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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )٢٢(تفسير سورة المائدة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
ها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الَِّذين اتَّخَذُواْ ِدينَكُم يا َأي{ : في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 

ْؤِمِنينِإن كُنتُم م اتَّقُواْ اللّهاء وِليَأو الْكُفَّارو ِلكُمِمن قَب ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين نا ملَِعبا ووزِإلَى * ه تُميِإذَا نَادو
  .]سورة المائدة) ٥٨-٥٧([ }وها هزوا ولَِعبا ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم الَّ يعِقلُونالصالَِة اتَّخَذُ

 ، من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملونهاإلسالم وأهلهذا تنفير من مواالة أعداء 
 يتخذونها هزواً يستهزئون ،يوهي شرائع اإلسالم المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخرو

  . ولعباً يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد،بها
فَاجتَِنبوا الرجس { : هاهنا لبيان الجنس كقوله"نِم" }من الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم والْكُفَّار{: وقوله تعالى
  .] سورة الحـج)٣٠([ }ِمن الَْأوثَاِن

الَ تَتَِّخذُواْ الَِّذين اتَّخَذُواْ { وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول ، بالخفض عطفاً)والكفاِر(: وقرأ بعضهم
ِلكُمِمن قَب ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين نا ملَِعبا ووزه ال تتخذوا هؤالء وال  : أي، تقديره وال الكفار أولياء}ِدينَكُم

 -رضي اهللا تعالى عنه-وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود ،  والمراد بالكفار هاهنا المشركون،ء أولياءهؤال
 اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين نال تتخذوا الذي(: فيما رواه ابن جرير

  .)أشركوا
  : أما بعد،على رسول اهللالحمد هللا والصالة والسالم بسم اهللا الرحمن الرحيم، 

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الَِّذين اتَّخَذُواْ ِدينَكُم هزوا ولَِعبا من الَِّذين ُأوتُواْ {: -تبارك وتعالى-فقوله 
ِمن قَب اءالِْكتَابِليَأو الْكُفَّارو لذين ذكر اهللا صفتهم ال يختص النهي عن  هؤالء ا،الخ..]سورة المائدة) ٥٧([ }ِلكُم
 ، كان الواحد منهم ال يتخذ آيات اهللا هزواًلو وإنما ال يجوز مواالة المشركين بجميع طوائفهم و،المواالة بهم

ستهزاء  ولم يحصل منه شيء من االلو كان كفره من قبيل كفر اإلعراض و،ولو كان ال يستهزئ بالمسلمين
ليست  المشركين فالمقصود أن العداوة مع ،-صلى اهللا عليه وسلم-ه ورسوله  ودين-عز وجل-بآيات اهللا 

إن جمعوا  ،فهذا أصل كبير ، وإنما لكفرهم أو ألنهم يقاتلوننا أو نحو ذلك،لمجرد أنهم يتخذون آيات اهللا هزواً
عداوة إنما تكون إن ال: ذلك ال يجوز ألحد أن يقول ول، وإن جمعوا معه القتال فكذلك،معه االستهزاء فهذا أشد
  .م وإنما للمشركين بجميع طوائفهم من أهل الكتاب وغيره،للذين قاتلونا في الدين أبداً

لَا ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِْرجوكُم من ِدياِركُم َأن { :-تبارك وتعالى-وقوله 
بمعنى اإلفضاء فهذا في البر واإلحسان والمعاملة والمخالطة؛  ]سورة الممتحنة) ٨([ }وا ِإلَيِهمتَبروهم وتُقِْسطُ

 فهذا في المعاملة وفي اإلحسان والبر "إلى"ـي بد لذلك ع،ن معنى اإلفضاء مضم}وتُقِْسطُوا ِإلَيِهم{ :ألن قوله



 ٢

 فهذا أصل كبير ،مواالتهم ولو لم يقاتلونا في الدين ولذلك فإن هؤالء ال يجوز ،وما أشبهه وليس في المواالة
  . مهما كان حاله،أن الكافر ال يجوز مواالتهوهو  ،ينبغي أن يكون على بال المسلم دائماً

 أن كفر الكافر من قبيل إن فهمت هذا أو فهمت:  نقول،زواًن كل كافر متخذ آليات اهللا هإ: وهنا قد يقول قائل
 لكن اآليات قد تنزل لسبب ويذكر ،لم يتخذ آيات اهللا هزواً فإنه ال يجوز مواالتهث حياناً بحيكفر اإلعراض أ

سورة آل ) ٢٨([ }الَّ يتَِّخِذ الْمْؤِمنُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين{ :-تبارك وتعالى- كقوله معه قيد
 أنه حصل من بعض المؤمنين أن  وذلك،موافقة واقع معينزل ل ن قيد}ِمن دوِن الْمْؤِمِنين{ فهذا القيد ]عمران

  ذلك قولهمثل و، بناء على ذلك فنزلت اآليات، فهذا ال يجوز،تولوا بعض الكافرين ضد بعض المؤمنين
أن تمكن من البغاء  فال يجوز ،]سورة النــور) ٣٣([ }ولَا تُكِْرهوا فَتَياِتكُم علَى الِْبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا{ :تعالى
 وبناء عليه ال ،ذكر هذا القيدف ،واقع حصللموافقة  ت نزل اآلية ولكن، لم ترد إذا أرادت تحصناً أو،أصالً

 فإن لم يتخذه ]سورة المائدة) ٥٧([ }الَ تَتَِّخذُواْ الَِّذين اتَّخَذُواْ ِدينَكُم هزوا ولَِعبا{ : فهنا،يكون له مفهوم مخالفة
ال يجوز مواالته :  لم يتخذ ديننا هزواً هل يجوز أن نواليه؟ الجواباً كافر بأن كان ذلك الشخصباًَهزواً ولع

فجمعوا كفراً إلى كفرهم  -صلى اهللا عليه وسلم-استهزاء بالنبي  الكفار  حصل منأنه فلو ،بحال من األحوال
 يحصل منهم هذا االستهزاء لكنهم  فلمهذا ال يصح وال يسوغ بحال من األحوال: أنكروا هذا وقالواوغيرهم 

  . أن يتخذوا أولياءيجوز ال: هل معنى ذلك أن نتخذهم أولياء؟ الجوابف -عليه الصالة والسالم–لم يؤمنوا به 
 ر حيثج في قراءة ال]سورة المائدة) ٥٧([} ِلكُم والْكُفَّار َأوِلياءمن الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَب{ :وهنا في قوله
الَ تَتَِّخذُواْ الَِّذين اتَّخَذُواْ ِدينَكُم هزوا ولَِعبا من { يكون هكذا على هذا ، بالخفض عطفاً)والكفاِر(قرأ بعضهم 

ُأوتُواْ الِْكتَاب من الذين أوتوا  يعني "من"ـفالذين أوتوا الكتاب هنا في محل جر ب ]سورة المائدة) ٥٧([ }الَِّذين
  .ن من الكتابيين والكافرين أولياءال تتخذوا المستهزئي يعني ،الكفارالكتاب ومن 
) ٥٧([ }الَ تَتَِّخذُواْ الَِّذين اتَّخَذُواْ ِدينَكُم هزوا ولَِعبا من الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم والْكُفَّار{ وعلى النصب

الَ تَتَِّخذُواْ { : لقوله آخرون بالنصب على أنه معمول وقرأ بعض،يكون منصوباً على أنه مفعوٌل ]سورة المائدة
والوالية عرفنا أنها بمعنى النصرة،ال تتخذوا أهل الكتاب والكفار أولياء يعني }الَِّذين .  
ألعداء لكم اتقوا اهللا أن تتخذوا هؤالء ا: أي ]سورة المائدة) ٥٧([ }واتَّقُواْ اللّه ِإن كُنتُم مْؤِمِنين{ :وقوله

الَّ يتَِّخِذ الْمْؤِمنُون { : كما قال تعالى،ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع اهللا الذي اتخذه هؤالء هزواً ولعباً
نْهم تُقَاةً ويحذِّركُم الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اللِّه ِفي شَيٍء ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ ِم

ِصيرِإلَى اللِّه الْمو هنَفْس سورة آل عمران) ٢٨([ }اللّه[ .  
نتم داعين إلى  وكذلك إذا أذَّ:أي ]سورة المائدة) ٥٨([ }وِإذَا نَاديتُم ِإلَى الصالَِة اتَّخَذُوها هزوا ولَِعبا{ :وقوله

 ذلك بأنهم قوم ؛ اتخذوها أيضاً هزواً ولعبامن يعقل ويعلم من ذوي األلبابالصالة التي هي أفضل األعمال ل
 اصصأدبر وله ح(( وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع األذان ،ال يعقلون معاني عبادة اهللا وشرائعه

التثويب أقبل  فإذا قضي ،ب للصالة أدبرو فإذا ثُ، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى ال يسمع التأذين-أي ضراط-



 ٣

 حتى يظل الرجل ال يدري كم ، لما لم يكن يذكر اذكر كذا،اذكر كذا:  فيقول،قلبهحتى يخطر بين المرء و
  .)١(]متفق عليه[ )) فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السالم،صلى

ِة اتَّخَذُوها هزوا ولَِعبا ذَِلك ِبَأنَّهم وِإذَا نَاديتُم ِإلَى الصالَ{ :قد ذكر اهللا التأذين في كتابه فقال: وقال الزهري
ِقلُونعالَّ ي مرواه ابن أبي حاتم[ ]سورة المائدة) ٥٨([ }قَو[.  

}َأنُل وا ُأنِزَل ِمن قَبمنَا وا ُأنِزَل ِإلَيمنَّا ِباللِّه وآم ِمنَّا ِإالَّ َأن ونْل تَنِقمَل الِْكتَاِب ها َأهقُْل يفَاِسقُون كُمَأكْثَر  *
 دبعو الْخَنَاِزيرةَ ودالِْقر مَل ِمنْهعجِه ولَيع غَِضبو اللّه نَهن لَّعاللِّه م ةً ِعندثُوبم ن ذَِلكم ُئكُم ِبشَرْل ُأنَبقُْل ه

وكُم قَالُواْ آمنَّا وقَد دخَلُواْ ِبالْكُفِْر وهم قَد ءوِإذَا جآ* الطَّاغُوتَ ُأولَِئك شَر مكَاناً وَأضلُّ عن سواء السِبيِل
ونكْتُما كَانُواْ يِبم لَمَأع اللّهواْ ِبِه وجتَ * خَرحالس َأكِْلِهماِن وودالْعِفي اِإلثِْم و وناِرعسي منْها مى كَِثيرتَرو

ا كَانُواْ يم لَِبْئسلُونما كَانُواْ * عم تَ لَِبْئسحالس َأكِْلِهمو اِإلثْم ِلِهمن قَوع ارباَألحو وناِنيبالر ماهنْهالَ يلَو
وننَعصسورة المائدة) ٦٣-٥٩([} ي[.  

مون ِمنَّا ِإالَّ َأن هْل تَنِق{ :قل يا محمد لهؤالء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب: يقول تعالى
 وهذا ليس بعيب وال ،؟ هل لكم علينا مطعن أو عيب إال هذا: أي}آمنَّا ِباللِّه وما ُأنِزَل ِإلَينَا وما ُأنِزَل ِمن قَبُل

 }الْعِزيِز الْحِميِدوما نَقَموا ِمنْهم ِإلَّا َأن يْؤِمنُوا ِباللَِّه { : فيكون االستثناء منقطعاً كما في قوله تعالى،مذمة
وفي  ]سورة التوبة) ٧٤([ }وما نَقَمواْ ِإالَّ َأن َأغْنَاهم اللّه ورسولُه ِمن فَضِلِه{ : وكقوله]سورة البروج) ٨([

  . )٢())ما ينقم ابن جميل إال أن كان فقيراً فأغناه اهللا(( :الحديث المتفق عليه
ما ينقم ابن ((: -عليه الصالة والسالم– اله ثالثة لم يدفعوا الزكاة فق وذلك أنهم ذكروا لمعروفهذا الحديث 

 في سبيل هدتُ قد احتبس أدراعه وأع وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، فأغناه اهللا ورسولهجميل إال أنه كان فقيراً
  .)٣()) ومثلها معهافهي عليه صدقة -سلمصلى اهللا عليه و-ب فعم رسول اهللا  وأما العباس بن عبد المطل،اهللا

يعني ما يغضب ابن جميل على طالب الصدقة إال )) ما ينقم ابن جميل إال أن كان فقيراً فأغناه اهللا((: وقوله
  .عنههو ، وهكذا قال ما قال في خالد، وأما العباس فتحملها  فأغناه اهللاكفران هذه النعمة وهي أنه كان فقيراً

َأن آمنَّا ِباللِّه وما ُأنِزل ِإلَينَا وما ُأنِزَل ِمن {  معطوف على]سورة المائدة) ٥٩([ }قُونوَأن َأكْثَركُم فَاِس{ :وقوله
  . خارجون عن الطريق المستقيم: وآمنا بأن أكثركم فاسقون أي:أي ]سورة المائدة) ٥٩([ }قَبُل
 أي }آمنَّا{على اً معطوف أن يكون  أيضاً ويحتمل،تحتمله اآليةالمعنى هذا " وآمنا بأن أكثركم فاسقون: "قوله

  أو وما تنقمون منا إال ألن آمنا وألن، وخروجكم عن اإليمانما تنقمون إال الجمع بين إيماننا وبين تمردكم
 أن الذي  يعني،قلة إنصافكم وألن أكثركم فاسقون أي ل، على علة محذوفةاً وقد يكون معطوف،أكثركم فاسقون

وَأن {:  في قوله أو تكون الواو،دم التقدير لكن األصل عنصاف وأن أكثركم فاسقونجعلكم تنقمون هو قلة اإل
فَاِسقُون كُممنا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل ن يعني وما تنقمو،بمعنى مع ]سورة المائدة) ٥٩([ }َأكْثَر 

                                                
باب فضل األذان وهرب الشيطان عند  -ومسلم في كتاب الصالة ) ٢٢٠ص  / ١ج ) (٥٨٣(باب فضل التأذين  -ذان  أخرجه البخاري في كتاب األ- 1

 ).٢٩١ص  / ١ج ) (٣٨٩(سماعه 
 .سيأتي تخريجه - 2
      كتـاب الزكـاة   ومسلم في) ٥٣٤ص  / ٢ج ) (١٣٩٩ (}وفي سـبيل اهللا ...وفي الرقاب{ :باب قول اهللا تعالى -أخرجه البخاري في كتاب الزكاة   - 3
 ).٦٧٦ص  / ٢ج ) (٩٨٣(باب في تقديم الزكاة ومنعها  -



 ٤

 ، وال تنقمون أن أكثركم فاسقون أي، ويمكن أن يكون منصوباً بفعل محذوف،من قبل مع أن أكثركم فاسقون
وال تنقمون أن ، نزل من قبل آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أناأن وذلك بوننا إال بما ال يوجب العيبييعني ما تع

  .أكثركم فاسقون
ل أخبركم بشر جزاء عند ه: أي ]سورة المائدة) ٦٠([ }قُْل هْل ُأنَبُئكُم ِبشَر من ذَِلك مثُوبةً ِعند اللِّه{ :ثم قال

  .؟اهللا يوم القيامة مما تظنونه بنا
 ،بكذاأثابه :  تقول، وقد يكون األصل فيها من الثواب بحيث تطلق في جانب الخير،الثابت الجزاء أي المثوبة

 ، القول المشهور بأن البشارة إنما تكون فيما يحبه اإلنسانى كما يقال في البشرى عل،وقد تستعمل في العقاب
 وإن كان من أهل العلم من يقول ، هكذا قال بعضهم، من باب التهكم وقد تستعمل في غيره-رفي الخي-

 ما تستعمل في جانب اًم به أن الثواب والبشارة وما أشبه ذلك غالب لكن على كل حال من المسلّ،بخالف هذا
 ]سورة آل عمران) ٢١([ } ِبعذَاٍب َأِليٍمفَبشِّرهم{ : عن الكافرين بآيات اهللا-عز وجل- قال اهللا فقدالخير وإال 

هذا أصلها وقد تستعمل في ف ،حياك اهللا: كالسالم وقولهمما يقال عند أول اللقاء مهي ف التحية  األمر فيوهكذا
  :كما قال القائل، أي قد تستعمل هذه مكان هذه غير ذلك

ــل  ــا بخي ــت له ــد دلف ــل ق   وخي
  

ــع     ــرب وجي ــنهم ض ــة بي   تحي
  

 وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات ،؟ جزاء عند اهللا يوم القيامة مما تظنونه بناأي هل أخبركم بشر
وجعَل {غضباً ال يرضى بعده أبداً :  أي}وغَِضب علَيِه{ أبعده من رحمته :أي }من لَّعنَه اللّه{ :المفسرة بقوله

الْخَنَاِزيرةَ ودالِْقر موكما سيأتي إيضاحه في سورة األعراف ة البقرة كما تقدم بيانه في سور}ِمنْه.  
 }فَقُلْنَا لَهم كُونُواْ ِقردةً خَاِسِئين{ : الذين قال اهللا تعالى عنهم،قردة مثل أصحاب القرية الذين يعدون في السبت

 الكفار من أصحاب أولئك من إن :قيل وقد ، بعضهم خنازير-عز وجل- مسخ اهللا كما ]سورة البقرة) ٦٥([
 فمن كفر ،]سورة المائدة) ١١٥([ }فَِإنِّي ُأعذِّبه عذَابا الَّ ُأعذِّبه َأحدا من الْعالَِمين{ : الذين توعدهم اهللا بقولهلمائدةا

 وعلى كل حال سواء كان هؤالء أو غير ،إنهم مسخوا إلى خنازير: عد نزول المائدة التي طلبوها قيلمنهم ب
أكثر الحيوانات وانات ف وهي أقبح الحي،من أهل الكتاب قردة وخنازيرمسخ  -عالىتبارك وت-هؤالء فاهللا 

 وهذا رد من الردود القرآنية ، فيهال مريةاً  حقيقياًمسخاهللا مسخهم إلى قردة وخنازير  ف،دناءة القرد والخنزير
أهل الدين ورميهم  المسلمون اليوم لكثرة استهزاء أهل الكتاب بهذا الدين وبهيحتاج مما على أهل الكتاب

رض بدالً من أن نجاريهم ت فالمف، بأسوأ األوصافه ويرمون أهل،باألوصاف القبيحة فهم يطعنون في اإلسالم
 ،سالم إليها وينسبون اإل،وا به الفضاء من بعض العبارات والكلمات التي ما فتئوا يرددونهائوفيما يطلقون ومل

هْل تَنِقمون ِمنَّا ِإالَّ َأن آمنَّا ِباللِّه وما ُأنِزَل ِإلَينَا { :ن نقول لهمفالمفترض أ ،بدالً من أن نرددها جهالً معهم
فَاِسقُون كُمَأكْثَر َأنُل وا ُأنِزَل ِمن قَبمةً ِع* وثُوبم ن ذَِلكم ُئكُم ِبشَرْل ُأنَبقُْل ه غَِضبو اللّه نَهن لَّعاللِّه م ند

 نيذ أنتم أسوأ وأنتم ال أي]سورة المائدة) ٦٠- ٥٩([ }علَيِه وجعَل ِمنْهم الِْقردةَ والْخَنَاِزير وعبد الطَّاغُوتَ
 ارو يجاهذا هو الذي يفترض أن يرد عليهم به ال أن ،تستحقون كل وصف ذميم يا إخوان القردة والخنازير

  .طعونهم في ديننا في



 ٥

صلى اهللا عليه -سئل رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-سعود بن موقد روى سفيان الثوري عن ا
إن اهللا لم يهلك قوماً أو لم يمسخ قوماً فيجعل ((:  فقال،؟ عن القردة والخنازير أهي مما مسخ اهللا-وسلم

  .)٤( وقد رواه مسلم))ت قبل ذلك وإن القردة والخنازير كان،لهم نسالً وال عقباً
صلى -  جعل-عليه الصالة والسالم-منه ولم يأكل  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي لما وضع الضب بين يدي 

 -صلى اهللا عليه وسلم-ذكر  ف خمسة أصابع ووجد أن له بعود كان معه الضب يعد أصابع-اهللا عليه وسلم
درى  وأن أمة من بني إسرائيل قد ذهبت ال ي مرة ذكر الفأرة وكذلك أيضاً،أنه يخشى أن يكون هذا مما مسخ

ذكر من حالها أنها تقرب السمن وال تقرب كان قد  و،وذكر أنه يخشى أن تكون الفأرة ،إلى أي شيء صارت
 كان في أول األمر -صلى اهللا عليه وسلم- فالحاصل أن النبي ، ذلك عليهم وحيث إن بني إسرائيل حرماللبن

 فالجيل الذي يمسخ إلى قردة أو خنازير أو نحو ذلك ال ،أوحي إليه أن اهللا لم يجعل لمسخ نسالً ثم يظن ذلك
الذين قد مسخوا بل  فهذه القردة والخنازير التي نشاهدها اآلن ليست من أوالد أولئك ، ينتهون وإنمايتوالدون

  . واهللا أعلم،األصلية في القردة والخنازيرهي من الفصيلة 
 ،لمسلمين عن مواالتهم يشبههم بالقردة والخنازير وينهى ا ونحوهاهذه اآلياتاهللا تعالى في والمقصود أن 

هاَأنتُم { : وقال] المائدةسورة) ٥٧([ }اتَّخَذُواْ ِدينَكُم هزوا ولَِعبا{ : فقالويذكر األوصاف التي تنفر المسلمين منهم
 في هذا الشأن آيات كثيرةهناك  و]سورة آل عمران) ١١٩([ }ْؤِمنُون ِبالِْكتَاِب كُلِِّهُأوالء تُِحبونَهم والَ يِحبونَكُم وتُ

وتجد من  ،أنا واآلخر: يقولاآلخر ويسميهم ب فاليوم يأتي من يكتب ويتكلمو ،القرآن مليء بهذه النصوصف
ينفر المسلمين  و، متتابعاً لعناً يلعنهم- هو واضحكما-القرآن ال يجوز لعنهم وال الدعاء عليهم مع أن : يقول

يثير الكراهية والمفروض أن األسلوب هذا :  واليوم تسمع من يقول،من مواالتهم ويذكرهم بأقبح األوصاف
 األمور وهو هذا القرآن ناطق بهذه ف، فمشكلة هؤالء مع القرآن،محبة وعدم إقصاء اآلخرتعايش و هناك يكون

 هذا ما يصلح: يتخلوا عنه ويقولونال أن يكفروا بالقرآن ويس أمامهم إهؤالء لو مشتمل على كثير منها
 ويبقون على اآليات التي تتكلم عن بر الوالدين يحذفون ما ال يقل عن ثلث القرآن عن قرآن آخر أو ويبحثون

  يكتفون بهذا والباقي،لجار وحق القرابات والعفو والصفح واآليات التي تتكلم عن حق ا،وصلة الرحم
 أصل كبير في امهما حصل فيها من التضليل؛ ألنه هذه القضايا الحمد هللا ثابتة:  نحن فنقوليحذفونه، وأما

 لن يستطيعوا إبطال هذه الحقائق ، إلطفائها، وهذا إطفاء لنور اهللالقرآن ما يستطيعون أن ينفخوا على الشمس
فََأما {: كما قال تعالىيبقى الحق هذه لن تزول أبداً وستبقى وسيذهبون وف ،ي في القرآن مهما فعلواتالكبيرة ال

 لكن على المسلم أن ال يغتر ]سورة الرعد) ١٧([ }الزبد فَيذْهب جفَاء وَأما ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ ِفي اَألرِض
  . واهللا المستعان،بهذه الدعوات المضللة

  .امه وعبيدهد أي خُ،وجعل منهم من خدم الطاغوت :أي ]سورة المائدة) ٦٠([ }وعبد الطَّاغُوتَ{ :وقوله تعالى
المتواترة - ي فيها ربما تزيد عن العشر يعني مجموع القراءات الت،متواترةهذه فيها قراءات متواترة وغير 

 بضم الباء وفتح العين ) الطاغوِتبدع(و }وعبد الطَّاغُوتَ{لكن القراءات المتواترة  -وغير المتواترة
                                                

     ومسلم فـي كتـاب القـدر    ) ١٢٠٣ص  / ٣ج ) (٣١٢٩ (ر مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يباب خ  - كتاب بدء الخلق  أخرجه البخاري في     - 4
 ).٢٠٥٠ص  / ٤ج ) (٢٦٦٣ (ق به القدرباب بيان أن اآلجال واألرزاق وغيرها ال تزيد وال تنقص عما سب -



 ٦

 يجمع على أعبد ،جمع عبد: وعلى كل حال العبد )عبد(قرأ ابن عباس ، و وهذه هي قراءة حمزة،فةاإلضاو
وعبيد وعبد وعبجمع فيهاي إلى غير ذلك من الصيغ التي ،اند .  

 كيف يصدر ،لكم يا أهل الكتاب من الطاعنين في ديننا والذي هو توحيد اهللا وإفراده بالعبادات دون ما سواه
وَأضلُّ عن { أي مما تظنون بنا }ُأولَِئك شَر مكَاناً{ : ولهذا قال،؟جد منك جميع ما ذكرهذا وأنتم قد ومنكم 

 فيما ليس في الطرف اآلخر وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل ]سورة المائدة) ٦٠([ }سواء السِبيِل
  .]سورة الفرقان) ٢٤([ }ِئٍذ خَير مستَقَرا وَأحسن مِقيلًاَأصحاب الْجنَِّة يوم{ :-عز وجل-كقوله  ،مشاركة

فالن :  تقول، أنه في اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهماهاألصل في  أفعل التفضيل أنألنه كما هو معروف
لتفضيل ليس على هنا أفعل ا }وَأضلُّ عن سواء السِبيِل{:  قولهلكن،  اشتركا في الكرمالن أي أنهماأكرم من ف

 ال يمكن أن  إذ، وإال ففي الضالل ال مقارنة،تحقيق هذا الوصف فيهأي  ،بابه وإنما المقصود مطلق االتصاف
  . وإنما المسلمون على هدى وأهل الكتاب على ضالل،يقارن المسلمون مع أهل الكتاب

وهذه صفة  ]سورة المائدة) ٦١([ }ِبالْكُفِْر وهم قَد خَرجواْ ِبِهوكُم قَالُواْ آمنَّا وقَد دخَلُواْ ءوِإذَا جآ{ :وقوله تعالى
 }وقَد دخَلُواْ{:  ولهذا قال،وبهم منطوية على الكفرل وق،المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر

لم ينتفعوا بما قد ، ثم خرجوا وهو كامن فيها أي مستصحبين الكفر في قلوبهم }ِبالْكُفِْر{ ،أي عندك يا محمد
سورة ) ٦١([ }وهم قَد خَرجواْ ِبِه{:  ولهذا قال، وال الزواجرظ وال نجعت فيهم المواعسمعوا منك من العلم

  .فخصهم به دون غيرهم ]المائدة
 آمنا :نيقولوف -صلى اهللا عليه وسلم- إلى النبي ن يأتو حيث كانوا،هذه في المنافقين من أهل الكتابأن يعني 
  .هم دخلوا كفاراً وخرجوا كفاراً وإنما ، لم يؤمنوا حقيقةوهم

 واهللا عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه : أي]سورة المائدة) ٦١([ }واللّه َأعلَم ِبما كَانُواْ يكْتُمون{: تعالى وقوله
لم بهم دة أع فإن اهللا عالم الغيب والشها؛ وتزينوا بما ليس فيهملخلقه خالف ذلك ضمائرهم وإن أظهروا

  .م الجزاء وسيجزيهم على ذلك أت،منهم
 يبادرون :أي ]سورة المائدة) ٦٢([ }وتَرى كَِثيرا منْهم يساِرعون ِفي اِإلثِْم والْعدواِن وَأكِْلِهم السحتَ{ :وقوله

  .لى الناس وأكلهم أموالهم بالباطلإلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم واالعتداء ع
}لُونمعا كَانُواْ يم لبئس العمل كان عملهم وبئس االعتداء اعتداؤهم: أي ]سورة المائدة) ٦٢([ }لَِبْئس.  

ما الفرق  ]سورة المائدة) ٦٢([ }وتَرى كَِثيرا منْهم يساِرعون ِفي اِإلثِْم والْعدواِن وَأكِْلِهم السحتَ{ : اآليةفي هذه
  وان؟ أليس العدوان من اإلثم؟العدبين اإلثم و

يساِرعون ِفي اِإلثِْم {:  قال تعالى، والعدوان نوع منه وهو الذنوب واآلثام المتعدية،اإلثم هو الذنب أياً كان
؛  لكنه خص هذه األشياء من اآلثام،السحت من اإلثممعلوم أن  و]سورة المائدة) ٦٢([ }والْعدواِن وَأكِْلِهم السحتَ

  .ها من أسوئهاألن
وَأخِْذِهم الربا وقَد نُهواْ عنْه { :-عز وجل-ل فيه الربا كما قال اهللا  ويدخ،ىوأكل السحت يدخل فيه الرش
كل محرم من المكاسب هو من و ،فكل هذا من السحت ]سورة النساء) ١٦١([ }وَأكِْلِهم َأمواَل النَّاِس ِبالْباِطِل

  .زالةاإل  أصلهوالسحت ،السحت
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 }لَوالَ ينْهاهم الرباِنيون واَألحبار عن قَوِلِهم اِإلثْم وَأكِْلِهم السحتَ لَِبْئس ما كَانُواْ يصنَعون{ :تعالى وقوله
  .ا كان ينهاهم الربانيون واألحبار عن تعاطي ذلكيعني هلَّ ]سورة المائدة) ٦٣([
إذا كان ألمر قد فات ال  ، وتكون للتبكيت وتأتي بمعنى التبكيت، بمعنى هال،يضتأتي بمعنى التحض }لَوالَ{

فَلَوالَ كَان ِمن الْقُروِن ِمن قَبِلكُم ُأولُواْ بِقيٍة ينْهون عِن الْفَساِد ِفي { :-عز وجل-يمكن استدراكه كما قال اهللا 
فَلَوالَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها { :ومثل ذلك قوله تعالى ]سورة هود) ١١٦([ }نْهماَألرِض ِإالَّ قَِليالً ممن َأنجينَا ِم

ونُسي ما ِإالَّ قَوانُهسورة يونس) ٩٨([ }ِإيم[.  
سورة ) ٦٣([ }لَوالَ ينْهاهم الرباِنيون واَألحبار{ : كقوله تعالىكون للتحضيض في األمر الذي يمكن استدراكهتو

 فإذا كان يدخل فيها المخاطب أو الحاضر أو الموجود منهم فيكون ذلك ،هال ينهاهم الربانيونأي  ]المائدة
الذي تريد   تقول لإلنسان،هي للتبكيتللذين مضوا وانقضوا وماتوا منهم  وبالنسبة ،بالنسبة إليه للتحضيض

ه واستيقظت  يعني هال تركت،ظت لصالة الفجرتيقلوال تركت السهر واس: منه أن يستدرك التقصير مثالً
:  وتريد أن تبكته رسب في االمتحان كأن يكون قدتقول إلنسان ال يمكن أن يستدرك ما فاتو ،لصالة الفجر
  . تبكتهه من العبارات التي  وما أشبه هذ،لوال اجتهدت
  .ال أرباب الواليات عليهمهم العلماء العم: والربانيون

 يرى أنها في العلماء المصلحين الذين يرجع -رحمه اهللا-إن ابن جرير : لكالم عليها وقلناهكذا فسره وسبق ا
  .اجون إليه في أمور دينهم ودنياهم فالناس يرجعون إليهم فيما يحت،إليهم الناس فيما نابهم

على اليهود  وبعضهم يجعل ذلك منقسماً ، واألحبار هم العلماء، فهم مربون،من التربيب والتربيةوالربانيون 
  .والنصارى
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن  ]سورة المائدة) ٦٣([ }لَِبْئس ما كَانُواْ يصنَعون{ هم العلماء فقطواألحبار 

  . يعني في تركهم ذلك، أنهم بئس ما كانوا يصنعون،يعني الربانيين: -مارضي اهللا تعالى عنه-عباس 
 }نْهم يساِرعون ِفي اِإلثِْم والْعدواِن وَأكِْلِهم السحتَ لَِبْئس ما كَانُواْ يعملُونوتَرى كَِثيرا م{ :اهللا تعالىيقول 

لَِبْئس ما كَانُواْ { : ولما ذكر ترك األحبار والرهبان لنهيهم عن هذا قال،فسماه عمالً ]سورة المائدة) ٦٢([
وننَعصفهو نوع منه إال أن الصنع عادة ،وأخص من مطلق العمل والفعل أدق والصنع ]سورة المائدة) ٦٣([ }ي 

 ، فهذا أشد،صنعاً -وهو ترك النهي عن المنكر-  فصار فعل هؤالء األحبار والرهبان،يكون بحذق وإتقان
 وهنا ،على قدر المقام يكون المالم:  كما قيلموذلك أن هؤالء وقوع اإلساءة منهم أقبح من وقوعها من غيره

فيكون  ،ألفعال وهذا مما يستدل به أهل العلم على أن الترك فعل من ا،صنعاً م للنهي عن المنكرسمى تركه
  .والتركاللسان وعمل القلب وفعل الجوارح  قول  أربعة أشياء هي علىشتمالًمالفعل 

ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن جرير عن ابن عباس 
سورة ) ٦٣([ }لَوالَ ينْهاهم الرباِنيون واَألحبار عن قَوِلِهم اِإلثْم وَأكِْلِهم السحتَ لَِبْئس ما كَانُواْ يصنَعون{: يةاآل

  .كذا قرأ: قال ]المائدة
مد اهللا فح -رضي اهللا تعالى عنه-خطب علي بن أبي طالب : وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال

 ، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون واألحبار،أيها الناس: وأثنى عليه ثم قال



 ٨

روا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي  فم،فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات
  .ب أجالً ال يقطع رزقاً وال يقرعلموا أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكرا و،نزل بهم

ما ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-ام أحمد عن جرير وروى اإلم
 ))من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إال أصابهم اهللا منه بعذاب

  .)٥(تفرد به أحمد من هذا الوجه
: يقول -صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- أبو داود عن جرير ورواه

 في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فال يغيروا إال أصابهم اهللا بعقاب ما من رجل يكون((
   .)٦(ابن ماجهوقد رواه  ))قبل أن يموتوا

   
  
  

                                                
 .حديث حسن: وقال األرنؤوط) ٣٦٣ص  / ٤ج ) (١٩٢٣٦(أخرجه أحمد  - 5
باب األمر بالمعروف والنهي عن  -وابن ماجه في كتاب الفتن ) ٢١٤ص  / ٤ج ) (٤٣٤١ (باب األمر والنهى -أخرجه أبو داود في كتاب المالحم  - 6

 ).٥٧٤٩(حسنه األلباني في صحيح الجامع برقم و) ١٣٢٩ص  / ٢ج ) (٤٠٠٩ (المنكر


