإنه ما تتومهونه يف الكثرة من الفضل ، ال يوازي النقصان يف اخلبيث ، وفوات الطيب ، وهو 
 م .عام يف حالل املال وحرامه ، وصاحل العمل وطاحله ، وصحيح املذاهب وفاسدها ، وجيد الناس ورديه

 ه .دعوه، واقنعوا باحلالل واكتفوا بأي: يا ذوي العقول الصحيحة املستقيمة، وجتنبوا احلرام و  ( ّللََّ يَا ُأْوَل األَْلَبابِ فَات َُّقوْا ا) 
 فإن مداَر يف حترهِي اخلبيث وإن كثر، وآثِروا عليه الطيِهب وإن قله : أي( وا هللا يا أوىل أُْوىِل االلبابفاتق) :قال أبو السعود ،

 . ، بل كلما كثر اخلبيُث كان أخبثَ القليُل خرٌي من املذموم الكثري ، فاحملمودُ دة والرداءُة ال الكثرُة والِقلةاجُلو  االعتبار هو
 : على ذلك مؤذن بأنه هللا يريد منها إعمال النظر يف متييز اخلبيث  (فاتهقوا هللا يا أوىل األلباب ) وتفريع قوله  قال ابن عاشور

احلقائق ، وعدم االغرتار باملظاهر اخلالبة الكاذبة ، فإنه األمر بالتقوى يستلزم األمر بالنظر يف  من الطيهب ، والبحث عن
 متييز األفعال حىت يُعرف ما هو تقوى دون غريه.

هوب أي : ألجل أن تفلحوا ، وتفوزوا وحتصلوا على املطلوب ، وهي اجلنة غاية املطالب ، وتنجو من املر ( َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )
 وهي النار .

 ورين :والفالح يف لغة العرب يطلق إطالقني مشه 
: أن العرب تقول ) أفلح فالن ( إذا فاز ي طلوبه األكرب ، فكل إنسان كان حياول مطلوبا  أعظم مث ظفر به وفاز  اإلطالق األول

 ي ا كان يرجو فهذا قد أفلح .
السرمدي يف النعيم ، فكل من كان له دوام وبقاء يف النعيم تقول العرب ) نال  : أن املراد بالفالح : الدوام والبقاء اإلطالق الثاين
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 الفالح ( .
 . قال النووي : الفالح الفوز والنجاة وإصابة اخلري ، قالوا وليس يف كالم العرب كلمة أمجع للخري من لفظة الفالح 

 الفوائد :
 أنه ال يستوي اخلبيث والطيب عند هللا . -1
 لإلنسان أن يغرت بالكثرة . أنه ال ينبغي-2
 أن الوصف باخلبث والطيب يكون يف األعيان ويكون يف األعمال . -3
 أن الكثرة قد تكون فتنة لضعاف اإلميان . -4
 وجوب تقوى هللا . -5
 أن من تقوى هللا ، أال يعجب اإلنسان بالكثرة اخلبيثة . -6
 أن التقوى سبب للفالح . -7
 
َها ِحنَي يُ نَ زَُّل اْلُقْرآُن ت ُ يَا أَي َُّها الَِّذي)   َها َن آَمُنوْا اَل َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإن َتْسأَُلوْا َعن ْ ْبَد َلُكْم َعَفا اّللَُّ َعن ْ

 ( .( 102اِفرِيَن )( َقْد َسَأَْلَا قَ ْوٌم مِ ن قَ ْبِلُكْم ْثَّ َأْصَبُحوْا َِبَا كَ 101َواّللَُّ َغُفوٌر َحِليٌم )
 [ . 102-101] املائدة : 

-------------- 
قَاَل َخَطَب َرُسوُل اّللَِّ   أََنسٍ  روى البخاري ومسلم عن(  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ )  
  َْعُت ِمثْـَلَها َقطم ، ق  قَاَل فـََغطَّى َأْصَحاُب َرُسوِل اّللَِّ « . َلْو تـَْعَلُموَن َما أَْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِليال  َولََبَكْيُتْم َكِثريا   :اَل ُخْطَبة  َما مسَِ

 ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم ( .  ُوُجوَهُهْم هَلُْم َخِننٌي ، فـََقاَل َرُجٌل َمْن َأِِب قَاَل ُفاَلٌن فـَنَـَزَلْت َهِذِه اآليَُة ) اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياءَ 
اْسِتْهزَاء  ، فـَيَـُقوُل الرَُّجُل َمْن َأِِب َويـَُقوُل الرَُّجُل َتِضلم  َكاَن قـَْوٌم َيْسأَُلوَن َرُسوَل اّللَِّ ) قَاَل  -رضى هللا عنهما  -َعِن اْبِن َعبَّاٍس و 

ؤُْكْم ( َحىتَّ فـَرََغ ِمَن اآليَِة  ــــِذِه اآليََة ) يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتسُ فَأَنـَْزَل اّللَُّ ِفيِهْم هَ  نَاقـَُتُه أَْيَن نَاَقيِت 
 ( رواه البخاري . ُكلِهَها

، قَاُلوا : يَا َرُسوَل هللِا، يِف ُكلِه َعاٍم ؟ َفَسَكتَ  (َتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال  َوّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجم البَـْيِت َمْن اسْ )َعْن َعِليٍه ، قَاَل : َلمَّا نـَزََلْت : و 
اَء ِإْن يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشيَ )قَاُلوا : يَا َرُسوَل هللِا يف ُكلِه َعاٍم ؟ قَاَل : اَل ، َوَلْو قـُْلُت نـََعْم َلَوَجَبْت ، فَأَنـَْزَل اّللَُّ : 

 .(تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ 
، أو أحكام شرعية مل ال تسألوا عن أشياء مما ال يعنيكم يف أمر دينكم وال دنياكم من أحكام قدرية مل تظهر لكم واملعىن : 

 ظهارها .أي : تسؤكم اإلجابة عنها وإ ( َتُسؤُْكمْ  ) أي : إن تظهر لكم أو تكلفوا هبا(  ِإن تُ ْبَد َلُكمْ  تكلفوا هبا )
 ( مما ال فائدة هلم يف السؤال والتنقيب عنها .ملؤمنني وهني هلم عن أن يسألوا )عن أشياءهذا تأديب من هللا لعباده ا: قال ابن كثري 
  واعلم أن السؤال عن األشياء ري ا يؤدي إىل ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورها وري ا ترتبت عليه تكاليف :  قال الرازيو

وىل بالعاقل أن يسكت عما ال تكليف عليه فيه ، أال ترى أن الذي سأل عن أبيه فإنه مل يأمن أن يلحقه شاقة صعبة فاأل
فيه : " إن أعظم املسلمني يف  بغري أبيه فيفتضح ، وأما السائل عن احلج فقد كاد أن يكون ممن قال النيب  الرسول 

وكان عبيد بن عمري يقول : إن  ن يقول يف احلج إا اب يف كل عاماملسلمني جرما  من كان سببا  لتحرمي حالل " إذ مل يؤمن أ
هللا أحل وحرم فما أحل فاستحلوه ، وما حرم فاجتنبوه ، وترك بني ذلك أشياء مل حيللها ومل حيرمها ، فذلك عفو من هللا 
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عن أشياء فال تنتهكوها ، وحدَّ  تعاىل ، مث يتلو هذه اآلية وقال أبو ثعلبة اخلشين : إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها ، وهنى
 حدودا  فال تعتدوها ، وعفا عن أشياء من غري نسيان فال تبحثوا عنها. 

 . كثرة املسائل مذمومة 
إنه هللا حرهم عليكم ُعقوق األمهات َوَوْأد البنات َوَمْنعا  وهات وكرِه لكم ) قال  روى مسلم عن املغرية بن ُشْعبة عن رسول هللا 

التكثري من السؤال يف املسائل (  وكثرة السؤال) قال كثري من العلماء : املراد بقوله  (وقاَل وكثرَة السهؤاِل وإضاعة املاِل  ثالثا  ِقيلَ 
الفقهية تَنطمعا  ، وتكلفا  فيما مل ينزل ، واألغلوطات وتشقيق املولدات ، وقد كان السهلف يكرهون ذلك ويرونه من التكليف 

 لنازلة ُوفِهق املسؤوُل هلا.ويقولون ؛ إذا نزلت ا
  قال مالك : أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غري الكتاب والسنة ، فإذا نزلت نازلة مجع األمري هلا من حضر من

 . العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه ، وأنتم تكثرون املسائل وقد كرهها رسول هللا 
رَاد بكثرة املسائل كثرة سؤال الناس: وقيل 

ُ
 األموال واحلوائج إحلاحا  واستكثارا  ؛ وقاله أيضا  مالك. امل

 وقيل : املراد بكثرة املسائل السؤال عما ال يعين من أحوال الناس حبيث يؤدهي ذلك إىل كشف عوراِتم واالطالع على مساوئهم.
ُخَوْيِز َمْنَداد : ولذلك قال بعض أصحابنا مىت ُقدِهم إليه قال ابن ( َواَل جَتَسَُّسوْا َواَل يـَْغَتب بَـّْعُضُكم بـَْعضا   )وهذا مثل قوله تعاىل 

 طعام مل يسأل عنه من أين هذا أو ُعرض عليه شيء يشرتيه مل يسأل من أين هو ، ومَحَل أمور املسلمني على السالمة والصحة.
 قلت : والوجه محل احلديث على عمومه فيتناول مجيع تلك الوجوه كلها.

  : أن كثرة السؤال ومتابعة املسائل باألحباث العقلية واالحتماالت النظرية ، مذموم . وقد كان  واحلاصلقال الشاطيب
قد ُوِعظوا يف كثرة السؤال حىت امتنعوا منه . وكانوا حيبون أن ا يء األعراب فيسألون حىت يسمعوا   أصحاب رسول هللا 

 هية السؤال مواضع ، نذكر منها عشرة مواضع :كالمه وحيفظوا منه العلم . . مث قال : ويتبنيه من هذا أن لكرا
سئل : ما بال  أحدها : السؤال عمها ال ينفع يف الدين ، كسؤال عبد هللا بن حذافة : َمن أيب ؟ وروي يف " التفسري " أنه 

 (َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة  )اهلالل يبدو رقيقا  كاخليط مث ال يزال ينمو حىت يصري بدرا  مث ينقص إىل أن يصري كما كان ؟ فأنزل هللا : 
 فإمنا أجيب ي ا فيه منافع الدين .

َوّلِلَِّ َعَلى النَّاِس  )وثانيها : أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته ، كم سأل الرجل عن احلج : أكل عام ؟ مع أن قوله تعاىل 
 ( .ِإنَّ اّللََّ يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بـََقَرة )  إسرائيل بعد قوله ، قاض بظاهره أنه لألبد ، إلطالقه . ومثله سؤال بين( ِحجم اْلبَـْيت 

َذُروين ما )خاص ي ا مل ينزل فيه حكم ، وعليه يدل قوله  -وهللا أعلم-ن هذا ، وكأال من غري احتياٍج إليه يف الوقتوثالثها : السؤ 
 . (، فال تبحثوا عنهاال َعْن نسيان، وسكت عن أشياء رمحة  بكم)وقوله  (تـَرَْكُتكمْ 

 ورابعها : أن يسأل عن صعاب املسائل وشرارها ، كما جاء يف النهي عن األغلوطات .
كما يف حديث قضاء   -هو من قبيل التعبدات ، أو السائل ممهن ال يليق به ذلك السؤال  -خامسها : أن يسأل عن علة احلكم و 

 الصوم دون الصالة .
ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما أَنَا ِمَن ) حده التكلف والتعمق ، وعلى ذلك يدله قوله تعاىل  وسادسها : أن يبلغ بالسؤال إىل

، وملا سئل الرجل : يا صاحب احلوض ! هل ترد حوضك السباع ؟ قال ُعَمر بن اخلطاب : يا صاحب احلوض !  (اْلُمَتَكلِهِفنَي 
 رد علينا .ال ختربنا . فإن نرد على السباع وت

وسابعها : أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ، ولذلك قال سعيد : أعراقيه أنت ؟ وقيل ملالك بن أنس : 
 الرجل يكون عاملا  بالسنة أا ادل عنها ؟ قال : ال . ولكن خيرب بالسنة . فإن قبلت منه وإاله سكت .
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اآلية . وعن  (فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم زَْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه  )يدل قوله تعاىل وثامنها : السؤال عن املتشاهبات ، وعلى ذلك 
ُعَمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا  للخصومات أسرع التنقل . ومن ذلك سؤال من سأل مالكا  عن االستواء ؟ فقال : 

 لسؤال عنه بدعة .االستواء معلوم ، والكيفية جمهول ، وا
وتاسعها : السؤال عما شجر بني السلف الصاحل . وقد سئل ُعَمر بن عبد العزيز عن قتال أهل ِصفِهني ؟ فقال : تلك دماء كف 

 هللا عنها يدي ، فال أحب أن ألطهخ هبا لساين .
ِمَن النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه يِف احْلََياِة وَ ). ويف القرآن يف ذم حنو هذا واإلفحام وطلب الغلبة يف اخلصام وعاشرها : سؤال التعنت

نـَْيا َوُيْشِهُد اّللََّ َعَلى َما يِف قـَْلِبِه َوُهَو أَ  : أبغض الرجال إىل هللا األلد ويف احلديث (بَْل ُهْم قـَْوٌم َخِصُمونَ )وقال  (َلدم اخلَِْصامِ الدم
 اخلصم .

َها ِحنَي يُ نَ زَّ  ) معناه ال تسألوا عن أشياء يف ضمن اإلخبار عنها مساءة : قال ابن عباس  (ُل اْلُقْرآُن تُ ْبَد َلُكْم َوِإن َتْسأَُلوْا َعن ْ
لكم إما لتكليف شرعي يلزمكم وإما خلرب يسوءكم ، مثل الذي قال من أيب؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر 

 فحينئذ إن سألتم عن بيانه بني لكم وأبدى انتهى.
َها )  ألنه ذلك ال ،  عفا هللا عما سلف من مسائلكم وإغضابكم للرسول بسببها ، فال تعودوا إىل مثلها قيل : (َعَفا اّللَُّ َعن ْ

 يناسب ما ا ب من توقريه. 
َها)أنه تعاىل ذكر أن تلك األشياء اليت سألوا عنها إن أبديت هلم ساءِتم ، فقال  وقيل : عند تلك يعين عما ظهر  (َعَفا هللا َعنـْ

 السؤاالت مما يسؤكم ويثقل ويشق يف التكليف عليكم.
( ،  فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبمُكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعةٍ الغفور اسم من أمساء هللا متضمـن للمغفرة الواسعة كما قال تعاىل ) (َواّللَُّ َغُفوٌر ) 

 ( . َميِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ قال تعاىل ) ورْ ( و ُفوُر ُذو الرَّمْحَِة ـَورَبمَك اْلغَ وقال تعاىل )
قال ) يدين  واملغفرة : هي سرت الذنب عن اخللق ، والتجاوز عن عقوبته ، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول هللا 

 عرف ذنب كذا ؟ فيقرره بذنوبه ، فيقول : أت –أي سرته ورمحته  –حىت يضع كنفه  –عز وجل  –املؤمن يوم القيامة من ربه 
تعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ريب ، حىت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف نفسه أنه هلك ، قال هللا : سرتِتا عليك يف الدنيا 

 وأنا أغفرها لك اليوم ( رواه البخاري ومسلم .
 ومنه مسي املغفر ، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام .

 ذنوب العبد فإن مغفرة هللا ورمحته أعظم كما قال تعاىل ) إن ربك وسع ملغفرة ( . فهما عظمت -
 ( . َوِإينهِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلا  مُثَّ اْهَتَدىوقد تكفل هللا باملغفرة ملن تاب )

ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال  عاىل عن التائبني )بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات قال ت
ُل اّللَُّ َسيِهَئاِِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اّللَُّ َغُفورا  َرِحيما    ( . َصاحِلا  فَُأولَِئَك يـَُبدِه

 احلليم : هو الذي ال يعاجل من عصاه بالعقوبة . (َحِليٌم ) 
 جل من عصاه بالعقوبة .يعا : أي أنه ذو أناة ، ال قال الطربي 
 : قال ابن القيم 

 وهو احلليم فال يعاجل عبده      بعقوبة ليتوب من عصيان .
 : اآلثار املرتبة على معرفتنا هبذا االسم 

أوال  : حمبة هللا واحلياء منه ، حيث إن حلمه العظيم اقتضى الصرب على عباده العصاة ، وعدم االستعجال يف عقوبتهم لعلهم 
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 يتوبون .
 ثانيا  : فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رمحة هللا تعاىل واملبادرة إىل التوبة واإلنابة عن الذنوب مهما عظمت .

 ثالثا  : جماهدة النفس بالتخلق هبذا اخللق الكرمي أال وهو صفة ) احللم ( فهو سبحانه ) حليم ( حيب من عباده احللماء .
 ( .ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم حَلَِليٌم أَوَّاٌه ممِنيٌب عليه السالم بقوله ) وقد أثىن هللا على خليله ونبيه إبراهيم

 ( .فـََبشَّْرنَاُه ِبُغاَلٍم َحِليٍم وجعل من صفات نبيه إمساعيل احللم وذلك بقوله )
ناة ( ألج عبد القيس ) إن فيك خصلتني حيبهما هللا ورسوله : احللم واأل وجاء يف احلديث يف مدح هذه الصفة ، يف قوله 

 .رواه مسلم 
وقوم موسى قالوا : ، قال املفسرون : يعين قوم صاحل سألوا الناقة مث عقروها  (َقْد َسَأَْلَا قَ ْوٌم مِ ن قَ ْبِلُكْم ْثَّ َأْصَبُحوْا َِبَا َكاِفرِيَن ) 
قال تعاىل : فما كتب  (َسِبيِل هللا ابعث لََنا َمِلك ا نقاتل يِف هلَُُّم  قَاُلوْا لَِنيبه  فصار ذلك وباال  عليهم ، وبنو إسرائيل  (أَرِنَا هللا َجْهَرة  )

َنا َوحَنُْن َأَحقم بامللك ِمْنهُ ) و(  عليهم القتال تولوا إال قليال  منهم فسألوها مث كفروا هبا ، وقوم عيسى  (قَاُلوْا أَن َيُكوُن َلُه امللك َعَليـْ
أولئك سألوا فلما أعطوا سؤاهلم ساءهم ذلك فال تسألوا عن أشياء فلعلكم إن سألوا املائدة مث كفروا هبا ، فكأنه تعاىل يقول 

وكان  (َقْد َسَأهَلَا قـَْوٌم مهن قـَْبِلُكمْ )مث قال ههنا  (اَل َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء) أعطيتم سؤلكم ساءكم ذلك فإن قيل : إنه تعاىل قال : أوال  
 يف ذلك.األوىل أن يقول : قد سأل عنها قوم فما السبب 

 : هبا، وقالوا: ليست ، فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا من قبلنا قد سألوا آياٍت مثلها أخرب تعاىل أن قوما   قال القرطيب
 وهللا أعلم.؛ وهذا حتذير ممها وقع فيه من سبق من األمم. حل الناقة، وأصحاب عيسى املائدة؛ وذلك كسؤال قوم صامن عند هللا

  : راد بالقوم بعض األمم اليت كانت قبل اإلسالم ، سألوا مثل هذه املسائل ، فلمها أعطوا ما سألوا مل واملقال ابن عاشور
يؤمنوا ، مثل مثود ، سألوا صاحلا  آية ، فلمها أخرج هلم ناقة من الصخر عقروها ، وهذا شأن أهل الضاللة متابعُة اهلوى فكله 

وإذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم ) ا قال هللا تعاىل بوا به ، كمما يأتيهم ممها ال يوافق أهواءهم كذه 
 ، وكما وقع لليهود يف خرب إسالم عبد هللا بن َسالم. (ليه مذعنني ُمعرضون وإن يكن هلم احلق يأتوا إ

 . ة البقرةيف سور ( قل من كان عدوها  جلربيل ) دهمناه عند تفسري قوله تعاىل وقريب ممها يف هذه اآلية ما ق
 الفوائد :

 أن مما ينايف اإلميان السؤال عن شيء مل يكلف به .-1
 أن ما سكت هللا عنه فهو عفو .-2
 أن القرآن منزل من عند هللا . -3
 أن النيب مبلغ عن هللا . -4
 إثبات هذين االمسني هلل : ومها الغفور واحلليـــم . -5
 نة عليه .أن اإلنسان ال ينبغي أن يتعرض ملا يكون حم -6
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اّللَِّ اْلَكِذَب َوَأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن َما َجَعَل اّللَُّ ِمن َبَِرَيٍُ َواَل َسآئَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا يَ ْفتَ ُروَن َعَلى )  
(103) . ) 

 [ . 103] املائدة : 
---------- 

 أي : ما شرع هللا ذلك . (ن َبَِرَيٍُ َوالَ َسآئَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاٍم َما َجَعَل اّللَُّ مِ ) 
وهي )البحرية( وكان الرجل شقوها وحزموا ركوهبا  يكان أهل اجلاهلية إذ أنتجت الناقة مخسة أبطن آخرها ذكر حبروا أذهنا أ

نثى أذا ولدت الشاة إ، و كالبحرية يف حترمي االنتفاع هبا وجعلهاناقيت )سائبة( ف: اذا قدمت عن سفري او برئت من مرضي يقول
نتجت من صلب أذا إوأنثى قالوا : وصلت أخاها وهي )الوصيلة( ، و  ن ولدت ذكرا  إفهو آلهلتهم ، و  فهي هلم ، وان ولدت ذكرا  

، فال حبرية وال سائبة وال الفحل عشرة أبطن قالوا : قد محى ظهره وهو )احلام ( ، فلما جاء االسالم أبطل هذه العادات كلها 
 .وصيلة وال حام 

من البحر وهو الشق قال ابو عبيدة : وهي الناقة إذا نتجت مخسة أبطن يف آخرها ذكر شقوا أذهنا وخلوا سبيله فال  :البحرُي
 . البعري يسيب بنذر وحنوه:  السائبة . تركب وال حتلب

 : ويف السائِبة مخسة أقوال. قال ابن اجلوزي 
أهنا اليت ُتسيهب من األنعام لآلهلة ، ال يركبون هلا ظهرا  ، وال حيلبون هلا لبنا  ، وال ا زمون منها وبرا  ، وال حيملون عليها أحدها : 

 شيئا  ، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس.
ومل يشرب لبنها ِإال ضيف أو  والثالث : أهنا الناقة ِإذا ولدت عشرة أبطن ، كلهن ِإناث ، سيهبت ، فلم تركب ، ومل ا ز هلا وبر ،

 ولُدها حىت متوت ، فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء ، ذكره الفراء.
 والرابع : أهنا البعري ُيسيهب بنذر يكون على الرجل ِإن سلمه هللا تعاىل من مرض ، أو بلهغه منزله أن يفعل ذلك ، قاله ابن قتيبة.

 فكانت كالبحرية يف أن ال ينتفع هبا وال متنع من ماء ومرعى.ذا، قال  ناقيت سائبةكان الرجل ِإذا نذر لشيء من ه  : قال الزجاج ، 
 واخلامس : أنه البعري حيج عليه احلجة ، فُيسيهب ، وال يستعمل شكرا  لنجحها ، حكاه املاوردي عن الشافعي.

 . ى قالوا قد وصلت اخاها فلم تذبحالوصيلة من الغنم كانوا اذا ولدت الشاة سبعة أبطن وكان السابع ذكرا وأنث: وصيلة 
 . حام : الفحل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن يقال قد محى ظهره ، فال يركب وال مينع من كال وال ماء

عن سعيد بن املسيَّب قال: "البحرية": اليت مُيَْنُع درهها للطواغيت، فال حَيْلبها  أحد من الناس. و"السائبة": كانوا  روى البخاري -
رأيت عْمَرو بن عامر اخلزاعي اُ ره ُقْصَبه يف )  قال: وقال  أبو هريرة: قال رسول هللا -هَنا آلهلتهم، ال حيمل عليها شيء يسيبو 

 ( . النار، كان أول من سيب السوائب
ما شرع هللا هذه األشياء وال هي عنده قربة، ولكن  أي:(  َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اّللَِّ اْلَكِذَب َوَأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلونَ ) 

 املشركني افرتوا ذلك وجعلوه شرع ا هلم وقربة يتقربون هبا إليه. وليس ذلك حباصل هلم، بل هو وبال عليهم.
 الفوائد :

 إطالق اجلعل على التشريع . -1
 لصفات .بطالن ما كان عليه أهل اجلاهلية من حترمي هذه األنعام املوصوفة هبذه ا -2
 خطر أن يقول على هللا بغري علم .-3
 خطر الكذب على هللا . -4
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ُهْم اَل يَ ْعَلُموَن َشْيًئا َواَل َوِإَذا ِقيَل َْلُْم تَ َعاَلْوا ِإىَل َما أَنْ َزَل اّللَُّ َوِإىَل الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءَ )  ُُ نَا َأَوَلْو َكاَن آبَا
 ( . (104َتُدوَن )يَ هْ 

 [ . 104] املائدة : 
---------- 

أي: إذا دعوا إىل دين هللا وشرعه وما  (نَا َوِإَذا ِقيَل َْلُْم تَ َعاَلْوا ِإىَل َما أَنْ َزَل اّللَُّ َوِإىَل الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءَ ) 
 . َء واألجداد من الطرائق واملسالكا وجدنا عليه اآلباأوجبه وتـَْرك ما حرمه، قالوا: يكفينا م

ُهْم اَل يَ ْعَلُموَن َشْيًئا َواَل يَ ْهَتُدوَن ) أ ُُ يعرفونه، وال يهتدون إليه، فكيف يتبعوهنم واحلالة  أي: ال يفهمون حق ا، وال (َوَلْو َكاَن آبَا
 هذه؟ ال يتبعهم إال من هو أجهل منهم، وأضل سبيال.

 أي: ليس عندهم من  ولو كان يف آبائهم كفاية ومعرفة ودراية هلان األمر. ولكن آباءهم ال يعقلون شيئا:  قال السعدي ،
، ما أنزل هللا، وترك اتباع ال علم عنده صحيح ، وال عقل رجيح، وال من العلم واهلدى شيء. فتبا ملن قلد من املعقول شيء

 ، وإيقانا.  واتباع رسله الذي ميأل القلوب علما وإميانا ، وهدى
 الفوائد :

 إثبات علو هللا تعاىل . -1
 وجوب الرجوع إىل ما جاء يف الكتاب والسنة . -2
 هـ ( .1434/  10/  20) الثالثاء :     أن من تعصب لقوله أو بآراء أجداده وقبيلته ففيه شبه من الكفار .-3
  

يًعا فَ يُ َنبِ ُئُكم  اَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن      لَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم ِإىَل اّللَِّ َمْرجِ       َيُضرُُّكم مَّن ضَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم الَ )  ُعُكْم مجَِ
(105) . ) 

 [ . 105] املائدة : 
---------- 

يا أيها الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه  (لَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم       يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكم مَّن ضَ ) 
ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة هللا واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن مل يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فال يضركم 

 ر .نكضالل َمن ضلَّ إذا لزمتم طريق االستقامة، وأمرُّت باملعروف وهنيتم عن امل
 .وليس يف اآلية ما يتعلق به من يتهاون يف األمر باملعروف كما يفعله كثري من البطلة  -
  قال الزجاج : ومعىن اآلية : ِإمنا ألزمكم هللا أمر أنفسكم ، وال يؤاخذكم بذنوب غريكم ، وهذه اآلية ال  : يوقال ابن اجلوز

 مستطيع له ، فهو ضاله وليس ي هتٍد. توجب ترك األمر باملعروف ، ألن املؤمن ِإذا تركه وهو
  : وقد مشل االهتداء مجيع ما أمرهم ( يضرهكم ) ظرف يتضمهن معىن الشرط يتعلهق بـ  (إذا اهتديتم  )وقوله : قال ابن عاشور

 به هللا تعاىل.
اخلري واالحتجاج له وسكتوا  ومن مجلة ذلك دعوة الناس إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، فلو قصروا يف الدعوة إىل

 عن املنكر لضرههم من ضله ألنه إمث ضالله حممول عليهم.
ا رخصة للمسلمني يف ترك الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ألنه مجيع ذلك  فال يتوههم من هذه اآلية أهنه

 .(اهتديتم إذا  )فكان ذلك داخال  يف شرط ،  واجب بأدلهة طفحت هبا الشريعة
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  : وقد دلت اآليات القرآنية ، واألحاديث املتكاثرة على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجوبا  وقال الشوكاين
مضيقا  متحتما  ، فتحمل هذه اآلية على من ال يقدر على القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، أو ال يظن 

 ك .ما يضرهه ضررا  يسوغ له معه الرت أو خيشى على نفسه أن حيله به التأثري حبال من األحوال ، 
  : فإن قيل : ظاهر هذه اآلية يوهم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر غري واجب.سؤال : قال الرازي 

طيع لربه ال يكون قلنا اجلواب عنه من وجوه : األول : وهو الذي عليه أكثر الناس ، إن اآلية ال تدل على ذلك بل توجب أن امل
مؤاخذا  بذنوب العاصي ، فأما وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فثابت بالدالئل ، خطب الصديق رضي هللا عنه فقال : 

" إن  يقول : وتضعوهنا غري موضعها وإين مسعت رسول هللا  ( يا أَيـمَها الذين ءاَمُنوْا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكمْ )ن هذه اآلية و إنكم تقرؤ 
 .الناس إذا رأوا املنكر فلم ينكروه يوشك أن يعمهم هللا بعقاب 

أن اآلية خمصوصة ي ا إذا خاف اإلنسان عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر على نفسه أو على عرضه أو على الوجه الثاين : 
مة يقول : من فر من اثنني فقد فر ومن ماله ، فهاهنا عليه نفسه ال تضره ضاللة من ضل وال جهالة من جهل ، وكان ابن شرب 

 فر من ثالثة فلم يفر.
 ال يضركم إذا اهتديتم فأمرُّت باملعروف وهنيتم عن املنكر ضالل من ضل فلم يقبل ذلك. : ثالثالوجه ال

 وتوهم من ظاهر اآلية الرخصة يف ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر. : يوقال اآللوس 
 وأجيب عن ذلك بوجوه.

 .ول أن االهتداء ال يتم إال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضاللاأل
 ي .نه عند غلبة الفسق وبعد عهد الوحأن اآلية تسلية ملن يأمر وينهى وال يقبل موالثاين : 

 ( .ْم الَ َيُضرمُكْم مَّن َضلَّ ِإَذا اهتديتم يا أيها الذين آَمُنوْا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسكُ ) قوله تعاىل  : يوقال الشيخ الشنقيط 
قد يتوهم اجلاهل من ظاهر هذه اآلية الكرمية عدم وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ولكن نفس اآلية فيها اإلشارة إىل 

ألمر باملعروف مل يهتد ، وممن ، ألن من ترك ا (ِإَذا اهتديتم)أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه املأمور ، وذلك يف قوله 
قال هبذا حذيفة ، وسعيد بن املسيب ، كما نقله عنهما األلوسي يف تفسريه ، وابن جرير ، ونقله القرطيب عن سعيد بن املسيب ، 

 وأيب عبيد القاسم بن سالم ، ونقل حنوه ابن جرير عن مجاعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود.
أي أمرُّت فلم يسمع منكم ، ومنهم من قال : يدخل األمر باملعروف يف املراد باالهتداء يف  (ِإَذا اهتديتم) فمن العلماء من قال :

 اآلية ، وهو ظاهر جدا  وال ينبغي العدول عنه ملنصف.
ُخْسٍر  يإلنسان َلفِ والعصر ِإنَّ ا )ومما يدل على أن تارك املر باملعروف غري مهتد ، أن هللا تعاىل أقسم أنه يف خسر يف قوله تعاىل 

فاحلق وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وبعد أداء  (ِإالَّ الذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصاحلات َوتـََواَصْوْا باحلق َوتـََواَصْوْا بالصرب 
َنة  الَّ ُتِصينَبَّ ال ) الواجب ال يضر اآلمر ضالل من ضل. وقد دلت اآليات كقوله تعاىل ،  (ذين ظََلُموْا ِمنُكْم َخآصَّة  واتقوا ِفتـْ

 واألحاديث على أن الناس إن مل يأمروا باملعروف ، ومل ينهوا عن املنكر ، عمهم هللا بعذاب من عنده.
دخل  فمن ذلك ما خرجه الشيخان يف صحيحهما عن أم املؤمنني أم احلكم زينب بنت جحش رضي هللا عنها أن النَّيب 

جوج ومأجوج ، مثل هذه وحلق أ: " ال إله إال هللا ، ويل للعرب من شر قد اقرتب ، فتح اليوم من ردم ي عليها فزعا  مرعوبا  يقول
 بأصبعيه اإلهبام ، واليت تليها " فقلت : يا رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال : " نعم إذا كثر اخلبث ".

ل القائم يف حدود هللا ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على قال : " مث وعن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما عن النَّيب 
سفينة ، فصار بعضهم أعالها ، وبعضهم أسفلها ، وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو 
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ا  ، وإن أخذوا على أيديهم جنوا ، وجنوا مجيعا  " ، أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا  ، ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا ، هلكوا مجيع
 أخرجه البخاري والرتمذي.

يا أيها الذين آَمُنوْا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم اَل َيُضرمُكْم مَّن َضلَّ ) قال : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية  وعن أيب بكر الصديق 
( إن رأى الناس الظامل فلم يأخذوا على يده ، أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منه  )يقول  وإين مسعت رسول هللا ( ِإَذا اهتديتم 

 ة .رواه أبو داود والرتمذي والنسائي بأسانيد صحيح
 : األمر باملعروف له ثالث حكم 

 .( لنَّاِس َعَلى هللا ُحجٌَّة بـَْعَد الرسلرمُسال  ممَبشِهرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِ ) إقامة حجة هللا على خلقه ، كما قال تعاىل  األوىل :
، كما قال تعاىل يف صاحلي القوم الذين اعتدى بعضهم يف السبت من عهدة التكليف باألمر باملعروفخروج اآلمر  الثانية :

ُهْم َفَمآ أَنَت ي َُلومٍ  فـَتَـَولَّ )اآلية ، وقال تعاىل  (اُلوْا َمْعِذرَة  إىل رَبِهُكمْ قَ )  ، لكان ملوما .ج من العهدةل على أنه لو مل خير ، فد( َعنـْ
  (فَِإنَّ الذكرى تَنَفُع املؤمننيَوذَكِهْر )، وقال تعاىل : ( ُكْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ َمْعِذرَة  إىل رَبهِ )رجاء النفع املأمور ، كما قال تعاىل  الثالثة :

 . آيات الكتاب ( يف سورة األعلى يف الكالم على قوله تعاىل عن االضطرابوقد أوضحنا هذا البحث يف كتابنا ) دفع إيهام 
يًعا      ِإىَل اّللَِّ َمْرجِ )   . يريد مصريكم ومصري من خالفكم (ُعُكْم مجَِ
  يعين ا ازيكم بأعمالكم. ( اَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن  فَ يُ َنبِ ُئُكم) 
 يعا   )رجوعكم يوم القيامة  (ُكْم َمْرِجعُ  )ال إىل أحد سواه  (ِإىَل هللا  ( ي:وقال اآللوس حبيث ال يتخلف عنه أحد من  (مجَِ

يف الدنيا من أعمال اهلداية والضالل ، فالكالم وعد  (ي َا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن  )بالثواب والعقاب  (فـَيُـَنبهُئُكْم  )املهتدين وغريهم 
غريه وكذا يدل على أنه ال يثاب بذلك ، وسيأيت إن  ووعيد للفريقني ، وفيه كما قيل دليل على أن أحدا  ال يؤاخذ بعمل

 ( .صـ  7حـ  روح املعاين)شاء هللا تعاىل حتقيق ذلك. أ هـ 
 الفوائد :

 أن صالح النفس من مقتضيات اإلميان . -1
 أن ضالل من يضل ال يؤثر على الداعي ما دام قام بواجبه . -2
 ا عليهم البالغ .أن الرسل والدعاة ليس بيدهم هداية الناس ، وإمن -3
 انقسام الناس إىل ضاٍل ومهتٍد . -4
 أن املرجع إىل هللا . -5
 اإلميان بالبعث . -6
 أن هللا ال خيفى عليه شيء . -7
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ُُ بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَّةِ )  َعْدٍل مِ نُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغرْيُِكْم ِإْن اثْ َناِن َذَوا  يِا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَد
ُِ فَ يُ ْقِسَماِن بِاّللَِّ   ِإِن اْرتَ ْبُتْم اَل َنْشرَتِي ِبِه َثًَنا َوَلْو  أَنُتْم َضَربْ ُتْم ِِ اأَلْرِض فََأَصابَ ْتُكم مُِّصيَبُة اْلَمْوِت َُتِْبُسونَ ُهَما ِمن بَ ْعِد الصَّاَل

َُ اّللَِّ ِإنَّا ِإًذا لَِّمَن اآلِثِنَي ) َكاَن َذا قُ ْرََب َوالَ  ( فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَن َُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْثًا فَآَخَراِن ِيُقوَماُن َمَقاَمُهَما ِمَن 106َنْكُتُم َشَهاَد
( َذِلَك 107َهاَدِِتَِما َوَما اْعَتَديْ َنا ِإنَّا ِإًذا لَِّمَن الظَّاِلِمنَي )الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اأَلْولََياِن فَ يُ ْقِسَماِن بِاّللَِّ َلَشَهاَدتُ َنا َأَحقُّ ِمن شَ 

ُِ َعَلى َوْجِهَها َأْو َُيَاُفوْا َأن تُ َردَّ َأمْيَاٌن بَ ْعَد َأمْيَاِِنِْم َوات َُّقوا اّللََّ  اْلَفاِسِقنَي  َواَْسَُعوْا َواّللَُّ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم َأْدََّن َأن يَْأُتوْا بِالشََّهاَد
(108) . ) 

 [ . 108 -106] املائدة : 
--------------- 
 تقدم شرحها . (يِا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا  )

ُُ بَ ْيِنُكْم )  يعين شهادة ما بينكم وما بينكم كناية عن التنازع والتشاجر ، وإمنا أضاف الشهادة إىل التنازع ألن الشهود إمنا  (َشَهاَد
  (هذا فراق بيين وبينك)جائز لظهوره ، ونظريه قوله  (شهادة بينكم)عند وقوع التنازع ، وحذف ما من قوله حيتاج إليهم 

 ك .ين وبينأي ما بي 
 أي : إذا شارف أحدكم على املوت وظهرت عالئمه فينبغي أن يشهد على وصيته .(  ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَّةِ 

 لفظه خرب ومعناه األمر يعين ليشهد اثنان منكم عند حضور املوت وأردُّت الوصية. أ هـ  ( حني الوصية) :  قال اخلازن 

 اتفقوا على أن سبب نزول هذه اآلية أن متيما  الداري وأخاه عديا  كانا نصرانيني خرجا إىل الشام ومعهما بديل  قال الفخر:
للتجارة فلما قدموا الشام مرض بديل فكتب كتابا  فيه نسخة مجيع ما موىل عمرو بن العاص وكان مسلما  مهاجرا  ، خرجوا 

معه وألقاه فيما بني األقمشة ومل خيرب صاحبه بذلك ، مث أوصى إليهما وأمرمها أن يدفعا متاعه إذا رجعا إىل أهله ، ومات 
إىل أهله ملا قدما ، ففتشوا فوجدوا  بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشا  بالذهب ثلثمائة مثقال ، ودفعا باقي املتاع

الصحيفة ، وفيها ذكر اإلناء ، فقالوا لتميم وعدي : أين اإلناء ؟ فقاال ال ندري ، والذي رفع إلينا دفعناه إليكم ، فرفعوا 
 (95ـ  94صـ  12مفاتيح الغيب حـ )فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية. أ هـ  الواقعة إىل رسول هللا 

 . أن يشهد على الوصية عدلني من املسلمني(  َعْدٍل مِ نُكمْ اثْ َناِن َذَوا )
 أي : إن مل يوجد ، ) أو ( للتنويع ال للتخيري .(  َأْو آَخَراِن ِمْن َغرْيُِكمْ )  
  : ن ذوا عدل منكم : اثناو قول عامة املفسرين أن املراد: وهعلى قولني: األول (منكم)اختلف املفسرون يف قوله قال الرازي

يعين أو شهادة  (أو آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف األرض)، وقوله شر املؤمنني، أي من أهل دينكم وملتكميا مع
، وهذا قول ، فالعدالن املسلمان صاحلان للشهادة يف احلضر والسفردينكم وملتكم إذا كنتم يف السفر آخرين من غري أهل

 ، وشريح وجماهد وابن سريين وابن جريج.د بن املسيبابن عباس، وأيب موسى األشعري، وسعيد بن جبري، وسعي
قالوا : إذا كان اإلنسان يف الغربة ، ومل ا د مسلما  يشهده على وصيته ، جاز له أن يشهد اليهودي أو النصراين أو اجملوسي أو 

 ة .ه الصور ن على املسلمني إال يف هذعابد الوثن أو أي كافر كان وشهادِتم مقبولة ، وال ا وز شهادة الكافري
واختلف العلماء يف حكم هذه اآلية فقال إبراهيم النخعي ومجاعة : هي منسوخة كانت شهادة أهل الذمة مقبولة قال اخلازن : 

ألن إمجاع األمة على أن شهادة الفاسق ال جتوز فشهادة  (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)يف االبتداء مث نسخت بقوله تعاىل : 
 . جتوز بطريق األوىل الكفار وأهل الذمة ال

وذهب قوم إىل أهنا ثابتة مل تنسخ وهو قول ابن عباس وأيب موسى األشعري وسعيد بن املسيب وابن جبري وابن سريين وبه قال 
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أمحد بن حنبل قالوا إذا مل ا د مسلمني يشهدان على وصيته وهو يف أرض غربة فليشهد كافرين أو ذميني أو من أي دين كانا 
 ة .ع ضرور ألن هذا موض

 اآلية : هذه اآلية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية (  أو آخران من غريكم) :قوله تعاىل:  يقال الشيخ الشنقيط
إمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون بآيات هللا وأولئك هم )يف السفر وقد جاءت آيات أخر تدل على خالف ذلك كقوله: 

وأشهدوا )أي فالكافرون أحرى برد شهادِتم وقوله:  (م شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقونوال تقبلوا هل)وقوله:  (الكاذبون
 (مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.. وا شهيدين من رجالكم فانواستشهد)وقوله: ( ذوي عدل منكم

 (أو آخران من غريكم)نه يقول إن قوله: واجلواب عن هذا على قول من ال يقبل شهادة الكافرين على اإليصاء يف السفر أ
منسوخ بآيات اشرتاط العدالة والذي يقول بقبول شهادِتما يقول هي حمكمة خمصصة لعموم غريها وهذا اخلالف معروف 

أي من قبيلة املوصي وقوله:  (ذوا عدل منكم)ووجه اجلواب على كال القولني ظاهر وأما على قول من قال أن معىن قوله: 
أي من غري قبيلة املوصي من سائر املسلمني ، فال إشكال يف اآلية ولكن مجهور العلماء على أن قوله  (ن من غريكمأو آخرا)
 أي من املسلمني وعليه فاجلواب ما تقدم والعلم عند هللا تعاىل. أ ه (منكم)أي من غري املسلمني وأن قوله  (من غريكم)

 : أي أو شهادة آخرين من غريكم ؛ فمن غريكم صفة آلخرين. (َغرْيُِكْم  أَْو آَخرَاِن ِمنْ  )قوله :  وقال القرطيب 
 وهذا الفصل هو املشكل يف هذه اآلية ، والتحقيق فيه أن يقال : اختلف العلماء فيه على ثالثة أقوال :

فرين ؛ فعلى هذا تكون شهادة أهل للكا (أَْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم  )األوهل أن الكاف وامليم يف قوله : "ِمْنُكْم" ضمري للمسلمني 
 الكتاب على املسلمني جائزة يف السفر إذا كانت وصية ، وهو األشبه بسياق اآلية ، مع ما تقرهر من األحاديث.

وهو قول ثالثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل ؛ أبو موسى األشعريه ، وعبد هللا بن قيس ، وعبد هللا بن عباس ؛ فمعىن اآلية 
هلا إىل آخرها على هذا القول ؛ أن هللا تعاىل أخرب أن حكمه يف الشهادة على املوصي إذا حضر املوت أن تكون شهادة من أوه 

عدلني ؛ فإن كان يف سفر وهو الضهرب يف األرض ، ومل يكن معه أحد من املؤمنني ، فلُيشهد شاهدين ممن حضره من أهل 
حلفا بعد الصالة أهنما ما كذبا وما بَدهال ، وأن ما شِهدا به حق ، ما كتما فيه  الكفر ، فإذا قدما وأدهيا الشهادة على وصيته

شهادة وُحِكم بشهادِتما ؛ فإن ُعِثَر بعد ذلك على أهنما كذبا أو خانا ، وحنو هذا مما هو إمث حلف رجالن من أولياء املوِصي يف 
 السفر ، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما.

ب أيب موسى األشعريه ، وسعيد بن املسيب ، وحيىي بن يعمر ؛ وسعيد بن جبري وأيب جْمَلز وإبراهيم هذا معىن اآلية على مذه
 وشريح وعبيدة السلماينه ؛ وابن ِسريين وجماهد وقتادة والسديه وابن عباس وغريهم.

 وقال به من الفقهاء سفيان الثوريه ؛ ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سالم لكثرة من قال به.
ختاره أمحد بن حنبل وقال : شهادة أهل الذمة جائزة على املسلمني يف السفر عند عدم املسلمني ؛ كلهم يقولون "ِمنكم" من وا

 يعين الكفار. (ِمْن َغرْيُِكْم  )املؤمنني ومعىن 
عبدة األوثان وأنواع قال بعضهم : وذلك أن اآلية نزلت وال مؤمن إال باملدينة ؛ وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب و 

 واآلية حمكمة على مذهب أيب موسى وُشَرْيح وغريمها.،  الكفرة
منسوخ ؛ هذا قول زيد بن أسلم والنخعيه ومالك ؛ والشافعيه وأيب حنيفة  (أَْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم  )القول الثاين أن قوله سبحانه 

جتوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ وال جتوز على املسلمني ؛  وغريهم من الفقهاء ؛ إال أن أبا حنيفة خالفهم فقال :
؛ فهؤالء زعموا أن آية الدهْين من آخر ما ( َوَأْشِهُدوْا َذَوي َعْدٍل مِهنُكْم  )وقوله  (ممَّن تـَْرَضْوَن ِمَن الشهدآء  )واحتجوا بقوله تعاىل 

 ك .سخ لذلفهو نا (ممَّن تـَْرَضْوَن ِمَن الشهدآء  )نزل ؛ وأن فيها 
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 إن أنتم سافرُّت يف األرض  .أي : (  ِإْن أَنُتْم َضَربْ ُتْم ِِ اأَلْرضِ  )
 واملراد بالضرب يف األرض السفر فيها وقيل للمسافر ضارب يف األرض ألنه يضرهبا برجليه أو بعصاه. -
 أي : قارب أجلكم ونزل بكم املوت .(  فََأَصابَ ْتُكم مُِّصيَبُة اْلَمْوتِ )  
 ا .وصيتم إليهما ودفعتم مالكم إليهميعين نزل بكم أسباب املوت فأازن : قال اخل 
  : ة اليت حتله باملرء من شره وضره واملصيبة : احلادثقال ابن عاشور. 
 : ومسى هللا تعاىل املوت يف هذه اآلية مصيبة ؛ قال علماؤنا : واملوت وإن كان مصيبة عظمى ؛ ورزِية كربى ؛  قال القرطيب

ه الغفلة عنه ؛ واإلعراض عن ذكره ؛ وترك التفكر فيه ؛ وترك العمل له ؛ وإن فيه وحده لعربة ملن اعترب ؛ وفكرة ملن فأعظم من
 تفكهر.

 ( .لو أن البهائم تعلم من املوت ما تعلمون ما أكلتم منها مسينا   )أنه قال  وروي عن النيب 
يتا  فنزل األعرايبه عنه ؛ وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول : ما لك ال ويروى أن أعرابيا  كان يسري على مجل له ؛ فخر اجلمل م

تقوم؟! مالك ال تنبعث؟! هذه أعضاؤك كاملة ؛ وجوارحك ساملة ؛ ما شأنك؟! ما الذي كان حيملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! 
 من أمره.ما الذي صرعك؟! ما الذي عن احلركة منعك؟! مث تركه وانصرف متفكرا  يف شأنه ؛ متعجبا  

 أي : توقفوهنما .( َُتِْبُسونَ ُهَما )  
 ( ُِ  أي : صالة العصر .( ِمن بَ ْعِد الصَّاَل
  : قال عامة املفسرين من بعد صالة العصر.قال الرازي 

 فإن قيل : كيف عرف أن املراد هو صالة العصر ، مع أن املذكور هو الصالة املطلقة.
ملشهور حدها : أن هذا الوقت كان معروفا  عندهم بالتحليف بعدها فالتقييد باملعروف اقلنا : إمنا عرف هذا التعيني بوجوه : أ

 .أغىن عن التقييد باللفظ 
فعل صالة العصر ، ودعا بعدي ومتيم ، فاستحلفهما عند املنرب ، فصار  وثانيها : ما روي أنه ملا نزلت هذه اآلية صلهى النيب 

 .الرسول دليال  على التقييد 
: أن مجيع أهل األديان يعظمون هذا الوقت ويذكرون هللا فيه وحيرتزون عن احللف الكاذب ، وأهل الكتاب يصلون لطلوع  وثالثها

 الشمس وغروهبا.
 يريد صالة العصر ؛ قاله األكثر من العلماء ؛ ألن أهل األديان يعظمون ( ِمن بـَْعِد الصالة : قول تعاىل )  وقال القرطيب

 يه الكذب واليمني الكاذبة.ذلك الوقت ويتجنبون ف
 .وقال احلسن : صالة الظهر 

 وقيل : أي صالة كانت.
 وقيل : من بعد صالِتما على أهنما كافران ؛ قاله السديه.

وقيل : إن فائدة اشرتاطه بعد الصَّالة تعظيما  للوقت ، وإرهابا  به ، لشهود املالئكة ذلك الوقت ؛ ويف الصحيح : " من حلف 
 بعد العصر لقي هللا وهو عليه غضبان ". على ميني كاذبة

 أي : حيلفان باهلل .  (فَ يُ ْقِسَماِن بِاّللَِّ ) 
 أي : شككتم .(  ِإِن اْرتَ ْبُتمْ ) 
  : يف شهادِتما ، فإن صدقتمومها ، فال حاجة إىل القسم بذلك. (ِإِن اْرتـَْبُتمْ )قال السعدي 
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يعين ال نبيع عهد هللا بشيء من الدنيا وال حنلف باهلل كاذبني ألجل عوض نأخذه أو حق  (ْرََب اَل َنْشرَتِي ِبِه َثًَنا َوَلْو َكاَن َذا ق ُ  )
 .يعين ولو كان املشهود له ذا قرابة منا وإمنا خص القرِب بالذكر ألن امليل إليهم أكثر من غريهم (ولو كان ذا قرِب)جنحده 

 ريبه.وخصه ذا القرابة ، مليل القريب ِإىل ققال ابن اجلوزي : 
َُ اّللَِّ )  يعين أهنما يقسمان حال ما يقوالن ال نشرتي به مثنا  وال نكتم  (ال نشرتي به مثنا  )هذا عطف على قوله  (َواَل َنْكُتُم َشَهاَد

 شهادة هللا أي الشهادة اليت أمر هللا حبفظها وإظهارها.
 ا .أمر بإقامتها وهنى عن كتماهن إمنا أضاف الشهادة إليه ألنه( وال نكتم شهادة هللا قوله تعاىل )  -
 . إنا إن فعلنا ذلك كنا من اآلمثنيأي :  (ِإًذا لَِّمَن اآلِثِنَي  ِإنَّا) 
  : ومعىن اآلية : ِإذا قدم املوصى ِإليهما برتكة املتويف ، فاِتمهما الوارث ، استحلفا بعد صالة العصر : أهنما قال ابن اجلوزي

 مل يسرقا ، ومل خيونا.
 . حبستمومها فاستحلفتمومها ، فيحلفان باهلل ارتبتميف قوله : "ِإن ارتبتم" متعلق بتحبسوهنما ، كأنه قال ِإن فالشرط 

أي فعال  ما يوجبه من حتريف وكتم بأن ظهر  (استحقا ِإمْثا  ) ي الشاهدين احلالفني أ (فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَن َُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْثًا ) 
 لرتكة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجوه ،بأيديهما شيء من ا

  : ومعىن اآلية فإن حصل العثور والوقوف على أهنما أتيا خبيانة واستحقا اإلمث بسبب اليمني الكاذبة. أقال الرازي 
فشاهدان آخران أو فحالفان آخران :أي  (ّللَِّ فَآَخَراِن ِيُقوَماُن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اأَلْولََياِن فَ يُ ْقِسَماِن بِا) 

يقومان مقام اللذين عثر على أهنما استحقا إمثا  فيشهدان أو حيلفان على ما هو احلق ، وليس املراد أهنما يقومان مقامهما يف أداء 
 . الشهادة اليت شهدها املستحقان لإلمث

املراد بالشهادة عند الكثري ومنهم ابن عباس رضي هللا تعاىل  (ًذا لَِّمَن الظَّاِلِمنَي َتَديْ َنا ِإنَّا إِ َلَشَهاَدتُ َنا َأَحقُّ ِمن َشَهاَدِِتَِما َوَما اعْ ) 
[ ومسيت اليمني شهادة على ما قاله  6] النور :  (فشهادة َأَحِدِهْم أَْربَُع شهادات باهلل)عنهما اليمني كما يف قوله عز وجل : 

 ى ما حيلف عليه أنه كذلك"الطربسي "ألن اليمني كالشهادة عل
 : اعلم أن معىن اآلية فإن عثر بعدما حلف الوصيان على أهنما استحقا إمثا  أي حنثا  يف اليمني بكذب يف قول قال الرازي

أو خيانة يف مال قام يف اليمني مقامهما رجالن من قرابة امليت فيحلفان باهلل لقد ظهرنا على خيانة الذميني وكذهبما 
 ما اعتدينا يف ذلك وما كذبنا.وتبديلهما و 

 ه .ذلك احلكم الذي ذكرناه والطريق الذي شرعناأي :  (َذِلَك ) 
 : إىل قوله إنَّا  (حتبسومها من بعد الصالة)واملشار إليه يف قوله : "ذلك أدَن" إىل املذكور من احلكم من قوله  قال ابن عاشور

 إذن ملَن الظاملني.
ُِ َعَلى َوْجِهَها َأْدََّن َأن يَْأُتوْا بِالشَّ )  أقرب إىل أن يؤدي الشهود املتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على : أي  (َهاَد

وجهها ، فال حيرهفوا وال يبدهلوا ، وال خيونوا وهذا كالم مبتدأ يتضمن ذكر املنفعة والفائدة ، يف هذا احلكم الذي شرعه هللا يف هذا 
 وقيل : إنه راجع إىل املسلمني املخاطبني هبذا احلكم.،  عائد إىل شهود الوصية من الكفار (ْأُتواْ يَ )املوضع من كتابه ؛ فالضمري يف 

 واملراد حتذيرهم من اخليانة ، وأمرهم بأن يشهدوا باحلق.
اه أقرب إىل أن يأتوا بالشهادة على املعىن ذلك احلكم الذي ذكرناه والطريق الذي شرعن (َأْو َُيَاُفوْا َأن تُ َردَّ َأمْيَاٌن بَ ْعَد َأمْيَاِِنِْم ) 

وجهها ، وأن يأتوا بالشهادة ال على وجهها ، ولكنهم خيافون أن حيلفوا على ما ذكروه خلوفهم من أن ترد أميان على الورثة بعد 
 أمياهنم ، فيظهر كذهبم ويفتضحون فيما بني الناس.
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 نا به من رده اليمني ، أَقرب ِإىل ِإتيان أهل الذهمهة أي : ذلك الذي حكم (ذلك أدَن)قوله تعاىل : :  قال ابن اجلوزي
بالشهادة على وجهها ، أي : على ما كانت ، وأقرب أن خيافوا أن تردَّ أميان أولياء امليت بعد أمْياهنم ، فيحلفون على 

 خيانتهم ، فيفتضحوا ، ويغرموا ، فال حيلفون كاذبني ِإذا خافوا ذلك.
 يف شرع هللا سبحانه هلذا احلكم هي أحد األمرين : إما احرتاز شهود الوصية عن الكذب  فتكون الفائدة:  قال الشوكاين

واخليانة فيأتون بالشهادة على وجهها ، أو خيافوا االفتضاح إذا ردهت األميان على قرابة امليت فحلفوا ي ا يتضمن كذهبم أو 
 غري كذب وال خيانة. خيانتهم فيكون ذلك سببا  لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من

 أي : خافوا عقابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه . (َوات َُّقوا اّللََّ ) 
 ة .وامسعوا ما تؤمرون به مساع إذعان وقبول وطاعأي :  (َواَْسَُعوْا ) 
 . أي: اخلارجني عن طاعة اّلله  (ي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي َواّللَُّ اَل يَ ْهدِ ) 
نا هي هداية التوفيق، أي: إن هللا ال يوفق القوم الفاسقني، وأما هداية الداللة واإلرشاد فهي عامة هلم ولغريهم واهلداية املنفية ه -

ْلَعَمى َعَلى َناُهْم فَاْسَتَحبموا امن اخللق كما قال تعاىل )ِإنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرا  َوِإمَّا َكُفورا ( وقال تعاىل )َوأَمَّا مَثُوُد فـََهَديْـ 
 اهْلَُدى(.

  : حتريض على التقوى والطاعة هلل فيما أمر وهنى ، وحتذير من خمالفة  (وهللا ال يهدي القوم الفاسقني)قوله قال ابن عاشور
 ذلك ، ألنه يف اتهباع أمر هللا ُهدى ويف اإلعراض فسقا .

 من حضرته عالمات املوت أشهد على وصيته عدلني وحاصل ما تضمنه هذا املقام من الكتاب العزيز ، أن  : قال الشوكاين
، ووجد كفارا  جاز له أن يشهد رجلني منهم على وصيته ، لمني ، فإن مل ا د شهودا  مسلمني، وكان يف سفرمن عدول املس

امليت شيئا  ،  فإن ارتاب هبما ورثة املوصي حلفا  باهلل على أهنما شهدا باحلق ، وما كتما من الشهادة شيئا  وال خانا مما تركه
فإن تبني بعد ذلك خالف ما أقسما عليه من خلل يف الشهادة أو ظهور شيء من تركة امليت زعما أنه قد صار يف ملكهما 

 بوجه من الوجوه حلف رجالن من الورثة وعمل بذلك. 
  : أنه ينبغي  -املعتربين إذا حضره املوت يف سفر وحنوه ، مما هو مظنة قلة الشهود -حاصل هذا ، أن امليت وقال السعدي

 أن يوصي شاهدين مسلمني عدلني.
فإن مل ا د إال شاهدين كافرين ، جاز أن يوصي إليهما ، ولكن ألجل كفرمها فإن األولياء إذا ارتابوا هبما فإهنم حيلفوهنما بعد 

 .الصالة ، أهنما ما خانا ، وال كذبا ، وال غريا ، وال بدال فيربآن بذلك من حق يتوجه إليهما
 فإن مل يصدقومها ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين ، فإن شاء أولياء امليت ، فليقم منهم اثنان ، فيقسمان باهلل: 

 شهادِتما أحق من شهادة الشاهدين األولني ، وأهنما خانا وكذبا ، فيستحقون منهما ما يدعون.
 الوصية يف السفر فعلى من  -أيها املؤمنون-شرع لكم  تعاىل ، واملعىن اإلمجاىل هلذه اآليات : أن اّلله هذا: وقال ِ الوسيط

فليحضر   مسلما   يوصيه بإيصال ماله لورثته فإذا مل ا د رجال   مسلما   حيس منكم بدنو أجله وهو يف السفر أن حيضر رجال  
الرجلني ، فعليهم يف هذه احلالة كافرا ، واالثنان أحوط ، فإذا أوصال ما عندمها إىل ورثة امليت. وارتاب الورثة يف أمانة هذين 

 من وصية وما خانا. أن يرفعوا األمر للحاكم ، وعلى احلاكم أن يستحلف الرجلني باّلله بعد الصالة بأهنما ما كتما شيئا  
وم فإذا ظهر بعد ذلك للحاكم أو لورثة امليت أن هذين الرجلني مل يكونا أمينني يف أداء ما كلفهما امليت بأدائه ، فعندئذ يق

رجالن من أقرب ورثة امليت ، ليحلفا باّلله أن شهادِتما أحق وأوىل من شهادة الرجلني األولني ، وأن هذين الرجلني مل يؤديا 
 الوصية على وجهها.
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ه مث بني سبحانه يف اآلية الثالثة أن ما شرعه اّلله هلم هو أضمن طريق ألداء الشهادة على وجهها الصحيح وعليهم أن يراقبوه ويتقو 
 لكي يكونوا من املؤمنني الصادقني : 

 لآليات الكرمية سقناه قبل تفصيل القول يف تفسريها حىت يتهيأ الذهن لفهمها بوضوح. هذا هو املعىن اإلمجايل
 الفوائد :

 ذكر السعدي رمحه هللا هلذه اآليات فوائد فقال :
 ملشهورة حني أوصى هلما العدوي ، وهللا أعلم.وهذه اآليات الكرمية نزلت يف قصة "متيم الداري" و"عدي بن بداء" ا

 ويستدل باآليات الكرميات على عدة أحكام:
 منها: أن الوصية مشروعة ، وأنه ينبغي ملن حضره املوت أن يوصي.

 ومنها: أهنا معتربة ، ولو كان اإلنسان وصل إىل مقدمات املوت وعالماته ، ما دام عقله ثابتا.
 بد فيها من اثنني عدلني.ومنها: أن شهادة الوصية ال 

ومنها: أن شهادة الكافرين يف هذه الوصية وحنوها مقبولة لوجود الضرورة ، وهذا مذهب اإلمام أمحد. وزعم كثري من أهل العلم: 
 أن هذا احلكم منسوخ ، وهذه دعوى ال دليل عليها.

مقبولة ، كما  -م غريهم ، حىت يف غري هذه املسألةعند عد-ومنها: أنه ري ا استفيد من تلميح احلكم ومعناه ، أن شهادة الكفار 
 ذهب إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية.

 ومنها: جواز سفر املسلم مع الكافر إذا مل يكن حمذور.
 ومنها: جواز السفر للتجارة.

عليهم اليمني ، وحيبسومها  أن يؤكدوا -إذا ارتيب منهما ، ومل تبد قرينة تدل على خيانتهما ، وأراد األولياء-ومنها: أن الشاهدين 
 من بعد الصالة ، فيقسمان بصفة ما ذكر هللا تعاىل.

 ومنها: أنه إذا مل حتصل ِتمة وال ريب مل يكن حاجة إىل حبسهما ، وتأكيد اليمني عليهما.
 ومنها: تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعاىل إىل نفسه ، وأنه ا ب االعتناء هبا والقيام هبا بالقسط.

 ا: أنه ا وز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما ، وتفريقهما لينظر عن شهادِتما.ومنه
قام اثنان من أولياء امليت فأقسما باهلل: أن أمياننا  -ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيني يف هذه املسألة 

 أصدق من أمياهنما ، ولقد خانا وكذبا.
 هــ .1434/ 10/  23اجلمعة :    قائمة مقام البينة.  -ع أمياهنمام-، فتكون القرينة مث يدفع إليهما ما ادعياه 

  
 ( . (109يَ ْوَم ََيَْمُع اّللَُّ الرُُّسَل فَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم قَاُلوْا اَل ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب )) 

 [ . 109] املائدة : 
--------------- 

  الرسل واخلالئق للحساب واجلزاء.: اذكروا أيها الناس ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة حني ا مع هللاأي(  ْوَم ََيَْمُع اّللَُّ الرُُّسلَ ي َ ) 
 ـد ؟أي : ما الذي أجابتكم به أممكم ؟ وما الذي رده عليكم قومكم حني دعومتوهم إىل اإلميان والتوحيـــــ( فَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم  )

 كيف قالوا : ال علم مع علمهم بذلك ؟ ( قَاُلوْا الَ ِعْلَم لََنا) 
 قيل : املعىن ال علم لنا ي ا أحدثوا بعدك .
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 وقيل : ال علم لنا ي ا اشتملت عليه بواطنهم .
 وقيل : ال علم لنا إال ما أنت أعلم به منا .

 وقيل : إهنم ذهلوا عما أجاب به قومهم هلول احملشر .
  َذنٍب  يه َوِإَذا املوءودة ُسِئَلْت بِأَ ) وأي فائدة يف هذا السؤال ؟ قلنا : توبيخ قومهم كما أن قوله فإن قيل : ازي : قال الر

 املقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل.  ( قُِتَلتْ 
 ؟ وقد علموا ي ا أجيبوا( الَ ِعْلَم لََنا  )فإن قلت : كيف يقولون  -

 إن للقيامة زالزل وأهواال  حبيث تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدِتا. األول : قال مجع من املفسرين
فاألنبياء عليهم الصالة والسالم عند مشاهدة تلك األهوال ينسون أكثر األمور ، فهنالك يقولون ال علم لنا ، فإذا عادت قلوهبم 

 إليهم فعند ذلك يشهدون لألمم.
اَل حَيْزُنـُُهُم الفزع ) كابر فهو عندي ضعيف ، ألنه تعاىل قال يف صفة أهل الثواب وهذا اجلواب وإن ذهب إليه مجع عظيم من األ

ِإنَّ الذين ءاَمُنوْا والذين َهاُدوْا والنصارى ) بل إنه تعاىل قال  (ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ممْسِفَرٌة ضاحكة ممْسَتْبِشَرٌة ) وقال أيضا   ( األكرب
ْم َواَل َخوٌف َوال ُهم حَيَزنُونَ  والصابئني َمْن ءاَمَن باهلل واليوم فكيف يكون حال األنبياء  ( االخر َوَعِمَل صاحلا فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِه

 والرسل أقل من ذلك ، ومعلوم أهنم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من هؤالء الذين أخرب هللا تعاىل عنهم أهنم ال خيافون ألبتة.
منه املبالغة يف حتقيق فضيحتهم كمن يقول لغريه ما تقول يف فالن ؟ فيقول : أنت أعلم به مين ، كأنه والوجه الثاين : أن املراد 

قيل : ال حيتاج فيه إىل الشهادة لظهوره ، وهذا أيضا  ليس بقوي ألن السؤال إمنا وقع عن كل األمة وكل األمة ما كانوا كافرين 
 حىت تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم.

جه الثالث : يف اجلواب وهو األصح وهو الذي اختاره ابن عباس أهنم إمنا قالوا ال علم لنا ألنك تعلم ما أظهروا وما أضمروا والو 
 وحنن ال نعلم إال ما أظهروا فعلمك فيهم أنفذ من علمنا.

 فلهذا املعىن نفوا العلم عن أنفسهم ألن علمهم عند هللا كال علم.
 قط مع علمك ومغمور به ، ألنك عالم الغيوب.وقيل : معناه علمنا ساأي : 

 ومن علم اخلفيات مل ختف عليه الظواهر اليت منها إجابة األمم لرسلهم ، فكأنه ال علم لنا إىل جنب علمك.
 وقيل : ال علم لنا ي ا كان منهم بعدنا ، وإمنا احلكم للخامتة.

قت حياتنا ، وال نعلم ما كان بعد وفاتنا ، وِإمنا يستحق اجلزاء ي ا جبميع أفعاهلم ِإذ كنا نعلم بعضها و  (ال علم لنا)والسادس : 
 تقع به اخلامتة ، حكاه ابن األنباري.

 ال علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا ؛ ألن ذلك هو الذي يقع عليه اجلزاء  أي :"اَل ِعْلَم لََنا"  : قيل : قال القرطيب. 
 .ِعلٌم أنت أعَلُم به منَّا  : املعىن : ال علم لنا إالَّ واختار الطربي 

 على معىن ال علم لنا ي ا يضمرون حني أجابوا فأنت أعلم به منها. (ال علم لنا)حيمل قول الرسل : :  قال ابن عاشور 
أو هو تأدهب مع هللا تعاىل ألنه ما عدا ذلك ممها أجابت به األمم يعلمه رسلهم ؛ فال بده من تأويل نفي الرسل العلم عن أنفسهم 

 وتفويضهم إىل علم هللا تعاىل هبذا املعىن.
، علم وشهادتك أعدل من كله شهادة ، أي أنه علمك سبحانك أعلى من كله اجلواب على تفويض العلم إىل هللافأمجع الرسل يف 

.  فكان جواب الرسل متضمهنا  أمورا  : أحدها : الشهادة على الكافرين من أممهم بأنه ما عاملهم هللا به هو احلقه
 الثاين : تسفيه أولئك الكافرين يف إنكارهم الذي ال ا ديهم.
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تعميما  للتذكري بكله ما صدر من أممهم من  (إنهك أنت عالهم الغيوب)الثالث : تذكري أممهم ي ا عاملوا به رسلهم ألنه يف قوهلم : 
 تكذيب وأذى وعناد.

 جرى.ويقال ملن َيسأل عن شيء ال أزيدك علما  بذلك ، أو أنت تعرف ما 
َوَما ِمْن َغائَِبٍة يِف السََّماِء َواأْلَْرِض ِإالَّ يف  قال تعاىل ) ت تعلم ما ال نعلم مما ظهر وبطن ، أي : أن( أَنَت َعالَُّم اْلغُُيوِب  ِإنَّكَ  )

 ( .ِكَتاٍب ُمِبنٍي 
 الفوائد :

 أنه ا ب على اإلنسان أن يتذكر ذلك اليوم الرهيب . -1
 ىل جبمع الناس .متام قدرة هللا تعا -2
 إثبات القول هلل تعاىل .-3
 أدب الرسل مع رهبم . -4
 إثبات علم هللا الغيب .-5
 
ْهاًل َوِإْذ  ُتَكلِ ُم النَّاَس ِِ اْلَمْهِد وَكَ ِإْذ قَاَل اّللَُّ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ اذُْكْر نِْعَمِت َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ ) 

جْنِيَل َوِإْذ ََتُْلُق ِمَن الطِ نِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ بِِإْذين  َُ َواإْلِ ًرا بِِإْذين َوتُ رْبُِئ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوالت َّْورَا ُفُخ ِفيَها فَ َتُكوُن طَي ْ  فَ تَ ن ْ
ُهمْ اأْلَْكَمَه َواأْلَبْ َرَص بِِإْذين َوِإْذ َُتِْرُج اْلمَ   ْوَتى بِِإْذين َوِإْذ َكَفْفُت َبيِن ِإْسَرائِيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَ ُهْم بِاْلبَ يِ َناِت فَ َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ

 ( (110ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي )
 [ . 110] املائدة : 

---------- 
 ، ولقبه املسيح ، وينسب ألمه . امسه عيسى (ِإْذ قَاَل اّللَُّ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ ) 
 لكثرة سياحته.مسي باملسيح ؟ قيل :  -
 ال أمْخَص هلما.  ، أي :  وقيل: ألنه كان مسيح  القدمني 

 إذا مسح أحد ا من ذوي العاهات برئ بإذن هللا تعاىل. كانوقيل: ألنه  
 ئحكي عن ابن عباس أنه قال : مل ميسح ذا عاهـة إال بر :  قال النووي . 

 وح أسفل القدمني ال أمخص له .ل : ألنه ممسوقي
 وقيل : ملسحه األرض أي قطعهـا .       

 وينسب ألمه ، حيث ال أب له . -
 : وهلذا ملا ذكر هللا املسيح يف القرآن قال ) ابن مرمي ( خبالف سائر األنبياء ويف ذلك فائدتان : قال ابن تيمية 
 د .: بيان أنه مولود ، وهللا مل يول إحدامها 
                            رمي ، بأنه ابنها ليس هو ابن هللا .: نسبته إىل م والثانية 
 : والنصارى الذين ضلهوا يف شأن عيسى بني طريف  واملقصود من ذكر ما يقال لعيسى يومئٍذ هو تقريع اليهود قال ابن عاشور

استئناس لعيسى لئاله يفزعه  (ال أعذهبه أحدا  من العاملني)إىل قوله  (اذكر نعميت عليك)فقوله ،  إفراط بغض وإفراط حبه 
 وهذا تقريع لليهود ، وما بعدها تقريع للنصارى. ( أأنت قلت للناس اخل...)السؤال الوارد بعده بقوله : 
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 ء .يت على األشياقاطعة على كمال قدر أي: يف خلقي إياك من أم بال ذكر، وجعلي إياك آية وداللة ( اذُْكْر نِْعَمِت َعَلْيَك ) 
 ة .حيث َجعلُتَك هلا برهان ا على براءِتا مما نسبه الظاملون اجلاهلون إليها من الفاحش( َوَعَلى َواِلَدِتَك ) 
  ره سبحانه نعمته عليه وعلى أمه ، مع كونه ذاكرا  هلا عاملا  بتفضل هللا سبحانه هبا ، لقصد تعريف األمم كه ذ : قال الشوكاين

به من الكرامة وميزمها به من علوه املقام ، أو لتأكيد احلجة ، وتبكيت اجلاحد ، بأن منزلتهما عند هللا هذه ي ا خصهما هللا 
املنزلة ، وتوبيخ من اختذمها إهلني ، ببيان أن ذلك اإلنعام عليهما كله من عند هللا سبحانه ، وأهنما عبدان من مجلة عباده 

 ا من األمر شيء .منعم عليهما بنعم هللا سبحانه ، ليس هلم
وهو جربيل، عليه السالم، وجعلتك نبي ا داعي ا إىل هللا يف صغرك وكربك، فأنطقتك يف املهد صغري ا،  ( ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ ) 

 . فشهدت برباءة أمك من كل عيب، واعرتفت يل بالعبودية، وأخربت عن رساليت إياك ودعوتك  إىل عباديت
 : وتأييده له من وجهني : قال املاوردي 

 أحدمها : تقويته على أمر دينه.
 والثاين : معونته على دفع ظلم اليهود والكافرين له.

 .) املهد فراش الرضيع (  أي : يكلمهم وهو يف املهد ، آية من آيات هللا تعاىل . (ُتَكلِ ُم النَّاَس ِِ اْلَمْهِد ) 
اْلَمْهِد ِإالَّ َثالَثٌَة ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َوَصاِحُب ُجَرْيٍج وََكاَن ُجَرْيٌج َرُجال  َعاِبدا  فَاختَََّذ  ملَْ يـََتَكلَّْم يف )قَاَل   َعْن َأِِب ُهَريـْرََة َعِن النَّيبهِ 

. فَأَقْـَبَل َعَلى َصالَتِِه فَاْنَصَرَفْت فـََلمَّا َكاَن  اَليت َوصَ  يَصْوَمَعة  َفَكاَن ِفيَها فَأَتـَْتُه أُممُه َوُهَو ُيَصلِهى فـََقاَلْت يَا ُجَرْيُج . فـََقاَل يَا َربِه أُمهِ 
فَأَقْـَبَل َعَلى َصالَتِِه فَاْنَصَرَفْت فـََلمَّا َكاَن ِمَن اْلَغِد أَتـَْتُه َوُهَو  َوَصاَليت  يِمَن اْلَغِد أَتـَْتُه َوُهَو ُيَصلِهى فـََقاَلْت يَا ُجَرْيُج فـََقاَل يَا َربِه أُمهِ 

. فَأَقْـَبَل َعَلى َصالَتِِه فـََقاَلِت اللَُّهمَّ اَل مُتِْتُه َحىتَّ يـَْنظَُر ِإىَل ُوُجوِه اْلُموِمَساِت .  َوَصاَليت  يَربِه أُمهِ  يْ فـََقاَلْت يَا ُجَرْيُج . فـََقاَل أَ ُيَصلِهى 
فـَتَـَعرََّضْت َلُه فـََلْم  -قَاَل  -َتَمثَُّل حِبُْسِنَها فـََقاَلْت ِإْن ِشْئُتْم ألَْفِتنَـنَُّه َلُكْم فـََتَذاَكَر بـَُنو ِإْسرَائِيَل ُجَراْ ا  َوِعَباَدَتُه وََكاَنِت اْمَرأٌَة بَِغىٌّ يُـ 

َها فَأََتْت رَاِعيا  َكاَن يَْأوِ  َها َفَحَمَلْت فـََلمَّا َوَلَدْت قَ  ييـَْلَتِفْت ِإلَيـْ اَلْت ُهَو ِمْن ُجَرْيٍج . فَأَتـَْوُه ِإىَل َصْوَمَعِتِه فََأْمَكَنْتُه ِمْن نـَْفِسَها فـََوَقَع َعَليـْ
َزُلوُه َوَهَدُموا َصْوَمَعَتُه َوَجَعُلوا َيْضرِبُونَُه فـََقاَل َما َشْأُنُكْم قَالُوا زَنـَْيَت هِبَِذِه اْلَبغِ  فـََوَلَدْت ِمْنَك . فـََقاَل أَْيَن الصَّّبم َفَجاُءوا بِِه  يهِ فَاْستَـنـْ

فَأَقْـبَـُلوا  -قَاَل  - يَبْطِنِه َوقَاَل يَا ُغالَُم َمْن أَبُوَك قَاَل ُفاَلٌن الرَّاعِ  َى َفَصلَّى فـََلمَّا اْنَصَرَف أََتى الصَّّبَّ َفَطَعَن يِف َحىتَّ ُأَصلهِ  فـََقاَل َدُعوين 
َنا  َعَلى ُجَرْيٍج يـَُقبِهُلونَُه َويـََتَمسَُّحوَن ِبِه َوقَاُلوا نـَْبىِن َلَك َصْوَمَعَتَك ِمْن َذَهٍب . قَالَ  اَل أَِعيُدوَها ِمْن ِطنٍي َكَما َكاَنْت . فـََفَعُلوا . َوبـَيـْ

لَْيِه َوأَقْـَبَل إِ  يَ اْجَعِل اْبىِن ِمْثَل َهَذا . فـَتَـَرَك الثَّدْ  َصّبٌّ يـَْرَضُع ِمْن أُمِهِه َفَمرَّ َرُجٌل رَاِكٌب َعَلى َدابٍَّة فَارَِهٍة َوَشارٍَة َحَسَنٍة فـََقاَلْت أُممُه اللَُّهمَّ 
َوُهَو حَيِْكى اْرِتَضاَعُه  ِمثْـَلُه . مُثَّ أَقْـَبَل َعَلى ثَْدِيِه َفَجَعَل يـَْرَتِضُع . قَاَل َفَكَأَنِه أَْنظُُر ِإىَل َرُسوِل اّللَِّ  فـََنَظَر ِإلَْيِه فـََقاَل اللَُّهمَّ اَل جَتَْعْليِن 

 اّللَُّ َونِْعَم ىيَ ا . قَاَل َوَمرموا جِبَارِيٍَة َوُهْم َيْضرِبُونـََها َويـَُقوُلوَن زَنـَْيِت َسَرْقِت . َوِهَى تـَُقوُل َحْسبَفِمِه َفَجَعَل مَيُصمهَ  بِِإْصَبِعِه السَّبَّابَِة يِف 
َها فـََقاَل اللَّ  ِمثْـَلَها . فـَُهَناَك تـَرَاَجَعا احلَِْديَث  مَّ اْجَعْليِن هُ اْلوَِكيُل . فـََقاَلْت أُممُه اللَُّهمَّ اَل جَتَْعِل اْبىِن ِمثْـَلَها . فـَتَـَرَك الرََّضاَع َوَنَظَر ِإلَيـْ

ِمثْـَلُه . َوَمرموا هِبَِذِه اأَلَمِة َوُهْم َيْضرِبُونـََها  ْليِن فـََقاَلْت َحْلَقى َمرَّ َرُجٌل َحَسُن اهْلَْيَئِة فـَُقْلُت اللَُّهمَّ اْجَعِل اْبىِن ِمثْـَلُه . فـَُقْلَت اللَُّهمَّ اَل جَتْعَ 
ِمثْـَلَها قَاَل ِإنَّ َذاَك الرَُّجَل َكاَن َجبَّارا  فـَُقْلُت اللَُّهمَّ  ُقوُلوَن زَنـَْيِت َسَرْقِت . فـَُقْلُت اللَُّهمَّ اَل جَتَْعِل اْبىِن ِمثْـَلَها . فـَُقْلَت اللَُّهمَّ اْجَعْليِن َويَـ 

 ( رواه مسلم .ِمثْـَلَها  وملَْ تـَْزِن َوَسَرْقِت وملَْ َتْسرِْق فـَُقْلُت اللَُّهمَّ اْجَعْليِن  ِمثْـَلُه . َوِإنَّ َهِذِه يـَُقولُوَن هَلَا زَنـَْيِت . اَل جَتَْعْليِن 
 م يف املهد كما تكلمهم يف الكهولة .كلمهأي : ت (وََكْهاًل ) 
  شري  كهولة .: معناه يكلم الناس يف هاتني احلالتني كالم األنبياء من غري تفاوت بني حال الطفولة وحال القال الَز
 معناه أنه يكلم حال كونه يف املهد ، وحال كونه كهال  على حد واحد وصفة واحدة وذلك ال شك أنه  قال أبو مسلم :

 ة .غاية يف املعجز 
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  : وفائدة اآلية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السالم يكلمهم يف املهد ويعيش إىل أن يكلمهم كهال  ، إذ  وقال بعض العلماء
 ن تكلم يف املهد مل يعش.كانت العادة أن م

 .قال األصم : املراد منه أنه يبلغ حال الكهولة 
 ، قاله ابن كثري ، واختار هذا ابن جرير الطربي . اهر أن املراد بالكتاب هاهنا الكتابةـالظ (َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب ) 
  هذا قول ابن جريج ومجاعة املفسرين ، وقال  هو اخلط باليد فهو مصدر كتب يكتب .( الكتاب ) ويعلمه  :قال ابن عطية

 .بعضهم : هي إشارة إىل كتاب منزل مل يعني وهذه دعوى ال حجة عليها
 . تعليم العلوم وِتذيب األخالقهنا باحلكمة : املراد قيل  ( َواْلِْْكَمةَ ) 

 املراد هبا هنا السنة ، واختاره ابن جرير  . وقيل :
 .الم : سنن األنبياء عليهم السوقيل 

 ل .الصواب يف القول والعم وقيل : 
 : من حكم عيسى عليه السالم 

 للحواريني : كما ترك لكم امللوك احلكمة فكذلك اتركوا هلم بالدنيا. قال : قال عيسى 
يقول : ال يصيب أحد حقيقة اإلميان حىت ال يبايل من  وأخرج ابن عساكر عن يونس بن عبيد قال : كان عيسى ابن مرمي 

 الدنيا. أكل
 .قال عيسى : معاشر احلواريني إن خشية هللا وحب الفردوس يورثان الصرب على املشقة ، ويباعدان من زهرة الدنيا 

وأخرج ابن عساكر عن عتبة بن يزيد قال : قال عيسى ابن مرمي : يا ابن آدم الضعيف اتهق هللا حيثما كنت ، وكل كسرتك من 
يه الدنيا ضعيفا  ، وعوهد نفسك البكاء ، وقلبك التفكر ، وجسدك الصرب ، وال ِتتم برزقك حالل ، واختذ املسجد بيتا  ، وكن ف

 غدا  فإهنا خطيئة تكتب عليك.
 وأخرج ابن أيب الدنيا واألصبهاين يف الرتغيب عن حممد بن مطرف. أن عيسى قال : فذكره.

صل كل خطيئة حب الدنيا. ورب شهوة أورثت قال : أ وأخرج ابن أيب الدنيا عن وهيب املكي قال : بلغين أن عيسى 
 أهلها حزنا  طويال .

وأخرج ابن عساكر عن حيىي بن سعيد قال : كان عيسى يقول : اعربوا الدنيا وال تعمروها ، وحب الدنيا رأس كل خطيئة ، 
 والنظر يزرع يف القلب الشهوة.

يقول : حب الدنيا أصل كل خطيئة ،  عيسى  وأخرج أمحد والبيهقي يف شعب اإلميان عن سفيان بن سعيد قال : كان
 واملال فيه داء كبري. قالوا : وما داؤه ؟ قال : ال يسلم من الفخر واخليالء. قالوا : فإن سلم ؟ قال : يشغله اصالحه عن ذكر هللا.

ابنوه على ساحل البحر  ؟ قال : بلى. بيتا   كيا روح هللا أال نبين ل وأخرج البيهقي عن مالك بن دينار قال : قالوا لعيسى 
 قالوا : إذن ا يء املاء فيذهب به قال : أين تريدون ؟ تبنون يل على القنطرة ؟

 م فقالت : طوِب لثدي أرضعك ، وحجر محلك.وأخرج أمحد عن خيثمة قال : مرت امرأة على عيسى 
 : طوِب ملن قرأ كتاب هللا مث عمل ي ا فيه. فقال عيسى 

: إين وهبت لك حب املساكني ورمحتهم ، حتبهم وحيبونك ،  نبه قال : أوحى هللا إىل عيسى وأخرج أمحد عن وهب بن م
 ويرضون بك إماما  وقائدا  ، وترضى هبم صحابة وتبعا  ، ومها خلقان.

 اعلم أن من لقيين هبما لقيين بأزكى وأحبها إيله.
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 شر ، والنساء حبالة الشيطان. أن عيسى ابن مرمي قال : رأس اخلطيئة حب الدنيا ، واخلمر مفتاح كل
: إن للحكمة أهال . فإن وضعتها يف غري أهلها أضعتها ، وإن منعتها من أهلها ضيعتها. كن كالطبيب يضع  قال عيسى 

 الدواء حيث ينبغي.
 حبار بين إسرائيل : ال تكونوا للناس كالذئب السارق ، وكالثعلب اخلدوع ، وكاحلدأ اخلاطف.قال : قال عيسى أل

أخرج أمحد عن مكحول قال : قال عيسى ابن مرمي : يا معشر احلواريني أيكم يستطيع أن يبين على موج البحر دارا  ؟ قالوا : يا و 
 روح هللا ومن يقدر على ذلك! قال : إياكم والدنيا فال تتخذوها قرارا .

 -كثريا  ما يقول حبق   وكان عيسى  -كم وأخرج أمحد عن وهب ابن منبه قال : قال عيسى ابن مرمي للحواريني : حبق أقول ل
 أقول لكم : إن أشدكم حبا  للدنيا أشدكم جزعا  على املصيبة.

: يا معشر احلواريني حتببوا إىل هللا ببغض أهل املعاصي ،  وأخرج ابن املبارك وأمحد عن أيب غالب قال يف وصية عيسى 
وا : يا نيب هللا فمن جنالس ؟ قال : جالسوا من يزيد يف علمكم منطقه ، وتقربوا إليه باملقت هلم ، والتمسوا رضاه بسخطهم. قال

 ومن يذكركم هللا رؤيته ، ويزهدكم يف الدنيا عمله.
 استحي مين ". . : طوِب ملن خزن لسانه ، ووسعه بيته ، وبكى من ذكر خطيئته قال عيسى 

: قد كشفت الريح بعض ثوبه؟ فقالواملسلم وهو نائم و : أرأيتم لو أن أحدكم أتى على أخيه اقال ألصحابه ثبت أن عيسى 
 إذا كنا نرده عليه قال : ال. بل تكشفون ما بقي ، مثل ضربه للقوم يسمعون الرجل بالسيئة فيذكرون أكثر من ذلك.

 ( َُ  . هو الكتاب الذي أنزله هللا على موسى بن عمرانو  (َوالت َّْورَا
جْنِيَل )   عليه السالم، حيفظ هذا وهذا. عيسىعلى عيسى عليهما  السالم، وقد كان  الذي أنزله هللا هوو  (َواإْلِ
ًرا بِِإْذين )  ُفُخ ِفيَها فَ َتُكوُن طَي ْ َوَرُسوال  ِإىَل كما قال تعاىل عنه يف سورة آل عمران ) ( َوِإْذ ََتُْلُق ِمَن الطِ نِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ بِِإْذين فَ تَ ن ْ

 ( . رْيا  بِِإْذِن اّللَِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبآيٍَة ِمْن رَبِهُكْم َأينهِ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِهنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ فَأَنـُْفُخ ِفيِه فـََيُكوُن طَ َبيِن ِإْسرائيَل َأينهِ 
َيُدله على  وكذلك كان يفعل: يصور من الطني شكل طري، مث ينفُخ فيه، فيطري عيان ا بإذن هللا، عز وجل، الذي جعل هذا معجزة

 أن هللا أرسله.
 : ة .رفعا  لوهم من توهم يف عيسى الربوبي (ِإْذِن هللا ) بِ ذكر  قال ِ التسهيل 
 فيه دليل على أنه لوال اإلذن من هللا عزه وجله مل يقدر على ذلك ، وأن خلق ذلك كان  (بِِإُذِن هللا ) وقوله :  وقال الشوكاين

 . ى بفعل هللا سبحانه أجراه على يد عيس
 هذه اآلية يوهم ظاهرها أن بعض املخلوقني  (َأينهِ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِهنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ )قوله تعاىل :  : يقال الشيخ الشنقيط

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن هللا خالق كل شيء كقوله تعاىل  (َوخَتُْلُقوَن ِإْفكا  )ري ا خلق بعضهم، ونظريها قوله تعاىل 
 إىل غري ذلك من اآليات.( اّللَُّ َخاِلُق ُكلِه َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِه َشْيٍء وَِكيلٌ )، وقوله (ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ )

من الطني وجعله على هيئة أي صورة الطري، وليس  ا  : هو أخذه شيئ خلق عيسى كهيئة الطري من الطنيواجلواب ظاهر وهو معىن 
 معناه : تكذبون، فال منافاة بني اآليات كما هو ظاهر. (  َوخَتُْلُقوَن ِإْفكا  ) اخللق احلقيقي ؛ ألن هللا متفرد به جل وعال وقوله  املراد

قيل: هو الذي يبصر هنار ا وال يبصر ليال. وقيل بالعكس. وقيل: هو األعشى. وقيل: األعمش. وقيل: هو  (َوتُ رْبُِئ اأْلَْكَمَه ) 
 ي .أبلغ يف املعجزة وأقوى يف التحد أعمى. وهو أشبه؛ ألنه الذي يولد

 معروف . (َواأْلَبْ َرَص بِِإْذين ) 
  إمنا َخصَّ هذين املرَضنْي ألهنما أْعيا األطباء ، وكان الغالب يف زمن عيسى قال ابن عادل :  الطبَّ ، فأراهم هللا
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 . املعجزة من جنس ذلك
  : اة .حانه هذين املرضني بالذكر؛ ألهنما ال يربآن يف الغالب باملداو وإمنا خص هللا سبوقال الشوكاين 
خرى اآلية العظمى ، وهذا من آيات هللا ، ويف األ(  َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإْذِن اّللَِّ ويف سورة آل عمران )  (َوِإْذ َُتِْرُج اْلَمْوَتى بِِإْذين ) 
حياء املوتى وإن كانوا على ظهر األرض ، وإحياء املوتى وإن كانوا يف القبور وإخراجهم منها ، يف اآليتني إ (َوِإْذ خُتْرُِج اْلَمْوَتى  )

أحياء ، يعين إذا ضممت هذه إىل هذه استفدت فائدتني : أنه حييي املوتى وهم على ظهر األرض ، وحيييهم وهم يف بطن 
 ) الشيخ ابن عثيمني ( .األرض فيخرجون . 

  ن العلماء: بعث هللا كل نيب من األنبياء ي عجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان ال كثري م: ققال ابن كثري
السحر وتعظيم السحرة. فبعثه هللا ي عجزة بـََهَرت األبصار وحريت كل سحار، فلما استيقنوا أهنا من عند العظيم   موسى

 زمن األطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من فُبعث يف  اجلبار انقادوا لإلسالم، وصاروا من األبرار. وأما عيسى
اآليات ي ا ال سبيل ألحد إليه، إال أن يكون مؤيد ا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء اجلماد، أو 

صحاء يف زمن الف هللابعثه  على مداواة األكمه، واألبرص، وبعث من هو يف قربه رهني إىل يوم التناد؟ وكذلك حممد 
والبلغاء وحنارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من هللا، عز وجل، لو اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا ي ثله، أو بعشر سور من 
مثله، أو بسورة من مثله مل يستطيعوا أبد ا، ولو كان بعضهم لبعض ظهريا، وما ذاك إال ألن كالم الرب ال يشبهه كالم اخللق 

ا.  أبد 
ُهْم ِإْن هَ  َوِإْذ َكَفْفتُ )  أي: واذكر نعميت  (َذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي َبيِن ِإْسَرائِيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَ ُهْم بِاْلبَ يِ َناِت فَ َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ

عليك يف كفي إياهم عنك حني جئتهم بالرباهني واحلجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من هللا إليهم، فكذبوك واِتموك بأنك 
( إيلَّ، وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن 2ساحر، وسعوا يف قتلك وصلبك، فنجيتك منهم، ورفعتك )

ة هذا االمتنان كان من هللا إليه بعد رفعه إىل السماء الدنيا، أو يكون هذا االمتنان واقع ا يوم القيامة، وعرب عنه بصيغة املاضي دالل
ا  من أسرار الغيوب اليت أطلع هللا عليهاعلى وقوعه ال حمالة. وهذا   . رسوله حممد 

 الفوائد :
 فضل مرمي وابنها . -1
 أن هللا يتكلم ويقول حبرف وصوت . – 2
 الثناء على عيسى هبذه الصفات العظيمة . -3
 أن عيسى وجد من أم بال أب . -4
 أن عيسى خملوق كغريه من البشر .-5
 وا هللا كغريهم من البشر .أنه ا ب على األنبياء أن يشكر  -6
 اآلية العظيمة لعيسى وهو أنه يكلم الناس يف املهم . -7
 قدرة هللا تعاىل على إحياء املوتى . -8
 أن كف األذى من نعمة هللا . -9
 الرد على اليهود يف اِتامهم لعيسى وأمه . -6
 عظمة قدر هللا تعاىل . -7
 أن هللا ال يعجزه شيء . -8
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 اجة إىل تعليم هللا حىت األنبياء .أن كل أحد حب -9
 فضل العلم . -10
 إثبات رسالة عيسى . -11
 أن عيسى مرسل إىل قومه خاصة . -12
 اإلشارة إىل وجوب قبول رسالته لقوله ) من ربكم ( . -13
 قدرة هللا حيث جعل عيسى ابن مرمي خيلق من الطني كهيئة الطري . -14
 مه واألبرص ، لكن بإذن هللا .األك ئأن من آيات عيسى أنه يرب  -15
 اآلية العظيمة وهي إحياء املوتى . -16
 هـــ ( .1434/  10/  25) األحد :     أن الرسل ال ميلكون شيئا  من الربوبية . -17

 
 ( (111ُمْسِلُموَن )َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإىَل اْْلََوارِيِ نَي َأْن آِمُنوا يب َوِبَرُسوَل قَاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَن ََّنا ) 

 [ . 111] املائدة : 
---------- 

بأن   وهذا أيض ا من االمتنان عليه( اْشَهْد بِأَن ََّنا ُمْسِلُموَن َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإىَل اْْلََوارِيِ نَي َأْن آِمُنوا يب َوِبَرُسوَل قَاُلوا آَمنَّا وَ ) 
 . جعل له أصحاب ا وأنصار ا

 فيكون من ( إْذ أيَّدتك بروح القدس  )ا وز أن يكون عطفا  على مجلة  ( ْذ أَْوَحْيُت ِإىَل احلََْوارِيِهنيَ َوإِ )  : قال ابن عاشور ،
 مجلة ما يقوله هللا لعيسى يوم ا مع الرسل.

د اهتداء األجيال فإنه إميان احلواريهني نعمة على عيسى إذ لو مل يؤمنوا به ملا وجد من يتهبع دينه فال حيصل له الثواب املتجدهد بتجد
 . بدينه إىل أن جاء نسخه باإلسالم

 اختلف هبذا الوحي .(  ... َوِإْذ أَْوَحْيُت )قوله تعاىل  - 
 . املراد هبذا الوحي وحي إهلامقيل: ف

َنا ِإىَل أُمِه ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه )  كما قال  . وحي إهلام بال خوف وهذا( ، َوأَْوَحيـْ
ِذي ِمَن اجْلَِباِل بـُُيوت ا َوِمَن الشََّجِر َوممَّا يـَْعرُِشوَن. مُثَّ ُكِلي ِمنْ َوأَ )  وكما قال تعاىل  ُكلِه الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي   ْوَحى رَبمَك ِإىَل النَّْحِل َأِن اختَِّ

 .( ُسُبَل رَبِهِك ُذُلال 
 . أي: باهلل وبرسول هللا(  َأْن آِمُنوا يب َوِبَرُسويل قَالُوا آَمنَّا َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإىَل احلََْوارِيِهنيَ )  وهكذا قال بعض السلف يف هذه اآلية 
 أي: أهلموا ذلك فامتثلوا ما أهلموا.( َواْشَهْد بِأَنَـَّنا ُمْسِلُموَن )  
 أهلمهم هللا. عز وجل ذلك، وقال السمدِهي: قذف يف قلوهبم ذلك.قال اْلسن البصري : 
 : إىل احلواريهني إهلامهم عند مساع دعوة عيسى للمبادرة بتصديقه ، فليس املراد بالوحي الذي  واملراد بالوحي قال ابن عاشور

وُخصه احلواريهون به هنا تنويها  هبم حىته كأنه الوحي بالدعوة مل يكن إاله ألجلهم ، ألنه ذلك حصل ،  به دعاهم عيسى
يسى ابُن مرمي للحواريهني من أنصاري إىل هللا قاَل كما قال ع) جلميع بين إسرائيل فكفر أكثرهم على حنو قوله تعاىل 

فكان احلواريهون سابقني إىل اإلميان مل يرتدهدوا يف ( احلواريهون حنن أنصار هللا فآمنت طائفة من بين إسرائيل وكفرت طائفة 
 صدق عيسى.
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 وتابعوك، فقالوا وله، واستجابوا لك وانقادواوبرس ، فدعوِتم إىل اإلميان باهلل وإذ أوحيت إليهم بواسطتك:  وحيتمل أن يكون املراد
 ن ( .اْشَهْد بِأَنَـَّنا ُمْسِلُمو آَمنَّا وَ ) 
 : وإمنا مل يرتك الوحي على ظاهره ألنه خمصوص باألنبياء عليهم الصالة والسالم واحلواريون ليسوا كذلك  قال اآللوسي. 
 ذكر هذا يف معرض تعديد النعم ألن صريورة اإلنسان مقبول  وإمنا... ( ارِيِهنَي َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإىَل احلَْوَ : قوله تعاىل )  قال الرازي

وذكر تعاىل أنه ملا ألقى ذلك الوحي يف قلوهبم ، آمنوا ،  القول عند الناس حمبوبا  يف قلوهبم من أعظم نعم هللا على اإلنسان
ب واإلسالم عبارة عن االنقياد واخلضوع يف الظاهر ، وأسلموا وإمنا قدم ذكر اإلميان على اإلسالم ، ألن اإلميان صفة القل

 يعين آمنوا بقلوهبم وانقادوا بظواهرهم.
 : واحلواريون : هم خواص عيسى عليه السالم الذين استخلفهم من مجلة الناس. قال املاوردي 
 : ا ذلك بكالم نفسي من لغتهما قالو هلل تعاىل وإمنه  (واشَهدْ )اخلطاب يف قوهلم ( قوله تعاىل )واشهد ... قال ابن عاشور ،

 ه .فحكى هللا معناه ي ا يؤدهي
 الفوائد :

 إثبات الوحي . -1
 أن عيسى له حواريون . -2
 وجوب اإلميان باهلل . -3
 وجوب اإلميان بالرسل . -4
 استجابة احلواريني ي ا أوحي إليهم به . -5
 
ًُ ِمَن السََّماِء قَاَل ات َُّقوا اّللََّ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ِإْذ قَاَل اْْلََوارِيُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ هَ )  َنا َماِئَد ْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يُ نَ زِ َل َعَلي ْ
َها ِمَن ال112) َها َوَتْطَمِئنَّ قُ ُلوبُ َنا َونَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْ تَ َنا َوَنُكوَن َعَلي ْ قَاَل ِعيَسى ( 113ِهِديَن )شَّا( قَاُلوا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمن ْ

ًُ ِمَن السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيًدا أِلَوَّلَِنا َوآِخرِنَا  َنا َماِئَد ُر الرَّازِِقنَي اْبُن َمْرََيَ اللَُّهمَّ رَب ََّنا أَْنِزْل َعَلي ْ  َوآيًَة ِمْنَك َواْرزُقْ َنا َوأَْنَت َخي ْ
بُُه َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي )( قَاَل اّللَُّ ِإين ِ ُمنَ ز ُِْلَا َعَليْ 114) بُُه َعَذابًا اَل ُأَعذِ   ( .( 115ُكْم َفَمْن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم فَِإين ِ ُأَعذِ 

 [ . 115 -112] املائدة : 
-------------- 
ًُ ِمَن السََّماِء  ِإْذ قَاَل اْْلََوارِيُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يُ نَ زِ لَ )  َنا َماِئَد هذه قصة املائدة، وإليها تنسب  (َعَلي ْ

ملا أجاب دعاءه بنزوهلا، فأنزهلا هللا آية وداللة   السورة فيقال: "سورة املائدة". وهي مما امنت هللا به على عبده ورسوله عيسى
 معجزة باهرة وحجة قاطعة.

 ورة يف اإلجنيل، وال يعرفها النصارى إال من املسلمني، فاهلل أعلم.ليست مذك ذكر بعض األئمة أن قصة املائدةوقد 
هذه قراءة كثريين، وقرأ  (يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتِطيُع رَبمَك )  وهم أتباع عيسى ( ِإْذ قَاَل احلََْوارِيموَن  )فقوله تعاىل: 

َنا َمائَِدة  ِمَن السََّماِء ) ربك  أي: هل تستطيع أن تسأل(  هل َتْسَتطيع رَبَّك) : آخرون  ( .َأْن يُنزَل َعَليـْ
واملائدة هي: اخلوان عليه طعام. وذكر بعضهم أهنم إمنا سألوا ذلك حلاجتهم وفقرهم فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون 

 منها، ويتقوون هبا على العبادة.
  شر  بعد إمياهنم وإخالصهم؟ (ِطيُع رَبمَك َهْل َيْستَ ) فإن قلت : كيف قالوا  : يقال الَز
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، واهم كانت باطلةــــــــفآذن إنه دع( ِإَذ قَاُلوْا  )، مث أتبعه قوله إلخالص، وإمنا حكى ادعاءهم هلماقلت : ما وصفهم هللا باإلميان وا
هلم  ، وكذلك قول عيسى وإهنم كانوا شاكني ، وقوله : ) هل يستطيع ربك ( كالم ال يرد مثله عن مؤمنني معظمني لرهبم 

معناه : اتقوا هللا وال تشكوا يف اقتداره واستطاعته ، وال تقرتحوا عليه ، وال تتحكموا ما تشتهون من اآليات فتهلكوا إذا عصيتموه 
 إن كانت دعواكم لإلميان صحيحة.( ِإن ُكنُتم ممْؤِمِننَي  )بعدها 

 واملعىن : هل تسأله ذلك من غري صارف يصرفك عن سؤاله.  أي هل تستطيع سؤال ربك ، ( هل تستطيع ربك)  ئوقر 
 : وأما غري الزخمشري من أهل التفسري فأطبقوا على أن احلواريني كانوا مؤمنني حىت قال ابن عطية : ال خالف  قال أبو حيان

األكمة  ئعلمهم بأنه يرب  أحفظه يف أن احلواريني كانوا مؤمنني ، وقال قوم : قال احلواريون هذه املقالة يف صدر األمر قبل
 واألبرص وحييي املوتى ، قال املفسرون واحلواريون هم خواص عيسى وكانوا مؤمنني ومل يشكوا يف قدرة هللا تعاىل على ذلك.

  قال ابن األنباري : ال ا وز ألحد أن يتوهم أن احلواريني شكوا يف قدرة هللا وإمنا هذا كما يقول اإلنسان لصاحبه : هل
 تقوم معي؟ وهو يعلم أنه مستطيع له ، ولكنه يريد هل يسهل عليك انتهى. تستطيع أن

 .وقال الفارسي : معناه هل يفعل ذلك ي سألتك إياه 
 مل يشكوا يف قدرة هللا وإمنا سألوه سؤال مستخرب هل ينزل أم ال فإن كان ينزل فاسأله لنا. : وقال احلسن 
  إجابة إليه كما قال لعبد هللا بن زيد : هل يستطيع أن تريين كيف كان  هل يفعل تعاىل هذا وهل يقع منه: قال ابن عطية

 ه .يتوضأ فاملعىن هل حيب ذلك وهل يفعل رسول هللا 
  ك ( .يا عيسى ابن مرمي هل يستطيع رب إذ قال احلواريون) قوله تعاىل  :قال اخلازن 
  يني أهنم شكَّوا يف قدرة هللا تعاىل لكنه كما يقول الرجل قال املفسرون : هذا على اجملاز وال ا وز ألحد أن يتوهم على احلوار

لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي؟ مع علمه بأنه يقدر على القيام وإمنا قصد بقوله هل تستطيع هل يسهل عليك وهل 
 خيف أن تقوم معي فكذلك.

درته وإمنا قالوا ذلك ليحصل هلم مزيد الطمأنينة  معىن اآلية : ألن احلواريني كانوا مؤمنني عارفني باهلل عز وجل ومعرتفني بكمال ق
 ولكن ليطمئن قليب. كما قال إبراهيم 

وال شك أن مشاهدة هذه اآلية العظيمة تورث مزيد الطمأنينة يف القلب وهلذا السبب قالوا وتطمئن قلوبنا وقال بعضهم هو على 
 ظاهره.

رفة يف قلوهبم وكانوا بشرا  فقالوا هذه املقالة فرد هللا عليهم عند غلطهم وقال : غلط القوم وقالوا ذلك قبل استحكام اإلميان واملع
 ( .اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني ) بقوله 

 : فيستطيع ي عىن  (َأن يـُنَـزهِلَ )فقال السدي : املعىن هل يطيعك ربك إن سألته قوله تعاىل ) هل يستطيع ربك (  قال القرطيب
 أجاب ، وكذلك استطاع ي عىن أطاع.يطيع ؛ كما قالوا : استجاب ي عىن 

وقيل املعىن : هل يقدر ربك ، وكان هذا السؤال يف ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم باهلل عز وجل ؛ وهلذا قال عيسى يف 
  تعاىل.ال تشكوا يف قدرة هللا: أي ( اتقوا هللا ِإن ُكْنُتم ممْؤِمِننَي ) اجلواب عند غلطهم وجتويزهم على هللا ما ال ا وز 

َمْن أنصاري ِإىَل هللا قَاَل احلواريون حَنُْن  )قلت : وهذا فيه نظر ؛ ألن احلواريني خلصان األنبياء ودخالؤهم وأنصارهم كما قال 
 ( .أَنَصاُر هللا 

وما ا ب له  ومعلوم أن األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم جاؤوا ي عرفة هللا تعاىل( لكل نيبه حواري وحواري الزبري ) وقال 
 وما ا وز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم ؛ فكيف خيفى ذلك على من باطنهم واختص هبم حىت ا هلوا قدرة هللا تعاىل؟
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اجعل لنا :  إال أنه ا وز أن يقال : إن ذلك صدر ممن كان معهم ، كما قال بعض جهال األعراب للنيبه  مث قال القرطيب ...
 . (اجعل لََّنآ إهلا َكَما هَلُْم آهِلٌَة ) م ذات أنواط ، وكما قال من قال من قوم موسى ٍط كما هل ذات أنوا

وقيل : إن القوم مل يشكوا يف استطاعة الباري سبحانه ألهنم كانوا مؤمنني عارفني عاملني ، وإمنا هو كقولك للرجل : هل يستطيع 
؟ وقد كانوا عاملني باستطاعة هللا  ل ذلك؟ وهل ا يبين إىل ذلك أم الفالن أن يأيت وقد علمت أنه يستطيع ، فاملعىن : هل يفع

على ما  (َربِه أَِرين َكْيَف حُتِْيي املوتى )  تعاىل لذلك ولغريه علم داللة وخرب ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك ؛ كما قال إبراهيم 
اينة اليت ال يدخلها ريب وال شبهة ، ألن علم النظر واخلرب تقدهم ، وقد كان إبراهيم علم لذلك علم خرب ونظر ، ولكن أراد املع

كما قال   (َوَتْطَمِئنَّ قـُُلوبـَُنا  )قد تدخله الشبهة واالعرتاضات ، وعلم املعاينة ال يدخله شيء من ذلك ، ولذلك قال احلواريون 
 ( .َوَلِكن لهَِيْطَمِئنَّ قـَْليب  )إبراهيم 

 ) تفسري القرطيب ( . أن ذلك كان من قول من كان مع احلواريني ؛ على ما يأيت بيانه. قلت : وهذا تأويل حسن ، وأحسن منه
  : فليس قول احلواريهني احملكي هبذا اللفظ يف القرآن إاله لفظا  من لغتهم يدله على التلطهف والتأدهب يف قال ابن عاشور

 السؤال ، كما هو مناسب أهل اإلميان اخلالص.
  تعاىل ولكنههم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوهبم باإلميان بأن ينتقلوا من الدليل العقلي إىل الدليل احملسوس.وليس شكها  يف قدرة هللا

 شكها  يف احلال. (ربه أرين كيف حتيي املوتى ) فإنه النفوس باحملسوس آنس ، كما مل يكن سؤال إبراهيم بقوله 
 ، والواحدي ، والبغوي خالفا  ملا يف "الكشاف". وعلى هذا املعىن جرى تفسري احملققني مثل ابن عطية

هلم: اتقوا هللا، وال تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم،  قائال    أي: فأجاهبم املسيح (ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي  قَاَل ات َُّقوا اّللََّ )  
 وتوكلوا على هللا يف طلب الرزق إن كنتم مؤمنني.

 فيه ثالثة أقوال. (اتقوا هللا ِإن كنتم مؤمنني ) ىل قوله تعا:  قال ابن اجلوزي 
 أحدها : اتقوه أن تسألوه البالء ، ألهنا ِإن نزلت وكذهبتم ، ُعذبتم ، قاله مقاتل.

 والثاين : أن تسألوه ما مل تسأله األُمم قبلكم ، ذكره أبو عبيد.
 والثالث : أن تشكموا يف قدرته. 

 أي اتقوا معاصيه وكثرة السؤال ؛ فإنكم ال تدرون ما حيل بكم عند اقرتاح اآليات ؛ إذ  (  قَاَل اتقوا هللا)  : وقال القرطيب
 كان هللا عز وجل إمنا يفعل األصلح لعباده.

َها  )  ألكل منها .اأي : حنن حمتاجون ( قَاُلوا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمن ْ
 ماء .إذا شاهدنا نزوهلا رزقا  من الس( َوَتْطَمِئنَّ قُ ُلوبُ َنا ) 
 أي : ونزداد إميانا  بك وعلما  برسالتك .( َونَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْ تَ َنا ) 
َها ِمَن الشَّاِهِديَن َوَنُكوَن عَ )   أي : ونشهد أهنا آية من عند هللا ، وداللة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به .( َلي ْ
ًُ ِمَن السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيًدا أِلَوَّلَِنا َوآِخرِنَا  قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ اللَُّهمَّ رَب ََّنا أَْنِزلْ  ) َنا َمائَِد قال السمدِهي: أي نتخذ ذلك  (َعَلي ْ

ا نعظمه حنن َوَمْن بعدنا، وقال سفيان الثوري: يعين يوم ا نصلي فيه، وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم  اليوم الذي نزلت فيه عيد 
 الفارسي: عظة لنا وملن بعدنا. وقيل: كافية ألولنا وآخرنا.من بعدهم، وعن سلمان 

 ك .ك دعويت، فيصدقوين فيما أبلغه عنتنصبه على قدرتك على األشياء، وعلى إجابت أي: دليال   (َوآيًَة ِمْنَك ) 
 ب .دك رزق ا هنيئ ا بال كلفة وال تعأي: من عن (َواْرزُقْ َنا ) 
ُر الرَّازِِقنَي َوأَ )   د .ن يعطى ويرزق ، ألنك الغىن احلميفإنك خري مي : أ (ْنَت َخي ْ
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 ء .أنزل عليكم هذه املائدة من السماأجاب هللا دعاءه ، فقال إين س: أي  (قَاَل اّللَُّ ِإين ِ ُمنَ ز ُِْلَا َعَلْيُكْم  )
 ا .كذب هبا من أمتك يا عيسى وعانده  أي: فمن (َفَمْن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم ) 
بُُه أَ فَِإين ِ أُ )  بُُه َعَذابًا اَل ُأَعذِ  َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ )  أي: من عاملي زمانكم، كقوله (َحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي َعذِ 

 ( .ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يف الدَّْرِك األْسَفِل ِمَن النَّاِر  ) وكقوله (اْلَعَذاِب 
 الفوائد :

 ن وقوع الشيء يعطي يقينا  أكثر من اخلرب به .أ -1
 أن آيات األنبياء يزداد هبا تصديقا  . -2
 سؤال األنبياء رهبم . -3
 أن هللا خري الرازقني . -4
 إثبات كالم هللا . -5
 خطر طلب اآليات من األمم .-6
 أن كفر من رأوا اآليات ليس ككفر من مل يروها . -7
 
ُذوين َوُأمِ َي ِإَْلنَْيِ ِمن ُدوِن اّللَِّ قَاَل ُسْبَحاَنَك َما يَ َوِإْذ قَاَل اّللَُّ )   ُكوُن َل َأْن َأُقوَل َما يَا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ أَأَنَت قُلَت ِللنَّاِس اَتَِّ

( َما قُ ْلُت 116نَ ْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب ) لَْيَس َل َبَقٍ  ِإن ُكنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتُه تَ ْعَلُم َما ِِ نَ ْفِسي َواَل َأْعَلُم َما ِِ 
فَ َلمَّا تَ َوف َّْيَتيِن ُكنَت أَنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم  َْلُْم ِإالَّ َما َأَمْرَتيِن بِِه َأِن اْعُبُدوْا اّللََّ َريبِ  َورَبَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا مَّا ُدْمُت ِفيِهمْ 

بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإن تَ ْغِفْر َْلُْم فَِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْْلَِكيُم )117ى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيٌد )َوأَنَت َعلَ   ( .( 118( ِإن تُ َعذِ 
 [116- 118 . ] 

---------- 
ُذوين َوأُ )  هذا أيضا مما خياطب قال ابن كثري : (  مِ َي ِإَْلنَْيِ ِمن ُدوِن اّللَِّ َوِإْذ قَاَل اّللَُّ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ أَأَنَت قُلَت لِلنَّاِس اَتَِّ

ذه وأمه إهلني من دون اّللَُّ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ هللا بِِه َعْبَدُه َوَرُسولَُه ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َعَلْيِه السَّاَلُم قَاِئال  لَُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة حِبَْضَرِة َمِن اخت
ُذوين َوأُمِهي ِإهلنَْيِ ِمْن ُدوِن اّللَِّ َوَهَذا تـَْهِديٌد لِلنََّصاَرى َوتـَْوبِيٌخ َوتـَْقرِيأَأَ  ٌع َعَلى ُرُؤوِس اأْلَْشَهاِد، َهَكَذا قَاَلُه قـََتاَدُة ْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ

رُُه، َواْسَتَدلَّ قـََتاَدُة َعَلى َذِلَك ِبَقْولِِه تـََعاىَل: َهَذا َفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقـُُهمْ  َوَغيـْ  .   ) التفسري ( . يـَْوُم يـَنـْ
 هذا القول يكون من هللا يوم القيامة على رءوس اخلالئق ، ليعلم الكفار أهنم كانوا على باطل واملعىن :  قال ابن عباس :

ا هلم قائال : يا عيسى أأنت اذكر للناس يوم خياطب هللا عبده ورسوله عيسى ابن مرمي يف اآلخرة توبيخا للكفرة ، وتبكيت
 بألوهيتك ، وألوهية أمك ؟! واالعتقاددعوت الناس اىل عبادتك 

 ذلك عليه ، ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ يف التكذيب ، وأشد يف  ادعىملن  ا  إمنا سأله عن ذلك توبيخ:  قال القرطيب
 . عالتوبيخ والتقري

أن أقول قوال ال  أنزهك عما ال يليق بك يا رب ، فما ينبغي يل ي :أ(  ُقوَل َما لَْيَس َل َبَق ٍ قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن َل َأْن أَ  )
 ه .حيق يل أن أقول

 : َهَذا تـَْوِفيٌق لِلتََّأدمِب يف اجلََْواِب اْلَكاِمل قال ابن كثري . 
وهذا  ال خيفى عليك شيء ، وأنت العامل بأين مل اقله ،إن كان ذلك صدر مين ، فإنك  ي :أ( ِإن ُكنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتُه  )
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 ل .ذي اجلال وبراءة من ذلك القول ، ومبالغة يف األدب وإظهار الذلة واملسكنة يف حضرة اعتذار
 فَِإنَُّه ال خيفى عليك شيء، فما قـُْلتُ : أَ  قال ابن كثري ، ُه َواَل أََرْدتُُه يِف نـَْفِسي َواَل ْي ِإْن َكاَن َصَدَر ِمينِه َهَذا فـََقْد َعِلْمَتُه يَا َربِه

 . َأْضَمْرتُهُ 
عليه وال أعلم  انطوتتعلم حقيقة ذايت وما  ي :أ( تَ ْعَلُم َما ِِ نَ ْفِسي َواَل َأْعَلُم َما ِِ نَ ْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب ) 

 ن .يا ، وعلمك حميط ي ا كان وما يكو خلفايا والنواعليه ، من صفات الكمال ، إنك أنت العامل با احتوتحقيقة ذاتك وما 
 إبالغه .( َما قُ ْلُت َْلُْم ِإالَّ َما َأَمْرَتيِن ِبِه ) 
 م . خالقي وخالقكم ، فأنا عبد مثلكقلت هلم : اعبدوا هللا ي :أ ( َأِن اْعُبُدوْا اّللََّ َريبِ  َورَبَُّكمْ ) 
 م .على اعماهلم حني كنت بني أظهره ا  كنت شاهد  ي :أ ( ِفيِهمْ وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا مَّا ُدْمُت  )
ظ ألعماهلم ، فلما قبضتين إليك بالرفع اىل السماء ، كنت يا هللا أنت احلفي أي : ( فَ َلمَّا تَ َوف َّْيَتيِن ُكنَت أَنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهمْ  

 م .والشاهد على أفعاهل
 . وأنت املطلع على كل شيء ال خيفى عليك شيء أي : (َوأَنَت َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيٌد )  
بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإن تَ ْغِفْر َْلُْم فَِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْْلَِكيُم  ) إن تعذهبم فأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف  ي :أ (ِإن تُ َعذِ 

وإن تغفر ملن تاب منهم ، فإنك أنت الغالب على ي : أ (وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم ك ) علي اعرتاضشئت ، ال 
 . امره )احلكيم ( يف صنعه

  وَن، ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل، َوُهْم ُيْسأَلُ  َهَذا اْلَكاَلُم يـََتَضمَُّن َردَّ اْلَمِشيَئِة ِإىَل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، فَِإنَُّه اْلَفعَّاُل ِلَما َيَشاُء، الَِّذي اَل : قال ابن كثري
اِحَبة  َوَوَلد ا، تـََعاىَل اّللَُّ َعمَّا يـَُقوُلوَن ُعُلو ا َكِبري ا، َويـََتَضمَُّن التَّبَـرهَِي ِمَن النََّصاَرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اّللَِّ َوَعَلى َرُسولِِه، َوَجَعُلوا ّلِلَِّ نِدًّا َوصَ 

َلة  َحىتَّ الصََّباِح يـَُردِهُدَها. يٌب، َوَقْد َوَرَد يِف احلَِْديِث: أَنَّ النَّيبَّ َوَهِذِه اآْليَُة هَلَا َشْأٌن َعِظيٌم، َونـََبأٌ َعجِ   قَاَم هِبَا لَيـْ
 الفوائد :

 إثبات القول هلل تعاىل . -1
 توبيخ الذين اختذوا عيسى إهلا  وأمه . -2
 أن عيسى عبد هللا ورسوله . -3
 أن عيسى من أم بال أب . -4
 الشرك .بُعد الرسل عن  -5
 تنزيه هللا أن يكون له شريك . -6
 أن األلوهية حق خاص هلل . -7
 علم هللا بكل شيء . -8
 أن مهمة الرسل دعوة الناس للتوحيد وترك الشرك . -9

 وجوب عبادة هللا تعاىل . -10
 أنه ال حق لعيسى يف األلوهية . -11
 إثبات أن هللا شهيد على كل شيء. -12
 م .أن هلل يعذب ويرح -13
 إثبات االمسني : العزيز واحلكيم . -14
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ُهْم َوَرُضوْا قَاَل اّللَُّ َهَذا يَ ْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم َْلُْم َجنَّاٌت ََتِْري ِمن َُتِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ )   ا أََبًدا رَِّضَي اّللَُّ َعن ْ
 ( . (119)  َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 [ . 119] املائدة : 
---------- 

 .جتازى فيه كل نفس ي ا كسبت يوم القيامة الذي( هذا يـَْومُ )املراد باليوم يف قوله (  قَاَل اّللَُّ َهَذا يَ ْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهمْ ) 
إمياهنم وأعماهلم، ألنه يوم اجلزاء والعطاء على  تعاىل: إن هذا اليوم هو اليوم الذي ينتفع الصادقون فيه بصدقهم يف قال هللاي : أ 

 ما قدموا من خريات يف دنياهم.
أن صدقهم يف الدنيا ينفعهم يوم القيامة، خبالف صدق الكفار يوم القيامة فإنه ال ينفعهم، ألهنم مل يكونوا مؤمنني يف  يأ

 دنياهم.
  الصدق يكون:و 

 كاستواء السنبلة على ساقها.يف األقوال: ومعناه: استواء اللسان على األقوال  
 ويف األعمال: ومعناه: استواء األفعال على األمر واملتابعة كاستواء الرأس على اجلسد.

 ويف األحوال: ومعناه: استواء أعمال القلب واجلوارح على اإلخالص.
يَهِدي ِإىَل اجلَنَِّة، وإنَّ الرَُّجَل لََيصُدُق َحىتَّ ُيْكَتَب ، قَاَل: )إنَّ الصِهدَق يـَْهِدي ِإىَل الربِه، وإنَّ الرب ، عن النَّيبه عن ابن مسعود 
يقا .  ِعْنَد هللِا ِصدِه

 فضائل الصدق : 
 أواًل: أنه سبب للطمأنينة.

 كما يف احلديث  )فإن الصدق طمأنينة(.
 ثانياً: هو املميز بني املؤمن واملنافق.

 )آية املنافق ثالث:. وإذا حدث كذب ... (. قال 
 : ال ينفع يوم القيامة إال الصدق:ثالثاً 

َفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقـُُهمْ   (. قال تعاىل )قَاَل اّللَُّ َهَذا يـَْوُم يـَنـْ
 رابعاً: الصدق أصل كل بر.

 )إن الصدق يهدي إىل الرب( متفق عليه. قال 
 خامساً: أن جماهدُ النفس على ُتري الصدق توصلها إىل مرتبة الصديقية.

  يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا (.) ... وال قال 
 سادساً: الصدق سبب للربكة.

 )البيعان باخليار ... فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما(. كما قال 
 سابعاً : أن هللا أمر به .

 ( .اِدِقنَي )يَا أَيـمَها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّ قال تعاىل 
 قال عمر بن اخلطاب: عليك بالصدق وإن قتلك.

 وقال بشر بن احلارث: َمْن عامل هللا بالصدق استوحش من الناس.
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 وقال جعفر بن حممد: الصدق هو اجملاهدة، وأن ال ختتار على هللا غريه كما مل خيرت عليك غريك، فقال تعاىل )هو اجتباكم(.
ء والعلماء على ثالث خصال أهنا إذا صحت ففيها النجاة وال يتم بعضها إال ببعض: اإلسالم وقال بعض العلماء: أمجع الفقها

 اخلالص عن البدعة واهلوى، والصدق هلل يف األعمال، وطيب املطعم.
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: والصدق أساس احلسنات ومجاعها، والكذب أساس السيئات ونظامها.

ه رضى ربه، وتنفيذ أوامره، وتتبع حمابه، فهو متقلب فيها، يسري معها أينما توجهت ركائبها، قال ابن القيم: الصادق مطلوب
ويستقل معها أينما استقلت مضارهبا، فبينا هو يف صالة إذ رأيته يف ذكر مث يف غزو مث يف حج مث يف إحسان للخلق بالتعليم 

 وغريه من أنواع املنافع.
 خالص واالنقياد واملتابعة للخرب واألمر ظاهرا  وباطنا .قال ابن تيمية: الصديقية: كمال اإل

 قال ابن القيم: ال يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غريه.
سباب اليت تقربه إليه وتدنيه قال ابن القيم رمحه هللا: إن الصادق ال حيب أن يعيش إال ليشبع من رضا حمبوبه، ويستكثر من األ

 ال لشهوة من شهواِتا.، ال لعلة من علل الدنيا و منه
 : وقد قسم ابن القيم الصدق إىل ثالثة أقسام 

 صدق يف األقوال :  األول :
 ومعناه : استواء اللسان على األقوال كاستواء السنبلة على ساقها .

 صدق يف األعمال . والثاين :
 ومعناه : استواء األفعال على األمر واملتابعة كاستواء الرأس على اجلسد .

 صدق يف األحوال . : والثالث
 ومعناه : استواء أعمال القلب واجلوارح على اإلخالص .

 تقدم شرحها .( َْلُْم َجنَّاٌت ََتِْري ِمن َُتِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ) 
ُهمْ )  ورضاه تعاىل ،  اِتم وجتاوز عن زالِتماّلله عنهم يف إمياهنم وإخالصهم، فتقبل أعماهلم، ورفع درج يأي: رض ( رَِّضَي اّللَُّ َعن ْ

 أكرب من نعيم اجلنة.
 ي ا أسبغه عليهم من نعم جليلة، وي ا نالوه منه. سبحانه. من هداية وثواب.)َوَرُضوا َعْنُه(  
 :بعض أسباب رضا هللا عن العبد يف الدنيا واآلخرة 

 أواًل: اإلميان باهلل والعمل الصاحل.
ُر اْلرَبِيَِّة * َجزَاُؤُهْم ِعْنَد َرهبِهِْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتْرِي ِمنْ قال تعاىل )ِإنَّ الَِّذيَن آَ   حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت أُولَِئَك ُهْم َخيـْ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّه(. ا َرِضَي اّللَُّ َعنـْ  َخاِلِديَن ِفيَها أَبَد 
 ذل النفس هلل تعاىل ولرسوله، والذب عن دينه، واجلهاد ِ سبيله.ثانياً: ب

 نـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَاهَبْم فـَْتحا  َقرِيبا (.قال تعاىل )َلَقْد َرِضَي اّللَُّ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك حَتَْت الشََّجرَِة فـََعِلَم َما يف قـُُلوهِبِْم فَأَ 
 الرباءُ من الشرك واملشركني وإظهار عداوِتم. ثالثاً:

انُوا آبَاَءُهْم أَْو أَبـَْناَءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم أَْو قال تعاىل )ال جتَُِد قـَْوما  يـُْؤِمُنوَن بِاّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر يـَُوادموَن َمْن َحادَّ اّللََّ َوَرُسولَُه َوَلْو كَ 
ُهْم َب يِف قـُُلوهِبُِم اأْلِميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخالِ َعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكتَ  ِديَن ِفيَها َرِضَي اّللَُّ َعنـْ

 َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اّللَِّ َأال ِإنَّ ِحْزَب اّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحون(.
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: هلم أكرب النعيم وأفضله وهو أن هللا حيل -عن الذين اتصفوا بالصفات السابقة يف اآلية  -الشيخ عبد الرمحن بن سعدي  قال -
عليهم رضوانه فال يسخط عليهم أبدا ، ويرضون عن رهبم ي ا يعطيهم من أنواع الكرامات، ووافر املثوبات، وجزيل اهلبات، ورفيع 

 أعطاهم موالهم غاية، وال فوقه هناية.الدرجات، حبيث ال يرون فوق ما 
 رابعاً: الكلمة الطيبة.
، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، -عز وجل-ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا  قال )إن الرجل أن النيب  عن بالل بن احلارث 

 يكتب هللا عز وجل له هبا رضوانه إىل يوم القيامة( رواه الرتمذي.
 خامساً: اإلحسان والصدقة.

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت ل تعاىل )َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اّللَُّ قا  َعنـْ
 َعِظيم(.جَتْرِي حَتْتَـَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  َذِلَك اْلَفْوُز الْ 

قال )إن ثالثة يف بين إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى، فأراد هللا أن يبتليهم، فبعث إليهم  أن النيب  ويف حديث أيب هريرة 
 متفق عليهأمسك مالك، فإمنا ابتليتم، فقد رضي عنك، وسخط على صاحبيك(. »احلديث، ويف آخره: قال امللك لألعمى: « ملكا  

 ره على النعم.سادساً: محد هللا وشك
 ) إن هللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ( . قال  :أنس قالكما يف حديث 

 سابعاً: رضا الوالدين.
 رواه الرتمذي .قال )رضى الرب يف رضى الوالد وسخط الرب يف سخط الوالد( عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النيب 

  وقدره.ثامناً: الرضا بقضاء هللا
قال )إن عظم اجلزاء مع عظم البالء، وإن هللا إذا أحب قوما  ابتالهم، فمن رضي فله الرضا، ومن  أن النيب  عن أنس 

 سخط فله السخط( رواه الرتمذي.
 تاسعاً: استعمال السواك.

 قال )السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب( رواه أمحد. عائشة رضي هللا عنها أن النيب 
 . للعبد أن يسعى إىل رضا هللا، ولو كان ذلك بسخط الناس ينبغي -
قال )من التمس رضا هللا بسخط الناس كفاه هللا  روى اإلمام الرتمذي يف سننه من حديث عائشة رضي هللا عنها: أن النيب  

 مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط هللا وكله هللا إىل الناس(.
 ة أن حيل هللا عليهم رضوانه، فال يسخط عليهم أبدا .إن من أعظم نعيم أهل اجلن -

َوَمَساِكَن طَيِهَبة  يف َجنَّاِت َعْدٍن كما قال تعاىل )َوَعَد اّللَُّ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 
 ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيم(. َورِْضَواٌن ِمَن اّللَِّ َأْكبَـُر َذِلكَ 

م ورضاه قوله تعاىل )َورِْضَواٌن ِمَن اّللَِّ َأْكرَب( أي: رضوان هللا عليهم أكرب مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم مل يطب إال برؤية رهب
 عنهم، فرضا هللا رب السماوات أكرب من نعيم اجلنات.

اّللَِّ َأْكبَـُر( أي: رضا هللا عنهم أكرب وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما قال اإلمام قال ابن كثري: قوله تعاىل )َورِْضَواٌن ِمَن  -
قال )إن  أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -مالك، رمحه هللا، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلُْدري 

يك يا ربنا وسعديك، واخلري يف يدك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: هللا، عز وجل، يقول ألهل اجلنة: يا أهل اجلنة، فيقولون: لب
وما لنا ال نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما مل تُعط أحدا من خلقك. فيقول: أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي 
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 شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا (.
)إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال هللا، عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا:  هللا، قال: قال رسول هللا وعن جابر بن عبد 

 يا ربنا، ما خري مما أعطيتنا؟ قال: رضواين أكرب(. ... )تفسري ابن كثري(.
للقلوب، وشهوة لألبدان، واندفع عنهم   الذي حصل هلم فيه، كل حمبوب للنفوس، ولذة لألرواح، ونعيمم ( َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظي) 

 كل حمذور.
 الفوائد :

 فضل الصدق . -1
 عظم فضل الصدق . -2
 احلث على الصدق والرتغيب فيه . -3
 إثبات يوم القيامة .-4
 ذم الكذب . -5
 إثبات اجلنة . -6
 أن أهل اجلنة خملدون فيها . -7
 إثبات رضا هللا تعاىل . -8
 ز باجلنة .الفوز احلقيقي هو الفو  -9
 
 . (  (120ّلِلِ  ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر )) 

 [ . 120] املائدة : 
---------- 

 الك التصرف فيها.أي: خلقا  وملكا  وتدبريا ، فهو سبحانه مالك األعيان، وم(  ّلِلِ  ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما ِفيِهنَّ ) 
 والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واألرض يفيد فوائد: -

الفائدة األوىل: الرضا بقضاء هللا، وأن هللا لو قضى عليك مرضا  فال تعرتض، ولو قضى عليك فقرا  فال تعرتض، ألنك ملكه 
 يتصرف فيك كما يشاء ..

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا ّلِلَِّ َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعوَن(.يدل لذلك ما أمرنا هللا به أن نقول عند املصيب  ة )الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
البنته اليت أشرف ابنها على املوت، حينما أرسلت إليه ليأيت، فأرسل يقرأ السالم ويقول: إن  ويدل لذلك أيضا  ما بينهه النيب 

 ل مسمى، فلتصرب ولتحتسب(.هلل ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأج
 الفائدة الثانية: الرضا بشرعه وقبوله والقيام به، ألنك ملكه.

الفائدة الثالثة: أن كل ما يف الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكا  لنا 
ار، كما قال تعاىل )آِمُنوا بِاّللَِّ َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي بل هو ملك هلل، وإمنا حنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختب

 ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكِبرٌي(.
 )إن الدنيا حلوة خضرة، وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ... ( رواه مسلم. وقال 

فإن قال قائل: ابن آدم ميلك؟ فاجلواب: أن ملكنا ليس ملكا  عاما ، فملكي ليس ملك لك، وملكك ليس ملكا  يل، مث حنن ال  -
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منلك التصرف فيها، فتصرفنا حمدود حسب الشريعة، فلو أراد اإلنسان أن حيرق ماله فإنه هذا ممنوع وال ا وز، فملك غري هللا 
 قاصر وغري شامل.

( هذا مجع، وقد صرح هللا يف القرآن بأن السموات سبع كما قال تعاىل )ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف لسََّماَواتِ اقوله تعاىل ) -
يعا  مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت( وقال تعاىل )الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاوَ   اٍت ِطَباقا (.اأْلَْرِض مجَِ

( جاء يف القرآن التلميح بأهنا سبع يف قوله تعاىل )اّللَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْـَلُهنَّ( أي  واألرض له تعاىل )قو  -
 )من ظلم قيد شرب طوقه من سبع أراضني( متفق عليه. يف العدد، وجاءت يف السنة التصريح بأهنا سبع يف قوله 

 فال يعجزه شيء، صغريا  أو كبريا ، قليال  أو كثريا ، فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن. ( ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ َوُهَو َعَلى  ) 
 :جرت العادة بذكر قدرته عند األمور اليت ال يستطيعها البشر، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء  قال الشنقيطي

ْورََثُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَواهَلُْم َوأَْرضا  ملَْ َتطَُأوَها وََكاَن اّللَُّ َعَلى ُكلِه َشْيٍء املتمسكني بدينه كقوله تعاىل يف األحزاب )َوأَ 
ُ َعَلى ُكلِه َشْيءٍ  َها َقْد َأَحاَط اّللَُّ هِبَا وََكاَن اّللَّ  َقِديرا (. َقِديرا ( وقال يف احلديبية )َوُأْخَرى ملَْ تـَْقِدُروا َعَليـْ

رته أنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤيت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء كما قال تعاىل )ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك ومن قد
رُ اْلُمْلِك تـُْؤيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتَشاُء َوتُِعزم َمْن َتَشاُء َوُتِذلم َمْن َتَشاُء بِ   ِإنََّك َعَلى ُكلِه َشْيٍء َقِديٌر(. َيِدَك اخْلَيـْ

 رمحه هللا: اآلية عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما مل يشأه، وهبذا نعرف أن تقييد  قال الشيخ ابن عثيمني
ِهْم ِإَذا َيَشاُء بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ، ألن هللا قادر على ما يشاء وعلى ما يشاء، وأما قوله تعاىل )َوُهَو َعَلى مَجْعِ 

َقِديٌر( فاملشيئة هنا ليست عائدة على القدرة، ولكنها عائدة على اجلمع، يعين: إذا أراد مجعهم وشاء مجعهم فهو قدير عليه 
 . ال يعجزه شيء

 الفوائد :
 أن ملك السماوات واألرض خاص باهلل تعاىل.-1
 أن امللك املطلق هلل وحده. - 2
 عموم قدرة هللا. - 3


