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

 .قد يتوقف القارئ في معناىا فال يتبينو :ففي ىذه الميمة سنتحدث عن آيتين من سورة المائدة، األولى
 قد تُفيم عمى غير وجييا. :والثانية

اْلَمْوُت ِحيَن  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َشَياَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكمُ }: -تبارك وتعالى-فيي قولو  :أما األولى
ْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخرَاِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَأَصاَبْتكُ 

الِة َفُيْقِسَماِن ِبالمَِّو ِإنِ  ي ِبِو َثَمًنا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوال َنْكُتُم َشَياَدَة المَِّو اْرَتْبُتْم ال َنْشَترِ  َتْحِبُسوَنُيَما ِمْن َبْعِد الصَّ
 الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَمْيِيمُ  َفِإْن ُعِثَر َعَمى َأنَُّيَما اْسَتَحقَّا ِإْثًما َفآَخرَاِن َيُقوَماِن َمَقاَمُيَما ِمنَ  *اآلِثِميَن  ِإنَّا ِإًذا َلِمنَ 

َذِلَك َأْدَنى َأْن َيْأُتوا * الظَّاِلِميَن  ِبالمَِّو َلَشَياَدُتَنا َأَحقُّ ِمْن َشَياَدِتِيَما َوَما اْعَتَدْيَنا ِإنَّا ِإًذا َلِمنَ اأَلْوَلَياِن َفُيْقِسَماِن 
التي  ه اآليةىذ ى، ما معن[ٛٓٔ-ٙٓٔالمائدة:] {ِبالشََّياَدِة َعَمى َوْجِيَيا َأْو َيَخاُفوا َأْن ُتَردَّ َأْيَماٌن َبْعَد َأْيَماِنِيمْ 

 .؟ىاؤ نسمعيا ونقر 
، وحكما   ،ومعنى ،إعرابا   ،نيا أصعب آية في القرآنإ :بن أبي طالب والنحاس وجماعةىذه اآلية قال عنيا مكي 

، [ٙٓٔالمائدة:] {َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َشَياَدُة َبْيِنُكمْ }ونيا؟ من يفسر لنا ىذه اآلية؟ فما معنى ىذه اآلية وأنتم تقرء
ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة }يعني: شيادة ما بينكم، الشيادة التي تكون بينكم في حال السفر 

، [ٙٓٔالمائدة:] {َأْو آَخرَاِن ِمْن َغْيِرُكمْ }، من المسممين، [ٙٓٔالمائدة:] {اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ }، [ٙٓٔالمائدة:] {اْلَمْوتِ 
فار، فينا يجوز أن يشيد ي أرض في برية ال يوجد معو إال ككان اإلنسان بمكان في بمد ف ،إن ُعدم المسممون

، في [ٙٓٔالمائدة:] {ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوتِ }شاىدان من الكفار بيذين الشرطين، 
 يشيدون عمى القاايا األخر؛  ألنيم ليسوا ال ،ة فقط، تجوز شيادة الكفار بيذين الشرطينوفي الوصي ،السفر

   .بأىل لتحمل الشيادة وأداء الشيادة
عنده تجارة عنده متاع، ماذا  ،عنده مال ،، ىذا إنسان مات وأوصى[ٙٓٔالمائدة:] {َتْحِبُسوَنُيَما ِمْن َبْعِد الصَّالةِ }
، وىذا ةىذا اذىبوا بو إلى أىمي، وىذا أعطوه لفالن، وىذا لفالن :ىؤالء الكفار، فقال ليمصنع بو؟ ال يوجد إال ي  

الِة َفُيْقِسَماِن ِبالمَِّو ِإنِ }المال يطمبو فالن، وسددوا بيذا الشيء الفالني،  اْرَتْبُتْم ال  َتْحِبُسوَنُيَما ِمْن َبْعِد الصَّ
، إذا كنا واثقين وال يوجد أي داللة عمى الخيانة نأخذ المال منيم [ٙٓٔالمائدة:] {َنْشَتِري ِبِو َثَمًنا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى

ىؤالء الذين شيدوا عمى الوصية من الكفار أي  ،يأخذه أولياء الميت وانتيى األمر، إذا فيو شك فُيحبسون
صالة؟ صالة العصر، لماذا صالة العصر؟ ألن الحمف بعد  ، أيّ [ٙٓٔالمائدة:] {ْن َبْعِد الصَّالةِ َتْحِبُسوَنُيَما مِ }

حمف باهلل بعد  أنو ونفي الرجل الذي أعطى يمي -صمى اهلل عميو وسمم-العصر أعظم وأشد، وليذا ذكر النبي 
َحاِفُظوا َعَمى }، وقال: [ٔ:العصر] {َواْلَعْصرِ }واهلل أقسم بو،  ،والعصر وقت شريف عظيم ،العصر كاذبا ، ىذا أشد



الِة اْلُوْسَطى َمَواِت َوالصَّ ، يعني: صالة العصر، فيؤالء الذين يحمفون في معارض السيارات [ٖٕٛالبقرة:] {الصَّ
َتْحِبُسوَنُيَما ِمْن }حمف بعد العصر عمى الكذب،  ،خير وا عمىىؤالء ليس ،وِغش ،األيمان الُمغمظة عمى كذب

الِة َفُيْقِسَماِن ِبالمَِّو ِإنِ   ، ال نشتري بو بماذا؟ [ٙٓٔالمائدة:] {اْرَتْبُتْم ال َنْشَتِري ِبوِ  َبْعِد الصَّ
  .باهلل، ال نايع نصيبنا من اهلل بعرض قميل أييحتمل أن يكون بو 

 ،فنحن ال ُنحابي ،االمشيود عميو قريب  ، ولو كان [ٙٓٔالمائدة:] {َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبىَثَمًنا  }، ويحتمل بو أي بالشيادة
 .، يقومون ويقولون ىذا الكالم بعد الصالة[ٙٓٔالمائدة:] {اآلِثِمينَ  َوال َنْكُتُم َشَياَدَة المَِّو ِإنَّا ِإًذا َلِمنَ }
في األغراض التي  وجدناوقالوا: ال، نحن  ،الميت ل، لو جاء أى[ٚٓٔالمائدة:] {َفِإْن ُعِثَر َعَمى َأنَُّيَما اْسَتَحقَّا ِإْثًما}

ا ما الميت أنو ترك كذا وكذا، والشيء الفالني ليس موجودا ، أين ىو؟ قالوا: أبد   بخطفييا جاءوا بيا ورقة كتب 
ىو أرسل لنا رسالة  ،، أبدا ، في شيء ناقص ىو اتصل عمينا بالتمفونأحارناه، ىذا الذي أعطانا أعطانا شيئ ا
فيو حزام من ذىب تراه لِك يا فالنة، وتر؛ فيو عشرة آالف تراىا لفالن في الدين  :يموت، وقال أنبالجوال قبل 

ما  :، قالوا؟ين الباقيا أوصحون   النا قدور   أحارتم ،ين حزام الذىب؟أو  ،؟ين العشرة اآلالفأو، بلبني االذي يط
َفآَخرَاِن َيُقوَماِن }خيانة،  يوجد، يعني: [ٚٓٔالمائدة:] {قَّا ِإْثًماَفِإْن ُعِثَر َعَمى َأنَُّيَما اْسَتحَ }، اوال ذىب   أعطانا ماال
حق تُ من الذين اس}، وفي القراءة األخر؛ المتواترة: [ٚٓٔالمائدة:] {اأَلْوَلَيانِ  الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَمْيِيمُ  َمَقاَمُيَما ِمنَ 

  .؟"حق عمييم األولياناست  "أو  ،"حق عمييماستُ "ما معنى  {عمييم
األوليان بالميت، أقرب اثنين لمميت من  است حق عمييم ،ل يعني أولياء الميتحق عمييم يعني الميراث والمااست  

 .الورثة الذين يستحقون ىذا المال المجحود
، [ٚٓٔالمائدة:] {اأَلْوَلَيانِ  الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَمْيِيمُ  َفآَخرَاِن َيُقوَماِن َمَقاَمُيَما ِمنَ }حق عمييم اإلثم، وبعايم يقول: است  

َفُيْقِسَماِن ِبالمَِّو َلَشَياَدُتَنا َأَحقُّ ِمْن َشَياَدِتِيَما َوَما اْعَتَدْيَنا ِإنَّا ِإًذا }األوليان بالميت، يقوم اثنان من أولياء الميت 
، [ٛٓٔالمائدة:] {َذِلَك َأْدَنى} ،صر، فاهلل ُيعمل ىذا كمو وىذا الوقوف بعد صالة الع[ٚٓٔالمائدة:] {الظَّاِلِمينَ  َلِمنَ 

يقوم  ،قم احمف :، بمجرد أن نقول لو[ٛٓٔالمائدة:] {َذِلَك َأْدَنى َأْن َيْأُتوا ِبالشََّياَدِة َعَمى َوْجِيَيا}يعني: أقرب، 
َأْو }، يعني: إذا ما أتوا بيا عمى وجييا من البداية، "أن يأتوا بالشيادة عمى وجييا أو يخافوا"ويحمف بصدق، 

قوموا واحمفوا، الحظوا اآلن ىذا المعنى،  :ألولياء الميت ، نقول[ٛٓٔالمائدة:] {َيَخاُفوا َأْن ُتَردَّ َأْيَماٌن َبْعَد َأْيَماِنِيمْ 
 .؟ايو أننا نقرأ كأننا نقرأ بمغة أخر؛ ال نفيمأىا ىل فكرنا في ىذا، ؤ نحن نسمع اآليات ىذه ونقر 

ات وىذه الشيادة، وىذا يدل ىذه االحتياط ،ر كيف احتاط اهلل لمال المؤمنثم انظر أياا  إلى قاية أخر؛ انظ
وعنايتو بيم، وليذا قال بعض أىل العمم: إن أرجى آية في كتاب  ،بالمؤمنين -عز وجل-ظم رحمة اهلل عمى ع

آَمُنوا ِإَذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى  َيا َأيَُّيا الَِّذينَ }ن، ي المؤمنين برحمة اهلل وسعة عفوه ىي آية الديْ اهلل، يعني: آية ُترج  
الَِّذي  مَُّو َفْمَيْكُتْب َوْلُيْمِملِ َأَجٍل ُمَسمِّى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوال َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو ال

ال َيْبَخْس ِمْنُو َشْيًئا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَمْيِو اْلَحقُّ َسِفيًيا َأْو َضِعيًفا َأْو ال َيْسَتِطيُع َأْن َعَمْيِو اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق المََّو َربَُّو وَ 
تَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن َفَرُجٌل َواْمرَأَ ُيِملَّ ُىَو َفْمُيْمِمْل َوِليُُّو ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَمْيِن 

، إلى آخر ما ذكر اهلل {ِإْحَداُىَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُىَما اأُلْخَرى}، يعني: لئال تال [ٕٕٛالبقرة:] {الشَُّيَداِء َأْن َتِضلَّ  ِمنَ 
 .عز وجل-



من  -وجلعز -كل ىذه االحتياطات من أجل مال قميل أو كثير، قالوا: فالمؤمن أعظم قدرا  ومنزلة عند اهلل 
إذا كان اهلل اعتنى بمال المؤمن ىذه العناية واحتاط لو فالمؤمن أعظم منزلة عند اهلل من ىذا المال فال فمالو، 

ن من رحمة انطو ن وقن؟ لمناس الذين عندىم ذنوب وخائفون ويائسو ، ىذه نقوليا لماءيايعو، فيذه آيات فييا رج
ال فاازدد تفريط   :اهلل، ما نقوليا لممفرط ونقول لو   .آيات أخر؛ في الوعيد يناك، وا 

 الوقفة األولى في ىذه اآلية.ىذه 
َل }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  :واآلية الثانية ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن ُيَنزِّ

ىل يستطيع ربك؟ ىل ىم يشكون  ،؟افيم منينسمعيا ماذا ن، ىذه اآلية [ٕٔٔالمائدة:] {السََّماءِ  َعَمْيَنا َماِئَدًة ِمنَ 
الخاصة، صفوة  -عميو الصالة والسالم-؟ الحواريون ىم خالصة أصحاب المسيح -عز وجل-في قدرة اهلل 

َل عَ }ويقولون لو:  -عميو الصالة والسالم-أصحاب المسيح وأتباع المسيح  َمْيَنا َماِئَدًة َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن ُيَنزِّ
 ، فماذا تفيم منيا؟ [ٕٔٔالمائدة:] {السََّماءِ  ِمنَ 

تكمف، اهلل يقول: وىو  ،بعض العمماء قالوا: ىؤالء بعض من كان معيم وليس منيم، وىذا خالف ظاىر القرآن
 .، وىذا يقول: ال، ىذا كان معيم ما كان منيم[ٕٔٔالمائدة:] {ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّونَ }

ما كان عندىم فقو  ،أىل العمم من قال: ىؤالء ىم الحواريون في أول أمرىم بداية دخوليم واتباعيم لممسيحومن 
اجعل لنا ذات "دثاء اإلسالم عام الفتح: من ح -صمى اهلل عميو وسمم-، كما قال بعض أصحاب محمد كاف  

ما مروا وىم في طريقيم إلى ُحنين بعد فتح مكة مروا عمى المشركين يعمقون عندأنواط كما ليم ذات أنواط، 
اجعل لنا ذات أنواط كما  ،يا رسول اهلل"أسمحتيم عمى ِسدرة شجرة يتبركون بيا، قال مسممة الفتح أو بعايم: 

موسى لموسى: اجعل لقد قمتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب  ،ننإنيا الس   ،اهلل أكبر))ليم ذات أنواط، فقال: 
 .بيذا -صمى اهلل عميو وسمم-دثاء عيد، فما كفرىم النبي ، ىؤالء ح(ٔ)((كما ليم آليةليا  إلنا 

َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك }، ؟أن المراد أنيم قصدوا بذلك ىل يفعل -واهلل تعالى أعمم- ،واألقرب من ىذا كمو وىو األرجح
َل َعَمْيَنا َماِئَدًة ِمنَ  ال كانوا ك، ما كان؟، ىل يفعل[ٕٔٔالمائدة:] {السََّماءِ  َأْن ُيَنزِّ فارا ، ىل وا يشكون في القدرة وا 

، ىل ؟، أنت تستطيع لكن ىل تفعل؟معي اآلن إلى المكتبة أن تذىبىل تستطيع  :، مثمما أقول لك اآلن؟يفعل
التراويح ثم بعد ذلك  تصمي معناأن ، ىل تستطيع ؟ىل تفعل ،؟تجمس معي بعد الصالة عشر دقائقأن تستطيع 

، وفي القراءة األخر؛ ؟، يعني: ىل يفعل[ٕٔٔالمائدة:] {َىْل َيْسَتِطيُع َربُّكَ }، ىذا معناىا، ؟ىل تفعل ،؟نذىب
، ؟، وااح{كىل تستطيع رب  }، -صمى اهلل عميو وسمم-فتكون االستطاعة موجية لعيسى  {ىل تستطيع}المتواترة 

عمى إنزال  -عز وجل-، ما كانوا يشكون في قدرة اهلل [ٕٔٔالمائدة:] {َيْسَتِطيُع َربُّكَ َىْل }فيذا ىو معنى ىذه اآلية 
نما قصدوا ىل يفعل ربك ينزل ف، ىل يفعل ربك [ٕٔٔالمائدة:] {َىْل َيْسَتِطيُع َربُّكَ }، ؟ىل ُينزل عمينا ،؟المائدة وا 

 ، واهلل تعالى أعمم.؟عمينا مائدة من السماء

                                                           

 برقم قبمكم، كان من سنن لتركبن جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب الترمذي، أخرجو - ٔ
 تحقيق في األلباني وصححو ،"الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(ٜٕٚٛٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٕٓٛٔ)

 (.ٛٓٗ٘) برقم المصابيح، مشكاة



 ،أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يذكرنا منو ما ُنسينا، وأن يعممنا ما جيمنا -عز وجل-سأل اهلل أ
 ويرزقنا تالوتو آناء الميل وأطراف النيار عمى الوجو الذي ُيرايو عنا.
 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.


