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 تفسري سورة املائدة
 بيان وتعريف بالسورة

الرتتيب يف آية، وهي السور اخلامسة من حيث  021سورة املائدة سورة مدنية ومن السور الطول وعدد آياهتا 
 املصحف الشريف .

وسبب تسميتها باملائدة أنه ذكر فيها أحدي معجزات سيدنا عيسى عليه السالم عندما طلب قومه منه أن 
 ينزل هللا عليهم مائدة من السماء يأكلون منها وتطمئن قلوهبم.

 وهبا األشهر هو ةباملائد اتسمينه ولكن بالعقود، بالوفاء باألمر الستهالهلا العقود سورةوهلا أمساء أخري مثل 
 مسيت.

حكام الصيد، أوسورة املائدة مليئة باألحكام الشرعية كالبقرة والنساء واألنفال ومن ذلك علي سبيل املثال 
و   ونكاح الكتابيات، وطعامهم، واختاذ الكفار أولياء، وحد السرقة، وحد احلرابة، والقصاص، والعقود، والعهود

ِإىل آخر ما هنالك من  وأحكام اخلمر وامليسر، وكفارة اليمني، والوصية عند املوت الذبائح، وأحكام الطهارة
  .األحكام التشريعية

 فضائل السورة
 سورة املائدة هلا فضائل كثرية من ذلك:

 :(0أهنا آخر سورة نزلت كاملة)-0

                                                           
به مناهل العرفان يف كتا عبد العظيم الزرقاين قلت: هذه املسألة  أختلف فيها أهل العلم الختالف األدلة وبسط العالمة - 0

اختلف  :( ما ينبغي أن يلم به القارئ الكرمي ألمهيته يف هذا الصدد وحنن ننقل إليك كالمه بتمامه، قال رمحه هللا 0/01) 
لقرآن على اإلطالق، واستند كل منهم إىل آثار ليس فيها حديث مرفوع إىل النيب، فكان العلماء يف تعيني آخر ما نزل من ا

  :هذا من دواعي االشتباه وكثرة اخلالف على أقوال شىت
ْفس  َما َكَسَبْت َوُهْم ال ن َ َوات َُّقوا يَ ْومًا تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ ُُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ  األول: أن آخر ما نزل قول هللا تعاىل يف سورة البقرة

 قال: آخر ما نزل من ابن أيب حامت وكذلك أخرج ابن عباس، عكرمة عن من طريق النسائي . أخرجه280البقرة:- يُْظَلُمونَ 
 .ولمن ربيع األوعاش النيب بعد نزوهلا تسع ليال ُث مات لليلتني خلتا   َوات َُّقوا يَ ْومًا تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ  القرآن كله

ْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الر ِبا ِإْن ُكْنتُ  الثاين: أن آخر ما نزل هو قول هللا تعاىل يف سورة البقرة أيضاً 
  .ابن عمر عن ابن عباس والبيهقي عن البخاري . أخرجه208البقرة:- ُمْؤِمِننيَ 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْين  ِإىَل َأَجل   :آخر ما نزل آية الدين يف سورة البقرة أيضًا وهي قوله سبحانه الثالث: أن
َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َوال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اَّللَُّ  ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َوْلَيتَِّق ف َ  ُمَسم ًى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ



                                                           

أَْن ُيُِلَّ ُهَو فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل  اَّللََّ رَبَُّه َوال يَ ْبَخْس ِمْنُه َشْيئًا فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيهًا أَْو َضِعيفًا أَْو ال َيْسَتِطيعُ 
َر ِإْحَدامُهَا  ُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن ََلْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِمَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ َواْسَتْشهِ  أَْن َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا فَ ُتذَكِ 

ُط ِعْنَد اَّللَِّ َوأَقْ َوُم لِلشََّهاَدِة تُُبوُه َصِغريًا أَْو َكِبريًا ِإىَل َأَجِلِه َذِلُكْم أَْقسَ اأْلُْخَرى َوال يَْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوال َتْسَأُموا أَْن َتكْ 
َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ  وا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم َوال ُيَضارَّ   َتْكتُُبوَها َوَأْشِهدُ َوأَْدََن َأالَّ تَ ْرتَابُوا ِإالَّ أَْن َتُكوَن ِِتَارًَة َحاِضرََة ُتِديُرونَ َها بَ ي ْ

 .282البقرة:- ْيء  َعِليمٌ شَ َكاِتٌب َوال َشِهيٌد َوِإْن تَ ْفَعُلوا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َوات َُّقوا اَّللََّ َويُ َعلِ ُمُكُم اَّللَُّ َواَّللَُّ ِبُكلِ  
أبو  رجأن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدين، أخأنه بلغه  سعيد بن املسيب عن ابن جرير وهي أطول آية يف القرآن أخرج

قال: آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية الدين، وُيكن اجلمع بني هذه األقوال الثالثة  ابن شهاب يف الفضائل عن عبيد
ة واحدة، فأخرب كٌل صرضي هللا عنه من أن الظاهر أهنا نزلت دفعة واحدة كرتتيبها يف املصحف ألهنا يف ق السيوطي مبا قاله

َوات َُّقوا  :عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح. أقول: ولكن النفس تسرتيح إىل أن آخر هذه الثالثة نزوالً هو قول هللا تعاىل
  :لك ألمرينوذ280البقرة:- يَ ْومًا تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ ُُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْفس  َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُمونَ 

أحدمها: ما حتمله هذه اآلية يف طياهتا من اإلشارة إىل ختام الوحي والدين بسبب ما حتث عليه من االستعداد ليوم املعاد وما 
تنوه به من الرجوع إىل هللا واستيفاء اجلزاء العادل من غري غنب وال ظلم، وذلك كله أنسب باخلتام من آيات األحكام املذكورة 

 .يف سياقها
ط، وَل تظفر السابقة على أن النيب صلى هللا عليه وسلم عاش بعد نزوهلا تسع ليال فق ابن أيب حامت ثانيهما: التنصيص يف رواية

 .اآليات األخرى بنص مثله
ْنُكْم ِمْن ذََكر  َل َعاِمل  مِ فَاْسَتَجاَب هَلُْم رَب ُُّهْم َأين ِ ال ُأِضيُع َعمَ  :الرابع: أن آخر القرآن نزوالً قول هللا تعاىل يف سورة آل عمران

 091آل عمران:-أَْو أُنْ َثى
فَاْسَتَجاَب هَلُْم  أهنا قالت: آخر آية نزلت هذه اآلية أم سلمة عن جماهد من طريق ابن مردويه ودليل هذا القول ما أخرجه

قالت: يا رسول هللا أرى هللا يذكر الرجال وال يذكر النساء إىل آخرها، وذلك أهنا  ....َرب ُُّهْم َأين ِ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمل  ِمْنُكمْ 
 22النساء:-َوال تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اَّللَُّ بِِه بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعض   فنزلت
الثالثة نزواًل وآخر ما  . ونزلت هذه اآلية فهي آخر21األحزاب:-ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ  :ونزل

  .نزل بعد ما كان ينزل يف الرجال خاصة
ومن السهل رد االستدالل هبذا اخلرب على آخر ما نزل مطلقاً، وذلك ملا يصرح به اخلرب نفسه من أن اآلية املذكورة آخر الثالثة 

 .يس كالمنا فيهنزواًل وآخر ما نزل باإلضافة إىل ما ذكر فيه النساء، أي فهي آخر مقيد ال مطلق ول
-  ُه َعَذابًا َعِظيماً َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمتَ َعمِ دًا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ لَ  :اخلامس: أنه آية

 92النساء:
هي آخر ما نزل  يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومنقال هذه اآلية  ابن عباس وغريه عن البخاري واستدلوا مبا أخرجه

وما نسخها شيء وال خيفى عليك أن كلمة وما نسخها شيء تشري إىل أن املراد من كوهنا آخر ما نزل أنه آخر ما نزل يف 
  .حكم قتل املؤمن عمدًا ال آخر ما نزل مطلقاً 

 عنها، رضي هللا عائشة يف ذلك عن للرتمذي واحلاكم ايةالسابع: أن آخر ما نزل سورة املائدة واحتج صاحب هذا القول برو 



 قالت :  -رضي هللا عنها-وروى أمحد وأبو نعيم عن أمساء بنت يزيد
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ أُْنزَِلْت َعَلْيِه اْلَماِئدَ  "ِإين ِ آَلِخَذةٌ  ُة ُكلَُّها َفَكاَدْت ِمْن ثَِقِلَها ِبزَِماِم اْلَعْضَباِء نَاَقِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 (2َتُدقُّ ِبَعُضِد النَّاَقِة" )

                                                           

  .وُيكن رده بأن املراد أهنا آخر سورة نزلت يف احلالل واحلرام فلم تنسخ فيه أحكام، وعليه فهي آخر مقيد كذلك
َلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي ِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص عَ َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَليْ  :الثامن: أن آخر ما نزل هو خامتة سورة براءة

وُيكن نقضه بأهنا آخر ما نزل من سورة براءة ال  أيب بن كعب، عن احلاكم وابن مردويه رواه 028التوبة:- َرُؤوٌف َرِحيمٌ 
فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسيِبَ  آخر مطلق، ويؤيده ما قيل من أن هاتني اآليتني مكيتان خبالف سائر السورة، ولعل قوله سبحانه

  .أخل..... يشري إىل ذلك من حيث عدم األمر فيه باجلهاد عند تويل األعداء وإعراضهم  029التوبة:-اَّللَُّ 
  ِعَباَدِة رَب ِِه َأَحداً بِ  َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا لَِقاَء رَب ِِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمالً َصاحِلاً َوال ُيْشرِكْ  :التاسع: أن آخر ما نزل هو آخر سورة الكهف

 001الكهف:-
  معاوية بن أيب سفيان عن ابن جرير أخرجه

هذا أثر مشكل، ولعله أراد أنه َل ينزل بعدها آية تنسخها وال تغري حكمها بل هي مثبتة حمكمة، وهو يفيد أهنا  :ابن كثري قال
  .آخر مقيد ال مطلق

ولكنك تستطيع أن  ابن عباس، عن مسلم . رواه0النصر:- َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتحُ ِإَذا  :العاشر: أن آخر ما نزل هو سورة
حتمل هذا اخلرب على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعراً بوفاة النيب ويؤيده ما روي من أنه قال حني نزلت: نعيت إىل نفسي. 

ضاً ني مسعها. وقال: الكمال دليل الزوال. وحيتمل أيرضي هللا عنه بكى ح عمر وكذلك فهم بعض كبار الصحابة كما ورد أن
ك آخر سورة نزلت من القرآن مجيعاً إذا جاء نصر هللا والفتح، تل ابن عباس أهنا آخر ما نزل من السور فقط، ويدل عليه رواية

ى اإلطالق قول هللا عل أقوال عشرة عرفتها وعرفت توجيهها ورأيت أن الذي تسرتيح إليه النفس منها هو أن آخر القرآن نزوالً 
 .280البقرة:-َوات َُّقوا يَ ْومًا تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ ُُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْفس  َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُظَْلُمونَ  :يف سورة البقرة

ذه األقوال ر: إذا يقول هيف االنتصار يذهب مذهباً آخ أبا بكر وأن ما سواها أواخر إضافية أو مقيدة مبا علمت؛ لكن القاضي
ليس فيها شيء مرفوع إىل النيب، وكٌل قال بضرب من االجتهاد وغلبة الظن، وحيتمل أن كال منهم أخرب عن آخر ما مسعه من 

  .النيب يف اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغريه مسع منه بعد ذلك وإن َل يسمعه هو
 ل املتشعبة بأهنا أواخر مقيدة مبا مسع كل منهم من النيب وهي طريقة مرحية غري أهنا الوكأنه يشري إىل اجلمع بني تلك األقوا

  انتهى .تلقي ضوءاً على ما عسى أن يكون قد اختتم هللا به كتابه الكرمي
( وقال: صحيح على شرط 2/200( واحلاكم يف ملستدرك )2192( و الرتمذي برقم )29292أخرجه أمحد برقم)  - 2

 وَل خيرجاه.الشيخني 
( بعد أن ذكر احلديث وغريه وهذا غريب من هذا الوجه ُث قد ثبت يف ) 019وقال األلباين يف صحيح السرية )ص/ 

الصحيحني ( نزول سورة ) الفتح ( على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرجعه من احلديبية وهو على راحلته فكان يكون تارة 
 وتارة حبسب احلال . وهللا أعلم



ل العلماء: ما كان فيها من هذه السورة مدنية وهي آخر ما نزل من القرآن؛ ولذلك قا -وقال ابن عثيمني-
 (2.اه  )حالل فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه

 كل األحكام اليت فيها حمكمة وليس فيها منسوخ.  -2
 قال ابن عثيمني: وَل يأِت فيها حكم يكون منسوخاً، بل كل األحكام اليت فيها حمكمة.-

 اْلَماِئَدةِ  - :( بتصرف يسري 229|02يف جمموع الفتاوى ) -رمحه  هللا -تيمية ابن قول عليه يدل وكذلك
 . ْهيِ َوالن َّ  َواأْلَْمرِ  َوالتَّْحرميِ  التَّْحِليلِ  ِمنْ  الشَّرَائِعِ  ِلُفُروعِ  اْلُقْرآنِ  يف  ُسورَة   َأمْجَعُ 

 التَّْحِليلِ  ِمنْ  ِفيَها َوذُِكرَ  اْلُعُهودُ  ِهيَ  َواْلُعُقودُ  { ودِ بِاْلُعقُ  أَْوُفوا ) : بَِقْولِهِ  اُفْ ُتِتَحتْ  :َوهِلََذا-هللا رمحه -قال ُث
جَيابِ  َوالتَّْحرميِ   (2) .اه  َغرْيَِها" يف  يُْذَكرْ  َلَْ  َما َواإْلِ

 : -هللا رمحه -القرطيب وقال -
: )املائدة( من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ ، وفيها مثان عشرة فريضة ليست يف غريها ؛  وقال أبو ميسرة

َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتْستَ ْقِسُموا   َواْلُمْنَخِنَقةُ َواْلَمْوُقوَذةُ َواْلُمتَ َردِ يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما َأَكَل السَُّبُع  :  وهي
َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن   َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب  َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجلََْوارِِح ُمَكلِ ِبنَي    ،ْزالِم بِاألَ 

ال تَ ْقتُ ُلوا    ، َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقةُ    ،ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة  ومتام الطهور  أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم 
 َما َجَعَل اَّللَُّ ِمْن حبَِريَة  َوال َسائَِبة  َوال َوِصيَلة  َوال َحام  و  َعزِيٌز ُذو انِْتَقام   :  إىل قوله الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم 

 وقوله تعاىل ( :  َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت (1اه ).اآلية 
 (9أهنا ِتعل املتفقه ألحكامها حربا) -2
 ( .8( من القرآن فهو حرب ")0حلديث" من أخذ السبع األول )-

 تنبيهات هامة

                                                           
 املصدر موقع ابن عثيمني-البن عثيمني–اجلزء األول -انظر تفسري سورة املائدة -2
 املصدر موقع ابن عثيمني-البن عثيمني–اجلزء األول -انظر تفسري سورة املائدة -2
 وفريضة تاسعة عشرة وهي مضيفاً علي قول أبو ميسرة:-رمحه هللا-( وقال21/ 9انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) - 1

ليس لألذان ذكر يف القرآن إال يف هذه السورة ، أما ما جاء يف سورة } اجلُُْمَعِة  َوِإَذا نَاَديْ ُتْم ِإىَل الصَّالِة { :  قوله جل وعز
 { فمخصوص باجلمعة ، وهو يف هذه السورة عام جلميع الصلوات.

 واجلمع أحبار- رضي هللا عنهما–وهو لقب ابن عباس  - هو فقيه األمة وعاملها احلرب- 9
 :السور السبع الطوال من أول القرآن، وهي :السبع األول املقصود من - 0
 . التوبة -0األعراف،  -9األنعام،  -1املائدة،  –2النساء،  -2آل عمران،  -2البقرة، 1- 
 2211صحح األلباين إسناده يف السلسلة الصحيحة برقم/ - 8



 هناك أحاديث ضعيفة عن سورة املائدة منتشرة بني الناس نذكر هنا بعضها للتحذير منها:
 (.9حديث"علموا رجالكم سورة املائدة وعلموا نساءكم سورة النور ")-0
 (01" يا علي أشعرت أنه نزلت على سورة املائدة ونعمت الفائدة")حديث-2
 (00)سورة املائدة تدعى يف ملكوت هللا املنقذة، تنقذ صاحبها من أيدي مالئكة العذاب" حديث"-2

 أسباب النزول
 وسنذكرها حسب موقعها من اآليات وهللا املستعان

 َر حمُِ يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا لِ ي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم بِاْلُعُقوِد أُِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة اأْلَْنعاِم ِإالَّ ما يُ ْتلى َعَلْيُكْم َغي ْ
 (0ِإنَّ اَّللََّ حَيُْكُم ما يُرِيُد )
 (02إعراب مفردات اآلية )

وصول )ها( للتنبيه )الذين( اسم م)يا( أداة نداء )أي ( منادي نكرة مقصودة مبين على الضم  يف حمل  نصب و 
مبين يف حمل  نصب بدل من أي  أو نعت له )آمنوا( فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )أوفوا( فعل أمر 
مبين على حذف النون.. والواو فاعل )بالعقود( جار  وجمرور متعل ق ب )أوفوا( ، )أحل ت( فعل ماض مبين 

 للمجهول..
الم( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )أحل ت( ، )هبيمة( نائب فاعل و )التاء( للتأنيث )ال

( أداة استثناء )ما( اسم موصول مبين يف حمل  نصب على االستثناء  مرفوع )األنعام( مضاف إليه جمرور )إال 
مرفوع وعالمة  ، )يتلى( مضارع مبين للمجهول (02) -أي إال  ما حر م عليكم حبكم اآليات املتلو ة -املت صل

الرفع الضم ة املقد رة على األلف، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )عليكم( مثل لكم متعل ق ب )يتلى( 
)غري( حال منصوبة من ضمري اخلطاب يف لكم )حمل ي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الياء، وحذفت النون 

                                                           
 ضعيف اجلامع .يف  2029) ضعيف ( انظر حديث رقم : - 9

 .ابن العريب : هذا حديث موضوع ال حيل ملسلم اعتقاده احلديث ذكره القرطيب وغريه وقال - 01
 احلديث ال أصل له يف كتب السنة املعتربة وال سند له  ليحكم بصحته - 00
 –د مؤسسة اإلُيان ه ( نشر : دار الرشي0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -02

 (299/  9دمشق)
كان االستثناء مت صال ألن البهائم احملر مة يف اآليات املتلو ة من جنس املستثىن منه يف قوله )هبيمة األنعام( ففي الكالم - 02

إال  )حذف مضاف أي: إال حمر م ما يتلى عليكم.. وقد جعله بعضهم من االستثناء املنقطع حبسب التخريج التايل: يف قوله 
نقطع إال ختتص  استثناء م« : حر مت عليكم امليتة والدم ... »ما يتلى عليكم( إن كان املراد به ما جاء بعده يف قوله تعاىل 

 امليتة وما ذكر معها بالظباء ومخر الوحش وبقرة فتصري اآلية: لكن ما يتلى عليكم أي حترُيه فهو حمر م ... إخل.



فوع أنتم( ضمري منفصل يف حمل  رفع مبتدأ )حرم( خرب مر لإلضافة )الصيد( مضاف إليه جمرور )الواو( حالي ة )
)إن ( حرف مشب ه بالفعل للتوكيد )هللا( لفظ اجلاللة اسم ان  منصوب )حيكم( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري 

 مسترت تقديره هو )ما( مثل األول مفعول به )يريد( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.
 والتفسريروائع البيان 

  ََلى َعَلْيُكْم غ َر حمُِلِ ي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد أُِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة اأْلَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ ي ْ
 
يا أيها الذين ؤه بقوله:ايعين جل ثن يف بياهنا ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

، يا أيها الذين أقر وا بوحدانية هللا، وأذعنوا له بالعبودية، وسلموا له األلوهة  وصدَّقوا رسوله حممًدا آمنوا أوفوا
، يعين: أوفوا أوفوا بالعقودصلى هللا عليه وسلم يف نبوته وفيما جاءهم به من عند رهبم من شرائع دينه 

بالعهود اليت عاهدمتوها ربَّكم، والعقود اليت عاقدمتوها إياه، وأوجبتم هبا على أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم 
هبا هلل فروًضا، فأمتُّوها بالوفاء والكمال والتمام منكم هلل مبا ألزمكم هبا، وملن عاقدمتوه منكم، مبا أوجبتموه له 

 وها فتنقضوها بعد توكيدها . هبا على أنفسكم، وال تنُكثُ 
واختلف أهل التأويل يف "العقود" اليت أمر هللا جل ثناؤه بالوفاء هبا هبذه اآلية، بعد إمجاع مجيعهم على أن 

 معىن "العقود"، العهود.
فقال بعضهم: هي العقود اليت كان أهل اجلاهلية عاقد بعضهم بعًضا على النُّصرة واملؤازرة واملظاهرة على من 

 حاول ظلمه أو بغاه سوًءا، وذلك هو معىن "احللف" الذي كانوا يتعاقدونه بينهم.
بن أنس  وجماهد والربيع -رضي هللا عنهما-ِمن قال: معىن "العقود"، العهود. كابن عباس -رمحه هللا-وذكر

 -رمحهم هللا-والضحاك والسدي
عقد عقد الشيء بغريه، وهو وصله به، كما ي: و"العقود" مجع "َعْقد "، وأصل "العقد"، -رمحه هللا -ُث أضاف

ا. يقال منه: "عقد فالن بينه وبني فالن عقًدا، فهو يعقده"، ومنه قول  احلبل باحلبِل، إذا وصل به شدًّ
 :(02)احلطيئة

 قَ ْوٌم إَذا َعَقُدوا َعْقًدا جِلَارِِهُم... َشدُّوا الِعَناَج َوَشدُّوا فَ ْوَقُه اْلَكَربَا

                                                           
ل بن مالك بن جوية بن خمزوم بن مالك بن قطيعة بن عيسى بن مليكة، الشاعر امللقب وامسه جرول بن مالك بن جرو  - 02

أدرك اجلاهلية وأسلم يف زمن الصديق، وكان كثري اهلجاء حىت يقال إنه هجا أباه وأمه، وخاله وعمه، ونفسه  .باحلطيئة لقصره
 (.8/90وعرسه ،وانظر ترمجته يف البداية والنهاية البن كثري )

 



لى أمر وعاهده عليه عهًدا بالوفاء له مبا عاقده عليه، من أمان وِذمَّة، أو نصرة، أو نكاح، وذلك إذا َواثقه ع
 أو بيع، أو شركة، أو غري ذلك من العقود.

ُث أضاف وقال آخرون: بل هي احللف اليت أخذ هللا على عباده باإلُيان به وطاعته، فيما أحل هلم وحرم 
 عليهم.

 .-رمحه هللا-وجماهد -رضي هللا عنهما-ابن عباسِمن قال ذلك: ك-رمحه هللا-وذكر
وقال آخرون: بل هذه اآلية أمٌر من هللا تعاىل ألهل الكتاب بالوفاء مبا أخذ به ميثاقهم، من العمل مبا يف التوراة 

 واإلجنيل يف تصديق حممد صلى هللا عليه وسلم وما جاءهم به من عند هللا.
 .رمحه هللا-وذكر ِمن قال بذلك كابن جريج

: وأوىل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب، ما قاله ابن عباس، وأن معناه: -رمحه هللا-وقال أبو جعفر الطربي
أوفوا، يا أيها الذين آمنوا، بعقود هللا اليت أوجبَ َها عليكم، وعقدها فيما أحلَّ لكم وحرم عليكم، وألزمكم 

 فرضه، وبنيَّ لكم حدوده.
ن غريه من األقوال، ألن هللا جل وعز أتبع ذلك البياَن عما أحل لعباده وحرم وإمنا قلنا ذلك أوىل بالصواب م

، أمٌر منه عباَده بالعمل أوفوا بالعقودعليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه. فكان معلوًما بذلك أن قوله:
أوفوا وله:ق مبا ألزمهم من فرائضه وعقوده عقيب ذلك، ونَ ْهٌي منه هلم عن نقض ما عقده عليهم منه، مع أن

، أمٌر منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه، فغري جائز أن خيصَّ منه شيء حىت تقوم حجة خبصوص شيء بالعقود
منه جيب التسليم هلا. فإْذ كان األمر يف ذلك كما وصفنا، فال معىن لقول من وجَّه ذلك إىل معىن األمر بالوفاء 

 (01ض.اه )ببعض العقود اليت أمَر هللا بالوفاء هبا دون بع
هذا عام فأي عقد فإنه جيب الوفاء به،  أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ يف بياهنا: وقوله:  -رمحه هللا -وأضاف ابن عثيمني-

ولكن ال بد أن يقيد مبا جاءت به الشريعة، وهو أال يكون العقد حمرماً، فإن كان العقد حمرمًا فإن النصوص 
ما كان من شرط ليس يف  »تدل على عدم الوفاء به بل على حترمي الوفاء به، لقول النيب صل ى هللا عليه وسل م: 

 (. 09«)وإن كان مائة شرطكتاب هللا فهو باطل 
أحلت: هذا فعل مبين ملا َل يسمَّ فاعله، وفاعله معلوم ليس جمهواًل؛ ألن  أُِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األَنْ َعامِ قوله: 

ٌل الَ َواَل تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا حَ الفاعل هنا هو هللا عز  وجل، كما قال هللا تبارك وتعاىل: 

                                                           
   212/ 9الناشر : مؤسسة الرسالة ) -البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع -01
/01902) 

 بَاب اْلبَ ْيِع َوالشِ رَاِء َمَع النِ َساِء  -(2101)برقم/  -رضي هللا عنها -أخرجه البخاري من حديث عائشة - 09



ِحلُّ هنا هو هللا عز  وجل. ... وقوله: 009]النحل:  َوَهَذا َحرَاٌم لِتَ ْفتَ ُروا َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذبَ 
ُ
هَبِيَمُة [ فامل

البهيمة: ما ال ينطق، فكل حيوان ال ينطق فهو هبيمة، وذلك ألن البهائم ال تُ ْعِرُب عما يف ضمريها  األَنْ َعامِ 
املراد هبا ثالثة أنواع: اإلبل والبقر والغنم،  األَنْ َعامِ بهمًا ال يُعرف. ... وقوله: بل يكون ما يف ضمريها م

فإضافة البهيمة إىل األنعام من باب إضافة الشيء إىل جنسه، أي: البهيمة من األنعام، كما تقول: خامت 
لألنعام ال  غنم هذا تفسريحديد، وباب خشب، وما أشبه ذلك. ... وقولنا: هبيمة األنعام هي اإلبل والبقر وال

َلى َعَلْيُكمْ للبهيمة. ... قوله:  ألن هبيمة األنعام مفرد  هَبِيَمِة األَنْ َعامِ هذا استثناء من قوله:  ِإالَّ َما يُ ت ْ
َلى َعَلْيُكمْ مضاف فيعم كل شيء من هبيمة األنعام. ... وقوله:  املراد بذلك ما سيأيت يف اآلية  ِإالَّ َما يُ ت ْ

مُ بعدها يف قوله تعاىل:  اليت  [. هذا الذي يتلى عليهم.2]املائدة:  ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
َر حمُِلِ ي الصَّْيدِ قوله:  وحيتمل أن تكون حااًل، وهو  أُِحلَّْت َلُكْم هبَِيَمُة األَنْ َعامِ هذا استثناء من قوله:  َغي ْ

عل، يعين: أحلت لكم حال كونكم غري حملي الصيد وأنتم حرم. ... وقوله: األقرب؛ ألهنا مضافة إىل اسم الفا
 ِحمُِلِ ي الصَّْيد  :أي: مستبيحيه وذلك بصيده. ... قوله ٌَوأَنْ ُتْم ُحُرم  :مجلة حالية، واحُلُرم مجع حرام وهو

دوده، ويف مكة معروف حبمن تلبس باإلحرام حبج أو عمرة أو دخل يف احلرم وإن َل يكن حمرماً. ... واحَلرم يف 
 املدينة كذلك أيضاً، لكن املدينة ليست كمكة يف التحرمي بل هي أقل .

:واملراد بالصيد يف حال اإلحرام: كل حيوان بري متوحش أصلي؛ أي: متوحش باعتبار -رمحه هللا -ُث قال
اً؛ هذا ال فاشرتى منه محامأصله، مثاله: رجل حمرم قبل أن يدخل حرم مكة نزل ضيفاً على إنسان عنده محام 

جيوز ألنه صيد، وعليه فإن كان الرجل يف احلرم أو كان حمرماً فال جيوز الصيد، ومثال آخر: رجل اشرتى دجاجة 
غري مقدور على إمساكها تطري كاحلمام هذا جيوز؛ ألن الدجاج غري متوحش أصاًل فهو ليس بصيد، وأيضاً 

وأما الغراب فال يدخل ألنه ال يؤكل بل يدخل يف اخلمس اليت أمر  من أمثلة الصيد الغزال والظباء والضب،
 (00بقتلها يف احلل واحلرم.اه  )

 ِإنَّ اَّللََّ حَيُْكُم َما يُرِيُد 
يف تفسريها: أي: فمهما أراده تعاىل حكم به حكما موافقا حلكمته، كما أمركم  -رمحه هللا -قال السعدي-

 فع املضار عنكم.بالوفاء بالعقود حلصول مصاحلكم ود
وأحل لكم هبيمة األنعام رمحة بكم، وحرم عليكم ما استثىن منها من ذوات العوارض، من امليتة وحنوها، صونا 

 (08) لكم واحرتاما، ومن صيد اإلحرام احرتاما لإلحرام وإعظاما.اه 
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ال آمِ نَي اْلبَ ْيَت احلَْراَم يَ ْبتَ ُغوَن راَم َوال اهْلَْدَي َوال اْلَقالئَِد وَ يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حتُِلُّوا َشعائَِر اَّللَِّ َوال الشَّْهَر احلَْ 
ْسِجِد احلَْراِم َأْن تَ ْعَتُدوا مَ َفْضالً ِمْن َرهبِ ِْم َورِْضواناً َوِإذا َحَلْلُتْم فَاْصطاُدوا َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوم  َأْن َصدُّوُكْم َعِن الْ 

َ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعقَوتَعاَونُوا  ُثِْ َواْلُعْدواِن َوات َُّقوا اَّللَّ  (2اِب )َعَلى اْلربِ  َوالت َّْقوى َوال تَعاَونُوا َعَلى اإْلِ
 (09إعراب مفردات اآلية )

)يأي ها الذين آمنوا( مر  إعراهبا يف اآلية السابقة )ال( ناهية جازمة )حتل وا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف  
النون.. والواو فاعل )شعائر( مفعول به منصوب )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )ال( 

طفة )احلرام( نعت للشهر منصوب )الواو( عا زائدة لتأكيد النفي )الشهر( معطوف على شعائر منصوب مثله
يف املواضع الثالثة )ال( زائدة لتأكيد النفي يف املواضع الثالثة )اهلدي، القالئد، آم ني( أمساء معطوفة على شعائر 

وعالمة نصب هذا األخري الياء )البيت( مفعول  (21)منصوبة مثله والثالث على حذف مضاف أي قتال آم ني 
آم ني منصوب )احلرام( نعت للبيت منصوب )يبتغون( مضارع مرفوع والواو فاعل )فضال(  به السم الفاعل

( جار  وجمرور متعل ق بنعت ل )فضال( ، )وهم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة  مفعول به منصوب )من رب 
ىن الشرط ع)رضوانا( معطوف على )فضال( منصوب مثله )الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضم ن م

يف حمل  نصب متعل ق مبضمون اجلواب، )حللتم( فعل ماض وفاعله )الفاء( رابطة جلواب الشرط )اصطادوا( 
فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو فاعل )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )جيرمن كم( مضارع مبين على 

ليه عول به )شنآن( فاعل مرفوع )قوم( مضاف إالفتح يف حمل  جزم. و )النون( نون التوكيد و )كم( ضمري مف
جمرور )أن( حرف مصدري )صد وا( مثل آمنوا.. )كم( ضمري مفعول به )عن املسجد( جار  وجمرور متعل ق ب 

 )صد وكم( ، )احلرام( نعت للمسجد جمرور مثله.
 جيرمن كم( ، متعل ق ب )واملصدر املؤو ل )أن صد وكم( يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف هو الالم أي لصد هم إياكم

 )أن( حرف مصد ري ونصب )تعتدوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل.
 . (20)واملصدر املؤو ل )أن تعتدوا( يف حمل  نصب مفعول به ثان لفعل جيرمن كم 

)الواو( عاطفة )تعاونوا( مثل اصطادوا )على الرب ( جار  وجمرور متعل ق ب )تعاونوا( ، )الواو( عاطفة )التقوى( 
 -معطوف على الرب  جمرور مثله وعالمة اجلر  الكسرة املقد رة على األلف )الواو( عاطفة )ال تعاونوا( مثل ال حتل وا

ار  وجمرور متعل ق ب )تعاونوا( ، )الواو( عاطفة )العدوان( )على اإلُث( ج -وقد حذف من الفعل إحدى التاءين
                                                           

 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -09
 (299/  9دمشق)

 أو شعائر آم ني البيت أي ال حتدثوا يف أشهر احلج  ما تصد ون به الناس عن احلج .- 21
 ( اآلتية.8وجيوز أن يكون يف حمل جر  حبرف جر  حمذوف أي على االعتداء عليهم، وقد صر ح باحلرف يف اآلية ) - 20



معطوف على اإلُث جمرور مثله )الواو( عاطفة )ات قوا( مثل تعاونوا األو ل )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب 
 منصوب )شديد( خرب إن  مرفوع )العقاب( مضاف إليه )إن ( حرف مشب ه بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  

 رور.جم
 روائع البيان والتفسري

  َاَل َآمِ نَي اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم يَ ْبتَ ُغوَن وَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل حتُِلُّوا َشَعائَِر اَّللَِّ َواَل الشَّْهَر احلَْرَاَم َواَل اهْلَْدَي َواَل اْلَقاَلئِد
  َفْضاًل ِمْن َرهبِ ِْم َورِْضَوانًا

ر الكالم هبذه اجلملة  :-رمحه هللا-عثيمنيقال ابن - فإنه كما قال عبد  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوااعلم أنه إذا ُصدِ 
هللا بن مسعود رضي هللا عنه: أرعها مسعك   يعين: انتبه هلا   فإما خري تؤمر به، وإما شر تنهى عنه ، وإما خرب 

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنَسٌ  يَايكون فيه مصلحة لك، مثل قول هللا تعاىل:  [ وما أشبه 28]التوبة:  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
ذلك. ... واعلم أيضاً أنه إذا صدر الكالم هبا فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات اإلُيان؛ تصديقاً به 

... واعلم  له يزيد به اإلُيان.إن كان خرباً، وعماًل به إن كان طلباً، وأن خمالفة ذلك نقص يف اإلُيان وامتثا
كأنه خياطبهم بقوله:   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأيضاً أن هللا تعاىل يصدر اخلطاب هبا إغراًء للمخاطب؛ ألن قوله: 

 (22إن إُيانكم حيملكم على أن تفعلوا كذا وكذا وأن ترتكوا كذا وكذا حسب السياق..اه  )
ما خمتصره: أي:  يَأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حتُِلُّوا َشَعائَِر اَّللَِّ  ان قوله تعايل يف بي-رمحه هللا -وأضاف السعدي-

هو فحمرماته اليت أمركم بتعظيمها، وعدم فعلها، والنهي يشمل النهي عن فعلها، والنهي عن اعتقاد حلها؛ 
 يشمل النهي، عن فعل القبيح، وعن اعتقاده.

َوال  اإلحرام، وحمرمات احلرم. ويدخل يف ذلك ما نص عليه بقوله:  ويدخل يف ذلك النهي عن حمرمات
َة الشُُّهوِر ِعنَد اَّللَِّ  أي: ال تنتهكوه بالقتال فيه وغريه من أنواع الظلم كما قال تعاىل:  الشَّْهَر احلَْرَاَم  ِإنَّ ِعدَّ

يُن الْ  َها أَْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِ  يِ ُم َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ قَ اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواألْرَض ِمن ْ
 . أَنُفَسُكْم 

فَِإَذا انَسَلَخ األْشُهُر احْلُرُُم فَاقْ تُ ُلوا  ر احلرم منسوخ بقوله تعاىل: واجلمهور من العلماء على أن القتال يف األشه
ُوُهْم  وغري ذلك من العمومات اليت فيها األمر بقتال الكفار مطلقا، والوعيد يف  اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجدمتُّ

 التخلف عن قتاهلم مطلقا.
 يف ذي القعدة، وهو من األشهر احلرم.وبأن النيب صلى هللا عليه وسلم قاتل أهل الطائف 
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وقال آخرون: إن النهي عن القتال يف األشهر احلرم غري منسوخ هلذه اآلية وغريها، ِما فيه النهي عن ذلك 
 خبصوصه، ومحلوا النصوص املطلقة الواردة على ذلك، وقالوا: املطلق حيمل على املقيد.

ريها، شهر احلرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله يف غوفصل بعضهم فقال: ال جيوز ابتداء القتال يف األ
 فإنه جيوز.

ومحلوا قتال النيب صلى هللا عليه وسلم ألهل الطائف على ذلك، ألن أول قتاهلم يف "حنني" يف "شوال". وكل 
 هذا يف القتال الذي ليس املقصود منه الدفع.

 الشهر ، فإنه جيوز للمسلمني القتال، دفعا عن أنفسهم يففأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار املسلمني بالقتال
 (22)احلرام وغريه بإمجاع العلماء.اه 

أي: اهلدايا املقلدة، يريد ذوات القالئد، وقال  َوال اْلَقالئَِد وأضاف البغوي يف بيان بقية اآلية ما خمتصره: -
رادوا اخلروج من احلرم قلدوا أنفسهم وإبلهم عطاء: أراد أصحاب القالئد، وذلك أهنم كانوا يف اجلاهلية إذا أ

بشيء من حلاء شجر احلرم كيال يتعرض هلم، فنهى الشرع عن استحالل شيء منها. وقال مطرف بن 
(: هي القالئد نفسها وذلك أن املشركني كانوا يأخذون من حلاء شجر مكة ويتقلدوهنا فنهوا عن 22الشخري)

 نزع شجرها.
يَ ْبتَ ُغون  أي: قاصدين البيت احلرام، يعين: الكعبة فال تتعرضوا هلم،  َوال آمِ نَي اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم  قوله تعاىل: 

  يطلبون  َفْضال ِمْن َرهبِ ِْم  ،يعين الرزق بالتجارة  َورِْضَوانًا  أي: على زعمهم؛ ألن الكافرين ال نصيب
لفضل هم يف الدنيا وال يعجل هلم العقوبة فيها، وقيل: ابتغاء اله يف الرضوان، وقال قتادة: هو أن يصلح معاش

 (21)  للمؤمنني واملشركني عامة، وابتغاء الرضوان للمؤمنني خاصة؛ ألن املسلمني واملشركني كانوا حيجون.اه

                                                           
 ( 208/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -22
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 ادهم.سلم وكان من عباد أهل البصرة وزهقال بن حبان يف ثقات التابعني: ولد يف عهد النيب صلى هللا عليه وآله و 
وقال الذهيب يف التجريد: تابعي أدرك النيب صلى هللا عليه وآله وسلم. وذكر له بن سعد مناقب كثرية وقال: كان ثقة له فضل 

عه موورع وعقل وأدب. وقال أمحد يف الزهد: حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان بن املغرية وكان مطرف إذا دخل منزله سبحت 
 ابنة ابنته. وقال غريه: كان يركب اخليل ويلبس املطارف ويغشى السلطان ولكنه على جانب كبري من الصالبة يف الدين.

وروى مطرف عن أبيه وعثمان وعلي وعمار وعائشة وغريهم، وروى عنه أخوه: أبو العالء يزيد ومحيد بن هالل وغيالن بن 
 ومناقبه كثرية. قال العجلي: ثقة من كبار التابعني. مات يف إمارة احلجاج بعد الطاعونجرير وثابت البناين وقتادة وآخرون. 

 (2/021انظر اإلصابة يف معرفة الصحابة بتصرف يسري) -الذي كان سنة سبع ومثانني.
 (2/9الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معاَل التنزيل للبغوي -21



  َوا َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِ  دُ َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قَ ْوم  َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َأْن تَ ْعت
ُثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ شَ   ِب ِديُد اْلِعَقاَوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ

، يعين إن شئتم، فال يدل وإذا حللتم فاصطادوارمحه هللا يف بياهنا ما خمتصره: قوله تعاىل: -قال الشنقيطي-
هذا األمر على إجياب االصطياد عند اإلحالل، ويدل له االستقراء يف القرآن، فإن كل شيء كان جائزا، ُث 

وإذا جب، فإن ذلك األمر كله يف القرآن للجواز، حنو قوله هنا: حرم ملوجب، ُث أمر به بعد زوال ذلك املو 
 فاآلن باشروهن[ ، وقوله: 92 \ 01]-حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض 

 [ .222 \ 2اآلية ] فإذا تطهرن فأتوهن[ ، وقوله: 080 \ 2اآلية ]
[ ؛ ألن قتلهم كان 1 \ 9اآلية ] األشهر احلرم فاقتلوا املشركنيفإذا انسلخ وال ينقض هذا بقوله تعاىل: 

فسيحوا يف واجبا قبل حترُيه العارض بسبب األشهر األربعة سواء قلنا: إهنا أشهر اإلمهال املذكورة يف قوله: 
 -رممنها أربعة ح[ ، أو قلنا: إهنا األشهر احلرم املذكورة يف قوله تعاىل: 9 \ 2] -األرض أربعة أشهر

[9 \ 29. ] 
وهبذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه االستقراء التام يف القرآن أن األمر بالشيء بعد حترُيه يدل على رجوعه 
إىل ما كان عليه قبل التحرمي من إباحة أو وجوب، فالصيد قبل اإلحرام كان جائزا فمنع لإلحرام، ُث أمر به 

، فريجع ملا كان عليه قبل التحرمي، وهو اجلواز، وقتل املشركني  وإذا حللتم فاصطادوابعد اإلحالل بقوله: 
فإذا انسلخ األشهر كان واجبا قبل دخول األشهر احلرم، فمنع من أجلها، ُث أمر به بعد انسالخها يف قوله: 

 اآلية، فريجع ملا كان عليه قبل التحرمي، وهو الوجوب.احلرم 
 وهذا هو احلق يف هذه املسألة األصولية.

قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: وهذا أمر بعد احلظر، والصحيح الذي يثبت على السرب أنه يرد احلكم إىل 
 ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده، فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح.

، والذي ينتظم عليه بآيات أخرى ومن قال: إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثرية ؛ ومن قال: إنه لإلباحة يرد
 (29)األدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء األصول، وهللا أعلم، انتهى منه بلفظه.اه 

 اَوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوم  أَْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم أَْن تَ ْعَتُدو  وأضاف ابن كثري ما خمتصره: وقوله: -
معناها ظاهر، أي: ال حيملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إىل املسجد احلرام، وذلك عام 
احلديبية، على أن تعتدوا فيحكم هللا فيكم فتقتصوا منهم ظلًما وعدوانًا، بل احكموا مبا أمركم هللا به من العدل 
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قْ َرُب َمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوم  َعَلى َأال تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَ َوال جَيْرِ  يف كل أحد. وهذه اآلية كما سيأيت من قوله تعاىل: 
[ أي: ال حيملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، يف   8] املائدة:  لِلت َّْقَوى 

 كل أحد يف كل حال.
سموات عدل به قامت الوقال بعض السلف: ما عاملَت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه، وال

 (20واألرض.اه )
تعاونوا على وزن )تفاعلوا(، وال تكون  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِ ِ  َوالت َّْقَوى:قوله: -رمحه هللا-وأضاف ابن عثيمني-

هذه الصيغة إال من جانبني، فإنك إذا قلت: أعن صاحبك، فطلب اإلعانة من جانب واحد، لكن قوله: 
َوتَ َعاَونُوا ليعن كل واحد أخاه، أي : ِ  َِعَلى اْلرب :وهو فعل الطاعات :َوالت َّْقَوى ،وهي ترك احملرمات :

فإذا استعانك أخوك على عبادة من العبادات فأعنه لتشاركه يف األجر، فإذا قال لك: قَ رِ ب يل ماء الوضوء؛ 
 على اِتاه القبلة  له، وإذا قال لك: دلينفقربه له، وإذا قال لك: اشرِت يل ثوباً أسرت به عوريت يف الصالة؛ اشرتِ 

دله عليها، بل وإن َل يستعنك فأعنه أيضاً. ... كذلك تعاونوا على التقوى، أي: على ترك احملرمات، فإذا 
استعانك إنسان على تكسري املزمار فأعنه، أو استعانك على إراقة مخر فأعنه أيضاً، أو على إتالف كتب بدع 

هو املعاصي املتعلقة حبق هللا عز  وجل، « اإلُث» َوالَ تَ َعاَونُوا َعَلى اإِلُثِْ َواْلُعْدَوانِ . ... قوله: فأعنه، وهلمَّ جرَّا
املعاصي املتعلقة حبق العباد، وإذا أفردت إحدامها عن األخرى صارت شاملة ملعىن األخرى، «: العدوان»و 

لو أطلق العدوان صار شامالً لإلُث؛ ألن العدوان على يعين: إذا أطلق اإلُث صار شامالً للعدوان على الناس، و 
ملا ذكر هذه األوامر والنواهي أمر بتقوى هللا عز  وجل، يعين:  َوات َُّقوا اَّللََّ حق هللا عز  وجل إُث. ... قوله: 

قوى اختاذ تاتقوا هللا أن ختالفوا أمره أو أن تقعوا يف هنيه، والتقوى فسرت بعدة تفاسري وأحسنها أن يقال: إن ال
وقاية من عذاب هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك، فاإلنسان الذي 
عنده معاصي ومآُث لكنها ال خترجه من اإلسالم نقول: إن تقواه ناقصة. وقد كان بعض السلف إذا قيل له: 

ِق ركنا من الناس من هذه حاله، أي: أنك إذا قلت له: اتاتِق هللا؛ ارتعد ورمبا سقط من خمافة هللا عز  وجل، وأد
هللا؛ اضطرب وامحر وجهه وخشع، واآلن بالعكس، إذا قلت له: اتِق هللا، قال: ماذا فعلت؟ مع أنه منتهك 

َشِديُد ِإنَّ اَّللََّ حلرمات هللا عز  وجل، فالواجب على العبد تقوى هللا عز  وجل امتثااًل ألمره تعاىل. ... قوله: 
 (28اجلملة صلتها مبا قبلها أهنا وعيد ملن َل يتِق هللا، واملعاقبة هي املؤاخذة على الذنب.اه  ) اْلِعَقابِ 
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 َُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلم َردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوما ُقوَذُة َواْلُمت َ وْ ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
ْيُتْم َوما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوأَْن َتْستَ ْقِسُموا بِاأْلَْزالِم ذِلُكْم ِفْسٌق اْليَ وْ   يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن مَ َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ ما ذَكَّ

ْسالَم ِديناً َفَمِن ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت وَ  ِديِنُكْم َفال خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكمْ  َرِضيُت َلُكُم اإْلِ
ُثْ  فَِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم ) َر ُمَتجاِنف  إِلِ  (2اْضطُرَّ يف خَمَْمَصة  َغي ْ

 (29إعراب مفردات اآلية )
ل ق حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متع)حر مت( فعل ماض مبين للمجهول.. و )التاء( للتأنيث )على( 

ب )حرمت( ، )امليتة( نائب فاعل مرفوع )الواو( عاطفة يف املواضع العشرة اآلتية )الدم، حلم( امسان معطوفان 
على امليتة مرفوعان مثله )اخلنزير( مضاف إليه جمرور )ما( اسم موصول مبين يف حمل  رفع معطوف على امليتة 

ين للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )لغري( جار  وجمرور متعل ق ب )أهل ( )أهل ( فعل ماض مب
)هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الباء( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )أهل ( ، 

أكل( فعل ماض ( مثل األول ))املنخنقة، املوقوذة، املرتد ية، النطيحة( أمساء معطوفة على امليتة مرفوع مثله )ما
( أداة استثناء )ما( مثل األول يف حمل  نصب على االستثناء )ذك يتم( فعل ماض مبين  )السبع( فاعل مرفوع )إال 
على السكون.. و )مت( فاعل )ما ذبح على النصب( مثل ما أهل  لغري هللا )أن( حرف مصدري  ونصب 

لنون.. والواو فاعل )باألزالم( جار  وجمرور متعل ق ب )تستقسموا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف ا
 )تستقسموا( .

 واملصدر املؤو ل )أن تقتسموا..( يف حمل  رفع معطوف على امليتة.
)ذا( اسم إشارة مبين  يف حمل  رفع مبتدأ و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )فسق( خرب مرفوع )اليوم( ظرف 

ضارع مرفوع )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  رفع فاعل )كفروا( فعل زمان منصوب متعل ق ب )يئس( وهو م
ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )من دين( جار  وجمرور متعل ق ب )يئس( ، و )كم( ضمري يف حمل  جر  
مضاف إليه )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )ال( ناهية جازمة )ختشوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف 

ن.. والواو فاعل و )هم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )اخشوا( فعل أمر مبين  على حذف النون.. والواو النو 
فاعل و )النون( للوقاية، ومفعول اخشوا حمذوف هو ضمري املتكل م أي: اخشوين. )اليوم( مثل األول متعل ق 

 )دين( مفعول به منصوب و ب )أكملت( وهو فعل ماض وفاعله )لكم( مثل عليكم متعل ق ب )أكملت( ،
)كم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )أمتمت عليكم نعميت( مثل أكملت لكم دينكم )الواو( عاطفة )رضيت( 
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، )اإلسالم( مفعول به منصوب )دينا( حال منصوبة  (21)مثل أكملت )لكم( مثل عليكم متعل ق ب )رضيت( 
 .(20)من اإلسالم 

( فعل ماض مبين للمجهول يف حمل  )الفاء( استئنافي ة )من( اسم شرط جاز   م مبين يف حمل  رفع مبتدأ )اضطر 
جزم فعل الشرط، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )يف خممصة( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف حال من 
نائب الفاعل )غري( حال ثانية منصوبة )متجانف( مضاف إليه جمرور )إلُث( جار  وجمرور متعل ق مبتجانف 

رابطة جلواب الشرط )إن ( حرف مشب ه بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  منصوب )غفور( خرب إن   )الفاء(
 مرفوع، )رحيم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
  َُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلم ْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتسْ     ْم ِفْسقٌ تَ ْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذِلكُ َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ
َلى َعَلْيُكْم  هذا الذي حولنا هللا عليه يف قوله:  -رمحه هللا: -قال السعدي- واعلم أن هللا تبارك  ِإال َما يُ ت ْ

لك وقد ذ وتعاىل ال حير م ما حير م إال صيانة لعباده، ومحاية هلم من الضرر املوجود يف احملرمات، وقد يبني للعباد
 ال يبني.

واملراد بامليتة: ما فُِقَدت حياتُُه بغري ذكاة شرعية، فإهنا حترم لضررها، وهو احتقان  اْلَمْيَتة  فأخرب أنه حرم 
 الدم يف جوفها وحلمها املضر بآكلها. وكثريا ما متوت بعلة تكون سببا هلالكها، فتضر باآلكل.

 حالل. ويستثىن من ذلك ميتة اجلراد والسمك، فإنه
  م وذلك شامل جلميع أجزائه، وإمنا نص  َوحلَْم اخْلِنزيِر أي: املسفوح، كما قيد يف اآلية األخرى. َوالدَّ

هللا عليه من بني سائر اخلبائث من السباع، ألن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن هللا أحله 
 ائث.هلم. أي: فال تغرتوا هبم، بل هو حمرم من مجلة اخلب

  َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ بِِه  أي: ذُكر عليه اسم غري هللا تعاىل، من األصنام واألولياء والكواكب وغري ذلك من
املخلوقني. فكما أن ذكر هللا تعاىل يطيب الذبيحة، فذكر اسم غريه عليها، يفيدها خبثا معنويا، ألنه شرك باهلل 

 تعاىل.
  َواْلُمْنَخِنَقُة امليتة خبنق، بيد أو حبل، أو إدخاهلا رأسها بشيء ضيق، فتعجز عن إخراجه حىت متوت.أي : 
 َُواْلَمْوُقوَذة .أي: امليتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة، أو هدم شيء عليها، بقصد أو بغري قصد 

                                                           
 جيوز أن يتعل ق مبحذوف حال من اإلسالم.- 21
ت وجعلت، فدينا مفعول ثان له.- 20  وإذا ضم ن الفعل رضيت معىن صري 



  َواْلُمتَ َردِ يَُة ذلك.أي: الساقطة من علو، كجبل أو جدار أو سطح وحنوه، فتموت ب 
  َوالنَِّطيَحُة .وهي اليت تنطحها غريها فتموت 
  َوَما َأَكَل السَُّبُع  من ذئب أو أسد أو منر، أو من الطيور اليت تفرتس الصيود، فإهنا إذا ماتت بسبب أكل

 السبع، فإهنا ال حتل.
ْيُتْم  وقوله:  ة، ونطيحة، وأكيلة سبع، إذا راجع هلذه املسائل، من منخنقة، وموقوذة، ومرتدي ِإال َما ذَكَّ

ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها، وهلذا قال الفقهاء: " لو أبان السبع أو غريه حشوهتا، أو قطع 
حلقومها، كان وجود حياهتا كعدمه، لعدم فائدة الذكاة فيها " وبعضهم َل يعترب فيها إال وجود احلياة فإذا 

 مبانة احلشوة وهو ظاهر اآلية الكرُية ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت
  َوَأن َتْستَ ْقِسُموا بِاألْزالِم  أي: وحرم عليكم االستقسام باألزالم. ومعىن االستقسام: طلب ما يقسم لكم

ويقدر هبا، وهي قداح ثالثة كانت تستعمل يف اجلاهلية، مكتوب على أحدها "افعل" وعلى الثاين "ال تفعل" 
 بة فيه.والثالث غفل ال كتا

فإذا َهمَّ أحدهم بسفر أو عرس أو حنومها، أجال تلك القداح املتساوية يف اجلرم، ُث أخرج واحدا منها، فإن 
خرج املكتوب عليه "افعل" مضى يف أمره، وإن ظهر املكتوب عليه "ال تفعل" َل يفعل وَل ُيض يف شأنه، وإن 

هذه  دحني فيعمل به. فحرمه  هللا عليهم، الذي يفظهر اآلخر الذي ال شيء عليه، أعادها حىت خيرج أحد الق
 الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه باالستخارة لرهبم يف مجيع أمورهم.

 ٌَذِلُكْم ِفْسق  اإلشارة لكل ما تقدم من احملرمات، اليت حرمها هللا صيانة لعباده، وأهنا فسق، أي: خروج عن
 (22) طاعته إىل طاعة الشيطان.اه 

 يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفاَل خَتَْشْوُهْم َواْخَشْونِ اْليَ ْوَم  
من أن ، يعين: يئسوا يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكمْ وقوله: يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا-قال ابن عثيمني-

 يغريوه أو يبدلوه؛ ألن الدين اإلسالمي واحلمد هلل قد انتشر وبان وظهر.
فال داعي للخشية اآلن، ما دام دينكم قد ظهر ويئس هؤالء الكفار من أن  َفاَل خَتَْشْوُهْم َواْخَشْونِ قوله: 

َا هي: اخلوف الناتج عن علم، دليل ذلك قول هللا تعاىل: « واخلشية»يقضوا عليه فال ختشوهم واخشون،  ِإمنَّ
 . خَيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 

قال أهل العلم: الفرق بني اخلشية واخلوف: أن اخلشية تكون عن علم، واخلوف ال يلزم أن يكون عن علم.  
ثانياً: أن اخلشية تكون من ِعَظِم املخشي وإن كان اخلاشي قوياً، لكن املخشي يكون أقوى منه، واخلوف ال 
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إن َل يكن قوياً، وهذا فرق منه و يدل على عظم املخوف، وإمنا يدل على ضعف اخلائف أمام من خياف 
واضح، فالطفل الذي له أربع سنوات خياف من الطفل الذي له مثان سنوات مع أن الثاين ضعيف، لكن الذي 

 (22) اه إنه خاشي.خيشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال: 
  َّْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُر َر يف اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ  خَمَْمَصة  َغي ْ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم  ُثْ  فَِإنَّ اَّللَّ   ُمَتَجاِنف  إِلِ
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت  : وقوله يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن كثري-

هذه أكرب نعم هللا ، عز وجل، على هذه األمة حيث أكمل تعاىل هلم دينهم ،  َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا 
ه هللا خامت األنبياء، ذا جعلفال حيتاجون إىل دين غريه، وال إىل نيب غري نبيهم، صلوات هللا وسالمه عليه؛ وهل

وبعثه إىل اإلنس واجلن، فال حالل إال ما أحله، وال حرام إال ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل شيء أخرب 
] األنعام  َومَتَّْت َكِلَمُت َربِ َك ِصْدقًا َوَعْدال  به فهو حق وصدق ال كذب فيه وال ُخْلف، كما قال تعاىل: 

يف األخبار، وعدال يف األوامر والنواهي، فلما أكمل  الدين هلم متت النعمة عليهم  ؛  [ أي: صدقا 001: 
أي: فارضوه  اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًناوهلذا قال تعاىل : 

  وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف كتبه.أنتم ألنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه هللا
وهو اإلسالم، أخرب هللا نبيه  اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم  قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس قوله: 

ال ينقصه أبدا، فصلى هللا عليه وسلم واملؤمنني أنه أكمل هلم اإلُيان، فال حيتاجون إىل زيادة أبدا، وقد أمته هللا 
 وقد رضيه هللا فال َيْسَخطُه أبدا.

َر ُمَتَجاِنف  إلُثْ  فَِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم  وقوله: -رمحه هللا -ُث أضاف أي: فمن  َفَمِن اْضطُرَّ يف خَمَْمَصة  َغي ْ
احتاج إىل تناول شيء من هذه احملرمات اليت ذكرها تعاىل  لضرورة أجلأته إىل ذلك، فله تناول ذلك، وهللا 
غفور رحيم له؛ ألنه تعاىل يعلم حاجة عبده املضطر، وافتقاره إىل ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له. ويف املسند 
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ه   صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا حيب أن تؤتى ُرْخصت (، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا22وصحيح ابن حبَّان)
 (.21كما يكره أن تؤتى َمْعِصيته")

 :-رمحه هللا -ُث قال 
وهلذا قال الفقهاء: قد يكون تناول امليتة واجًبا يف بعض األحيان، وهو ما إذا خاف على مهجته التلف وَل 

 (29)ل. اه جيد غريها، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا حبسب األحوا
 َ َيْسئَ ُلوَنَك ماذا أُِحلَّ هَلُْم ُقْل أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِ باُت َوما َعلَّْمُتْم ِمَن اجلَْوارِِح ُمَكلِ ِبنَي تُ َعلِ ُمون ُ ُهنَّ ِمَّا َعلََّمُكُم اَّللَّ

َ َسرِيُع احلِْ َفُكُلوا ِمَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلْيِه َوات َُّقوا  َ ِإنَّ اَّللَّ  (2ساِب )اَّللَّ
 (20إعراب مفردات اآلية )

،  (28))يسألون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل و )الكاف( مفعول به )ماذا( اسم استفهام يف حمل  رفع مبتدأ 
)أحل ( فعل ماض مبين للمجهول، نائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الالم( حرف جر  و )هم( ضمري 
يف حمل  جر  متعل ق ب )أحل ( ، )قل( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )أحل  لكم( مثل األوىل 

، وهو معطوف على الطي بات )الطيبات( نائب فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبين حمل  رفع
، )عل متم( فعل ماض وفاعله )من اجلوارح( جار   (29)على حذف مضاف أي صيد ما عل متم أو ما يف معناه 

وجمرور متعل ق حبال من ضمري الغائب احملذوف يف عل متم أي ما عل متموه من اجلوارح )مكل بني( حايل منصوبة 
ل مون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل و )هن ( ضمري مت صل مبين يف من فاعل عل متم، وعالمة النصب الياء )تع
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عد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد هللا بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، التميمي بن هدية بن مرة بن س
 الدارمي البسيت، صاحب الكتب املشهورة.، ولد سنة بضع وسبعني ومائتني.

ا عن أكثر من نقال أبو بكر اخلطيب: كان ابن حبان ثقة نبيال فهما. قال ابن حبان يف أثناء كتاب "األنواع": لعلنا قد كتب
نقاًل عن -ألفي شيخ. قلت: كذا فلتكن اهلمم، هذا مع ما كان عليه من الفقه والعربية والفضائل الباهرة، وكثرة التصانيف.

 (02/089سري إعالم النبالء للذهيب خمتصرا وبتصرف يسري)
 ( يف صحيح اجلامع لأللباين . 0889انظر حديث )رقم / - 21
 ( 29/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )-بن كثريتفسري القرآن العظيم ال -29
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -20

 (208/  9دمشق)
ح ألنه قد أجيب جبملة جيوز إعراب )ما( مبتدأ و )ذا( اسم موصول خرب، واجلملة صلة.. ولكن  اإلعراب أعاله أرج - 28

 فعلي ة.
 جيوز أن تكون )ما( شرطي ة جازمة يف حمل  رفع مبتدأ.. وجواهبا )فكلوا( .- 29



حمل  نصب مفعول به )من( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )تعل موهنن ( ، )عل م( 
فعل ماض و )كم( ضمري مفعول به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع. )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )كلوا( 

ل ماض وفاعله )عليكم( مث مر مبين على حذف النون.. والواو فاعل )ِم ا( مثل األول )أمسكن( فعلفعل أ
لكم متعل ق ب )أمسكن( )الواو( عاطفة )اذكروا( مثل كلوا )اسم( مفعول به منصوب )هللا( لفظ اجلاللة 

.. )إن ( ( مثل اذكروا اسم .مضاف اليه جمرور )عليه( مثل هلم متعل ق ب )اذكروا( ، )الواو( عاطفة )ات قوا هللا
 حرف مشب ه بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  منصوب )سريع( خرب مرفوع )احلساب( مضاف إليه جمرور.

 روائع البيان والتفسري
  َل ِ َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجلََْوارِِح ُمك ُ ِبنَي تُ َعلِ ُمونَ ُهنَّ ِمَّا َعلََّمُكُم اَّللَّ

َ َسرِيُع احلَِْساِب  َ ِإنَّ اَّللَّ  َفُكُلوا ِمَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلْيِه َوات َُّقوا اَّللَّ
َيْسأَُلوَنَك  يقول تعاىل لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم:  يف بياهنا إمجااًل ما نصه:-رمحه هللا -قال السعدي-

وهي كل ما فيه نفع أو لذة، من غري ضرر بالبدن  ُقْل أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباتُ  من األطعمة؟  َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم 
يع حيوانات البحر مجوال بالعقل، فدخل يف ذلك مجيع احلبوب والثمار اليت يف القرى والرباري، ودخل يف ذلك 

 ومجيع حيوانات الرب، إال ما استثناه الشارع، كالسباع واخلبائث منها.
ِهُم َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ َباِت َوحُيَر ُِم َعَليْ  وهلذا دلت اآلية مبفهومها على حترمي اخلبائث، كما صرح به يف قوله تعاىل: 

 . اخْلََباِئَث 
  ََْوارِِح َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجل :أي: أحل لكم ما علمتم من اجلوارح إىل آخر اآلية. دلت هذه اآلية على أمور 

أحدها: لطف هللا بعباده ورمحته هلم، حيث وسع عليهم طرق احلالل، وأباح هلم ما َل يذكوه ِما صادته اجلوارح، 
 مبخلبه.واملراد باجلوارح: الكالب، والفهود، والصقر، وحنو ذلك، ِما يصيد بنابه أو 

الثاين: أنه يشرتط أن تكون معلمة، مبا يعد يف العرف تعليما، بأن يسرتسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا 
ُ َفُكُلوا ِمَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم  أمسك َل يأكل، وهلذا قال:  أي: أمسكن من الصيد  تُ َعلِ ُمونَ ُهنَّ ِمَّا َعلََّمُكُم اَّللَّ

 ألجلكم.
 نه اجلارح فإنه ال يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه.وما أكل م

مع ما تقدم من حترمي املنخنقة.  ِمَن اجلََْوارِِح  الثالث: اشرتاط أن جيرحه الكلب أو الطري وحنومها، لقوله: 
لصيد بأنياهبا أو جيرحن ا فلو خنقه الكلب أو غريه، أو قتله بثقله َل يبح هذا بناء على أن اجلوارح الاليت

خمالبها، واملشهور أن اجلوارح مبعىن الكواسب أي: احملصالت للصيد واملدركات هلا فال يكون فيها على هذا 
 .-وهللا أعلم -داللة 



الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد يف احلديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب حمرم، ألن من الزم إباحة 
 جواز اقتنائه. صيده وتعليمه

 اخلامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، ألن هللا أباحه وَل يذكر له غسال فدل على طهارته.
 باح صيده.يباح صيده، واجلاهل بالتعليم ال ي-بسبب العلم-السادس: فيه فضيلة العلم، وأن اجلارح املعلم 

مر يس مذموما، وليس من العبث والباطل. بل هو أالسابع: أن االشتغال بتعليم الكلب أو الطري أو حنومها، ل
 مقصود، ألنه وسيلة حلل صيده واالنتفاع به.

 الثامن: فيه حجة ملن أباح بيع كلب الصيد، قال: ألنه قد ال حيصل له إال بذلك.
 التاسع: فيه اشرتاط التسمية عند إرسال اجلارح، وأنه إن َل يسم هللا متعمدا، َل يبح ما قتل اجلارح.

العاشر: أنه جيوز أكل ما صاده اجلارح، سواء قتله اجلارح أم ال. وأنه إن أدركه صاحبه، وفيه حياة مستقرة فإنه 
 ال يباح إال هبا.

 ُث حث تعاىل على تقواه، وحذر من إتيان احلساب يف يوم القيامة، وأن ذلك أمر قد دنا واقرتب، فقال: 
َ ِإنَّ اَّللََّ َسرِيُع احلَِْساِب   (21.اه  ) َوات َُّقوا اَّللَّ

 َاُت ِمَن اْلُمْؤِمناِت ناْليَ ْوَم أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِ باُت َوَطعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم َواْلُمْحص
َر ُمسَواْلُمْحَصناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الْ  اِفِحنَي َوال ُمتَِّخِذي ِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإذا آتَ ْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َغي ْ

ُياِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اآْلِخرَِة ِمَن اخْلاِسرِيَن )  (1َأْخدان  َوَمْن َيْكُفْر بِاإْلِ
 (20إعراب مفردات اآلية )

، )الواو( عاطفة (22))اليوم( ظرف زمان منصوب متعل ق ب )أحل ( ، )أحل  لكم الطي بات( مثل املتقد مة 
)طعام( مبتدأ مرفوع )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  جر  مضاف إليه )أوتوا( فعل ماض مبين للمجهول 

حل ( خرب مرفوع ول به منصوب )مبين على الضم .. والواو ضمري مت صل يف حمل  رفع نائب فاعل )الكتاب( مفع
)الالم( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق حبل  )الواو( عاطفة )احملصنات( معطوف على الطي بات 

حبال من الضمري يف احملصنات )الواو( عاطفة )احملصنات(  ، )من املؤمنات( جار  وجمرور متعل ق (22)مرفوع مثله 
اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق حبال من الضمري يف احملصنات الثاين  مثل األول )من( حرف جر  )الذين(

                                                           
 ( 220/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -21
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209صايف )املتوَّف :  انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم-20

 (281/  9دمشق)
 ( .2يف اآلية السابقة )- 22
 جيوز أن يكون مبتدأ خربه حمذوف دل  عليه ما قبله أي: احملصنات من املؤمنات ... حل  لكم. - 22



)أوتوا( مثل األول )الكتاب( مفعول به منصوب )من قبل( جار  وجمرور متعل ق ب )أوتوا( ، )كم( ضمري 
يف حمل  نصب متعل ق مبضمون اجلواب  (22)مضاف إليه )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضم ن معىن الشرط 

م( فعل ماض وفاعله و )الواو( زائدة إشباع حركة امليم و )هن ( ضمري مفعول به أو ل )أجور( مفعول به )آتيت
ثان منصوب و )هن ( مضاف إليه )حمصنني( حال منصوبة من فاعل آتيتم )غري( حال ثانية من فاعل آتيتم 

)متخذي(  )ال( زائدة لتأكيد النفيمنصوبة )مسافحني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الياء )الواو( عاطفة  (21)
 معطوف على غري منصوب مثله وعالمة النصب الياء وحذفت النون لإلضافة )أخدان( مضاف إليه جمرور.

)الواو( استئنافي ة )من( اسم شرط جازم مبين يف حمل  رفع مبتدأ )يكفر( مضارع جمزوم فعل الشرط والفاعل  
وجمرور متعل ق ب )يكفر( على حذف مضاف أي مبوجب اإلُيان وهو ضمري مسترت تقديره هو )باإلُيان( جار  

هللا )الفاء( رابطة جلواب الشرط )قد( حرف حتقيق )حبط( فعل ماض )عمل( فاعل مرفوع و )اهلاء( ضمري 
مضاف إليه )الواو( عاطفة )هو( ضمري منفصل مبين يف حمل  رفع مبتدأ )يف اآلخرة( جار  وجمرور متعل ق مبا 

 )من اخلاسرين( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب املبتدأ.تعل ق به 
 روائع البيان والتفسري 
  اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم   
يعين: الذبائح على اسم هللا عز  اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت  قوله عز وجل:  :-رمحه هللا -قال البغوي-

يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل يف دينهم من سائر  َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم  وجل، 
حممد صلى  ينهم بعد مبعثاألمم قبل مبعث النيب حممد صلى هللا عليه وسلم حالل لكم، فأما من دخل يف د

هللا عليه وسلم فال حتل ذبيحته، ولو ذبح يهودي أو نصراين على اسم غري هللا كالنصراين يذبح باسم املسيح 
فاختلفوا فيه، قال عمر ال حيل، وهو قول ربيعة، وذهب أكثر أهل العلم إىل أنه حيل، وهو قول الشعيب وعطاء 

 ن النصراين يذبح باسم املسيح، قاال حيل فإن هللا تعاىل قد أحلوالزهري ومكحول، سئل الشعيب ومكحول ع
ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون، وقال احلسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراين فذكر اسم غري هللا وأنت تسمع 

 فال تأكله فإذا غاب عنك فكل فقد أحل هللا لك.

                                                           
 .ات أي حل  لكم حني تؤتوهنن  أجورهن  جيوز أن يكون الظرف جمر دا من الشرط وهو متعل ق خبرب املبتدأ احملصن - 22
 جيوز أن يكون حاال من الضمري يف حمصنني.. أو نعتا حملصنني منصوبا.- 21



شرع هلم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟  فإن قيل: كيف َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم  قوله عز وجل: 
قال الزجاج: معناه حالل لكم أن تطعموهم فيكون خطاب احلل مع املسلمني، وقيل: ألنه ذكر عقيبه حكم 

 (29) النساء، وَل يذكر ِحل  املسلمات هلم فكأنه قال حالل لكم أن تطعموهم حرام عليكم أن تزوجوهم.اه 
َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم فقال ما خمتصره وبتصرف يسري: قوله:  -ه هللارمح -وزاد ابن عثيمني-

طعام الذين أوتوا الكتاب يعين: اليهود والنصارى، وليس املراد كل ما يطعموه من حب  َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُمْ 
اد كل ما يطعمون من حلم إذا كان ال تشرتط له ومثر، بل املراد كل ما يطعمون من حلم، ُث أيضاً: ليس املر 

الذكاة؛ ألن ما ال تشرتط له الذكاة حالل بدون فعلهم، واحلبوب والثمار حالل بدون فعلهم، فليس من 
واملراد به هذا الطعام الذي لكل  َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ طعامهم اخلاص، وال ُيكن أن يقول هللا تعاىل: 

 أحد.
؛ ألن الاآلية؟ ... اجلواب: فلو كان أهل الكتاب ال يأكلون إال الشعري، فهل ِحل الشعري لنا مأخوذ من هذه 

هذا ليس من خصائصهم وَل يكن إحالله متوقفًا على فعلهم، بل الذي يتوقف إحالله على فعلهم هي 
الذين أوتوا  ون املراد بطعامالذبائح، وهلذا فسر ابن عباس رضي هللا عنهما طعامهم بذبائحهم، وعليه فيك

الكتاب هي ذبائحهم، أي: ذبائح اليهود والنصارى. ... وظاهر اآلية الكرُية: أنه ال فرق بني أن يكونوا قد 
بدلوا وحرفوا أم التزموا بشرائعهم للعموم، وألن هذه اآلية يف نفس السورة اليت حكى هللا عنهم أهنم يقولون: 

 َّثَة  اَّللََّ ثَاِلُث َثالَ ِإن  :[. ... وقوله: 02]املائدة َْوطََعاُمُكم  ،أي: ما ذحبتموه ِْحلٌّ هَلُم  األطعمة
قسمان: طعام ال يتوقف حله على فعل آدمي، فهذا حل للجميع، كمن وجد مسكة ميتة على شاطئ البحر 

ه فعل ط حللفهي حالل وليأكلها، وهي حالل سواء كانت طعام أهل كتاب أم طعام غريهم. ... وطعام يشرت 
فاعل، وهذا حرام من غري أهل الكتاب وهو احليوان الذي حيتاج إىل ذكاة أي: يتوقف على ذبح اإلنسان، 

 فهو حالل هلم، وإن ذحبوه فهو حالل لنا.فإن ذحبناه 
مجهور  بيانًا وافياً هلذه املسألة عند بيانه لفوائد اآلية فقال: لكن -رمحه هللا–قلت" أنا سيد مبارك": ولقد زاد 

َواَل تَاُكُلوا ِمَّا َلَْ العلماء يقولون: إن هذا اإلطالق يف طعام الذين أوتوا الكتاب جيب أن يقيد بقوله تعاىل: 
[ ويقيد أيضاً 008]األنعام:  َفُكُلوا ِمَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيهِ [ وقوله: 020]األنعام:  يُْذَكِر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيهِ 

(  وإذا كان هذان القيدان 20«)ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل»سول صل ى هللا عليه وسل م: بقول الر 

                                                           
 ( 08/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معاَل التنزيل للبغوي -29
 اري )برقم/أخرجه البخ جزء من حديث أخرجاه يف الصحيحني من حديث عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده،- 20

ْبِح ِبُكلِ  َما أَنْ َهَر الدََّم ِإالَّ السِ نَّ َوالظُُّفَر َوَسائَِر اْلِعظَ  -(2928 بَاب ِقْسَمِة اْلَغَنِم، ومسلم )برقم/ -(2218  امِ بَاب َجَواِز الذَّ



مقيدين إلطالق حل ذبيحة املسلم فتقييدمها حلل ذبيحة غري املسلم من باب أوىل، وإذا كان املسلم لو خنق 
الشاة مثاًل صارت حراماً، فكذلك الكتايب، إذ ال ُيكن أن تكون مقتولة الكتايب أفضل من مقتولة املسلم، 

وإن   َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ ه: وهذا هو الذي عليه مجهور العلماء وهو الصحيح. ... فالصحيح أن قول
كان مطلقاً فإنه جيب أن يقيد مبا ورد من تقييد ذلك بذكر اسم هللا على الذبيحة وإهنار الدم. ... ولكن إذا 
أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراين وحنن ال ندري أَذََكَر اسم هللا عليها أم ال، أخنقها ُث قطع رقبتها أم ال، 

 صل ى هللا أن قوماً أتوا إىل رسول هللا»صل احلل، ملا ثبت يف صحيح البخاري عن عائشة رضي هللا عنها فاأل
عليه وسل م فقالوا: يا رسول هللا إن قومًا يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا اسم هللا عليه أم ال، قال: مسوا أنتم 

 ريباً، واملسلم قريباً قد خيفى عليه كثري من أحكام( يعين: أسلموا ق28« )وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر
 (29اه  )«. مسوا أنتم وكلوا»اإلسالم، ومع ذلك قال: 

 َّأُُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإَذا َآتَ ْيُتُموُهن
رَ  ( َغي ْ    ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَدان 

 ِمَن اْلُمْؤِمَناتِ أي: احلرائر العفيفات  اْلُمْحَصَناِت  أحل لكم  َو  -رمحه هللا  -قال السعدي-
 أي: من اليهود والنصارى. ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم  واحلرائر العفيفات 

ومفهوم اآلية، أن األرقاء من املؤمنات ال  َوال تَنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يُ ْؤِمنَّ  وهذا خمصص لقوله تعاىل 
 يباح نكاحهن لألحرار، وهو كذلك.

ِمن فَ تَ َياِتُكُم  وأما الكتابيات فعلى كل حال ال يبحن، وال جيوز نكاحهن لألحرار مطلقا، لقوله تعاىل: 
وأما املسلمات إذا كن رقيقات فإنه ال جيوز لألحرار نكاحهن إال بشرطني، عدم الطول وخوف  ِت اْلُمْؤِمَنا
 العنت.

وأما الفاجرات غري العفيفات عن الزنا فال يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حىت يتنب لقوله 
 اآلية. الزَّاين ال يَنِكُح إال زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة  تعاىل: 
أي: أحبنا لكم نكاحهن، إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على أن ال  ِإَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  وقوله: 

 يؤتيها مهرها فإهنا ال حتل له.
 وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح لإليتاء، وإال أعطاه الزوج لوليها.

                                                           
 الشُّبُ َهاتِ  بَاب َمْن ََلْ يَ َر اْلَوَساِوَس َوحَنَْوَها ِمنْ  -(0909 أخرجه البخاري )برقم/ - 28
 املصدر موقع ابن عثيمني-البن عثيمني–اجلزء األول -انظر تفسري سورة املائدة -29



ك مجيع مهرها، وليس ألحد منه شيء، إال ما مسحت به لزوجها وإضافة األجور إليهن دليل على أن املرأة متل
َر ُمَساِفِحنَي  أو وليها أو غريمها.  حمصنني لنسائكم، بسبب  -أيها األزواج-أي: حالة كونكم  حُمِْصِننَي َغي ْ

 حفظكم لفروجكم عن غريهن.
  َر ُمَساِفِحنَي  .  َوال ُمتَِّخِذي َأْخَدان   أي: زانني مع كل أحد  َغي ْ

وهو: الزنا مع العشيقات، ألن الزناة يف اجلاهلية، منهم من يزين مع من كان، فهذا املسافح. ومنهم من يزين 
 مع خدنه وحمبه. فأخرب هللا تعاىل أن ذلك كله ينايف العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا.اه 

(11) 
   ُيَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اآْلَِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن   َوَمْن َيْكُفْر بِاإْلِ

قول  فإن قال لنا قائل: وما وجه تأويل َمْن وجَّهيف بياهنا ما نصه:  –رمحه هللا  –قال أبو جعفر الطربي -
:ومن يكفر باإلُيانإىل معىن: ومن يكفر باهلل؟ ، 

تأويله ذلك كذلك، أن "اإلُيان" هو التصديق باهلل وبرسله وما ابتعثهم به من دينه، و"الكفر" جحود قيل: وجه 
ذلك. قالوا: فمعىن "الكفر باإلُيان"، هو جحود هللا وجحود توحيده. ففسروا معىن الكلمة مبا أريد هبا، وأعرضوا 

 عن تفسري الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها يف التالوة.
 قال قائل: فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها؟فإن 

قيل: تأويلها: ومن يأَب اإلُيان باهلل، وُيتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره به وهناه عنه، فقد حبط عمله. 
وذلك أن "الكفر" هو اجلحود يف كالم العرب، و"اإلُيان" التصديق واإلقرار. ومن أىب التصديق بتوحيد هللا 

 (10)رار به، فهو من الكافرين فذلك تأويل الكالم على وجهه. اه واإلق
أي: ومن كفر باهلل  َوَمن َيْكُفْر بِاإلُيَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه  وقوله تعاىل: -رمحه هللا-وأضاف السعدي-

كفره،    ىتعاىل، وما جيب اإلُيان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع، فقد حبط عمله، بشرط أن ُيوت عل
نْ َيا وَ  كما قال تعاىل:   اآلِخرَِة َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف الدُّ

  َوُهَو يف اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن ىأي: الذين خسروا أنفسهم وأمواهلم وأهليهم يوم القيامة، وحصلوا عل 
 (12اه  ) الشقاوة األبدية.

                                                           
 (0/220الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -11
 9/192الناشر : مؤسسة الرسالة ) -شاكر جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد -10
/00299) 

 (0/220الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -12



 ُوا ِبُرُؤِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمراِفِق َواْمَسح
ْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط أَْو الَمْسُتُم ُكْنُتْم َمْرضى أَْو َعلى َسَفر  أَْو جاَء َأَحٌد مِ ِإىَل اْلَكْعبَ نْيِ َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا َوِإْن  

 لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن النِ ساَء فَ َلْم ِتَُِدوا ماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيدًا طَيِ بًا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه ما يُرِيُد اَّللَُّ 
رَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )َحرَج  َول  (9ِكْن يُرِيُد لُِيَطهِ 

 (12إعراب مفردات اآلية )
، )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضم ن معىن الشرط مبين يف حمل  نصب  (12))يأي ها الذين آمنوا( مر  إعراهبا آنفا 

متعل ق مبضمون اجلواب )قمتم( فعل ماض وفاعله )إىل الصالة( جار  وجمرور متعل ق ب )قمتم( )الفاء( رابطة 
جلواب الشرط )اغسلوا( فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو ضمري يف حمل  رفع فاعل )وجوه( مفعول به 
منصوب و )كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أيديكم( مضاف معطوف على وجوه منصوب ومضاف 

، )الواو( عاطفة )امسحوا( مثل اغسلوا )الباء( زائدة  (11)إليه )اىل املرافق( جار  وجمرور متعل ق ب )اغسلوا( 
وه كم( معطوف على وج)رؤوس( جمرور لفظا منصوب حمال  مفعول به و )كم( ضمري مضاف إليه )أرجل (19)

بالواو منصوب مثله ومضاف إليه )إىل الكعبني( جار  وجمرور متعل ق مبا تعل ق به اجلار  )إىل املرافق( ألنه من تتم ة 
العطف وعالمة اجلر  الياء )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبين على السكون 

 يف حمل  جزم فعل الشرط..
 . اسم كان )جنبا( خرب كان منصوب )الفاء( رابطة جلواب الشرطو )مت( ضمري

)اط ه روا( فعل أمر مثل اغسلوا )الواو( عاطفة )إن كنتم مرضى( مثل إن كنتم جنبا، وعالمة النصب يف مرضى 
الفتحة املقد رة على األلف )أو( حرف عطف )على سفر( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف معطوف على مرضى 

على سفر )أو( مثل األول )جاء( فعل ماض )أحد( فاعل مرفوع )من( حرف جر  و )كم(  أي موجودين
ضمري يف حمل  جر  متعل ق بنعت ألحد )من الغائط( جار  وجمرور متعل ق ب )جاء( ، )أو( مثل األول )المستم( 

جمزوم  عمثل قمتم )النساء( مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )َل( حرف نفي وجزم وقلب )ِتدوا( مضار 
وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل )ماء( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة جلواب الشرط )تيم موا( مثل 
اغسلوا )صعيدا( مفعول به منصوب )طي با( نعت ل )صعيدا( منصوب مثله )الفاء( عاطفة للتفريع )امسحوا( 

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -12

 (281/ 9دمشق)
 ( من هذه السورة.0يف اآلية )- 12
 جيوز تعليقه حبال من أيدي أي: اغسلوا أيديكم مضافا إىل املرافق.- 11
 أو أصلي ة لإللصاق فتتعل ق مع جمرورها ب )امسحوا( .- 19



ال مفعول به و )كم( ضمري مضاف إليه )الواو( ، )وجوه( جمرور لفظا منصوب حم (10)مثل اغسلوا )الباء( زائدة
 عاطفة )أيديكم( معطوف على وجوهكم تبعه يف اجلر  لفظا..

ومضاف إليه وعالمة اجلر  الكسرة املقد رة )منه( مثل منكم متعل ق ب )امسحوا( . )ما( نافية )يريد( مضارع 
اعل منصوب بأن مضمرة بعد الالم والف مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الالم( زائدة )جيعل( مضارع

عت تقد م على ن -ضمري مسترت تقديره هو )على( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق حبال من حرج
)من( حرف جر  زائد )حرج( جمرور لفظا منصوب حمال  مفعول به )الواو( عاطفة )لكن( حرف  - (18)املنعوت 

مثل ليجعل و )كم( ضمري مفعول به. واملصدر املؤو ل )أن جيعل( يف حمل  استدراك )يريد( مثل األول )ليطه ر( 
 نصب مفعول به ل )يريد( األول..

 واملصدر املؤو ل )أن يطه ر( يف حمل نصب مفعول به ل )يريد( الثاين.
 )الواو( عاطفة )ليتم ( مثل ليجعل )نعمة( مفعول به منصوب و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )عليكم( مثل األول

 متعل ق ب )يتم( .
 واملصدر املؤو ل )أن يت م( يف حمل  نصب معطوف على املصدر املؤو ل )أن يطه ر( .

)لعل ( حرف مشب ه بالفعل للرتج ي و )كم( ضمري يف حمل  نصب اسم لعل  )تشكرون( مضارع مرفوع.. والواو 
 فاعل.

 روائع البيان والتفسري
يف   -محه هللار –سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعيجاء يف 

 ما خمتصره:  –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 
( عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قالت: خرجنا مع رسول هللا 228ص -0)البخاري ج 

وعلى آله وسلم يف بعض أسفاره حىت إذا كنا بالبيداء أو بذات اجليش انقطع عقد يل، فأقام صلى هللا عليه 
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء 

ست رسول هللا فقال: حبأبو بكر ورسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة: فعاتبين أبو بكر وقال 
ما شاء هللا أن يقول وجعل يطعنين بيده يف خاصريت فال ُينعين من التحرك إال مكان رسول هللا صلى هللا عليه 

                                                           
ساء، اآلية الن جيوز أن تكون أصلي ة لإللصاق فتتعل ق مع جمرورها ب )امسحوا( .. وانظر إعراب هذه اآلية يف سورة - 10
(92) 

 جيوز تعليقه ب )جيعل( أو حيرج، وإن تعد ى الفعل الثنني فهو مفعول ثان. - 18



ل  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حني أصبح على غري ماء فأنز وعلى آله وسلم على فخذي فقال رسول هللا
هللا آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن احلضري ما هذه بأول بركتكم يا آل أيب بكر قالت: فبعثنا البعري الذي  

 (19كنت عليه فأصبنا العقد حتته.اه )
 ِيَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلة   
أي: إذا أردمت القيام  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة  :قوله عز وجل: -رمحه هللا -قال البغوي-

 (، أي: إذا أردت القراءة.98،)سورة النحل،  فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللإىل الصالة، كقوله تعاىل: 
وظاهر اآلية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إىل الصالة، لكن أعلمنا ببيان السنة وفعل النيب 

وأنتم على غري طُهر، قال النيب صلى هللا  إذا قمتم إىل الصالة"صلى هللا عليه وسلم أن املراد من اآلية: 
 (90(.اه  )91)عليه وسلم: "ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ"

  ِفَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَ نْي  
 يف بياهنا ما خمتصره:  -رمحه هللا -قال ابن عثيمني-

ن العضو، يعين: جيري املاء عليه، احرتازاً مالغسل املعروف هو إمرار املاء جرياً على فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ قوله: 
مجع وجه، وإمنا مسي وجهاً؛ ألنه حتصل به املواجهة وأيضاً من وجه آخر ألنه « والوجوه»املسح على العضو، 

وجه القلب، فاإلنسان يعرف ما يف قلبه ِما يف وجهه، وهلذا إذا سر اإلنسان استنار وجهه، وإذا غم انقبض 
 ملواجهة احلسية وهو وجه للقلب حقيقة؛ ألنه ينبئ عما يف القلب.وجهه، فهو حتصل به ا

                                                           
-صيف الصحيح املسند من أسباب النزول ) -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعي - 19

الدة ألمساء فبعث النيب صلى هللا عليه وعلى آله وفيه هلكت ق 220ص 9( احلديث أخرجه البخاري يف مواضع منها ج82
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا وفيه تعيني اآلية النازلة   222وص 220وسلم يف طلبها رجاال، احلديث وفيه نزلت آية التيمم وص

د هللا ما تقدم من قوهلا: هلكت وفيه أهنا استعارت من  أمساء قالدة فظهر حبم 021ص 00اآلية. وج ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالةِ 
، 021ص 0وأبو داود ج 19و 18ص 2وأخرجه مسلم ج 089ص 01قالدة ألمساء، وهذا من فوائد مجع طرق احلديث وج

، وعبد 01ص 0واإلمام مالك يف املوطأ ج 009وص 10ص 9، وأمحد ج191، وابن ماجه رقم 022ص 0والنسائي ج
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ويف التصريح اآلية ونزلت  018وص 019ص 1وابن جرير ج 228ص 0الرزاق يف املصنف ج

 .9ص 2واحلاكم من حديث ابن عباس وصححه وأقره الذهيب بنحو حديث عائشة ج ِإىَل الصَّالةِ 
الصَّاَلِة، ومسلم بَاب يِف  -(9221 ،البخاري )برقم/-رضي هللا عنه–أخرجاه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  - 91

 بَاب ُوُجوِب الطََّهاَرِة لِلصَّاَلةِ  -(221 )برقم/
 ( 21/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معاَل التنزيل للبغوي -90



ما حتصل به املواجهة، وحد ه العلماء بأنه عرضاً من األذن إىل األذن، فالبياض الذي يكون بني « الوجه»إذاً: 
نحىن مالعارض واألذن يعترب من الوجه، وأما طواًل فإنه من منحىن اجلبهة إىل أسفل اللحية، وهذا الضابط من 

اجلبهة أقرب من قول بعضهم من منابت شعر الرأس؛ ألنك إذا قلت: من منابت شعر الرأس؛ لزم أن تقول 
(؛ ألن بعض الناس تنزل منابت شعره إىل اجلبهة، وبعض الناس ترتفع إىل 92املعتاد، ليخرج األفرع واألنزع)

واجه ضاً هو املطابق للواقع؛ ألن الذي يالناصية، لكن إذا جعلنا الضابط هو منحىن اجلبهة صار هذا أدق، وأي
 الناس عند اللقاء هو ما دون املنحىن، أما ما وراءه فهو مواجه للسماء أي: ألعلى.

ومسرتسل اللحية من أهل العلم من قال: إنه من الوجه، وعلى هذا فإذا كان لإلنسان حلية طويلة فإهنا داخلة 
اللحية ليس من الوجه، وذلك ألنه يف حكم املنفصل؛ ألن  يف الوجه، وقال بعض العلماء: إن املسرتسل من

لدينا ثالثة أشياء يف جسد اإلنسان يف حكم املنفصل: الشعر والظفر والسن، فنقول: ما دام ذلك يف حكم 
املنفصل فإنه ال يدخل يف حد الوجه، ولكن الصحيح أنه يدخل يف حد الوجه ألنه حتصل به املواجهة وألنه 

 (.92صل ى هللا عليه وسل م يف حديث إسناده حسن أنه كان خيلل حليته يف الوضوء) قد روي عن النيب
 فإذا قال قائل: هذا فعل والفعل ال يدل على الوجوب؟

 قلنا: الفعل ال يدل على الوجوب يف األصل، لكن إذا وقع مبيِ ناً ملنطوق صار له حكم ذلك املنطوق.
هنا قَ يََّد اليد بأهنا إىل املرافق، فيجب أن تغسل ِإىَل اْلَمرَاِفقِ أيدي مجع يد، َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفقِ قوله: 

اليد من أطراف األصابع إىل املرفق، واملرفق هو مفصل العضد من الذراع، ومسي مرفقاً ألن اإلنسان يرتفق به، 
 أي: يتكئ عليه.

ليه ؛ ألن النيب صل ى هللا ع«مع»، وإمنا أولوها مبعىن «مع»هنا مبعىن ِإىَل قال العلماء:  ِإىَل اْلَمرَاِفقِ وقوله: 
 وسل م ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقيه، فتكون السنة مبيِ نة للقرآن، ُث استدلوا بأن هلذا نظرياً يف القرآن مثل

[ ولكن االستشهاد هبذا 2: ]النساءِإىَل أَْمَواِلُكمْ يعين: أموال اليتامى َواَل تَْأُكُلوا أَْمَواهَلُمْ قوله تعاىل: 
 الشاهد فيه نظر، املهم أن الذي بنيَّ أن منتهى الغاية هنا داخل هي السنة.

املسح هو إمرار اليد على املمسوح، لكن من املعلوم أن املراد امسحوها باملاء، َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكمْ قوله: 
ن اآلية قلباً، وأن املعىن امسحوا رؤوسكم باملاء، وحن أي: امسحوا الرؤوس باملاء، وهلذا زعم بعض العلماء أن يف

                                                           
 األفرع: الذي له شعٌر نازل على اجلبهة ، واألنزع: الذي احنسر شعُر رأسه - 92
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 وصحح األلباين إسناده ولفظه" رأيت رسول هللا صلى هللا -رضي هللا عنه-وأخرجه الرتمذي أيضا عن طريق عمار بن ياسر
 عليه وسلم خيلل حليته "

  



هنا ليست لتعدية الفعل بالباء ولكنها مفيدة ملعىن زائد على املسح وهو اإللصاق واالستيعاب « الباء»نقول: إن 
أيضاً، وإن كانت داللة املسح على اإللصاق واضحة، وأما االستيعاب فألن الباء تدل على االستيعاب، وهلذا 

[ يدل على وجوب استيعاب البيت بالطواف؛ ألن 29]احلج: َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ ا: إن قوله تعاىل: قلن
 الباء لالستيعاب.

ما حد الرأس؟ الرأس ما ترأس، والعضو املرتأس على البدن كله هو ما بني مفصل املخ بُِرُؤوِسُكمْ وقوله: 
دخل يف الرأس؛ ألهنا عضو مستقل، ُث إذا أخرجت من الوجه بقي ما سوى والرقبة، وعلى هذا فالرقبة ال ت

 الوجه ِما ترأس، وهل يدخل يف ذلك األذنان؟
اجلواب: نعم يدخل يف ذلك األذنان، أواًل: ألن االشتقاق يدل على دخوهلما، وثانياً: أنه ثبت عن النيب صل ى 

 (92)هللا عليه وسل م أنه كان ُيسح بأذنيه
بالفتح، َوأَْرُجَلُكمْ قراءتان سبعيتان صحيحتان، األوىل: َوأَْرُجَلُكْم{يف  َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَ نْيِ (قوله: 

 بالكسر. َوأَْرُجِلُكْم  والثانية 
ألنه إذا تعددت املعطوفات فاملعطوف عليه ما يلي  ُوُجوَهُكمْ فعلى القراءة األوىل تكون معطوفة على قوله: 

 ل، وهو األول.العام
 (91.اه  )وأما على قراءة اجلر ففيها إشكال عند بعض العلماء

 َاَلَمْسُتُم النِ َساَء فَ َلْم وْ َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفر  َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أ 
ُد اَّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَج  َوَلِكْن يُرِيِتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه َما 

رَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن    يُرِيُد لُِيَطهِ 
أي: اغتسلوا، َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروا  قوله عز وجل: ما خمتصره وبتصرف يسري:-رمحه هللا -قال البغوي-

نابة "أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا اغتسل من اجل -رضي هللا عنها-حديث عائشة  -رمحه هللا -ُث ذكر
بدأ فغسل يديه، ُث توضأ كما يتوضأ للصالة، ُث يُدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره، ُث يصبُّ على 

 (99رأسه ثالث غرفات بيديه، ُث يفيض املاء على جلده كله" )
ْم َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفر  َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو الَمْسُتُم النِ َساَء فَ لَ   قال: قوله تعاىل: ُث

 مسح الوجه واليدين فيه دليل على أنه جيب ِتَُِدوا َماءً فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ 
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ِمْن  مبا فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم،  َما يُرِيُد اَّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم  بالصعيد وهو الرتاب، 
رَُكْم  ضيق، } َحرَج   ْم كُ َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَّ  من األحداث واجلنابات والذنوب،  َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِ 

ليغفر (: إمتام النعمة تكفري اخلطايا بالوضوء كما قال هللا تعاىل: 90قال حممد بن كعب القرظي)َتْشُكُروَن 
 (98) (، فجعل متام نعمته غفران ذنوبه.اه 2)سورة الفتح، لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر

 ْعنا َوَأطَْعنا َوات َّقُ َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوِميثاَقهُ الَِّذي َ َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدوِر واثَ َقُكْم بِِه ِإْذ قُ ْلُتْم مسَِ َ ِإنَّ اَّللَّ وا اَّللَّ
(0) 

 (99إعراب مفردات اآلية )
)الواو( عاطفة )اذكروا( فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو فاعل )نعمة( مفعول به منصوب )هللا( لفظ 

)الواو( عاطفة  (01)ى( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق حبال من نعمة اجلاللة مضاف جمرور )عل
)ميثاق( معطوف على نعمة منصوب مثله و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الذي( اسم موصول مبين يف حمل  
نصب نعت مليثاق )واثق( فعل ماض و )كم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي هللا 

صب )إذ( ظرف للماضي مبين يف حمل  ن)الباء( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )واثقكم( ، 
، )قلتم( فعل ماض وفاعله )مسعنا( فعل وفاعل )الواو( عاطفة )أطعنا( مثل مسعنا  (00)متعل ق ب )واثقكم( 

 ...)الواو( عاطفة ات قوا هللا( مثل اذكروا نعمة 
                                                           

هو حممد بن كعب بن سليم القرظي املدين. ومنسوب إىل بين قريظة الطائفة املعروفة من اليهود، وأورده أصحاب السري  - 90
وكان ثقة عاملا كثري احلديث ورًعا، كانت أمه تقول له: يا بين، لوال أين  .سكن الكوفة ُث املدينة .يف الطبقة الثانية من التابعني

أن  ، لظننت أنك أحدثت ذنًبا موبًقا ملا أراك تصنع بنفسك يف الليل والنهار. قال: يا أماه وما يؤمنينأعرفك صغريًا وكبريًا طيًبا
يكون هللا قد اطلع علىَّ وأنا يف بعض ذنويب فمقتىن فقال: اذهب ال أغفر لك مع أن عجائب القرآن تورد على أمورًا حىت إنه 

أمالك  بد هللا: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي وقيل كان لهلينقضي الليل وَل أفرغ من حاجيت. ويقول عون بن ع
باملدينة وحصل ماال مرة فقيل له ادخر لولدك قال ال ولكن أدخره لنفسي عند ريب وأدخر ريب لولدي وقيل إنه كان جماب 

جلساء  النبالء: "كان حملمد بن كعبتوَّف سنة مثان ومائة. وعن سبب موته يقول الذهيب يف سري أعالم  .الدعوة كبري القدر
انظر سري -من أعظم الناس بالتفسري، وكانوا جمتمعني يف مسجد الربذة فأصابتهم زلزلة فسقط عليهم املسجد فماتوا مجيعا حتته

 ( خمتصرا.029/ 11إالم النبالء للذهيب وتاريخ دمشق)
 ( 2/21يع ) الناشر : دار طيبة للنشر والتوز  -انظر معاَل التنزيل للبغوي -98
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -99

 (289/  9دمشق)
 جيوز تعليقه بنعمة. - 01
 أو مبحذوف حال من اهلاء يف به.. أو يف حمل  نصب بدل من نعمة. - 00



ار  وجمرور ات( ج)إن ( حرف مشب ه بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  منصوب )عليم( خرب إن  مرفوع )بذ
 متعل ق بعليم )الصدور( مضاف إليه جمرور.

 روائع البيان والتفسري
 ْعَنا َوَأطَْعَنا َوات َُّقوا َ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر اَواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوِميثَاَقهُ الَِّذي َواثَ َقُكْم بِِه ِإْذ قُ ْلُتْم مسَِ َ ِإنَّ اَّللَّ َّللَّ
 
إمنا أمر  َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكمْ قوله تعاىل:  يف تفسريها إمجااًل ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن عثيمني-

هللا تعاىل أن نذكر النعمة: من أجل أن نعرف فضله علينا حىت يسهل علينا االنقياد لطاعته؛ ألن اإلنسان 
تذكروها،  َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكمْ أحسن إليه فيقول عز  وجل:  مبقتضى فطرته وطبيعته ال بد أن ينقاد ملن

 َِوِميثَاَقهُ الَِّذي َواثَ َقُكْم ِبه  :يعين العهد الذي عاهدكم به وهو قولهْعَنا َوَأَطْعَنا فإن قول املؤمن:  ِإْذ قُ ْلُتْم مسَِ
اه. ... وقوله: تفريط، بني أن يكون ِما يهواه قلبه أو ِما ال يهو  مسَِعَنا َوَأَطعنا، يعين التزامه بكل الشريعة بدون

ْعَنا : أي: فيما يؤمر وينهى، فيتضمن تصديق اخلرب وامتثال األمر واجتناب َوأَطَْعَنا: أي: فيما يقال، مسَِ
 رية.واهيه على علم وبصاختذوا وقاية منه جلَّ وعال وذلك بفعل أوامره وترك ن َوات َُّقوا اَّللََّ النهي. ... قوله: 

َ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ قوله:  اجلملة هذه تعليل تتضمن التهديد، يعين أنه ال بد أن تكون التقوى مبنية  ِإنَّ اَّللَّ
على صالح القلب وليست جمرد قول باللسان، بل ال بد أن تكون تقوى اإلنسان يف قلبه وجوارحه، وهلذا 

أي: بصاحبة الصدور، وما هي صاحبة الصدور؟ ... اجلواب: هي  ٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ ِإنَّ اَّللََّ َعِليقال: 
 (02القلوب.اه  )

 َّتَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب  يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي َّللَِّ ُشَهداَء بِاْلِقْسِط َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوم  َعلى َأال
 (8لِلت َّْقوى َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي مبا تَ ْعَمُلوَن )

 (02إعراب مفردات اآلية )
، )كونوا( فعل أمر ناقص مبين على حذف النون.. والواو اسم كونوا  (02))يأي ها الذين آمنوا( مر  إعراهبا 

)قو امني( خرب الناقص منصوب وعالمة النصب الياء )هلل( جار  وجمرور متعل ق بقوامني )شهداء( خرب ثاين 
 (للناقص منصوب )بالقسط( جار  وجمرور متعل ق بشهداء )الواو( عاطفة )ال جيرمن كم شنآن قوم على أال تعدلوا

                                                           
 املصدر موقع ابن عثيمني -البن عثيمني–ول اجلزء األ-انظر تفسري سورة املائدة -02
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -02
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، )هو( ضمري منفصل مبين يف حمل  رفع مبتدأ، والضمري  (09)، )اعدلوا( مثل اذكروا  (01)مر  إعراب نظريها 
يعود إىل العدل املفهوم من قوله اعدلوا )أقرب( خرب مرفوع )للتقوى( جار  وجمرور متعل ق بأقرب )الواو( عاطفة 

ف جر  )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )خبري( )الباء( حر  (00))ات قوا هللا إن  هللا خبري( مر  إعراهبا 
 ، )تعملون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.(08)

 روائع البيان والتفسري
 ِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب الَّ تَ عْ أَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي َّللَِّ ُشَهَداءَ بِاْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قَ ْوم  َعَلى

  لِلت َّْقَوى َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ 
ي ألجل ثواب واملعىن: أمتم عليكم نعميت فكونوا قوامني هلل، أ يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -قال القرطيب-

 وال جيرمنكم شنآن قومهللا، فقوموا حبقه، واشهدوا باحلق من غري ميل إىل أقاربكم، وحيف على أعدائكم. 
 على ترك العدل وإيثار العدوان على احلق. ويف هذا دليل على نفوذ حكم العدو على عدوه يف هللا تعاىل ونفوذ

شهادته عليه، ألنه أمر بالعدل وإن أبغضه، ولو كان حكمه عليه وشهادته ال ِتوز فيه مع البغض له ملا كان 
ألمره بالعدل فيه وجه. ودلت اآلية أيضا على أن كفر الكافر ال ُينع من العدل عليه، وأن يقتصر هبم على 

ليس لنا تلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك، فاملستحق من القتال واالسرتقاق، وأن املثلة هبم غري جائزة وإن ق
 أن نقتلهم مبثلة قصدا إليصال الغم واحلزن إليهم. 

هلم مغفرة أي ألن تتقوا هللا. وقيل: ألن تتقوا النار. ومعىن  هو أقرب للتقوى: ومعىن -رمحه هللا-ُث أضاف
ال تعرف كنهه أفهام اخللق، كما  أي هلم مغفرة وأجر عظيم أي قال هللا يف حق املؤمنني: وأجر عظيم

 و أجر عظيم . وإذا قال هللا تعاىل:00السجدة:  -فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني قال:
 (09فمن ذا الذي يقدر قدره؟. اه ) 00هود:  -أجر كبري و 00يس: - أجر كرمي

هذه اجلملة نقول فيها مثل قولنا فيما  مبَا تَ ْعَمُلونَ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي قوله: -رمحه هللا -وأضاف ابن عثيمني -
( يعين أهنا مجلة تتضمن التهديد مبخالفة 81[)0]املائدة:  ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ سبق يف قوله تعاىل: 
ن من اخلرُْب وهو العلم ببواطقالوا: إن اخلبري أدق من العليم؛ ألن اخلبري  ِإنَّ اَّللََّ َخِبريٌ التقوى. ... وقوله: 

                                                           
 ( من هذه السورة.2يف اآلية )  - 01
 .( من هذه السورة2يف اآلية ) - 09
 ( .0يف اآلية السابقة ) - 00
.. أو نكرة موصوفة واجلملة بعده نعت. - 08  جيوز أن يكون )ما( حرفا مصدري ا، واملصدر املؤو ل يف حمل  جر 
 (001/ 9القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--09
 ة هنا.يف تفسري اآلي-رمحه هللا -يقصده ابن عثيمني انظر تفسريه لآلية السابقة ليكتمل املعين الذي  - 81



األمر، ولذلك مسيت املزارعة خمابرة؛ ومسي الزارع خبرياً؛ ألنه يدس احلب يف األرض فيختفي، فاخلبري هو العليم 
أي: بالذي تعملونه من قول أو فعل، وذكر هللا جلَّ وعال هذا لكي  مبَا تَ ْعَمُلونَ خبفايا األمور. ... قوله: 

 (80ننا لو خالفنا أمره لكان عاملاً بنا سبحانه وتعاىل.اه  )نستقيم على أمره؛ أل
( الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت هَلُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َعِظيٌم ُ  ( 9َوَعَد اَّللَّ

 (82إعراب مفردات اآلية )
ل به )آمنوا( نصب مفعو )وعد( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  

فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )الواو( عاطفة )عملوا( مثل آمنوا )الصاحلات( مفعول به منصوب 
وعالمة النصب الكسرة، واملفعول الثاين لفعل وعد حمذوف تقديره اجلن ة، )الالم( حرف جر  و )هم( ضمري يف 

بتدأ مؤخ ر مرفوع )الواو( عاطفة )أجر( معطوف على مغفرة حمل  جر  متعل ق مبحذوف خرب مقد م )مغفرة( م
 مرفوع مثله )عظيم( نعت ألجر مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
  الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت هَلُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َعِظيٌم ُ   َوَعَد اَّللَّ
، وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلاتيعين جل ثناؤه بقوله: قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها ما نصه:-

قوا هللا ورسوله، وأقرُّوا مبا جاءهم به من عند رهبم، وعملوا مبا واثقهم هللا به،  وعد هللا أيها الناس الذين صد 
هنيه وأطاعوه، فعملوا و  وأوفوا بالعقود اليت عاقَدهم عليها بقوهلم:"لنسمعن ولنطيعنَّ هللا ورسوله" فسمعوا أمر هللا

 مبا أمرهم هللا به، وانتهوا عما هناهم عنه.
هلؤالء الذين وفوا بالعقود وامليثاق الذي واثقهم به رهبم "مغفرة" وهي سرت ذنوهبم  هلم مغفرةويعين بقوله:

يقول:  وأجر عظيمالسالفة منهم عليهم وتغطيتها بعفوه هلم عنها، وتركه عقوبتهم عليها وفضيحتهم هبا 
وهلم مع عفوه هلم عن ذنوهبم السالفة منهم، جزاًء على أعماهلم اليت عملوها ووفائهم بالعقود اليت عاقدوا رهبم 

 عليها "أجر عظيم"، و"العظيم" من خريه غري حمدود مبلغه، وال يعرف منتهاه غريه تعاىل ذكره. 
ا وعدهم، ذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وَل خيرب مبفإن قال قائل: إن هللا جل ثناؤه أخرب يف هذه اآلية أنه وعد ال

 فأين اخلرب عن املوعود؟
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 (82.اه )هلم مغفرة وأجر عظيمقيل: بلى إنه قد أخرَب عن املوعود، واملوعود هو قوله:
( بُوا بِآياتِنا أُولِئَك َأْصحاُب اجلَِْحيِم  (01َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

 (82إعراب مفردات اآلية )
)الواو( عاطفة )الذين( اسم موصول مبتدأ )كفروا( مثل آمنوا ومثله )كذ بوا( ، )بآيات( جار  وجمرور متعل ق 

 ب )كذ بوا( ، و )نا( ضمري مضاف إليه )أولئك( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع مبتدأ.. و )الكاف(
 للخطاب )أصحاب( خرب مرفوع )اجلحيم( مضاف إليه جمرور.

 والتفسريروائع البيان 
  بُوا بَِآيَاتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم  َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
ال تعاىل: وملا كان هذا القرآن مثاين كما وصفه هللا بذلك، ق يف بياهنا ما خمتصره:-رمحه هللا-قال ابن عثيمني-
 َاينَ اَّللَُّ نَ زََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا َمث  :[ ، فلما ذكر ثواب املؤمنني العاملني للصاحلات 22]الزمر

بُوا بِآيَاتَِناثىن بذكر من يقابلهم فقال:  بُوا"  َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ "َكَفُروا" يف مقابل األعمال الصاحلات، "َكذَّ
 يف مقابل اإلُيان، فكذبوا مبا جيب التصديق به وكفروا مبا جيب العمل به.

بُوا بِآيَاتَِناوقوله:  فهم َل يستقيموا على األمر وَل يصدقوا اخلرب، بل قابلوا اخلرب بالتكذيب، وقابلوا  َكَفُروا وََكذَّ
 العمل بالكفر.

بُوا بِآيَاتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ قوله:  املراد باآليات هنا اآليات الشرعية والكونية، فمن أنكر ربوبية وََكذَّ
هللا وخلقه للمخلوقات وتصرفه يف الكون، فهذا مكذب باآليات الكونية، ومن أقر بذلك لكنه َل يقم بطاعة 

 هللا فقد كفر وكذب باآليات الشرعية، وآيات هللا تعاىل كونية وشرعية.
 نفالكونية: هذا الكون مبا فيه من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار واألهنار وغري ذلك م

املخلوقات العظيمة، اليت بعضها ال حتيط به كرباً وبعضها ال حتيط به صغراً، إنك أحياناً تفتش الكتاب فتجد 
يف طياته حشرات صغرية جداً جداً ال تكاد تراها بالعني، وهذه خملوقات هللا يرزقها هللا عز  وجل ويعلم مستقرها 

َقرََّها َما ِمْن َدآبَّة  يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ رِْزقُ َها َويَ ْعَلُم ُمْست َ وَ ومستودعها وال خيفى عليه أمرها، كما قال تعاىل:
 [ .9]هود:  َوُمْستَ ْوَدَعَها
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واآليات الشرعية: هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة على هللا عز  وجل؛ ألن البشر ال ُيكن أن يأتوا 
لك الشرائع زمان ومكان؟ بالنسبة للشريعة احملمدية ال أحد، وكذ مبثلها، فمن يأيت بشريعة تصلح للبشر يف كل

بالنسبة لألمم السابقة، هي مالئمة متامًا ألحواهلم وأزماهنم وأماكنهم، فال أحد يستطيع أن يأيت مبثل هذه 
 اآليات الشرعية.

النار أعاذنا هللا منها، ومسيت  : أي: أهل اجلحيم املالزمون هلا، واجلحيم هيأُولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ قوله: 
 (81) بذلك لبعد قعرها وسوادها.اه 

 َْكفَّ أَْيِديَ ُهْم َعْنُكْم َوات َُّقوا فَ  يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَت اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قَ ْوٌم َأْن يَ ْبُسطُوا إِلَْيُكْم أَْيِديَ ُهم
َ َوَعَلى اَّللَِّ   (00فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن )اَّللَّ

 (89إعراب مفردات اآلية )
(، )إذ( ظرف للزمن املاضي 88( ، )اذكروا نعمة هللا عليكم( كذلك مر  إعراهبا )80)يأي ها الذين آمنوا( مر  إعراهبا )

( ، )هم ( فعل ماض )قوم( فاعل مرفوع )أن( حرف مصدري ونصب 89مبين يف حمل  نصب متعل ق بنعمة )
 )يبسطوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون..

والواو فاعل )إىل( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )يبسطوا( ، )أيدي( مفعول به منصوب و 
 )هم( ضمري مضاف إليه.

 واملصدر املؤو ل )أن يبسطوا( يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف هو
 قوم ببسط أيديهم ...الباء متعل ق ب )هم ( ، والتقدير: هم  

( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )أيديهم( مثل األول )عنكم( مثل إليكم  )الفاء( عاطفة )كف 
( ، )الواو( عاطفة )ات قوا هللا( مثل اذكروا نعمة ... )الواو( استئنافي ة )على هللا( جار  وجمرور  متعل ق ب )كف 

هتمام به )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر، )الالم( الم األمر )يتوك ل( متعل ق ب )يتوك ل( ، وقد م اجلار  لال
 مضارع جمزوم وحر ك بالكسر اللتقاء الساكنني )املؤمنون( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
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  َِّديَ ُهْم َفَكفَّ أَْيِديَ ُهْم َعْنُكْم َوات َُّقوا قَ ْوٌم َأْن يَ ْبُسطُوا إِلَْيُكْم أَيْ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َهم
َ َوَعَلى اَّللَِّ فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن    اَّللَّ

لى يف بياهنا إمجااًل ما نصه: يُذَكِ ر تعاىل عباده املؤمنني بنعمه العظيمة، وحيثهم ع -رمحه هللا -قال السعدي-
 -كما أهنم يعدون قتلهم ألعدائهم، وأخذ أمواهلم وبالدهم وسبيهم نعمًة -تذكرها بالقلب واللسان، وأهنم 

فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم، ورد كيدهم يف حنورهم نعمة. فإهنم األعداء، قد مهوا بأمر، 
 وظنوا أهنم قادرون عليه.

، نصر من هللا لعباده املؤمنني ينبغي هلم أن يشكروا هللا على ذلك فإذا َل يدركوا باملؤمنني مقصودهم، فهو
ويعبدوه ويذكروه، وهذا يشمل كل من َهمَّ باملؤمنني بشر، من كافر ومنافق وباغ، كف هللا شره عن املسلمني، 

 فإنه داخل يف هذه اآلية.
َوَعَلى اَّللَِّ فَ ْلَيتَ وَكَِّل  ال: ُث أمرهم مبا يستعينون به على االنتصار على عدوهم، وعلى مجيع أمورهم، فق

أي: يعتمدوا عليه يف جلب مصاحلهم الدينية والدنيوية، وتربؤوا من حوهلم وقوهتم، ويثقوا باهلل  اْلُمْؤِمُنوَن 
تعاىل يف حصول ما حيبون. وعلى حسب إُيان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب املتفق عليها. .اه  

(91) 
فقال ما  َوات َُّقوا اَّللََّ َوَعَلى اَّللَِّ فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ   يف بيان قوله تعايل:–رمحه هللا  -فر الطربيوزاد أبو جع-

  نصه: 
يعين جل ثناؤه: واحذُروا هللا، أيها املؤمنون أن ختالفوه فيما أمركم وهناكم، وأن تنقضوا امليثاق الذي واثقكم به 

يقول: وإىل هللا فليُ ْلِق أزمَّة أمورهم،  "وعلى هللا فليتوكل املؤمنونالذي ال قبل لكم بهفتستوجبوا منه العقاَب 
ويستسلم لقضائه، ويثْق بنصرته وعونه املقرو ن بوحداني ة هللا ورسالة رسوله، العاملون بأمره وهنيه، فإن ذلك من  

م إذا فعلوا ذلك كألهم ورعاهم وح  فظهم ِمن أرادهم بسوء، كما حفظكم ودافعكمال دينهم ومتاِم إُياهنم وأهن 
عنكم، أيها املؤمنون اليهوَد الذين مهُّوا مبا مهُّوا به من بسط أيديهم إليكم، كالَءًة منه لكم، إذ كنتم من أهل 
اإلُيان به وبرسوله دون غريه،  فإن غريه ال يطيق َدْفع سوء  أراد بكم ربُّكم وال اجتالَب نفع  لكم َل يقضه 

 (90)لكم.اه 
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 ُهُم اثْ يَنْ َعَشَر نَِقيباً َوقاَل اَّللَُّ ِإين ِ َمَعُكْم ُ ِميثاَق َبيِن ِإْسرائِيَل َوبَ َعْثنا ِمن ْ ِئْن أََقْمُتُم الصَّالَة َوآتَ ْيُتُم لَ َوَلَقْد َأَخَذ اَّللَّ
َ قَ ْرضاً  ْم َسيِ ئاِتُكْم َوأَلُْدِخَلنَُّكْم َجنَّات  َِتْرِي ِمْن َحَسناً أَلَُكفِ َرنَّ َعْنكُ الزَّكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرمُتُوُهْم َوأَقْ َرْضُتُم اَّللَّ

 (02حَتِْتَها اأْلَهْناُر َفَمْن َكَفَر بَ ْعَد ذِلَك ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسواَء السَِّبيِل )
 (92إعراب مفردات اآلية )

عل قد( حرف حتقيق )أخذ( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فا)الواو( استئنافي ة )الالم( الم القسم لقسم مقد ر ) 
مرفوع )ميثاق( مفعول به منصوب )بين( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الياء فهو ملحق جبمع املذك ر الساَل 
)إسرائيل( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الفتحة فهو ِمنوع من الصرف )الواو( عاطفة )بعثنا( فعل ماض مبين 

لسكون.. و )نا( ضمري فاعل )من( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق حبال من اثين عشر على ا
)اثين( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء فهو ملحق باملثىن  )عشر( جزء عددي  مبين على الفتح ال حمل  

فوع )إن ( اجلاللة فاعل مر  له من اإلعراب )نقيبا( متييز منصوب )الواو( عاطفة )قال( فعل ماض )هللا( لفظ
حرف مشب ه بالفعل و )الياء( ضمري يف حمل نصب اسم إن  )مع( ظرف مكان منصوب متعل ق مبحذوف خرب 
إن  و )كم( ضمري مضاف إليه )الالم( موط ئة للقسم )إن( حرف شرط جازم )أقمتم( مثل بعثنا وهو يف حمل  

 عاطفة )آتيتم الزكاة( مثل أقمتم الصالة )الواو( عاطفةجزم فعل الشرط )الصالة( مفعول به منصوب )الواو( 
 )آمنتم(

مثل بعثنا )برسل( جار  وجمرور متعل ق ب )آمنتم( ، و )الياء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )عز رمت( مثل 
متم قبعثنا و )الواو( زائدة هي إشباع حركة امليم و )هم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )أقرضتم هللا( مثل أ

، )حسنا( نعت منصوب  (92)الصالة )قرضا( مفعول مطلق منصوب نائب عن املصدر فهو اسم مصدر 
)الالم( واقعة يف جواب القسم )أكف رن ( مضارع مبين على الفتح يف حمل  رفع.. و )النون( نون التوكيد، والفاعل 
ضمري مسترت تقديره أنا )عنكم( مثل منهم متعلق ب )أكفرن ( ، )سي ئات( مفعول به منصوب وعالمة النصب 

اطفة )ألدخلن ( مثل )ألكف رن ( ، و )كم( ضمري مفعول به الكسرة و )كم( ضمري مضاف إليه )الواو( ع
)جن ات( مفعول به ثان منصوب وعالمة النصب الكسرة )ِتري( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة 

، )األهنار( فاعل  (91)، و )ها( ضمري مضاف إليه  (92)على الياء )من حتت( جار  وجمرور متعل ق ب )ِتري( 
                                                           

 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209بد الرحيم صايف )املتوَّف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن ع-92
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 فيكون مفعوال به منصوبا. -بفتح الراء -جيوز أن يكون القرض مبعىن املقرض - 92
 أو مبحذوف حال من األهنار. - 92
 وهو على حذف مضاف أي من حتت أشجارها. - 91



ء( استئنافي ة )من( اسم شرط جازم مبين يف حمل  رفع مبتدأ )كفر( مثل أخذ يف حمل  جزم فعل مرفوع. )الفا
الشرط، والفاعل هو )بعد( ظرف زمان منصوب متعل ق ب )كفر( ، )ذا( اسم إشارة مبين يف حمل  جر  مضاف 

طة جلواب )الفاء( رابإليه و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )منكم( مثل منهم متعل ق حبال من فاعل كفر 
الشرط )قد( حرف حتقيق )ضل ( فعل ماض والفاعل هو يعود على من )سواء( مفعول به منصوب )السبيل( 

 مضاف إليه جمرور.. ويف األصل: السبيل السوي .
 روائع البيان والتفسري

  ُْهُم اثْ يَن ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ   َعَشَر نَِقيًبا  َوَلَقْد َأَخَذ اَّللَّ
ميثاقه، و رمحه هللا يف تفسريها  إمجااًل ما نصه: ملا أمر هللا تعاىل عباده املؤمنني بالوفاء بعهده  –قال ابن كثري -

الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، وأمرهم بالقيام باحلق والشهادة بالعدل، 
وذكرهم نَعَمه عليهم الظاهرة والباطنة، فيما هداهم له من احلق واهلدى، شرع يبني هلم كيف أخذ العهود 

م ذلك والنصارى، فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهواملواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابني: اليهود 
لعًنا منه هلم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوهبم  عن الوصول إىل اهلدى ودين احلق، وهو العلم النافع 

ُهُم اثْ يَنْ  والعمل الصاحل، فقال تعاىل:  ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ يعين: ُعَرفاء  َشَر نَِقيًبا عَ  َوَلَقْد َأَخَذ اَّللَّ
 (99) على قبائلهم باملبايعة والسمع، والطاعة هلل ولرسوله ولكتابه.اه 

 ِْإين ِ َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصَّاَلةَ َوَآتَ ْيُتُم الزََّكاةَ َوَآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرمُتُوُهم ُ َ قَ ْرضً  َوقَاَل اَّللَّ ا َحَسًنا أَلَُكفِ َرنَّ َوأَقْ َرْضُتُم اَّللَّ
  َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكمْ 

ُ ِإين ِ َمَعُكْم  يف تفسريها: -رمحه هللا -قال البغوي- ناصركم على عدوكم، ُث ابتدأ الكالم فقال:  َوقَاَل اَّللَّ
  لَِئْن أََقْمُتُم الصَّالَة  ،يا معشر بين إسرائيل  َوآتَ ْيُتُم الزََّكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرمُتُوُهْم  :نصرمتوهم، وقيل

قيل: هو إخراج الزكاة، وقيل: هو النفقة على األهل،  َوأَقْ َرْضُتُم اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا  ووقرمتوهم وعظمتموهم؛ 
  ألَكفِ َرنَّ َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم  (90) ألحمون عنكم سيئاتكم.اه 
وهو: اإلنفاق يف سبيله وابتغاء  َوأَقْ َرْضُتُم اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا  ما خمتصره: قوله -رمحه هللا  -وزاد ابن كثري  -

 (98) أي: ذنوبكم أحموها وأسرتها.اه  ألَكفِ َرنَّ َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم مرضاته 
 ِبيِل سَّ َوأَلُْدِخَلنَُّكْم َجنَّات  َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َفَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء ال 
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لو أننا فسرنا،  َجنَّات  َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها األَنْ َهاُر وقوله:  يف بياهنا ما نصه:-رمحه هللا -قال ابن عثيمني -
مبا نفسر به اجلنات يف الدنيا، وقلنا: اجلنات: بساتني كثرية األشجار كثرية الثمار، َل يذهب الذهن  جنات

بعيداً والستقلَّ نعيم اآلخرة، لكن إذا قلنا: اجلنة هي الدار اليت أعدها هللا تعاىل ألوليائه   اللهم اجعلنا منهم   
 شر، أيهما أشد هزاً للمشاعر؟ الثاين بال شك.فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب ب

وهلذا قد نعتب على بعض الناس أن يفسر جنة املأوى بأهنا البستان الكثري األشجار، وأهنا مسيت بذلك ألن 
أشجارها ملتف بعضها إىل بعض فهي تسرت من فيها، نقول: هذا ال شك أنه يقلل من ختيل اجلنة وأهنا شيء 

الدار اليت أعدها هللا تعاىل ألوليائه، فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت، وال خطر  عظيم، فنقول: اجلنة: هي
 على قلب بشر؛ هذا يهز املشاعر ويوجب أن يسارع اإلنسان ويسابق إليه.

معلوم أنه ليس املراد من حتت أرضها؛ ألن النهر إذا جرى من حتت األرض  َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها األَنْ َهاُر وقوله: 
قال العلماء: أي: من حتت  ِمْن حَتِْتَها فأي فائدة فيه؟ وهلذا ال ننتفع باألهنار اجلوفية، ولكن املراد بقوله: 

قصورها وأشجارها، وما أحسن اضطراد األهنر حتت األشجار الظليلة والقصور الفخمة العظيمة، هلا منظر ال 
]حممد: أَنْ َهاٌر ِمْن َماء  َغرْيِ آِسن  لدنيا، أنواعها أربعة: يتصوره اإلنسان يف الواقع، هذه األهنار ليست كأهنار ا

[ ، 01]حممد:  َوأَنْ َهاٌر ِمْن َلنَب  َلَْ يَ تَ َغي َّْر َطْعُمهُ [؛ يعين: ال ُيكن أن يتغري وأهنار الدنيا تتغري، والثاين: 01
[ ، وقد نفى هللا عنها الغول، 01]حممد:  ارِِبنيَ َوأَنْ َهاٌر ِمْن مَخْر  َلذَّة  لِلشَّ بل هو من أحسن ما يكون مذاقاً: 

َها يُ ْنزُِفوَن قال تعاىل:  ]حممد:  َوأَنْ َهاٌر ِمْن َعَسل  ُمْصف ىً [ ، وقال20]الصافات:  الَ ِفيَها َغْوٌل َوالَ ُهْم َعن ْ
 [ ، نقي ليس فيه شيء ِما يكون يف عسل الدنيا، هذه أهنار أربعة ِتري جريان.01

رمبا يتصور اإلنسان كيف جيري، وكذلك اللنب الذي َل يتغري طعمه؛ ألن اللنب جار ، واخلمر قد يتصور املاء: 
جريانه وقد ال يتصور؛ ألن اخلمر ليس كله سواء، الرابع: العسل يف تصورنا اآلن أنه ال ُيكن جريانه لكنه يف 

 :ه األهنار ِتري بغري أخدود، فقالاجلنة هنر جيري، ُث إن ابن القيم رمحه هللا ذكر يف النونية أن هذ
 أهنارها من غري أخدود جرت***سبحان ِمسكه ا عن الفيضانِ 

هللا أكرب! النهر جيري ليس له أخدود ُينعه أن ينحرف ُيينًا ويساراً وال حفر له على سطح مكان، ومع هذا 
قال  إمنا هي: إرادات،أيضاً ال جيري إال حيث شاء صاحبه، يصرفه كيف شاء ليس هناك عمال وال عوامل و 

[ ، إذًا هنا ميثاق بني 00]الزخرف:  َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه األَنْ ُفُس َوتَ َلذُّ اأَلْعنُيُ َوأَنْ ُتْم ِفيَها َخاِلُدونَ تعاىل: 
ا هنا: شرطية جواهب« َمن» َفَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك ِمْنُكْم متعاقدين: عمل يسري يف مقابل ثواب كثري. قوله: 

 َّفَ َقْد َضل ، ياع والتيه، يعين مبعىن الض«: الضالل»، أي: فمن كفر بعد هذا امليثاق وَل يقم مبا واثق هللا عليه



أي: مستقيمه املوصل إىل املراد، وهذا من باب إضافة املوصوف  َسَواَء السَِّبْيلِ تاه عن الصراط املستقيم، و
 (99) إىل صفته.اه 

 ُروا بِِه َوال  ِميثاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنا قُ ُلوبَ ُهْم قاِسَيًة حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعِه َوَنُسوافَِبما نَ ْقِضِهْم َحظًّا ِمَّا ذُكِ 
ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ الْ  ُهْم فَاْعُف َعن ْ ُهْم ِإالَّ قَِلياًل ِمن ْ  (02ْحِسِننَي )مُ َتزاُل َتطَِّلُع َعلى خائَِنة  ِمن ْ

 (011إعراب مفردات اآلية )
)الفاء( استئنافي ة )الباء( حرف جر  سبيب  )ما( زائدة )نقض( جمرور بالباء متعلق ب )لعن اهم( ، و )هم( ضمري 
مضاف إليه )ميثاق( مفعول به للمصدر نقض و )هم( ضمري مضاف إليه )لعن ا( فعل ماض مبين على 

)هم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )جعلنا( مثل لعن ا )قلوب( مفعول به  السكون.. و )نا( ضمري فاعل و
منصوب )قاسية( مفعول به ثان منصوب )حير فون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )الكلم( مفعول به منصوب 

 ض)عن مواضع( جار  وجمرور متعل ق ب )حير فون( ، و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )نسوا( فعل ما
مبين على الضم. والواو فاعل )حظا( مفعول به منصوب )من( حرف جر )ما( اسم موصول مبين يف حمل جر 

 مبين للمجهول مبين على الضم .. والواو ضمري متصل مبين يف متعل ق بنعت ل )حظ ا( ، )ذك روا( فعل ماض
ة )ال( ب )ذك روا( ، )الواو( عاطفحمل  رفع نائب فاعل )الباء( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق 

نافية )تزال( مضارع ناقص مرفوع، وامسه ضمري مسترت تقديره أنت )تط لع( مضارع مرفوع، والفاعل أنت )على 
 ) خائنة( جار  وجمرور متعل ق ب )تط لع( ، )من( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق بنعت خلائنة )إال 

على االستثناء من الضمري يف )منهم( ، )منهم( مثل األول متعل ق بنعت ل  أداة استثناء )قليال( منصوب
)قليال( . )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )اعف( فعل أمر مبين  على حذف حرف العل ة، والفاعل ضمري 
مسترت تقديره أنت )عنهم( مثل منهم متعل ق ب )اعف( ، )الواو( عاطفة )اصفح( مثل اعف مبين على 

( مضارع مرفوع، والفاعل هو )احملسنني( مفعول به منصوب السكون  )إن  هللا( حرف مشب ه بالفعل وامسه )حيب 
 وعالمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

ُروا بِِه َواَل نَ ) فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قَاِسَيًة حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه وَ  ُسوا َحظًّا ِمَّا ذُكِ 
ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْحسِ  ُهْم فَاْعُف َعن ْ ُهْم ِإالَّ قَِلياًل ِمن ْ  ِننَي ( تَ زَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنة  ِمن ْ
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 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -011
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بة عند خمالفتهم العقو  أخرب تعاىل عما أحل هبم من يف بياهنا إمجااًل ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن كثري-
أي: فبسبب نقضهم امليثاَق الذي أخذ  فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم  ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: 

أي: فال يتعظون   َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قَاِسَيًة  عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن احلق وطردناهم عن اهلدى، 
أي: فسدت  ُفهومهم، وساء تصرفهم يف آيات هللا،  حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه  مبوعظة لغلظها وقساوهتا، 

َوَنُسوا  وتأولوا كتابه على غري ما أنزله، ومحلوه على غري مراده، وقالوا عليه ما َل يقل، عياًذا باهلل من ذلك، 
 أي: وتركوا العمل به رغبة عنه. ُروا بِِه َحظًّا ِمَّا ذُك ِ 

قال احلسن: تركوا ُعَرى دينهم ووظائف هللا اليت ال يقبل العمل إال هبا. وقال غريه: تركوا العمل فصاروا إىل 
 حالة رديئة، فال قلوب سليمة، وال فطر مستقيمة، وال أعمال قوُية.

  ُْم َوال تَ زَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنة  ِمن ْه يعين: مكرهم وَغْدرهم لك وألصحابك، وقال جماهد وغريه: يعين بذلك
 متالؤهم على الفتك بالنيب، صلى هللا عليه وسلم.

  ُهْم َواْصَفْح عصى هللا  وهذا هو عني النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من فَاْعُف َعن ْ
ذا قال تعاىل: ومجع على احلق، ولعل هللا أن يهديهم؛ وهل فيك مبثل أن تطيع هللا فيه. وهبذا حيصل هلم تأليف

  ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي .يعين به: الصفح عمن أساء إليك 
ُهْم َواْصَفْح وقال قتادة: هذه اآلية   قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوال بِاْليَ ْومِ  منسوخة بقوله:  فَاْعُف َعن ْ

 يُ ْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيد  آلِخر َوال حُيَر ُِموَن َما َحرََّم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوال يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِ  ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ ا
 (010) .[.اه  29] التوبة :  َوُهْم َصاِغُروَن 

 والذي قاله قتادة غري ذكره ابن كثري أنفاً فقال:( الذي 012قلت: ولكن أبو جعفر الطربي أفاد بعدم النسخ )-
مدفوع إمكانُه، غري أن الناسخ الذي ال شك فيه من األمر، هو ما كان نافًيا كلَّ معاين خالفِه الذي كان قبله، 

                                                           
 (90/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -010
وهللا املستعان  يف تفسريه فيه فصل اخلطاب-رمحه هللا -قلت: وبالبحث يف املسألة وجدت كالم نفيس البن عثيمني- 012

ذهب كثري من املفسرين إىل أن هذه اآلية منسوخة بآية السيف أي: باآليات اليت تأمر بقتاهلم. وما أكثر الناس الذين  قال"
ققني يقول: اء واحملإذا أعياهم اجلمع بني النصوص قالوا: هذا منسوخ، فيكون كثري من الشريعة منسوخاً، مع أن بعض العلم

أن كل النسخ ال يتجاوز عشرة أحكام، وعلى كل حال حنن نقول: إن بعض العلماء قال: إن هذه اآلية منسوخة، ويف هذا 
 إشكال؛ أي: أن تكون منسوخة.

 سخاً له.اأوالً : ألننا ال نعلم التاريخ، ومن املعلوم أن من شرط النسخ العلم بالتاريخ حىت نعلم أن هذا بعد هذا فيكون ن
ثانياً : من شرط النسخ أيضاً: أن ال ُيكن اجلمع فإذا أمكن اجلمع فال نسخ؛ ألنه إذا أمكن اجلمع وقلت: هذا منسوخ، فإن 
هذا إلغاء للنص اآلخر وإلغاء النص ليس هبني، فكونك تقول: هذا بََطَل ُحْكُمه وهو ثابت بالقرآن والسنة ليس هبني، ولذلك 



فأمَّا ما كان غري ناف  مجيَعه، فال سبيل إىل العلم بأنه ناسخ إال خبرب من هللا جل وعز أو من رسوله صلى هللا 
داللٌة على األمر بنفي معاين  قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوال بِاْليَ ْوِم اآلِخِر  عليه وسلم. وليس يف قوله:

 الصَّفح والعفو عن اليهود.
 ةوإذ كان ذلك كذلك وكان جائزًا مع إقرارهم بالصَّغار وأدائهم اجلزية بعد القتال، األمُر بالعفو عنهم يف َغْدر 

مهُّوا هبا، أو نكثة  عزموا عليها، ما َل يَ ْنِصُبوا حربًا دون أداء اجلزية،  وُيتنعوا من األحكام الالزَمتهم َل يكن 
اآلية، بأنه ناسخ قوله:"فاعف عنهم  قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوال بِاْليَ ْوِم اآلِخِر  واجبا أن حيكم لقوله:

 (012حيب احملسنني".اه )واصفح إن هللا 
 َنَ ُهُم اْلع ُروا بِِه فََأْغَريْنا بَ ي ْ داَوَة َواْلبَ ْغضاَء ِإىل يَ ْوِم َوِمَن الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّا َنصارى َأَخْذنا ِميثاقَ ُهْم فَ َنُسوا َحظًّا ِمَّا ذُكِ 

ُ مبا كانُوا َيْصنَ ُعوَن )  (02اْلِقياَمِة َوَسْوَف يُ َنبِ ئُ ُهُم اَّللَّ
 (012إعراب مفردات اآلية )

                                                           

دعوى النسخ إال بدليل ال مفر منه، ومىت أمكن اجلمع فإن القول بالنسخ حمرم؛ ألنه كما تقدم إبطال ال جيوز اإلقدام على 
 ألحد الدليلني، وهذا صعب أن يكون دليل ثابت ُث تدعي أنه َبَطَل.

ة فيها حمكمة دثانياً : أن سورة املائدة من آخر ما نزل حىت قال بعض أهل العلم: إنه ال نسخ فيها، وأن مجيع األحكام املوجو 
 ال منسوخة، وهذا مشهور عند أهل العلم.

إذاً دعوى النسخ غري صحيحة، يبقى عندنا اجلمع، مجع بعض العلماء بني هذا وبني األمر بالقتال، أن الرسول عليه الصالة 
ة والسالم. فبنو الوالسالم عفا عن الذين خانوا وعن الذين نابذوه، عفا عنهم: أي خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم عليه الص

قينقاع، وبنو النضري، هل قتلهم الرسول عليه الصالة والسالم؟ َل يقتلهم مع أهنم نقضوا العهد الذي بينهم وبني الرسول عليه 
الصالة والسالم، وهذا نوع من العفو والصفح، وبنو قريظة أيضًا يف الواقع أنه عفا عنهم؛ ألنه أنزهلم على حكم من رضوا 

م على حكم سعد بن معاذ وهذا نوع من العفو، وإال لكان الرسول وضع فيهم السيف؛ ألهنم خانوا النيب عليه حكمه، أنزهل
الصالة والسالم وألبوا األحزاب عليه، ومع هذا أنزهلم على حكم سعد بن معاذ الذي رضوه، فتكون اآلية اآلن حمكمة، ويكون 

 قوبتهم بأي عقوبة، ولكنه عفو جزئي، وال شك أن هذا خري من القولاملراد بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم ع
تفسري ابن -بالنسخ، بل القول بالنسخ مع إمكان اجلمع حمرم؛ ألنه يعين إبطال النص الذي اُدعي أنه منسوخ كما تقدم.

 "عثيمني
 021/ 01مؤسسة الرسالة ) الناشر :  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -012

/00192) 
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -012

 (212/ 9دمشق)



، )قالوا( فعل ماض مبين  (011) )من( حرف جر  )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )أخذنا(
على الضم .. والواو فاعل )إن ( حرف مشب ه بالفعل و )نا( ضمري يف حمل  نصب اسم إن  )نصارى( خرب مرفوع 

ا( فعل ماض وفاعله )ميثاق( مفعول به منصوب و )هم( ضمري وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف )أخذن
، )الفاء( عاطفة )أغرينا( مثل أخذنا )بني( (019)مضاف إليه )الفاء( عاطفة )نسوا حظ ا ِم ا ذك روا به( مر  إعراهبا 

، و )هم( ضمري مضاف إليه )العداوة( مفعول به منصوب  (010)ظرف مكان منصوب متعل ق ب )أغرينا( 
، )القيامة(  (018))البغضاء( معطوف على العداوة بالواو منصوب )إىل يوم( جار  وجمرور متعل ق ب )أغرينا( 

مضاف إليه جمرور )الواو( استئنافي ة )سوف( حرف استقبال )ينبئ( مضارع مرفوع و )هم( ضمري مفعول به 
 (019)لة فاعل مرفوع )الباء( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )ينب ئ( )هللا( لفظ اجلال

 ، )كانوا( فعل ماض ناقص مبين على الضم .. والواو اسم كان )يصنعون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

  َ ُروا بِِه فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ َوِمَن الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميثَاق نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم ُهْم فَ َنُسوا َحظًّا ِمَّا ذُكِ 
ُ مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعوَن(   اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يُ َنبِ ئُ ُهُم اَّللَّ

أي: وكما أخذنا على اليهود العهد وامليثاق، فكذلك يف بياهنا إمجااًل ما نصه : -رمحه هللا -قال السعدي-
لعيسى ابن مرمي، وزكوا أنفسهم باإلُيان باهلل ورسله وما جاءوا به،  الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى أخذنا على 

ُروا بِِه  فنقضوا العهد،  نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ غْ فََأْغَري ْ  نسيانا علميا، ونسيانا عمليا.  فَ َنُسوا َحظًّا ِمِ َّا ذُكِ  َضاَء َنا بَ ي ْ
أي: سلطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور واإلحن ما يقتضي بغض بعضهم  ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة 

بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إىل يوم القيامة، وهذا أمر مشاهد، فإن النصارى َل يزالوا وال يزالون يف بغض 
ُ مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعوَن فيعاقبهم عليه. اه  وعداوة وشقاق.   (001))َوَسْوَف يُ َنبِ ئُ ُهُم اَّللَّ

«: البغضاء»بالقول والفعل، و«: العداوة»،  اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاءَ وقوله:  :-رمحه هللا -وزاد ابن عثيمني -
 بالقلب. يعين: فال مواالة بينهم وال موادة، بل العداوة اليت هي ضد الوالية والبغضاء اليت هي ضد املودة.

                                                           
 جيوز أن يتعل ق اجلار  مبحذوف خرب مقد م واملبتدأ مقد ر هو قوم أي ومن الذين قالوا إن ا نصارى قوم أخذنا - 011
 ( .02يف اآلية السابقة ) - 019
 أو مبحذوف حال من العداوة. - 010
 أو بالعداوة والبغضاء. - 018
ل  جر  ا يؤو ل هو والفعل بعده مبصدر يف حموالعائد حمذوف أي مبا كانوا يصنعونه.. وجيوز أن يكون )ما( حرفا مصدري   - 019

 بالباء متعل ق بفعل ينبئهم ي ينب ئهم هللا بصنعهم
 (  229/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -001



يعين: حىت إىل وقتنا هذا، فالنصارى خمتلفون متعادون، يضلل بعضهم بعضاً ويكفر  ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة وقوله:
 بعضاً.بعضهم 

 فإن قال قائل: حنن اآلن جند أن النصارى متفقون؟
نقول: هذا االتفاق اتفاٌق ظاهري وإال ففي قلوهبم من العداوة والبغضاء بعضهم لبعض ما ال يعلمه إال هللا، ُث 

َرى أَْولَِياَء اْليَ ُهوَد َوالنََّصايَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا هم متفقون على عدو  ثالث، كما يف قوله تعاىل: 
[ ، فهم متفقون على عدو  ثالث وإال فهم فيما بينهم خمتلفون، قلوهبم 10]املائدة:  بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعض  

 متنافرة واعتداءاهتم ظاهرة.
ن فهم ال شك أهنا موجودة؛ ألنقول: العداوة اآلن والبغضاء بني النصارى وبني طوائ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ وقوله: 

، لكن ما نشاهده من االتفاق الظاهري: فإنه خمالف ملا يف الباطن، ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ خرب هللا ِصْدق، وقد قال:
 ُث كما تقدم ألن اتفاقهم ضد عدو للجميع وليس هذا بغريب يف مسائل الدنيا وسياستها.

لقيامة فقد سبق أنه اليوم الذي يبعث فيه الناس وأنه مسي بذلك ألمور ثالثة: أما يوم ا يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ قوله: 
األول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العاملني، والثاين: أنه يقام فيه األشهاد، والثالث: أنه يقام فيه 

 (000) العدل.اه 
  َلُكْم ُ يَ ْعُفوا َعْن َكِثري  َقْد جاءَُكْم َكِثريًا ِمَّا ُكْنُتْم خُتُْفوَن ِمَن اْلِكتاِب وَ يا َأْهَل اْلِكتاِب َقْد جاءَُكْم َرُسولُنا يُ بَ نيِ 

 (01ِمَن اَّللَِّ نُوٌر وَِكتاٌب ُمِبنٌي )
 (002إعراب مفردات اآلية )

)يا( أداة نداء )أهل( منادى مضاف منصوب )الكتاب( مضاف إليه جمرور )قد( حرف حتقيق )جاء( فعل  
 ماض و )كم( ضمري

( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره  مفعول به )رسول( فاعل مرفوع و )نا( ضمري مضاف إليه )يبني 
( ، )كثريا( مفعول به منصوب )من( حرف  هو )الالم( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )يبني 

مري م( فعل ماض ناقص. و )مت( ضجر  )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق بنعت ل )كثريا( ، )كنت
اسم كان )ختفون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )من الكتاب( جار  وجمرور متعل ق حبال من الضمري احملذوف 

 يف فعل ختفون أي:

                                                           
 وقع ابن عثيمنياملصدر م-البن عثيمني–اجلزء األول -انظر تفسري سورة املائدة -000
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -002
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ختفونه من الكتاب )الواو( عاطفة )يعفو( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الواو، والفاعل ضمري 
مسترت تقديره هو )عن كثري( جار  وجمرور متعل ق ب )يعفو( ، )قد جاءكم( مثل األول )من هللا( جار  وجمرور 

تاب( معطوف على نور مرفوع مثله )مبني( ، )نور( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )ك (002)متعل ق ب )جاء( 
 نعت لكتاب مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

 َلُكْم َكِثريًا ِمَّا ُكْنُتْم خُتُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ْعُفو ُ ْن َكِثري  َقْد َجاءَُكْم عَ  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ بَ نيِ 
  اٌب ُمِبنٌي ِمَن اَّللَِّ نُوٌر وَِكتَ 

الكتاب  ما خمتصره وبتصرف يسري: يقول عز ذكره جلماعة أهل يف بياهنا -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
من اليهود  يا أهل الكتابصلى هللا عليه وسلم:-من اليهود والنصارى الذين كانوا يف عصر رسول هللا 

يبني لكم كثريا ِما كنتم ختفون من عليه وسلم وقوله:، يعين حمم دا صلى هللا قد جاءكم رسولناوالنصارى
، يقول: يبني لكم حمم د رسولنا، كثريًا ِما كنتم تكتمونه الناَس وال تُبينونه هلم ِم ا يف كتابكم. وكان الكتاب

 ِما خيفونه من كتاهبم فبيَّنه رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم للناس: َرْجُم الزَّانيني احملصنني.
، ويرتك أخذكم بكثري ِما كنتم ختفون من  ويعفويعين بقوله: ويعفو عن كثري: وقوله:-رمحه هللا -لُث قا

 كتابكم الذي أنزله هللا إليكم، وهو التوراة، فال تعملون به حىت يأمره هللا بأخذكم به.
ول جل ثناؤه هلؤالء الذين خاطبهم من يق َقْد َجاءَُكْم ِمَن اَّللَِّ نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنٌي  وأضاف: قوله عز ذكره : 

، يعين بالنور، حممًدا صلى هللا عليه وسلم من هللا نور، يا أهل التوراة واإلجنيلقد جاءكمأهل الكتاب:
الذي أنار هللا به احلقَّ، وأظهر به اإلسالم، وحمق به الشرك، فهو نور ملن استنار به يبنيِ  احلق. ومن إنارته احلق، 

 تبييُنه لليهود كثريًا ِما كانوا خيفون من الكتاب. 
،، يقول: جل ثناؤه: قد جاءكم من هللا توكتاب مبنيوقوله: وكتاب عاىل النور الذي أنار لكم به معاَل احلقِ 

، يعين كتابًا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم: من توحيد هللا، وحالله وحرامه، وشرائع دينه، وهو القرآن مبني
على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، يبني للناس مجيع ما هبم احلاجُة إليه من أمر دينهم، ويوضحه  الذي أنزله

 (002 )م، حىت يعرفوا حقَّه من باطله اههل
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د : خطاب اليهود والنصارى بأهل الكتاب، وقفائدة جليلة من اآلية قال  :-رمحه هللا–وذكر ابن عثيمني -
 يقول قائل: يف هذا إكرام هلم وإعزاز هلم أن مساهم أهل الكتاب؟

واجلواب عن ذلك أن نقول: مساهم أهل الكتاب ال إكراماً هلم، ولكن إقامة للحجة عليهم؛ ألن أهل الكتاب 
َواَل َتُكونُوا أَوََّل َكاِفر  هم الذين جيب عليهم أن يكونوا أول عامل به، كما قال تعاىل يف أول سورة البقرة: 

 [ .20]البقرة:  بِهِ 
دون أن يقربوا بني األديان ويقولون: إن هللا مساهم أهل كتاب، زعمًا منهم أو إذاً: فالذين يطنطنون اآلن ويري

إيهامًا منهم أن ذلك من باب التكرمي هلم والرضا مبا هم عليه، نقول: إن هللا َل خياطبهم بذلك تكرُيًا هلم، 
ُ َوَغِضَب  َك َمثُوبَةً ِعْنَد اَّللَِّ َمنْ ُقْل َهْل أُنَ بِ ُئُكْم ِبَشر   ِمْن َذلِ  وكيف يكون ذلك إكراماً هلم؟ وهللا يقول:  َلَعَنهُ اَّللَّ

ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمَكاناً َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء ا [ 91]املائدة:  سَِّبيلِ لَعَلْيِه َوَجَعَل ِمن ْ
أن تصرفهم أبعد ما يكون عن العقل؛ ألن أهل الكتاب ، لكنه ناداهم هبذا الوصف، إقامة للحجة عليهم، و 

 (001) جيب أن يكونوا أول عامل به. اه 
 َ َمِن ات ََّبَع رِْضوانَهُ ُسُبَل السَّالِم َوخُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِِه َوي ُ ِديِهْم ِإىل ِصراط  ُمْسَتِقيم  هْ يَ ْهِدي ِبِه اَّللَّ
(09) 

 (009مفردات اآلية )إعراب 
)يهدي( مثل يعفو، و )الباء( حرف جر  و )اهلاء( ضمري مت صل يف حمل  جر  متعل ق ب )يهدي( ، )هللا( لفظ 
اجلاللة فاعل مرفوع )من( اسم موصول مبين يف حمل  نصب مفعول به أو ل )ات بع( فعل ماض، والفاعل ضمري 

يهدي  ( ضمري مضاف إليه )سبل( مفعول به ثان عاملهمسترت تقديره هو )رضوان( مفعول به منصوب و )اهلاء
، )السالم( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )خيرج( مثل يعفو و )هم( ضمري مفعول به )من (000)منصوب 

الظلمات( جار  وجمرور متعل ق ب )خيرج( ، )إىل النور( مثل من الظلمات )بإذن( جار  وجمرور متعل ق ب )خيرج( 
و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )يهدي( مثل األول و )هم( ضمري مفعول به،  والباء سببي ة (008)
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 (211/ 9دمشق)
أو بدل من رضوان منصوب مثله، وفعل يهدي إم ا أن يكون متعد يا إىل الثاين بغري حرف جر  أو متعد يا إىل الثاين ب  - 000

 )إىل( كما يف تتم ة اآلية، أو )بالالم( كقوله تعاىل:
 « .إن  هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم»

 أو مبحذوف حال من ضمري الغائب يف )خيرجهم( . - 008



والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )إىل صراط( جار  وجمرور متعل ق ب )يهديهم( ، )مستقيم( نعت لصراط 
 جمرور.

 روائع البيان والتفسري
  َيَ ْهِديِهْم ِإىَل ِصرَاط  يَ ْهِدي بِِه اَّللَُّ َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّاَلِم َوخُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِِه و

 ُمْسَتِقيم  
صار و يف تفسريها ما نصه: أي: يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة هللا،  -رمحه هللا-قال السعدي-

سبل السالم اليت تسلم صاحبها من العذاب، وتوصله إىل دار السالم، وهو العلم باحلق والعمل -قصده حسنا 
 به، إمجاال وتفصيال.

  َوخُيْرُِجُهم مِ ن  ،ظلمات الكفر والبدعة واملعصية، واجلهل والغفلة، إىل نور اإلُيان والسنة والطاعة والعلم
 (009ن هللا، الذي ما شاء كان، وما َل يشأ َل يكن. اه  )والذكر. وكل هذه اهلداية بإذ

 َويَ ْهِديِهْم ِإىَل ِصرَاط  ُمْسَتِقيم   قوله عز ذكره :  :-رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي-
، يقول: إىل طريق مستقيم، وهو إىل صراط مستقيم، ويرشدهم ويسددهم ويهديهميعين عز ذكره بقوله:

 (021اه )الذي ال اعوجاج فيه.دين هللا القومي 
قلت: والبن عثيمني يف تفسريه هلذه اآلية كالم نفيس عن املقصود برضا هللا تعايل عند بيانه لفوائد قوله -

ُ َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَهُ ُسُبل السَّاَلِم  تعايل والرضا صفة فعلية من صفات هللا عز   :-رمحه هللا -قال  يَ ْهِدي بِِه اَّللَّ
ا وجل، تتعلق مبشيئته وهلا سبب، وسببها عمل العبد بتوفيق هللا، وكل صفة من صفات هللا يكون هلا سبب فإهن

من الصفات الفعلية؛ وذلك ألن السبب واقع مبشيئة هللا، والصفة التابعة له تكون واقعة مبشيئة هللا، فالرضا 
 والعجب وما أشبه ذلك كلها من الصفات الفعلية.والغضب والفرح والضحك 

 لكن لو قال قائل: هل رضا هللا عز  وجل كرضا املخلوق؟
[ ، هذا دليل أثري، والدليل 00]الشورى:  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ اجلواب: ال، لقوله تعاىل: 

اثل ذوات املخلوقني فكذلك صفاته؛ ألن القول يف الصفات العقلي: أنه إذا كانت ذات الرب عز  وجل ال مت
فرع عن القول يف الذات، هذا ما مشى عليه أهل السنة وقالوا: ليس لنا أن نتحكم يف كالم هللا ورسوله مبقتضى 

ة،  لأفهامنا، وال أقول عقولنا؛ ألن عقولنا تبع تقتضي التبعية للكتاب والسنة، لكن مبقتضى أفهامنا، وهؤالء املعط
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كما قال شيخ اإلسالم رمحه هللا: أوتوا فهومًا وما أوتوا علوماً، عندهم فَ ْهم لكن ليس عندهم علم وليس 
 عندهم عقل، أوتوا ذكاًء وما أوتوا زكاًء.

أهل السنة يؤمنون هبذه الصفات، ويؤمنون بأهنا ال متاثل صفات املخلوقني، أهل التعطيل يقولون: ال، ال نؤمن 
صفات نقص، الرضا صفة نقص، واحملبة صفة نقص، والغضب صفة نقص، فيجب أن نفسرها هبذا؛ ألن هذه 

بالزمها، أو نسكت ونقول: ال نعلم معناها، يعين أهل التعطيل عندهم ال ُيكن أن نتجاوز أحد الطريقني إما 
 بأن نعطل وإما أن نفوض، التفويض املعنوي ليس التفويض الكيفي بل املعنوي، ويف ذلك يقول صاح

 اخلالصة:
 وكل نص أوهم التشبيَه ... فوضه أو أَوِ ل ورم تنزيها

الواقع أن هذا ما نزه هللا بل العكس حنن نقول: الرضا: صفة ثابتة هلل عز  وجل تستلزم اإلثابة واإلكرام، هم 
مع كالم هللا: سيقولون: ال، الرضا: هو اإلثابة واإلكرام وعرب عنه بسببه املالزم له، فنقول: يا ويل اإلنسان أن ي

يقول عن نفسه أنه يرضى ُث يقول: ال ترضى، إنه ليس لك رضا، ليس لك غضب، ليس لك فرح   ال إله إال 
[ ، كيف يصف 021]البقرة:  أَأَنْ ُتْم أَْعَلُم أَِم اَّللَُّ هللا   كيف ال يكون له ذلك وهو الذي أخرب عن نفسه 

َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبلِ ه: نفسه مبا ليس متصفًا به وهو الذي يقول لعباد  ُكمْ يُرِيُد اَّللَُّ لُِيبَ نيِ 
[ ؟ وهل هذا إال إلغاز أن يتكلم بكالم هللا عز  وجل وهو يريد خالفه؟ هذا إلغاز وتعمية، ولو 29]النساء: 

 (020) ل.اه أن املعطل فكر قليالً لوجد أن تعطيله من أكرب العدوان يف حق هللا عز  وج
 َاَد َأْن يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن ر َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ُقْل َفَمْن َُيِْلُك ِمَن اَّللَِّ َشْيئاً ِإْن أ

يعاً َوَّللَِّ ُمْلُك السَّماواِت  نَ ُهما خَيُْلُق مَمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمْن يف اأْلَْرِض مجَِ ا َيشاُء َواَّللَُّ َعلى ُكلِ  َشْيء  َواأْلَْرِض َوما بَ ي ْ
 (00َقِديٌر )

 (022إعراب مفردات اآلية )
)الالم( الم القسم لقسم مقد ر )قد( حرف حتقيق )كفر( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبين يف حمل رفع 
فاعل )قالوا( فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )إن ( حرف مشب ه بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  

ح أو بدل منه مرفوع )مرمي( ، )املسيح( خرب إن  مرفوع )ابن( نعت للمسي (022)منصوب )هو( ضمري فصل 
مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الفتحة فهو ِمنوع من الصرف )قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
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أنت )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )من( اسم استفهام مبين يف حمل  رفع مبتدأ وفيه معىن اإلنكار والتوبيخ 
)شيئا(  -نعت تقد م على املنعوت -وجمرور متعل ق حبال من )شيئا( )ُيلك( مضارع مرفوع )من هللا( جار  

مفعول به منصوب )إن( حرف شرط جازم )أراد( فعل ماض مبين يف حمل  جزم فعل الشرط، والفاعل ضمري 
 مسترت تقديره هو )أن( حرف مصدري  ونصب )يهلك( مضارع منصوب، والفاعل ضمري تقديره هو.

 يف حمل  نصب مفعول به عامله أراد. واملصدر املؤو ل )أن يهلك(
)املسيح( مفعول به منصوب )ابن مرمي( مثل األوىل )الواو( عاطفة )أم ( معطوف على املسيح منصوب مثله و 

 )اهلاء( ضمري مضاف إليه
)الواو( عاطفة )من( اسم موصول مبين يف حمل  نصب معطوف على املسيح )يف( حرف جر  )األرض( جمرور 

حذوف صلة من )مجيعا( حال منصوبة من املسيح وأم ه واملوصول. )الواو( استئنافي ة )هلل( جار  بفي متعل ق مب
وجمرور متعل ق خبرب مقد م )ملك( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )السموات( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )األرض( 

سموات ر  معطوف على المعطوف على السموات جمرور مثله )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبين يف حمل  ج
)بني( ظرف مكان منصوب متعل ق مبحذوف صلة ما )مها( ضمري مضاف إليه )خيلق( مثل ُيلك )ما( مثل 
األول مفعول به )يشاء( مثل ُيلك )الواو( عاطفة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )على كل ( جار  وجمرور متعل ق 

 بتدأ مرفوع.بقدير )شيء( مضاف إليه جمرور )قدير( خرب امل
 روائع البيان والتفسري

  َرَاَد َأْن يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ُقْل َفَمْن َُيِْلُك ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا ِإْن أ
يًعا َوَّللَِّ  نَ ُهَما خْيُلُق َما يَ  َمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمْن يف اأْلَْرِض مجَِ   َشاُء ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ

ل ملا ذكر تعاىل أخذ امليثاق على أهل الكتابني، وأهنم َل يقوموا به ب يف بياهنا:-رمحه هللا  -قال السعدي-
 نقضوه، ذكر أقواهلم الشنيعة.

من  هللا هو املسيح ابن مرمي، ووجه شبهتهم أنه ولد فذكر قول النصارى، القول الذي ما قاله أحد غريهم، بأن
غري أب، فاعتقدوا فيه هذا االعتقاد الباطل مع أن حواء نظريه، ُخِلَقت بال أم، وآدم أوىل منه، خلق بال أب 

 وال أم، فهال ادعوا فيهما اإلهلية كما ادعوها يف املسيح؟
ُقْل َفَمن  رد هللا عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال: فدل على أن قوهلم اتباع هوى من غري برهان وال شبهة. ف

يًعا   . َُيِْلُك ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا ِإْن أَرَاَد َأن يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمن يف األْرِض مجَِ
لى بطالن دل ع -ذلك  فإذا كان املذكورون ال امتناع عندهم ُينعهم لو أراد هللا أن يهلكهم، وال قدرة هلم على

 إهلية من ال ُيتنع من اإلهالك، وال يف قوته شيء من الفكاك.



يتصرف فيهم حبكمه الكوين والشرعي واجلزائي،  ُمْلُك السََّماَواِت َواألْرِض  وحده  َّللَِّ  ومن األدلة أن 
ا من أعظم غنيا من كل وجه؟ هذوهم ِملوكون مدبرون، فهل يليق أن يكون اململوك العبد الفقري، إهلا معبودا 

 احملال.
إن شاء من أب  خَيُْلُق َما َيَشاُء  وال وجه الستغراهبم خللق املسيح عيسى ابن مرمي من غري أب، فإن هللا 

وأم، كسائر بين آدم، وإن شاء من أب بال أم، كحواء. وإن شاء من أم بال أب، كعيسى. وإن شاء من غري 
 (022) اه أب وال أم كآدم .

َ ُهَو اْلَمِسي فائدة جليلة من قوله تعايل -رمحه هللا -قلت: وقد ذكر ابن عثيمني- ُح َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللَّ
التصريح والتأكيد بكفر من قال: إن هللا هو املسيح ابن مرمي وهم النصارى، فما  قال ما خمتصره:اْبُن َمْرمَيَ 

بقي شك يف أن النصارى كفار، ومن قال: إهنم غري كفار وأهنم مؤمنون فإنه كافر إن علم ما جاء يف القرآن 
ارى من نون النصوالسنة من كفرهم؛ ألن الزم قوله هذا تكذيب هللا ورسوله، وما أدري   سبحان هللا  ؟ أيداه

أجل أهنم أقوياء مادياً وينسون من الذي أقدرهم على هذه املادة، من الذي أقدرهم على هذه املادة إال هللا، 
فكيف خيشوهنم وال خيشون هللا؟ كيف يداهنوهنم ويبسطون هلم األرض ويفرشون هلم وروداً، ويقولون: أنتم 

ني ن على دين، واليهود على دين، وكأن اخلالف الذي بيننا وبمؤمنون باهلل واليوم اآلخر، وأنتم على دين، وحن
اليهود والنصارى، كاخلالف الذي بني أمحد بن حنبل وحممد بن إدريس   سبحان هللا   وهذه البدعة راجت 
على بعض الناس حىت راج أنه ال جيوز قتل املرتد؛ ألن الناس أحرار، خيتار اإلنسان من دينه ما يشاء، وال إكراه 

الدين   سبحان هللا   هذا انقالب   نسأل هللا العافية   هذا أشد من التفسخ اخلُلقي؛ ألن هذا يعود على  يف
وا َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبْ رَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَالُ العقيدة، وأن ال نتربأ منهم وهللا عز  وجل يقول: 

َنُكُم اْلَعَداَوةُ لَِقْوِمِهْم ِإنَّا ب ُ  نَ َنا َوبَ ي ْ  َواْلبَ ْغَضاءُ أََبًدا َحىتَّ تُ ْؤِمُنوا َرآءُ ِمْنُكْم َوِمَّا تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ
 [ .2]املمتحنة:  بِاَّللَِّ َوْحَدهُ 

رى اختذوا لعنة هللا على اليهود والنصا: »ملاذا نداهنهم؟ بل نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصالة والسالم
 (021)«قبور أنبيائهم مساجد

                                                           
 (  229/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة) -ن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمح -022
بَاب الن َّْهِي َعْن  -829بَاب َما ذُِكَر َعْن َبيِن ِإْسرَائِيَل، ومسلم برقم/ -2091أخرجاه  يف الصحيحني البخاري برقم/  - 021

نُزَِل بَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ومتام متنه" َلمَّا -همارضي هللا عن –بَِناِء اْلَمَساِجِد َعَلى اْلُقُبوِر من حديث عائشة وعبد هللا بن عباس 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َطِفَق يَْطرَُح مخَِيَصًة َلُه َعَلى َوْجِهِه فَِإَذا اْغَتمَّ َكَشَفَها َعْن َوْجِهِه فَ َقاَل َوهُ  َو َكَذِلَك َلْعَنةُ اَّللَِّ َعَلى اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرى اَّللَّ

ُر ِمْثَل َما َصنَ ُعوا "اختََُّذوا قُ بُ   وَر أَنِْبَيائِِهْم َمَساِجَد حُيَذِ 



ونقول: إن آمنوا مبثل ما آمنا به فقد اهتدوا وإال فهم على ضالل، لكننا يف احلقيقة ال نستطيع اآلن أن نقاتلهم 
 وال أن جناهدهم، ألسباب كثرية:

 كل فاإلُيان ضعيف يف عامة املسلمني، ال أقول: يفمنها: أنه ليس عندنا حصيلة إُيانية توجب أن نقاتلهم، 
 واحد، بل يف عامتهم.

ثانياً: ليس عندنا حصيلة االستقامة على دين هللا وعلى العبادات، أين من يصوم النهار ويقوم الليل؟ كثري من 
ضؤون، أين و املسلمني ال يصلون الصالة يف وقتها، وكثري من املسلمني ال يصلوهنا أبدًا وال يعرفون كيف يت

 احلصيلة؟
الثالث: أنه ليس عندنا غرية دينية، مبعىن أن نقاتلهم من أجل الدين، كثري من الذين يقاتلون الكفار يقاتلوهنم 
لألرض أو آلثار حسية كآثار اجلاهلية، ال يقاتلوهنم من أجل أن يقيموا دين هللا على أرض هللا، وتأمل هذا 

 يطيب يل أن أقوهلا يف هذا املقام لكنها تظهر للمتأمل.ِتده واضحاً، وهناك أسباب أخرى ال 
فنحن اآلن يف احلقيقة عاجزون عن مقاومتهم، لكن ال جيوز بأي حال من األحوال أن نداهنهم يف دين هللا؛ 

 [ ، يودون هذا، لكن يأىب9]القلم:  َودُّوا َلْو تُْدِهُن فَ ُيْدِهُنوَن ألهنم هم يودون، كما قال هللا عز  وجل: 
هللا عز  وجل   إن شاء هللا تعاىل   أن نداهنهم يف دين هللا أبداً، ولن نداهن، نساملهم ما دمنا ضعفاء وإىل أن 

 (029) يأذن هللا لنا بالقوة ويأذن هلم بالضعف. اه 
   َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر ُ   َواَّللَّ

يء، يف بياهنا ما نصه: يقول عز ذكره: هللا املعبوُد، هو القادر على كل ش -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي -
واملالك كلَّ شيء، الذي ال يعجزُه شيء أراده، وال يغلبه شيء طلبه، املقتدُر على هالك املسيح وأمه ومن يف 

 (020)ه اُضر  نزل به من هللا، وال مْنِع أم ه من اهلالك.األرض مجيًعا  ال العاجز الذي ال يقدر على منع نفسه من 
  بُُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنْ ُتْم َشٌر ِمَّْن َخَلَق يَ ْغِفُر ِلَمْن بَ َوقاَلِت اْليَ ُهوُد َوالنَّصارى حَنُْن أَبْناُء اَّللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل فَِلَم يُ َعذِ 

نَ ُهما َوإِ  ُب َمْن َيشاُء َوَّللَِّ ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِض َوما بَ ي ْ  (08 )لَْيِه اْلَمِصريُ َيشاُء َويُ َعذِ 
 (028إعراب مفردات اآلية )

                                                           
 املصدر موقع ابن عثيمني-البن عثيمني–اجلزء األول -انظر تفسري سورة املائدة -029
/ 011/ 01الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -020

0092) 
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : انظر -028

 (219/ 9دمشق)



)الواو( استئنافي ة )قالت( فعل ماض.. و )التاء( للتأنيث )اليهود( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )النصارى( 
 معطوف على اليهود مرفوع مثله وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف )حنن( ضمري منفصل

 اء( خرب مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )أحب اء( معطوف على لفظمبين يف حمل  رفع مبتدأ )أبن
اجلاللة بالواو و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )الفاء( رابطة 

ضارع م جلواب شرط مقد ر )الالم( حرف جر  )ما( اسم استفهام مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )يعذ ب( وهو
مرفوع و )كم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي هللا )بذنوب( جار وجمرور متعل ق ب 
)يعذ ب( والباء للسببي ة و )كم( ضمري مضاف إليه )بل( لإلضراب واالبتداء )أنتم( ضمري منفصل يف حمل  رفع 

ق( فعل حمل  جر  متعل ق بنعت لبشر )خل مبتدأ )بشر( خرب مرفوع )من( حرف جر  )من( اسم موصول مبين يف
ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو والعائد حمذوف )يغفر( مضارع مرفوع والفاعل هو )ملن( مثل ِم ن 
متعل ق ب )يغفر( ، )يشاء( مثل يغفر ومثله )يعذ ب، يشاء الثاين( ، )من( موصول مفعول به )الواو( عاطفة 

( مر  إعراهبا يف اآلية السابقة )الواو( عاطفة )إىل( حرف جر  و )اهلاء( ضمري )هلل ما يف السموات ... بينهما
 يف حمل  جر  متعل ق خبرب مقد م )املصري( مبتدأ مؤخر مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
  ُبُُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنْ ت ْم َبَشٌر ِمَّْن َخَلَق يَ ْغِفُر ِلَمْن َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى حَنُْن أَبْ َناُء اَّللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل فَِلَم يُ َعذِ 

ن َ  ُب َمْن َيَشاُء َوَّللَِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ   ( ُهَما َوإِلَْيِه اْلَمِصريُ َيَشاُء َويُ َعذِ 
قيل: أرادوا   قوله عز وجل: ) َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى حَنُْن أَبْ َناُء اَّللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه  :-رمحه هللا  -قال البغوي-

لنخعي: إن اليهود اأن هللا تعاىل لنا كاألب يف احلنو والعطف، وحنن كاألبناء له يف القرب واملنزلة، وقال إبراهيم 
وجدوا يف التوراة يا أبناء أحباري، فبدلوا يا أبناء أبكاري، فمن ذلك قالوا: حنن أبناء هللا، وقيل: معناه حنن أبناء 

 (029) رسل هللا.اه 
فلم يكونوا خيلون من أحد  فلم يعذبكم بذنوبكميف بيانه لبقية اآلية ما نصه: -رمحه هللا-وأضاف القرطيب-

أن يقولوا هو يعذبنا، فيقال هلم: فلستم إذا أبناءه وأحباءه، فإن احلبيب ال يعذب حبيبه، وأنتم وجهني، إما 
قولوا: ال يعذبنا أو ي -وهذا هو املسمى عند اجلدليني بربهان اخللف -تقرون بعذابه، فذلك دليل على كذبكم

هم، وهلذا بعذاب العصاة منفيكذبوا ما يف كتبهم، وما جاءت به رسلهم، ويبيحوا املعاصي وهم معرتفون 
يلتزمون أحكام كتبهم. وقيل: معىن" يعذبكم" عذبكم، فهو مبعىن املضي، أي فلم مسخكم قردة وخنازير؟ وَل 
عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم؟ ألن هللا سبحانه ال حيتج عليهم بشيء َل 

                                                           
 ( 2/22الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معاَل التنزيل للبغوي -029



أي   بل أنتم بشر ِمن خلق، بل حيتج عليهم مبا عرفوه. ُث قال: يكن بعد، ألهنم رمبا يقولون ال نعذب غدا
أي ملن تاب من  يغفر ملن يشاءكسائر خلقه حياسبكم على الطاعة واملعصية، وجيازي كال مبا عمل. 

وإليه فال شريك له يعارضه.  وهلل ملك السماوات واألرضمن مات عليها.  ويعذب من يشاءاليهود. 
 (021ل أمر العباد إليه يف اآلخرة. اه )أي يئو  املصري

  رَة  ِمَن الرُُّسِل َأْن تَ ُقوُلوا ما جاَءنا ِمْن َبِشري ُ َلُكْم َعلى فَ ت ْ  َوال نَِذير  فَ َقْد يا أَْهَل اْلِكتاِب َقْد جاءَُكْم َرُسولُنا يُ بَ نيِ 
ُ َعلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر )  (09جاءَُكْم َبِشرٌي َونَِذيٌر َواَّللَّ

 (020إعراب مفردات اآلية )
( ، )على فرتة( جار وجمرور متعل ق حبال من فاعل يبني أو من 022)يا أهل الكتاب ... يبني لكم( مر  إعراهبا )

( ، )من الرسل( جار  وجمرور متعل ق بنعت لفرتة )أن( حرف مصدري  ونصب )تقولوا( 022الضمري يف لكم )
 و فاعل )ما(مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والوا

نافية )جاء( فعل ماض و )نا( ضمري مفعول به )من( حرف جر  زائد )بشري( جمرور لفظا مرفوع حمال فاعل 
 جاء )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )نذير( معطوف على بشري تبعه يف اجلر  لفظا.
والتقدير: لئال  (022)واملصدر املؤو ل )أن تقولوا( يف حمل  جر  بالم حمذوفة مع ال النافية متعل ق ب )جاءكم( 

 تقولوا.
)الفاء( عاطفة )قد جاءكم بشري( مثل قد جاءكم رسولنا )الواو( عاطفة )نذير( معطوف على بشري مرفوع 

 ( .021)الواو( استئنافي ة )هللا ... قدير( مر  إعراهبا )
 وائع البيان والتفسرير 
  ِرَة  ِمَن الرُُّسِل َأْن تَ ُقوُلوا َما َجاَءنَا م ُ َلُكْم َعَلى فَ ت ْ  َبِشري  َواَل نَِذير  نْ يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ بَ نيِ 

ُ َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر   فَ َقْد َجاءَُكْم َبِشرٌي َونَِذيٌر َواَّللَّ

                                                           
 (020/ 9 القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--021
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -020

 (200/ 9دمشق)
 ( من هذه السورة.01يف اآلية ) - 022
 جيوز تعليقه بفعل جاء أي: على حني فتور من اإلرسال. - 022
 جيوز أن يكون املصدر املؤو ل يف حمل  نصب مفعوال ألجله على حذف مضاف أي: خمافة أن تقولوا. - 022
 ( من هذه السورة.00يف اآلية ) - 021



عليهم من   بسبب ما من-يف بياهنا ما نصه: يدعو تبارك وتعاىل أهل الكتاب  -رمحه هللا -قال السعدي-
رَة   أن يؤمنوا برسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، ويشكروا هللا تعاىل الذي أرسله إليهم على حني  -كتابه فَ ت ْ

 وشدة حاجة إليه. مِ َن الرُُّسِل 
 به، وأنه يبني هلم مجيع املطالب اإلهلية واألحكام الشرعية.وهذا ِما يدعو إىل اإلُيان 

يبشر  َما َجاَءنَا ِمن َبِشري  َوال َنِذير  فَ َقْد َجاءَُكم َبِشرٌي َونَِذيٌر  وقد قطع هللا بذلك حجتهم، لئال يقولوا: 
واآلجل،  العاجلبالثواب العاجل واآلجل، وباألعمال املوجبة لذلك، وصفة العاملني هبا. وينذر بالعقاب 

 وباألعمال املوجبة لذلك، وصفة العاملني هبا.
 ٌَعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِدير ُ انقادت األشياء طوعا وإذعانا لقدرته، فال يستعصي عليه شيء منها، ومن قدرته  َواَّللَّ

 (029أن أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم .اه  )
-وعيسي -هللا عليه وسلم صلي-عثيمني بيانا شافياً  عن املقصود بالفرتة بني الرسل أي بني نبيناوأضاف ابن -

رَة  ِمَن الرُُّسلِ قوله:  ما خمتصره: -رمحه هللا-عليه السالم فقال رَة  ِمَن يعين حال كون البيان َعَلى فَ ت ْ َعَلى فَ ت ْ
هذه املدة ليس لنا كبري فائدة يف معرفتها على التحديد، ؛ أي: مدة من الزمن َل يأِت فيها رسول، الرُُّسلِ 

لكن نعرف أهنا مدة طويلة تقدر بنحو ستمائة سنة بني عيسى وبني حممد  صل ى هللا عليه وسل م؛ ألن آخر 
األنبياء الذين بعثوا إىل الناس هو عيسى عليه الصالة والسالم ومن بعده حممد صل ى هللا عليه وآله وسل م، 

( وفالن وفالن أهنم أنبياء، وأهنم 020هما نيب، وهلذا ما يذكر يف بعض التواريخ: أن خالد بن سنان)فليس بين

                                                           
 ( 220/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -029
ث بن مريطة بن خمزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسي ، هكذا نسبه قلت: هو خالد بن سنان بن غي - 020

صلي هللا عليه -يف تفسريه ، كما نقله ابن حجر عنه يف كتاب اإلصابة، والقول بأنه نيب بني عيسي ونبينا –رمحه هللا  –الكليب 
 -عليه وسلم صلي هللا–الذي قال فيه  -رضي هللا عنه -خيالف احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أيب هريرة-وسلم

ت  َولَْيَس بَ ْييِن َوبَ نْيَ ِعيَسى َنيبٌّ " " هذا صريح بنفي صحة وجود نيب بينهما وكل ما ف أَنَا أَْوىَل النَّاِس بِِعيَسى اأْلَنِْبَياُء أَبْ َناُء َعالَّ
 جاء من أحاديث عن نبوة خالد بن سنان

" ذاك نيب ضيعه قومه ، يعىن خالد بن سنان " قال األلباين يف احلديث، مثل حديث ال خيلو أسانيدها من مقال أمام هذا
( و كذا أبو يعلى  199 - 198/  2( ما خمتصره : ال يصح . أخرجه احلاكم )  229/  0سلسلة األحاديث الضعيفة ) 

 ( للحديث الصحيح  202/  8من طريق املعلى بن مهدي ُث قال : و مع ضعف احلديث فإنه معارض كما قال اهليثمي ) 
  "اه " أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي ، األنبياء إخوة لعالت ، و ليس بيين و بينه نيب

 –رمحه هللا تعاىل -وعلق ابن كثري يف تفسريه بعدما ذكر حديث البخاري الصحيح ولفظه مقارب ملا ذكره مسلم أنفاً: قال
ظر تفسري ابن  ان-يب يقال له خالد بن سنان كما حكاه القضاعي وغريه ":وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى ن



 بعثوا بعد عيسى، فهذا كله ليس بصحيح؛ ألن النيب صل ى هللا عليه وسل م قد أخرب أنه ليس بينه وبني عيسى
]الصف: يَْأيت ِمْن بَ ْعِدي امْسُُه َأمْحَدُ  َوُمَبشِ رًا ِبَرُسول  (، ويدل على ذلك أن عيسى عليه السالم قال: 028نيب)

 [ ، فلم يأِت أحد بعد عيسى إال حممد صل ى هللا عليه وآله وسل م.9

َرة  ِمَن الرُُّسلِ وقوله:  إمنا نص على هذه الفرتة ليتبني أن الناس كانوا يف أشد احلاجة إىل بعثة الرسول َعَلى فَ ت ْ
هم؛ ؛ أي: أبغضهم وكره« ظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهمفإن هللا تعاىل ن»وهذا هو الواقع، 

فَ َلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن (، بقايا قليلة كما قال تعاىل: 029« )إال بقايا من أهل الكتاب»ألهنم ليسوا على دين 
َهْوَن َعِن اْلَفَساِد يف اأَلْرِض ِإالَّ قَِليالً  َنا مِ ِمْن قَ ْبِلُكْم أُوُلو بَِقيَّة  يَ ن ْ ُهمْ  ِمَْن َأجْنَي ْ [ ، بقي القليل، 009]هود:  ن ْ

وهذا القليل أيضاً حيتاج إىل رسول فلهذا نص على الفرتة: وهي املدة الطويلة اليت بلغت حنو ستمائة سنة ليتبني 
 (021شدة حاجة الناس إىل بعثة الرسول صل ى هللا عليه وآله وسل م.اه )

كًا َوآتاُكْم ما َلَْ ا قَ ْوِم اذُْكُروا نِْعَمَت اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلو َوِإْذ قاَل ُموسى لَِقْوِمِه ي
 (21يُ ْؤِت َأَحداً ِمَن اْلعاَلِمنَي )

 (020إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافي ة )إذ( اسم ظريف  مبين يف حمل  نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر. )قال( فعل ماض 
)موسى( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف )لقوم( جار  وجمرور متعل ق ب )قال( و )اهلاء( 

مة النصب الفتحة املقد رة على ما قبل ضمري مضاف إليه )يا( أداة نداء )قوم( منادى مضاف منصوب وعال
                                                           

 (2/01كثري )
ة : " هذا يبطل قول من قال إنه بعث بعد عيسى يف زمن الفرتة نيب أو نبيان أو ثالث -رمحه هللا تعاىل  –وأضاف السيوطي 

، هذا والعلم . )1/229  )الديباج على مسلم وَل يرد يف ذلك حديث يعتمد عليه وهذا الذي يف مسلم نص قاطع للنزاع " ا.ه
 عند هللا تعايل.

بَاب  -(2290)برقم/  -رضي هللا عنه-يشري املصنف للحديث الذي أخرجاه يف الصحيحني مسلم عن أيب هريرة - 028
-  ِب َمْرمَيَ ِإْذ انْ تََبَذْت ِمْن أَْهِلَها َواذُْكْر يف اْلِكَتابَاب قَ ْوِل اَّللَِّ  -(2089،والبخاري)برقم/ َفَضائِِل ِعيَسى َعَلْيِه السَّاَلم 

 (299وانظر ما سبق انفاً برقم)
باب الصفات اليت يعرف هبا يف  -(1019 عن عياض بن محار اجملاشعي )برقم/جزء من حديث طويل أخرجه مسلم - 029

 الدنيا أهل اجلنة وأهل النار
 املصدر موقع ابن عثيمني-عثيمنيالبن –اجلزء األول -انظر تفسري سورة املائدة - 021
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -020

 (202/ 9دمشق)



ياء املتكل م احملذوفة وهي املضاف إليه )اذكروا( فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو فاعل )نعمة( مفعول 
به منصوب )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )على( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق مبحذوف 

، )جعل( مثل قال )فيكم( مثل عليكم  (022)رف للزمن املاضي مبين متعل ق بنعمة ، )إذ( ظ(022)حال من نعمة 
متعل ق مبحذوف مفعول به ثان )أنبياء( مفعول به أو ل منصوب )الواو( عاطفة )جعلكم ملوكا( فعل وفاعل 
مسترت ومفعول أول ومفعول ثان )الواو( عاطفة )آتى( مثل قال و )كم( ضمري مفعول به أو ل )ما( اسم 

، )َل( حرف نفي وجزم وقلب )يؤت( مضارع جمزوم وعالمة  (022)موصول مبين يف حمل  نصب مفعول به ثان 
حمذوف لثاين ا اجلزم حذف حرف العل ة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )أحدا( مفعول به منصوب، واملفعول

 وعالمة اجلر  الياء.أي ما َل يؤته أحدا ... )من العاملني( جار  وجمرور متعل ق بنعت ألحد، 
 روائع البيان والتفسري

  ُلوًكا َوَآتَاُكْم َما ََلْ يُ ْؤِت مُ َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قَ ْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم
  َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي 

وه، يف تفسريها ما خمتصره: تبيني من هللا تعاىل أن أسالفهم متردوا على موسى وعص-هللارمحه -قال القرطيب-
فكذلك هؤالء على حممد عليه السالم، وهو تسلية له، أي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم، واذكروا 

ذلك ما أشبهه، وتقديره يا بضم امليم، وك يا قوم اذكروا قصة موسى. وروي عن عبد هللا بن كثري أنه قرأ
أي متلكون أمركم  وجعلكم ملوكاَل ينصرف، ألنه فيه ألف التأنيث.  إذ جعل فيكم أنبياءأيها القوم. 

ال يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم ِملوكني لفرعون مقهورين، فأنقذكم منه بالغرق، فهم ملوك هبذا الوجه، 
 (021السدي: ملك كل واحد منهم نفسه وأهله وماله.اه )وبنحوه فسر السدي واحلسني وغريمها. قال 

 َوآتَاُكْم َما ََلْ يُ ْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي  ما خمتصره وبتصرف يسري  وقوله:  -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-
كما   ،يعين عاملي زمانكم، فكأهنم  كانوا أشرف الناس يف زماهنم، من اليونان والقبط وسائر أصناف بين آدم

َنا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُ وََّة َوَرَزقْ َناُهْم ِمَن الطَّيِ َباِت َوَفضَّْلَناُهمْ  قال:  ] - َعَلى اْلَعاَلِمنَي  َوَلَقْد آتَ ي ْ
َهُلوَن . هِلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قَ ْوٌم ِتَْ اْجَعْل لََنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم آ [ وقال تعاىل إخبارًا عن موسى ملا قالوا:  09اجلاثية : 

َر اَّللَِّ أَْبِغيُكْم ِإهَلًا َوُهوَ   -ضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ فَ  ِإنَّ َهُؤالِء ُمَتب ٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن . قَاَل أََغي ْ
 [ 021-028] األعراف : 

                                                           
 أو متعل ق بنعمة. - 022
 أو بدل من نعمة. - 022
 نعت له.جيوز أن يكون )ما( نكرة موصوفة مفعوال به ثانيا، واجلملة بعدة  - 022
 ( 022/ 9القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--021



زماهنم، وإال فهذه األمة أشرف منهم، وأفضل عند هللا، وأكمل شريعة، وأقوم واملقصود: أهنم كانوا أفضل أهل 
عز -منهاجا، وأكرم نبيا، وأعظم ملكا، وأغزر أرزاقا، وأكثر أمواال وأوالدا، وأوسع ِملكة، وأدوم عزا، قال هللا 

َر أُمَّة  ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس    -وجل َكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا َو  [ وقال  001] آل عمران : -ُكْنُتْم َخي ْ
 [ . 022] البقرة : -لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس 

 :-رمحه هللا -ُث قال
يعين بذلك: ما كان تعاىل نزله عليهم من املن  َوآتَاُكْم َما َلَْ يُ ْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي  وقيل: املراد: 

 (029الغمام وغري ذلك، ِما كان تعاىل خيصهم به من خوارق العادات، فاهلل  أعلم.اه ) والسلوى، وَتظلَّلهم  من
 َقِلُبوا ُ َلُكْم َوال تَ ْرَتدُّوا َعلى أَْدبارُِكْم فَ تَ ن ْ َسَة الَّيِت َكَتَب اَّللَّ  (20اِسرِيَن )خيا قَ ْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلُمَقدَّ

 (020إعراب مفردات اآلية )
)يا قوم ادخلوا األرض( مثل يا قوم اذكروا نعمة )املقد سة( نعت لألرض منصوب )اليت( اسم موصول مبين يف 
حمل  نصب نعت ثان لألرض )كتب( مثل قال )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )لكم( مثل عليكم متعل ق ب 

ى جلزم حذف النون.. والواو فاعل )عل)كتب( )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )ترتد وا( مضارع جمزوم وعالمة ا
 (029)، و )كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( فاء السببي ة  (028)أدبار( جار  وجمرور متعل ق حبال من فاعل ترتد وا 

، )تنقلبوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببي ة وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل )خاسرين( 
 حال منصوبة من فاعل تنقلبوا وعالمة النصب الياء.

 واملصدر املؤو ل )أن تنقلبوا( معطوف على مصدر متصي د من الكالم السابق أي: ال يكن منكم ارتداد فانقالب 
 ن والتفسريروائع البيا

  َسَة   يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلُمَقدَّ
قال أبو جعفر الطربي يف بياهنا ما خمتصره: وهذا خرب من هللا عز ذكره عن قول موسى صلى هللا عليه وسلم -

 لقومه من بين إسرائيل، وأمرِه إياهم عن أمر هللا إياه بأمرهم بدخول األرض املقدسة.
 التأويل يف األرض اليت عناها ب "األرض املقدَّسة".ُث اختلف أهل 

                                                           
 (2/02الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -029
 –سة اإلُيان ه ( نشر : دار الرشيد مؤس0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -020

 (202/  9دمشق)
 أو متعل ق بفعل ترتد وا. - 028
 جيوز أن تكون ملطلق العطف، والفعل بعدها جمزوم معطوف على فعل ترتدوا. - 029



رمحه -جماهدو -رضي هللا عنهما-فقال بعضهم: عىن بذلك الطوَر وما حوله وذكر ِمن قال بذلك: كابن عباس
 هللا.

 رمحه هللا.-وقال آخرون: هو الشأم وذكر ِمن قال بذلك: كقتادة
وقيل: إن "األرض -رمحهما هللا–زيد والسدي وقال آخرون: هي أرض أرحيا وذكر ِمن قال بذلك: كابن 

 املقدسة" دمشق وفلسطني وبعض األْرُدن . وعىن بقوله: "املقدسة" املطهرة املباركة.
:وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال: هي األرض املقد سة، كما قال نيب هللا موسى -رمحه هللا -ُث قال

ك ض دون أرض، ال ُتدرك حقيقُة صحته إال باخلرب، وال خرب بذلصلى هللا عليه، ألن القول يف ذلك بأهنا أر 
جيوز قطع الشهادة به. غري أهنا لن خترج من أن تكون من األرض اليت ما بني الفرات وعريش مصر، إلمجاع 

 (011مجيع أهل التأويل والسِ ري والعلماء باألخبار على ذلك.اه )
 َُّلُكْم َواَل تَ ْرَتد ُ َقِلُبوا َخاِسرِيَن الَّيِت َكَتَب اَّللَّ  وا َعَلى أَْدبَارُِكْم فَ تَ ن ْ
فأخربهم خربا تطمئن به أنفسهم، إن كانوا مؤمنني  الَّيِت َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم  : -رمحه هللا-قال السعدي-

َعَلى  أي: ترجعوا  َوال تَ ْرَتدُّوا  مصدقني خبرب هللا، وأنه قد كتب هللا هلم دخوهلا، وانتصارهم على عدوهم. 
َقِلُبوا َخاِسرِيَن  قد خسرمت دنياكم مبا فاتكم من النصر على األعداء وفتح بالدكم. وآخرتكم مبا  أَْدبَارُِكْم فَ تَ ن ْ

من العقاب، فقالوا قوال يدل على ضعف قلوهبم، وخور  -مبعصيتكم-فاتكم من الثواب، وما استحققتم 
 (010نفوسهم، وعدم اهتمامهم بأمر هللا ورسوله..اه  )

 َ(22نَّا داِخُلوَن )إِ قاُلوا يا ُموسى ِإنَّ ِفيها قَ ْوماً َجبَّارِيَن َوِإنَّا َلْن َنْدُخَلها َحىتَّ خَيُْرُجوا ِمْنها فَِإْن خَيُْرُجوا ِمْنها ف 
 (012إعراب مفردات اآلية )

)قالوا( فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )يا موسى( أداة نداء ومنادى مفرد علم مبين على الضم يف 
حمل  نصب )إن ( حرف مشب ه بالفعل )يف( حرف جر  و )ها( ضمري يف حمل  جر  متعل ق خبرب إن  )قوما( اسم 

ء )الواو( عاطفة )إن ا( حرف مشب ه إن  مؤخ ر منصوب )جب ارين( نعت ل )قوما( منصوب وعالمة النصب اليا
بالفعل وامسه )لن( حرف نفي ونصب )ندخل( مضارع منصوب والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن و )ها( 
( حرف غاية وجر  )خيرجوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حىت  وعالمة النصب  ضمري مفعول به )حىت 
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)خيرجوا( ، )الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم  حذف النون.. والواو فاعل )منها( مثل فيها متعل ق ب
 )خيرجوا( مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اجلزم حذف النون..

والواو فاعل )منها( مثل األول )الفاء( رابطة جلواب الشرط )إن ا( مثل األول )داخلون( خرب إن  مرفوع وعالمة 
 الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
  ََها فَ قَاُلوا يَا ُموس َها فَِإْن خَيُْرُجوا ِمن ْ  ِإنَّا َداِخُلوَن ى ِإنَّ ِفيَها قَ ْوًما َجبَّارِيَن َوِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحىتَّ خَيُْرُجوا ِمن ْ
مرهم أوهذا خرب من هللا جل ثناؤه عن جواب قوم موسى عليه السالم، إذ  رمحه هللا:-قال أبو جعفر الطربي-

أهنم أبوا عليه إجابته إىل ما أمرهم به من ذلك،  واعتل وا عليه يف ذلك بأن قالوا، إن بدخول األرض املقدسة: 
يف األرض املقدسة اليت تأمرنا بدخوهلا، قوًما جبارين ال طاقة لنا حبرهبم، وال قوة لنا هبم. ومسوهم "جب ارين"، 

املصلح  وأصل "اجلبار"، م غريهمألهنم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم، فيما ذكر لنا، قد قهروا سائر األم
أمر نفسه وأمر غريه، ُث استعمل يف كل من اجرتَّ نفعا إىل نفسه حبق أو باطل طلَب اإلصالح هلا، حىت قيل 
للمتعدِ ي إىل ما ليس له بغًيا على الناس، وقهرًا هلم، وعتوًّا على ربه "جبار"، وإمنا هو "فع ال" من قوهلم: "جرب 

 (012)اه .ا أصلحه وألمهفالن هذا الكسر"، إذ
َها فَ  يف بيان قوله تعايل –رمحه هللا  -وأضاف السعدي- َها فَِإن خَيُْرُجوا ِمن ْ ِإنَّا َوِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها َحىتَّ خَيُْرُجوا ِمن ْ

 أنو قال: وهذا من اجلنب وقلة اليقني، وإال فلو كان معهم رشدهم، لعلموا أهنم كلهم من بين آدم،  َداِخُلوَن 
القوي من أعانه هللا بقوة من عنده، فإنه ال حول وال قوة إال باهلل، ولعلموا أهنم سينصرون عليهم، إذ وعدهم 

 (012) هللا بذلك، وعدا خاصا.اه 
 ِإنَُّكْم غالُِبوَن َوَعَلى اَّللَِّ فَ قاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن خَياُفوَن أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلباَب فَِإذا َدَخْلُتُموُه

 (22فَ تَ وَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي )
 (011إعراب مفردات اآلية )

)قال( فعل ماض )رجالن( فاعل مرفوع )من( حرف جر  )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق بنعت 
على( اجلاللة فاعل مرفوع ) ل قال )هللا( لفظل )رجالن( ، )خيافون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )أنعم( مث
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حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )أنعم( ، )ادخلوا( فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو 
فاعل )عليهم( مثل عليهما متعل ق ب )ادخلوا( ، )الباب( مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )إذا( ظرف للزمن 

لشرط متعل ق مبضمون اجلواب )دخلتم( فعل ماض مبين على السكون.. و )مت( ضمري املستقبل متضم ن معىن ا
فاعل و )الواو( زائدة هي إشباع حركة امليم و )اهلاء( ضمري مفعول به )الفاء( رابطة جلواب الشرط )إن ( حرف 

او )الواو( عاطفة و مشب ه بالفعل و )كم( ضمري يف حمل  نصب اسم إن  )غالبون( خرب إن  مرفوع وعالمة الرفع ال
)على هللا( جار  وجمرور متعل ق ب )توك لوا( ، )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر، مس اها أبو حي ان جواب أمر 
حمذوف تقديره تنبهوا فتوكلوا )توك لوا( مثل ادخلوا )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبين يف 

 مؤمنني( خرب كان منصوب وعالمة النصب الياء.حمل  جزم فعل الشرط.. و )مت( ضمري اسم كان )
 روائع البيان والتفسري

  ََعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه ف ُ نَُّكْم َغالُِبوَن َوَعَلى اَّللَِّ إِ قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن خَيَاُفوَن أَنْ َعَم اَّللَّ
 فَ تَ وَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي 

هللا تعاىل، مشجعني  َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن خَيَاُفوَن  قَالَ  يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -قال السعدي-
بالتوفيق، وكلمة احلق يف  أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهَما  لقومهم، منهضني هلم على قتال عدوهم واحتالل بالدهم. 

 هذا املوطن احملتاج إىل مثل كالمهم، وأنعم عليهم بالصرب واليقني.
  اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن  أي: ليس بينكم وبني نصركم عليهم إال أن ِتزموا

عليهم، وتدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه عليهم فإهنم سينهزمون، ُث أَمرَاهم بعدة هي أقوى العدد، فقاال 
 ِن ُكْنُتم مُّْؤِمِننَي َوَعَلى اَّللَِّ فَ تَ وَكَُّلوا إ  مر، تيسريا لأل -وخصوصا يف هذا املوطن-فإن يف التوكل على هللا

ونصرا على األعداء. ودل هذا على وجوب التوكل، وعلى أنه حبسب إُيان العبد يكون توكله، فلم ينجع فيهم 
 (019) هذا الكالم، وال نفع فيهم املالم.اه 

 ُ(22َلها أَبَداً ما داُموا ِفيها فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك َفقاِتال ِإنَّا هاُهنا قاِعُدوَن )قاُلوا يا ُموسى ِإنَّا َلْن َنْدخ 
 (010إعراب مفردات اآلية )
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، )أبدا( ظرف زمان منصوب متعل ق ب  (019)وكذلك )إن ا لن ندخلها(  (018))قالوا يا موسى( مر  إعراهبا 
)ندخلها( ، )ما( حرف مصدري  )داموا( فعل ماض ناقص مبين على الضم .. والواو اسم ما دام )يف( حرف 

 جر  و )ها( ضمري يف حمل  جر  متعل ق خبرب ما دام.
ذا الظرف من ا( ، وهواملصدر املؤو ل )ما داموا فيها( يف حمل  نصب على الظرفي ة الزماني ة متعل ق ب )ندخله

 نوع البدل ِم ا قبله بدل بعض من كل .
)الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )اذهب( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )أنت( ضمري منفصل 
( معطوف على الضمري املسترت أنت  مبين يف حمل  رفع توكيد لضمري املسترت فاعل اذهب )الواو( عاطفة )رب 

و )الكاف( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )قاتال( فعل أمر مبين على حذف النون.. و  تبعه يف الرفع
)األلف( ضمري فاعل )إن ( حرف مشب ه بالفعل و )نا( ضمري يف حمل  نصب اسم إن  )ها( حرف تنبيه )هنا( 

 الواو. عاسم إشارة ظرف مكان مبين يف حمل  نصب متعل ق ب )قاعدون( وهو خرب إن  مرفوع وعالمة الرف
 روائع البيان والتفسري

  َاِعُدوَن قَاُلوا يَا ُموَسى ِإنَّا َلْن نَْدُخَلَها أََبًدا َما َداُموا ِفيَها فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا ق 
وسى، وهذا خرب من هللا عز ذكره عن قوِل قوم موسى مل رمحه هللا يف بياهنا ما نصه: -قال أبو جعفر الطربي-

، إنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها، فقالوا:ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب هللا لكمجوابًا لقوله هلم:
يعنون: حىت خيرج من األرض املقدسة اجلبارون الذين فيها،  جبًنا منهم، وجزًعا من قتاهلم. وقالوا له: إن خيرج 

 (091منها هؤالء اجلبارون دخلناها، وإال فإنا ال نُطيق دخوهلا وهم فيها، ألنه ال طاقة لنا هبم وال يََدان. اه )
بيانًا فقال: فما أشنع هذا الكالم منهم، ومواجهتهم لنبيهم يف هذا املقام احلرج  -رمحه هللا -وزاد السعدي-

 وإعزاز أنفسهم. الضيق، الذي قد دعت احلاجة والضرورة إىل نصرة نبيهم،
وهبذا وأمثاله يظهر التفاوت بني سائر األمم، وأمة حممد صلى هللا عليه وسلم حيث قال الصحابة لرسول هللا 

حني شاورهم يف القتال يوم "بدر" مع أنه َل حيتم عليهم: "يا رسول هللا، لو خضت -صلى هللا عليه وسلم 
ماد ما ختلف عنك أحد. وال نقول كما قال قوم موسى بنا هذا البحر خلضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغ
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ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون،  اْذَهْب أَنَت َوَربَُّك فَ َقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدوَن  ملوسى: 
 (092) .اه (090)من بني يديك ومن خلفك، وعن ُيينك وعن يسارك"

 ََّننا َوبَ نْيَ اْلَقْوِم اْلفاِسِقنَي )قاَل َربِ  ِإين ِ ال أَْمِلُك ِإال  (21نَ ْفِسي َوَأِخي فَافْ ُرْق بَ ي ْ
 (092إعراب مفردات اآلية )

( منادى مضاف حمذوف منه أداة النداء  )قال( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي موسى )رب 
(  لتخفيف وهي مضافمنصوب وعالمة النصب الفتحة املقد رة على ما قبل ياء املتكل م احملذوفة ل إليه )إين 

( أداة حصر )نفسي(  (092)مثل إن ا  ، )ال( نافية )أملك( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )إال 
مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقد رة على ما قبل الياء.. والياء ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة 

اعل )افرق( فعل أمر والف)الفاء( عاطفة لربط املسب ب بالسبب  (091))أخي( معطوف على نفسي ويعرب مثله 
أنت )بني( ظرف مكان منصوب متعل ق ب )افرق( ، و )نا( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )بني( مثل 

 األول )القوم( مضاف إليه جمرور )الفاسقني( نعت للقوم جمرور وعالمة اجلر  الياء.
 روائع البيان والتفسري

  ْنَ َنا َوبَ نْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي قَاَل َربِ  ِإين ِ اَل أَْمِلُك ِإالَّ نَ ف  ِسي َوَأِخي فَافْ ُرْق بَ ي ْ
قَاَل َربِ  ِإين ِ  يف بياهنا إمجاالً ما نصه: فلما رأى موسى عليه السالم عتوهم عليه  -رمحه هللا-قال السعدي-

نَ َنا َوبَ نْيَ اْلَقْوِم  أي: فال يدان لنا بقتاهلم، ولست جببار على هؤالء.  ِإال نَ ْفِسي َوَأِخي ال أَْمِلُك  فَافْ ُرْق بَ ي ْ
أي: احكم بيننا وبينهم، بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك، ودل ذلك على أن قوهلم  اْلَفاِسِقنَي 

 (099) وفعلهم من الكبائر العظيمة املوجبة للفسق.اه 
بيانًا فقال: يعين: ملا نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه -رمحه هللا–وزاد ابن كثري  -

أي: ليس أحد يطيعين منهم فيمتثل أمر  َربِ  ِإين ِ ال أَْمِلُك ِإال نَ ْفِسي َوَأِخي  السالم، وقال داعيا عليهم: 
قال الَعْويف، عن  نَ َنا َوبَ نْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي فَافْ ُرْق بَ ي ْ  هللا، وجييب إىل ما دعوَت إليه إال أنا وأخي هارون، 

                                                           
 باب فضائل سيد املرسلني-لأللباين-(1800 انظر صحيح املشكاة )برقم/ - 090
 ( 0/228الناشر : مؤسسة الرسالة)  -ري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيس -092
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -092

 (220/  9دمشق)
 ( .22يف اآلية السابقة )- 092
 ( .2ط/  22ص  -ذكر ابن هشام يف الشذور مخسة احتماالت أخر يف إعراب أخي )شذور الذهب - 091
 ( 0/228الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -099



ابن عباس: يعين اقض بيين وبينهم. وكذا قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس. وكذا قال الضحاك: اقض 
 (090بيننا وبينهم، وافتح بيننا وبينهم، وقال غريه: افرق: افصل بيننا وبينهم.اه )

 ا حُمَرََّمٌة  (29 )َعَلْيِهْم أَْربَِعنَي َسَنًة يَِتيُهوَن يف اأْلَْرِض َفال تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلفاِسِقنيَ قاَل فَِإهنَّ
 (098إعراب مفردات اآلية )

ا حمر مة( حرف مشب ه بالفعل وامسه   )قال( فعل ماض والفاعل هو أي هللا )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )إهن 
ري يف حمل  جر  متعل ق ب )حمر مة( ، )أربعني( ظرف زمان منصوب متعل ق وخربه )على( حرف جر  و )هم( ضم

، وعالمة النصب الياء فهو ملحق جبمع املذك ر الساَل )سنة( متييز منصوب )يتيهون( مضارع  (099)مبحر مة 
مرفوع والواو فاعل )يف األرض( جار  وجمرور متعل ق ب )يتيهون( . )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )ال( ناهية 

القوم(   تقديره أنت )علىحذف حرف العل ة، والفاعل ضمري مسترت جازمة )تأس( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم
 جار  وجمرور متعل ق ب )تأس( ، )الفاسقني( نعت للقوم جمرور وعالمة اجلر  الياء.

 روائع البيان والتفسري
  َقَاَل فَِإن ََّها حُمَرََّمٌة َعَلْيِهْم أَْربَِعنَي َسَنًة يَِتيُهوَن يف اأْلَْرِض َفاَل تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقني  
ما خمتصره: ملا دعا عليهم موسى، عليه السالم، حني نَكُلوا عن اجلهاد حكم هللا  -رمحه هللا -قال ابن كثري-

عليهم بتحرمي دخوهلا قدرًا مدة أربعني سنة، فوقعوا يف التيه يسريون دائًما ال يهتدون للخروج منه، وفيه كانت 
ل املن والسلوى عليهم، ومن إخراج املاء اجلاري من أمور عجيبة، وخوارق كثرية، من تظليلهم بالَغمام وإنزا

صخرة صماء حتمل معهم على دابة، فإذا ضرهبا موسى بعصاه انفجرت من ذلك احلجر اثنتا عشرة  عينا ِتري 
لكل شعب عني، وغري ذلك من املعجزات اليت أيد هللا هبا موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة، وشرعت 

 (001)بة العهد، ويقال هلا: قبة الزمان.اه هلم األحكام، وعملت ق
 فقال: -رمحه هللا-وزاد السعدي-

                                                           
 ( 29/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -090
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -098

 (222/  9دمشق)
 جيوز أن يتعل ق ب )يتيهون( . - 099
 ( 2/09الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -001



ولعل احلكمة يف هذه املدة أن ُيوت أكثر هؤالء الذين قالوا هذه املقالة، الصادرة عن قلوب ال صرب فيها وال  
لتظهر ناشئة و  ثبات، بل قد ألفت االستعباد لعدوها، وَل تكن هلا مهم ترقيها إىل ما فيه ارتقاؤها وعلوها،

 جديدة ترتىب عقوهلم على طلب قهر األعداء، وعدم االستعباد، والذل املانع من السعادة.
وملا علم هللا تعاىل أن عبده موسى يف غاية الرمحة على اخللق، خصوصا قومه، وأنه رمبا رق هلم، واحتملته 

َفال تَْأَس َعَلى  ع أن هللا قد حتمها، قال: الشفقة على احلزن عليهم يف هذه العقوبة، أو الدعاء هلم بزواهلا، م
أي: ال تأسف عليهم وال حتزن، فإهنم قد فسقوا، وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل هبم ال ظلما  اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي 

 (000) منا.اه 
 ا َأَحِدمِها وَلَْ َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ يَنْ آَدَم بِاحلَْقِ  ِإْذ قَ رَّبا قُ ْربانًا فَ تُ ُقبِ َل ِمْن  يُ تَ َقبَّْل ِمَن اآْلَخِر قاَل أَلَقْ تُ َلنََّك قاَل ِإمنَّ

ُ ِمَن اْلُمتَِّقنَي )  (20يَ تَ َقبَُّل اَّللَّ
 (002إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافي ة )اتل( فعل أمر مبين على حذف حرف العل ة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )على(  
يف حمل  جر  متعل ق ب )اتل( ، )نبأ( مفعول به منصوب )ابين( مضاف إليه جمرور  ضمريحرف جر  و )هم( 

وعالمة اجلر  الياء )آدم( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الفتحة المتناعه من الصرف )باحلق ( جار  وجمرور 
، )إذ( ظرف للزمن املاضي مبين يف حمل  نصب متعل ق ب )نبأ( ، )قر با( فعل  (002)متعل ق حبال من فاعل اتل 

ماض.. و )األلف( فاعل )قربانا( مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )تقب ل( فعل ماض مبين للمجهول، ونائب 
مضاف  الفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي القربان )من أحد( جار  وجمرور متعل ق ب )تقب ل( ، و )مها( ضمري

إليه )الواو( عاطفة )َل( حرف نفي وجزم وقلب )يتقب ل( مضارع مبين للمجهول جمزوم، ونائب الفاعل هو )من 
اآلخر( جار  وجمرور متعل ق ب )يتقب ل( ، )قال( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي من َل يتقب ل 

د و على الفتح يف حمل  رفع و )النون( نون التوكيمنه )الالم( الم القسم لقسم مقد ر )أقتلن ( مضارع مبين 
ا(   )الكاف( ضمري مفعول به، والفعل ضمري مسترت تقديره أنا )قال( مثل األول والفاعل هو من تقب ل منه )إمن 
كاف ة ومكفوفة ال عمل هلا )يتقب ل( مضارع مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )من املت قني( جار  وجمرور 

 )يتقب ل( وعالمة اجلر  الياء. متعل ق ب
                                                           

 (228/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -ري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفس -000
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -002

 ( 222/ 9دمشق)
نائب عن املصدر ألنه صفته أي: اتل ذلك تالوة أو حال من نبأ.. وجيوز أن يكون متعل قا مبحذوف مفعول مطلق - 002

 متلب سة باحلق  والصدق.. وهو اختيار الزخمشري .



 روائع البيان والتفسري
  َا مِ َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ يَنْ َآَدَم بِاحلَْقِ  ِإْذ قَ رَّبَا قُ ْربَانًا فَ تُ ُقبِ َل ِمْن َأَحِدمِهَا وَلَْ يُ تَ َقبَّْل َن اآْلََخِر قَاَل أَلَقْ تُ َلنََّك قَاَل ِإمنَّ

ُ ِمَن    اْلُمتَِّقنَي يَ تَ َقبَُّل اَّللَّ
 اآلية.واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق قوله تعاىل: :-رمحه هللا-قال الشنقيطي-

 قال مجهور العلماء: إهنما ابنا آدم لصلبه، ومها هابيل، وقابيل.
وقال احلسن البصري رمحه هللا: مها رجالن من بين إسرائيل، ولكن القرآن يشهد لقول اجلماعة، ويدل على 

فبعث هللا غرابا يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه عدم صحة قول احلسن، وذلك يف قوله تعاىل: 
-[01 \ 20وال خيفى على أحد أنه ليس يف بين إسرائيل رجل جيهل ال ، ]ه الغراب، دفن حىت يدله علي

تمرن الناس ي فقصة االقتداء بالغراب يف الدفن، ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت يف أول األمر قبل أن
 (002) على دفن املوتى، كما هو واضح، ونبه عليه غري واحد من العلماء، وهللا تعاىل أعلم.اه 

ت على أي: قص على الناس وأخربهم بالقضية اليت جر فقال :يف تفسريها بيانًا  -رمحه هللا -وزاد السعدي-
ابين آدم باحلق، تالوة يعترب هبا املعتربون، صدقا ال كذبا، وجدا ال لعبا، والظاهر أن ابين آدم مها ابناه لصلبه،  

 كما يدل عليه ظاهر اآلية والسياق، وهو قول مجهور املفسرين.
 قربان، الذي أدامها إىل احلال املذكورة.أي: اتل عليهم نبأمها يف حال تقريبهما لل

  ِإْذ قَ رَّبَا قُ ْربَانًا  ،أي: أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إىل هللا  َّْل فَ تُ ُقبِ َل ِمْن َأَحِدمِهَا وَلَْ يُ تَ َقب
ان، أن تنزل هللا لقرب بأن علم ذلك خبرب من السماء، أو بالعادة السابقة يف األمم، أن عالمة تقبل ِمَن اآلَخِر 

 نار من السماء فتحرقه.
  قَاَل  االبن، الذي َل يتقبل منه لآلخر حسدا وبغيا  ألقْ تُ َلنََّك  مرتفقا له يف ذلك-فقال له اآلخر- 
  َا يَ تَ َقبَُّل اَّللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنَي فأي ذنب يل وجناية توجب لك أن تقتلين؟ إال أين اتقيت هللا تعاىل، الذي  ِإمنَّ

تقواه واجبة علي  وعليك، وعلى كل أحد، وأصح األقوال يف تفسري املتقني هنا، أي: املتقني هلل يف ذلك العمل، 
 (001) بأن يكون عملهم خالصا لوجه هللا، متبعني فيه لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.اه 

(28ِمنَي )لَ لَِئْن َبَسْطَت ِإيَلَّ يََدَك لِتَ ْقتُ َليِن ما أَنَا بِباِسط  َيِدَي إِلَْيَك أِلَقْ تُ َلَك ِإين ِ َأخاُف اَّللََّ َربَّ اْلعا 

                                                           
/  0لبنان) –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 002

200) 
 (0/228الناشر : مؤسسة الرسالة)  -الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد  -001



 (009إعراب مفردات اآلية )
)الالم( موط ئة للقسم )إن( حرف شرط جازم )بسطت( فعل ماض مبين على السكون يف حمل  جزم فعل  

الشرط.. و )التاء( ضمري فاعل )إىل( حرف جر  و )الياء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )بسطت( ، )يد( 
أن مضمرة ب بمفعول به منصوب و )الكاف( ضمري مضاف إليه )الالم( الم التعليل )تقتل( مضارع منصو 

 بعد الالم و )النون( للوقاية و )الياء( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.
 واملصدر املؤو ل )أن تقتلين( يف حمل  جر  بالالم متعل ق ب )بسطت( .

. )الباء( حرف جر  زائد  (000))ما( نافية عاملة عمل ليس )أنا( ضمري منفصل مبين يف حمل  رفع اسم ما 
اسط( جمرور لفظا منصوب حمال خرب ما )يدي( مفعول به السم الفاعل باسط منصوب وعالمة النصب )ب

الفتحة املقد رة على ما قبل الياء.. و )لياء( ضمري مضاف إليه )إليك( مثل إيل  متعل ق بباسط )ألقتلك( مثل 
 لتقتلين، والفاعل أنا.

 عل ق بباسط.واملصدر املؤو ل )أن أقتلك( يف حمل  جر  بالالم مت
)إن ( حرف مشب ه بالفعل و )الياء( ضمري يف حمل  نصب اسم إن  )أخاف( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري 

( نعت للفظ اجلاللة أو بدل منصوب مثله )العاملني( مضاف  مسترت تقديره أنا )هللا( مفعول به منصوب )رب 
 روائع البيان والتفسري

  َْعاَلِمنَي لَِئْن َبَسْطَت ِإيَلَّ يََدَك لِتَ ْقتُ َليِن َما أَنَا بَِباِسط  يَِدَي ِإلَْيَك أِلَقْ تُ َلَك ِإين ِ َأَخاُف اَّللََّ َربَّ ال 
 عليه يف تفسريها إمجااًل ما نصه: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

هؤالء اليهود الذين مهوا أن يبسطُوا أيديهم إليكم، وعلى أصحابك معك وعر ِفهم مكروَه  وسلم: واتُل على
عاقبة الظلم واملكر، وسوء مغبَّة اخَلرْت ونقض العهد،  وما جزاء الناكِث وثواُب الوايف خرَب ابين آدم، هابيل 

اتِر الناقِض أمر العاصي منهما ربَّه اخل وقابيل، وما آل إليه أمر املطيع منهما ربَّه الوايف بعهده، وما إليه صار
 عهده. 

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -009

 ( 229/ 9دمشق)
 إذا جعلت )ما( مهملة ف )أنا( مبتدأ. - 000



فلتعرف بذلك اليهود وَخاِمة ِغب  َغْدرهم ونقضهم ميثاَقهم بينك وبينهم، وهمَّ مبا مهُّوا به من بسط أيديهم 
إليك وإىل أصحابك، فإن لك وهلم يف حسن ثوايب وِعَظم جزائي على الوفاء بالعهد الذي جازيت املقتوَل 

 (008)ده من ابين آدم، وعاقبُت به القاتل الناكَث عهده عزاًء مجيال. اه الوايفَ بعه
وليس  َك لَِئن َبَسْطَت ِإيَلَّ يََدَك لِتَ ْقتُ َليِن َما أَنَا بَِباِسط  يَِدَي إِلَْيَك ألقْ تُ لَ  : -رمحه هللا -وأضاف السعدي -

واخلائف هلل ال يقدم  على الذنوب،  َأَخاُف اَّللََّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي  ذلك جبنا مين وال عجزا. وإمنا ذلك ألين 
 (009خصوصا الذنوب الكبار. ويف هذا ختويف ملن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي هللا وختافه. اه  )

 َ(29نَي )َجزاُء الظَّاِلمِ  ِإين ِ أُرِيُد َأْن تَ ُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك فَ َتُكوَن ِمْن َأْصحاِب النَّاِر َوذِلك 
 (081إعراب مفردات اآلية )

)إين  أريد( مثل إين  أخاف )أن( حرف مصدري ونصب )تبوء( مضارع منصوب، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
، و )الياء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )إمثك( معطوف  (080)أنت )بإُث( جار وجمرور متعلق ب تبوء 

 على إمثي جمرور مثله.. و )الكاف( مضاف إليه.
 واملصدر املؤو ل )أن تبوء( يف حمل  نصب مفعول به عامله أريد.

)الفاء( عاطفة )تكون( مضارع ناقص منصوب معطوف على )تبوء( ، وامسه ضمري مسترت تقديره أنت )من 
وجمرور متعلق خبرب تكون )النار( مضاف إليه جمرور. )الواو( استئنافي ة )ذلك( اسم إشارة مبين  أصحاب( جار  

يف حمل  رفع مبتدأ.. و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )جزاء( خرب املبتدأ مرفوع )الظاملني( مضاف إليه 
 جمرور وعالمة اجلر  الياء.

 روائع البيان والتفسري
  ِإين ِ أُرِيُد َأْن تَ ُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاُء الظَّاِلِمنَي  

                                                           
   01/212الناشر : مؤسسة الرسالة )  -الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر  -008

/00012  ) 
 ( 228/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -009
 –: دار الرشيد مؤسسة اإلُيان  ه ( نشر0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -081

 ( 220/ 9دمشق)
 أو متعل ق حبال من الفاعل أي ترجع حامال له.- 080



أي: بإُث قتلي إىل  بِِإمثِْي َوِإمثَِْك  ترجع، وقيل: حتتمل، ) ِإين ِ أُرِيُد َأْن تَ ُبوَء  : -رمحه هللا -قال البغوي-
( عن جماهد 082إمثك، أي: إُث معاصيك اليت عملت من قبل، هذا قول أكثر املفسرين. وروى ابن أيب جنيح)

: قال: معناه إين أريد أن يكون عليك خطيئيت اليت عملتها أنا إذا قتلتين وإمثك فتبوء خبطيئيت ودمي مجيعا، وقيل
 َل يتقبل ألجلها قربانك، أو إُث حسدك. معناه أن ترجع بإُث قتلي وإُث معصيتك اليت

فإن قيل: كيف قال إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك، وإرادة القتل واملعصية ال ِتوز؟ قيل ليس ذلك حبقيقة إرادة 
ولكنه ملا علم أنه يقتله ال حمالة وط ن نفسه على االستسالم طلبا للثواب فكأنه صار مريدا لقتله جمازا، وإن َل 

حقيقة، وقيل: معناه إين أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحة، ألهنا موافقة حلكم هللا يكن مريدا 
فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك  عز وجل، فال يكون هذا إرادة للقتل، بل ملوجب القتل من اإلُث والعقاب، 

 (082) . اه َجزَاُء الظَّاِلِمنَي 
 وهذا الكالم متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرًا له لو انزجر؛ وهلذا قال: :-هللارمحه –وأضاف ابن كثري -

فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاُء الظَّاِلِمنَي  أي: تتحمل إمثي وإمثك  ِإين ِ أُرِيُد َأْن تَ ُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك 
 (082)نزجر.اه وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينته وَل ي 
( 21َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن اخْلاِسرِيَن) 

 (081إعراب مفردات اآلية )
                                                           

عبد هللا بن أيب جنيح اإلمام الثقة املفسر ، أبو يسار ، الثقفي ، املكي ، واسم أبيه يسار ، موىل األخنس بن شريق  هو - 082
شعبة ،   :حدث عنه  .وحنوهم ، وَل أجد له شيئا عن أحد من الصحابةوعطاء ، وطاوس ، حدث عن جماهد ،   .الصحايب

   .وآخرونوابن علية ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الوارث ، والثوري ، 
  .عمرو بن دينار هو مفيت أهل مكة بعد  :وغريه . إال أنه دخل يف القدر . قال ابن عيينة حيىي بن معني وثقه 
  . هو ثقة قدري :وقال يعقوب السدوسي  . مجيال فصيحا ، حسن الوجه ، َل يتزوج قط وكان

أخرة ، وكان أفسدوه ب :كان يرى االعتزال ، وقال أمحد  :كان يتهم باالعتزال والقدر . وقال ابن املديين  :البخاري وقال 
   .مسعت حيىي بن سعيد يقول : كان ابن أيب جنيح من رءوس الدعاة :وقال علي  .عمرو بن عبيد جالس 

بدعة ، وقد الصحاح . ولعله رجع عن ال أما التفسري ، فهو فيه ثقة يعلمه ، قد قفز القنطرة ، واحتج به أرباب :قال علي 
  . رأى القدر مجاعة من الثقات وأخطئوا ، نسأل هللا العفو

 (9/021نقال عن سري أعالم النبالء للذهيب بتصرف  ) -. تويف سنة إحدى وثالثني ومائة ظهر له من املرفوع حنو مائة حديث
 (22/  2والتوزيع )الناشر : دار طيبة للنشر  -انظر معاَل التنزيل للبغوي -082
 ( 2/88الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -082
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -081

 (228/ 9دمشق)
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)الفاء( استئنافي ة )طو عت( فعل ماض.. و )التاء( للتأنيث )الالم( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  
و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )قتل( مفعول به منصوب )أخي(  متعل ق ب )طو عت( ، )نفس( فاعل مرفوع

مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الياء فهو من األمساء اخلمسة و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )قتل( 
مثل طو ع، والفاعل هو و )اهلاء( ضمري مفعول به )الفاء( عاطفة )أصبح( فعل ماض ناقص، وامسه ضمري 

 ره هو )من اخلاسرين( جار  وجمرور متعل ق خبرب أصبح وعالمة اجلر  الياء.مسترت تقدي
 روائع البيان والتفسري

  َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن  
 يف بياهنا : -رمحه هللا-قال السعدي-

الشرع  يعزم نفسه وجيزمها، حىت طوعت له قتل أخيه الذي يقتضيفلم يرتدع ذلك اجلاين وَل ينزجر، وَل يزل 
 والطبع احرتامه.

  فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن .دنياهم وآخرهتم، وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل 
نه "ما أ "ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة". وهلذا ورد يف احلديث الصحيح

 (080) .اه (089)من نفس تقتل إال كان على ابن آدم األول شطر من دمها، ألنه أول من سن القتل"
 يف تفسريه فوائد جليلة من اآلية منها : -رمحه هللا-وذكر ابن عثيمني -
 وصفه باألخوة بعد وهللا تعاىل َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيهِ أن قتل النفس ال خيرج من اإلُيان، لقوله:  -0

قى أن بنيَّ أنه قتله، وإال فقد يقول قائل: إنه قبل أن يقتله ال يرتتب عليه إُث القاتل، وإن سهلته نفسه له، فتب
يَا أَي َُّها األخوة ولكن هللا تعاىل ذكر األخوة بعدما مت القتل، ويدل هلذا قول هللا تبارك وتعاىل قواًل صرحياً: 

َلى احْلُرُّ بِاحلُْرِ  َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُنْ َثى بِاألُن ْ الَِّذيَن آَمُنوا كُ  َثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه ِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت ْ
 [.008ة: ]البقر َشيٌء فَات َِباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء ِإَلْيِه بِِإْحَسان  َذِلَك خَتِْفيٌف ِمْن َربِ ُكْم َوَرمْحٌَة 

َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي  وقتال املؤمن ال يوجب الكفر وال خيرج من اإلُيان وتبقى األخوة لقوله تعاىل: 
نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي َحىتَّ تَِفيَء إِ  ىَل أَْمِر اَّللَِّ فَِإْن فَاَءْت اقْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ  َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم  9اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي ) فََأْصِلُحوا بَ ي ْ  ( ِإمنَّ

                                                           
تقتل  وصحة متنه" ليس من نفس الرتغيب يف البداءة باخلري ليسنت بهباب -92انظر صحيح الرتهيب والرتغيب برقم/- 089

 ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل "
 ( 228/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -080



[، وهبذا التقرير نعرف أن الكفر يف الكتاب والسنة قد يراد به الكفر األصغر، ودليل ذلك 01   9]احلجرات: 
 ([. 012( ])088«)تاله كفرسباب املسلم فسوق وق»قول النيب صل ى هللا عليه وسل م: 

أن القتال َل خيرج الطائفتني املقتتلتني من أخوة اإلُيان، وهذا دليل على أن القاتل ال يكفر، وبه يعرف الرد -2
على قول بعض الناس: إن كل كفر أطلقه هللا فاألصل فيه الكفر املخرج عن امللة إال بدليل، واحلقيقة أن األمر 

 (089 فهو كفر دون كفر إال بدليل يدل على أنه كفر أكرب. اه )بالعكس، أن كل كفر أطلقه هللا
 ََأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل هَذا  ا َويْ َلَتايَ  فَ بَ َعَث اَّللَُّ ُغرابًا يَ ْبَحُث يف اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه َكْيَف يُوارِي َسْوأََة َأِخيِه قال

 (20اْلُغراِب فَُأوارَِي َسْوأََة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي )
 (091إعراب مفردات اآلية )

)الفاء( عاطفة )بعث( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )غرابا( مفعول به منصوب )يبحث( مضارع 
ره هو )يف األرض( جار  وجمرور متعل ق ب )يبحث( ، )الالم( الم التعليل مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقدي

و )اهلاء(  (090))يري( مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي الغراب 
ضمري مفعول به )كيف( اسم استفهام مبين يف حمل  نصب حال عامله يواري )يواري( مضارع مرفوع وعالمة 
الرفع الضم ة املقد رة على الياء، والفاعل هو وهو صاحب احلال )سوءة( مفعول به منصوب )أخيه( مضاف 

 إليه وكذلك الضمري.
 م متعل ق ب )يبحث( .املصدر املؤو ل )أن يريه( يف حمل  جر  بالال

)قال( مثل بعث والفاعل هو )يا( أداة نداء وحتس ر )ويلتا( منادى متحس ر به مضاف منصوب وعالمة النصب 
الفتحة املقد رة على التاء منع من ظهورها اشتغال احملل  باحلركة املناسبة، )األلف( املنقلبة عن الياء ضمري مضاف 

)عجزت( فعل ماض مبين على السكون. و )التاء( ضمري فاعل )أن( حرف  إليه )اهلمزة( لالستفهام التعج يب  
 مصدري  ونصب )أكون( مضارع ناقص منصوب، وامسه ضمري مسترت تقديره أنا )مثل( خرب أكون منصوب

.  )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبين يف حمل  جر  مضاف إليه )الغراب( بدل من ذا تبعه يف اجلر 
 )أن أكون( يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف تقديره عن أن أكون.. متعل ق ب )عجزت( .واملصدر املؤو ل 

                                                           
بَاِب  -(1182 البخاري )برقم/ -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن مسعودأخرجاه يف الصحيحني  - 088 بَاب َما يُ ن َْهى ِمْن السِ 

 باب بيان قول النيب صلى هللا عليه وسلم سباب املسلم فسوق وقتاله كفر -(90 َواللَّْعِن، وملم )برقم/
 املصدر موقع ابن عثيمني-البن عثيمني-اجلزء األول-تفسري سورة املائدة- 089
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -091

 (229/  9دمشق)
 جيوز أن يكون الضمري عائدا على هللا فيتعلق اجلار بفعل بعث. - 090



، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )سوءة  (092))الفاء( عاطفة )أواري( مضارع منصوب معطوف على أكون 
ح من بأخي( مثل سوءة أخيه، وعالمة جر  أخي الكسرة املقد رة على ما قبل الياء )الفاء( استئنافي ة )أص

 . (092)النادمني( مثل أصبح من اخلاسرين 
 روائع البيان والتفسري

  َْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا فَ بَ َعَث اَّللَُّ ُغرَابًا يَ ْبَحُث يف اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه َكْيَف يُ َوارِي َسْوأََة َأِخيِه قَاَل يَا َويْ َلَتا َأَعَجْزُت أ
 اْلُغرَاِب فَُأَوارَِي َسْوأََة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي 

 فلما قتل أخاه َل يدر كيف يصنع به؛ ألنه أول ميت مات من بين آدميف بياهنا :  -رمحه هللا-قال السعدي-
  فَ بَ َعَث اَّللَُّ ُغرَابًا يَ ْبَحُث يف األْرِض  .أي: يثريها ليدفن غرابا آخر ميتا  ِلرُيِيَُه  بذلك   َكْيَف يُ َوارِي

وهكذا عاقبة املعاصي الندامة  لنَّاِدِمنَي فََأْصَبَح ِمَن ا أي: بدنه، ألن بدن امليت يكون عورة  َسْوأََة َأِخيِه 
 (092واخلسارة.اه  )

فلما  ه فَ بَ َعَث اَّللَُّ ُغرَابًا يَ ْبَحُث يف األْرِض ِلرُيِيَُه َكْيَف يُ َوارِي َسْوأََة َأِخي وزاد البغوي بياناً فقال ما نصه: -
ان كرأى قابيل ذلك قال يا ويلتا كلمة حتسر فقيل ملا رأى الدفن من الغراب أنه أكرب علما منه وأن ما فعله  

أي: جيفته، وقيل:  قَاَل يَا َويْ َلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغرَاِب فَُأَوارَِي َسْوأََة َأِخي  جهال فندم وحتسر 
على محله على عاتقه ال على قتله، وقيل: على فراق  فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي  ثيابه، عورته ألنه قد سلب 

أخيه، وقيل: ندم لقلة النفع بقتله فإنه أسخط والديه، وما انتفع بقتله شيئا وَل يكن ندمه على القتل وركوب 
 (091) الذنب.اه 

 ا قَ َتَل النَّاَس  أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفسًا بَِغرْيِ نَ ْفس  َأْو َفساد  يف ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَتْبنا َعلى َبيِن ِإْسرائِيَل اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ
يعاً َوَلَقْد جاَءتْ ُهْم ُرُسُلنا بِاْلبَ يِ ناِت ُُثَّ ِإنَّ َكِثري  ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعاً َوَمْن َأْحياها َفَكَأمنَّ ُهْم بَ ْعَد ذِلَك يف اأْلَ اً مجَِ ْرِض  ِمن ْ

 (22َلُمْسرُِفوَن )
 (099إعراب مفردات اآلية )
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)من أجل( جار  وجمرور متعل ق ب )كتبنا( ، )ذلك( اسم إشارة مبين يف حمل  جر  مضاف إليه، و )الالم للبعد 
و )الكاف( للخطاب )كتبنا( فعل ماض مبين على السكون. و )نا( ضمري فاعل )على بين( جار  وجمرور 

وعالمة اجلر  الياء فهو ملحق جبمع املذك ر الساَل )إسرائيل( مضاف إليه جمرور وعالمة متعل ق ب )كتبنا( ، 
اجلر  الفتحة فهو ِمنوع من الصرف )أن ( حرف مشب ه بالفعل و )اهلاء( ضمري الشأن مبين يف حمل  نصب اسم 

ديره هو )نفسا( تق أن  )من( اسم شرط جازم مبين يف حمل  رفع مبتدأ )قتل( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت
مفعول به منصوب )بغري( جار  وجمرور متعل ق ب )قتل( ، )نفس( مضاف إليه جمرور )أو( حرف عطف )فساد( 

 معطوف على نفس جمرور أي غري فساد )يف األرض( جار  وجمرور متعل ق بنعت لفساد.
 واملصدر املؤو ل )أن ه من قتل ... ( يف حمل  نصب مفعول به ل )كتبنا( .

ا( كاف ة ومكفوفة ال عمل هلا )قتل( فعل ماض، والفاعل هو )الناس( مفعول  )الفاء( رابطة جلواب الشرط )كأمن 
به منصوب )مجيعا( حال منصوبة من الناس )الواو( عاطفة )من أحياها ... مجيعا( مثل نظريهتا املتقد مة )الواو( 

( ق )جاء( فعل ماض و )التاء( تاء التأنيث )رسلاستئنافي ة )الالم( الم القسم لقسم مقد ر )قد( حرف حتقي
( ، )ُث ( حرف عطف 090فاعل مرفوع و )نا( ضمري مضاف إليه )بالبي نات( جار  وجمرور متعل ق ب )جاء( )

)إن ( حرف مشب ه بالفعل )كثريا( اسم إن  منصوب )من( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق بنعت 
منصوب متعل ق ب )مسرفون( ، )ذلك( مثل األول )يف األرض( جار  وجمرور  ل )كثريا( ، )بعد( ظرف زمان

 ، )مسرفون( خرب إن  مرفوع وعالمة الرفع الواو.« 098»متعل ق ب )مسرفون( )الالم( هي املزحلقة تفيد التوكيد 
 روائع البيان والتفسري

  َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا بَِغرْيِ نَ ْفس  أَْو َفَساد  يف اأْلَْرِض َا قَ َتَل النَّاَس فَ ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ َكَأمنَّ
يًعا  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ  مجَِ

الذي ذكرناه يف قصة ابين آدم، وقتل أحدمها  ِمْن َأْجِل َذِلَك ىل يقول تعا :-رمحه هللا -قال السعدي-
َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل   أخاه، وسنه القتل ملن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة يف الدنيا واآلخرة.  َكَتب ْ

( أهل الكتب السماوية أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا بَِغرْيِ نَ ْفس  أَْو َفَساد  يف األْرِض  أي: بغري حق  َا قَ َتَل َفَكَأمنَّ
يًعا  ؛ ألنه ليس معه داع يدعوه إىل التبيني، وأنه ال يقدم على القتل إال حبق، فلما ِترأ على قتل  النَّاَس مجَِ

تدعوه إليه  ده بني هذا املقتول وبني غريه، وإمنا ذلك حبسب ماالنفس اليت َل تستحق القتل علم أنه ال فرق عن
 نفسه األمارة بالسوء. فتجرؤه على قتله، كأنه قتل الناس مجيعا.
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وكذلك من أحيا نفسا أي: استبقى أحدا، فلم يقتله مع دعاء نفسه له إىل قتله، فمنعه خوف هللا تعاىل من 
 معه من اخلوف ُينعه من قتل من ال يستحق القتل.قتله، فهذا كأنه أحيا الناس مجيعا، ألن ما 

 ودلت اآلية على أن القتل جيوز بأحد أمرين:
 إما أن يقتل نفسا بغري حق متعمدا يف ذلك، فإنه حيل قتله، إن كان مكلفا مكافئا، ليس بوالد للمقتول.

بني، لكفار املرتدين واحملار وإما أن يكون مفسدا يف األرض، بإفساده ألديان الناس أو أبداهنم أو أمواهلم، كا
 (099) والدعاة إىل البدع الذين ال ينكف شرهم إال بالقتل.اه 

يًعايف تفسري قوله تعايل: –رمحه هللا  -وزاد ابن عثيمني- َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ فقال: كأمنا قتل الناس مجيعاً  َفَكَأمنَّ
هنا للتشبيه، فما وجه الشبه؟ ... قيل: إن هذا يف املستحل لقتل النفس « كأن»وهو َل يقتل إال واحداً، و 

بغري نفس أو فساد يف األرض، واملستحل لقتل نفس حمرمة كأمنا قتل مجيع الناس؛ ألن املراد: اجلنس، كما قلنا 
جلميع الرسل، فهذا الذي قتل فالنًا الستحالله قتله وهو معصوم يكون   يف الذي يكذب رسواًل هو مكذب

كالذي قتل الناس مجيعاً؛ إذ إنه استحل قتل جنس النفس املعصومة، فيكون كقاتل الناس مجيعًا ، وقيل إن 
 تاملعىن: من قتل نفسًا ِمن يكون يف قتله فتنة، كقتل السلطان وما أشبه ذلك؛ ألنه إذا قتل السلطان صار 

 الفتنة، وصار الناس يقتل بعضهم بعضاً، فيكون بقتله هذه النفس كأمنا قتل الناس مجيعاً.
وقيل املعىن: كأمنا قتل الناس مجيعاً؛ ألنه إذا قتل نفساً قتل هبا، ولو قتل عشرة قتل هبم، ولو قتل الناس مجيعاً 

ىن: أن عقوبة ل بعضهم. ... فيكون املعقتل هبم، مبعىن: أنه لن خيرج عن القتل ولو قتل الناس مجيعًا أو قت
أَنَُّه َمْن القاتل بالقصاص ال فرق فيها، بني أن يقتل واحداً أو يقتل مجيع الناس. ... وقيل: إن معىن قوله: 

يًعا َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ ؛ ألن من يقتل مؤمناً هذا يف عقوبة اآلخرة قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفس  َأْو َفَساد  يف اأَلْرِض َفَكَأمنَّ
متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها، وال أعظم من هذا اجلزاء لو قتل نفسني، فكذلك لو قتل الناس مجيعاً، 

ُ َعَلْيِه َوَلَعَنهُ َوَأَعدَّ َلهُ َعَذابًا َعِظيًما{فكذلك هذا أعظم جزاء، أنه يف جهنم خالداً فيها  ]النساء:  َوَغِضَب اَّللَّ
عىن األول أظهر املعاين، أن من قتل نفسًا عمدًا بغري نفس أو فساد  يف األرض فإمنا يقتلها [، لكن امل92

 (211مستحالً للقتل، ُث إذا استحل القتل بنفس واحدة حمرتمة فكأمنا استحله يف مجيع الناس. اه )
 ُْهْم بَ ع   ْسرُِفوَن َد َذِلَك يف اأْلَْرِض َلمُ َوَلَقْد َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَ يِ َناِت ُُثَّ ِإنَّ َكِثريًا ِمن ْ
أي: باحلجج والرباهني  َوَلَقْد َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَ يِ َناِت  وقوله:  يف بياهنا: -رمحه هللا–قال ابن كثري -

ُهْم بَ ْعَد َذِلَك يف األْرِض َلُمْسرُِفوَن  والدالئل الواضحة  وهذا تقريع هلم وتوبيخ على ارتكاهبم  ُُثَّ ِإنَّ َكِثريًا ِمن ْ
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ُنقاع ِمن حول املدينة من اليهود، الذين   احملارم بعد علمهم هبا، كما كانت بنو قُ َرْيظَة والنَّضري وغريهم من بين قَ ي ْ
كانوا يقاتلون مع األوس واخلزرج إذا وقعت بينهم احلروب يف اجلاهلية، ُث إذا وضعت احلروب أوزارها فدوا من 

َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم ال  وودوا من قتلوه، وقد أنكر هللا عليهم ذلك يف سورة البقرة، حيث يقول:  أسروه،
َسُكْم  َهُؤالِء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ فُ مْ َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوال خُتْرُِجوَن أَنْ ُفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم ُُثَّ أَقْ َرْرمُتْ َوأَنْ ُتْم َتْشَهُدوَن ُُثَّ أَنْ تُ 
َفاُدوُهْم َوُهَو حُمَرٌَّم َعَلْيُكْم ت ُ  َوخُتْرُِجوَن َفرِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإلُثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإْن يَْأتُوُكْم أَُساَرى

نْ َيا زَاُء َمْن يَ ْفَعُل ذَ ِإْخرَاُجُهْم أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعض  َفَما جَ  ِلَك ِمْنُكْم ِإال ِخْزٌي يف احْلََياِة الدُّ
ُ بَِغاِفل  َعمَّا تَ ْعَمُلوَن   (210)[.اه 81،  82]البقرة:  َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِ  اْلَعَذاِب َوَما اَّللَّ

 َ ا َجزاءُ الَِّذيَن حُيارِبُوَن اَّللَّ ُبوا أَْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفساداً أَْن يُ َقت َُّلوا أَْو ُيَصلَّ ِإمنَّ
نْيا َوهَلُْم يف اآْلِخرَِة َعذاٌب َعِظيٌم ) َفْوا ِمَن اأْلَْرِض ذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ  (22ِمْن ِخالف  أَْو يُ ن ْ

 (212اآلية ) إعراب مفردات
ا( كاف ة ومكفوفة ال عمل هلا )جزاء( مبتدأ مرفوع )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  جر  مضاف إليه  )إمن 

رسول( معطوف ) )حياربون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة
او( عاطفة )يسعون( مثل حياربون )يف األرض( على لفظ اجلاللة منصوب و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الو 

، )أن( حرف مصدري   (212)جار  وجمرور متعل ق ب )يسعون( ، )فسادا( حال بتأويل مشتق  أي مفسدين 
ونصب )يقت لوا( مضارع مبين  للمجهول منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو نائب فاعل )أو( حرف 
عطف )يصل بوا( مثل يقت لوا )أو( حرف عطف )تقط ع( مضارع منصوب معطوف على )يقت لوا( وهو مبين  

واو( رة على الياء و )هم( ضمري مضاف إليه )الللمجهول )أيدي( نائب فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد  
عاطفة )أرجلهم( معطوف على أيديهم مرفوع ومضاف إليه )من خالف( جار  وجمرور متعل ق حبال من األيدي 
واألرجل أي خمتلفة )أو( حرف عطف )ينفوا( مثل يقت لوا )من األرض( جار  وجمرور متعل ق ب )ينفوا( ، )ذلك( 

ل  رفع مبتدأ و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )الالم( حرف جر  و )هم( ضمري يف اسم إشارة مبين يف حم
،  (212))خزي( خرب املبتدأ ذلك مرفوع  -نعت تقد م على املنعوت -حمل جر  متعل ق مبحذوف حال من خزي

                                                           
 (92/  2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -210
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -212

 ( 222/ 9دمشق)
جيوز أن يكون مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر ألنه اسم مصدر.. وجيوز أن يكون مفعوال ألجله أي يسعون ألجل  - 212

 الفساد
 واجملرور )هلم( خربا مقد ما، و )خزي( مبتدأ مؤخ را، واجلملة خرب السم اإلشارة ذلك.جيوز أن يكون اجلار   - 212



اطفة )هلم( مثل ع )يف الدنيا( جار  وجمرور متعل ق بنعت خلزي، وعالمة اجلر  الكسرة املقد رة على األلف )الواو(
ت نع -، )يف اآلخرة( جار  وجمرور متعل ق حبال ثانية من عذاب (211)األول متعل ق مبحذوف حال من عذاب 

)عذاب( معطوف على خزي بالواو مرفوع مثله )عظيم( نعت لعذاب مرفوع. واملصدر  -تقد م على املنعوت
 املؤو ل )أن يقت لوا( يف حمل  رفع خرب املبتدأ جزاء.

 البيان والتفسري روائع
يف   -محه هللار –سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعيجاء يف 

 ما خمتصره:  –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 
سول ر قال فيه" فبعث  -يعين حديث العرنيني–( عن أنس بن مالك هبذا احلديث 228ص- 2)أبو داود ج

َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف طلبهم قافلة فأيت هبم فأنزل هللا يف ذلك   ِإمنَّ
 (219"اآلية.اه ) َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا

 ََّوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا أَْن يُ َقت َُّلوا أَْو ُيَصل َ َا َجزَاءُ الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللَّ وا أَْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم بُ ِإمنَّ
نْ َيا َوهلَُ  َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ  ِظيٌم ْم يف اآْلَِخرَِة َعَذاٌب عَ ِمْن ِخاَلف  أَْو يُ ن ْ

أفسدوا احملاربون هلل ولرسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة، و  يف بياهنا إمجااًل ما نصه:-رمحه هللا-قال السعدي-
 يف األرض بالكفر والقتل، وأخذ األموال، وإخافة السبل.

صبوهنم يعرضون للناس يف القرى والبوادي، فيغواملشهور أن هذه اآلية الكرُية يف أحكام قطاع الطريق، الذين 
 أمواهلم، ويقتلوهنم، وخييفوهنم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق اليت هم هبا، فتنقطع بذلك.

 أن يفعل هبم واحد من هذه األمور. -عند إقامة احلد عليهم-فأخرب هللا أن جزاءهم ونكاهلم 
ن اطع طريق يفعل به اإلمام أو نائبه ما رآه املصلحة مواختلف املفسرون: هل ذلك على التخيري، وأن كل ق

هذه األمور املذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون حبسب جرائمهم، فكل جرُية هلا قسط يقابلها،  
كما تدل عليه اآلية حبكمتها وموافقتها حلكمة هللا تعاىل. وأهنم إن قتلوا وأخذوا ماال حتتم قتُلهم وصلبهم، 

 شتهروا وخيتزوا ويرتدع غريهم.حىت ي
                                                           

 أو متعل ق مبحذوف خرب مقدم و )عذاب( مبتدأ مؤخ ر، واحلملة يف حمل  رفع معطوفة على مجلة هلم خزي السابقة. - 211
-ل )ص الصحيح املسند من أسباب النزو يف -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعي - 219
( احلديث رجاله رجال الصحيح وأصله يف صحيح البخاري من حديث قتادة بلغنا أن هذه اآلية نزلت فيهم. وحديث 82

 وفيه تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث. 218ص 9وابن جرير ج 92ص 0أيب قالبة أخرجه النسائي ج
 بة كما يف تفسري ابن كثري رمحه هللا.وهذا احلديث مروي عن مجاعة من الصحا 

 



وإن قتلوا وَل يأخذوا ماال حتتم قتلهم فقط. وإن أخذوا ماال وَل يقتلوا حتتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خالف، اليد اليمىن والرجل اليسرى. وإن أخافوا الناس وَل يقتلوا، وال أخذوا ماال نفوا من األرض، فال يرتكون 

عض تهم. وهذا قول ابن عباس رضي هللا عنه وكثري من األئمة، على اختالف يف بيأوون يف بلد حىت تظهر توب
 التفاصيل.

  َذِلَك  النكال  نْ َيا فدل هذا أن  َوهَلُْم يف اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم أي: فضيحة وعار  هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ
 رة، وأن فاعله حمارب هلل ولرسوله.قطع الطريق من أعظم الذنوب، موجب لفضيحة الدنيا وعذاب اآلخ

وإذا كان هذا شأن عظم هذه اجلرُية، علم أن تطهري األرض من املفسدين، وتأمني السبل والطرق، عن القتل، 
وأخذ األموال، وإخافة الناس، من أعظم احلسنات وأجل الطاعات، وأنه إصالح يف األرض، كما أن ضده 

 (210) إفساد يف األرض.اه 
 َّ(22الَِّذيَن تابُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم )ِإال 

 (218إعراب مفردات اآلية )
( أداة استثناء )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  نصب على االستثناء )تابوا( فعل ماض وفاعله )من قبل(  )إال 

، )أن( حرف مصدري ونصب )تقدروا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف جار وجمرور متعل ق ب )تابوا( 
 النون.. والواو فاعل )على( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )تقدروا( .

 واملصدر املؤو ل )أن تقدروا( يف حمل  جر  بإضافة قبل إليه.
)اعلموا( فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو فاعل )أن ( حرف مشب ه  - (219)أو زائدة  -)الفاء( تعليلي ة

 بالفعل للتوكيد )هللا( لفظ اجلاللة اسم أن  منصوب )غفور( خرب مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.
 واملصدر املؤو ل )أن  هللا غفور..( سد  مسد  مفعويل اعلموا.

 روائع البيان والتفسري
  َابُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم ِإالَّ الَِّذيَن ت  
: إال فمن ذهب إىل أن اآلية نزلت يف الكفار، قال معناه يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا-قال البغوي-

من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فال سبيل عليهم بشيء من احلدود وال تبعة عليهم فيما الذين تابوا 
                                                           

 ( 229/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -210
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -218

 ( 9/228دمشق)
( مبعىن لكن، واملوصول مبتدأ خربه مجلة اعلموا، وزيدت الفاء باخلرب  - 219 أجاز العكربي أن يكون االستثناء منقطعا و )إال 

 ملشاهبة املوصول للشرط.



أصابوا يف حال الكفر من دم أو مال، وأما املسلمون احملاربون فمن تاب منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن 
ان قد قتل عباد فإن كيظفر به اإلمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا هلل، وال يسقط ما كان من حقوق ال

فا يف قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه حتتم القتل، ويبقى عليه القصاص لويل القتيل فإن شاء ع
عنه وإن شاء استوفاه، وإن كان قد أخذ املال يسقط عنه القطع وإن كان قد مجع بينهما يسقط عنه حتتم 

 فعي رضي هللا عنه.القتل والصلب، وجيب ضمان املال وهو قول الشا
وقال بعضهم: إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه ال يكون ألحد عليه تبعة يف دم وال مال إال أن يوجد معه مال 

 بعينه فريده إىل صاحبه.
وروي عن علي رضي هللا عنه يف حارثة بن يزيد كان خرج حماربا فسفك الدماء وأخذ املال، ُث جاء تائبا قبل 

عل علي رضي هللا عنه عليه تبعة يف دم وال مال، إال أن يوجد معه مال فريد إىل صاحبه أن يقدر عليه فلم جي
 (201) أما من تاب بعد القدرة عليه فال يسقط عنه شيء منها.اه 

 ْ(21ْفِلُحوَن )ت ُ  يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوابْ تَ ُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوجاِهُدوا يف َسِبيِلِه َلَعلَُّكم 
 (200إعراب مفردات اآلية )

)يا( أداة نداء )أي ( منادى نكرة مقصودة مبين على الضم  يف حمل  نصب و )ها( حرف تنبيه )الذين( اسم 
موصول مبين يف حمل  نصب بدل من أي  أو نعت له )آمنوا( فعل ماض وفاعله )ات قوا( فعل أمر مبين على 

( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )ابتغوا( مثل ات قوا )إىل( حرف حذف النون.. والواو فاعل )هللا
، )الوسيلة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة  (202)جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )ابتغوا( 

)جاهدوا( مثل ات قوا )يف سبيل( جار  وجمرور متعل ق ب )جاهدوا( ، و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )لعل ( حرف 
 مشب ه بالفعل و )كم( ضمري يف حمل  نصب اسم لعل  )تفلحون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
  ََوابْ تَ ُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا يف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلحُ يَا أَي ُّه َ  وَن ا الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ
ما خمتصره: اعلم أن مجهور العلماء على أن املراد بالوسيلة هنا هو القربة إىل هللا  -رمحه هللا-قال الشنقيطي-

بإخالص يف ذلك  -صلى هللا عليه وسلم  -واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به حممد تعاىل، بامتثال أوامره، 
 هلل تعاىل ؛ ألن هذا وحده هو الطريق املوصلة إىل رضى هللا تعاىل، ونيل ما عنده من خري الدنيا واآلخرة.

                                                           
 ( 11/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معاَل التنزيل للبغوي -201
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209عبد الرحيم صايف )املتوَّف :  انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن-200

 ( 229/ 9دمشق)
 جيوز أن يتعل ق بالوسيلة ألهنا مبعىن التوس ل به. - 202



وأصل الوسيلة: الطريق اليت تقرب إىل الشيء، وتوصل إليه وهي العمل الصاحل بإمجاع العلماء ؛ ألنه ال وسيلة 
وسيلة كثرية وعلى هذا فاآليات املبينة للمراد من ال -صلى هللا عليه وسلم  -إىل هللا تعاىل إال باتباع رسوله 

قل إن كنتم [ ، وكقوله: 19 \ 0]عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم جدا كقوله تعاىل: 
[ ، إىل غري ذلك من 22 \ 12] قل أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول[ ، وقوله: 20 \] حتبون هللا فاتبعوين

 (202)اآليات.اه 
وأضاف ابن كثري ما خمتصره وبتصرف يسري: والوسيلة: هي اليت يتوصل هبا إىل حتصيل املقصود، والوسيلة -

علم على أعلى منزلة يف اجلنة، وهي منزلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وداره يف اجلنة، وهي أقرب أيًضا: 
أمكنة اجلنة إىل العرش، وقد ثبت يف صحيح البخاري، عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا صلى هللا 

ة صالة القائمة، آت حممًدا الوسيلعليه وسلم: "من قال حني يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وال
 (.202والفضيلة، وابعثه مقاًما حممودا الذي وعدته، إال َحلَّْت له الشفاعة يوم القيامة")

حديث آخر يف صحيح مسلم: عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 
، فإنه من صلى َعلي  صالة صلى هللا عليه هبا"إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، ُث صلُّوا عَ  عشرًا، ُث  لي 

 (201سلوا هللا يل الوسيلة، فإهنا منزلة")
 :-رمحه هللا -ُث قال

ملا أمرهم برتك احملارم وفعل الطاعات، أمرهم بقتال األعداء من َوَجاِهُدوا يف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن  وقوله: 
اخلارجني عن الطريق املستقيم، التاركني للدين القومي، ورغبهم يف ذلك بالذي أعده الكفار واملشركني 

للمجاهدين يف سبيله يوم القيامة، من الفالح والسعادة العظيمة اخلالدة املستمرة اليت ال تَِبيد وال حَتُول وال 
م ال ييأس، وحييا  من سكنها يَ ن ْعَ تزول يف الغرف العالية الرفيعة اآلمنة، احلسنة مناظرها، الطيبة مساكنها، اليت

 (209ال ُيوت، ال تبلى ثيابه، وال يفىن شبابه.اه )
يعًا َوِمثْ َلُه َمَعُه لِيَ ْفَتُدوا بِِه ِمْن َعذاِب يَ ْوِم ا ُهْم لْ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ هَلُْم ما يف اأْلَْرِض مجَِ ِقياَمِة ما تُ ُقبِ َل ِمن ْ

 (29لِيٌم )َوهَلُْم َعذاٌب أَ 
                                                           

لبنان)  –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 202
0/212  ) 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا { -2211أخرجه البخاري برقم/ - 202  بَاب قَ ْولِِه} َعَسى أَْن يَ ب ْ
َعُه ُُثَّ ُيَصلِ ي َعَلى النَّيِبِ  َصلَّى اَّللَُّ  -100أخرجه ملم برقم/  - 201  َعَلْيِه َوَسلََّم بَاب اْسِتْحَباِب اْلَقْوِل ِمْثِل قَ ْوِل اْلُمَؤذِ ِن ِلَمْن مسَِ
.. 

 (012/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -209



 (200إعراب مفردات اآلية )
)إن ( حرف مشب ه بالفعل )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  نصب اسم إن  )كفروا( فعل ماض مبين على 
الضم .. والواو فاعل )لو( حرف شرط غري جازم )أن ( مثل إن  )الالم( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  

موصول مبين يف حمل  نصب اسم أن  مؤخ ر )يف األرض( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب مقد م )ما( اسم 
 متعل ق مبحذوف صلة ما )مجيعا( حال منصوبة من ما.

واملصدر املؤو ل )أن  هلم ما يف األرض..( يف حمل  رفع فاعل لفعل حمذوف تقديره ثبت أي: لو ثبت كون الذي 
 يف األرض هلم.

و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )مع( ظرف مكان (208)ل ما منصوب )الواو( عاطفة )مثل( معطوف على املوصو 
منصوب متعل ق مبحذوف حال و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الالم( الم التعليل )يفتدوا( مضارع منصوب بأن 

 مضمرة بعد الالم وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل )به( مثل هلم متعل ق ب )يفتدوا( .
دوا( يف حمل  جر  بالالم متعل ق مبا تعل ق به )هلم( أي خبرب أن . )من عذاب( جار  وجمرور واملصدر املؤو ل )أن يفت

متعل ق ب )يفتدوا( ، )يوم( مضاف إليه جمرور )القيامة( مضاف إليه جمرور )ما( نافية )تقب ل( ماض مبين 
او( عاطفة )هلم( ، )الو للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )منهم( مثل هلم متعل ق ب )تقب ل( 

 مثل األول متعل ق خبرب مقد م )عذاب( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )أليم( نعت مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

  ِيًعا َوِمثْ َلُه َمَعُه لِيَ ْفَتُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب يَ ْوم ُهْم ا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ هَلُْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ ْلِقَياَمِة َما تُ ُقبِ َل ِمن ْ
 َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم 

باهلل يوم القيامة  شناعة حال الكافرين خيرب تعاىل عن :-يف تفسريها إمجاالً ما نصه  -رمحه هللا -قال السعدي-
ومآهلم الفظيع، وأهنم لو افتدوا من عذاب هللا مبلء األرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم، وال أفاد، ألن حمل 

 (209) االفتداء قد فات.اه 
انوا بني ك  ما خمتصره: وإمنا هذا إعالٌم من هللا جل ثناؤه لليهود الذين –رمحه هللا –أبو جعفر الطربي  وزاد-

م وغريهم من سائر املشركني به، سواٌء عنده فيما هلم من  ظهرايَنْ ُمهاَجِر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أهنَّ
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 (220/ 9دمشق)

أبا  ا يف )لو( من معىن الفعل بتقدير لو ثبت.. ولكنأجاز الزخمشري أن يكون منصوبا على أنه مفعول معه عامله مب - 208
 حي ان رفض هذا التخريج لعدم استقامة املعىن ولوجود ضعف يف التعبري

 ( 221/  0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -209



، اغرتارًا باهلل عز َلْن مَتَسََّنا النَّاُر ِإال أَيَّاًما َمْعُدوَدًة  العذاب األليم والعقاب العظيم. وذلك أهنم كانوا يقولون:
عليه. فكذهبم تعاىل ذكره هبذه اآلية وباليت بعدها، وَحَسم طمعهم، فقال هلم وجلميع الكفرة به وجل وكذبًا 

إن الذين كفروا لو أن  هلم ما يف األرض مجيًعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تُ ُقب ل وبرسوله:
، يقول هلم جل ني منها وهلم عذاب مقيممنهم وهلم عذاٌب أليم. يُريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارج

ثناؤه: فال تطمعوا أيُّها الكفرة يف قَ ُبول الفدية منكم، وال يف خروجكم من النار بوَسائل آبائكم عندي بعد 
 (221دخولكموها، إن أنتم ُمت م على كفركم الذي أنتم عليه، ولكن توبوا إىل هللا توبًة َنُصوًحا.اه )

 َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ما نصه:  َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ يف تفسريه لقوله تعايل -هللا  رمحه –وأضاف ابن عثيمني -
هنا مبعىن مؤَل، ففي هذه اآلية يذكر هللا عز  وجل أن الكفار لن ينجوا من عذاب هللا فمهما بذلوا من الفداء، 

ْلَناُهْم بارك وتعاىل: فإهنم لن ينجوا منه، وأن عذابه أليم، أي: مؤَل، واقرأ قول هللا ت ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذابَ   (220اه )[، تعرف كيف كان هذا اإليالم.19]النساء:  ُجُلوًدا َغي ْ

( 20يُرِيُدوَن َأْن خَيُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوما ُهْم خبارِِجنَي ِمْنها َوهَلُْم َعذاٌب ُمِقيٌم) 
 (222مفردات اآلية )إعراب 

)يريدون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )أن( حرف مصدري  ونصب )خيرجوا( مضارع منصوب وعالمة النصب 
 حذف النون.. والواو فاعل )من النار( جار  وجمرور متعل ق ب )خيرجوا( .

 واملصدر املؤو ل )أن خيرجوا( يف حمل  نصب مفعول به عامله يريدون.
)الواو( حالي ة )ما( نافية عاملة عمل ليس )هم( ضمري منفصل يف حمل  رفع اسم ما )الباء( حرف جر  زائد 
)خارجني( جمرور لفظا منصوب حمال  خرب ما، وعالمة اجلر  الياء )من( حرف جر  )ها( ضمري يف حمل  جر  متعل ق 

 (222)خبارجني )الواو( عاطفة )هلم عذاب مقيم( مر  إعراب نظريها 
 روائع البيان والتفسري

  َها َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم  يُرِيُدوَن َأْن خَيُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم خِبَارِِجنَي ِمن ْ
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عىن اإلرادة هنا: حيتمل أن يكون معناها احملبة ألن اإلرادة تأيت مب :-رمحه هللا -قال ابن عثيمني بياناً فقال - 
ُ يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكمْ احملبة، كما قال هللا تبارك وتعاىل:  [، ومعلوم أن هذه اإلرادة مبعىن 20]النساء:  َواَّللَّ

حيتمل أن املعىن: حيبون  يُرِيُدونَ  احملبة؛ إذ لو كانت اإلرادة إرادة كونية لتاب هللا على مجيع الناس، فمعىن
أن خيرجوا من النار، ولكن أَنَّ هلم ذلك، وحيتمل أن املعىن أهنم خيدعون مبعىن: أن النار ترفعهم حىت يكونوا 

 ُرُجواُكلََّما أَرَاُدوا َأْن خيَْ قريبني من أبواهبا، ويريدون اخلروج ولكن يردون إىل أسفلها   والعياذ باهلل   كقوله تعاىل: 
َها أُِعيُدوا ِفيَها [، واملعنيان صحيحان هم حيبون ذلك ويفعل هبم ما يكون طمعًا يف 21]السجدة:  ِمن ْ

 (222اه )خروجهم ُث يعادون.
، يريد يريدون أن خيرجوا من الناريعين جل ثناؤه بقوله: وأضاف أبو جعفر الطربي يف بياهنا ما خمتصره:-

 هلم عذاب مقيمالقيامة، أن خيرجوا من النار بعد دخوهلا، وما هم خبارجني منهاهؤالء الذين كفروا برهب م يوم 
 (221).اه يقول: هلم عذاٌب دائم ثابت ال يزول عنهم وال ينتقل أبًدا

( َعزِيٌز َحِكيٌم ُ  ( 28َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهما َجزاًء مبا َكَسبا َنكااًل ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ
 (229إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافي ة )السارق( مبتدأ مرفوع )الواو( عاطفة )السارقة( معطوف على السارق مرفوع مثله )الفاء(  
، )اقطعوا( فعل أمر مبين على حذف النون.. الواو فاعل )أيدي( مفعول به منصوب و  (220)زائدة يف اخلرب 

 (229)ف جر  )ما( حرف مصدري  ، )الباء( حر  (228))مها( ضمري مضاف إليه )جزاء( مفعول ألجله منصوب
 )كسبا( فعل ماض.. و )األلف( ضمري فاعل.
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 ( 222/ 9دمشق)
 خالفا لسيبويه ألن املبتدأ عنده جيب أن يكون موصوال بظرف أو جمرور أو مجلة صاحلة ألداة الشرط.- 220
وضع احلال إما من فاعل اقطعوا أي جمازينهما أو من أو مفعول مطلق لفعل حمذوف أي جازامها جزاء، أو مصدر يف م- 228

 املضاف إليه يف أيديهما ألنه جزء من املضاف أي جمازين بفتح الزاي.
 أو اسم موصول يف حمل  جر  بالباء، والعائد حمذوف. - 229



والعامل  (221)واملصدر املؤو ل )ما كسبا( يف حمل  جر  بالباء متعل ق ب )جزاء( )نكاال( مفعول ألجله منصوب 
تدأ مرفوع بفيه جزاء )من هللا( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف نعت ل )نكاال( )الواو( عاطفة )هللا( لفظ اجلاللة م

 )عزيز( خرب مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

  َعزِيٌز َحِكيٌم ُ  َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ
 السارق: هو من أخذ مال غريه احملرتم خفية، بغرييف تفسريها إمجااًل ما نصه:  -رمحه هللا-قال السعدي-

رضاه. وهو من كبائر الذنوب املوجبة لرتتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمىن، كما هو يف قراءة بعض 
 الصحابة.

وحد اليد عند اإلطالق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع، وحسمت يف زيت لتنسد العروق فيقف 
 سنة قيدت عموم هذه اآلية من عدة أوجه:الدم، ولكن ال

منها: احلرز، فإنه ال بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال: ما حيفظ به عادة. فلو سرق من غري حرز 
 فال قطع عليه.

ومنها: أنه ال بد أن يكون املسروق نصابا، وهو ربع دينار، أو ثالثة دراهم، أو ما يساوي أحدمها، فلو سرق 
  قطع عليه.دون ذلك فال

ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ "السرقة" أخذ الشيء على وجه ال ُيكن االحرتاز منه، 
 وذلك أن يكون املال حمرزا، فلو كان غري حمرز َل يكن ذلك سرقة شرعية.

تقدير الشرعي ن الومن احلكمة أيضا أن ال تقطع اليد يف الشيء النزر التافه، فلما كان ال بد من التقدير، كا
 خمصصا للكتاب.

واحلكمة يف قطع اليد يف السرقة، أن ذلك حفظ لألموال، واحتياط هلا، وليقطع العضو الذي صدرت منه 
اجلناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد، فقيل: تقطع يده اليسرى، ُث رجله اليمىن، وقيل: 

 أي: ذلك القطع جزاء للسارق مبا سرقه من أموال الناس. َجزَاًء مبَا َكَسَبا  حيبس حىت ُيوت. وقوله: 
  ََِّنَكاال مِ َن اَّلل  ن إذا سرقوا.أهنم سيقطعو  -إذا علموا-أي: تنكيال وترهيبا للسارق ولغريه، لريتدع السراق 
  َعزِيٌز َحِكيٌم ُ  (220أي: َعزَّ وحكم فقطع السارق.اه  ) َواَّللَّ
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الرد على كل ناعق يقول: إن قطع األيدي فائدة جليلة من اآلية قال:  :-رمحه هللا -ابن عثيمني  وذكر-
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ وحشية، وأن ذلك يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل، ليس له إال يد واحدة، لقوله:   َواَّللَّ

فيقال: بل هذه هي عني احلكمة وعني الصواب؛ ألنه لو ترك الناس حلصلت الفوضى وابتزاز األموال، والسطو 
على اآلمنني، فكان قطع اليد ال شك أنه هو احلكمة، وانظر إىل الشعوب اليت تطبق هذه احلدود الشرعية  

 كيف تقل فيها اجلرُية، وعلى العكس الشعوب اليت ال تطبقها.
َوَلُكْم القائل: إن قتل القاتل يعين كثرة إزهاق النفوس، وهذا أيضاً مصادم متاماً لقول هللا تعاىل:  وهذا كقول

[، فالقصاص هو احلياة يف الواقع، لنا فيه حياة؛ ألن من َهمَّ بالقتل ُث ذكر 009]البقرة:  يف اْلِقَصاِص َحَياةٌ 
َوَمْن قُِتَل اىل: ل ظلماً، ال بد أن يقتل قاتله، لقول هللا تعأنه سيقتل امتنع وكف عن القتل، ُث لُيعلم أن املقتو 

[، سلطانًا شرعياً بأن له القصاص، وسلطاناً قدرياً؛ بأن هللا 22]اإلسراء:  َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِ ِه ُسْلطَاناً 
، وإذا به يأيت قتل القاتل ويهربتعاىل ُيكن من العثور على هذا القاتل حىت يُقتل، وهذا شيء مشاهد دائماً، ي

أي: قدرياً وشرعياً، وكأن األمر حاصل  فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِ ِه ُسْلطَاناً بقدر هللا عز  وجل، وهذا داخل يف قوله: 
 ،[؛ كأنه قال: ال بد أن يقتل أي: ويل املقتول ظلماً 22]اإلسراء:  َفالَ ُيْسِرْف يف اْلَقْتلِ وال بد، وهلذا قال: 

ولكن ال يسرف يف القتل، وذلك ألن ويل املقتول ظلماً قد تأخذه احلمية والغضب، فيسرف يف القتل، فنهاه 
 (222اه )هللا عز  وجل عن ذلك، وجعل األمر قصاصاً. 

( َغُفوٌر َرِحيٌم َ  (29َفَمْن تاَب ِمْن بَ ْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح فَِإنَّ اَّللََّ يَ ُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اَّللَّ
 (222إعراب مفردات اآلية )

)الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبين يف حمل  رفع مبتدأ )تاب( فعل ماض مبين يف حمل  جزم فعل الشرط، 
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من بعد( جار  وجمرور متعل ق ب )تاب( ، )ظلم( مضاف إليه جمرور و )اهلاء( 

عل واب الشرط )إن ( حرف مشب ه بالفضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أصلح( مثل تاب )الفاء( رابطة جل
)هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  منصوب )يتوب( مضارع مرفوع، والفاعل هو )على( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف 

 . (222)حمل  جر  متعل ق ب )يتوب( ، )إن  هللا غفور رحيم( مر  إعراب نظريها 
 روائع البيان والتفسري

  َغُفوٌر َرِحيٌم َ  َفَمْن تَاَب ِمْن بَ ْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح فَِإنَّ اَّللََّ يَ ُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اَّللَّ
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فقال :أي: تاب من ظلم نفسه  َفَمْن تَاَب ِمْن بَ ْعِد ظُْلِمهِ يف بيان قوله تعايل: -رمحه هللا–قال ابن عثيمني -
وظلم غريه؛ ألن املعصية إن تعدت إىل الغري ففيها ظلمان: ظلم النفس وظلم الغري، وإن كانت خاصة 
باإلنسان، ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس، وعجباً لإلنسان املسكني أن يُقدم على املعصية، وهو يعلم أنه 

مه لكان يدافع عن نفسه، وُينعه من الظلم، فكيف ال يدافع عن بذلك ظاَل لنفسه، ولو أن أحداً أراد أن يظل
يشمل ظلم نفسه، وظلم  ِمْن بَ ْعِد ظُْلِمهِ نفسه من نفسه، ولكن اهلوى يعمي ويصم. ... املهم أن قوله: 

 غريه.
م: الأي: أصلح ما فسد بظلمه؛ ألن الظلم يفسد القلب، كما قال النيب عليه الصالة والس َوَأْصَلحَ وقوله: 

(، فاملعاصي تُفِسد، فإذا أصلح فإن هللا يتوب عليه، 221«)من ترك ثالث مجع هتاونًا طبع هللا على قلبه»
 (229اه )واإلصالح يف حتقيق التوبة والعمل الصاحل.

َ يَ ُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم  يف بيان قوله تعايل: ) -رمحه هللا -وزاد البغوي - فقال: هذا فيما  فَِإنَّ اَّللَّ
بينه وبني هللا تعاىل، فأما القطع فال يسقط عنه بالتوبة عند األكثرين، قال جماهد: قطع السارق توبته، فإذا 

فال بد من التوبة  مبَا َكَسَبا َجزَاًء  قطع حصلت التوبة، والصحيح أن القطع للجزاء على اجلناية، كما قال: 
بعد، وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه يف املستقبل، وإذا قطع السارق جيب عليه غرم ما سرق من 
املال عند أكثر أهل العلم، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: ال غرم عليه، وباالتفاق إن كان املسروق باقيا 

 اه القطع حق هللا تعاىل والغرم حق العبد، فال ُينع أحدمها اآلخر، كاسرتداد العني. عنده يسرتد وتقطع يده ألن
(220) 
 َُب َمْن َيشاُء َويَ ْغِفُر ِلَمْن َيشاُء َواَّللَُّ ع ى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر لَأَلَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َلُه ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِض يُ َعذِ 
(21) 

 (228اآلية )إعراب مفردات 
)اهلمزة( لالستفهام التقريري  )َل( حرف نفي وجزم )تعلم( مضارع جمزوم، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت 
)أن  هللا( حرف مشب ه بالفعل وامسه املنصوب )الالم( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق مبحذوف 

ليه جمرور )الواو( عاطفة )األرض( معطوف على خرب مقد م )ملك( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )السموات( مضاف إ
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السموات جمرور مثله )يعذ ب( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من( اسم موصول مبين يف 
حمل  نصب مفعول به )يشاء( مثل يعذ ب )الواو( عاطفة )يغفر( مثل يعذ ب )الالم( حرف جر  )من( مثل 

ر( ، )يشاء( مثل يعذ ب. واملصدر املؤو ل )أن  هلل له ملك ... ( سد  مسد  األول يف حمل  جر  متعل ق ب )يغف
 مفعويل تعلم.

)الواو( استئنافي ة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )على كل( جار  وجمرور متعل ق ب )قدير( )شيء( مضاف إليه 
 جمرور )قدير( خرب املبتدأ هللا مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
  َُُّب َمْن َيَشاءُ َويَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاءُ َواَّلل َ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض يُ َعذِ   َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر  َأََلْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللَّ
وسلم:  لى هللا عليهقوله جل ثناؤه لنبيه حممد ص يف بياهنا إمجاالً ما خمتصره: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

، الزاعمني أهنم أبناء هللا وأحباؤه أن هللا مدبِ ر لن متسنا النار إال أياًما معدودةأَل يعلم هؤالء يعين القائلني
ُيتنع شيء ِما يف واحدة منهما ِما أراَده، ألن كل ذلك  ما يف السموات وما يف األرض، ومصرفه وخالقه، ال

نه، ِما فيهما وال ِما يف واحدة منهما، فيحابيه بسبب قرابته م ملكه، وإليه أمره، وال نسب بينه وبني شيء
فينجيه من عذابه، وهو به كافر، وألمره وهنيه خمالف أو يدخله النار وهو له مطيع لبعد قرابته منه، ولكنه يعذ ب 
 من يشاء من خلقه يف الدنيا على معصيته بالقتل واخلسف واملسخ وغري ذلك من صنوف عذابه، ويغفر ملن

 يشاء منهم يف الدنيا بالت وبة عليه من كفره ومعصيته، فينقذه من اهللكة، وينجيه من العقوبة.
، يقول: وهللا جل وعز على تعذيب من أرَاد تعذيبه من وهللا على كل شيء قدير: -رمحه هللا -ُث أضاف

لك من االمور كلها عليه وغري ذخلقه على معصيته، وغفراِن ما أراد غفرانه منهم باستنقاذه من اهللكة بالتوبة 
 (229قادٌر، ألن اخللق خلُقه، وامللك ملكه، والعباد عباده. اه )

 ْْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهْم َوِمَن الَِّذيَن ت ُ يا أَي َُّها الرَُّسوُل ال حَيْزُْنَك الَِّذيَن ُيسارُِعوَن يف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قاُلوا آَمنَّا بِأَْفواِهِهْم وَََل
 ِإْن أُوتِيُتْم هذا نَ وا مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب مَسَّاُعوَن ِلَقْوم  آَخرِيَن َلَْ يَْأتُوَك حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم ِمْن بَ ْعِد َمواِضِعِه يَ ُقوُلو هادُ 

َنَتُه فَ َلْن مَتِْلَك َلُه ِمَن اَّللَِّ  َر َفُخُذوُه َوِإْن َلَْ تُ ْؤتَ ْوُه فَاْحَذُروا َوَمْن يُرِِد اَّللَُّ ِفت ْ  َشْيئًا أُولِئَك الَِّذيَن َلَْ يُرِِد اَّللَُّ َأْن يَُطهِ 
نْيا ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآْلِخرَِة َعذاٌب َعِظيٌم )  (20قُ ُلوبَ ُهْم هَلُْم يف الدُّ

 (221إعراب مفردات اآلية )
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)يا( أداة نداء )أي ( منادى نكرة مقصودة مبين على الضم  يف حمل  نصب و )ها( للتنبيه )الرسول( بدل من  
أي أو نعت له تبعه يف الرفع لفظا )ال( ناهية جازمة )حيزن( مضارع جمزوم و )الكاف( ضمري مفعول به )الذين( 

متعل ق  لواو فاعل )يف الكفر( جار  وجمروراسم موصول مبين يف حمل  رفع فاعل )يسارعون( مضارع مرفوع.. وا
ب )يسارعون( بتضمينه معىن يقعون )من( حرف جر  )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق حبال من 
فاعل يسارعون )قالوا( فعل ماض مبين على الضم  ... والواو فاعل )آمن ا( فعل ماض مبين على السكون.. و 

، و )هم( ضمري مضاف إليه )الواو( حالي ة )َل(  (220)ر  وجمرور متعل ق ب )قالوا( )نا( ضمري فاعل )بأفواه( جا
حرف نفي وجزم وقلب )تؤمن( مضارع جمزوم )قلوب( فاعل مرفوع و )هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة 

مرفوع  هم،)هادوا( مثل قالوا )مس اعون( خرب املبتدأ حمذوف تقديره  (222))من الذين( مثل األول ومعطوف عليه 
)الكذب( جمرور لفظا منصوب حمال  مفعول به ل )مس اعون( ،  (222)وعالمة الرفع الواو )الالم( زائدة للتقوية 

( ، 221( وعالمة الرفع الواو )لقوم( جار  وجمرور متعل ق ب )مس اعون( الثاين )222)مس اعون( خرب ثان مرفوع )
( مثل األول )يأتوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف )آخرين( نعت لقوم جمرور مثله وعالمة اجلر  الياء )َل

النون.. والواو فاعل و )الكاف( ضمري مفعول به )حير فون( مثل يسارعون )الكلم( مفعول به منصوب )من 
بعد( جار  وجمرور متعل ق ب )حير فون( ، )مواضع( مضاف إليه جمرور و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )يقولون( 

حرف شرط جازم )أويت( فعل ماض مبين للمجهول مبين على السكون يف حمل  جزم فعل مثل يسارعون )إن( 
الشرط.. و )مت( ضمري يف حمل  رفع نائب فاعل )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبين يف حمل  نصب مفعول 

ري مفعول مبه )الفاء( رابطة جلواب الشرط )خذوا( فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو فاعل و )اهلاء( ض
به )الواو( عاطفة )إن( مثل األول )َل( حرف نفي فقط )تؤتوا( مضارع مبين للمجهول جمزوم فعل الشرط 

و )اهلاء( ضمري مفعول به )فاحذروا( مثل فخذوه. )الواو(  وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو نائب فاعل
استئنافي ة )من( اسم شرط جازم مبين يف حمل  رفع مبتدأ )يرد( مضارع جمزوم فعل الشرط وحر ك بالكسر اللتقاء 
الساكنني )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )فتنة( مفعول به منصوب و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الفاء( رابطة 
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واب الشرط )لن( حرف نفي ونصب )متلك( مضارع منصوب والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )الالم( جل
حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق مبحذوف حال من )شيئا( نعت تقد م على املنعوت )من هللا( 

م إشارة مبين يف حمل  )أولئك( اس (220)، )شيئا( مفعول به منصوب  (229) جار  وجمرور متعل ق حبال من )شيئا(
رفع مبتدأ.. و )الكاف( للخطاب )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  رفع خرب )َل( حرف نفي وجزم )يرد( 
مضارع جمزوم وحر ك بالكسر اللتقاء الساكنني )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )أن( حرف مصدري  ونصب 

 صوب و )هم( مضاف إليه.)يطه ر( مضارع منصوب، والفاعل هو )قلوب( مفعول به من
 واملصدر املؤو ل )أن يطه ر( يف حمل  نصب مفعول به عامله يرد.

، )خزي( مبتدأ مؤخ ر  (228))هلم( مثل له متعل ق خبرب مقد م )يف الدنيا( جار  وجمرور متعل ق باخلرب احملذوف 
 مرفوع.مرفوع )الواو( عاطفة )هلم يف اآلخرة عذاب( مثل هلم ... خزي )عظيم( نعت لعذاب 

 روائع البيان والتفسري
يف   -محه هللار –سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعيجاء يف 

 ما خمتصره: –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 
(عن عن الرباء بن عازب قال: مر على النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يهودي  219ص -00) مسلم ج

حممما جملودا فدعاهم صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال: "هكذا ِتدون حد الزاين يف كتابكم" قالوا: نعم 
تابكم" أهكذا ِتدون حد الزاين يف كفدعا رجال من علمائهم فقال: "أنشدك باهلل الذي أنزل التوراة على موسى 

قال: ال ولوال أنك نشدتين هبذا َل أخربك، جنده الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه احلد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجلعنا 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:  "اللهم إين أول من أحيا أمرك التحميم واجللد مكان الرجم، 
إىل قوله  يَا أَي َُّها الرَُّسوُل ال حَيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يف اْلُكْفرِ إذ أماتوه". فأمر به فرجم فأنزل هللا عز وجل 

 ُِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوه لى هللا عليه وعلى آله وسلم فإن أمركم بالتحميم واجللد فخذوه يقول: ائتوا حممًدا ص
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ُ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل هللا تعاىل  َوَمْن ََلْ حَيُْكْم  َوَمْن ََلْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ
ُ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  ُ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ  (.229)َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ

 :سبب آخر يف نزول اآليات:-رمحه هللا -ُث قال 
( عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضري:  289ص- 2ج(أخرج أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح  

وكان النضري أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجال من النضري قتل به وإذا قتل رجل من النضري 
نودي مبائة وسق من التمر فلما بعث النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قتل رجل من النضر رجال من قريظة 

َوِإْن َحَكْمَت إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأتوه فنزلت  فقالوا ادفعوه
نَ ُهْم بِاْلِقْسطِ   (.211)أََفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ُْغونَ والقسط النفس بالنفس ُث نزلت   فَاْحُكْم بَ ي ْ

  َِهْم وَلَْ تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهْم َوِمَن ارُِعوَن يف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا َآَمنَّا بِأَفْ َواهِ يَا أَي َُّها الرَُّسوُل اَل حَيْزُْنَك الَِّذيَن ُيس
  اِضِعِه(الَِّذيَن َهاُدوا مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب مَسَّاُعوَن لَِقْوم  َآَخرِيَن ََلْ يَْأتُوَك حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم ِمْن بَ ْعِد َموَ 

 يَا أَي َُّها الرَُّسوُل ال حَيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يف  قوله تعاىل:  يف تفسريها ما خمتصره:–رمحه هللا  -قال البغوي-
وهم  ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا بِأَفْ َواِهِهْم وَََلْ تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهمْ  أي: يف مواالة الكفار فإهنم َل يعجزوا هللا،  اْلُكْفِر 

أي: قائلون  لِْلَكِذِب  أي: قوم مساعون،  مَسَّاُعوَن  يعين: اليهود،  َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا  قون، املناف
للكذب، كقول املصلي: مسع هللا ملن محده، أي: قبل هللا، وقيل: مساعون ألجل الكذب، أي يسمعون منك 

ا منه كذا يه وسلم ُث خيرجون ويقولون مسعنليكذبوا عليك، وذلك أهنم كانوا يسمعون من الرسول صلى هللا عل

                                                           
-)ص يف الصحيح املسند من أسباب النزول -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعي - 229
، والبيهقي 289ص 2وفيه بيهودي حممم جملود على الوصفية واإلمام أمحد ج 292ص 2( احلديث أخرجه أبو داود ج81
 .2ص 2وابن أيب حامت ج 212و 222ص 9، وابن جرير ج229ص 8ج

-)ص يف الصحيح املسند من أسباب النزول -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعي - 211
وابن  221وابن حبان كما يف موارد الظمآن ص 00ص 8والنسائي ج 221ص 2( احلديث أخرجه أيضا أبو داود ج89

وابن إسحاق كما يف سرية ابن  2ص 2أيب حامت جوابن  222ص 9وابن جرير ج 098ص 2والدارقطين ج 290اجلارود ص
 وقال صحيح اإلسناد وأقره الذهيب. 290ص 2وفيها تصريح ابن إسحاق بالتحديث واحلاكم ج 199ص 0هشام ج

وقد يكون اجتمع هذان السببان يف وقت واحد فنزلت هذه اآليات يف ذلك كله  90ص 2قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا ج 
 . وأقول ُث ظهر أن حديث ابن عباس ضعيف ألنه من رواية مساك عن عكرمة وهي مضطربة ومن رواية داود وهللا أعلم. ا. ه

 بن احلصني عن عكرمة وهي منكرة كما يف امليزان عن ابن املديين وأيب داود.



أي هم جواسيس، يعين: بين قريظة لقوم آخرين،  مَسَّاُعوَن ِلَقْوم  آَخرِيَن َلَْ يَْأتُوك  وَل يسمعوا ذلك منه، 
 (210) اه وهم أهل خيرب.

فقال أي: يتأولونه  حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم ِمْن بَ ْعِد َمَواِضِعِه  يف بيان قوله تعايل: -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري -
 (212على غري تأويله، ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.اه )

  ََنَتُه فَ َلْن مَتِْلك َلُه ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا أُولَِئَك  يَ ُقوُلوَن ِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن َلَْ تُ ْؤتَ ْوُه فَاْحَذُروا َوَمْن يُرِِد اَّللَُّ ِفت ْ
نْ َيا ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآْلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  َر قُ ُلوبَ ُهْم هَلُْم يف الدُّ ُ َأْن يَُطهِ     الَِّذيَن ََلْ يُرِِد اَّللَّ

أي:  يَ ُقوُلوَن ِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإن َلَّْ تُ ْؤتَ ْوُه فَاْحَذُروا   رمحه هللا يف تفسريها ما نصه:–قال السعدي -
 هذا قوهلم عند حماكمتهم إليك، ال قصد هلم إال اتباع اهلوى.

يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم حممد هبذا احلكم الذي يوافق أهواءكم، فاقبلوا حكمه، وإن َل حيكم لكم 
 وه على ذلك، وهذا فتنة واتباع ما هتوى األنفس.به، فاحذروا أن تتابع

  َنَتهُ فَ َلن مَتِْلَك َلُه ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا ُ ِفت ْ َ يَ ْهِدي  كقوله تعاىل:   َوَمن يُرِِد اَّللَّ ِإنََّك ال تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اَّللَّ
 . َمْن َيَشاُء 

  َر قُ ُلوبَ ُهْم ُ َأن يَُطهِ  أي: فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان  أُولَِئَك الَِّذيَن ََلْ يُرِِد اَّللَّ
مقصوده بالتحاكم إىل احلكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي، وإن َل حيكم له سخط، فإن ذلك 

الشرع ورضي به، وافق هواه أو خالفه، فإنه من طهارة من عدم طهارة قلبه، كما أن من حاكم وحتاكم إىل 
 القلب، ودل على أن طهارة القلب، سبب لكل خري، وهو أكرب داع إىل كل قول رشيد وعمل سديد.

  نْ َيا ِخْزٌي هو: النار وسخط اجلبار.اه   َوهَلُم يف اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم  أي: فضيحة وعار  هَلُم يف الدُّ
(212) 
 ُهْم َوِإْن ت ُ  َجاُءوكَ مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت فَِإْن نَ ُهْم َأْو أَْعِرْض َعن ْ ُهْم فَ َلْن َيُضرُّوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ ْعِرْض َعن ْ

نَ ُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي )  (22َشْيئاً َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ
 (212فردات اآلية )إعراب م

                                                           
 ( 11/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معاَل التنزيل للبغوي -210
 ( 2/002الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -م البن كثريتفسري القرآن العظي -212
 /  (220 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -212
 –اإلُيان  ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -212

 (212/  9دمشق)



)مس اعون( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هم وعالمة الرفع الواو )للكذب( مثل األول )أك الون للسحت( مثل 
مس اعون للكذب )الفاء( استئنافي ة )إن( مثل األول )جاؤوا( فعل ماض مبين على الضم  يف حمل  جزم فعل 

 رط )احكم( فعل أمر والفاعلالشرط.. والواو فاعل و )الكاف( ضمري مفعول به )الفاء( رابطة جلواب الش
ضمري مسترت تقديره أنت )بني( ظرف مكان منصوب متعل ق ب )احكم( ، و )هم( ضمري مضاف إليه )أو( 
حرف عطف )أعرض( مثل احكم )عن( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )أعرض( ، )الواو( 

ل عل ضمري مسترت تقديره أنت )عنهم( مثعاطفة )إن( مثل األول )تعرض( مضارع جمزوم فعل الشرط والفا
األول )الفاء( رابطة جلواب الشرط )لن( مثل األول )يضر وا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون.. 
والواو فاعل و )الكاف( ضمري مفعول به )شيئا( مفعول مطلق نائب عن املصدر أي شيئا من الضرر )الواو( 

ن جاؤوك فاحكم بينهم )بالقسط( جار  وجمرور متعل ق ب )احكم( عاطفة )إن حكمت فاحكم بينهم( مثل إ
 ، )املقسطني( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء. (219)، )إن  هللا حيب( مثل إن  هللا يتوب(211)

 روائع البيان والتفسري
 ْنَ ُهْم َأو ُهْم وَ  مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ ُهْم فَ َلْن َيُضرُّوَك أَْعِرْض َعن ْ ِإْن تُ ْعِرْض َعن ْ

نَ ُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي    َشْيًئا َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ
والسمع هاهنا مسع استجابة،  مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب  يف بياهنا إمجااًل ما نصه :  -رمحه هللا -قال السعدي-

 أي: من قلة دينهم وعقلهم، أن استجابوا ملن دعاهم إىل القول الكذب.
  َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت  أي: املال احلرام، مبا يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من املعلومات والرواتب، اليت بغري

 احلق، فجمعوا بني اتباع الكذب وأكل احلرام.
  ُهْم نَ ُهْم َأْو أَْعِرْض َعن ْ اكم عند حت-فأنت خمري يف ذلك. وليست هذه منسوخة، فإنه فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ

خيري بني أن حيكم بينهم، أو يعرض عن احلكم بينهم، بسبب أنه ال قصد هلم يف احلكم  -هذا الصنف إليه
مستفت ومتحاكم إىل عاَل، يعلم من حاله أنه إن الشرعي إال أن يكون موافقا ألهوائهم، وعلى هذا فكل 

 حكم عليه َل يرض، َل جيب احلكم وال اإلفتاء هلم، فإن حكم بينهم وجب أن حيكم بالقسط، وهلذا قال: 
نَ ُهم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ  ُهْم فَ َلن َيُضرُّوَك َشْيًئا َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكم بَ ي ْ حىت ولو   ْلُمْقِسِطنيَ اَوِإن تُ ْعِرْض َعن ْ

 كانوا ظلمة وأعداء، فال ُينعك ذلك من العدل يف احلكم بينهم.

                                                           
 أو مبحذوف حال من فاعل احكم: متلب سا بالقسط.- 211
 ( من هذه السورة.29يف اآلية ) - 219



 (210) ويف هذا بيان فضيلة العدل والقسط يف احلكم بني الناس، وأن هللا تعاىل حيبه.اه 
رمحه  -فقال َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت  وأضاف ابن عثيمني يف فوائد اآلية بيانًا شافيًا للمقصود ببقوله تعايل -
ما خمتصره: فما هو السحت، هل هو أكل املال بالباطل، هل هو أكل الربا، هل هو الرشوة؟ ...  -هللا

اجلواب: شامل لكل ذلك، واملعىن العام أن نقول: السحت كل ما اكتسب بكسب حمرم فهو سحت، فيشمل 
ة وغري ذلك، صب والسرقة والغش واخليانالربا وهو شائع يف اليهود، والرشوة وهي أيضاً شائعة يف اليهود، والغ

ووجهه: أن احلرام يسحت احلالل وينزع بركته، أو أنه نفسه، أي: احلرام سحت ينسحت ويزول وال يكون فيه 
َوَما بركة، فالسحت إذاً وصف يف نفسه ويف غريه، أما كونه وصفاً يف نفسه؛ ألنه ال بركة فيه، كما قال تعاىل: 

 اَّللَِّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن لِيَ ْربُ َو يف أَْمَواِل النَّاِس َفالَ يَ ْربُو ِعْنَد اَّللَِّ َوَما آتَ ْيُتْم ِمْن زََكاة  تُرِيُدوَن َوْجهَ آتَ ْيُتْم ِمْن رِبًا 
  :[..29]الروم 

ني فساد ب:وأما كونه وصفاً يف غريه؛ ألنه يسحت املال اآلخر، واحلاصل أن هؤالء مجعوا -رمحه هللا-ُث أضاف
 (218القول وفساد الغذاء، فهم مساعون للكذب يقبلونه ويتحدثون به، ويأخذونه مسلماً وأكالون للسحت.اه )

 ْ(22ُمْؤِمِننَي )وَكْيَف حُيَكِ ُموَنَك َوِعْنَدُهُم الت َّْوراُة ِفيها ُحْكُم اَّللَِّ ُُثَّ يَ تَ َولَّْوَن ِمْن بَ ْعِد ذِلَك َوما أُولِئَك بِال 
 (219فردات اآلية )إعراب م

)الواو( استئنافي ة )كيف( اسم استفهام مبين  يف حمل  نصب حال )حيك مون( مضارع مرفوع.. و )الواو( فاعل  
و )الكاف( ضمري مفعول به )الواو( حالي ة )عند( ظرف مكان منصوب متعل ق خبرب مقد م و )هم( ضمري 

قد م )حكم( ل  جر  متعل ق خبرب ممضاف إليه )التوراة( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )يف( حرف جر  و )ها( ضمري يف حم
مبتدأ مؤخ ر مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )ُث ( حرف عطف )يتول ون( مثل حيك مون )من بعد( 

 يف حمل  جر  مضاف إليه.. و )الالم( للبعد، و )الكاف( جار  وجمرور متعل ق ب )يتول ون( ، )ذلك( إشارة مبين
( نافية )أولئك( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع اسم ما. و )الكاف( للخطاب )الباء( للخطاب )الواو( حالي ة )ما

 حرف جر  زائد )املؤمنني( جمرور لفظا منصوب حمال خرب ما وعالمة اجلر  الياء.
 روائع البيان والتفسري

  َُموَنَك َوِعْنَدُهُم الت َّْورَاُة ِفيَها ُحْكُم اَّللَِّ ُُثَّ يَ تَ و   ِلكَ لَّْوَن ِمْن بَ ْعِد ذَ وََكْيَف حُيَكِ 
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هنا: اسم استفهام، واملراد « كيف» وََكْيَف حُيَكِ ُموَنكَ قوله:  يف تفسريها: -رمحه هللا -قال ابن عثيمني-
به: التعجيب، يعين: اْعَجْب كيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم هللا، وهم يدَّعون أهنم مؤمنون هبا فإن 
هذا من التناقض، إذا كان لديهم كتاب يهتدون به، ويدَّعون أنه هو كتاهبم وشريعتهم ودينهم، فكيف 

الشبهة يف حتكيمهم للرسول عليه الصالة والسالم وأهنم ما أرادوا احلق،  يتحاكمون إىل غريه؟ هذا ِما يوجب
لو أرادوا احلق لرجعوا إىل الكتاب الذي عندهم؛ ألهنم يعتقدون أنه حق. ... إذاً: املسألة اآلن مسألة اشتباه 

ه الصالة والسالم رسول عليوأهنم َل يريدوا حقيقة التحكيم وهذا هو الواقع؛ ألنه ملا زنا منهم الزانيان، أتوا إىل ال
يريدون أن يوافقهم فيما أحدثوه يف عقوبة هذه الفاحشة، فأمر النيب صل ى هللا عليه وسل م برجم الزانيني، ُث 
أنكروا ذلك وقالوا: هذا خالف ما عندنا، ما الذي عندكم؟ قالوا: حنن عندنا أننا نسود وجوه الزانيني ونطوف 

.. فأخربهم عبد هللا بن سالم أو غريه بأن التوراة تنص على أن الزانيني يرمجان. . هبما يف األسواق خزياً وعاراً،
فقال: ائتوا بالتوراة، فأتوا هبا، فجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجم، فقال له عبد هللا بن سالم: ارفع 

لنيب صل ى هللا توافق ما حكم به ا يدك   ألن عبد هللا بن سالم من أحبار اليهود   فرفع يده فإذا فيها آية الرجم
 عليه وسل م

ُموَنَك َوِعْنَدُهُم الت َّْورَاُة :فاهلل عز  وجل يُ َعجِ ُب الرسول عليه الصالة والسالم، -رمحه هللا -ُث قال وََكْيَف حُيَكِ 
وَحَكْمَت تولوا وأبوا حىت جيء بالتوراة فإذا ، يعين: بعد أن َحكَّموك ِفيَها ُحْكُم اَّللَِّ ُُثَّ يَ تَ َولَّْوَن ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ 

 (291اه ) ، املشار إليه: التحكيم.ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ هي مطابقة متاماً حلكم النيب صل ى هللا عليه وسل م، وقوله: 
   َوَما أُولَِئَك بِاْلُمْؤِمِننَي 

، يقول: ليس من فعل هذا الفعل أي: من توىل  عن حكم هللا يف بياهنا -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي -
لى الذي حكم به يف كتابه الذي أنزله على نبيه، يف خلقه بالذي صدَّق هللا ورسوله فأقر  بتوحيده ونبو ة نبيه ص

 (290اه ).هللا عليه وسلم، ألن ذلك ليس من ِفعل أهل اإلُيان، وأصل "التوىل عن الشيء"، االنصراُف عنه
 َّيُّوَن َواأْلَْحباُر مبَا اْسُتْحِفظُوا نِ ا أَنْ زَْلَنا الت َّْوراَة ِفيها ُهدًى َونُوٌر حَيُْكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن هاُدوا َوالرَّبَّاِإن

 مَثَناً قَِلياًل َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبا أَنْ َزَل  َتْشتَ ُروا بِآيايت ِمْن ِكتاِب اَّللَِّ وَكانُوا َعَلْيِه ُشَهداَء َفال خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوال
ُ فَُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَن )  (22اَّللَّ
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 (292إعراب مفردات اآلية )
)إن ( حرف مشب ه بالفعل و )نا( ضمري يف حمل  نصب اسم إن  )أنزلنا( فعل ماض مبين على السكون و )نا( 

)التوراة( مفعول به منصوب )يف( حرف جر  و )ها( ضمري يف حمل  جر  متعل ق خبرب  ضمري يف حمل  رفع فاعل
مقد م )هدى( مبتدأ مؤخ ر مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف )الواو( عاطفة )نور( معطوف على 

وعالمة الرفع  عهدى مرفوع )حيكم( مضارع مرفوع )هبا( مثل فيها متعل ق ب )حيكم( ، )النبي ون( فاعل مرفو 
الواو )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  رفع نعت ل )النبي ون( ، )أسلموا( فعل ماض مبين على الضم .. والواو 

، )هادوا( مثل أسلموا  (292) )حيكم( فاعل )الالم( حرف جر  )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب
ي ون( مرفوع مثله وكذلك )األحبار( ، )الباء( حرف جر  )ما( اسم )الواو( عاطفة )الرب اني ون( معطوف على )النب

، )استحفظوا( فعل ماض  (292)موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )حيكم( على أسلوب البدل بإعادة اجلار 
مبين للمجهول.. والواو نائب فاعل )من كتاب( جار  وجمرور متعل ق حبال من العائد املقد ر )هللا( لفظ اجلاللة 
مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )كانوا( فعل ماض ناقص مبين على الضم .. والواو ضمري اسم كان )على( 

عل ق ب )شهداء( )شهداء( خرب كانوا منصوب )الفاء( رابطة جلواب حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  مت
شرط مقد ر )ال( ناهية جازمة )ختشوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل )الناس( مفعول 

 به منصوب )الواو( عاطفة )اخشوا( فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو فاعل و )النون( نون الوقاية..
للتخفيف )الواو( عاطفة )ال تشرتوا( مثل ال ختشوا )بآيات( جار   -مفعول اخشوا -وحذف ضمري املتكل م

وجمرور متعل ق ب )تشرتوا( بتضمينه معىن تستبدلوا و )الياء( ضمري مضاف إليه )مثنا( مفعول به منصوب 
للنفي فقط  رفع مبتدأ )َل( حرف)قليال( نعت منصوب. )الواو( استئنافي ة )من( اسم شرط جازم مبين يف حمل  

)حيكم( مضارع جمزوم فعل الشرط والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الباء( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين 
يف حمل  جر  متعل ق ب )حيكم( ، )أنزل( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الفاء( رابطة جلواب الشرط 

، )الكافرون( خرب (291)فع مبتدأ.. و )الكاف( للخطاب )هم( ضمري فصل )أولئك( اسم إشارة مبين يف حمل  ر 
 املبتدأ أولئك مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
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 انِيُّوَن َواأْلَْحَباُر مبَا اْسُتْحِفظُوا رَّبَّ لِإنَّا أَنْ زَْلَنا الت َّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر حَيُْكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوا
 ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداءَ 

على موسى بن عمران عليه الصالة  ِإنَّا أَنزْلَنا الت َّْورَاَة   يف بياهنا  ما خمتصره: -رمحه هللا -قال السعدي -
يستضاء به يف ظلم اجلهل  َونُوٌر  يهدي إىل اإلُيان واحلق، ويعصم من الضاللة  ِفيَها ُهًدى  والسالم. 

َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياًء َوذِْكرًا  واحلرية والشكوك، والشبهات والشهوات، كما قال تعاىل:  َوَلَقْد آتَ ي ْ
هلل  النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا اليهود يف القضايا والفتاوىبني الذين هادوا، أي:  حَيُْكُم هِبَا   لِْلُمتَِّقنَي 

وانقادوا ألوامره، الذين إسالمهم أعظم من إسالم غريهم، وهم صفوة هللا من العباد. فإذا كان هؤالء النبيون 
القتداء اليهود من االكرام والسادة لألنام قد اقتدوا هبا وائتموا ومشوا خلفها، فما الذي منع هؤالء األراذل من 

هبا؟ وما الذي أوجب هلم أن ينبذوا أشرف ما فيها من اإلُيان مبحمد صلى هللا عليه وسلم، الذي ال يقبل 
عمل ظاهر وباطن، إال بتلك العقيدة؟ هل هلم إمام يف ذلك؟ نعم هلم أئمة دأهبم التحريف، وإقامة رياستهم 

 هار الباطل، أولئك أئمة الضالل الذين يدعون إىل النار.ومناصبهم بني الناس، والتأكل بكتمان احلق، وإظ
أي: وكذلك حيكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيني، أي: العلماء  َوالرَّبَّانِيُّوَن َواألْحَباُر  وقوله: 

 العاملني املعلمني الذين يربون الناس بأحسن تربية، ويسلكون معهم مسلك األنبياء املشفقني.
 واألحبار أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقواهلم، وترمق آثارهم، وهلم لسان الصدق بني أِمهم.

أي: بسبب أن  مبَا اْسُتْحِفظُوا ِمن ِكَتاِب اَّللَِّ وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء  وذلك احلكم الصادر منهم املوافق للحق 
ان وهو أمانة عندهم، أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصهللا استحفظهم على كتابه، وجعلهم أمناء عليه، 

 والكتمان، وتعليمه ملن ال يعلمه.
وهم شهداء عليه، حبيث أهنم املرجوع إليهم فيه، وفيما اشتبه على الناس منه، فاهلل تعاىل قد محل أهل العلم، 

 ما َل حيمله اجلهال، فيجب عليهم القيام بأعباء ما محلوا.
باجلهال، باإلخالد إىل البطالة والكسل، وأن ال يقتصروا على جمرد العبادات القاصرة، من أنواع وأن ال يقتدوا 

 الذكر، والصالة، والزكاة، واحلج، والصوم، وحنو ذلك من األمور، اليت إذا قام هبا غري أهل العلم سلموا وجنوا.
هوهم على م مطالبون أن يعلموا الناس وينبوأما أهل العلم فكما أهنم مطالبون بالقيام مبا عليهم أنفسهم، فإهن

ما حيتاجون إليه من أمور دينهم، خصوصا األمور األصولية واليت يكثر وقوعها وأن ال خيشوا الناس بل خيشون 
 (299رهبم.اه  )

 اآلية :مبا استحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه شهداء يف بيان قوله تعاىل:  -رمحه هللا -وزاد الشنقيطي-
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أخرب تعاىل يف هذه اآلية الكرُية أن األحبار والرهبان استحفظوا كتاب هللا يعين استودعوه، وطلب منهم حفظه، 
وَل يبني هنا هل امتثلوا األمر يف ذلك وحفظوه، أو َل ُيتثلوا األمر يف ذلك وضيعوه؟ ولكنه بني يف مواضع أخر 

. حيرفون الكلم عن مواضعهرفوه وبدلوه عمدا كقوله: أهنم َل ُيتثلوا األمر، وَل حيفظوا ما استحفظوه، بل ح
 [ .29 \ 2اآلية ]
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم [ ، وقوله: 9 \ 90]ِتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا وقوله: 

 لكتابوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم با[ ، وقوله جل وعال: 09 \ 2اآلية ]ُث يقولون هذا من عند هللا 
 [ ،إىل غري ذلك من اآليات.08 \ 2اآلية ] لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب

 تنبيه
وات هللا وسالمه صل -إن قيل ما الفرق بني التوراة والقرآن؟ فإن كال منهما كالم هللا أنزله على رسول من رسله 

منه أحد  حريف والتبديل، لو حرفوالتوراة حرفت، وبدلت كما بيناه آنفا، والقرآن حمفوظ من الت -عليهم 
حرفا واحدا فأبدله بغريه، أو زاد فيه حرفا أو نقص فيه آخر لرد عليه آالف األطفال من صغار املسلمني فضال 

 عن كبارهم.
فاجلواب أن هللا استحفظهم التوراة، واستودعهم إياها، فخانوا األمانة وَل حيفظوها، بل ضيعوها عمدا، والقرآن 

 ل هللا حفظه إىل أحد حىت ُيكنه تضييعه، بل توىل حفظه جل وعال بنفسه الكرُية املقدسة، كماالعظيم َل يك
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال [ ، وقوله:01 \ 9]إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون أوضحه بقوله: 

 [1 \ 22 ]مبا استحفظوايف قوله: « الباء»[ ، إىل غري ذلك من اآليات، و 22 \ 20اآلية ]من خلفه 
 ، متعلقة بالرهبان واألحبار ؛ ألهنم إمنا صاروا يف تلك املرتبة بسبب ما استحفظوا من كتاب هللا.

 (290)وقيل: متعلقة بيحكم. واملعىن متقارب.اه 
  َْفَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن كُ َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشتَ ُروا بَِآيَايت مَثًَنا قَِلياًل َوَمْن َلَْ حي ُ  ْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ
ناس يف : يقول تعاىل ذكره لعلماء اليهود وأحبارهم: ال ختشوا اليف بياهنا -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

تنفيذ حكمي الذي حكمت به على عبادي، وإمضائه عليهم على ما أمرت، فإهنم ال يقدرون لكم على ضر 
وال نفع إال بإذين، وال تكتموا الرجَم الذي جعلته ُحكًما يف التوراة على الزانيني احملصنني، ولكن اخشوين دون  

 كل أحد  من خلقي، فإن النفع والضر بيدي، وخافوا عقايب يف كتمانكم ما اسُتحِفظتم من كتايب.
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احلكم بآيات كتايب الذي أنزلته على موسى، يقول: وال تأخذوا برتك  وال تشرتوا بآيايت مثًنا قليالوأما قوله:
 أيها األحبار، عوًضا خِسيًسا وذلك هو "الثمن القليل"

ُ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن يف بيان قوله تعايل: -رمحه هللا -ُث قال  قال:َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنزَل اَّللَّ
تولة ظلًما. التوارة من قَ َوِد النفس القاتلة ِقصاًصا بالنفس املقيقول تعاىل ذكره: ومن َل حيكم مبا أنزل هللا يف  

وَل يفقأ عني الفاقئ بعني املفقوء ظلًما، ِقصاًصا ِمن أمره هللا به بذلك يف كتابه، ولكن أقاد من بعض  وَل يُِقْد 
كم هللا،  حمن بعض، أو قتل يف بعض اثنني بواحد، فإن  من يفعل ذلك من "الظاملني" يعين: ِمن جاَر عن 

 (298ووضع فعله ما فعل من ذلك يف غري موضعه الذي جعله هللا له موضًعا.اه )
و  ومن َل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرونوأضاف القرطيب يف تفسريها ما خمتصره: قوله تعاىل: -
لظاملون والفاسقون. ،نزلت كلها يف الكفار 

ومن َل حيكم مبا أنزل يكفر وإن ارتكب كبرية. وقيل: فيه إضمار، أي  : فأما املسلم فال-رمحه هللا-ُث قال
ردا للقرآن، وجحدا لقول الرسول عليه الصالة والسالم فهو كافر، قاله ابن عباس وجماهد، فاآلية عامة هللا 

الكفار و على هذا. قال ابن مسعود واحلسن: هي عامة يف كل من َل حيكم مبا أنزل هللا من املسلمني واليهود 
أي معتقدا ذلك ومستحال له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب حمرم فهو من فساق املسلمني، وأمره 
إىل هللا تعاىل إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. وقال ابن عباس يف رواية: ومن َل حيكم مبا أنزل هللا فقد فعل 

يد وَل ما أنزل هللا فهو كافر، فأما من حكم بالتوحفعال يضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن َل حيكم جبميع 
حيكم ببعض الشرائع فال يدخل يف هذه اآلية، والصحيح األول، إال أن الشعيب قال: هي يف اليهود خاصة، 

للذين  ، قال: ويدل على ذلك ثالثة أشياء، منها أن اليهود قد ذكروا قبل هذا يف قوله:(واختاره النحاس
فهذا  وكتبنا عليهم  عليهم، ومنها أن سياق الكالم يدل على ذلك، أال ترى أن بعده، فعاد الضمريهادوا

الضمري لليهود بإمجاع، وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص. فإن قال قائل:" من" إذا كانت 
ناه من األدلة، ما ذكر للمجازاة فهي عامة إال أن يقع دليل على ختصيصها؟ قيل له:" فمن" هنا مبعىن الذي مع 

والتقدير: واليهود الذين َل حيكموا مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل يف هذا، ويروى 
أن حذيفة سئل عن هذه اآليات أهي يف بين إسرائيل؟ قال: نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل 
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ن ون" لليهود، و" الفاسقون" للنصارى، وهذا اختيار أيب بكر ببالنعل. وقيل:" الكافرون" للمسلمني، و" الظامل
 (299العريب، قال: ألنه ظاهر اآليات. اه  )

 ُوَح  َوالسِ نَّ بِالسِ نِ  َواجْلُرُ نِ وََكَتْبنا َعَلْيِهْم ِفيها أَنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُذ
ُ فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن  َق بِِه فَ ُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبا أَنْ َزَل اَّللَّ  (21)ِقصاٌص َفَمْن َتَصدَّ

 (201إعراب مفردات اآلية )
كتبنا( ))الواو( عاطفة )كتبنا( مثل أنزلنا )عليهم( مثل عليه متعل ق ب )كتبنا( ، )فيها( مثل األول متعل ق ب 

، )أن ( حرف مشب ه بالفعل )النفس( اسم أن منصوب )بالنفس( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب أن  أي: 
 أن  النفس مأخوذة بالنفس.

 واملصدر املؤو ل )أن  النفس بالنفس( يف حمل  نصب مفعول به عامله كتبنا.
 اجلروح( أمساء معطوفة على النفس اسم أن  )الواو( عاطفة يف املواضع اخلمسة )العني، األنف، األذن، السن ، 

منصوبة مثله )بالعني( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب معطوف على خرب أن .. ومثله )باألنف، باألذن، 
بالسن ( ، )قصاص( خرب معطوف على اخلرب احملذوف املتعل ق به بالنفس، مرفوع، )الفاء( استئنافي ة )من( اسم 

 فع مبتدأ )تصد ق( فعل ماض مبين يف حمل  جزم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترتشرط جازم مبين يف حمل  ر 
تقديره هو )الباء( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )تصد ق( )الفاء( رابطة جلواب الشرط 

 جر  متعل ق ل  )هو( ضمري مبين يف حمل  رفع مبتدأ )كف ارة( خرب مرفوع )الالم( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حم
 ...الظاملون( مثل نظريهتا املتقد مة  ...، )الواو( عاطفة )من َل حيكم (200)مبحذوف نعت لكف ارة 

 روائع البيان والتفسري
 َُنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْل ِن َوالسِ نَّ بِالسِ نِ  َواجْلُُروَح ذُ وََكَتب ْ

َق بِِه فَ ُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ   ِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن  فَُأولَ ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَّ
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفسِ قوله: ما خمتصره-رمحه هللا -قال ابن عثيمني- أي: فرضنا، «: كتبنا» وََكَتب ْ

[ 082]البقرة:  قَ ْبِلُكمْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن وكما قال تعاىل يف آية أخرى: 
 فالَكْتُب مبعىن الفرض، والكتابة نوعان: كتابة شرعية، وكتابة قدرية كونية، فما تعلق باألمر والنهي الذي يفعله

َنا َعَلْيِهْم املكلف فهي كتابة شرعية، وما تعلق باخللق والتكوين فهي كتابة قدرية. فمن األول هذه اآلية:  وََكَتب ْ
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َنا ِإىَل َبيِن ِإْسرَائِيَل يف اْلِكَتابِ ومن الثاين قوله تعاىل:  الن َّْفَس بِالن َّْفسِ ِفيَها َأنَّ  [ هذا يف 2]اإلسراء:  َوَقَضي ْ
َ َقِويٌّ َعزِيٌز القضاء، وقال يف الكتابة:  ُ أَلْغِلنَبَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اَّللَّ [ هذه كتابة قدرية 20]اجملادلة:  َكَتَب اَّللَّ

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها[ واألمثلة كثرية. ... قوله: 12]األنعام:  َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّمْحَةَ تعاىل:  قال  وََكَتب ْ
أي: يف التوراة، والنص على التوراة يتضمن توبيخ هؤالء اليهود الذين يقولون: إهنم يعملون بالتوراة ولكنهم ال 

 (202[. اه )1]اجلمعة:  ِل احلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفاًراَكَمثَ يطبقوهنا قال تعاىل: 
يف تفسريها إمجااًل ما نصه: هذه األحكام من مجلة األحكام اليت يف التوراة،  -رمحه هللا-وأضاف السعدي-

إذا -حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبار. إن هللا أوجب عليهم فيها أن النفس 
 تقتل بالنفس بشرط العمد واملكافأة، والعني تقلع بالعني، واألذن تؤخذ باألذن، والسن ينزع بالسن. -لتقت

واالقتصاص: َواجْلُُروَح ِقَصاصٌ ومثل هذه ما أشبهها من األطراف اليت ُيكن االقتصاص منها بدون حيف.
، حه للمجروح، حدا، وموضعاأن يفعل به كما فعل. فمن جرح غريه عمدا اقتص من اجلارح جرحا مثل جر 

 وطوال وعرضا وعمقا، وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما َل يرد شرعنا خبالفه.
  َق بِِه أي: بالقصاص يف النفس، وما دوهنا من األطراف واجلروح، بأن عفا عمن جىن، وثبت  َفَمن َتَصدَّ

 له احلق قبله.
  فَ ُهَو َكفَّارٌَة لَُّه ألن اآلدمي عفا عن حقه. وهللا تعاىل أحق وأوىل بالعفو عن حقه، أي: كفارة للجاين ،

 وكفارة أيضا عن العايف، فإنه كما عفا عمن جىن عليه، أو على من يتعلق به، فإن هللا يعفو عن زالته وجناياته.
  ََوَمن َلَْ حَيُْكم مبَا أَنزَل اَّللَُّ َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموندون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق  قال ابن عباس: كفر

 (202دون فسق، فهو ظلم أكرب، عند استحالله، وعظيمة كبرية عند فعله غري مستحل له.اه  )
 يَل قاً ِلما بَ نْيَ يََدْيِه ِمَن الت َّْوراِة َوآتَ ْيناُه اإْلِجنِْ قاً يِه ُهدًى َونُوٌر فِ َوقَ فَّْينا َعلى آثارِِهْم بِِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ُمَصدِ  َوُمَصدِ 

 (29ِلما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن الت َّْوراِة َوُهدًى َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنَي )
 (202إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافي ة )قف ينا( فعل ماض مبين على السكون.. و )نا( ضمري فاعل )على آثار( جار  وجمرور متعل ق 
رة ى( جار  وجمرور متعل ق ب )قف ينا( ، وعالمة اجلر  الكسرة املقد  ب )قفينا( ، و )هم( ضمري مضاف إليه )بعيس

على األلف )ابن( نعت لعيسى أو بدل تبعه يف اجلر  )مرمي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الفتحة المتناعه 
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، )ما( اسم موصول حمل ه القريب  (201)من الصرف )مصد قا( حال منصوبة من عيسى )الالم( زائدة للتقوية 
اجلر  بالالم وحمل ه الثاين النصب فهو مفعول به السم الفاعل )بني( ظرف مكان منصوب متعل ق مبحذوف صلة 
ما )يدي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الياء و )اهلاء( مضاف إليه )من التوراة( جار  وجمرور متعل ق حبال من 

مثل قف ينا و )اهلاء( ضمري مفعول به )اإلجنيل( مفعول به ثان منصوب )يف( حرف  ما )الواو( عاطفة )آتينا(
جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق خبرب مقد م )هدى( مبتدأ مؤخ ر مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على 

لة طوف على اجلماأللف )الواو( عاطفة )نور( معطوف على هدى مرفوع مثله )الواو( عاطفة )مصد قا( مع
احلالي ة فيه هدى )ملا بني ... من التوراة( مثل األوىل )الواو( عاطفة )هدى( معطوف على )مصد قا( منصوب 
وعالمة النصب الفتحة املقد رة على األلف )الواو( عاطفة )موعظة( معطوف على )مصد قا( منصوب )للمت قني( 

 جار  وجمرور متعل ق هبدى وموعظة.
 التفسريروائع البيان و 

  َِناُه اإْل قًا ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة َوَآتَ ي ْ َنا َعَلى َآثَارِِهْم بِِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ُمَصدِ  قًا جنِْ َوقَ فَّي ْ يَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدِ 
 ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنَي (

كمون بالتوراة، حييف تفسريها ما نصه: أي وأتبعنا هؤالء األنبياءَ واملرسلني، الذين  -رمحه هللا -قال السعدي  -
 بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مرمي، روِح هللا وكلمِته اليت ألقاها إىل مرمي.

الصدق، ومؤيد ق و بعثه هللا مصدقا ملا بني يديه من التوراة، فهو شاهد ملوسى وملا جاء به من التوراة باحل
 لدعوته، وحاكم بشريعته، وموافق له يف أكثر األمور الشرعية.

َوألِحلَّ  وقد يكون عيسى عليه السالم أخف يف بعض األحكام، كما قال تعاىل عنه أنه قال لبين إسرائيل: 
يَل  .َلُكم بَ ْعَض الَِّذي ُحر َِم َعَلْيُكْم  َناُه اإلجنِْ يهدي  ِفيِه ُهًدى َونُوٌر الكتاب العظيم املتمم للتوراة. َوآتَ ي ْ

قًا لِ َما بَ نْيَ يََدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة إىل الصراط املستقيم، ويبني احلق من الباطل.  بتثبيتها والشهادة هلا  َوُمَصدِ 
  يق.اهيتعظون باملواعظ، ويرتدعون عما ال يلفإهنم الذين ينتفعون باهلدى، و َوُهًدى َوَمْوِعَظة لِ ْلُمتَِّقنيَ واملوافقة.

(209) 
واملعىن جعل هللا :ما خمتصره -رمحه هللا-فقالَوُهدًى َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنيَ وزاد ابن عثيمني بيانًا لقوله تعايل: -

عز  وجل هذا اإلجنيل هدى وموعظة، وهلذا أكثر ما فيه املواعظ والعرب والقصص، أما األحكام فغالبها مستمد 
من التوراة، واملوعظة ما تتعظ به القلوب: وهي اإلخبار املقرون بالرتغيب والرتهيب، فكل خرب قُرن برتغيب أو 
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ا وعظنا رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م موعظة وجلت منه»ن: ترهيب فإنه موعظة كما كان الصحابة يقولو 
أي: الذين اتقوا هللا عز  وجل، وتقوى هللا تعاىل هي  لِْلُمتَِّقنيَ ... وقوله:  (200)« القلوب وذرفت منها العيون

 (208امتثال أمره واجتناب هنيه، ومسيت تقوى؛ ألن اإلنسان يتقي هبا عذاب هللا تعاىل.اه )
 ْفَُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن َوْلَيح ُ ُ ِفيِه َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبا أَنْ َزَل اَّللَّ يِل مبا أَنْ َزَل اَّللَّ  (20)ُكْم أَْهُل اإْلِجنِْ

 (209إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافي ة )الالم( الم األمر )حيكم( مضارع جمزوم )أهل( فاعل مرفوع )اإلجنيل( مضاف إليه جمرور 
)الباء( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )حيكم( ، )أنزل( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة 

هم  ... ب )أنزل( ، )الواو( استئنافي ة )من َل فاعل مرفوع )يف( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق
 . (281)الفاسقون( مر  إعراب نظريها 

 روائع البيان والتفسري
  ْفَُأولَِئَك ُهُم ال ُ ُ ِفيِه َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ يِل مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ جنِْ   َفاِسُقوَن َوْلَيْحُكْم َأْهُل اإْلِ
بالنصب على أن الالم الم كي، أي:  َوْلَيْحُكْم  رمحه هللا يف تفسريها  ما نصه: ُقرئ  -قال ابن كثري-

باجلزم الالم  الم األمر،  َوْلَيْحُكْم  وآتيناه  اإلجنيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته به يف زماهنم. وقرئ: 
واألمر  -هللا عليه وسلم صلى-أي: ليؤمنوا جبميع ما فيه، وليقيموا ما أمروا به فيه، وِما فيه البشارة ببعثة حممد 

يَل اُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيء  َحىتَّ تُِقيُموا الت َّْورَاَة وَ باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعاىل:  إلجنِْ
ُدونَُه الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ األمِ يَّ الَِّذي جيَِ  [ وقال تعاىل: 98اآلية ]املائدة:  َوَما أُنزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربِ ُكْم 

َهاُهْم عَ  يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ َباِت َوحُيَر ُِم َعَلْيِهُم ِن اْلُمْنكَ َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم يف الت َّْورَاِة َواإلجنِْ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواألْغالَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنصَ  وُه َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَِّذي رُ اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ

                                                           
( من حديث العرباض ابن سارية ومتام 9/129والسلسلة الصحيحة ) (،22 انظر صحيح ابن ماجة لأللباين)برقم/ - 200

صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم ُث أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها  متنه"
ودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن عبدا القلوب فقال قائل يا رسول هللا كأن هذه موعظة م

حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا وعضوا 
 عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة" .

 املصدر موقع ابن عثيمني-البن عثيمني -اجلزء األول-ظر تفسري سورة املائدة ان - 208
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -209

 ( 290/ 9دمشق)
 ( من هذه السورة.22يف اآلية ) - 281



ُ فَُأولَِئَك  [؛ وهلذا قال هاهنا: 010]األعراف:  ُم اْلُمْفِلُحوَن أُنزَل َمَعُه أُولَِئَك هُ  َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنزَل اَّللَّ
أي: اخلارجون عن طاعة رهبم، املائلون إىل الباطل، التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه اآلية  ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

 (280)نزلت يف النصارى، وهو ظاهر السياق.اه 
فقال ما خمتصره: فهل الفسق هنا فسق معصية  فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن وزاد ابن عثيمني بيانًا لقوله تعايل  -

 :-رمحه هللا-أو فسق كفر؟ ألن الفسق قد يكون فسق كفر وفسق معصية. ُث أضاف
كم أنفع فهذا كافر، ومن حفمن حكم بغري ما أنزل هللا عاداًل عن حكم هللا زاعماً أنه يساوي حكم هللا أو  

بغري ما أنزل هللا للعدوان على احملكوم عليه فهذا ظاَل، ومن حكم بغري ما أنزل هللا هلوًى يف نفسه فهذا فاسق، 
ومن أفىت بغري ما أنزل هللا حكمه ُحْكُم َمْن َحَكَم بغري ما أنزل هللا ألن األوصاف واحدة، لكن احلكم ُيتاز 

 (282) اه ألن احلاكم يلزم واملفيت ال يلزم. عن اإلفتاء بأنه إلزام؛ 
 َ قًا ِلما بَ نْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه فَاْحُكْم ب نَ ُهْم مبا أَنْ َزَل اَّللَُّ َوال ي ْ َوأَنْ زَْلنا ِإلَْيَك اْلِكتاَب بِاحلَْقِ  ُمَصدِ 

ُكْم أُمًَّة واِحَدًة َولِكْن ِلُكل   َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجًا َوَلْو شاَء اَّللَُّ جلَََعلَ تَ تَِّبْع أَْهواَءُهْم َعمَّا جاَءَك ِمَن احلَْقِ  
يعاً فَ يُ َنبِ ُئُكْم مبا ُكْنُتْم ِفي ُلوَُكْم يف ما آتاُكْم فَاْسَتِبُقوا اخلَْرْياِت ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ  (28 خَتَْتِلُفوَن )هِ لَِيب ْ

 (282اب مفردات اآلية )إعر 
 )الواو( عاطفة )أنزلنا( فعل ماض مبين على السكون..

و )نا( ضمري فاعل )إىل( حرف جر  و )الكاف( ضمري يف حمل جر  متعل ق ب )أنزلنا( ، )الكتاب( مفعول به 
مصد قا )منصوب )باحلق ( جار  وجمرور متعل ق حبال من الكتاب أو من فاعل أنزلنا أو من الكاف يف )إليك( ، 

 ملا ...
( )الواو( عاطفة )مهيمنا( معطوف على )مصد قا( منصوب )عليه( 282الكتاب( مثل مصد قا ملا ... من التوراة )

مثل إليك متعل ق ب )مهيمنا( ، )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )احكم( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت 
و )هم( ضمري مضاف إليه )مبا أنزل هللا( مر   تقديره أنت )بني( ظرف مكان منصوب متعل ق ب )احكم( ،

، )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تت بع( مضارع جمزوم، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )أهواء(  (281)إعراهبا 
                                                           

 (020/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -ريتفسري القرآن العظيم البن كث -280
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مفعول به منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )عن( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق 
ي: منحرفا عم ا جاءك )جاء( فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد و )الكاف( ضمري حبال من فاعل تت بع أ

مفعول به )من احلق ( جار  وجمرور متعل ق حبال من فاعل جاء )لكل( جار  وجمرور متعل ق ب )جعلنا( وهو فعل 
ل ( ، كماض مبين على السكون. و )نا( فاعل )من( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق بنعت ل )

، )شرعة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )منهاجا( معطوف على شرعة منصوب.  (289)أي لكل  نيب  منكم 
)الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غري جازم )شاء( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الالم( واقعة يف 

ه ثان  تقديره هو )أم ة( مفعول بجواب لو )جعل( فعل ماض و )كم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت
منصوب )واحدة( نعت ألمة منصوب )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك )الالم( للتعليل )يبلو( مضارع 

 منصوب بأن مضمرة بعد الالم و )كم( مفعول به، والفاعل هو أي هللا.
ل ضمري فعل ماض، والفاع)يف( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )يبلوكم( ، )آتى( 

 مسترت تقديره هو و )كم( ضمري مفعول به أو ل، واملفعول الثاين حمذوف أي آتاكم إي اه.
 واملصدر املؤو ل )أن يبلوكم( يف حمل  جر  بالالم متعل ق بفعل حمذوف تقديره فر قكم.
( منصوب او فاعل )اخلريات)الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )استبقوا( فعل أمر مبين على حذف النون.. والو 

على نزع اخلافض أي اىل اخلريات.. وهو مفعول به إذا ضم ن الفعل معىن ابتدروا، وعالمة النصب الكسرة. 
)إىل هللا( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب مقد م )مرجع( مبتدأ مؤخ ر مرفوع و )كم( ضمري مضاف إليه 

و  فاعل املصدر )الفاء( عاطفة )ينب ئ( فعل مضارع مرفوع )مجيعا( حال منصوبة من الضمري يف مرجعكم ألنه
)كم( ضمري مفعول به، الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )مبا( مثل األول متعل ق ب )ينب ئ( ، )كنتم( فعل 

 ماض ناقص..
 و )نا( ضمري اسم كان )فيه( مثل عليه متعل ق ب )ختتلفون( وهو مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 والتفسريروائع البيان 
  ْقًا ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكم ُ َواَل  َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِ  ُمَصدِ  نَ ُهْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ بَ ي ْ

 تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْق ِ 
أنزهلا هللا على موسى   ملا ذكر تعاىل التوراة اليت يف بياهنا ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا -قال ابن كثري-

ومدحها وأثىن عليها، وأمر  باتباعها حيث كانت سائغة االتباع، وذكر اإلجنيل ومدحه،  -عليه السالم-كليمه 

                                                           
على الرغم من فصل النعت عن املنعوت بأجنيب، إن  املعىن ال ُينع ذلك، ويف القرآن الكرمي نظائر له قال تعاىل: أََغي َْر - 289

ُذ َولِيًّا فاِطِر السَّماواِت )سورة األنعام  كسر الراء يف فاطر( ب02اآلية  -اَّللَِّ َأختَِّ



زله على عبده لعظيم، الذي أنوأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه، كما تقدم بيانه، شرع تعاىل يف ذكر القرآن ا
أي: بالصدق الذي ال ريب فيه أنه من عند هللا،  َوأَنزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِ  ورسوله الكرمي، فقال: 

 قًا ِلَما بَ نْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب أي: من الكتب املتقدمة املتضمنة ذْكرَه وَمْدَحه، وأنه سينزل من عند  ُمَصدِ 
هللا على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، فكان نزوله كما أخربت به، ِما زادها صدقًا عند حامليها 

ِإنَّ الَِّذيَن   :من ذوي البصائر، الذين انقادوا ألمر هللا واتبعوا شرائع هللا، وصدقوا رسل هللا، كما قال تعاىل
َلى َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلألْذقَاِن ُسجًَّدا َويَ ُقوُلوَن ُسْبَحاَن َرب َِنا ِإنْ   اَن َوْعُد َرب َِنا َلَمْفُعوال كَ   أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلِه ِإَذا يُ ت ْ

، جميء حممد، عليه السالم[ أي: إن كان ما وعدنا هللا على ألسنة الرسل املتقدمني، من 018، 010]اإلسراء:
  َلَمْفُعوال.أي: لكائًنا ال حمالة وال بد 

قال ابن عباس، أي: مؤمتًنا عليه. وقال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: املهيمن:  َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه  وقوله: 
 األمني، قال: القرآن أمني على كل كتاب قبله.

، وجماهد، وحممد بن كعب، وعطية، واحلسن، وقتادة، وعطاء اخلراساين، وروي عن ِعْكرَِمة، وسعيد بن ُجبَ رْي 
 والسُّدِ ي، وابن زيد، حنو ذلك. 

:وهذه األقوال كلها متقاربة املعىن، فإن اسم "املهيمن" يتضمن هذا كله، فهو أمني وشاهد -رمحه هللا -ُث قال
ظمها زله آخر الكتب وخامتها، أمشلها وأعوحاكم على كل كتاب قبله، جعل هللا هذا الكتاب العظيم، الذي أن

وأحكمها  حيث مجع فيه حماسن ما قبله، وزاده من الكماالت ما ليس يف غريه؛ فلهذا جعله شاهًدا وأميًنا 
َن و ِإنَّا حَنُْن نزْلَنا الذ ِْكَر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفظُ  وحاكًما عليها كلها. وتكفل تعاىل حبفظه بنفسه الكرُية، فقال تعاىل: 

 :[.9]احلجر 
ُ  : وقوله: -رمحه هللا -وأضاف نَ ُهْم مبَا أَنزَل اَّللَّ أي: فاحكم يا حممد بني الناس: َعَرهبم وعجمهم،  فَاْحُكْم بَ ي ْ

إليك فيهذا الكتاب العظيم، ومبا قرره لك من حكم من كان قبلك من  مبَا أَنزَل اَّللَُّ  أُميهم وكتابيهم 
  شرعك. هكذا وجهه ابن جرير مبعناه.األنبياء وَل ينسخه يف

أي: آراءهم اليت اصطلحوا عليها، وتركوا بسببها ما أنزل هللا على رسوله؛ وهلذا  َوال تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهْم  وقوله: 
إىل أهواء هؤالء أي: ال تنصرف عن احلق الذي أمرك هللا به  َوال تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقِ   قال: 

 (280) من اجلهلة األشقياء.اه 
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  ُلوَُكْم َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَُّ جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ  َما َآتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا يف ِلُكل   َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
يًعا  رَاِت ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ  اخْلَي ْ

َهاًجا أيها األمم جعلنا  ِلُكل   َجَعْلَنا ِمنُكْم  :-رمحه هللا  -قال السعدي يف بياهنا- أي: سبيال ِشْرَعًة َوِمن ْ
وسنة، وهذه الشرائع اليت ختتلف باختالف األمم، هي اليت تتغري حبسب تغري األزمنة واألحوال، وكلها ترجع 
إىل العدل يف وقت شرعتها، وأما األصول الكبار اليت هي مصلحة وحكمة يف كل زمان، فإهنا ال ختتلف، 

تبعا لشريعة واحدة، ال خيتلف متأخرها وال  أُمًَّة َواِحَدًة  َوَلْو َشاَء اَّللَُّ جلَََعَلُكمْ فتشرع يف مجيع الشرائع. 
 متقدمها.

  ُلوَُكْم يف َما آتَاُكْم فيختربكم وينظر كيف تعملون، ويبتلي كل أمة حبسب ما تقتضيه حكمته،  َوَلِكن لِ َيب ْ
 هلذا قال: و  ويؤيت كل أحد ما يليق به، وليحصل التنافس بني األمم فكل أمة حترص على سبق غريها،

رَاِت  أي: بادروا إليها وأكملوها، فإن اخلريات الشاملة لكل فرض ومستحب، من حقوق هللا  فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ
 وحقوق عباده، ال يصري فاعلها سابقا لغريه مستوليا على األمر، إال بأمرين:

لوجه املأمور هاد يف أدائها كاملة على ااملبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حني جييء وقتها ويعرض عارضها، واالجت
به. ويستدل هبذه اآلية، على املبادرة ألداء الصالة وغريها يف أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن ال يقتصر العبد 
على جمرد ما جيزئ يف الصالة وغريها من العبادات من األمور الواجبة، بل ينبغي أن يأيت باملستحبات، اليت 

 وتكمل، وحيصل هبا السبق.يقدر عليها لتتم 
  يًعا فَ يُ َنبِ ُئُكم مبَا   األمم السابقة والالحقة، كلهم سيجمعهم هللا ليوم ال ريب فيه.  ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ

من الشرائع واألعمال، فيثيب أهل احلق والعمل الصاحل، ويعاقب أهل الباطل والعمل  ُكنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن 
 السيئ.

  َُّنَ ُهم مبَا أَنزَل اَّلل نَ ُهْم َأْو َأْعِرْض  هذه اآلية هي اليت قيل: إهنا ناسخة لقوله:  َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ فَاْحُكم بَ ي ْ
ُهْم   َعن ْ

وبني  اآلية تدل على أنه صلى هللا عليه وسلم خمري بني احلكم بينهموالصحيح: أهنا ليست بناسخة، وأن تلك 
عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه اآلية تدل على أنه إذا حكم، فإنه حيكم بينهم مبا أنزل 

نَ ُهم بِاْلقِ  هللا من الكتاب والسنة، وهو القسط الذي تقدم أن هللا قال:  ودل  ْسِط َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكم بَ ي ْ
هذا على بيان القسط، وأن مادته هو ما شرعه هللا من األحكام، فإهنا املشتملة على غاية العدل والقسط، وما 

 خالف ذلك فهو جور وظلم.
  َوال تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم ،كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها. وألن ذلك يف مقام احلكم والفتوى

 هذا يف مقام احلكم وحده، وكالمها يلزم فيه أن ال يتبع أهواءهم املخالفة للحق، وهلذا قال: وهو أوسع، و 



ُ إِلَْيَك  أي: إياك واالغرتار هبم، وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض  َواْحَذْرُهْم َأن يَ ْفِتُنوَك َعن بَ ْعِض َما أَنزَل اَّللَّ
 إىل ترك احلق الواجب، والفرض اتباعه. ما أنزل هللا إليك، فصار اتباع أهوائهم سببا موصال

  فَِإن تَ َولَّْوا  عن اتباعك واتباع احلق  فَاْعَلْم  أن ذلك عقوبة عليهم وأن هللا يريد  َأن ُيِصيبَ ُهم بِبَ ْعِض
 ،فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول ُذنُوهِبِْم 

 وذلك لفسقه.
  َوِإنَّ َكِثريًا مِ َن النَّاِس َلَفاِسُقوَن (  288أي: طبيعتهم الفسق واخلروج عن طاعة هللا واتباع رسوله.اه) 
 ْ َوال تَ تَِّبْع أَْهواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض ما أَن ُ نَ ُهْم مبا أَنْ َزَل اَّللَّ ُ إِلَْيَك فَِإْن تَ َولَّْوا َزَل َوأَِن اْحُكْم بَ ي ْ اَّللَّ

ُ َأْن ُيِصيبَ ُهْم بِبَ ْعِض ُذنُوهِبِْم َوِإنَّ َكِثرياً ِمَن النَّاِس َلفاِسُقوَن ) ا يُرِيُد اَّللَّ  (29فَاْعَلْم أمنَّ
 (289إعراب مفردات اآلية )

وكذلك )ال تتبع  (290)، )احكم بينهم مبا أنزل هللا( مر  إعراهبا  (291))الواو( عاطفة )أن( حرف مصدري  
، )الواو( عاطفة )احذر( فعل أمر و )هم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت (292)أهواءهم( 

)أن ( حرف مصدري  ونصب )يفتنوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل و )الكاف( 
اف )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  مض ضمري مفعول به )عن بعض( جار  وجمرور متعل ق ب )يفتنوك( ،

إليه )أنزل( فعل ماض مبين  )هللا( فاعل مرفوع وهو العائد )إىل( حرف جر  و )الكاف( ضمري يف حمل  جر  
 متعل ق ب )أنزل( .

واملصدر املؤو ل )أن احكم( يف حمل  رفع مبتدأ خربه حمذوف أي حكمك مبا أنزل هللا أمرنا.. أو من الواجب 
 . (292)ا أنزل هللا حكمك مب
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 ( .292واملصدر املؤو ل )أن يفتنوك( يف حمل  نصب بدل اشتمال من الضمري يف )احذرهم( )
)الفاء( استئنافي ة )إن حرف شرط جازم )تول وا( فعل ماض مبين على الضم  يف حمل  جزم فعل الشرط.. والواو 

ا( كافة ومك فاعل )الفاء( رابطة جلواب الشرط )اعلم( فعل أمر، والفاعل ضمري فوفة مسترت تقديره أنت )أمن 
)يريد( مضارع مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )أن يصيبهم( مثل أن يفتنوك )ببعض( جار  وجمرور متعل ق 

 ب )يصيب( ، )ذنوب( مضاف إليه جمرور و )هم( ضمري مضاف إليه.
 .واملصدر املؤو ل )أن يصيبهم( يف حمل  نصب مفعول به عامله يريد

)الواو( استئنافي ة )إن ( حرف مشب ه بالفعل )كثريا( اسم إن  منصوب )من الناس( جار  وجمرور متعل ق بنعت ل 
 )كثريا( ، )الالم( هي املزحلقة )فاسقون( خرب إن  مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
 َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما ُ نَ ُهْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ ُ ِإلَْيَك فَِإْن تَ َولَّْوا أَ  َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ نْ َزَل اَّللَّ

ُ َأْن ُيِصيبَ ُهْم بِبَ ْعِض ُذنُوهِبِْم َوِإنَّ َكثِ  َا يُرِيُد اَّللَّ  اِسُقوَن ريًا ِمَن النَّاِس َلفَ فَاْعَلْم أمنَّ
وأن احكم بينهم مبا يعين تعاىل ذكره بقوله:يف تفسريها إمجاالً ما نصه: –رمحه هللا  -قال أبو جعفر الطربي-

، وأنزلنا إليك، يا حممد، الكتاَب مصدقًا ملا بني يديه من الكتاب، وأِن احكم بينهم ف "أن" يف موضع أنزل هللا
 .نصب ب "التنزيل"

 ، حبكم هللا الذي أنزله إليك يف كتابه.ما أنزل هللاويعين بقوله:
، فإنه هنٌي من هللا نبيَّه حممًدا صلى هللا عليه وسلم أن يت بع أهواء اليهود الذين وال تتبع أهواءهموأما قوله:

 إليه.احتكموا إليه يف قتيلهم وفاِجَرْيهم، وأمٌر منه له بلزوم العمل بكتابه الذي أنزله 
، يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد  صلى هللا عليه وسلم: واحذرهم أن يفِتُنوك عن بعض ما أنزل هللا إليكوقوله:

واحذر، يا حممد، هؤالء اليهود الذين جاءوك حمتكمني إليك "أن يفتنوك"، فيصدُّوك عن بعض ما أنزل هللا 
 أهوائهم. إليك من حكم كتابه، فيحملوك على ترك العمل به وات باع 

، يقول تعاىل ذكره: فإن توىل هؤالء اليهود فإن تولوا فاعلم أمنا يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوهبموقوله:
 الذين اختصموا إليك عنك، فرتكوا العمل مبا حكمت به 

رضى لعليهم وقضيت فيهم  "فاعلم أمنا يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوهبم"، يقول: فاعلم أهنم َل يتولوا عن ا
حبكمك وقد قضيت باحلق ، إال من أجل أن هللا يريد أن يتعج ل عقوبتهم يف عاجل الدنيا ببعض ما قد سلف 
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، يقول: وإن كثريًا من اليهود "لفاسقون"، يقول: لتارُكو العمل وإن كثريًا من الناس لفاسقونمن ذنوهبم 
 (291بكتاب هللا، وخلارجون عن طاعته إىل معصيته.اه )

 ُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكماً ِلَقْوم  يُوِقُنوَن )أََفُحك  (11َم اجْلاِهِليَِّة يَ ب ْ
 (299إعراب مفردات اآلية )

)حكم( مفعول به مقد م منصوب عامله يبغون )اجلاهلي ة(  (290))اهلمزة( لالستفهام االنكاري  )الفاء( استئنافي ة 
مضاف إليه جمرور )يبغون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )الواو( عاطفة )من( اسم استفهام مبين يف حمل  رفع 
مبتدأ )أحسن( خرب مرفوع )من هللا( جار  وجمرور متعل ق بأحسن )حكما( متييز منصوب )لقوم( جار  وجمرور 

 ، )يوقنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل. (298)ت ل )حكما( بنع متعل ق
 روائع البيان والتفسري

  ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكًما لَِقْوم  يُوِقُنوَن  أََفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ
ُغوَن يف تفسريها ما نصه:  -رمحه هللا -قال السعدي- أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم أََفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ

عنك حكم اجلاهلية، وهو كل حكم خالف ما أنزل هللا على رسوله. فال ُث إال حكم هللا ورسوله أو حكم 
اجلاهلية. فمن أعرض عن األول ابتلي بالثاين املبين على اجلهل والظلم والغي، وهلذا أضافه هللا للجاهلية، وأما 

 م، والعدل والقسط، والنور واهلدى.حكم هللا تعاىل فمبين على العل
  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكًما لَِقْوم  يُوِقُنوَن  ما  -انهبإيق-فاملوقن هو الذي يعرف الفرق بني احلكمني وُييز

  للعمل.اه اتباعه. واليقني، هو العلم التام املوجب -عقال وشرعا-يف حكم هللا من احلسن والبهاء، وأنه يتعني 
(299) 
 َُُّهْم ِإنَّ يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنَّصارى أَْولِياَء بَ ْعُضُهْم أَْولِياُء بَ ْعض  َوَمْن يَ تَ َوهل ْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

َ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )  (10اَّللَّ
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 (211إعراب مفردات اآلية )
، )ال( ناهية جازمة )تتخذوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون..  (210))يأي ها الذين آمنوا( مر  إعراهبا 

والواو فاعل )اليهود( مفعول به أو ل منصوب )النصارى( معطوف على اليهود بالواو منصوب مثله وعالمة 
ري مضاف بعض( مبتدأ مرفوع و )هم( ضمالنصب الفتحة املقد رة على األلف )أولياء( مفعول به ثان منصوب )

إليه )أولياء( خرب مرفوع )بعض( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبين يف حمل  رفع 
( مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اجلزم حذف حرف العل ة و )هم( ضمري مفعول به، والفاعل  مبتدأ )يتول 

 )الفاء( رابطة فاعل يتوىل   و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق حبال من ضمري مسترت تقديره هو )من( حرف جر  
جلواب الشرط )إن ( حرف مشب ه بالفعل و )اهلاء( ضمري يف حمل  نصب اسم إن  )منهم( مثل منكم متعل ق خبرب 

م ة املقد رة ضإن  )إن ( مثل األول )هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  )ال( نافية )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ال
 على الياء والفاعل هو )القوم( مفعول به منصوب )الظاملني( نعت للقوم منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
  َ ُهْم ِإنَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بَ ْعُضُهْم أَْولَِياءُ بَ ْعض  َوَمْن يَ ت ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ َوهلَّ

َ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي    اَّللَّ
اليهود مكذبون جبميع الرسل   تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء  الَ رمحه هللا: قوله:  -قال ابن عثيمني-

كافرون جبميع الرسل، وكذلك النصارى، واليهود مسوا بذلك إما نسبة ألبيهم يهوذا أو أهنا من قوله تعاىل: 
 َِإنَّا ُهْدنَا ِإلَْيك  :[ فالذين هادوا أي: رجعوا، أما النصارى فقيل: إهنا من النصرة؛ ألن عيسى 019]األعراف

[ ، وإما نسبة 02]الصف:  َمْن أَْنَصارِي ِإىَل اَّللَِّ قَاَل احلََْوارِيُّوَن حَنُْن أَْنَصاُر اَّللَِّ عليه الصالة والسالم قال: 
جيوز أن ن عيسى عليه الصالة والسالم كان هناك فاهلل أعلم، و إىل البلد املعروفة يف فلسطني امسها الناصرة؛ أل

 (212) تكون من هذا وهذا وال منافاة.اه 
ُهْم  يف بيان قوله تعاىل: -رمحه هللا-وقال الشنقيطي- فقال: ذكر يف هذه اآلية  َوَمن يَ تَ َوهلَُّم مِ ْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

 سلمني، فإنه يكون منهم بتوليه إياهم، وبني يف موضع آخر أنالكرُية، أن من توىل اليهود والنصارى من امل
ترى   توليهم موجب لسخط هللا، واخللود يف عذابه، وأن متوليهم لو كان مؤمنا ما توالهم، وهو قوله تعاىل:

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -211

 (200/ 9دمشق)
 ( من هذه السورة.0يف اآلية )- 210
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كثريا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن سخط هللا عليهم ويف العذاب هم خالدون ولو  
 (212 )[ .اه1 \ 81 ،80] يؤمنون باهلل والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء ولكن كثريا منهم فاسقون كانوا

يف بياهنا إمجااًل  فقال ما نصه: يرشد تعاىل عباده املؤمنني حني بنيَّ هلم أحوال  -رمحه هللا -وزاد السعدي-
رون فيما بينهم أولياء. فإن بَ ْعضُهْم أَْولَِياءُ بَ ْعض  يتناصاليهود والنصارى وصفاهتم غري احلسنة، أن ال يتخذوهم 

ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم ال تتخذوهم أولياء، فإهنم األعداء على احلقيقة وال يبالون بضركم، بل ال 
ُم يدخرون من جمهودهم شيئا على إضاللكم، فال يتوالهم إال من هو مثلهم، وهلذا قال ُه مِ ْنُكْم فَِإنَّ َوَمن يَ تَ َوهلَّ

ُهْم  ألن التويل التام يوجب االنتقال إىل دينهم. والتويل القليل يدعو إىل الكثري، ُث يتدرج شيئا فشيئا،  ِمن ْ
 حىت يكون العبد منهم.

 ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي ئتهم ج أي: الذين وْصُفهم الظلم، وإليه يَرجعون، وعليه يعولون. فلو
 (212بكل آية ما تبعوك، وال انقادوا لك.اه  )

 َأ ُ ْن يَْأيتَ بِاْلَفْتِح أَْو أَْمر  فَ تَ َرى الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض ُيسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن ََنْشى َأْن ُتِصيَبنا دائِرٌَة فَ َعَسى اَّللَّ
 (12نْ ُفِسِهْم ناِدِمنَي )ِمْن ِعْنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعلى ما َأَسرُّوا يف أَ 

 (211إعراب مفردات اآلية )
)الفاء( عاطفة )ترى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )الذين( 
اسم موصول مبين يف حمل  نصب مفعول به )يف قلوب( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب مقدم و )هم( ضمري 

)مرض( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )يسارعون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )يف( حرف جر  و )هم( مضاف إليه 
ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )يسارعون( على حذف مضاف أي يف مواالهتم )يقولون( مثل يسارعون )َنشى( 

 وع.فمثل ترى )أن( حرف مصدري  ونصب )تصيب( مضارع منصوب و )نا( ضمري مفعول به )دائرة( فاعل مر 
 .(219)واملصدر املؤو ل )أن تصيبنا( يف حمل  نصب مفعول به عامله َنشى 

)الفاء( استئنافي ة )عسى( فعل ماض ناقص جامد )هللا( لفظ اجلاللة اسم عسى مرفوع )أن يأيت( مثل أن 
 تصيب، والفاعل هو )بالفتح( جار  وجمرور متعل ق ب )يأيت( .

                                                           
/  0لبنان) –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 212
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 خرب عسى. واملصدر املؤو ل )أن يأيت( يف حمل  نصب
)أو( حرف عطف )أمر( معطوف على الفتح جمرور مثله )من عند( جار  وجمرور متعل ق بنعت ألمر و )اهلاء( 
ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة سببي ة )يصبحوا( مضارع ناقص منصوب معطوف على )يأيت( وعالمة 

، )أسر وا( فعل ماض  (210)النصب حذف النون.. والواو اسم يصبح )على( حرف جر  )ما( حرف مصدري  
 مبين على الضم  والواو فاعل )نادمني( خرب أصبحوا منصوب وعالمة النصب الياء.

 واملصدر املؤو ل )ما أسر وا( يف حمل  جر  ب )على( متعل ق ب )نادمني( .
 روائع البيان والتفسري

  ائِرَةٌ َن ََنَْشى َأْن ُتِصيبَ َنا دَ فَ تَ َرى الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلو 
ما خمتصره: كلما رأيت مثل هذا اخلطاب فهو إما للرسول عليه الصالة والسالم، -رمحه هللا -قال ابن عثيمني-

وإما له وملن يصح خطابه، وتوجيه اخلطاب إليه، أي: فرتى أيها النيب الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم، 
 أو فرتى أيها اإلنسان.

َ أن من الناس من يف قلبه مرض،  ملا هنى هللا سبحانه وتعاىل أن يتخذ املؤمنون اليهود والنصارى أولياء؛ بَ نيَّ
 ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم فيسارع يف مواالهتم ومهادنتهم وموادهتم، وهلذا َل يقل: يف مواالهتم ليفيد العموم بل قال: 

مراض القلوب أنواع كأمراض األبدان متاماً، أمراض األبدان أنواع: أي: يف كل ما يكون سبباً لقوهتم وعزهتم، وأ
أمراض عضوية يف عضو خاص، وأمراض عامة، وأمراض محى، وأمراض رعشة، أنواع كثرية، أمراض القلوب  
كذلك متنوعة، لكنها تدور على شيئني: إما شبهة وإما شهوة، كل أمراض القلوب ال خترج عن هذين األمرين: 

ث يلتبس عليه احلق والعياذ باهلل بالباطل، وال يهتدي للحق، هذا مرض شبهة سببه اجلهل، شبهة من حي
 ولذلك جيب على كل إنسان أن يزيل عنه هذا املرض بتعلم الشريعة.

والثاين مرض الشهوة، أي: مرض إرادة وتشهي، حبيث ال يريد احلق مع علمه به، وهذا أخبث من األول؛ ألن 
إذا تعلم، لكن هذا ال يرجى صالحه إال أن يشاء هللا؛ يعين: ألن هذا يعلم احلق ولكنه األول يرجى صالحه، 

 َل يعمل به، وهذا أشد.
 ضَفاَل خَتَْضْعَن بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي يف قَ ْلِبِه َمرَ ولكن اعلم أن املرض كما قلت: أنواع، ففي قوله تعاىل: 

حب النساء والتلذذ بأصواهتن احملرمة استماعها وما أشبه ذلك، لكن [ ، هذا مرض الشهوة يف 22]األحزاب: 
 َمَرٌض فَ زَاَدتْ ُهْم فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَ زَاَدتْ ُهْم ِإُيَاناً َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن*َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِمْ يف قول هللا تبارك وتعاىل: 

                                                           
 د حمذوف واجلملة صلة.. أو نكرة موصوفة واجلملة نعت له.أو اسم موصول والعائ- 210



يعين: شكاً ونفاقاً، هؤالء ال يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض  [ ، أعوذ باهلل، 021   022]التوبة:  رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهمْ 
 يزدادون باآليات إال رجساً إىل رجسهم، أجارنا هللا من ذلك، ونسأل هللا الثبات.

 -رمحه هللا: -ُث قال
لدائرة الشيء املهلك، فنوايل أي: نائبة من نوائب الدهر، وا َأْن ُتِصيبَ َنا َدائِرٌَة أي: َناف  ََنَْشىقوله: 

 (218) هؤالء ليكون لنا عندهم يد حنتمي هبا.اه 
ُ َأْن يَْأيتَ بِاْلَفْتِح أَْو أَْمر  ِمْن ِعْنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا يف أَنْ ُفِسِهْم نَاِدمِ   نَي ( )فَ َعَسى اَّللَّ

فعسى هللا أن يأيت بالفتح أو تعاىل ذكره بقوله:: يعين -قال أبو جعفر الطربي ما خمتصره وبتصرف يسري -
 ، فلعل هللا أن يأيت بالفتح. أمر من عنده

 ُث اختلفوا يف تأويل "الفتح" يف هذا املوضع.
 -رمحه هللا-ِمن قال بذلك: كقتادة -رمحه هللا-فقال بعضهم: ُعىن به ههنا، القضاء. وذكر

 ِمن قال بذلك: كالسدي -رمحه هللا-وقال آخرون: عين به فتح مكة. وذكر
نَ َنا  و"الفتح" يف، كالم العرب، هو القضاء، كما قال قتادة، ومنه قول هللا تعاىل ذكره: -ُث قال َرب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ

 [.89]سورة األعراف:  َوبَ نْيَ قَ ْوِمَنا بِاحلَْقِ  
فعسى هللا أن يأيت سلم بقوله:وقد جيوز أن يكون ذلك القضاء الذي وعَد هللا نبيه حممًدا صلى هللا عليه و 

فتح، مكة، ألن ذلك كان من عظيم قضاِء هللا، وَفْصل ُحكمه بني أهل اإلُيان والكفر، ومقر ِرًا عند  بالفتح
 (219أهل الكفر والنفاق،أن هللا معلي كلمته وموهن كيد الكافرين.اه )

 يف بياهنا إمجااًل ما نصه:-رمحه هللا -وأضاف السعدي-
  َأن يَْأيتَ بِاْلَفْتِح ُ أَْو أَْمر   الذي يعز هللا به اإلسالم على اليهود والنصارى، ويقهرهم املسلمون  فَ َعَسى اَّللَّ

أي: أضمروا  فَ ُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ييأس به املنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغريهم ِمْن ِعنِدِه 
  ِِمنَي يف أَنُفِسِهْم نَاد  على ما كان منهم وضرهم بال نفع حصل هلم، فحصل الفتح الذي نصر هللا به

 (201اإلسالم واملسلمني، وأذل به الكفر والكافرين، فندموا وحصل هلم من الغم ما هللا به عليم.اه  )
 َْطْت َأْعماهُلُْم فََأْصَبُحوا خاِسرِيَن ِإن َُّهْم َلَمَعُكْم َحبِ  َويَ ُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا أَهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا بِاَّللَِّ َجْهَد أَُْياهِنِم
(12) 
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 (200إعراب مفردات اآلية )
)الواو( استئنافي ة )يقول( مضارع مرفوع )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  رفع فاعل )آمنوا( فعل ماض مبين 

 على الضم ..
والواو فاعل )اهلمزة( لالستفهام )ها( حرف تنبيه )أوالء( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع مبتدأ )الذين( اسم 
موصول خرب )أقسموا( مثل آمنوا )باهلل( جار  وجمرور متعل ق ب )أقسموا( ، )جهد( مصدر يف موضع احلال 

مضاف إليه )إن ( حرف مشب ه  ، )أُيان( مضاف إليه جمرور و )هم( ضمري يف حمل  جر   (202)أي جاهدين 
بالفعل و )هم( ضمري يف حمل  نصب اسم إن  )الالم( الم القسم )مع( ظرف مكان منصوب متعل ق مبحذوف 
خرب إن  و )كم( ضمري مضاف إليه )حبطت( فعل ماض.. و )التاء( للتأنيث )أعمال( فاعل مرفوع و )هم( 

بين  على الضم .. والواو اسم أصبح )خاسرين( خرب مضاف إليه )الفاء( عاطفة )أصبحوا( فعل ماض ناقص م
 مرفوع.

 روائع البيان والتفسري:
  َْويَ ُقوُل الَِّذيَن َآَمُنوا أََهُؤاَلِء الَِّذيَن أَْقَسُموا بِاَّللَِّ َجْهَد أَُْيَاهِنِْم ِإن َُّهْم َلَمَعُكم  
متعجبني من حال هؤالء الذين  َويَ ُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا   يف بياهنا إمجااًل ما نصه:-رمحه هللا -قال السعدي-

أي: حلفوا وأكدوا حلفهم، وغلظوه  أََهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا بِاَّللَِّ َجْهَد أَُْيَاهِنِْم ِإن َُّهْم َلَمَعُكْم  يف قلوهبم مرض: 
 (202.اه  )بة واملواالةبأنواع التأكيدات: إهنم ملعكم يف اإلُيان، وما يلزمه من النصرة واحمل

عناها : أقسموا به، أي: حلفوا به، واإلقسام واحللف واليمني م-رمحه هللا -وزاد ابن عثيمني يف بياهنا فقال -
واحد: وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة خمصوصة، هذا القسم، قولنا بصيغة خمصوصة، وهي الواو والباء 

اك تأكيد تاهلِل. ... إذاً: ال بد من أن يكون هنوالتاء، هذه حروف القسم، تقول: وهللِا، وتقول: باهلِل، وتقول: 
وال بد أن يكون احمللوف به معظماً، ويف هذه الصيغة يوجد أشياء تكون مبعىن اليمني، ولكنها ليست ُييناً  
كاحللف بالطالق، واحللف بالنذر، واحللف بقول: لعمرك وما أشبهها، هذه ليست ُييناً اصطالحاً، وإن كان 

يعين: أبلغ ما يكون من األُيان، وأبلغ ما يكون من األُيان إما  َجْهَد أَُْيَاهِنِمْ ني. ... قوله: معناها معىن اليم
أن يكون بالصيغة، وإما أن يكون بقرنه بالشهادة، وإما بقرنه بالدعاء على احلالف وما أشبه ذلك، فمثاًل إذا 

ادة، وإذا قال: وهللا إين لفاعل كذا وكذا هذا قال: أشهد باهلل مقسماً به أن كذا، كذا وكذا، هذا مؤكد بالشه
                                                           

 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -200
 ( 9/280دمشق)

 ن املصدر فهو نوعه.أو مفعول مطلق نائب ع - 202
 ( 221/  0الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -202



أي: مع املؤمنني، يقسمون  ِإن َُّهْم َلَمَعُكمْ مؤكد بالصيغة، هؤالء يقسمون أقوى وأشد ما يكون من اإلقسام 
 (202بذلك إهنم ملعهم لكنهم ليسوا معهم. اه )

 َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم فََأْصَبُحوا َخاِسرِيَن 
أي خاسرين الثواب.  فأصبحوا خاسرينبطلت بنفاقهم.  حبطت أعماهلم: -هللا رمحه–قال القرطيب -

 (201)وقيل: خسروا يف مواالة اليهود فلم حتصل هلم مثرة بعد قتل اليهود وأجالئهم.اه 
  بَِقْوم ُ ب ُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ أَِذلَّة  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزَّة  َعَلى حيُِ يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اَّللَّ

 (12 واِسٌع َعِليٌم )اْلكاِفرِيَن جُياِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َوال خَياُفوَن َلْوَمَة الِئم  ذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيشاُء َواَّللَُّ 
 (209إعراب مفردات اآلية )

، )عن دين( جار  وجمرور  (208)، )من يرتد  منكم( مثل من يتوهل م منكم  (200))يأي ها الذين آمنوا( مر  إعراهبا 
متعل ق ب )يرتد ( ، و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الفاء( رابطة جلواب الشرط )سوف( حرف استقبال )يأيت( 

ور متعل ق فظ اجلاللة فاعل مرفوع )بقوم( جار  وجمر مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الياء )هللا( ل
( مثل يأيت و )هم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الواو( عاطفة )حيب ون(  به )يأيت( ، )حيب 
مضارع مرفوع.. والواو فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول به )أذل ة( نعت لقوم جمرور مثله )على املؤمنني( جار  

تعل ق بأذل ة وقد ضم ن معىن عاطفني، وعالمة اجلر  الياء )أعز ة( نعت ثان لقوم جمرور مثله )على وجمرور م
 الكافرين( مثل على املؤمنني )جياهدون( مثل

حيب ون )يف سبيل( جار  وجمرور متعل ق ب )جياهدون( )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال( نافية 
)لومة( مفعول به منصوب )الئم( مضاف إليه جمرور. )ذلك( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع )خيافون( مثل حيب ون 

مبتدأ.. )والالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )فضل( خرب مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )يؤيت( 
ب مفعول به نص مثل يأيت و )اهلاء( ضمري مفعول به، والفاعل هو أي هللا )من( اسم موصول مبين يف حمل  

ثان )يشاء( مضارع مرفوع، والفاعل هو أي هللا )الواو( استئنافي ة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )واسع( خرب 
 مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-للعالمة حممد العثيمني  -اجلزء الثاين -تفسري سورة املائدة - 202
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 ( من هذه السورة.0يف اآلية ) - 200
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 روائع البيان والتفسري
  ب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلَّة  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزَّة  اَّللَُّ بَِقْوم  حيُِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت

 َعَلى اْلَكاِفرِينَ 
دينه وإقامة  يقول تعاىل خمربا عن قدرته العظيمة أن من توىل عن نصرة يف تفسريها :-رمحه هللا –قال ابن كثري -

َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْسَتْبِدْل  وأشد منعة وأقوم سبيال كما قال تعاىل:  شريعته، فإن هللا يستبدل به من هو خري هلا منه 
رَُكْم ُُثَّ ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكْم  ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَي َُّها النَّاُس َويَْأِت بِآَخرِيَن  [ وقال تعاىل: 28]حممد:  قَ ْوًما َغي ْ

 :[، وقال تعاىل: 022]النساء (  21( َوَما َذِلَك َعَلى اَّللَِّ بَِعزِيز  )09ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت خِبَْلق  َجِديد) 
 :[ أي: مبمتنع وال صعب. وقال تعاىل هاهنا: 21،  09]إبراهيم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن

 (209.اه )أي: يرجع عن احلق إىل الباطل ِديِنِه 
نَي أَِعزَّة  َعَلى َفَسْوَف يَْأيت اَّللَُّ ِبَقْوم  حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلَّة  َعَلى اْلُمْؤِمنِ  وأضاف ابن عثيمني يف بيان: قوله: -

يعين: غري املرتدين، وَل نتكلم عن االرتداد، االرتداد عن الدين ينحصر يف  )بقوم(ما خمتصره :  اْلَكاِفرِيَن ُ 
شيئني: إما اجلحود وإما االستكبار، لو قرأت مجيع ما ذكره الفقهاء يف كتاب املرتد لوجدته ال خيرج عن هذين 

ثال، كل الردة متاألمرين: ومها اجلحد أو االستكبار. اجلحد: يعين: التكذيب يف األخبار، واالستكبار: عن اال
 تعود إىل هذين األمرين وما يذكر من التفاصيل، فهذا عبارة عن تشقيق هلذه اجلملة وتفريع عليها.

ُ بَِقْوم  وقوله:  )أعزة على  ) )أذلة على املؤمنني )حيبونه(و)حيبهم(ذكر أوصافهم، فلنعددها:  َفَسْوَف يَْأيت اَّللَّ
ستة أوصاف. يعين: إن ارتددمت فلن تضروا هللا  وال خيافون لومة الئم جياهدون يف سبيل هللاالكافرين( 

فما معىن احملبة؟ احملبة:  حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ شيئاً، ولن تضروا اإلسالم شيئاً، بل إن هللا سيأيت بقوم هذه صفاهتم: 
دها بأكثر عالية، ال ُيكن أن حتهي احملبة، وال ُيكن أن تعرفها بأوضح من لفظها، وهكذا مجيع األشياء االنف

من لفظها، لو قلت: ما هو الغضب؟ الغضب: هو الغضب، وقد ذكر ابن القيم رمحه هللا يف الكتاب املنسوب 
إليه   وهو روضة احملبني   ذكر للمحبة تعريفات كثرية، لكنه قال: كلها ال تصح، كلها تفسري هلا بلوازمها أو 

 آثارها أو ما أشبه ذلك.
لكن جيب أن نعلم أن حمبة هللا ختالف  َوحيُِبُّونَُه  هو هللا عز  وجل،  حيُِب ُُّهْم  حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه قوله: 

 [ .00]الشورى: لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ حمبة اإلنسان يف أسباهبا ويف آثارها وكيفيتها؛ ألن هللا تعاىل يقول: 
أي: أهنم ال يستكربون على املؤمنني وال يرتفعون عليهم، بل يتطامنون هلم،  نَي أَِذلَّة  َعَلى اْلُمْؤِمنِ وقوله: 

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ويذلون هلم، أي: يتواضعون، كما يف قوله تبارك وتعاىل:  ٌد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ حُمَمَّ

                                                           
 ( 2/021الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-العظيم البن كثريتفسري القرآن  -209



نَ ُهمْ  ، يعين: َل يقل: أذلة للمؤمنني، بل «الالم»دون « على»( ب [ ، وهلذا عديت )أذلة29]الفتح:  ُرمَحَاُء بَ ي ْ
منة معىن مض« أذلة»قال: أذلة عليهم، يعين: ذوي شفقة عليهم، وحنان عليهم دون استعالء واستكبار، ف 

الشفقة، يعين: أذلة بشفقة، وبعضهم قال: إن هذا يدل على أن الذل صار من علو وليس من ضعف ألن 
 لضعفه ال لعلوه لكن هذه اآلية تفيد أهنم أذلة مع العلو والرفعة. الذليل قد يكون ذليالً 

 أعزة: يعين أقوياء يُ ُرون الكافرين القوة والعزة واالفتخار مبا هم عليه من الدين.اه  أَِعزَّة  َعَلى اْلَكاِفرِينَ قوله: 
(221) 

ُ وَ   اِسٌع َعِليٌم ( ) جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلِئم  َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَّ
يعين: ال خيافون يف  جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َوال خَيَاُفوَن َلْوَمَة الئِم    يف تفسريها: –رمحه هللا  -قال البغوي-

هللا لوم الناس، وذلك أن املنافقني كانوا يراقبون الكفار وخيافون لومهم، وروينا عن عبادة بن الصامت قال: 
"بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة وأن نقوم أو نقول باحلق حيثما كنا ال َناف يف 

 (220) هللا لومة الئم"  .اه 
أي: من اتصف هبذه الصفات،  َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء  فقال: -رمحه هللا -كثري  وأضاف ابن-

ُ َواِسٌع َعِليٌم فإمنا هو من فضل هللا عليه، وتوفيقه له، أي: واسع الفضل، عليم مبن يستحق ذلك ِمن  َواَّللَّ
 (222حَيْرمه إياه.اه )

 ََور ُ ا َولِيُُّكُم اَّللَّ  (11) ُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويُ ْؤتُوَن الزَّكاَة َوُهْم راِكُعونَ ِإمنَّ
 (222إعراب مفردات اآلية )

ا( كاف ة ومكفوفة )ويل ( مبتدأ مرفوع و )كم( ضمري مضاف إليه )هللا( لفظ اجلاللة خرب مرفوع )الواو(  )إمن 
اجلاللة مرفوع و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )الذين( اسم عاطفة )رسول( معطوف على لفظ 

موصول مبين يف حمل  رفع معطوف على لفظ اجلاللة )آمنوا( فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )الذين( 
و( ا)يقيمون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )الصالة( مفعول به منصوب )الو  -أو نعت له -مثل األول بدل منه

عاطفة )يؤتون الزكاة( مثل يقيمون الصالة )الواو( حالي ة )هم( ضمري منفصل مبين يف حمل  رفع مبتدأ )راكعون( 
 خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.
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 روائع البيان والتفسري
 َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة ُ َا َولِيُُّكُم اَّللَّ   َكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن (َويُ ْؤتُوَن الزَّ ِإمنَّ
ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمُنوابيانًا فقال: وقوله: -رمحه هللا–قال ابن كثري - َا َولِيُُّكمُ اَّللَّ أي: ليس اليهود بأوليائكم،  ِإمنَّ

 بل واليتكم راجعة إىل هللا ورسوله واملؤمنني.
أي: املؤمنون املتصفون هبذه الصفات، من إقام  الَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ  وقوله: 

الصالة اليت هي أكرب أركان اإلسالم، وهي له وحده  ال شريك له، وإيتاء الزكاة اليت هي حق املخلوقني 
 ومساعدة للمحتاجني من الضعفاء واملساكني.

 َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة  فقد توهم بعضهم أن هذه اجلملة يف موضع احلال من قوله:  َوُهْم رَاِكُعوَن  وأما قوله 
أي: يف حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك، لكان دفع الزكاة يف حال الركوع أفضل من غريه؛ ألنه ِمدوح، 

 ىت إن بعضهم ذكر يف هذا أثرًا عنوليس األمر كذلك عند أحد من العلماء ِمن نعلمه من أئمة الفتوى، وح
 (222علي بن أيب طالب: أن هذه اآلية نزلت فيه: ذلك أنه مر به سائل يف حال ركوعه، فأعطاه خامته.اه )

جاء وانكره  -رضي هللا عنه -قلت)أنا سيد مبارك(:وهذا األثر الذي ذكره ابن كثري عن علي بن أيب طالب
 ( ،  وهو منكر احلديث مرتوك. 221زري")عن طريق "غالب بن عبيد هللا العقيلي اجل

ما خمتصره وبتصرف  -رمحه هللا-فقال َوُهْم رَاِكُعونَ  وذكر ابن عثيمني يف تفسريه عن املقصود بقوله تعايل  -
يسري: اجلملة هذه هل هي مجلة حالية   يعين: أهنم يؤتون الزكاة وهم راكعون يف الصالة   أو أهنا استئنافية؟ ... 
اجلملة استئنافية، ُث على القول بأهنا استئنافية، هل املراد هبا الركوع الذي هو جزء من الصالة، وهو احنناء 

 هلل عز  وجل، أو املراد اخلضوع لشريعة هللا؟  الظهر تعظيماً 
مجلة مستأنفة وليست مجلة حالية، واملراد بالركوع هنا  َوُهْم رَاِكُعونَ فقوله: )تركع( يعين ختضع، إذًا مجلة 

 اخلضوع للشريعة والذل هلا. 
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ي ذكره ابن كثري انفاً ذيف حديثه عن فوائد اآلية ما يبني ضعف األثر ال -رمحه هللا-ابن عثيمني-هذا وقد نبه
 َوُهْم رَاِكُعونَ  وانكره والذي يقوله ويروج له الرافضة وذكره كثري من املفسرين يف تفسرياهتم لقوله تعايل 

 فقالوا: أراد به علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، مر به سائل وهو راكع يف املسجد فأعطاه خامته .
ما نصه: والعجب أن الرافضة قالوا: إنه َل  َوُهْم رَاِكُعونَ يف فوائد قوله تعايل:  -رمحه هللا-قال ابن عثيمني-

يعمل هبذا اآلية إال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وقالوا: إنه أدى الصدقة وهو راكع، وجعلوا هذا من 
د، ن احلركة يف الصالة غري حممودة، ليست حمل محمناقبه، وحاشاه رضي هللا عنه أن يكون ذلك من فعله؛ أل

فكونه إذا ركع جاءه الفقراء قال: خذ، خذ، خذ، هذه ليست منقبة هذه مثلبة، ملا يرتتب على صدقته يف 
ركوعه من انشغاله بأمر خارج عن الصالة فال حيمد عليه، والصدقة ليست كاجلهاد؛ ألن اإلنسان ُيكن أن 

ق، لكن الرافضة ال يفهمون، عندهم سفه، كما قالوا يف مدحه: إنه يصلي ما يصلي وينهي صالته ُث يتصد
بني املغرب والعشاء ألف ركعة! من يصلي ألف ركعة بني املغرب والعشاء؟! لو أن إنسانًا يريد أن يفعل هذا 
 ولو كان يرقص رقصًا ما متكن من أن يصلي ألف ركعة! لكن جعلوا هذا من مناقبه، وهو يف احلقيقة من

املثالب، وحنن نشهد أنه لن يفعل هذا وَل يفعله، ال هذا وال هذا، وال نشك أن علي ًا رضي هللا عنه له من 
املناقب والفضائل ما اختص به من بني اخللفاء، وله من الفضائل واملناقب ما شاركه فيه اخللفاء، وللخلفاء من 

م مناقب، لك شك، فعلي له مناقب، واخللفاء هلاملناقب والفضائل ما َل حيصل لعلي بن أيب طالب، ليس يف ذ
يشرتكون يف بعضها، وينفرد بعضهم عن اآلخر يف بعضها، لكن الفضل املطلق على هذا الرتتيب: أبو بكر، 

 (229عمر، عثمان، علي رضي هللا عنهم.اه )
 َُوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهم َ  (19اْلغالُِبوَن ) َوَمْن يَ تَ َولَّ اَّللَّ

 (220إعراب مفردات اآلية )
( مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اجلزم  )الواو( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبين يف حمل  رفع مبتدأ )يتول 
حذف حرف العل ة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة يف 

و )اهلاء(  طف تبعاه يف حالة النصباملوضعني )رسول، الذين( امسان معطوفان على لفظ اجلاللة حبريف الع
ضمري مضاف إليه )آمنوا( مثل املتقد م يف اآلية السابقة )الفاء( رابطة جلواب الشرط )إن ( حرف مشب ه بالفعل 
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، )الغالبون( خرب إن   (228))حزب( اسم إن  منصوب )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )هم( ضمري فصل 
 مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
  َوَمْن يَ تَ َولَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم اْلَغالُِبوَن 
هود وهذا إعالٌم من هللا تعاىل ذكره عباَده مجيًعا الذين تربأوا من حلف الي :-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

وا ورسوله واملؤمنني، والذين متسكوا حبلفهم وخافوا دوائر السوء تدور عليهم، فسارعوخلعوهم رًضى بوالية هللا 
إىل مواالهتم أن  َمن وثق باهلل وتوىل هللا ورسوله واملؤمنني، ومن كان على مثل حاله من أولياء هللا من املؤمنني، 

ب زُب هللا هم الغالبون، دون حز هلم الغلبة والدوائر والدولة على من عاداهم وحاد هم، ألهنم حزب هللا، وح
  (229).اه الشيطان

يف تفسريها ما نصه:  أي: فإنه من احلزب املضافني إىل هللا إضافة عبودية  -رمحه هللا-وأضاف السعدي-
   اْلَغالُِبونَ َوِإنَّ ُجْنَدنَا هَلُُم ووالية، وحزبه هم الغالبون الذين هلم العاقبة يف الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىل: 

وهذه بشارة عظيمة، ملن قام بأمر هللا وصار من حزبه وجنده، أن له الغلبة، وإن أديل عليه يف بعض األحيان 
 (221حلكمة يريدها هللا تعاىل، فآخر أمره الغلبة واالنتصار، ومن أصدق من هللا قيال.اه  )

اَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر ختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزوًا َولَِعبًا ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتيا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا الَِّذيَن ا
َ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي )  ( 10أَْولِياَء َوات َُّقوا اَّللَّ

 (220إعراب مفردات اآلية )
)الذين( اسم موصول مبين يف  (222))يا( أداة نداء )أي ( منادى نكرة مقصودة مبين على الضم  يف حمل  نصب 

حمل  نصب بدل من أي  أو نعت له )آمنوا( فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )ال( ناهية جازمة )ال 
 تتخذوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون..
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ذوا( مثل آمنوا )دين( مفعول ب أو ل عامله  هوالواو فاعل )الذين( مثل األول يف حمل  نصب مفعول به أول )اخت 
ذوا، منصوب و )كم( ضمري مضاف إليه )هزوا( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة )لعبا( معطوف  اخت 

 على )هزوا( منصوب )من( حرف جر  )الذين( مثل األول يف حمل  جر  
ذوا )أوتوا( فعل ماض مبين على الضم ، مبين للمجهول.. والواو نائب  اعل فمتعل ق مبحذوف حال من فاعل اخت 

)الكتاب( مفعول به منصوب )من قبل( جار  وجمرور متعل ق ب )أوتوا( ، و )كم( ضمري مضاف إليه )الواو( 
عاطفة )الكفار( معطوف على املوصول الثاين تبعه يف حالة النصب )أولياء( مفعول به ثان عاملة تت خذوا، 

مر أفعالء )الواو( عاطفة )ات قوا( فعل أمنصوب، وهو ِمنوع من التنوين ألنه ملحق باالسم املمدود على وزن 
 (222)مبين على حذف النون.. والواو فاعل )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )إن( حرف شرط جازم 

)كنتم( فعل ماض ناقص مبين على السكون يف حمل  جزم فعل الشرط. و )مت( ضمري اسم كان )مؤمنني( خرب  
 كنتم منصوب وعالمة النصب الياء.

 البيان والتفسريروائع 
  ِاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر تَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلك

َ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي    أَْولَِياَء َوات َُّقوا اَّللَّ
، وهذا تنفري من مواالة أعداء اإلسالم وأهله، من الكتابيني واملشركنيما خمتصره: -ه هللارمح -قال ابن كثري-

الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع اإلسالم املطهرة احملكمة املشتملة على كل خري دنيوي 
يعتقدون أهنا نوع من اللعب يف نظرهم الفاسد،  َوَلِعًبا يستهزئون هبا،  ُهُزًوا َولَِعًبا  وأخروي، يتخذوهنا 
 (222وفكرهم البارد ..اه )

يعين: جعلوه حمل استهزاء، يسخرون به  ُهُزًوا َوَلِعًبا ما خمتصره: قوله:  -رمحه هللا-وأضاف ابن عثيمني-
معىن أن  ابألسنتهم، واعتقدوا بقلوهبم أنه لعب، واللعب: هو الذي ليس له هدف وليس له فائدة، وقالوا: م

اإلنسان يأيت إىل املسجد ويتحرك قائمًا وقاعدًا وساجدًا وما أشبه ذلك؟ وقالوا: هذا لعب ليس هذا بدين 
 ويسخرون به.

بيان للواقع وليس  ِمْن قَ ْبِلُكْم  يعين هبم اليهود والنصارى، وقوله:   ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب قوله: 
حد الكتاب معنا وال بعدنا، وإمنا كل الذين أوتوا الكتاب كانوا قبلنا، ولكن املراد هبم هنا  تقييداً؛ ألنه َل يؤِت أ

 كما هي طريقة القرآن اليهود والنصارى.
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قلنا: فيها قراءتان، يعين: وال تتخذوا الكفار أولياء سواء اختذوا دينكم هزوًا ولعباً، هذا  َواْلُكفَّاَر وقوله: 
قراءة اجلر، يعين: ال تتخذوا الكفار الذين اختذوا دينكم هزواً ولعباً، وكل من القراءتني  على قراءة النصب، وعلى

مفيد جداً، فنقول: إذا جعلناها باجلر تفيد أن الكفار سوى الكتابيني ِمن اختذوا ديننا هزواً ولعباً، وعلى قراءة 
ري ر فيها إشارة إىل أن الكفار غالنصب تفيد أن نتجنب الكفار وال نتوالهم مطلقاً، لكن على قراءة اجل

 الكتابيني يتخذون ديننا هزواً ولعباً، فيجتمع فيهم السخرية منا واعتقاد أن ديننا لعب.
مجع ويل أي: منصور تناصرونه وتعينونه وتتقربون إليه وما أشبه ذلك ِما أَْولَِياءَ  َواْلُكفَّاَر أَْولَِياَء قوله: 

 ال أعداء. يقتضي أن يكونوا أولياء لنا
َ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي قوله:  َ  َوات َُّقوا اَّللَّ أي: اختذوا وقاية من عذابه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب  َوات َُّقوا اَّللَّ

و نواهيه تقرباً إليه تبارك وتعاىل، وهلذا قال بعضهم يف تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترج
« علم» على نور من هللا،« عمل»، فجمع هنا بني العمل واإلخالص والعلم، أن تعمل بطاعة هللا، ثواب هللا

ال ترجو الدنيا، وأن ترتك ما هنى هللا على نور من هللا، ختشى عقاب هللا، وهلذا « إخالص»ترجو ثواب هللا، 
 .نه إذا َل يكن إخالص َل تكن طاعةإذا قلنا: إهنا اختاذ وقاية بفعل األوامر فال بد من مالحظة اإلخالص؛ أل

هذه الشرطية من باب التحدي، يعين: إن كنتم صادقني يف إُيانكم فلتتقوا هللا؛  ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي وقوله: 
ألن الصادق يف إُيانه ال بد أن يتقي هللا، وأن يتجنب حمارمه، أن يقوم بأوامره، فإن َل يفعل فإُيانه ناقص 

لناس ضيعوا أمر هللا وضيعوا أنفسهم، ويذكر عن عمر رضي هللا عنه أنه قال: كنا أذلة فأعزنا ضعيف، واآلن ا
 (221) هللا باإلسالم فمىت طلبنا العزة يف غريه أذلنا هللا.اه 

( 18َوِإذا ناَديْ ُتْم ِإىَل الصَّالِة اختََُّذوها ُهُزواً َوَلِعباً ذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم ال يَ ْعِقُلوَن) 
 (229إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضم ن معىن الشرط مبين يف حمل  نصب متعل ق ب )اختذوا( )ناديتم( 
،  (220) )ناديتم( فعل ماض مبين على السكون.. و )مت( ضمري فاعل )إىل الصالة( جار  وجمرور متعل ق ب

ذوا( مثل آمنوا و )ها( ضمري مفعول به أو ل )هزوا ولعبا( مثل األوىل )ذلك( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع  )اخت 
مبتدأ واإلشارة إىل الفعل منهم.. )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )الباء( حرف جر  )أن ( حرف مشب ه 
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 أو مبحذوف حال من فاعل ناديتم أي داعني إىل الصالة. - 220



ضارع خرب أن  مرفوع )ال( نافية )يعقلون( م بالفعل و )هم( ضمري مت صل مبين يف حمل  نصب اسم أن  )قوم(
 مرفوع والواو فاعل.

م قوم..( يف حمل  جر  بالباء متعل ق مبحذوف خرب املبتدأ ذلك.  واملصدر املؤو ل )أهن 
 روائع البيان والتفسري

  ٌاَل يَ ْعِقُلوَن  َوِإَذا نَاَديْ ُتْم ِإىَل الصَّاَلِة اختََُّذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوم 
ما نصه: أي: دعومت الناس َوِإَذا نَاَديْ ُتْم ِإىَل الصَّاَلةِ يف بيان معين قوله تعايل -رمحه هللا-قال ابن عثيمني -

إليها بالصفة املعروفة، وملا قدم النيب صل ى هللا عليه وسل م املدينة وصار لألمة دولة إسالمية وجمتمع كبري؛ تشاوروا 
فيما بينهم كيف جيمعون الناس إىل الصالة؟ فمنهم من اقرتح: أن توقد نريان إذا دخل الوقت، يُعلم هبا دخول 

قرتاح بأن هذا من عادة اجملوس؛ وألن هذه النريان يف النهار ال تفيد شيئاً، ُث اقْ رُتِح الوقت، ورُفض هذا اال
ناقوس فرفض هذا االقرتاح؛ ألن هذا من عالمة صالة النصارى، ُث اقرتح بوق ينفخ ويكون له صوت، وُرد 

د بن عبد د هللا بن زيهذا االقرتاح؛ ألنه من شعار دين اليهود، ويسر هللا عز  وجل أن أحد الصحابة وهو: عب
ربه رضي هللا عنه، رأى يف املنام رجاًل معه ناقوس أو بوق فقال له: أتبيع هذا؟ قال: ألي شيء، قال: ألعلن 
به الصالة، فقال: أال أدلك على خري من هذا؟ ُث أمسعه األذان كله، فلما أصبح غدا إىل النيب صل ى هللا عليه 

 بالل؛ وأقرها النيب صل ى هللا عليه وسل م، وأمر عبد هللا بن زيد أن يلقيه إىل وسل م وأخربه، فقال: إهنا لرؤيا حق
، وَل يقل: ألقه وسكت؛ ألنه لو سكت لكان يف قلب عبد (228)« إنه أندى صوتاً منك»وعلل ذلك فقال: 

ة والسالم الهللا بن زيد شيء، إذ إنه هو الذي رآه فكان أوىل الناس بالقيام به، لكن من عادة الرسول عليه الص
َ أنه أندى صوتاً منه فنادى به، ونعم النداء، تعظيم هلل عز   ُ حكمة الشيء حىت يطمئن القلب، فَ بَ نيَّ أنه يُ بَ نيِ 
وجل، شهادة له بالتوحيد، شهادة للرسول صل ى هللا عليه وسل م بالرسالة، دعوة للصالة، دعوة للفالح، ختام 

اللهم رب »ه؟ ال شيء، دعوة عظيمة، وهلذا يقول جميب املؤذن: بالتعظيم والتوحيد، أي دعوة أحسن من هذ
حىت إن الرسول عليه الصالة والسالم جعلها من شعار البالد اإلسالمية « الدعوة التامة»، ماذا؟ « هذه الدعوة

لمسلمني لفكان إذا نزل بقوم انتظر، فإذا أذنوا ترك قتاهلم؛ ألن األذان من شعائر اإلسالم الظاهرة، اليت ال جيوز 
أن يدعوها، وال جيوز للمسلمني أن يهجموا على بلد يؤذن فيه، ورمبا يكون هذا هو عالمة كون الدار دار 
إسالم، أن يعلن فيها األذان؛ ألن الرسول صل ى هللا عليه وسل م إذا مسع األذان كف عنهم، وعلم أن بالدهم 

 (229)  بالد إسالم ويكون هذا هو الفيصل يف معىن دار اإلسالم.اه
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يف تفسريها إمجااًل: يقول تعاىل ذكره: وإذا أذن مؤذنكم، أيها  -رمحه هللا–وأضاف أبو جعفر الطربي  -
املؤمنون بالصالة، سخر من دعوتكم إليها هؤالء الكفار من اليهود والنصارى واملشركني، ولعبوا من ذلك 

ذلك بأهنم قوم ال يعقلون ،"ن فعلهم الذي يفعلونه، وهو هزؤهم ولعبهم م، يعين تعاىل ذكره بقوله: "ذلك
الدعاء إىل الصالة، إمنا يفعلونه جبهلهم برهبم، وأهنم ال يعقلون ما هلم يف إجابتهم إن أجابوا إىل الصالة، وما 
عليهم يف استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليها، ولو َعَقلوا ما ملن فعل ذلك منهم عند هللا من العقاب، ما 

 (221)فعلوه.اه 
 َْوَأنَّ َأْكثَ رَُكْم فاِسُقوَن لُ ُقْل يا أَْهَل اْلِكتاِب َهْل تَ ْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا بِاَّللَِّ َوما أُْنزَِل ِإلَْينا َوما أُْنزَِل ِمْن قَ ب 
(19) 

 (220إعراب مفردات اآلية )
)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )يا( أداة نداء )أهل( منادى مضاف منصوب )الكتاب(  

 مضاف إليه جمرور )هل( حرف استفهام متضم ن معىن النفي )تنقمون( مضارع مرفوع..
( أداة والواو فاعل )من( حرف جر  و )نا( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )تنقمون( متضم نا معىن تكرهون )إال  

حصر )أن( حرف مصدري  فقط )آمن ا( فعل ماض مبين على السكون وفاعله )باهلل( جار  وجمرور متعل ق ب 
 )آمنا( .

 واملصدر املؤو ل )أن آمن ا( يف حمل  نصب مفعول به عامله تنقمون أي: تنقمون من ا إُياننا باهلل.
ول ى لفظ اجلاللة )أنزل( فعل ماض مبين للمجه)الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  معطوف عل

ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )إىل( حرف جر  و )نا( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )أنزل( 
، )الواو( عاطفة )ما أنزل( مثل األوىل ومعطوفة عليها )من( حرف جر  )قبل( اسم مبين على الضم  يف حمل  

( الثاين )الواو( عاطفة )أن ( حرف مشب ه بالفعل للتوكيد )أكثر( اسم أن  منصوب و )كم( جر  متعل ق ب )أنزل
 ضمري يف حمل  جر  مضاف إليه )فاسقون( خرب أن  مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 واملصدر املؤو ل )أن  أكثركم فاسقون( يف حمل  جر  معطوف على لفظ اجلاللة أي تنقمون من ا إُياننا باهلل وبأن  
 .(222)أكثركم فاسقون 

                                                           
/   222/ 01الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -221

02200) 
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 جيوز أن يكون املصدر املؤو ل يف حمل  نصب:  - 222



 روائع البيان والتفسري
  َْنا َوَما أُْنزَِل ِمن   قَ ْبُل َوَأنَّ َأْكثَ رَُكْم فَاِسُقوَن  ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َهْل تَ ْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن َآَمنَّا بِاَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
ذوا دينكم يقول تعاىل: قل يا حممد، هلؤالء الذين اخت ما نصه: يف تفسريها إمجاالً  -رمحه هللا-قال ابن كثري-

َنا َوَما أُنزَل ِمْن قَ ْبلُ  هزًوا ولعًبا من أهل الكتاب:  أي: هل  َهْل تَ ْنِقُموَن ِمنَّا ِإال َأْن آَمنَّا بِاَّللَِّ َوَما أُنزَل إِلَي ْ
َوَما  لكم علينا مطعن أو عيب إال هذا؟ وهذا ليس بعيب وال مذمة، فيكون االستثناء منقطًعا كما يف قوله: 

ُهْم ِإال َأْن يُ ْؤِمُنوا بِاَّللَِّ اْلَعزِيِز احلَِْميِد   هُ َوَما نَ َقُموا ِإال َأْن َأْغَناُهُم اَّللَُّ َوَرُسولُ  [ وكقوله: 8]الربوج: نَ َقُموا ِمن ْ
(. 222[ ويف احلديث املتفق عليه: "ما ينقم ابن مَجيل إال أن كان فقريًا فأغناه هللا")02]التوبة: ِمْن َفْضِلِه 

 (222)اه 
: أي: خارجون عن طاعة هللا، متجرئون على  َوَأنَّ َأْكثَ رَُكْم فَاِسُقوَن  وأضاف السعدي يف بيان قوله: -

كوت، فلو كان عيبكم وأنتم ساملون من الفسق، وهيهات ذلك الس -أيها الفاسقون-معاصيه، فأوىل لكم 
 (221) لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم.اه 

 ُُهم َوَعَبَد ْلِقَرَدَة َواخْلَنازِيَر ا ُقْل َهْل أُنَ بِ ُئُكْم ِبَشر   ِمْن ذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد اَّللَِّ َمْن َلَعَنُه اَّللَُّ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمن ْ
 (91الطَّاُغوَت أُولِئَك َشرٌّ َمكاناً َوَأَضلُّ َعْن َسواِء السَِّبيِل )

 (229إعراب مفردات اآلية )
                                                           

 معطوف على املصدر املؤو ل أن آمنا على حذف مضاف أي: واعتقاد أن  أكثركم فاسقون. -آ
 ة أي: تنقمون وفسق أكثركم أي مع فسق أكثركم هو مفعول معه والواو هي واو املعي   -ب 

منصوب بفعل مقد ر أي: وال تنقمون أن  أكثركم فاسقون. وجيوز أن يكون يف حمل  رفع مبتدأ خربه حمذوف مقد م عليه  -ج
 أي: ومعلوم فسق أكثركم، واجلملة مستأنفة.

بَاب قَ ْوِل  -(0201 البخاري )برقم/ -رضي هللا عنه-جزء من حديث أخرجاه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة - 222
باب يف تقدمي الزكاة ومنعها ، ومتام متنه" بعث  -(0922 ، ومسلم )برقم/َويِف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ  اَّللَِّ تَ َعاىَل 

 صلى هللا عليه والعباس عم رسول هللارسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن مجيل وخالد بن الوليد 
وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ينقم ابن مجيل إال أنه كان فقريا فأغناه هللا وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد 

أبيه "  واحتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل هللا وأما العباس فهي علي ومثلها معها ُث قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صن
 واللفظ ملسلم

 ( 022/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )-تفسري القرآن العظيم البن كثري -222
 (0/220الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -221
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209)املتوَّف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف -229
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، )أنبئ( مضارع مرفوع و )كم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره (220))قل هل( مر  إعراهبما  
 . ( جار  وجمرور متعل ق ب )أنب ئكم( ، )من( حرف جر  )ذلك( اسم إشارة مبين يف حمل  جر  متعل ق بشر  أنا )بشر 

ق بنعت ، )عند( ظرف مكان منصوب متعل   (228)و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )مثوبة( متييز منصوب 
ملثوبة )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )من( اسم موصول مبين يف حمل  رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو 

، )لعن( فعل ماض و )اهلاء( ضمري مفعول به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )غضب(  (229)
 يف حمل  جر  متعل ق بمثل لعن والفاعل هو )على( حرف جر  و )اهلاء( ضمري مبين 

( 211)غضب( ، )الواو( عاطفة )جعل( مثل لعن )من( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )جعل()
، )القردة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )اخلنازير( معطوف على القردة منصوب مثله )الواو( عاطفة 

. و إشارة مبين على الكسر يف حمل  رفع مبتدأ)عبد( مثل لعن )الطاغوت( مفعول به منصوب )أولئك( اسم 
( خرب مرفوع )مكانا( متييز منصوب )الواو( عاطفة )أضل ( معطوف على شر  مرفوع  )الكاف( للخطاب )شر 

 )عن سواء( جار  وجمرور متعل ق ب )أضل( )السبيل( مضاف إليه جمرور.
 روائع البيان والتفسري

  ُُهم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر َوَعَبَد  ُقْل َهْل أُنَ بِ ُئُكْم ِبَشر   ِمْن َذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد اَّللَِّ َمْن َلَعَنُه اَّللَُّ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمن ْ
 الطَّاُغوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمَكانًا َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَِّبيِل 

 : وملا كان قدحهم يف املؤمنني يقتضي أهنم يعتقدون أهنم على شر، قال تعاىل:-هللارمحه  -قال السعدي-
التنزل الذي نقمتم فيه علينا، مع  َهْل أُنَ بِ ُئُكم ِبَشر   ِمن َذِلَك  هلم خمربا عن شناعة ما كانوا عليه:  ُقْل 

ُهُم وعاقبه يف الدنيا واآلخرة  َوَغِضَب َعَلْيِه  أي: أبعده عن رمحته  َمن لََّعَنُه اَّللَُّ  معكم.  َوَجَعَل ِمن ْ
املذكورون  أُولَِئَك وهو الشيطان، وكل ما عبد من دون هللا فهو طاغوت. اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت 

ب منهم، ورضي هللا عنهم وأثاهبم يف من املؤمنني الذين رمحة هللا قري َشرٌّ مََّكانًا  هبذه اخلصال القبيحة 
 الدنيا واآلخرة، ألهنم أخلصوا له الدين.

أي:  َوَأَضلُّ َعن َسَواِء السَِّبيِل  وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل يف غري بابه وكذلك قوله: 
 (210) وأبعد عن قصد السبيل.اه 

                                                           
 ( .19يف اآلية السابقة ) - 220
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ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيرَ   بيانًا لقوله تعاىل -رمحه هللا -وزاد ابن عثيمني - فقال:  َوَعَبَد الطَّاُغوَت  َوَجَعَل ِمن ْ
وسبب جعلهم قردة: هو أهنم حتيلوا على صيد احليتان احملرم عليهم صيدها يف يوم السبت، ليلتقطوها يوم 

 األحد.
ل بأن تأيت احليتان  عز  وجيقول العلماء: يضعون ُشبَّاكًا يف يوم اجلمعة، ويوم السبت سبحان هللا ابتالهم هللا

شرعًا على املاء طافح من كثرهتا لكن ال جيوز هلم أن يصطادوا؛ ألنه حمرم عليهم، فكأهنم عجزوا عن حتمل 
َباك يوم اجلمعة، فتأيت احليتان يوم السبت وفيها الشبك، فإذا كان يوم األحد  هذا احلكم، فتحيلوا، فوضعوا الشِ 

ة؛ ألهنم َل يصطادوا يوم السبت، اصطادوا يوم األحد، فلما كانت هذه الفعلة أخذوها، فالفعل ظاهره اإلباح
احملرمة شبيهًة باحلالل، مسخهم هللا عز  وجل قردة ألن القرد شبيه باإلنسان، انظر اجلزاء من جنس العمل؛ 

هو ظاهر ين، و صاروا قردة، هل هم صاروا قردة معىن أو حساً؟ صاروا قردة حساً، هذا الذي عليه مجهور املفسر 
القرآن، وإن كان بعض املعاصرين ذهب إىل أهنم كانوا قردة معىًن، أي: صاروا مثل القرود ليس عندهم أفكار 

ُ َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ بين آدم وال عقول بين آدم، لكن يقال: األصل هو احلقيقة. [ الذي 20]األنفال:  َواَّللَّ
ى أن يقلبه على وصف آخر، وهلذا قال: ))ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي{{ خلق اإلنسان على هذا الوصف؛ قادر عل

 [ فصاروا قردة، لكن هل بقوا؟91]البقرة: 
اجلواب: ال؛ ألن املقصود من كوهنم قردة أن يكونوا عربة ونكااًل، وال يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية، ولذلك 

 جل العقوبة، فمن مات منهم ال خيلف أحداً.قال أهل العلم: إنه ال نسل ملن مسخوا حيواناً من أ
 لو قال قائل: هل يف القرآن أن بين إسرائيل صاروا خنازير؟

ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيرَ اجلواب: نعم، نقول هذه اآلية قال هللا تعاىل فيها:  ، أما أن نعلم كيف كانوا َوَجَعَل ِمن ْ
 عنهم أهنم صاروا خنازير فقد صاروا خنازير، ولعلها وهللا أعلم،أو بأي سبب، هذا ليس بالزم، فإذا حكى هللا 

وال نقول على هللا ما ال نعلم: لعل هؤالء الذي قلبوا خنازير لعل حيلهم كانت على الزنا؛ ألن املعروف أن 
كن اخلنزير لاخلنازير ليس عندها غرية إطالقاً، احليوان غري اخلنزير يغار فال أحد يأيت أنثاه إال إذا كان غائباً، 

ينزل من أنثاه ويقول لصاحبه: اصعد، يقولون: ليس عنده غرية، ولذلك من حكمة هللا عز  وجل أن حرم 
 اخلنزير، ألنه ليس عنده غرية، فعلى كل حال إن صح هذا فاهلل أعلم، وال ندري.

 (212) املهم على أن نؤمن بأن هللا جعل من أهل الكتاب قردة وخنازير.اه 
 َأْعَلُم مبا كانُوا َيْكُتُموَن )َوِإذا ُ  (90جاؤُُكْم قاُلوا آَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا بِاْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه َواَّللَّ
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 (212إعراب مفردات اآلية )
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضم ن معىن الشرط مبين يف حمل  نصب متعل ق ب )قالوا( )جاؤوا( 

مبين على الضم .. والواو فاعل و )كم( ضمري مفعول به )قالوا( مثل جاؤوا )آمنا( فعل ماض وفاعله  فعل ماض
)الواو( حالي ة )قد( حرف حتقيق )دخلوا( مثل جاؤوا )بالكفر( جار  وجمرور متعل ق حبال من فاعل دخلوا، والباء 

، )هم( ضمري مبين يف حمل  رفع مبتدأ )قد خرجوا به( مثل قد دخلوا بالكفر  (212)للمصاحبة )الواو( عاطفة 
 )الواو( استئنافي ة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )أعلم( خرب مرفوع )الباء( حرف جر  )ما( اسم (211)

سم  ايف حمل  جر  بالباء متعل ق ب )أعلم( ، )كانوا( فعل ماض ناقص مبين على الضم  والواو  (219)موصول 
 كان )يكتمون( مضارع مرفوع والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
  ََأْعَلُم مبَا َكانُوا ي ُ  ُتُموَن كْ َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا َآَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا بِاْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه َواَّللَّ
يف الظاهر  وهذه صفة املنافقني منهم، أهنم يصانعون املؤمنني يف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن كثري-

 أي : عندك يا حممد َوَقْد َدَخُلوا بِاْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِهِ  وقلوهبم منطوية على الكفر؛ وهلذا قال: 
عوا منك من العلم، مس أي: مستصحبني الكفر يف قلوهبم، ُث خرجوا وهو كامن فيها، َل ينتفعوا مبا قد بِاْلُكْفِر 

 فخصهم به دون غريهم. َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه  وال جنعت فيهم املواعظ وال الزواجر؛ وهلذا قال: 
ُ أَْعَلُم مبَا َكانُوا َيْكُتُموَن وقوله:  أي: وهللا عاَل بسرائرهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم وإن أظهروا خللقه َواَّللَّ

مبا ليس فيهم، فإن عاَل الغيب والشهادة أعلم هبم منهم، وسيجزيهم على ذلك أمت خالف ذلك، وتزينوا 
 (210) اجلزاء.اه 

ُ أَْعَلُم مبَا َكانُوا َيْكُتُمونَ تعايل: يف بيان قوله  -رمحه هللا -وزاد ابن عثيمني- فقال ما نصه:، أعلم منكم  َواَّللَّ
 ضيل هنا على بابه، وهكذا كلما جاء هذا الوصف هبذهمبا كانوا يكتمون، أي: خيفون من الكفر، واسم التف

َواَّللَُّ أَْعَلُم الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل، وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال يف تفسري قوله: 
شاركة، لكن قال: وهللا عليم أو عاَل مبا كانوا يكتمون؛ ألنه إذا قال: عليم أو عاَل َل ُينع امل مبَا َكانُوا َيْكُتُمونَ 

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : انظر اجلدول يف إعراب -212

 (291/ 9دمشق)
 أن تكون الواو واو احلال وصاحب احلالني واحد. -ومنهم أبو حي ان -أجاز بعضهم - 212
 )به( حال عاملها خرجوا وصاحبها الفاعل. - 211
 ل  جر  متعل ق بأعلمأو حرف مصدري ، واملصدر املؤو ل يف حم - 219
 (022/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ألبن كثري -210



إذا قال: أعلم، منع املشاركة، أعلم: يعين ال أحد مثله، لكن هم فروا من شيء فوقعوا يف شر منه، قالوا: إذا 
قلت: أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشرتاك املفضل واملفضل عليه يف الصفة، فنقول: نعم ال 

وق ة وهي العلم فال بد من هذا، فإثبات العلم للمخلشك أن الرب عز  وجل واملخلوق مشرتكان يف أصل الصف
[، لكن الذي ُيتنع 9]الزمر:  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ جاء يف القرآن، قال تعاىل: 

ة، حىت القدرة، اأن ِتعل علم املخلوق كعلم اخلالق، أما أن يشرتكا يف أصل الصفة فهذا ال بد منه حىت احلي
حىت السمع، حىت البصر، ال بد من االشرتاك يف أصل املعىن فنقول: أنتم منعتم من أن يكون اسم التفضيل 
على بابه؛ خوفاً من االشرتاك يف أصل املعىن، لكن إذا قلتم: عاَل أو عليم سويتم بني اخلالق واملخلوق؛ ألن 

 إنساناً خرج عن مدلوالت النصوص من الكتاب والسنة، إال املخلوق يطلق عليه عليم، فلهذا ال ُيكن أن ِتد
 (218اه )ووقع يف شر ِما حذره.

( ُثِْ َواْلُعْدواِن َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس ما كانُوا يَ ْعَمُلوَن ُهْم ُيسارُِعوَن يف اإْلِ  (92َوَترى َكِثرياً ِمن ْ
 (219إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافي ة )ترى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
أنت )كثريا( مفعول به منصوب )من( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق بنعت ل )كثريا( ، 

 يقعون ب )يسارعون( بتضمينه معىن )يسارعون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )يف اإلُث( جار  وجمرور متعل ق
سريعا )العدوان( معطوف على اإلُث بالواو جمرور مثله )الواو( عاطفة )أكل( معطوف على اإلُث جمرور و )هم( 
ضمري مضاف إليه )السحت( مفعول به للمصدر أكل منصوب )الالم( الم القسم لقسم مقد ر )بئس( فعل 

، )كانوا يعملون( مثل كانوا  (291)مبين يف حمل  رفع فاعل بئس ماض جامد إلنشاء الذم  )ما( اسم موصول 
 .(290)يكتمون 

 روائع البيان والتفسري
  ُثِْ َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ُهْم ُيَسارُِعوَن يف اإْلِ  َوتَ َرى َكِثريًا ِمن ْ
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عليه  تفسريها ما خمتصره: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللايف -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
يسارعون ، من هؤالء اليهود الذين قصصت عليك نبأهم من بين إسرائيلكثريًاحممد يا  وترىوسلم:

 يقول: يعجلون مبواقعة اإلُث. ، يف اإلُث والعدوان
 وقيل: إن"اإلُث" يف هذا املوضع، معين  به الكفر

 وأما"العدوان"، فإنه جماوزة احلد  الذي حدَّه هللا هلم يف كل ما حدَّه هلم. -ه هللارمح -ُث قال
 يفوتأويل ذلك: أن هؤالء اليهود الذين وصفهم يف هذه اآليات مبا وصفهم به تعاىل ذكره، يسارع كثري منهم 

"السحت"  يهم، يف أكلهممعاصي هللا وخالف أمره، ويتعدَّون حدوَده اليت حدَّ هلم فيما أحل  هلم وحر م عل
 وذلك الرشوة اليت يأخذوهنا من الناس على احلكم خبالف حكم هللا فيهم.

، يقول: أقسم لَبئس العمل ما كان هؤالء اليهود يعملون، يف لبئس ما كانوا يعملونيقول هللا تعاىل ذكره:
 (292)مسارعتهم يف اإلُث والعدوان، وأكلهم السحت.اه 

ما نصه: يعين: يسارعون يف  -رمحه هللا-فقال َوَأْكِلِهُم السُّْحتَ وزاد ابن عثيمني يف بيان قوله تعايل: -
أكلهم السحت، يتسابقون إليه، السحت: كل كسب حمرم، فيدخل يف ذلك الربا ويدخل يف ذلك الرشوة، 

 جهني: الوصف املنفر لو ويدخل يف ذلك الغش، وكل كسب حمرم فهو داخل يف لفظ السحت، ووصف هبذا 
 الوجه األول: أنه ال بركة فيه. 

الوجه الثاين: أنه سبب لسحت املال املوجود، فهو شر يف نفسه شر يف غريه، ولذلك إذا دخل احلرام على 
 (292)اه اإلنسان؛ نزعت الربكة من ماله واشتد طلبه للمال، يعين: يبتلى بالشح.

 ُْثَ َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس ما كانُوا َيْصنَ عُ َلْوال يَ ْنهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن  (92وَن )َواأْلَْحباُر َعْن قَ ْوهلُِِم اإْلِ
 (292إعراب مفردات اآلية )

)لوال( أداة حتضيض مبعىن هال  فيها معىن التوبيخ )ينهى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقدرة على  
األلف و )هم( ضمري مفعول به )الرب اني ون( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو )الواو( عاطفة )األحبار( معطوف 

عول به ، و )هم( ضمري مفعول به )اإلُث( مف على قبله مرفوع مثله )عن قول( جار  وجمرور متعل ق ب )ينهى(
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للمصدر قول منصوب )الواو( عاطفة )أكلهم السحت( مثل قوهلم اإلُث )لبئس ما كانوا يصنعون( مثل السابقة 
(291) . 

 روائع البيان والتفسري
  ُِْثَ َوَأْكِله َهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن قَ ْوهلُِِم اإْلِ   َما َكانُوا َيْصنَ ُعوَن ُم السُّْحَت لَِبْئسَ َلْواَل يَ ن ْ
َهاُهُم الَربَّانِيُّوَن َواأَلْحَباُر  يف تفسريها: قوله:  -رمحه هللا –قال ابن عثيمني - مبعىن: هال،  َلْواَل  َلْواَل يَ ن ْ

 [ أي: هال  جاءوا.02]النور:  ُشَهَداءَ  َلْواَل َجاُءوا َعَلْيِه بَِأْربَ َعةِ فهي أداة حتضيض، وَمثَ َلها َمَثُل قوله تعاىل: 
َهاُهُم الَربَّانِيُّوَن َواأَلْحَباُر قوله:  الربانيون: املربون، واألحبار: العلماء الكبار، مجع َحرب أو ِحرب، يقال:  َلْوالَ يَ ن ْ

هلذا ال يطلق احلرب و  َحرْب وِحرب، وهو موافق يف االشتقاق مع البحر، فالباء واحلاء والراء يف البحر ويف: احلرب،
إال على العاَل الواسع العلم، والربانيون: هم املربون سواء كانوا علماء كباراً أو غري علماء، واألحبار: هم العلماء 

 الكبار كما تقدم.
جل حض الربانيني واألحبار يعين أن هللا عز  و  َعْن قَ ْوهلُِِم اإِلُْثَ َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَ ُعونَ قوله: 

على هني هؤالء عن قوهلم اإلُث وأكلهم السحت، فما هو اإلُث الذي يقولونه؟ أعظمه وأشده أهنم ينكرون 
، ، وأعظم من ذلك أهنم يقولون: إن عزيراً ابن هللا، واملسيح ابن هللا-صل ى هللا عليه وآله وسل م-رسالة النيب 

القائل: املسيح ابن هللا النصارى؛ هذا قول اإلُث، كذلك يقولون الكذب، كما والقائل: عزير ابن هللا اليهود، و 
 سبق أهنم يقولون لعوامهم قوالً يكذبون به الرسول، ويستمعون للكذب.

 يعين: أكل املال احملرم، سواء بالرشوة أو بالربا، أو غري ذلك. َوَأْكِلِهُم السُّْحتَ وقوله: )
يقال يف إعراهبا ما قيل يف اجلملة اليت قبلها، لكن الفاعل يف يصنعون هنا  َيْصنَ ُعونَ  لَِبْئَس َما َكانُواوقوله: 

 ليس عائداً على ما تعود عليه الواو يف يعملون األوىل؛ ألن الواو هنا عائدة إىل الربانيني واألحبار.
لق؛ ألن الصنع إمنا يكون فعاًل الصنع والفعل بينهما خصوص وعموم مط لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَ ُعونَ وقوله: )

برتتيب وإعداد للقول أو للفعل خبالف الفعل اجملرد، فالفعل يطلق على كل فعل سواء كان عن قصد أو عن 
غري قصد، حىت البهيمة لو أكلت قلنا: إهنا فعلت، لكن الصنع ال يكون إال بتدبري وتنسيق وإصالح، وذلك 

يصنعون من كتمان احلق وعدم األمر به؛ يريدون أن يبقوا وجهاء يف  أن هؤالء الربانيني واألحبار يصنعون ما
قومهم؛ ألن الشيطان يقول هلم: إن هنيتموهم صرمت أعداء هلم وَل حتصل لكم الرئاسة، فلذلك ِتدهم يعملون 

 (299) هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة كما يقولون. اه 
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 ِفُق َكْيَف َيشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثرياً ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا مبا قاُلوا َبْل يَداُه َمْبُسوطَتاِن يُ نْ َوقاَلِت اْليَ ُهوُد َيُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة
نَ ُهُم اْلَعداَوَة َواْلبَ ْغضاَء ِإىل يَ ْوِم  ُهْم ما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك طُْغيانًا وَُكْفرًا َوأَْلَقْينا بَ ي ْ ما أَْوَقُدوا ناراً ْلِقياَمِة ُكلَّ اِمن ْ

ُ ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن ) ُ َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفساداً َواَّللَّ  (92لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اَّللَّ
 (290إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافي ة )قال( فعل ماض و )التاء( للتأنيث )اليهود( فاعل مرفوع )يد( مبتدأ مرفوع )هللا( لفظ اجلاللة 
مضاف إليه جمرور )مغلولة( خرب مرفوع )غل ت( فعل ماض مبين للمجهول. و )التاء( للتأنيث )أيدي( نائب 

( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )لعنوا( ماض فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الياء و )هم
، )قالوا( فعل (298)مبين للمجهول مبين على الضم .. والواو نائب فاعل )الباء( حرف جر  )ما( حرف مصدري  

 فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل.
 واملصدر املؤو ل )ما قالوا( يف حمل  جر  بالباء متعل ق ب )لعنوا( ، والباء سببي ة.

)بل( لإلضراب اإلبطايل  ولالبتداء )يدا( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع األلف وحذفت النون لإلضافة و )اهلاء( 
مضاف إليه )مبسوطتان( خرب مرفوع وعالمة الرفع األلف )ينفق( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره 

مرفوع، والفاعل هو. )الواو(  هو )كيف( اسم شرط غري جازم مبين يف حمل  نصب حال )يشاء( مضارع
 استئنافي ة )الالم( الم القسم لقسم

مقد ر )يزيدن ( مضارع مبين على الفتح يف حمل  رفع.. و )النون( نون التوكيد، )كثريا( مفعول به أو ل منصوب 
ل ع)من( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق بنعت ل )كثريا( )ما( اسم موصول مبين يف حمل  رفع فا

)أنزل( مثل غل ت، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )إىل( حرف جر  و )الكاف( ضمري يف 
( جار  وجمرور متعل ق ب )أنزل( ، و )الكاف( مضاف إليه )طغيانا(  حمل  جر  متعل ق ب )أنزل( ، )من رب 

فة طغيانا( منصوب )الواو( عاطمفعول به ثان منصوب عامله يزيدن  )الواو( عاطفة )كفرا( معطوف على )
)ألقينا( فعل ماض مبين على السكون وفاعله )بني( ظرف مكان منصوب متعل ق ب )ألقينا( ، و )هم( مضاف 
إليه )العداوة( مفعول به منصوب )البغضاء( معطوف على العداوة بالواو منصوب مثله )إىل يوم( جار  وجمرور 

واب يه جمرور )كل ما( ظرف مبعىن حني متضم ن معىن الشرط متعل ق باجلمتعل ق ب )ألقينا( ، )القيامة( مضاف إل
، )أطفأ( فعل  (299))أوقدوا( مثل قالوا )نارا( مفعول به منصوب )للحرب( جار  وجمرور متعل ق بنعت ل )نارا( 
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واو لماض و )ها( ضمري مفعول به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )يسعون( مضارع مرفوع.. وا
فاعل )يف األرض( جار  وجمرور متعل ق ب )يسعون( ، )فسادا( مصدر يف موضع احلال أي يسعون مفسدين 

( مثل ينفق )املفسدين( مفعول به  (201) ، )الواو( استئنافي ة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )ال( نافية )حيب 
 منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
 ِْيَف َيَشاءُ اْليَ ُهوُد يَُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا مبَا قَاُلوا َبْل يََداُه َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق كَ  َوقَاَلت 
َوقَاَلِت  يف بياهنا: خيرب تعاىل عن مقالة اليهود الشنيعة، وعقيدهتم الفظيعة، فقال:  -رمحه هللا -قال السعدي-

 أي: عن اخلري واإلحسان والرب. اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة  اْليَ ُهوُد يَدُ 
ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا مبَا قَاُلوا  ،وهذا دعاء عليهم جبنس مقالتهم. فإن كالمهم متضمن لوصف هللا الكرمي

 بالبخل وعدم اإلحسان. فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم.
فكانوا أخبل الناس وأقلهم إحسانا، وأسوأهم ظنا باهلل، وأبعدهم هللا عن رمحته اليت وسعت كل شيء، ومألت 

ال حجر عليه، وال مانع  َبْل يََداُه َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق َكْيَف َيَشاءُ أقطار العاَل العلوي والسفلي. وهلذا قال: 
وده، سانه الديين والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جُينعه ِما أراد، فإنه تعاىل قد بسط فضله وإح

 وأن ال يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه مبعاصيهم.
فيداه سحاء الليل والنهار، وخريه يف مجيع األوقات مدرارا، يفرج كربا، ويزيل غما، ويغين فقريا، ويفك أسريا 

م على من َل املضطرين، ويستجيب للسائلني. وينعوجيرب كسريا، وجييب سائال ويعطي فقريا عائال وجييب 
يسأله، ويعايف من طلب العافية، وال حيرم من خريه عاصيا، بل خريه يرتع فيه الرب والفاجر، وجيود على أوليائه 
بالتوفيق لصاحل األعمال ُث حيمدهم عليها، ويضيفها إليهم، وهي من جوده ويثيبهم عليها من الثواب العاجل 

 يدركه الوصف، وال خيطر على بال العبد، ويلطف هبم يف مجيع أمورهم، ويوصل إليهم من واآلجل ما ال
اإلحسان، ويدفع عنهم من النقم ما ال يشعرون بكثري منه، فسبحان من كل النعم اليت بالعباد فمنه، وإليه 

وتعاىل من ال خيلو  ،جيأرون يف دفع املكاره، وتبارك من ال حيصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثىن على نفسه
 العباد من كرمه طرفة عني، بل ال وجود هلم وال بقاء إال جبوده.
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ة، وقبَّح هللا من استغىن جبهله عن ربه، ونسبه إىل ما ال يليق جبالله، بل لو عامل هللا اليهود القائلني تلك املقال
هو تعاىل، يقولون تلك األقوال، و  وحنوهم ِمن حاله كحاهلم ببعض قوهلم، هللكوا، وشقوا يف دنياهم، ولكنهم

 (200) حيلم عنهم، ويصفح، وُيهلهم وال يهملهم.اه 
  َنَ ُهُم اْلَعَداَوة َنا بَ ي ْ ُهْم َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربِ َك طُْغَيانًا وَُكْفرًا َوأَْلَقي ْ َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما  َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمن ْ

ُ اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن  ُ َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َواَّللَّ  أَْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اَّللَّ
ق : أي يكون ما أتاك هللا يا حممد من النعمة نقمة يف حيف بياهنا إمجااًل ما نصه -رمحه هللا-قال ابن كثري-

أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به املؤمنون تصديًقا وعمال صاحلًا وعلًما نافًعا، يزداد به الكفرة 
ا قال أي: تكذيبا، كم وَُكْفرًا  وهو: املبالغة واجملاوزة للحد يف األشياء  طُْغَيانًا  احلاسدون لك وألمتك 

 يُ َناَدْوَن ِمْن كَ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقْ ٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَئِ تعاىل:
 يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ُمْؤِمِننَي َوالَونُنزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِلْ  [ وقال تعاىل: 22]فصلت: َمَكان  بَِعيد  
 [.82]اإلسراء: ِإال َخَسارًا 

نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة  وقوله:  َنا بَ ي ْ يعين: أنه ال ِتتمع قلوهبم، بل العداوة واقعة بني  َوأَْلَقي ْ
 حق، وقد خالفوك وكذبوك.ِفرقهم بعضهم يف بعض دائًما ألهنم ال جيتمعون على 

نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء  وقال إبراهيم النََّخعي:  َنا بَ ي ْ قال: اخلصومات واجلدال يف الدين. رواه ابن أيب  َوأَْلَقي ْ
 حامت.

ا، وكلما أبرموا أمورًا أي: كلما عقدوا أسبابًا يكيدونك هب ُكلََّما أَْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اَّللَُّ   وقوله: 
 حياربونك هبا يبطلها هللا ويرد كيدهم عليهم، وحييق مكرهم السيئ هبم.

  ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن ُ أي: من سجيتهم أهنم دائًما يسعْون يف اإلفساد يف  َوَيْسَعْوَن يف األْرِض َفَساًدا َواَّللَّ
 (202) األرض، وهللا ال حيب من هذه صفته. اه 

( ُهْم َسيِ ئاهِتِْم َوأَلَْدَخْلناُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم  ( 91َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكتاِب آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَكفَّْرنا َعن ْ
 (202إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافي ة )لو( حرف شرط غري جازم )أن ( حرف مشب ه بالفعل )أهل( اسم أن  منصوب )الكتاب( 
مضاف إليه جمرور )آمنوا( فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )الواو( عاطفة )ات قوا( مثل آمنوا )الالم( 
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ل  جر  حرف جر  و )هم( ضمري يف حم واقعة يف جواب لو )كف رنا( فعل ماض مبين على السكون وفاعله )عن(
 متعل ق ب )كف رنا( ، )سي ئات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة و )هم( ضمري مضاف إليه.

واملصدر املؤو ل )أن  أهل الكتاب آمنوا( يف حمل  رفع فاعل لفعل حمذوف تقديره ثبت أي: لو ثبت إُيان أهل 
 الكتاب.

كف رنا و )هم( ضمري مفعول به أو ل )جن ات( مفعول به ثان منصوب وعالمة )الواو( عاطفة )ألدخلنا( مثل ل
 النصب الكسرة )النعيم( مضاف إليه جمرور.

 روائع البيان والتفسري
  ُِهْم َسيِ َئاهِتِْم َوأَلَْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَّع  ِم يَوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَكفَّْرنَا َعن ْ
املراد بأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى،  َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلِكَتابِ قوله:  :-رمحه هللا-قال ابن عثيمني-

يلَ والكتاب املشار إليه التوراة واإلجنيل، لقوله:  [. وقوله: 99]املائدة:  َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموا الت َّْورَاَة َواإِلجنِْ
وات ََّقْوا  باألفعال، وهذا إذا مجع بني اإلُيان والتقوى، فاإلُيان بالقلب والتقوى باجلوارح، اإلُيان سٌر والتقوى

: أي: مبا جيب اإلُيان به، ومنه اإلُيان آَمُنواعالنية، أما إذا أطلق أحدمها؛ فإنه يدخل فيه اآلخر ضمنًا 
ه كما يعرفون واإلجنيل، معروف بأوصافه، يعرفون مبحمد صل ى هللا عليه وسل م؛ ألنه مكتوب عندهم يف التوراة

أبناءهم، هل أحد جيهل ابنه؟ ال، وعلقه باألبناء؛ ألن تعلق اإلنسان باالبن أقوى من تعلقه بالبنت؛ فتكون 
اهره معرفته لالبن أبلغ من معرفته للبنت؛ ألن االبن يسري معه يف ِتارته ويف حراسته ويف كل شيء، فهو خيرب ظ

ن البنت حملها البيت، وال خيربها متامًا إال أمها، فهم يعرفون الرسول صل ى هللا عليه وسل م كما وباطنه، لك
يعرفون أبناءهم، ومع ذلك َل يؤمنوا به، فيكون اإلُيان عندهم منتفياً ألهنم ما آمنوا، حىت لو قالوا: إهنم مؤمنون 

 . ... وأما التقوى فهي: اجتناب ما حرم هللامبوسى إن كانوا يهودًا أو بعيسى إن كانوا نصارى فهم كاذبون
والقيام مبا أمر، وهذا يف العالنية أي: اجلوارح: يعين األقوال واألفعال، والتقوى: هي اختاذ وقاية من عذاب هللا 

 (202بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. اه )
ُهْم َسيِ َئاهِتِْم َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيمِ َلَكفَّْرنَا وأضاف أبو جعفر الطربي يف تفسريه لقوله تعايل- -فقال  َعن ْ

، يقول: وألدخلناهم جنات النعيم:يقول: حمْونا عنهم ذنوهَبم فغطينا عليها، وَل نفضحهم هبا -رمحه هللا
 (201وألدخلناهم بساِتني ينَعمون فيها يف اآلخرة. اه )
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 يَل َوما أُْنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرهبِ ِْم أَلََكُلوا ِمْن فَ ْوِقِهْم َوِمْن حَتْتِ َوَلْو أَن َُّهْم أَقاُموا الت َّْوراَة ُهْم أُمٌَّة  َواإْلِجنِْ أَْرُجِلِهْم ِمن ْ
ُهْم ساَء ما يَ ْعَمُلوَن )  (99ُمْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمن ْ

 (209إعراب مفردات اآلية )
م أقاموا التوراة( مثل نظريهت ا املتقد مة )الواو( عاطفة )اإلجنيل( معطوف على التوراة )الواو( عاطفة )لو أهن 

منصوب )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبين يف حمل  نصب معطوف على التوراة )أنزل( فعل ماض مبين 
 للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على ما )إليهم( مثل

( جار  وجمرور  متعل ق ب )أنزل( ، و )هم( ضمري مضاف إليه )الالم( واقعة عنهم متعل ق ب )أنزل( ، )من رب 
،  (200)يف جواب لو )أكلوا( مثل آمنوا )من فوق( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف حال من مفعول أكلوا املقد ر 

و )هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )من حتت( مثل من فوق ويتعل ق مبا تعل ق به )أرجل( مضاف إليه 
جمرور و )هم( ضمري مضاف إليه )منهم( مثل عنهم متعل ق خبرب مقد م )أم ة( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )مقتصدة( 

ثل عنهم متعل ق مبحذوف نعت لكثري ، )منهم( م (208)نعت ألم ة مرفوع )الواو( عاطفة )كثري( مبتدأ مرفوع 
)ساء( فعل ماض إلنشاء الذم ، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره هو )ما( نكرة موصوفة يف حمل  نصب متييز 

 ، )يعملون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل. (209)لضمري الفاعل 
 روائع البيان والتفسري

 ِْجن  يلَ َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموا الت َّْورَاَة َواإْلِ
 بياهنا:  -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

فإن قال قائل: وكيف يقيمون التوراة واإلجنيل وما أنزل إىل حممد صلى هللا عليه وسلم، مع اختالف هذه 
 الكتب، ونسِخ بعضها بعًضا؟

                                                           
 –ؤسسة اإلُيان ه ( نشر : دار الرشيد م0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -209

 ( 9/211دمشق)
 أو متعل ق ب )أكلوا( والتعبري كل ه كناية عن سعة الرزق. - 200
 الذي سو غ االبتداء بالنكرة كوهنا تدل  على عموم، وقد وصفت باجلار  واجملرور.- 208
 جيوز أن تكون ما موصول يف حمل  رفع فاعل، واجلملة بعدها صلة. - 209



ل هللا، والتصديق بُرسُ قيل: إهنا وإن كانت كذلك يف بعض أحكامها وشرائعها، فهي متَِّفقة يف األمر باإلُيان 
مبا جاءت به من عند هللا. فمعىن إقامتهم التوراَة واإلجنيل وما أنزل إىل حممد صلى هللا عليه وسلم: تصديُقُهم 

 (281)مبا هي متفقة فيه، وكل واحد منها يف احلني الذي فرض العمل به.اه   مبا فيها، والعملُ 
 ََكُلوا ِمْن فَ ْوِقِهْم َوِمْن حَتِْت أَْرُجِلِهمْ َوَما أُْنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرهبِ ِْم أَل 
قال ابن عباس، وغريه: يعين  َوَما أُنزَل ِإلَْيِهْم ِمْن َرهبِ ِْم   يف بياهنا بتصرف يسري: -رمحه هللا -قال ابن كثري-

ياء، عن األنبأي: ألهنم عملوا مبا يف الكتب اليت بأيديهم  ألَكُلوا ِمْن فَ ْوِقِهْم َوِمْن حَتِْت أَْرُجِلِهْم  القرآن. 
ا بعث م على ما هي عليه، من غري حتريف وال تغيري وال تبديل، لقادهم ذلك إىل اتباع احلق والعمل مبقتضى

 هللا به حممًدا صلى هللا عليه وسلم؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه واألمر باتباعه حتًما ال حمالة.
 ُلوا ِمْن فَ ْوِقِهْم َوِمْن حَتِْت أَْرُجِلِهْم { يعين بذلك  كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت هلموقوله: ) ألكَ 

 (280)من األرض.اه 
 ُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلوَن ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمن ْ   ِمن ْ
رمحه هللا يف بياهنا : قسمهم هللا تعاىل إىل قسمني، وأمة هنا مبعىن: طائفة، وأمة يف اللغة -قال ابن عثيمني-

العربية هلا معان متعددة جاءت يف القرآن، فتكون مبعىن طائفة كما يف هذه اآلية، وتكون مبعىن: الدين، مثل 
َوادََّكَر بَ ْعَد [ وتكون مبعىن: الزمن كما يف قوله: 12]املؤمنون: َدةً َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواحِ قوله تعاىل: 

[ ومن 021]النحل:  ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم َكاَن أُمَّةً [ وتكون مبعىن: اإلمام، كما يف قوله تعاىل: 21]يوسف: أُمَّة  
[ أي: على ملة وهذا 22]الزخرف:  ى أُمَّة  ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَ جميئها مبعىن الدين قوله تعاىل عن املشركني: 

ألنه املعىن حيتمل أن األمة اجلماعة من الناس. ...  َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة{أوضح من متثيلنا بقوله: 
الرابع:  ،وعلى كل حال األمة يف القرآن جاءت على أربعة معاين: األول: الطائفة، الثاين: الدين، الثالث: الزمن

ُهْم أُمَّةٌ اإلمامة. ... قوله:  أي: قائمة بالواجب ال تزيد وال تنقص. ... قوله: ُمْقَتِصَدةٌ أي: طائفة،  ِمن ْ
 َُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلون أي: كثري منهم أمة سيئة غري مقتصدة، بل هي ُمَفر ِطة وُمْفرِطة، وهلذا وصف  وََكِثرٌي ِمن ْ

يُ بَ نيِ  أن املعىن وكثري منهم غري مقتصد  َساَء َما يَ ْعَمُلونَ فقوله: َساَء َما يَ ْعَمُلونَ ه: العمل املشار إليه بقول
، بل «كثري»ليس خرب  َساَء َما يَ ْعَمُلونَ بل مسيٌء يف عمله فساء ما كانوا يعملون، وعليه فيكون قوله: 

 (282خربها حمذوف، أي: كثري منهم سيء العمل َل يقتصد فساء ما يعملون.اه )
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 ِْصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اَّللََّ يا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ ْغ ما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربِ َك َوِإْن َلَْ تَ ْفَعْل َفما بَ لَّْغَت رِسالََتُه َواَّللَُّ يَ ع
 (90ِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرِيَن )ال يَ هْ 

 (282إعراب مفردات اآلية )
، )الرسول( نعت ألي  تبعه يف الرفع لفظا، أو بدل منه )بل غ( فعل أمر والفاعل ضمري  (282))يأي ها( مر  إعراهبا 

مسترت تقديره أنت )ما( اسم موصول مبين يف حمل  نصب مفعول به )أنزل( فعل ماض مبين للمجهول، ونائب 
(  (الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )إىل( حرف جر  و )الكاف( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )أنزل )من رب 

 جار  وجمرور متعل ق ب )أنزل( ، و )الكاف( مضاف إليه )الواو( عاطفة )إن( حرف
شرط جازم )َل( حرف نفي )تفعل( مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )الفاء( 

منصوب و  هرابطة جلواب الشرط )بل غت( فعل ماض مبين على السكون.. و )التاء( فاعل )رسالة( مفعول ب
)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )يعصم( مضارع مرفوع، و )الكاف( 
ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من الناس( جار  وجمرور متعل ق ب )يعصم( ، )إن ( حرف 

ة املقد رة فية )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم  مشب ه بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  منصوب )ال( نا
 على الياء، والفاعل هو )القوم( مفعول به منصوب )الكافرين( نعت للقوم منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
يف  -هللامحه ر –سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعيجاء يف 

 ما خمتصره: –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 
عن أيب هريرة قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إذا نزل  ) 221املوارد ص–ابن حبان  (

عد ب منزال نظروا أعظم شجرة يروهنا فجعلوها للنيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فينزل حتتها وينزل أصحابه
ذلك يف ظل الشجر فبينما هو نازل حتت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء أعرايب فأخذ السيف من 
الشجرة ُث دنا من النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهو نائم فأيقظه فقال: يا حممد من ُينعك مين فقال 

 ا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ كَ يَ النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:  "هللا" فأنزل هللا عز وجل  
ُ يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ   (281اآلية.) َوِإْن ََلْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه َواَّللَّ

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -282

 ( 210/ 9دمشق)
 ( من هذه السورة.10يف اآلية )- 282
-صيف الصحيح املسند من أسباب النزول ) -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعي- 281
هذا حديث حسن فإن حممد بن عمرو قال فيه احلافظ الذهيب يف امليزان إنه حسن احلديث ومؤمل بن إمساعيل تكلموا  -( 80



  َيَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ ك  
ن قيل: معناه أظهر التبليغ، ألنه كان يف أول اإلسالم خيفيه خوفا م ما خمتصره:-هللارمحه  -قال القرطيب-

أمر بإظهاره يف هذه اآلية، وأعلمه هللا أنه يعصمه من الناس. وكان عمر رضي هللا عنه أول من املشركني، ُث 
 أظهر إسالمه .

مر الدين  عليه وسلم كتم شيئا من أ:فدلت اآلية على رد قول من قال: إن النيب صلى هللا-رمحه هللا-ُث قال
تقية، وعلى بطالنه، وهم الرافضة، ودلت على أنه صلى هللا عليه وسلم َل يسر إىل أحد شيئا من أمر الدين، 

وإن َل تفعل فما بلغت رسالته ألن املعىن بلغ مجيع ما أنزل إليك ظاهرا، ولوال هذا ما كان يف قوله عز وجل: 
 :فائدة. وقيلأنزل إليك من ربك  بلغ ماوقيل -رضي هللا عنها -يف أمر زينب بنت جحش األسدية .

غري هذا، والصحيح القول بالعموم، قال ابن عباس: املعىن بلغ مجيع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا 
تموا شيئا كمنه فما بلغت رسالته، وهذا تأديب للنيب صلى هللا عليه وسلم، وتأديب حلملة العلم من أمته أال ي

من أمر شريعته، وقد علم هللا تعاىل من أمر نبيه أنه ال يكتم شيئا من وحيه، ويف صحيح مسلم عن مسروق 
أن حممدا صلى هللا عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب، وهللا تعاىل  عن عائشة أهنا قالت: من حدثك

وقبح هللا الروافض حيث يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن َل تفعل فما بلغت رسالته يقول:
 (289)قالوا: إنه صلى هللا عليه وسلم كتم شيئا ِما أوحى إليه كان بالناس حاجة إليه.اه 

  ِيَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاس ُ   ِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ هْ  َوِإْن َلَْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه َواَّللَّ
َفَما  أي: َل تبلغ ما أنزل إليك من ربك  َوِإن َلَّْ تَ ْفَعلْ يف بياهنا  ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

 أي: فما امتثلت أمره. بَ لَّْغَت رَِسالََتُه 
  ِيَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاس ُ هذه محاية وعصمة من هللا لرسوله من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على  َواَّللَّ

التعليم والتبليغ، وال يثنيك عنه خوف من املخلوقني فإن نواصيهم بيد هللا وقد تكفل بعصمتك، فأنت إمنا 
هللا ال  نعليك البالغ املبني، فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين ال قصد هلم إال اتباع أهوائهم فإ

 (280اه  )يهديهم وال يوفقهم للخري، بسبب كفرهم.
ُ يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس   يف بيان قوله تعايل : -رمحه هللا–وزاد البغوي -- فقال ما نصه: حيفظك وُينعك َواَّللَّ

 من الناس، فإن قيل: أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من األذى؟
                                                           

( فقد تابعه آدم وهو ابن أيب إياس ذكره ابن كثري بسند ابن 09ص - 2ج(يف حفظه ولكن قد توبع كما يف تفسري ابن كثري 
 مردويه.

 (222/ 9القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--289
 (0/229الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -280



 القتل فال يصلون إىل قتلك.قيل: معناه يعصمك من 
 وقيل: نزلت هذه اآلية بعدما شج رأسه ألن سورة املائدة من آخر ما نزل من القرآن.
 (288) اه وقيل: وهللا خيصك بالعصمة من بني الناس، ألن النيب صلى هللا عليه وسلم معصوم.

 يَل َوما أُْنزَِل إِلَْيكُ ُقْل يا أَْهَل اْلِكتاِب َلْسُتْم َعلى َشْيء  َحىتَّ تُِقيُموا جنِْ ُهْم الت َّْوراَة َواإْلِ ْم ِمْن َربِ ُكْم َولََيزِيَدنَّ َكِثرياً ِمن ْ
 (98ما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربِ َك طُْغياناً وَُكْفراً َفال تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلكاِفرِيَن )

 (289إعراب مفردات اآلية )
، )لستم( فعل ماض ناقص جامد.. و )مت( ضمري اسم ليس )على شيء( (291))قل يا أهل الكتاب( مر  إعراهبا 

( حرف غاية وجر  )تقيموا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد  جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب ليس )حىت 
حىت  وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل )التوراة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )اإلجنيل( معطوف 

 . (290)راة منصوب )الواو( عاطفة )ما أنزل إليكم من رب كم( مر  إعراب نظريها على التو 
 واملصدر املؤو ل )أن تقيموا( يف حمل  جر  متعل ق خبرب لستم.

،، )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )ال( ناهية جازمة )تأس(  (292))الواو( عاطفة )ليزيدن .. وكفرا( مر  إعراهبا 
 زم حذف حرف العل ة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )على القوم(مضارع جمزوم وعالمة اجل

 جار  وجمرور متعل ق ب )تأس( ، )الكافرين( نعت للقوم جمرور وعالمة اجلر  الياء.
 روائع البيان والتفسري

  يَل َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن  بِ ُكمْ رَ ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيء  َحىتَّ تُِقيُموا الت َّْورَاَة َواإْلِجنِْ
أي: من  يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيء   يقول تعاىل: قل يا حممد:  رمحه هللا يف بياهنا: -قال ابن كثري-

يلَ ن، الدي أي: حىت تؤمنوا جبميع ما بأيديكم من الكتب املنزلة من هللا على  َحىتَّ تُِقيُموا الت َّْورَاَة َواإلجنِْ
شريعته؛ باألنبياء، وتعملوا مبا فيها وِما فيها األمر  باتباع مبحمد صلى هللا عليه وسلم واإلُيان مببعثه، واالقتداء 

 (292)يعين: القرآن العظيم.اه  َوَما أُنزَل ِإلَْيُكْم ِمْن َربِ ُكْم  د، يف قوله: وهلذا قال ليث ابن أيب سليم، عن جماه
                                                           

 (2/09الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -نظر معاَل التنزيل للبغوي ا-288
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -289

 ( 9/219دمشق)
 ( من هذه السورة.19يف اآلية ) - 291
 ( .90يف اآلية السابقة )- 290
 ( من السورة.92اآلية )يف  - 292
 (2/011الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -292



 ُِهْم َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربِ َك طُْغَيانًا وَُكْفرًا َفاَل تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاف –قال أبو جعفر -رِيَن َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمن ْ
وليزيدن كثرًيا منهم ما أنزل : يعين تعاىل ذكره بقوله:يف بياهنا ما خمتصره –هللا  رمحه -قال أبو جعفر الطربي

، وأقسم: ليزيدن كثريًا من هؤالء اليهود والنصارى الذين قص قصصهم يف هذه إليك من ربك طغيانًا وكفًرا
لى ما كانوا التكذيب لك، عاآليات، الكتاُب الذي أنزلته إليك، يا حممد "طغيانًا"، يقول: ِتاوزًا وغلوًّا يف 

 (292)اه الفرقان "وكفرًا" يقول: وجحوًدا لنبوتك. عليه لك من ذلك قبل نزول
ال شك أن الرسول عليه الصالة  َفالَ تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن :وقوله: -رمحه هللا -وأضاف ابن عثيمني -

و يأسى ه رسول حيب ما حيبه هللا، ويكره ما يكرهه هللا، فهوالسالم حيزن ويأسى إذا َل يقم الناس بأمر هللا؛ ألن
َلَعلََّك بَاِخٌع [ وقال تعاىل: 90]احلجر:  َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك مبَا يَ ُقوُلوَن حىت إن هللا قال له: 

[ يعين: مهلكًا نفسك أال يكونوا مؤمنني، فال هتتم، أدِ  ما عليك 2]الشعراء:  نَ ْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننَي 
َنا ِإيَابَ ُهْم ) وبلغ الرسالة والباقي على هللا  َنا ِحَسابَ ُهْم )21ِإنَّ إِلَي ْ  ( 29( ُُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

   ة للرسول شك أنه تسلي]الغاشية[ أي: ال حتزن وتأسف على القوم الكافرين الذين ردوا رسالتك، وهذا ال
 (291) عليه الصالة والسالم يف كونه حيزن إذا َل ُِتَْب رسالته صل ى هللا عليه وسل م.اه 

 ِاً َفال َخْوٌف َعَلْيِهمْ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن هاُدوا َوالصَّابُِئوَن َوالنَّصارى َمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل صاحل 
 (99َوال ُهْم حَيَْزنُوَن )

 (299إعراب مفردات اآلية )
)إن ( حرف مشب ه بالفعل )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  نصب اسم إن  )آمنوا( : فعل ماض مبين على 

، )الواو( عاطفة (290)الضم.. والواو فاعل )الواو( عاطفة )الذين هادوا( مثل الذين آمنوا ومعطوف عليه 
، )الواو( عاطفة )النصارى(  (298))الصائبون( مبتدأ مرفوع على ني ة التأخري خربه حمذوف دل  عليه خرب إن  

                                                           
  201/ 01الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -292

/02281) 
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-حممد العثيمني  للعالمة -اجلزء الثاين -انظر تفسري سورة املائدة -291
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -299

 (9/200دمشق)
 ليهمجيوز أن يكون )الذين هادوا( مبتدأ، والصابئون معطوف عليه مع النصارى وخربها ال خوف ع- 290
هذا اختيار سيبويه والبصريني.. وجيوز على رأي الكسائي والفر اء أن يكون معطوفا على حمل  )إن  وامسها( ومث ة أوجه  - 298

 أخرى يف إعراب )الصابئون( ما ذكرناه هو أوضحها وأقواها.



منصوب وعالمة النصب الفتحة املقد رة على األلف )من( اسم موصول  (299)معطوف على )الذين هادوا( 
بدل بعض من كل  )آمن( فعل ماض،  (210) مبين يف حمل  نصب بدل من )الذين آمنوا( وما عطف عليه (211)

 والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )باهلل( جار  وجمرور متعل ق ب )آمن(
، )الواو( عاطفة )اليوم( معطوف على لفظ اجلاللة جمرور )اآلخر( نعت لليوم جمرور )الواو( عاطفة )عمل( 

، )خوف(  (212)مثل آمن )صاحلا( مفعول به منصوب )الفاء( زائدة ملشاهبة املوصول بالشرط )ال( نافية مهملة 
ة )ال( خرب املبتدأ )الواو( عاطف مبتدأ مرفوع )على( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق مبحذوف

 زائدة لتأكيد النفي )هم( ضمري منفصل مبتدأ )حيزنون( مضارع مرفوع والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

 ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئوَن َوالنََّصاَرى  
يعين: إُياناً حقيقياً، وليس كما قال بعضهم: إُيان  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا : قوله: -رمحه هللا -قال ابن عثيمني-

نفاق؛ ألنه ال ُيكن أن يعرب عن املنافق باملؤمن ما دام على نفاقه، فلينتبه هلذا، أما قبل أن ينافق فيمكن أن 
[ لكن يعرب 2]املنافقون:  ُُثَّ َكَفُروا َذِلَك بِأَن َُّهْم آَمُنوايكون قد آمن ُث كفر، كما قال عز  وجل يف املنافقني: 

عن املنافق حال نفاقه باإلسالم، لكن باإلُيان ال ُيكن، وهلذا ضعف قول من قال: إن املراد بالذين آمنوا أي: 
آمنوا بألسنتهم دون قلوهبم، نقول: هذا ال ُيكن أن يقع التعبري به يف القرآن أبداً، لكن الذي محلهم على هذا، 

ُهْم بِاَّللَِّ ز  وجل قال: أن هللا ع [ فقالوا: كيف نقول: إن الذين آمنوا، من آمن 029]البقرة:  َمْن آَمَن ِمن ْ
 منهم؟

اسم مشرتك فيكون باعتبار الذين هادوا والصابئون « من آمن»نقول: هذا يكون تكراراً، لكن ُيكن أن نقول: 
أي: من ثبت على إُيانه؛ ألن اإلنسان قد يؤمن  والنصارى، أي: من دخل يف اإلُيان، وباعتبار الذين آمنوا،

 ُث يكفر   نسأل هللا العافية   هذا وجه.

                                                           
 ( يف هذه الصفحة0أو مرفوع حبسب التخريج اآلخر من اإلعراب الوارد يف احلاشية رقم ) - 299
جيوز أن يكون اسم شرط جازم مبتدأ ومجلة ال خوف عليهم يف حمل  جزم جواب الشرط.. واجلملة من الشرط وفعله - 211

 وجوابه خرب إن  
أو يف حمل  رفع بدل من الذين هادوا وما عطف عليه.. وجيوز أن يكون مبتدأ خربه ال خوف عليهم بزيادة الفاء،  - 210

 واجلملة منه ومن اخلرب خرب إن.
 و عاملة عمل ليس و )خوف( امسهاأ - 212



هذه )إنَّ( وامسها، أما خربها: فمحذوف دل عليه ما بعده، والتقدير  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا الوجه الثاين: أن نقول:
مبتدأ فتكون  َوالَِّذيَن َهاُدوا ون قوله:إن الذين آمنوا ال خوف عليهم وال هم حيزنون وعلى هذا التقدير يك

 تكون مبتدأ. َوالَِّذيَن الواو لالستئناف، أو معطوفة على حمل إنَّ وامسها 
يعين: بذلك اليهود، ومعىن هادوا: رجعوا؛ ألهنم قالوا: إنا هدنا إليك، أي: رجعنا  َوالَِّذيَن َهاُدوا قوله: 

 إليك وتبنا.
الصابئون: أصل الصابئ هو الذي خالف دين آبائه وأجداده، يعين خرج عن  َوالنََّصاَرى َوالصَّابُِئونَ قوله: 

من  َوالَِّذيَن َهاُدوا دين قومه، فما املراد هبم هنا؟ قيل: إهنم فرقة من اليهود، وعلى هذا فيكون عطفها على 
م من عطف النصارى عليه باب عطف اخلاص على العام، وقيل: إهنم فرقة من النصارى، وعلى هذا فيكون

 باب عطف العام على اخلاص.
وقيل: وهو األظهر أهنم فرقة مستقلة؛ ألن هللا ذكرها على وجه االستقالل، فالصابئون على دين خمالف لدين 

 اليهود ودين النصارى، ولعلهم أخذوا من هذا الدين ومن هذا الدين، وركَّبوا ديناً هلم.
وال إشكال يف إعراهبا على الوجه الذي تقدم،  َوالَِّذيَن َهاُدوا الصابئون: معطوفة على  َوالصَّابُِئوَن وقوله:

مبتدأ، فتكون عطفت على مبتدأ فرتفع، ويرجح هذا آخر اآلية، لكن يرد علينا أهنا  َوالَِّذيَن َهاُدوا وهو أن )
َس َوالَِّذيَن الَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجو ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَ ذكرت يف آية أخرى بالصابئني، يف قوله: 

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  َ يَ ْفِصُل بَ ي ْ  [ .00]احلج:  َأْشرَُكوا ِإنَّ اَّللَّ
فيقال: الفرق ظاهر ألن اآلية األخرية ليس فيها ذكر اإلُيان فيما بعد، وإمنا فيها ذكر عموم األجناس من كافر 

ِإنَّ الَِّذيَن ، واخلرب يأيت بعد: )ِإنَّ (على: اسم  الَِّذيَن آَمُنوامعطوفة على  َوالصَّابِِئنيَ ومسلم، فتكون 
نَ هُ  َ يَ ْفِصلُ بَ ي ْ املؤمنني فهو يفصل بني  مْ آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اَّللَّ

واليهود والنصارى والصابئني واملشركني، فال تكون نظريًا هلذه اآلية، وإذا َل تكن نظريًا هلا، َل يكن إعراهبا  
 كإعراهبا.
هم الذين ناصروا عيسى عليه الصالة والسالم، قيل: إهنا مأخوذة من النصرة، وقيل:  َوالنََّصاَرى  وقوله:  

ة، ويف كل منهما شيء من اإلشكال؛ ألن النصارى ال تتطابق يف الرتتيب إهنا مأخوذة من الناصرة اسم بلد
 مع النصرة وال مع الناصرة، لكنه ال شك أن املراد هبم باالتفاق: هم الذين تبعوا عيسى عليه الصالة والسالم.اه 

(212) 
 َمْن َآَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن 

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-للعالمة حممد العثيمني  -اجلزء الثاين -انظر تفسري سورة املائدة -212



اجلزاء يوم : واملقصود أن كل فرقة آمنت باهلل وباليوم اآلخر، وهو املعاد و تفسريهيف  -رمحه هللا -قال ابن كثري- 
كذلك حىت يكون موافًقا للشريعة احملمدية بعد إرسال صاحبها   الدين، وعملت عمال صاحلًا، وال يكون ذلك

 (212)املبعوث إىل مجيع الثقلني.اه 
فال خوف  ما نصه: َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ  وأضاف أبو جعفر الطربي يف تفسريه لقوله تعايل-

، على ما خلَّفوا وراءهم من الدنيا وعيشها، بعد وال هم حيزنون: فيما َقِدموا عليه من أهوال القيامةعليهم
 (211)معاينتهم ما أكرمهم هللا به من جزيل ثوابه. اه 

 ْبُوا َوَفرِيقاً  َلَقْد َأَخْذنا ِميثاَق َبيِن ِإْسرائِيَل َوأَْرَسْلنا إِلَْيِهْم ُرُسالً ُكلَّما جاَءُهْم َرُسوٌل مبا ال تَ ْهوى أَنْ ُفُسُهم َفرِيقاً َكذَّ
 (01يَ ْقتُ ُلوَن )

 (219إعراب مفردات اآلية )
)الالم( الم القسم لقسم مقد ر )قد( حرف حتقيق )أخذنا( فعل ماض مبين على السكون و )نا( ضمري فاعل 
)ميثاق( مفعول به منصوب )بين( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الياء )إسرائيل( مضاف إليه جمرور وعالمة 

الصرف )الواو( عاطفة )أرسلنا( مثل أخذنا )إىل( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل   اجلر  الفتحة فهو ِمنوع من
جر  متعل ق ب )أرسلنا( ، )رسال( مفعول به منصوب )كل ما( ظرف مبعىن حني متضم ن معىن الشرط متعل ق 

)جاء( فعل ماض و )هم( ضمري مفعول به )رسول( فاعل مرفوع )الباء( حرف جر  )ما( اسم  (210)باجلواب 
يف حمل  جر  متعل ق ب )جاء( ، )ال( نافية )هتوى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة  (218)موصول مبين 

بوا( فعل نصوب )كذ  على األلف )أنفس( فاعل مرفوع و )هم( ضمري مضاف إليه )فريقا( مفعول به مقد م م
 ماض وفاعله )الواو( عاطفة )فريقا( مثل األول )يقتلون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
  َبُوا  ُفُسُهمْ ن ْ َلَقْد َأَخْذنَا ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل َوأَْرَسْلَنا إِلَْيِهْم ُرُساًل ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل مبَا اَل تَ ْهَوى أ َفرِيًقا َكذَّ

 َوَفرِيًقا يَ ْقتُ ُلونَ 
                                                           

 (019/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -212
 209 01/209الناشر : مؤسسة الرسالة ) -قيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حت -211

/02281) 
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -219

 (9/202دمشق)
 ( .91( من الصفحة )0أنظر احلاشية ) - 210
 أو نكرة موصوفة واجلملة بعدها نعت. - 218



أي: عهدهم  َلَقْد َأَخْذنَا ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل يف تفسريها ما نصه: يقول تعاىل:  -رمحه هللا-قال السعدي-
ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل َوب َ الثقيل باإلُيان باهلل، والقيام بواجباته اليت تقدم الكالم عليها يف قوله:  َعثْ َنا َوَلَقْد َأَخَذ اَّللَّ

ُهُم اثْ يَنْ َعَشَر نَِقيًبا { إىل آخر اآليات.  يتوالون عليهم بالدعوة، ويتعاهدوهنم  َوأَْرَسْلَنا إِلَْيِهْم ُرُسال  ِمن ْ
من احلق كذبوه  ا ال تَ ْهَوى أَنُفُسُهْم ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل مبَِ باإلرشاد، ولكن ذلك َل ينجع فيهم، وَل يفد 

 (219وعاندوه، وعاملوه أقبح املعاملة .اه )
بُوا َوَفرِيًقا يَ ْقتُ ُلونَ  يف بيان قوله تعايل: -رمحه هللا -وأضاف القرطيب- أي كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، : َفرِيًقا َكذَّ

ن" ملراعاة ىي وغريمها من األنبياء. وإمنا قال:" يقتلو فمن كذبوه عيسى ومن مثله من األنبياء، وقتلوا زكريا وحي
رأس اآلية. وقيل: أراد فريقا كذبوا، وفريقا قتلوا، وفريقا يكذبون وفريقا يقتلون، فهذا دأهبم وعادهتم فاختصر. 

 (201)وقيل: فريقا كذبوا َل يقتلوهم، وفريقا قتلوهم فكذبوا. و" يقتلون" نعت لفريق. وهللا أعلم.اه 
 َُهْم و َنٌة فَ َعُموا َوَصمُّوا ُُثَّ تاَب اَّللَُّ َعَلْيِهْم ُُثَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثرٌي ِمن ْ اَّللَُّ َبِصرٌي مبا يَ ْعَمُلوَن َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفت ْ
(00) 

 (200إعراب مفردات اآلية )
 )الواو( عاطفة )حسبوا( فعل ماض مبين على الضم ..

 مصدري  ونصب )ال( نافية )تكون( مضارع تام منصوب )فتنة( فاعل تكون مرفوع.والواو فاعل )أن( حرف 
 واملصدر املؤو ل )أن ال تكون فتنة( يف حمل  نصب سد  مسد  مفعويل حسبوا.

)الفاء( عاطفة )عموا( مثل حسبوا )الواو( عاطفة )صم وا( مثل حسبوا )ُث ( حرف عطف )تاب( فعل ماض 
 مرفوع )على( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )تاب( ،)هللا( لفظ اجلاللة فاعل 

، )منهم( مثل عليهم متعل ق بنعت لكثري  (202))ُث عموا وصم وا( مثل األوىل )كثري( بدل من الضمري يف عموا 
 )الواو( استئنافي ة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )بصري( خرب مرفوع )الباء( حرف جر  )ما( حرف مصدري  

 ، )يعملون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل. (202)
                                                           

 (  0/229الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي - 219
 (9/220القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--201
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود -200

 ( 9/202دمشق)
وحينئذ يعود الضمري يف صم وا على كثري املتأخ ر عنه لفظا ولكنه متقد م رتبة وهو جائز.. وأجازوا يف كثري أن يكون مبتدأ - 202

 .-وهو ضعيف -وما قبله خرب
 لباء، والعائد حمذوف، واجلملة صلة.أو اسم موصول يف حمل  جر  با- 202



 واملصدر املؤو ل )ما يعملون( يف حمل  جر  بالباء متعل ق ببصري.
 روائع البيان والتفسري

ُهمْ  ُ َعَلْيِهْم ُُثَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثرٌي ِمن ْ َنٌة فَ َعُموا َوَصمُّوا ُُثَّ تَاَب اَّللَّ ُ َبِصرٌي مبَا يَ ْعَمُلوَن ( وَ  ) َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفت ْ  اَّللَّ
َنةٌ   يف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي- أي: ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم  َوَحِسُبوا َأال َتُكوَن ِفت ْ

تاب  نعشهم و  ُُثَّ  عن احلق  فَ َعُموا َوَصمُّوا ال جير عليهم عذابا وال عقوبة، فاستمروا على باطلهم. 
 َل يستمروا على ذلك حىت انقلب أكثرهم إىل احلال القبيحة. فَ   ُُثَّ  حني تابوا إليه وأنابوا  هللا َعَلْيِهْم 

ُهْم  َواَّللَُّ َبِصرٌي مبَا يَ ْعَمُلوَن  هبذا الوصف، والقليل استمروا على توبتهم وإُياهنم.  َعُموا َوَصمُّوا َكِثرٌي ِمن ْ
 (202بعمله، إن خريا فخري وإن شرا فشر.اه )فيجازي كل عامل 
 بياناً فقال: -رمحه هللا -وزاد الشنقيطي-

ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرُية أن بين إسرائيل عموا وصموا مرتني، تتخللهما توبة من هللا عليهم، وبني تفصيل 
[ ، فبني جزاء 2 \ 00اآلية ]وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ذلك يف قوله: 

اآلية  فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديدعماهم، وصممهم يف املرة األوىل بقوله: 
فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم  [ ، وبني جزاء عماهم وصممهم يف املرة اآلخرة بقوله: 1 \ 00]

ُث رددنا ، وبني التوبة اليت بينهما بقوله:  ( 0وليتربوا ما علوا تتبريا ) وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة
، ُث بني أهنم إن عادوا إىل اإلفساد عاد إىل لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنني وجعلناكم أكثر نفريا

م صفاته وكت -وسلم  صلى هللا عليه -، فعادوا إىل اإلفساد بتكذيبه وإن عدمت عدنااالنتقام منهم بقوله: 
فذبح مقاتلة بين  -صلى هللا عليه وسلم  -اليت يف التوراة، فعاد هللا إىل االنتقام منهم، فسلط عليهم نبيه 

قريظة، وسىب نساءهم، وذراريهم، وأجلى بين قينقاع، وبين النضري، كما ذكر تعاىل طرفا من ذلك يف سورة 
 ة ذكره بعض املفسرين، وكثري منهم َل يذكره، ولكن ظاهر القرآناحلشر، وهذا البيان الذي ذكرنا يف هذه اآلي

يقتضيه ؛ ألن السياق يف ذكر أفعاهلم القبيحة املاضية، من قتل الرسل، وتكذيبهم، إذ قبل اآلية املذكورة: 
كلما جاءهم رسول مبا ال هتوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون [1 \ 01 اه. ](201) 
 َريبِ  َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ َوقاَل اْلَمِسيُح يا َبيِن ِإْسرائِيَل اْعُبُدوا اَّللََّ َلَقْد َكَفَر 

ُ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأواُه النَّاُر َوما لِلظَّاِلِمنَي ِمنْ   (02ْنصار  )أَ  ُيْشرِْك بِاَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ

                                                           
 (0/229الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي - 202
/ 0لبنان)  –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 201

208 ) 



 (209إعراب مفردات اآلية )
، )قالوا( فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )إن ( حرف مشب ه (200))لقد كفر الذين( مثل لقد أخذنا 

، )املسيح( خرب إن  مرفوع )ابن( نعت  (208)بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم إن  منصوب )هو( ضمري فصل 
للمسيح أو بدل منه مرفوع )مرمي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الفتحة فهو ِمنوع من الصرف )الواو( حالي ة 
)قال( فعل ماض )املسيح( فاعل مرفوع )يا( أداة نداء )بين( منادى مضاف منصوب وعالمة النصب الياء 

 )إسرائيل( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الفتحة فهو ِمنوع من الصرف )اعبدوا( فهو ملحق جبمع املذك ر الساَل
( بدل من لفظ  فعل أمر مبين على حذف النون.. والواو فاعل )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )رب 

و( عاطفة ااجلاللة منصوب مثله وعالمة النصب الفتحة املقد رة على ما قبل الياء و )الياء( مضاف إليه )الو 
)رب كم( مثل ريب  ومعطوف عليه. )إن ( مثل األول و )اهلاء( ضمري الشأن مبين يف حمل  نصب اسم إن  )من( 
اسم شرط جازم مبين يف حمل  رفع مبتدأ )يشرك( مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

هللا( واب الشرط )قد( حرف حتقيق )حر م( مثل قال ))باهلل( جار  وجمرور متعل ق ب )يشرك( ، )الفاء( رابطة جل
لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )على( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل جر  متعل ق ب )حر م( ، )اجلن ة( مفعول به 
منصوب )الواو( عاطفة )مأوى( مبتدأ مرفوع و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )النار( خرب مرفوع )الواو( استئنافي ة 

ة )للظاملني( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب مقد م )من( حرف جر  زائد )أنصار( جمرور لفظا ومرفوع )ما( نافي
 حمال مبتدأ مؤخ ر.

 روائع البيان والتفسري
  َْريبِ  َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن بُ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل اع َ ُدوا اَّللَّ

ُ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصار     ُيْشرِْك بِاَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ
 -رمحه هللا -فقال  اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهوَ قال ابن عثيمني يف بيان قوله تعايل -

ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن ما خمتصره: هؤالء النصارى الذين َل يناصروا عيسى وَل يكونوا من حواريه، قالوا: 
لون: إن و   نسأل هللا العافية   والشبهة اليت أحدثها الشيطان هلم، أنه ُخلق بال أب، والعجب أهنم يق َمْرمَيَ 

هللا هو املسيح ابن مرمي، ُث يقولون: إن عيسى ابن مرمي ولد بغي، فيقذفون أمه من وجه، وينزهون أمه ويعلوهنا 
 من وجه آخر حسب زعمهم.

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -209

 ( 9/200دمشق)
 ( من هذه السورة.01يف اآلية ) - 200
 أو هو مبتدأ خربه املسيح، واجلملة خرب إن- 208



 :-رمحه هللا -وأضاف
عداء هللا، املسيح وصف لرجل من أولياء هللا ورجل من أ ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ وقوله عز  وجل: 

الرجل الذي من أولياء هللا: عيسى ابن مرمي، والرجل الذي من أعداء هللا: الدجال، وقد مساه النيب صل ى هللا 
 (209) عليه وسل م مسيحاً حيث أمر أن نستعيذ باهلل من فتنة املسيح الدجال

ألن أعلم  فهذا باطل؛وأما تكايس بعضهم، يعين: بطلب الكيس وقوله: إن الدجال يسمى املسيخ باخلاء، 
الناس به مساه املسيح، وال مانع من أن يوصف هذا باملسيح وهذا باملسيح، لكن خيتلف املمسوح، عيسى ابن 
مرمي كان ال ُيسح ذا عاهة إال برئ، يربئ األكمه واألبرص بإذن هللا، واملسيح الدجال ِمسوح العني أعور العني 

 (221)ا مسيح مشتق من املسح.اه خبيث املنظر، ففرق بني هذا وهذا، وكالمه
ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح يف بياهنا ما نصه: خيرب تعاىل عن كفر النصارى بقوهلم:  -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

بشبهة أنه خرج من أم بال أب، وخالف املعهود من اخللقة اإلهلية، واحلال أنه عليه الصالة والسالم  اْبُن َمْرمَيَ 
َ َريبِ  َوَربَُّكْم  يف هذه الدعوى، وقال هلم: قد كذهبم  فأثبت لنفسه العبودية التامة،  يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اَّللَّ

 ولربه الربوبية الشاملة لكل خملوق.
  َِِّإنَُّه َمن ُيْشرِْك بِاَّلل .أحدا من املخلوقني، ال عيسى وال غريه  ِالنَّاُر  اجْلَنََّة َوَمْأَواهُ  فَ َقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَلْيه 

، فاستحق لغري من هي له -وهو العبادة اخلالصة  -وذلك ألنه سوى اخللق باخلالق، وصرف ما خلقه هللا له 
 أن خيلد يف النار.

  َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصار( 220ينقذوهنم من عذاب هللا، أو يدفعون عنهم بعض ما نزل هبم.اه) 
  وَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن  لُ َكَفَر الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ثاِلُث َثالثَة  َوما ِمْن إِله  ِإالَّ إِلٌه واِحٌد َوِإْن َلَْ يَ ْنتَ ُهوا َعمَّا يَ ُقو َلَقْد

ُهْم َعذاٌب أَلِيٌم )  (02َكَفُروا ِمن ْ
 (222إعراب مفردات اآلية )

                                                           
رجه باالستعاذة يف الصالة من الدجال واحلديث اخ  الذي أمرنا -صلي هللا عليه وسلم-يشري املصنف حلديث النيب  -209

َشهََّد َأَحدُُكْم ولفظ مسلم "قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا تَ  -رضي هللا عنه–مسلم  وغريه  من طريق أيب هريرة 
َنِة وُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ َوِمْن فِ فَ ْلَيْسَتِعْذ بِاَّللَِّ ِمْن أَْربَع  يَ ُقوُل اللَُّهمَّ ِإين ِ أَعُ  َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمْن َشرِ  ِفت ْ ت ْ

 بَاب َما ُيْستَ َعاُذ ِمْنُه يِف الصَّاَلِة . -922 اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل" وهو يف مسلم برقم/
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-عالمة حممد العثيمني لل -اجلزء الثاين -انظر تفسري سورة املائدة - 221
 ( 0/229الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي - 220
 –سسة اإلُيان ه ( نشر : دار الرشيد مؤ 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -222
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، )ثالث( خرب مرفوع )ثالثة( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة  (222)ا )لقد كفر الذين قالوا إن  هللا( مر  إعراهب
( أداة  )ما( نافية )من( زائدة )إله( جمرور لفظا مرفوع حمال مبتدأ، وخربه حمذوف تقديره كائن أو موجود )إال 

، )واحد( نعت إلله مرفوع )الواو( استئنافي ة )إن ( حرف (222)استثناء )إله( بدل من الضمري يف اخلرب احملذوف 
شرط جازم )َل( حرف نفي فقط )ينتهوا( مضارع جمزوم فعل الشرط وعالمة اجلزم حذف النون والواو فاعل 

، )يقولون( مضارع مرفوع والواو  (221))عن( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )ينتهوا( 
 ، )ُيس ن ( مضارع مبين على الفتح يف حمل  رفع.. (229)م القسم لقسم مقد ر فاعل )الالم( ال

)والنون( نون التوكيد الثقيلة )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  نصب مفعول به مقد م )كفروا( فعل ماض 
 ن  وفاعله )من( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق مبحذوف حال من فاعل كفروا )عذاب( فاعل ُيس  

 مرفوع )أليم( نعت لعذاب مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

  َعمَّا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن   اَلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ثَاِلُث َثاَلثَة  َوَما ِمْن ِإَله  ِإالَّ ِإَلٌه َواِحٌد َوِإْن َلَْ يَ ْنتَ ُهو
ُهْم َعَذاٌب أَلِ    يٌم َكَفُروا ِمن ْ

َ ثَاِلُث َثالَثَة  رمحه هللا ما خمتصره: قوله:  -قال ابن عثيمني- هؤالء طائفة أخرى  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللَّ
 ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ من النصارى، النصارى الذين تتحدث عنهم اآلية األوىل؛ ماذا قالوا؟ قالوا: 

من هؤالء  ِإنَّ اَّللََّ ثَاِلُث َثالَثَة  يعين: أن املسيح ابن مرمي وهللا رب العاملني واحد، وهؤالء غريهم قالوا: 
ذُ الثالثة؟ هؤالء ذكرهم هللا تعاىل يف هذه السورة:  وين َوِإْذ قَاَل اَّللَُّ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اختَِّ

 [ .009]املائدة:  ِإهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  َوأُمِ ي
أي: مع هللا، فإذا كانا إهلني من دون هللا وهللا صاروا ثالثة، إذاً ثالث ثالثة هو هللا  ِإهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ قوله: 

 واملسيح وأمه، هؤالء هم الثالثة، فسر ذلك القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضاً.
إنه االبن واألب وروح القدس؛ ففيه نظر، يعين ال نفسره بالقرآن، وإن كان قد يكون منهم، أو  وأما ما قيل:

 من املتأخرين منهم من يقول: إن هؤالء هم الثالثة.

                                                           
 ( .02يف اآلية السابقة )- 222
 أو بدل من حمل  إله. - 222
 جيوز أن يكون حرفا مصدريا، واملصدر املؤو ل )ما يقولون( يف حمل  جر  متعل ق ب )ينتهوا( . - 221
 أم ا الالم املوطئة املصاحبة عادة ل )إن( الشرطي ة فمقد رة.- 229



لكن غالبهم يقولون: إن هللا عز  وجل متعدد يف االسم فقط، ومتحد يف الذات، يقولون: ثالثة أقانيم: األب 
 (220) يف األحكام فطوائف متعددة.اه  واالبن وروح القدس، وأما

 يف تفسريها:  -رمحه هللا-وأضاف أبو جعفر الطربي-
بًا هلم فيما قالوا من ذلك:" ، يقول: ما لكم معبود، أيها وما من إله إال إله واحديقول هللا تعاىل ذكره، مكذ 

وإن َل ينتهوا كل والد ومولودالناس، إال معبود واحد، وهو الذي ليس بوالد لشيء وال مولود، بل هو خالق  
ليمسن الذين   ، يقول: إن َل ينتهوا قائلو هذه املقالة عما يقولون من قوهلم: هللا ثالث ثالثة عما يقولون"

، يقول: ليمسن الذين يقولون هذه املقالة، والذين يقولون املقالة األخرى: "هو املسيح كفروا منهم عذاب أليم
 كالمها كفرة مشركون، فلذلك رجع يف الوعيد بالعذاب إىل العموم،  وَل يقل:"ليمسنَّهم  ابن مرمي"، ألن الفريقني

عذاٌب أليم"، ألن ذلك لو قيل كذلك، صار الوعيد من هللا تعاىل ذكره خاصًّا لقائل القول الثاين، وهم 
عاىل ذكره كلَّ كافر، يد تالقائلون:"هللا ثالث ثالثة"، وَل يدخل فيهم القائلون: "املسيح هو هللا". فعم  بالوع

ليعلم املخاطبون هبذه اآليات أن  وعيد هللا قد مشل كال الفريقني من بين إسرائيل، ومن كان من الكفار على 
 مثل الذي هم عليه.

 فإن قال قائل: وإن كان األمر على ما وصفت، فعلى َمْن عادت "اهلاء وامليم" اللتان يف قوله: "منهم"؟
 يل. قيل: على بين إسرائ

فتأويل الكالم، إْذ كان األمر على ما وصفنا: وإن َل ينته هؤالء اإلسرائيليون عما يقولون يف هللا من عظيم 
القول، ليمسنَّ الذين يقولون منهم: "إن املسيح هو هللا"، والذين يقولون: "إن هللا ثالث ثالثة"، وكل كافر 

 (228سلك سبيلهم عذاٌب أليم، بكفرهم باهلل.اه )
( َغُفوٌر َرِحيٌم ُ  (02أََفال يَ ُتوبُوَن ِإىَل اَّللَِّ َوَيْستَ ْغِفُرونَُه َواَّللَّ

 (229إعراب مفردات اآلية )
)اهلمزة( لالستفهام التوبيخي  )الفاء( عاطفة )ال( نافية )يتوبون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )إىل هللا( جار 

الي ة )يستغفرون( مثل يتوبون و )اهلاء( ضمري مفعول به )الواو( حوجمرور متعل ق ب )يتوبون( ، )الواو( عاطفة 
 )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )غفور( خرب مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-للعالمة حممد العثيمني  -اجلزء الثاين -املائدةانظر تفسري سورة  -220
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 روائع البيان والتفسري
  َغُفوٌر َرِحيٌم ُ  أََفاَل يَ ُتوبُوَن ِإىَل اَّللَِّ َوَيْستَ ْغِفُرونَُه َواَّللَّ
 :-هللارمحه  -قال الشنقيطي-

[ ، لو تابوا إليه من ذلك، لتاب 1 \ 02]إن هللا ثالث ثالثة أشار يف هذه اآلية، إىل أن الذين قالوا: 
عليهم، وغفر هلم، ألنه استعطفهم إىل ذلك أحسن استعطاف، وألطفه بقوله: أفال يتوبون إىل هللا ويستغفرونه، 

ار بقوله: غفور رحيم، وصرح هبذا املعىن عاما جلميع الكفُث أشار إىل أهنم إن فعلوا ذلك غفر هلم بقوله: وهللا 
 (221)[ .اه 28 \ 8قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف اآلية ]

اجلملة معطوفة على ما  -رمحه هللا: -قوله تعايل: }}َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم{{ فقالوزاد ابن عثيمني يف بيان -
أهٌل ألن يستغفر، وأنه إذا استغفر غفر؛ ألنه غفور رحيم، ودائمًا يقرن هللا سبق، لكنها تفيد أنه عز  وجل 

تعاىل بني هذين االمسني الكرُيني؛ ألن األول يزول به املرهوب وتغفر به الذنوب، وبالثاين حيصل املطلوب؛ ألن 
 (220) الرمحة جلب اخلري واإلحسان.اه 

 َيَقٌة كانا يَْأُكالِن الطَّ َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل ق ُ ْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِ  عاَم اْنظُْر َكْيَف نُ بَ نيِ 
 (01هَلُُم اآْلياِت ُُثَّ اْنظُْر َأَنَّ يُ ْؤَفُكوَن )

 (222إعراب مفردات اآلية )
عالمة اجلر  )مرمي( مضاف إليه جمرور و )ما( نافية )املسيح( مبتدأ مرفوع )ابن( نعت للمسيح أو بدل منه مرفوع 

( أداة حصر )رسول( خرب املبتدأ مرفوع )قد( حرف حتقيق )خلت( فعل ماض مبين على الفتح  الفتحة )إال 
 املقد ر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني..

فاعل مرفوع  رسل(و )التاء( للتأنيث )من قبل( جار  وجمرور متعل ق ب )خلت( و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )ال
)الواو( عاطفة )أم ( مبتدأ مرفوع و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )صد يقة( خرب مرفوع )كانا( فعل ماض ناقص.. 
و )األلف( ضمري اسم كان )يأكالن( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. و )األلف( فاعل )الطعام( 

حمل    تقديره أنت )كيف( اسم استفهام مبين يفمفعول به منصوب )انظر( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت
( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم )الالم( حرف جر  و  نصب حال عامله نبني  )نبني 
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( ، )اآليات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )ُث ( حرف  )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )نبني 
( اسم استفهام مبعىن كيف مبين يف حمل  نصب حال عامله )يؤفكون( وهو  عطف )انظر( مثل األول )أَن 

 مضارع مبين للمجهول مرفوع والواو نائب فاعل.
 روائع البيان والتفسري

  َّيَقٌة َكانَا يَْأُكاَلِن الط ُ َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِ  َعاَم اْنظُْر َكْيَف نُ بَ نيِ 
 هَلُُم اآْلَيَاِت ُُثَّ اْنظُْر َأَنَّ يُ ْؤَفُكوَن 

 عليه من هللا تعاىل ذكره،  احتجاًجا لنبيِ ه حممد صلى هللا : وهذا َخبَ رٌ -رمحه هللا  -قال أبو جعفر الطربي-
 وسلم على ِفَرق النصارى يف قوهلم يف املسيح.

بًا لليعقوبية يف ِقيلهم:"هو هللا" واآلخرين يف قيلهم:"هو ابن هللا": ليس القول كما قال هؤالء الكفرة  يقول مكذِ 
 أبناَءهن، وذلك من صفة البشر ال من صفة خالق البشر، يف املسيح، ولكنه ابن مرمي ولدته والدَة األمهات

وإمنا هو هلل رسوٌل كسائر رسله الذين كانوا قبَله فمضوا وَخَلْوا، أجرى على يده ما شاء أن جيريه عليها من 
اآليات والِعرب، حجًة له على صدقه، وعلى أنه هلل رسول إىل من أرسله إليه من خلقه، كما أجرى على أيدي 

، يقول وأمه ِصد يقة"ه من الرسل من اآليات والِعرب، حجًة هلم على حقيقِة صدقهم يف أهنم هلل رسٌل من قبل
يقٌة.  تعاىل ذكره وأم  املسيح ِصدِ 

يق"،"ِفعِ يل" من"الصدق"، ومنه قوله تعاىل  يقة""الِفعِ يلة"، من"الصدق"، وكذلك قوهلم: "فالن ِصدِ  و"الِصدِ 
يِقنَي  ذكره:  [. 01. ]سورة النساء: َوالشَُّهَداِء َوالصِ دِ 

 وقد قيل إن"أبا بكر الصد يق" رضي هللا عنه إمنا قيل له:"الص د يق" لصدقه.
وقد قيل: إمنا مسي"صديًقا"، لتصديقه النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسريه يف ليلة واحدة  إىل بيت املقدس من 

 (222مكة، وعوِده إليها.اه )
َما يف تفسريها ما نصه: ُث ذكر حقيقة املسيح وأُمِ ه، الذي هو احلق، فقال:  -هللا رمحه -واضاف السعدي -

أي: هذا غايته ومنتهى أمره، أنه من عباد هللا املرسلني،  اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلِه الرُُّسُل 
 أرسلهم به هللا، وهو من جنس الرسل قبله، ال مزية له عليهمالذين ليس هلم من األمر وال من التشريع، إال ما 

 خترجه عن البشرية إىل مرتبة الربوبية.

                                                           
/   281/ 01الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -222
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  َوأُمَُّه  مرمي يَقٌة أي: هذا أيضا غايتها، أن كانت من الصديقني الذين هم أعلى اخللق رتبة بعد  ِصدِ 
األنبياء. والصديقية، هي العلم النافع املثمر لليقني، والعمل الصاحل. وهذا دليل على أن مرمي َل تكن نبية، بل 

ن هللا تعاىل أل أعلى أحواهلا الصديقية، وكفى بذلك فضال وشرفا. وكذلك سائر النساء َل يكن منهن نبية،
َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإال رَِجاال نُّوِحي ِإلَْيِهْم  جعل النبوة يف أكمل الصنفني، يف الرجال كما قال تعاىل: 

 فإذا كان عيسى عليه السالم من جنس األنبياء والرسل من قبله، وأمه صديقة، فألي شيء اختذمها النصارى
 إهلني مع هللا؟

دليل ظاهر على أهنما عبدان فقريان، حمتاجان كما حيتاج بنو آدم إىل الطعام  انَا يَْأُكالِن الطََّعاَم كَ   وقوله: 
 والشراب، فلو كانا إهلني الستغنيا عن الطعام والشراب، وَل حيتاجا إىل شيء، فإن اإلله هو الغين احلميد.

ُ هلَُ  وملا بني تعاىل الربهان قال:  املوضحة للحق، الكاشفة لليقني، ومع هذا ال  ُم اآليَاِت انظُْر َكْيَف نُ بَ نيِ 
 (222تفيد فيهم شيئا، بل ال يزالون على إفكهم وكذهبم وافرتائهم، وذلك ظلم وعناد منهم. .اه )

 ُِهَو السَِّميُع اْلَعل ُ  (09ُم )يُقْل أَتَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ما ال َُيِْلُك َلُكْم َضرًّا َوال نَ ْفعاً َواَّللَّ
 (221إعراب مفردات اآلية )

)قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )اهلمزة( لالستفهام اإلنكار ي )تعبدون( مضارع مرفوع.. 
والواو فاعل )من دون( جار  وجمرور متعل ق حبال من ما )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )ما( اسم موصول 

، )ال( نافية )ُيلك( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الالم(  (229)يف حمل  نصب مفعول به 
( مفعول به )ضر ا -نعت تقد م على املنعوت -حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق حبال من )ضر ا( 

هللا هو )منصوب )الواو( عاطفة )ال( زائدة لتأكيد النفي )نفعا( معطوف على )ضر ا( منصوب. )الواو( حالي ة 
 . (228)، و )هو( ضمري فصل  (220)السميع العليم( مثل هللا غفور رحيم 

 روائع البيان والتفسري

                                                           
 (  0/229الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي - 222
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 (222/ 9دمشق)
 أو ل أحواله إذ مر ت عليه أزمان حالة احلمل ال يوصف بالعقل فيها.عرب  ب )ما( تنبيها على - 229

. أو ألهنا مبهمة تقع على كل  شيء.. أو عرب  هبا تغليبا لغري العاقل إ أكثر ما عبد من دون هللا هو ما ال يعقل كاألصنام 
 وغريها، أو أريد هبا النوع الذي ال ُيلك ضر ا وال نفعا

 السورة.( من هذه 02يف اآلية ) - 220
 أو ضمري منفصل مبتدأ خربه السميع، واجلملة خرب املبتدأ )هللا( . - 228



 ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ُ  ُقْل أَتَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل َُيِْلُك َلُكْم َضرًّا َواَل نَ ْفًعا َواَّللَّ
ك نصه: أي أنتم مقرون أن عيسى كان جنينا يف بطن أمه، ال ُيليف تفسريها ما  -رمحه هللا -قال القرطيب-

ألحد ضرا وال نفعا وإذ أقررمت أن عيسى كان يف حال من األحوال ال يسمع وال يبصر وال يعلم وال ينفع وال 
يضر، فكيف اختذمتوه إهلا؟. )وهللا هو السميع العليم( أي َل يزل مسيعا عليما ُيلك الضر والنفع. ومن كانت 

 (229ذه صفته فهو االله على احلقيقة. وهللا أعلم. اه )ه
إثبات هذين  قال: اَّللَُّ ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ وَ  فائدة يف تفسريه لقوله تعايل-رمحه هللا–وزاد ابن عثيمني -

االمسني الكرُيني هلل عز  وجل ومها السميع والعليم. ... لكن لو قال قائل: هل هللا عز  وجل مسيع بسمع أو 
بغري مسع؟ ... اجلواب: مسيع بسمع، والدليل من هذا االسم على أن له مسعًا أن أمساء هللا عز  وجل مشتقة 

اك إىل هللا عز  وجل ينقسم إىل قسمني: قسم مبعىن إدر من معانيها فالسميع يعين املسمع، والسمع املضاف 
املسموع، وقسم مبعىن االستجابة. ... األول ينقسم إىل ثالثة أقسام: قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به بيان 

أَْم اإلحاطة، وقسم يراد به النصر والتأييد، هذا مسع إدراك املسموع. ... أما األول، فكقوله تبارك وتعاىل: 
[، هذا هتديد، وأما الثاين: 81]الزخرف:  حَيَْسُبوَن أَنَّا اَل َنْسَمُع ِسرَُّهْم َوجَنَْواُهْم بَ َلى َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبوَن 

َع اَّللَُّ قَ ْوَل الَّيِت ُِتَاِدُلَك يف الذي يراد به بيان إحاطة هللا عز  وجل بكل شيء، فمثل قول هللا تعاىل:  َقْد مسَِ
} [، إىل آخره. ... وأما الذي يراد به النصر والتأييد، فمثل قول هللا 0]اجملادلة:  َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللَِّ

[. وأما الذي مبعىن اإلجابة أو 29]طه:  قَاَل اَل خَتَافَا ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرى تعاىل ملوسى وأخيه هارون: 
 يتعد بنفسه؛ وَل« الالم»صلي: مسع هللا ملن محده، يعين استجاب، ولذلك عدي ب  االستجابة فمثل قول امل

ألن السمع الذي مبعىن اإلدراك يتعدى بنفسه، تقول: مسعت صوته، وأما الذي مبعىن اإلجابة فيتعدى بالالم، 
ِإنَّ َريبِ  َلَسِميُع تقول: مسعت لفالن، أي: استجبت له، ومنه مسع هللا ملن محده كما تقدم، لكن قوله تعاىل: 

[، من أيهما؟ منهما، فهو مسيع الدعاء يسمع الصوت أي صوت الداعي، وهو أيضاً 29]إبراهيم:  الدَُّعاءِ 
جميب الدعاء، فيشمل األمرين. ... أما العليم: فما أعمه من اسم، فالعليم إن َل يكن أعم أمساء هللا فهو من 

ل نة، وغري املمكنة، والواجبة، فعلم هللا يتعلق بكل شيء، فاهلل عز  وجأعمها؛ ألن العلم يتعلق باألمور املمك
[، 22]األنبياء:  َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالَّ اَّللَُّ َلَفَسَدتَايعلم الشيء املستحيل، مثاله: قول هللا تبارك وتعاىل: 

ا يتعلق انه وتعاىل املمكن، وهو مهذا شيء مستحيل، ومع ذلك َعِلَم هللا عز  وجل نتيجته. ... ويعلم سبح
ُ أَنَُّكْم ُكْنُتْم خَتَْتانُو بأفعال العباد، فكل أفعال العباد من قسم املمكن، وهللا تعاىل يعلمها قال تعاىل:  َن َعِلَم اَّللَّ

َواَّللَُّ يَ ْعَلُم ل أيضاً: [، وقا221]البقرة:  َعِلَم اَّللَُّ أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ [، وقال: 080]البقرة:  أَنْ ُفَسُكمْ 

                                                           
 ( 210/ 9القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--229



[، وغري ذلك من اآليات الكثرية، كل علم يتعلق باملخلوق فهو علم باملمكن؛ 10]األحزاب: َما يف قُ ُلوِبُكمْ 
 ألن املخلوق، من قسم املمكن، إذ لو كان مستحياًل ما وجد، ولو كان واجباً ما عدم.

، وهلذا ك وتعاىل عن نفسه، فعلمه عن نفسه علم بالواجبويعلم جلَّ وعال ما يتعلق بالواجب، وهو علمه تبار 
قال العلماء: إن العلم هو أعم صفات هللا عز  وجل، وهل يتعلق مبشيئته جلَّ وعال، أو هو صفة الزمة؟ ... 

( رمحه هللا: ... والعلم والكالم قد تعلقا ... بكل شيء يا 221اجلواب: هو صفة الزمة، وهلذا قال السفاريين)
لقا ... هذا صحيح، فالكالم يتعلق حىت باملستحيل، لكن العلم من جهة أنه صفة الزمة، أعم من خليلي مط
 (220الكالم.اه )

 َر احلَْقِ  َوال تَ تَِّبُعوا أَْهواَء قَ ْوم  َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُل  َأَضلُّوا َكِثرياً َوَضلُّواوَ ُقْل يا أَْهَل اْلِكتاِب ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َغي ْ
 (00َعْن َسواِء السَِّبيِل )

 (222إعراب مفردات اآلية )
، )يا( أداة نداء )أهل( منادى مضاف منصوب )الكتاب( مضاف إليه جمرور )ال( ناهية  (222))قل( مر  إعرابه 

جازمة )تغلوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل )يف دين( جار  وجمرور متعل ق ب )تغلوا( 
و ا غري منصوب أي غل (222)و )كم( ضمري مضاف إليه )غري( مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته 

احلق  )احلق ( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )ال تت بعوا( مثل ال تغلوا )أهواء( مفعول به منصوب )قوم( 
                                                           

ويل، ولد صأبو العون، مشس الدين، حمدث وفقيه أ السَّفَّاريينهو العالمة احملقق حممد بن أمحد بن ساَل بن سليمان  - 221
 .عليه وسلم ، وتُويِفَ سنة مثان ومثانني ومائة وألف من هجرة النيب صلى هللابَسفَّارِين من قرى نابلس سنة أربع عشرة ومائة وألف

مت مجع بني اإلمامة والفقه والديانة والصدق وحسن الس ،له وقار وهيبة واعتبار ،كان يرمحه هللا جليل القدر مجيل الطلعة
 ،قيام الليل وكان كثري العبادة مالزًما على ، وصنف تصانيف جليلة يف كل فن، ،بد وطول الصمت عما ال يعينواخللق والتع

 ،ينهى عن املنكريأمر باملعروف و  ،واجلميع من أعيان البلد وأمرائها يهابونه ،وكان صادًعا باحلق ال ُياري فيه وال يهاُب أحًدا ،
ده ان متني الديانة ال تأخذه يف هللا لومة الئم، حمبًّا للسلف وآثارهم، حبيث أنه إذا ذكروا عن، وكوكان ناصرًا للسنة قامًعا للبدعة

َل ُيلك عينيه من البكاء، وخترج له وانتفع خلق كثري من النجديني والشاميني وغريهم، وله الباع الطويل يف علم التاريخ وحفظ 
َولَِّدين شيًئا كوقائع امللوك واألمراء والعلماء واألدباء، وما وقع 

ُ
-ثريًايف األزمان السالفة، وكان حيفظ من أشعار العرب العرباء وامل

 (.9/02) وانظر ترمجته يف اإلعالم للزركلي
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-للعالمة حممد العثيمني  -اجلزء الثاين -انظر تفسري سورة املائدة - 220
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : انظر اجلدول يف إعراب القرآن -222

 ( 222/ 9دمشق)
 ( .09يف اآلية السابقة ) - 222
 جيوز أن يكون منصوبا على احلال من ضمري تغلوا أي ال تغلوا غري جماوزين احلق .- 222



مضاف إليه جمرور )قد( حرف حتقيق )ضل وا( فعل ماض مبين على الضم .. والواو فاعل )من( حرف جر  )قبل( 
به  او( عاطفة )أضلوا( مثل ضل وا )كثريا( مفعولاسم مبين على الضم  يف حمل  جر  متعل ق ب )ضل وا( ، )الو 

منصوب )الواو( عاطفة )ضل وا( مثل األول )عن سواء( جار  وجمرور متعل ق ب )ضل وا( ، )السبيل( مضاف إليه 
 جمرور.

 روائع البيان والتفسري
  َِر احلَْق    ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َغي ْ
أي:  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب  ، أي: قل يا حممد. قوله:  ُقلْ  ما نصه: قوله:   -رمحه هللا -قال ابن عثيمني-

« أل»يا أصحاب الكتاب، واملراد هبم اليهود والنصارى، والكتاب املراد به التوراة واإلجنيل، فاملراد اجلنس، و
 .هنا للعهد، أي: الكتاب املعهود الذي يعرفه املخاطب

أي: يف عبادتكم، فالغلو: جماوزة يف ِديِنُكمْ أي: ال ِتاوزوا احلد، ) الَ تَ ْغُلوا  الَ تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم قوله: 
احلد، وذلك حيث قالت اليهود: عزير ابن هللا، وقالت النصارى: املسيح ابن هللا، وتشدد اليهود يف أشياء َل 

فَِبظُْلم  ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا د شدد عليهم، كما قال هللا عز  وجل: تكن مفروضة عليهم، وإن كان اليهود ق
ِهْم َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َكِثريًا   [ .091]النساء:  َعَلْيِهْم طَيِ َبات  ُأِحلَّْت هَلُْم َوِبَصدِ 

َر احلَْق ِ قوله:  ان للواقع، لو كله ليس حبق، لكنه بيأي: غلواً غري احلق، والوصف هنا ليس للقريب؛ ألن الغ َغي ْ
 ويسمي العلماء مثل هذا القيد الذي هو لبيان الواقع يسمونه صفة كاشفة.

َر احلَْق ِ قوله:    (221) احلق ما وافق الشرع، والباطل ما خالف الشرع.اه  َغي ْ
 َواَل تَ تَِّبُعوا أَْهَواَء قَ ْوم  َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل 
قال جماهد  قد ضلوا من قبل :. ومسي اهلوى هوى ألنه يهوي بصاحبه يف النار.-قال القرطيب رمحه هللا-

أي عن قصد  وضلوا عن سواء السبيلأي أضلوا كثريا من الناس.  وأضلوا كثرياواحلسن: يعين اليهود. 
طريق حممد صلى هللا عليه وسلم. وتكرير ضلوا على معىن أهنم ضلوا من قبل وضلوا من بعد، واملراد األسالف 

 (229)الذين سنوا الضاللة وعملوا هبا من رؤساء اليهود والنصارى.اه 
 (08ا يَ ْعَتُدوَن )ِإْسرائِيَل َعلى ِلساِن داُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ذِلَك مبا َعَصْوا وَكانُو  لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن 

 (220إعراب مفردات اآلية )
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)لعن( فعل ماض مبين للمجهول )الذين( موصول يف حمل  رفع نائب فاعل )كفروا( فعل ماض وفاعله )من 
بين( جار  وجمرور متعل ق حبال من فاعل كفروا، وعالمة جر ه الياء فهو ملحق جبمع املذك ر الساَل )إسرائيل( 

ن( ، جار  وجمرور متعل ق ب )لع مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الفتحة فهو ِمنوع من الصرف )على لسان(
)داود( مثل إسرائيل )الواو( عاطفة )عيسى( معطوف على داود جمرور مثله وعالمة اجلر  الفتحة املقد رة ِمنوع 
من الصرف )ابن( نعت لعيسى جمرور مثله )مرمي( مثل إسرائيل. )ذلك( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع مبتدأ. و 

، )عصوا( مثل كفروا..  (228)طاب )الباء( حرف جر  )ما( حرف مصدري  )الالم( للبعد و )الكاف( للخ
 والضم  مقد ر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني.

 واملصدر املؤو ل )ما عصوا( يف حمل  جر  بالباء متعل ق مبحذوف خرب ذلك.
واو ضارع مرفوع وال)الواو( عاطفة )كانوا( فعل ماض ناقص مبين على الضم .. والواو اسم كان )يعتدون( م

 فاعل.
 روائع البيان والتفسري

  ُا يَ ْعَتُدوَن و لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكان 
 إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرميلعن الذين كفروا من بين :قوله تعاىل: -رمحه هللا -قال القرطيب-

فيه مسألة واحدة: وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أوالد األنبياء. وأن شرف النسب ال ُينع إطالق 
أي لعنوا يف الزبور واإلجنيل، فإن الزبور لسان  على لسان داود وعيسى ابن مرمي اللعنة يف حقهم. ومعىن

داود، واإلجنيل لسان عيسى أي لعنهم هللا يف الكتابني. وقد تقدم اشتقاقهما. قال جماهد وقتادة وغريمها. لعنهم 
مسخهم قردة وخنازير. قال أبو مالك: الذين لعنوا على لسان داود مسخوا قردة. والذين لعنوا على لسان 

نازير. وقال ابن عباس: الذين لعنوا على لسان داود أصحاب السبت، والذين لعنوا على عيسى مسخوا خ
لسان عيسى الذين كفروا باملائدة بعد نزوهلا. وروي حنوه عن النيب صلى هللا عليه وسلم. وقيل: لعن األسالف 

لى هللا صحممدا  واألخالف ِمن كفر مبحمد صلى هللا عليه وسلم على لسان داود وعيسى، ألهنما أعلما أن
 (229عليه وسلم نيب مبعوث فلعنا من يكفر به. اه )
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مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن  الكفر واللعن  َذِلَك  يف بيان بقية اآلية ما نصه:-رمحه هللا -وأضاف السعدي -
  ،ذنوب والظلم للفإن أي: بعصياهنم هلل، وظلمهم لعباد هللا، صار سببا لكفرهم وبعدهم عن رمحة هللا

 (211)عقوبات.اه 
( 09كانُوا ال يَ َتناَهْوَن َعْن ُمنَكر  فَ َعُلوُه لَِبْئَس ما كانُوا يَ ْفَعُلوَن) 

 (210إعراب مفردات اآلية )
)كانوا ال يتناهون( مثل كانوا يعتدون و )ال( نافية، )عن منكر( جار  وجمرور متعل ق ب )يتناهون( ، )فعلوا(  

فعل ماض وفاعله )اهلاء( ضمري مفعول به )الالم( واقعة يف جواب قسم مقدر )بئس( فعل ماض جامد إلنشاء 
 .(212)، )كانوا يفعلون( مثل كانوا يعتدون  (212)الذم )ما( اسم موصول مبين يف حمل  رفع فاعل 

 روائع البيان والتفسري
 ) َكانُوا اَل يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكر  فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن ( 

 : ومن معاصيهم اليت أحلت هبم املثالت، وأوقعت هبم-رمحه هللا -فسرها السعدي بفوائد عديدة فقال-
أي: كانوا يفعلون املنكر، وال ينهى بعضهم بعضا،  َكانُوا ال يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكر  فَ َعُلوُه   العقوبات أهنم: 

 فيشرتك بذلك املباشر، وغريه الذي سكت عن النهي عن املنكر مع قدرته على ذلك.
غاروا حملارمه، لوذلك يدل على هتاوهنم بأمر هللا، وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لرهبم 

 مة:موجبا للعقوبة، ملا فيه من املفاسد العظي-مع القدرة-ولغضبوا لغضبه، وإمنا كان السكوت عن املنكر 
فإنه جيب -كما جيب اجتناب املعصية-منها: أن جمرد السكوت، فعل معصية، وإن َل يباشرها الساكت. فإنه 

 اإلنكار على من فعل املعصية.
 على التهاون باملعاصي، وقلة االكرتاث هبا. ومنها: ما تقدم أنه يدل

ومنها: أن ذلك جيرئ العصاة والفسقة على اإلكثار من املعاصي إذا َل يردعوا عنها، فيزداد الشر، وتعظم 
املصيبة الدينية والدنيوية، ويكون هلم الشوكة والظهور، ُث بعد ذلك يضعف أهل اخلري عن مقاومة أهل الشر، 

 ا كانوا يقدرون عليه أوَّال.حىت ال يقدرون على م
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دورها من  مع تكررها وص -يندرس العلم، ويكثر اجلهل، فإن املعصية -يف ترك  اإلنكار للمنكر -ومنها: أن 
يظن أهنا ليست مبعصية، ورمبا ظن اجلاهل أهنا  -كثري من األشخاص، وعدم إنكار أهل الدين والعلم هلا 

د ما حرَّم هللا حالال؟ وانقالب احلقائق على النفوس ورؤية عبادة مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من اعتقا
 الباطل حقا؟"

ومنها: أن السكوت  على معصية العاصني، رمبا تزينت املعصية يف صدور الناس، واقتدى بعضهم ببعض، 
 فاإلنسان مولع باالقتداء بأضرابه وبين جنسه، ومنها ومنها.

 نص هللا تعاىل أن بين إسرائيل الكفار منهم لعنهم مبعاصيهمفلما كان السكوت عن اإلنكار هبذه املثابة، 
 (212)واعتدائهم، وخص من ذلك هذا املنكر العظيم.اه 

وهذا قسم من هللا تعاىل ذكره يقول:  لبئس ما كانوا يفعلونوقوله -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي-
وقتل أنبياء  ي هللا تعاىل ذكره، وركوب حمارمه،أقسم: لبئس الفعل كانوا يفعلون، يف تركهم االنتهاء عن معاص

 (211)هللا ورسله.اه 
 َِمْت هَلُْم أَنْ ُفُسُهْم أَْن َسِخَط اَّللَُّ َعَلْيه ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس ما َقدَّ ْم َويف اْلَعذاِب ُهْم َترى َكِثريًا ِمن ْ

 (81خاِلُدوَن )
 (219إعراب مفردات اآلية )

)ترى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على األلف، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )كثريا( 
مفعول به منصوب )من( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق مبحذوف نعت ل )كثريا( ، )يتولون( 

)الذين( اسم موصول مبين يف حمل  نصب مفعول به )كفروا( مثل فعلوا )لبئس ما( مثل  (210)مثل يعتدون 
األوىل )قد مت( فعل ماض و )التاء( للتأنيث )هلم( مثل منهم متعل ق ب )قد مت( ، )أنفس( فاعل مرفوع و 

م( ه)هم( ضمري مضاف إليه )أن( حرف مصدري  )سخط( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )علي
 مثل منهم متعل ق ب )سخط( .
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واملصدر املؤو ل )أن سخط هللا( يف حمل  رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو، وذلك على حذف مضاف أي  هو 
 . (218)موجب سخط هللا 

)الواو( عاطفة )يف العذاب( جار  وجمرور متعل ق ب )خالدون( ، )هم( ضمري منفصل يف حمل  رفع مبتدأ 
 وعالمة الرفع الواو. )خالدون( خرب مرفوع،

 روائع البيان والتفسري
  َْمْت هَلُْم أَنْ ُفُسُهْم َأْن َسِخَط اَّللَُّ َعَلي ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدَّ ِهْم َويف اْلَعَذاِب ُهْم تَ َرى َكِثريًا ِمن ْ

 َخاِلُدوَن 
ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا : قوله: -رمحه هللا -قال ابن عثيمني- : حيتمل أن تكون رؤيا تَ َرى تَ َرى َكِثريًا ِمن ْ

علمية، وحيتمل أن تكون رؤية بصرية؛ ألن تويل الكافرين يشاهد بالعني ويعلم بالقلب، ُث هل اخلطاب للنيب 
العموم  ينبغي أن نسلك طريق صل ى هللا عليه وسل م ومن كان يف زمنه أو لكل إنسان؟ الظاهر العموم، وهكذا

يف مجيع اخلطابات القرآنية؛ ألن القرآن نزل لألمة إىل قيام الساعة، إال إذا منع منه مانع فيجب أن نقتصر 
 على ما دل عليه.

ُهْم وقوله:  : يتخذوهنم يعين يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا أي: من هؤالء الذين لعنوا من بين إسرائيل  تَ َرى َكِثريًا ِمن ْ
أولياء، يوالوهنم بالنصرة واملعونة واملساعدة، ومن هؤالء اليهود حينما ساعدوا قريشًا عام غزوة 

([، فإهنم تولوا الذين كفروا وساعدوهم وعاونوهم، ومن هذا تويل اليهود للنصارى يف وقتنا 010األحزاب])
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل كفروا، قال تعاىل:  عامة؛ ألن النصارى من الذين« ترى»احلاضر، هذا إذا قلنا: إن 

 [ ، وهذا بيان للذين كفروا.9]البينة:  اْلِكَتابِ 
ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُرواوقوله:  قيل: إن املراد بالذين كفروا هم الذين كفروا بقلوهبم وآمنوا  تَ َرى َكِثريًا ِمن ْ

املنافقني مع اليهود يف املدينة على خط واحد يتولوهنم ويساعدوهنم وُيكرون  بألسنتهم وهم املنافقون؛ ألن
بالنيب عليه الصالة والسالم كما ُيكر املنافقون، ولو قيل: إن اآلية عامة، لكان أوىل من باب استعمال االسم 

لى معنيني على دل عاملشرتك يف معنيني، أو بناًء على القاعدة اليت تقررت: أنه إذا كانت اآلية أو احلديث ي
السواء، وال ينايف أحدمها اآلخر، فالواجب محله على املعنيني، توسيعاً للمعاين الشرعية، وتربئة للذمة؛ ألننا لو 

 (219) اقتصرنا على أحد املعنيني وهللا ورسوله أراد املعنيني، لتعلق ذلك بذِمنا.اه 

                                                           
 جيوز أن يكون املصدر املؤو ل يف حمل  رفع مبتدأ وهو املخصوص بالذ م .- 218
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-للعالمة حممد العثيمني  -اجلزء الثاين -انظر تفسري سورة املائدة -219



َمْت هَلُْم أَنْ ُفُسُهْم  وقوله: خمتصره:يف بيان لبقية اآلية ما  -رمحه هللا –وأضاف ابن كثري - يعين  لَِبْئَس َما َقدَّ
بذلك مواالهتم للكافرين، وتركهم مواالة املؤمنني، اليت أعقبتهم نفاقًا يف قلوهبم، وأسخطت هللا عليهم سخطًا 

َويف  فسر بذلك ما ذمهم به. ُث أخريًا أهنم  أَْن َسِخَط اَّللَُّ َعَلْيِهْم مستمرًا إىل يوم معادهم؛ وهلذا قال: 
 (291يعين يوم القيامة. اه ) اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن 

 ُه  (80 فاِسُقوَن )مْ َوَلْو كانُوا يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوالنَّيبِ  َوما أُْنزَِل إِلَْيِه َما اختََُّذوُهْم أَْولِياَء َولِكنَّ َكِثرياً ِمن ْ
 (290اآلية )إعراب مفردات 

)الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غري جازم )كانوا( فعل ماض ناقص مبين على الضم .. والواو اسم كان 
)يؤمنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )باهلل( جار  وجمرور متعل ق ب )يؤمنون( ، )الواو( عاطفة )النيب ( معطوف 

( ين يف حمل  جر  معطوف على لفظ اجلاللة )أنزلموصول مب على لفظ اجلاللة جمرور )الواو( عاطفة )ما( اسم
فعل ماض مبين للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو )إىل( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  
ذوا( فعل ماض وفاعله و )هم( ضمري مفعول به أو ل )أولياء( مفعول به  جر  متعل ق بفعل أنزل )ما( نافية )اخت 

)لكن ( حرف مشب ه بالفعل لالستدراك )كثريا( اسم لكن  منصوب )من( حرف جر  و ثان منصوب )الواو( 
 )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق بنعت ل )كثريا( ، )فاسقون( خرب لكن مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
  ُْهْم فَاِسُقوَن ِه َما اختََُّذوُهْم أَْولَِياَء َوَلِكنَّ َكثِ َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوالنَّيبِ  َوَما أُْنزَِل ِإلَي  ريًا ِمن ْ
أي:  ولو كانوا يؤمنون باهلل والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياءقوله تعاىل:  -رمحه هللا -قال ابن كثري-

لو آمنوا حق اإلُيان باهلل والرسل والفرقان ملا ارتكبوا ما ارتكبوه من مواالة الكافرين يف الباطن، ومعاداة املؤمنني 
 (292باهلل والنيب وما أنزل إليه .اه )

أي خارجون عن اإلُيان بنبيهم لتحريفهم، أو  ولكن كثريا منهم فاسقون: -رمحه هللا -وأضاف القرطيب-  
 (292ان مبحمد صلى هللا عليه وسلم لنفاقهم. اه )عن اإلُي

ثبوت علو هللا  :-رمحه هللا -قال َوَما أُْنزَِل ِإلَْيهِ  وأضاف ابن عثيمني فائدة جليلة يف تفسريه لقوله تعايل :-
، ومعلوم أن املنزل هو هللا تبارك وتعاىل، والتعبري باإلنزال يدل على علو َوَما أُْنزَِل ِإلَْيهِ عز  وجل، لقوله: 
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املنزل، وهو كذلك، وعلو هللا عز  وجل ثابت بالكتاب والسنة، والعقل والفطرة واإلمجاع، ثبوتاً ال شك فيه، أما 
لو   الداللة القولية العالكتاب فاآليات يف ذلك كثرية متنوعة الداللة، وأما السنة فكذلك، اجتمع فيه   أي: يف 

قالت: يف « أين هللا؟»والفعلية واإلقرارية، والدليل على اإلقرارية أن النيب صل ى هللا عليه وسل م سأل اجلارية: 
 . (292)«أعتقها فإهنا مؤمنة»السماء، فقال: 

فع إصبعه إىل السماء ري ودليل الفعلية أن النيب صل ى هللا عليه وسل م كان يشهد هللا على إقرار األمة بأنه بلغ ف 
 (، أما القول: فال حيصى.291«)اللهم اشهد»ويقول: 

وأما داللة العقل على علو هللا، فكل إنسان عاقل يعرف أن العلو صفة كمال، سواء أكان معنوياً أم حسياً،  
ب أن يكون للمعبود [، والعقل يدل على أنه جي91]النحل:  َوَّللَِّ اْلَمَثُل اأَلْعَلىوهللا تبارك وتعاىل يقول: 

املثل األعلى. ... أما الفطرة فحدِ ث وال حرج، ِتد النساء واألطفال الذين َل يدرسوا يشهدون بفطرهم أن 
، وال ُيكن أن حييد عن هذه الفطرة إال من أزاغ هللا قلبه والعياذ باهلل. ... بقي اإلمجاع،  هللا تعاىل فوق وأنه عال 

ذا اخلالف، فإنه ما من أحد منهم قال: إن هللا ليس يف السماء أبداً، ال إمجاع املسلمني قبل أن حيدث ه
ل : هذا كتاب هللا من أوله إىل آخره، وهذه سنة رسو -تصرحيًا وال تلميحاً، وكما قال شيخ اإلسالم رمحه هللا

ل مكان كهللا صل ى هللا عليه وسل م، وهذه اآلثار عن الصحابة، ليس فيها حرف واحد يدل على أن هللا يف  
 (299أبداً، ولكن من يضلل هللا فال هادي له.اه )

 
ًة لِلَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا دَّ }لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن َآَمُنوا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ أَقْ َربَ ُهْم َموَ 

 ({82ُهْم ِقسِ يِسنَي َورُْهَبانًا َوأَن َُّهْم اَل َيْسَتْكربُوَن )َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِمن ْ 

 (290إعراب مفردات اآلية )
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)الالم( الم القسم لقسم مقد ر )ِتدن( مضارع مبين على الفتح يف حمل  رفع ... والنون نون التوكيد الثقيلة، 
ييز منصوب إليه جمرور )عداوة( مت والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )أشد( مفعول به منصوب )الناس( مضاف

ى الضم.. عل )الالم( حرف جر )الذين( اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق بعداوة )آمنوا( فعل ماض مبين
رفع  يف حمل موصول، )الواو( عاطفة )الذين( اسم « 298»والواو فاعل )اليهود( مفعول به ثان منصوب 

)الذين(  آمنوا( مثل األوىلمعطوف على اليهود )أشركوا( مثل آمنوا )الواو( عاطفة )لتجدن أقرهبم مودة للذين 
مثل السابق مفعول به ثان )قالوا( مثل آمنوا )إن ( حرف مشبه بالفعل و )نا( ضمري يف حمل نصب اسم إن  

ارة مبين يف حمل  رفع مبتدأ ... و )الالم( )نصارى( خرب مرفوع وعالمة رفعة الضمة املقدرة )ذلك( اسم إش
للبعد و )الكاف( للخطاب )الباء( حرف جر )أن( مثل إن  )من( حرف جر و )هم( ضمري يف حمل جر متعلق 

النصب الياء )الواو( عاطفة )رهبانا( معطوفة مبحذوف خرب مقد م )قس يسني( اسم أن  مؤخر منصوب وعالمة 
 على قس يسني منصوب مثله.

 در املؤول )أن منهم قس يسني( يف حمل جر متعلق مبحذوف خرب املبتدأ ذلك.واملص

)الواو( عاطفة )أن ( مثل أن  و )هم( ضمري يف حمل نصب اسم أن  )ال( نافية )يستكربون( مضارع مرفوع ... 
 والواو فاعل.

 واملصدر املؤول )أهنم ال يستكربون( يف حمل جر معطوف على املصدر األول.

َن َآَمُنوا الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا يَأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن َآَمُنوا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ أَقْ َربَ ُهْم َمَودًَّة لِلَّذِ  }لََتِجَدنَّ 
ُهْم ِقسِ يِسنَي َورُْهَبانًا َوأَن َُّهْم اَل َيْسَتْكربُوَن   {َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِمن ْ

 روائع البيان والتفسري

: لتجدن، يا قوله تعاىل ذكره لنبيه حممد  صلى هللا عليه وسلم يف بياهنا:-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
حممد، أشدَّ الناس عداوًة للذين صدَّقوك واتبعوك وصد قوا مبا جئتهم به من أهل اإلسالم}اليهوَد والذين 

اختذوا األوثان آهلة يعبدوهنا من دون هللا}ولتجدن أقرهبم مودة للذين  اشركوا{، يعين: عبدة األوثان الذين
 آمنوا{، يقول: ولتجدن أقرَب الناس مودةًّ وحمبة.
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:و"املودة""املفعلة"، من قول الرجل:"وِدْدت كذا أودُّه ُودًّا، وِودًّا، وَودًّا ومودة"، إذا -رمحه هللا -ُث أضاف
 (299.اه )أحببته

لرسول قوله: }الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى{، النصارى يف عهد ا ما خمتصره: -رمحه هللا-العثيمنيوأضاف ابن -
عليه الصالة والسالم قريبون من املؤمنني، ولذلك أسلم منهم خلق كثري، وِمن أسلم ملك احلبشة رمحه هللا، 

يثيبه  إيواًء يشكر عليه، ونسأل هللا أنفإنه آمن بالرسول عليه الصالة والسالم وآوى املهاجرين من أصحابه 
عليه أمت الثواب، فقد آمن حىت وصفه النيب صل ى هللا عليه وسل م بأنه أخ للصحابة، وأنه صاحل حني تويف، 

، وكذلك أسلم من النصارى  -رمحه هللا-(، فوصفه بالصالح واألخوة 201«)إنه تويف اليوم لكم أخ صاحل»قال: 
ا داً بالرسالة من اليهود، فإنه ليس بني نبيهم عيسى عليه الصالة والسالم ونبينكثري؛ ألن النصارى أقرب عه

حممد صل ى هللا عليه وسل م رسول. ... وقوله: }الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى{ عرب القرآن بقوله: }َنَصاَرى{ وكثري 
علماء ار، وإال ِتد كالم المن املسلمني اليوم يسموهنم مسيحيني، وقد حدثت هذه التسمية بعد االستعم

رمحهم هللا، إىل أن بدأ االستعمار وذل املسلمون أمام قوة االستعمار، ِتدهم ال يعربون إال بالنصارى، انظر  
كتب العلماء السابقني إىل أن استعمر الغرب الدول اإلسالمية، فقالوا: املسيحيني، والُكتَّاب الذين عاشوا 

ن الغالب كما قال ابن خلدون يف مقدمته: الغالب أن الذليل خيضع للعزيز حتت وطأة االستعمار تابعوهم؛ أل
ويتابعه، وإال فليسوا مبسحيني، وإذا نزل املسيح يف آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل اخلنزير، وال يقبل إال 

 يفاإلسالم، حىت اجلزية ال تقبل يف ذلك الوقت وقوله: }النصارى{ أي: األنصار، هذا أحسن ما يقال 
{ ]الص ف: تفسريها؛ ألنه يؤيده قوله يف سورة الصف: }َمْن أَْنَصارِي ِإىَل اَّللَِّ قَاَل احلََْوارِيُّوَن حَنُْن أَْنَصاُر اَّللَِّ

 (200) [.اه 02

 يف بياهنا ما خمتصره:-رمحه هللا -السعديوأضاف  -
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/02202 ) 
ُهَما يَ ُقوُل قَاَل ال (  بسنده عن0229 أخرجه البخاري) برقم/ - 201 ُ َعن ْ َع َجابَِر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ نَّيبُّ َصلَّى َعطَاٌء أَنَُّه مسَِ

َ اْليَ ْوَم َرُجٌل َصاِلٌح ِمْن احْلََبِش فَ َهُلمَّ َفَصلُّوا َعَلْيهِ  اَل َفَصَفْفَنا َفَصلَّى النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِه قَ  اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم" َقْد تُ ُويف ِ
 بَاب الصُُّفوِف َعَلى اجْلَِنازَةِ  -"َوحَنُْن َمَعُه ُصُفوفٌ 
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 باب:قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى { وذكر تعاىل لذلك عدة أس} َولََتِجَدنَّ أَقْ َربَ ُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن 

ُهْم ِقسِ يِسنَي َوُرْهَبانًا { أي: علماء متزهدين، وُعبَّاًدا يف الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد  منها: أن } ِمن ْ
غلظة  موكذلك العبادة ِما يلطف القلب ويرققه، ويزيل عنه ما فيه من اجلفاء والغلظة، فلذلك ال يوجد فيه

 اليهود، وشدة املشركني.

ومنها: } أهنم ال َيْسَتْكربُوَن { أي: ليس فيهم تكرب وال عتو عن االنقياد للحق، وذلك موجب لقرهبم من 
 (202) املسلمني ومن حمبتهم، فإن املتواضع أقرب إىل اخلري من املستكرب.اه 

ْمِع ِمَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِ  ي َ } َوِإَذا مسَُِعوا َما أُْنزَِل ِإىَل الرَُّسوِل تَ َرى َأعْ  َنا َمَع يُ نَ ُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ ُقوُلوَن َرب ََّنا َآَمنَّا فَاْكُتب ْ
 ({82الشَّاِهِديَن )

 (202إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط يف حمل نصب متعلق باجلواب ترى )مسعوا( 
مبين يف حمل نصب مفعول به )أنزل( « 202»مبين على الضم ... والواو فاعل )ما( اسم موصول فعل ماض 

فعل ماض مبين للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )إىل الرسول( جار وجمرور متعلق 
قديره أنت مسترت ت ب )أنزل(، )ترى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف، والفاعل ضمري

)أعني( مفعول به منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )تفيض( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
، )من( «201»هي )من الد مع( جار وجمرور متعلق ب )تفيض(، على حذف مضاف أي من كثرة الد مع 

من  مسعوا )من احلق( مثلحرف جر )ما( اسم موصول مبين يف حمل جر متعلق ب )تفيض(، )عرفوا( مثل 
( منادى حمذوف منه أداة  الد مع متعلق حبال من مفعول عرفوا )يقولون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )رب 
النداء وهو مضاف منصوب و )نا( ضمري مضاف إليه )آمن ا( فعل ماض مبين على السكون ... )ونا( ضمري 

                                                           
 (  220/  0الناشر : مؤسسة الرسالة) -لعبد الرمحن بن ناصر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -202
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -202

 (0/2دمشق)
 أو نكرة موصوفة يف حمل نصب ... واجلملة بعدها نعت هلا. - 202
 جيوز أن يتعلق حبال من فاعل تفيض أي ِملوءة من الدمع ... وجيوز أن يكون متييزا بزيادة من البيانية. - 201



نا( ضمري فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت و ) فاعل )الفاء( عاطفة لربط املسب ب بالسبب )اكتب(
 )الشاهدين( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء.مفعول به )مع( ظرف مكان منصوب متعلق ب )اكتب(، 

 روائع البيان والتفسري

يف   -هللامحه ر –سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 ما خمتصره: –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

( وأصحابه }َوِإَذا 209( عن عبد هللا بن الزبري قال: نزلت هذه اآلية يف النجاشي) 22/ص 2)ابن أيب حامت ج
ْمِع{ اآلية. )  (200مسَُِعوا َما أُْنزَِل ِإىَل الرَُّسوِل تَ َرى أَْعيُ نَ ُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ

ْمِع ِمَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِ  يَ قُ  َنا َمَع و } َوِإَذا مسَُِعوا َما أُْنزَِل ِإىَل الرَُّسوِل تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ ُلوَن َرب ََّنا َآَمنَّا فَاْكُتب ْ
 الشَّاِهِديَن {

االنقياد تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ُث وصفهم ب يف بياهنا:–رمحه هللا  -قال ابن كثري-
ْمِع ِمَّا عَ للحق  َرُفوا ِمَن واتباعه واإلنصاف، فقال: } َوِإَذا مسَُِعوا َما أُنزَل ِإىَل الرَُّسوِل تَ َرى أَْعيُ نَ ُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ

َنا َمَع الشَّاِهِديَن  عليه وسلم } يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا آَمنَّا فَاْكتُ احلَْقِ  { أي: ِما عندهم من البشارة ببعثة حممد صلى هللا ب ْ
 (208){ أي: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به.اه 

                                                           
 وكان ِمن حسن إسالمه وَل يهاجر وال له رؤية فهو -رضي هللا عنهم-امسه أصحمة ملك احلبشة معدود يف الصحابة  - 209

الغائب، وَل يثبت  فصلى عليه بالناس صالة - عليه وسلمصلى هللا-تابعي من وجه صاحب من وجه وقد تويف يف حياة النيب 
على غائب سواه وسبب ذلك: أنه مات بني قوم نصارى وَل يكن عنده من يصلي عليه  -صلى هللا عليه وسلم-أنه صلى 

ذهيب) لسري أعالم النبالء ل -ألن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إىل املدينة عام خيرب.
 خمتصرا-(2/291

)ص/  يف الصحيح املسند من أسباب النزول -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 200
(احلديث رجاله رجال الصحيح إال حممد بن إدريس والد ابن أيب حامت وهو حافظ كبري وقد ساقه احلافظ ابن كثري هبذا  80

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري حممد بن عثمان  209ص 9وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ج 0ائيالسند عازيا له للنس
 بن حبر وهو ثقة.

 هبذا السند عن شيخه عمرو بن علي وهو الفالس. 1ص 0وأخرجه ابن جرير ج 
 ( 2/098الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -208



َنا َمَع الشَّاِهِديَن { ما نصه : وهم أ-رمحه هللا –وزاد السعدي  - مة حممد يف بيان قوله تعايل:} َرب ََّنا آَمنَّا فَاْكُتب ْ
، يشهدون هلل بالتوحيد، ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به، ويشهدون على األمم صلى هللا عليه وسلم

 (209) السابقة بالتصديق والتكذيب..اه 

ِإىَل زَِل أن القرآن نزل من عند هللا لقوله: }ما أُنْ  :-رمحه هللا -وذكر ابن العثيمني فائدة جليلة من اآلية قال-
ئدة: فاعله؛ ألن فاعله معلوم، وهو هللا الذي أنزله، ويتفرع على هذه الفا الرَُّسوِل{؛ ألن هذا مبين ملا َل يسمَّ 

أن القرآن كالم هللا، وهو كذلك، تكلم به هللا سبحانه وتعاىل حقيقة، تكلم به على وجه  مسموع، مسعه جربيل، 
عز  وجل: }اَل  هوهو أمني قوي، نزل به على قلب الرسول صل ى هللا عليه وسل م، فوعاه وعقله، حىت قال له رب

َنا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَُه { ]القيامة:  [، ال يتفرق أبداً، هو جمموع لك، 00، 09حُتَر ِْك بِِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل بِِه *ِإنَّ َعَلي ْ
ن هللا [، يعين التزامات عظيمة م08[، أي: قرأه جربيل: }فَاتَِّبْع قُ ْرآنَُه{ ]القيامة: 08}فَِإَذا قَ رَانَاُه{ ]القيامة: 

َنا بَ َيانَُه { ]القيامة:  [ يبني للناس 09عز  وجل هلذا القرآن ِما يدل على عناية هللا به عز  وجل، }ُُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ
بعض  الناس معناه، إن خفي علىلفظًا ومعىن، وهلذا نقول: ال ُيكن أن يوجد يف كتاب هللا شيء ال يعرف 

ن: إن القرآن ليس كالم هللا إمنا هو عبارة عن كالم هللا ما معىن علمه آخرون. ... لو قال قائل: الذين يقولو 
قوهلم هذا؟ ... اجلواب: هم يقولون: إن هللا سبحانه وتعاىل وَل يتكلم به، لكن خلق أصواتًا لتعرب عما يف 

يس ل نفسه، فسمعها جربيل ونزل هبا، وهذا قوٌل بال علم، وحقيقًة أنك إذا تأملت كالمهم انتهيت إىل أن هللا
بشيء، ال يتكلم، وال يستوي على العرش، وال ينزل وال يأيت للفصل بني العباد، وال يفرح، وليس له يد وليس 

 (281اه  )له وجه وليس له عني، اللهم لك احلمد، نسأل هللا هلم اهلداية.

 ({82احلِِنَي )يُْدِخَلَنا َرب َُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ َوَما لََنا اَل نُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َوَما َجاَءنَا ِمَن احلَْقِ  َوَنْطَمُع َأْن } 

 (280إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )ما( اسم استفهام مبين يف حمل  رفع مبتدأ )الالم( حرف جر و )نا( ضمري يف حمل  جر متعلق 
باهلل( جار وجمرور ) مبحذوف خرب املبتدأ )ال( نافية )نؤمن( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن
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متعلق ب )نؤمن( ، )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر معطوف على لفظ اجلاللة )جاء( فعل 
ماض و )نا( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )من احلق( جار وجمرور متعلق 

ؤمن )أن( حرف مصدري ونصب )يدخل( مضارع ، )الواو( عاطفة )نطمع( مثل ن« 282»حبال من فاعل جاء 
( فاعل مرفوع و )نا( مضاف إليه )مع( ظرف مكان منصوب متعلق  منصوب و )نا( ضمري مفعول به )رب 

 ب )يدخل( ، )القوم( مضاف إليه جمرور )الصاحلني( نعت للقوم جمرور وعالمة اجلر الياء.

رور ف، والتقدير: نطمع يف أن يدخلنا ربنا واجلار واجملواملصدر املؤو ل )أن يدخلنا( يف حمل  جر حبرف جر حمذو 
 متعلق ب )نطمع( .

 روائع البيان والتفسري

 نَي {َوَما لََنا اَل نُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َوَما َجاَءنَا ِمَن احلَْقِ  َوَنْطَمُع َأْن يُْدِخَلَنا َرب َُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاحلِِ }

القوم  يف بياهنا إمجاالً ما خمتصره: وهذا خرٌب من هللا تعاىل ذكره عن هؤالء –رمحه هللا  -قال أبو جعفر الطربي-
الذين وَصف صفتهم يف هذه اآليات، أهنم إذا مسعوا ما أنزل إىل رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم من كتابه، 

اَءنا من احلق{، هللا}وما جآمنوا به وصد قوا كتاب هللا، وقالوا:}ما لنا ال نؤمن باهلل{، يقول: ال نقر  بوحدانية 
يقول: وما جاءنا من عند هللا من كتابه وآي تنزيله، وحنن نطَمُع بإُياننا بذلك أن يدخلنا ربُّنا مع القوم 

 الصاحلني.

 :-رمحه هللا -ُث أضاف

 يعين ب }القوم الصاحلني{ املؤمنني باهلل، املطيعني له، الذين استحقُّوا من هللا اجلنة بطاعتهم إياه. 

وإمنا معىن ذلك: وحنن نطمُع أن يدخَلنا ربُّنا مع أهل طاعته مداخَلهم من جنته يوم القيامة، ويلحق منازلَنا 
 (282)مبنازهلم، ودرجاتنا بدرجاهتم يف جنَّاته.اه 

                                                           
وجه أبو البقاء العكربي اآلية توجيها آخر: ف )الواو( حالية و )ما( موصول مبتدأ و )من احلق( خرب أي: وما لنا ال  - 282

 .-واحلق هو هللا تعاىل، أو القرآن الكرمي -نؤمن باهلل واحلال أن الذي جاءنا كائن من احلق
  100/  01الناشر : مؤسسة الرسالة )  -أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن  -282

/02222  ) 



يُْدِخَلَنا َرب َُّنا َمَع  سبحان هللا تعبري املؤمن، بقوله: }َوَنْطَمُع َأنْ  يف بياهنا فقال: -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني-
يَْدُعوَن َرب َُّهْم }اْلَقْوِم الصَّاحلِِنَي{ واحلكمة من التعبري بقوله }نطمع{ ألن اإلنسان ال جيزم، قال هللا عز  وجل: 

ن أهل اجلنة فهذا غلط عظيم، لكن يرجو [ بل اإلنسان إذا جزم لنفسه بأنه م09َخْوفًا َوَطَمًعا{ ]السجدة: 
ويطمع؛ ألنه لو جزم بأنه من أهل اجلنة لكان يلزم من هذا أنه زكَّى نفسه وشهد هلا باجلنة، وهذا خطري جداً 
على اإلنسان؛ ألن ذلك معناه أنه وثق بأن عمله مقبول وأنه ليس عنده خطأ ُينعه من دخول اجلنة، والقوم 

حلاً من هذه األمة ومن كان صاحلاً من غريها، يف األول قالوا: }َمَع الشَّاِهِديَن{ الصاحلون يشمل من كان صا
أي: من هذه األمة سألوا هللا أن يكتبهم هللا مع الشاهدين، يف الثاين طمعوا أن يدخلهم هللا يف القوم الصاحلني، 

 يُْدِخَلَنا لذلك قالوا: }َوَنْطَمُع َأنْ وهو الطمع بدخول اجلنة؛ ألن اجلنة داٌر هلذه األمة وللصاحلني من غريها، ف
 (282) اه َرب َُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاحلِِنَي{، والفرق بني التعبريين واضح.

ُ مبَا قَاُلوا َجنَّات  َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء اْلُمحْ   ( {81ِننَي )سِ } فَأَثَابَ ُهُم اَّللَّ

 (281إعراب مفردات اآلية )

)الفاء( عاطفة )أثاب( فعل ماض و )هم( ضمري مفعول به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الباء( حرف جر 
، )قالوا( فعل ماض وفاعله )جنات( مفعول به ثان عامله أثاهبم منصوب « 289»للسببية )ما( حرف مصدري 

الرفع الضمة املقدرة على الياء )من حتت( جار وجمرور وعالمة النصب الكسرة )ِتري( مضارع مرفوع وعالمة 
، و )ها( ضمري مضاف إليه على حذف مضاف أي من حتت أشجارها )األهنار( « 280»متعلق ب )ِتري( 

فاعل مرفوع )خالدين( حال منصوبة من ضمري الغائب يف )أثاهبم( وعالمة النصب الياء )يف( حرف جر و 
مبتدأ ... و  يف حمل  رفعدين )الواو( استئنافية )ذلك( اسم إشارة مبين )ها( ضمري يف حمل  جر متعلق خبال

 .جمرور وعالمة اجلر الياء)الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )جزاء( خرب مرفوع )احملسنني( مضاف إليه 
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 واملصدر املؤول )ما قالوا( يف حمل  جر بالباء متعلق ب )أثاهبم( .

 روائع البيان والتفسري

ُ مبَا قَاُلوا َجنَّات  َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء اْلُمْحِسِننيَ } فَأَثَاب َ    {ُهُم اَّللَّ

به من اإلُيان  قال هللا تعاىل: } فَأَثَابَ ُهُم اَّللَُّ مبَا قَاُلوا { أي: مبا تفوهوا يف بياهنا : -رمحه هللا-قال السعدي-
هذه ونطقوا به من التصديق باحلق } َجنَّات  َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها األنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء اْلُمْحِسِننَي { و 

صلى هللا عليه وسلم، كالنجاشي وغريه ِمن آمن منهم. وكذلك اآليات نزلت يف النصارى الذين آمنوا مبحمد 
ال يزال يوجد فيهم من خيتار دين اإلسالم، ويتبني له بطالن ما كانوا عليه، وهم أقرب من اليهود واملشركني 

 (288) إىل دين اإلسالم.اه 

قول: وهذا الذي ال:ي}وذلك جزاء احملسنني{، فقيف بيان قوله تعايل: -رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي-
َجَزيُت هؤالء القائلني مبا وصفُت عنهم من قيلهم على ما قالوا، من اجلنات اليت هم فيها خالدون، جزاُء كل 

 حمسن  يف ِقيله وِفعله.

و"إحسان احملسن" يف ذلك، أن يوحِ د هللا توحيًدا خالًصا حمًضا ال شرك فيه، ويقر  بأنبياء هللا وما جاءت به 
 من الكتب، ويؤدِ ي فرائَضه، وجيتنب معاصيه. فذلك كمال إحسان احملسنني الذين قال هللا تعاىل من عند هللا

 (289)ذكره:}جنات ِتري من حتتها األهنار خالدين فيها{.اه 

بُوا بَِآيَاتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم )  ( {89}َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

 (291إعراب مفردات اآلية }

                                                           
 (  222/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -288
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/02221  ) 
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)الواو( استئنافية )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  رفع مبتدأ )كفروا( فعل ماض وفاعله )الواو( عاطفة 
)كذ بوا( مثل كفروا )بآيات( جار وجمرور متعلق ب )كذ بوا( )أولئك( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع مبتدأ ... 

 والكاف للخطاب )أصحاب( خرب مرفوع )اجلحيم( مضاف إليه جمرور.

 ائع البيان والتفسريرو 

بُوا بَِآيَاتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم{  }َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

بُوا بِ يف بياهنا: -رمحه هللا–قال ابن كثري - آيَاتَِنا { أي: ُث أخرب عن حال األشقياء فقال: } َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
 (290)ُب اجلَِْحيِم { أي: هم أهلها والداخلون إليها.اه جحدوا هبا وخالفوها } أُولَِئَك َأْصَحا

م للقرب؟ }أُولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم{ فقال: اسم اإلشارة هنا للبعد أ وزاد ابن العثيمني يف بيان قوله تعايل:-
للبعد لكن البعد قد يكون بعدًا سفواًل، وقد يكون بعدًا ُعُلواً، فإذا كان البعد مشارًا به إىل عايل املرتبة فهو 

[، فالقرآن بني 2   0قرة: ًى لِْلُمتَِّقنَي { ]الببُ ْعُد ُعُلو ، مثل قوله تعاىل: }اَل *َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهدَ 
أيدينا اآلن ليس ببعيد، لكن لعلو مرتبته وشرفه أشار إليه بإشارة البعيد، وقال تعاىل: }َوالَِّذي َجاَء بِالصِ ْدِق 

ِئَك ، يف هذه اآلية: }أُولَ [، فأشار إليهم إشارة البعد، لعلو منزلتهم22َوَصدََّق بِِه أُولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقوَن { ]الزمر: 
َأْصَحاُب اجلَِْحيِم{ َأيُّ: البعدين أراد؟ أراد السفل، أي: البعد سفواًل. ... وقوله: }بِآيَاتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب 
اجلَِْحيِم{ اعلم أن هللا إذا ذكر أصحاب اجلحيم أو أصحاب النار، فهؤالء من الكفار اخلُلص؛ ألن الصاحب 

 (292)  أحد يالزم اجلحيم يعين النار إال إذا كان ِمن ال يدخل اجلنة. .اه هو املالزم، وال

ُ َلُكْم َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ اَل حيُِ   ({80بُّ اْلُمْعَتِديَن )}يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل حُتَر ُِموا طَيِ َباِت َما َأَحلَّ اَّللَّ

 (292إعراب مفردات اآلية )

)يا( أداة نداء )أي( منادى نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل  نصب و )ها( حرف تنبيه )الذين( اسم 
موصول مبين يف حمل  نصب بدل من أي أو نعت له )آمنوا( فعل ماض وفاعله )ال( ناهية جازمة )حترموا( 
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كسرة وب وعالمة النصب المضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون ... والواو فاعل )طيبات( مفعول به منص
 ، )أحل ( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل« 292»)ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر مضاف إليه 

 المرفوع )الالم( حرف جر و )كم( ضمري يف حمل  جر متعلق ب )أحل ( ، )الواو( عاطفة )ال تعتدوا( مثل 
الفاعل إن منصوب )ال( نافية )حيب( مضارع مرفوع، و حتر موا )إن ( حرف مشبه بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم 

 ضمري مسترت تقديره هو )املعتدين( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري

ُ َلُكْم َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ اَل   حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن { }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل حُتَر ُِموا طَيِ َباِت َما َأَحلَّ اَّللَّ

ُ َلُكْم يقول تعاىل } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حُتَر ُِموا طَيِ َباِت َما أَ قال السعدي يف بياهنا إمجااًل ما نصه: - َحلَّ اَّللَّ
عمته ن{ من املطاعم واملشارب، فإهنا نعم أنعم هللا هبا عليكم، فامحدوه إذ أحلها لكم، واشكروه وال تردوا 

بكفرها أو عدم قبوهلا، أو اعتقاد حترُيها، فتجمعون بذلك بني القول على هللا الكذب، وكفر النعمة، واعتقاد 
 احلالل الطيب حراما خبيثا، فإن هذا من االعتداء.

َ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن { بل يبغضهم و  قتهم ويعاقبهم على ُيوهللا قد هنى عن االعتداء فقال: } َوال تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللَّ
 (291).اه  ذلك.

آلية وما شاهبها يف هذه ا -رمحة هللا عليهم -قال علماؤنا فائدة فقال ما خمتصره: -رمحه هللا -وزاد القرطيب -
واألحاديث الواردة يف معناها رد على غالة املتزهدين، وعلى أهل البطالة من املتصوفني، إذ كل فريق منهم قد 

عن حتقيقه، قال الطربي: ال جيوز ألحد من املسلمني حترمي شي ِما أحل هللا لعباده عدل عن طريقه، وحاد 
املؤمنني على نفسه من طيبات املطاعم واملالبس واملناكح إذا خاف على نفسه بإحالل ذلك هبا بعض العنت 
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ضل يف ترك فثبت أنه ال ف 1(290( على ابن مظعون)299واملشقة، ولذلك رد النيب صلى هللا عليه وسلم التبتل)
شي ِما أحله هللا لعباده، وأن الفضل والرب إمنا هو يف فعل ما ندب عباده إليه، وعمل به رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم، وسنه ألمته، واتبعه على منهاجه األئمة الراشدون، إذ كان خري اهلدي هدي نبينا حممد صلى هللا 

 الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على عليه وسلم، فإذا كان كذلك تبني خطأ من آثر لباس
لباس ذلك من حله، وآثر أكل اخلشن من الطعام وترك اللحم وغريه حذرا من عارض احلاجة إىل النساء. قال 
الطربي: فإن ظن ظان أن اخلري  يف غري الذي قلنا ملا يف لباس اخلشن وأكله من املشقة على النفس وصرف 

القيمة إىل أهل احلاجة فقد ظن خطأ، وذلك أن األوىل باإلنسان صالح نفسه وعونه هلا ما فضل بينهما من 
على طاعة رهبا، وال شي أضر للجسم من املطاعم الرديئة ألهنا مفسدة لعقله ومضعفة ألدواته اليت جعلها هللا 

 (298)سببا إىل طاعته. اه 

ُ َحاَلاًل طَيِ ًبا  َ الَِّذي أَنْ ُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن )}وَُكُلوا ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَّ  ({88َوات َُّقوا اَّللَّ

 (299إعراب مفردات اآلية )

                                                           
ِه َوَسلََّم َعَلى ُعْثَماَن ْبِن قَاَل"َردَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ  -رضي هللا عنه-َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاص  يشري املصنف حلديث - 299

َنا َمْظُعون  التََّبتُّلَ  بَاب اْسِتْحَباِب النِ َكاِح ِلَمْن تَاَقْت نَ ْفُسُه إِلَْيِه َوَوَجَد  -(2288أخرجه مسلم )برقم/ -"َوَلْو أَِذَن َلُه اَلْخَتَصي ْ
 ُمَؤنَهُ 
عبد هللا بن مظعون ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح وأمه سخيلة بنت العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة  - 290

 أبا حممد. بن مجح، ويكىن
وعن يزيد بن رومان قال: أسلم عبد هللا وقدامة ابنا مظعون قبل دخول رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، دار األرقم وقبل أن 

 يدعو فيها.
قالوا: وهاجر عبد هللا بن مظعون إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية يف روايتهم مجيعا وآخى رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، بني 

د هللا بن مظعون وسهل بن عبيد هللا بن املعلى األنصاري، وشهد عبد هللا بن مظعون بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها عب
انظر الطبقات  -مع رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، ومات سنة ثالثني يف خالفة عثمان بن عفان وهو بن ستني سنة.

 خمتصراً وبتصرف يسري (2/211الكربى البن سعد )
 (  292/ 9القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--298
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)الواو( عاطفة )كلوا( فعل أمر مبين على حذف النون ... والواو فاعل )من( حرف جر )ما( اسم موصول 
جلاللة امبين يف حمل  جر متعلق ب )كلوا( ، )رزق( فعل ماض و )كم( ضمري مفعول به )هللا( لفظ « 111»

، )طيبا( نعت منصوب « 110»فاعل مرفوع )حالال( حال منصوبة من املفعول احملذوف أي رزقكم إياه هللا 
)الواو( عاطفة )اتقوا( مثل كلوا )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )الذي( موصول يف حمل  نصب نعت 

حمل  جر متعلق  رف جر و )اهلاء( ضمري يفللفظ اجلاللة )أنتم( ضمري منفصل مبين يف حمل  رفع مبتدأ )الباء( ح
 ب )مؤمنون( وهو خرب املبتدأ.

 روائع البيان والتفسري

ُ َحاَلاًل طَيِ ًبا {   }وَُكُلوا ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَّ

  يف بياهنا: -رمحه هللا -قال ابن العثيمني-

ياته على الندب، فمن توقفت ح}ُكُلوا{: فعل أمر، وهو يف معناه مشرتك بني اإلباحة وبني الوجوب وبني 
األكل فأكله واجب، ومن احتاج ولكن ال ضرورة، فأكله مستحب، ومن كان ال حيتاج وليس مبضطر فاألمر 

 لإلباحة.

قوله: }ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ{ أي: ِما أعطاكم، }َحاَلاًل{ أي: حال كونه حالاًل، أي: حملاًل، فهو مصدر مبعىن 
{ أي: ال خبيثاً، وهل الوصف هنا وصف مالزم، وذلك ألن كل حالل طيب أو املعىن اسم مفعول، }طَيِ ًبا

حالاًل طيبًا يف كسبه، أي: أنه حالل يف ذاته طيٌب يف كسبه؟ الثاين أوىل؛ ألنه إذا دار األمر بني أن يكون 
ًا{ أي: من ، }طَيِ بالكالم مؤسساً أو مؤكداً فحمله على أن يكون مؤسساً أوىل، فنقول: }َحاَلاًل{ أحله هللا

 (112) حيث الكسب. اه 

َ الَِّذي أَنْ ُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن {}  َوات َُّقوا اَّللَّ

                                                           
 ئد حمذوف.أو نكرة موصوفة يف حمل  جر، واجلملة بعده نعت، والعا - 111
من سورة البقرة(  098جيوز أن يكون مفعوال به أي طعاما حالال، فلما حذف املنعوت حل النعت حمله )انظر اآلية  - 110

. 
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  يف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

َ { يف امتثال أوامره، واجتناب نواهيه. } الَِّذي أَنْ ُتْم بِِه ُمْؤِمُنوَن { فإن إُيانكم باهلل يوجب ليكم ع } َوات َُّقوا اَّللَّ
 تقواه ومراعاة حقه، فإنه ال يتم إال بذلك.

فائدة جليلة قال: ودلت اآلية الكرُية على أنه إذا حرم حالال عليه من طعام وشراب،  -رمحه هللا–ُث أضاف 
وسرية وأمة، وحنو ذلك، فإنه ال يكون حراما بتحرُيه، لكن لو فعله فعليه كفارة ُيني، كما قال تعاىل: } يَا 

ُ َلَك { اآلية.أَي َُّها   النَّيبُّ َِلَ حُتَر ُِم َما َأَحلَّ اَّللَّ

إال أن حترمي الزوجة فيه كفارة ظهار، ويدخل يف هذه اآلية أنه ال ينبغي لإلنسان أن يتجنب الطيبات وحيرمها 
 (112) اه . على نفسه، بل يتناوهلا مستعينا هبا على طاعة ربه

 ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمْن يف أَُْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدمُتُ اأْلَُْيَاَن َفَكفَّاَرتُهُ  } اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللَُّ بِاللَّْغوِ 
َكفَّارَُة أَُْيَاِنُكْم ِإَذا   َذِلكَ  أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو حَتْرِيُر َرقَ َبة  َفَمْن َلَْ جيَِْد َفِصَياُم َثاَلثَِة أَيَّام  

ُ َلُكْم َآيَاتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ) ُ اَّللَّ  ( {89َحَلْفُتْم َواْحَفظُوا أَُْيَاَنُكْم َكَذِلَك يُ بَ نيِ 

 (112إعراب مفردات اآلية )

اللغو( جار )ب)ال( نافية )يؤاخذ( مضارع مرفوع و )كم( ضمري مفعول به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع 
وجمرور متعلق ب )يؤاخذ( ، )يف أُيان( جار وجمرور متعلق باللغو و )كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة 

، « 111»)لكن( حرف استدراك ال عمل له )يؤاخذكم( مثل األول )الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري 
 )عقدمت( فعل ماض وفاعله )األُيان( مفعول به.

 قدمت( يف حمل  جر بالباء متعلق ب )يؤاخذ( .واملصدر املؤول )ما ع

                                                           
 (  222/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -يتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعد -112
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -112

 (0/02دمشق)
 أو اسم موصول، عائده حمذوف، واجلملة بعده صلة له. - 111



)الفاء( رابطة جلواب شرط مقدر )كفارة( مبتدأ مرفوع و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )إطعام( خرب مرفوع )عشرة( 
يغة منتهى ص)مساكني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الفتحة فهو ِمنوع من الصرف على  مضاف إليه جمرور

، )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر مضاف إليه « 119»وجمرور نعت ملفعول ثان اجلموع )من أوسط( جار 
)تطعمون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل )أهلي( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء فهو ملحق جبمع 
املذكر الساَل، وحذفت النون لإلضافة و )كم( ضمري مضاف إليه )أو( حرف عطف للتخيري )كسوة( معطوف 

إطعام مرفوع مثله و )هم( ضمري مضاف إليه )أو حترير( مثل أو كسوة )رقبة( مضاف إليه جمرور. )الفاء( على 
استئنافية )من( اسم شرط مبين يف حمل  رفع مبتدأ )َل( حرف نفي )جيد( مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل 

ه )ثالثة( مضاف ذوف تقديره كفارتضمري مسترت تقديره هو )الفاء( رابطة جلواب الشرط )صيام( خرب ملبتدأ حم
إليه جمرور )أيام( مضاف إليه جمرور. )ذلك( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع مبتدأ ... والالم للبعد والكاف 
للخطاب )كفارة( خرب مرفوع )أُيان( مضاف إليه جمرور و )كم( ضمري مضاف إليه )إذا( ظرف للزمن املستقبل 

،، )حلفتم( مثل عق دمت )الواو( عاطفة )احفظوا( فعل « 110»ق بكفارة جمرد من الشرط يف حمل  نصب متعل
أمر مبين على حذف النون ... والواو فاعل )أُيان( مفعول به منصوب و )كم( ضمري مضاف إليه. )الكاف( 

، )ذا( اسم إشارة مبين يف حمل  جر متعلق مبحذوف مفعول مطلق لفعل يبني و )الالم( « 118»حرف جر 
ل  حم ف( للخطاب )يبني( مثل يؤاخذ )هللا( فاعل مرفوع )الالم( حرف جر و )كم( ضمري يفللبعد و )الكا

جر متعلق ب )يبني( ، )آيات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )لعل( 
 حرف مشبه بالفعل للرتجي و )كم( اسم لعل )تشكرون( مثل تطعمون.

 روائع البيان والتفسري

يف   -محه هللار –سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىء يف جا
 0()ج119قال اإلمام أبو عبد هللا ابن ماجه ) ما خمتصره: –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

                                                           
 أي إطعام عشرة مساكني قوتا من أوسط - 119
 أي ذلك كفارة أُيانكم وقت حلفكم. - 110
 أو اسم مبعىن مثل يف حمل  نصب نعت ملفعول مطلق حمذوف ... أي مفعول مطلق نائب عن املصدر. - 118
احلافظ، الكبري، احلجة، املفسر، أبو عبد هللا بن ماجه القزويين، مصنف )السنن( ، و )التاريخ( ، و )التفسري( ،  - 119

 سنة تسع ومائتني. وحافظ قزوين يف عصره. ولد:



شدة  الرجل يقوت أهله قوتا فيه( عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان  982/ص
 (101)اه فنزلت }ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم{.

ُ بِاللَّْغِو يف أَُْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدمُتُ اأْلَُْيَاَن{  } اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللَّ

ِنُكْم{، ال يؤاخذكم: أي: ِخذُُكُم اَّللَُّ بِاللَّْغِو يف أَُْيَاقوله: }اَل يُ َؤا يف تفسريها: -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-
قَّْدمتُُّ ال يعاقبكم وال حياسبكم، }بِاللَّْغِو يف أَُْيَاِنُكْم{ اللغو: ما َل يُ ْقَصْد، بدليل قوله: }َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا عَ 

اها مبا قوبل إذا كانت خفية بشيء واضح فيتبني معناأَلُْيَاَن{، وقد تقدم أن من طرق التفسري أن تقابل الكلمة 
يًعا{ ]النساء:  { 00هبا، وذكرنا على هذا مثاًل: وهو قوله تعاىل: }فَاْنِفُروا ثُ َبات  َأِو اْنِفُروا مجَِ [، فإن }ثُ َبات 

 َ يًعا{ تَ بَ نيَّ ن معىن ثبات  أي: فرادى أ ال يفهم معناها بسرعة، لكن إذا قرنتها باملقابل، وهو قوله: }أَِو اْنِفُروا مجَِ
هو الذي ال يقصد، بأن جيري على اللسان بدون قصد، وهذا يقع كثرياً، يقول لك « اللغو»متفرقني. و 

صاحبك: أتريد أن نذهب إىل فالن؟ تقول: ال وهللِا، ال أريد الذهاب إليه، أو يقول: اذهب فسلم على فالن؟ 
ذا القصد، فهذا على سبيل اللغو ال يرتتب عليه حكم، وألن ه تقول: ال وهللِا ال أريد، على سبيل اللغو ال

أيضًا من األشياء اليت قد يشق ِتنبها. ... لو قال قائل: هل يدخل يف اللغو احللف بغري هللا؟ ... اجلواب: 

                                                           

قلت: قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا، واسع العلم، وإمنا غض من رتبة )سننه( ما يف الكتاب من املناكري، وقليل من 
 املوضوعات، 

 قال أبو يعلى اخلليلي: هو ثقة كبري، متفق عليه، حمتج به، له معرفة باحلديث وحفظ، ارحتل إىل العراقني، ومكة والشام، ومصر
والري لكتب احلديث . مات أبو عبد هللا يوم االثنني، ودفن يوم الثالثاء لثمان بقني من رمضان، وصلى عليه أخوه؛ أبو بكر، 

 وتوىل دفنه أخواه؛ أبو بكر، وأبو عبد هللا، وابنه؛ عبد هللا.
سري أعالم  -ني سنة.قلت: مات يف رمضان سنة ثالث وسبعني ومائتني،وقيل: سنة مخس،واألول أصح. وعاش أربعا وست

 (02/200النبالء للذهيب بتصرف يسري )
  -)ص يف الصحيح املسند من أسباب النزول -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 101
لبوصريي يف مصباح ا( هذا احلديث رجاله رجال الصحيح إال سليمان بن أيب املغرية العبسي وقد وثقه حيىي بن معني. وقال 88

 الزجاجة: هذا إسناد موقوف صحيح اإلسناد. وأقول هو يف أسباب النزول له حكم الرفع.



« رد يه أمرنا فهومن عمل عمالً ليس عل»احللف بغري هللا ال ينعقد أصاًل؛ ألن النيب صل ى هللا عليه وسل م قال: 
 (102) ه ا ( واحللف بغري هللا ليس عليه أمر هللا ورسوله. ... وقوله: }يف أَُْيَاِنُكْم{ مجع ُيني وهو احللف.100)

: } َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدمُتُ األُْيَاَن { أي: مبا عزمتم عليه، وعقدت  -رمحه هللا -وأضاف السعدي -  
 (102)عليه قلوبكم. كما قال يف اآلية األخرى: } َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َكَسَبْت قُ ُلوبُُكْم {.اه  

 علماء اثنان:أشهرها عند ال للغو يف اآلية فقال ما خمتصره:يف بيان املراد با -رمحه هللا-وزاد الشنقيطي-

 « .بلى وهللا»و « ال وهللا»األول: أن اللغو ما جيري على لسان اإلنسان من غري قصد، كقوله: 

 القول الثاين: أن اللغو هو أن حيلف على ما يعتقده، فيظهر نفيه.

ال احلق يقصد عقد اليمني أصال، ويف الثاين َل يقصد إ والقوالن متقاربان، واللغو يشملهما ؛ ألنه يف األول َل
والصواب، وغري هذين القولني من األقوال تركته لضعفه يف نظري، واللغو يف اللغة: هو الكالم مبا ال خري فيه، 

إذا قلت لصاحبك، واإلمام خيطب يوم اجلمعة، أنصت، فقد لغوت أو »وال حاجة إليه، ومنه حديث: 
 (101)( .اه 102«)لغيت

َبة  َفَمْن ََلْ جيَِْد َفِصَياُم } َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو حَتْرِيُر َرق َ 
ُ َثاَلثَِة أَيَّام  َذِلَك َكفَّارَُة أَُْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفظُوا أَُْيَاَنُكْم كَ  ُ َلُكْم َآيَاتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  {َذِلَك يُ بَ نيِ    اَّللَّ

صدكم } }َفَكفَّاَرتُُه { أي: كفارة اليمني الذي عقدمتوها بقيف تفسريها ما نصه: –رمحه هللا  -قال السعدي-
 ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي { .

                                                           
 بَاب نَ ْقِض اأْلَْحَكاِم اْلَباِطَلِة َوَردِ  حُمَْدثَاِت اأْلُُمورِ  -(2222أخرجه مسلم) برقم/  - 100
 ثيمني مصدر الكتاب : موقع العالمة الع-تفسري العالمة حممد العثيمني  -102
 (  0/222الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -102
ْنَصاِت يَ ْوَم اجلُُْمَعِة يف اخْلُْطَبِة، والبخاري برقم/ -(0211أخرجه مسلم )برقم/ - 102 ْنَصاِت يَ ْوَم  -882 بَاب يِف اإْلِ بَاب اإْلِ

َماُم خَيُْطُب.اجلُُْمَعِة وَ   اإْلِ
 0لبنان) –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 101

/221  ) 



يت ُكْم أَْو ِكْسَوتُ ُهْم { أي: كسوة عشرة مساكني، والكسوة هي الوذلك اإلطعام } ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِلي
ِتزئ يف الصالة. } َأْو حَتْرِيُر َرقَ َبة  { أي: عتق رقبة مؤمنة كما قيدت يف غري هذا املوضع، فمىت فعل واحدا 

 من هذه الثالثة فقد احنلت ُيينه.

ْم ِإَذا َحَلْفُتْم { َثالثَِة أَيَّام  َذِلَك { املذكور } َكفَّارَُة أَُْيَاِنكُ  } َفَمْن َلَْ جيَِْد { واحدا من هذه الثالثة } َفِصَيامُ 
 تكفرها ومتحوها ومتنع من اإلُث.

} َواْحَفظُوا أَُْيَاَنُكْم { عن احللف باهلل كاذبا، وعن كثرة األُيان، واحفظوها إذا حلفتم عن احلنث فيها، إال 
 يفعل اخلري، وال يكون ُيينه عرضة لذلك اخلري. إذا كان احلنث خريا، فتمام احلفظ: أن

ُ َلُكْم آيَاتِِه { املبينة للحالل من احلرام، املوضحة لألحكام. } َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن { هللاَ ح ُ اَّللَّ يث } َكَذِلَك يُ بَ نيِ 
م، من معرفة [ عليه 222علمكم ما َل تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر هللا تعاىل على ما منَّ به ] ص 

 (109) األحكام الشرعية وتبيينها.اه 

-رمحه هللا -{ فقال ُر َرقَ َبة  أَْو ِكْسَوتُ ُهْم أَْو حَتْرِي وزاد ابن العثيمني بياناً للمقصود بقوله تعايل : }أَْو ِكْسَوتُ ُهمْ -
ذلك ترون يف ول: والكسوة ما يكسو به اإلنسان بدنه، وختتلف الكسوة باختالف األزمان والبلدان واألحوال، 

مواسم احلج والعمرة اختالفاً كبرياً يف كسوة الناس، فريجع يف هذا إىل العرف، ففي بالدنا الكسوة عبارة عن 
قميص وسروال وغرتة وطاقية، هذه الكسوة، وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقصة. ... وقوله: }َأْو  

تقها، د كسوة. ... قوله: }أَْو حَتْرِيُر َرقَ َبة { أي: عِكْسَوتُ ُهْم{ َل يقيد من أوسط ما تكسون، فيؤخذ مبا يع
ومسي العتق حتريراً؛ ألن الرقيق يتحرر به من ملك سيده الذي يفرض عليه أن يكون عبداً مطيعاً. ... ويف اآلية 
الرتقي من األسهل إىل األشد؛ ألنك لو نظرت لوجدت يف الغالب أن اإلطعام أسهل من الكسوة، وأن الكسوة 

ل من العتق. ... لو قال قائل: الرقبة هنا مطلقة ألنه قال: }حَتْرِيُر َرقَ َبة {، فهل يصح إعتاق الكافر؟ ... أسه
اجلواب: يرى بعض أهل العلم أنه يصح؛ ألننا نطلق ما أطلقه هللا ونقيد ما قيده هللا عز  وجل، والرقبة وردت 

 هار، ووردت مطلقة يف كفارة اجلماع يف رمضان،مطلقة هنا يف كفارة اليمني، ووردت مطلقة يف كفارة الظ
ووردت مقيدة يف كفارة القتل، فمن العلماء من قال: إنه جيب علينا أن نبقي النصوص كلها على ما هي عليه، 

 فيشرتط اإلُيان يف كفارة القتل، وال يشرتط اإلُيان يف كفارة اليمني، وكفارة الظهار وكفارة اجلماع.
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احلكم واحداً، فإنه جيب أن يقيد املطلق بالقيد الذي قيد به املقيد، وإن اختلف  ومنهم من قال: ما دام
السبب، واستدل هؤالء حبديث معاوية بن احلكم أنه ملا أراد أن يعتق جاريته اليت لطمها، فدعا هبا النيب صل ى 

(فإنه يستفاد من 100« )ؤمنةأعتقها فإهنا م»قالت: يف السماء، قال: « أين هللا؟»هللا عليه وآله وسل م وسأهلا: 
هذا أنه لو َل تكن مؤمنة ما شرع العتق، وعللوا أيضاً بتعليل جيد، قالوا: إنه إذا عتق الكافر فإنه ال يؤمن أن 
يرجع إىل أصله وأهله؛ ألنه اآلن قد حترر، فيمكن أن يذهب إىل أهله ويزيد سوادهم يف حماربة املسلمني، 

 (108) اإلُيان.اه فالصواب: أنه ال بد من 

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَا  فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن نِ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنَّ
(91}) 

 (109إعراب مفردات اآلية )

، )إمنا( كافة ومكفوفة )اخلمر( مبتدأ مرفوع )الواو( عاطفة يف املواضع « 121»)يأيها الذين آمنوا( مر  إعراهبا 
ار جالثالثة )امليسر، األنصاب، األزالم( أمساء معطوفة على اخلمر مرفوعة مثله )رجس( خرب مرفوع )من عمل( 

، )الشيطان( مضاف إليه جمرور )الفاء( عاطفة لربط املسبب بالسبب « 120»وجمرور متعلق بنعت لرجس 
، )اجتنبوا( فعل أمر مبين على حذف النون ... والواو فاعل و )اهلاء( ضمري مفعول به )لعلكم « 122»

 « .122»تفلحون( مثل لعلكم تشكرون 

 روائع البيان والتفسري
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يف   -محه هللار –سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 ما خمتصره: –من لباب النقول يف أسباب النزول كتابه منقوال 

( عن ابن عباس قال نزل حترمي اخلمر يف قبيلتني من قبائل األنصار شربوا حىت إذا مثلوا 22/ ص0)ابن جرير ج
عبث بعضهم ببعض فلما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى األثر بوجهه وحليته فيقول: فعل يب هذا أخي فالن 

ن لوهبم ضغائن وهللا لو كان يب رءوفا رحيما ما فعل يب هذا حىت وقعت يف قلوهبم الضغائوكانوا إخوة ليس يف ق
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر{ إىل قوله }فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنتَ ُهوَن{ فقال ناس من املتكلفني هي رجس و  هي فأنزل هللا تعاىل }ِإمنَّ

صَّاحِلَاِت ُجَناٌح  }لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا اليف بطن فالن قتل يوم بدر وقتل فالن يوم أحد فأنزل هللا
 (122)اه  ِفيَما َطِعُموا{ اآلية.

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَا ِلُحوَن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ فْ  نِ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنَّ
} 

َا اخلَْْمرُ يف بياهنا  ما خمتصره: -رمحه هللا-قال البغوي-  َواْلَمْيِسُر { أي: قوله عز وجل: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
 القمار } َواألْنَصاُب { يعين: األوثان، مُسيت بذلك ألهنم كانوا ينصبوهنا.

األقداح اليت كانوا يستقسمون هبا واحدها زَََل } رِْجٌس { خبيث : } َواألْزالُم { يعين: -رمحه هللا-وأضاف
 (121) .اه مستقذر، } ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن { من تزيينه

 وقوله: } رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن { قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس:-رمحه هللا-وأضاف ابن كثري -
ن جبري: إُث. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل أي َسَخط من عمل الشيطان. وقال سعيد ب

 (129)الشيطان.اه 

                                                           
  -)ص يف الصحيح املسند من أسباب النزول -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 122
يف جممع الزوائد رواه الطرباين  08ص 0وقال اهليثمي ج 289ص 8والبيهقي ج 022ص 2( احلديث أخرجه احلاكم ج89

 ورجاله رجال الصحيح. أما سند ابن جرير فرجاله رجال الصحيح إال احلسني بن علي الصدائي وهو ثقة.
 سعد يف سورة العنكبوت. وسيأيت إن شاء هللا حديث

 (  92/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معاَل التنزيل للبغوي -121
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ذا العمل من وقوله: }ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن{ يعين أن ه يف تفسري اآلية فقال: -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني-
 إذا نَ عمل الشيطان إضافة إىل الشيطان؛ ألنه أوحى به وأمر به اإلنسان، والشيطان قيل: إنه مشتق من َشطَ 

بُعد، أي: لبعده عن رمحة هللا عز  وجل؛ ألن هللا طرده وأبعده عن رمحته، وقيل: إنه من شاط، أي: غضب، 
والغضب دائمًا يكون التصرف فيه أهوج، واألول أصح، والدليل على هذا أنه مصروف، ولو كان من شاط 

ونوا يف جانب َتِنُبوُه{ أي: ابتعدوا عنه، كلكان فيه زيادة األلف والنون فيكون غري مصروف. ... وقوله: }فَاجْ 
والفالح:  للتعليل، أي: ألجل أن تصلوا إىل الفالح،«: لعل»وهو يف جانب. ... وقوله: }َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن{ 

هو الفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب، فهو جيمع أمرين: الفوز باملطلوب، أي: حصول مطلوب اإلنسان 
 (120) لنجاة من املرهوب، وهو كثري يف القرآن. .اه أي: ما يطلبه، وا

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يف اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ ْن ذِْكِر اَّللَِّ َوَعِن الصَّاَلِة عَ }ِإمنَّ
 ({90فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنتَ ُهوَن )

 (128اآلية ) إعراب مفردات

، )يريد( مضارع مرفوع )الشيطان( فاعل مرفوع )أن( حرف مصدري )يوقع( مضارع « 129»)إمنا( مثل األوىل 
منصوب، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )بني( ظرف مكان منصوب متعلق مبحذوف حال من العداوة و 

ب )البغضاء( معطوف على العداوة منصو )كم( ضمري مضاف إليه )العداوة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة 
)يف اخلمر( جار وجمرور متعلق ب )يوقع( ، ويف ملعىن السببية )الواو( عاطفة )امليسر( معطوف على اخلمر 

 جمرور.

 واملصدر املؤول )أن يوقع( يف حمل نصب مفعول به عامله يريد.

  مفعول به، والفاعل هو )عن)الواو( عاطفة )يصد ( مضارع منصوب معطوف على )يوقع( ، و )كم( ضمري
ذكر( جار وجمرور متعلق ب )يصد كم( ، )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )عن الصالة( 
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مثل عن ذكر إعرابا وتعليقا )الفاء( رابطة جلواب شرط مقدر )هل( حرف استفهام فيه معىن األمر )أنتم( ضمري 
 ون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.منفصل مبين يف حمل  رفع مبتدأ )منته

 روائع البيان والتفسري

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يف اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ ْن ذِْكِر اَّللَِّ َوَعِن الصَّاَلِة عَ }ِإمنَّ
 فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنتَ ُهوَن {

 يف تفسريها ما نصه: يقول تعاىل ذكره: إمنا يُريد لكم الشيطاُن شربَ  -رمحه هللا -أبو جعفر الطربيقال -
اخلمر واملياسرَة بالِقَداح، وحيسِ ن ذلك لكم، إرادًة منه أن يوقع بينكم الَعداَوة والبغضاَء يف شربكم اخلمر 

تأليف هللا بينكم  بعض، فيشتِ ت أمركم بعد ومياسرتكم بالقداح،  ليعادي بعضكم بعًضا، ويبغِ ض بعَضكم إىل
باإلُيان، ومجعه بينكم بأخو ة اإلسالم }ويصد كم عن ذكر هللا{، يقول: ويصرفكم بغلبة هذه اخلمر بسكرها 
إياكم عليكم،  وباشتغالكم هبذا امليسر، عن ذكر هللا الذي به صالح دنياكم وآخرتكم "وعن الصالة"، اليت 

أنتم منتهون{،يقول: فهل أنتم منتهون عن شرب هذه، واملياسرة هبذا،  وعاملون  فرضها عليكم ربكم }فهل
مبا أمركم به ربُّكم من أداء ما فَرض عليكم من الصالة ألوقاهتا، ولزوم ذكره الذي به جُنْح طلباتكم يف عاجل 

 (121) دنياكم وآخرتكم؟.اه 

ا ينبغي ة قال ما خمتصره: واألمور اخلبيثة ِميف  تفسريه فوائد جليلة من اآلي -رمحه هللا -وذكر السعدي -
 اجتناهبا وعدم التدنس بأوضارها. ومنها: أهنا من عمل الشيطان، الذي هو أعدى األعداء لإلنسان.

ومن املعلوم أن العدو حيذر منه، وحتذر مصايده وأعماله، خصوصا األعمال اليت يعملها ليوقع فيها عدوه، 
 احلزم البعد عن عمل العدو املبني، واحلذر منها، واخلوف من الوقوع فيها.فإهنا فيها هالكه، فاحلزم كل 

ومنها: أنه ال ُيكن الفالح للعبد إال باجتناهبا، فإن الفالح هو: الفوز باملطلوب احملبوب، والنجاة من املرهوب، 
 وهذه األمور مانعة من الفالح ومعوقة له.
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لناس، والشيطان حريص على بثها، خصوصا اخلمر وامليسر، ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بني ا
 ليوقع بني املؤمنني العداوة والبغضاء.

فإن يف اخلمر من انغالب العقل وذهاب حجاه، ما يدعو إىل البغضاء بينه وبني إخوانه املؤمنني، خصوصا إذا 
لبة تل. وما يف امليسر من غاقرتن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب اخلمر، فإنه رمبا أوصل إىل الق

 أحدمها لآلخر، وأخذ ماله الكثري يف غري مقابلة، ما هو من أكرب األسباب للعداوة والبغضاء.

ومنها: أن هذه األشياء تصد القلب، ويتبعه البدن عن ذكر هللا وعن الصالة، اللذين خلق هلما العبد، وهبما 
ىت ، ويشتغل قلبه، ويذهل لبه يف االشتغال هبما، حسعادته، فاخلمر وامليسر، يصدانه عن ذلك أعظم صد

 ُيضي عليه مدة طويلة وهو ال يدري أين هو.

فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها، وِتعله من أهل اخلبث، وتوقعه يف أعمال الشيطان 
توقع العداوة والبغضاء بني و وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وحتول بني العبد وبني فالحه، 

 (120) املؤمنني، وتصد عن ذكر هللا وعن الصالة؟" فهل فوق هذه املفاسد شيء أكرب منها؟".اه 

َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَباَلغُ  َ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تَ َولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أمنَّ  ({92ْلُمِبنُي )ا }َوأَِطيُعوا اَّللَّ

 (122إعراب مفردات اآلية )

ب النون ... والواو فاعل )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصو  )الواو( عاطفة )أطيعوا( فعل أمر مبين على حذف
)الواو( عاطفة )أطيعوا الرسول( مثل أطيعوا هللا )الواو( عاطفة )احذروا( مثل أطيعوا )الفاء عاطفة )إن( حرف 

على السكون يف حمل  جزم فعل الشرط ... )ومت( ضمري فاعل، )الفاء( شرط جازم )توليتم( فعل ماض مبين 
رابطة جلواب الشرط )اعلموا( مثل أطيعوا )أمنا( كافة ومكفوفة )على رسول( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب 

 مقدم و )نا( ضمري مضاف إليه )البالغ( مبتدأ مؤخر مرفوع )املبني( نعت للبالغ مرفوع.

 فسريروائع البيان والت
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َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَباَلغُ  َ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تَ َولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أمنَّ  ْلُمِبنُي {ا }َوأَِطيُعوا اَّللَّ

طاعة هللا وطاعة رسوله واحدة، فمن أطاع هللا، فقد أطاع الرسول، ومن  يف بياهنا: -رمحه هللا -قال السعدي-
أطاع الرسول فقد أطاع هللا. وذلك شامل للقيام مبا أمر هللا به ورسوله من األعمال، واألقوال الظاهرة والباطنة، 

 الواجبة واملستحبة، املتعلقة حبقوق هللا وحقوق خلقه .

ترى يدخل فيه كل أمر وهني، ظاهر وباطن، وقوله: } َواْحَذُروا { أي: من  وهذا األمر أعم األوامر، فإنه كما
 معصية هللا ومعصية رسوله، فإن يف ذلك الشر واخلسران املبني. } فَِإْن تَ َولَّْيُتْم { عما أمرمت به وهنيتم عنه. اه 

(122) 

َنا اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي { فقال: ا َعَلى َرُسولِ فَاْعَلُموا أمنََّ  }يف بيان قوله تعايل: -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربى-
فاعلموا أنه ليس على من أرسلناه إليكم بالنِ َذارة غري إبالغكم الرسالة اليت أرسل هبا إليكم،  مبينًة لكم بيانًا 

ية، فعلى صيُوضِ ح لكم سبيل احلق ، والطريَق الذي أمرمت أن تسلكوه. وأما العقاب على التولية واالنتقام باملع
ْرَسل إليه دون الرسل.

ُ
 امل

وهذا من هللا تعاىل وعيد ملن توىلَّ عن أمره وهنيه. يقول هلم تعاىل ذكره: فإن توليتم عن أمري وهنيي، فتوق عوا 
 (122)عقايب، واحَذُروا َسَخطي.اه 

َعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُُثَّ ات ََّقْوا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوَآَمُنوا وَ }لَْيَس َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا  
ُ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي )  ({92َوَآَمُنوا ُُثَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواَّللَّ

 (121إعراب مفردات اآلية )

ذوف مبح)ليس( فعل ماض ناقص جامد )على( حرف جر )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  جر متعلق 
)آمنوا( فعل ماض مبين على الضم ... والواو ضمري يف حمل  رفع فاعل )الواو( عاطفة )عملوا(  خرب ليس مقدم

                                                           
 (  222/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  -122
   181/  01الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -122

/02122  ) 
 –: دار الرشيد مؤسسة اإلُيان  ه ( نشر0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -121

 (0/09دمشق)



مثل آمنوا )الصاحلات( مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة )جناح( اسم ليس مؤخر مرفوع )يف( حرف 
ضمن نوا )إذا( ظرف للزمن املستقبل متجر )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر متعلق جبناح )طعموا( مثل آم

، )ما( زائدة )اتقوا( فعل ماض مبين على الضم « 129»معىن الشرط يف حمل  نصب متعلق باجلواب املقدر 
املقدر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني ... والواو فاعل )الواو( عاطفة )آمنوا وعملوا الصاحلات( مثل 

ة ني )اتقوا وآمنوا، اتقوا وأحسنوا( مثل اتقوا وآمنوا السابقة )الواو( استئنافياألوىل )ُث( حرف عطف يف املوضع
( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )احملسنني( مفعول به  )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )حيب 

 منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري

يف   -محه هللار –ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىسبب نزول هذه اآلية ما جاء يف 
 ما خمتصره: –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

كنت ساقي القوم يف منزل أيب طلحة وكان مخرهم يومئذ -رضي هللا عنه -(عن أنس  29/ص 9)البخاري ج
 آله وسلم مناديا ينادي: أال إن اخلمر قد حرمت. قال: فقال يل الفضيخ فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وعلى

أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت يف سلك املدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي يف 
 (120)ه ا بطوهنم فأنزل هللا }لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا{ اآلية.

 }لَْيَس َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا{

                                                           
والتقدير: إذا ما اتقوا ال يأمثون، هذا وجيوز أن يكون الظرف جمردا عن الشرط، فيتعلق مبا تدل عليه اجلملة السابقة.  - 129

 أي ال يأمثون وقت اتقائهم.
-)ص يف الصحيح املسند من أسباب النزول -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 120
والدارمي  220ص 2واإلمام أمحد ج 229ص 02ومسلم ج 228ص 9( احلديث أخرجه أيضا البخاري يف التفسري ج91
 .000ص 2ج
وصححه وابن جرير  98ص 2بن حبان كما يف املوارد جوا 20ص 0وصححه وابن جرير ج 98ص 2وأخرج الرتمذي ج  
مثله من حديث الرباء. وأخرج الرتمذي  21ص 2وابن أيب حامت ج 221و 222وابن حبان كما يف املوارد ص 20ص 0ج

وصححه وأقره  022ص 2واحلاكم ج 20ص 0وابن جرير ج 291و 202و 222ص 0وأمحد ج 98ص 2صححه ج
 نه من طريق مساك عن عكرمة عن ابن عباس ويف رواية مساك عن عكرمة اضطراب.الذهيب من حديث ابن عباس مثله لك



ُلوا الصَّاحِلَات{، قوله: }لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعمِ  يف تفسريه ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-
.. هنم، وهذا شامٌل للدين كله؛ ألن الدين كله إُيان وعمل. .}آَمُنوا{ بقلوهبم: }َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت{ بأبدا

وقوله: }َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت{ أي: عملوا األعمال الصاحلات، واألعمال الصاحلات ال ُيكن أن تكون هبذا 
  كتاب هللاما كان من شرط ليس يف»الوصف إال إذا كانت موافقة للشريعة، لقول النيب صل ى هللا عليه وسل م: 

( يعين: فاسداً. ... فاألعمال الصاحلة: ما وافقت الشريعة، وال ُيكن أن توافق الشريعة إال إذا 128« )فهو باطل
وافقت الشريعة يف أمور  ستة: األول: السبب، والثاين: اجلنس، والثالث: القدر، والرابع: الكيفية، واخلامس: 

العبادة شرعية صاحلة إال إذا وافقت الشريعة يف هذه األمور الزمان، والسادس: املكان. ... فال ُيكن أن تكون 
الستة. ... فإذا خالفت الشريعة يف واحد من هذه األشياء الستة فليست شرعية، وال مقبولة، هذه شروط 

 املوافقة للشريعة.

ب هلذا مثاًل: ر أوهلا: السبب: فلو أحدث اإلنسان سبباً يتعبد هلل تعاىل مبقتضاه وليس شرعياً فعمله مردود، ونض
لو أن اإلنسان إذا ِتشأ قال: احلمد هلل، واجلشاء معروف، هنا أحدث عبادة هلل عز  وجل وهي احلمد، لسبب 
وهو اجلشاء، فهل جاء يف الشريعة أن اجلشاء سبب للحمد؟ ال، إذاً ال يقبل منه؛ ألنه تعبد هلل مبا َل يشرعه. 

كون من هبيمة األنعام، وهي اإلبل والبقر والغنم، فلو ضحى ... الثاين: اجلنس: من املعلوم أن األضاحي ت
اإلنسان بفرس َل يقبل منه؛ ألنه خمالف للشريعة يف اجلنس، لو ضحى بنعامة؟ َل يقبل منه، لو ضحى حبمامة؟ 

ْحرُِم شاة، لك
ُ
 نَل يقبل منه؛ ألنه خمالف للشريعة يف اجلنس، وإن كان الشرع قد أوجب يف احلمامة إذا قتلها امل

َل يأِت الشرع بأن يضحي اإلنسان حبمامة، وبه نعرف خطأ من قالوا: إنه ِتوز التضحية بالدجاج والديكة؛ 
لساعة الرابعة يف الرجل يغتسل يف بيته وخيرج إىل املسجد يوم اجلمعة يف ا»ألن النيب صل ى هللا عليه وسل م قال: 

يصح التقرب هبا. ... وجوابنا على هذا: أن  ( ، قالوا: هذا يدل على أن الدجاجة129«)فكأمنا قرب دجاجة
معناه تقرب إىل هللا بالصدقة هبا ال بذحبها، وال شك أن اإلنسان لو ذبح دجاجة وتصدق هبا على الفقراء إنه 
جيزئه، إذًا ال بد من موافقة الشريعة يف اجلنس. ... الثالث: القدر: لو تعبد اإلنسان هلل عز  وجل بصالة 

                                                           
 باب إذا اشرتط شروطا يف البيع ال حتل -(2122)برقم/ -رضي هللا عنها-أخرجه البخاري بسنده عن عائشة - 128
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َا  ااَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة ُغْسَل اجْلََنابَِة ُُثَّ رَاَح َفَكَأمنََّ  قَ رََّب بََدنًَة َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأمنَّ
َا قَ رََّب َكْبًشا أَقْ َرَن َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة الرَّابَِعِة فَ قَ رََّب بَ َقرَ  َا قَ رََّب َدَجاَجًة َوَمْن رَاَح يف كَ ًة َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة الثَّالِثَِة َفَكَأمنَّ َأمنَّ

َماُم َحضَ  َا قَ رََّب بَ ْيَضًة فَِإَذا َخرََج اإْلِ  " َرْت اْلَماَلِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذ ِْكرَ السَّاَعِة اخْلَاِمَسِة َفَكَأمنَّ



ارتفاع الشمس قيد رمح وقال: إنه يتقرب إىل هللا تعاىل هبذه الصالة الرتفاع الشمس قيد  سادسة، جعلها عند
رمح، ال ألهنا صالة ضحى، فهذه عبادة ال تصح، يعين: أراد أن جيعلها صالة سادسة مع اخلمس فإهنا ال 

خالفة الشريعة بل ملتقبل؛ ألنه زاد صالة َل ينزل هللا هبا من سلطان، ولو أنه صلى الظهر مخس ركعات َل تق
يف القدر. الرابع: الكيفية: لو تعبد هلل تعاىل بالوضوء، توضأ وضوءاً كاماًل مشتماًل على األعضاء كلها؛ لكنه 
بدأ بالرجلني ُث الرأس ُث اليدين ُث الوجه، َل تقبل العبادة؛ ألهنا خمالفة للشريعة يف كيفيتها؛ وكذلك لو سجد 

 ألهنا خمالفة للشريعة يف الكيفية. ... اخلامس: الزمان: لو أن اإلنسان ضحى يفقبل أن يركع َل تقبل الصالة؛ 
عيد الفطر، وقال: عيد كعيد، فالقياس أن يضحي يف عيد الفطر كما يضحي يف عيد األضحى، َل تقبل 

، أو هملخالفة الشريعة يف الوقت أو يف الزمان. ... السادس: املكان: لو أن اإلنسان اعتكف يف رمضان يف بيت
امرأة يف مصالها الذي يف البيت، َل جيزئ؛ ألنه خمالف للشرع يف املكان. ... بقي أن يقال: وهل يأُث اإلنسان 

ل ى هللا عليه وسل م: صلو تعبد هلل عز  وجل مبا خيالف الشريعة يف واحد من هذه؟ ... اجلواب: يأُث لقول النيب 
 (.121«)ل بدعة ضاللةإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وك»

لصاحلات ا: قوله: }ُجَناٌح{ أي: إُث، وهذا هو املنفي، فليس على املؤمن الذي يعمل -رمحه هللا-ُث أضاف
كلوا، فيشمل فيما أجناح أي إُث. ... قوله: }ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا{، }ِفيَما َطِعُموا{: أعم من قولنا: 

ويذاق فهو طعام، ودليل ذلك قول هللا تبارك وتعاىل على لسان طالوت: األكل والشرب؛ ألن الشرب يطعم 
{ ]البقرة:  [، من َل يطعمه: 229}ِإنَّ اَّللََّ ُمْبَتِليُكْم بِنَ َهر  َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فَ َلْيَس ِمينِ  َوَمْن َلَْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمينِ 

 (120) اه  .يعين النهر، والنهر يؤكل أم يشرب؟ يشرب

ُ حيُِ  }  بُّ اْلُمْحِسِننَي {ِإَذا َما ات ََّقْوا َوَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُُثَّ ات ََّقْوا َوَآَمُنوا ُُثَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواَّللَّ

 يف بياهنا: -رمحه هللا-قال السعدي-

صَّاحِلَاِت { َقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الوملا كان نفي اجلناح يشمل املذكورات وغريها، قيد ذلك بقوله: } ِإَذا َما ات َّ 
أي: بشرط أهنم تاركون للمعاصي، مؤمنون باهلل إُيانا صحيحا، موجبا هلم عمل الصاحلات، ُث استمروا على 
ذلك. وإال فقد يتصف العبد بذلك يف وقت دون آخر. فال يكفي حىت يكون كذلك حىت يأتيه أجله، ويدوم 

                                                           
 ( يف صحيح اجلامع .2129انظر حديث) رقم :  - 121
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كرُية، حملسنني يف عبادة اخلالق، احملسنني يف نفع العبيد، ويدخل يف هذه اآلية العلى إحسانه، فإن هللا حيب ا
من طعم احملرم، أو فعل غريه بعد التحرمي، ُث اعرتف بذنبه وتاب إىل هللا، واتقى وآمن وعمل صاحلا، فإن هللا 

 (122) يغفر له، ويرتفع عنه اإلُث يف ذلك.اه 

ُ ِبَشْيء  ِمَن الصَّْيِد تَ َنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَ ْعَلمَ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  ُلَونَُّكُم اَّللَّ ُ َمْن خَيَافُُه بِاْلَغْيِب َفَمِن لََيب ْ  اَّللَّ
 ({92اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم )

 (122إعراب مفردات اآلية )

القسم لقسم مقد ر )يبلون ( مضارع مبين على الفتح.. والنون  م( الم، )الال« 122»يأي ها الذين آمنوا مر  إعراهبا 
نون التوكيد و )كم( ضمري مفعول به )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )بشيء( جار  وجمرور متعل ق ب )يبلون ( 

اعل ف، )من الصيد( جار  وجمرور متعل ق بنعت لشيء )تنال( مضارع مرفوع و )اهلاء( ضمري مفعول به )أيدي( 
مرفوع و )كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )رماح( معطوف على أيدي مرفوع مثله و )كم( مضاف 
إليه )الالم( الم التعليل )يعلم( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )من( 

ال من فاعل ر  وجمرور متعل ق حباسم موصول مبين يف حمل  نصب مفعول به )خيافه( مثل تناله )بالغيب( جا
 خياف أو مفعوله.

 واملصدر املؤو ل )أن يعلم( يف حمل  جر  بالالم متعل ق ب )بيلون كم( .

)الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبين يف حمل  رفع مبتدأ )اعتدى( فعل ماض مبين على الفتح املقد ر يف 
ذا( هو )بعد( ظرف زمان منصوب متعل ق ب )اعتدى( ، )حمل  جزم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره 

اسم إشارة مبين يف حمل  جر  مضاف إليه و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )الفاء( رابطة جلواب الشرط 
)الالم( حرف جر  و )الكاف( للخطاب )الفاء( رابطة جلواب الشرط )الالم( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف 

 ذوف خرب مقد م )عذاب( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )أليم( نعت مرفوع.حمل  جر  متعل ق مبح
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 روائع البيان والتفسري

ُ ِبَشْيء  ِمَن الصَّْيِد تَ َنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَ ْعلَ    } ُلَونَُّكُم اَّللَّ ُ َمْن خَيَافُُه بِاْلَغْيِب {يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لََيب ْ  َم اَّللَّ

ُ { ليخت يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا -البغويقال - ُلَونَُّكُم اَّللَّ ربكم هللا، وفائدة البلوى } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيب ْ
إظهار املطيع من العاصي، وإال فال حاجة له إىل البلوى بشيء من الصيد، وإمنا بَ عَّض، فقال } ِبَشْيء  { ألنه 

غار الصيد، } صتَ َنالُُه أَْيِديُكْم { يعين: الفرخ والبيض وما ال يقدر أن يفر من  ابتالهم بصيد الرب خاصة. }
َورَِماُحُكْم { يعين: الكبار من الصيد، } لِيَ ْعَلَم اَّللَُّ { لريى هللا، ألنه قد علمه، } َمْن خَيَافُُه بِاْلَغْيِب { أي: 

( أي: خيافه فال يصطاد يف حال 29يب")األنبياء، خياف هللا وَل يره، كقوله تعاىل: "الذين خيشون رهبم بالغ
 (121) اإلحرام.اه 

 َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم{ }

ه بتحرمي فإنه يعين: فمن ِتاوز حدَّ هللا الذي حد ه له، بعد ابتالئما نصه: -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
مؤَل  م هللا عليه منه بأخِذه وقتله}فله عذاٌب{، من هللا}أليم{ يعين:الصيد عليه وهو حرام، فاستحلَّ ما حرَّ 

 (129اه )موجع.

لِيٌم { أَ :قال السدي وغريه: يعين بعد هذا اإلعالم واإلنذار والتقدم } فَ َلُه َعَذاٌب  -رمحه هللا-وزاد ابن كثري -
 (120اه ) أي: ملخالفته أمر هللا وشرعه.

ًدا َفَجزَاٌء ِمْثُل مَ } يَا أَي َُّها الَِّذيَن  ا قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم حَيُْكُم َآَمُنوا اَل تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِ 
ُ مً بِِه َذَوا َعْدل  ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكنَي أَْو َعْدُل َذِلَك ِصَيا ا لَِيُذوَق َوبَاَل أَْمرِِه َعَفا اَّللَّ

ُ َعزِيٌز ُذو انِْتَقام  ) ُ ِمْنُه َواَّللَّ  ({91َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد فَ يَ ْنَتِقُم اَّللَّ
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 (128إعراب مفردات اآلية )

حمل  رفع ، )الواو( واو احلال )أنتم( ضمري يف « 129»)يأي ها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد( مر  إعراب نظريها 
، و )اهلاء( ضمري مفعول به )من( « 111»مبتدأ )حرم( خرب مرفوع )الواو( عاطفة )من قتل( مثل من اعتدى 

حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق حبال من فاعل قتل )متعم دا( حال ثانية من فاعل قتل )الفاء( 
، )ما( « 110» مرفوع جزاء )مثل( نعت جلزاء رابطة جلواب الشرط )جزاء( مبتدأ مؤخ ر واخلرب حمذوف أي فعليه

اسم موصول مبين يف حمل  جر  مضاف إليه )قتل( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من النعم( 
،، )حيكم( مضارع « 112»جار  وجمرور متعل ق مبحذوف حال من ضمري املفعول احملذوف أي ما قتله من النعم 

ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )حيكم( ، )ذوا( فاعل مرفوع وعالمة الرفع  مرفوع )الباء( حرف جر  و )اهلاء(
األلف )عدل( مضاف إليه جمرور )منكم( مثل األول متعل ق مبحذوف نعت ل )ذوا( ، )هديا( حال منصوبة 

)بالغ( نعت ل )هديا( منصوب مثله )الكعبة( مضاف إليه جمرور )أو( حرف « 112»من الضمري يف )به( 
، )مساكني( « 111»)طعام( عطف بيان لكف ارة « 112»)كف ارة( معطوف على جزاء مرفوع عطف للتخيري 

مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر  الفتحة فهو ِمنوع من الصرف على صيغة منتهى اجلموع )أو( مثل األول 
 .مرفوع مثله )ذلك( اسم إشارة مبين يف حمل  جر  مضاف إليه. -أو على جزاء -)عدل( معطوف على كف ارة

و )الالم( للبعد و )الكاف( للخطاب )صياما( متييز منصوب )الالم( الم التعليل )يذوق( مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد الالم، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )وبال( مفعول به منصوب )أمر( مضاف إليه جمرور 

 و )اهلاء( ضمري مضاف إليه.
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م متعل ق مقد ر يتضم ن األمور الثالثة الواردة أي: وجب ذلك واملصدر املؤو ل )أن يذوق( يف حمل  جر  بالال
، )عفا( فعل ماض مبين على الفتح املقد ر على األلف )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع « 119»ليذوق وبال أمره 

)عن( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين يف حمل  جر  متعل ق ب )عفا( ، )سلف( مثل قتل )الواو( عاطفة )من 
مثل من قتل )الفاء( رابطة جلواب الشرط )ينتقم( مثل حيكم )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )منه( مثل عاد( 

منكم متعل ق ب )ينتقم( . )الواو( استئنافي ة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )عزيز( خرب مرفوع )ذو( خرب ثان 
 اف إليه جمرور.مرفوع وعالمة الرفع الواو فهو من األمساء اخلمسة )انتقام( مض

 روائع البيان والتفسري

 } يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحرٌُم{

قوا هللا ورسول -قال أبو جعفر الطربي- ه}ال رمحه هللا يف بياهنا ما خمتصره: يقول تعاىل ذكره: يا أيها الذين صد 
صيد الرب دون صيد البحر}وأنتم حرم{، يقول: وأنتم حمرمون حبج أو تقتلوا الصيد{، الذي بينت لكم، وهو 

 عمرة.

و"احلرم"، مجع"َحرَام"، والذكر واألنثى فيه بلفظ واحد. تقول:"هذا رجل حرام" و"هذه امرأة حرَام". فإذا 
شهر احلرام، ال قيل:"حمرم"، قيل للمرأة:"حمرمة". و"اإلحرام"، هو الدخول فيه، يقال:"أحَرم القوم"، إذا دخلوا يف

 أو يف احَلَرم.

 فتأويل الكالم: ال تقتلوا الصيَد وأنتم حمرمون حبج  أو عمرة.

وقوله:}ومن قتله منكم متعمًدا{، فإن هذا إعالم من هللا تعاىل ذكره عباَده حكَم القاتل من احملرمني الصيَد 
 (110)الذي هناه عن قتله متعمًدا. اه 

ْيَد{ لئال جَيُرَّ قوله: }اَل تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد{ النهي يف قوله: }اَل تَ ْقتُ ُلوا الصَّ -رمحه هللا –و أضاف ابن العثيمني -
طلب الصيد احملرم عن نسكه، فينشغل القلب؛ ألنه ال أشد من هلو الصيود، واإلنسان املبتلى باللهو بالصيد 
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الرب لطلب  هم يتعب باخلروج إىلال يقر له قرار حىت يتابع الصيد، وهلذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد من
الصيد، ويلحقه الظمأ واجلوع والشوك وحرارة األرض وبرودة الشتاء، ولكنه ال يبايل؛ ألن قلبه مشغول، وإذا  

[؛ لئال ينشغل احلاج، فانشغاله 090كان هللا تعاىل قال: }َفالَ َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل يف احلَْجِ { ]البقرة: 
 (118) اه شد هلواً. بالصيود أ

هني ما خمتصره وبتصرف يسري:وهذا حترمي منه تعاىل لقتل الصيد يف حال اإلحرام، و -رمحه هللا -وزاد ابن كثري-
عن تعاطيه فيه. وهذا إمنا يتناول من حيث املعىن املأكول وما يتولد منه ومن غريه، فأما غري املأكول من 

لك إال ما قتلها. واجلمهور على حترمي قتلها أيًضا، وال يستثىن من ذحيوانات الرب، فعند الشافعي جيوز للمحرم 
ثبت يف الصحيحني عن عائشة أم املؤمنني؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "مخس َفواِسق يُ ْقتَ ْلَن يف 

 (191) (اه 119احِللِ  واحَلَرم الُغراب واحلدأة، والَعْقرب، والفأرة، والكلب الَعُقور".)

ًدا َفَجزَاٌء ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم{   } َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِ 

"الَعْمد" الذي اختلف أهل التأويل يف صفةما خمتصره وبتصرف يسري:  -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي -
الصيد، مع نسيان  لقتل أوجب هللا على صاحبه به الكفارَة واجلزاء يف قتله الصيد. فقال بعضهم: هو العمد

 قاتله إحراَمه يف حال قتله. وقال: إن قتله وهو ذاكر إحرامه متعمًدا قتله، فال حكم عليه، وأمره إىل هللا.

 قالوا: وهذا أجلُّ أمرًا من أن حيكم عليه، أو يكوَن له كفارة.

قتل هو العمد من احملرِم لوقال آخرون: بل ذلك  -كمجاهد واحلسن وابن زيد رمحهم هللا  وذكر ِمن قال بذلك:
 -وعطاء وطاوس رمحهما هللا -رضي هللا عنهما -كابن عباس  الصيد، ذاكرًا حُلْرمه وذكر ِمن قال بذلك:

 :-رمحه هللا –ُث أضاف 
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والصواب من القول يف ذلك عندنا أن يقال: إن هللا تعاىل ذكره حر م قتل صيد الرب على كل حمرِم يف حال 
ك يف ُث بنيَّ حكم من قتل ما قتل من ذل {يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد}  بقوله: إحرامه ما دام حراًما

حال إحرامه متعمًدا لقتله، وَل خيصص به املتعمِ د قتَله يف حال نسيانه إحراَمه، وال املخطَئ يف قتله يف حال 
ذكره إحراَمه، بل عمَّ يف التنزيل بإجياب اجلزاء، كلَّ قاتل صيد يف حال إحرامه متعمًدا. وغري جائز إحالة ظاهر 

إىل باطن من التأويل ال داللة عليه من نص  كتاب، وال خرب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  وال التنزيل 
 إمجاع من األمة. وال داللَة من بعض هذه الوجوه.

فإْذ كان ذلك كذلك، فسواٌء كان قاتل الصيد من احملرمني عامًدا قتَله ذاكرًا إلحرامه، أو عامًدا قتله ناسًيا 
 }ًدا غريه فقتله ذاكرًا إلحرامه  يف أن على مجيعهم من اجلزاء ما قال ربنا تعاىل ذكره، وهو: إلحرامه، أو قاص

ِكنَي أَْو َعْدُل َذِلَك ِصَياًما ا ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم حَيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدل  ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفَّارٌَة َطَعاُم َمسَ 
 (190){.اه 

ذهب مجهور  ال:يف تفسريها فق-رمحه هللا–قلت : وما ذهب إليه الطربي هو احلق وقد بني ذلك الشنقيطي -
رمحه هللا  -العلماء إىل أن معىن هذه اآلية الكرُية: ومن قتله منكم متعمدا لقتله ذاكرا إحرامه، وخالف جماهد 

ك له يف حال كونه ناسيا إلحرامه، واستدل لذلاجلمهور قائال: إن معىن اآلية: ومن قتله منكم متعمدا لقت -
 :-رمحه هللا -[ ُث قال91 \ 1بقوله تعاىل: }ومن عاد فينتقم هللا منه {]

وقد قدمنا يف ترمجة هذا الكتاب أن من أنواع البيان اليت تضمنها أن يقول بعض العلماء يف اآلية قوال، ويكون 
عرفت ذلك فاعلم أن يف اآلية قرينة واضحة دالة على عدم فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول، وإذا 

وهي قوله تعاىل: }ليذوق وبال أمره{، فإنه يدل على أنه متعمدا أمرا ال جيوز،  -رمحه هللا  -صحة قول جماهد 
[ ، كما ترى، والعلم 91 \ 1أما الناسي فهو غري آُث إمجاعا، فال يناسب أن يقال فيه: }ليذوق وبال أمره {]

 (192) هللا تعاىل.اه عند 
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ا لَِيُذوَق َوبَاَل أَْمرِِه }حَيُْكُم بِِه َذَوا َعْدل  ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة َطَعاُم َمَساِكنَي أَْو َعْدُل َذِلَك ِصَيامً 
ُ َعزِ  ُ ِمْنُه َواَّللَّ ُ َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد فَ يَ ْنَتِقُم اَّللَّ  يٌز ُذو انِْتَقام  {َعَفا اَّللَّ

لصحابة رضي اأي: عدالن يعرفان احلكم، ووجه الشبه، كما فعل  رمحه هللا يف بياهنا ما نصه: -قال السعدي-
بقرة، وهكذا   -على اختالف أنواعه-هللا عنهم، حيث قضوا باحلمامة شاة، ويف النعامة بدنة، ويف بقر الوحش 

ات، وذلك فإن َل يشبه شيئا ففيه قيمته، كما هو القاعدة يف املتلفكل ما يشبه شيئا من النعم، ففيه مثله، 
 اهلدي ال بد أن يكون } َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة { أي: يذبح يف احلرم.

} أَْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكنَي { أي: كفارة ذلك اجلزاء طعام مساكني، أي: جيعل مقابلة املثل من النعم، طعام 
 .يطعم املساكني

قال كثري من العلماء: يقوم اجلزاء، فيشرتى بقيمته طعام، فيطعم كل مسكني ُمدَّ بُ ر   أو نصَف صاع من غريه. 
} أَْو َعْدُل َذِلَك { الطعام } ِصَياًما { أي: يصوم عن إطعام كل مسكني يوما. } لَِيُذوَق { بإجياب اجلزاء 

ُ َعزِيٌز ُذو انْتِ  املذكور عليه } َوبَاَل أَْمرِِه { } َوَمْن َعادَ  ُ ِمْنُه َواَّللَّ َقام  { وإمنا نص هللا { بعد ذلك } فَ يَ ْنَتِقُم اَّللَّ
تلف للنفوس أن امل-على املتعمد لقتل الصيد، مع أن اجلزاء يلزم املتعمد واملخطئ، كما هو القاعدة الشرعية 

اء والعقوبة حق، ألن هللا رتب عليه اجلز  واألموال احملرتمة، فإنه يضمنها على أي حال كان، إذا كان إتالفه بغري
واالنتقام، وهذا للمتعمد. وأما املخطئ فليس عليه عقوبة، إمنا عليه اجلزاء، هذا جواب اجلمهور من هذا القيد 
الذي ذكره هللا. وطائفة من أهل العلم يرون ختصيص اجلزاء باملتعمد وهو ظاهر اآلية. والفرق بني هذا وبني 

ني يف النفوس واألموال يف هذا املوضع احلق فيه هلل، فكما ال إُث ال جزاء إلتالفه نفوس اآلدمي التضمني يف اخلطأ
 (192) وأمواهلم.اه 

َّللََّ الَِّذي ْم ُحُرًما َوات َُّقوا ا} أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة َوُحر َِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِ  َما ُدْمتُ 
 ({99إِلَْيِه حُتَْشُروَن )

 (192إعراب مفردات اآلية )
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)أحل( فعل ماض مبين للمجهول )الالم( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )أحل ( ، )صيد( 
نائب فاعل مرفوع )البحر( مضاف إليه جمرور و )طعام( معطوف على صيد حبرف العطف مرفوع و )اهلاء( 

، )لكم( مثل األول متعل ق ب )متاعا( ، )الواو( « 191»إليه )متاعا( مفعول ألجله منصوب ضمري مضاف 
عاطفة )للسي ارة( جار  وجمرور متعل ق ب )متاعا( ، )الواو( عاطفة )حر م عليكم صيد الرب( مثل أحل  لكم صيد 

 البحر )ما( حرف مصدري  )دمتم( فعل ماض ناقص..

 ما دام منصوب.)ومت( ضمري اسم دمتم )حرما( خرب 

 واملصدر املؤو ل )ما دمتم حرما( يف حمل  نصب على الظرفي ة الزمانية متعل ق ب )حر م( .

)الواو( استئنافية )ات قوا( فعل أمر مبين على الضم .. والواو فاعل )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به )الذي( اسم 
ب  )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل قموصول مبين يف حمل  نصب نعت للفظ اجلاللة )إىل( حرف جر  و 

 )حتشرون( وهو مضارع مبين للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل.

 روائع البيان والتفسري

 } أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة { 

ج ظاهر عموم هذه اآلية الكرُية يشمل إباحة صيد البحر للمحرم حب :يف تفسريه -رمحه هللا-قال الشنقيطي-
أو عمرة، وهو كذلك، كما بينه ختصيصه تعاىل حترمي الصيد على احملرم بصيد الرب يف قوله: }وحرم عليكم صيد 

 (199)[ ، فإنه يفهم منه أن صيد البحر ال حيرم على احملرم، كما هو ظاهر.اه 99 \ 1الرب ما دمتم{ ]

ا بَ نيَّ هللا عز  قوله: }أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّيَّارَة{ مل-رمحه هللا -ابن العثيمني وزاد-
وجل يف اآليات املاضية حكم صيد الرب للمحرم، ذكر حكم صيد البحر فقال: }أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر{واحملل 

ه هو الذي بيده التحليل والتحرمي واإلجياب، وقوله: }لكم{ اخلطاب للمقيمني يف البالد هو هللا عز  وجل؛ ألن
اُمُه{ بدليل قوله: }َولِلسَّيَّارَِة{ أي: السائرين، أي: املسافرين يتزودونه يف أمتعتهم. ... وقوله: }َصْيُد اْلَبْحِر َوَطعَ 
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حر من َطَعاُمُه{ ما يطعم بدون صيد، وهو ما يلفظه البصيد مبعىن: مصيد وهو ما أخذ حياً، }َصْيُد اْلَبْحِر وَ 
السمك واحلوت، فيكون على هذا كل ما يف البحر حالل كما سيأيت إن شاء هللا يف الفوائد. ... وقوله: 

يات آ }َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة{ }َمَتاًعا{: مفعول من أجله، أي: من أجل أن تتمتعوا به، وقد بَ نيَّ هللا تعاىل يف
 (190ه  )اأخرى أنه سخر البحر لنأكل منه حلماً طرياً، وكما هو مشاهد اآلن أن حلم البحر من أطيب اللحوم.

َ الَِّذي إِلَْيِه حُتَْشُروَن{  }َوُحر َِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِ  َما ُدْمُتْم ُحُرًما َوات َُّقوا اَّللَّ

يد البحري صيد يشمل الصيد الربي والبحري، استثىن تعاىل الصوملا كان ال يف بياهنا: -قال السعدي رمحه هللا-
احلي من  صيد البحر، وهو -يف حال إحرامكم-فقال: } ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه { أي: أحل لكم 

أي: الفائدة  { حيواناته، وطعامه، وهو امليت منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر. } َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّيَّارَةِ 
 يف إباحته لكم أنه ألجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسريون معكم. } َوُحر َِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِ  َما ُدْمُتمْ 

ُحرًُما { ويؤخذ من لفظ "الصيد" أنه ال بد أن يكون وحشيا، ألن اإلنسي ليس بصيد. ومأكوال فإن غري 
أمر به،  اسم الصيد. } َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي إِلَْيِه حُتَْشُروَن { أي: اتقوه بفعل ما املأكول ال يصاد وال يطلق عليه

 وترك ما هنى عنه، واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه حتشرون. فيجازيكم، هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب
 (198) اجلزيل، أم َل تقوموا هبا فيعاقبكم؟.اه 

 يف تفسريه عدة فوائد من اآلية إمجااًل منها: -رمحه هللا -وذكر ابن العثيمني-

بيان ِحكمة هللا عز  وجل يف حل صيد البحر دون صيد الرب؛ ألن األول تناوله سهل، وال يلهو به اإلنسان  -0 
 كما يلهو به يف صيد الرب، ُث هو صيد خفي يف باطن املياه فال يكون كالصيد الظاهر على سطح األرض. 

ن احلكمة من حترمي صيد الرب لئال يتلهى اإلنسان وينساب وراء الصيود، وأما البحر فال يتأتى فيه وقد تقدم أ
ذلك، أواًل: ألن البحر ال يكاد أحد حُيْرُِم منه إال من مر به، وثانياً: حىت لو فرضنا أن أحداً من الناس أحرم 

 كم له. من الرب فيجوز أن خيوض البحر ويصيد، لكن هذا نادر، وهلذا ال ح

وحدود احلرم ليس فيها حبر، لكن لو فرض وجود حبرية اصطناعية فيها مسك فإنه يكون حالاًل؛ ألنه من صيد  
البحر. ... فإذا قال قائل: ما ضابط الربي والبحري؟ ... اجلواب: يقول العلماء: إذا كان أكثر حياهتا يف 

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -190
 (0/222الناشر : مؤسسة الرسالة)-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -198



ال إذا كان ت عاشت يف الرب فإهنا غري حبرية، إالبحر فهي حبرية ولو عاشت يف الرب، وبعضهم يقول: ما دام
عيشها يف الرب كحركة املذبوح، فكثري من األمساك الكبار ال متوت فور خروجها من املاء، بل تبقى ساعات 
لكنها تكون مضطربة مغماة عليها ومتوت بعد ذلك، أما إذا كانت تعيش يف الرب والبحر فاملعترب األكثر؛ ألن 

لذي يعترب، وبعضهم يقول: حترم تغليباً جلانب احلظر، وأنا أرى االحتياط أن يرتكها، لكن الوصف الغالب هو ا
 لو فرض أنه وجد ميتة من صيد الرب أو ميتة ِما يعيش يف الرب والبحر، فاليت تعيش يف الرب والبحر أوىل.

ثل ذلك حلم يف السفر، وهل م اإلشارة إىل جواز ادخار حلم البحر، لقوله: }َولِلسَّيَّارَِة{ يعين: السائرين-2
صيد الرب يف غري اإلحرام؟ ... اجلواب: نعم، لكن يشرتط يف ذلك أال يصل إىل حد الضرر، فإن وصل إىل 
حد الضرر بأن أننت وقبحت رائحته، وخيف على اإلنسان منه، صار إما مكروهاً وإما حراماً، لقول هللا تعاىل: 

 (199) [.اه 091[، وقوله: }َوالَ تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة{ ]البقرة: 29ساء: }َوالَ تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم{ ]الن

يف تَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما لِ  } َجَعَل اَّللَُّ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احلََْراَم ِقَياًما لِلنَّاِس َوالشَّْهَر احلَْرَاَم َواهْلَْدَي َواْلَقاَلِئَد َذِلكَ 
َ ِبُكلِ  َشْيء  َعِليٌم )  ({90السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوَأنَّ اَّللَّ

 (101إعراب مفردات اآلية )

)جعل( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الكعبة( مفعول به منصوب )البيت( عطف بيان من الكعبة 
، « 100»به ثان منصوب عامله جعل  أو بدل منه منصوب )احلرام( نعت للبيت منصوب )قياما( مفعول

)للناس( جار  وجمرور متعل ق ب )قياما( ، )الواو( عاطفة يف املواضع الثالثة )الشهر، اهلدي، القالئد( أمساء 
« 102»معطوفة على الكعبة منصوبة )احلرام( نعت للشهر منصوب )ذلك( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع مبتدأ 

ب. )الالم( للتعليل )تعلموا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة . )والالم( للبعد )والكاف( للخطا
 النصب حذف النون.. والواو فاعل.
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 واملصدر املؤو ل )أن تعلموا( يف حمل  جر  بالالم متعل ق مبحذوف خرب املبتدأ ذلك.

مري مسترت اعل ض)أن ( حرف مشب ه بالفعل )هللا( لفظ اجلاللة اسم أن  منصوب )يعلم( مضارع مرفوع، والف
تقديره هو )ما( اسم موصول مبين يف حمل  نصب مفعول به )يف السموات( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف صلة 

 املوصول ما )الواو( عاطفة )ما( مثل األول ومعطوف عليه )يف األرض( مثل يف السموات.

 واملصدر املؤو ل )أن  هللا يعلم ... ( سد  مسد  مفعويل تعلموا.

عاطفة )أن  هللا( مثل األوىل )بكل( جار  وجمرور متعل ق بعليم )شيء( مضاف إليه جمرور )عليم( خرب  )الواو(
 أن  مرفوع.

 روائع البيان والتفسري

ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم ِقَياًما لِلنَّاِس َوالشَّْهَر احلَْرَاَم َواهْلَْدَي َواْلَقاَلِئَد{  } َجَعَل اَّللَّ

ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم { قال جماهد: مسيت كعبة  رمحه هللا :-يقال البغو - رتبيعها، لقوله عز وجل: } َجَعَل اَّللَّ
والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة، قال مقاتل: مسيت كعبة النفرادها من البناء، وقيل: مسيت كعبة الرتفاعها 

من قيل القدم، و  كعبا لنتوئه، وخروجه من جانيب  من األرض، وأصلها من اخلروج واالرتفاع، ومسي الكعب
للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديها: تكع بت. ومسي البيت احلرام: ألن هللا تعاىل حر مه وعظ م حرمته. قال 

 (102) .اه (102النيب صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا تعاىل حر م مكة يوم خلق السموات واألرض" )

ًا للناس: ... هذه أربعة أشياء جعلها هللا تعاىل قيام يف بياهنا ما خمتصره:-رمحه هللا -وأضاف ابن العثيمني-
ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم ِقَياًما لِلنَّاِس{، هذا اجلعل هل هو جعل شرعي، أو جعل كوين، أو مها  األول: }َجَعَل اَّللَّ

 .مجيعاً؟ الظاهر الثالث، أن هللا جعل ذلك كوناً وشرعاً 

رج به كل خقوله: }اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم{ الكعبة يف األصل: هي البناء املربع، لكن قوله: }اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم{ 
مربع سوى الكعبة املشرفة، وعلى هذا لو أن إنساناً بىن كعبة، يعين: بىن بناًء مربعاً وقال: هذه كعبة حجوا هلا، 

هللا قيامًا هي البيت احلرام، وهي اخلاصة، وعلى هذا فيكون قوله: }اْلبَ ْيَت  قلنا: ال؛ ألن الكعبة اليت جعل
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احلَْرَاَم{ وصفًا خمرجًا لغريه، وليس بيانًا أو بداًل بل هو وصف خمرج لغريه من الكعبات. ... وقوله: }اْلبَ ْيَت 
{، }ِقَياًما اِس{ ويف قراءة: }ِقَياًما لِلنَّاسِ احلَْرَاَم{ أي: ذا احلرمة، وحرمة مكة أمر معروف. ... قوله: }ِقَياًما لِلنَّ 

َعَل لِلنَّاِس{ أي: تقوم به مصاحل دينهم ومصاحل دنياهم، وهذا كقوله تعاىل: }َوالَ تُ ْؤتُوا السَُّفَهاءَ أَْمَواَلُكُم الَّيِت جَ 
الكعبة جعلها هللا تعاىل قياماً [، أي: تقوم هبا مصاحل الدين والدنيا. ... إذاً: 1اَّللَُّ َلُكْم ِقَياًما{ ]النساء: 

للناس، تقوم هبا مصاحل دينهم ودنياهم، أما مصاحل الدين فظاهرة، حج وعمرة مبا فيهما من األنساك، وأما 
{ ]احلج:  [، ُث إن هذه 28مصاحل الدنيا فقد قال هللا تعاىل مشرياً إليها: }لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم َويَْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ

 لكعبة جيىب إليها مثرات كل شيء رزقاً من عند هللا عز  وجل.ا

الثاين: }َوالشَّْهَر احلَْرَاَم{ أي: وجعل الشهر احلرام قياماً للناس، وهل املراد به اجلنس أو شهر واحد؟ املراد به:  
حرَّم، ورجب، وإمنا ج

ُ
شهر احلرم عل هللا األاجلنس، فيشمل األشهر األربعة، وهي: ذو الَقْعَدة، وذو احِلجة، وامل

قياماً للناس؛ ألهنم يأمنون فيها، حيث إن القتال فيها حمرم، حىت يف اجلاهلية ال ُيكن أن يكون قتاٌل يف هذه 
األربعة، أما الثالثة األوىل؛ فألهنا أشهر احلج، يعين األشهر اليت يسافر الناس فيها إىل مكة ويرجعون األشهر 

ل عنه احملرم ليس من أشهر احلج لكن بدويرجعون يف احملرم، ومن املعلوم أن منها، يسافرون يف ذي القعدة، 
شوال، لكنه من حرمات احلج؛ ألن الناس يسافرون يف شهر ذي القعدة للحج ويرجعون يف شهر حمرم، وهلذا  

تله. قكانوا يف اجلاهلية ال ُيكن أن يعتدي أحد على أحد يف هذه األشهر أبداً، حىت لو وجد قاتل أبيه َل ي
هذا أيضاً شهٌر معظم يف اجلاهلية، كاألشهر الثالثة، ال ُيكن القتال فيه، فيأمن الناس يف هذه «: رجب... »

 األشهر وتقوم مصاحلهم، فيسافرون ويؤوبون إىل بالدهم ال أحد يتعرض هلم. 

من اب الذي ينالونه لثو تعاىل قيامًا للناس يف دينهم ودنياهم، أما يف دينهم فباجعله هللا «: اهلدي»الثالث:  
 هللا عز  وجل، وأما يف دنياهم فالبيع والشراء واألكل واالنتفاع باجللود وما أشبه ذلك، فاهلدي إذاً قيام للناس.

وفيها قوالن: ... القول األول: أهنم كانوا يف اجلاهلية إذا حج اإلنسان أو اعتمر صنع قالدة « القالئد»الرابع: 
أو غريه، قالدة يتقلد هبا ليعلم أنه حاج فيحرتم، عجائب! عادات غريبة، إذا حج  من حلاء الشجر من السمر

أو اعتمر صنع قالدة يتقلدها إذا رآه أحد قال: هذا حاج أو معتمر. القول الثاين: أن املراد بالقالئد ما يقلد 
ة، تعلق يف أعناق رقة البالياهلدي؛ ألن اهلدي يقلد يف رقبته مبا يشعر أنه هدي وهو آذان الِقرب، والنعال، واخل

اهلدي إشارة إىل أنه هدي فيحرتم، حىت قال بعضهم: إن الرجل يف اجلاهلية يأكل العصب من اجلوع، وال 
ُيكن أن يذبح أو ينحر هذا اهلدي؛ ألن عليه عالمة وهي: القالئد، والقالئد تكون يف الغنم وتكون يف اإلبل 



 وهو شق سنامها حىت يسيل الدم، فيعرف الناس أن هذه من اهلدي، وتكون يف البقر، وتزيد اإلبل باإلشعار،
 (101) هذه كلها جعلها هللا عز  وجل قياماً للناس.اه 

 { } َذِلَك لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوَأنَّ اَّللََّ ِبُكلِ  َشْيء  َعِليمٌ 

ه الكعبَة البيَت يعين تعاىل ذكره بقوله:}ذلك{، تصيريَ  يف بياهتا ما نصه:-رمحه هللا – قال أبو جعفر الطربي-
احلرام قياًما للناس والشهر احلرام واهلدي والقالئد. يقول تعاىل ذكره: صريت لكم، أيها الناس، ذلك قياًما، كي 

 ه مبنافعكم ومضاركم، أنه كذلكتعلموا أن من أحدث لكم ملصاحل دنياكم ما أحدث، ِما به قوامكم، علًما من
يعلم مجيع ما يف السموات وما يف األرض ِما فيه صالُح عاجلكم وآجلكم، ولتعلموا أنه بكل شيء"عليم"، 
ال خيفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم، وهو حمصيها عليكم، حىت جيازي احملسَن منكم بإحسانه، واملسيء 

 (109)منكم بإساءته.اه 

 ({98َّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم )}اْعَلُموا َأنَّ ا

 (100إعراب مفردات اآلية )

، )شديد( خرب مرفوع « 108»)اعلموا( فعل أمر مبين على حذف النون ... والواو فاعل )أن هللا( مر  إعراهبا 
، )رحيم( خرب ثان مرفوع. « 109»)العقاب( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )أن هللا غفور( مثل أن هللا عليم 

 )أن هللا شديد( سد  مسد  مفعويل اعلموا.واملصدر املؤو ل 

 واملصدر املؤو ل )أن هللا غفور..( يف حمل  نصب معطوف على املصدر املؤو ل األول.

 روائع البيان والتفسري
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 (0/20دمشق)
 ( .90يف اآلية السابقة ) - 108
 ( .90يف اآلية السابقة ) - 109



 { }اْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

َ َشِديُد اْلِعَقاِب{، اعلموا: أي: :يف بياهنا إمجااًل -رمحه هللا -قال ابن العثيمني - علماً حيصل  }اْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ
به االمتثال، فيجب علينا أن نعلم؛ ألن هللا أمرنا بذلك، }َأنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب{ أي: املؤاخذة بالذنب، 

ل،  اباً؛ ألهنا تعقبه، و }َشِديُد اْلِعَقاِب{ أي: قويه كماً وكيفاً، أو كيفاً فقط؟ نتأمومسيت املؤاخذة بالذنب عق
[، لكن كيفاً صحيح. 091كماً ال ُيكن؛ ألن هللا يقول: }َوَمْن َجاَء بِالسَّيِ َئِة َفالَ جُيَْزى ِإالَّ ِمثْ َلَها{ ]األنعام: 

عين: ا عاقب املذنب. ... قوله: }َوَأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم{ ي... وقوله: }َشِديُد اْلِعَقاِب{ أي: قوي العقاب إذ
واعلموا أيضًا أنه مع شدة عقابه غفور للذنوب، رحيم بعباده جلَّ وعال، ال يكلفهم ما يشق عليهم، وإذا 

ْء ِعَباِدي أَ   أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ين ِ أخلُّوا به فهو يرمحهم عز  وجل بالعفو، قارن بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل: }نَ ىبِ 
[، ِتد بينهما فرق، ألن قوله يف اآلية: 11[ }َوَأنَّ َعَذايب ُهَو اْلَعَذاُب األَلِيُم { ]احلجر: 29{ ]احلجر: 

ْء{ أمٌر من هللا إىل الرسول بأن ينبئ اخللق، وقدم الوصف باملغفرة والرمحة على العذاب األليم؛ ألن  }نَ ىبِ 
ار عن صفة هللا عز  وجل، فقدم اجلانب الذي فيه اللطف واإلحسان، وهذه ذكرت عقيب املقصود اإلخب

 (181) أحكام عظيمة، قد خيل هبا املرء فقدم فيها جانب التهديد.اه 

ُ يَ ْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن )  ({99} َما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ َواَّللَّ

 (180إعراب مفردات اآلية )

( أداة حصر )البالغ( مبتدأ مؤخ ر مرفوع،  )ما( نافية )على الرسول( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب مقد م )إال 
)الواو( عاطفة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )يعلم( مضارع مرفوع، والفاعل هو )ما( اسم موصول مبين  يف 

و فاعل )الواو( عاطفة )ما( مثل األول ومعطوف ، )تبدون( مضارع مرفوع.. الوا« 182»حمل  نصب مفعول به 
 عليه )تكتمون( مثل تبدون.

 روائع البيان والتفسري
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 (0/22دمشق)
 عدها نعت هلا، والعائد حمذوف.أو حرف مصدري ، واملصدر املؤو ل مفعول به، أو نكرة موصوفة واجلملة ب - 182



ُ يَ ْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن {  } َما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ َواَّللَّ

عباده ووعيد. يقول ذكره هتديد ليف تفسريها ما نصه: وهذا من هللا تعاىل  -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
تعاىل ذكره: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم، أيها الناس، بإنذاركم عقابَنا بني يدي عذاب شديد، 
وإعذارنا إليكم مبا فيه قطع حججكم إال أن يؤدي إليكم رسالتنا، ُث إلينا الثواب على الطاعة،  وعلينا العقاب 

بدون وما تكتمون{، يقول: وغري خفي علينا املطيُع منكم، القابُل رسالتنا، على املعصية }وهللا يعلم ما ت
العامُل مبا أمرته بالعمل به من املعاصي اآليب رسالتنا، التارك العمل مبا أمرته بالعمل به،  ألنا نعلم ما عمله 

من إُيان وكفر،  مبه بلسانه}وما تكتمون{، يعين: ما ختفونه يف أنفسك العامل منكم فأظهره جبوارحه ونطق
 (182)أو يقني وشك ونفاق. اه 

ورثة األنبياء  أن أهل العلم الذين هم يف تفسريه فائدة جليلة من اآلية قال: -رمحه هللا-وذكر ابن العثيمني-
إذا بَ لَّغوا برئت ذمتهم، ولكن هل جيب عليهم التبليغ على كل حال أو إذا كانت هناك فائدة أو ماذا؟ نقول: 

أمر « بلغوا عين»تبليغ واجب بكل حال، هذا هو األصل لقول النيب صل ى هللا عليه وآله وسل م: األصل أن ال
(لكن قد ال جيب التبليغ، وجيوز أن يكتم العلم إىل وقت ما إذا رأى يف ذلك مصلحة، كما 182« )ولو آية»

حق العباد على هللا أن » م:فعل معاذ بن جبل رضي هللا عنه حينما َل يبلغ قول النيب صل ى هللا عليه وآله وسل  
( َل يبلغها إال عند موته تأمثاً، وإال فاألصل وجوب اإلبالغ، أما إذا سئل 181« )ال يعذب من ال يشرك به

اإلنسان عن العلم، فإذا كان السائل مسرتشداً وجب أن يُ بَ لَّغ السائل، وأما إذا كان ِمتحناً فإن اإلنسان باخليار 
فهو  حن هذا املسؤولإن شاء بلغ وإن شاء منع؛ ألن هذا السائل غري مسرتشد، ال يريد العلم، يريد أن ُيت

باخليار، وهل األفضل أن يبلغ أو األفضل أال يبلغ؟ يف هذا تفصيل: إن كان هذا السائل إذا تُرك صار يف ذلك 
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/02092  ) 
لنَّيِبَّ من حديث عبد هللا بن عمرو ومتام متنه" أَنَّ ا–بَاب َما ذُِكَر َعْن َبيِن ِإْسرَائِيَل  -(2212 أخرجه البخاري) برقم/ - 182

ثُوا َعْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َواَل َحرََج َوَمنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل بَ لِ ُغوا َعينِ  َوَلْو آيًَة َوَحدِ  ًدا فَ ْليَ كَ   َصلَّى اَّللَّ َتبَ وَّأْ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر َذَب َعَليَّ ُمتَ َعمِ 
" 

ومتام متنه " يا معاذ بن جبل ! هل تدري ما حق هللا على عباده و –(يف صحيح اجلامع  0998انظر حديث )رقم :  - 181
ما حق العباد على هللا ؟ فإن حق هللا على العباد أن يعبدوه و ال يشركوا به شيئا و حق العباد على هللا أن ال يعذب من ال 

 يشرك به شيئا . " .



إذالل له وخزي فليرتكه، وإن كان إذا ترك ازداد شره وطغى طغيانه فإنه جيب أن يبلَّغ ويبنيَّ له ضالله، فاملسألة 
: ما هو ميزان املصاحل؟ قلنا: كل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل قضية هلا يرجع فيها إىل املصاحل، فإن قلت

حكم، وهلذا أحيانًا ُير يف بعض اإلجابات عن بعض األدلة، يقال يف بعضها إهنا قضية عني، كل إنسان 
 (189) حسب ما يراه وهللا حسيبه.اه 

َ يَا أُ }ُقْل اَل َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيِ ُب َوَلْو َأْعَجَبَك َكث ْ    ({011ويل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )رَةُ اخْلَِبيِث فَات َُّقوا اَّللَّ

 (180إعراب مفردات اآلية )

مة نافية )يستوي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الض )قل( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )ال(
ة عاطفة )الطي ب( معطوف على اخلبيث مرفوع )الواو( حالي  املقدرة على الياء )اخلبيث( فاعل مرفوع )الواو( 

)لو( حرف شرط غري جازم )أعجب( فعل ماض و )الكاف( ضمري مفعول به )كثرة( فاعل مرفوع )اخلبيث( 
، )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به « 188»مضاف إليه جمرور )الفاء( رابطة جلواب شرط مقد ر )ات قوا( مثل اعلموا 

نداء )أويل( منادي مضاف منصوب وعالمة النصب الياء فهو ملحق جبمع املذكر الساَل  منصوب )يا( أداة
)األلباب( مضاف إليه جمرور )لعل ( حرف مشب ه بالفعل للرتج ي و )كم( ضمري يف حمل  نصب اسم لعل  

 « .189»)تفلحون( مثل تبدون 

 روائع البيان والتفسري

َ يَا أُويل اأْلَ }ُقْل اَل َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّي ِ   ْلَباِب َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن {ُب َوَلْو أَْعَجَبَك َكثْ رَُة اخْلَِبيِث فَات َُّقوا اَّللَّ

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -189
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -180

 (0/22دمشق)
 ( من هذه السورة.98يف اآلية ) - 188
 ( السابقة.99يف اآلية ) - 189



ِبيُث يقول تعاىل لرسوله صلى هللا عليه وسلم: } ُقْل { يا حممد: } ال َيْسَتِوي اخلَْ :-رمحه هللا -قال ابن كثري-
 َوالطَّيِ ُب َوَلْو أَْعَجَبَك { أي: يا أيها اإلنسان } َكثْ رَُة اخْلَِبيِث { يعين: أن القليل احلالل النافع خري من الكثري

ٌر ِما َكثُر وأهْلَى".) احلرام الضار، كما جاء يف احلديث: "ما َقلَّ وَكَفى، خَ   (190)(اه 191ي ْ

يل األلباب، } فَات َُّقوا اَّللََّ يَا أُويل األْلَباِب َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن { فأمر أُو  ما نصه:–رمحه هللا -واضاف السعدي-
أن  ىأي: أهل العقول الوافية، واآلراء الكاملة، فإن هللا تعاىل يوجه إليهم اخلطاب. وهم الذين يؤبه هلم، ويرج

 يكون فيهم خري.

ُث أخرب أن الفالح متوقف على التقوى اليت هي موافقة هللا يف أمره وهنيه، فمن اتقاه أفلح كل الفالح، ومن 
 (192) ترك تقواه حصل له اخلسران وفاتته األرباح.اه 

نداء كيف يداخل القلب لقوله تعايل: }يَا أُويل األَْلَباِب{ فقال: انظر ا يف بيان -رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني-
}يَا أُويل األَْلَباِب{ أي: يا أويل العقول، أي: يا أصحاب العقول، واملراد بالعقول ذوات الرشد وحسن التصرف 
وليس عقل اإلدراك، قد يكون عند الكافر من عقل اإلدراك أكثر ِما عند املؤمن، لكن عقل الرشد منفي عن 

نه لو كان عنده عقل رشد آلمن وَل يكفر، إذاً يا أصحاب العقول، الكافر مطلقاً، ليس عنده عقل رشد؛ أل
 (192) أي: العقول الراشدة اليت تعرف ما ينفعها فتقوم به وما يضرها فتجتنبه.اه 

َها } نَي يُ نَ زَُّل اْلُقْرَآُن تُ ْبَد َلُكْم َعَفا حِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا َعن ْ
ُ َغُفوٌر َحِليٌم ) َها َواَّللَّ ُ َعن ْ  ({010اَّللَّ

 (192إعراب مفردات اآلية )
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 (0/21دمشق)



، )عن أشياء( جار  وجمرور متعل ق ب )تسألوا( ، « 191»)يأي ها الذين آمنوا ال تسألوا( مر  إعراب نظريها 
ملحق باملنتهي بألف التأنيث املمدودة )إن( حرف شرط جازم )تبد( اجلر  الفتحة فهو ِمنوع من الصرف 

مضارع جمزوم فعل الشرط مبين  للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هي )الالم( حرف جر  و )كم( 
ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )تبد( ، )تسؤ( مضارع جمزوم جواب الشرط، والفاعل هي و )كم( ضمري مفعول 

( عاطفة )إن( مثل األول )تسألوا( مثل األول فعل الشرط )عن( حرف جر  و )ها( ضمري يف حمل  جر  به )الواو
متعل ق ب )تسألوا( الثاين )ينز ل( مضارع مبين  « 199»متعل ق ب )تسألوا( ، )حني( ظرف زمان منصوب 

العل ة  اجلزم حذف حرفالشرط وعالمة  للمجهول مرفوع )القرآن( نائب فاعل مرفوع )تبد( مثل األول جواب
)لكم( مثل األول متعل ق ب )تبد( ، )عفا( فعل ماض مبين  على الفتح املقد ر )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع 
)عنها( مثل األول متعل ق ب )عفا( ، )الواو( استئنافي ة )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )غفور( خرب مرفوع 

 )حليم( خرب ثان مرفوع.

 ن والتفسريروائع البيا

يف   -محه هللار –سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 ما خمتصره: –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

 قال خطب النيب صلى هللا عليه وعلى آله -رضي هللا تعاىل عنه-( عن أنس  229/ص 9( )ج190البخاري)
سلم خطبة ما مسعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا قال: فغطى أصحاب و 

رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وجوههم، هلم خنني فقال رجل: من أيب؟ قال فالن فنزلت هذه اآلية  
 اه النضر وروح بن عبادة عن شعبة.}ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{. ورو 

                                                           
 السورة.( من هذه 80يف اآلية ) - 191
 جاء الظرف هنا معربا ألن ما بعده معرب ... وجيوز تعليقه ب )تبد( . - 199
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لب احلديث، فزار خراسان والعراق ومصر ( يف ط201بصحيح البخاري، ولد يف خبارى، ونشأ يتيما، وقام برحلة طويلة )سنة 
والشام، ومسع من حنو ألف شيخ، ومجع حنو ست مئة ألف حديث اختار منها يف صحيحه ما وثق برواته. وهو أول من وضع 
يف اإلسالم كتابا على هذا النحو. وأقام يف خبارى، فتعصب عليه مجاعة ورموه بالتهم، فأخرج إىل َخْرتْنك )من قرى مسرقند( 

 (9/22نقاًل عن األعالم للزركلي بتصرف يسري ) –ات فيها.  فم



 0(وابن جرير )ج 20/ ص2( وابن أيب حامت )ج 212/ص 9: وقد أخرج البخاري )ج-رمحه هللا-ُث أضاف
قال كان قوم يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -رضي هللا عنهما -(عن ابن عباس  81/ص

 ناقته: أين ناقيت؟ فأنزل هللا فيهم هذه اآلية:استهزاء فيقول الرجل: من أيب، ويقول الرجل تضل 

 }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{ حىت فرغ من اآلية كلها.

( : قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال:  82/ص 0وأخرج الطربي عن أيب هريرة )ج 
(األسدي فقال: أيف كل عام يا رسول هللا؟ فقال: "أما 198"يا أيها الناس كتب هللا عليكم احلج" فقام حمصن)

ن كان قبلكم عنكم فإمنا هلك مأين لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ُث تركتم لضللتم، اسكتوا عين ما سكت 
ُكْم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم"، فأنزل هللا تعاىل: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد لَ 

 َتُسؤُْكْم{ إىل آخر اآلية.

 (إسناده حسن جيد. 212/ص 2(يف اجملمع )ج199وأخرج الطرباين من حديث أيب أمامة حنوه وقال اهليثمي ) 

 9( َل يسأل استهزاء لكن قال احلافظ يف الفتح )ج911فهذه ثالثة أسباب ألن األول وهو عبد هللا بن حذافة) 
(: واحلاصل أهنا نزلت بسبب    212( ال مانع أن يكون اجلمع سبب نزوهلا وهللا أعلم. وقال )ص210/ص

                                                           
 وبعده بسند ابن جرير فقام عكاشة بن حمصن ولعله الصواب. - 198
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البغية يف  ، و " ترتيب الثقات البن حبان " و " تقريب -له كتب وختاريج يف احلديث، منها " جممع الزوائد ومنبع الفوائد 
 (2/290األعالم للزركلي خمتصرا وبتصرف يسري) -ترتيب أحاديث احللية " 

عبد هللا بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي،  - 911
 يكىن أبا حذافة، قاله أبو نعيم وأبو عمر.

ه بنت حرثان، من بين احلارث بن عبد مناة، أسلم قدُياً، وصحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهاجر إىل أرض وأم
احلبشة اهلجرة الثانية، مع أخيه قيس بن حذافة، وهو أخو خنيس بن حذافة، زوج حفصة بنت عمر بن اخلطاب قبل النيب 

 صلى هللا عليه وسلم.
م، ه وسلم بكتابه إىل كسرى يدعوه إىل اإلسالم، فمز ق كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلوأرسله رسول هللا صلى هللا علي

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " اللهم مزق ملكه " . فقتله ابنه شريويه.
من أسد الغابة البن  نقالً  –وكان فيه دعابة، واسرته الروم يف بعض غزواته على قيسارية وتويف عبد هللا مبصر يف خالفة عثمان. 

 (2/90األثري خمتصرا)



ه وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو َل يسأل عنكثرة املسائل، إما على سبيل االستهزاء واالمتحان، 
 (910لكان على اإلباحة. اه )

َها ِحنَي ي ُ } نَ زَُّل اْلُقْرَآُن تُ ْبَد َلُكْم َعَفا يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا َعن ْ
هَ  ُ َعن ْ  ا{ اَّللَّ

ي هلم عن أن هذا تأديب من هللا تعاىل لعباده املؤمنني، وهن يف تفسريه ما خمتصره:-رمحه هللا–قال ابن كثري -
يسألوا } َعْن َأْشَياءَ { ِما ال فائدة هلم يف السؤال والتنقيب عنها؛ ألهنا إن أظهرت هلم تلك األمور رمبا ساءهتم 

 (912)وشق عليهم مساعها.اه 

د لكم اجلواب قوله: }ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{ يعين إن يب رمحه هللا يف بياهنا ما نصه:-العثيمنيوأضاف ابن -
عنها فإنه يسؤكم، وهذا يشمل كل ما سكت الشرع عنه ُث صار يف السؤال عنه سبب للمشقة على الناس 

 واستيائهم ِما حصل.

أل: ون النيب صل ى هللا عليه وسل م، الرجل منهم يسومن ذلك ما كان من بعض املسلمني حيث إهنم كانوا يسأل
من أيب، وأين أيب؟ وما أشبه ذلك، فإن هذا من األمور اليت جيب السكوت عنها، فلو أن رجاًل قال للرسول 
عليه الصالة والسالم: من أيب؟ فقال: أبوك فالن غري أبيه؛ لكان يف هذا فضيحة له وألبيه وألمه، فالسكوت 

... كذلك إذا قال: أين أيب؟ فإذا قال الرسول صل ى هللا عليه وسل م: أبوك يف النار، أساءه عنه هو األدب. 
بال شك، وكان ذلك أيضاً إساءة إىل األب، كذلك يف األشياء الواجبة ملا قال النيب صل ى هللا عليه وآله وسل م: 

                                                           
 -)ص يف الصحيح املسند من أسباب النزول -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 910

وابن جرير  219ص 2واإلمام أمحد ج 99ص 2وأخرجه الرتمذي ج 02و 00ص 01( احلديث أخرجه مسلم ج90،91
 .81ص 0ج

 ( 212/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-قرآن العظيم البن كثريتفسري ال -912



ا السؤال غري وجيه؛ ألن ( هذ912(: أيف كل عام؟ )912قال األقرع بن حابس)« إن هللا كتب عليكم احلج»
النيب صل ى هللا عليه وسل م لو قال: نعم لوجبت، ولشق ذلك على املسلمني أفرادًا ومجاعات، أفراداً؛ ألن 
اإلنسان إذا فرض عليه أن حيج كل عام يشق عليه، مجاعات؛ لو أن األمة اإلسالمية قيل هلا: من قدر منكم 

م؟ ال تسعهم األرض، فلهذا كان السؤال يف غري وجهه، فما أن حيج فليحج كل عام، ما األرض اليت تسعه
أعظم اجلرم ِمن سأل عن شيء َل حيرم فحرم من أجل مسألته، أو أُوجب أو َل جيب من أجل مسألته؟ ... 

َها ِحنَي يُ نَ زَّلُ  ْلُقْرآُن تُ ْبَد ا وقوله: }ِإْن تُ ْبَد َلُكْم{ أي: يَُظَهُر لكم جواهبا تسؤكم. ... قوله: }َوِإْن َتْسأَُلوا َعن ْ
َلُكْم{ يعين إن سألتم عنها يف زمن الوحي الذي ينزل فيه القرآن تبد لكم، يبديها هللا على لسان رسوله صل ى 

                                                           
األقرع بن حابس بن عقال اجملاشعي الدارمي  التميمي: صحايب، من سادات العرب يف اجلاهلية. قدم على رسول هللا  - 912

 صل ى هللا عليه وسلم يف وفد من بين دارم )من متيم( فأسلموا.
وسكن املدينة. وكان من املؤلفة قلوهبم  ورحل إىل دومة اجلندل يف خالفة أيب بكر. وكان  وشهد حنينا وفتح مكة والطائف.

 مع خالد بن الوليد يف أكثر وقائعه حىت اليمامة.
-واستشهد باجلوزجان. ويف املؤرخني من يرى أن امسه )فراس( وأن األقرع لقب له، لقرع كان برأسه. وكان حكما يف اجلاهلية

 (2/1ركلي )انظر اإلعالم للز 
لفظ احلدبث الذي ذكره ابن العثيمني هنا له أكثر من رواية أختلف أهل العلم يف حكمها فهي ال ختلوا من العلل   - 912

يا أيها الناس إن هللا كتب عليكم احلج فقام االقرع بن حابس فقال : أيف كل عام يا رسول هللا ؟ قال : لو وأحسنها رواية " 
ال الشيخ امحد قتعملوا هبا وَل تستطيعوا أن تعملوا هبا احلج مرة فمن زاد فتطوع "وهبذا اللفظ  قلتها لوجبت ولو وجبت َل

إسناده صحيح ، سليمان بن كثري أبو داود العبدي الواسطي: قال النسائي: ( 2212 يف مسنده )برقم/ -رمحه هللا-شاكر
 "ليس به بأس إال يف الزهري، فإنه خيطئ عليه".

(  281( والدار قطين )  29/  2( والنسائي والدارمي )  0020أخرجه أبو داود ) يف اإلرواء  -رمحه هللا-وقال األلباين
( من طرق عن الزهري  200و  201و  212و  212و  291و  211/  0( وأمحد )  201و  2220/  0واحلاكم ) 

هو الدؤيل ( . قلت : وامسه يزيد بن أمية وهو ثقة ومنهم من  عن أيب سنان عنه . وقال احلاكم : ) إسناده صحيح وأبو سنان
 221و  222و  210و  292/  0( وأمحد )  2998عده يف الصحابة . وله يف الدارمي والدار قطين ومسند الطيالسي ) 

 .( متابع من طريق مساك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار . وهو إسناد ال بأس به يف املتابعات
 -صلى هللا عليه وسلم-َخطَبنا رسوُل هللا  :قال ولفظه "من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه م حنوه يف صحيحه قلت : وملسل

يا أيها الناُس، قد ُفِرَض عليُكم احلجُّ، َفُحجُّوا، فقال رجل: أيف ُكلِ  عام  يا رسول هللا؟ َفَسَكَت حىت قاهلا َثالثاً، ُث »فقال: 
بَاب فَ ْرِض احلَْجِ  َمرًَّة يِف  -2281 " وهو برقم/ .احلديث« قلُت: نَعْم لَوَجبْت، َوَلَما اْسَتطَعُتمقال: ذروين ما تركُتكم، ولو 

 اْلُعُمرِ 



َها{ يعين: عفا هللا عما سكت عنه وهلذا  ُ َعن ْ هللا عليه وآله وسل م الذي وجه السؤال إليه. ... قوله: }َعَفا اَّللَّ
 (919) (. اه 911«)نه فهو عفووما سكت ع»جاء يف احلديث: 

ُ َغُفوٌر َحِليٌم {}-  َواَّللَّ

-أي: َل يزل باملغفرة موصوفا، وباحللم واإلحسان معروفا، فتعرضوا ملغفرته وإحسانه، واطلبوه من رمحته ورضوانه.
 (910) يف تفسريه .اه  -رمحه هللا-قاله السعدي

 ({012هِبَا َكاِفرِيَن ) }َقْد َسَأهَلَا قَ ْوٌم ِمْن قَ ْبِلُكْم ُُثَّ َأْصَبُحوا.

 (918إعراب مفردات اآلية )

)قد( حرف حتقيق )سأل( فعل ماض )ها( ضمري مفعول به )قوم( فاعل مرفوع )من قبل( جار  وجمرور متعل ق 
ضم  ... على الب )سأهلا( ، و )كم( ضمري مضاف إليه )ُث ( حرف عطف )أصبحوا( فعل ماض ناقص مبين  

 )الباء( حرف جر  و )ها( ضمري يف حمل  والواو ضمري اسم أصبح 

 جر  متعل ق ب )كافرين( وهو خرب أصبح منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري

 }َقْد َسَأهَلَا قَ ْوٌم ِمْن قَ ْبِلُكْم ُُثَّ َأْصَبُحوا هِبَا َكاِفرِيَن {

كت ما هنى هللا عز  وجل هذه األمة أن يسألوا عن أشياء س قال ابن العثيمني بياناً شافياً فقال ما خمتصره: -
هللا عنها، وأهنم إذا سألوا عنها فال بد أن تبني هلم حني نزول القرآن لئال يبقى املسلمون يف حرية من دينهم، 
َ عز  وجل أن مثل هذه املسائل قد سأهلا قوم من قبل هذه األمة ولكن َل  ولئال يكون يف الدين نقص، بَ نيَّ
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يقوموا مبا أُْوِجُبوا به، وأَبْ نَيُ َمَثل  لذلك: قصة البقرة حني قتل قتيل وشكوا فيمن قتله، فأمرهم نبيهم موسى 
َن صل ى هللا عليه وسل م أن يذحبوا بقرة، فظنوه ُيزح معهم، }قَاُلوا أَتَ تَِّخُذنَا ُهُزًوا قَاَل أَُعوُذ بِاَّللَِّ َأْن َأُكوَن مِ 

[ من اجلاهلني يعين: من املعتدين، ليس من اجلهل الذي هو ضد العلم، كما قال هللا 90رة: اجْلَاِهِلنَي{ ]البق
[ فقوله: }أَُعوُذ بِاَّللَِّ َأْن َأُكوَن ِمَن 02تبارك وتعاىل يف اإلنسان: }ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل{ ]األحزاب: 

ْ لََنا َما ِهَي قَاَل ِإنَّ اجْلَاِهِلنَي{ يعين: ولن أعتدي فَأْسَخَر بكم }قَاُلوا اْد  ُه يَ ُقوُل ِإن ََّها بَ َقرٌَة اَل ُع لََنا َربََّك يُ بَ نيِ 
 [ يعين: ال كبرية يف السن }َواَل ِبْكٌر{ وال صغرية }َعَواٌن بَ نْيَ َذِلَك فَافْ َعُلوا َما تُ ْؤَمُروَن{98فَاِرٌض{ ]البقرة: 

اعي، موسى عليه الصالة والسالم قال: اذحبوا بقرة، [ هذا سؤال هل له داعي؟! ال، ليس له د98]البقرة: 
يذحبون أي بقرة تكون وحيصل االمتثال؛ ألن البقرة معلومة اجلنس، أما كوهنا معلومة اللون أو معلومة السن أو 

 معلومة الفعل فليس بالزم.

األمثلة على هذا  كااًل، و يعين: لو أهنم ذحبوا بقرة من أول األمر انتهى املوضوع وَل يكن إش :-رمحه هللا-ُث قال
ه  اكثرية يف القرآن والسنة ملن تدبرها، أن الذين سألوا سؤال التعنت ابتلوا والعياذ باهلل باإلباء واالستكبار.

(919) 

نسها وهذه املسائل اليت هنيتم عنها } َقْد َسَأهَلَا قَ ْوٌم ِمْن قَ ْبِلُكْم { أي: جما نصه:  -رمحه هللا -وزاد السعدي -
سؤال تعنت ال اسرتشاد. فلما بينت هلم وجاءهتم } َأْصَبُحوا هِبَا َكاِفرِيَن { كما قال النيب صلى هللا  وشبهها،

عليه وسلم يف احلديث الصحيح: "ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإمنا أهلك 
 (900)  (.اه901من كان قبلكم كثرة مسائلهم، واختالفهم على أنبيائهم")

اَّللَِّ اْلَكِذَب َوَأْكثَ ُرُهْم  ى} َما َجَعَل اَّللَُّ ِمْن حبَِريَة  َواَل َسائَِبة  َواَل َوِصيَلة  َواَل َحام  َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يَ ْفتَ ُروَن َعلَ 
 ({012اَل يَ ْعِقُلوَن )

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -919
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 (902إعراب مفردات اآلية )

)ما( نافية )جعل( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )من حبرية( جار  زائد وجمرور لفظا منصوب حمال 
مفعول به )الواو( عاطفة يف املواضع الثالثة )ال( زائدة لتأكيد النفي يف املواضع الثالثة )سائبة، وصيلة، حام( 

السم األخري االعطف، والكسرة مقد رة على الياء يف  أمساء جمرورة لفظا منصوبة حمال معطوفة على حبرية حبروف
)الواو( عاطفة )لكن ( حرف مشب ه بالفعل لالستدراك )الذين( اسم موصول مبين  يف حمل  نصب اسم لكن  

هللا( جار   فاعل )على)كفروا( فعل ماض مبين  على الضم  ... والواو فاعل )يفرتون( مضارع مرفوع.. والواو 
)يفرتون( ، )الكذب( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )أكثر( مبتدأ مرفوع و )هم( ضمري  وجمرور متعل ق ب

 .مضاف إليه )ال( نافية )يعقلون( مثل يفرتون

 روائع البيان والتفسري

ُ ِمْن حبَِريَة  َواَل َسائَِبة  َواَل َوِصيَلة  َواَل َحام  َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يَ ْفتَ ُروَن َعلَ   اَّللَِّ اْلَكِذب{  ى} َما َجَعَل اَّللَّ

هذا ذم للمشركني الذين شرعوا يف الدين ما َل يأذن به هللا، وحرموا ما أحله هللا، فجعلوا  قال السعدي:-
سدة شيئا من مواشيهم حمرما، على حسب اصطالحاهتم اليت عارضت ما أنزل هللا فقال: } َما بآرائهم الفا

ُ ِمْن حبَِريَة  { وهي: ناقة يشقون أذهنا، ُث حيرمون ركوهبا ويروهنا حمرتمة.  َجَعَل اَّللَّ

ركب وال حيمل ت} َوال َسائَِبة  { وهي: ناقة، أو بقرة، أو شاة، إذا بلغت شيئا اصطلحوا عليه، سيبوها فال 
 عليها وال تؤكل، وبعضهم ينذر شيئا من ماله جيعله سائبة.

 } َوال َحام  { أي: مجل حيمى ظهره عن الركوب واحلمل، إذا وصل إىل حالة معروفة بينهم.

فكل هذه ِما جعلها املشركون حمرمة بغري دليل وال برهان. وإمنا ذلك افرتاء على هللا، وصادرة من جهلهم وعدم 
يها وال فعقلهم، وهلذا قال: } َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب َوَأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعِقُلوَن { فال نقل 

 (902) عقل، ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم اليت بنيت على اجلهالة والظلم.اه 
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 }َوَأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن {

عون أكثر هؤالء الكفار ال يعقلون؛ ألهنم مهج رعاع تاب رمحه هللا يف بياهنا ما نصه:-العثيمننيقال ابن -
ألكابرهم، فأكثرهم ال يعقلون، يعين: ليس هلم عقل يرشدهم، مع أن هللا ذكر يف أوصاف الكفار يف آيات 

ل: }َوَأْكثَ ُرُهْم{ ألن هنا إمام ومقلد، [ وقا000أخرى أهنم: }ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَ ُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن{ ]البقرة: 
واألئمة عندهم هم أئمة الكفر الذين حيللون وحيرمون بأهوائهم والعوام يتبعوهنم ويقولون: }ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا 

 (902اه  )وَن{. [ وهلذا قال: }َوَأْكثَ ُرُهْم الَ يَ ْعِقلُ 22َعَلى أُمَّة  َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْهَتُدوَن{ ]الزخرف: 

ُ َوِإىَل الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه َآبَا نَا أََوَلْو َكاَن َآبَاُؤُهْم اَل يَ ْعَلُموَن ءَ }َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا ِإىَل َما أَنْ َزَل اَّللَّ
 ({012َشْيًئا َواَل يَ ْهَتُدوَن )

 (901إعراب مفردات اآلية )

عاطفة )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضم ن معىن الشرط يف حمل  نصب متعل ق باجلواب قالوا )قيل( فعل )الواو( 
ماض مبين  للمجهول )الالم( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )قيل( ، )تعالوا( فعل أمر مبين  

ل تعالوا  يف حمل  جر  متعل ق بفععلى حذف النون قياسا.. والواو فاعل )إىل( حرف جر  )ما( اسم موصول مبين  
)أنزل( فعل ماض )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )إىل الرسول( جار  وجمرور متعل ق بفعل تعالوا 
)قالوا( مثل تعالوا )حسبنا( مبتدأ مرفوع. )ونا( ضمري مضاف إليه )ما( مثل األول يف حمل  رفع خرب )وجد( 

كون و )نا( ضمري فاعل )على( حرف جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق فعل ماض مبين  على الس
مبحذوف مفعول به ثان )آباء( مفعول به أو ل منصوب و )نا( مضاف إليه )اهلمزة( لالستفهام )الواو( استئنافي ة 

( ال)لو( حرف شرط غري جازم )كان( فعل ماض ناقص )آباء( اسم كان مرفوع و )هم( ضمري مضاف إليه )
نافية )يعلمون( مضارع مرفوع والواو فاعل )شيئا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )ال يهتدون( مثل ال 

 يعلمون.

 روائع البيان والتفسري
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ُ َوِإىَل الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه َآبَا ا أََوَلْو َكاَن َآبَاُؤُهْم اَل يَ ْعَلُموَن نَ ءَ }َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا ِإىَل َما أَنْ َزَل اَّللَّ
 َشْيًئا َواَل يَ ْهَتُدوَن {

يل هلؤالء األكثر، قوله: }َوِإَذا ِقيَل هَلُْم{ أي: ق رمحه هللا يف تفسريها إمجااًل ما خمتصره:-قال ابن العثيمني--
 َما العوام. ... قوله: }تَ َعاَلْوا ِإىَل  هؤالء من؟ ... اجلواب: هؤالء العوام، ملا ذكر العلماء يف اآلية األوىل ذكر

 أَنْ َزَل اَّللَُّ{ أي: إىل القرآن لنتحاكم إليه }َوِإىَل الرَُّسوِل{ أيضاً ليكون التحاكم إليه، وهذا يف حياته يؤتى إليه
َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه  اشخصياً }قَاُلوا َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا{ يف جواب َمْن يقول هلم: تعالوا، }قَاُلو 

اجة أن حآبَاَءنَا{ }قَاُلوا َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا{ أي: كافينا }َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا{ يعين: وليس لنا 
 عز  وجل: هللانأيت لنتحاكم إىل القرآن وال إىل الرسول؛ ألن لدينا ما يكفينا وهو ما كان عليه آباؤهم، قال 

}آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل يَ ْعَلُموَن َشْيًئا َواَل{ يعين: أيقولون هذا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان 
 آباؤهم ال يعلمون شيئاً وال يهتدون، وهذا يف غاية التوبيخ أن يتبعوا آباءهم، وآباؤهم ليسوا على علم.

 َشْيًئا{ يعين شيئًا من شريعة هللا، وإال فهم يعلمون كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يذهبون}اَل يَ ْعَلُموَن 
َن{ وجييئون، ولكن ال يعلمون شيئاً من شريعة هللا، }الَ يَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوالَ يَ ْهَتُدوَن{ هذا نفي العلم }َوالَ يَ ْهَتُدو 

 نفي العمل.

ىَل َما ويف اآلية أيضاً دليل على علو هللا عز  وجل لقوله: }تَ َعاَلْوا إِ  صه :من فوائد اآلية ما ن -رمحه هللا–وذكر 
أَنْ َزَل اَّللَُّ{ ألن النزول ال يكون إال من أعلى، وعلو هللا عز  وجل أبني وأظهر من أن تقام عليه األدلة، ولكن 

إذا وجد علو هللا عز  وجل، و السلف وأهل السنة واجلماعة اجتهدوا يف تقرير األدلة؛ ألن هناك من ينازع يف 
منازع فال بد أن يكون له مقابل وإال لضاعت الشريعة، يعين: أقول: العلو أَبْ نَيُ من أن حيتاج إىل تكثري األدلة، 
لكن ملا كان يف األمة اإلسالمية اليت تستقبل قبلتنا وتنحر نسيكتنا من ينكر العلو، صار ال بد أن نأيت باألدلة 

لة العلو القرآن فهو ِملوء باألدلة على علو هللا عز  وجل العلو الذايت، والسنة كذلك ِملوءة من كل وجه، ومن أد
وعلى مجيع وجوهها: القول والفعل واإلقرار، وإمجاع الصحابة موجود، ما منهم أحد قال: إن هللا ليس يف 

نون لسماء، وعلى هذا فيكو السماء وهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة، ما أحد منهم قال: إن هللا ليس يف ا
جممعني على ما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا الطريق به نعرف إمجاع الصحابة أن القرآن يتلونه والسنة 
يسمعوهنا، وَل يرد عنهم ما خيالفها. ... فإذاً: هم قائلون هبا، فإذا طالبك إنسان بإمجاع الصحابة على مثل 

يسمعون السنة، ويشاهدون الفعل من الرسول عليه الصالة والسالم، هذه األمور فقل: إهنم يقرؤون القرآن و 



وَل يرد عنهم ما خيالف ذلك، إذاً: هم مقرون هبذا ألهنم أهل اللسان وأعرف الناس مبعاين القرآن والسنة. ... 
العقل أيضًا دليل على علو هللا سبحانه وتعاىل؛ ألن كل إنسان يعلم أن العلو صفة كمال وليس يف هذا 

شكال، وأن السفل صفة نقص، والرب عز  وجل جيب له الكمال من كل وجه، وهلذا قال إبراهيم عليه السالم إ
[ صنم تعبده ال 22ألبيه: }ِإْذ قَاَل أِلبِيِه يَاأََبِت َِلَ تَ ْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يُ ْبِصُر َوالَ يُ ْغيِن َعْنَك َشْيًئا { ]مرمي: 

الفطرة أيضًا هل حتتاج إىل دليل؟ ال حتتاج، كل إنسان يؤمن  ك وال يغين عنكيسمع دعاءك وال يبصر حال
باهلل عز  وجل وأنه حي موجود فإنه ال ُيكن أن يتصور إال أنه يف السماء، لو أتيت العجائز الاليت َل يقرأن ما  

أطالع  تركينُكتب حول املوضوع وقلت إلحداهن: أين هللا، ماذا تقول؟ هل تقول: يف السماء أم تقول: ا
( رضي هللا عنه ملا سأهلا النيب صل ى هللا 909وأنظر؟ تقول: يف السماء، حىت اجلارية اليت أعتقها معاوية بن احلكم)

(، فأي حكم يكون أثبت من حكم دل عليه الكتاب والسنة 900قالت: يف السماء)« أين هللا؟»عليه وسل م: 
 (908) واإلمجاع والعقل والفطرة.اه 

يًعا فَ يُ َنبِ ُئُكْم مبَا ُكْنُتْم الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْ ُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ } يَا أَي َُّها 
 ({011تَ ْعَمُلوَن )

 (909إعراب مفردات اآلية )

، )عليكم( اسم فعل أمر مبعىن الزموا مبين ، والفاعل ضمري مسترت تقديره « 921»)يأي ها الذين آمنوا( مر  إعراهبا 
( مضارع مرفوع و  كم( ضمري )أنتم )أنفس( مفعول به منصوب و )كم( ضمري مضاف إليه )ال( نافية )يضر 

مفعول به )من( اسم موصول مبين  يف حمل  رفع فاعل )ضل ( فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد )إذا( مر  
                                                           

هل زل املدينة. قال البخاري: له صحبة يعد يف أمعاوية بن احلكم السلمي: قال أبو عمر: كان يسكن بين سليم وين - 909
 احلجاز. وقال البغوي: سكن املدينة. وروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديثاً.

 - وروى مالك من طريق عطاء بن يسار قصة يف اجلارية اليت لطمها لكنه مساه عمر بن احلكم وخالف فيه أكثر الناس.
 (2/012اإلصابة يف معرفة الصحابة البن حجر )
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، )اهتديتم( ماض مبين  على السكون ... )ومت( ضمري فاعل )إىل هللا( جار  وجمرور متعل ق « 920»عرابه إ
مبحذوف خرب مقد م )مرجع( مبتدأ مؤخ ر مرفوع و )كم( ضمري مضاف إليه )مجيعا( حال منصوبة من ضمري 

ضر كم )الباء( )ينب ئكم( مثل ي اخلطاب يف مرجعكم، العامل فيها االستقرار الذي عمل يف اجلار  )الفاء( عاطفة
، )كنتم( فعل ماض ناقص مبين  على « 922»حرف جر  )ما( اسم موصول يف حمل  جر  متعل ق ب )ينب ئكم( 

 «922»السكون ... ومت( ضمري يف حمل  رفع اسم كان )تعلمون( مثل يعلمون 

 روائع البيان والتفسري

يًعا فَ يُ َنبِ ُئُكْم مبَا ُكْنُتْم أَنْ ُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجعُ } يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم  ُكْم مجَِ
 تَ ْعَمُلوَن {

وا أنفسهم يقول تعاىل آمرًا عباده املؤمنني أن يصلحما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا–قال ابن كثري -
هم وطاقتهم، وخمربًا هلم أنه من أصلح أمره ال يضره فساد من فسد من الناس، سواء كان ويفعلوا اخلري جبهد
 قريًبا منه أو بعيًدا.

قال الَعْويف عن ابن عباس عند تفسر هذه اآلية: يقول تعاىل: إذا ما العبد أطاعين فيما أمرته به من احلالل 
 واحلرام  فال يضره من ضل بعده، إذا عمل مبا أمرته به.

 :-رمحه هللا- أضافُث

 وليس يف اآلية مْسَتدلٌّ  على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إذا كان فعل ذلك ِمكًنا.

حديث أبو بكر الذي أخرجه أمحد وفيه: "قام أبو بكر، رضي هللا عنه، فحمد هللا وأثىن –رمحه هللا  -ُث ذكر
رُُّكْم َمْن َضلَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْ ُفَسُكْم ال َيضُ  عليه، وقال: أيها  الناس، إنكم تقرؤون هذه اآلية: }

                                                           
 يف اآلية السابقة. - 920
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ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم { إىل آخر اآلية، وإنكم تضعوهنا على غري موضعها، وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ُهْم بِعَقابه")قال: "إن الناس إذا رأوا املنكر وال يغريونه أوشك هللا، عز وجل، أن يَ عُ   (921)(.اه 922مَّ

ناس قد يقولون: قوله: }الَ َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم{ ألن ال ما خمتصره: -رمحه هللا -وأضاف ابن العثيمني-
َ هللا عز  وجل أن ذلك ال يضرنا إذا أصلحنا  إذا كان هناك فسقة أو كفار فإننا َنشى على أنفسنا من هذا، فَ بَ نيَّ

 أنفسنا. 

وينهى عن  اهلداية أن يأمر اإلنسان باملعروف وقوله: }ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم{ يعين إذا استقمتم على صراط هللا، ومن
املنكر بقدر االستطاعة، فليس يف اآلية ما يدل على إسقاط أو على سقوط األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ 
ألن من أعظم اهلداية وأمت اهلداية أن يأمر اإلنسان باملعروف وينهى عن املنكر. ... قوله: }ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم 

يًعا{ يعين إىل هللا مرجعكم أيها املؤمنون وكذلك غري املؤمنني، فاملرجع إىل هللا عز  وجل، ويوم القيامة يفصل مجَِ 
نتم هللا تعاىل بني اخلالئق. ... قوله: }فَ يُ َنبِ ُئُكْم{ أي: خيربكم. ... قوله: }مبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن{ ينبئكم مبا ك

 اب أو العقاب. ... فإن قال قائل: أليس قد ثبت يف صحيح البخاري أن النيبتعملون؛ إنباء يرتتب عليه الثو 
قرتب، ال إله إال هللا، ويل للعرب من شر قد ا»صل ى هللا عليه وسل م استيقظ ذات ليلة حممرًا وجهه يقول: 

لصاحلون؟ ا، قالوا: أهنلك وفينا «قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وأشار بالسبابة واإلهبام
(؟ ... قلنا: هذا ال يعارض اآلية؛ ألنه إذا هلك الصاحلون بسبب الفتنة 929« )نعم، إذا كثر اخلبث»قال: 

اليت حصلت من هؤالء فإن ذلك ال يضر؛ ألن اهلالك مصري كل حي، لكنه ال يتضرر يف دينه، كما قال هللا 
َنًة اَل ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظَ  [ وهبذا الوجه يتبني أال معارضة 21َلُموا ِمْنُكْم َخآصًَّة{ ]األنفال: عز  وجل: }َوات َُّقوا ِفت ْ
 (920) بني هذه اآلية وبني ما جاء يف احلديث.اه 
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َآَخرَاِن  ل  ِمْنُكْم َأوْ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن َذَوا َعدْ  
ِة فَ يُ ْقِسَماِن بِاَّللَِّ ِإِن اَل ِمْن َغرْيُِكْم ِإْن أَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم يف اأْلَْرِض فََأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت حَتِْبُسونَ ُهَما ِمْن بَ ْعِد الصَّ 

 ({019ِمَن اآْلَمثِنَي )َة اَّللَِّ ِإنَّا ِإًذا لَ اْرتَ ْبُتْم اَل َنْشرَتِي بِِه مَثًَنا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرىَب َواَل َنْكُتُم َشَهادَ 

 (928إعراب مفردات اآلية )

 ، )شهادة( مبتدأ مرفوع )بني( « 929»)يأيها الذين آمنوا( 

، و )كم( ضمري مضاف إليه ... وخرب املبتدأ حمذوف تقديره: يف ما فرض عليكم « 921»مضاف إليه جمرور 
، )إذا( ظرف للزمن املستقبل جمرد عن الشرط يف حمل  نصب متعلق بشهادة )حضر( فعل « 920»وهو مقد م 

ماض )أحد( مفعول به مقد م منصوب و )كم( ضمري مضاف إليه )املوت( فاعل مرفوع على حذف مضاف 
أي أسباب املوت )حني( ظرف منصوب متعلق ب )حضر( ، )الوص ية( مضاف إليه جمرور )اثنان( فاعل 

 الرفع األلف )عدل( مضافشهادة مرفوع وعالمة الرفع األلف )ذوا( نعت ل )اثنان( مرفوع وعالمة املصدر 
، )أو( حرف « 922»إليه جمرور )من( حرف جر و )كم( ضمري يف حمل  جر متعلق مبحذوف نعت ل )اثنان( 

( ، )آخرانعطف )آخران( معطوف على )اثنان( مرفوع وعالمة الرفع األلف )من غري( جار وجمرور نعت ل 
و )كم( ضمري مضاف إليه )إن( حرف شرط جازم )أنتم( ضمري منفصل يف حمل  رفع فاعل لفعل حمذوف 

السكون.. )ومت( ضمري فاعل )يف األرض( جار ، )ضربتم( فعل ماض مبين على « 922»يفسره املذكور بعده 
تاء للتأنيث و اض ... والوجمرور متعلق ب )ضربتم( بتضمينه معىن سافرمت )الفاء( عاطفة )أصابت( فعل م

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف :  انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود-928

هذه اآلية واللتان بعدها من أشكل القرآن حكما وإعرابا وتفسريا، وال يزال العلماء »وقال صاحب اجلدول (0/22دمشق)
يف كلماهتا وقراءاهتا ومعرفة ق مفرداهتا وتصر يستشكلوهنا ويكف ون عنها ... قلت وأنا أستعني هللا تعاىل يف توجيه إعراهبا واشتقا

 كالم اجلمل يف حاشيته على اجلاللني خمتصرا.  -أه « تأليفها....
 ( من هذه السورة.80مر  إعراهبا يف اآلية ) - 929
، رأضيفت الشهادة إىل )بني( ِتاوزا وسعة، إذ خرج )بني( عن الظرفية اىل املفعولية وذلك كناية عن التنازع والتشاج - 921

 ألن الشهادة حيتاج إليها حني التنازع.
 جيوز أن يكون )اثنان( هو اخلرب على حذف مضاف أي: شهادة اثنني. - 920
 أو حبال من )اثنان( ألن النكرة وصفت من قبل.- 922
 بعض املعربني جيعلونه توكيدا لفاعل الفعل ... وليس بضروري ألن الفاعل املت صل يصبح منفصال إن حذف الفعل.- 922



)كم( ضمري مفعول به )مصيبة( فاعل مرفوع )املوت( مضاف إليه جمرور )حتبسون( مضارع مرفوع وعالمة 
 الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل و )مها( ضمري مفعول به، أي آخران، )من بعد( جار وجمرور متعلق

نون فة )يقسمان( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت الب )حتبسون( ، )الص الة( مضاف إليه جمرور )الفاء( عاط
... واأللف ضمري فاعل )باهلل( جار وجمرور متعلق ب )يقسمان( ، )إن( مثل األول )ارتبتم( فعل ماض مبين 
على السكون يف حمل  جزم فعل الشرط ... )ومت( ضمري فاعل )ال( نافية )نشرتي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع 

على الياء، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )الباء( حرف جر و )اهلاء( ضمري يف حمل جر الضمة املقد رة 
متعلق ب )نشرتي( بتضمينه معىن نستبدل )مثنا( مفعول به منصوب )الواو( حالي ة )لو( حرف شرط غري جازم 

فهوم من سياق امل)كان( فعل ماض ناقص، وامسه ضمري مسترت تقديره هو يعود على املشهود له أو املقسم له 
اآلية )ذا( خرب كان منصوب وعالمة النصب األلف )قرىب( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الكسرة املقدرة 
على األلف )الواو( عاطفة )ال( نافية )نكتم( مثل نشرتي )شهادة( مفعول به منصوب )هللا( لفظ اجلاللة 

حمل  نصب اسم إن  )إذا( حرف جواب ال عمل  مضاف إليه جمرور )إن ( حرف مشبه بالفعل و )نا( ضمري يف
 له )الالم( هي املزحلقة تفيد التوكيد )من اآلمثني( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب إن  وعالمة اجلر الياء.

 روائع البيان والتفسري

يف   -هللامحه ر –سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 ما خمتصره: –كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

 قوله تعاىل:

 ِمْنُكْم أَْو آَخرَاِن ِمْن ل  }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن َذَوا َعدْ 
ُ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي{ من آية َغرْيُِكْم{ اآلية إىل   .018-019قوله }َواَّللَّ



قال خرج رجل من بين سهم مع متيم  -رضي هللا عنهما-( عن ابن عباس 229/ص 9البخاري )ج 
( 929( فمات السهمي بأرض ليس هبا مسلم فلما قدما برتكته فقدوا جاما)921( وعدي بن بداء)922الداري)

أحلفهما رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ُث وجدوا اجلام مبكة فقالوا: من فضة خموصا من ذهب ف
 ابتعناه من متيم وعدي فقام رجالن من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادهتما وأن اجلام لصاحبهم.

 (920اه ) ْوُت{.َذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلمَ قال: وفيهم نزلت هذه اآلية }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم إِ   

                                                           
وهو متيم بن أوس بن خارجة بن سود  بن جذُية  ابن دراع  بن عدى  بن الدار بن هاين بن حبيب بن منازه ابن خلم  - 922

 بن عدي، ينسب إىل الدار، وهو بطن من خلم، يكىن أبا رقية بابنة له تسمى رقية َل يولد له غريها.
كان نصرانًيا، وكان إسالمه يف سنة تسع من اهلجرة، وكان يسكن املدينة، ُث انتقل منها إىل الشام بعد قتل عثمان رضى هللا 

 عنه. 
روى الشعيب عن فاطمة بنت قيس أهنا مسعت النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يذكر الدجال يف خطبته، وقال فيها: حدثين متيم 

نقاًل عن االستيعاب يف معرفة األصحاب لعبد الرب خمتصرًا و بتصرف  -رب اجلساسة وقصة الدجال..الداري، وذكر خ
 (0/092يسري)

عدي بن بد اء  : بتشديد الدال قبلها موحدة مفتوحة. له ذكر يف قصة متيم الد اري  يف نزول قوله تعاىل:} يا أَي َُّها الَِّذيَن  - 921
 [ .019َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت{ ]املائدة:  آَمُنوا َشهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإذا

 وأما عدي  فقال ابن حبان: له صحبة. وأخرجه ابن مندة، فأنكر عليه ذلك أبو نعيم، وقال: ال يعرف له إسالم.
قال ابن عطي ة: ال يصح لعدي عندي صحبة. وقد وضعه بعضهم يف الصحابة، وال وجه لذكره عندي فيهم. وقو ى ذلك ابن 

 بأن السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ عليه وسل م أن يستحلفوا عدي ا مبا يعظم على أهل دينه. األثري
قلت: وإمنا أخرجته يف هذا القسم، لقول ابن حبان، فقد جيوز أن يكون أطلع على أنه أسلم بعد ذلك، ُث وجدت يف تفسري 

 « .َّللَّ عنكوحيك يا متيم، أسلم يتجاوز ا»نيب  صلى اَّللَّ عليه وسل م لتميم: مقاتل بعد أن ساق القصة بطوهلا: فقال ال
نقاًل عن اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين خمتصراً  -فأسلم وحسن إسالمه. ومات عدي بن بد اء نصرانيا.

(2/280) 
 اجلام: اإلناء. - 929
-)ص يف الصحيح املسند من أسباب النزول -رمحه هللا–هادى الوادعىقال احملدث العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن  - 920
( احلديث ليس فيه تصريح البخاري بأن شيخه حدثه أعين لفظة حدثنا ومسعت لكن قال احلافظ يف الفتح قد أخرجه 92

قال يل يف األحاديث اليت و املصنف يف التاريخ فقال: حدثنا علي بن املديين وهذا ِما يقوي ما قررته غري مرة من أنه يعرب بقوله 
مسعها لكن حيث يكون يف إسناده عنده نظر أو حيث تكون موقوفة، وأما من زعم أنه يعرب هبا يف األحاديث اليت أخذها يف 

 املذاكرة أو املناولة فليس عليه دليل.



 

ل  ِمْنُكْم أَْو َآَخرَاِن ِمْن }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن َذَوا َعدْ 
 َغرْيُِكْم{ 

 أي: ليشهد اثنان، لفضه خرب ومعناه أمر. يف تفسريها ما نصه:-رمحه هللا -قال البغوي-

وقيل: معناه: أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند املوت اثنان، واختلفوا يف هذين االثننُي فقال قوم: مها 
 الشاهدان اللذان يشهدان على وصية املوصي.

يُ ْقِسَماِن { وال ا ِمْن بَ ْعِد الصَّالِة ف َ وقال آخرون: مها الوصيان، ألن اآلية نزلت فيهما وألنه قال: } حَتِْبُسونَ ُهمَ 
يلزم الشاهد ُيني، وجعل الوصي اثنني تأكيدا، فعلى هذا تكون الشهادة مبعىن احلضور، كقولك: شهدت 

( يريد احلضور } 2-وصية فالن، مبعىن حضرت، قال هللا تعاىل:}وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني{)النور 
وعقل } ِمْنُكْم { أي: من أهل دينكم يا معشر املؤمنني } َأْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم {  َذَوا َعْدل  { أي: أمانة

أي: من غري دينكم وملتكم يف قول أكثر املفسرين، قاله ابن عباس وأبو موسى األشعري، وهو قول سعيد بن 
 املسيب وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبري وجماهد وعبيدة.

اآلية فقال النخعي ومجاعة: هي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة يف ُث اختلف هؤالء يف حكم 
 االبتداء ُث نسخت.

 (928) وذهب قوم إىل أهنا ثابتة، وقالوا: إذا َل جند مسلمني فنشهد كافرين.اه 

                                                           

 0ر جوابن جري 220ص 2وقال هذا حديث حسن غريب وأخرجه أبو داود ج 010ص 2احلديث أخرجه الرتمذي ج 
 .091ص 01والبيهقي ج 001ص
 (  000/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معاَل التنزيل للبغوي -928



:اشتملت هذه اآلية الكرُية على حكم عزيز، قيل: إنه منسوخ رواه الَعْويف من -رمحه هللا-وأضاف ابن كثري-
وهم األكثرون، فيما -(، عن إبراهيم: إهنا منسوخة. وقال آخرون 929ابن عباس. وقال  محاد بن أيب سليمان)

 (921): بل هو حمكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان.اه -قاله ابن جرير

ِذيَن }يَاأَي َُّها الَّ  قوله: اإلشكال يف النسخ من عدمه فقال ما خمتصره: -رمحه هللا-قلت: ورفع ابن العثيمني-
آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم{ هذه اآلية هلا قصة: سافر رجالن كافران مع رجل مسلم ُث حضرته الوفاة وليس معهم 
مسلم، فأشهدمها على وصيته، فهل تقبل شهادة هذين الرجلني أو ال تقبل؟ ... اجلواب: احلكم يعرف من 

 فإذا َل يوجد مسلم اضطررنا إىل قبول شهادة الكافر.هذه اآلية، واملسألة مسألة ضرورة؛ ألنه ال يوجد مسلم، 

رمحه هللا :قوله: }َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت{ يعين إذا مرضتم مرض املوت، وليس  -ُث أضاف
 املراد حضور األجل بالفعل؛ ألنه إذا حضر األجل بالفعل فقد ال يعترب قول اإلنسان.اه 

 تعليقاً عما قاله ابن كثري أنفاً ما خمتصره: -رمحه هللا–قلت:ُث قال 

رواه العويف عن ابن عباس، (: »920)-رمحه هللا-يعين: قليل اجلنس. ُث قال « عزيز»قول ابن كثري رمحه هللا:  
وقال محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم: إهنا منسوخة، وقال آخرون وهم األكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو 

يعين: شهادة الكفار بل هي حمكمة، أي: اآلية، وهذا هو الصواب «. ... ، ومن ادعى النسخ فعليه البيانحمكم
وقد تقدم أنه ال نسخ يف سورة املائدة، بل كلها حمكمة؛ ألهنا آخر ما نزل، على أن بعض العلماء قال: إهنا 

                                                           
 العالمة، اإلمام، فقيه العراق، أبو إمساعيل بن مسلم الكويف، موىل األشعريني، أصله من أصبهان. - 929

كان أصحابه وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم باملناظرة، والرأي، و روى عن: أنس بن مالك، وتفقه: بإبراهيم النخعي، وهو أنبل 
 أحد العلماء األذكياء، والكرام األسخياء، له ثروة، وحشمة، وِتمل.

وأكرب شيخ له: أنس بن مالك، فهو يف عداد صغار التابعني. وقال ابن عدي: يقع يف رواية محاد بن أيب سليمان أفراد وغرائب، 
  احلديث.وهو ال بأس به متماسك يف

مات محاد: سنة عشرين ومائة وقيل: سنة تسع عشرة ومائة. وقال أبو نعيم الكويف: مات محاد سنة عشرين ومائة قلت: مات  
 (1/120نقالً عن سري أعالم النبالء للذهيب خمتصراً وبتصرف  )-كهال رمحه هللا.

 ( 2/201) الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع-تفسري القرآن العظيم البن كثري -921
 وانظر تفسري ابن كثري انفاً  -رمحهما هللا -الكالم هنا البن العثيمني يف بيانه لقول ابن كثري - 920



 ل.اه نة أنه منسوخ فعليه الدليمنسوخة ولكنه غري صحيح، وأي إنسان يدعي يف أي نص من القرآن أو الس
(922) 

اِن بِاَّللَِّ ِإِن اْرتَ ْبُتْم مَ } ِإْن أَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم يف اأْلَْرِض َفَأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت حَتِْبُسونَ ُهَما ِمْن بَ ْعِد الصَّاَلِة فَ يُ ْقسِ 
 َنْكُتُم َشَهاَدَة اَّللَِّ ِإنَّا ِإًذا َلِمَن اآْلَمثِنَي {اَل َنْشرَتِي ِبِه مَثًَنا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرىَب َواَل 

ابَ ْتُكْم يف بياهنا ما نصه:} ِإْن أَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم يف األْرِض { أي: سافرمت فيها } فََأصَ  -رمحه هللا -قال السعدي-
ؤكد عليهما، احلال مقبول، ويُمِصيَبُة اْلَمْوِت { أي: فأشهدومها، وَل يأمر بشهادهتما إال ألن قوهلما يف تلك 

 بأن حيبسا } ِمْن بَ ْعِد الصَّالِة { اليت يعظموهنا.

} فَ يُ ْقِسَماِن بِاَّللَِّ { أهنما صدقا، وما غريا وال بدال هذا } ِإِن اْرتَ ْبُتْم { يف شهادهتما، فإن صدقتمومها، فال 
 حاجة إىل القسم بذلك.

ا ا } مَثًَنا { بأن نكذب فيها، ألجل عرض من الدنيا. } َوَلْو َكاَن ذَ ويقوالن: } ال َنْشرَتِي بِِه { أي: بأُيانن
قُ ْرىَب { فال نراعيه ألجل قربه منا } َوال َنْكُتُم َشَهاَدَة اَّللَِّ { بل نؤديها على ما مسعناها } ِإنَّا ِإًذا { أي: إن  

 (922) كتمناها } َلِمَن اآلمثِنَي { .اه 

: ذكر يف -ه هللارمح -تعاىل: }وال نكتم شهادة هللا إنا إذا ملن اآلمثني{ فقالوذكر الشنقيطي فائدة من قوله -
هذه اآلية الكرُية أن كامت الشهادة آُث، وبني يف موضع آخر أن هذا اإلُث من اآلثام القلبية، وهو قوله: }ومن 

؛ ألنه إذا صلح  [ ، ومعلوم أن منشأ اآلثام والطاعات مجيعا من القلب282 \ 2يكتمها فإنه آُث قلبه{ ]
 (922)صلح اجلسد كله، وإذا فسد اجلسد كله.اه 

أْلَْولََياِن فَ يُ ْقِسَماِن بِاَّللَِّ ا}فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَن َُّهَما اْسَتَحقَّا ِإمْثًا َفَآَخرَاِن يَ ُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم  
 ({010نَي )َلَشَهاَدتُ َنا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدهِتَِما َوَما اْعَتَديْ َنا ِإنَّا ِإًذا َلِمَن الظَّاِلمِ 

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -922
 (  229/ 0 سة الرسالة)الناشر : مؤس -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -922
 0لبنان) –أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - 922

/290  ) 



 (921إعراب مفردات اآلية )

)الفاء( عاطفة )إن( مثل األول )عثر( فعل ماض مبين للمجهول مبين يف حمل  جزم فعل الشرط )على( حرف 
جر )أن ( حرف مشبه بالفعل و )مها( ضمري يف حمل  نصب اسم أن  )استحق ا( فعل ماض وفاعله )إمثا( مفعول 

 به منصوب.

 استحقا( يف حمل  جر حبرف اجلار واجملرور نائب فاعل يف حمل  رفع.واملصدر املؤول )أهنما 

، )يقومان( مثل يقسمان « 929»)الفاء( رابطة جلواب الشرط )آخران( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره الشاهدان 
)مقام( مفعول مطلق منصوب و )مها( ضمري مضاف إليه )من( حرف جر )الذين( اسم موصول مبين يف حمل  

ضمري يف حمل  ، )استحق( فعل ماض )على( حرف جر و )هم( « 920»ال من فاعل يقومان جر متعلق حب
، )الفاء( « 928»جر متعلق ب )استحق( بتضمينه معىن استوجب )األوليان( فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف 

 عاطفة )يقسمان( مثل األول )باهلل( جار

وجمرور متعلق ب )يقسمان( ، )الالم( الم القسم )شهادة( مبتدأ مرفوع و )نا( ضمري مضاف إليه )أحق ( خرب 
مرفوع )من شهادة( جار وجمرور متعلق ب )أحق( ، و )مها( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ما( نافية 

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -921

 (0/20دمشق)
جيوز أن يكون لفظ )آخران( مبتدأ خربه )من الذين استحق  ... ( وجاز االبتداء به لتخصصه بالوصف ... وجيوز أن  - 929

 يكون اخلرب مجلة يقومان، وجاز االبتداء به إلفادته العموم.
 جيوز أن يتعلق اجلار مبحذوف نعت ل )آخران( .- 920
 مخسة أوجه: األول: فاعل استحق. الثاين:أجاز العكربي يف إعراب األوليان  - 928

مبتدأ خربه آخران على أحد أوجه إعراب آخران ... واجلملة االمسي ة على هذا الوجه هي جواب الشرط. الثالث: خرب ملبتدأ 
ضمري لحمذوف تقديره مها، واجلملة االمسية على هذا الوجه خرب للمبتدأ )آخران( الذي وصف جبملة يقومان. الرابع: بدل من ا

 يف )يقومان( . اخلامس:
 صفة ل )آخران( الذي وصف جبملة يقومان.

ل يف احلاالت األربع األخرية فإن فاع -وهذا حمكي  عن األخفش -و )األوليان( َل يقصد هبما اثنني بأعياهنما ... قال
 )استحق ( مقد ر هو الوصي ة املفهومة من اآلية السابقة.

 شام يف املغين.هذا والوجه اخلامس اعتمده ابن ه



مثني الظاملني( مثل إن ا ... ملن اآل)اعتدينا( فعل ماض مبين على السكون ... )ونا( ضمري فاعل )إنا إذا ملن 
«929. » 

 روائع البيان والتفسري

أْلَْولََياِن فَ يُ ْقِسَماِن بِاَّللَِّ ا}فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَن َُّهَما اْسَتَحقَّا ِإمْثًا َفَآَخرَاِن يَ ُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم 
 َهاَدهِتَِما َوَما اْعَتَديْ َنا ِإنَّا ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمنَي {َلَشَهاَدتُ َنا َأَحقُّ ِمْن شَ 

 و ظهر. ما خمتصره: يعين تعاىل ذكره بقوله:}فإن ُعِثر{، فإن اطُّلع منهما أ -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

ا صدمته ذوأصل"العثر"، الوقوع على الشيء والسقوط عليه، ومن ذلك قوهلم:"عثرت إصبع فالن بكذا"، إ
 وأصابته ووقعت عليه

يعين بقوله:"عثرت"، أصاب منِسُم ُخفِ ها حجًرا أو غريَه ُث يستعمل ذلك يف كل واقع على شيء كان عنه 
 خفيًّا. 

 :-رمحه هللا -ُث أضاف

 يفوأما قوله:}على أهنما استحقا إمثًا{ ، فإنه يقول تعاىل ذكره: فإن اطلع من الوصيني اللذين ذكر هللا أمرمها 
هذه اآلية  بعد حلفهما باهلل: ال نشرتي بأُياننا مثًنا ولو كان ذا قرىب، وال نكتم شهادة هللا }على أهنما استحقا 
إمثًا{، يقول: على أهنما استوجبا بأُياهنما اليت حلفا هبا إمثًا، وذلك أن يطلع على أهنما كانا كاذبني يف أُياهنما 

لنا وال غريَّ   نا. فإن وجدا قد خانا من مال امليت شيًئا، أو غريا وصيته، أو بد ال فأمثا بذلكباهلل ما ُخن ا وال بدَّ
من حلفهما برهبما }فآخران يقومان مقامهما{ ، يقول، يقوم حينئذ مقامهما من ورثة امليت، األوليان املوَصى 

 إليهما.

لظاملني{ ، يقول: طلني فيها كاذبني }ملن ا}إنا إًذا ملن الظاملني{ يقول:"إن ا إن كنا اعتدينا يف أُياننا، فحلفنا مب
 (911اه )َلِمْن ِعَداِد َمْن يأخذ ما ليس له أخذه،  ويقتطع بأُيانه الفاجرة أموال الناس.

                                                           
 يف اآلية السابقة. - 929
 009/ 00الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -911

/02918  ) 



  عدة فوائد اجلليلة من اآلية منها: -رمحه هللا -وذكر ابن العثيمني-

له: }فَِإْن ُعِثَر َعَلى ق فيها، لقو جواز تنقيب من عليه احلق عن القضية والتدقيق فيها حىت يعثر على احل -0
 أَن َُّهَما{ والعثار ال يكون إال بعد التحري. 

أن الشاهدين إذا غريا يف الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آمثان لقوله: }فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَن َُّهَما اْسَتَحقَّا -2
 ِإمْثًا{ وذلك بكون الشهادة غري صحيحة؛ ألن هذا إُث. .

أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان اثنان ِمن استحق عليهم، والقضية كما سبق كانت يف  -2
وصية فيقوم اثنان ِمن استحق عليهم، ويكون االثنان مها األوليان، يعين األحقان بإرث امليت، والكالم يف 

 اآليتني عن الوصية. 

 : }اأَلْولََياِن{ وقد جاء احلديث مقرراً ذلك عن ابن عباساإلشارة إىل أن اإلرث يكون لألوىل فاألوىل لقوله-2
وىل رجل أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فأل»رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: 

 (912) (.اه 910«)ذكر

ُ اَل يَ ْهِدي دَّ أَُْيَاٌن بَ ْعَد أَُْيَاهنِِ } َذِلَك أَْدََن َأْن يَْأتُوا بِالشََّهاَدِة َعَلى َوْجِهَها َأْو خَيَاُفوا َأْن تُ رَ  َ َوامْسَُعوا َواَّللَّ ْم َوات َُّقوا اَّللَّ
 ({018اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي )

 (912إعراب مفردات اآلية )

)ذلك( اسم إشارة مبين يف حمل  رفع مبتدأ، واإلشارة إىل شرعي ة احلكم السابق، و )الالم( للبعد و )الكاف( 
للخطاب )أدَن( خرب مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقد رة )أن( حرف مصدري )يأتوا( مضارع منصوب وعالمة 

لق توا( ، )على وجه( جار وجمرور متعالنون والواو فاعل )بالش هادة( جار وجمرور متعلق ب )يأالنصب حذف 
 حبال من الشهادة و )ها( ضمري مضاف إليه.

                                                           
بَاب  -(2128 بَاب ِمريَاِث اْلَوَلِد ِمْن أَبِيِه َوأُمِ ِه،ومسلم )برقم/ -(9221 أخرجاه يف الصحيحني البخاري )برقم/ - 910

 َأحلُِْقوا اْلَفرَاِئَض بَِأْهِلَها َفَما بَِقَي َفأِلَْوىَل َرُجل  ذََكر  
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -912
 –ُيان ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإل0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -912

 (0/29دمشق)



 واملصدر املؤو ل )أن يأتوا ... ( يف حمل  جر حبرف جر حمذوف تقديره إىل أن يأتوا متعلق بأدَن.

 )أو( حرف عطف للتخيري أو مبعىن الواو )خيافوا( مثل يأتوا ومعطوف عليه )أن( مثل األول )ترد( مضارع
، )أُيان( « 912»منصوب مبين للمجهول )أُيان( نائب فاعل مرفوع )بعد( ظرف منصوب متعلق ب )ترد ( 

 )هم( ضمري مضاف إليه.مضاف إليه جمرور و 

 واملصدر املؤول )أن ترد( يف حمل  نصب مفعول به عامله خيافوا.

)الواو( استئنافية )ات قوا( فعل أمر مبين على حذف النون ... والواو فاعل )هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب 
)الواو( عاطفة )امسعوا( مثل ات قوا. )الواو( استئنافية )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )ال( نافية )يهدي( مضارع 

ول به منصوب مفعوالفاعل ضمري مسترت تقديره هو )القوم( مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على الياء، 
 )الفاسقني( نعت للقوم منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري

ُ اَل يَ ْهِدي ُقوا } َذِلَك أَْدََن َأْن يَْأتُوا بِالشََّهاَدِة َعَلى َوْجِهَها َأْو خَيَاُفوا َأْن تُ َردَّ أَُْيَاٌن بَ ْعَد أَُْيَاهِنِْم َوات َّ  َ َوامْسَُعوا َواَّللَّ اَّللَّ
 اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي {

ى َوْجِهَها { أي: وقوله: } َذِلَك أَْدََن َأْن يَْأتُوا بِالشََّهاَدِة َعلَ  يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن كثري-
 إقامتهما اسرتيب هبما، أقرب إىل شرعية هذا احلكم على هذا الوجه املرضي من حتليف الشاهدين الذميني وقد

 الشهادة على الوجه املرضي.

 وقوله: } أَْو خَيَاُفوا َأْن تُ َردَّ أَُْيَاٌن بَ ْعَد أَُْيَاهِنِْم { أي: يكون احلامل هلم على اإلتيان بالشهادة  على وجهها، هو
ى الورثة، ردت اليمني عل تعظيم احللف باهلل ومراعاة جانبه وإجالله، واخلوف من الفضيحة بني الناس إذا

 فيحلفون ويستحقون ما يدعون، وهلذا قال: } َأْو خَيَاُفوا َأْن تُ َردَّ أَُْيَاٌن بَ ْعَد أَُْيَاهِنِْم { 

 {ُث قال: } َوات َُّقوا اَّللََّ { أي: يف مجيع أموركم } َوامْسَُعوا { أي: وأطيعوا } َواَّللَُّ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي 
 (911)يعين: اخلارجني عن طاعته ومتابعة شريعته.اه 

                                                           
 أو متعلق مبحذوف نعت ألُيان.- 912
 ( 2/220الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -911



ُ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي  {- َ َوامْسَُعوا َواَّللَّ رمحه -فقالوزاد أبو جعفر الطربي يف بيان قوله تعايل: } َوات َُّقوا اَّللَّ
 :-هللا

بوا هبا مال من حَيْرم هبا كاذبًة، وأن تُْذهيقول تعاىل ذكره: وخافوا هللا، أيها الناس، وراقبوه يف أُيانكم أن حتلفوا 
نكم "وامسعوا"، يقول: امسعوا ما يقال لكم وما توعظون به، فاعملوا به، وانتهوا  عليكم ماله، وأن ختونوا من امتَّ
إليه "وهللا ال يهدي القوم الفاسقني"، يقول: وهللا ال يوفِ ق من َفَسق عن أمر رب ه، فخالفه وأطاع الشيطاَن 

 ربَّه. وعصى

 (919)وكان ابن زيد يقول:"الفاسق"، يف هذا املوضع، هو الكاذب.اه 

ُم اْلُغُيوِب ) ُ الرُُّسَل فَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم قَاُلوا اَل ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَّ  ({019}يَ ْوَم جَيَْمُع اَّللَّ

 (910إعراب مفردات اآلية )

، )جيمع( مضارع مرفوع )هللا( فاعل مرفوع )الرسل( « 918»)قالوا( )يوم( ظرف زمان منصوب متعلق ب 
مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )يقول( مثل جيمع والفاعل هو )ما( اسم استفهام مبين يف حمل رفع مبتدأ 

 ...، )أجئتم( فعل ماض مبين للمجهول مبين على السكون « 919»)ذا( اسم موصول مبين يف حمل  رفع خرب 
ة للجنس والواو فاعل )ال( نافي ...يف حمل  رفع نائب فاعل )قالوا( فعل ماض مبين على الضم )ومت( ضمري 

)علم( اسم ال مبين على الفتح يف حمل  نصب )الالم( حرف جر و )نا( ضمري يف حمل جر متعلق مبحذوف 

                                                           
  219/ 00الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -919

/02982  ) 
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : انظر اجلدول يف -910

 (0/12دمشق)
أو هو مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر.. أما تعليقه بفعل )يهدي( يف اآلية السابقة فليس بشيء لتباين الفكرتني  - 918

 يف اآليتني، وألن الكالم يف اآلية الثانية مستأنف.
( ومجلة مجيوز أن يكون )ماذا( كلمة واحدة اسم استفهام يف حمل  جر بباء حمذوفة، واجلار واجملرور متعلق ب )أجبت - 919

 أجبتم مقول القول.



أكيد تخرب ال )إن ( حرف مشب ه بالفعل و )الكاف( ضمري يف حمل نصب اسم إن  )أنت( ضمري فصل لل
 ، )عالم( خرب إن  مرفوع )الغيوب( مضاف إليه جمرور.« 991»

 روائع البيان والتفسري

ُم اْلُغُيوِب { ُ الرُُّسَل فَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم قَاُلوا اَل ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَّ  }يَ ْوَم جَيَْمُع اَّللَّ

ام، وأن خيرب تعاىل عن يوم القيامة وما فيه من األهوال العظيف بياهنا إمجاالً ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-
 هللا جيمع به مجيع الرسل فيسأهلم: } َماَذا أُِجْبُتْم { أي: ماذا أجابتكم به أِمكم.

مور ألف  } قَاُلوا ال ِعْلَم لََنا { وإمنا العلم لك يا ربنا، فأنت أعلم منا. } ِإنََّك أَْنَت َعالُم اْلُغُيوِب { أي: تعلم ا
 (990اه  )الغائبة واحلاضرة.

 -رمحه هللا-{ فقال  ِعْلَم لََنافَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم قَاُلوا اَل  وزاد ابن العثيمني بياناً شافياً لبيان تفسري قوله تعايل }-
تعاىل يف املرسل  هقوله: }فَ يَ ُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم{ يعين: ماذا أجابكم الذين أرسلناكم إليهم؟ وهذا كقول ما خمتصره:

[، وعلى هذا فيكون هللا عز  وجل يسأل 91إليهم: }َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِلنَي { ]القصص: 
 { ]األعراف: نيَ الرسل، ويسأل املرسل إليهم، قال هللا تعاىل: }فَ َلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسلِ 

[، سؤال الذين أرسل إليهم أن يقال هلم: ماذا أجبتم املرسلني؟ وسؤال املرسلني أن يقال: ماذا ُأجبتم؟ وهل 9
هذا السؤال لالستعالم؟ ... اجلواب: ال؛ ألن هللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء، هل هو 

[؟ 9   8 { ]التكوير: }َوِإَذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسِئَلْت *بَِأيِ  َذْنب  قُِتَلتْ للتوبيخ أي: توبيخ املرسل إليهم، كقوله تعاىل: 
... املوؤودة ليس هلا ذنب وتسأل بأي ذنب قتلت، توبيخاً لقاتليها، فيكون قوله: }َماَذا أُِجْبُتْم{ املقصود به: 

ا{ ال شك وقوهلم: }اَل ِعْلَم لَنَ توبيخ املرسل إليهم، وهذا ال شك أنه هو الصواب، أما االستعالم فغري وارد، 
ن عند النافية للجنس، فكيف ال يكو « ال»أن اإلنسان يشكل عليه هذا النفي، وهو نفي مطلق عام؛ ألنه ب  

املرسلني علم؟ ... اجلواب على هذا من وجوه: ... الوجه األول: إما أن يقال: ال علم لنا مبا حدث بعدنا،  

                                                           
 جيوز أن يكون ضمريا منفصال مبتدأ خربه عالم واجلملة خرب إن  أو ضمري مستعار حملل النصب توكيد للكاف. - 991
 (  0/228الناشر: مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -990



أصحايب، فيقال: »ول: فيقم يف الواردين على احلوض حني يردون فيذادون عنه،كقول النيب صل ى هللا عليه وسل  
 فيكون معىن قوله: }الَ ِعْلَم لََنا{، أي: فيما حدث بعدنا، وهذا حق. (992)«إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدك

الوجه الثاين: }الَ ِعْلَم لََنا{ مبا يف بواطن الذين أجابوا؛ ألن من الذين أجابوا الرسل من كانوا منافقني ال تعلم 
الرسل ما يف قلوهبم، وهذا أيضاً وجه قوي، فإن الرسل عليهم الصالة والسالم ال يعلمون ما يف قلوب الذين 

ن َُّهْم يف حلَِْن اْلَقْوِل{ ُء أَلَريْ َناَكُهْم فَ َلَعَرفْ تَ ُهْم ِبِسيَماُهْم َولَتَ ْعرِف َ يظهرون اتباعهم، قال هللا عز  وجل: }َوَلْو َنَشا
 [، واملعرفة يف حلن القول مبنية على قرينة ليس على شيء حمسوس مقطوع به. 21]حممد: 

ان له ب، وهذا وإن كوالوجه الثالث: }اَل ِعْلَم لََنا{ إال ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا؛ ألنك عالم الغيو 
وجه لكنه ليس بذاك القوي، فأحسن ما يقال: أنه ال علم لنا مبا حدث بعدنا، أو ال علم لنا مبا يف بواطن 

 األمور. 

هناك وجه رابع: أهنم قالوا: ال علم لنا تأدباً مع هللا عز  وجل، كما يقول التلميذ ألستاذه: ليس عندي علم؛ 
وكأن ابن جرير رمحه هللا ُييل إىل هذا القول، أي: إىل أن املعىن: أهنم يقولون:  تأدباً معه، وإن كان عنده علم،

 .ال علم لنا؛ تأدباً مع هللا عز  وجل؛ ألهنم يعلمون أن هللا َل يسأهلم استعالماً؛ ألنه عاَل

 عدة فوائد جليلة من اآلية منها : –رمحه هللا –وذكر 

يسأهلم  ن هللا سبحانه وتعاىل يعتين هبم هذا االعتناء حىت إنهفضيلة الرسل عليهم الصالة والسالم حيث إ-0
 يوم القيامة يف هذا املشهد العظيم: ماذا أجيبوا؟ تكرُياً هلم وإظهاراً إلبالغهم الرسالة.

ول هلل قد امتأل به ، وإثبات الق«فيقول»إثبات القول هلل عز  وجل، وأن هللا سبحانه وتعاىل يقول. لقوله:  -2 
 امتألت به السنة، وصار إثبات القول هلل من األمور القطعية اليقينية. القرآن و 

روف، ؟ وهذه ح«ماذا أجبتم»أنه يقول عز  وجل حبرف وصوت، وجه الداللة: أن مقول القول هو قوله:  -2
 ووجه الداللة على الصوت: أنه خياطب الرسل، فال بد أن يكون اخلطاب مسموعاً هلم، وإال َل يكن له فائدة،

                                                           
َدنَّ َعَليَّ نَاٌس ِمْن َعْن أََنس  َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلريَِ  خمتلفة منها ما لفظه" أخرجه البخاري بروايات - 992

بَاب يِف  -(9199 ")برقم/ َأْصَحايب احلَْْوَض َحىتَّ َعَرفْ تُ ُهْم اْختُِلُجوا ُدوين َفأَُقوُل َأْصَحايب فَ يَ ُقوُل اَل َتْدرِي َما َأْحَدثُوا بَ ْعَدكَ 
َناَك اْلَكْوثَ َر {  احلَْْوِض َوقَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل} إِنَّا أَْعطَي ْ



وهذا الذي قررناه يف إثبات القول هلل عز  وجل، وأنه حبرف وصوت هو الذي أمجع عليه أهل السنة أئمتهم 
ومقلدوهم، ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع ضال، من قال: إن هللا ال يوصف بالقول وإن الذي يضاف إليه 

ل األقوال، ه، فهذا القول من أبطمن األقوال عبارة عن أصوات خملوقة، خلقها هللا عز  وجل لتعرب عما يف نفس
وقد أبطله شيخ اإلسالم رمحه هللا يف رسالة تسمى التسعينية من تسعني وجهًا وهو جدير باإلبطال؛ ألنه 
متناقض وفاسد، واملشكل أن هذا عليه كثري من الناس اليوم؛ ألنه مذهب األشعرية السائد بني كثري من األمة 

 (992اه  )أن يصدقه من كان على الفطرة السليمة. اإلسالمية، مع أنه باطل وال ُيكن

 ُتَكلِ ُم النَّاَس يف سِ } ِإْذ قَاَل اَّللَُّ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقدُ  
يَل َوِإْذ خَتُْلُق ِمَن الطِ نِي َكهَ اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب  ُفُخ ِفيَها َواحلِْْكَمَة َوالت َّْورَاَة َواإْلِجنِْ ْيَئِة الطَّرْيِ بِِإْذين فَ تَ ن ْ

رًا بِِإْذين َوتُ رْبُِئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَبْ َرَص بِِإْذين َوِإْذ خُتْرُِج اْلَمْوَتى بِِإْذين َوِإْذ َكَففْ  ِإْسرَائِيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَ ُهْم   َبيِن تُ فَ َتُكوُن طَي ْ
ُهْم ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي )  ( {001بِاْلبَ يِ َناِت فَ َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ

 (992إعراب مفردات اآلية )

، )قال( فعل « 991»)إذ( اسم ظريف مبين على السكون يف حمل  نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر 
ظ اجلاللة فاعل مرفوع )يا( أداة نداء )عيسى( منادى مفرد علم مبين على الضم يف حمل  نصب ماض )هللا( لف

)ابن( نعت لعيسى تبعه يف احملل ألنه مضاف منصوب )مرمي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الفتحة )اذكر( 
إليه )على(  اففعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )نعمة( مفعول به منصوب و )الياء( ضمري مض

عاطفة )على والدة( جار ، )الواو( « 999»حرف جر و )الكاف( ضمري يف حمل  جر متعلق حبال من نعميت 
وجمرور متعلق مبا تعل ق به عليك، و )الكاف( ضمري مضاف إليه )إذ( ظرف ملا مضى من الزمن مبين يف حمل  

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -992
 –إلُيان ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة ا0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -992

 (0/12دمشق)
جيوز إعرابه بدال من )يوم( يف اآلية السابقة. وجيوز أن يكون ظرفا للمستقبل ألن القول مقد مة ملا جيري يوم القيامة يف  - 991

 « .إذ قال هللا يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت ... »قوله تعاىل: 
 جيوز تعليقه حبال من نعميت. - 999



، )أي دت( فعل ماض مبين على السكون ... )والتاء( فاعل و )الكاف( ضمري « 990»نصب متعلق بنعميت 
مفعول به )بروح( جار وجمرور  متعلق ب )أي دت( ، )القدس( مضاف إليه جمرور )تكل م( مضارع مرفوع والفاعل 

م أي لضمري مسترت تقديره أنت )الن اس( مفعول به منصوب )يف املهد( جار وجمرور متعلق حبال من فاعل تك  
 يف اجلار واجملرور )الواو( عاطفة )إذ عل متك( مثلصغريا )الواو( عاطفة )كهال( معطوف على احلال السالفة 

إذ أي دتك )الكتاب( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة يف املواضع الثالثة )احلكمة، التوراة، اإلجنيل( أمساء 
 ك ومعطوف عليه )ختلق( مضارع مرفوع والفاعل أنتمعطوفة على الكتاب منصوبة مثله )إذ( مثل إذ أيدت

)من الطني( جار وجمرور متعلق ب )ختلق( ، )الكاف( اسم مبعىن مثل يف حمل  نصب مفعول به )هيئة( مضاف 
، و )الياء( ضمري مضاف « 998»إليه جمرور )الطري( مضاف إليه جمرور )بإذن( جار وجمرور متعلق ب )ختلق( 

، « 999»خ( مثل ختلق )يف( حرف جر و )ها( ضمري يف حمل جر متعلق ب )تنفخ( إليه )الفاء( عاطفة )تنف
)الفاء( عاطفة )تكون( مضارع ناقص مرفوع، وامسه ضمري مسترت تقديره هي يعود على الكاف صفة اهليئة 
املقد رة )طريا( خرب تكون منصوب )بإذين( مثل األول متعلق بنعت ل )طريا( ، )الواو( عاطفة )تربئ( مثل 

لق )األكمه( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )األبرص( معطوف على األكمه منصوب )بإذين( مثل األول خت
متعلق حبال من فاعل تربئ )الواو( عاطفة )إذ خترج املوتى بإذين( مثل املتقدمة ومعطوفة عليها )الواو( عاطفة 

اَل فهو ملحق جبمع املذكر الس )إذ كففت( مثل إذ أي دت )بين( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء
)إسرائيل( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الفتحة )عنك( مثل عليك متعلق ب )كففت( ، )إذ( ظرف متعلق 
ب )كففت( ، )جئت فعل ماض وفاعله و )هم( ضمري مفعول به )بالبينات( جار وجمرور متعلق مبحذوف 

ول )الذين( اسم موصول يف حمل  رفع فاعل )كفروا( حال من فاعل جئت. )الفاء( استئنافية )قال( مثل األ
فعل ماض وفاعله )من( حرف جر و )هم( ضمري يف حمل  جر متعلق حبال من فاعل كفروا )إن( حرف نفي 
( أداة حصر )سحر( خرب مرفوع )مبني( نعت مرفوع.  )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة يف حمل  رفع مبتدأ )إال 
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 هو بدل من نعميت بدل اشتمال. أو مبحذوف حال من نعميت، أو- 990
 أو متعلق حبال من فاعل ختلق.- 998
الضمري يف )فيها( يعود على الكاف فهي نعت هليئة مقدرة، أي: ختلق من الطني هيئة كهيئة الطري ألهنا هي املشبه، و - 999

 )اهليئة( املذكورة مشبه به، وهي من خلق هللا تعاىل.



َكلِ ُم النَّاَس يف تُ  ِإْذ قَاَل اَّللَُّ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ } 
 اْلَمْهِد وََكْهاًل {

ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعل رمحه هللا يف بياهنا:-قال السعدي- ى َواِلَدِتَك { أي: } ِإْذ قَاَل اَّللَّ
 اذكرها بقلبك ولسانك، وقم بواجبها شكرا لربك، حيث أنعم عليك نعما ما أنعم هبا على غريك.

القيام  طهرك وزكاك، وصار لك قوة على } ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِس { أي: إذ قويتك بالروح والوحي، الذي
بأمر هللا والدعوة إىل سبيله. وقيل: إن املراد "بروح القدس" جربيل عليه السالم، وأن هللا أعانه به ومبالزمته له، 

 وتثبيته يف املواطن املشقة.

رد الكالم، وإمنا املراد ود الذي هو جم} ُتَكلِ ُم النَّاَس يف اْلَمْهِد وََكْهال { املراد بالتكليم هنا، غري التكليم املعه
 بذلك التكليم الذي ينتفع به املتكلم واملخاطب، وهو الدعوة إىل هللا.

ولعيسى عليه السالم من ذلك، ما إلخوانه من أويل العزم من املرسلني، من التكليم يف حال الكهولة، بالرسالة 
تَاينَ اْلِكَتاَب كلم الناس يف املهد، فقال: } ِإين ِ َعْبُد اَّللَِّ آوالدعوة إىل اخلري، والنهي عن الشر، وامتاز عنهم بأنه  

 (901) ات.اه يَوَجَعَليِن نَِبيًّا * َوَجَعَليِن ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت َوأَْوَصاين بِالصَّالِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا { اآل

أنه كلم الناس  النَّاَس يف اْلَمْهِد وََكْهاًل{ هذا من نعمة هللا عليه،: قوله: }ُتَكلِ ُم -رمحه هللا -ابن العثيمنيوزاد -
وهو يف املهد، أي: صغري حيمل باليد، والعادة أن هذا ال يتكلم، }وََكْهاًل{: أي: كبرياً، والكهل قيل: ما بني 

املهد، وتكليمه حني كان   الثالثني إىل اخلمسني، وقيل: ما بني الثالثني إىل األربعني، وإمنا ذكر هللا تكليمه يف
كهاًل ليبني أن كالمه حني كان يف املهد، ككالمه حني كان كهاًل ال خيتلف، واملعروف أن الصغري ال يتكلم 

 وأنه لو تكلم َل يكن ككالم الكبري ال يف األداء وال يف الرتتيب وال يف املعىن.

الم اإلنسان يف حال الكهولة أمر معلوم؟ قلنا: ولذلك لو قال قائل: ما الفائدة من قوله: }وََكْهاًل{؛ ألن ك
 (900) ليبني أن كالمه حني كان كهاًل ككالمه حني كان يف املهد.اه 
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يَل َوِإْذ خَتُْلُق ِمَن الطِ نِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ   جنِْ ُفُخ ِفيبِ  }َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالت َّْورَاَة َواإْلِ َها فَ َتُكوُن ِإْذين فَ تَ ن ْ
رًا بِِإْذين َوتُ رْبُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبْ َرَص بِِإْذين َوِإْذ خُتْرُِج اْلَمْوَتى بِِإْذين َوِإْذ َكَفْفُت َبيِن إِ  ْسرَائِيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَ ُهْم طَي ْ

ُهْم ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنيٌ     {بِاْلبَ يِ َناِت فَ َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ

 ما خمتصره: وقوله: }َوِإْذ َعلَّْمُتك{ يعين: اذكر إذ علمتك الكتاب واحلكمة، -رمحه هللا -قال ابن العثيمني-
يَل{ فيك يَل{ قيل إنه الكتابة وليس املراد الكتاب املنزل، بدليل قوله: }َوالت َّْورَاَة َواإِلجنِْ ون و }َوالت َّْورَاَة َواإِلجنِْ

يَل{ هي العلم والفهم والعقل الراجح، حيث ينزل األشياء يف مناالكتاب مبعىن: الكتابة زهلا؛ ، }َوالت َّْورَاَة َواإِلجنِْ
ألنه أحد الرسل الكرام، فاحلكمة إذاً: العلم والفهم والرشد، أي: تنزيل األشياء يف منازهلا. ... قوله: }َوالت َّْورَاَة 

يَل{ التوراة: هي الكتاب الذي أنزله هللا يسى، على موسى، واإلجنيل: هو الكتاب الذي أنزله هللا على ع َواإِلجنِْ
وهو فرع عن التوراة؛ ألن األصل هي التوراة، لكن اإلجنيل جاء فيه بعض األشياء اليت َل تكن يف التوراة، كما 

}َوِإْذ خَتُْلُق ِمَن  [. ... قوله:11قال هللا عز  وجل: }َوأُلِحلَّ َلُكْم بَ ْعَض الَِّذي ُحر َِم َعَلْيُكْم{ ]آل عمران: 
ُفُخ ِفيَها{ أي: فيما صنعت من هذه اهليئة، }فَ َتُكوُن  الطِ نِي{ أي: تصنع من الطني شيئاً كهيئة الطري، }فَ تَ ن ْ
طَي ْرًا{ ويف قراءة: )طائراً بإذين( يعين: خيلق شكل طائر، ولنقل: شكل محامة، فينفخ فيها نفخة واحدة فتكون 

 عز  ، أي: أهنا تطري بالفعل، وهذا ال أحد يقدر عليه إال هللا«طائراً »والقراءة الثانية:  طرياً، يعين: طريًا حياً،
وجل أو من أذن له بذلك وله: }َوتُ رْبِىُء اأَلْكَمَه{ تربئ أي: تشفي، األكمه: من مرضه، واألكمه: أحسن 

 زماننا هذا يعين: وقع مولود يف ما قيل فيه: أنه هو الذي ولد بال بصر، إما ألن األجفان َل تنفتح، وهذا وقع،
أكمه، أجفانه منطبقة غري منفتحة، أو أن املراد األعشى الذي يبصر بالليل وال يبصر بالنهار أو بالعكس، 
ولكن املعىن األول أبلغ يف اآلية، أن يكون خلق بال بصر فيربئه بإذن هللا عز  وجل، وأما األبرص فمعروف، 

هللا  أن هللا أعطاه هذه املعجزات؛ ألن الطب يف زمنه ترقى إىل مكان بعيد، فآتاه وسيأيت إن شاء هللا يف الفوائد
من اآليات ما يعجز عنه األطباء. ... وقوله: }بِِإْذين{ كررها لبيان أن هذه اآلية العظيمة َل تكن إال بإذن 

عمران هل هللا  ية اليت يف آلهللا، يف اآلية اليت يف آل عمران كرر اإلذن مرتني، لكن َمْن الذي قال ذلك يف اآل
خاطب عيسى أو عيسى خاطب قومه؟ عيسى خاطب قومه فافرتقا. ... لو قال قائل: يف سورة آل عمران  
كان املتبادر إىل الذهن أن عيسى عليه السالم عند خماطبة قومه أن يكرر اإلذن أكثر من هذه اآلية لئال يغلوا 

ها إىل هللا عز  وجل حىت يبني أن اإلله حقاً هو هللا عز  وجل، هذا فيه؟ ... اجلواب: يف سورة آل عمران أضاف
هو املهم، أما يف هذه اآلية فلئال يغرت أحد بكونه حييي املوتى، فقال: }بِِإْذين{، ، وأيضًا ألجل أن يعرف 



ِإْذين{ أي: من قبورهم بِ عيسى عليه السالم أنه إمنا يتصرف بإذن هللا عز  وجل. ... وقوله: }َوِإْذ خُتْرُِج اْلَمْوَتى 
فيقف على القرب، ويقول: يا فالن اخرج، فيخرج بإذن هللا عز  وجل، ويف آية آل عمران يقول: }َوأُْحِيي اْلَمْوَتى 

{ ]آل عمران:  [، فإذا مجعت هذه إىل تلك صار عيسى عليه السالم حييي امليت قبل أن يدفن، 29بِِإْذِن اَّللَِّ
 (902) وحيييه بعد أن يدفن.اه 

 فَ َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا : وقوله: } َوِإْذ َكَفْفُت َبيِن ِإْسرَائِيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَ ُهْم بِاْلبَ يِ َناتِ -رمحه هللا–وأضاف ابن كثري -
ُهْم ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُمِبنٌي { أي: واذكر نعميت عليك يف كفي إياهم عنك حني جئتهم بالرباهني واحلجج  ِمن ْ

ة على نبوتك ورسالتك من هللا إليهم، فكذبوك واهتموك بأنك ساحر، وسعوا يف قتلك وصلبك، فنجيتك القاطع
منهم، ورفعتك  إيلَّ، وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا االمتنان كان من هللا إليه 

ة على وقوعه عرب عنه بصيغة املاضي داللبعد رفعه إىل السماء الدنيا، أو يكون هذا االمتنان واقًعا يوم القيامة، و 
 (902)ال حمالة. وهذا من أسرار الغيوب اليت أطلع هللا عليها رسوله حممًدا صلى هللا عليه وسلم.اه 

 ها:يف  سياق تفسريه هلذه اآلية وفوائدها درر نفيسة  أذكر من -رمحه هللا -قلت: ولقد ذكر ابن العثيمني-

إذا َل يكن له أب، لقوله: }يَاِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ{، وهل ُيكن أن يكون لإلنسان جواز نسبة اإلنسان إىل أمه  -0
أم بال أب؟ ... اجلواب: نعم، وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد عن نفسه فإنه ينتفي عنه بالشروط اليت ذكرها 

لحقه الزاين أب، فإن استالفقهاء رمحهم هللا، وكذلك ولد الزنا: إذا َل يستلحقه الزاين فإنه له أم وليس له 
فاملسألة فيها خالف معروف، ومجهور العلماء على أنه ال يلحقه، لعموم قول النيب صل ى هللا عليه وسل م: 

(. كن لو قال قائل: إذا كانت نسبته إىل أمه توجب التساؤالت، وأن ينكسر قلبه، وأن 902« )وللعاهر احلجر»
: نعم يعدل عن هذا؛ ألن نسبته إىل أمه إذا َل يكن له أب يساء إىل أمه فهل يعدل عن هذا؟ ... اجلواب

على سبيل اإلباحة واجلواز، فإذا كان يستلزم ما يؤذي صاحبه فإنه يعدل إىل نسبته إىل آخر، لكن ننسبه إىل 
من؟ نقول: ننسبه إىل اسم  يصح لكل إنسان مثل: عبد هللا، عبد الرمحن، عبد الكرمي، عبد اللطيف، وما أشبه 
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فعلى هذا نقول: األصل فيمن ليس له أب أن ينسب إىل أمه، فإن خشي من ذلك مضرة أو إيذاء  ذلك،
 نسب إىل من يصح أن ينطبق على كل أحد.

اللقب الفاضل جلربيل: روح القدس، فإن القدس مبعىن: الطهارة والنزاهة من كل عيب، فهو: أي: جربيل -2
[، وله 21هو قوي كما قال هللا عز  وجل: }ِذي قُ وَّة { ]التكوير: عليه السالم ذو ِمرَّة ، أي: ذو هيئة حسنة، و 

[، واليهود 21مكانة عند هللا عز  وجل، كما قال هللا تعاىل: }ِذي قُ وَّة  ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكني  { ]التكوير: 
أولئك يكرهون و  يبغضون جربيل، واملسلمون حيبون جربيل؛ ألن جربيل موكل بالوحي ينزل به وفيه حياة األمة،

 جربيل يقولون: إنه ينزل بالعذاب، ولكنه ينزل بالعذاب على من يستحقه.

هذه اآلية العظيمة اليت أعطاها هللا تعاىل عيسى وهي: أنه يكلم الناس يف املهد وكهاًل على السواء، أي: -2
نبغ نبغاً ال يفهم، ملهد إمنا يأنه يتكلم بكالم رصني بليغ عجيب مع أنه يف املهد، وعادة ال يتكلم اإلنسان يف ا

لكن هذا من آيات هللا عز  وجل، كما أن أصل عيسى من آيات هللا، وسبق ما ذكره هللا تعاىل لنا من كالم 
[، فأشارت 28عيسى يف املهد، ملا قال قوم مرمي هلا: }َما َكاَن أَبُوِك اْمرَأَ َسْوء  َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيًّا{ ]مرمي: 

َصاين بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة ل: }قَاَل ِإين ِ َعْبُد اَّللَِّ آتَاينَ اْلِكَتاَب َوَجَعَليِن نَِبيًّا *َوَجَعَليِن ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت َوأَوْ إليه فقا
َم ُوِلْدُت َويَ ْوَم أَُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحيًّا { وْ َما ُدْمُت َحيًّا *َوبَ رًّا ِبَواِلَديت وَلَْ جَيَْعْليِن َجبَّارًا َشِقيًّا *َوالسَّاَلُم َعَليَّ ي َ 

 [، كالم عجيب بليغ، لكن هللا على كل شيء قدير.22   21]مرمي: 

ها هذه اآلية العظيمة لعيسى أنه خيرج املوتى من القبور لقوله: }َوِإْذ خُتْرُِج اْلَمْوَتى بِِإْذين{ وهذه ال يقدر علي-2
ت إذا خرج أو ال يبقى هذا ليس لنا فيه كالم وال ينبغي أن نتكلم فيه؛ ألن اآلية أحد، أما هل يبقى املي

حصلت بإخراجه من قربه، أما هل يبقى ويعيش مع الناس، أو ُيوت بعد أن خرج وبرز للناس ُث يدفن؟ فهذا 
اجلمل  ةليس لنا يف معرفته مصلحة، وليس لنا أن نسأل عنه؛ ألن اآلية حاصلة بدونه. ... ففي هذه اآلي

األربع: الطري، إبراء األكمه، وإبراء األبرص، وإحياء املوتى، فيه دليل على أنه ال ُيكن ألي بشر مهما أويت أن 
حيصل له مراده إال بإذن هللا عز  وجل؛ ألن كل مجلة أو كل كلمة قيدها هللا تعاىل بإذنه؛ لئال يدعي مدع  أن 

ولون: إن الفائدة فرع وهو الرد على القدرية: والقدرية هم الذين يقاخللق هلم استقالل يف أفعاهلم، فيكون هلذه 
اإلنسان مستقل بعمله، ليس هلل فيه إرادة، اإلنسان يأكل ويشرب ويدخل وخيرج ويتحرك ويسكن بإرادة تامة 
ليس هلل فيها تعلق، وهذا يعين: إثبات خالق مع هللا عز  وجل، أو إثبات موجد للحوادث مع هللا عز  وجل، 
وهلذا مسيت القدرية جموس هذه األمة؛ ألن اجملوس يقولون: إن احلوادث الكونية هلا خالقان: ظلمة ونور، 



وهؤالء يقولون: احلوادث يف الكون هلا موجدان، كل واحد مستقل عن اآلخر، أفعال العباد يستقل هبا العباد 
 وجل، وأما ما َل يقع فال يعلمه هللا عز   حىت إن بعضهم يقول: إن هللا ال يعلم من أفعال العباد إال ما وقع،

 (901) فوصفوا هللا تبارك وتعاىل باجلهل فيما هو يف ملكه تبارك وتعاىل.اه 

 ({000}َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإىَل احلََْوارِيِ نَي َأْن َآِمُنوا يب َوِبَرُسويل قَاُلوا َآَمنَّا َواْشَهْد بِأَن ََّنا ُمْسِلُموَن )

 (909ة )إعراب مفردات اآلي

، )إىل احلواريني( جار وجمرور متعلق ب )أوحيت( وعالمة « 900»)الواو( عاطفة )إذ أوحيت( مثل إذ قال هللا  
، )آمنوا( فعل أمر وفاعله )الباء( حرف جر و )الياء( ضمري يف حمل  جر « 908»اجلر الياء )أن( حرف تفسري 

متعلق ب )آمنوا( ، )الواو( عاطفة )برسول( جار وجمرور متعلق ب )آمنوا( ، و )الياء( ضمري مضاف إليه، 
د( ه، )آمن ا( فعل ماض مبين على السكون ... )ونا( ضمري فاعل )الواو( عاطفة )اش« 909»)قالوا( مثل كفروا 

فعل أمر، والفاعل أنت )الباء( حرف جر و )أن ( حرف مشبه بالفعل و )نا( ضمري يف حمل  نصب اسم أن 
واملصدر املؤول )أننا مسلمون( يف حمل  جر بالباء متعلق ب )اشهد(  -)مسلمون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو

. 

  َوِبَرُسويل{ }َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإىَل احلََْوارِيِ نَي َأْن َآِمُنوا يب 

هو الوحي  قوله: }َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإىَل احلََْوارِيِ نَي{ )أوحيت( هنا، هل يف بياهنا: -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-
الشرعي أو الوحي الكوين اإلهلامي؟ يف هذا قوالن للعلماء: فمنهم من قال: إنه الوحي الشرعي، يعين: أوحيت 

ت إليهم ن أوحيإليهم بواسطة عيسى، وإال من املعلوم أن الوحي الشرعي ال يكون إال لألنبياء والرسل، لك
شرعاً بواسطة نبيهم عيسى عليه الصالة والسالم، أما إذا كان وحياً كونياً: فاملراد به اإلهلام، كما يف قوله تعاىل: 
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 (0/18دمشق)
 ( .001يف اآلية السابقة ) - 900
أو حرف مصدري، واملصدر املؤول )أن آمنوا( يف حمل  نصب مفعول به عامله أوحيت ... أو يف حمل  جر حبرف جر  - 908

 ت إليهم بأن آمنواحمذوف والتقدير أوحي
 (001يف اآلية السابقة ) - 909



َنا ِإىَل أُمِ  ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه{ ]القصص:  [، أوحينا وحي إهلام أو وحي شرع؟ وحي إهلام، وكما يف 0}َوأَْوَحي ْ
ِذي ِمَن اجْلَِباِل بُ ُيوتًا{ ]النحل: قوله تعاىل: }َوأَْوحَ  [، هذا وحي إهلام، وهو وحي  98ى َربَُّك ِإىَل النَّْحِل أَِن اختَِّ

كوين؛ ألنه يتعلق باخلالق. ... فإن قال قائل: أال ُيكن أن حنمل اآلية على املعنيني مجيعاً، فيكون هللا تعاىل 
نيني ؟ ... اجلواب: بلى ُيكن أن حيمل الوحي على املعأوحى إىل نبيهم عيسى أن يبلغهم ذلك وأهلمهم قبوله

مجيعاً. ... وقوله: }احلََْوارِيِ نَي{ احلواريون: هم اخللص من األصحاب، وقد قال النيب صل ى هللا عليه وسل م: 
(، وتأمل كيف كان هؤالء هم اخللص من أصحابه، ماذا 981« )لكل نيب حواري، وحواري الزبري بن العوام»

ذلك وهم اخللص؟ اقرن هؤالء اخللص باخللص من هذه األمة ِتد الفرق العظيم، كما لو قرنت  صنعوا بعد
اخللص من قوم موسى لوجدت الفرق العظيم بينهم وبني اخللص من هذه األمة، ِما يدلك على فضل هذه 

 األمة، اليت اختارها هللا تعاىل التباع هذا الرسول الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه. 

له: }َأْن آِمُنوا يب َوِبَرُسويل{ أن آمنوا يب: اإلُيان باهلل عز  وجل يتضمن اإلُيان بوجوده، واإلُيان بربوبيته، قو  
 واإلُيان بألوهيته واإلُيان بأمسائه وصفاته، يعين يتضمن أربعة أشياء، واملراد االنفراد هبذه األشياء.

نتج قولون: ليس هناك رب، وإمنا هي طبائع تتفاعل، ويفاإلُيان بوجوده رد على أولئك الشيوعيني الذين ي
 بعضها بعضاً وإال فال رب   والعياذ باهلل   ألنه قد ختم على قلوهبم نسأل هللا العافية. 

اإلُيان بربوبيته: رد على من يقولون: إن هللا سبحانه وتعاىل له معني يف اخللق أو له شريك، وهلذا نفى هللا  
سََّماَواِت َواَل  قوله: }ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ اَل َُيِْلُكوَن ِمثْ َقاَل َذرَّة  يف السبحانه وتعاىل ذلك يف

َفُع الشََّفاَعةُ ِعْنَدُه ِإالَّ  ُهْم ِمْن َظِهري  { }َوالَ تَ ن ْ ِذَن َلُه{ ]سبأ: ِلَمْن أَ  يف اأَلْرِض َوَما هَلُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرك  َوَما َلهُ ِمن ْ
22   22 .] 

اإلُيان بألوهيته: املراد انفراده باأللوهية رد على الذين جعلوا مع هللا إهلاً آخر يعبدونه كما يعبدون هللا كمشركي  
قريش. ... اإلُيان بأمسائه وصفاته: رد على طائفتني املعطلة واملمثلة. ... الطائفة األوىل: املمثلة: أشركوا باهلل، 

مثاًل: إن هلل وجهًا كوجوهنا، وله يد كأيدينا، وله عني كأعيننا، وما أشبه ذلك، هؤالء مشركون. ...  فقالوا
الطائفة الثانية: املعطلة الذين نفوا الوجه واليد والعني والقدم والنزول واالستواء وما أشبه ذلك، هؤالء معطلون، 
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[، وإن كانوا ال يعطلون األلوهية 28ه  َغرْيِي{ ]القصص: هلم نصيب من قول فرعون: }َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إِلَ 
لكنهم يعطلون األمساء والصفات، فمن آمن برب ال يوصف بسمع وال بصر وال حكمة وال عزة وال قوة وال 

 جميء وال استواء هل آمن برب حقيقة؟ ال. 

ن جبميع الرسل؛ يتضمن األمر باإلُياقوله: }َوِبَرُسويل{ أي: عيسى عليه الصالة والسالم، واإلُيان برسول واحد 
َبْت قَ ْوُم نُوح  اْلُمْرَسِلنَي {  ألن تكذيب رسول واحد تكذيب جلميع الرسل، أَل تقرأ قول هللا عز  وجل: }َكذَّ

[، وهل أحد أرسل قبل نوح؟ ... اجلواب: ال، وجيب أن تكون ال قوية، ال يوجد رسول قبل 011]الشعراء: 
َبْت قَ ْوُم نُوح  اْلُمْرَسِلنَي { ألنه إذا كذب بواحد من اجلنس فقد كذب باجلنس كله، نوح، ومع هذا قال: }َكذَّ 

 (980) إذا آمنوا بعيسى فقد آمنوا جبميع الرسل ومنهم حممد عليه الصالة والسالم؛ ألن عيسى بشر به. اه 

 } قَاُلوا َآَمنَّا َواْشَهْد بِأَن ََّنا ُمْسِلُموَن {

 } َواْشَهْد بِأَن ََّنا ُمْسِلُموَن { أي: أهلموا ذلك فامتثلوا ما أهلموا. ما نصه: -هللارمحه  -قال ابن كثري-

 قال احلسن البصري: أهلمهم هللا. عز وجل ذلك، وقال السُّدِ ي: قذف يف قلوهبم ذلك.

ك وانقادوا  ل وحيتمل أن يكون املراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك، فدعوهتم إىل اإلُيان باهلل وبرسوله، واستجابوا
 (982)وتابعوك، فقالوا: } آَمنَّا َواْشَهْد بِأَن ََّنا ُمْسِلُموَن {.اه 

َهْد بِأَن ََّنا أن اإلُيان هو اإلسالم لقوله: }آَمنَّا واشْ  :–رمحه هللا –وذكر ابن العثيمني فائدة جليلية من اآلية قال-
لى أن اإلُيان هو اإلسالم، وقد ذهب إىل هذا ُمْسِلُموَن{ وَل يقولوا: مؤمنون، قالوا: مسلمون، فدل هذا ع

مجاعة من أهل العلم، وقالوا: ال فرق بني اإلسالم واإلُيان، واستدلوا مبثل هذه اآلية، واستدلوا أيضاً بقول هللا 
َر بَ ْيت  مِ   اْلُمْسِلِمنَي *{ ]الذاريات: نَ تبارك وتعاىل: }فََأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِننَي *َفَما َوَجْدنَا ِفيَها َغي ْ

[، ولكن هذا القول على إطالقه فيه نظر، والصواب: أن اإلسالم إذا أفرد دخل فيه اإلُيان، وإذا 29   21
ذُكر مع اإلُيان صار له معىًن آخر، ويدل هلذا التفصيل قول هللا تعاىل: }قَاَلِت اأَلْعرَاُب آَمنَّا ُقْل َلَْ تُ ْؤِمُنوا 

[، يعين: َل يدخل لكن قريباً يدخل؛ ألن: 02وُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِلُيَاُن يف قُ ُلوِبُكْم{ ]احلجرات: َوَلِكْن قُ 
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تفيد النفي مع قرب املنفي، إذاً كيف َُنَر ِج هذه اآلية؟ َنرجها: أهنم مجعوا بني اإلُيان واإلسالم، فيكون « ملا»
 (982ه  )اجلوارح، يعين: أهنم آمنوا وانقادوا انقياداً تاماً ألوامر هللا ورسوله. .اإلُيان يف القلوب، واإلسالم يف ا

َنا َمائَِدًة ِمَن السَّ  َماِء قَاَل ات َُّقوا اَّللََّ ِإْن  } ِإْذ قَاَل احلََْوارِيُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن يُ نَ ز َِل َعَلي ْ
 ({002 )ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

 (982إعراب مفردات اآلية )

، )هل( حرف استفهام « 989»، )يا عيسى ابن مرمي( مر  إعراهبا « 981»)إذ قال احلواريون( مثل إذ قال هللا 
( فاعل مرفوع و )الكاف( ضمري مضاف إليه )أن( حرف مصدري  صب ون)يستطيع( مضارع مرفوع )رب 

لق هو )على( حرف جر  و )نا( ضمري يف حمل  جر متع )ينزل( مضارع منصوب، والفاعل ضمري مسترت تقديره
واملصدر املؤول  «980»ب )ينزل( ، )مائدة( مفعول به منصوب )من السماء( جار وجمرور متعلق ب )ينزل( 

 )أن ينزل( يف حمل  نصب مفعول به عامله يستطيع.

اللة اعل )هللا( لفظ اجل)قال( فعل ماض، والفاعل هو )اتقوا( فعل أمر مبين على حذف النون ... والواو ف
مفعول به منصوب )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقص مبين على السكون يف حمل  جزم فعل 

 الشرط ... )ومت( ضمري اسم كان )مؤمنني( خرب كان منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري

َنا َمائَِدًة ِمَن ال} ِإْذ قَاَل احلََْوارِيُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن  سََّماِء قَاَل ات َُّقوا اَّللََّ ِإْن  َمْرمَيَ َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن يُ نَ ز َِل َعَلي ْ
 ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي {
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هذه قصة املائدة، وإليها تنسب السورة فيقال: "سورة املائدة". وهي ِما امنت هللا  :-رمحه هللا-قال ابن كثري-
ه عيسى، عليه السالم، ملا أجاب دعاءه بنزوهلا، فأنزهلا هللا آية وداللة معجزة باهرة وحجة به على عبده ورسول

 قاطعة.

وقد ذكر بعض األئمة أن قصة املائدة  ليست مذكورة يف اإلجنيل، وال يعرفها النصارى إال من املسلمني، فاهلل 
 أعلم.

ْل َيْسَتِطيُع َربَُّك يسى  عليه السالم: } يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ هَ فقوله تعاىل: } ِإْذ قَاَل احلََْوارِيُّوَن { وهم أتباع ع
َنا  { هذه قراءة كثريين، وقرأ آخرون: "هل َتْسَتطيع َربَّك" أي: هل تستطيع أن تسأل ربك } َأْن يُنزَل َعَلي ْ

 َمائَِدًة ِمَن السََّماِء { .

 سألوا ذلك حلاجتهم وفقرهم فسألوا أن ينزل عليهم واملائدة هي: اخلوان عليه طعام. وذكر بعضهم أهنم إمنا
 مائدة كل يوم يقتاتون منها، ويتقوون هبا على العبادة.

َ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي { أي: فأجاهبم املسيح، عليه السالم، قائال هلم: اتقوا هللا، وال تسألوا هذا،  قال: } ات َُّقوا اَّللَّ
 (988) لى هللا يف طلب الرزق إن كنتم مؤمنني..اه فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا ع

ك وكان هذا ما خمتصره وبتصرف يسري: وقيل املعىن: هل يقدر رب -رمحه هللا-وزاد القرطيب يف تفسريها فقال-
السؤال يف ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم باهلل عز وجل، وهلذا قال عيسى يف اجلواب عند غلطهم 

 ال جيوز:} اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني{ أي ال تشكوا يف قدرة هللا تعاىل. قلت: وهذا فيهوِتويزهم على هللا ما 
نظر، ألن احلواريني خلصان األنبياء ودخالؤهم وأنصارهم كما قال:} من أنصاري إىل هللا قال احلواريون حنن 

( ومعلوم أن األنبياء 989[. وقال عليه السالم: "لكل نيب حواري وحواري الزبري")02أنصار هللا{ ]الصف: 
صلوات هللا وسالمه عليهم جاءوا مبعرفة هللا تعاىل وما جيب له وما جيوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك 
أِمهم، فكيف خيفى ذلك على من باطنهم واختص هبم حىت جيهلوا قدرة هللا تعاىل؟ إال أنه جيوز أن يقال: إن 

األعراب للنيب صلى هللا عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط   ذلك صدر ِمن كان معهم، كما قال بعض جهال
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(، وكما قال من قال من قوم موسى:} اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة{ ]األعراف: 991كما هلم ذات أنواط )
 :-رمحه هللا -[ ُث قال028

ا هو كقولك منوقيل: إن القوم َل يشكوا يف استطاعة الباري سبحانه ألهنم كانوا مؤمنني عارفني عاملني، وإ 
للرجل: هل يستطيع فالن أن يأيت وقد علمت أنه يستطيع، فاملعىن: هل يفعل ذلك؟ وهل جييبين إىل ذلك أم 
ال؟ وقد كانوا عاملني باستطاعة هللا تعاىل لذلك ولغريه علم داللة وخرب ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك، كما 

وقد كان إبراهيم علم لذلك  -291البقرة: -ي املوتى { قال إبراهيم صلى هللا عليه وسلم:}رب أرين كيف حت
علم خرب ونظر، ولكن أراد املعاينة اليت ال يدخلها ريب وال شبهة، ألن علم النظر واخلرب قد تدخله الشبهة 
واالعرتاضات، وعلم املعاينة ال يدخله شي من ذلك، ولذلك قال احلواريون:} وتطمئن قلوبنا{ كما قال 

 -291البقرة:  -يطمئن قليب{إبراهيم:}ولكن ل

 قلت: وهذا تأويل حسن، وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع احلواريني. 

}قال اتقوا هللا{ أي اتقوا معاصيه وكثرة السؤال، فإنكم ال تدرون ما حيل بكم عند اقرتاح اآليات، إذ كان  
د جاءكم كنتم مؤمنني به ومبا جئت به فق  هللا عز وجل إمنا يفعل األصلح لعباده. }إن كنتم مؤمنني{ أي إن

 (990)من اآليات ما فيه غىن.اه 

َنا }َهْل َيْسَتِطيُع رَ قلت: ورفع ابن العثيمني اإلشكال الذي ذكره القرطيب يف قول احلواريني- بَُّك َأْن يُ نَ ز َِل َعَلي ْ
 ويف بيانه الكفاية لرفع اإلشكال.{  َمائَِدًة ِمَن السََّماءِ 

فيه إشكال عظيم على هذه القراءة؛ ألن شكهم يف قدرة هللا يستلزم الكفر، فلهذا  ما نصه: - رمحه هللا -قال 
أشكل على أهل العلم كيف يقولون هذا وهم احلواريون؟ ... فنقول يف اجلواب عن هذا من وجهني: الوجه 

تستطيع  ك: يا فالن هلاألول: إما أن حتمل االستطاعة على اإلرادة، وهذا سائغ يف كالم العرب، تقول لصاحب
أن متشي معي لفالن سأزوره، وأنت تعرف أنه يقدر، لكن املراد: هل تريد أن متشي معي، فيكون قوله: }َهْل 

 َيْسَتِطيُع َربَُّك{ أي: هل يريد وليس عندهم شك يف كونه قادراً عز  وجل فتكون االستطاعة مبعىن القدرة.

                                                           
 .( 1299( ، واملشكاة )  09صحيح ظالل اجلنة ) صحح األلباين إسناده يف  - 991
 (  9/292اهرة ) الق –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--990



 رة هللا على كل شيء، لكن التفصيل قد يرتدد اإلنسان يف حصولهالوجه الثاين: أن يكون عنده اإلُيان بقد
وحيتاج إىل زيادة الطمأنينة، يعين هم يؤمنون بالقدرة العامة، لكن قد حيصل عند اإلنسان شك يف القدرة 

م   إذا أنا مُت فأحرقوين ُث ذروين يف الي»اخلاصة، كحال الرجل الذي قال ألهله، وكان مسرفًا على نفسه: 
( الرجل خائف من هللا، 992« )يف البحر   فوهللا ألن قدر هللا علي ليعذبين عذاباً ال يعذبه أحداً من العاملني يعين

وليس عنده شك بأنه قادر، لكن على سبيل العموم، أما على هذا الفعل بعينه، فإنه يقول: لعله إذا أحرق 
ولداً ماذا قال؟  كريا، ملا بشره هللا تعاىل بأنه سيهبهوذر يف اليم ال يقدر هللا عليه، وانظر إىل مرمي، وانظر إىل ز 

[، كيف يصري هذا؟ 8}قَاَل َربِ  َأَنَّ َيُكوُن يل ُغاَلٌم وََكاَنِت اْمَرَأيت َعاِقرًا َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكرَبِ ِعِتيًّا { ]مرمي: 
ٌ وَ  [، يعين انظر 9ًئا { ]مرمي: َقْد َخَلْقُتَك ِمْن قَ ْبُل وَََلْ َتُك َشيْ قال هللا له: }قَاَل َكَذِلَك قَاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهنيِ 

ألصلك: }َخَلْقُتَك ِمْن قَ ْبُل وَلَْ َتُك َشْيًئا{ إذاً: فاهلل عز  وجل قادر على أن خيلق ولداً، ومع هذا طلب آية 
هي ضد العجز،  ستطاعة اليتعلى حتقق ما بشر به. ... هناك وجه ثالث يقول: }َهْل َيْسَتِطيُع{ ليس من اال

بل من االستطاعة اليت هي اإلطاعة، يعين: هل يطيعك ربك إذا سألته أن ينزل علينا مائدة أو ال يطيع؟ وهذا 
القول يرجع إىل املعىن األول: وهو: اإلرادة؛ ألن اإلطاعة مبعىن االنقياد، فاملعىن: هل إذا سألت ربك يطيعك؟ 

 اب الطوق والقدرة، لكن من باب اإلطاعة وهي االنقياد إذا سألته.اه فتكون االستطاعة هنا ليست من ب
(992) 

َها ِمَن الشَّ  َها َوَتْطَمِئنَّ قُ ُلوبُ َنا َونَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْ تَ َنا َوَنُكوَن َعَلي ْ  ( {002اِهِديَن )}قَاُلوا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمن ْ

 (992إعراب مفردات اآلية )

                                                           
عن النيب  ولفظه " -باب حديث الغار-(2222 )برقم/ -رضي هللا عنه-أخرج البخاري حنوه بسنده عن أيب هريرة- 992

صلى هللا عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره املوت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوين ُث اطحنوين ُث ذروين 
 يب ليعذبين عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر هللا األرض فقال امجعي ما فيكيف الريح فوهللا لئن قدر علي ر 

 "منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما محلك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له وقال غريه خمافتك يا رب
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -992
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وفاعله )نريد( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )أن نأكل منها( مثل أن )قالوا( فعل ماض 
 ينزل علينا.... واجلار متعلق ب )نأكل( .

 واملصدر املؤول )أن نأكل( يف حمل  نصب مفعول به عامله نريد.

 )الواو( عاطفة )تطمئن( مضارع منصوب معطوف على )نأكل( ،

ضمري مضاف إليه )ونعلم( مثل وتطمئن )أن( خمففة من أن  املشددة، وامسها )قلوب( فاعل مرفوع و )نا( 
ضمري الشأن حمذوف أي أنه )قد( حرف حتقيق )صدقتنا( فعل ماض وفاعله ومفعوله )الواو( عاطفة )نكون( 
مضارع ناقص منصوب معطوف على )نأكل( ، وامسه ضمري مسترت تقديره حنن )عليها( مثل علينا متعلق 

 ن )من الشاهدين( جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب نكون وعالمة اجلر الياءبالشاهدي

 روائع البيان والتفسري

َها ِمَن الشَّ  َها َوَتْطَمِئنَّ قُ ُلوبُ َنا َونَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْ تَ َنا َوَنُكوَن َعَلي ْ  اِهِديَن  {}قَاُلوا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمن ْ

وله هللا يف بياهنا: يعين تعاىل ذكره بذلك: قال احلواريون جمييب عيسى على قرمحه -قال أبو جعفر الطربي-
هلم:}اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني{ ، يف قولكم يل}هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء{ إنا إمنا 

طمئن قلوبنا{ ، وتقلنا ذلك، وسألناك أن تسأل لنا ربنا لنأكل من املائدة، فنعلم يقيًنا قدرته على كل شيء }
يقول: وتسكن قلوبنا، وتستقر  على وحدانيته وقدرته على كل ما شاء وأراد، }ونعلم أن قد صدقتنا{، ونعلم 
أنك َل تكذبنا يف خربك أنك هلل رسول مرسل ونيب  مبعوث }ونكون عليها{ ، يقول: ونكون على املائدة 

ك لنفسه علينا يف توحيده وقدرته على ما شاء، ول }من الشاهدين{ ، يقول: ِمن يشهد أن هللا أنزهلا حجةً 
 (991)على صدقَك يف نبو تك.اه 

كيف نعلم أن قد   ما نصه: { فقالَونَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْ تَ َنايف بيان قوله تعايل } -رمحه هللا-وزاد ابن العثيمني-
هم، لكن  َل يأِت فلم يصدقصدقتنا؟ نعم هو قال هلم: إنه رسول هللا، فإن جاء بآية بينة فقد صدقهم وإن 

كيف يقولون: ونعلم أن قد صدقتنا وهم قد صدقوه؟ هذا إشكال لكن اجلواب: إما أن املعىن: ونزداد علماً 

                                                           
   00/222الناشر : مؤسسة الرسالة )   -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -991
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أن قد صدقتنا، وال شك أنه كلما وجدت اآليات الدالة على صدق القائل ازددت علمًا بصدق القائل، أو 
 د، ولكن أُيا أوىل اإلحسان هبم ظنًا ونقول: نعلم أي:يكون بعضهم عنده تردد، والعلم ينفي الشك والرتد

نزداد علماً، أو نقول: لعل بعضهم عنده تردد؟ األول أحسن، }َونَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْ تَ َنا{ أي: أخربتنا بالصدق، 
ُ كُ يقال: صدق مبعىن: أخربه بالصدق، ويقال: صدق مبعىن: أتى مبا وعده به، وقوله تعاىل: }َوَلَقْد َصَدقَ  ُم اَّللَّ

[، يعين: تقتلوهنم، مبعىن أتى مبا وعد به، ويقال: صدقه؛ إذا 012َوْعَدُه ِإْذ حَتُسُّونَ ُهْم بِِإْذنِِه{ ]آل عمران: 
« قك وهو كذوبصد»أخربه بالصدق وإن َل يأِت مبا أخرب به، كقوله صل ى هللا عليه وسل م يف الشيطان: 

(999.)(990) 

َنا َمائَِدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيًدا أِلَوَّلَِنا َوَآخِ }قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ  رِنَا َوَآيًَة ِمْنَك َواْرزُقْ َنا اللَُّهمَّ َرب ََّنا أَْنزِْل َعَلي ْ
 ( {002َوأَْنَت َخرُي الرَّازِِقنَي )

 (998إعراب مفردات اآلية )

)قال( فعل ماض )عيسى( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف )ابن( نعت لعيسى مرفوع 
ان )مرمي( عطف بي وعالمة الرفع الضمة املقدرة على األلف )ابن( نعت لعيسى مرفوع مثله أو بدل منه أو

صب مبين على الضم يف حمل نمضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الفتحة )اللهم( منادى حمذوف منه أداة النداء 
( نعت للفظ اجلاللة تبعه يف النصب ألنه مضاف و  نا( ضمري )... وامليم املشددة عوض من ياء النداء )رب 

مضاف إليه )أنزل( فعل أمر دعائي، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )على( حرف جر و )نا( ضمري يف 
، « 999»)من السماء( جار وجمرور متعلق بفعل أنزل  حمل جر متعلق )بأنزل( ، )مائدة( مفعول به منصوب

)تكون( مضارع ناقص مرفوع وامسه ضمري مسترت تقديره هي )الالم( حرف جر و )نا( ضمري يف حمل جر 
متعلق حبال من )عيدا( وهو خرب الناقص منصوب )ألول( جار وجمرور بدل من )لنا( بإعادة اجلار و )نا( 

ا( معطوف على أولنا ويعرب مثله )الواو( عاطفة )آية( معطوف على )عيدا( مضاف إليه )الواو( عاطفة )آخرن

                                                           
 بَاب ِصَفِة ِإبِْليَس َوُجُنوِدهِ  -(2122 ي )برقم/جزء من حديث أخرجه البخار  - 999
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 حال من مائدة وقد وصفت باجلار. أو متعلق مبحذوف- 999



منصوب )من( حرف جر و )الكاف( ضمري يف حمل جر متعلق بنعت آلية )الواو( عاطفة )ارزق( مثل أنزل و 
قني( ز )نا( ضمري مفعول به )الواو( استئنافية )أنت( ضمري منفصل مبين يف حمل  رفع مبتدأ )خري( خرب مرفوع )الرا

 مضاف إليه جمرور وعالمة اجلر الياء.

 روائع البيان والتفسري

َنا َمائَِدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيًدا أِلَوَّلِنَ  ا َوَآِخرِنَا َوَآيًَة ِمْنَك َواْرزُقْ َنا }قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ اللَُّهمَّ َرب ََّنا أَْنزِْل َعَلي ْ
 نَي {َوأَْنَت َخرُي الرَّازِقِ 

يًدا نعظمه قال السُّدِ ي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا–قال ابن كثري -
حنن َوَمْن بعدنا، وقال سفيان الثوري: يعين يوًما نصلي فيه، وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم، 

 (010)وقيل: كافية ألولنا وآخرنا.اه (: عظة لنا وملن بعدنا. 011وعن سلمان الفارسي)

من األقوال اليت  {َتُكوُن لََنا ِعيًدا  القول الراجح يف معين قوله تعايل}-رمحه هللا–وذكر أبو جعفر الطربي -
ا أنفاً فقال: وأوىل األقوال بالصواب، قوُل من قال:"معناه: تكون لنا عيًدا، نعبد ربن -رمحه هللا-ذكرها ابن كثري

ذي تنزل فيه، ونصلي له فيه، كما يعبد الناس يف أعيادهم"، ألن املعروف من كالم الناس املستعمل يف اليوم ال

                                                           
سلمان الفارسي أبو عبد هللا: انتسب إىل اإلسالم فقال: سلمان بن اإلسالم، سابق أهل فارس وأصبهان إىل اإلسالم،  - 011

وكان جموسيا قاطن النار، أسلم مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة، وقيل: أسلم مبكة قبل اهلجرة، وهو وهم من 
لرواة، ومنعه الرق عن بدر وأحد، ُث أعتق عن كتابة، وشهد اخلندق فما بعده من  املشاهد، كان من أصبهان من قرية بعض ا

جي، وقيل: من رامهرمزا، اختلف فيه املهاجرون واألنصار يوم اخلندق يف حفره، وهو الذي دهلم على هذه املكيدة فقال 
صلى هللا عليه وسلم: " ال، بل سلمان منا أهل البيت " وكان أحد النجباء  املهاجرون: هو منا، وقالت األنصار هو منا فقال

والرفقاء، وهو أحد من اشتاقت اجلنة إليه، وأدرك العلم األول واآلخر، وقرأ الكتاب األول واآلخر، آخى رسول هللا صلى هللا 
ي عيسى املدائن، وكان من املعمرين، أدرك وص عليه وسلم بينه وبني أيب الدرداء، فقدم الشام زائرا له، واله عمر بن اخلطاب

ابن مرمي وعاش ثالمثائة ومخسني سنة، وقيل: مائتني ومخسني سنة، وهو الصحيح، كان يأكل من عمل يديه، ويتصدق بعطائه، 
 (2/0220انظر معرفة الصحابة أليب نعيم خمتصراً )-تويف يف خالفة عثمان، وقيل: سنة ست وثالثني قبل وقعة اجلمل

 ( 2/221الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -010



بينهم يف"العيد"، ما ذكرنا، دون القول الذي قاله من قال:"معناه: عائدة من هللا علينا". وتوجيه معاين كالم 
 (012)منه، ما وجد إليه السبيل.اه هللا إىل املعروف من كالم من خوطب به، أوىل من توجيهه إىل اجملهول 

: } َتُكوُن لََنا ِعيًدا ألوَّلَِنا َوآِخرِنَا { أي: عائدة من هللا علينا حجة وبرهانا، -رمحه هللا -وأضاف البغوي-
والعيد: يوم السرور، مسي به للعود من الرتح إىل الفرح، وهو اسم ملا اعتدته ويعود إليك، ومسي يوم الفطر 

هنما يعودان كل سنة، قال السدي: معناه نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيدا ألولنا وآخرنا، واألضحى عيدا أل
أي: نعظمه حنن ومن بعدنا، وقال سفيان: نصلي فيه، قوله } ألوَّلَِنا { أي: ألهل زماننا } َوآِخرِنَا { أي: 

يًَة ِمْنَك { داللة وحجة، } ملن جييء بعدنا، وقال ابن عباس: يأكل منها آخر الناس كما أكل أوهلم، } َوآ
 (012) َواْرزُقْ َنا َوأَْنَت َخرُي الرَّازِِقنَي {.اه 

الم : } َواْرزُقْ َنا َوأَْنَت َخرُي الرَّازِِقنَي { أي: اجعلها لنا رزقا، فسأل عيسى عليه الس -رمحه هللا -وزاد السعدي -
 كون رزقا.اه باقية، ومصلحة الدنيا، وهي أن تنزوهلا وأن تكون هلاتني املصلحتني، مصلحة الدين بأن تكون آية 

(012) 

بُُه أَ  بُُه َعَذابًا اَل أَُعذِ  ُ ِإين ِ ُمنَ ز هُِلَا َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم فَِإين ِ أَُعذِ   ({001َحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي )}قَاَل اَّللَّ

 (011إعراب مفردات اآلية )

،، )إن ( حرف مشب ه بالفعل و )الياء( ضمري يف حمل  نصب اسم إن  )منز ل( « 019»)قال هللا( مثل قال عيسى 
خرب مرفوع و )ها( ضمري مضاف إليه )على( حرف جر  و )كم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق باسم الفاعل منز ل 

عل ضمري ا)الفاء( عاطفة )من( اسم شرط جازم مبين  يف حمل  رفع مبتدأ )يكفر( مضارع جمزوم فعل الشرط، والف
مسترت تقديره هو )بعد( ظرف زمان مبين  على الضم  يف حمل  نصب متعل ق ب )يكفر( ، )منكم( مثل عليكم 
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متعل ق حبال من فاعل يكفر )الفاء( رابطة جلواب الشرط )إين  أعذ به( مثل إين  منز هلا )عذابا( مفعول مطلق 
( و )اهلاء -وكذلك األول -مضارع مرفوع نائب عن املصدر فهو اسم مصدر منصوب )ال( نافية )أعذ ب(

ضمري يف حمل  نصب مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو ضمري املصدر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا 
 )أحدا( مفعول به منصوب )من العاملني( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف نعت ل )أحدا( ، وعالمة اجلر  الياء.

 روائع البيان والتفسري

بُُه َأَحًدا ِمنَ }قَاَل اَّللَُّ  بُُه َعَذابًا اَل أَُعذِ   اْلَعاَلِمنَي {  ِإين ِ ُمنَ ز هُِلَا َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم فَِإين ِ أَُعذِ 

 رمحه هللا يف بياهنا:-قال السعدي-

تعاىل وعد  واعلم أن هللاألنه شاهد اآلية الباهرة وكفر عنادا وظلما، فاستحق العذاب األليم والعقاب الشديد. 
تاروا هبذا الوعيد، وَل يذكر أنه أنزهلا، فيحتمل أنه َل ينزهلا بسبب أهنم َل خي -إن كفروا-أنه سينزهلا، وتوعدهم 

ذلك، ويدل على ذلك، أنه َل يذكر يف اإلجنيل الذي بأيدي النصارى، وال له وجود. وحيتمل أهنا نزلت كما 
 عاد، ويكون عدم ذكرها يف األناجيل اليت بأيديهم من احلظ الذي ذكروا به فنسوه.وعد هللا، وهللا ال خيلف املي

أو أنه َل يذكر يف اإلجنيل أصال وإمنا ذلك كان متوارثا بينهم، ينقله اخللف عن السلف، فاكتفى هللا بذلك عن 
َها ِمَن الشَّاِهدِ   م حبقيقة احلال.اه يَن { وهللا أعلذكره يف اإلجنيل، ويدل على هذا املعىن قوله: } َوَنُكوَن َعَلي ْ

(010) 

ما خمتصره: والصواب من القول عندنا يف ذلك أن يقال: إن هللا  -رمحه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي فقال-
 تعاىل ذكره أنزل املائدة على الذين سألوا عيسى مسألَته ذلك ربَّه.

ن بعدهم،  عليه وسلم وأصحابه وأهل التأويل موإمنا قلنا ذلك، للخرب الذي روينا بذلك عن رسول هللا صلى هللا
 غري من انفرد مبا ذكرنا عنه.

                                                           
 (  0/229الناشر : مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -010



وبعُد، فإن هللا تعاىل ذكره ال خيلف وعَده، وال يقع يف خربه اخْلُلف، وقد قال تعاىل ذكره خمربًا يف كتابه عن 
ري جائز أن يقول وغإجابة نبيه عيسى صلى هللا عليه وسلم حني سأله ما سأله من ذلك:}إين منزهلا عليكم{، 

 تعاىل ذكره:

}إين منزهلا عليكم{، ُث ال ينزهلا، ألن ذلك منه تعاىل ذكره خرب، وال يكون منه خالف ما خيرب. ولو جاز أن 
يقول:}إين منزهلا عليكم{، ُث ال ينزهلا عليهم، جاز أن يقول:}فمن يكفر بعد منكم فإين  أعذبه عذابًا ال 

 يكفر منهم بعد ذلك، فال يعذ به، فال يكون لوعده وال لوعيده حقيقة وال أعذبه أحًدا من العاملني{ ، ُث
 (018اه )صحة. وغري جائز أن يوصف ربنا تعاىل ذكره بذلك. .

اب ما خمتصره: قوله تعاىل} قال هللا إين منزهلا عليكم{هذا وعد من هللا تعاىل أج -رمحه هللا-وأضاف القرطيب-
جابة للحواريني وهذا يوجب أنه قد أنزهلا ووعده احلق، فجحد القوم به سؤال عيسى كما كان سؤال عيسى إ

وكفروا بعد نزوهلا فمسخوا قردة وخنازير. قال ابن عمر: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة املنافقون ومن كفر 
ن ممن أصحاب املائدة وآل فرعون قال هللا تعاىل:} فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا 

ا لقوله نزوهل -وهو احلق -العاملني{. واختلف العلماء يف املائدة هل نزلت أم ال؟ فالذي عليه اجلمهور
تعاىل:}إين منزهلا عليكم{ وقال جماهد: ما نزلت وإمنا هو ضرب مثل ضربه هللا تعاىل خللقه فنهاهم عن مسألة 

استغفروا كفر بعد منكم{ اآلية استعفوا منها، و اآليات ألنبيائه. وقيل: وعدهم باإلجابة فلما قال هلم:} فمن ي
 (019اه )هللا وقالوا: ال نريد هذا، قاله احلسن. وهذا القول الذي قبله خطأ والصواب أهنا نزلت..

قلت: وذكر العالمة ابن العثيمني يف تفسريه بياناً شافياً يف مسألة نزول املائدة واإلشكال فيها والعلم عند هللا -
هذا للحال أو « ْنزهُِلَامُ »قوله: }ِإين ِ ُمنَ ز هُِلَا َعَلْيُكْم{ ويف قراءة:  :-رمحه هللا -قال-ايل سبحانه وتع-وحده

للمستقبل، يعين: هل أن هللا عز  وجل وعد بإنزاهلا وأنزهلا أو هو َوْعٌد لكن َل يتحقق؛ ألن هللا تعاىل اشرتط 
هو : فمنهم من قال: إن هللا أنزهلا؛ ألن وعده حق و شرطاً َل يلتزمه بنو إسرائيل؟ ... يف ذلك قوالن للعلماء

 توعد من كفر بعد إنزال هذه ُث« ُمْنزهُِلَا َعَلْيُكمْ »ال خيلف امليعاد، وقد قال هللا تعاىل: }ِإين ِ ُمنَ ز هُِلَا َعَلْيُكْم{ أو 
سى سأل هللا ها، وعياآلية، وإن كان هذا ِما يرجح أهنا نزلت، لكن كوهنا َل تذكر يف كتب النصارى وَل يعرفو 
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تعاىل أن تكون عيداً ألوهلم وآخرهم يشكل على هذا، وإن كان ليس ذاك اإلشكال البعيد؛ ألنه قد يقال: إن 
هللا تعاىل َل جيب عيسى يف كل ما سأل. ... وقال بعضهم: إنه َل ينزهلا؛ ألن هللا اشرتط فقال: }َفَمْن َيْكُفْر 

بُ  ائدة، ُه{ وملا رأوا هذا الشرط الثقيل الذي يصعب أن حيقق عدلوا عن طلبهم فلم تنزل مبَ ْعُد ِمْنُكْم فَِإين ِ أَُعذِ 
وهؤالء أيدوا رأيهم بأن النصارى ال يعرفون عن هذه املائدة شيئاً يف كتبهم، وقالوا: إهنا لو نزلت لكانت عيداً 

م َل ذه املائدة، علمنا أهنألوهلم وآخرهم كما طلب عيسى عليه الصالة والسالم، وملا َل يكن عندهم علم هب
يقبلوا الشرط الذي اشرتطه هللا، فلم ينزهلا هللا عز  وجل، واآلية يف احلقيقة حمتملة، يعين: ال يستطيع اإلنسان 

 (001) جيزم هبذا وال هذا.اه 

ُذوين َوأُمِ َي  ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اختَِّ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن يل  ِإهَلنَْيِ }َوِإْذ قَاَل اَّللَّ
ُم فْ َأْن أَُقوَل َما لَْيَس يل حِبَق   ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتُه تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َواَل أَْعَلُم َما يف ن َ  ِسَك ِإنََّك أَْنَت َعالَّ

 ({009اْلُغُيوِب )

 (000) إعراب مفردات اآلية

،)اهلمزة( لالستفهام )أنت( ضمري منفصل مبين  يف حمل  « 002»)الواو( استئنافي ة )إذ قال ... مرمي( مر  إعراهبا 
ذوا( فعل أمر مبين  على  رفع مبتدأ )قلت( فعل ماض وفاعله )للناس( جار  وجمرور متعل ق ب )قلت( ، )اخت 

وف على )أم ( معطضمري مفعول به أول )الواو( عاطفة  حذف النون.. والواو فاعل و )النون( للوقاية و )الياء(
ضمري املتكل م تبعه يف النسب وعالمة النصب الفتحة املقد رة على ما قبل الياء و )الياء( مضاف إليه )إهلني( 
مفعول به ثان منصوب وعالمة النصب الياء )من( حرف جر  )دون( جمرور متعل ق مبحذوف نعت ل )إهلني( 

، )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )قال( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )سبحان( « 002»
مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره أسب ح، و )الكاف( ضمري مضاف إليه )ما( نافية )يكون( مضارع ناقص 

صدري  م )أن( حرف ممرفوع )الالم( حرف جر  و )الياء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق مبحذوف خرب يكون مقد  
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مبين  يف حمل  « 002»ونصب )أقول( مضارع منصوب، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )ما( اسم موصول 
نصب مفعول به )ليس( فعل ماض ناقص جامد، وامسه ضمري مسترت تقديره هو يعود على ما )يل( مثل األول 

 « .009»نصوب حمال  خرب ليس ، )الباء( حرف جر  زائد )حق ( جمرور لفظا م« 001»متعل ق حبق  

 واملصدر املؤو ل )أن أقول( يف حمل  رفع اسم يكون مؤخ ر.

لتاء اسم  وا ...يف حمل  جزم فعل الشرط  )إن( حرف شرط جازم )كنت( فعل ماض ناقص مبين  على السكون
يق قكان )قلت( فعل ماض وفاعله و )اهلاء( ضمري مفعول به )الفاء( رابطة جلواب الشرط )قد( حرف حت

)علمت( مثل قلت )تعلم( مضارع مرفوع، والفاعل أنت )ما( اسم موصول مبين  يف حمل  نصب مفعول به )يف 
ا يف )أعلم منفس( جار  وجمرور متعل ق مبحذوف صلة ما و )الياء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال( نافية 

م الغيوب( مر  إعراهبا   .« 000»نفسك( مثل تعلم ... نفسي )إن ك أنت عال 

 روائع البيان والتفسري

ُذوين َوأُمِ َي ِإهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اختَِّ قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن يل  }َوِإْذ قَاَل اَّللَّ
ُم َعِلْمَتُه تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َواَل أَْعلَ َأْن أَُقوَل َما لَْيَس يل حِبَق   ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد  ُم َما يف نَ ْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعالَّ

 اْلُغُيوِب {

  :يف بياهنا -رمحه هللا-قال السعدي-

ُذوين َوأُمِ َي ِإهَلنَْيِ ِمْن دُ  ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اختَِّ ِن اَّللَِّ { وهذا توبيخ للنصارى و } َوِإْذ قَاَل اَّللَّ
الذين قالوا: إن هللا ثالث ثالثة، فيقول هللا هذا الكالم لعيسى. فيتربأ عيسى ويقول: } ُسْبَحاَنَك { عن هذا 

 الكالم القبيح، وعم ا ال يليق بك.

س من أوصايف وال من قول شيئا لي} َما َيُكوُن يل َأْن أَُقوَل َما َلْيَس يل حِبَق   { أي: ما ينبغي يل، وال يليق أن أ
حقوقي، فإنه ليس أحد من املخلوقني، ال املالئكة املقربون وال األنبياء املرسلون وال غريهم له حق وال استحقاق 
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 ملقام اإلهلية وإمنا اجلميع عباد، مدبرون، وخلق مسخرون، وفقراء عاجزون } ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتهُ تَ ْعَلُم َما
يف نَ ْفِسي َوال أَْعَلُم َما يف نَ ْفِسَك { فأنت أعلم مبا صدر مين و } ِإنََّك أَْنَت َعالُم اْلُغُيوِب { وهذا من كمال 
أدب املسيح عليه الصالة والسالم يف خطابه لربه، فلم يقل عليه السالم: "َل أقل شيئا من ذلك" وإمنا أخرب 

ك نايف منصبه الشريف، وأن هذا من األمور احملالة، ونزه ربه عن ذلبكالم ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة ت
 (008) أمت تنزيه، ورد العلم إىل عاَل الغيب والشهادة.اه 

َلُم َما يف نَ ْفِسَك{ فقال: }تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َوالَ َأعْ  بياناً شافياً لقوله تعايل: -رمحه هللا-وأضاف ابن العثيمني-
َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ فْ  ًسا بَِغرْيِ النفس هنا مبعىن: الذات، وكما يف قوله تعاىل: }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ

{ ]املائدة:  [ فالنفس مبعىن الذات، واملعىن: 21َس بِالن َّْفِس{ ]املائدة: [ وأيضاً قوله تعاىل: }َأنَّ الن َّفْ 22نَ ْفس 
أن ما يف نفسي تعلمه، وما يف نفسك ال أعلمه، والفرق ظاهر؛ ألن هللا هو اخلالق، وعيسى خملوق، واخلالق 

 َمْن َخَلَق مُ يعلم خملوقه، واملخلوق ال يعلم عن خالقه إال ما أخربه به، وإىل هذا يشري قول هللا تعاىل: }َأالَ يَ ْعلَ 
 [. 02َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي { ]امللك: 

فوائد جليلة من األية منها هذه الفائدة : إطالق النفس على الذات، بل إن بعض العلماء  -رمحه هللا-وذكر 
مبعىن: صاحبة فال تقال إال مضافة، كما قال « ذات»يقول: إن إطالق الذات على النفس غلط، وأن أصل 

[، أي: صاحبة الربوج، وأن إطالق الذات على النفس 0وجل: }َوالسََّماِء َذاِت اْلبُ ُروِج { ]الربوج:  هللا عز  
من الكلمات احملدثة، وقد صرح هبذا شيخ اإلسالم رمحه هللا، وقال: إهنا ليست من كالم العرب العرباء، يعين: 

( رضي 009لذات هلل عز  وجل، وأما قول خبيب)هذا تفسري الحق، فال يوجد ال يف القرآن وال يف السنة إثبات ا

                                                           
 (  229/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -008
بن جحجبا األنصاري الشهيد. ذكره بن سعد فقال: شهد أحدا  قال الذهيب:خبيب بن عدي ابن عامر بن جمدعة - 009

لوا فيهم مع بين حليان فلما صاروا بالرجيع غدروا هبم واستصرخوا عليهم وقت -صلى هللا عليه وسلم-وكان فيمن بعثه النيب 
 ومهم وصلبومها بالتنعيم.من ق -صلى هللا عليه وسلم-وأسروا خبيبا وزيد بن الدثنة فباعومها مبكة فقتلومها مبن قتل النيب 

ال: فلما خرجوا به من احلرم ليقتلوه يف احلل قال هلم خبيب: دعوين أركع ركعتني، فرتكوه فركع ركعتني، ُث ق وقال ابن األثري : 
 وهللا لوال أن حتسبوا أن ما يب جزع من املوت لزدت، اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، وال تبق منهم أحداً. 

 فلست أبايل حني أقتل مسلماً .. على أي جنب كان يف هللا مصرعي.  
 وذلك يف ذات اإلله وإن يش      أ.. يبارك عل         ى أوص               ال شلو ِم              زع. 



، فاملعىن: يف جنب اإلله. ... فشيخ اإلسالم رمحه هللا يقول: إطالق الذات «وذلك يف ذات اإلله»هللا عنه: 
يراد به النفس، هذا دخيل على اللغة العربية؛ يعين تفسري ابن كثري مثالً نسميه ذاتاً ونسميه نفساً، لكن أيهما 

، فشيخ اإلسالم رمحه هللا يقر به؛ ألن الناس مشوا عليه، فقالوا: الذات والصفات، فهو رمحه الفصحى؟ النفس
هللا يعرب به، لكن يقول: ليس من كالم العرب العرباء، أي: إطالق الذات على النفس، وإمنا يعرب عن الذات 

يٌء آخر. ية الفصحى شبالنفس، مبعىن: أن ذات الرجل هي نفسه، ولكن االصطالح شيء آخر، واللغة العرب
 ... فإذاً: معىن قوله: }تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َوالَ َأْعَلُم َما يف نَ ْفِسَك{ يعين: وال أعلم ما يف ذاتك، وليست النفس

شيئاً زائداً على الذات؛ يعين ليست كالعلم والقدرة والسمع والبصر وما أشبه ذلك، وقول بعض أهل العلم: 
جاوز، وإال اً فقال: }تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َواَل أَْعَلُم َما يف نَ ْفِسَك{ من باب التسامح والتأثبت هللا لنفسه نفس

 (021) فإن نفس هللا هي ذات هللا عز  وجل. .اه 

ا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلمَّا تَ َوف َّْيَتيِن  دً }َما قُ ْلُت هَلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتيِن ِبِه أَِن اْعُبُدوا اَّللََّ َريبِ  َوَربَُّكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهي 
 ( {000ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِ  َشْيء  َشِهيٌد )

 (020إعراب مفردات اآلية )

( أداة حصر )ما( اسم موصول مبين  يف  )ما( نافية )قلت( مثل األوىل )هلم( مثل يل متعل ق ب )قلت( ، )إال 
، )أمرت( مثل قلت و )النون( للوقاية و )الياء( ضمري مفعول به )الباء( حرف « 022»مفعول به  حمل  نصب

ذوا « 022»جر  و )اهلاء( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )أمرت( ، )أن( حرف مصدري   ، )اعبدوا( مثل اخت 

                                                           

ن سري أعالم النبالء  منقالً - ُث قام إليه أبو سروعة عقبة بن احلارث فقتله. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صرباً الصالة.
 ( خمتصراً .0/202( وأسد الغابة البن االثري)2/012للذهيب)

 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -021
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -020

 (0/01)دمشق
 أو نكرة موصوفة يف حمل  نصب.. واجلملة بعدها نعت هلا.- 022
أو حرف تفسري.. ومنع العكربي  أن يكون حرف تفسري ألن القول قد صر ح به.. ولكن ُيكن التعقيب على هذا بأن   - 022

ا مع رب ه.. وهلذا ر استعمال فعل القول من قبل عيسى عليه السالم هو نزول على قضي ة األدب احلسن كيال جيعل نفسه آم
 يصح  إعراهبا تفسريي ة. وهي تفسريي ة على رأي ابن هشام لفعل القول املؤو ل ب )أمرهتم(

. 



( نعت للفظ اجلاللة منصوب مثله وعالمة النص الفتحة املقد رة  ب)هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )رب 
على ما قبل الياء و )الياء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )رب كم( معطوف على ريب  منصوب مثله.. وكم 

 مضاف إليه.

واملصدر املؤو ل )أن اعبدوا( يف حمل  رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو.. واجلملة االمسي ة مفس رة للضمري يف 
 )به( .

نت( مثل األول )على( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )شهيدا( وهو )الواو( استئنافي ة )ك
خرب كنت منصوب )ما( حرف مصدري  )دمت( فعل ماض ناقض وامسه )فيهم( مثل عليهم متعل ق مبحذوف 

 خرب ما دمت.

 واملصدر املؤو ل )ما دمت فيهم( يف حمل  نصب على الظرفي ة

 الزمانية متعل ق ب )شهيدا( .

لفاء( عاطفة )مل ا( ظرف مبعىن حني متضم ن معىن الشرط متعل ق مبضمون اجلواب أي راقبتهم )توف يت( فعل )ا
ماض وفاعله و )النون( للوقاية )الياء( ضمري مفعول به )كنت( مثل األول )أنت( ضمري فصل ال حمل  له 

 )الرقيب( خرب كنت منصوب )عليهم( مثل األول متعل ق بالرقيب.« 022»

( استئنافي ة )أنت( ضمري منفصل مبتدأ )على كل ( جار  وجمرور متعل ق بشهيد )شيء( مضاف إليه جمرور )الواو
 )شهيد( خرب املبتدأ مرفوع.

 روائع البيان والتفسري

َ َريبِ  َوَربَُّكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم  ِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلمَّا تَ َوف َّْيَتيِن ُكْنَت شَ }َما قُ ْلُت هَلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتيِن ِبِه َأِن اْعُبُدوا اَّللَّ
 أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِ  َشْيء  َشِهيٌد  {

                                                           
 أو توكيد للضمري املت صل يف )كنت( يف حمل  رفع. - 022



ظمتك، ع} َما قُ ْلُت هَلُْم ِإال َما أََمْرَتيِن ِبِه { فأنا عبد متبع ألمرك، ال متجرئ على  :-رمحه هللا -قال السعدي-
ا اَّللََّ َريبِ  َوَربَُّكْم { أي: ما أمرهتم إال بعبادة هللا وحده وإخالص الدين له، املتضمن للنهي عن } َأِن اْعُبُدو 

 اختاذي وأمي إهلني من دون هللا، وبيان أين عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ريب.

َلمَّا تَ َوف َّْيَتيِن ُكْنَت ن َل يقم به. } ف َ } وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم { أشهد على من قام هبذا األمر، ِم
أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم { أي: املطلع على سرائرهم وضمائرهم. } َوأَْنَت َعَلى ُكلِ  َشْيء  َشِهيٌد { علما ومسعا 
وبصرا، فعلمك قد أحاط باملعلومات، ومسعك باملسموعات، وبصرك باملبصرات، فأنت الذي ِتازي عبادك 

 (021) تعلمه فيهم من خري وشر.اه مبا 

وهذا خرب من هللا تعاىل ذكره عن قول عيسى، يقول: ما قلت هلم إال :-رمحه هللا-وأضاف أبو جعفر الطربي-
الذي أمرتين به من القول أن أقوله هلم، وهو أن قلت هلم:}اعبدوا هللا ريب وربكم وكنت عليهم شهيًدا ما دمت 

يفعلونه وأنا بني أظهرهم شاهًدا عليهم وعلى أفعاهلم وأقواهلم }فلما فيهم{، يقول: وكنت على ما 
توفيتين{يقول: فلما قبضتين إليك }كنت أنت الرقيب عليهم{ ، يقول: كنت أنت احلفيظ عليهم دوين،  ألين 

 إمنا شهدت من أعماهلم ما عملوه وأنا بني أظهرهم.

وله:}أأنت قلت َل القوم ومقالتهم بعد ما قبضه إليه وتوفاه بقويف هذا تبياُن أن هللا تعاىل ذكره إمنا عر فه أفعا
 :-رمحه هللا -للناس اختذوين وأمي إهلني من دون هللا{.وأضاف

}وأنت على كل شيء شهيد{ يقول: وأنت تشهد على كل شيء، ألنه ال خيفى عليك شيء، وأما أنا، فإمنا 
القوم، فإمنا أنا أشهد على ذلك الذي عاينت شهدت بعض األشياء، وذلك ما عاينت وأنا مقيم بني أظهر 

 (029)اه ورأيُت وشهدت.

بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )  ( {008}ِإْن تُ َعذِ 

                                                           
 (  229/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -021
   229/  00الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -029

/0120  ) 



 (020إعراب مفردات اآلية )

ره مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقدي)إن( مثل األول )تعذ ب( مضارع جمزوم فعل الشرط و )هم( ضمري 
رب خ أنت )الفاء( رابطة جلواب الشرط )إن ( حرف مشب ه بالفعل و )هم( ضمري يف حمل  نصب اسم إن  )عباد(

مرفوع و )الكاف( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )إن تغفر( مثل إن تعذ ب )هلم( مثل األول متعل ق ب 
م )أن  ، )العزيز( خرب إن  مرفوع )احلكيم( خرب ثان مرفوع.« 028»ت( ضمري فصل )تغفر( ، )فإن ك( مثل فإهن 

 روائع البيان والتفسري

بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  {  }ِإْن تُ َعذِ 

اهم : يقول تعاىل ذكره: إْن تعذب هؤالء الذين قالوا هذه املقالة، بإماتتك إي-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-
عليها }فإهنم عبادك{، مستسلمون لك، ال ُيتنعون ِما أردت هبم، وال يدفعون عن أنفسهم ضرًّا وال أمرًا تناهلم 

امه ِمن أراد فتسرت عليهم }فإنك أنت العزيز{،  فيانتق به }وإن تغفر هلم{، هبدايتك إياهم إىل التوبة منها،
االنتقام منه، ال يقدر أحٌد يدفعه عنه }احلكيم{، يف هدايته من هدى من خلقه إىل التوبة، وتوفيقه من وفَّق 

 (029.اه )لسبيل النجاة من العقابمنهم 

ملا ه الفعال  هللا، عز وجل، فإنهذا الكالم يتضمن رد املشيئة إىل ما خمتصره:-رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-
يشاء، الذي ال يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التربي من النصارى الذين كذبوا على هللا، وعلى 
رسوله، وجعلوا هلل ندا وصاحبة وولدا، تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا، وهذه اآلية هلا شأن  عظيم ونبأ 

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -020

 (0/00دمشق)
 أو توكيد للضمري املت صل )الكاف( ، وقد أستعري حملل  النصب. - 028
 00الناشر : مؤسسة الرسالة )  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -029

/220/02129  ) 



سول هللا  صلى هللا عليه وسلم قام هبا ليلة حىت الصباح (: أن ر 021عجيب، وقد ورد يف احلديث)
 (020اه )يرددها.

تعطف واختلف يف تأويله فقيل: قاله على وجه االستعطاف هلم والرأفة هبم كما يس :-رمحه هللا -وزاد القرطيب  -
ابه وهو يعلم ذعالسيد لعبده وهلذا َل يقل: فإهنم عصوك. وقيل: قاله على وجه التسليم ألمره واالستجارة من 

أنه ال يغفر لكافر. وقيل اهلاء وامليم يف} إن تعذهبم{. ملن مات منهم على الكفر واهلاء وامليم يف} إن تغفر 
هلم{ ملن تاب منهم قبل املوت وهذا حسن. وأما قول من قال إن عيسى عليه السالم َل يعلم أن الكافر ال 

سى خبار من هللا عز وجل ال تنسخ. وقيل: كان عند عييغفر له فقول جمرتئ على كتاب هللا عز وجل ألن األ
أهنم أحدثوا معاصي وعملوا بعده مبا َل يأمرهم به إال أهنم على عمود دينه فقال: وإن تغفر هلم ما أحدثوا 
بعدي من املعاصي. وقال:} فإنك أنت العزيز احلكيم{ وَل يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه 

يم ألمره والتفويض حلكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم ألوهم الدعاء باملغفرة ملن مات القصة من التسل
على شركه وذلك مستحيل فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حىت ُيوتوا وتعذهبم فإهنم عبادك، وإن هتدهم إىل 

ا تفعله تضل من م فيمتوحيدك وطاعتك فتغفر هلم فإنك أنت العزيز الذي ال ُيتنع عليك ما تريده، احلكي
 (022)تشاء وهتدي من تشاء.اه 

َفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم هَلُْم َجنَّاٌت َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن  ُ فِ }قَاَل اَّللَُّ َهَذا يَ ْوُم يَ ن ْ يَها أَبًَدا َرِضَي اَّللَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )  ({009َعن ْ

 (022إعراب مفردات اآلية )

                                                           
ى هللا عليه النيب صلقام قال" -رضي هللا عنه-يشري املصنف للحديث الذي أخرجه النسائي وابن ماجه عن أيب ذر - 021

بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيوسلم بآية حىت أصبح يرددها واآلية ) ( وحسنه األلباين يف مُ ِإْن تُ َعذِ 
 ( 0211املشكاة ) 

 ( 2/222والتوزيع) الناشر: دار طيبة للنشر -تفسري القرآن العظيم البن كثري -020
 (  9/208القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--022
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف )املتوَّف : -022

 (0/02دمشق)



)قال هللا( فعل ماض وفاعل مرفوع )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبين  يف حمل  رفع مبتدأ )يوم( خرب مرفوع 
)ينفع( مضارع مرفوع )الصادقني( مفعول به مقد م منصوب وعالمة النصب الياء )صدق( فاعل مؤخ ر مرفوع 

جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق خبرب مقد م  )الالم( حرفو )هم( ضمري يف حمل  جر  مضاف إليه 
)جن ات( مبتدأ مؤخر مرفوع )ِتري( مثل ينفع وعالمة الرفع الضم ة املقد رة على الياء )من حتت( جار  وجمرور 

خالدين( حال منصوبة ، و )ها( ضمري مضاف إليه )األهنار( فاعل ِتري مرفوع )« 022»متعل ق ب )ِتري( 
ري يف )هلم( ، وعالمة النصب الياء )يف( حرف جر  و )ها( ضمري يف حمل  جر  متعل ق خبالدين )أبدا( من الضم

ظرف زمان منصوب متعل ق خبالدين )رضي( فعل ماض مبين  على الفتح الظاهر )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع 
لى )رضوا( فعل ماض مبين  ع )عن( حرف جر  و )هم( ضمري يف حمل  جر  متعل ق ب )رضي( ، )الواو( عاطفة

الضم  ... والواو فاعل )عنه( مثل عنهم متعل ق ب )رضوا( )ذلك( اسم اشارة مبين  يف حمل  رفع مبتدأ ... والالم 
 نعت مرفوع.للبعد والكاف للخطاب )الفوز( خرب مرفوع )العظيم( 

 روائع البيان والتفسري

َفُع  ُ الصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم هَلُْم َجنَّاٌت َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِدي}قَاَل اَّللَُّ َهَذا يَ ْوُم يَ ن ْ َن ِفيَها أَبًَدا َرِضَي اَّللَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {  َعن ْ

ُ { مبينا حلال عباده يوم القيامة، وَمن الفائ :-رمحه هللا -قال السعدي- ن اهلالك، وَمن ز منهم ومَ } قَاَل اَّللَّ
َفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم { والصادقون هم الذين استقامت أعماهلم وأقواهلم  الشقي وَمن السعيد، } َهَذا يَ ْوُم يَ ن ْ
ونياهتم على الصراط املستقيم واهلْدي القومي، فيوم القيامة جيدون مثرة ذلك الصدق، إذا أحلهم هللا يف مقعد 

ُهْم تدر، وهلذا قال: } هَلُْم َجنَّاٌت َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها األنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اَّللَُّ صدق عند مليك مق  َعن ْ
َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم { والكاذبون بضدهم، سيجدون ضرر كذهبم وافرتائهم، ومثرة أعماهلم 

 (021)الفاسدة.اه 

َفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم{ فقال-رمحه هللا-وزاد ابن العثيمني- ما نصه :الصدق:  -:يف بيان قوله تعايل: }يَ ْوُم يَ ن ْ
أما الصدق و يكون بالقول وبالعمل، يعين: بالفعل واالعتقاد، أما الصدق بالقول: فهو مطابقة اخلرب للواقع، 

                                                           
 مضاف أي من حتت أشجارها أو مبحذوف حال من األهنار، وفيه حذف - 022
 (  229/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -021



، صدق أو  هذا خرب« ال إله إال هللا»مثال ذلك: قول القائل: باالعتقاد: فأن يكون اعتقاده مطابقًا لقوله، 
؟ إن كان أو ال« هللاال إله إال »كذب؟ صدق، لكن هل يصدقه القلب، مبعىن: هل القلب يؤمن هبذا: بأنه 

يؤمن بذلك اجتمع يف حقه، صدق القول وصدق االعتقاد. ... وأما صدق الفعل بأن يكون الفعل متبعاً فيه 
ابقاً ملا يف القلب، وعلى هذا فاملبتدع ليس صادقاً، واملنافق ليس صادقاً؛ ألن فعله ال يطابق ما الشريعة، ومط

َفُع  يف قلبه، واملبتدع ليس بصادق؛ ألنه لو كان صادق اإلُيان ما خرج عن شريعة الرمحن. ... قوله: }يَ ْوُم يَ ن ْ
اء هللا تعاىل يف د النبوة، وسيأيت الكالم عليها إن شالصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم{ الصديقية مرتبة هي أعلى املراتب بع

َفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم هَلُْم َجنَّاٌت َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها األَنْ َهاُر{، }هَلُْم{: خ  مقدم ربالفوائد. ... قوله: }يَ ْوُم يَ ن ْ
[، ُث قال: 29َجنََّتاِن { ]الرمحن: َخاَف َمَقاَم َربِ ِه وهذا يقتضي االختصاص، أي: هلم دون غريهم، }َوِلَمْن 

 [.92}َوِمْن ُدوهِنَِما َجنََّتاِن { ]الرمحن: 

فائدة جليلة من فوائد اآلية وهي: احلث على الصدق والرتغيب فيه؛ ألن ذكر كونه نافعاً  -رمحه هللا–وذكر -
 عليه وسل م يف قوله: هللايف ذلك الوقت احَلرِج يدل على الرتغيب فيه واحلث عليه، وقد حث عليه النيب صل ى 

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وال يزال الرجل يصدق ويتحرى »
( والصديقية: أعلى مراتب البشر بعد النبوة، ويكفيك اقتناعاً 029« )الصدق حىت يكتب عند هللا صديقاً 

وهم:   ف أمرهم وَل يقَض فيه بشيء حىت جاء الوحيبفائدته ومثرته ما حصل للثالثة الذين خلفوا، أي خل

                                                           
بَاب قَ ْوِل اَّللَِّ  -(1929 البخاري )برقم/-رضي هللا عنه-أخرجاه يف الصحيحني  من حديث عبد ىاهلل بن مسعود - 029

بَاب قُ ْبِح اْلَكِذِب َوُحْسِن الصِ ْدِق  -(2009 تَ َعاىَل} يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي {،ومسلم )برقم/
 َوَفْضِلهِ 



(، هؤالء الثالثة ختلفوا عن غزوة تبوك، وملا 029(، ومرارة بن الربيع)028(، وهالل بن أمية)020كعب بن مالك)
رجع النيب صل ى هللا عليه وسل م منها، جاء املعذرون يعتذرون إىل النيب عليه الصالة والسالم، وقد أخرب هللا 

لَْيِهْم لِتُ ْعرُِضوا النيب صل ى هللا عليه وسل م إىل املدينة، وقال: }َسَيْحِلُفوَن بِاَّللَِّ َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم إِ  عنهم قبل وصول
ُهْم ِإن َُّهْم رِْجٌس َوَماَواُهْم َجَهنَُّم َجزَاءً مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن *حَيِْلُفوَن َلُكْم  ُهْم فََأْعرُِضوا َعن ْ ُهْم فَِإْن تَ ْرَضْوا تَ ْرضَ لِ َعن ْ ْوا َعن ْ

ُهْم فَِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي { ]التوبة:  [، أما الثالثة فصدقوا وأخربوه بالصدق، 99   91َعن ْ
وأنزل هللا سبحانه وتعاىل فيهم آيات تتلى يف الصالة وخارج الصالة ويثاب على قراءهتا، وحث على أن نكون 

 [.اه 009فقال له بعد ذكر اآليات: }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي { ]التوبة: مثلهم 
(021) 

 ( {021} َّللَِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر )

                                                           
زرجي لسلمي األنصاري اخلكعب بن مالك بن أيب كعب بن القني بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ا  - 020

الشاعر، شهد بيعة العقبة مع السبعني، يكىن أبا عبد هللا، وقيل: أبو عبد الرمحن، كانت كنيته أبا بشري يف اجلاهلية، أحد 
املخلفني من الثالثة الذين خلفوا فتيب عليهم، شهد املشاهد كلها إال بدرا، وتبوك، آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بينه وبني 

حة بن عبيد هللا روى عنه: ابن عباس، وجابر، وأبو أمامة، ومن أوالده: عبد هللا، وعبد الرمحن، وروى عنه أبو جعفر حممد طل
 (1/2299انظر معرفة الصحابة أليب نعيم ) -بن علي، وعمر بن احلكم بن ثوبان، وعمر بن كثري بن أفلح

تاب هللا عليهم، روى عنه ابن عباس، وجابر، وهو القاذف امرأته هالل بن أمية األنصاري الواقفي أحد الثالثة الذين  - 028
فالعنها، بقي بعد النيب صلى هللا عليه وسلم دهرا، وقال حممد بن سعد: هو هالل بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد األعلى 

أنيسة بنت  م الفتح، أمهبن عامر بن كعب بن واقف: وكان هالل قدمي اإلسالم، كسر أصنام بين واقف، كانت معه رايتهم يو 
 (1/2029م )انظر معرفة الصحابة أليب نعي-اهلدم أخت كلثوم بن اهلدم، الذي نزل عليه النيب صلى هللا عليه وسلم بقباء

 مرارة بن الربيع األنصاري األوسي: من بين عمرو بن عوف ويقال: إن أصله من قصاعة حالف بين عمرو بن عوف. - 029
على الصحيح هو أحد الثالثة الذين تيب عليهم أخرجاه يف الصحيحني من حديث كعب بن صحايب مشهور شهد بدرًا 

مالك يف قصة توبته فقلت: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا: هالل بن أمية ومرارة بن الربيع فذكروا يل رجلني صاحلني شهداً 
قال: هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع  008التوبة بدراً. ويف حديث جابر عند قوله تعاىل: " وعلى الثالثة الذين خلفوا " 

 وهالل بن أمية وكلهم من األنصار.
 (2/00انظر األصابة يف معرفة الصحابة البن حجر العسقالين ) 

 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -021



 (020إعراب مفردات اآلية ) 

جار  وجمرور متعل ق مبحذوف خرب مقد م )ملك( مبتدأ مؤخ ر مرفوع )السموات( مضاف إليه جمرور )الواو( )هلل( 
  عاطفة

)األرض( معطوف على السموات جمرور مثله )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبين  يف حمل  رفع معطوف على 
هو( مبحذوف صلة ما )الواو( عاطفة )ملك )يف( حرف جر  و )هن ( ضمري مت صل مبين  يف حمل  جر  متعل ق 

ضمري منفصل مبين  يف حمل  رفع مبتدأ )على كل ( جار  وجمرور متعل ق ب )قدير( ، )شيء( مضاف إليه جمرور 
 )قدير( خرب املبتدأ هو مرفوع.

 روائع البيان والتفسري

 ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر {} َّللَِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى  

} َّللَِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواألْرِض { ألنه اخلالق هلما واملدبر لذلك حبكمه  ما نصه:-رمحه هللا -قال السعدي-
القدري، وحكمه الشرعي، وحكمه اجلزائي، وهلذا قال: } َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر { فال يعجزه شيء، بل 

 (022) ملشيئته، ومسخرة بأمره.اه  مجيع األشياء منقادة

ر يف بياهنا ما نصه: أي: هو اخلالق لألشياء، املالك هلا، املتصرف فيها القاد -رمحه هللا –وأضاف ابن كثري  -
عليها، فاجلميع ملكه وحتت قهره وقدرته ويف مشيئته، فال نظري له وال وزير، وال عديل، وال والد وال ولد وال 

 (022)وال رب سواه.اه صاحبة، فال إله غريه 

: عموم قدرة -رمحه هللا-وذكر ابن العثيمني فائدة يف تفسريه لقوله تعايل } َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر {فقال-
هللا عز  وجل على كل شيء، لقوله تعاىل: }َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر{ وهذه الصفة مطلقة، وهل هو قدير 

ير على ما ال يشاؤه فإذا شاءه وقع، وهبذا نعرف خطأ من يعرب من الناس، يقول: إنه على ما ال يشاء؟ نعم قد
على ما يشاء قدير، ال جيوز هذا؛ ألنك إذا قلت: إنه على ما يشاء، وقدمت أيضاً املعمول خصصت قدرته 

                                                           
 –ه ( نشر : دار الرشيد مؤسسة اإلُيان 0209صايف )املتوَّف :  انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم-020

 (0/01دمشق)
 (  229/ 0الناشر : مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -022
 ( 2/229الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -022



شأ ن وما َل يمبا يشاء دون ما ال يشاء، وهذا غلط فهو قادر على ما يشاء وما ال يشاء، لكن ما شاء هللا كا
َل يكن، قال بعض املتأخرين: وإذا قلت: إنه على ما يشاء قدير، فقد وافقت القدرية؛ ألهنم يقولون: إن هللا 
ال يشاء أفعال العبد، وإذا كان ال يشاؤها َل يكن له قدرة عليها، فاجلملة هذه أيضاً ترمي إىل قول مبتدع وهو 

ق وعلى ما ال يشاء قدير، وليس لك حلى ما يشاء قدير، قل له: قول القدرية، فإذا مسعت أحداً يقول: إنه ع
أن تقيد ما أطلقه هللا عز  وجل من الصفة، هللا تعاىل أطلقها فقال: }َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر{، فال تقيد. 

َيَشاءُ َقِديٌر{ ]الشورى:  اتعاىل: }َوُهَو َعَلى مَجِْعِهْم ِإذَ ... فإذا قال قائل: إذا قررمت هذا فكيف ِتيبون عن قوله 
[، قلنا: املشيئة هنا عائدة إىل اجلمع، يعين: أنه إذا شاء مجعهم، فهو قدير عليه ال يعجز عنه، خالفاً ملن 29

ال فيكون التقييد باملشيئة هنا للجمع ال للقدرة. ... فإن قيقول: إنه ال يقدر على مجعهم وأنكروا البعث، 
« ما أشاء قادر إين على»ل يدخل اجلنة، فإذا قال هللا له: هذا لك قال هللا تعاىل: قائل: ما تقولون يف آخر رج

(؟ نقول: نعم هنا املشيئة قيدت بفعل  معني، يعين: كأن هللا يقول له: إين شئته فأنا قادر عليه مثل قوله: 022)
ل نقول: }َأنَّ نقيد ما أطلقه هللا عز  وجل، ب}َوُهَو َعَلى مَجِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر{. ... واملهم أنه ليس لنا أن 

َ َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر{ ]الطالق:   (021) [.اه 02اَّللَّ

 

 سورة املائدة أحكام وفوائد
ومن األحكام اليت تناولتها السورة  سورة املائدة من السور اليت تكثري فيها األحكام الشرعية كالبقرة والنساء

والصيد، واإِلحرام، ونكاح الكتابيات، والردة، وأحكام الطهارة، وحد  السرقة، وحد  أحكام العقود، والذبائح، :
البغي واإلفساد يف األرض، وأحكام اخلمر وامليسر، وكفارة اليمني، ، والوصية عند املوت  إيل آخر ما هنالك 

علي ما ذكرنا من  تشتملاليت تكثر يف هذه السورة ،ونذكر هنا الكثري من اآليات اليت  من األحكام التشريعية
أحكام حسب تسلسلها وترتيبها حتت عناوين جامعة تيسرياً علي القارئ الكرمي مع بيان فوائدها أن وجدت 

 وبأقوال أهل العلم الثقات من أهل السنة واجلماعة وهللا املستعان وعليه التكالن.

                                                           
بَاب آِخِر  -(202 ) برقم/-رضي هللا عنه -املصنف للحديث الطويل الذي أخرجه مسلم وغريه عن ابن مسعود يشري- 022

   أَْهِل النَّاِر ُخُروًجا
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -021



 

 ما جاء يف الوفاء بالعقود

َلى َعَلْيُكمْ }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آمَ  قال تعايل: َر حمُِلِ ي الصَّْيِد ُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد أُِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ  َغي ْ
  َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اَّللََّ حَيُْكُم َما يُرِيُد{

لوح فصاحتها ية ِما توهذه اآل -رمحه هللا -يف هذه اآلية الكرُية عدة فوائد وأحكام عديدة حيت قال القرطيب
وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصرية بالكالم، فإهنا تضمنت مخسة أحكام: األول: األمر بالوفاء 

اء حال اإلحرام فيما استثن -استثناء ما يلي بعد ذلك، الرابع -بالعقود، الثاين: حتليل هبيمة األنعام، الثالث
 (029احة الصيد ملن ليس مبحرم.اه  )ما تقتضيه اآلية من إب -يصاد، اخلامس

 قلت: ونبني هنا ما خيص أحكام العقود وهي قوله تعايل  }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد{.

 أما ما جاء يف حتليل هبيمة األنعام وأحكام الصيد فنذكرها حسب موقعها من األحكام وهللا املستعان.

مجع عقد: وهو ما أبرمه اإلنسان مع غريه، وضد العقد احلل، « العقود»:و -هللارمحه -قال ابن العثيمني -
تقول: عقدت احلبل وحللت احلبل، فالعقود هي ما أبرمها اإلنسان مع غريه، وهي أنواع كثرية: منها البيع 

 (020واإلجارة والرهن والوقف والنكاح وغري ذلك.اه  )

ىل ه: أعلم أن العقود يف الشرع منقسمة إىل ما جيب الوفاء به، وإما خمتصر  -رمحه هللا-وأضاف الكيا اهلراسي-
 ما ال جيب، وإىل ما ال جيوز.

فأما ما ال جيوز مثل عقود اجلاهلية على النصرة على الباطل يف قوهلم: دمي دمك، وال مايل مالك، وأنا أجربك، 
 الوفاء به. فيعاهده على أن ينصره على الباطل، وُينع حفا توجه عليه، فهذا ال جيب

 والوجه اآلخر: ما يتخري يف الوفاء به.

                                                           
 (  9/20القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--029
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -020



والوجه الثالث: ما جيب الوفاء به، والذي جيب الوفاء به، هو الذي يتضمن حتقيق حق أوجب هللا تعاىل الوفاء 
 به.

فإذا انقسمت العقود إىل باطل وصحيح، فرمبا يقول القائل: األصل اتباع الشروط والعقود، نظرا إىل مطلق 
والقائل اآلخر يقول: إمنا جيب علينا اتباع عقود شرعية ورد الشرع هبا، ولذلك قال عليه السالم: "ما اللفظ، 

  (028بال أقوام يشرتطون ما ليس يف كتاب هللا تعاىل؟ كل شرط ليس يف كتاب هللا تعاىل فهو باطل" )

 هناية النفس، فمما الوال شك أن الذي ورد الشرع به حمصور مضبوط، والذي ُيكن اشرتاطه ِما يهجس يف 
له، فال ُيكن أن يقال إن األصل وجوب الوفاء بكل ما يهجس يف النفس، فيعقد عليه، بل الشرع ضبط لنا 
ما جيب الوفاء به، والباقي مردود، فهو كقول القائل: إفعلوا اخلري، ال جيوز أن حيتج به يف وجوب كل خري، فإن 

فاملخصوص جمهول على ذلك، وكذلك املخصوص من الشروط، فإن ما ال جيب فعله من اخلريات ال هناية له، 
 الباطل من الشروط ال هناية له، وإمنا اجلائز منها حمصور، فعلى هذا ال جيوز التعلق بعموم قوله عليه السالم:

  (011(. وال مبطلق قوله: }أوفوا بالعقود{ فهذا هو املختار فيه .اه  )029"املؤمنون عند شروطهم")

 يف بيانه  هلذه اجلزئية من اآلية من الفوائد واألحكام ما خمتصره:-رمحه هللا-بن العثيمنيقلت : وزاد ا

ة قوله: }أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد{ يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه اليت هي شروطه؛ ألن الشروط يف العقد يف احلقيق
عاقدان من األوصاف. ... فإذا اشرتط املتأوصاف للعقد، واألمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به ومبا يتضمنه 

شرطاً وحصل نزاع يف هذا الشرط فالصواب أن هذا الشرط يصح حىت يقيم املانع دلياًل على املنع، وعلى هذا 
فإننا جُنري الناس على معامالهتم حىت نتأكد أن فيها خمالفة للشرع، فاألصل إذاً يف املعامالت أن ِتري على 

                                                           
 (    2/0انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي) - 028
، ولفظه" ما بال رجال يشرتطون شروطا  -رضي هللا عنها-( من حديث عائشة2120انظر صحيح ابن ماجة لأللباين )- 029

رط ليس يف كتاب هللا فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب هللا أحق وشرط هللا أوثق والوالء ملن ليست يف كتاب هللا كل ش
 ( لأللباين 089( ، والروض النضري )  0218أعتق . " وانظرصحيح اإلرواء ) 

 (   2/8انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي) - 011
 



دليل على أهنا حمرمة ألن قوله: }أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد{ أمر، واألمر يقتضي الوجوب، فيجب ما هي عليه حىت يقوم 
 اإليفاء بالعقود. 

َن البائع من ذلك.   مثال ذلك: رجل باع بيتاً واشرتط على املشرتي أن يسكنه سنة فيجب على املشرتي أن ُُيَكِ 

ُث مثال آخر: رجل باع أَمًة واشرتط على املشرتي أن يطأها سنة حىت يتزوج، هذا شرط باطل؛ ألنه ليس يف   
كتاب هللا، وكل شرط ليس يف كتاب هللا فهو باطل، بل يف القرآن ما يدل على حترمي ذلك قال تعاىل: }َوالَِّذيَن 

ُر َمُلوِمنَي *فَ ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن *ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجهِ  َمِن ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك ْم أَْو َما َمَلَكْت أَُْيَانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ
 (010[، وأيضاً ألن هذه األمة خرجت عن ملكه.اه  )0   1فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن { ]املؤمنون: 

 ما جاء يف اإلميان والكفر

بات الكفر والفسوق وكذلك آيات بينات تدعو إيل اإلُيان والثيف سورة املائدة آيات بينات فيها ترهيب من 
 نوجزها فيما يلي وهللا املستعان.

اِهِهْم وَلَْ تُ ْؤِمْن قال تعايل :}يَاأَي َُّها الرَُّسوُل اَل حَيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا بِأَفْ وَ -0
ْعِد َمَواِضِعِه يَ ُقوُلوَن َن الَِّذيَن َهاُدوا مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب مَسَّاُعوَن ِلَقْوم  آَخرِيَن ََلْ يَْأتُوَك حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم ِمْن ب َ قُ ُلوبُ ُهْم َومِ 

َنَتُه فَ َلْن متَْ  ُ ِفت ْ ِلَك َلُه ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا أُولَِئَك الَِّذيَن َلَْ يُرِِد ِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن َلَْ تُ ْؤتَ ْوُه فَاْحَذُروا َوَمْن يُرِِد اَّللَّ
نْ َيا ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآْلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم ) َر قُ ُلوبَ ُهْم هَلُْم يف الدُّ ُ َأْن يَُطهِ   ( {20اَّللَّ

تبني الصفات اليت ني و وأتباعه من املؤمن -صلي هللا عليه وسلم-هذه اآلية تبني أحكاماً جليلة للرسول الكرمي
 يتصف هبا الكفار املهادنني كالكذب والنفاق واإلفرتاء وعدم قبول احلق وطرق التعامل معهم  .

 ونبني ذلك  إمجااًل فيما يلي:

 ما خمتصره: كما تقدم أن اليهود جاءوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فذكروا له أمر-رمحه هللا-قال ابن عريب-
 ( .012الزانيني)

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -010
ذكر ابن عريب يف أحكامه أهنا نزلت يف } اليهود جاءوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا له : إن رجال منا - 012

 م وجيلدون .شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهوامرأة زنيا ؛ فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما ِتدون يف التوراة يف 



لة األمر أن أهل الكتاب مصاحلون ، وعمدة الصلح أال يعرض هلم يف شيء ، وإن تعرضوا لنا ورفعوا أمرهم ومج
إلينا فال خيلو أن يكون ما رفعوه ظلما ال جيوز يف شريعة ، أو ِما ختتلف فيه الشريعة ؛ فإن كان ِما ال ختتلف 

 . فيه الشرائع كالغصب والقتل وشبهه َل ُيكن بعضهم من بعض فيه

وإذا كان ِما ختتلف فيه الشرائع وحيكموننا فيه ويرتاضوا حبكمنا عليهم فيه فإن اإلمام خمري إن شاء أن حيكم 
 بينهم حكم ، وإن شاء أن يعرض عنهم أعرض .

لرجوع ، وكل ا: ما حكموا النيب صلى هللا عليه وسلم أنفذ عليهم احلكم ، وَل يكن هلم -رمحه هللا -ُث قال-
 يف الدين فأصله هذه اآلية .من حكم رجال 

 قال مالك : إذا حكم رجل رجال فحكمه ماض ، وإن رفع إىل قاض أمضاه إال أن يكون جورا بينا .

: وذلك يف األموال واحلقوق اليت ختتص بالطالب ، فأما احلدود فال حيكم فيها  -رمحه هللا-وأضاف ابن عريب
 إال السلطان 

 جاز التحكيم فيه ونفذ حتكيم احملكم به . والضابط أن كل حق اختص به اخلصمان

وقال الشافعي : التحكيم جائز ، وهو غري الزم ؛ وإمنا هو فتوى قال : ألنه ال يقدم آحاد الناس الوالة واحلكام 
 ، وال يأخذ آحاد الناس الوالية من أيديه.

 حق اس إمنا هو حقهم اليف موضع آخر من أحكامه قوله: أن احلكم بني الن –رمحه هللا -وأضاف ابن عريب 
احلاكم ، بيد أن االسرتسال على التحكيم خرم لقاعدة الوالية ومؤد إىل هتارج الناس هتارج احلمر ، فال بد من 
نصب فاصل ؛ فأمر الشرع بنصب الوايل ليحسم قاعدة اهلرج ، وأذن يف التحكيم ختفيفا عنه وعنهم يف مشقة 

  (012) ئدتان .اه الرتافع ، لتتم املصلحتان ، وحتصل الفا

                                                           

قال عبد هللا بن سالم : كذبتم ، إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فأتوا هبا فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما 
 قبلها وما بعدها فقال له عبد هللا بن سالم : ارفع يدك .

رمجا ا حممد ، فيها آية الرجم . فأمر هبما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففرفع يده ، فإذا آية الرجم تلوح . فقالوا : صدق ي
َماِم. -(9229 قلت أخرجه البخاري )برقم/-.اه    بَاب َأْحَكاِم أَْهِل الذِ مَِّة َوِإْحَصاهِنِْم ِإَذا َزنَ ْوا َورُِفُعوا ِإىَل اإْلِ
 (    2/218)  -العريب انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن- 012



لباطل ِما يدل على أن العبد إذا اعتاد مساع ا قال ما خمتصره: -رمحه هللا -ومن فوائد اآلية ما ذكره ابن القيم-
وقبوله أكسبه ذلك حتريفا للحق عن مواضعه فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه فإذا جاء احلق خبالفه رده وكذبه 

 إن قدر على ذلك وإال حرفه .

 :-رمحه هللا-ُث قال

فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وختلصه من األدران واخلبائث ال يشبع من القرآن وال يتغذى إال حبقائقه  
وال يتداوى إال بأدويته خبالف القلب الذي َل يطهره هللا تعاىل فإنه يتغذى من األغذية اليت تناسبه حبسب ما 

 يل املريض ال تالئمه األغذية اليت تالئم الصحيح فيه من النجاسة فإن القلب النجس كالبدن العل

 مبيناً فوائدها: -رمحه هللا-وأضاف

ودلت اآلية على أن من َل يطهر هللا قلبه فالبد أن يناله اخلزي يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة حبسب جناسة قلبه 
ه وطهره فإهنا دار ال بعد طيبوخبثه وهلذا حرم هللا سبحانه اجلنة على من يف قلبه جناسة وخبث وال يدخلها إ

[ أي ادخلوها بسبب طيبكم والبشارة  02الطيبني وهلذا يقال هلم : }طبتم فادخلوها خالدين{ ] الزمر : 
عند املوت هلؤالء دون غريهم كما قال تعاىل :} الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم ادخلوا 

[ فاجلنة ال يدخلها خبيث وال من فيه شيء من اخلبث فمن تطهر يف  22اجلنة مبا كنتم تعملون {] النحل : 
الدنيا ولقي هللا طاهرا من جناساته دخلها بغري معوق ومن َل يتطهر يف الدنيا فإن كانت جناسته عينية كالكافر 

ج ر َل يدخلها حبال وإن كانت جناسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر يف النار من تلك النجاسة ُث ال خي
منها حىت إن أهل اإلُيان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بني اجلنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت 

 عليهم قصرت هبم عن اجلنة وَل توجب هلم دخول النار حىت إذا هذعبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة .

طهر وكذلك ال يدخل املصلي عليه حىت يتوهللا سبحانه حبكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة ف 
جعل الدخول إىل جنته موقوفا على الطيب والطهارة فال يدخلها إال طيب طاهر فهما طهارتان : طهارة البدن 
وطهارة القلب وهلذا شرع للمتوضىء أن يقول عقيب وضوئه أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده 



تمع بني واجعلين من املتطهرين فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن باملاء فلما اجورسوله اللهم اجعلين من التوا
 (012.اه )له الطهران صلح للدخول على هللا تعاىل والوقوف بني يديه ومناجاته 

 

ُ بَِقْوم  حيُِ -2 ُهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلَّة  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزَّة  ب ُّ }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اَّللَّ
َشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليٌم َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلِئم  َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن يَ 

(12}) 

ْرَتِدْد وكفر باهلل إذا مات املسلم عليها؛ وخيلد بسببها يف النار لقوله تعاىل: } َوَمْن ي َ قلت: الردة مبطلة لألعمال 
نْ َيا َواآْلِخرَِة َوأُولَِئَك َأصْ  اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها حَ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ

 البقرة-{ (200َخاِلُدوَن )

السموات واألرض  الغين احلميد الذي بيده مقادير -تعايل-والعباد علي اختالف ديانتهم وأحواهلم تفتقر إيل هللا
 ويف هذه اآلية الكرُية أحكام الردة عن الدين وفوائد جليلة نبينها فيما يلي:

ثمان ة أيب بكر وعمر وعيف أحكامه ما خمتصره: فيه داللة على صحة إمام-رمحه هللا-قال الكيا هراسي-
قد و وعلي، ألن الذين ارتدوا بعد وفاة رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م إمنا قاتلهم أبو بكر  وهؤالء الصحابة، 

أخرب هللا تعاىل أنه حيبهم وحيبونه، وأهنم جياهدون يف سبيل هللا وال خيافون لومة الئم، ومعلوم أن من كانت هذه 
 صفته فهو ويل هللا تعاىل.

وَل يقاتل املرتدين بعد وفاة رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م سوى هؤالء األئمة، فإنه َل يأت بقوم آخرين 
 يقاتلون املرتدين املذكورين يف اآلية، غري هؤالء الذين قاتلوا مع أيب بكر.

 :-رمحه هللا -ُث قال
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ارب قوما يف حوال جيوز أن يكون املراد به عليا، ألن هللا تعاىل قال: } تُ َقاتُِلونَ ُهْم أَْو ُيْسِلُموَن {، وعلي ما 
أيامه على أن يسلموا، وَل حيارب أحد بعد النيب عليه الصالة والسالم على أن يسلموا غري أيب بكر، فدلت 

  (011) اآلية على صحة إمامته .اه 

حصر قال ما خمتصره وبتصرف يسري: االرتداد عن الدين ين-رمحه هللا -ة ما ذكره ابن العثيمنيومن أحكام الرد-
يف شيئني: إما اجلحود وإما االستكبار، لو قرأت مجيع ما ذكره الفقهاء يف كتاب املرتد لوجدته ال خيرج عن 

تثال،  واالستكبار: عن االمهذين األمرين: ومها اجلحد أو االستكبار. اجلحد: يعين: التكذيب يف األخبار، 
 كل الردة تعود إىل هذين األمرين وما يذكر من التفاصيل، فهذا عبارة عن تشقيق هلذه اجلملة وتفريع عليها. 

يف موضع أخر: هل كل ردة ُيكن التوبة منها؟ ... اجلواب: نعم، كل ردة ُيكن التوبة  -رمحه هللا -وقال -
 َرمْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ُقْل يَاِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمنْ  منها لعموم قول هللا تبارك وتعاىل: }

يًعا{ ]الزمر:   [.12يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

إذاً: القول الراجح أن كل إنسان أذنب ذنبًا مهما عظم ُث تاب إىل هللا توبًة نصوحاً، -رمحه هللا -ُث أضاف
 توبته مقبولة. . فإن

ُهوا حلكم فقهي مهم وهو: من كان ذنبه بالكفر فإن هللا يقول: }ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنت َ  -رمحه هللا–ونبه  
[ وهلذا لو تاب املرتد قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ولو تاب الزاين بعد 28يُ ْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف{ ]األنفال: 

 القاضي ال تنفعه التوبة، مع أن املرتد تنفعه التوبة حىت عند القاضي.وصوله إىل 

 ُث أضاف: استثىن بعض العلماء من هذا مسائل: 

أواًل: صاحب البدعة قالوا: املبتدع ولو تاب ال تقبل توبته، ولكن يقال: أين الدليل على خروجه من العمومات؟ 
ل عن هذا: هذه املفسدة املتعدية ُيكن إصالحها بأن يقو  ... قالوا: ألن مفسدته متعدية، فنقول يف اجلواب

 هذا الذي ابتدع: إنه رجع عن بدعته وأن الصواب كذا وكذا.

ثانياً: من سب هللا، هل تقبل توبته أو ال تقبل؟ ... يف هذا خالف بني العلماء، منهم قال: من سب هللا ال 
تقبل توبته، وذلك ألن ردته عظيمة جداً، حيث سب رب العاملني جلَّ وعال، فال تقبل توبته؛ لعظم جرمه 
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ياس يف مقابلة لة النصوص مرفوض، كالقهبذه الردة، ولكن هذا التعليل يف مقابلة النصوص، والتعليل يف مقاب
ِبَغرْيِ  االنص، إذاً: هذا مرفوض، وقد قال هللا تعاىل: }َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ َيُسبُّوا اَّللََّ َعْدوً 

قال: . ُث ي[ فدلت اآلية على أن من الكفار من يسب هللا عز  وجل إذا سبت آهلتهم018ِعْلم { ]األنعام: 
َا ُكنَّا  [ يعين 91وُض َونَ ْلَعُب{ ]التوبة: َنَُ إن هللا سبحانه وتعاىل قال يف املنافقني: }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنَّ

نتحدث حديثاً ال نقصد معناه، نتحدث حديث الركب لنقطع به عناء الطريق، فقال هللا تعاىل للرسول عليه 
َا ُكنَّا ََنُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل أَبِاَّللَِّ َوآيَاتِِه َوَرُسولِهِ } وَ الصالة والسالم:  ( 91 ُكْنُتْم َتْستَ ْهزِئُوَن )لَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنَّ

 [ 99   91]التوبة: اَل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بَ ْعَد ِإُيَاِنُكْم { 

َفْرمُتْ بَ ْعَد رسوله كافر؛ ألن هللا عز  وجل قال: }الَ تَ ْعَتِذُروا َقْد كَ وهذا نص صريح بأن املستهزئ باهلل أو آياته أو 
ْب طَائَِفًة{ ]التوبة:  [ وهذا يدل على أنه قد يكون منهم طائفة 99ِإُيَاِنُكْم ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفة  ِمْنُكْم نُ َعذِ 

ه ُث تاب الراجح: أن من سب هللا ورسول عنها إال بتوبة. ... وعلى هذا فالقوليعفى عنها وال ُيكن أن يعفى 
 فإن توبته مقبولة.

ثالثاً: لكن من سب الرسول عليه الصالة والسالم ُث تاب تقبل توبته، لكنه يقتل، يقتل مسلماً؛ ألن هذا حق 
آدمي وهو الرسول عليه الصالة والسالم، فال بد أن نثأر له، ال بد أن نقتل من سبه، أما من سب هللا فاهلل 

وجل قد أخربنا عن نفسه أنه يتوب عليه، لكن الرسول عليه الصالة والسالم هل يتوب على من سبه؟ ال  عز  
ندري، وهلذا وجد أناس سبوا الرسول عليه الصالة والسالم يف حياته وعفا عنهم؛ ألن احلق حقه، ملا تابوا عفا 

هللا عليه وسل م   بد أن نثأر لرسولنا صل ىعنهم، أما بعد موته فإن احلق علينا حنن أتباعه؛ ألنه ليس حباضر فال
ونقتل من سبه، ُث احلمد هلل ماذا يكون له إذا قتل؟ ينتقل من الدنيا إىل اآلخرة، ينتقل بصفته مسلماً، والذي 
ال ُيوت اليوم ُيوت غداً، لكننا إذا أخذنا بالثأر للرسول عليه الصالة والسالم كان هذا من أدَن الواجبات 

كنَت قاضيًا وعرض عليك فقل: اضربوه بالسيف وال تبايل. ... رابعاً: الساحر، السحر نوعان: علينا، وإن  
 نوع يكفر به الساحر، ونوع ال يكفر به.

ما الذي ال يكفر به الساحر فإنه يقتل حداً، كما جاء ذلك عن الصحابة، كف اً لفساده؛ ألنه من الساعني يف 
َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَّهُ َمْن قَ تَ األرض فساداً، وقد قال هللا تبارك وت َل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفس  عاىل: }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ

يًعا{ ]املائدة:  َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ [ وال أحد يشك يف إفساد السحرة يف األرض، 22أَْو َفَساد  يف اأَلْرِض َفَكَأمنَّ
باد والساحر الكافر: هو الذي يستعني بالشياطني ومردة اجلن على إيذاء عفيقتلون كفاً لشرهم وردعاً لغريهم، 



هللا، بأن يضع سحراً يستهوي به الشيطان أو مردة اجلن حىت يسكنوا يف جسم إنسان، ويأبوا أن خيرجوا منه 
َياِطنُي َعَلى ُمْلِك سُ  ُلوا الشَّ ْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ لَ إال حبل السحر؛ هذا يكفر لقوله تعاىل: }َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ

[ انظر 012رة: قالشََّياِطنَي َكَفُروا يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحَر َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت{ ]الب
 أن جيعلوه مهنة، لكن من أجلمالئكة من مالئكة هللا أنزل هللا عليهم علم السحر وهم مالئكة، ال من أجل 

َنٌة َفالَ َتْكُفْر{ ]ا َا حَنُْن ِفت ْ [ 012بقرة: لاالختبار، وهلذا قال هللا عز  وجل: }َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحد  َحىتَّ يَ ُقوالَ ِإمنَّ
من  مفهذا يقتل كفراً وردة كما تقدم. ... ولكن إذا تاب فهل تقبل توبته؟ يف هذا خالف بني العلماء، منه

قال: ال تقبل، ومنهم من قال: تقبل، واألسعد بالدليل؟ من قال: تقبل، فنقبل توبته، ونرفع عنه القتل، وجنعله 
من إخواننا، لكن ال بد أن يكون هناك دليل على استقامته وصالح حاله، وال يكفي جمرد أن يقول: تبت. 

موا ا املسلمني وقتلوا منهم وأخذوا أمواهلم ُث أسل... لكن ما ترتب على فعله هذا حمل نظر؛ ألن الكفار إذا آذو 
 سقط عنهم الضمان.

 خامساً: املنافق نفاق كفر، هو كافر ال شك قال تعاىل: }ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يف الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن ِتَِدَ 
افق إذا علمنا نفاقه يقينًا ال جمرد َوهم [ والنفاق من شر خصال بين آدم، املن021هَلُْم َنِصريًا { ]النساء: 

وقرائن؛ ألنه مبجرد الوهم والقرائن ال جيوز أن نتهم أحدًا بالنفاق، فإننا َل نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس 
وبطوهنم، لكن إذا علمنا يقينًا ورأينا هذا الرجل يذهب إىل جممعات اليهود والنصارى وامللحدين ويقول: إنه 

املسلمني يتملق ويقول: إنه مسلم، هذا ظهر نفاقه، فنحكم عليه بالنفاق، وهل يقتل أو ال  معهم، ويأيت إىل
 يقتل؟ يقتل؛ ألن هذا معلوم نفاقه.

قول: :ولكن إذا تاب املنافق فهل تقبل توبته؟ املذهب ال تقبل توبته؛ ألن الرجل يف األصل ي-رمحه هللا -ُث قال
ا: أنت منافق قال: أبداً، أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، إنه َل يكفر، يقول: إنه مسلم، فإذا قلن

( رمحه هللا: ... ألنه 019وستجدونين يف الصف األول يف كل الصلوات، فيقولون: إنه ال يقتل، قال السفاريين)
 م.َل يبُد من إُيانه ... إال الذي أذاع من لسانه ... فال نقبله؛ ألنه يف األصل يقول: إنه مسل

                                                           
 سفارين يف حممد بن أمحد بن ساَل السفاريين، مشس الدين، أبو العون: عاَل باحلديث واألصول واألدب، حمقق. ولد - 019

 )من قرى نابلس( ورحل إىل دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إىل نابلس فدر س وأفىت، وتويف فيها.
من كتبه )الدراري املصنوعات يف اختصار املوضوعات( ، و )كشف اللثام، شرح عمدة األحكام( و )القول العلي لشرح أثر 

 ( 9/02بتصرف يسري )نقالث من االعالم للزركلي خمتصراً و -اإلمام علي( ..اخل



ْرِك  ولكن الصحيح أن توبته مقبولة إذا دلت القرائن على صدقه، بدليل قوله تعاىل: }ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يف الدَّ
{ ]النساء: َلُصوا ِدينَ ُهْم َّللَِّ اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن ِتََِد هَلُْم َنِصريًا { }ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاَّللَِّ َوَأخْ 

[ انظر إىل الشروط؛ ألن املسألة ليست هينة، هذا الرجل يبدي إُيانه، قال تعاىل: }ِإالَّ الَِّذيَن 029   021
 [ شروط ثقيلة يف029تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاَّللَِّ َوَأْخَلُصوا ِدينَ ُهْم َّللَِّ فَُأولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِننَي{ ]النساء: 

 توبتهم؛ ألهنم ال يظهرون إال اإلسالم، فإذا تيقنا ذلك، فاهلل يقول: }فَُأولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِننَي َوَسْوَف يُ ْؤِت اَّللَُّ 
[، ومنهم هؤالء املنافقون الذين تابوا؛ ألن هللا يقول: }فَُأولَِئَك َمَع 029اْلُمْؤِمِننَي َأْجرًا َعِظيًما{ ]النساء: 

 اْلُمْؤِمِننَي{. 

مسألة: هل يستتاب املرتد أو ال، مبعىن إذا ثبت كفره فهل يستتاب؟ ... اجلواب: الذين يقولون: إهنا ال تقبل 
توبة هؤالء ال يقولون باالستتابة؛ ألهنم لو تابوا َل تقبل توبتهم، ومنهم األصناف اليت ذكرنا على القول الراجح، 

ه قتل بعضها فيه قتل املرتد بدون استتابة، وبعضها في فإن هذا يرجع إىل رأي اإلمام؛ ألن النصوص يف هذا،
املرتد باستتابة، فريجع يف ذلك إىل رأي اإلمام أو نائبه يف احلكم كالقضاة، فإذا رأوا أن يستتاب استتيب، وإذا 
رأوا أن ال يستتاب َل يستتب. ... فإن قال قائل: االستتابة حق له، فلماذا متنعونه منها؟ ... قلنا: ليست 

قًا مطلقاً، بل هي حق إذا دعت املصلحة إليه، وإذا كانت مصلحته يف عدم االستتابة، فاحلق العام ح
 للمسلمني، ومنعهم من التالعب يف الدين أهم من حق هذا الرجل اخلاص.

 نإذا قال قائل: إذا ارتدت طائفة من الناس أو قبيلة من القبائل فهل جيوز قتاهلم؟ ... اجلواب: جيب قتاهلم؛ أل
هذا هو الذي أمجع عليه الصحابة بقيادة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه، فيجب أن نقاتلهم، ولكن بشرط 
أن يكون لدينا قوة نستطيع هبا املقاتلة، فإن َل يكن لدينا قوة فإن هللا َل يوجب القتال على املسلمني يف مكة 

 لعدم القوة.

 الدنيا بأحكام املؤمنني؛ لقوله تعاىل: } فأولئك حبطتفقال: أن املرتد ال يعامل يف -رمحه هللا -وأضاف
أعماهلم يف الدنيا واآلخرة {؛ فال يغسل، وال يكفن، وال يصلى عليه، وال يدفن مع املسلمني، وال يرث؛ وأما 

                                                           

 



صلي -أن يورث فقد اختار شيخ اإلسالم أنه يرثه أقاربه املسلمون؛ ولكن الصحيح أنه ال توارث؛ لعموم قوله
 (018(.اه  )010«)ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم»يف حديث أسامة: -ه وسلمعلي-هللا

 يَْأيت اَّللَُّ بَِقْوم  يف أثبات احملبة هلل تعايل يف قوله } َفَسْوفَ -رمحه هللا -ومن فوائد اآلية ما ذكره ابن العثيمني-
ية، أثبتها أهل السنة واجلماعة ، وأن هللا حيب وهي حمبة حقيقحيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ {فقال ما خمتصره: أن احملبة ثابتة هلل

على قاعدهتم املعروفة، وهي وجوب إجراء النصوص على ظاهرها يف باب صفات هللا وأن هللا حيُِب، وهل هو 
 َعْن ِديِنِه َفَسْوَف مْ حُيَب؟ ... اجلواب: نعم، وقد صرح هللا بذلك يف قوله: }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنكُ 

الكمال، وعلى ما له [، فاهلل تعاىل حُيَب على ما له من صفات 12يَايت اَّللَُّ بَِقْوم  حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه{ ]املائدة: 
 من أفعال اإلحسان واإلنعام.

الذي  اخلالق: واإلنسان لو أن أحدًا من الناس أحسن إليه ألحبه إلحسانه، فكيف ب -رمحه هللا -وأضاف
 أوجده وأمده وأعده فهو أوىل أن يكون حمبوباً.

أما كونه حيُِب فنعم، جاء ذلك يف القرآن الكرمي وكذلك يف السنة النبوية، وحمبة هللا تارة تضاف للعمل وتارة 
 قاع إىل هللاالبأحب »للزمن وتارة للمكان وتارة للعامل، كل ذلك جاء كما يف قوله صل ى هللا عليه وسل م: 

ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا من هذه »( ، وقوله صل ى هللا عليه وسل م: 019« )مساجدها
ة أحب األعمال إىل هللا الصال»( يعين: عشر ذي احلجة، وقوله صل ى هللا عليه وسل م: 091« )األيام العشر

                                                           
 بَاب اَل يَِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر َواَل اْلَكاِفُر اْلُمْسِلمَ  -(9290 أخرجه البخاري )برقم/- 010
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 ؟ واي يا رسول هللا أي البلدان أحب إىل هللاومتامه أن رجال قال :  -رضي هللا عنه -قلت احلديث رواه جبري بن مطعم- 019

البلدان أبغض إىل هللا ؟ قال : ال أدري حىت أسال جربيل عليه السالم ( فأتاه جربيل فأخربه أن أحب البقاع إىل هللا املساجد 
 -واه أمحد والبزار ر قال األلباين يف الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب قال املنذري -وأبغض البقاع إىل هللا األسواق (

( قلت: وأخرج 221وانظر صحيح الرتغيب)  -رمحه هللا -وأبو يعلى واحلاكم وقال : صحيح اإلسناد. وحسنه -واللفظ له 
ُه بَ ْعَد الصُّْبِح َوَفْضِل اْلَمَساِجِد  -(0109 مسلم حنوه )برقم/ رضي هللا -ث أيب هريرةمن حدي–بَاب َفْضِل اجْلُُلوِس يِف ُمَصالَّ

 ه بلفظ مغاير وصحته" َأَحبُّ اْلِباَلِد ِإىَل اَّللَِّ َمَساِجُدَها َوأَبْ َغُض اْلِباَلِد ِإىَل اَّللَِّ َأْسَواقُ َها " عن
( لأللباين عن ابن 2010( ، وصحيح أيب داود ) 219و  211( ، والروض النضري )  912انظر صحيح اإلرواء )   - 091

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل هللا  و متام متنه" قال -رضي هللا عنهما-عباس



َ حيُِبُّ الت َّوَّاِبنَي وَ 090« )لوقتها رِيَن{ ]البقرة: ( ، وقوله تعاىل: }ِإنَّ اَّللَّ [ واآليات يف هذا كثرية 222حيُِبُّ اْلُمَتَطهِ 
متنوعة. ... وهل حمبة هللا هي ثواب هللا، أو إرادة ثوابه، أو هي صفة زائدة على ذلك؟ ... اجلواب: الثالث، 

ن هؤالء أ خالفًا ملن فسر احملبة بالثواب، أو بإرادة الثواب ِمن ينكرون قيام احملبة باهلل عز  وجل، وال شك
ضالون، حىت إذا قلنا: إهنا الثواب، يلزم من الثواب؛ احملبة؛ ألن هللا ال يثيب إال من حيب، حىت لو فسرناها 

 (092بإرادة الثواب يلزم منها احملبة أيضاً؛ ألن هللا ال يريد أن يثيب أحداً إال حيث حيبه. اه  )

 ما جاء عن التوحيد واأللوهية

ُذوين َوأُمِ َي ِإهَلنَْيِ ِمْن ُدونِ قال تعايل }َوِإْذ قَاَل   اَّللَِّ قَاَل ُسْبَحاَنَك اَّللَُّ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
َلُم َما يف نَ ْفِسَك ِإنََّك َما َيُكوُن يل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس يل حِبَق   ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتُه تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َواَل َأعْ 

ُم اْلُغُيوِب )  ({009أَْنَت َعالَّ

َ َريبِ  َوَربَُّكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهي- ا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلمَّا دً وقال تعايل }َما قُ ْلُت هَلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتيِن بِِه َأِن اْعُبُدوا اَّللَّ
 ({000ِقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِ  َشْيء  َشِهيٌد )تَ َوف َّْيَتيِن ُكْنَت أَْنَت الرَّ 

نصاري بعده من شرك وكفر مبا فعله ال-عليه السالم-قلت: هاتني اآليتني ترتبطان بسؤال هللا تعايل نبيه عيسي
 منهم  ومن قوهلم وغلوهم فيه، وقد ضمت اآليتني عدة فوائد وأحكام منها: -عليه السالم-وتربأ 

 كفر النصاري وضالهلم:  أثبات -0

 :ُث إن هؤالء النصارى كفروا مبا دعا إليه عيسى بن مرمي ماذا قال هلم؟ يقول هللا-رمحه هللا -قال ابن العثيمني
ُذوين َوأُمِ َي ِإهَلنَْيِ ِمْن ُدو  ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اختَِّ َّللَِّ قَاَل ُسْبَحاَنَك  انِ عز وجل: } َوِإْذ قَاَل اَّللَّ
َما يف نَ ْفِسَك ِإنََّك ُم لَ َما َيُكوُن يل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس يل حِبَق   ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتُه تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َوال َأعْ 

ُم اْلُغُيوِب * َما قُ ْلُت هَلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتيِن ِبِه َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َريبِ  َوَربَُّكْم {  [ لكنهم 000-009املائدة:]أَْنَت َعالَّ
َ ثَاِلُث َثالثَة  { ]املائدة: ف اء به عيسى من احلق، فكي[ ويعبدون ثالثة، فقد كفروا مبا ج02قالوا: ال } ِإنَّ اَّللَّ

                                                           

من هذه األيام يعين أيام العشر قالوا يا رسول هللا وال اجلهاد يف سبيل هللا قال وال اجلهاد يف سبيل هللا إال رجل خرج بنفسه 
 وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ."

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الصَّاَلَة َعَماًل . -(9819 أخرجه البخاري وغريه )برقم/- 090  بَاب َومَسَّى النَّيِبُّ َصلَّى اَّللَّ
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -092



يصح أن ينتسبوا إىل عيسى عليه الصالة والسالم وهم يكفرون مبا جاء به؟! وهؤالء النصارى وإن كانوا أعداء 
لليهود فيما سبق؛ ألن اليهود كذبت عيسى، وادعت أنه ولد زنا، وأن أمه بغي، وقتلوا من شبه هلم به، وقالوا: 

[ 010 هَلُْم { ]النساء:اه، فقال هللا تعاىل: } َوَما قَ تَ ُلوهُ َوَما َصَلُبوهُ َوَلِكْن ُشبِ هَ قتلنا املسيح عيسى بن مرمي وصلبن
ولكن ملا جاء اإلسالم صار هؤالء املتعاديان بعضهم لبعض ولياً ضد اإلسالم، قال هللا تعاىل: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن 

[ فإذا كان بعضهم أولياء بعض 10ْولَِياَء بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعض  { ]املائدة:آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى أَ 
ضد املسلمني، فال بد أن يتناصروا على املسلمني ويتعاونوا، فاليهود والنصارى كلهم أعداء للمسلمني، كلهم 

 (092) أعداء لنا، كلهم أعداء ملوالنا وربنا عز وجل.اه 

 رهم وضالهلم فقال ما خمتصره: أما قوهلم يف مرمي فاهنم يقولون اهنا ام املسيح ابن هللاوزاد ابن القيم مبيناً كف-
يف احلقيقة ووالدته يف احلقيقة ال ام البن هللا اال هي وال والدة له غريها وال اب البنها اال هللا واال ولد له سواه 

ن وطء ولو كانت كسائر النساء ملا ولدت اال عوان هللا اختارها لنفسه ولوالدة ولده وابنه من بني سائر النساء 
الرجال هلا ولكن اختصت عن النساء بأهنا حبلت بابن هللا وولدت ابنه الذي ال ابن له يف احلقيقة غريه وال 
والد له سواه واهنا على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعاىل والد ابنها وابنها عن ُيينه والنصارى يدعوهنا 

سعة الرزق وصحة البدن وطول العمر ومغفرة الذنوب وان تكون هلم عند ابنها ووالده الذي يعتقد ويسألوهنا 
عامتهم انه زوجها وال ينكرون ذلك عليهم سورا وسندا وذخرا وشفيعا وركنا ويقولون يف دعائهم يا والدة االله 

ا يسأل االله من رسلني ويسألوهنا ماشفعي لنا وهم يعظموهنا ويرفعوهنا على املالئكة وعلى مجيع النبيني وامل
 العافية والرزق واملغفرة .

: يف احلديث الصحيح انه قال "شتمين ابن آدم وَل يكن له ذلك وكذبين ابن آدم وَل -رمحه هللا -ُث أضاف
 ديكن له ذلك اما شتمه اياى فقوله اختذ هللا ولدا وانا االحد الصمد الذي َل يلد وَل يولد وَل يكن له كفوا اح

 (092واما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدين كما بدأين وليس اول اخللق بأهون علي من اعادته")
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ُ َكذََّبيِن اْبُن آَدَم وَََلْ َيُكْن َلُه َذِلَك َوَشَتَميِن وَََلْ َيُكْن َلهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل قَاَل اَّللَّ َما لُُه َلْن يُِعيَدين كَ َذِلَك فََأمَّا َتْكِذيُبُه إِيَّاَي فَ َقوْ  اَّللَّ
 َوَلًدا َوأَنَا اأْلََحُد الصََّمُد ََلْ أَِلْد وَََلْ أُوَلْد وَََلْ َيُكْن بََدَأين َولَْيَس أَوَُّل اخْلَْلِق بَِأْهَوَن َعَليَّ ِمْن ِإَعاَدتِِه َوأَمَّا َشْتُمُه ِإيَّاَي فَ َقْولُُه اختَََّذ اَّللَُّ 

 َأْي َواِحٌد. -َأَحٌد  -باب يُ َقاُل اَل يُ نَ وَّنُ  -(2192 رقم/)ب-يل ُكْفًئا َأَحٌد "



فلو ايت املوحدون بكل ذنب وفعلوا كل قبيح وارتكبوا كل معصية ما بلغت مثقال ذرة يف جنب هذا الكفر  
ني ان يفعله هبم اذا عاملالعظيم برب العاملني ومسبته هذا السب وقول العظائم فيه فما ظن هذه الطائفة برب ال

 (091لقوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .اه )

 -عليه السالم-كما فعل النصاري بعيسي-صلي هللا عليه وسلم-احلذر من الغلو يف النيب -2

أو غريه  -وسلم  صلى هللا عليه -وهلذا اتفق املسلمون على أن من زار قرب النيب  :-رمحه هللا -قال ابن تيمية
أو غريهم أن ال يتمسح به، وال يقبل ما أقيم عليه من األنصاب وال يطاف حوله، بل ليس شيء  من أهل بيته

(. 099«)ال تنفعإنك حجر ال تضر و »يشرع تقبيله إال احلجر األسود، وقد ثبت أن عمر رضي هللا عنه قال فيه: 
 موجودا، فكرهه مالك ان املنربملا ك -صلى هللا عليه وسلم  -ولكن تنازع الفقهاء يف وضع اليد على منرب النيب 

 وغريه.

ده فكلهم هنى عنه أشد النهي، وذلك أهنم علموا ما قص -صلى هللا عليه وسلم  -وأما التمسح بقرب النيب 
 من حسم مادة الشرك وحتقيق التوحيد هلل وحده. -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

ال العبد الصاحل يف حياته وبعد موته، وسؤ  -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا ِما يظهر به الفرق بني سؤال النيب 
ْلُت هَلُْم ِإالَّ َما ق ُ يف حياته وبعد موته؛ وذلك ألن أحدا يف حياته ال يُعبد كما قال املسيح عليه السالم: } َما 

ْيَتيِن ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم  َوَربَُّكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلمَّا تَ َوف َّ أََمْرَتيِن بِِه َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َريبِ  
 [.000/1َوأَْنَت َعَلى ُكلِ  َشْيء  َشِهيٌد { ]

نا عبد فقولوا أال تطروين كما أطرت النصارى املسيح ابن مرمي، فإمنا : » -صلى هللا عليه وسلم  -وقال نبينا 
 (، 090«)عبد هللا ورسوله

                                                           
 (0/021انظر هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى البن القيم )  - 091
ِضَي ومتام متنه" َعْن ُعَمَر رَ  -بَاب َما ذُِكَر يف احلََْجِر اأْلَْسَودِ  -(0292 جزء من حديث أخرجه البخاري وغريه )برقم/ - 099
َفُع َوَلْواَل َأين ِ رَأَْيُت النَّيِبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  َعْنُه أَنَُّه َجاَء ِإىَل احلََْجِر اأْلَْسَوِد فَ َقب ََّلُه فَ َقاَل ِإين ِ أَْعَلُم أَنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل ت َ اَّللَُّ  ن ْ

 َوَسلََّم يُ َقبِ ُلَك َما قَ ب َّْلُتَك".
} َواذُْكْر يِف اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإْذ انْ َتَبَذْت ِمْن أَْهِلَها { -(2089 /أخرجه البخاري )برقم- 090  بَاب قَ ْوِل اَّللَِّ



ون له إذا وما كانوا يقوم -صلى هللا عليه وسلم  -:ما كان أحد أحب إليهم من رسول هللا -رمحه هللا -ُث قال
قدم عليهم ملا يعلمون من كراهته لذلك. فهذا شأن أنبياء هللا وأوليائه. وإمنا يقر على الغلو فيه وتعظيمه من 

 رض بالفساد: كفرعون، ومشايخ الضاللة الذي غرضهم العلو يف األرض.يريد العلو يف األ

ه  اوالفتنة باألنبياء والصاحلني واختاذهم أربابا واإلشراك هبم يف غيبتهم أقرب من الفتنة بامللوك ورؤساء الدنيا.
(098)  

 ومن فوائد اآلية مسو و تأدب الرسل مع هللا تعايل وأنكارهم معرفة الغيب: -2

ما خمتصره: وتأمل أحوال الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم مع هللا وخطاهبم وسؤاهلم   -رمحه هللا -قال ابن القيم
كيف ِتدها كلها مشحونة باألدب قائمة به قال املسيح عليه السالم: }ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتهُ فَ َقْد َعِلْمَتُه{ ] املائدة: 

ره  يف حقيقة األدب ُث أحال األمر على علمه سبحانه باحلال وس[ وَل يقل: َل أقله وفرق بني اجلوابني 009
فقال: }تعلم ما يف نفسي {ُث برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما خيتص به سبحانه فقال: }وال أعلم ما يف 

{ ُث نفى أن يكون أنت عالم الغيوبنفسك{ ُث أثىن على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها فقال: }إنك 
غري ما أمره ربه به وهو حمض التوحيد فقال: }ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا هللا ريب وربكم{ قال هلم 

وأنه بعد وفاته ال اطالع له عليهم وأن هللا عز وجل وحده هو ُث أخرب عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم 
ف َّْيَتيِن ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب يداً َما ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلمَّا تَ وَ املنفرد بعد الوفاة باالطالع عليهم فقال }وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشهِ 

َعَلْيِهْم{ ُث وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم فقال: وأنت على كل شيء شهيد ُث قال: }ِإْن 
بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك{ وهذا من أبلغ األدب مع هللا يف مثل هذا املقام أي ش محة عبيده واإلحسان أن السيد ر تُ َعذِ 

لعبيد ا إليهم وهؤالء عبيدك ليسوا عبيدا لغريك فإذا عذبتهم مع كوهنم عبيدك فلوال أهنم عبيد سوء من أخبس
وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له: َل تعذهبم ألن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إىل عبده ورمحته 

جودين وأعظم احملسنني إحسانا عبيده لوال فرط عتوهم وإباؤهم عن فلماذا يعذب أرحم الرامحني وأجود األ
 طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب.

 :-رمحه هللا-وأضاف

                                                           
 (   80/  20)-انظر جمموع الفتاوي البن تيمية-- 098



[ وَل يقل الغفور الرحيم وهذا من أبلغ  008ُث قال: }َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم{ ] املائدة: 
قاله يف وقت غضب الرب عليهم واألمر هبم إىل النار فليس هو مقام استعطاف وال  األدب مع هللا تعاىل فإنه

شفاعة بل مقام براءة منهم فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم ألشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد 
فتني صاشتد غضبه عليهم فاملقام مقام موافقة للرب يف غضبه على من غضب الرب عليهم فعدل عن ذكر ال

اللتني يسأل هبما عطفه ورمحته ومغفرته إىل ذكر العزة واحلكمة املتضمنتني لكمال القدرة وكمال العلم واملعىن: 
إن غفرت هلم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم ليست عن عجز عن االنتقام منهم وال عن خفاء 

إليه والكمال:  االنتقام منه وجلهله مبقدار إساءتهعليك مبقدار جرائمهم وهذا ألن العبد قد يغفر لغريه لعجزه عن 
هو مغفرة القادر العاَل وهو العزيز احلكيم وكان ذكر هاتني الصفتني يف هذا املقام عني األدب يف 

 (099)اخلطاب.اه 

 ما جاء عن حتكيم الشريعة

قًا ِلَما بَ نْيَ  نَ ُهْم مبَا أَنْ َزَل َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َومُ  قال تعايل }َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِ  ُمَصدِ  َهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكْم بَ ي ْ
َهاًجا َوَلْو شَ  ُ َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقِ  ِلُكل   َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ ُ جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة ااَّللَّ َء اَّللَّ

يًعا فَ يُ َنبِ ُئُكْم مبَا ُكنْ َولَ  رَاِت ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ ُلوَُكْم يف َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ  ({28ُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن )ِكْن لَِيب ْ

 ضمت هذه اآلية عدة أحكام وفوائد نبينها فيما يلي:

قًا ِلَما بَ نْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهيْ } َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِ قوله تعايل - نَ ُهْم مبَا احلَْقِ  ُمَصدِ  ِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكْم بَ ي ْ
ُ َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقِ  {   أَنْ َزَل اَّللَّ

 مبيناً أحكام هذه اجلزئية من اآلية ما خمتصره: -رمحه هللا -قال اجلصاص-

ىن وقيل : شاهدا ، وقيل : حفيظا ، وقيل : مؤمتنا واملعقال ابن عباس وجماهد وقتادة : " مهيمنا يعين أمينا " 
فيه أنه أمني عليه ، ينقل إلينا ما يف الكتب املتقدمة على حقيقته من غري حتريف وال زيادة وال نقصان ؛ ألن 

 األمني على الشيء مصدق عليه ، وكذلك الشاهد 

                                                           
 دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان-(2/209انظر مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ) - 099

 



دليل على أن كل من كان مؤمتنا على شيء فهو مقبول القول فيه ، من حنو الودائع والعواري ويف ذلك 
واملضاربات وحنوها ؛ ألنه حني أنبأ عن وجوب التصديق مبا أخرب به القرآن عن الكتب املتقدمة مساه أمينا 

وله تعاىل : } فإن فيه ، وهو قعليها ، وقد بني هللا تعاىل يف سورة البقرة أن األمني مقبول القول فيما اؤمتن 
يئا { وليتق هللا ربه { وقال : } وليتق هللا ربه وال يبخس منه ش أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته

 فلما جعله أمينا فيه وعظه برتك البخس .

ن مهيمن آوقد اختلف يف املراد بقوله : } ومهيمنا { فقال ابن عباس : " هو الكتاب ، وفيه إخبار بأن القر 
 على الكتب املتقدمة شاهد عليها " .

 وقال جماهد : " أراد به النيب " صلى هللا عليه وسلم .

قوله تعاىل : } فاحكم بينهم مبا أنزل هللا { يدل على نسخ التخيري على ما تقدم  : -رمحه هللا –ُث أضاف 
من بيانه قوله تعاىل : } وال تتبع أهواءهم { يدل على بطالن قول من يردهم إىل الكنيسة أو البيعة لالستحالف 

 ، ملا فيه من تعظيم املوضع وهم يهوون ذلك ؛ وقد هنى هللا تعاىل عن اتباع أهوائهم 

ويدل على بطالن قول من يردهم إىل دينهم ملا فيه من اتباع أهوائهم واالعتداد بأحكامهم ، وألن ردهم إىل 
أهل دينهم إمنا هو رد هلم ليحكموا فيهم مبا هو كفر باهلل عز وجل ؛ إذ كان حكمهم مبا حيكمون به كفرا باهلل 

اه  . سلم .مأمورون برتكه واتباع شريعة النيب صلى هللا عليه و وإن كان موافقا ملا أنزل يف التوراة واإلجنيل ألهنم 
(001)  

 عما يف هذه اجلزئية من اآلية من أحكام وفوائد فقال ما خمتصره:  -رمحه هللا-وذكر ابن العثيمني-

فال إسالم بعد بعثته إال باتباعه، ألن دينه مهيمن على األديان كلها ظاهر عليها، وشريعته ناسخة للشرائع 
ُكْم َرُسوٌل ءَ سابقة كلها، قال هللا تعاىل: }َوِإْذ َأَخَذ اَّللَُّ ِميثَاَق النَِّبيِ نَي َلَما آتَ ْيُتُكْم ِمْن ِكَتاب  َوِحْكَمة  ُُثَّ َجاال

ٌق ِلَما َمَعُكْم لَتُ ْؤِمُننَّ بِِه َولَتَ ْنُصرُنَُّه قَاَل أَأَقْ َرْرمُتْ َوَأَخْذمُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِ  قَاُلوا أَقْ َرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا  يُمَصدِ 
 (.80َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِديَن{ )آل عمران:

                                                           
 (    02/ 9) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 001



والذي جاء مصدقًا ملا مع الرسل قبله هو حممد صلى هللا عليه وسلم كما قال تعاىل: }َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب 
قاً ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن الْ  (. وقال تعاىل: }ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه 28ِكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعَلْيِه{ )املائدة: بِاحلَْقِ  ُمَصدِ 

يِن ُكلِ ِه{ )التوبة:   (. وهذا يعم الظهور قدراً وشرعاً.22بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْقِ  لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِ 

ل هو كافر من أهل يتبعه َل يكن مؤمناً وال مسلماً بفمن بلغته رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يؤمن به و 
يعين أمة  -النار؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "والذي نفس حممد بيده، ال يسمع يب أحد من هذه األمة 

 (. 000يهودي وال نصراين ُث ُيوت وَل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار") -الدعوة 

فيمن سبق من األمم هل هم مسلمون أو غري مسلمني؟ نزاع لفظي، وذلك ألن اإلسالم وهبذا يعلم أن النزاع 
باملعىن العام يتناول كل شريعة قائمة بعث هللا هبا نبياً فيشمل إسالم كل أمة متبعة لنيب من األنبياء ما دامت 

نيب حممد صلى ة الشريعته قائمة غري منسوخة باالتفاق كما دلت على ذلك النصوص السابقة، وأما بعد بعث
 هللا عليه وسلم فإن اإلسالم خيتص مبا جاء به، فمن َل يؤمن به ويتبعه فليس مبسلم.

ومن زعم أن مع دين حممد صلى هللا عليه وسلم دينًا سواه قائمًا مقبواًل عند هللا تعاىل من دين اليهود، أو 
ينَ  ( وقوله: 09ِعْنَد اَّللَِّ اإٌلْسالُم ({ )آل عمران:  النصارى، أو غريمها فهو مكذب؛ لقول هللا تعاىل: }ِإنَّ الدِ 

ْسالِم ِديناً فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن{ )آل عمران:  َر اإْلِ  (.81}َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ

وال اتباعه  ناً بعد نسخهوإذا كان اإلسالم اتباع الشريعة القائمة؛ فإنه إذا نسخ شيء منها َل يكن املنسوخ دي
 إسالماً.

ر كان ديناً وإسالماً قبل نسخه، وَل يكن ديناً وال إسالماً بعده. وزيارة القبو   -مثاًل  -فاستقبال بيت املقدس 
 (002َل تكن ديناً وال إسالماً حني النهي عنها، وكانت ديناً وإسالماً بعد األمر هبا.اه )

ُ جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَ } ِلُكل   َجَعْلَنا قوله تعايل - َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَّ ُلوَُكْم يف َما آتَاُكْم ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ ب ْ
يًعا فَ يُ َنبِ ُئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن{ رَاِت ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ  فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ
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مبيناً ما فيها من أحكام فقال: قوله تعاىل : } لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا  -هللا رمحه -قال اجلصاص-
والشريعة واحد ، ومعناها الطريق إىل املاء الذي فيه احلياة ، فسمى األمور اليت تعبد هللا هبا من جهة { الشرعة 

ومنهاجا { قال  لباقي قوله تعاىل : }السمع شريعة وشرعة إليصاهلا العاملني هبا إىل احلياة الدائمة يف النعيم ا
 ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك : " سنة وسبيال " .

 ويقال طريق هنج إذا كان واضحا .

قال جماهد : " وأراد بقوله : شرعة القرآن ، ألنه جلميع الناس " وقال قتادة وغريه شريعة التوراة وشريعة اإلجنيل 
 وشريعة القرآن " .

نفى لزوم شرائع من قبلنا إيانا وإن َل يثبت نسخها إلخباره بأنه جعل لكل نيب من األنبياء  وهذا حيتج به من
 شرعة ومنهاجا .

وليس فيه دليل على ما قالوا ؛ ألن ما كان شريعة ملوسى عليه السالم فلم ينسخ إىل أن بعث النيب صلى هللا 
اآلية على  شريعة لغريه ؛ فال داللة يف عليه وسلم فقد صارت شريعة للنيب عليه السالم وكان فيما سلف

 اختالف أحكام الشرائع .

 وأيضا فال خيتلف أحد يف ِتويز أن يتعبد هللا رسوله بشريعة موافقة لشرائع من كان قبله من األنبياء ، فلم ينف
 عقوله : } لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا { أن تكون شريعة النيب عليه السالم موافقة لكثري من شرائ

 األنبياء املتقدمني .

وإذا كان كذلك ، فاملراد فيما نسخ من شرائع املتقدمني من األنبياء وتعبد النيب صلى هللا عليه وسلم بغريها ، 
 فكان لكل منكم شرعة غري شرعة اآلخر .

قوله عز وجل : } ولو شاء هللا جلعلكم أمة واحدة { قال احلسن : " جلعلكم على احلق " ، وهذه مشيئة 
القدرة على إجبارهم على القول باحلق ، ولكنه لو فعل َل يستحقوا ثوابا ، وهو كقوله : } ولو شئنا آلتينا كل 

 نفس هداها { وقال قائلون : " معناه : ولو شاء هللا جلمعهم على شريعة واحدة يف دعوة مجيع األنبياء " .



ت باملوت وهذا يدل باخلريات اليت تعبدنا هبا قبل الفواقوله تعاىل : } فاستبقوا اخلريات { معناه األمر باملبادرة 
على أن تقدمي الواجبات أفضل من تأخريها ، حنو قضاء رمضان واحلج والزكاة وسائر الواجبات ألهنا من 

 اخلريات .

فإن قيل : فهو يدل على أن فعل الصالة يف أول الوقت أفضل من تأخريها ، ألهنا من الواجبات يف أول الوقت 
. 

قيل له : ليست من الواجبات يف أول الوقت ، واآلية مقتضيه للوجوب ، فهي فيما قد وجب وألزم ؛ ويف ذلك 
  (002) دليل على أن الصوم يف السفر أفضل من اإلفطار ألنه من اخلريات ، وقد أمر هللا باملبادرة باخلريات  .اه 

ي ما اتفق هقيقة حقيقة الدين دين رب العاملني قال: واحل -رمحه هللا-ومن فوائد اآلية ما ذكره ابن تيمية -
عليها األنبياء واملرسلون وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج فالشرعة : هي الشريعة قال هللا تعاىل : } لكل 

ْع أَْهَواَء الَِّذيَن بِ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا { وقال تعاىل : } ُُثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعة  ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َواَل تَ تَّ 
ُ َويلُّ 08اَل يَ ْعَلُموَن ) ( 09 اْلُمتَِّقنَي )( ِإن َُّهْم َلْن يُ ْغُنوا َعْنَك ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي بَ ْعُضُهْم أَْولَِياءُ بَ ْعض  َواَّللَّ

َناُهْم َماًء َغَدقً { واملنهاج : هو الطريق قال تعاىل : } َوأَلَِّو اْستَ َقاُموا َعَلى ال ( لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيِه 09ا )طَّرِيَقِة أَلَْسَقي ْ
 ( {00َوَمْن يُ ْعِرْض َعْن ذِْكِر َرب ِِه َيْسُلْكُه َعَذابًا َصَعًدا )

فالشرعة بنزله الشريعة للنهر واملنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية املقصودة هي حقيقة الدين وهي عبادة 
ريك له وهي حقيقة دين اإلسالم وهي أن يستسلم العبد هلل رب العاملني ال يستسلم لغريه فمن هللا وحده ال ش

استسلم لغريه كان مشركا وهللا } ال يغفر أن يشرك به { ومن َل يستسلم هلل بل استكرب عن عبادته كان ِمن 
 (002قال هللا فيه : } إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين {.اه )

 ما جاء يف التحليل والتحرمي

ه و بينه بوحي من هللا تعايل ، واحلرام ما حرم -صلي هللا عليه وسلم -احلالل ما أحله هللا و بينه رسول هللا
 من بوحي من هللا تعايل ، وبناء علي ذلك يتبني لنا أن التحليل والتحرمي -صلي هللا عليه وسلم -رسول هللا
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ائدة لعبد من العباد أن حيل ما حرمه هللا تعايل أو حيرم ما أباحه هللا تعايل ، ويف سورة املحق  هللا تعاىل وال جيوز 
آيات بينات عن احلالل واحلرام أفاض العلماء يف شرح أحكامها وفوائدها من الناحية الفقهية والتشريعية نذكر 

 منها مع بيان فوائدها ما يلي:

َلى َعَليْ }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آ قوله تعايل:-0 َر حمُِلِ ي الصَّْيِد َمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمةُ األَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ ُكْم َغي ْ
  َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اَّللََّ حَيُْكُم َما يُرِيُد{

وِد { وهنا نبني أحكام ما آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعقُ قلت: سبق سلفاً بيان أحكام العقود يف قوله تعايل } يَاأَي َُّها الَِّذيَن 
 وهللا املستعان: } أُِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األَنْ َعاِم{ -عز وجل-من هبيمة األنعام يف قوله-تعايل–أباحه وحرمه هللا 

ة يف ر : ومن الناس من يظن أن هذه اإلباحة معقودة بشرط الوفاء بالعقود املذكو -رمحه هللا -قال اجلصاص-
اآلية ؛ وليس كذلك ؛ ألنه َل جيعل الوفاء بالعقود شرطا لإلباحة وال أخرجه خمرج اجملازاة ، ولكنه وجه اخلطاب 

 إلينا بلفظ اإلُيان يف قوله تعاىل : } يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { .

ارا كانوا أو جلميع املكلفني كف وال يوجب ذلك االقتصار باإلباحة على املؤمنني دون غريهم ، بل اإلباحة عامة
مؤمنني ، كما قال تعاىل : } يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات ُث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما 
 لكم عليهن من عدة تعتدوهنا { وهو حكم عام يف املؤمنني والكفار مع ورود اللفظ خاصا خبطاب املؤمنني .

لمؤمنني فهو مباح لسائر املكلفني ، كما أن كل ما أوجبه وفرضه فهو فرض وكذلك كل ما أباحه هللا تعاىل ل
على مجيع املكلفني إال أن خيص بعضهم دليل ؛ وكذلك قلنا : إن الكفار مستحقون للعقاب على ترك الشرائع  

 كما يستحقون على ترك اإلُيان .

 عليه وسلم ن َل يعتقد نبوة النيب صلى هللافإن قيل : إذا كان ذبح البهائم حمظورا إال بعد ورود السمع به ، فم
واستباحته من طريق الشرع فحكمه يف حظره عليه باق على األصل ، وقائل هذا القول يقول إن ذبح البهائم 
حمظور على الكفار أهل الكتاب منهم وغريهم وهم عصاة يف ذحبها ، وإن كان أكل ما ذحبه أهل الكتاب 

 مباحا لنا .

 ن للملحد أن يأكل بعد الذبح وليس له أن يذبح .وزعم هذا القائل أ



وليس هذا عند سائر أهل العلم كذلك ؛ ألنه لو كان أهل الكتاب عصاة بذحبهم ألجل دياناهتم لوجب أن 
تكون ذبائحهم غري مذكاة ، مثل اجملوسي ملا كان ِمنوعا من الذبح ألجل اعتقاده َل يكن ذحبه ذكاة ، ويف 

  غري عاص يف ذبح البهائم وأنه مباح له كما هو لنا .ذلك دليل على أن الكتايب

وأما قوله : " إنه إذا َل يعتقد صحة نبوة النيب صلى هللا عليه وسلم واستباحته من طريق الشرع فحكم حظر 
الذبح قائم عليه " فليس كذلك ؛ ألن اليهود والنصارى قد قامت عليهم حجة السمع بكتب األنبياء املتقدمني 

 ذبح البهائم .يف إباحة 

وأيضا فإن ذلك ال ُينع صحة ذكاته ؛ ألن رجال لو ترك التسمية على الذبيحة عامدا لكان عندنا عاصيا 
بذلك ، وكان ملن يعتقد جواز ترك التسمية عليها أن يأكلها ، وَل يكن كون الذابح عاصيا مانعا صحة ذكاته 

  (001) . اه 

َلى أحكامها وفوائد قوله تعايل: } أُِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األَنْ َعامِ يف بيان -رمحه هللا-وقال ابن العثيمني-  ِإالَّ َما يُ ت ْ
 َعَلْيُكْم { ما خمتصره:

أن مجيع هبائم األنعام حالل لقوله: }ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األَنْ َعاِم{، وأيضاً غري هبيمة األنعام نقول: إهنا حالل 
يًعا{ ]البقرة: لكن ال هبذه اآلية، بل بقوله  [ وعلى هذا فإذا 29تعاىل: }ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأَلْرِض مجَِ

شككنا يف هذا احليوان الزاحف أو الطائر هل هو حالل أو حرام؟ فاألصل أنه حالل، وعلى من حرمه الدليل، 
د عية؛ ألن الذكاة فعل ال بلكن إذا شككنا يف احلالل هل ذكي ذكاة شرعية أم ال؟ فاألصل عدم الذكاة الشر 

غري مذكى؟ فنقول: إنه ال حيل؛ ألن من حتقق وجوده، فإذا وجدنا عضواً من شاة وال ندري هل هو مذكى أو 
األصل عدم التذكية ما َل يوجد ظاهر يغلب على هذا األصل، فإن وجد ظاهر يغلب على هذا األصل فإننا 

ن بيوت املسلمني فنحن ال نعلم هل ذكيت أم ال؟ فاألصل نأخذ به. ... فلو وجدنا رِْجَل شاة عند بيت م
عدم احلل، لكن هنا ظاهر يغلب على هذا األصل وهو أن وجودها بني بيوت املسلمني يدل على أهنا مذكاة، 
فيكون هذا الظاهر غالباً أو ُمَغلَّباً على األصل. ... وهلذا قال العلماء رمحهم هللا: لو وجد اإلنسان شاة مذكاة 
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بلد أكثر أهله ِمن حتل ذبيحته فهي حالل، مع أن هناك احتماالً أن يكون الذي ذحبها ِمن ال حتل ذبيحته، يف 
 (009لكن يغلَّب الظاهر لقوته.اه  )

ُهْم َوِإنْ  -2 نَ ُهْم َأْو أَْعِرْض َعن ْ ْعِرْض ت ُ  قال تعايل: }مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ
نَ ُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي ) ُهْم فَ َلْن َيُضرُّوَك َشْيًئا َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ  ({22َعن ْ

قلت: وهذه اآلية الكرُية  تضمن عدة أحكام منها ما يتعلق باملال احلرام كالرشوة والربا وما أشبه هذا من 
باحلكم بالعدل والقسط ونبني هنا أحكام وفوائد اآلية إمجااًل الرتباط أوهلا بآخرها  السحت ومنها ما يتعلق

 وهللا املستعان.

 : أصل السحت االستئصال، يقال أسحته إسحاتا إذا استأصله وأذهبه.-رمحه هللا-قال الكيا اهلراسي-

{ : أي يستأصلكم، ويقال أسحت ما احلرام سحتا  له إذا أفسده، فسمىقال هللا تعاىل: }فَ ُيْسِحَتُكْم ِبَعذاب 
ألنه ال بركه ألهله فيه، ويهلك به صاحبه هالك االستئصال، فأخذ الرشوة على احلكم غاية احملظور من الرشوة، 
فإنه جيب عليه إظهار احلق فيأخذ الرشوة، ومن أجله منع الشافعي الصلح على اإلنكار، ألن الذي ينكر إذا 

ع بذله من املال ينبغي رفع الظلم عن نفسه، فكان كالرشوة على فعل واجب أو رفجعل القول قوله، فكأنه مبا ي
ظلمه. ومن هذا القبيل أن يستشفع به إىل السلطان من يتقي شر السلطان، فيستشفع له على رشوة يأخذها 

 منه.

 ويقرب من هذا أخذ القاضي اهلدية، إذا كان ال يهدى إليه من قبل.

 (.000الذي ورد فيه اللعن على الراشي واملرتشي عن رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم)فاالرتشاء على احلكم، هو 

والرشوة هي اليت دعت اليهود إىل كتمان ما أنزل هللا تعاىل من نعوت نبينا على األنبياء املرسلني، فإهنم آثروا 
ائهم وأبنائهم، أغروا به من آب حظهم من الدنيا على اتباعه، فكتموا ما أنزل هللا تعاىل من نعوته، بعد أن كانوا
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وجحدوا بألسنتهم ما استيقنته أنفسهم ظلما وعتوا، فأد اهم شؤم االرتشاء إىل الكفر مبا أنزل هللا تعاىل، فصاروا 
  (008) إىل حماربة هللا ورسوله وعذاب األبد.اه 

 ما خمتصره:-رمحه هللا-وذكر ابن تيمية فائدة جليلة من اآلية قال-

بالقسط وأن حيكم مبا أنزل هللا فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل هللا فما أنزل هللا هو  فأمره أن حيكم 
القسط والقسط هو ما أنزل هللا وهلذا وجب على كل من حكم بني أثنني أن حيكم بالعدل لقوله تعاىل }وإذا 

أبدا والشرع الذي  (فليس حلاكم أن حيكم بظلم 18)سورة النساء  -حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل{
جيب على حكام املسلمني احلكم به عدل كله ليس يف الشرع ظلم أصال بل حكم هللا أحسن األحكام والشرع 
هو ما أنزل هللا فكل من حكم مبا أنزل هللا فقد حكم بالعدل لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع واملناهج 

إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن هللا حيب هلذا قال تعاىل }و  فيكون العدل يف كل شرعة حبسبها
  (009) املقسطني{ . .اه 

ُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِ يَُة قَ قال تعايل }ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ بِِه َواْلُمْنَخنِ -2
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتْستَ ْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذلِ  َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكلَ  ُكْم ِفْسٌق اْليَ ْوَم يَِئَس السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

 نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم مْ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفاَل خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيكُ 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم ) ُثْ  فَِإنَّ اَّللَّ َر ُمَتَجاِنف  إِلِ ْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ يف خَمَْمَصة  َغي ْ  ({2اإْلِ

هذه اآلية  ضمت الكثري من األحكام فيما خيص الذبائح من التحليل والتحرمي  وغري ذلك وتبني حد الضرورة 
 وابطه بينها علماء أهل السنة واجلماعة  ونذكر هنا ما تيسر مجعه وهللا املستعانواالضطرار وظ

ُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ بِِه َواْلُمْنَخِنَقةُ  قوله تعايل-  َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِ يَُة }ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب{َوالنَِّطيحَ   ُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

اجلراد وى ميتة س -أحكام هذه اجلزئية من اآلية فقال: فمن اخلبائث احملرمة امليتة  -رمحه هللا -ذكر السعدي-
، وأما اآلية األخرى وهي ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غري شرعية، والدم املسفوح كما قيدته -والسمك 
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ئدة: الدم الذي يبقى يف اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حالل }َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ بِِه{ ]املا
 [ بأن ذبح لغري هللا من أصنام ومالئكة أو إنس أو جن أو غريها من املخلوقات.2

ذي خملب من الطري كما صح بذلك احلديث عن النيب صلى هللا  ومن اخلبائث كل ذي ناب من السباع، وكل
 عليه وسلم.

 ومن امليتة }َواْلُمْنَخِنَقُة{  أي: اليت ختنق باحلبال أو غريها، أو ختتنق فتموت، }َواْلَمْوُقوَذُة{  وهي اليت تضرب
ُمتَ َردِ يَُة{  وهي اليت الْ باحلصى أو بالعصا حىت متوت، ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله، }وَ 

تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت، }َوالنَِّطيَحُة{  اليت تنطحها غريها فتموت بذلك، وما أكله 
ذئب أو غريه من السباع، وكل هذه املذكورات إذا َل تدرك ذكاهتا، فإن أدركها حية فذكاها حلت؛ لقوله: 

ْيُتْم{  وسواء غلب على ال  ظن بقاؤه أو تلفه إذا َل يَُذك  أم ال.}ِإالَّ َما ذَكَّ

 ومن احملرمات احلشرات وخشاش األرض من فأرة وحية ووزغ، وحنوها من املستخبثة شرعا وطبا.

ومن احملرمات ما ذكي ذكاة غري شرعية، إما أن الذابح غري مسلم وال كتايب، وإما أن يذحبها يف غري حمل الذبح 
حلقومها ومريها، وإما أن يذحبها بغري ما ينهر الدم أو بعظم أو ظفر، وهي مقدور عليها، وإما أن ال يقطع 

  (081اه )وما أمر الشارع بقتله أو هنى عن قتله دل على حترُيه وخبثه.

نا لبيان احلقيقة، ه« أل»يف بيان أحكامها ما خمتصره: قوله }اْلَمْيَتُة{   -رمحه هللا -وأضاف  ابن العثيمني-
يعين: كل ميتة فهي حرام، وامليتة هي ما مات حتف أنفه أو ذكي على وجه غري شرعي، وقولنا: )ما مات 

بهيمة لشرعي، مثاله: إذا مرضت الحتف أنفه( يعين بدون فعل فاعل أو بفعل فاعل لكن ال على الوجه ا
وماتت نقول: هذه ماتت حتف أنفها، وإذا دق عنقها شخص فماتت نقول: هذه ذكاة غري شرعية. ... 

املائدة: لكن يستثىن من امليتة ميتة البحر فإهنا ليست حبرام، لقول هللا تعاىل: }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه{ ]
قصة  ، كما يف«صيده ما أخذ حياً، وطعامه ما أخذ ميتاً »بن عباس رضي هللا عنهما:  [ قال عبد هللا99
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(، وكذلك يستثىن اجلراد  082( وأقرهم النيب عليه الصالة والسالم على أكلها )080السرية الذين وجدوا العنرب)
 (.082)«أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما امليتتان فاجلراد واحلوت»عبد هللا بن عمر: كما يف حديث 

ته :اجلراد ليس حبرياً بل ال يعيش إال يف الرب، لكنَّ ميتته حالل: ... أواًل: ألن اإللزام بتذكي-رمحه هللا -ُث قال 
إلزام مبا ال ُيكن، َمْن يستطيع أن ُيسك كل جرادة ويذحبها؟ ... وثانياً: أنه ليس فيها دم حيتاج إىل استخراجه؛ 

ا مليتة أن تكون جنسة؟ ... نقول: ال يلزم، لكن هناك دليل على جناستهفلذلك أحلت، لكن هل يلزم من حترمي ا
َدًما َمْسُفوًحا َأْو  وهو قوله تعاىل: }ُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاِعم  َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأوْ 

[ أي: ما ذكر. ... إذاً يستثىن من امليتات اجلراد وميتة البحر. ... لو 021م: حلََْم ِخْنزِير  فَِإنَُّه رِْجٌس{ ]األنعا
قال قائل: هل يشرع للمضطر أن يستغفر بعد أن يأكل من امليتة؟ ... اجلواب: ال يشرع له، بل يشرع له أن 

 (.082)«ويشرب الشربة وحيمده عليهاإن هللا لريضى على العبد يأكل األكلة فيحمده عليها، »حيمد هللا 

 :-رمحه هللا -وأضاف

ْيُتْم{ يعود على التسعة كلها أو على بعضها؟ ... اجلواب: على بعضها  وهل االستثناء يف قوله: }ِإالَّ َما ذَكَّ
قطعاً؛ ألن امليتة ال ُيكن أن تذكى؛ ألهنا قد ماتت وانتهت، وحلم اخلنزير كذلك ال ُيكن أن حتله الذكاة؛ ألنه 
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 املشموم يستخرج من رجيع احلوت.
 عن جابر قال: )بعثنا رسول هللا صلى هللا-بَاب ِإبَاَحِة َمْيَتاِت اْلَبْحِر  -( 2109 يشري املصتف حلديث مسلم)برقم/ - 082

طينا مترًة مترة، ر َل جيد لنا غريه، فكان أبو عبيدة يععليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عريًا لقريش، وزودنا جرابًا من مت
فقلت: كيف كنتم تصنعون هبا؟ قال: منصها كما ُيص الصيب، ُث نشرب عليها من املاء فتكفينا يومنا إىل الليل، وكنا نضرب 

ئة الكثيب الضخم، فأتيناه يبعصينا اخلبط ُث نبله باملاء فنأكله، قال: وانطلقنا يف ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كه
فإذا هي دابة تدعى العنرب، فقال أبو عبيدة : ميتة. ُث قال: ال، بل حنن رسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف سبيل هللا 

 ،وقد اضطررمت فكلوا، قال: فأقمنا عليها شهراً وحنن ثالمثائة حىت مسنا، قال: ولقد رأيتنا نغرتف من وقب عينه الدهن بالقالل
ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عشر رجاًل فأقعدهم يف وقب عينه، وأخذ ضلعاً من 
أضالعه فأقامها، ُث رحل أعظم بعري معنا فمر من حتتها، وتزودنا من حلمه وشائق، فلما قدمنا املدينة أتينا رسول هللا صلى هللا 

ه، فقال: هو رزق أخرجه هللا لكم، فهل معكم من حلمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إىل رسول عليه وسلم فذكرنا ذلك ل
 هللا صلى هللا عليه وسلم منه فأكله(.

 (. 0008( ،  والسلسلة الصحيحة )  2022(، واملشكاة )2208صحح األلباين إسناده يف صحيح ابن ماجة ) - 082
 بَاب اْسِتْحَباِب مَحِْد اَّللَِّ تَ َعاىَل بَ ْعَد اأْلَْكِل َوالشُّْربِ  -(2901أخرجه مسلم )برقم/  - 082



أن   سبب موته، }َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ بِِه{ أيضًا ال ُيكن أن حتله الذكاة، اللهم إالحمرم لنوعه ال للقصور يف
َر الذي ذََكَر اسَم َغرْيِ هللِا عليه فيذكيه الذكاة الشرعية، مثل أن نسمع إنساناً يذبح  يدركه قبل موته إنساٌن َغي ْ

 ه قبل أن متوت فهذا يدخل يف اآلية، لكن إذا كانشاة يقول: باسم املسيح، ُث ذكاها وانصرف وأدركنا ذكات
قد قطع األوداج فإنه يعترب يف حكم امليت، فال ُيكن أن تأيت عليه الذكاة. ... إذاً: يبتدئ االستثناء من قوله: 

أوصاف لسبب املوت وعددها  ف}َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع{ وهذه األوصا
مخس. فالنطيحة رمبا تدركها قبل أن متوت، واملرتدية كذلك، وما أكل السبع كذلك، واملوقوذة كذلك، ُيكن 
أن تدركها قبل أن متوت. ... فإذا قال قائل: مباذا تكون تذكية هذه األشياء اليت أصاهبا سبب املوت؟ ... 

عة، ملريء، أو بقطع الودجني، أو بقطع ثالثة من أربعة، أو بقطع األرباجلواب: تكون التذكية بقطع احللقوم وا
على خالف بني العلماء، وأرجح األقوال أن التذكية حتصل بقطع الودجني، وأن من كماهلا قطع احللقوم واملريء 

عندنا  ىأيضاً: فما مها الودجان؟ ... مها العروق الغليظة احمليطة باحللقوم، تسمى يف مصر بالودجني، وتسم
جالميد، ويف بعض املناطق تسمى الوردان، وأقرب ما يكون للقرآن أهنا الوردان وإال فاللغة واسعة، قال تعاىل: 

 [.09}َوحَنُْن أَقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد{ ]ق: 

ن تتحرك ال بد أاحلاصل: أنه إذا أدركها وقطع أوداجها قبل أن متوت فهذه التذكية، لكن ما عالمة املوت؟ هل 
بيدها أو رجلها أو عينها أو أذهنا أو ذنبها، أو ال تشرتط هلا احلركة؟ ... أكثر العلماء يقولون: ال بد أن 
تتحرك؛ ألنك إذا ذحبتها وَل تتحرك فمعىن ذلك أهنا ماتت، وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا: عالمة احلياة أن 

؛ ألن احليوان إذا مات انقلب دمه إىل أسود، وانتقل من احلرارة خيرج منها الدم السائل املسفوح احلار األمحر
إىل الربودة، وأيضًا ِتلط الدم، أي: ال يسيل كما يسيل عند ذحبه، فيقول رمحه هللا: إنه إذا خرج منها الدم 

كون ياألمحر احلار الذي يسيل فإهنا حتل سواء حتركت أم َل تتحرك؛ ألهنا قد ال تتحرك لشدة ما نزل هبا، قد 
هو الصحيح،  -ه هللارمح-أغمي عليها مثالً فال تتحرك، ال بعينها وال برجلها وال بذنبها، وما ذهب إليه الشيخ 

 (081أنه مىت خرج منها الدم األمحر احلار اجلاري فهي مذكاة. )

 ا ِمْن ِديِنُكْم َفاَل خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن{الَِّذيَن َكَفُرو }َوَأْن َتْستَ ْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَ ْوَم يَِئَس وقوله تعايل -
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يف أحكامه: قوله تعاىل : } وأن تستقسموا باألزالم { معناه : تطلبوا ما قسم لكم  -رمحه هللا-قال ابن عريب-
 زحظوظكم وآمالكم ومنافعكم ، وهو حمرم فسق ِمن فعله فإنه تعرض لعلم الغيب ، وال جيو ، وجعله من 

 ألحد من خلق هللا أن يتعرض للغيب وال يطلبه ؛ فإن هللا سبحانه قد رفعه بعد نبيه إال يف الرؤيا .

 فإن قيل : فهل جيوز طلب ذلك يف املصحف .

قلنا : ال جيوز فإنه َل يكن املصحف ليعلم به الغيب ؛ إمنا بينت آياته ، ورمست كلماته ليمنع عن الغيب ؛ 
 عرض أحدكم له .فال تشتغلوا به ، وال يت

 : فإن قيل : فالفأل والزجر كيف حاهلما عندك ؟ قلنا : أما الفأل فمستحسن باتفاق .-رمحه هللا -ُث أضاف

 وأما الزجر فمختلف فيه ؛ والفرق بينهما أن الفأل فيما حيسن ، والزجر فيما يكره .

 الشرع  هلم ، وإال فقد ورد ذلك  يفوإمنا هنى الشارع عن الزجر لئال مترض به النفس ويدخل على القلب منه ا
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف األمساء واألفعال .

:األزالم كانت قداحا لقوم وحجارة آلخرين ، وقراطيس ألناس ، يكون أحدها غفال ، -رمحه هللا -ُث أضاف
 جعبة أو حتته ُث  خيلطها يفويف الثاين " افعل " أو ما يف معناه ، ويف الثالث " ال تفعل " أو ما يف معناه ، ُث

خيرجها خملوطة جمهولة ، فإن خرج الغفل أعاد الضرب حىت خيرج له " افعل " أو " ال تفعل " وذلك حبضرة 
  (089) أصنامهم ؛ فيمتثلون ما خيرج هلم ، ويعتقدون أن ذلك هداية من الصنم ملطلبهم .اه 

 رمحه هللا ما خمتصره:-العثيمنيومن فوائد اآلية  وأحكامها ما ذكره ابن -

حترمي االستقسام باألزالم، وهل يدخل يف ذلك االستقسام بغريها؟ ... اجلواب: نعم؛ ألنه مبين على َوْهم   -0
وليس على حقيقة، لكنَّ هللا أبدل العباد باالستخارة، وأما االستقسام بأي شيء فإنه ال جيوز، فلو أراد إنسان 

عليَّ رجل بالغ سافرت، وإن ظهر علي  صيب صغري َل أسافر، وما أشبه ذلك من  أن يستقسم فقال: إن ظهر
 االستقسامات فهذا حرام وال جيوز.

                                                           
 (    2/19)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 089



لو قال قائل: ما الفرق بني االستقسام والتطري والقرعة؟ ... التطري حيصل بغري إرادة اإلنسان، وأما االستقسام 
تطري،  طرياً اِته عند طريانه إىل جهة اليمني أو اليسار باألزالم فيحصل بفعل اإلنسان، مثال التطري: إذا رأى

وعزم على الفعل أو على الرتك، لكن االستقسام يكون من فعله هو نفسه. ... مثاله: اختلف صديقان هل 
يذهبان أم ال، وعندهم قطعة نقود حديدية فقاال: إن خرج هذا الوجه من العملة ذهبنا وإال فال، هذا من 

ستقسم هو الذي جعل هذا الشيء سبباً، ففرق بني ما يُفعل بال قصد وبني ما يفعل بقصد. االستقسام، فامل
 ... وأما القرعة فتكون يف حق من احلقوق ال يف اإليرادات، واملضي والرجوع

أن من استقسم باألزالم سقطت واليته وإمامته وعدالته؛ ألن الفاسق تسقط واليته وال يؤم وال يكون  -2
ا تشرتط فيه العدالة فإن من استقسم باألزالم ال يتواله، لكن يف مسألة اإلمامة على القول عداًل، فكل م

الراجح ال بأس أن نصلي خلف إمام فاسق، لكن عندما نريد أن نقدم من يصلي ال نقدم إنساناً فاسقاً، لكن 
 حالق أيضًا غريلنفرض أنه قد مجعك احلضور بني رجل حالق اللحية ورجل آخر غري حالق اللحية وأنت 

اللحية، فتقدم احلالق، هل من احلكمة أن تقول: تأخر؟ ... اجلواب: ال، ملا يف ذلك من الشر والفساد، إال 
اه   نفسه. صلِ  وراءه، وفسقه علىإذا علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقلع فنعم، وإال فال تفعل، 

(080) 

ْساَلَم دِ }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِ  قوله تعايل:-  يًنا{يَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

عن هذه اجلزئية من اآلية فائدة جليلة قال ما خمتصره: َل يبق من العلوم النافعة –رمحه هللا  -ذكر السعدي -
م األخالق األحكام ، وعلو علم إال بيَّنه هلم ، فإن القرآن تبيان لكل شيء ، فعلوم األصول وعلوم الفروع و 

واآلداب ، وعلوم الكون ، وكل ما حيتاجه اخللق من ذلك اليوم إىل أن تقوم الساعة ، ففي القرآن بيانه واإلرشاد 
إليه ، وهو الذي إليه املرجع يف مجيع احلقائق الشرعية والعقلية ، وحمال وِمتنع أن يأيت علم صحيح ال حمسوس 

يد  { ، } اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن ب َ وال معقول ينقض شيئا ِما جا نْيِ َيَديِْه ء به القرآن ؛ فإنه } تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيم  محَِ
 ا َكِثريًا { .فً َواَل ِمْن َخْلِفِه { ، } أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَل 

 :-محه هللار  -ُث أضاف
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فهذه اآلية مجعت بني نوعي العلوم ، فإن العلوم وسائل ومقاصد ، وهو احلق الذي يقول هللا يف كتابه ، وعلى 
 لسان رسوله ، ونوع وسائل ، وهو اهلداية إىل السبيل إىل كل علم وعمل ، كما أن قوله تعاىل :

َناَك بِاحلَْقِ  وَ   [ .22َأْحَسَن تَ ْفِسريًا { ]الفرقان : } َواَل يَْأتُوَنَك مبََثل  ِإالَّ ِجئ ْ

مجعت الكمال يف ألفاظه ومعانيه ؛ فألفاظه أوضح األلفاظ وأبلغها وأحسنها تفسريا لكل ما تفسره من احلقائق 
، بوضوحها وأحكامها وقوامها ، ومعانيه كلها حق ، وذلك أنه متت كلمة ربك صدقا وعدال ، صدقا يف 

 : أوامرها ونواهيها : أخبارها ، وعدال يف أحكامها

 [ .11} َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكًما لَِقْوم  يُوِقُنوَن { ]املائدة : 

فأحكامه على اإلطالق أحسن األحكام وأنفعها للعباد ، فهذا يف شرعه ودينه ونظريه يف خلقه ، الذي أحسن  
  (088كل شيء خلقه ، وبدأ خلق اإلنسان من طني .اه  )

َ َغُفوٌر َرِحيٌم {قوله تعايل - ُثْ  فَِإنَّ اَّللَّ َر ُمَتَجاِنف  إِلِ  :} َفَمِن اْضطُرَّ يف خَمَْمَصة  َغي ْ

ا يف تفسريه املقصود بالضرورة  واالضطرار وحكمها مع فوائد مجة دلت عليه -رمحه هللا-ذكر ابن العثيمني-
 هذه اجلزئية من اآلية فقال:

شرطني: ... األول: أال يوجد ما يدفع به الضرورة غري هذا احملرم. ... واعلم أن احملرم للضرورة ال حيل إال ب
الثاين: أن تزول ضرورته به وإمنا اشرتطنا هذا لئال يقول قائل: جيوز التداوي باحملرم؛ ألنه غري ملجأ للتداوي 

الة من  حباحملرم ألنه قد يزول مرضه بدواء آخر، وقد يزول مرضه بدون دواء، وكم من إنسان وصل إىل أدَن
املرض ُث يشفيه هللا عز  وجل دون أي سبب، والشرط الثاين: أال تزول ضرورته إال هبذا الدواء، فإنه قد يتداوى 
اإلنسان وال يشفى خبالف من أكل حمرماً للجوع، فاإلنسان إذا َل جيد إال امليتة وال ُيكن أن تزول ضرورته إال 

 قد امتألت. بأكلها، وإذا أكل زالت ضرورته ألن املعدة 

 : فوائد جليلة وأحكام أخري من اآلية منها:-رمحه هللا -وأضاف
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رمحة هللا عز  وجل بعباده حيث أباح هلم احملرم عند الضرورة، وهناك آية تعترب قاعدة يف مجيع احملرمات وهي  -0
[ هذه اآلية اليت 009عام: ْرمُتْ إِلَْيِه{ ]األنقوله تبارك وتعاىل: }َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِ 

تلوهتا أخريًا أعم؛ ألن اآلية اليت يف سورة املائدة }َفَمِن اْضطُرَّ{ أي: إىل ما ذُِكَر، وليأكل منها، وأما قوله 
[ فهو عام شامل. ... بقي أن 009تعاىل: }َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِْرمُتْ إِلَْيِه{ ]األنعام: 

يقال: لو اضطر اإلنسان إىل شرب اخلمر للعطش. ... نقول: إن اندفعت ضرورته بذلك فال بأس؛ ألن اآلية 
ليس فيها استثناء، لكن العلماء يقولون: إنه ال ُيكن أن تندفع ضرورته بشرب اخلمر؛ ألنه ال يزيده إال حرقاناً 

ع لقمة َغصَّ هبا وعنده كأس من اخلمر فهنا جيوز أن يشرب ما يدفع به وعطشاً، ولذلك لو اضطر إىل دف
اللقمة، ألنَّ الضرورة تندفع به. ... لو قال قائل: ما الفرق بني الضرورة واحلاجة؟ ... اجلواب: احلاجة من باب 

الربد،  هالكماليات، والضرورة من باب دفع الضرر، مثال ذلك: إنسان عليه ثوب يقيه الربد ولو خلعه لضر 
فلبس عليه ثوباً آخر هو بالنسبة للثوب األول حاجة واألول ضرورة؛ ألنه إذا َل يلبسه تضرر من الربد، والفرق 
بينهما ظاهر، املهم أنه ال يبيح احملرمات إال الضرورة، وأما املكروهات فتبيحها احلاجة. ... لو قال قائل: بعض 

لحاجة، لذاته ال جيوز ارتكابه إال للضرورة، وما كان حراماً لغريه جيوز لاألصوليني يفرقون فيقولون: ما كان حراماً 
ما رأيكم يف هذا التوجيه؟ ... اجلواب: ليس بصحيح؛ ألن ما ُحر َِم لغريه كالذي حيرم لذاته بالنسبة لوجوب 

 (089ِتنبه.اه  )

ارِِح ُمَكلِ ِبنَي تُ َعلِ ُمونَ ُهنَّ ِمَّا يِ َباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجلَْوَ قال تعايل }َيْسأَُلوَنَك َماَذا أُِحلَّ هَلُْم ُقْل أُِحلَّ َلُكُم الطَّ -2
َ ِإنَّ اَّللََّ  ُ َفُكُلوا ِمَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلْيِه َوات َُّقوا اَّللَّ  ({2رِيُع احلَِْساِب )سَ  َعلََّمُكُم اَّللَّ

 اآلية إمجااًل ما يلي:ومن أحكام وفوائد هذه 

 تُ َعلِ ُمونَ ُهنَّ ِمَّا }َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجلََْوارِِح ُمَكلِ ِبنيَ قوله تعايل -
} ُ  َعلََّمُكُم اَّللَّ

: خر عنيني : أحدمها : الطيب املستلذ ، واآليف أحكامه: اسم الطيبات يتناول م -رمحه هللا -قال اجلصاص-
احلالل وذلك ألن ضد الطيب هو اخلبيث ، واخلبيث حرام ، فإذا الطيب حالل ؛ واألصل فيه االستلذاذ ، 
فشبه احلالل به يف انتفاء املضرة منهما مجيعا ؛ وقال تعاىل : } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات { يعين احلالل 
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هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث { فجعل الطيبات يف مقابلة اخلبائث ، واخلبائث هي ، وقال : } وحيل 
احملرمات ؛ وقال تعاىل : } فانكحوا ما طاب لكم من النساء { وهو حيتمل : ما حل لكم ، وحيتمل : ما 

 استطبتموه .

ليكم يف تناوله ِما ال ضرر عفقوله : } قل أحل لكم الطيبات { جائز أن يريد به ما استطبتموه واستلذذمتوه 
من طريق الدين ، فريجع ذلك إىل معىن احلالل الذي ال تبعة على متناوله ، وجائز أن حيتج بظاهره يف إباحة 

  (091) مجيع األشياء املستلذة إال ما خصه الدليل .اه 

يف أحكامها ما خمتصره: قوله تعاىل : } من اجلوارح مكلبني { قيل : معناه  -رمحه هللا-وأضاف ابن عريب-
جرح إذا كسب ، ومنه قوله تعاىل : } ويعلم ما جرحتم بالنهار { فكل كاسب جارح إذا  الكواسب ، يقال : 

 ال : } أحل لكم الطيبات { .كسب كيفما كان ، وِمن كان ، إال أن هاهنا نكتة ، وهي أن هللا تعاىل ق

فنحن فريق والطيبات فريق ، وما علمتم من اجلوارح فريق غري االثنني ، وذلك من البهائم اليت يعلمها بنو آدم 
، وقد كانت عندهم معلومة وهي الكالب املعلمة ؛ فأذن هللا سبحانه وتعاىل هلم يف أكل ما صيد هبا على ما 

 .بيناه آنفا إن شاء هللا تعاىل 

: فإن قيل : فما يبني ذلك حتقيقا ؟ قلنا : يبينه ظاهر القرآن والسنة ؛ أما ظاهر القرآن  -رمحه هللا-ُث قال
 فقوله : } مكلبني { ، كلب الرجل وأكلب إذا اقتىن كلبا .

وأما السنة فاحلديث الصحيح جلميع األئمة ؛ قال النيب صلى هللا عليه وسلم : "من اقتىن كلبا ليس بكلب 
  (092) ( .اه 090شية أو صيد نقص من أجره كل يوم قرياطان ")ما

                                                           
 (   229/  1) -ر أحكام القرآن للجصاص انظ- 091
بَاب َمْن اقْ تَ ىَن َكْلًبا لَْيَس ِبَكْلِب َصْيد  أَْو  -(1118 )برقم/-رضي هللا عنهما -أخرجه البخاري من حديث ابن عمر- 090

 َماِشَية  
 (    2/92)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 092



شمل وهذا يدل على مشروعية تعليم اجلوارح، وي عن أحكام اآلية ما خمتصره:-رمحه هللا -وأضاف الشنقيطي-
 الباز من أفضل أنواع الطيور اليت-(: ) يا رسول هللا إين أصيد هبذه البزاة 092جارحة الطري، قال أبو ثعلبة )

صلى هللا عليه وسلم  فبني له الرسول-وأصيد بكليب املعلم، وأصيد بكليب غري املعلم، فما حيل يل؟  -ايصاد هب
( فدل على 092أنه ال حيل له إال أكل ما صاد املعلم" إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم هللا عليه فكل ")

 (091)اه اشرتاط التعليم، كما هو ظاهر القرآن.

ُ يف حكم قوله تعايل } َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجلََْوارِِح ُمَكلِ ِبنَي تُ َعلِ ُمونَ ُهنَّ ِمَّ -رمحه هللا -وزاد اجلصاص- ا َعلََّمُكُم اَّللَّ
 {فقال: ومعلوم أن ذلك خطاب للمؤمنني ، فواجب أن يكون تعليم املسلم شرطا يف اإلباحة .

ا عنه ، فإن  ملشروط يف إباحة الذكاة أو مقصر قيل له : ال خيلو تعليم اجملوسي من أن يكون مثل تعليم املسلم ا
كان مثله فال اعتبار باملعلم وإمنا االعتبار حبصول التعليم ، أال ترى أنه لو ملكه مسلم وهو معلم كتعليم املسلم 
جاز أكل ما صاده ؟ فإذا ال اعتبار بامللك وإمنا االعتبار بالتعليم وإن كان تعليم اجملوسي مقصرا عن تعليم 

 (  099.اه  )املسلم

َ ِإنَّ اَّللََّ َسرِيُع احلِْ وقوله تعايل -  َساِب {} َفُكُلوا ِمَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلْيِه َوات َُّقوا اَّللَّ

                                                           
ائل ْبن النمر اخلشين اختلف يِف امسه واسم أبيه اختالفًا كثريًا، وَل خيتلفوا يف صحبته ونسبه ِإىَل خشني، َوُهَو و  أَبُو ثعلبة - 092

ْبن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن احلاف ْبن قضاعة، غلبت َعَلى أيب ثعلبة َهَذا كنيته، وََكاَن ِمن بايع حتت الشجرة ُث 
انظر االستيعاب -فة معاوية. وقد قيل: إنه تويف سنة مخس وسبعني يِف والية عبد امللك ْبن مروان. نزل الشام. ومات يِف خال

 ( خمتصراً 2889يف معرفة األصحاب لعبد الرب برقم )
بَاب الصَّْيِد بِاْلِكاَلِب  -(2191 )برقم/–رضي هللا عنه  -جزء من حديث أخرجه مسلم من حديث عدي بن حامت- 092

َّللَِّ َعَلْيِه فَ َقاَل ِإَذا أَْرَسْلَت  ا ومتام متنه" قَاَل: قُ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ أُْرِسُل اْلِكاَلَب اْلُمَعلََّمَة فَ ُيْمِسْكَن َعَليَّ َوأَذُْكُر اْسمَ اْلُمَعلََّمِة 
َكْلٌب لَْيَس َمَعَها قُ ْلُت َلُه فَِإين ِ أَْرِمي   اَل َوِإْن قَ تَ ْلَن َما َلَْ َيْشرَْكَهاَكْلَبَك اْلُمَعلََّم َوذََكْرَت اْسَم اَّللَِّ َعَلْيِه َفُكْل قُ ْلُت َوِإْن قَ تَ ْلَن قَ 

 ْأُكْلُه "تَ بِاْلِمْعرَاِض الصَّْيَد فَُأِصيُب فَ َقاَل ِإَذا َرَمْيَت بِاْلِمْعرَاِض َفَخَزَق َفُكْلُه َوِإْن َأَصابَُه ِبَعْرِضِه َفاَل 
 22م/درس رق-املصدر موقع الشبكة اإلسالمية-دروس مفرغة-مد املختار الشنقيطيانظر شرح زاد املستقنع حمل- 091
 (1/219أحكام القرآن للجصاص) - 099



: قوله تعاىل : } فكلوا ِما أمسكن عليكم { عام مبطلقه يف كل ما أمسك الكلب -رمحه هللا-قال ابن عريب-
إال أنه خاص بالدليل يف كل ما أحله هللا من جنس كالظباء والبقر واحلمر ، أو من جزء كاللحم واجللد عليه ، 

 دون الدم ، وهذا عموم دخله التخصيص بدليل سابق له .

: قوله تعاىل : } فكلوا ِما أمسكن عليكم { هل يتضمن ما إذا غاب عنك الصيد أم ال ؟ -رمحه هللا-وقال
 (090غاب عنك فليس مبمسك عليك " وإذا بات فال تأكله يف أشهر القولني . اه  )فقال مالك : " إذا 

كر ذ عن حكم التسمية يف اآلية بقوله: فدل على اشرتاط التسمية، وال بد من  -رمحه هللا-وأضاف الشنقيطي-
ليه ع اسم هللا عند إرساله، وهكذا قال صلى هللا عليه وسلم: ) إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم هللا

(، فأكدت السنة ما دل عليه القرآن من 099(، وقال: ) وما صدت بقوسك وذكرت اسم هللا عليه ()098()
 اشرتاط التسمية فإن تركها عمداً أو سهواً َل يبح.

يف -تقدم معنا يف باب الذكاة أهنم قالوا: لو نسي البسملة يف الذبح والنحر صح، أي: جاز أن يأكل، وهنا 
 (  811)جيز، وهذا يؤكد أن باب الصيد أضيق من باب التذكية؛ ألنه خرج عن األصل.اه قالوا: َل  -الصيد

ْم َواْلُمْحَصَناُت قال تعايل :}اْليَ ْوَم أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوَطَعامُ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هلَُ -1
َر ُمَساِفِحنَي َناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ حُمِْصنِ ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحصَ  نَي َغي ْ

ُيَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اآْلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن )  ( {1َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَدان  َوَمْن َيْكُفْر بِاإْلِ

 اآلية عدة أحكام هامة عما حيل لنا من طعام أهل الكتاب من الذبائح وما حيرم علينا نبينها فيما يلي:  يف هذه

                                                           
 (    02/ 2) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 090
 سبق خترجيه - 098
ومتام متنه" قُ ْلُت  -بَاب َصْيِد اْلَقْوسِ  -(1119 )برقم/-عنهرضي هللا –أخرجه البخاري من حديث أيب ثعلبة اخلشين  - 099

ِسي َوِبَكْليب الَِّذي لَْيَس مبَُعلَّم  َوِبَكْليب وْ يَا َنيبَّ اَّللَِّ إِنَّا بَِأْرِض قَ ْوم  ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أَفَ َنْأُكُل يف آنَِيِتِهْم َوبَِأْرِض َصْيد  َأِصيُد بِقَ 
َرَها َفاَل تَْأُكُلوا ِفيَها َوِإْن اْلُمَعلَِّم فَ   ِتَُِدوا فَاْغِسُلوَها وَُكُلوا ِفيَها َلَْ َما َيْصُلُح يل قَاَل أَمَّا َما ذََكْرَت ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب فَِإْن َوَجْدمُتْ َغي ْ

ْل َوَما ِصْدَت ِبَكْلِبَك َغرْيِ ُمَعلَّم  لَِّم َفذََكْرَت اْسَم اَّللَِّ َفكُ َوَما ِصْدَت بَِقْوِسَك َفذََكْرَت اْسَم اَّللَِّ َفُكْل َوَما ِصْدَت ِبَكْلِبَك اْلُمعَ 
 َفَأْدرَْكَت ذََكاتَُه َفُكْل "

درس –ية املصدر الشبكة اإلسالم -دروس صوتية مفرغة-انظر شرح زاد املستنقع  حملمد املختار آل مزيد الشنقيطي -- 811
 211رقم/



 ْم {:}اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هلَُ قوله تعايل -

ِت، يف أحكامها ما خمتصره قوله: }اْليَ ْوَم أُِحلَّ َلُكُم{ أي: أحل هللا الطَّيِ َبا -رمحه هللا -قال ابن العثيمني-
[ فما هو ميزان 011هي ضد اخلبائث، قال هللا تعاىل: }ُقْل الَ َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيِ ُب{ ]املائدة: والطيبات 

 عادات الناس، أما ماذا؟ نقول: املرجع يف ذلك إىل ما جاءت به الطيب، أهو يف ذوق كل إنسان أم يف
 الشريعة، فما أحلته الشريعة فهو طيب، وما حرمته فهو خبيث. 

فإن قال قائل: ما هو األصل يف األطعمة؟ ... اجلواب: احلل، والدليل قوله تعاىل: }ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما  
يًعا{ ]البقرة [ إذاً األصل احلل، فإذا ادعى مدع  أن هذا الشيء حرام من طري أو زاحف أو 29: يف اأَلْرِض مجَِ

غريمها قلنا له: ما الدليل على ذلك؟ فما أحله هللا فهو طيب بال شك. ... قوله: }َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب 
ما يطعموه  ين: اليهود والنصارى، وليس املراد كلِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم{ طعام الذين أوتوا الكتاب يع

من حب ومثر، بل املراد كل ما يطعمون من حلم، ُث أيضاً: ليس املراد كل ما يطعمون من حلم إذا كان ال 
تشرتط له الذكاة؛ ألن ما ال تشرتط له الذكاة حالل بدون فعلهم، واحلبوب والثمار حالل بدون فعلهم، فليس 

ذا الطعام الذي اْلِكَتاَب{ واملراد به هوال ُيكن أن يقول هللا تعاىل: }َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا من طعامهم اخلاص، 
الشعري لنا مأخوذ من هذه اآلية؟ ... لكل أحد. فلو كان أهل الكتاب ال يأكلون إال الشعري، فهل ِحل 

له على م، بل الذي يتوقف إحالعلى فعلهاجلواب: ال؛ ألن هذا ليس من خصائصهم وَل يكن إحالله متوقفاً 
فعلهم هي الذبائح، وهلذا فسر ابن عباس رضي هللا عنهما طعامهم بذبائحهم، وعليه فيكون املراد بطعام الذين 

 والنصارى. أوتوا الكتاب هي ذبائحهم، أي: ذبائح اليهود 

 كتاب قال:من فوائد  اآلية هذه الفائدة اجلليلة فيما خيص ذبائح أهل ال -رمحه هللا-وأضاف-

أن ما َعدَّه أهل الكتاب ذكيًا فهو ذكي؛ ألهنم إذا عدوه ذكياً صار طعاماً، وليس الذكي هنا مبعىن الفطن،  
ذكى، فما عدُّوه ذكياً فهو طعام هلم.

ُ
 بل املراد بالذكي امل

سيح، وقال وبناًء على ذلك: حيل من طعامهم ما ذكروا اسم غري هللا عليه، يعين: لو قال النصراين: باسم امل
اليهودي: باسم عزير أو ما أشبه ذلك فالذبيحة حالل؛ ألهنم يعتقدون هذا طعاماً، وهللا عز  وجل أطلق فقال: 
}َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم{. ... ومن ذلك أيضاً: أن ما عدوه ذكيًا من املوقوذ فهو حالل، 

ِذيَن هنار الدم، بالصعق وشبهه، فإنه حالل؛ ألن هللا تعاىل قال: }َوطََعاُم الَّ واملوقوذ كما تقدم الذي قتل بغري إ



أُوتُوا اْلِكَتاَب{ فما عدوه طعاماً مذكى يأكلونه فإنه حالل. ... فإذا قال قائل: هل ذهب إىل هذا أحد؟ ... 
الوا: إن صحابة، وقنقول: أما ما ذكروا عليه اسم املسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغري ال

هذا ال يعود إىل ذات املذكى أو إىل خبثه، إمنا يعود إىل القصد، وحنن ال يهمنا قصده. ... وأما الثاين وهو أن 
الذكي عندهم ما مات ولو خبنق، فقالوا: إن اآلية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحداً من السلف قال به، إال أن 

ا كان بعض السلف أجازوا ما ذكر اسم غري هللا عليه فهذا مثله؛ ألن النيب املتأخرين الذين قالوا به، قالوا: إذ
ما أهنر الدم »صل ى هللا عليه وسل م جعل ذكر اسم هللا على الذبيحة وإهنار الدم قرينني يف حكم واحد، فقال: 

 (812(.اه  )810«)وذكر اسم هللا عليه فكل

 له تعاىل : } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { يفرمحه هللا بياناً ألحكامها فقال: قو  -وزاد ابن عريب-
 ذكر الطعام قوالن : أحدمها : أن كل مطعوم على ما يقتضيه مطلق اللفظ وظاهر االشتقاق .

وكان حاهلم يقتضي أال يؤكل طعامهم لقلة احرتاسهم عن النجاسات ، لكن الشرع مسح يف ذلك ؟ ألهنم 
ل نهم مروءة يوصلوهنا ؛ أال ترى أن اجملوس الذين ال تؤكل ذبائحهم ال يؤكأيضا يتوقون القاذورات ، وهلم يف دي

طعامهم ويستقذرون ويستنجسون يف أوانيهم ، روي عن أيب ثعلبة اخلشين أنه قال : )سئل رسول هللا صلى هللا 
 (.812عليه وسلم عن قدور اجملوس فقال : أنقوها غسال واطبخوا فيها ()

نية اجملوس فرض ، وغسل آنية أهل الكتاب فضل وندب ؛ فإن أكل ما يف :وغسل آ-رمحه هللا -ُث أضاف
 آنيتهم يبيح األكل بعد ذلك فيها .

                                                           
بَاب َجَواِز  -(2928 مسلم )برقم/ -رضي هللا عنه-يحني عن رَاِفِع ْبِن َخِديج  جزء من حديث أخرجاه يف الصح - 810

َم ِإالَّ السِ نَّ َوالظُُّفَر َوَسائَِر اْلِعظَاِم، والبخاري )برقم/ ْبِح ِبُكلِ  َما أَنْ َهَر الدَّ بَاب َمْن َعَدَل َعْشرًا ِمْن اْلَغَنِم جِبَُزور   -(2222 الذَّ
 يف اْلَقْسمِ 

 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -فسري العالمة حممد العثيمني ت - 812
( لأللباين من حديث أيب ثعلبة  ومتام متنه 0099(، وصحيح الرتمذي )2222 - 2210صحيح ابن ماجة )انظر   - 812

سبع ذي ناب"  ل"قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قدور اجملوس فقال أنقوها غسال واطبخوا فيها وهنى عن ك
وقال أبو عيسى هذا حديث مشهور من حديث أيب ثعلبة وروي عنه من غري هذا الوجه وأبو ثعلبة امسه جرثوم ويقال جرهم 

 ويقال ناشب وقد ذكر هذا احلديث عن أيب قالبة عن أيب أمساء الرحيب عن أيب ثعلبة.



( ، ورمبا ظن بعضهم أن 811( " أن عمر توضأ من جرة نصرانية ")812والدليل على صحة ما روى الدار قطين)
 للرخصة . أكل طعامهم رخصة ، فإذا احتجت إىل آنيتهم فغسلها عزُية ؛ ألنه ليس مبوضع

قلنا : رخصة أكل طعامهم حل تأصل يف الشريعة واستقر ، فال يقف على موضعه ؛ بل يسرتسل على حماله  
  (819اه  )كلها ، كسائر األصول يف الشريعة .

ن قال وغريمها من أهل العلم الثقات ِم -رمحها هللا -قلت: وِما ذكرناه هنا من كالم ابن العثيمني وابن عريب
وغريه من  -محه هللار -لنا إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب علي أطالقه دون تقيد ولكن الشنقيطي بقوهلما يتبني

 العلماء ِمن يقول بقوله خالف ذلك وقيد أكل ذبائحهم بشروط وزاد بياناً فقال ما خمتصره:

َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُم الطَّي ِ سواء كان مسلماً، أو كان كتابياً من اليهود والنصارى، يقول تعاىل: } اْليَ ْوَم أُِحلَّ َلكُ 
لتذكية على املعروف يف وقيامه باأُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم {، والشرط: أن يكون ذحبه وحنره 

دينه، فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، وقد خص هللا عز وجل من بني الكفار أهل الكتاب؛ ألن غريهم ال 
 تقيد بشريعة، وهم متقيدون بشريعة، وهذا الوصف يقتضي التخصيص.ي

وهناك من يقول: ملا قال: }َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب{: يعين ما يأكلونه من ذبائحهم، بأي طريقة ذحبوه، 
ت عفكل شيء جاءنا من عندهم يؤكل، ولو كان باآلالت، يا سبحان هللا! لو أن مسلمًا وضع آلة، وصر 

البهيمة ودوختها، أو جاء باآللة، وجعلها هي اليت تفري األوداج، وهي اليت تقطع الرءوس، فإننا نقول: حرام، 

                                                           
: إمام عصره يف احلديث، وأول من صنف القراآت علي بن عمر بن أمحد بن مهدي، أبو احلسن الدار قطين الشافع - 812 ي 

وعقد هلا أبوابا. ولد بدار القطن )من أحياء بغداد( ورحل إىل مصر، فساعد ابن حنزابة )وزير كافور اإلخشيدي( على تأليف 
 (2/202نقالً عن األعالم للزركلي خمتصراً ) -مسندة. وعاد إىل بغداد فتويف هبا.

وقد ذكره البخاري معلًقا يف كتاب الوضوء  (.0/22(، ، والبيهقي يف السنن الكربى )0/8األم )قلت: رواه الشافعي يف - 811
 بصيغة اجلزم، قال: توضأ عمر باحلميم ومن بيت نصرانية.

: وصله الشافعي وعبد الرزاق وغريمها عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به، ولفظ الشافعي: -رمحه هللا-وقال ابن حجر
من ماء يف جر ة نصرانية(. وَل يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم؛ فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه قال )توضأ 

حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطوال، ورواه اإلمساعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة؛ فقال عن ابن زيد بن أسلم عن 
وعبد الرمحن، وأوثقهم وأكربهم عبد هللا، وأظنه هو الذي مسع ابُن عيينة منه ذلك، أبيه به، وأوالد زيد هم عبد هللا وأسامه 

 وهلذا جزم به البخاري.اه .
 (    2/08)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 819



َن أُوتُوا اْلِكَتاَب الَِّذينقول: إنه جيوز؛ ألن هللا يقول:)َوطََعاُم  -يهودي، أو نصراين-وال جيوز، وإذا جاء كتايب 
ل طعام الذين أوتوا حأُِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب( ما ِحلٌّ َلُكْم( ال ُيكن هذا، )اْليَ ْوَم 

 الكتاب إال لطيبه؛ وطيبه ألنه من شرع مساوي، ولذلك أكل النيب صلى هللا عليه وسلم من شاة اليهودية.

 :-رمحه هللا -ُث أضاف

المية، خارجًا عن السنن، ال ينضبط بضوابط الشريعة اإلسفالذي جنده اآلن يف الذبائح املستوردة، جند شيئاً 
وال بضوابط أهل الكتاب، فالشركة تبحث عن كثرة اإلنتاج، وتبحث عن كثرة ما تصدره من الذبائح، فتقتل 
بأي طريقة، وتزهق بأي طريقة، وبأي وسيلة، ُث بعد ذلك ال ُيسأل، ونقول: إن هذا حالل، ال، ينبغي التقيد 

 [.1ا الوارد هو الذي وردت النصوص باعتباره، قال تعاىل: } اْليَ ْوَم أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت { ]املائدة:بالوارد، وهذ

ومن طرق أهل الكتاب املوجودة اآلن ما يأيت: أواًل: ال جند تقيداً من شركات الذبائح بذبيحة أهل الكتاب، 
اً، ولذلك نتاج، بغض النظر عن كونه موافقًا أو خمالفبل تعمل هذه الشركات بالطرق اليت يراد منها تكثري اإل
 ال يتقيد أحد من أهل الكتاب عدا اليهود يف ذبائحهم.

على مرحلتني:  -هبالنسبة ملا يتاجر ب-:لكن الذي جيري يف اللحم املستورد أنه يتم قتله -رمحه هللا -ُث قال 
 املرحلة األوىل: التمهيدية؛ وهي السيطرة على البهيمة.

 رحلة الثانية: مرحلة اإلزهاق.وامل

واحملظور موجود يف املرحلتني، فمرحلة السيطرة على البهيمة هذه أصالً ليست من شرع أهل الكتاب، إمنا هي 
من بقايا اليونانية، فإهنم كانوا ال يقتلون إال بضرب البهيمة بالعصا على رأسها حىت تدوخ، ُث بعد ذلك 

 هيمة قبل أن تزهق روحها، ويقولون: إن هذا أرحم بالبهيمة.يذكوهنا، وهذا الضرب قد يقتل الب

واملصد ر من الطعام: منه ما يكون من الدجاج، ومنه ما يكون من الغنم، ومنه ما يكون من البقر، فالنسبة 
للحيوانات الكبرية، يُعتىن بصرعها وتدوخيها، ومسألة التدويخ تكون بطريقة الصعق الكهربائي باملسدس يف 

أو الدائرة الكروانية، وهناك طريقة للدجاج خاصة؛ ألنه ال حيتاج إىل سيطرة عليه مثل البقر والغنم،  النخاع،
ما  -علون هذاوحىت يف البهائم البقر والغنم يف-وهي اليت تسمى بالطريقة اإلجنليزية، وهي مشهورة: خيزعون 

 يضعف النفس.اء، عندها تتخثر البهيمة، و بني العظم الرابع واخلامس يف عظام الصدر باملنفاخ، ُث يضخون اهلو 



وهذا التدويخ من سلبياته: معارضته للشريعة، فإن الشريعة قصدت اإلزهاق وإهنار الدم، قال صلى هللا عليه 
 (.810وسلم: ) ما أهنر الدم، وذكر اسم هللا عليه ()

لغ يف طهارة الدم، وهذا أبقالوا: إن البهيمة تستطاب خبروج الدم منها؛ ألنه مبجرد حدوث أي نزيف يسرتسل 
وهذا إذا سلمت  -املذبوح كما هو معروف طبياً، وأبلغ يف طهارة اللحم، واستطابته، والعملية اليت يفعلوهنا 

الدجاج أول شيء: يقلب، ُث حيضر باملاء ويعلق من رجليه، وال يصل إىل املكان الذي فيه اآلالت  -البهيمة
ش منه ُيوت أثناء تعليقه، ُث ال يباىل أهو حي أو ميت، ُث بعد ذلك ير  إال وشيء منه ُيوت أثناء محله، وشيء

باملاء لتنظيفه بطريقة معروفة، وهذه الطريقة أبدى بعض الذين حضروا ورأوا أنه قد حيصل خنق للبهيمة بسبب 
 املاء املربد، ُث بعد ذلك حيضر بالتدويخ، كل هذه املراحل تأيت بعد مرحلة الزهوق.

 ر والغنم فإهنم يدخلونه بني نوعني: الدوار، واملثبت، وهي معروفة يف الغرب، ومجيع هذه األحوالوبالنسبة للبق
للبقر، والغنم، والدجاج، واآللة هي اليت تزهق، فهذا هو التحضري كله، وهناك التدويخ الذي يأيت على نفس 

ك من العلماء لى البهيمة، ولذلالبهيمة، وقد متوت بفعل اخلزع بالنخاع، ومعروف أن خزع النخاع قد يقضي ع
من قال: إذا ذبح الذابح، وأدخل السكني، وقطع النخاع قبل قوة املور يف فري األوداج، واحللقوم واملريء، 
أصبحت شبهة؛ الحتمال أن البهيمة ماتت خبزع النخاع وَل متت بفري األوداج واحللقوم واملريء، وهذا سيأيت 

لعلماء بعدم حلها، وإذا قطع النخاع وصربت قبل الزهوق تذبح من يف فصل الرأس، ومن هنا قال بعض ا
اخللف، كل هذا من أجل أن يكون الفوات للنفس عن طريق النزف وإهنار الدم، وهذا كله مصادم ملا يف الشرع 

 فيرتك.

غريه،  ُث تأيت املصيبة العظمى وهي: عمل اآللة، أي: أن الذي يقتل هو اآللة؛ فليس هناك آدمي؛ ال كتايب وال
 بل اآللة هي اليت تذكي، إال إذا كانت اآللة من أهل الكتاب، ال أدري!!

فما العجب من أن نسأل: هل ذكوا أو َل يذكوا، هل ألن عائشة قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم: ) إن  
ديث خارج عن ( فهذا احل818أناساً يأتوننا بلحم، حديثو عهد جباهلية، ال ندري أذكروا اسم هللا عليه أو ال ()

مسألتنا؛ فمسألتنا: خرجت فيها الذكاة عن الصورة الشرعية املعتربة عند الكتابيني وعند املسلمني، أما حديث 

                                                           
 سبق خترجيه- 810
 َوحَنِْوِهمْ بَاب َذبِيَحِة اأْلَْعرَاِب  -(1182 أخرجه البخاري )برقم/ - 818



عائشة : ) إن أناساً حديثو عهد جباهلية ( فمعناه: أهنم أسلموا، لكن ال ندري عندما ذحبوا؛ هل ذحبوا على 
 طريقة اإلسالم، أو على الطريقة اليت ألفوها.

األصل: أهنم ملا أسلموا يعاملون معاملة املسلمني ال معاملة أهل اجلاهلية، ومن هنا قال النيب صلى هللا عليه و 
وسلم هلا: ) سم هللا ( يعين هذا ال يسأل عنه؛ ألن األصل يف املسلم إذا ذبح أن تؤكل ذبيحته، وقال صلى 

 (.819يحتنا، فذلك املسلم ()هللا عليه وسلم: ) من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وذبح ذب

فهؤالء األصل فيهم: أهنم إذا أسلموا أن يعملوا بوفق شريعة اإلسالم، ولذلك ألغى النيب صلى هللا عليه وسلم 
الشك، وهذا ليس له عالقة ال من قريب وال من بعيد مبسألتنا، فالذي معنا: إعمال الذكاة، وإنفاذ الذكاة على 

الشريعة اإلسالمية، وال إىل ذبائح أهل الكتاب بصلة، فوجب العمل باألصل األصل الذي ال ُيت ال إىل 
الشرعي: أننا نقول: هذا ليس من طعام أهل الكتاب؛ ألنه ال حيل هلم يف دينهم، وإمنا هو خارج عن األصل، 

ت ئفال حيل أكله حىت يكون ذحبه من احملافظني؛ فإذا كان نصراين يذبح بذبيحة النصرانية فأقبل، ولو ج
نصرانياً، وذبح ذبيحته على طريقته أقبل وآكل، كما أكل النيب صلى هللا عليه وسلم من شاة اليهودية، أما أن 
تذبح اآلالت، وتسفك، وتنهر الدم اآلالت، فهذا ليس بداخل حتت قوله: :)َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ 

ل الكتاب: أن يكون وفق شريعتهم، وليس على كل ما فعلوه أنه َلُكْم( واجلمهور على أن العربة يف طعام أه
يقبل منهم، خاصة وحديث مدى احلبشة يدل على أهنم إذا استطابوا شيئًا أو أكلوا شيئاً، ال يأخذ حكم 

 (  801) األصل من جواز أكله.اه 

للشيخ  -ا فتوي ا نذكر هنقلت: ولزيادة البيان يف هذه املسألة اليت ابتلي هبا املسلمون يف زماننا هذا وحكمه
ه كمسك اخلتام يف هذه املسألة وحكمها قال ما خمتصره: فصرح سبحان-رمحه هللا تعايل-عبد العزيز ابن باز

بأن طعام أهل الكتاب حل لنا وطعامهم ذبائحهم كما قاله ابن عباس وغريه من أهل العلم ، ومفهوم اآلية 

                                                           
َلِة َيْستَ ْقِبُل بَِأطْ  -(208 )برقم/-رضي هللا عنه-أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك - 819 رَاِف بَاب َفْضِل اْسِتْقَباِل اْلِقب ْ

َلتَ َنا َوَأَكَل َذبِيَحتَ َنا َفَذِلَك اْلُمْسِلُم -رِْجَلْيِه   لَِّذي َلُه ِذمَُّة اَّللَِّ َوِذمَُّة َرُسولِِه َفاَل خُتِْفُروا اومتام متنه" َمْن َصلَّى َصاَلتَ َنا َواْستَ ْقَبَل ِقب ْ
 اَّللََّ يِف ِذمَِّتِه "
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نا ، وبذلك قال أهل العلم قاطبة إال ما عرفت من اخلالف أن طعام غري أهل الكتاب من الكفار حرام علي
 الشاذ الضعيف يف ذبيحة اجملوس .

إذا علم هذا فاللحوم اليت تباع يف أسواق الدول غري اإلسالمية إن علم أهنا من ذبائح أهل الكتاب فهي حل 
عدل عن ص القرآين فال يللمسلمني ، إذا َل يعلم أهنا ذحبت على غري الوجه الشرعي ، إذ األصل حلها بالن

ذلك إال بأمر متحقق يقتضي حترُيها ، أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على املسلمني 
وال جيوز هلم أكلها بالنص واإلمجاع وال تكفي التسمية عليها عند غسلها وال عند أكلها ، أما ما قد يتعلق به 

املسلمني كانوا حديثي عهد بالكفر ، فسأل بعض الصحابة رضي من قال ذلك فهو وارد يف شأن أناس من 
أتوننا يا رسول هللا إن قوما حديثي عهد بالكفر ي» هللا عنهم النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقالوا : 

 (800« )باللحم ال ندري أذكروا اسم هللا عليه أم ال ؟ 

ح الكفار اح اللحوم اليت ِتلب يف األسواق من ذب: وبذلك يصلح أنه ال شبهة ملن استب-رمحه هللا -ُث أضاف
غري أهل الكتاب بالتسمية عليها ؛ ألن حديث عائشة املذكور وارد يف املسلمني ال يف الكفار فزالت الشبهة 
؛ ألن أمر املسلم حيمل على السداد واالستقامة ما َل يعلم منه خالف ذلك ولعل النيب صلى هللا عليه وسلم 

سألوه بالتسمية عند األكل من باب احليطة وقصد إبطال وساوس الشيطان ، ال ألن ذلك  أمر هؤالء الذين
 يبيح ما كان حمرما من ذبائحهم . وهللا سبحانه وتعاىل أعلم .

وأما كون املسلم يف تلك الدول غري اإلسالمية يشق عليه حتصيل اللحم املذبوح على الوجه الشرعي وُيل من 
ذا وحنوه ال يسوغ له أكل اللحوم احملرمة وال جيعله يف حكم املضطر بإمجاع املسلمني أكل حلم الدجاج وحنوه فه

. فينبغي التنبيه هلذا األمر واحلذر من التساهل الذي ال وجه له . هذا ما ظهر يل يف هذه املسألة اليت عمت 
شيته وتعظيم حرماته قلوهبم خب هبا البلوى ، وأسأل هللا أن يوفق املسلمني ملا فيه صالح دينهم ودنياهم وأن يعمر

 (802واحلذر ِما خيالف شرعه .اه )

                                                           
 سبق خترجيه - 800
 املصدر موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء -از رمحه هللاانظر جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ب - 802

 حكم أكل اللحوم اليت تباع يف أسواق الدول غري اإلسالمية -(22/01)
 



 قوله } اْليَ ْوَم يف -تعايل -قلت: وقد استفضنا يف بيان أحكام  مسألة ذبائح أهل الكتاب الذي أباحها هللا
قة حيت يومنا هذا وخمتلف ل العالأُِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم{ ألهنا من املسائ

ا ذكروه من وغريه ِمن أباح ذبائح أهل الكتاب مل -رمحه هللا-فيها  وأن كان القلب ُييل ملا ذكره ابن العثيمني
أدلة من  نصوص القرآن الصرحية احملكمة والسنة الصحيحة، ولكن ال ننكر أن يف الرأي املخالف نظرة  

 ل الصواب يف بعض جوانب املسألة حسب فهم الفقيه للدليل نفسهموضوعية وأن شئت قل وفقهية حتتم
وتفسريه له، ومن أراد املزيد من البيان يف أحكام ذبائح أهل الكتاب فلريجع لكتابني  نفيسني األول لشيخ 

يم "أحكام أهل والثاين لتلميذه ابن الق "اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم اإلسالم ابن تيمية "
"ويف الكتابني بيان بالتفصيل ملسألة ذبائح أهل الكتاب وأحكامها من جوانب عدة -رمحهما هللا -الذمة " 

مثل الذبح مع التسمية وبدوهنا والذبح علي النصب وما حيل ويكره وحيرم من ذبائحهم وغري ذلك مع طرح 
 من الصحابة والتابعني مع تعليقات وترجيحات كل منهما القيمة وفيهما مسك أقوال الفقهاء من سلفنا الصاحل

اخلتام واجلواب الشايف أن شاء هللا وال جمال للتوسع يف طرح هذه املسألة يف هذا التفسري وجماهلا كتب الفقه 
 املعتربة وهللا تعايل أعلم وأحكم. 

 ِإَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ اْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكمْ }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت وَ قوله تعايل -
ُيَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه  َر ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَدان  َوَمْن َيْكُفْر بِاإْلِ ُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن وَ أُُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َغي ْ

 اخْلَاِسرِيَن {

 يف هذه اجلزئية من اآلية أحكام عن حرمة الزنا وفوائد حتصني النفس بالعفة واإلُيان ونبينها فيما يلي:

 مبيناً ما فيها من أحكام وفوائد ما خمتصره وبتصرف يسري:  -رمحه هللا–قال ابن تيمية -

 أحصن العفيفة هي اليتلفظ " اإلحصان " يتناول : اإلسالم واحلرية والنكاح . وأصله إمنا هو العفة ؛ فإن 
فرجها من غري صاحبها كاحملصن الذي ُيتنع من غري أهله وإذا كان هللا إمنا أباح من املسلمني وأهل الكتاب 
نكاح احملصنات " والبغايا " لسن حمصنات : فلم يبح هللا نكاحهن . وِما يدل على ذلك قوله : } إذا 

أخدان { واملسافح الزاين الذي يسفح ماءه مع هذه  آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني وال متخذي
 .وهذه



كذلك املسافحة واملتخذة اخلدن الذي تكون له صديقة يزين هبا دون غريه فشرط يف احلل أن يكون الرجل 
غري مسافح وال متخذ خدن . فإذا كانت املرأة بغيا وتسافح هذا وهذا َل يكن زوجها حمصنا هلا عن غريه ؛ إذ 

ا هلا كانت حمصنة وإذا كانت مسافحة َل تكن حمصنة . وهللا إمنا أباح النكاح إذا كان الرجال لو كان حمصن
 لغ وأبلغ . كان أب  -فال يسفح ماءه مع غريها  -حمصنني غري مسافحني وإذا شرط فيه أال يزين بغريها 

رتط يف احلد . يش :" واحملصن " هو الذي حيصن غريه ؛ ليس هو احملصن بالفتح الذي-رمحه هللا-ُث أضاف
فلم يبح إال تزوج من يكون حمصنا للمرأة غري مسافح ومن تزوج ببغي مع بقائها على البغاء وَل حيصنها من 

 فهو مسافح هبا ال حمصن هلا . وهذا حرام بداللة -بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غريه  -غريه 
  (802اه  )القرآن .

 يف أحكامه ما خمتصره: –رمحه هللا -وأضاف اجلصاص-

وقوله تعاىل : } واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم { هو عموم أيضا يف تزوج اإلماء الكتابيات ، 
ويدل عليه أيضا قوله تعاىل : } وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم { ، وذلك عموم 

 ماء كما اقتضى جواز نكاح احلرائر .يوجب جواز نكاح اإل

ويدل عليه أيضا قوله تعاىل : } وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم { ، وحمال أن خياطب بذلك إال 
من قدر على نكاح املشركة احلرة ، ومن وجد طوال إىل احلرة املشركة فهو جيد طوال إىل احلرة املسلمة ، فاقتضى 

  (802  )اهوجود الطول إىل احلرة املسلمة كما اقتضاه مع وجوده إىل احلرة املشركة .ذلك جواز نكاح األمة مع 

آن قال تعاىل وجيوز نكاح الكتابية بنص القر  بياناً ألحكام اآلية فقال ما خمتصره: -رمحه هللا -وزاد ابن القيم-
ف وأما نا هن العفاي}واحملصنات من املؤمنات احملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{واحملصنات ه

احملصنات احملرمات يف سورة النساء فهن املزوجات وقيل احملصنات الاليت أحبن هن احلرائر وهلذا َل حتل إماء 
 أهل الكتاب والصحيح األول لوجوه .

 أحدها أن احلرية ليست شرطا يف نكاح املسلمة . 
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وهذا  أة فقال إذا آتيتموهن أجورهن حمصننيالثاين أنه ذكر اإلحصان يف جانب الرجل كما ذكره يف جانب املر 
 إحصان عفة بال شك فكذلك اإلحصان املذكور يف جانب املرأة .

الثالث أنه سبحانه ذكر الطيبات من املطاعم والطيبات من املناكح فقال تعاىل }اليوم أحل لكم الطيبات  
أوتوا  الذينمنات واحملصنات من وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤ 

 {الكتاب من قبلكم 

والزانية خبيثة بنص القرآن وهللا سبحانه وتعاىل حرم على عباده اخلبائث من املطاعم واملشارب واملناكح وَل يبح 
هلم إال الطيبات وهبذا يتبني بطالن قول من أباح تزويج الزواين وقد بينا بطالن هذا القول من أكثر من عشرين 

 جها يف غري هذا الكتاب .و 

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

ل ذلك أن يفع( سألت أيب عن املسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية فقال ما أحب 801قال عبدهللا بن أمحد) 
 (809فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النيب.اه )

 قال ما خمتصره:–رمحه هللا -ومن فوائد اآلية  وأحكامها ما ذكره ابن العثيمني-

حل احملصنات من أهل الكتاب كحل احملصنات من املؤمنات؛ ألن هللا قال: }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن  -0
صنات املؤمنات أمر معلوم؛ ألن احملصنات من املؤمنات حلها مذكور، يف اْلُمْؤِمَناِت{ قد يقول قائل: حل احمل
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 العصر أيب عبد هللا الذهلي الشيباين، املروزي، ُث البغدادي.
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( وانظر ترمجته يف اجلرح والتعديل) 210نقالً من سري أعالم النبالء للذهيب خمتصراً)-باب التنب  ، وكان اجلمع كثريا فوق املقدار.

 (209 – 201/  9 ((، تاريخ بغداد0/  1
 (2/029)-جواز نكاح الكتابيةفصل  -انظر أحكام أهل الزمة البن القيم - 809



سورة النساء وهي قبل هذه السورة وهي صرحية بذلك، فما وجه ذكرها يف هذه اآلية؟ ... اجلواب وهللا أعلم: 
ن مأن يبني أن احملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب سواء يف احلل، ولكن ال يلزم 

تساويهن يف احلل أن يتساوين يف اإلقدام عليهن، قد يكون الشيء حالالً ولكن نقول: األفضل أال تقدم عليه، 
يعين: ال يلزم من حل احملصنات من املؤمنات ومن أهل الكتاب أن يتساوين يف اإلقدام، فقد حتل املرأة لإلنسان 

 ويقال: ال تقدم عليها.

لقوله: }ِإَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ{ وهذه املسألة اختلف فيها العلماء وهلا صور: ...  اشرتاط املهر يف حل املرأة، -2 
الصورة األوىل: أن يتزوج الرجل املرأة بشرط أال مهر هلا، فهل يصح العقد؟ ظاهر اآلية الكرُية هنا وظاهر اآلية 

 الكرُية يف سورة النساء أنه ال يصح العقد.

[ 22 }َوأُِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم{ ماذا؟ }َأْن تَ ْبتَ ُغوا بَِأْمَواِلُكْم{ ]النساء: يف سورة النساء، قال هللا تعاىل: 
و الراجح، وأنه إذا هيعين: ليس جماناً بل ال بد من املهر، ويف اآلية الكرُية هنا: }ِإَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ{ وهذا القول 

ذا ال مهر هلا صار هذلك: أنه إذا تزوجها بشرط أن  تزوج امرأة بشرط أن ال مهر هلا فالنكاح باطل، ووجه
 النكاح نكاح هبة، ونكاح اهلبة ال جيوز إال للرسول صل ى هللا عليه وآله وسل م، لقوله تعاىل: }يَاأَي َُّها النَّيبُّ ِإنَّا

َك َوبَ َناِت َعمَّاِتَك ا أَفَاَء اَّللَُّ َعلَ َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك الالَّيت آتَ ْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َُيِيُنَك ِمَّ  ْيَك َوبَ َناِت َعمِ 
ْن أَرَاَد النَّيبُّ َأْن إِ َوبَ َناِت َخاِلَك َوبَ َناِت َخاالَِتَك الالَّيت َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأًَة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نَ ْفَسَها لِلنَّيبِ  

[ فإذا اشرتط أن ال مهر فهذا هو نكاح اهلبة. ... 11ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي{ ]األحزاب:  َيْستَ ْنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمنْ 
وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد، وحينئذ جيب هلا مهر املثل، ولكن هذا القول ضعيف؛ 

قرآن، ولكن هلا لألن األدلة متنعه. ... الصورة الثانية: تزوجها وسكت وَل يذكر مهراً، فالنكاح صحيح بنص ا
نَّ َفرِيَضًة{ هلَُ  مهر املثل، لقول هللا تبارك وتعاىل: }اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النِ َساَء َما َلَْ مَتَسُّوُهنَّ أَْو تَ ْفرُِضوا

هبا فلها مهر املثل، [ فنقول: إذا دخل 229[ ُث قال: }َوَمتِ ُعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه{ ]البقرة: 229]البقرة: 
وإن طلقها قبل الدخول فلها املتعة بقدر ُيسر زوجها وعسره. ... والفرق بني هذه الصورة والصورة األوىل 

 واضح، ففي الصورة األوىل َشَرَط عدم املهر، ويف الثانية سكت.

الصورة الثالثة: أن يتزوجها بشرط املهر، فهذه جائزة، وشرط املهر ما هو إال تأكيد ملقتضى العقد، وهل يشرتط 
إذا شرط املهر أن يعني؟ ... اجلواب: ال يشرتط أن يعينه، إن عينه فلها ما عني، وإن َل يعينه فلها مهر املثل. 

جيوز للمرأة أن هتب الرجل مااًل ليكون مهراً هلا؟ ... ... لو قال قائل: هل جيوز للزوج أن يؤجل املهر، وهل 



اجلواب: جيوز للزوج أن يعطي املهر معجالً ومؤجالً كله وال بأس بذلك وليس هناك مانع؛ ألن هذا املهر ثبت 
يف ذمته ولو مات أُلخذ من تركته، وأما املرأة فيجوز هلا أن هتب ماالً للرجل ليكون مهراً هلا، ولكن أخشى إذا 

 هبته املال قال: احلمد هلل اآلن أنظر أحسن منك، وأيضاً جيوز للمرأة إذا مت العقد أن ترد املهر إليه .و 

 ُث قال: وكذلك جيوز لويل املرأة إذا كان راغباً يف رجل ويريد أن يزوجه ابنته جيوز أن يعطيه املهر ليدفعه للبنت. 

{، فال بد أناإلشارة إىل أنه ينبغي إعالن النكاح؛ ألنه قال: }-2 َر ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَدان  يكون  َغي ْ
النكاح معلناً ظاهراً، وهل يكفي يف إعالنه أن يقع بشهود، أو ال بد من إظهاره وإعالنه؟ ... اجلواب: الثاين 

 على القول الراجح.

إن إعادته وإعالنه، و  كن إذا كان هناك شهود مع الكتمان، فإن اشرتط كتمانه فهو غري صحيح، ال بد من
يقول: ال يصح، وبعضهم يقول: يصح، لكن العلماء كلهم متفقون َل يشرتط ففيه خالف، بعض العلماء 

 (800اه  ) على أن إعالن النكاح أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اختاذ األخدان.

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسرُ -1 َمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن عَ  قال تعايل:}يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َويَ 91َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ) َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ ُصدَُّكْم َعْن ( ِإمنَّ

 ({90ِن الصَّاَلِة فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنتَ ُهوَن )ذِْكِر اَّللَِّ َوعَ 

من هاتني اآليتني اليت ترتبط أحدمها باألخرى يف فوائدها وأحكامها كما هو ظاهر حذر هللا املؤمنون من الوقوع 
يف حمرمات وكبائر هي رجس من عمل الشيطان الذي ال يفرت عن تلبيسه البن آدم وتضليله وقد بني علمائنا 

مؤلفاهتم القيمة أحكام مجة وفوائد جليلة تتعلق هبذه احملرمات اليت هتلك املال والصحة والنفس ونذكر هنا يف 
نبذه من أقواهلم لعل وعسي ينتبه الغافل الذي أضله الشيطان بتلبيسه فأهلك نفسه أو كاد لعله يفلح يف 

 وهللا املستعان. فالح يف الدنيا واآلخرةجماهدته ورد كيده وتلبيسه وخيتم له برمحة هللا وفضله بالنجاح وال

رمي حتيف بيان ما فيهما من أحكام  وفوائد ما نصه: وهذه اآلية داللتها على  -رمحه هللا -ذكر الشنقيطي-
اخلمر من وجوه، فليست دالة على حترمي اخلمر من وجه واحد، وال من وجهني؛ بل من وجوه عديدة، وهذا 

ساليب، وكل أساليب القرآن مجيلة بديعة؛ ألنه تنزيل من حكيم محيد، قال من أمجل وأبدع ما يكون من األ
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ُر اْلَفاِصِلنَي { ]األنعام: َل ِلَكِلَماتِهِ 10هللا: } يَ ُقصُّ احلَْقَّ َوُهَو َخي ْ  [، } َومَتَّْت َكِلَمُة َربِ َك ِصْدقًا َوَعْداًل ال ُمَبدِ 
وهذه الوجوه هي: أوال: أن هللا عز وجل يقول: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا [، 001َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم { ]األنعام:

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم { ]املائدة: [، فجمع هللا عز وجل بني اخلمر وبني الشرك؛ وذلك يف 91ِإمنَّ
ها الشاخصة وقيل: اليت كانت تذبح عليقوله: }َواألَنَصاُب{ وهي مجع نصب، قيل: هي األوثان القائمة 

 القرابني، فتنصب لذبح القرابني.

فلما قرن هللا اخلمر بالشرك دل على عظم أمرها؛ وهذا أبلغ يف التنفري أن يذكر أعظم احلدود، وأعظم الذنوب 
 الذي ال يغفره هللا لصاحبه ويقرن به شرب اخلمر، فهذا يدل على عظم حترمي اخلمر.

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجٌس ِمْن عَ ثانياً: أن هللا َمِل  سبحانه وتعاىل وصفها بكوهنا رجساً: } ِإمنَّ
 [، والرجس: النجس اخلبيث.91الشَّْيطَاِن {]املائدة:

خ يولذلك ذكر العلماء رمحهم هللا أن يف اخلمر وصف النجاسة، وهذا مذهب مجاهري السلف واخللف، قال ش
( و 808يعة)الذي هو قول رب-اإلسالم رمحه هللا: اخلمر جنسة باتفاق األئمة األربعة، وَل يذكر القول املخالف 

َا  -( ومن وافقهما809داود الظاهري) تعظيمًا ألمر حرمة اخلمر وجناستها وخبثها، فقال هللا عز وجل: } ِإمنَّ

                                                           
قال: أبو عبد الرمحن وي -ربيعة الرأي بن أيب عبد الرمحن فروخ التيمي اإلمام، مفيت املدينة، وعاَل الوقت، أبو عثمان  -- 808

 ي، من موايل آل املنكدر.القرشي، التيمي موالهم، املشهور بربيعة الرأ -
روى عن: أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسعيد بن املسيب، واحلارث بن بالل بن احلارث، ويزيد موىل املنبعث، وحنظلة 

 بن قيس الزرقي، وعطاء بن يسار، ، وعدة. وكان من أئمة االجتهاد.
ه القضاء. واحلديث، قدم على السفاح األنبار، وكان أقدمه ليولي. قال أبو بكر اخلطيب: كان ربيعة فقيها، عاملا، حافظا للفقه 

 فيقال: إنه تويف باألنبار ،ويقال: بل تويف باملدينة.
وقال ابن سعد: تويف سنة ست وثالثني ومائة باملدينة، فيما أخربين به الواقدي. وقال حيىي بن معني، وغريه: مات باألنبار، 

راً  وبتصرف نقال عن سري أعالم النبالء للذهيب خمتص-قونه ملوضع الرأي. وكذا أرخه مجاعة. وكان ثقة، كثري احلديث، وكانوا يت
 (. 9/229يسري)

داود الظاهري أبو سليمان بن علي بن خلف األصبهاين اإلمام املشهور املعروف بالظاهري؛ كان زاهداً متقلاًل  كثري  - 809
ف ريمها، وكان من أكثر الناس تعصباً لإلمام الشافعي رضي هللا عنه، وصنالورع، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأيب ثور وغ

يف فضائله والثناء عليه كتابني، وكان صاحب مذهب مستقل  ، وتبعه مجع كثري يعرفون بالظاهرية، وكان ولده أبو بكر حممد 
 داود أكثر من علمه. على مذهبه  وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد. قال أبو العباس ثعلب يف حقه: كان عقل



[، هي رجس، وهللا يقول: } فَاْجَتِنُبوا الر ِْجَس ِمَن 91ٌس { ]املائدة:اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِجْ 
س تنفر منه النفوس السليمة، فضالً عن النفو  -وهو الرجس-[، وهذا الوصف املستبشع 21اأَلْوثَاِن { ]احلج:

 املؤمنة املستقيمة على طاعة هللا عز وجل، وهذا يقتضي التنفري من اخلمر.

انه وتعاىل جعلها من عمل الشيطان الذي ال يأيت املسلم باخلري، وال يأيت اإلنسان خبري: } ثالثاً: أن هللا سبح
[، فجعلها من عمل الشيطان، وهذا من أبلغ ما يكون 12ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلإِلنَساِن َعُدوًّا ُمِبيًنا { ]اإلسراء:

رآن  حيب شيئاً من الشيطان، ومن أساليب القمن التنفري؛ ألن املؤمن ال يرتاح لشيء يكون من الشيطان، وال
رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي {  للتنفري من املعاصي أن تصفها بأهنا من عمل الشيطان: } ِإنَّ اْلُمَبذِ 

 [، وهذا من أساليب الكتاب والسنة يف التنفري من املعاصي.20]اإلسراء:

[، فيه 91يف اآلية الكرُية فقال سبحانه: } فَاْجَتِنُبوُه { ]املائدة: رابعاً: أن هللا عز وجل أمر باجتناب اخلمر
أمران: األول: كونه جاء بصيغة )افْ َعْل(، وهذا يدل على الوجوب، فإن صيغة )افْ َعْل( تدل على وجوب فعل 

 املأمور به، فاألصل عند العلماء أن صيغة )افْ َعْل( تقتضي الوجوب حىت يدل الدليل على الندب.

اين: أن هللا عرب باالجتناب، واالجتناب من صيغ التحرمي، )اجتنب(، و)دع(، و)اترك(، و)ذر(، هذه كلها الث
من صيغ التحرمي عند علماء األصول، ويروهنا من الصيغ القوية اليت تدل على احلرمة، قال تعاىل: } فَاْجَتِنُبوا 

 [.21الر ِْجَس ِمَن اأَلْوثَاِن { ]احلج:

سبحانه وتعاىل بني أن اخلمر طريق للعداوة والبغضاء، والوسائل تأخذ حكم مقاصدها، وما  خامساً: أن هللا 
كان طريقاً إىل حرام أو سبياًل إىل حرام فهو حرام، ُث ما كان سبياًل إىل حرام عظيم فهو سبيل أعظم حرمة؛ 

ر، وسائل الصغائولذلك قالوا: وسائل الشرك أعظم من وسائل الذنوب األخرى، ووسائل الكبائر ليست ك
َا اخْلَْمُر {  فتفاضلت الوسائل حبسب ما تنتهي إليه، وانظر! كون القرآن يقول: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يف اخلَْْمِر 91]املائدة: َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ [ 90]املائدة: {[ فبدأ هبا، وقال: } ِإمنَّ
فبدأ هبا؛ ألهنا أساس الشر وأساس كل خبث؛ ولذلك توصف بكوهنا أم اخلبائث كما ورد مرفوعًا إىل رسول 

                                                           

وكان مولده بالكوفة سنة اثنتني ومائتني، وقيل سنة مائتني، وقيل سنة إحدى ومائتني، ونشأ ببغداد، وتويف هبا سنة سبعني 
ومائتني يف ذي القعدة، وقيل يف شهر رمضان، ودفن بالشونيزية، وقيل يف منزله. نقالً من وفيات األعيان البن خلكان خمتصراً 

 (.222)برقم/ 
 



نَ  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ ُكُم هللا صلى هللا عليه وسلم، فهي ِتر إىل كل شر، وإىل كل بالء، قال هللا: } ِإمنَّ
 [، هذا الوجه اخلامس.90اَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر { ]املائدة:اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغضَ 

[، ومجع هللا يف التنفري بني األمرين العام واخلاص، 90الوجه السادس: } َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اَّللَِّ { ]املائدة:
جمع بني كوهنا صادة عن ذكر هللا عز وجل [، ف90فقال: } َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اَّللَِّ َوَعِن الصَّالِة { ]املائدة:

عموماً، فشارب اخلمر ال يذكر ربه، فهو غافل عن هللا سبحانه وتعاىل، وكذلك أيضاً تكون اخلمر طريقًا إىل 
 ترك الصالة.

ِر ُقْل ِفيِهَما سِ :كان حترُيها تدرجيياً، فنفر هللا منها يف قوله: : } َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَميْ -رمحه هللا -ُث قال
[، فانتهى قوم من الصحابة عند هذا احلد، ُث حرمها عند قربان وقت 209ِإُْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس { ]البقرة:

الصالة، فكان الناس ال يشربوهنا من بعد صالة الظهر، وبعضهم ينتهي منها من بعد الفجر؛ ألنه يذهب إىل 
ما يت منهكًا متعبًا فال يستطيع أن يشرهبا، وهذا من التدريج يف التحرمي كمعاشه إىل أن يصلي العشاء، فيأ

سنبينه، فعندما حرمها هللا سبحانه وتعاىل عند قرب وقت الصالة؛ فمن يشرهبا ستضيع عليه الصالة، ألنه 
 منهي عن شرهبا عند قرب وقت الصالة فعرب بالصالة واملراد وقت الصالة.

[، قال بعض 90رُية: أن هللا سبحانه وتعاىل قال: } فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمنتَ ُهوَن { ]املائدة:الوجه السابع يف اآلية الك
العلماء: إن ختم اآلية الكرُية هبذه األسلوب البالغي اجلميل البديع أبلغ يف زجر النفوس من قوله: )فانتهوا(، 

دل على احلث واحلض على االنتهاء واالبتعاد؛ ألنه [ فيه ما ي90فإنه ملا قال: } فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمنتَ ُهوَن { ]املائدة:
سبق أمرهم باالجتناب، فلم يكرر سبحانه ذلك، وإمنا جاء هبذا األسلوب الذي هو أبلغ يف تنفري النفوس من 

 شرب هذا األمر احملرم.

  حترمي اخلمر.يفهذا هو دليل الكتاب؛ وهذه اآلية الكرُية من سورة املائدة تعترب أصاًل عند العلماء رمحهم هللا 

ويف هذا التحرمي الوارد يف هذه اآلية وقفة حيتاج كل مسلم أن يقف عندها سواء كان من طالب العلم أو من 
العلماء أو من العامة؛ وذلك أن هللا يقول: )فَاْجَتِنُبوُه(، واألمر باالجتناب أمر باالبتعاد، ما قال: فال تشربوا 

ملسلم  ، ولكن قال: )فَاْجَتِنُبوُه(، فلما قال: )فَاْجَتِنُبوُه( دل على أنه ال جيوزاخلمر وال تفعلوا األنصاب واألزالم
وال ملؤمن يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يشرب اخلمر، وال أن حيملها، وال أن يبيعها، وال أن يشرتيها، وال أن 

 ابه.يعتصرها، وال يطلب عصريها فتعصر له، وال أن يعصرها، وال أن يتطيب هبا يف ثي



ولألسف! بعض اجلهلة يظن أن التحرمي للشرب فقط، ُث يأيت بعض طلبة العلم ويقول: اخلمر طاهرة يف أصح 
قويل العلماء، وهذا قول لبعض العلماء، ولكنه قواًل مرجوحاً، ومجاهري السلف واخللف على أهنا جنسة، لظاهر 

 اآلية الكرُية، وحلديث أيب ثعلبة اخلشين يف الصحيحني.

اإلشكال أنه يقول: هي طاهرة ال تؤثر يف الصالة، فيتطيب مبا فيه كحول، ومبا فيه مادة )اسبريتو( اليت لكن 
فيها كحول، ُث يقول: هي طاهرة! فينظر إىل قضية كوهنا طاهرة أو جنسة، وال ينظر إىل أن هللا أمره باجتناهبا؛ 

، فنقول: حرم هللا ه وسلم شرب القليل منها والكثريفاهلل أمر باجتناب القليل والكثري، وحرم النيب صلى هللا علي
( ما دام أهنا موجودة يف هذا الطيب أو يف هذا %2وأمر باجتناهبا قليلة كانت أو كثرية، ولو كانت نسبة )

العطر، ولذلك أنت مأمور شرعاً باجتناهبا، وهذا أمر خيلط فيه بعض طلبة العلم، ولذلك ينبغي على كل مسلم 
ية الكرُية يف داللتها وبياهنا نصب عينيه، فاألمر باالجتناب عام شامل للشرب وشامل أن يضع هذه اآل

 (  821)للتطيب، وهي ليست طيباً بل تضر وال تنفع.اه 

ْلَباِب َلَعلَُّكْم أْلَ قال تعايل }ُقْل اَل َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّيِ ُب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْ رَُة اخْلَِبيِث فَات َُّقوا اَّللََّ يَاأُويل ا-9
 ({011تُ ْفِلُحوَن )

 قال احلسن:" اخلبيث والطيب" احلالل واحلرام. وقال قال القرطيب يف فوائد اآلية وأحكامها ما خمتصره :-
السدي: املؤمن والكافر. وقيل: املطيع والعاصي. وقيل: الرديء واجليد، وهذا على ضرب املثال. والصحيح أن 

ور، يتصور يف املكاسب واألعمال، والناس، واملعارف من العلوم وغريها، فاخلبيث من اللفظ عام يف مجيع األم
هذا كله ال يفلح وال ينجب، وال حتسن له عاقبة وإن كثر، والطيب وإن قل نافع  مجيل العاقبة. قال هللا تعاىل:} 

 .18األعراف:  -والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكدا{

ونظري هذه اآلية قوله تعاىل:} أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني  
 كالفجار" {
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 يساوي ال وقوله} ْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَ َرُحوا السَّيِ َئاِت َأْن جَنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت { فاخلبيث
يأخذ جهة اليمني، واخلبيث يأخذ جهة الشمال، را وال إنفاقا، وال مكانا وال ذهابا، فالطيب الطيب مقدا

 والطيب يف اجلنة، واخلبيث يف النار وهذا بني.

: وحقيقة االستواء االستمرار يف جهة  واحدة، ومثله االستقامة وضدها االعوجاج. وملا كان -رمحه هللا-ُث قال
وي علمائنا: إن البيع الفاسد يفسخ وال ُيضى حبوالة سوق، وال بتغري بدن، فيستقال بعض  -هذا وهي: الثانية

يف إمضائه مع البيع الصحيح، بل يفسخ أبدا، ويرد الثمن على املبتاع إن كان قبضه، وإن تلف يف يده ضمنه، 
سخ ورد بعد الفوت فألنه َل يقبضه على األمانة، وإمنا قبضه بشبهة عقد. وقيل: ال يفسخ نظرا إىل أن البيع إذا 

يكون فيه ضرر وغنب على البائع، فتكون السلعة تساوي مائة وترد عليه وهي تساوي عشرين، وال عقوبة يف 
( قلت: 820األموال. واألول أصح لعموم اآلية، ولقوله عليه السالم:"من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد ")

 (822.اه )لفقه تعددت وكثرتوإذا تتبع هذا املعىن يف عدم االستواء يف مسائل ا

( 822إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا") بيانًا لفوائدها عند شرحه حلديث" -رمحه هللا-(822وزاد ابن رجب)-
 فقال ما خمتصره:

وقد قيل : إن املراد يف هذا احلديث الذي نتكلم فيه اآلن بقوله : )) ال يقبل هللا إال طيبا (( أعم من ذلك ، 
وهو أنه ال يقبل من األعمال إال ما كان طيبا طاهرا من املفسدات كلها ، كالرياء والعجب ، وال من األموال 

                                                           
بَاب نَ ْقِض اأْلَْحَكاِم اْلَباِطَلِة َوَردِ   -(2222 )برقم/ -رضي هللا عنها -أخرجه مسلم من حديث عائشة أم املؤمنيني- 820

 حُمَْدثَاِت اأْلُُمورِ 
 (  9/228القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -مع ألحكام القرآن للقرطيباجلا--822
عبد الرمحن بن أمحد بن رجب الس المي البغدادي ُث الدمشقي ، أبو الفرج، زين الدين: حافظ للحديث، من العلماء.  - 822

عروف واحلكم( يف احلديث، وهو امل ولد يف بغداد ونشأ وتويف يف دمشق. من كتبه )شرح جامع الرتمذي( و )جامع العلوم
 (2/291انظر األعالم للزركلي خمتصراً )-بشرح األربعني..اخل

بَاب قَ ُبوِل الصََّدَقِة ِمْن اْلَكْسِب الطَّيِ ِب  -(0989 )برقم/-رضي هللا عنه -جزء من حديث أخرجه مسلم عن أيب هريرة - 822
َ طَيِ ٌب اَل يَ ْقبَ  َوتَ ْربَِيِتَها ومتام متنه" قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ اَّللَّ َ أََمَر اْلُمْؤِمِننَي مبَا أََمَر َصلَّى اَّللَّ ُل ِإالَّ طَيِ ًبا َوِإنَّ اَّللَّ

ِليٌم { َوقَاَل} يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن ين ِ مبَا تَ ْعَمُلوَن عَ ِبِه اْلُمْرَسِلنَي فَ َقاَل} يَا أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمْن الطَّيِ َباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا إِ 
رَبُُه َحرَاٌم ا َربِ  يَا َربِ  َوَمْطَعُمُه َحرَاٌم َوَمشْ طَيِ َباِت َما َرَزقْ َناُكْم { ُُثَّ ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفَر َأْشَعَث أَْغبَ َر َُيُدُّ يََدْيِه ِإىَل السََّماِء يَ 

 َوَمْلَبُسُه َحرَاٌم َوُغِذَي بِاحلَْرَاِم فََأَنَّ يُْسَتَجاُب ِلَذِلَك"



قوال واالعتقادات ، فكل هذه تنقسم إىل طيب إال ما كان طيبا حالال ، فإن الطيب توصف به األعمال واأل
وخبيث . وقد قيل : إنه يدخل يف قوله تعاىل : } قل ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث {  

 هذا كله .

وقد قسم هللا تعاىل الكالم إىل طيب وخبيث ، فقال : } ضرب هللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة {  ، } 
صلى  -كشجرة خبيثة { ، وقال تعاىل : } إليه يصعد الكلم الطيب {  ، ووصف الرسول   ومثل كلمة خبيثة

 بأنه حيل الطيبات وحيرم اخلبائث . -هللا عليه وسلم 

وقد قيل : إنه يدخل يف ذلك األعمال واألقوال واالعتقادات أيضا ، ووصف هللا تعاىل املؤمنني بالطيب بقوله 
  ئكة طيبني {  وإن املالئكة تقول عند املوت: اخرجي أيتها النفس الطيبة اليتتعاىل : } الذين تتوفاهم املال

كانت يف اجلسد الطيب، وإن املالئكة تسلم عليهم عند دخول اجلنة، ويقولون هلم:} طبتم فادخلوها 
اك شخالدين{، وقد ورد يف احلديث أن املؤمن إذا زار أخا له يف هللا تقول له املالئكة : )) طبت ، وطاب ِم

 ( .821، وتبوأت من اجلنة منزال (()

فاملؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده مبا سكن يف قلبه من اإلُيان ، وظهر على لسانه من الذكر ، وعلى 
عز  -جوارحه من األعمال الصاحلة اليت هي مثرة اإلُيان ، وداخلة يف امسه ، فهذه الطيبات كلها يقبلها هللا 

به طيبة األعمال للمؤمن طيب مطعمه ، وأن يكون من حالل ، فبذلك يزكو . ومن أعظم ما حيصل  -وجل 
 (829عمله .اه )

 ما جاء يف الشهادة والوصية

الشهادة عموما سواء الشهادة بالعدل والقسط أو الشهادة علي الوصية عند املوت وما أشبه ذلك ألمهيتها يف 
هذه  وأستنبط العلماء ما فيها من أحكام وفوائد، ويفحفظ احلقوق وبيان احلق أنزل هللا فيها آيات بينات 

 السورة أكثر من آية تدل علي ما بيناه أنفاً نذكرها ونبني أحكامها وفوائدها كما يلي:

                                                           
 ( يف صحيح اجلامع .9280( ، وانظر حديث )رقم /2108صحح األلباين إسناده يف صحيح الرتمذي)- 821
 (02/2) -احلديث العاشر-انظر جامع العلوم واحلكم بشرح مخسني حديثا - 829



 َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا م  قال تعايل }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي َّللَِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ وْ -0
 اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلوَن {

هذه اآلية الكرُية حتث املؤمنني علي العدل والشهادة باحلق ألن ذلك من لوازم تقوي هللا تعايل وتبني أحكام 
فسرة آليات هللا تعايل ونذكر هنا ما فيها من أحكام وفوائد ذكرها أهل العلم ذلك بالسنة النبوية الصحيحة امل

 وهللا املستعان.

رمنكم شنآن جي}ال  -إىل قوله  -يف أحكامه: قوله تعاىل: }كونوا قوامني{ -رمحه هللا-قال الكيا اهلراسي -
ه من األمر كل ما يلزمنا القيام بقوم على أن ال تعدلوا{: دل صدر اآلية على وجوب القيام هلل تعاىل باحلق، و 

 باملعروف والنهي عن املنكر.

وقوله تعاىل: }شهداء بالقسط{، أي بالعدل، وحيتمل أن تكون هذه الشهادة ألمر هللا تعاىل أنه حق، ودل 
 سياق اآلية عليه.

 قوله تعاىل: }وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا{:

ة ن العدل عليهم، وأن يقتصر هبم على املستحق من القتل واألسر، وأن املثلأبان به بأن كفر الكافر ال ُينع م
هبم غري جائزة، وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمرنا بذلك، فليس لنا أن نقابلهم مبثله قصدا إليصال الغم واحلزن 

ُينعين من أن  ( بقوله: "حيب له وبغضي لكم ال820إليهم، وإليه أشار عبدهللا بن رواحة يف القصة املشهورة)
 (828اه   )أعدل فيكم".

ريد ال يبيانًا فقال: قوله : } وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا { :  –رمحه هللا -وزاد ابن عريب  -
حيملنكم بغض قوم على العدول عن احلق ؛ ويف هذا دليل على نفوذ حكم العدو على عدوه يف هللا تعاىل ، 

                                                           
ة املشهورة الذي ذكرها املصنف مضموهنا أن  النيب صلى هللا عليه وسلم بعث عبد هللا بن رواحة إىل أهل قلت والقص - 820

خيرب خيرص عليهم مثارهم وزروعهم، فأرادوا أن يقدموا إليه رشوة لريفق هبم، فقال هلم: "وهللا لقد جئتكم من عند أحب اخللق 
 :واخلنازير، وما حيملين حيب إياه، وبغضي لكم على أال أعدل فيكم"، فقالوا إيلَّ، وألنتم أبغض إيلَّ من أعدادكم من القردة

 .هبذا قامت السماوات واألرض )أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن، ورواه مالك يف املوطأ مرساًل(
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت   -( 2/082انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي )- 828



بالعدل ، وإن أبغضه ، ولو كان حكمه عليه وشهادته ال ِتوز فيه مع البغض ونفوذ شهادته عليه ؛ ألنه أمر 
 له ملا كان ألمره بالعدل فيه وجه .

فإن قيل : البغض ورد مطلقا فلم خصصتموه مبا يكون يف هللا تعاىل ؟ قلنا : ألن البغض يف غريه ال جيوز على 
، فيكون   أحدا بقول احلق على عدوه مع عداوة ال حتلالنيب صلى هللا عليه وسلم ابتداء ، وال جيوز أن يأمر هللا

 (829اه   )تقريرا للوصف ، وفيه أمر باملعصية ؛ وذلك حمال على هللا سبحانه .

 قال ما نصه: -رمحه هللا -ومن فوائد اآلية أمجااًل ما ذكره ابن العثيمني-

اْلِقْسِط{، وقال وا قَ وَّاِمنَي َّللَِّ ُشَهَداَء بِ الفائدة األوىل: وجوب اإلخالص هلل عز  وجل يف الشهادة لقوله: }ُكونُ  
{ ]الطالق:  بالشهادة فإنك لن حتايب [، واعلم أنك إذا كنت خملصاً هلل 2يف آية أخرى: }َوأَِقيُموا الشََّهاَدَة َّللَِّ

 قريباً وال صديقاً، ولن حيملك بغضك لشخص على أن ال تشهد له ما دمت خملصاً هلل تعاىل بالشهادة.

الفائدة الثانية: أن الواجب على اإلنسان أن يشهد بالقسط   أي: بالعدل   ولو كان املشهود عليه قريبك، أباك 
َلى أَنْ ُفِسُكْم أو أخاك لقوله تعاىل يف سورة النساء: }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء َّللَِّ َوَلْو عَ 

[، وال تعد شهادة اإلنسان على أبيه وأمه عقوقاً بل هي بر؛ ألنك إذا 021اِلَدْيِن َواألَقْ َرِبنَي{ ]النساء: أَِو اْلوَ 
شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النيب صل ى هللا عليه وآله وسل م منع الظاَل من ظلمه نصراً للظاَل، 

متنعه من »ل هللا هذا املظلوم فيكف نصر الظاَل؟ فقال: ، قالوا: يا رسو «انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً »فقال: 
 (821«)ظلمه

الفائدة الثالثة: وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارهاً؛ ألن بعض الناس قد حيمله كراهة أن يتضرر الشخص 
على كتمان الشهادة فتجده مع نفسه يف صراع: هل يشهد أو ال يشهد؟ فالواجب أن ال حيملك قرب قريب 

عيد على أن ال تشهد، اشهد بالعدل. ... لو قال قائل: أنا ال أريد أن أشهد خمافة أن يلحقين أذى أو بغض ب
فأكون آمثاً هبذا؟ ... اجلواب: يقول العلماء: إذا خاف ضرراً ال حيتمل فال بأس، لكن يبني الشهادة يف موطن 

                                                           
 (    2/028)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 829
 بَاب ُيَِنِي الرَُّجِل ِلَصاِحِبِه إِنَُّه َأُخوُه ِإَذا َخاَف َعَلْيِه اْلَقْتلَ  -( 9228 أخرجه البخاري )برقم/ - 821



ه  افال جيوز كتم الشهادة.ذلك،  آخر، أما إذا كان الضرر حيتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه
(820) 

َوا َعْدل  ِمْنُكْم ذَ قال تعايل :}يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن -2
ُسونَ ُهَما ِمْن بَ ْعِد الصَّاَلِة فَ يُ ْقِسَماِن َصابَ ْتُكْم ُمِصيَبةُ اْلَمْوِت حَتْبِ أَْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم ِإْن أَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم يف اأْلَْرِض فَأَ 

 ({019ِمَن اآْلمثِنَي )لَ بِاَّللَِّ ِإِن اْرتَ ْبُتْم اَل َنْشرَتِي ِبِه مَثًَنا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرىَب َواَل َنْكُتُم َشَهاَدَة اَّللَِّ ِإنَّا ِإًذا 

الكرُية مجلة من األحكام عن الشهادة علي الوصية بني املسلمني وبعضهم بعضاً من جهة وبني يف هذه اآلية 
 أهل الكتاب واملسلمني من جهة أخري عند الضرورة ونبني ذلك فيما يلي:

هي فيف أحكامه مبينًا املقصود بالشهادة وأحكامها الشرعية فقال ما خمتصره:  -رمحه هللا-ذكر اجلصاص-
ارفة ، كقوله تعاىل : } وأقيموا الشهادة هلل { } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { } وال يأب الشهادة املتع

الشهداء إذا ما دعوا { } وأشهدوا ذوي عدل منكم { كل ذلك قد عقل به الشهادات على احلقوق ال 
 األُيان ؛ وكذلك قوله تعاىل : } شهادة بينكم { املفهوم فيه الشهادة املتعارفة .

ليه قوله تعاىل : } إذا حضر أحدكم املوت { ويبعد أن يكون املراد أُيان بينكم إذا حضر أحدكم ويدل ع
 املوت ألن حال املوت ليس حاال لألُيان .

: } اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم { يعين وهللا أعلم : إن َل يوجد ذوا عدل  -رمحه هللا -ُث قال
 وجود ذوي العدل وعدمهم . منكم ؛ وال خيتلف يف حكم اليمني

وقوله تعاىل : } وال نكتم شهادة هللا { يدل على ذلك أيضا ؛ ألن اليمني موجودة ظاهرة غري مكتومة ، ُث 
ذكر ُيني الورثة بعد اختالف الوصيني على مال امليت ، وإمنا الشهادة اليت هي اليمني هي املذكورة يف قوله : 

قوله : } ذلك أدَن أن يأتوا بالشهادة على وجهها { يعين به الشهادة } لشهادتنا أحق من شهادهتما { ُث 
 على الوصية ؛ إذ غري جائز أن يقول : ) أن تأتوا باليمني على وجهها ( .

وقوله تعاىل : } أو خيافوا أن ترد أُيان بعد أُياهنم { يدل أيضا على أن األول شهادة ؛ ألنه ذكر الشهادة 
 لفظها .واليمني كل واحدة حبقيقة 

                                                           
  مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني-تفسري العالمة حممد العثيمني  -820



فأما تأويل من تأول قوله : } أو آخران من غريكم { : من غري قبيلتكم ؛ فال معىن له واآلية تدل على خالفه 
منوا شهادة آ ؛ ألن اخلطاب توجه إليهم بلفظ اإلُيان من غري ذكر للقبيلة يف قوله تعاىل : } يا أيها الذين

كناية املؤمنني ، وَل جير للقبيلة ذكر حىت ترجع إليه البينكم { قال : } أو آخران من غريكم { يعين من غري 
؛ ومعلوم أن الكناية إمنا ترجع إما إىل مظهر مذكور يف اخلطاب أو معلوم بداللة احلال ، فلما َل تكن هنا 
داللة على احلال ترجع الكناية إليها يثبت أهنا راجعة إىل من تقدم ذكره يف اخلطاب من املؤمنني وصح أن املراد 

  (822) من غري املؤمنني ، فاقتضت اآلية جواز شهادة أهل الذمة على وصية املسلم يف السفر .اه 

: فإن قوله: }َأْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم{ منسوخ بقوله: }َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  -رمحه هللا -(822وزاد الزرقاين) -
ية إذا نزل املوت بأحد املسافرين وأراد أن يوصي فإن الوصِمْنُكْم{ وقيل إنه ال نسخ ألن اآلية األوىل خاصة مبا 

تثبت بشهادة اثنني عدلني من املسلمني أو غريهم توسعة على املسافرين ألن ظرف السفر ظروف دقيقة قد 
يتعسر أو يتعذر وجود عدلني من املسلمني فيها فلو َل يبح الشارع إشهاد غري املسلمني لضاق األمر ورمبا 

 (822أما اآلية الثانية فهي القاعدة العامة يف غري ظروف السفر.اه )ضاعت الوصية 

 بياناً ملا يف اآلية من أحكام فقال: ومن هنا اجتمعت األدلة العقلية والنقلية على -رمحه هللا-وزاد الشنقيطي -
فتقبل  ،عدم قبول شهادة الكفار، إال يف الوصية عند حضور املوت يف السفر، أي: أن تكون الوصية يف السفر

من نوع خاص من الكفار وهم أهل الكتاب، وال تقبل من غريهم، ال تقبل شهادة اجملوس وال الوثنيني وال 
ْلَوِصيَِّة اثْ َناِن ااملرتدين؛ ألن هللا تعاىل يقول: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي 

[، وقد عمل الصحابة الكرام هبذه اآلية الكرُية، كما يف 019ْدل  ِمْنُكْم أَْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم { ]املائدة:َذَوا عَ 
(، أنه حينما رفعت إليه قضية يف شهادة اثنني من أهل الكتاب 821قصة أيب موسى األشعري رضي هللا عنه)

                                                           
 (    9/211)  -انظر أحكام القرآن للجصاص - 822
حممد عبد العظيم الزرقاين: من علماء األزهر مبصر. خترج بكلية أصول الدين، وعمل هبا مدرسا لعلوم القرآن واحلديث.  - 822

 ( خمتصراً 9/201األعالم للزركلي )-وتويف بالقاهرة. من كتبه )مناهل العرفان يف علوم القرآن(. 
 (2/291نشر مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه )-العرفان يف علوم القرآن حملمد عبد العظيم الزرقاينمناهل  -822
صلى هللا -أبو موسى األشعري عبد هللا بن قيس ابن سليم بن حضار بن حرب. اإلمام الكبري، صاحب رسول هللا  - 821

أقرأ أهل  -ليه وسلمصلى هللا ع-ود فيمن قرأ على النيب أبو موسى األشعري، التميمي، الفقيه، املقرئ. وهو معد -عليه وسلم
 البصرة، وفقههم يف الدين.



 يغريا وَل فأشهدمها، وحلفا باهلل عز وجل أهنما َلعلى وصية صحايب أو تابعي يف سفره َل جيد من املسلمني، 
 ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.يبدال، فقبل شهادهتما على الصفة املعتربة شرعاً، ورفع 

فاجتمعت داللة الكتاب والسنة على قبول شهادة الكفار، بشرط أن تكون شهادهتم على املسلمني يف السفر 
 على الوصية.

ادهتم يف احلضر؛ ألن القرآن نص على هذا، وكذلك أيضًا ال تقبل شهادة الكفار ولو على  إذاً: ال تقبل شه
كافر مثله، سواًء احتدت ملتهما، كشهادة يهودي على يهودي، ونصراين على نصراين، أو اختلفت امللة مع 

أو وثين  ،اتفاق األصل، كيهودي على نصراين، أو نصراين على يهودي، يف اتفاق كوهنما من أهل الكتاب
 (  829اه )على وثين، فكل هؤالء ال تقبل شهادهتم مطلقاً.

تفيد: أنه إذا  قال: هذه اآلية الكرُية-رمحه هللا -قلت وفصل اخلطاب يف هذه املسألة ما ذكره ابن العثيمني--
لكن  ،أراد اإلنسان أن يوصي وحضره املوت، فإنه يشهد رجلني من املسلمني؛ ألن غري املسلم ال تقبل شهادته

نَي حِ  عند الضرورة ال بأس أن يشهد غري املسلم: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوتُ 
{ أي: من املسلمني، فيوصي ويشهد اثنني من املسلمني، وال يشهد غري املسلمني،  اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن َذَوا َعْدل 

 رورة يشهد؛ وهلذا قال: }أَْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم{لكن عند الض

ْشِهُد ُث ضرب مثاًل للضرورة: }ِإْن أَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم يف اأْلَْرِض { أي: كنتم يف سفر فََأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوت يُ  
ن كذا وكذا، لفال اثنني على الوصية: بأين أوصي كذا وكذا، سواء أوصى بدين عليه فقال: أشهدكم أن علي  

أو أوصى بتربع، فيشهد هذين االثنني من غري املسلمني، فإذا قدما إىل البلد وأردنا أن نستشهدمها فإننا 
حنبسهما من بعد الصالة، أي: بعد صالة العصر، وهذا الزمن ِما تؤكد فيه الشهادة؛ ألنه آخر النهار والدعوة 

شرتي به مثناً صالة} فَ يُ ْقِسَماِن بِاَّللَِّ حيلفان عند الشهادة ال نفيه مستجابة يف الغالب، فنحبسهما من بعد ال

                                                           

ومعاذا على زبيد،  -صلى هللا عليه وسلم-قرأ عليه: حطان بن عبد هللا الرقاشي، وأبو رجاء العطاردي. وقد استعمله النيب 
ومحل  -ه وسلمصلى هللا علي-وغزا، وجاهد مع النيب وعدن  . وويل إمرة الكوفة لعمر، وإمرة البصرة، وقدم  ليايل فتح خيرب، 

 عنه علما كثريا. وروى: أبو سلمة، عن أيب هريرة:
ء للذهيب انظر سري أعالم النبال-قال: )لقد أعطي أبو موسى مزمارا من مزامري آل داود(  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا 

 (2/21خمتصراً )
 200درس رقم/-املصدر الشبكة اإلسالمية-دروس صوتية مفرغة-املختار الشنقيطي انظر شرح زاد املستنقع  حملمد -- 829



ولو كان ذا قرىب{، ولكن ذلك يكون إن ارتبنا يف شهادهتما، أما إذا َل نرتب فال حاجة إىل استحالفهما، ال 
 (820. اه  )حنلفهم: }َ وال َنْكُتُم َشَهاَدَة اَّللَِّ ِإنَّا ِإذاً َلِمَن اآْلمثِنَي{  

 

ْيِهُم اأْلَْولََياِن لَ ال تعايل :}فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَن َُّهَما اْسَتَحقَّا ِإمْثًا َفآَخرَاِن يَ ُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ عَ ق-2
 ( {010اِلِمنَي )لظَّ فَ يُ ْقِسَماِن بِاَّللَِّ َلَشَهاَدتُ َنا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدهِتَِما َوَما اْعَتَديْ َنا ِإنَّا ِإًذا َلِمَن ا

 -ا بعضاً ِما ذكرهونذكر هنقلت: وهذه اآلية ترتبط يف أحكامها باآلية السابقة برباط وثيق الهنما قصة واحدة 
 من أحكام ختص هذه اآلية . -رمحه هللا

 دما خمتصره وبتصرف يسري: قوله تعاىل : } فإن عثر على أهنما استحقا إمثا { يري-رمحه هللا-قال ابن عريب
ظهر ، وأظهر شيء يف الطريق ما عثر عليه فيها ، ويستعمل فيما كان غائبا عنك وكنت جاهال به ، ُث حضر 
لديك واطلعت عليه ، ومنه قوله تعاىل : } وكذلك أعثرنا عليهم { ألهنم كانوا يطلبوهنم ، وقد خفي عليهم 

 موضعهم .

 هر وتبني بعد ذلك كذهبم .التقدير : إذا نفذ احلكم عليهم يف الظاهر باليمني ، ُث ظ

: قوله تعاىل : } إمثا { حيتمل أن يريد به عقوبة ، وحيتمل أن يريد به غرما ، وظاهر اإلُث -رمحه هللا -ُث قال
العقوبة ، لكن صرف عن هذا الظاهر قوله : استحقا ، والعقوبة ال تستحق باملعاصي ، وال يستحق على هللا 

 ن معناه استوجبا غرما بطريقة .شيء حسبما تقرر يف األصول ، فيكو 

ويدل على صحة هذا االحتمال قوله تعاىل : } من الذين استحق عليهم { فإمنا يستحق على هؤالء ما كانا 
استحقاه ، ويدل عليه أيضا أن القوم ادعوا أنه كان للميت دعوى من انتقال ملك عنه إليهما ببعض ما تزول 

  (828) ورثة امليت دون املدعي ، وتكون البينة فيه على املدعي . اه به األمالك ِما يكون فيه اليمني على 

 وأضاف اجلصاص مبيناً أحكامها ما خمتصره: -
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قال تعاىل : } فآخران يقومان مقامهما { يعين يف اليمني ألهنما صارا يف هذه احلال مدعيني للشرى ، فصارت 
ى أنه فكانا مدعى عليهما ، فلذلك استحلفا ، أال تر اليمني على الورثة ، وعلى أنه َل يكن للميت إال وارثان 

قال : } من الذين استحق عليهم األوليان فيقسمان باهلل لشهادتنا أحق من شهادهتما { يعين أن هذه اليمني 
أوىل من اليمني اليت حلف هبا الوصيان أهنما ما خانا وال بدال ألن الوصيني صارا يف هذه احلال مدعيني وصار 

لما ظهر بيمينهما فمضت شهادهتما على الوصية ، فمدعى عليهما ، وقد كانا بريئني يف الظاهر بديا الوارثان 
 يف أيديهما شيء من مال امليت صارت أُيان الوارثني أوىل .

وقد اختلف يف تأويل قوله تعاىل : } األوليان { ، فروي عن سعيد بن جبري قال : معىن األوليان بامليت يعين 
يل : األوليان بالشهادة وهي األُيان يف هذا املوضع ؛ وليس يف اآلية داللة على إجياب اليمني على الورثة ، وق

الشاهدين فيما شهدا به ، وإمنا أوجبت اليمني عليهما ملا ادعى الورثة عليهما اخليانة وأخذ شيء من تركة 
 امليت ، فصار بعض ما ذكر يف هذه اآليات من الشهادات أُيانا .

ضهم : الشهادة على الوصية كالشهادة على احلقوق ، لقوله تعاىل : } شهادة بينكم { ال حمالة أريد وقال بع
هبا شهادات احلقوق ، لقوله : } اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم { وقوله بعد ذلك : } فيقسمان 

ن فيقسمان ن استحق عليهم األولياباهلل { ال حيتمل غري اليمني ، ُث قال : } فآخران يقومان مقامهما من الذي
باهلل لشهادتنا { يعين هبا اليمني ؛ ألن هذه أُيان الوارثني ، وقوله : } أحق من شهادهتما { حيتمل من ُيينهما 
وحيتمل من شهادهتما ألن الوصيني قد كان منهما شهادة وحني صارت ُيني الوارث أحق من شهادة الوصيني 

هما غري جائزة وُيينامها َل توجب تصحيح دعوامها يف شراء ما ادعيا شراه من وُيينهما ألن شهادهتما ألنفس
  (829) امليت .اه 

 وأضاف ابن العثيمني يف أحكام اآلية وفوائدها ما نصه: -

كيف   نرد اليمني على املدعي لقوله: }فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَن َُّهَما اْسَتَحقَّا ِإمْثًا َفآَخرَاِن يَ ُقوَماِن َمَقاَمُهَما{ اآلية، لك
تُ َردُّ اليمني على املدعي؟ نقول إذا ادعى زيد على عمرو مائة لاير، فطلبنا البينة من زيد فقال: ال بينة عندي، 

عى عليه، فإذا حلف املدعى عليه انتهت اخلصومة؛ وليس معىن ذلك أنه بريء، مبعىن ولكن أطلب ُيني املد
لو أن املدعي فيما بعد علم ببينة له َل يعلمها من قبل فإنه على دعواه، لكن انتهت اخلصومة، لو قال املدعي: 

                                                           
    (200/ 9)  -انظر أحكام القرآن للجصاص - 829



رد اليمني على أن ي إذا نكل عن اليمني أحكم عليه ألن اخلصومة انتهت وأنه ال يطالبين بشيء، فرأى القاضي
املدعي، فهنا ال بأس؛ ألنه قد يكون املنكر صادقاً ولكن حيتاج إىل زيادة إثبات فريدها عليه، وهذا القول هو 

 (821الصحيح، أنه جيوز أن ترد اليمني على املدعي كما يف هذه اآلية.اه  )

ْعَد أَُْيَاهِنِْم َوات َُّقوا اَّللََّ َوامْسَُعوا َها أَْو خَيَاُفوا َأْن تُ َردَّ أَُْيَاٌن ب َ قال تعايل:}َذِلَك أَْدََن َأْن يَْأتُوا بِالشََّهاَدِة َعَلى َوْجهِ -2
ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي )  ({018َواَّللَّ

يعين  {يف أحكامه : قال تعاىل : } ذلك أدَن أن يأتوا بالشهادة على وجهها  -رمحه هللا-قال اجلصاص-
لشهادة على الوصية وأن ال خيونوا وال يغريوا ، يعين أن ما حكم هللا تعاىل به من ذلك من األُيان وهللا أعلم : با

وإجياهبا تارة على الشهود فيما ادعي عليهما من اخليانة وتارة على الورثة فيما ادعى الشهود من شرى شيء 
ان بعد ى وجهها أو خيافوا أن ترد أُيمن مال امليت ، وأهنم مىت علموا ذلك أتوا بالشهادة على وصية امليت عل

أُياهنم واليقتصروا على أُياهنم وال يربئهما ذلك من أن يستحق عليهم ما كتموه وادعوا شراه إذا حلف الورثة 
 (820.اه )على ذلك

أن  -علم وهللا أ -وقوله عز وجل : } أن ترد أُيان بعد أُياهنم { ، فذلك :-رمحه هللا–وأضاف الشافعي -
انت عليهم بدعوى الورثة أهنم اختانوا ؛ ُث صار الورثة حالفني : بإقرارهم أن هذا كان للميت ، األُيان ك

 وادعائهم شراءه منه .

فجاز أن يقال : } أن ترد أُيان بعد أُياهنم {  تثىن عليهم األُيان مبا جيب عليهم إن صارت هلم األُيان ؛  
 } يقومان مقامهما { فيحلفان كما أحلفا .كما جيب على من حلف هلم وذلك قوله وهللا أعلم : 

 (822)وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه اآلية ناسخة ، وال منسوخة .اه 

 ما جاء يف  الكفارات
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يف سورة و  الكفَّارة لغة: مأخوذة من الكفر، وهو السرت والتغطية، ومسيت بذلك؛ ألهنا تغطي اإلُث وتسرته،
 املائدة أحكام وردة يف الكفارة وبالتحديد يف اآلية  التاسعة والثمانون منها وهي قوله تعايل:

ُ بِاللَّْغِو يف أَُْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدمُتُ اأْلَُْيَاَن َفَكفَّاَرتُهُ  أَْوَسِط  نْ ْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي مِ إِ  }اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللَّ
فَّاَرُة أَُْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم كَ َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو حَتْرِيُر َرقَ َبة  َفَمْن َلَْ جيَِْد َفِصَياُم َثاَلثَِة أَيَّام  َذِلَك  

ُ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَّ  ُ اَّللَّ  (.{89ُكْم َتْشُكُروَن )َواْحَفظُوا أَُْيَاَنُكْم َكَذِلَك يُ بَ نيِ 

 ونذكر هنا ما جاء يف أحكامها من أقوال علمائنا سلفاً وخلفاً وهللا املستعان وعليه التكالن.

ُ بِاللَّْغِو يف أَُْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدمُتُ اأْلَُْيَاَن {-  قوله تعايل:} اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللَّ

هو « اللغو»يف بيان معين اللغو وأحكام اليمني ما خمتصره وبتصرف يسري:  -رمحه هللا-قال ابن العثيمني-
الذي ال يقصد، بأن جيري على اللسان بدون قصد، وهذا يقع كثرياً، يقول لك صاحبك: أتريد أن نذهب إىل 

د، على فالن؟ تقول: ال وهللِا ال أري فالن؟ تقول: ال وهللِا، ال أريد الذهاب إليه، أو يقول: اذهب فسلم على
سبيل اللغو ال القصد، فهذا على سبيل اللغو ال يرتتب عليه حكم، وألن هذا أيضاً من األشياء اليت قد يشق 

 .ِتنبها. 

غري هللا ال ب: لو قال قائل: هل يدخل يف اللغو احللف بغري هللا؟ ... اجلواب: احللف -رمحه هللا -ُث أضاف
( واحللف 822) «من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»ألن النيب صل ى هللا عليه وسل م قال: ينعقد أصاًل؛ 

 بغري هللا ليس عليه أمر هللا ورسوله.

ُث قال: جيب أن نعلم أنه ال ينبغي لإلنسان أن يكثر من األُيان، فإن هللا ذكر اإلكثار من األُيان بصيغة الذم 
ف   [ وقال بعض العلماء يف قوله تعاىل:}َواْحَفظُوا أَُْيَاَنُكْم 01َمِهني { ]القلم: قال: }َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

[ أي: ال تكثروا األُيان. ثانياً: وإذا قدر أنه حلف فليصل ُيينه بقوله: إن شاء هللا؛ ألنه إذا وصل 89{]املائدة:
سانه قول ، إذا عود اإلنسان لُيينه بقوله إن شاء هللا َل حينث، حىت لو خالف ما حلف عليه، وهذا أمر سهل

إن شاء هللا عند كل ُيني سهل عليه ذلك. ثالثاً: إذا حلف فاحللف نوعان: حلف ال يقصد وهو الذي جيري 
على اإلنسان بال قصد، مثل أن يقول: أتذهب معي إىل فالن؟ قال: ال، وهللا! لست بذاهب.. اجلس؟ قال: 
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 أَُْيَاِنُكْم َوَلِكْن تعاىل: }ال يُ َؤاِخذُُكُم اَّللَُّ بِاللَّْغِو يف ذ به لقوله ال، وهللا! لست جبالس.. هذا ليس بيمني يؤاخ
[ وأنت َل تعقد يف قلبك لكن جرى على لسانك على العادة، هذا 89يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدمُتُ اأْلَُْيَاَن{ ]املائدة:

ان  اإلنسان صادقًا فهو صادق بار، وإن كإن كان ال يضر. رابعاً: احللف على املاضي ليس فيه كفارة، لكن 
كاذبًا فهو آُث، فإذا قلت: وهللا! ما فعلت كذا.. فهنا ال كفارة عليك حىت وإن كنت فاعاًل له؛ ألنه على 
شيء ماضي، املاضي ليس عليه كفارة إطالقاً، لكن إما أن تكون صادقاً فأنت بار، وإما أن تكون كاذباً فأنت 

عقدها بنية جازمة وَل تقل فيها إن شاء هللا، ُث خالفت ما على مستقبل وقصدت آُث. فإذا كانت اليمني 
 (822حلفت عليه فعليك الكفارة.اه )

يف أحكامه صورة أخري من اللغو وأفاد يف بيان أحكامًا أخري من اآلية  -رمحه هللا -وذكر الكيا هراسي-
  وخالف بعض العلماء يف بعضها فقال ما خمتصره وبتصرف يسري:

اللغو املذكور يف هذه السورة، أن حيلف على املاضي وهو غري املعقود عليه، ونقيضه املعقود عليه، وهو ما يعزم 
 على فعله، وإمنا يعرف عزمه بقوله: ألفعلن وال أفعل، ويف املاضي ال يتصور عقد العزم على شيء.

 عليه فيه. ُث يتبني غلطه، فهذا ال إُث واللغو املذكور يف سورة البقرة، أن حيلف على املاضي ظانا أنه كذلك،
 وضده أن حيلف عامدا، فهو غموس تتعلق املؤاخذة به يف اآلخرة، فهذا معىن هذه اآلية عندهم.

 وقال بعض أهل العلم: اللغو أن حيلف على معصية أن يفعلها، فينبغي له أال يفعلها وال كفارة فيه.

عقد غو يف معرض إبراز العذر له، وجعل الكفارة يف املعقود، وال:فإن هللا تعاىل ذكر الل-رمحه هللا -ُث أضاف
ربط القلب بشيء وِتديد القصد إليه، فإذا كان كذلك، فينبغي أن يكون من يسقط الكفارة عنه، إمنا يسقط 
تسبب نسيه أن يكون عذرا، تسقط به املؤاخذة يف الدنيا واآلخرة مجيعا، ويف الغموس ال عذر لصاحبه، وإن 

 لكفارة، فليس ألن الغموس تقتضي التخفيف وترك املؤاخذة، بل تقتضي ضد ذلك.سقطت ا

والذي محلهم على ذلك قوله تعاىل: )َواْحَفظُوا أَُْياَنُكْم( ، فذكروا أن حفظ اليمني إمنا يتصور يف املستقبل، 
واضع، وقد قال امل وهذا غلط، فإنه ليس حفظ اليمني االمتناع من احلنث، مع أن احلنث مأمور به يف كثري من

 هللا تعاىل:
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ُ َلُكْم حتَِلََّة أَُْياِنُكْم(. وإمنا املراد به االمتناع من اليمني، فال حيلف ما استطاع، وحيفظ لسانه ع ن )َقْد فَ َرَض اَّللَّ
 (821) اليمني مطلقا. فهذا معىن حفظ اليمني.اه 

ره: تدور حول موضوع اآلية قال ما خمتص  أحكاما وفوائد جليلة -رمحه هللا -وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية-
ولفظ " اليمني " يف كتاب هللا ؛ وكذا يف لفظ أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين خوطبوا بالقرآن 

كذلك احللف . و أوال يتناول عندهم ما حلف عليه باهلل بأي لفظ كان احللف وبأي اسم من أمسائه كان 
أحكامه كالتحرمي واإلجياب ؛ فإن التحرمي واإلجياب من أحكامه . واحلالف إذا احللف بصفاته كعزته و . . . و 

قال : أحلف باهلل ليكونن . فهو قد التزم ذلك الفعل وأوجبه على نفسه أو حرمه على نفسه وعقد اليمني 
عل له أو فباهلل ؛ فجعل لزوم الفعل معقودا باهلل لئال ُيكن فسخه ونقضه فموجب ُيينه يف نفسها لزوم ذلك ال

انتقاض إُيانه باهلل الذي عقد به اليمني . وهذا الثاين ال سبيل له إليه فتعني األول ؛ لكن الشارع يف شريعتنا 
 َل جيعل له والية التحرمي على نفسه واإلجياب على نفسه مطلقا ؛ بل شرع له حتلة ُيينه وشرع له الكفارة الرافعة

 إذا كان احلنث والتكفري خريا من املقام على اليمني .ملوجب اإلُث احلاصل باحلنث يف اليمني 

 : و فيها قواعد عظيمة لكن حتتاج إىل تقدمي مقدمات نافعة جدا يف هذا الباب-رمحه هللا -:-رمحه هللا-ُث قال
 وغريه

 املقدمة األوىل أن اليمني تشتمل على مجلتني مجلة مقسم هبا ومجلة مقسم عليها ومسائل األُيان إما يف حكم
 احمللوف به وإما يف حكم احمللوف عليه

 فأما احمللوف به فاألُيان اليت حيلف هبا املسلمون ِما قد يلزم هبا حكم ستة أنواع ليس هلا سابع

أحدها اليمني باهلل وما يف معناها ِما فيه التزام كفر على تقدير احلنث كقوله هو يهودي أو نصراين إن فعل  
 الفقهاء كذا على ما فيه من اخلالف بني

الثاين اليمني بالنذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب كقوله علي احلج ال أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعلي 
 احلج أو مايل صدقة إن فعلت كذا وحنو ذلك
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 الثالث اليمني بالطالق

 الرابع اليمني بالعتاق

 اخلامس اليمني باحلرام كقوله احلل علي حرام ال أفعل كذا

 كقوله أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذاالسادس الظهار  

فهذا جمموع ما حيلف به املسلمون ِما فيه حكم فأما احللف باملخلوقني كاحللف بالكعبة أو قرب الشيخ أو 
بنعمة السلطان أو بالسيف أو حبياة أحد من املخلوقات فما أعلم بني العلماء خالفا أن هذه اليمني مكروهة 

يوجب حنثا وال كفارة وهل احللف هبا حمرم أو مكروه كراهة تنزيه فيه قوالن يف منهي عنها وأن احللف هبا ال 
أصحهما أنه حمرم وهلذا قال أصحابنا كالقاضي أيب يعلى وغريه أنه إذا قال أُيان املسلمني  مذهب أمحد وغريه

ني احلرام ظهار ألن ُي تلزمين إن فعلت كذا لزمه اليمني باهلل والنذر والطالق والعتاق والظهار وَل يذكر احلرام
عند أمحد وأصحابه فلما كان موجبها واحد عندهم دخل احلرام يف الظهار وَل يدخلوا النذر يف اليمني باهلل 
وإن جاز أن يكفر ُيينه بالنذر ألن موجب احللف بالنذر املسمى بنذر اللجاج والغضب عند احلنث هو التخيري 

 ينني.مني باهلل هو التكفري فقط فلما اختلف موجهما جعلومها ُيبني التكفري وبني فعل املنذور وموجب الي

نعم إذا قالوا بالرواية األخرى عن أمحد وهو أن احللف بالنذر موجبه الكفارة فقط دخلت اليمني بالنذر يف 
اليمني باهلل وأما اختالفهم واختالف غريهم من العلماء يف أن مثل هذا الكالم هل ينعقد به اليمني أو ال 

 (829) نعقد فسأذكره إن شاء هللا تعاىل وإمنا غرضي هنا حصر األُيان اليت حيلف هبا املسلمون.اه ي

رِيُر َرقَ َبة  َفَمْن قوله تعايل :} َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو حتَْ -
ُ اَلَْ جيَِْد  َّللَُّ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم َفِصَياُم َثاَلثَِة أَيَّام  َذِلَك َكفَّارَُة أَُْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفظُوا أَُْيَاَنُكْم َكَذِلَك يُ بَ نيِ 

 َتْشُكُروَن{

و كسوهتم، أ يف بيان أحكامها :الكفارة أربعة أصناف: إطعام عشرة مساكني،-رمحه هللا-قال ابن العثيمني-
أو حترير رقبة، أو صيام ثالثة أيام، لكن الثالثة األوىل على التخيري افعل ما تشاء منها، والرابعة وهي الصيام 
إذا َل تتمكن من الثالثة األوىل فصم ثالثة أيام. إطعام العشرة مساكني له صفتان: الصفة األوىل: أن تصنع 
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ون أو يتعشون. الصفة الثانية: أن تعطي العشرة طعامًا رزًا ومعه طعاماً، غداًء أو عشاًء ُث تدعو عشرة يتغد
اللحم، ويكفي العشرة صاعني ونصف من الرز ومعه اللحم. فإذا كنت حلفت على أُيان متعددة، إن كان 
احمللوف عليه شيئًا واحدًا أجزأتك كفارة واحدة، وإن كان متعددًا فلكل ُيني كفارة، مثال ذلك: لو قلت: 

 أدخل هذا البيت. هذا ُيني، ُث قابلك إنسان آخر وقال: هيا بنا إىل فالن. قلت: وهللا! ال أدخل وهللا! ال
بيته. هذا ُيني، ُث ثالث وقال لك: هيا بنا إىل فالن. فقلت: وهللا! ال أدخل بيته. هذا أيضاً ُيني ثالث، لكن 

 شيء واحد. أما إذا تعدد احمللوف احمللوف عليه شيء واحد، هذا يكفيك كفارة واحدة؛ ألن احمللوف عليه
عليه نظرنا إن كانت اليمني واحدة كفت كفارة واحدة، مثل أن تقول: وهللا ال أدخل هذا البيت، وال أكلم 
فالناً، وال أركب هذه السيارة. احمللوف عليه اآلن متعدد لكن احللف واحد،هذا أيضاً يكفيه كفارة واحدة. أما 

عليه فعليك لكل واحد كفارة، وإذا شككت هل عليك عشر كفارات أو مخس إذا تعددت اليمني واحمللوف 
 (820فيه.اه )فاجعلها مخساً؛ ألنه اليقني وما زاد فمشكوك 

 منها: -رمحه هللا -قلت: ومن فوائد اآلية وأحكامها ما ذكره ابن العثيمني يف تفسريه قال

الن من َل يقع، مثل أن يقول: وهللا لقد قدم فمن اللغو يف األُيان أن حيلف على شيء  ماض  يظنه واقعاً و -0
البلد أمس؛ بناًء على أنه رأى رجاًل يشبهه فظنه إياه، فأقسم أنه قدم وَل يقدم، لكن الصواب خالف ذلك، 
وأن هذا ليس من اللغو؛ ألن هذا قصد العقد حلف وأقسم، ولو قيل له: َل يأِت الرجل لقال: وهللا لقد جاء، 

كن هذا ِما ال حنث فيه؛ ألن الرجل حلف على ما يف ظنه وهو واقع، يقول: ال زلت أظن وهللا لقد رأيته، ل
هذا، فهو حلف على ما يف ظنه، وهلذا التعليل ال يفرق على القول الصحيح بني املاضي واملستقبل، املستقبل 

دم غداً، طقه أنه سيقنمثل أن يقول: وهللا ليقدمن زيد غدًا بناًء على ما مسعه من األخبار، أو ما مسعه من 
فقال: وهللا ليقدمن زيٌد غداً، فمضى الغد وَل يقدم، فهذا ال حنث عليه، مع أنه عاقد حالف، لكن نقول: 
الرجل حلف على ما يف ظنه وهو يقول: ال أزال أظن هذا حىت لو انتهى الغد وَل يأِت فأنا على ظين، وكون 

يد ن فعلي وال من تصريف، ولذلك لو قال: وهللا ليقدمن ز الواقع يكون على خالف ظين هذا ليس إيل  وليس م
غداً بناًء على أنه سيلزمه بالقدوم وَل يقدم فإنه حينث. ... إذاً: القول الراجح أن اليمني اليت حيلفها على ظنه 

 ليست من لغو اليمني وإمنا لغو اليمني ما ال يقصد. 
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منا لكل امرئ  إمنا األعمال بالنيات، وإ»هللا عليه وسل م:  أن العربة مبا يف القلوب، وهذا كقول النيب صل ى -2
([، وينبين عليه مسائل كثرية يف األُيان والطالق والبيوع واألوقاف وغريها، والدليل على أن 029« ])ما نوى

}مبَا َكَسَبْت قُ ُلوبُُكْم{  :العربة مبا يف القلوب قوله: }َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدمتُُّ اأَلُْيَاَن{، ويف سورة البقرة
 [.221]البقرة: 

أنه ال حنث يف اليمني إال إذا كانت منعقدة، قال العلماء: واملنعقدة هي اليت يقصد عقدها على أمر  -2
مستقبل ِمكن، فإذا َل يقصد العقد فهي لغو، وإذا عقدها على ماض فإنه ال خيلو من ثالثة أقسام: ... 

لى أمر  ماض  متيقن فهذا ال شيء عليه، لكنه ال ينبغي إال عند احلاجة، مثل أن يقول: األول: إما أن يعقدها ع
وهللا لقد نزل املطر أمس على بلدنا، وهو يعلم أنه نازل، هذا جائز، لكن األوىل أن ال يفعل إال حلاجة. ... 

مس يف لقد صليت أ الثاين: أن يقصد عقدها على ماض  يعلم أنه كاذب، فهذه حرام، مثل أن يقول: وهللا
املسجد احلرام وهو َل يصلِ ، هذا ال شك أنه آُث؛ ألنه مجع بني إمثني، اإلُث األول: الكذب، واإلُث الثاين: 
االستهانة باليمني باهلل عز  وجل، واليمني كما نعلم مجيعاً: تأكيد الشيء بذكر معظم، لكن هل هذا ُيني 

بالباطل، أو االعتداء على الغري؟ ... اجلواب: املذهب األول،  غموس أو اليمني الغموس ما تتضمن أكل املال
أن كل ُيني كاذبة على ماض فهي ُيني غموس، وال شك أن اليمني على أمر ماض وهو يعلم أنه كاذب ال 
شك أهنا حمرمة وأشد ِما لو أخرب بدون اليمني، لكن الذي يظهر أن اليمني الغموس: هي اليت حيلف هبا 

ليقتطع هبا مال امرئ  مسلم، مثاله: أن يدعي على شخص بأن يف ذمته له ألف لاير ويقيم  اإلنسان فاجراً 
شاهد زور وحيلف، فهنا حيكم له باأللف، هذه اليمني نسميها ُييناً غموساً؛ ألنه اقتطع هبا مال امرئ مسلم، 

حيلف لك عندي شيء، و  أو جيحد هبا مال امرئ  مسلم، مثل: أن يُدَّعى عليه بألف لاير ويقول: أبدًا ليس
 (828على هذا، فهذه ُيني غموس، فالراجح: أن اليمني الغموس هي اليت يقتطع هبا مال امرئ مسلم.اه  )

 ما جاء يف الصالة والطهارة

ِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم اقال تعايل:}يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَ 
َسَفر  َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو  ْو َعَلىَوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَ نْيِ َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَ 

                                                           
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -828



ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم اَلَمْسُتُم النِ َساءَ فَ َلْم ِتَُِدوا َماءً فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ مَ  ا يُرِيُد اَّللَّ
رَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )ِمْن َحرَج  َوَلِكْن يُرِي  ({9ُد لُِيَطهِ 

أحكام الوضوء والطهارة من اجلنابة وأحكام التيمم وما يتفرع منها من أحكام أخري من  املسائل اليت ينبغي 
 هذه املسائل يات العظيمة يفأن يلم هبا كل مسلم ألمهيتها يف صحة طهارته وصالته وهذه اآلية املذكورة من اآل

 ونبني أحكامها بالتفصيل كما يلي:

 } يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة{  قوله تعايل :-

ما خمتصره وبتصرف يسري: ذكر العلماء أن هذه اآلية من أعظم آيات القرآن -رمحه هللا -قال ابن عريب-
العبادات ، وحبق ذلك ، فإهنا شطر اإلُيان ، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم مسائل وأكثرها أحكاما يف 

 ( ، يف صحيح اخلرب عنه .829" الوضوء شطر اإلُيان ")

مبينًا حكمها فقال: ظاهر اآلية يقتضي الوضوء على كل قائم إليها ، وإن كانت قد نزلت -رمحه هللا-ُث قال
، وكذلك   باألسبابلكنا ِمن يأخذ مبطلق اخلطاب وال يربط احلكم يف النائمني ، وإياهم صادف اخلطاب ، و 

كنا نقول : إن الوضوء يلزم لكل قائم إىل الصالة حمدثا كان أو غري حمدث ، إال أن أنس بن مالك روى : "  
كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتوضأ عند كل صالة قلت : كيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال : كان جيزي 

 ( .811ضوء ما َل حيدث ")أحدنا الو 

                                                           
( من حديث عن أيب مالك األشعري ومتامه" قال قال رسول هللا 2100صحح األلباين إسناده يف صحيح الرتمذي ) - 829

لسموات واألرض هللا واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بني اصلى هللا عليه وسلم الوضوء شطر اإلُيان واحلمد هلل متأل امليزان وسبحان 
والصالة نور والصدقة برهان والصرب ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها "،وانظر 

 (يف صحيح اجلامع . 921حديث) رقم / 
 َحَدث   بَاب اْلُوُضوِء ِمْن َغرْيِ  -(210 أخرجه البخاري )برقم/ - 811



( عن أبيه ) أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتوضأ لكل صالة ، فلما كان يوم الفتح 810وروى ابن أيب بردة)
 ( .812صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر : فعلت شيئا َل تكن تفعله فقال : عمدا فعلته ()

جهه ؟ قلتم بتكرره أحلتم ، وإن قلتم ال يتكرر فما و فإن قيل : فهل يتكرر احلكم بتكرر الشرط أم ال ؟ فإن 
 قلنا : من املتعجرفني من تكلف فقال : إمنا يتكرر بتكرر العلة ، وهو احلدث .

وهذا ال يصح ؛ فإن احلدث ال يوجب الطهارة لنفسه ، وإمنا وجوب الصالة يوجب الطهارة بشرط أن يكون 
 بوجوب الصالة ال علته واحلكم علة للحكم شرعا.املكلف حمدثا ، فاحلدث شرط يف وجوب الطهارة 

 :-رمحه هللا -ُث أضاف

وقد أحدث بعض املبتدعة يف اإلسالم بدعة شنعاء ، فقال : إن احملدث ال يؤمر بالصالة ، إمنا يؤمر بالوضوء 
 ، وعليه يثاب ، وعليه يعاقب ، وال يتوجه عليه األمر بالصالة حىت يتوضأ .

 وهتك حلجاب الشريعة .األمة  وهذا خرق إلمجاع

                                                           
: عامر، ويقال: ويقال -أبو بردة ابن أيب موسى عبد هللا بن قيس بن حضار األشعري اإلمام، الفقيه، الثبت، حارث  - 810

اضي الكوفة عبد هللا بن قيس بن حضار الكويف، الفقيه، وكان ق -صلى هللا عليه وسلم-ابن صاحب رسول هللا  -امسه كنيته 
 للحجاج، ُث عزله بأخيه أيب بكر.

حدث عن: أبيه، وعلي، وعائشة، وأمساء بنت عميس، وعبد هللا بن سالم، وحذيفة، وحممد بن مسلمة، وأيب هريرة، وعبد 
 هللا بن عمرو، وابن عمر، والرباء، ومعاوية، واألغر املزين، وعدة.

 وينزل إىل: عروة بن الزبري، والربيع بن خثيم، وزر بن حبيش، وطائفة. وكان من أئمة االجتهاد.
 قال ابن سعد  : كان ثقة، كثري احلديث،وقال العجلي: كويف، تابعي، ثقة.

روى: اهليثم بن عدي، عن ابن عياش املنتوف  : أنه مات سنة ثالث ومائة، وقال أبو عبيد، وخليفة، وطائفة: مات سنة أربع 
 (  1/099تصراً )نقالً من سرية أعالم النبالء للذهيب خم-ومائة. وقيل: إنه مات وله بضع ومثانون سنة

بَاب َجَواِز الصََّلَواِت   -( 201 ( واللفظ له،، وأخرجه مسلم )برقم/90صحح األلباين إسناده يف صحيح الرتمذي ) - 812
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى الصََّلَواِت ي َ  اْلَفْتِح ِبُوُضوء  َواِحد  َوَمَسَح َم وْ ُكلِ َها ِبُوُضوء  َواِحد  حنو ما ذكر املصنف ولفظه" أَنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

 ُر "َعَلى ُخفَّْيِه فَ َقاَل َلُه ُعَمُر َلَقْد َصنَ ْعَت اْليَ ْوَم َشْيًئا ََلْ َتُكْن َتْصنَ ُعُه قَاَل َعْمًدا َصنَ ْعُتُه يَا ُعمَ 



وهذه اآلية وأمثاهلا رد عليه إن أقر بثبوته ، وإن أنكره فإن من ينكر التوحيد خماطب بتصديق الرسول ، وال 
  (812) يصح ذلك منه إال بعد توحيد الرب ، وهذا ما ال جواب هلم عنه .اه 

ائم إىل طاب يقتضي : أن كل قهذا اخل يف بيان أحكامها مع الرتجيح فقال: -رمحه هللا -وزاد ابن تيمية-
 الصالة فإنه مأمور مبا ذكر من الغسل . واملسح . وهو الوضوء 

. وذهبت طائفة : إىل أن هذا عام خمصوص وذهبت طائفة : إىل أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضئا 
زيد  نوم وهذا معروف عنوكال القولني ضعيف . فأما األولون : فإن منهم من قال : املراد هبذا : القائم من ال

 بن أسلم ومن وافقه من أهل املدينة من أصحاب مالك وغريهم .

قالوا : اآلية أوجبت الوضوء على النائم هبذا وعلى املتغوط بقوله : } أو جاء أحد منكم من الغائط { وعلى 
ن للوضوء عندهم . ومالمس النساء بقوله : } أو المستم النساء { وهذا هو احلدث املعتاد . وهو املوجب 

هؤالء من قال : فيها تقدمي وتأخري . تقديره : إذا قمتم إىل الصالة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو المستم النساء . فيقال : أما تناوهلا للقائم من النوم املعتاد : فظاهر لفظها يتناوله . وأما كوهنا خمتصة به 

غالب فهذا ضعيف . بل هي متناولة هلذا لفظا ومعىن . و  -قام إىل الصالة حبيث ال تتناول من كان مستيقظا و 
الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة : ال من نوم : كالعصر واملغرب والعشاء . وكذلك الظهر يف الشتاء ؛ 

ا أمرت ذلكن الفجر يقومون إليها من نوم . وكذلك الظهر يف القائلة . واآلية تعم هذا كله . لكن قد يقال : إ
ريح يف فأمرها للقائم الذي خرج منه ال -ألجل الريح اليت خرجت منه بغري اختياره  -اآلية القائم من النوم 

ل داللة اآلية على اليقظان بطريق تنبيه اخلطاب وفحواه . وإن قي -على هذا  -اليقظة أوىل وأحرى . فتكون 
عم ذان قوالن متوجهان . واآلية على القولني عامة . وت: إن اللفظ عام يتناول هذا بطريق العموم اللفظي . فه

أيضا القيام إىل النافلة بالليل والنهار والقيام إىل صالة اجلنازة فمىت كانت عامة هلذا كله : فال وجه لتخصيصها 
. 

صار ف : وللعلماء يف املراد باآلية قوالن . أحدمها : إذا قمتم إىل الصالة حمدثني فاغسلوا-رمحه هللا -وأضاف
احلدث مضمرا يف وجوب الوضوء . وهذا قول سعد بن أيب وقاص وأيب موسى وابن عباس رضي هللا عنهم 

                                                           
 (    89/ 2) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 812



والفقهاء . قال : والثاين أن الكالم على إطالقه من غري إضمار فيجب الوضوء على كل من يريد الصالة حمدثا  
 كان أو غري حمدث . 

ن هذا احلكم غري منسوخ . ونقل عن مجاعة من العلماء وهذا مروي عن عكرمة وابن سريين. ونقل عنهم : أ
يوم  " أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى -رضي هللا عنه-: أن ذلك كان واجبا بالسنة . وهو ما روى بريدة

وهو أن من  -(. قلت : أما احلكم 812الفتح مخس صلوات بوضوء واحد . وقال : عمدا فعلته يا عمر " )
فهذا قول عامة السلف واخللف : واخلالف يف ذلك شاذ .  -لوضوء صالة أخرى توضأ لصالة صلى بذلك ا

وقد علم بالنقل املتواتر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه َل يكن يوجب الوضوء على من صلى ُث قام إىل 
صالتني لصالة أخرى فإنه قد ثبت بالتواتر" أنه صلى باملسلمني يوم عرفة الظهر والعصر مجيعا مجع هبم بني ا

( وصلى خلفه ألوف مؤلفة ال حيصيهم إال هللا . وملا سلم من الظهر . صلى هبم العصر وَل حيدث وضوءا 811")
ال هو وال أحد وال أمر الناس بإحداث وضوء وال نقل ذلك أحد وهذا يدل على أن التجديد ال يستحب 

 مطلقا .

لة ُث تارة الفريضة ُث النافلة . وتارة الناف وأضاف بعد كالم موضحا اخلالصة يف هذه املسألة : وكان يصلي
الفريضة وتارة فريضة ُث فريضة . كل ذلك بوضوء واحد . وكذلك املسلمون صلوا خلفه يف رمضان بالليل 
بوضوء واحد مرات متعددة . وكان املسلمون على عهده يتوضئون ُث يصلون ما َل حيدثوا كما جاءت بذلك 

.  : أنه أمرهم بالوضوء لكل صالة -ال بإسناد صحيح وال ضعيف  -عنه األحاديث الصحيحة . وَل ينقل 
فالقول باستحباب هذا حيتاج إىل دليل . وأما القول بوجوبه : فمخالف للسنة املتواترة عن الرسول صلى هللا 

 (819) عليه وسلم وإلمجاع الصحابة .اه 

 ىَل اْلَكْعبَ نْيِ {اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم إِ } فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل قوله تعايل -

                                                           
 هسبق خترجي- 812
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  . -(2020 يشري املصنف ألحاديث كحديث مسلم  )برقم/- 811  بَاب َحجَِّة النَّيِبِ  َصلَّى اَّللَّ
 الناشر دار الوفاء -(   20/290) -انظر جمموع الفتاوي البن تيمية-- 819



قوله تعاىل و  مبيناً حكم من أحكام هذه اجلزئية من اآلية ما خمتصره وبتصرف يسري:-رمحه هللا -قال اجلصاص-
: } إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم { اآلية ، يدل على أن التسمية على الوضوء ليست بفرض ألنه 

 أباح الصالة بغسل هذه األعضاء من غري شرط التسمية ، وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء األمصار .

 :-رمحه هللا-ُث قال

( وقال : " ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ 810رفاعة بن رافع) وقد علم األعرايب الطهارة يف الصالة يف حديث
( إىل آخره ، وَل يذكر التسمية ؛ وحديث علي وعثمان وعبد هللا بن زيد 818الوضوء فيغسل وجهه ويديه . ")

(وغريهم يف صفة وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَل يذكر أحد منهم التسمية فرضا فيه ، وقالوا : 819)
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فلو كانت التسمية فرضا فيه لذكروها ولورد النقل به متواترا يف وزن هذا وضوء ر 

 ورود النقل يف سائر األعضاء املفروض طهارهتا ، لعموم احلاجة إليه 

 فإن احتجوا حبديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : " ال وضوء ملن َل يذكر اسم هللا عليه
("891. ) 

                                                           
أيب بكر  لى هللا عليه وسلم وعنرفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن  أبو معاذ الزرقي شهد بدرا. روى عن النيب ص - 810

 الصديق وعبادة بن الصامت. وعنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه حيىي بن خالد بن رافع وابنه علي بن حيىي.
مات يف أول خالفة معاوية. قلت: وأبوه أول من أسلم من األنصار وشهد هو وابنه العقبة وقال ابن عبد الرب وشهد رفاعة مع 

جر انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب البن ح-قال ابن قانع: مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني. علي اجلمل وصفني و 
(2/222) 

( واللفظ له ومتامه "قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا ال 818صحح األلباين إسناده يف صحيح أبو داود ) - 818
ىل الكعبني فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وُيسح برأسه ورجليه إتتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره هللا عز وجل 

 (يف صحيح اجلامع .2221ُث يكرب هللا عز وجل وحيمده ُث يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيس " وانظر حديث) رقم /
د: العقبة، وبدرا، شه عبد هللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي، املدين، البدري، من سادة الصحابة. - 819

وهو الذي أري األذان  ، وكان ذلك يف السنة األوىل من اهلجرة. له أحاديث يسرية، وحديثه يف )السنن األربعة( . وقيل: إن 
 ذكر ثعلبة يف نسبه خطأ.

-تني وثالثني. وحممد بن عبد هللا ولده. تويف: سنة اثن-وَل يلقه   -حدث عنه: سعيد بن املسيب، وعبد الرمحن بن أيب ليلى 
 (2/209سري أعالم النبالء للذهيب )

 يف صحيح اجلامع . 0102انظر حديث رقم :  - 891



 قيل له : ال

ِتوز الزيادة يف نص القرآن إال مبثل ما جيوز به النسخ ، فهذا سؤال ساقط من وجهني : أحدمها : ما ذكرنا ، 
واآلخر أن أخبار اآلحاد غري مقبولة فيما عمت البلوى به ، وإن صح احتمل أنه يريد به نفي الكمال ال نفي 

  (892) ( وحنو ذلك .اه 890فال صالة له ")األصل ، كقوله " من مسع النداء فلم جيب 

 يف بيان أحكامها ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا-وزاد السعدي-

أن الطهارة من احلدثني شرط لصحة الصالة ؛ لقوله : } ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا { . . إخل ، ومنها : 
 ل ما يسمى صالة فال بد فيه من هذه الطهارة أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل ، فك

ومنها : اشرتاط النية للطهارة ؛ لقوله : } ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم { أي : ألجل الصالة ، 
 وفإن املتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من األحداث ، أو ينوي الصالة وحنوها ِما حيتاج إىل الطهارة ، أ

 ينويهما .

ومنها : أن غسل هذه األعضاء ال بد منه يف احلدث األصغر ، فحد الوجه ما يدخل يف مسماه ، وما حتصل 
به املواجهة ، وذلك من األذن إىل األذن عرضا ، ومن منابت شعر الرأس إىل ما احندر من اللحيني والذقن 

 ، ة ، وأما اليدان فقد حدمها هللا إىل املرفقنيطوال مع مسرتسل اللحية ، ألن هذا هو الذي حتصل به املواجه
فقال العلماء : إن ) ِإىَل ( مبعىن مع املرفقني ، وأيدوا هذا بأن النيب صلى هللا عليه وسلم أدار املاء على مرفقيه 

ء ا، وكذلك يقال يف الرجلني إىل الكعبني ، وأما الرأس فإنه يتعني استيعاب مسحه ، فإن هللا أمر مبسحه ، والب
 لإللصاق الذي يقتضي إلصاق املسح هبذا املمسوح ، وليست للتبعيض .

ومنها : أن الرتتيب بني هذه األعضاء األربعة شرط ، ألن هللا رتبها ، وأدخل عضوا ِمسوحا بني األعضاء 
( 892«)به ا بدأ هللا ابدأ مب» املغسولة ، وال يعلم هلذا فائدة سوى الرتتيب وعموم قوله صلى هللا عليه وسلم : 

                                                           
رضي هللا -( من حديث ابن عباس 090(، وابن ماجة ) 200صحح األلباين إسناده يف صحيح سنن الرتمذي ) - 890

 :ولفظه" "من مسع النداء فلم جُيب فال صالة له إال من ُعذر" "-عنهما
 (    211/ 1) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 892
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -(2020جزء من حديث أخرجه مسلم )برقم/ - 892  بَاب َحجَِّة النَّيِبِ  َصلَّى اَّللَّ



، فهو وإن كان واردا يف احلج فإنه يعم كل شيء ، مع أن مجيع الواصفني لوضوئه صلى هللا عليه وسلم ذكروه 
 مرتبا .

ومنها : أن املواالة شرط أيضا ، ووجه ذلك أن هللا تعاىل ذكر الوضوء مقرتنا بعض األعضاء ببعض بالواو الدالة 
عل فرقها يف وقتني َل تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصالة ، وبف على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد ، فإذا

النيب صلى هللا عليه وسلم الدائم الذي كأنك تشاهده أنه كان يوايل بني أعضاء وضوئه ، وهذا أوىل من 
استدالل كثري من أهل العلم بقصة صاحب اللمعة الذي أمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن يعيد الوضوء كله 

و وإن كان فيه بعض الداللة على هذه املسألة ، لكن حيتمل أن أمره باإلعادة كأمر املسيء يف صالته أن ، فه
 (892اه   )يعيد ، ألنه رآه خمال بوضوئه غري متمم له .

وبيانه ألحكام اآلية ذكر فيها أن الرتتيب واملوالة شرط لصحة الوضوء ودلل -رمحه هللا –قلت: وكالم السعدي 
ووجه ذلك أن هللا تعاىل ذكر الوضوء مقرتنا بعض األعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع  وله"علي ذلك  بق

 (891".اه ) هذه العبادة بوقت واحد ، فإذا فرقها يف وقتني َل تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصالة

ها فنا بعضرأي يف أحكامه فساد هذا الشرط وذكر أدلة من السنة حذ-رمحه هللا–قلت: ولكن اجلصاص 
 ما خمتصره وبتصرف يسري:-رمحه هللا-لضعف إسنادها وأما غري ذلك فقد قال

                                                           
نشر وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف  -(   0/80) -انظر تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام للسعدي - 892

 اململكة العربية السعودية -د والدعوة واإلرشا
 سبق خترجيه - 891



( واألوزاعي والشافعي : 890( وحممد وزفر)899واختلف الفقهاء يف تفريق الوضوء ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف)
 ) هو جائز ( .

 الوضوء من أوله ( .وقال ابن أيب ليلى ومالك والليث : ) إن تطاول أو تشاغل بعمل غريه ابتدأ 

والدليل على صحة ما قلناه قوله تعاىل: } فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق { اآلية فإذا أتى بالغسل 
يادة يف النص ز على أي وجه فعله فقد قضى عهدة اآلية ، ولو شرطنا فيه املواالة وترك التفريق كان فيه إثبات 

كن أيضا قوله تعاىل : } ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ول ، والزيادة يف النص توجب نسخه ويدل عليه
ول خمالفينا إثبات ، ويف قيريد ليطهركم { واحلرج الضيق فأخرب تعاىل أن املقصد حصول الطهارة ونفي احلرج 

 احلرج مع وقوع الطهارة املذكورة يف اآلية .

                                                           
القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري هو اإلمام، اجملتهد  ، العالمة، احملدث، قاضي القضاة، أبو يوسف  - 899

 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن جبري بن معاوية األنصاري، الكويف.
 مولد أيب يوسف: يف سنة ثالث عشرة ومائة. 

 وعن حيىي الربمكي، قال: قدم أبو يوسف، وأقل ما فيه الفقه، وقد مأل بفقهه اخلافقني.
 قال أمحد: كان أبو يوسف منصفا يف احلديث وعن أيب يوسف، قال: صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة.

 ربيع األول، سنة اثنتني ومثانني ومائة. قال بشر بن الوليد: تويف أبو يوسف يوم اخلميس، خامس
 (8/121) نقالً عن سري أعالم النبالء خمتصراً وبتصرف يسري-وقال غريه: مات يف غرة ربيع اآلخر، وعاش تسعا وستني سنة.

 زفر بن اهلذيل العنربي، الفقيه، اجملتهد، الرباين، العالمة، أبو اهلذيل بن اهلذيل بن قيس بن مسلم. - 890
سنة عشر ومائة، وحدث عن: األعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، وأيب حنيفة، وحممد بن إسحاق، وحجاج بن  قلت: ولد

 أرطاة، وطبقتهم.
وذكره حيىي بن معني، فقال: ثقة مأمون قلت: هو من حبور الفقه، وأذكياء الوقت. تفقه بأيب حنيفة، وهو أكرب تالمذته، وكان 

 ي احلديث ويتقنه.ِمن مجع بني العلم والعمل، وكان يدر 
 قال أبو نعيم: كنت أعرض األحاديث على زفر، فيقول: هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا يؤخذ به، هذا يرفض.

 قلت: كان هذا اإلمام منصفا يف البحث متبعا.
قال ابن سعد: مات زفر سنة مثان ومخسني ومائة، وَل يكن يف احلديث بشيء قلت: قد حكم له إمام الصنعة بأنه ثقة، 

 (0/022نقالً من سري أعالم النبالء للذهيب خمتصراً) -أمون.م
 
 



 باملاء من م به { اآلية ، فأخرب بوقوع التطهريويدل عليه قوله تعاىل : } وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرك
غري شرط املواالة ، فحيثما وجد كان مطهرا حبكم الظاهر ويدل عليه قوله تعاىل : } وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا { ومعناه مطهرا ، فحيثما وجد فواجب أن يكون هذا حكمه ؛ ولو منعنا الطهارة مع وجود الغسل 

 -لبناه الصفة اليت وصفه هللا تعاىل هبا من كونه طهورا. ُث قال:ألجل التفريق كنا قد س

وروى عبد هللا بن عمر وغريه " أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى قوما وأعقاهبم تلوح ، فقال : ويل لألعقاب 
 ( .898من النار أسبغوا الوضوء ")

 :-رمحه هللا -ُث قال

يه مواضعه هذه األعضاء املذكورة يف القرآن ، وَل يشرط ف والتفريق ال خيرجه من أن يكون وضعه مواضعه ألن
 املواالة وترك التفريق .

 وأضاف بعد كالم: 

وقوله تعاىل : } إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم { اآلية ، يدل من ثالثة أوجه على سقوط فرض 
لواو ( يب ؛ إذ كانت ) االرتتيب : أحدها مقتضى ظاهرها جواز الصالة حبصول الغسل من غري شرط الرتت

ههنا عند أهل اللغة ال توجب الرتتيب ؛ قاله املربد وثعلب مجيعا ، وقالوا : إن قول القائل : ) رأيت زيدا وعمرا 
( مبنزلة قوله : ) رأيت الزيدين ورأيتهما ( وكذلك هو يف عادة أهل اللفظ ، أال ترى أن من مسع قائال يقول : 

تقد يف خربه أنه رأى زيدا قبل عمرو ، بل جيوز أن يكون رآمها معا ، وجائز أن ) رأيت زيدا وعمرا ( َل يع
 يكون رأى عمرا قبل زيد ؟ فثبت بذلك أن ) الواو ( ال توجب الرتتيب .

وقد أمجعوا مجيعا أيضا يف رجل لو قال : ) إذا دخلت الدار فامرأيت طالق وعبدي حر وعلي صدقة ( أنه إذا 
 ه يف وقت واحد ، ال يلزمه أحدها قبل اآلخر ؛ كذلك هذا .دخل الدار لزمه ذلك كل

 عليه وسلم : } ال تقولوا ما شاء هللا وشئت ولكن قولوا ما شاء هللا ُث شئت ويدل عليه قول النيب صلى هللا
 ( فلو كانت ) الواو ( توجب الرتتيب جلرت جمرى ) ُث ( وملا فرق النيب صلى هللا عليه وسلم بينهما .899{)

                                                           
 بَاب ُوُجوِب َغْسِل الر ِْجَلنْيِ ِبَكَماهِلَِما -(212 رجه مسلم )برقم/×أ - 898
 ( 0192و  029و  029(، وانظر الصحيحة ) 2000حسن األلباين إسناده يف سنن ابن ماجه)- 899



ثبت أنه ليس يف اآلية إجياب الرتتيب فموجبه يف الطهارة خمالف هلا وزائد فيها ما ليس منها ، وذلك وإذا 
يوجب نسخ اآلية عندنا حلظره ما أباحته ؛ وَل خيتلفوا أنه ليس يف هذه اآلية نسخ ، فثبت جواز فعله غري 

 مرتب .

 برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبني { وال خالف بنيوالوجه الثاين من داللة اآلية : قوله تعاىل : } فامسحوا 
فقهاء األمصار أن الرجل مغسولة معطوفة يف املعىن على األيدي ، وأن تقديرها : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
وأرجلكم وامسحوا برءوسكم ؛ فثبت بذلك أن ترتيب اللفظ على هذا النظام غري مراد به ترتيب املعىن .اه  

(801)  

 ل ابن عريب يف أحكامه القول الفصل والراجح يف املسألة وهللا أعلم.قلت: وأري يف قو 

وقال اآلخرون الذين ال يرون ترتيب الوضوء : إن هذا القول صحيح فيما إذا كان جواب  رمحه هللا:-قال 
 الشرط معىن واحدا ؛ فأما إذا كانت مجل كلها جوابا وجزاء َل نبال بأيهما بدأت ؛ إذ املطلوب حتصيلها 

وهذا قول له رونق وليس مبحقق قال هللا سبحانه وتعاىل : } فاغسلوا وجوهكم { ؛ فبدأ بالوجه وعطف عليه 
غريه ، فالنظر الصحيح يف ذلك أن يقال : ِتب البداءة مبا بدأ هللا به وهو الوجه ، كما } قال النيب صلى هللا 

 ( ، وكانت البداءة بالصفا واجبة .800)عليه وسلم حني حج وجاء إىل الصفا :" نبدأ مبا بدأ هللا به "

ويعضد هذا أن النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ عمره كله مرتبا ترتيب القرآن ، وفعله هذا بيان جممل كتاب 
هللا تعاىل ، وبيان اجململ الواجب واجب ، وهي مسألة خالف عظمى قد بيناها يف مسائل اخلالف ، وهذا 

 (802اه )هو الذي خيتار فيها .

 له تعايل } َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروا { قو -

مبينًا حكم اجلنابة والغسل منها: ما الواجب يف اجلنابة؟ امسع قول هللا عز  -رمحه هللا -قال ابن العثيمني-
إال أن يطهر،  هوجل: } َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا { كلمة واحدة: } فَاطَّهَُّروا { فالذي عليه اجلنابة ليس علي

                                                           
 (   0290،21/ 1) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 801
 سبق خترجيه - 800
 (    99/ 2) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب - 802



ما عليه وضوء، عليه أن يطهر فقط؛ ألن هللا ذكر الوضوء يف مقابل احلدث األصغر، اجلنابة ما ذكر إال كلمًة 
واحدة وهي: } فَاطَّهَُّروا {  فلنسأل أواًل: من اجلنب؟ اجلنب: هو الذي أنزل املين بلذة، أو جامع زوجته وإن 

نب سواء أنزل أم َل ينزل، ومن أنزل منياً لشهوة فقد أجنب سواء َل ينزل، فمىت جامع الرجل زوجته فقد أج
 جامع أم َل جيامع، حىت لو فكر اإلنسان وأنزل منياً فهو جنب جيب عليه االغتسال.

فلو أن اإلنسان اغتسل فغسل أسفل جسمه قبل أعاله فذلك يصح؛ كأن بدأ بغسل أفخاذه وسيقانه وأسفل 
 جسده، أجيوز أو ال؟ جيوز.بطنه، ُث أفاض املاء على أعلى 

ملاذا؟ ألن هذا يصدق عليه أنه تطهر؛ إذا عمم بدنه باملاء فقد تطهر، لكن ال شك أن األفضل يف الغسل أن 
يفعل اإلنسان ما فعله الرسول عليه الصالة والسالم، فماذا فعل الرسول عليه الصالة والسالم يف الغسل؟ نظف 

ه للصالة، أي: وضوءًا كاماًل باملضمضة واالستنشاق وغسل الوجه فرجه من آثار اجلنابة، ُث توضأ وضوء
واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلني، ُث أفاض على رأسه املاء ثالث مرات، ُث غسل سائر جسده، ُث 

 (802اه )صلى، هذه كيفية الغسل املسنونة املستحبة. .

لنِ َساَء فَ َلْم ِتَُِدوا َماًء َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم ا }َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفر  أَوْ قوله تعايل:-
ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمنْ  رَُكْم حَ  فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ َما يُرِيُد اَّللَّ رَج  َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِ 

 لُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن {وَ 

 يف بيان أحكام التيمم وما يف اآلية من أحكام أخري  وفوائد ما خمتصره: -رمحه هللا–قال السعدي  -

 ومنها : مشروعية التيمم ، وأن سببه أحد أمرين : إما عدم املاء لقوله : } فَ َلْم ِتَُِدوا َماًء { ، أو التضرر
باستعماله لقوله : } َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى { ، فكل ضرر يعرتي العبد إذا استعمل املاء فإنه يسوغ له العدول إىل 
التيمم ؛ وأنواع الضرر كثرية ؛ وأما ذكر السفر فألنه مظنة احلاجة إىل التيمم لفقد املاء كتقييد الرهن يف السفر 

 بعض الناس ، وهو مناف لقوله : } فَ َلْم ِتَُِدوا َماًء { . ، ال ألن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه

ومنها : أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه األرض سواء كان له غبار أم ال ، إذا كان طيبا غري خبيث ، 
 واخلبيث هو النجس يف هذا املوضع .
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فان كما وعدم التقييد مها الكومنها : أن التيمم خاص بعضوين : بالوجه واليدين ، وأن اليدين عند اإلطالق 
 يف آية السرقة ، وإذا قيدت كما يف آية الوضوء إىل املرفقني تقيدت بذلك .

ومنها : التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى ، وهو اإلتيان من الغائط ، يعين : خروج اخلارج من أحد 
م اإلبل لكثري ، وملس الفرج ، وأكل حلو السبيلني ، ومالمسة النساء لشهوة ، والسنة بينت الوضوء من النوم ا

 على اختالف من أهل العلم يف ذلك .

ومنها : أن التيمم كما أنه مشروع يف احلدث األصغر ، فكذلك يف احلدث األكرب ؛ ألن هللا تعاىل ذكره بعد 
 سبب الطهارتني .

 . وين فقطومنها : أنه يف طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكربى يف مسح العض

ومنها : أن اآلية الكرُية تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة املاء عند عدمه ، أو التضرر 
 باستعماله ؛ ألن هللا أنابه منابه ، ومساه طهارة .

وكذلك األحاديث الكثرية تدل على هذا ، وهبذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم ال تبطل خبروج وقت 
له ، وال غري ذلك ِما قاله كثري من أهل العلم ، بل إهنا تبطل بأحد أمرين : إما حصول ناقض من وال دخو 

 نواقض الطهارة ، وإما وجود املاء أو زوال الضرر املانع من استعمال املاء .

ه : } فَ َلْم لأنه جيب تقدُيه على طهارة التيمم ، ألن قو  -ولو تغريا كثريا  -ومنها : أن املاء املتغري بالطاهرات 
 ِتَُِدوا َماًء { نكرة يف سياق النفي ، فيعم أي ماء سوى املاء النجس .

ومنها : ما استدل به كثري من أهل العلم أن من كان يف موضع ليس فيه ماء ، وهو يشك يف وجوده فيما 
ْم ِتَُِدوا { ال يقال لَ يقاربه أن عليه أن يطلبه ، ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إىل التيمم ، ألن قوله : } ف َ 

 إال بعد طلب ما ُيكن طلبه من دون مشقة ، وهو استدالل لطيف .

ومنها : أنه ال بد يف الطهارة من النية ؛ لقوله يف طهارة املاء : } ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا { . . . ( إىل 
 صدوا } َصِعيًدا طَيِ ًبا { ومن الزم ذلك النية .آخره ، ويف طهارة التيمم : } فَ تَ َيمَُّموا { أي : اق



ومنها : أن هذه األحكام اليت شرعها هللا لعباده إمنا ذلك رمحة منه بعباده ؛ ليقوموا بالعبادات اليت تتوقف 
سعادهتم وفالحهم عليها ، وأنه يريد إمتام نعمته عليهم باألوامر الشرعية اليت ال مشقة فيها وال حرج ؛ لينالوا 

 لفضل العظيم من رهبم ، فمنه التفضل على عباده بالسبب واملسبب .ا

لعبد فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال ا -وإن َل يشاهد فيها نظافة حسية  -ومنها : أن طهارة التيمم 
 ألمر هللا ورسوله .

ُ لَِيْجَعَل  ي شرعا يف مجيع َعَلْيُكْم ِمْن َحرَج  { ، وأن احلرج منفومنها : القاعدة الكلية يف قوله : } َما يُرِيُد اَّللَّ
ما شرعه هللا لعباده ، فأصل العبادات يف غاية السهولة على املكلفني ، ُث إذا عرضت فيها عوارض عجز أو 

 مرض أو تعذر لبعض شروطها فإن الشارع خيففها ختفيفا يناسب ذلك العارض .

سن الدين اإلسالمي ، ملا فيها من املنافع للعباد يف قلوهبم وأبداهنم ومنها : أن هذه األحكام وغريها من حما
وأخالقهم ، والتقرب هبا إىل هللا ، والتوسل هبا إىل ثوابه العاجل واآلجل ، فجميع األحكام من أكرب األدلة 

نوطة م على حسن دين اإلسالم ، وأنه الدين احلق الذي فيه الصالح واإلصالح ، وأن سعادة الدنيا واآلخرة
د هذا مشاهدا فيها ِتبه ، مرتتبة عليه ، فتأمل أحكام هللا وما فيها من احلكم واألسرار واملنافع ودفع املضار ، 

 (802.اه )

املاء  مبينا صفة التيمم وأحكامها يف اآلية فقال ما خمتصره وبتصرف: إذا َل جند-رمحه هللا-وقال ابن العثيمني-
يعين:  بالتيمم، بأن نتيمم صعيداً طيباً، واملراد بالطيب هنا: ضد اخلبيث، واخلبيثوعلينا وضوء أو غسل فعلينا 

النجس، أي صعيد نتيمم به؟ هل ال بد أن يكون الصعيد فيه تراب؟ اآلية مطلقة: } فَ تَ َيمَُّموا َصِعيداً طَيِ با { 
ت اًل: لو أن األرض أمطرت وصار [ املهم أن يكون طاهراً سواء كان فيه تراب، فيه غبار أم ال، فمث9]املائدة:

 ندية ليس فيها تراب، أجيوز التيمم عليها؟ نعم جيوز.

 أرض رملية ليس فيها إال رمل نقي ليس فيه غبار، هل جيوز أن يتيمم عليها؟ نعم.

 أرض صخرية ليس فيها إال حجارة نظيفة، الرياح قد أزالت عنها الغبار، جيوز التيمم عليها؟ نعم.
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[ وَل يقيده بشيء إال أنه طيب، وجاءت السنة 22قال: } فَ تَ َيمَُّموا َصِعيدًا طَيِ بًا { ]النساء: ألن هللا تعاىل
موافقًة للقرآن يف قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: ) الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن َل جيد املاء 

 (.801عشر سنني، فإذا وجد املاء فليتق هللا وليمسه بشرته ()

رمحه هللا كيفية التيمم فقال: التيمم تعبد هلل عز وجل بتعفري الوجه واليدين بالرتاب أو مبا هو مظنة -وذكر 
 الرتاب ليكون بذلك متطهراً.

ُث أضاف: ولذلك ملا كان املقصود التعبد اختص التطهري هبذين العضوين: الوجه؛ ألنه أشرف من الرأس،  
 واليدين؛ ألهنما أشرف من الرجلني.

ان إذا تعبد هلل عز وجل بتعفري هذين العضوين األكملني فتعفري ما دوهنما من باب أوىل، ولذلك اختص واإلنس
 التيمم هبذين العضوين ومها: الوجه والكفان.

كم مرة متسحها؟ مرة واحدة؛ تبدأ بالتيمم بالوجه أو باليدين؟ بالوجه؛ ألن هللا تعاىل بدأه فقال: } فَاْمَسُحوا 
 [ 9أَْيِديُكْم { ]املائدة:ِبُوُجوِهُكْم وَ 

بعد كالم: العلماء رمحهم هللا وال سيما الفقهاء منهم أهل القياس قالوا: جيب أن نبين طهارة  -رمحه هللا-ُث قال
التيمم على طهارة املاء، فما يشرتط فيه الرتتيب من طهارة املاء يشرتط فيه الرتتيب يف طهارة التيمم، ما الذي 

 ن طهارة املاء؟ الوضوء أن تغسل الوجه أواًل ُث اليدين ُث الرأس ُث الرجلني، لكن الغسليشرتط فيه الرتتيب م
 ليس فيه ترتيب، اغسل أي شيء منك قبل الثاين فال يضر.

العلماء من أهل القياس قالوا: نقيس طهارة التيمم على طهارة املاء، فالتيمم عن اجلنابة لو أخل فيه بالرتتيب 
الوضوء ال بد فيه من الرتتيب؛ لكن ال شك أن األحوط لإلنسان سواء يف طهارة اجلنابة َل يضر، والتيمم عن 

 أو يف طهارة الوضوء أن يرتب فيبدأ بالوجه أواًل ُث باليدين ثانياً.

 هل ُيسح اليدين من أطراف األصابع إىل املرفقني؟ ال.

ُكْم َوأَْيِدَيُكْم فقال يف الوضوء: } فَاْغِسُلوا ُوُجوهَ  ألن هللا ملا أراد املرفقني، ملا أراد أن تكون غاية املرفقني قيد
[ يف التيمم ما قال: إىل املرافق، إذًا التيمم إىل الكفني فقط بدون زيادة، لو أراد 9ِإىَل اْلَمرَاِفِق { ]املائدة:
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ن قوله ماإلنسان أن يزيد ومسح الذراع بالتيمم قلنا: هذا بدعة، وإن قال به بعض العلماء لكن كل يؤخذ 
 (809ويرتك إال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.اه )

لمائنا الثقات سلفاً وقد أفاد ع–صلي هللا عليه وسلم -قلت: وكيفية التيمم بينتها السنة الصحيحة عن النيب
 وخلفاً يف بياهنا يف مصنفاهتم القيمة نذكر منها:

 زاد املعاد "موضحاً فقه وصفة التيمم ما خمتصره:يف كتابه القيم " -رمحه هللا -ما ذكره ابن القيم-

 كان صلى هللا عليه و سلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفني وَل يصح عنه أنه تيمم بضربتني وال إىل املرفقني
قال اإلمام أمحد : من قال : إن التيمم إىل املرفقني فإمنا هو شئ زاده من عنده وكذلك كان يتيمم باألرض 

عليها ترابا كانت أو سبخة أو رمال وصح عنه أنه قال : " حيثما أدركت رجال من أميت الصالة اليت يصلي 
 (808(وهذا نص صريح يف أن من أدركته الصالة يف الرمل فالرمل له طهور .اه )800فعنده مسجده وطهوره ")

وما روي  ة واحدة ،: قال ابن عبد الرب : أكثر اآلثار املرفوعة عن عمار ضرب-رمحه هللا -وأضاف الشوكاين-
 (809عنه من ضربتني فكلها مضطربة ، وقد مجع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ .اه )

: حتت قول اإلمام البخاري: باب التيمم للوجه والكفني، أى: هو -رمحه هللا -وقال احلافظ ابن حجر-
اردة يف صفة حاديث الو الواجب اجملزئ، وأتى بذلك بصيغة اجلزم مع شهرة اخلالف فيه لقوة دليله، فإن األ

التيمم َل يصح منها سوى حديث أيب جهيم وعمار، وما عدامها ضعيف أو خمتلف يف رفعه ووقفه، والراجح 
عدم رفعه، فأما حديث جهيم، فورد بذكر اليدين جمماًل، وأما حديث عمار، فورد بذكر الكفني يف 

واية صف الذراع، ويف رواية إىل اآلباط، فأما ر ( وبذكر املرفقني يف "السنن" ويف رواية إىل ن881"الصحيحني")

                                                           
 (10إلسالمية و اللقاء رقم )املصدر الشبكة ا–دروس صوتية مفرغة  -اللقاء الشهري البن العثيمني - 809

 ه (0220املؤلف : حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوَّف : 
 ( 012( وصحح األلباين إسناده يف إرواء الغليل برقم ) 228/  1رواه . أمحد يف مسنده . )  - 800
 (0/018فصل يف مسابقته ومصارعته )-انظر زاد املعاد يف هدي خري العباد - 808
 (2/082األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاين )انظر  نيل - 809
الذي جاء يف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " إمنا   -رضي هللا عنه -قلت: وحديث عمار بن ياسر  - 881

كان يكفيك هكذا فضرب النيب صلى هللا عليه وسلم بكفيه األرض ونفخ فيهما ُث مسح هبما وجهه وكفيه" أخرجه البخاري 
 بَاب الت ََّيمُّمِ  -(112 واللفظ له ، ومسلم حنوه )برقم/ -باب املتيمم هل ينفخ فيهما  -( 229 قم/)بر 



املرفقني وكذا نصف الذراع، ففيهما مقال، وأما رواية اآلباط، فقال الشافعي وغريه: إن كان ذلك وقع بأمر 
هو ناسخ له، وإن  بعده، ف -صلى هللا عليه وسلم  -، فكل تيمم صح للنيب -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

حلجة فيما أمر به، وِما يقوي رواية "الصحيحني" يف االقتصار على الوجه والكفني كون كان وقع بغري أمره فا
وال سيما  بذلك، وراوي احلديث أعرف باملراد به من غريه، -صلى هللا عليه وسلم  -عمار كان يفيت بعد النيب 

 ( 880الصحايب اجملتهد.)

 

 ما جاء يف القتل والقصاص واملوت

 بينات فيها الرتهيب والتحذير من القتل واإلفساد يف األرض  ومن املعلوم أن قتل النفسيف سورة املائدة آيات 
ألن القتل ُيشيع الفساد واخلراب يف البالد ، ولو أنه أُبيح القتل وأمهل القصاص ؛ لفتَك  من كبائر الذنوب

ياة ِحْكراً على اد، وأصبحت احلالقويُّ بالضعيف واستباح دمه وماله واختلَّ  ميزان األمن وضاع األمان بني العب
األقوى واألغىن وما يف هذا من اإلفساد كما ال خيفي، ولقد أخرج علمائنا من هذه اآليات أحكامًا  وفوائد 

 مجة فيها بيان شايف إلصالح ديننا ودنيانا وهذه اآليات وما فيها من أحكام وفوائد نبينها فيما يلي:

 َأَخاُف اَّللََّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي  َيَدَك لِتَ ْقتُ َليِن َما أَنَا بَِباِسط  يَِدَي إِلَْيَك أِلَقْ تُ َلَك ِإين ِ قوله تعايل }لَِئْن َبَسْطَت ِإيَلَّ -0
(28}) 

يف  أحكامه: قال ابن عباس : " معناه لئن بدأتين بقتل َل أبدأك به " وَل يرد أين  -رمحه هللا -قال اجلصاص-
 فروي أنه قتله غيلة بأن ألقى عليه صخرة وهو نائم فشدخه هبا . ال أدفعك عن نفسي إذا قصدت قتلي ؛

 وروي عن احلسن وجماهد أنه كتب عليهم إذا أراد رجل قتله أن يرتكه وال يدفعه عن نفسه .

قال أبو بكر : وجائز يف العقل ورود العبادة مبثله ، فإن كان التأويل هو األول فال داللة فيه على جواز ترك 
الدفع عن نفسه بقتل من أراد قتله ، وإمنا فيه أنه ال يبدأ بقتل غريه ؛ وإن كان التأويل هو الثاين فهو منسوخ 
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ا صلى املتقدمة ، وجائز أن يكون نسخه بشريعة نبينال حمالة ، وجائز أن يكون نسخه بشريعة بعض األنبياء 
  (882) هللا عليه وسلم .اه 

مبيناً حكم آخر من اآلية فقال ما نصه: وهل جيب على اإلنسان إذا هجم على  -رمحه هللا -وزاد الشنقيطي-
 ماله أو صال عليه الغري من أجل أخذ ماله؛ هل جيب عليه أن يدفع؟ 

ه فإنه جيب يف قول طائفة من العلماء رمحهم هللا وهو الصحيح، ومن أهل العلم أما إذا صال عليه من أجل دم
ابيل وهابيل ذكر عن قمن قال: ال جيب، بل خيري، وجيوز له أن يستسلم، وال بأس يف ذلك وال حرج، ألن هللا 

َلَك ِإين ِ َأَخاُف اَّللََّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي { لَْيَك أِلَقْ ت ُ أنه قال له: } لَِئْن َبَسطَت ِإيَلَّ يََدَك لِتَ ْقتُ َليِن َما أَنَا بَِباِسط  َيِدَي إِ 
 [ فهذا استسلم ورضي أن يقتل.28]املائدة:

ولكن رد هذا بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما َل يرد شرعنا خبالفه، وقد قال هللا عز وجل: } َوال تُ ْلُقوا بَِأْيِديُكْم 
[ أي: ال تتعاطوا أسباب القتل، 29وقال: } َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنُفَسُكْم { ]النساء:[، 091ِإىَل الت َّْهُلَكِة { ]البقرة:

وألن من سكت على الظاَل أن يقتله فقد أعانه على الظلم والعدوان، والنيب صلى هللا عليه وسلم قال: ) انصر 
نعه َل؟ قال: حتجزه ومتأخاك ظاملاً أو مظلوماً، قال: أرأيت إن كان مظلوماً أنصره، ولكن كيف أنصره وهو ظا

 ( فهذا يدل على أنه جيب عليه أن يدفع، وال جيوز له أن يستسلم.882عن الظلم، فذلك نصره ()

إذا أراد اإلنسان أن يستسلم، ويرى أن املال أحقر من أن يقتل أخاه، فهذا رخص فيه بعض العلماء، والصحيح 
 ن يقاتله، وظاهر اآلية الكرُية يف النفس، ولكنهاأنه إذا أشهر السالح لقتله من أجل املال، أنه جيوز له أ

ه  اتعارضت مع اآليات واألحاديث الواردة يف شرعنا، ولذلك ال يقوى االحتجاج هبا من الوجه الذي ذكرناه .
(882  ) 

ُ ُغرَابًا يَ ْبَحُث يف اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه َكْيَف يُ َوارِي َسْوَءَة -2 ِخيِه قَاَل يَاَويْ َلَتا أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن أَ قوله تعايل }فَ بَ َعَث اَّللَّ
 ( {20ِمْثَل َهَذا اْلُغرَاِب فَُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي )

                                                           
 (    1/299)  -انظر أحكام القرآن للجصاص - 882
 سبق خترجيه يف األحكام- 882
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 اجملين يفرمحه هللا مبينًا أحكامها ما خمتصره: قوله تعاىل : } فبعث هللا غرابا { : اختلف  -قال ابن عريب-
 : أحدمها : أنه من بين إسرائيل .عليه على قولني 

الثاين : أنه ولد آدم لصلبه ، ومها قابيل وهابيل ؛ وهو األصح ؛ وقاله ابن عباس واألكثر من الناس ، جرى 
 من أمرمها ما قص هللا سبحانه يف كتابه .

ل : " ما اوالدليل على أنه األصح ما روي يف احلديث الثابت الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ق
 ( .881من قتيل يقتل ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ؛ ألنه أول من سن القتل ")

: قوله سبحانه : } فبعث هللا غرابا { : فيه قوالن : أحدمها : أن قابيل َل يدر كيف يفعل -رمحه هللا -ُث قال
 ا اآلخر .هبابيل حىت بعث هللا الغرابني ، فتنازعا فاقتتال ، فقتل أحدمه

 الثاين : أن الغراب إمنا بعث لريي ابن آدم كيفية املواراة هلابيل خاصة .

 املسألة الثالثة : قوله تعاىل : } سوأة أخيه { : قيل : هي العورة .

وقيل : ملا أننت صار كله عورة ، وإمنا مسيت سوأة ألهنا تسوء الناظر إليها عادة . املسألة الرابعة : دفن امليت 
 ني : أحدمها : لسرته .لوجه

 الثاين : لئال يؤذي األحياء جبيفته .

 وقيل : إهنما كانا ملكني يف صورة الغرابني .

 وقال ابن مسعود : كانا غرابني أخوين ، فبحث األرض على سوأة أخيه حىت عرف كيف يدفنه .

ة ، من فعله منهم ى الكفايفصار ذلك سنة باقية يف اخللق ، وفرضا على مجيع الناس عل -رمحه هللا -ُث أضاف
سقط عن الباقني فرضه ؛ وأخص اخللق به األقربون ، ُث الذين يلوهنم من اجلرية ، ُث سائر الناس املسلمني ؛ 

( عن  علي قال : "قلت للنيب 889وهو حق يف الكافر أيضا ، وهي : املسألة اخلامسة : روى ناجية بن كعب)
                                                           

 بَاب َخْلِق آَدَم َصَلَواُت اَّللَِّ َعَلْيِه َوُذر ِيَِّتهِ  -(2188 أخرجه البخاري )برقم/ - 881
ى عن: ابن و ناِجَية بن َكْعب اأَلَسديُّ، ويقال: ناجية بن ُخَفاف الَعَنزيُّ، أبو خفاف الكويفُّ، ويقال: إهنما اثنان،ر  - 889

مسعود ، وَعلي ، وَعمَّار . وعنه: وائل بن داود، وأبو إسحاق السبيعي ، وابنه يونس، وأبو حسان اأَلْعرج، وأبو السََّفر 
 اهلَْمداينُّ. قال ابن معني: صاحلٌ. وقال أبو حامت: شيٌخ.



ل مات ، فمن يواريه ؟ قال : اذهب فوار أباك ، وال حتدثن صلى هللا عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضا
 ( .880حدثا حىت تأتيين  فواريته ، ُث جئت ، فأمرين أن أغتسل ودعا يل")

 :-رمحه هللا -ُث قال

قوله تعاىل : } أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب { : فيه دليل على قياس الشبه ؛ قوله تعاىل : } فأصبح 
ابعة لألحكام هاهنا ألهنا من األصول ؛ لكنا نشري إليها لتعلق القلوب هبا ، فنقول : من النادمني { : وهي ت

من الغريب أن هللا سبحانه قد أخرب عنه أنه ندم وهو يف النار ، وقال صلى هللا عليه وسلم : } الندم توبة { 
. 

قلنا : عن هذه ثالثة أجوبة : األول : أن احلديث ليس يصح ، لكن املعىن صحيح ، وكل من ندم فقد سلم 
 ، لكن الندم له شروط ، فكل من جاء بشروطه قبل منه ، ومن أخل هبا أو بشيء منها َل يقبل 

 الثاين : أن معناه ندم وَل يستمر ندمه ، وإمنا يقبل الندم إذا استمر .

  (888اه  ) الندم على املاضي إمنا ينفع بشرط العزم على أال يفعل يف املستقبل . الثالث : أن

 ناجية بن كعب" إن عمك الشيخ الضال مات"فوائد جليلة من حديث   -رمحه هللا وذكر "الشيخ األلباين -
 يف أحكامه أنفاً وألمهيتها هنا يف األحكام نذكر منها: -رمحه هللا-الذي ذكره ابن عريب

                                                           

ضهم زعم أن أن ال يكون متصاًل، ألن بع وقال يعقوب بن شيبة: يف حديثه عن َعمَّار يف الت ََّيمم: صاحل اإلسناد، وأَخَشى
ة الثِ َقات والضُّعفاء انظر ترمجته فيالتَّْكميل يف اجَلرْح والت َّْعِديل وَمْعرِف-ناجية ليس بالقدمي، يعين َل يسمع من عمار فاهلل أعلم.

 ( وبتصرف يسري.0/202واجمَلاِهيل البن كثري )
وقال يف السلسلة الصحية : و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات  (2119صحح األلباين إسناده يف سنن النسائي )- 880

رجال الشيخني غري ناجية ابن كعب و هو ثقة كما يف " التقريب " ، و قد قواه الرافعي و تبعه احلافظ يف " التلخيص " كما 
 ( . 010بينته يف " إرواء الغليل " ) 

واستنكر ابن حجر على البيهقي  "،022/ 1ي يف "اجملموع" "قلت: واحلديث ضعفه البعض كالبيهقي يف "السنن"، والنوو 
الذي رواه عن طريق أبو إسحاق وهو ثقة عند الكثريين كاحلافظ كما يف  ناجية بن كعب األسدي تضعيفه، وسبب هذا 

 التقريب قال عنه:ثقة مكثر عابد ، اختلط بأخرة ووثقه الذهيب و العجلي و النسائي و قال أبو حامت ثقة .
 ناجية بن كعب هذا الذي روي عن أبو أسحاق فهو جمهول عند البعض ووثقه بعضهم  وصحة احلديث خمتلف فيه أما 
 (     2/022)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 888



للمسلم أن يتوىل دفن قريبه املشرك ، وأن ذلك ال ينايف بغضه إياه لشركه ، أال ترى أن عليًا رضي  يشرع-0
هللا عنه امتنع أول األمر من مواراة أبيه ، معلاًل ذلك بقوله ) إنه مات مشركا ( ، ظنًا منه أن دفنه مع هذه 

ُ عَ احلالة قد يدخله يف التويل املمنوع يف مثل قوله تعاىل :}اَل تَ ت َ  ،  02املمتحنة  -َلْيِهْم {َولَّْوا قَ ْوًما َغِضَب اَّللَّ
فلما أعاد َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم عليه األمر مبواراته ، بادرا المتثاله ، وترك ما بدا له أول األمر ، ، وكذلك 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   .تكون الطاعة : أن يرتك املرء رأيه ألمر نبيه َصلَّى اَّللَّ

ويبدو يل أن دفن الولد ألبيه املشرك أو أمه هو آخر ما ُيلكه الولد من حسن صحبة الوالد املشرك يف الدنيا ، 
 وأما بعد الدفن ، فليس له أن يدعو له أو يستغفر له ، لصريح قوله تعاىل : } َما َكاَن لِلنَّيبِ  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأنْ 

، وإذا كان األمر كذلك ، فما هو حال من يدعو  002َلْو َكانُوا أُويل قُ ْرىَب { التوبة َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي وَ 
بالرمحة واملغفرة على صفحات اجلرائد واجملالت لبعض الكفار يف إعالنات الوفيات من أجل دريهمات 

 معدودات فليتق هللا من كان يهمه أمر آخرته .

سلم تكفينه و ال الصالة عليه و لو كان قريبه ألن النيب صلى هللا عليه و أنه ال يشرع له غسل الكافر و ال  -2
َل يأمر بذلك عليا ، و لو كان ذلك جائزا لبينه صلى هللا عليه وسلم ، ملا تقرر أن تأخري البيان عن وقت 

 احلاجة ال جيوز . و هذا مذهب احلنابلة و غريهم .

و قد   زته ألن النيب صلى هللا عليه وسلم َل يفعل ذلك مع عمهأنه ال يشرع ألقارب املشرك أن يتبعوا جنا - 2
كما سبق   ،كان أبر الناس به و أشفقهم عليه حىت إنه دعى هللا له حىت جعل عذابه أخف عذاب يف النار 

( ، و يف ذلك كله عربة ملن يغرتون بأنساهبم ، وال يعملون آلخرهتم عند رهبم ، و  12بيانه يف احلديث ) رقم 
 (889اه ). العظيم إذ يقول : } فال أنساب بينهم يومئذ و ال يتساءلون { صدق هللا

َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا بَِغرْيِ نَ ْفس  أَْو َفَساد  يف -2 َا قال تعايل:}ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ  اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ
يًعا َوَمْن َأحْ  يًعا َوَلَقْد َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَ يِ َناتِ قَ َتَل النَّاَس مجَِ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ ُهْم بَ ْعَد َياَها َفَكَأمنَّ  ُُثَّ ِإنَّ َكِثريًا ِمن ْ

 ({22َذِلَك يف اأْلَْرِض َلُمْسرُِفوَن )

َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل {قوله تعايل:   }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ

                                                           
 (090انظر سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين )رقم/- 889



َل يكن قبلهم و يف أحكامه: تعلق هبذا من قال : إن ابين آدم كانا من بين إسرائيل ،  -رمحه هللا-قال ابن عريب-
. 

 وهذا ال يصح ألن القتل قد جرى قبل ذلك ، وَل خيل زمان آدم وال زمن من بعده من شرع .

ا من للظاملني واجلائرين وهذوأهم قواعد الشرائع محاية الدماء عن االعتداء وحياطته بالقصاص كفا وردعا 
القواعد اليت ال ختلو عنها الشرائع واألصول اليت ال ختتلف فيها امللل ؛ وإمنا خص هللا بين إسرائيل بالذكر 
للكتاب فيه عليهم ؛ ألنه ما كان ينزل قبل ذلك من امللل والشرائع كان قوال مطلقا غري مكتوب ، بعث هللا 

له دين اإلسالم ، وقسم ولديه بني احلجاز والشام ، فوضع هللا إمساعيل إبراهيم فكتب له الصحف ، وشرع 
باحلجاز مقدمة حملمد صلى هللا عليه وسلم وأخالها عن اجلبابرة متهيدا له ، وأقر إسحاق بالشام ، وجاء منه 

لمه كيعقوب وكثرت اإلسرائيلية ، فامتألت األرض بالباطل يف كل فج ، وبغوا ؛ فبعث هللا سبحانه موسى و 
وأيده باآليات الباهرة ، وخط له التوراة بيده ، وأمره بالقتال ، ووعده النصر ، ووَّف له مبا وعده ، وتفرقت بنو 
إسرائيل بعقائدها ، وكتب هللا جل جالله يف التوراة القصاص حمددا مؤكدا مشروعا يف سائر أنواع احلدود ، إىل 

  (891اه  )وقد أخرب هللا يف كتابنا بكثري من ذلك . سائر الشرائع من العبادات وأحكام املعامالت ،

يل فيه إبانة عن املعىن الذي من أجله كتب على بين إسرائ يف أحكامه ما نصه: -رمحه هللا -وقال اجلصاص-
ما ذكر يف اآلية ، وهو لئال يقتل بعضهم بعضا ؛ فدل ذلك على أن النصوص قد ترد مضمنة مبعان جيب 

 إثبات األحكام . اعتبارها يف أغيارها يف

 (890اه ).وفيه دليل على إثبات القياس ووجوب اعتبار املعاين اليت علق هبا األحكام وجعلت علال وأعالما هلا

يًعا وَ قوله تعايل : َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ َا َأْحَيا َمْن َأْحَياَها }أَنَّهُ َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفس  َأْو َفَساد  يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ َفَكَأمنَّ
يًعا {  النَّاَس مجَِ

 :-رمحه هللا-قال ابن عريب-

                                                           
 (    2/028)  -بن عبد هللا أبو بكر بن العريبانظر أحكام القرآن للقاضي حممد - 891
 (    209/ 1) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 890



فيها ثالث مسائل : املسألة األوىل : هذا مبين على األصل املتقدم من أن شرع من قبلنا شرع لنا ، أعلمنا هللا 
 به وأمرنا باتباعه .

 قوله تعاىل : } أو فساد يف األرض { اختلف فيه ، فقيل : هو الكفر .

 يل : هو إخافة السبيل  وقيل غري ذلكوق

وأصل " فسد " يف لسان العرب تعذر املقصود وزوال املنفعة ؛ فإن كان فيه ضرر كان أبلغ ، واملعىن ثابت 
 بدونه قال هللا سبحانه : } لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدتا { أي لعدمتا ، وذهب املقصود .

الفساد { وهو الشرك أو اإلذاية للخلق ، واإلذاية أعظم من سد السبيل وقال هللا سبحانه : } وهللا ال حيب 
 ، ومنع الطريق .

 ويشبه أن يكون الفساد املطلق ما يزيف مقصود املفسد ، أو يضره ، أو ما يتعلق بغريه .

 والفساد يف األرض هو اإلذاية للغري .

 ه الواقع وحده الرادع ، حسبما عينه الشرعواإلذاية للغري على قسمني : خاص ، وعام ؛ ولكل نوع منها جزاؤ 
 ، وإن كان على العموم فجزاؤه ما يف اآلية بعد هذه من القتل والصلب .

قوله تعاىل : } فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا { ظاهره خالف مشاهدته ، فإنه 
 َل يقتل إال واحدا ، ولكنه حتمل أوجها من اجملاز .

 منها : أن عليه إُث من قتل مجيع الناس ، وله أجر من أحيا مجيع الناس إذا أصروا على اهللكة .

ومنها : أن من قتل واحدا فهو متعرض ألن يقتل مجيع الناس ، ومن أنقذ واحدا من غرق أو حرق أو عدو 
 فهو معرض ألن يفعل مع مجيع الناس ذلك ؛ فاخلري عادة والشر جلاجة .



حيح " أن رجال قتل تسعة وتسعني ، ُث جاء عاملا فسأله : هل يل من توبة ؟ فقال له : ال ، وروي يف الص
فكمل املائة به ، ُث جاء غريه ، فسأله ، فقال : لك توبة " احلديث "إىل أن قبضه هللا عز وجل على التوبة 

 ( .892والرمحة ")

حيا يقتل يأخذ حبظه من إُث ، وكذلك من أومنها : أن من قتل واحدا فقد سن لغريه أن يقتدي به ، فكل من 
مثله يف األجر ، ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : " ما من نفس تقتل إال كان على ابن آدم األول  

  (892) كفل منها " ؛ ألنه أول من سن القتل .

ذه املفسدة سدة القتل هفوائد جليلة من اآلية قال ما خمتصره: وملا كانت مف -رمحه هللا-وأضاف ابن القيم-
ألرض فكأمنا اقال هللا تعايل }من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد َّف 

قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجعيا{ وقد أشكل فهم هذا على كثري من الناس وقالوا معلوم 
من إُث قاتل نفس واحدة وإمنا أتوا من ظنهم أن التشبيه َّف مقدار اإلُث أن إُث قاتل مائة أعظم إمثا عند هللا 

والعقوبة والقول َل يدل على هذا وال يلزم من تشبيه الشىء بالشىء أخذه جبميع أحكامه وقد قال تعاىل 
 ساعة ال}كأهنم يوم يروهنا َل يلبثوا إال عشية أو ضحاها{ وقال تعاىل ك}اهنم يوم يرون ما يوعدون َل يلبثوا إ

من هنار وذلك ال يوجب أن لبثهم َّف الدنيا إمنا كان هذا املقدار وقد قال النيب "من صلى العشاء َّف مجاعة 
( أى مع العشاء كما جاء َّف 892فكأمنا قام نصف الليل ومن صلى الفجر َّف مجاعة فكأمنا قام الليل كله")

 (.891ال فكأمنا صام الدهر ")لفظ آخر وأصرح من هذا قوله "من صام رمضان وأتبعه ستا من شو 

                                                           
بَاب قَ ُبوِل تَ ْوبَِة اْلَقاتِِل َوِإْن َكثُ َر  -(2998 )برقم/ -رضي هللا عنه –احلديث أخرجه مسلم عن أيب سعيد اخلدري  - 892

ُلُه   ْسَأُل َهْل لَُه ِمْن تَ ْوبَة  فَأََتى رَاِهًبا َلْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُجاًل قَ َتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي نَ ْفًسا َفَجَعَل يَ ومتامه" َعْن النَّيِبِ  َصلَّى اَّللَُّ عَ -قَ ت ْ
َها قَ ْوٌم َصاحِلُوَن فَ َلمَّا َكاَن يف بَ ْعِض يفِ  َفَسأََلُه فَ َقاَل لَْيَسْت َلَك تَ ْوبٌَة فَ َقَتَل الرَّاِهَب ُُثَّ َجَعَل َيْسَأُل ُُثَّ َخرََج ِمْن قَ ْريَة  ِإىَل قَ ْريَة  

َذاِب َفَكاَن ِإىَل اْلَقْريَِة الصَّاحِلَِة أَقْ َرَب الطَّرِيِق أَْدرََكُه اْلَمْوُت فَ َنَأى ِبَصْدرِِه ُُثَّ َماَت فَاْخَتَصَمْت ِفيِه َماَلِئَكُة الرَّمْحَِة َوَماَلِئَكُة اْلعَ 
َها ِبِشرْب  َفُجِعَل مِ   ْن أَْهِلَها "ِمن ْ

 (    2/010)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 892
 ْبُن َأيب َعْمَرَة قَاَل من طريق َعْبُد الرَّمْحَنِ  -بَاب َفْضِل َصاَلِة اْلِعَشاِء َوالصُّْبِح يف مَجَاَعة   -(0129 أخرجه مسلم )برقم/ - 892

ُ فَّاَن اْلَمْسِجَد بَ ْعَد َصاَلِة اْلَمْغِرِب فَ َقَعَد َوْحَدُه فَ َقَعْدُت إِلَْيِه فَ َقاَل يَا اْبَن َأِخي مسَِْعُت رَ َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن عَ  ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 وذكر احلديث-َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ 

 أَيَّام  ِمْن َشوَّال  إِتْ َباًعا لَِرَمَضانَ بَاب اْسِتْحَباِب َصْوِم ِستَِّة  -(0982 أخرجه مسلم )برقم/ - 891



: ومعلوم أن ثواب فاعل هذه األشياء َل يبلغ ثواب املشبه به فيكون قدرها سواء ولو  -رمحه هللا -ُث أضاف
كان قدر الثواب سواء َل يكن ملصلى الفجر والعشاء َّف مجاعة َّف قيام الليل منفعه غري التعب والنصب وما 

 عن هللا وعن رسوله وذلك فضل هللا يوتيه من يشاء فان قيل ففي أيأويت أحد بعد اإلُيان أفضل من الفهم 
 شيء وقع التشبيه بني قاتل نفس واحدة وبني قاتل الناس مجيعا قيل يف وجوه متعددة.

أحدها: كأن كل واحد منهما عاص هلل ورسوله خمالف ألمره متعرض لعقوبته وكل منهما قد باء بغضب من  
د يف نار جهنم وأعدهلم عذابا عظيما وإن تفاوتت درجات العذاب فليس إُث من هللا ولعنته واستحقاق اخللو 

 قتل نبيا أو إماما عادال يأمر الناس بالقسط كمن قتل من ال مزية له من آحاد الناس.

 الثاين: أهنما سواء َّف استحقاق إزهاق النفس. 

ساد َّف سا بغري استحقاق بل جملرد الفالثالث أهنما سواء َّف اجلراءة على سفك الدم احلرام فإن من قتل نف 
 األرض وألخذ ماله فأنه جيرتى على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله فهو معاد للنوع اإلنساين.

 ومنها أنه يسمي قاتال أو فاسقا أو ظاملا أو عاصيا بقتله واحد كما يسمي كذلك بقتله الناس مجيعا. 

ومنها أن هللا سبحانه جعل املؤمنني َّف تواددهم وترامحهم وتعاطفهم وتواصلهم كاجلسد الواحد إذا اشتكى  
منه عضوا تداعي له سائر اجلسد باحلمى والسهر فإذا أتلف القاتل عضوا من ذلك اجلسد فكأمنا أتلف سائر 

يع وَّف أذي مجيع املؤمنني أذى مج اجلسد وآَل مجيع أعضائه فمن آذي مؤمنا واحدا فقد آذى مجيع املؤمنني
الناس كلهم فإن هللا إمنا يدافع عن الناس باملؤمنني الذين بينهم فإيذاء اخلفري إيذاء املخفر وقد قال النيب "ال 

( ألنه أول من سن القتل وَل جيىء 899تقتل النفس ظلما بغري حق أال كان على ابن آدم األول كفل منها")
 أول سارق وال أول شارب مسكر وإن كان أول املشركني قد يكون أوىل بذلك من هذا الوعيد َّف أول زان وال

                                                           
 سبق خترجيه - 899



( يعذب أعظم العذاب َّف النار 890أول قاتل ألنه أول من سن الشرك وهلذا رأي النيب عمرو بن حلى اخلزاعي)
 (898ألنه أول من غري دين إبراهيم عليه السالم.اه  )

َا َجزَاُء الَِّذيَن حيَُ -2 ت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا أَْو تُ َقطََّع ارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن يُ قَ قال تعايل :}ِإمنَّ
نْ َيا َوهَلُْم يف اآْلخِ  َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ  ({22ِظيٌم )ِة َعَذاٌب عَ رَ أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلف  َأْو يُ ن ْ

أن األخطار العظيمة اليت تنشأ عن جرائم االعتداء على حرمات املسلمني وأعراضهم وأمواهلم واخلروج  قلت:   
عن حدود هللا تعايل وشرعه وحماربته يف أي جمتمع من اجملتمعات اإلسالمية يؤدي إيل شر مستطري  ونار حترق 

ا يتحقق رابة وما َحَكَم به صلى هللا عليه وسلم يف احملاربني وهباألخضر واليابس ،وهذه اآلية الكرُية هي آية احل
 األمن العام واخلاص ويستقيم أمر املسلمني دين ودنيا ونبني أحكامها وفوائدها العظيمة كما يلي:

َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا  }قوله تعايل :-  .{ِإمنَّ
ال ؛ فإن هللا حمقال ابن عريب يف بيان أحكامها ما خمتصره: } إمنا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله { ظاهرها -

: أحدمها : ما هو عليه من صفات اجلالل ،  سبحانه ال حيارب وال يغالب وال يشاق وال حياد ؛ لوجهني
 وعموم القدرة واإلرادة على الكمال ، وما وجب له من التنزه عن األضداد واألنداد .

 الثاين : أن ذلك يقتضي أن يكون كل واحد من املتحاربني يف جهة وفريق عن اآلخر .

                                                           
عمرو بن حلىي  بن حارثة بن عمرو ابن عامر األزدي، من قحطان: أول من غري دين إمساعيل ودعا العرب إىل عبادة  - 890

رد به أبو هريرة. ديث انفاألوثان. كنيته أبو مثامة. ويف نسبه خالف شديد. ويف العلماء من جيزم بأنه مضري  من عدنان، حل
وهو جد  " خزاعة " عند كثري من النسابني، ورئيسها عند بعضهم. ومعظمهم يسميه " عمرو بن عامر بن حلي  " ويقولون إنه 

 نسب إىل جده.
حلرام اوفيهم من يسميه " عمرو بن ربيعة " وجيعل حليا لقبا لربيعة. وخالصة ما قيل يف خربه أنه كان قد توىل حجابة " البيت 

" مبكة، وزار بالد الشام ودخل أرض " مآب " كما يسميها العرب، ويسميها األقدمون، " موآب " يف وادي األردن، بالبلقاء، 
فوجد أهلها يعبدون " األصنام " وكانت قد انتشرت يف مكة عادة أو عقيدة بأن أحدهم إذا أراد السفر منها محل معه حجرا 

، وانتقل بعضهم من ذلك إىل تقديس ذلك احلجر، والطواف حوله، ُث كانوا خيتارون أي حجر من حجارة " احلرم " يتيمن به
 يعجبهم من أي مكان، فيطوفون حوله كما يطوفون حول الكعبة.

وأعجب عمرو بأصنام " مآب " فأخذ عددا منها، فنصبها مبكة ودعا الناس إىل تعظيمها واالستشفاء هبا، فكان أول من 
 (1/82األعالم للزركلي )-العرب  .فعل ذلك من 

 بريوت -نشر دار الكتب العلمية  -(012انظر اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف البن القيم )ص/- 898
 



اربون من محل اآلية على اجملاز : معناه حي واجلهة على هللا تعاىل حمال ، وقد قال مجاعة من املفسرين ملا وجب
 أولياء هللا ؛ وعرب بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكبارا إلذايتهم ، كما عرب بنفسه عن الفقراء يف قوله تعاىل

: } من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا { لطفا هبم ورمحة هلم ، وكشفا للغطاء عنه بقوله يف احلديث الصحيح 
مرضت فلم تعدين ، وجعت فلم تطعمين ، وعطشت فلم تسقين ، فيقول : وكيف ذلك وأنت : } عبدي 

 رب العاملني ؟ فيقول : مرض عبدي فالن ، ولو عدته لوجدتين عنده { .

 وذلك كله على الباري سبحانه حمال ، ولكنه كىن بذلك عنه تشريفا له ، كذلك يف مسألتنا مثله .

هي الكفر ، وهي معىن صحيح ؛ ألن الكفر يبعث على احلرب ؛ وهذا مبني  وقد قال املفسرون : إن احلرابة
  (899) يف مسائل اخلالف .اه 

اربون هللا { حييف بيان أحكامها فقال ما خمتصره وبتصرف يسري: قوله تعاىل : }  -رمحه هللا -وزاد اجلصاص-
 حيتمل أن يكونوا مسوا بذلك تشبيها مبظهري اخلالف على غريهم وحماربتهم إياهم من الناس 

وخصت هذه الفرقة هبذه السمة خلروجها ِمتنعة بأنفسها ملخالفة أمر هللا تعاىل وانتهاك احلرمي وإظهار السالح 
ال وقطع االمتناع وإظهار املغالبة يف أخذ األمو  ، وَل يسم بذلك كل عاص هلل تعاىل ؛ إذ ليس هبذه املنزلة يف

 الطريق .

 وحيتمل أن يريد الذين حياربون أولياء هللا ورسوله ، كما قال تعاىل : } إن الذين يؤذون

 هللا { واملعىن : يؤذون أولياء هللا .

 يه وسلم . علويدل على ذلك أهنم لو حاربوا رسول هللا لكانوا مرتدين بإظهار حماربة رسول هللا صلى هللا

 وقد يصح إطالق لفظ احملاربة هلل ولرسوله على من عظمت جريرته باجملاهرة باملعصية وإن كان من أهل امللة 

 :-رمحه هللا -ُث أضاف

وحكي عن بعض املتأخرين ِمن ال يعتد به أن ذلك خمصوص باملرتدين ؛ وهو قول ساقط مردود خمالف لآلية 
 وإمجاع السلف واخللف .

                                                           
 (    012/ 2) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 899



على أن املراد به قطاع الطريق من أهل امللة قوله تعاىل : } إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ويدل 
 فاعلموا أن هللا غفور رحيم { .

ومعلوم أن املرتدين ال خيتلف حكمهم يف زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل القدرة 
 القدرة أو بعدها . ، وقد فرق هللا بني توبتهم قبل

وأيضا فإن اإلسالم ال يسقط احلد عمن وجب عليه ، فعلمنا أن املراد قطاع الطريق من أهل امللة وأن توبتهم 
 من الفعل قبل القدرة عليهم هي املسقطة للحد عنهم .

حملاربة ، فعلمنا اوأيضا فإن املرتد يستحق القتل بنفس الردة دون احملاربة ، واملذكور يف اآلية من استحق القتل ب
 أنه َل يرد املرتد .

 وأيضا ذكر فيه نفي من َل يتب قبل القدرة عليه ، واملرتد ال ينفى ، فعلمنا أن حكم اآلية جار يف أهل امللة .

وأيضا فإنه ال خالف أن أحدا ال يستحق قطع اليد والرجل بالكفر ، وإن األسري من أهل الردة مىت حصل يف 
 سالم فإن أسلم وإال قتل وال تقطع يده وال رجله .أيدينا عرض عليه اإل

وأيضا فإن اآلية أوجبت قطع يد احملارب ورجله وَل توجب معه شيئا آخر ، ومعلوم أن املرتد ال جيوز أن تقطع 
يده ورجله وخيلى سبيله بل يقتل إن َل يسلم ، وهللا تعاىل قد أوجب االقتصار هبم يف حال على قطع اليد 

 ه .والرجل دون غري 

 وأيضا ليس من حكم املرتدين الصلب ، فعلمنا أن اآلية يف غري أهل الردة .

ويدل عليه قوله تعاىل : } قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف { وقال يف احملاربني : } إال الذين 
ني وجود التوبة احملاربتابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم { فشرط يف زوال احلد عن 

 منهم قبل القدرة عليهم ، وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها .

فلما علم أنه َل يرد باحملاربني أهل الردة ، فهذه الوجوه اليت ذكرناها كلها دالة على بطالن قول من ادعى 
  (911) خصوص اآلية يف املرتدين .اه 
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َفْوا ِمَن ا}أَْن يُ َقت َُّلوا قوله تعايل :- أْلَْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلف  أَْو يُ ن ْ
نْ َيا َوهَلُْم يف اآْلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم {  يف الدُّ

التخيري ،  مالك : هي على : واختلف العلماء يف املراد هبذه اآلية الكرُية ، فقال -رمحه ىاهلل-قال النووي-
فيخري اإلمام بني هذه األمور ، إال أن يكون احملارب قد قتل فيتحتم قتله ، وقال أبو حنيفة وأبو مصعب 

( : اإلمام باخليار وإن قتلوا . وقال الشافعي وآخرون : هي على التقسيم ، فإن قتلوا وَل يأخذوا 910املالكي)
ل قتلوا وصلبوا ، فإن أخذوا املال وَل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف املال قتلوا ، وإن قتلوا وأخذوا املا

، فإن أخافوا السبيل وَل يأخذوا شيئا وَل يقتلوا ، طلبوا حىت يعزروا ، وهو املراد بالنفي عندنا ، قال أصحابنا : 
حكام احملاربة يف الصحراء أألن ضرر هذه األفعال خمتلف ، فكانت عقوباهتا خمتلفة ، وَل تكن للتخيري ، وتثبت 

 (912، وهل تثبت يف األمصار ؟ فيه خالف ، قال أبو حنيفة : ال تثبت ، وقال مالك والشافعي : تثبت .اه )

ن عباس وقد روى الشافعي رمحه هللا يف مسنده عن اب يف بيان حكمها فقال: -رمحه هللا -وأضاف ابن تيمية-
لوا ذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا وَل يأخذوا املال قت: " إ -يف قطاع الطريق  -رضي هللا عنهما 

وَل يصلبوا وإذا أخذوا املال وَل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف وإذا أخافوا السبيل وَل يأخذوا ماال 
محه هللا . ر  نفوا من األرض " . وهذا قول كثري من أهل العلم كالشافعي وأمحد وهو قريب من قول أيب حنيفة

ومنهم من قال : لإلمام أن جيتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان َل يقتل : مثل أن يكون رئيسا 
                                                           

 بُو ُمْصَعب  َأمْحَُد بُن الَقاِسِم بِن احلَاِرِث الزُّْهرِيُّ اإلمام، الثقة، شيخ دار اهلجرة، أبو مصعب أمحد بن أيب بكر القاسمأَ  - 910
 بن احلارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف القرشي، الزهري، املدين، الفقيه، قاضي املدينة.

أنس، وتفقه به، ومسع منه )املوطأ( ، وأتقنه عنه وقال أبو زرعة، وأبو حامت: صدوق.  ولد: سنة مخسني ومائة. والزم: مالك بن
 قلت: احتج به أصحاب الصحاح.

قال أبو حممد بن حزم: آخر شيء روي عن مالك من املوطآت: )موطأ أيب مصعب( ، و )موطأ أمحد بن إمساعيل السهمي( 
 ا آخر ما روي عن مالك.، ويف هذين املوطأين حنو من مائة حديث زائدة. ومه

رمحهم هللا  -ويف ذلك دليل على أنه كان يزيد يف )املوطأ( أحاديث كل وقت، كان أغفلها، ُث أثبتها، وهكذا يكون العلماء 
 . قال ابن عبد الرب: مات أبو مصعب سنة إحدى وأربعني ومائتني. كذا قال.-

 عني ومائتني، وهو على القضاء، وله اثنتان وتسعون سنة.وقال الزبري بن بكار: مات يف شهر رمضان، سنة اثنني وأرب
قال أبو احلسن الدارقطين: أبو مصعب: ثقة يف )املوطأ( ، وقدمه على حيىي بن بكري. قال أبو إسحاق يف )طبقاته( : كان أبو 

 (00/229نقاًل عن سري أعالم النبالء للذهيب خمتصراً وبتصرف يسري )-مصعب من أعلم أهل املدينة.
 (9/08انظر املنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج)- 912



مطاعا فيها ويقطع من رأى قطعه مصلحة ؛ وإن كان َل يأخذ املال مثل أن يكون ذا جلد وقوة يف أخذ املال 
عوا وصلبوا . واألول قول األكثر . فمن كان من احملاربني . كما أن منهم من يرى أهنم إذا أخذوا املال قتلوا وقط

قد قتل فإنه يقتله اإلمام حدا ال جيوز العفو عنه حبال بإمجاع العلماء . ذكره ابن املنذر وال يكون أمره إىل ورثة 
ذا ذلك من األسباب اخلاصة ؛ فإن ه املقتول ؛ خبالف ما لو قتل رجل رجال لعداوة بينهما أو خصومة أو حنو

دمه ألولياء املقتول إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية ؛ ألنه قتله لغرض خاص . وأما 
احملاربون فإمنا يقتلون ألخذ أموال الناس فضررهم عام ؛ مبنزلة السراق فإن قتلهم حدا هلل . وهذا متفق عليه بني 

ما أن يكون القاتل حرا واملقتول عبدا أو القاتل مسل الفقهاء حىت لو كان املقتول غري مكافئ للقاتل مثل
واملقتول ذميا أو مستأمنا فقد اختلف الفقهاء هل يقتل يف احملاربة ؟ واألقوى أنه يقتل ؛ ألنه قتل للفساد العام 

 حدا كما يقطع إذا أخذ أمواهلم وكما حيبس حبقوقهم .

إنه  القتل بنفسه والباقون له أعوان ورده له فقد قيل : وإذا كان احملاربون احلرامية مجاعة فالواحد منهم باشر
يقتل املباشر فقط واجلمهور على أن اجلميع يقتلون ولو كانوا مائة وأن الردة واملباشر سواء وهذا هو املأثور عن 

س لاخللفاء الراشدين ؛ فإن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قتل ربيئة احملاربني . والربيئة هو الناظر الذي جي
على مكان عال ينظر منه هلم من جييء . وألن املباشر إمنا متكن من قتله بقوة الردء ومعونته . والطائفة إذا 

 (912) انتصر بعضها ببعض حىت صاروا ِمتنعني فهم مشرتكون يف الثواب والعقاب كاجملاهدين . اه 

وسنة  يف شرعية احلدود: كتاب هللااألصل  قال:-رمحه هللا -ومن فوائد اآلية  وأحكامها ما ذكره الشنقيطي-
النيب صلى هللا عليه وسلم وإمجاع األمة، فإن هللا سبحانه وتعاىل ذكر احلدود يف كتابه، فنص على حد الزنا، 

ُهَما ِمائََة َجْلَدة  { ]النور:  [، ونص على حد القذف:2فقال سبحانه: } الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمن ْ
بَ ُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أَبًَدا } َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُُثَّ َلَْ يَْأتُوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدًة َوال تَ قْ 

ا َجزَاًء مبَا  ْقطَُعوا أَْيِديَ ُهمَ [، ونص على حد السرقة: } َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَا2َوأُْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن { ]النور:
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم { ]املائدة: َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ 28َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ [، ونص على حد احلرابة: } ِإمنَّ

أَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالف  أَْو يُنَفْوا ِمَن وا أَْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم وَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساًدا أَْن يُ َقت َُّلوا أَْو ُيَصلَّبُ 
 [.22اأَلْرِض { ]املائدة:
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كذلك أيضاً يف السنة جاءت األحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جرُية الزنا: ) خذوا عين خذوا 
(، 912رجم ()ب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والعين، قد جعل هللا هلن سبياًل: البكر بالبكر جلد مائة وتغري

وصح عنه عليه الصالة والسالم كما يف حديث بريدة بن احلصيب رضي هللا عنه وأرضاه يف قصة ماعز بن 
مالك األسلمي رضي هللا عنه وأرضاه أنه ملا اعرتف بالزنا أقام عليه النيب صلى هللا عليه وسلم احلد فأمر برمجه، 

و األجري، فقد والعسيف ه -كما يف الصحيح-هللا عنه: فأمر به فرجم، ويف قصة العسيف قال بريدة رضي 
جاء رجل إىل النيب عليه الصالة والسالم وقال: أناشدك هللا أن تقضي بيين وبني هذا الرجل بكتاب هللا، فقال 

بامرأته، إىل أن  هذا فزَناآلخر: وأنا أناشدك أن تقضي بيين وبينه بكتاب هللا، إن ابين هذا كان عسيفًا عند 
(، 911إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها، فاعرتفت فرمجها () -يا أنيس -قال صلى هللا عليه وسلم: ) واغد 

ويف الصحيح عنه عليه الصالة والسالم أنه رجم املرأتني اللتني اعرتفتا بالزنا وأقام عليهما احلد، وهذه كلها سنن 
 صحيحة يف حد الزنا.

السرقة فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقطع يد املخزومية كما يف الصحيح، وهي اليت كانت  وأما حد
تستعري املتاع وِتحده، وقال صلى هللا عليه وسلم: ) وهللا! لو أن فاطمة بنت حممد سرقت؛ لقطعت يدها 

ان ، رق رداء صفو (، وهذا نص يف إثبات حد السرقة، وكذلك أمر عليه الصالة والسالم بقطع يد سا919()
ويف الصحيحني من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه: ) أن أناساً من عكل أو عرينة اجتووا املدينة فأمرهم 
النيب صلى هللا عليه وسلم أن خيرجوا إىل إبل الصدقة، وأن يشربوا من أبواهلا وألباهنا، فلما صحوا قتلوا راعي 

ث النيب صلى هللا واستاقوا اإلبل، فبع -كما يف بعض الروايات-نيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومسلوا عي
عليه وسلم يف إثرهم، فأخذوا، فأمر هبم عليه الصالة والسالم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خالف، ومسرت 

                                                           
 بَاب َحدِ  الز َنَ  -(2099 )برقم/-رضي هللا عنه -أخرجه مسلم من طريق عبادة بن الصامت - 912
ُهَما أخرجه البخاري َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلد  َوَأيب ُهَريْ َرةَ  - 911 ُ َعن ْ  بَاب اْلوََكاَلِة يِف احْلُُدودِ  -(2020 )برقم/-َرِضَي اَّللَّ
بَاب َحِديُث اْلَغاِر، ومسلم  -(2209 البخاري )برقم/–رضي هللا عنها  -أخرجاه يف الصحيحني من حديث عائشة- 919

نه" نَّ قُ رَْيًشا َأمَهَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة ومتام مت -َفاَعِة يِف احلُُْدودِ بَاب َقْطِع السَّارِِق الشَّرِيِف َوَغرْيِِه َوالن َّْهِي َعْن الشَّ  -(2099 )برقم/
ُن َزْيد  ِحبُّ وا َوَمْن جَيْرَتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة بْ اْلَمْخُزوِميَِّة الَّيِت َسَرَقْت فَ َقاُلوا َوَمْن ُيَكلِ ُم ِفيَها َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيِه َوَسلََّم فَ َقالُ 

َم أََتْشَفُع يف َحد   ِمْن ُحُدوِد اَّللَِّ ُُثَّ قَاَم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكلََّمُه ُأَساَمُة فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ 
َا أَْهَلَك الَِّذيَن قَ ب ْ  يِهْم الضَِّعيُف أَقَاُموا َعَلْيِه احلَْدَّ َلُكْم أَن َُّهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهْم الشَّرِيُف تَ رَُكوُه َوِإَذا َسَرَق فِ فَاْخَتَطَب ُُثَّ قَاَل ِإمنَّ

 َوامْيُ اَّللَِّ َلْو َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت حُمَمَّد  َسَرَقْت َلَقطَْعُت يََدَها " واللفظ للبخاري



(، ويف الصحيح من حديث 910أعينهم، ويف لفظ: ومسلت أعينهم، ُث تركوا يف احلرة يستسقون فال يسقون ()
(، فكان من الصحابة الضارب بثوبه، والضارب 918نيب صلى هللا عليه وسلم أمر جبلد شارب اخلمر)أنس أن ال

 (  919اه  )بنعله، وهذا كله يدل على إثبات احلدود ومشروعيتها.

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم {ا}َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اَّللَِّ وَ قوله تعايل :-  َّللَّ

ن السرقة ، ميف بيان أحكامها ما خمتصره وبتصرف يسري : السارق  : فهو فاعل  -رمحه هللا -قال ابن عريب-
وهو كل من أخذ شيئا على طريق االختفاء عن األعني ؛ لكن الشريعة شرطت فيه ستة معان : العقل : ألن 

 من ال يعقل ال خياطب عقال .

 ن من َل يبلغ ال يتوجه إليه اخلطاب شرعا .والبلوغ : أل

وبلوغ الدعوة : ألن من كان حديث عهد باإلسالم وَل يثافن حىت يعرف األحكام ، وادعى اجلهل فيما أتى 
من السرقة والزنا وظهر صدقه َل ِتب عليه عقوبة كاألب يف مال ابنه ، ملا قدمناه من قوله صلى هللا عليه 

 ( . 901أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ")وسلم : " إن من أطيب ما 

ُث قال: متعلق املسروق: فهو كل مال متتد إليه األطماع ، ويصلح عادة وشرعا لالنتفاع به ، فإن منع منه 
 الشرع َل ينفع تعلق الطماعية فيه ، وال يتصور االنتفاع منه ، كاخلمر واخلنزير مثال .

 القليل والكثري ؛ إلطالق االسم عليه وتصور املعىن فيه .وقد كان ظاهر اآلية يقتضي قطع سارق 

 :-رمحه هللا -وأضاف

                                                           
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْعنُيَ اْلُمَحارِِبنَي، ومسلم )9210 اري )برقم/أخرجاه يف الصحيحني  البخ- 910  برقم/( بَاب مَسِْر النَّيِبِ  َصلَّى اَّللَّ

 بَاب ُحْكِم اْلُمَحارِِبنَي َواْلُمْرَتِدينَ  -(2092
ْيِه َوَسلََّم َجَلَد َّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَ وفيه " أَنَّ َنيِبَّ ا -بَاب َحدِ  اخْلَْمرِ  -(2209 يشري املصنف حلديث مسلم وغريه )برقم/ - 918

يِف َواْلُقَرى قَاَل َما تَ َرْوَن يِف َجْلِد اخْلَْمِر يف اخْلَْمِر بِاجْلَرِيِد َوالنِ َعاِل ُُثَّ َجَلَد أَبُو َبْكر  أَْربَِعنَي فَ َلمَّا َكاَن ُعَمُر َوَدنَا النَّاُس ِمْن الر ِ 
 ْبُن َعْوف  أََرى أَْن َِتَْعَلَها َكَأَخفِ  احلُُْدوِد قَاَل َفَجَلَد ُعَمُر مَثَاِننَي " فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَنِ 

درس رقم -املصدر موقع الشبكة اإلسالمية-دروس صوتية مفرغة-انظر شرح زاد املستنقع  حملمد املختار الشنقيطي -- 919
/202 

 يف صحيح اجلامع . 2218انظر حديث رقم :  - 901



 ( .900ويف الصحيح ، عن عائشة : " ما طال علي وال نسيت : القطع يف ربع دينار فصاعدا ")

 وهذا نص .

تقطع ف ُث قال: فإن قيل : قد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : " لعن هللا السارق يسرق احلبل 
( قلنا : هذا خرج خمرج التحذير بالقليل عن الكثري ، كما جاء يف معرض 902يده ويسرق البيضة فتقطع يده ")

( 902الرتغيب بالقليل عن الكثري يف قوله صلى هللا عليه وسلم : " من بىن هلل مسجدا ولو مثل مفحص قطاة)
 ( .902بىن هللا له بيتا يف اجلنة ")

آخر ؛ وذلك أنه إذا ظفر بسرقة القليل سرق الكثري فقطعت يده ؛ فبهذا تنتظم  وقيل : إن هذا جماز من وجه
  (901اه  )األحاديث ، وجيتمع املعىن والنص يف نظام الصواب .

 حكم السرقة من احملارم فقال ما خمتصره:  -رمحه هللا -وذكر اجلصاص-

أحدمها رجال واآلخر امرأة َل جيز له قال أصحابنا : ) ال يقطع من سرق من ذي الرحم ( وهو الذي لو كان 
 أن يتزوجها من أجل الرحم الذي بينهما .

 وال تقطع أيضا عندهم املرأة إذا سرقت من زوجها ، وال الزوج إذا سرق من امرأته .

                                                           
( صحيح موقوف 2920يف صحيح سنن النسائي ) -رمحه هللا–هبذا اللفظ الذي ذكره املصنف قال األلباين احلديث   - 900

اَل بَاب قَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل: } َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما { ولفظه"قَ  -(9290 ، وهو يف صحيح البخاري حنوه )برقم/
 َعَلْيِه َوَسلََّم تُ ْقَطُع اْلَيُد يف رُبُِع ِديَنار  َفَصاِعًدا". النَّيِبُّ َصلَّى اَّللَُّ 

بَاب َلْعِن السَّارِِق ِإَذا ََلْ ُيَسمَّ،  -(9281 البخاري )برقم/-رضي هللا عنه -أخرجاه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة- 902
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَ بَاب َحدِ  السَّرَِقِة َوِنَصاهِبَا وصحة املنت -(2091 ومسلم )برقم/ ُ السَّارَِق َيْسرُِق " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَن اَّللَّ

 اْلبَ ْيَضَة فَ تُ ْقَطُع يَُدُه َوَيْسرُِق احْلَْبَل فَ تُ ْقَطُع يَُدُه "
: )ص/ مفحص قطاة: هو املوضع الذي تفحص الرتاب عنه، أي تكشفه وتنحيه لتبيض فيه، أنظر املصباح املنري - 902

  وهذا مذكور إلفادة املبالغة . وإال فأقل املسجد أن يكون موضعا لصالة واحد .: -رمحه هللا-قال الشيخ األلباين  (،و009
. 

( وقال: رواه البزار واللفظ له والطرباين يف الصغري وابن 299صحح األلباين إسناده يف صحيح الرتهيب والرتغيب )برقم/ - 902
 (9028وانظر صحيح اجلامع)   حبان يف صحيحه،

 (    000/ 2) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 901



 وقال الثوري : ) إذا سرق من ذي رحم منه َل يقطع ( .

ن تسرق من زوجها يف غري املوضع الذي يسكنا وقال مالك : ) يقطع الزوج فيما سرق من امرأته واملرأة فيما
 فيه ، وكذلك يف األقارب ( .

( يف الذي يسرق من أبويه : ) إن كان يدخل عليهم ال يقطع ، وإن كانوا هنوه 909وقال عبيد هللا بن احلسن)
 عن الدخول عليهم فسرق قطع ( .

زوج سرق من امرأته أو امرأة سرقت  وقال الشافعي : ) ال قطع على من سرق من أبويه أو أجداده ، وال على
 من زوجها ( .

والدليل على صحة قول أصحابنا قول هللا عز وجل : } وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت 
مفاحته { فأباح تعاىل األكل من بيوت هؤالء ، وقد اقتضى ذلك إباحة  آبائكم { إىل قوله : } أو ما ملكتم

م ؛ فإذا جاز هلم دخوهلا َل يكن ما فيها حمرزا عنهم ، وال قطع إال فيما سرق من حرز الدخول إليها بغري إذهن
 وأيضا إباحة أكل أمواهلم ُينع وجوب القطع فيها ، ملا هلم فيها من احلق كالشريك وحنوه 

 فإن قيل فقد قال : } أو صديقكم { ويقطع فيه مع ذلك إذا سرق من صديقه .

قطع من الصديق أيضا ، وإمنا خصصناه بداللة االتفاق وداللة اللفظ قائمة فيما قيل له ظاهر اآلية ينفي ال
 عداه ؛ وعلى أنه ال يكون صديقا إذا قصد السرقة .

ودليل آخر ، وهو أنه قد ثبت عندنا وجوب نفقة هؤالء عند احلاجة إليه وجواز أخذها منه بغري بدل ، فأشبه 
 ري بدل يلزمه عند احلاجة إليه .السارق من بيت املال ، لثبوت حقه فيه بغ

 فإن قيل : قد ثبت هذا احلق عند الضرورة يف مال األجنيب وَل ُينع من القطع بالسرقة منه .

                                                           
عبيد هللا بن احلسن بن احلصني العنربي، من متيم: قاض، من الفقهاء العلماء باحلديث من أهل البصرة. قال ابن  - 909

 (2/092انظر األعالم للزركلي )-وتويف فيها 099ه  وعزل سنة  010حبان: من ساداهتا فقها وعلما. ويل قضاءها سنة 



قيل له : يعرتضان من وجهني : أحدمها : أنه يف مال األجنيب يثبت عند الضرورة وخوف التلف ويف مال هؤالء 
مال ن األجنيب يأخذه ببدل وهؤالء يستحقونه بغري بدل كيثبت بالفقر وتعذر الكسب ، والوجه اآلخر : أ

 بيت املال .

وأيضا فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند احلاجة إليه باإلنفاق عليه ، وكان هذا السارق حمتاجا إىل 
نه م هذا املال يف إحياء يده لسقوط القطع ، صار يف هذه احلالة كالفقري الذي يستحق على ذي الرحم احملرم

 اإلنفاق عليه إلحياء نفسه أو بعض أعضائه .

  (900اه  )وأيضا فهو مقيس على األب باملعىن الذي قدمناه ؛ وهللا تعاىل أعلم .

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُ -1 بِاأْلُُذِن َوالسِ نَّ ُذَن قوله تعايل :}وََكَتب ْ
ُ فَأُ  َق بِِه فَ ُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ ( 21لَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن )و بِالسِ نِ  َواجْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَّ

} 

هم وفالحهم ونبني يه صالحهذه اآلية الكرُية تبني أحكام القصاص باملثل وهو حكم هللا تعايل بني عباده وف
 هنا أقوال علمائنا عن أحكامها املختلفة علي الوجه التايل وهللا املستعان.

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس بِالن َّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف وَ قوله تعايل- نِ  اأْلُُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِ نَّ بِالس ِ : }وََكَتب ْ
 َواجْلُُروَح ِقَصاٌص{

 يف أحكامه: فيه إخبار عما كتب هللا على بين إسرائيل يف التوراة ألن القصاص يف -رمحه هللا-قال اجلصاص-
 النفس ويف األعضاء املذكورة .

وقد استدل أبو يوسف بظاهر هذه اآلية على إجياب القصاص بني الرجل واملرأة يف النفس ، لقوله تعاىل : } 
نفس بالنفس { ، وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن شرائع من كان قبلنا حكمها ثابت إىل أن يرد أن ال

 نسخها على لسان النيب صلى هللا عليه وسلم أو بنص القرآن .

                                                           
 (    21/  9)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 900



وقوله تعاىل : } واألذن باألذن { فإنه يقتضي وجوب القصاص فيها إذا استوعبت إلمكان استيفائه ، وإذا 
 أصحابنا قالوا : " فيه القصاص إذا كان يستطاع ويعرف قدره " .قطع بعضها فإن 

وقوله عز وجل : } والسن بالسن { فإن أصحابنا قالوا : ال قصاص يف عظم إال السن ، فإن قلعت أو كسر 
بعضها ففيها القصاص ، إلمكان استيفائه ، إن كان اجلميع فبالقلع كما يقتص من اليد من املفصل ، وإن  

 فإنه يربد مبقداره باملربد ، فيمكن استيفاء القصاص فيه .كان البعض 

وأما سائر العظام فغري ِمكن استيفاء القصاص فيها ألنه ال يوقف على حده ؛ وقد اقتضى ما نص هللا تعاىل 
يف هذه األعضاء أن يؤخذ الكبري من هذه األعضاء بصغريها ، والصغري بالكبري ، بعد أن يكون املأخوذ منه 

  (908) ملا جين عليه ال غريه .اه مقابال 

فس { قوله تبارك وتعاىل : } وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالن يف أحكامه: -رمحه هللا -وأضاف ابن عريب-
وذكر العني واألنف واألذن والسن وترك اليد ، فقيل يف ذلك ثالثة معان : األول : أن ذلك ألن اليد آلة هبا 

 يفعل  كل ذلك .

لك الختالف حال اليدين ، خبالف العينني واألذنني ، فإن اليسرى ال تساوي اليمىن ؛ فرتك الثاين : أن ذ
 القول فيها لتدخل حتت قوله تعاىل : } واجلروح قصاص { .

 ُث يقع النظر فيها بدليل آخر .

إىل نظر ،  رالثالث : أن اليد باليد ال تفتقر إىل نظر ؛ والعني بالعني ، واألنف باألنف ، والسن بالسن يفتق
  وفيه إشكال يأيت بيانه إن شاء هللا .

يف مقطع أخر من أحكامه ما خمتصره: قال أصحاب الشافعي وأيب حنيفة : إذا جرح أو قطع  -وقال ابن عريب
اليد أو األذن ُث قتل فعل به كذلك ؛ ألن هللا تعاىل قال : } وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني 

 ؛ فيؤخذ منه ما أخذ ، ويفعل به كما فعل . بالعني { اآلية

و على أن هوقوله تعاىل : } والعني بالعني { معناه عند أصحابنا يف العني إذا ضربت فذهب ضوءها ، وليس 
تقلع عينه ؛ هذا عندهم ال قصاص فيه لتعذر استيفاء القصاص يف مثله ، أال ترى أنا ال نقف على احلد الذي 

                                                           
 (    92/ 9) -أحكام القرآن للجصاص  انظر- 908



من قطع قطعة حلم من فخذ رجل أو ذراعه أو قطع بعض فخذه ، فال جيب فيه جيب قلعه منها ؟ فهو ك
القصاص ؛ وإمنا القصاص عندهم فيما قد ذهب ضوءها وهي قائمة أن تشد عينه األخرى وحتمى له مرآة 

 فتقدم إىل العني اليت فيها القصاص حىت يذهب ضوءها .

ملقصود كان ذلك يف أثناء مضاربته َل ُيثل به ؛ ألن ا  وقال علماؤنا : إن قصد بذلك املثلة فعل به مثله ، وإن
 بالقصاص إما أن يكون التشفي ، وإما إبطال العضو .

 وأي ذلك كان فالقتل يأيت عليه .

وهذا ليس بقصاص وال انتصاف  ؛ ألن املقتول تأَل بقطع األعضاء كلها  وبالقتل ، فال بد يف حتقيق القصاص 
  (909اه  ) أقول .من أن يأَل كما آَل ، وبه 

مع أن اجلارح  }واجلروح قصاص{ بيانًا ملفهوم القصاص وحكمه فقال ما خمتصره: -رمحه هللا -وزاد ابن القيم-
قد يشتد عذابه إذا فعل به كما فعل حىت يستويف منه وقد ثبت عن النيب أنه رضخ رأس اليهودي كما رضخ 

 هد أو للحرابة لكان بالسيف وال يرضخ الرأس .رأس اجلارية وهذا القتل قصاص ألنه لو كان لنقض الع

وهلذا كان أصح األقوال أنه يفعل باجلاين مثل ما فعل باجملين عليه ما َل يكن حمرما حلق هللا كالقتل باللواطة 
 وِتريع اخلمر وحنوه فيحرق كما حرق ويلقى من شاهق كما فعل وخينق كما خنق ألن هذا أقرب إىل العدل 

اص وإدراك الثأر والتشفي والزجر املطلوب من القصاص وهذا مذهب مالك والشافعي وحصول مسمى القص 
 (921وإحدى الروايات عن أمحد .اه )

ُ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّ قوله تعايل :- َق بِِه فَ ُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن َلَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ  اِلُموَن {} َفَمْن َتَصدَّ

ن عمر ب: قوله تعاىل : } فمن تصدق به فهو كفارة له { روي عن عبد هللا -رمحه هللا -قال اجلصاص-
 واحلسن وقتادة وإبراهيم رواية والشعيب رواية : " أهنا كفارة لويل القتيل وللمجروح إذا عفوا " .
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ملستويف حلقه هنم جعلوه مبنزلة اوقال ابن عباس وجماهد وإبراهيم رواية والشعيب رواية : " هو كفارة للجاين " كأ
 ، ويكون اجلاين كأنه َل جين .

وهذا حممول على أن اجلاين تاب من جنايته ألنه لو كان مصرا عليه فعقوبته عند هللا فيما ارتكب من هنيه 
 قائمة .

رة اوالقول األول هو الصحيح ؛ ألن قوله تعاىل راجع إىل املذكور ، وهو قوله : } فمن تصدق به { فالكف
 واقعة ملن تصدق ، ومعناه كفارة لذنوبه .

ليل على د: وقوله يف نسق اآلية : } ومن َل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الظاملون { -رمحه هللا-وأضاف
ثبوت هذا احلكم يف وقت نزول هذه اآلية من وجهني : أحدمها : أنه قد ثبت أن ذلك ِما أنزل هللا وَل يفرق 

 ، فهو ثابت يف كل األزمان إىل أن يرد نسخه . بني شيء من األزمان

والثاين : معلوم أهنم استحقوا مسة الظلم والفسق يف وقت نزول اآلية لرتكهم احلكم مبا أنزل هللا تعاىل من ذلك 
وقت نزول اآلية ، إما جحودا له أو تركا لفعل ما أوجب هللا من ذلك ، وهذا يقتضي وجوب القصاص يف 

  (920) تقم داللة نسخه أو ختصيصه . اه  سائر النفوس ما َل

 ما جاء يف أحكام اهلدي و الصيد

يف سورة املائدة ذكر هللا تعايل آيات بينات تبني أحكام اهلدي والصيد ينبغي علي كل مسلم أن حييط بأحكامها 
 وفوائدها فقهاً وعلماً ونبينها علي النحو التايل:

َلى َعَليْ }يَاأَي َُّها الَِّذيَن  قال تعايل:-0 َر حمُِلِ ي الصَّْيِد آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمةُ األَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ ُكْم َغي ْ
  { (0َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اَّللََّ حَيُْكُم َما يُرِيُد )

وِد {، وأيضاً بيان أحكام آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعقُ قلت: سبق سلفاً بيان أحكام العقود يف قوله تعايل } يَاأَي َُّها الَِّذيَن 
ِم{وهنا نبني } ُأِحلَّْت َلُكْم هبَِيَمُة األَنْ َعا -عز وجل-من هبيمة األنعام يف قوله-تعايل–ما أباحه وحرمه هللا 

َر حمُِلِ ي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اَّللََّ حَيُْكُم َما يُرِ    املستعان:يُد { وهللاأحكام قوله تعايل } َغي ْ

                                                           
 (    02/ 9) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 920



َر حمُِلِ ي الصَّْيِد{ ، ال خيلو إما أن يكون مستثىن ِما يلي-رمحه هللا:-قال الكيا اهلراسي- ه من فقال وقوله }َغي ْ
االستثناء، فيصري مبنزلة قوله تعاىل: }ِإالَّ ما يُ ْتلى َعَلْيُكْم{ إال حملي الصيد وأنتم حرم، فلو كان كذلك لوجب 

اإلحرام، ألنه مستثىن من احملظور، إن كان قوله تعاىل }ِإالَّ ما يُ ْتلى َعَلْيُكْم{ مستثىن من  إباحة الصيد يف
 اإلباحة، فهذا أيضا وجه ساقط، فإن معناه:

أحلت لكم هبيمة األنعام غري حملي الصيد وأنتم حرم، و}ِإالَّ ما يُ ْتلى َعَلْيُكْم{ سوى الصيد ِما قدمناه، ويستثىن 
ين، وأن يكون معناه: أوفوا غري حملي الصيد، وأحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم.اه  حترُيه يف الثا

(922)  

َقاَلِئَد َواَل آمِ نَي اْلبَ ْيَت قوله تعايل }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل حتُِلُّوا َشَعائَِر اَّللَِّ َواَل الشَّْهَر احلَْرَاَم َواَل اهْلَْدَي َواَل الْ -2
 َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد م  احلَْرَاَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمْن َرهبِ ِْم َورِْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ وْ 

ْدَواِن َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب ُثِْ َواْلعُ احلَْرَاِم أَْن تَ ْعَتُدوا َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِ  َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ 
(2}) 

 هذه اآلية الكرُية تبني أحكام جليلة يف اهلدي والصيد نلخصها فيما يلي:

 أواًل ما جاء يف اهلدي:-

 آمِ نَي اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل َي َواَل اْلَقاَلئَِد َواَل } اَل حتُِلُّوا َشَعائَِر اَّللَِّ َواَل الشَّْهَر احلَْرَاَم َواَل اهْلَدْ قوله تعايل 
 ِمْن َرهبِ ِْم َورِْضَوانًا {

اس ، اإلحس: واألصل يف الشعائر أهنا مأخوذة من اإلشعار وهي اإلعالم من جهة -رمحه هللا-قال اجلصاص-
 ومنه مشاعر البدن وهي احلواس .

اليت قد أشعرت بالعالمات ؛ وتقول : قد شعرت به ، أي علمته ؛ وقال تعاىل :  واملشاعر أيضا هي املواضع
 } ال يشعرون { يعين : ال يعلمون .

 ومنه الشاعر ألنه يشعر بفطنته ملا ال يشعر به غريه .
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وإذا كان األصل على ما وصفنا فالشعائر العالمات واحدها شعرية ، وهي العالمة اليت يشعر هبا الشيء ويعلم 
فقوله تعاىل : } ال حتلوا شعائر هللا { قد انتظم مجيع معاَل دين هللا ، وهو ما أعلمناه هللا تعاىل وحده من  ؛

فرائض دينه وعالماهتا بأن ال يتجاوزوا حدوده وال يقصروا دوهنا وال يضيعوها ، فينتظم ذلك مجيع املعاين اليت 
،  رم إال حمرما ، وحظر استحالله بالقتال فيهرويت عن السلف من تأويلها ؛ فاقتضى ذلك حظر دخول احل

وحظر قتل من جلأ إليه ، ويدل أيضا على وجوب السعي بني الصفا واملروة ؛ ألهنما من شعائر هللا على ما 
 روي عن جماهد ؛ ألن الطواف هبما

شعائر هللا .  نكان من شريعة إبراهيم عليه السالم وقد طاف النيب صلى هللا عليه وسلم هبما ، فثبت أهنما م
وقوله عز وجل : } وال الشهر احلرام { ، روي عن ابن عباس وقتادة أن إحالله هو القتال فيه ، قال هللا تعاىل 
يف سورة البقرة : } يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري { وقد بينا أنه منسوخ ، وذكرنا قول 

 قتلوا املشركني { نسخه .من روي عنه ذلك وأن قوله تعاىل : } فا

 وقال عطاء : " حكمه ثابت ، والقتال يف الشهر احلرام حمظور " .

 وقد اختلف يف املراد بقوله : } وال الشهر احلرام { فقال قتادة : " معناه األشهر احلرم " .

 وقال عكرمة : " هو ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ورجب " .

وال الشهر احلرام { هذه األشهر كلها ، وجائز أن يكون الذي يقتضيه اللفظ وجائز أن يكون املراد بقوله : } 
 واحدا منها .

وبقية الشهور معلوم حكمها من جهة داللة اللفظ إذ كان مجيعها يف حكم واحد منها ، فإذا بني حكما 
ع على  فإنه يق واحدا منها فقد دل على حكم اجلميع . قوله تعاىل : } وال اهلدي وال القالئد { أما اهلدي

كل ما يتقرب به من الذبائح والصدقات قال النيب صلى هللا عليه وسلم : "املبكر إىل اجلمعة كاملهدي بدنة ، 
ُث الذي يليه كاملهدي بقرة ، ُث الذي يليه كاملهدي شاة ، ُث الذي يليه كاملهدي دجاجة ، ُث الذي يليه  

 ، وأراد به الصدقة . ( ، فسمى الدجاجة والبيضة هديا922كاملهدي بيضة ")
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 وكذلك قال أصحابنا فيمن قال : " ثويب هذا هدي " أن عليه أن يتصدق به .

إال أن اإلطالق إمنا يتناول أحد هذه األصناف الثالثة من اإلبل والبقر والغنم إىل احلرم وذحبه فيه ، قال هللا 
ه شاة واخللف من أهل العلم أن أدناتعاىل : } فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي { وال خالف بني السلف 

؛ وقال تعاىل : } من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة { ، وقال : } فمن متتع بالعمرة إىل 
احلج فما استيسر من اهلدي { وأقله شاة عند مجيع الفقهاء ؛ فاسم اهلدي إذا أطلق يتناول ذبح أحد هذه 

  (922) األصناف الثالثة يف احلرم .اه 

يف بيان أحكامها فقال: فقوله تعاىل: }وال اهلدي{ أراد به النهي عن إحالل  -رمحه هللا-وزاد الكيا هراسي-
 اهلدي الذي قد جعل للذبح يف احلرم، وإحالله: استباحته لغري ما سيق له من الفدية.

اهلدي نذرا كان  األكل من وفيه داللة على املنع من االنتفاع باهلدي بصرفه إىل جهة أخرى، ويدل على حترمي
أو واجبا، من إحصار أو جزاء صيد، وُينع األكل من هدي املتعة والقران، على ما هو مذهب الشافعي، 

 وخالفه فيه أبو حنيفة.

 وفيه تنبيه على أصل آخر، وهو أن الشافعي يقول:

رع وتقييده و لعرف الشإذا كان مطلق اهلدي يتناول األصناف الثالثة على خالف ما يقتضيه حق الوضع، فه
املطلق من اهلدي باألصناف، فإذا كان كذلك فلم جند يف عرف الشرع، إال أن لفظ اهلدي تكرر يف الكتاب 
يف مواضع، فاقتضى ذلك كون اهلدي صرحيا يف التقييد باألصناف الثالثة، وإن تناول من حيث اللغة ما سواه،  

تاب والسنة، صارا صرحيني يف معىن الطالق، وإن كان كذلك لفظ الفراق والسراح من حيث تكررا يف الك
 اللفظني حمتملني ملا سواه، وهذا بني ظاهر.

قوله تعاىل: }وال الشهر احلرام{، عىن به األشهر احلرم ثالثة متوالية وواحدة مفرد، املفرد رجب، واملتوالية ذو 
 القعدة وذو احلجة واحملرم.
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 ت كان. وقوله: }وال القالئد{، هنى عن استباحة اهلدي وصرفه إىلوذلك منسوخ جبواز قتل الكفار يف أي وق
جهة أخرى، وهنى عن التعرض للقالئد: وهي أن احملرمني كانوا يقلدون أنفسهم والبهائم من حلا شجر احلرم، 

 وكان قد حرم إذ ذاك ما هذا وصفه، فنسخ ذلك يف اآلدمي، وقرر يف البهائم على ما كان.

جيوز استباحته، وجيوز التصدق به، ولكن إذا فعل ذلك، فمجرد فعله ال نقول إنه حرم، وإذا كان كذلك، فال 
  (921) ولكن ال بد من النية، وليس يف اآلية تعرض هلا.اه 

من  } وال آمني البيت احلرام { يعين قاصدين له ، :-رمحه هللا -وأضاف ابن عريب يف بيان أحكامها فقال-
وهذا عام يف كل من قصده باسم العبادة ، وإن َل يكن من أهلها ، كالكافر  قوهلم : أِمت كذا ، أي قصدته ،

 ، وهذا قد نسخ بقوله تعاىل : } فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم { يف قول املفسرين 

  (929اه  ): فإنه إن كان أمر بقتل الكفار قد بقيت احلرمة للمؤمنني .-رمحه هللا -ُث قال

 ثانياً ما جاء يف الصيد :-

 } َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا {قوله تعايل 

يف أحكامه: قوله تعاىل } وإذا حللتم فاصطادوا { قد تضمن إحراما متقدما ؛  -رمحه هللا-قال اجلصاص -
ألن اإلحالل ال يكون إال بعد اإلحرام ، وهذا يدل على أن قوله : } وال اهلدي وال القالئد وال آمني البيت 

 ضى كون من فعل ذلك حمرما ، فيدل على أن سوق اهلدي وتقليده يوجب اإلحرام .احلرام { قد اقت

ويدل قوله : } وال آمني البيت احلرام { على أنه غري جائز ألحد دخول مكة إال باإلحرام ، ؛ إذ كان قوله : 
ه االصطياد ل وحيل} وإذا حللتم فاصطادوا { قد تضمن أن يكون من أم البيت احلرام فعليه إحرام حيل ، منه 

 بعده .
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وقوله : } وإذا حللتم فاصطادوا { قد أراد به اإلحالل من اإلحرام واخلروج من احلرم أيضا ؛ ألن النيب صلى 
( وال خالف بني السلف واخللف 920هللا عليه وسلم قد حظر االصطياد يف احلرم بقوله : "وال ينفر صيدها  ")

 رم واإلحرام مجيعا .فيه ، فعلمنا أنه قد أراد به اخلروج من احل

وهو يدل على جواز االصطياد ملن حل من إحرامه باحللق ، وأن بقاء طواف الزيارة عليه ال ُينع االصطياد ، 
  (928لقوله تعاىل : } وإذا حللتم فاصطادوا { وهذا قد حل ؛ إذ كان هذا احللق واقعا لإلحالل .اه  )

 اآلية وأحكامها ما خمتصره:مبيناً فوائد  -رمحه هللا-وزاد ابن العثيمني-

أن اإلنسان إذا حل من اإلحرام فإنه حيل له الصيد، لقوله: }َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا{ أي: من اإلحرام، وهذا  
َر حمُِلِ ي الصَّْيِد{ وهل املراد احلل كله أو بعضه، بينت السنة أن املراد احلل بعضه؛ ألنه  كاملستثىن من قوله: }َغي ْ

التحلل األول جاز له الصيد وجاز له مجيع حمظورات اإلحرام إال النساء، وعلى هذا فقوله: }َوِإَذا إذا حل 
 .َحَلْلُتْم{ يكون فيه نوع من اإلمجال، بينته السنة. 

أن من فوائد اآلية ما خمتصره : حل الصيد، وقد بينت السنة أن حلل الصيد شروطاً معروفة  -رمحه هللا -وذكر
علم، فإن قال قائل: ذكرمت أن االصطياد بعد احلل مباح مع أنه أمر كيف يكون ذلك؟ ... يف كتب أهل ال

نقول: ألنه إذا ورد األمر بعد النهي فإنه لإلباحة، وهذا الذي عليه أكثر األصوليني. ... وقيل: إن األمر بعد 
ًا فقط، وإذا الذي أمر به مباح النهي رفع للنهي، والفرق بني القولني، أننا إذا قلنا إنه لإلباحة؛ صار الشيء

قلنا: إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به إىل ما كان عليه قبل النهي، ولكل من القولني وجه. ... 
أما الذين قالوا: إن األمر بعد النهي لإلباحة فقالوا: إنه ملا ورد النهي على اإلباحة نسخها هنائياً، حىت ولو كان 

فإنه ينسخه هنائياً، ُث يرد األمر بعد النهي فيكون معناه اإلباحة. وأما الذين قالوا: النهي عن شيء مستحب 
إن األمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا: إنه ملا ورد النهي عن الشيء صار منهياً عنه، فإذا رفع النهي وجب أن 

ذ آلة إحرامه أن يأخ يبقى املنهي عنه على ما كان عليه من قبل، لكن هل نقول: يسن لكل إنسان حل من
                                                           

ومتام  -باب اإلذخر واحلشيش يف القرب -(0292 )برقم/ -رضي هللا عنهما-أخرجه البخاري من حديث ابن عباس- 920
 م حتل ألحد قبلي وال ألحد بعدي أحلت يل ساعة من هنار المتنه " عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال حرم هللا مكة فل

خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال تلتقط لقطتها إال ملعرف فقال العباس رضي هللا عنه إال اإلذخر لصاغتنا 
 وقبورنا فقال إال اإلذخر "

 (    219/ 1) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 928



الصيد من أجل أن يصيد الصيد؟ ... اجلواب: ال، ال أحد يقول بذلك، لكن يباح له ذلك، أما قوله تعاىل 
{ ]اجلم [ فهذا 01ة: عيف اجلمعة: }فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالَُة فَانْ َتِشُروا يف اأَلْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َواذُْكُروا اَّللََّ

ر يكون لالستحباب؛ ألن طلب الرزق أمر مستحب، وعلى القول الثاين وهو أن األمر بعد النهي لإلباحة األم
 (921اه  )( وهو أنه لرفع النهي.929نظم القواعد )يكون مباحاً. ... واألقرب ما ذكرناه يف 

ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم ِقَياًما لِلنَّاِس -2 ْدَي َواْلَقاَلِئَد َذِلَك لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َوالشَّْهَر احلَْرَاَم َواهلَْ قال تعايل :}َجَعَل اَّللَّ
 ({90يَ ْعَلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوَأنَّ اَّللََّ ِبُكلِ  َشْيء  َعِليٌم )

رام واهلدي والشهر احل يف هذه اآلية الكرُية بيان  جلملة من ألحكام تدور حول فضل البيت احلرام وزيارته
 والقالئد نبينها بأقوال علمائنا الثقات كما يلي وهللا املستعان.

يف أحكامه ما خمتصره: قوله تعاىل : } جعل هللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس  -رمحه هللا-قال اجلصاص-
 { اآلية

يل كعبة بيعها ( ، وقال أهل اللغة : إمنا قوالكعبة اسم للبيت احلرام قال جماهد وعكرمة : ) إمنا مسيت كعبة لرت 
 البيت فأضيفت ألن كعبته تربع أعاله .

وأصل ذلك من الكعوبة وهو النتو ، فقيل للرتبيع كعبة لنتو زوايا املربع ، ومنه كعب ثدي اجلارية إذا نتأ ، ومنه  
 كعب اإلنسان لنتوه .

 . الوضوء مها الناتئان عن جنيب أصل الساقوهذا يدل على أن الكعبني اللذين ينتهي إليهما الغسل يف 

يه ، وهو مثل قوله قتل من جلأ إل ومسى هللا تعاىل البيت حراما ألنه أراد احلرم كله لتحرمي صيده وخاله وحترمي
 تعاىل : } هديا بالغ الكعبة { واملراد احلرم .

واحد األشهر احلرم ( فأخرجه خمرج الوأما قوله تعاىل } والشهر احلرام { فإنه روي عن احلسن أنه قال : ) هو 
؛ ألنه أراد اجلنس ، وهو أربعة أشهر : ثالثة سرد وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ، وواحد فرد وهو رجب 

                                                           
املصدر موقع ابن العثيمني  –انظر شرح منظومة القواعد واألصول البن عثيمني - 929
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؛ فأخرب تعاىل أنه جعل الشهر احلرام قياما للناس ألهنم كانوا يأمنون فيها ويتصرفون فيها يف معايشهم ، فكان 
  (920) فيه قوامهم .اه 

 فائدة فقال ما خمتصره:  -رمحه هللا-وأضاف الشنقيطي-

ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم ِقَياًما لِلنَّاِس { ]املائدة:  [.90قال تعاىل: } َجَعَل اَّللَّ

ُ َلُكْم ِقَياًما {]النساء: بط بني اآليتني، من أجل [ ار 1ويقول تعاىل: } َوال تُ ْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَّيِت َجَعَل اَّللَّ
ُ اْلَكْعَبةَ اْلبَ ْيَت احلَْرَامَ ِقَياًما لِلنَّاِس { ]امل [؛ 90ئدة:ااملال تقوم به الدنيا وال تقعد، وهللا عز وجل يقول: } َجَعلَ اَّللَّ

 جرد.وباإلخالص وبالتألن فيها قيام الدين والدنيا يف هذه العبادة اجلليلة؛ ألهنا تذكر بالتوحيد 

ن يأيت إىل هذا املكان وإىل هذا البيت، الذي هو بيت ملك امللوك وجبار السماوات واألرض، ولذلك اإلنسا
قل أن يأيت مكروب بكربه إال فُرج كربه عنه، أو مأل هللا قلبه من اإلُيان واليقني ما جيعل كربه أُنسًا عليه إىل 

ا  جل جالله، لعظمها اإلنسان؛ ألن تعظيمهأن ينتهي، نعم! إهنا املنازل اليت لو علم الناس مقامها عند هللا
 (  922)من تقوى القلوب هلل جل جالله.اه 

ًدا فَ -2 زَاءٌ ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن جَ قال تعايل :}يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِ 
ًما لَِيُذوَق َوبَاَل ِه َذَوا َعْدل  ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكنَي أَْو َعْدُل َذِلَك ِصَياالن ََّعِم حَيُْكُم بِ 

ُ َعزِيٌز ُذو انِْتَقام  ) ُ ِمْنُه َواَّللَّ ُ َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد فَ يَ ْنَتِقُم اَّللَّ  ( {91أَْمرِِه َعَفا اَّللَّ

 اآلية تبني أحكام الصيد حني األحرام وكفارة ذلك ونبينها كما يلي: هذه

 } يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم {قوله تعايل -

: ملا قال هللا تعاىل : } ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم { جرى عمومه على كل صيد -رمحه هللا -قال ابن عريب-
وحبري ، حىت جاء قوله تعاىل : } وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما { فأباح صيد البحر إباحة مطلقة بري 

 ، وحرم صيد الرب على احملرمني ؛ فصار هذا التقسيم والتنويع دليال على خروج صيد البحر من النهي .
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كان ، ويف التحرمي ، ويف التحرمي بامل : قوله تعاىل : } وأنتم حرم { عام يف التحرمي بالزمان-رمحه هللا-ُث أضاف
إلحرام على احبالة اإلحرام ، إال أن حترمي الزمان خرج باإلمجاع عن أن يكون معتربا ، وبقي حترمي املكان وحالة 

  (922أصل التكليف .اه  )

فما هو الصيد قة، لبيان احلقي« أل»يف بيان أحكامها فقال:  قوله: }الصَّْيَد{،  -رمحه هللا -وزاد ابن العثمني-
احملرم؟ ... العلماء والسيما أهل الفقه رمحهم هللا، بينوا ضابطاً هلذا، فقالوا: إنه احليوان الربي املأكول املتوحش 

املتوحش »ضده احلرام، و « املأكول»ضده البحري، و « الربي»هذا جنس، و « احليوان»طبعاً. ... فقولنا: 
 ، الذي يألف الناس يف بيوهتم، هذا هو الصيد.ضده املتأهل وهو احليوان اإلنسي« طبعاً 

وعلى هذا: فحيوان البحر ال يدخل يف النهي؛ ألنه ليس مراداً هبذه اآلية، وإن كان صيداً لكنه حبري، وقد قال 
ُكْم َصْيُد اْلبَ رِ  َما ُدْمُتْم ُحُرًما{ يْ هللا تبارك وتعاىل: }أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة َوُحر َِم َعلَ 

، فلو أن احملرم ذبح 99]املائدة:  يه إُث؛ ألن دجاجة فإنه ليس عل[، وهذه اآلية صرحية فصَّل هللا فيها وبني 
الدجاج من اإلنسي ليس من املتوحش، ولو ذبح خروفاً فال بأس، مع أنه بري مأكول، لكنه ليس متوحشاً، 

أكواًل، فالعربة بالطبع وباألصل، وال عربة بالوصف الطارئ، فلو توحش إنسٌي أو استأنس وإن كان بريًا وم
واب: ال، مع أنه اجل ...وحشي، فالعربة باألصل، وهلذا لو أن إنساناً رىب أرنباً فهل جيوز إذا أحرم أن يذحبها؟ 

وحشت ن الدجاجة فرت وترباها ألن العربة بأصلها فهي متوحشة يف األصل، والتأهل طارئ عليها، ولو أ
حالل؟ حالل للمحرم ألن األصل أهنا متأهلة والعربة وصارت تطري مع الطيور، هل هي حالل للمحرم أم غري 

 (922باألصل. اه  )

ًدا َفَجزَاءٌ ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم حَيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدل  مِ وقوله تعايل- ُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة نْ } َوَمْن قَ تَ َلهُ ِمْنُكْم ُمتَ َعمِ 
 أَْو َكفَّارٌَة َطَعاُم َمَساِكنَي أَْو َعْدُل َذِلَك ِصَياًما لَِيُذوَق َوبَاَل أَْمرِِه {

اىل : قوله تعاىل : } ومن قتله منكم متعمدا { فذكر هللا سبحانه وتع-رمحه هللا -قال ابن عريب يف أحكامه-
لقاصد ااملتعمد يف وجوب اجلزاء خاصة ، ويف ذلك ثالثة أقسام ، متعمد ، وخمطئ ، وناس ؛ فاملتعمد هو 

 .للصيد مع العلم باإلحرام ، واملخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا 
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 والناسي هو الذي يتعمد الصيد وال يذكر إحرامه .

واختلف الناس يف ذلك على ثالثة أقوال : األول : أنه حيكم عليه يف العمد واخلطأ والنسيان ؛ قاله ابن عباس 
 ( .921، ويروى عن عمر وعطاء واحلسن وإبراهيم النخعي والزهري)

أما إذا كان ذاكرا إلحرامه فقد حل وال حج له ، ومن أخطأ الثاين : إذا قتله متعمدا لقتله ، ناسيا إلحرامه ؛ ف
 فذلك الذي جيزي .

  (929)الثالث : ال شيء على املخطئ والناسي ، وبه قال الطربي وأمحد بن حنبل يف إحدى روايتيه .اه 

 ينما تنظرعصفوراً، فالعصفور ح -مثالً -: إن َل يكن للصيد مثل، كأن يكون -رمحه هللا -وقال الشنقيطي-
َفَجزَاٌء ِمْثُل َما  }إليه ال يعادل شاة وال بقرة وال بعرياً، فهذا ِما ال مثل له من هبيمة األنعام، وهللا تعاىل يقول: 

ِصَياًما {  ْدُل َذِلكَ عَ  قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم حَيُْكُم بِِه َذَوا َعْدل  ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة َطَعاُم َمَساِكنَي أَوْ 

                                                           
الزهري حممد بن مسلم بن عبيد هللا ابن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب  - 921

 بن لؤي بن غالب، اإلمام، العلم، حافظ زمانه، أبو بكر القرشي، الزهري، املدين، نزيل الشام.
ولده مسع منهما، وأن يكون رأى أبا هريرة وغريه، فإن م روى عن: ابن عمر، وجابر بن عبد هللا شيئا قليال، وحيتمل أن يكون

 فيما قاله دحيم وأمحد بن صاحل: يف سنة مخسني، وفيما قاله خليفة بن خياط: سنة إحدى ومخسني.
قال علي بن املديين: له حنو من ألفي حديث. أبو صاحل: عن الليث بن سعد، قال: ما رأيت عاملا قط أمجع من ابن شهاب، 

لرتغيب، فتقول: ال حيسن إال هذا، وإن حدث عن العرب واألنساب، قلت: ال حيسن إال هذا، وإن حدث عن حيدث يف ا
 القرآن والسنة، كان حديثه.

 قال حممد بن سهل بن عسكر: مسعت أمحد بن حنبل يقول: الزهري أحسن الناس حديثا، وأجود الناس إسنادا.
 وقال أبو حامت: أثبت أصحاب أنس: الزهري.

حيىي القطان: تويف الزهري سنة أربع، أو ثالث وعشرين ومائة. تابعه: أبو عبيد، وحيىي بن معني. وقال عدة: مات سنة قال 
أربع. قال معن بن عيسى: حدثنا ابن أخي الزهري، أن عمه مات سنة أربع. وكذا قال: إبراهيم بن سعد، وابن عيينة. زاد 

 الواقدي: وهو ابن اثنتني وسبعني سنة.
يب خمتصرا سري أعالم النبالء للذه-ابن سعد، وخليفة، والزبري: مات لسبع عشرة خلت من رمضان، سنة أربع وعشرين.وقال 

 (1/229وبتصرف)
 (    219/ 2) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- 929



وحينئذ   -موهو هبيمة األنعا-[ فإذا كان ال مثل له من هبيمة األنعام فيقولون: ينقطع اخليار األول 91]املائدة:
 إذا كان قد قتل عصفوراً فنقول للحكمني: قدرا قيمة العصفور.

تشرتي هبا، فلو و  فيقدران أن قيمة العصفور عشرة رياالت، فنقول له: أنت باخليارين، إما أن تطعم بالعشرة
فرضنا أن العشرة تعادل صاعاً، فنقول له حينئذ : خذ الصاع وأطعم املساكني إما ربعًا أو نصفاً، وإن قلنا: 
النصف؛ فحينئذ  كم مسكينًا يكون عليه أن يطعم؟ إذا كان الصاع الواحد بعشرة رياالت، فيكون عليه أن 

ف العشرة الرياالت قيمة للصاع الواحد، فإن كان عليه نصيطعم مسكيناً؛ ألن قيمة العصفور عشرة رياالت، و 
صاع لكل مسكني فمعناه أنه يطعم مسكينني، وإن قلنا: ربع صاع، فيطعم حينئذ  أربعة مساكني؛ ألن لكل 
مسكني ربع صاع، فعلى هذا يقال له: إما أن تصوم يومني على أن الواجب النصف، أو تصوم أربعة أيام على 

 أن الواجب الربع.

هذا بالنسبة إذا َل يوجد للمقتول من صيد الرب مثٌل من هبيمة األنعام، وعليه قالوا: إن قتل الصيد إما أن يكون 
 مبثل فيخري بني ثالثة أشياء: املثل، أو عدله من الطعام، أو عدله من الصيام.

 (920يد.اه )بالنسبة جلزاء الصوأما إذا َل يوجد له مثل فإنه ينتقل إىل اإلطعام أو عدل اإلطعام من الصيام، هذا 

 : فكذلك قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، موصول بقوله:-رمحه هللا -وقال الكيا هراسي-

 حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفاره طعام مساكني، َل يكن ذكر النعم تفسريا للمثل.

اجلواب أن الذي قالوه غلط، فإن قوله: }حَيُْكُم ِبِه َذوا َعْدل  ِمْنُكْم{ ، يف اعتبار حال الصيد يف صغره وكربه، 
موجب يف أدَن النعم بدنة على قدرها، ويف الرفيعة على قدرها، وذلك يقتضي حكم ذوي العدل، وأما قوهلم 

ام ن يف اإلطالق أن يقول: فجزاء مثل ما قتل من الطعإن هللا تعاىل ذكر الطعام والصيام، قيل ال جرم ال حيس
أو الصيام أو الصالة، إن ورد الشرع بالصالة، فإن الصوم ال يكون مثال للحيوان يف اإلطالق، وكذلك الطعام، 
فيدل ذلك على أن قوله تعاىل:} فجزاء مثل ما قتل من النعم{، يقتضي إجياب املثل من النعم، أو الطعام إذا 
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ملثل، أو عدل ذلك صياما، فاملماثلة معتربه من جهة اخللقة والصورة يف النعم، وال يتحقق ذلك يف َل يرد ا
  (928) الطعام والصيام.اه 

مبينا أحكامها: هذه ثالثة أشياء؟ إذا َل يكن له مثل فاإلطعام أو الصيام، مبعىن: أن -وأضاف ابن العثيمني-
ام  طعاماً للفقراء، لكل مسكني نصف صاع، أو يصام عن إطع يقو م هذا الصيد مبا يساويه ويدفع بدل قيمته

 كل مسكني يوماً، هذان قسمان.

 القسم الثالث: ما ال فدية فيه، وهو عقد النكاح واخلطبة، هذا ليس فيه فدية، ليس فيه إال اإلُث فقط.

نصف صاع،  مسكنيالقسم الرابع: ما فديته على التخيري بني أمور ثالثة: إما إطعام ستة مساكني، أو لكل 
أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو صيام ثالثة أيام، كم املخريات فيها؟ ثالثة، هي: ذبح شاة، صيام ثالثة 
أيام، إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع، والدليل: قوله تعاىل يف حلق الرأس: } َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيام  

[ وقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم مقدار هذه املكفرات، فقال يف 099أَْو َصَدَقة  أَْو ُنُسك  { ]البقرة:
اإلطعام: إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع، وقال يف الصيام: صيام ثالثة أيام، هذه الفدية يف 
مجيع حمظورات اإلحرام سوى ما ذكرنا وهي ثالثة أشياء: ما ال فدية فيه، وما فديته معينة ببدنة، وما فديته 

 عينة بني ثالثة أشياء أو شيئني، ما عدا هذه فإن فديته التخيري بني هذه األمور الثالثة.م

وحلق الرأس فديته التخيري بني هذه الثالثة، وفدية استعمال الطيب: التخيري بني هذه األمور الثالثة، أما اجلماع 
 اجلماع يف احلج لكم أن البدنة واجبة يف يف العمرة ففديته أيضًا التخيري بني هذه األشياء الثالثة، ألنا ذكرنا

قبل التحلل األول فاآلن هذا مجاع يف عمرة، فما الذي فيه؟ التخيري بني األمور الثالثة، فإذا جاءنا رجل يسأل 
عن مجاعه يف العمرة ما فديته؟ قلنا: أنت خمري بني الصيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني، أو ذبح شاة، 

 ج بعد التحلل األول ما فديته؟ التخيري بني هذه األمور الثالثة.واجلماع يف احل

وأما فدية لبس املخيط على رأي اجلمهور، وأنا قلت: لبس املخيط تبعاً ملا يعرب به وإال فلبس ما ينهى عنه من 
 (929للفدية.اه )اللباس، التخيري بني هذه األشياء الثالثة، اتضحت أقسام احملظورات بالنسبة 
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ْمُتْم ُحُرًما دُ  تعايل :}أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة َوُحر َِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِ  َماقال -1
َ الَِّذي إِلَْيِه حُتَْشُروَن )  ({99َوات َُّقوا اَّللَّ

ذه اآلية ق العلماء على أن األمر بالصيد يف هيف بيان حكمها إمجاالً ما نصه : واتف–رمحه هللا -قال ابن رشد-
 بعد النهي يدل على اإلباحة كما اتفقوا على ذلك يف قوله تعاىل: }فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانْ َتِشُروا يف اأْلَْرضِ 

{ أعين أن املقصود به اإلباحة لوقوع األمر به بعد النهي وإن   فوا هل األمر بعد ن اختلكاَوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ
 (921النهي يقتضي اإلباحة أو ال يقتضيه.اه )

 ما هو الصيد؟ قال العلماء: الصيد هو حيوان الرب بيانًا ألحكامها فقال:-رمحه هللا -وزاد ابن العثيمني -
 احلالل املتوحش أصاًل.

أن هذا الرجل  و فرضفقولنا: )حيوان الرب( خرج به حيوان البحر فال حيرم على احملرم أن يصطاد السمك، فل
ر، وهلذا حبأحرم يف جدة وذهب إىل البحر واصطاد مسكًا فإن هذا جائز ألنه ليس حيوان بر بل هو حيوان 

ُحُرماً  َما ُدْمُتمْ بَ رِ  قال هللا تعاىل: } أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة َوُحر َِم َعَلْيُكْم َصْيُد الْ 
[، واشرتطنا أن يكون حالاًل: )حيوان الرب احلالل( احرتازًا من 99َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي إِلَْيِه حُتَْشُروَن { ]املائدة:

احلرام، فال حيرم على احملرم أن يقتل حيواناً حراماً، كالذئاب والسباع وشبهها؛ ألهنا ليست صيداً شرعاً، اشرتطنا 
أصاًل( املتوحش: هو الذي ليس بأليف، هو الذي ينفر من الناس وال يألفهم وال يركنوا أن يكون )متوحشًا 

 (920إليه، بل يفر ويهرب مثل الضباء واألرانب واحلمام والوز وغري ذلك من األشياء اليت تعترب متوحشة.اه )

 رياً.بياناً فقال : واحليوان ينقسم إىل قسمني: إما أن يكون ب-رمحه هللا -وزاد الشنقيطي-

 وإما أن يكون حبرياً.

فحيوان الرب: يشمل ما كان يف السماء، كالطيور، وما كان يف األرض؛ مثل هبيمة األنعام، وحنو ذلك من 
 الوحوش يف الرباري، وغريها ِما أحل هللا عز وجل، هذا حيوان الرب.
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الب إال يف البحر، أو غوحيوان البحر: كالسمك، واحلوت وحنو ذلك، واحليوان البحري: هو الذي ال يعيش 
 عيشه يف البحر، حبيث إذا خرج يهلك، أو يقل خروجه، ونسله وتكاثره يف غري البحر.

حيوانات الرب تنقسم إىل قسمني: القسم األول: مستأنسة: وهي اليت تكون بني الناس وتأنسهم، وتألف الناس 
: كالدجاج، واإلوز، والبط، هذه يسموهناويألفوهنا وال تنفر منهم؛ كاإلبل، والبقر، والغنم، ومن الطيور:  

 مستأنسة وداجنة.

والقسم الثاين: املتوحشة، وهي بطباعها تنفر من اإلنسان، كبقر الوحش، ومحار الوحش، والثيتل، والوعل، 
 وحنو ذلك من حيوانات الرب، والطيور: مثل العصافري، واحلباري، والقماري وغري ذلك.

ُحر َِم َعَلْيُكْم ل تعاىل: } أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة وَ فحيوانات الرب: األصل حلها، قا
بالنسبة للصيد [ معناه: أنه حالل لكم إذا َل تكونوا حمرمني، هذا 99َصْيُد اْلبَ رِ  َما ُدْمُتْم ُحُرًما { ]املائدة:

 الربي، وصيد البحر.

تأنس الربي: فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أكل من اإلبل، والبقر، والغنم، وهذا يدل على أما بالنسبة للمس
 (  922اه )حل حيوانات الرب.

 ما جاء عن صفات اليهود

لليهود صفات يندر أن ِتتمع يف غريهم من أهل امللل، ولشدة خطرهم بني القرآن الكرمي كثرياً من صفاهتم يف  
 وسورة املائدة فيها ذكر لليهود والتحذير منهم وبيان آفاهتم وصفاهتم نذكرها هنا معكثري من اآليات البينات 

 .بيان أحكامها  وفوائدها وهللا املستعان

ُهُم اثْ يَنْ َعَشَر نَِقيًبا َوقَاَل اَّللَُّ إِ -0 ْم لَِئْن أََقْمُتُم ين ِ َمَعكُ قال تعايل:}َوَلَقْد َأَخَذ اَّللَُّ ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ
 َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َوأَلُْدِخَلنَُّكْم نَّ الصَّاَلَة َوآتَ ْيُتُم الزََّكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرمُتُوُهْم َوأَقْ َرْضُتُم اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا أَلَُكفِ رَ 

 ({02 )ْعَد َذِلَك ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ َجنَّات  َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َفَمْن َكَفَر ب َ 

 ويف هذه اآلية عدة فوائد وأحكام نبينها فيما يلي: 
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ُهُم اثْ يَنْ َعَشَر نَِقيًبا {قوله تعايل :- ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ  } َوَلَقْد َأَخَذ اَّللَّ

 بالنقيب ههنا ، فقال احلسن : " الضمني " .قال اجلصاص: قد اختلف يف املراد -

 وقال الربيع بن أنس : " األمني " .

 وقال قتادة : " الشهيد على قومه " .

وقيل إن أصل النقيب مأخوذ من النقب وهو الثقب الواسع ، فقيل نقيب القوم ألنه ينقب على أحواهلم وعن 
 ذا املعىن .مكنون ضمائرهم وأسرارهم ، فسمي رئيس العرفاء نقيبا هل

وأما قول احلسن إنه الضمني ، فإمنا أراد به أنه الضمني لتعرف أحواهلم وأمورهم وصالحهم وفسادهم 
واستقامتهم وعدوهلم لريفع ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وكذلك جعل النيب صلى هللا عليه وسلم على 

 األنصار اثين عشر نقيبا على هذا املعىن .

نس إنه األمني ، وقول قتادة إنه الشهيد ، يقارب ما قال احلسن أيضا ؛ ألنه أمني عليهم وقول الربيع بن أ
 وشهيد مبا يعملون به وجيري عليهم أمورهم .

وإمنا نقب النيب صلى هللا عليه وسلم النقباء لشيئني : أحدمها : ملراعاة أحواهلم وأمورهم وإعالمها النيب صلى 
 يرى . هللا عليه وسلم ليدبر فيهم مبا

والثاين : أهنم إذا علموا أن عليهم نقيبا كانوا أقرب إىل االستقامة ؛ إذ علموا أن أخبارهم تنتهي إىل النيب صلى 
هللا عليه وسلم وألن كل واحد منهم حيتشم خماطبة النيب صلى هللا عليه وسلم فيما ينوبه ويعرض له من احلوائج 

ذلك معىن  يكون النقيب ضامنا عنهم الوفاء بالعهد وامليثاق ؛ ألن قبله ، فيقوم عنه النقيب فيه وليس جيوز أن
 فعله وال القيام به ، فعلمنا أنه على املعىن األول . ال يصح ضمانه وال ُيكن الضمني

ويف هذه اآلية داللة على قبول خرب الواحد ؛ ألن نقيب كل قوم إمنا نصب ليعرف أحواهلم النيب صلى هللا عليه 
 م ، فلوال أن خربه مقبول ملا كان لنصبه وجه .وسلم أو اإلما

 فإن قيل : إمنا يدل ذلك على قبول خرب االثين عشر دون الواحد .



قيل له : إن االثين عشر َل يكونوا نقباء على مجيع بين إسرائيل جبملتهم ، وإمنا كان كل واحد منهم نقيبا على 
  (922) قومه خاصة دون اآلخرين .اه 

 منها:-رمحه هللا -اآلية ما ذكره ابن العثيمنيقلت: ومن فوائد -

ُهُم{، وجه الداللة ألهنم قاموا بأمر هللا، لكن القدرية يقولون: إن أفعال -0 الرد على القدرية لقوله: }َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ
 العبد ليست خملوقة هلل، وليس هلل فيها تعلق. 

عند اإلشكال و رهم، عند النزاع يكونون مصلحني أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون إليهم يف أمو  -2
يكونون موضحني وما أشبه ذلك، وهلذا أمر النيب صل ى هللا عليه وآله وسل م، "إذا كانوا ثالثة يف سفر أن يؤمروا 

 (921) (من أجل أن ويدبر شؤوهنم، وال يكون األمر فوضى.اه 922أحدهم ")

ُ ِإين ِ َمَعُكْم قوله تعايل:- َ قَ ْرًضا لَِئْن أََقْمُتُم الصَّاَلَة َوآتَ ْيُتُم الزََّكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسلِ } َوقَاَل اَّللَّ ي َوَعزَّْرمُتُوُهْم َوأَقْ َرْضُتُم اَّللَّ
َذِلَك ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ  ْعدَ ب َ  َحَسًنا أَلَُكفِ َرنَّ َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َوأَلُْدِخَلنَُّكْم َجنَّات  َِتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َفَمْن َكَفرَ 

 َسَواَء السَِّبيِل {

 صره:يف تفسريه  ذكر منها ما خمت -رمحه هللا -من فوائد هذه اجلزئية من اآلية ما قاله ابن العثيمني-

منَّة هللا على بين إسرائيل بأنه ناصرهم، لقوله: }َوقَاَل اَّللَُّ ِإين ِ َمَعُكْم{ واعلم أن هللا تعاىل وصف نفسه  -0
باملعية يف عدة آيات، فمرة ذكرها عامة ومرة ذكرها خاصة بوصف، ومرة ذكرها خاصة بشخص، وكلها حق، 

َوُهَو وتدبرياً وملكاَ وغري ذلك، ومن هذا قوله تعاىل: }فالعامة مقتضاها اإلحاطة باخللق علماً وقدرة وسلطاناً 
ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم  ُهَو رَابُِعُهْم َوالَ مَخَْسة  [، وقوله: }َما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثالَثَة  ِإالَّ 2َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم{ ]احلديد: 

[، واملعية اخلاصة إما مقيدة بوصف كما 0َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا{ ]اجملادلة: َواَل أَْدََن ِمْن َذِلَك َواَل َأْكثَ َر ِإالَّ ُهَو 
[، لكن هذه تقتضي مع 028يف قوله تعاىل: }ِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن ات َُّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسُنوَن *{ ]النحل: 

َ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آاإلحاطة العامة تقتضي النصر والتأييد والدفاع، كما قال تعاىل:  [، 28َمُنوا{ ]احلج: }ِإنَّ اَّللَّ
[، ومثل 29وإما مقيدة بشخص، مثل قوله تعاىل ملوسى وهارون: }اَل خَتَافَا ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرى{ ]طه: 

                                                           
 (    212/ 1) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 922
 (يف صحيح اجلامع . 092(،وانظر حديث )رقم / 2919حسن األلباين إسناده يف صحيح سنن أيب داود ) - 922
 مصدر الكتاب : موقع العالمة العثيمني -تفسري العالمة حممد العثيمني  -921



اَل حَتَْزْن ِإنَّ اَّللََّ } قول النيب صل ى هللا عليه وآله وسل م فيما حكاه هللا عنه لصاحبه أيب بكر رضي هللا عنه:
[. ... هذه املعية، هل هي حقيقة أو هي جماز عن العلم واإلحاطة والنصرة والتأييد وما 21َمَعَنا{ ]التوبة: 

 أشبه ذلك؟ ... اجلواب: األول كسائر الصفات، أهنا حقيقة وأهنا تقتضي يف كل موضع ما يناسبها.

ذُكر من علو هللا جلَّ وعال؟ ... اجلواب: ال، أبداً، بل هو معنا  لكن إذا قلنا: إهنا حقيقة، هل تنايف ما 
سبحانه وتعاىل وهو على عرشه، وليس معىن قوله }َمَعَنا{، أنه يف األرض، كال، قال تعاىل: }َوَما َقَدُروا اَّللََّ 

يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمطْ  [، ومن كان هذا شأنه  90]الزمر:  ِويَّاٌت بَِيِميِنِه{َحقَّ َقْدرِِه َواأَلْرُض مجَِ
،  وتعاىلكيف ُيكن أن يتصور عاقل فضاًل عن مؤمن أن يكون معنا يف أماكننا، فاَّللَّ سبحانه  معنا وهو عال 

وال مانع؛ ألن هللا بكل شيء حميط، حىت إن الرسول عليه الصالة والسالم ملا رفع الصحابة أصواهتم بالتكبري، 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصماً وال غائباً،   أصم: ال يسمع، وال غائب: ال يرى : »قال

(، حنن نؤمن هبذا، لكن 929« )  إمنا تدعون مسيعًا بصرياً، إن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته
ر نت ِمن عمل بالنصوص ولكن نظقلت هذا لكليس معىن ذلك أن هللا عز  وجل يف نفس املكان؛ ألنك لو 

إليها نظر األعور؛ أي: من جانب واحد. ... وهلذا ملا نظرت اجلهمية إىل هذا من جانب واحد، قالوا: إن هللا 
معنا يف كل مكان، لكنهم غفلوا عن نصوص العلو، وحنن نقول: إن هللا تعاىل معنا حقيقة وهو سبحانه وتعاىل 

ن قال قائل: هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه معك وهو بعيد على عرشه حقيقة، وال منافاة. فإ
عنك؟ ... قلنا: نعم، إنه يتصور يف األمور املخلوقة، فالقمر يقول املسافرون إنه معنا، والنجم يقولون إنه معنا، 

لقطب معنا اوالشمس يقولون: إهنا معنا، وأمكنة هذه املخلوقات يف السماء، يعين العرب تقول: القمر معنا و 
واجلدي معنا، يقولون هذا، ويعربون عن هذا على أهنا حقيقة وحملها يف السماء، وال يعد ذلك تناقضاً، ُث على 
فرض أنه تناقض يف املخلوق وأنه ال ِتتمع املعية حقيقة والعلو حقيقة، فهل يقاس اخلالق باملخلوق؟ ... 

و عال  ومعنا من علوه ومعيته، ونعلم أنه ال تناقض بل ه اجلواب: ال يقاس بل يقال: نثبت هلل ما أثبته لنفسه
 وال منافاة، إذاً: اجلواب على هذا نقول: ليس بينهما تناقض للوجوه التالية: 
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 حنوه 



 أواًل: أن هللا مجع لنفسه بينهما، وما مجع هللا بينه يف كتابه فليس فيه تناقض، إذ لو كان ملا صدق قوله تعاىل: 
[، فكل شيئني مجع هللا بينهما فاعلم أنه 82ِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالَفًا َكِثريًا{ ]النساء: }َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنْ 

 ال تناقض بينهما. 

ثانياً: ال تناقض وال منافاة بني املعية حقيقة والعلو حقيقة أبداً؛ ألننا حنس بالواقع املشاهد املتفق عليه عند  
 شيء إنه معنا وهو يف مكانه يف السماء بعيداً عنا.علماء اللغة أنه يقال لل

ثالثاً: على فرض أن هذا ِمتنع يف حق املخلوق فليس مبمتنع يف حق اخلالق؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل: }لَْيَس  
[، يف مجيع نعوته، فهو عليٌّ يف دنوه قريب يف علوه، وقد أشار إىل هذا شيخ 00َكِمْثِلِه َشْيٌء{ ]الشورى: 

م ابن تيمية رمحه هللا يف العقيدة املباركة أال وهي: العقيدة الواسطية، وبه أيضاً نسلم من إلزام أهل التأويل اإلسال
ألهل السنة حيث يقولون: أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤولون؛ ألنك إذا قرأت }ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت 

َها َومَ َواأَلْرَض يف ِستَِّة أَيَّام  ُُثَّ ا ا يَ ْنزُِل ِمَن السََّماِء َوَما ْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يَ ْعَلُم َما يَِلُج يف اأَلْرِض َوَما خَيْرُُج ِمن ْ
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي { ]احلديد:  [، كل هذه الضمائر تعود إىل هللا عز  2يَ ْعرُُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواَّللَّ

، ما الذي خيرج املعية عن هذا؟ إذا كان قوله تعاىل: }َخْلُق السََّماَواِت{: أي: هللا، }اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش{ وجل
[: أي: هللا، }يَ ْعَلُم َما يَِلُج{: أي: هللا }َوُهَو َمَعُكْم{: أي: هللا، لكن جيب كما قال شيخ اإلسالم 2]احلديد: 

ظنون الكاذبة، مثل: أن يعتقد اإلنسان أنه معنا يف مكاننا، أو أنه على رمحه هللا أن يصان هذا الفهم عن ال
السماء يعين أن السماء تقله، أو أنه إذا نزل إىل السماء الدنيا صارت السموات األخرى تظله، هذا جيب أن 

ا كما ال هيصان عنه؛ ألن هللا تعاىل يف العلو، وعلوه من الزم ذاته وهو من الصفات الذاتية اليت ال ينفك عن
 ينفك عن مسعه وبصره فلينتبه هلذا.

أن الصالة والزكاة مفروضة على األمم السابقة، وهو كذلك، فالصلوات والزكوات مفروضة لكن ال يلزم من  -2
كوهنا مفروضة أن تكون ِماثلة ملا وجب علينا يف الكيفية والوقت واملقدار، املهم أن جنس الصالة مفروض 

 ِمْن قد خيتلف، وهذا كقوله تعاىل: }ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذينَ  وجنس الزكاة مفروض لكن
[، فالتشبيه هنا للفرض، َشبَّه الفرض بالفرض وال يلزم أن يكون صيامهم  082قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن{ ]البقرة: 

 حقهم ه وسل م أن األمم السابقة كان احلج مشروعاً يفكصيامنا، وبقي احلج فقد ثبت عن النيب صل ى هللا علي
 ([، فهذه األركان العظيمة   أركان اإلسالم   مشروعة عند كل أمة.001])



{، وهو املعطي-2  بيان فضل هللا عز  وجل على العباد حيث إنَّه يعطيهم الرزق ُث يقول تعاىل: }َوأَقْ َرْضُتُم اَّللََّ
 جعل َوأَقْ َرْضُتُم{، واحلكمة يف التعبري عن اإلنفاق يف سبيل هللا بالقرض، أن هللاأواًل واملثيب ثانيًا لقوله: }

 اإلنفاق يف سبيله مبنزلة القرض الذي يلزم املستقرض أن يوفيه.

ن نعيم اجلنة نعيم للنفس والقلب والسمع والبصر وكل شيء، وذلك حينما ذكر أن هذه اجلنات ِتري من -2
أنه يطرب السمع، فحفيف جريان النهر يطرب السمع، وهلذا ِتد اإلنسان يقف  حتتها األهنار وهذا ال شك

 عند الشالالت متمتعاً باالستماع إليها، وكذلك النظر أيضاً وكذلك القلب والنفس تسرتيح. 

نواعها أأن يف اجلنة أهناراً ال هنر واحد، لقوله: }األَنْ َهاُر{ واألهنار: مجع هنر وقد ذكر هللا عز جل  -1
ِمْن َلنَب  َلَْ  رٌ يف سورة القتال، قال تعاىل: }َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن ِفيَها أَنْ َهاٌر ِمْن َماء  َغرْيِ آِسن  َوأَنْ َها

[، فاألهنار أربعة أنواع كما 01مد: حميَ تَ َغي َّْر َطْعُمُه َوأَنْ َهاٌر ِمْن مَخْر  َلذَّة  لِلشَّارِِبنَي َوأَنْ َهاٌر ِمْن َعَسل  ُمْصف ًى{ ]
 تقدم. ... فإن قال قائل: كيف جنمع بني قوله تعاىل: }ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّات  َونَ َهر  *يف َمْقَعِد ِصْدق  ِعْندَ 

س فال ار اجلن[، فذكر هنراً واحداً وهنا ذكر أهناراً؟ ... اجلواب: اإلفراد باعتب11   12َمِليك  ُمْقَتِدر  { ]القمر: 
 (920ينايف التعدد، فاملراد جنس األهنار.اه  )

اِن يُ ْنِفُق َكْيَف َيَشاُء تَ قال تعايل: }َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد يَُد اَّللَِّ َمْغُلوَلةٌ ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا مبَا قَاُلوا َبْل يََداُه َمْبُسوطَ -2
ُهْم َما  نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َوالْ َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمن ْ َنا بَ ي ْ بَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك طُْغَيانًا وَُكْفرًا َوأَْلَقي ْ

ُ اَل حيُِبُّ اْلُمْفسِ  ُ َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َواَّللَّ  ({92يَن )دِ أَْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اَّللَّ

 من أحكام هذه اآلية الكرُية  وفوائدها ما يلي:

ْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق َكْيَف :}َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد يَُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا مبَا قَاُلوا َبْل يََداُه مَ قوله تعايل -
 َيَشاُء.{

عز وجل  م وصفة اليد هلل تعايل ما خمتصره: وكذلك نؤمن بيد هللايف بيان حك -رمحه هللا -قال ابن العثيمني-
 بدون متثيل ، والبحث يف ) اليد ( من أمور :

 البحث األول : هل ثبتت اليد هلل ؟
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 اجلواب : نعم ثبتت اليد هلل بالكتاب والسنة وإمجاع السلف ،

 قال هللا تعاىل إلبليس : } ما منعك أن تسجد ملا خلقُت بيديَّ {.

وقال عز وجل عن اليهود : } وقالت اليهود يد هللا مغلولة ُغلَّْت أيديهم ولُِعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان { 
( وأثبت له يدين ، أما السنة : فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ) يد هللا مألى سحاء الليل  92) املائدة 

( ، وقال : ) إن هللا يبسط 928ض فإنه َل يغض ما يف ُيينه ( )والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألر 
( ، فقوله يف احلديث األول : 929يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ( )

) مألى ( : أي فيها اخلري الكثري ، ) سحاء ( أي معطاء تعطي ، وذلك ألن اليد قد تكون خالية فال ُيكن 
نها ، وقد تكون مألى ويكون صاحبها خبياًل ، فإذا كانت مألى ولكنه ال ينفق صارت غري سحاء العطاء م

، وإذا َل يكن فيها شيء فال إنفاق ألهنا خالية ، فيد هللا تعاىل مألى سحاء دائماً تعطي الليل والنهار ، ومع 
يق إىل كن لو قال قائل : كيف الطر ذلك فإنه َل ينقص ما فيه ُيينه ، أما إمجاع السلف فهذا أمر معلوم ، ول

 العلم به ؟

اجلواب : نقول : إن القرآن نزل باللسان العريب الذي يفهمه الصحابة ، فإذا َل يأت عنهم ما خيالف هذا 
القرآن فهم جممعون عليه ، ألهنم لو فهموا أن املراد خالف ما جاء به لكان ينقل عنهم ، فلما َل ينقل عنهم 

وا يتلونه يف الليل والنهار ُعِلَم أهنم يقولون به ، فهذا وجه قولنا : إن السلف أمجعوا على قول خمالف ملا كان
 (911ذلك ، وإال فقد يصعب عليك أن ِتد نقاًل يف كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة..اه )

 فوائد جليلة من اآلية منها: -رمحه هللا-ُث ذكر

                                                           
بَاب احلَْثِ  َعَلى الن ََّفَقِة  -(0919 مسلم )برقم/ -رضي هللا عنه -أخرجاه يف الصحيحني حنوه من حديث أيب هريرة - 928

 بَاب} وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء {. -(9899 َوتَ ْبِشرِي اْلُمْنِفِق بِاخْلََلِف، والبخاري )برقم/
نُوِب َوِإْن َتَكرََّرْت  -(2912 )برقم/-رض هللا عنه -أخرجه مسلم من حديث أيب موسي - 929 بَاب قَ ُبوِل الت َّْوبَِة ِمْن الذُّ

نُوُب َوالت َّْوبَةُ ومتام لفظه" َ َعزَّ َوَجلَّ يَ ْبُسُط يََدُه بِ  الذُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اَّللَّ اللَّْيِل لَِيُتوَب ُمِسيءُ الن ََّهاِر َويَ ْبُسُط َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
 يََدُه بِالن ََّهاِر لَِيُتوَب ُمِسيُء اللَّْيِل َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرهِِبَا "

 (0/220ح العقيدة السفارينية البن العثيمني )انظر شر - 911
 



ار احلقيقية؛ ألنه ال يقال: يد أحد مغلولة إال ملن له يد، فيكون إقر أن اليهود يقرون بصفات هللا عز  وجل -0
اليهود بالصفات اخلربية أحسن من إنكارهم، وإن كان اليهود ليس هلم دين لكن جيب أن يقبل احلق من أي 

 إنسان. 

 الطمع. و  : اإلشارة إىل حرص اليهود على املال، وجه الداللة: أهنم َل حيملهم على هذا القول إال اجلشع-2

 : اإلشارة إىل خبل اليهود، لقوهلم: }ُغلَّْت أَْيِديِهْم{، وقد سبق أن هذا خرب وليس دعاء.-2

أن اليهود ابتلوا هبذين األمرين: البخل واللعنة، فهم أبعد الناس عن رمحة هللا، أو من أبعد الناس عن رمحة هللا، 
الالعنون  وجل من الالعن إلفادة العموم، أن هللا يلعنهم ويلعنهم لقوله: }َولُِعُنوا مبَا قَاُلوا{ وَل يبني هللا عز  

[ وَل يقل: غري 0أيضاً، وهذا كقوله: }َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم{ بعد قوله: }الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم{ ]الفاحتة: 
 بل أولياء هللا. الذين غضبت عليهم إلفادة العموم، وأن هؤالء مغضوب عليهم من قبل هللا ومن ق

: إثبات األسباب، لقوله: }مبَا قَاُلوا{ يعين: إن هللا سبحانه وتعاىل َل يغل أيديهم ويلعنهم إال بسبب -2 
قوهلم، واألسباب نوعان: حسية وشرعية وكالمها ثابت، من األسباب الشرعية: أن العمل الصاحل سبب لدخول 

 اجلنة، والكفر سبب لدخول النار. 

ب احلسية: ما جنده يف الكون كون النار حمرقة، والصقيع جممد للماء واألكل سبب للشبع، وما من األسبا 
: ال، لكنها اجلواب ...وهل األسباب مؤثرة بنفسها؟  ...أشبه ذلك، هذه أسباب حسية، وال حتصى أفرادها. 

كتاب ي تدل عليه دالالت المؤثرة بإرادة هللا عز  وجل مبا أودع فيها من القوى املؤثرة، وهذا القول هو الذ
والسنة والعقل، وأما من قال: إنه ال تأثري هلا؛ فقد قال قواًل يضحك منه السفهاء، ومن قال: إهنا مؤثرة 

 (910اه  ) بطبيعتها؛ فقد قال: قواًل منكراً.

ُهْم َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك طُْغَيانًاوقوله تعايل - نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم وَُكْفًرا وَ  }َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمن ْ َنا بَ ي ْ أَْلَقي ْ
ُ اَل حيُِ  ُ َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َواَّللَّ   اْلُمْفِسِديَن {بُّ اْلِقَياَمِة ُكلََّما أَْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اَّللَّ

رب قوله تعاىل : } كلما أوقدوا نارا للح زئية من أحكام ما خمتصره:قال اجلصاص يف  بيان مايف هذه اجل-
أطفأها هللا { فيه إخبار بغلبة املسلمني لليهود الذين تقدم ذكرهم يف قوله : } وقالت اليهود يد هللا مغلولة { 
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شدة شوكتهم و ، وفيه داللة على صحة نبوة النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه أخرب به عن الغيب مع كثرة اليهود 
؛ وقد كان من حول املدينة منهم تقاوم العرب يف احلروب اليت كانت تكون بينهم يف اجلاهلية ، فأخرب هللا 
تعاىل يف هذه اآلية بظهور املسلمني عليهم ، فكان خمربه على ما أخرب به ، فأجلى النيب صلى هللا عليه وسلم 

ىت َل تبق منهم فئة رب عنوة وانقادت له سائر اليهود صاغرين حبين قينقاع وبين النضري وقتل بين قريظة وفتح خي
 تقاتل املسلمني .

وإمنا ذكر النار ههنا عبارة عن االستعداد للحرب والتأهب هلا ، على مذهب العرب يف إطالق اسم النار يف 
 : .-رمحه هللا -هذا املوضع .ُث قال

ن القبيلة الكبرية من العرب كانت إذا أرادت حرب وقيل : إن األصل يف العبارة باسم النار عن احلرب ، أ
أخرى منها أوقدت النريان على رءوس اجلبال واملواضع املرتفعة اليت تعم القبيلة رؤيتها ، فيعلمون أهنم قد ندبوا 
إىل االستعداد للحرب والتأهب هلا فاستعدوا وتأهبوا ، فصار اسم النار يف هذا املوضع مفيدا للتأهب للحرب 

بائل كانت إذا رأت التحالف على التناصر على غريهم واجلد يف حرهبم وقتاهلم ، أوقدوا نارا عظيمة ُث . الق
قربوا منها وحتالفوا حبرمان منافعها إن هم غدروا أو نكلوا عن احلرب ؛ وقال األعشى : وأوقدت للحرب نارا 

 (912.اه )

يِن ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اَّللََّ َريبِ   ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَابَ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ قال تعايل :}-2
ُ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلمِ   ({02 ِمْن أَْنَصار  )نيَ َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ

ه واعتقادهم بيف أحكامه: أمنا حلقتهم مسة الكفر ألهنم قالوا ذلك على جهة التدين  -رمحه هللا -قال اجلصاص-
إياه واإلقرار بصحته ؛ ألهنم لو قالوا على جهة احلكاية عن غريهم منكرين له ملا كفروا ؛ والكفر هو التغطية ، 

ا : كفران النعمة جبحدها أن يكون املنعم هبا هو ويرجع معىن ما ذكر عنهم إىل التغطية من وجهني : أحدمه
 هللا تعاىل وإضافتها إىل غريه ِمن ادعوا له اإلهلية .

واآلخر كفر من جهة اجلهل باهلل تعاىل ، وكل جاهل باهلل كافر لتضييعه حق نعم هللا تعاىل ، فكان مبنزلة 
  (912) مضيفها إىل غريه .اه 

                                                           
 (   90/  9)-انظر أحكام القرآن للجصاص  - 912
 (    219/  1)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 912



 منها: -رمحه هللا -نيمن فوائد اآلية ما ذكره ابن العثيمو 

أن أحكام القرآن الكرمي يؤتى هبا غالباً حبكم عام، مبعىن لو شاء هللا تعاىل لقال: لقد كفر النصارى، لكنه  -0
أو  ىقال: }َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ{ سواء كانوا من بين إسرائيل الذين هم النصار 

 ن غريهم.م

فروا وقد بُ نيِ  كأنه ال كفر إال بعد قيام احلجة بناًء على أن الواو يف قوله: }َوقَاَل اْلَمِسيُح{حالية يعين أهنم   -2
 هلم األمر. 

املنقبة والشرف العظيم للرسل عليهم الصالة والسالم، حيث أنكر عيسى أن يكون هو هللا يف هذه اجلملة  -2
دون يالعظيمة: }َوقَاَل اْلَمِسيُح يَاَبيِن ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اَّللََّ َريبِ  َوَربَُّكْم{ وهذا مقام الرسل وأتباعهم الذين ال ير 

ر إىل قول الرسول عليه الصالة والسالم حني قيل له: "ما شاء هللا وشئت"، العلو يف األرض وال الفساد، وانظ
( وهكذا أتباع الرسل عليهم الصالة 912«)أجعلتين هلل نداً بل ما شاء هللا وحده»هل أقر هذا؟ ال، أنكره وقال: 

الرسل كلما أنعم  عوجل، بل إن أتبا والسالم ال يريدون من الناس أن ينزلوهم فوق منزلتهم اليت أنزهلم هللا عز  
 (911هللا عليهم باالتباع؛ ازدادوا تواضعاً للخلق وتواضعاً للحق.اه )

 مت حبمد هللا تفسري سورة املائدة مع بيان فوائدها وأحكامها

 

  
 

                                                           
( إسناده صحيح 2/211العراقي يف ختريج االحياء ) ( وقال0/291( والبخاري يف األدب املفرد )0829أخرجه أمحد )- 912

 (910وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد )
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