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  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

القارئين، بالنسبة لكثير من منيا في ىذه الميمة سأتحدث عن آيتين في سورة المائدة، األولى قد ال ُيفيم المراد 
خاطب بيذا القرآن أنو ينبغي أن يتذكر دائمًا أنو مراجع نفسو، كما نكرر، و أقصد بذلك أن اإلنسان ينبغي أن يو 

 -عز وجل-ى بو، واآلية الثانية قد ال تُفيم عمى وجييا، قد تُفيم عمى غير مراد اهلل وأنو يجب عميو أن ُيعن  
 منيا.

َما َجَعَل المَُّو ِمْن َبِحيَرٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصيَمٍة َوال َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذيَن }: -الىتبارك وتع-أما اآلية األولى فيي قولو 
ولو أننا وجينا ىذا السؤال إلى  ،ىا ونسمعياؤ ، فيذه اآلية نقر [301المائدة:] {َكَفُروا َيْفَتُروَن َعَمى المَِّو اْلَكِذبَ 

 .[301المائدة:] ؟{َما َجَعَل المَُّو ِمْن َبِحيَرٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصيَمةٍ }اإلخوان الذين يسمعون ىذا الكالم اآلن، ما معنى 
  ندري ما ىذا الكالم.ال يحُسن أننا نقرأ ولكن والالقرآن خاطبنا بمغة العرب، 

 -عز وجل-والثناء عميو أن امتن اهلل  -عز وجل-ىات الجاىمية التي تدعو المؤمن إلى حمد اهلل ىذا من ُترّ 
 ،وُنقبل عمييا ،، فنعرف قدر ىذه النعمة ونتمسك بيا-صمى اهلل عميو وسمم-عمينا بيذا النور المبين ببعث محمد 

 ونقبل عمى ىذا الوحي.
-ضحكة في كثير من األحيان، فمن ذلك التحميل والتحريم، كما قال وعبادات م ،الجاىميون ليم عادات ومناسك

المَُّو اْفِترَاًء َعَمى المَِّو َقْد َضمُّوا َوَما  َقْد َخِسَر الَِّذيَن َقَتُموا َأْوالَدُىْم َسَفًيا ِبَغْيِر ِعْمٍم َوَحرَُّموا َما َرَزَقُيمُ }: -عز وجل
ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَمى َطاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة }، وقال: [340األنعام:] {َكاُنوا ُمْيَتِدينَ 

فمن ذلك مثاًل: البحيرة،  ،، فكانوا يحرمون من عند أنفسيم أشياء[341األنعام:] {َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيرٍ 
تأتي أي حوض  ،وال يعترضيا أحد ،متروكة، ال يقربيا أحد عالمة عمى أنياوذلك أنيم يشقون آذانيا  ،من البحر

، وال وال ُينتفع بيا في سقاية ،وال ُيجز وبرىا ،وال ُتركب ،وال تُنحر ،وتذىب حيث شاءت، ال ُتحمب ،وتشرب منو
    غير ذلك من ألوان االنتفاع.

، نظروا إلى -خمس مرات-ولدت خمسة أبطن  إذاإذا ُنتجت الناقة، الناقة  بعضيم يقول: متى يفعمون بيا ذلك؟
َوَقاُلوا َىِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث }: -عز وجل-كما قال اهلل  ،ويأكمو الرجال دون النساء ،الخامس فإن كان ذكرًا ُذبح

 {َيْطَعُمَيا ِإالَّ َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِيْم َوَأْنَعاٌم ُحرَِّمْت ُظُيوُرَىاال }، ِحجر يعني محجورة، {ِحْجٌر ال َيْطَعُمَيا ِإالَّ َمْن َنَشاءُ 
َوَقاُلوا َما ِفي }، [311األنعام:] {َوَأْنَعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم المَِّو َعَمْيَيا اْفِترَاًء َعَمْيوِ }، ال يحممون عمييا، [311األنعام:]

ْنَعاِم َخاِلَصٌة لِ  ْن َيُكْن َمْيَتًة َفُيْم ِفيِو ُشَرَكاءُ ُبُطوِن َىِذِه اأَل ، فإن كان [311األنعام:] {ُذُكوِرَنا َوُمَحرٌَّم َعَمى َأْزَواِجَنا َواِ 
ىذه  ،لألصنام تقربًا إلييم ُتيمل ،ذانيا ثم تُترك لمطواغيتآذكرًا ُذبح وأكمو الرجال، ىذا الخامس، واألنثى ُتجدع 

  .البحيرة



وال ُيحمل عميو شيء، بعضيم يقول: ُيفعل ذلك إذا ولدت الناقة ولدًا  ،ال يأكمو أحد ،آلليتيموالسائبة ما سيبوه 
 .أو ذكرين ذبحوه لمرجال ،كان بينيا وبينو ستة أوالد فالسابع إذا كان ذكرًا أو أنثى
 .بوىاوبعضيم يقول: إذا ولدت عشر إناث ليس بينيا ذكر سيّ 

 .ب واحدة من اإلبل لمطواغيت تقربًا إليياحاجة سيّ وقيل: كان الرجل إذا سافر وُقضيت لو 
ب لمعبوداتيم الباطمة من يُتس ،وبعضيم يقول: كانوا يفعمون ذلك عمى سيبل النذر إذا حصل لي كذا فيذه سائبة

 .تبارك وتعالى-دون اهلل 
لمطواغيت إن وصمت  ثم تُثني بأنثى بعدىا، فيسيبونيا ،وأما الوصيمة فيي الناقة البكر تمد في أول نتاج اإلبل

 .إحداىما باألخرى ليس بينيما ذكر
فإن كان السابع ذكرًا أو أنثى وىو ميت اشترك  ،وبعضيم يقول: إذا ُنتجت سبعة أبطن يعني ولدت سبع مرات

ن كان ذكرًا وأنثى في بطن واحد استحيوىما ن كان أنثى استحيوىا، وا  وصمتو  :وقالوا ،فيو الرجال والنساء، وا 
 اوأنثى استحيوىما يعني يتركونيم اذكرً  اتفصيل عندىم، إذا كان ذكرًا وأنثى في بطن واحد ولدت توأمً  وأختو، في

ىذا التفصيل يحتاج  ،وصمتو أختو، يعني: ما يذبح الذكر باعتبار أن أختو وصمتو :وقالوا ،امما يذبحوني ،أحياء
 .إلى متن حتى ُيحفظ

ال ُيركب عميو وال  ،حمى ظيره :عندىم قالوا امعينً  اعددً  -بالضرابإذا قام -يو الفحل إذا لقح فوأما الحامي 
لد لولده، يعني: صار جدًّا، ا، وقيل: إذا وُ الفحل إذا لقح عشرً  ،إذا لقح عشراً  :ُيحمل عميو ُيترك لمطواغيت، وقيل
  .يكون قد حمى ظيره، ىذا الحامي

 وبيذا الدين. ،- عميو وسممصمى اهلل-عمينا ببعث محمد  -عز وجل-فبيذا نعرف نعمة اهلل 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َعَمْيُكْم }: -تبارك وتعالى-فيي قولو  وىي التي قد ال تُفيم عمى وجييا :وأما اآلية الثانية

، ىذه اآلية يفيميا كثير من الناس أن اإلنسان ليس عميو [301المائدة:] {َأنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدْيُتمْ 
ذا أراد أن ينصح اآلخرين لربما ُيحتج عميو بيذه اآليةأأن يأمر بالمعروف  َعَمْيُكْم } :و ينيى عن المنكر، وا 

تضعون ىذه إنكم "خطيبًا في الناس وقال:  -رضي اهلل عنو-، وىذا غمط، وقد قام أبو بكر [301المائدة:] {َأنُفَسُكمْ 
، ىذه في [301المائدة:] {َعَمْيُكْم َأنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ }اآلية ب، وبين المراد (3)"اآلية عمى غير مراد اهلل منيا

َأنُفَسُكْم ال َعَمْيُكْم }أقوام أسمموا فكان الواحد منيم يرى أباه كافرًا وأخاه كافرًا وأمو كافرة فينزعج ليذا، فاهلل قال ليم: 
 .[301المائدة:] {َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدْيُتمْ 

ما ضره، ال يضركم  ،كان يصنع األصنام -صمى اهلل عميو وسمم-قد يكون أبوه يصنع األصنام، أبو إبراىيم 
 .ضالل من ضل إذا كنتم ميتدين

، إذا أمرتم بالمعروف ونييتم [301المائدة:] {ِإَذا اْىَتَدْيُتمْ ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ }وكذلك من المعاني الداخمة تحتيا 
ن لم ُيستجب لكم فإن الُعيدة قد بر  ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ } ،وسممت وال يمحقكم تبعة بعد ذلك ،تئعن المنكر فإنو وا 

                                                           

 عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب والترمذي، ،(4111) برقم والنيي، األمر باب المالحم، كتاب داود، أبو أخرجو - 3
 والنيي بالمعروف األمر باب الفتن، أبواب ماجو، وابن ،(8311) برقم المنكر، يغير لم إذا العذاب نزول في جاء ما باب ،-وسمم
 (.3114) برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني الشيخ وذكره ،(4001) برقم المنكر، عن



وتنيون عن المنكر، وىذا ىو  ،تأمرون بالمعروف ،، إذا كنتم عمى الطريق الصحيح[301المائدة:] {ِإَذا اْىَتَدْيُتمْ 
ن يأمر بالمعروف وينيى عن المنكر، وليذا اك ان ال يمكن أن يكون ميتديًا إال إذاالمعنى الصحيح؛ ألن اإلنس

ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َعَمى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا }: -عز وجل-قال اهلل 
 افكيف يكون اإلنسان ميتديً  ،عنوا، ىؤالء لُ [81-81المائدة:] {َكاُنوا ال َيَتَناَىْوَن َعْن ُمنَكٍر َفَعُموهُ * َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن 
 .؟!بالمعروف وال ينيى عن المنكروىو ال يأمر 

، إذا كنتم محققين ألمر اهلل باالستقامة في ذواتكم، [301المائدة:] {َعَمْيُكْم َأنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ } إذن
ن لم ُيستجب لكم فإن كفر من كفر وضالل من ضل ال يضركم،  ووتأمرون بالمعروف وتنيون عن المنكر، فإن وا 

 ، ما يضره، فيذا ىو المعنى.(8)ويأتي النبي وليس معو أحد ،ويأتي النبي ومعو الرجالن ،يأتي النبي ومعو الرجل
ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى نبينا  -عز وجل-سأل اهلل أف ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا  أن يبصرنا وا 

 وعمى آلو وصحبو. ،محمد
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