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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٣(تفسير سورة المائدة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعيننبينا الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على 

 الْيهود يد اللِّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ َأيِديِهم ولُِعنُواْ وقَالَِت{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ِبما قَالُواْ بْل يداه مبسوطَتَاِن ينِفقُ كَيفَ يشَاء ولَيِزيدن كَِثيرا منْهم ما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك طُغْيانًا وكُفْرا 

وةَ والْبغْضاء ِإلَى يوِم الِْقيامِة كُلَّما َأوقَدواْ نَارا لِّلْحرِب َأطْفََأها اللّه ويسعون ِفي اَألرِض وَألْقَينَا بينَهم الْعدا
فِْسِدينالْم ِحبالَ ي اللّها وادفَس *يس منْهنَا عاْ لَكَفَّراتَّقَونُواْ وَل الِْكتَاِب آمَأه َأن لَونَّاِت وج مخَلْنَاهألدو َئاِتِهم

ولَو َأنَّهم َأقَامواْ التَّوراةَ واِإلنِجيَل وما ُأنِزَل ِإلَيِهم من ربِهم ألكَلُواْ ِمن فَوِقِهم وِمن تَحِت َأرجِلِهم منْهم * النَِّعيِم
عا ياء مس منْهم كَِثيرةٌ وقْتَِصدةٌ مُأملُونسورة المائدة) ٦٦-٦٤([ }م[.  

 وتعالى عز وجل- بأنهم وصفوا اهللا -عليهم لعائن اهللا المتتابعة إلى يوم القيامة-يخبر تعالى عن اليهود 
يد {:  وعبروا عن البخل بأن قالوا، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، بأنه بخيل-عن قولهم علواً كبيراً

  .] سورة المائدة)٦٤([ }اللِّه مغْلُولَةٌ
 }وقَالَِت الْيهود يد اللِّه مغْلُولَةٌ{ : قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

تعالى -  يعني أمسك ما عنده،بخيل: ال يعنون بذلك أن يد اهللا موثقة ولكن يقولون:  قال]سورة المائدة) ٦٤([
والَ تَجعْل يدك { : وقرأتادة والسدي والضحاكا روي عن مجاهد وعكرمة وقوكذ -اهللا عن قولهم علواً كبيراً

يعني أنه ينهى عن  ]سورة اإلسراء) ٢٩([ }مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما محسورا
والَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى {:  عن البخل بقوله عبر، وعن التبذير وهو زيادة اإلنفاق في غير محلهالبخل
نُِقكعليهم لعائن اهللا-وهذا هو الذي أراد هؤالء اليهود  ]سورة اإلسراء) ٢٩([ }ع-.  

إن اهللا فقير :  وقد تقدم أنه الذي قال-عليه لعنة اهللا-حاص اليهودي إنها نزلت في فنْ: وقد قال عكرمة
  .-رضي اهللا تعالى عنه-و بكر الصديق  فضربه أب،ونحن أغنياء
غُلَّتْ َأيِديِهم {:  فقال،فكوهت وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائ، عليهم ما قالوه-عز وجل-وقد رد اهللا 

َأم { : والجبن والذلة أمر عظيم كما قال تعالىدوهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحس }ولُِعنُواْ ِبما قَالُواْ
مالَهنَِقير النَّاس ْؤتُونلِْك فَِإذًا الَّ يالْم نم نَآ  * نَِصيبآتَي ِلِه فَقَدِمن فَض اللّه ما آتَاهلَى مع النَّاس وندسحي َأم

ضِربتْ علَيِهم { :تعالىوقال  ]سورة النساء) ٥٤-٥٣([ اآلية} آَل ِإبراِهيم الِْكتَاب والِْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عِظيما
  .]سورة آل عمران) ١١٢([اآلية  }الذِّلَّةُ

  :  أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 
 -والغل يكون في العنق-بخل؛ ألن الذي غلت يده إلى عنقه فهذا االستعمال والتعبير يعبر به أو يراد به ال

  فإن ولذلك، فهذا وجه المالزمة بين هذه العبارة وبين حقيقة الحال، أن يبسطها للبذل العطاءفإنه ال يستطيع



 ٢

ل حال المنفق برجلين عليهما ل حال البخيل ومثّ كما في حديث أبي هريرة مثّ-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 ،ةا الدرع حتى صارت سابغ فكان المنفق إذا أراد اتسعت كل حلقة من هذرعان قد جعلت أيديهما إلى ثديهماد

، البخيل فإذا أراد أن ينفق فإنها تضيق كل حلقة فال يتمكن من البذل والجود والنفقة وأما ،فيمد يده بالعطاء
وهو  في جيبه -صلى اهللا عليه وسلم-كأني أنظر إلى يد رسول اهللا :  يقول-رضي اهللا عنه-أبو هريرة و

  . يعني يريد أن يبسطها،يحركها
هم ال يريدون أنها مغلولة ف ،أي أنها ال تمتد بالعطاء ]سورة المائدة) ٦٤([ }يد اللِّه مغْلُولَةٌ{ : قولهمنأ فالحاصل

 لكن وجه التعبير عن البخل بهذا هو أن من غلت يده ،-رحمه اهللا– موثقة كما قال الحافظ بمعنى أنها حقيقة
 القرآن عندما يترجم عادة أو يحسن ذكره المثل يذكر وهذا ،إلى عنقه فإنه ال يتمكن من بسطها للبذل والعطاء

أخرى ثم ينقل المعنى أن يترجمه حرفياً إلى لغة  أحد ال  يستطيع  التيفهذا مثال من األمثلة ترجمة حرفية
ى  يحرم عل؟ هللماذا:  سيقولون،ال تجعل يدك مربوطة إلى رقبتك: المراد؛ ألنه لو نقل إلى لغة أخرى وقيل

  . ال تكن بخيالً أي: فيقاليترجم المعنىه مربوطة إلى رقبته؟ ولذلك إنما  يدعلأن يجاإلنسان 
 وهو الذي ،ظاهره أنه دعاء عليهم ]سورة المائدة) ٦٤([ }مغْلُولَةٌ غُلَّتْ َأيِديِهموقَالَِت الْيهود يد اللِّه { :قوله تعالى

وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والجبن وهكذا " :قالحيث  -رحمه اهللا-مشى عليه الحافظ بن كثير 
  . أن اهللا عاقبهم بذلكويمكن أن يكون ذلك من قبيل الخبر أي "الخ..والذلة أمر عظيم كما قال تعالى

؛  وهو الظاهر المتبادر أن يكون من قبيل الدعاء عليهم بالبخليمكنف ، فعل ماض:تلَّغُ }غُلَّتْ َأيِديِهم{ :وقوله
 ومن أهل العلم ]سورة المائدة) ٦٤([ }غُلَّتْ َأيِديِهم{ :قالف }مغْلُولَةٌيد اللِّه {: ا حيث قالوس التعبيرألنه استعمل نف

عز - اهللا قالتغل أيديهم كما ف يوثقون يرى أنه دعاء عليهم باألسر إما في الدنيا وإما في اآلخرة حيثمن 
سورة ) ٧٢- ٧١([ }ِفي الْحِميِم ثُم ِفي النَّاِر يسجرون *لَاِسُل يسحبونِإِذ الَْأغْلَاُل ِفي َأعنَاِقِهم والس{ :-وجل
 بالحديد ؛ ألن األسير تربط يداه إلى عنقهفي الدنيا باألسر يكون ذلك  أو،يكون ذلك في اآلخرةعلى هذا ف ]غافر

  . واهللا أعلم،البخلي ب، أوالظاهر المتبادر أنه من قبيل الدعاء عليهم بمثل ما قالوا ،ويربط هكذا
بل هو الواسع الفضل الجزيل :  أي]سورة المائدة) ٦٤([ }بْل يداه مبسوطَتَاِن ينِفقُ كَيفَ يشَاء{ :ثم قال تعالى

 وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده ال شريك له الذي خلق ،العطاء الذي ما من شيء إال عنده خزائنه
وآتَاكُم من { : كما قال، وفي جميع أحوالنا، وحضرنا وسفرنا،يه في ليلنا ونهارنال شيء مما نحتاج إلكلنا 

كَفَّار لَظَلُوم اناِإلنس ا ِإنوهصتَ اللِّه الَ تُحمواْ ِنعدِإن تَعو وهَألْتُما سواآليات في ]سورة إبراهيم) ٣٤([ }كُلِّ م 
  .هذا كثيرة
عز - ثبات صفة اليد هللا مما يسدل به أهل السنة على إ]سورة المائدة) ٦٤([ }وطَتَاِنبسبْل يداه م{ :هذه اآلية

هو إمام في اللغة ف -رحمه اهللا- وممن احتج بها على ذلك ابن جرير ، على ما يليق بجالله وعظمته-وجل
 أن يراد -كما هنا-ثنية إنه ال يمكن أن يراد في كالم العرب باليد حينما تكون بالت:  وقال، في التفسيرموإما

  .بها الملك أو النعمة أو القوة أو القدرة
   فإنها تدل داللة نصية-األحاديث واآليات–يد إذا جمعت فيها النصوص الواردة وعلى كل حال مثل صفة ال

  بحيث ال يحتملى وهو أن تتوارد النصوص لتقرير معن-وهو النوع الثاني من داللة النص عند األصوليين-



 ٣

ِتلْك عشَرةٌ { : كقوله تعالىالمعنى؛ ألن داللة النص منها ما يكون ذلك موجوداً في دليل بمفرده هذا سوى
هذا الذي يقول و ]سورة النساء) ١٦٤([ }وكَلَّم اللّه موسى تَكِْليما{ :وكقوله تعالى ،]سورة البقرة) ١٩٦([ }كَاِملَةٌ

 معنى آخر من النص وهو أن تتوارد النصوص على تقرير اًك نوع والواقع أن هنا،أكثر األصوليين بأنه نادر
 }يد اللَِّه فَوقَ َأيِديِهم{ : في قوله فاليد مثالً ذكرها مفردة،بمجموعها ال يمكن أن يراد بها غير هذا المعنى

 في ذكرها مجموعةو ]مائدةسورة ال) ٦٤([ }بْل يداه مبسوطَتَاِن{ : في قوله هنا وذكرها مثناه]سورة الفتح) ١٠([
 الذي في الحبر اليهوديصابع كما في حديث وذكر أيضاً األ ]سورة يــس) ٧١([ }ِمما عِملَتْ َأيِدينَا{ :قوله

كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع اهللا السماوات على ذه واألرض على : "الصحيحين ولفظه عند الترمذي قال
 ثم  وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أوالًَ" وسائر الخلق على ذهذه والماء على ذه والجبال على ذه

  .)١(]سورة الزمر) ٦٧([ }وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدِرِه{: تابع حتى بلغ اإلبهام فأنزل اهللا
 ،)٢(اختصام المأل األعلىفي  -صلى اهللا عليه وسلم-في الرؤيا التي رآها النبي   واألناملذكر الكف وكذلك

 وذكر )٣())يقبض اهللا األرض ويطوي السماوات بيمينه(( :-عليه الصالة والسالم– قالف الطيووذكر القبض 
 وفي الحديث )٥())ثم يطوي األرضين بشماله((:  وفي رواية في صحيح مسلم،)٤(بيده األخرىأنه يقبض 

 ذلك من األدلة الكثيرة التي ال  إلى غير)٧(ويهزهن كما في حديث ابن عمر )٦())وكلتا يديه يمين((: اآلخر
يمكن أن يكون المراد بها غير اليد التي هي صفة حقيقية تليق بجالل اهللا وعظمته وال تشبه صفات 

  .المخلوقين
وهو أن ذلك يشبه صفات  ئيس معنىادر إلى أذهانكم بأنتم تَ:  يقال لهم، اليد بالقوة أو القدرةاوالذين أولو

 وإنما المراد بها ،ن اليد ليس المراد بها الظاهر المتبادرإ: م وقلت، ذلك حرفتم وأولتمالمخلوقين فشبهتم ثم بعد
ذكرونهات أو نحو ذلك من المعاني التي ،القوة أو النعمة أو الملكآخر هو  معنى.  

 يوصف بالقوة ويوصف  فالمخلوق،إن المخلوق يوصف بكل هذه األمور التي أولتم المعنى إليها: ونقول لهم
 ]سورة يوسف) ٤٣([ }وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت{ : كما قال تعالى، وما إلى ذلك،قدرة والنعمة والملكبال

                                                
) ٣٧١ص   / ٥ج  ) (٣٢٤٠( باب تفسير سورة الزمـر       -صلى اهللا عليه وسلم   -تفسير القرآن عن رسول اهللا      أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في كتاب        - 1

وفي ) ٢٦٩٧ص  / ٦ج ) (٦٩٧٩] (سورة ص) ٧٥([ }يديِلما خَلَقْتُ ِب{: باب قول اهللا تعالى -وهو بلفظ مقارب في صحيح البخاري في كتاب التوحيد  
 ).٢١٤٧ص  / ٤ج ) (٢٧٨٦ (صفة القيامة والجنة والنارصحيح مسلم في كتاب 

) ٢٤٣ص  / ٥ج ) (٢٢١٦٢(وأحمد ) ٣٦٨ص  / ٥ج ) (٣٢٣٥ (-صلى اهللا عليه وسلم  -كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا       أخرجه الترمذي في     - 2
 ).٣١٦٩( السلسلة الصحيحة برقم وصححه األلباني في

) ٢٧٨٧ ( صفة القيامة والجنة والنار    ومسلم في كتاب  ) ١٨١٢ص   / ٤ج  ) (٤٥٣٤( باب تفسير سورة الزمر      –أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 3
 ).٢١٤٨ص  / ٤ج (
) ٦٩٨٣ (]سورة التوبـة ) ١٢٩([ }وهو رب الْعرِش الْعِظيِم{ ]دسورة هو) ٧([ }وكَان عرشُه علَى الْماء  { باب –صحيح البخاري في كتاب التوحيد       - 4
 ).٦٩٠ص  / ٢ج ) (٩٩٣ ( المنفق بالخلف وتبشيرباب الحث على النفقة -ومسلم في كتاب الزكاة ) ٢٦٩٩ص  / ١ج (
 ).٢١٤٨ص  / ٤ج ) (٢٧٨٨ ( صفة القيامة والجنة والنار أخرجه مسلم في كتاب- 5
ج ) (١٨٢٧ (باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم -كتاب اإلمارة أخرجه مسلم في  - 6
 ).١٤٥٨ص  / ٣
ومسلم فـي كتـاب   ) ٢٧٢٩ص  / ٦ج ) (٧٠٧٥ (باب كالم الرب عز و جل يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد      - 7

 ).٢١٤٧ / ٤ج ) (٢٧٨٦ (ة القيامة والجنة والنارصف



 ٤

 وعن ابنة شعيب أنها قالت ]سورة النمل) ٣٩([ }وِإنِّي علَيِه لَقَِوي{ :- السالمعليه-عن عفريت سليمان وقال 
وِإذْ تَقُوُل ِللَِّذي َأنْعم اللَّه { : النعمة عنكذلكقال  و]سورة القصص) ٢٦([ }ْأجرتَ الْقَِويِإن خَير مِن استَ{ :ألبيها

كجوز كلَيع ِسكِه َأملَيتَ عمَأنْعِه ولَيإذا قلنا لهم ف،يوصف به المخلوقمما فكل هذا  ]سورة األحزاب) ٣٧([ }ع :
 هعلى الوجه الذي يليق بجالليوصف به اهللا  ذلك إن: هم يقولوننإ فالمخلوق يوصف بهذه األشياءإن 

هذا هو الذي و ،ليق بجالله وعظمتهينثبت له صفة اليد على الوجه الذي وكذلك هنا : نقول لهم ف،وعظمته
  . وخالف في ذلك أهل البدع،عليه أئمة السنة سلفاً وخلفاً

هذا ما حدثنا أبو : نا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا عبد الرزاق حدث:وقد قال اإلمام أحمد بن حنبل
إن يمين اهللا مألى ال ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-هريرة 

ض ما في ِغاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واألرض، فإنه لم يح س،يغيضها نفقة
 نفقَأ :يقول اهللا تعالى((: وقال ))الماء وفي يده األخرى الفيض يرفع ويخفضوعرشه على ((:  قال))يمينه

  .)٨(]أخرجاه في الصحيحين[ ))نفق عليكُأ
 يكون ما :أي ]سورة المائدة) ٦٤([ }ولَيِزيدن كَِثيرا منْهم ما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك طُغْيانًا وكُفْرا{: وقوله تعالى
 فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً ،ا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههمآتاك اهللا ي

 وهو المبالغة والمجاوزة للحد }طُغْيانًا{وعمالً صالحاً وعلماً نافعاً يزداد به الكافرون الحاسدون لك وألمتك 
  . أي تكذيباً}وكُفْرا{في األشياء 

وَأما * فََأما الَِّذين آمنُواْ فَزادتْهم ِإيمانًا وهم يستَبِشرون{ :اآلية األخرى في -عز وجل- كما قال اهللا هذا
ادفَز ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذينِسِهما ِإلَى ِرجسِرج مفهذا الوحي الذي أنزله اهللا ]سورة التوبة) ١٢٥-١٢٤([ }تْه   

  وهو هدى يهدي اهللا ،ة ويكشف الشبهاته نور ينير القلوب المظلم بأن-عز وجل- كما وصفه -عز وجل-
 أن يكون الموصوف بهذه الصفة ال  ذلك وال يمنع، به الخلق إلى ما يصلحهم وينفعهم ويرفعهم-عز وجل-

نتفع به  مثل الدواء النافع والطعام والغذاء الجيد فإنه ي،يلقى محالً قابالً فيحصل عكس ذلك في قلوب متعفنة
 وهكذا الروائح ، ولكنه حينما ال يلقى المحل القابل فإنه يكون ضرراً على مثل هذا الذي وقع لهاية االنتفاعغ

 المحل القابل فيحصل عكس ذلك لدى الجيدة يحصل بها االنشراح للصدر كما هو معروف ولكنها قد ال تلقى
  .د الفطرفسايكون من اختالل المزاج ووهذا أعظم ما  -نسأل اهللا العافية- وهكذا الوحي ،من اعتلت نفوسهم

قُْل هو ِللَِّذين آمنُوا هدى وِشفَاء والَِّذين لَا يْؤِمنُون ِفي آذَاِنِهم وقْر وهو علَيِهم عمى ُأولَِئك {: كما قال تعالى
ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ لِّلْمْؤِمِنين ونُنَزُل { :وقال تعالى ]سورة فصلت) ٤٤([ }ينَادون ِمن مكَاٍن بِعيٍد

  .]سورة اإلسراء) ٨٢([ }والَ يِزيد الظَّاِلِمين َإالَّ خَسارا
 يعني أنه ال تجتمع ]سورة المائدة) ٦٤([ }وَألْقَينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء ِإلَى يوِم الِْقيامِة{ :تعالى وقوله
على حق وقد خالفوك  ألنهم ال يجتمعون ؛ بعضهم في بعض دائماًهم بل العداوة واقعة بين فرق،قلوبهم
  .وكذبوك

                                                
) ٦٩٨٣ (]سورة التوبـة ) ١٢٩([ }وهو رب الْعرِش الْعِظيِم{ ]سورة هود) ٧([ }وكَان عرشُه علَى الْماء  { باب –أخرجه البخاري في كتاب التوحيد       - 8
 ).٦٩٠ص  / ٢ج ) (٩٩٣ (بشير المنفق بالخلفباب الحث على النفقة وت -ومسلم في كتاب الزكاة ) ٢٦٩٩ص  / ١ج (
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 به  يحتمل أن يكون المراد]سورة المائدة) ٦٤([ } لِّلْحرِب َأطْفََأها اللّهكُلَّما َأوقَدواْ نَارا{ :هذا وما بعده من قوله
  .اليهود والنصارى

 وال يمنع هذا أنهم يجتمعون على حرب ، يعني أنه يعادي بعضهم بعضاً}قَينَا بينَهم الْعداوةَلْوَأ{: وقوله
هم فرق وطوائف  فاليهودي يعادي اليهودي أي، آخر وهو أن المراد بذلك اليهود معنى ويحتمل ،المسلمين
ال ولذلك  ،ئ سييءع وكل خلق دناليهود موطن الغل والحسد والجشوذلك أن  ، يمأل قلوبهم الحسد،متناحرة

صلى اهللا عليه - أمة محمد  قد وجد فيكانإذا  ف،ربما يتعادى مع نفسهبل الواحد منهم،  ثنانااليجتمع يكاد 
 وال يزال الشيطان ،ودب ذلك بينهم منذ أزمان متطاولة  بين طوائفها واالفتراقالعداوة والبغضاء -وسلم

لشيطان ينخر فيهم حتى  عمل من األعمال الطيبة الصالحة إال وبدأ افال يكاد يلتئم أناس على يحرش ينهم
 في اآلية -عز وجل-قال اهللا ذلك ول؟  أو اليهود والنصارى، فكيف باليهود، ويشتت عملهميفرق جمعهم

هر المتبادر الظا، وإن كان على أحد المعاني أنها في اليهود ف]سورة الحشر) ١٤([ }بْأسهم بينَهم شَِديد{ :األخرى
في المنافقين :  وبعضهم قال،هي في المنافقين:  ولهذا قال بعض أهل العلم، السياق كله في المنافقينأن

 ،إن المقصود بها اليهود:  ومنهم من قال،لف الذي حصل بين عبد اهللا بن أبي ويهود النضيرواليهود في الِح
 ،قد تحقق من الصفات في اليهود مما ]سورة الحشر) ١٤([ }ِديدبْأسهم بينَهم شَ{ : قولهفعلى كل حال الشك أن
 ، وكذلك حال المنافقين،إنما هو شيء وقتي لحرب المسلمينلف البائس مع المنافقين وكذلك هم في هذا الِح

من ناحية األكل والشرب  شيء عنده ما يسمى بتحقيق الذات فيملؤهم الحرص على ذواتهم والهلع فالمنافق أهم
يكون صاحب مبدأ فهذا أبعد ما يكون عن  بحيث لكن من الناحية المعنوية ،كما تحقق البهيمة ذاتهاذلك ونحو 
  .المنافق
 وكلما ، أي كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بها]سورة المائدة) ٦٤([ } لِّلْحرِب َأطْفََأها اللّهكُلَّما َأوقَدواْ نَارا{: وقوله

  . وحاق مكرهم السيئ بهم، كيدهم عليهما أبطلها اهللا وردأبرموا أموراً يحاربونك به
يحركون غيرهم من  -كما هو الغالب-إما أنهم هم يريدون الحرب أو أنهم  } لِّلْحرِبكُلَّما َأوقَدواْ نَارا{ :قوله

لهم  يعني أنه يحصل ، وبعضهم يحمل ذلك على نار الغضب في النفوس،أجل أن تستعر الحرب فاهللا يطفئها
المقصود أن  ف، فال يحصل من ذلك شيء، التي يعقبها البول-كما قيل-انتفاشة غضبية كغضبة الهررة 

 والظاهر ، لكن هذا المعنى فيه بعد،هو غليان دم القلب: -يقولونكما – ألن الغضب؛ بعضهم فسره بالغضب
  .المعروفةالحقيقية  أنها الحرب -واهللا أعلم-المتبادر 

أي من سجيتهم أنهم دائماً يسعون  ]سورة المائدة) ٦٤([ } اَألرِض فَسادا واللّه الَ يِحب الْمفِْسِدينويسعون ِفي{
  .في اإلفساد في األرض واهللا ال يحب من هذه صفته

 ،كتشف غواصة إسرائيلية قريباً من باكستان والهندمرة تُ ف-كما هو مشاهد-هذه صفة مالزمة لهم ال تفارقهم 
مرة يأتون في الظاهر  و،قي والمالي فيها اإليدز وألوان الفساد األخالاينشرول يتصالحون مع دولة ومرة

حصلت في سد مجاري النيل عن طريق أشجار هناك مشكلة معروفة  و،النيل وإقامة مشروعاتإلصالح 
من أجل التخلص من بذل أموال طائلة  وتُ، ثم ينسد المجرى،ونباتات تتكاثر بسرعة ثم تتشابك من الناحيتين

 ، يفسدون كل شيء صالح، الفأرةإال ممثالً ينطبق عليه وهكذا ال أعرف ،هذه النباتات التي سرعان ما تتكاثر
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:  لهميقولون ف الدول التي عند منابع النيل لتحريكيذهبونوهكذا يثيرون المشاكل بين المسلمين حيث تراهم 
 ،تبدأ المشاكل وهكذا ،ترض أن تطالبوا بشيء أكثر من هذالمف فا،حصصكم مهضومة وقليلة وليست كافية

  يعطونهم مياه ومع ذلك-مع أنها مياههم–يعطونهم مياه س على أنهم  ضمن بنود الصلحويتفقون مع هؤالء
 وقل مثل ذلك في سرقة ، المجاريمني يعطونهم إياها ت هذه المياه ال بتصفيةايقوموأن  همعليثم المجاري 
  .فساد في كل مكانهكذا ال عمل لهم إال اإلو ،مياه األنهار

منوا باهللا آنهم أ لو :أي ]سورة المائدة) ٦٥([ }ولَو َأن َأهَل الِْكتَاِب آمنُواْ واتَّقَواْ{ :- وعالجل-ثم قال 
 }لْنَاهم جنَّاِت النَِّعيِملَكَفَّرنَا عنْهم سيَئاِتِهم وألدخَ{  واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم،ورسوله

  .ألزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود: أي ]سورة المائدة) ٦٥([
}ِهمبن را ُأنِزَل ِإلَيِهم مماِإلنِجيَل واةَ ورواْ التَّوَأقَام مَأنَّه لَورضي اهللا - قال ابن عباس ]سورة المائدة) ٦٦([ }و

 لو أنهم :أي ]سورة المائدة) ٦٦([ }ألكَلُواْ ِمن فَوِقِهم وِمن تَحِت َأرجِلِهم{ لقرآن، وغيره يعني ا-ماتعالى عنه
 على ما هي عليه من غير تحريف وال تبديل -عليهم السالم-عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن األنبياء 

 فإن -صلى اهللا عليه وسلم-داً وال تغيير لقادهم ذلك إلى إتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث اهللا به محم
  .كتبهم ناطقة بتصديقه واألمر بإتباعه حتماً ال محالة

صلى اهللا عليه - يعني قبل بعث محمد ]سورة المائدة) ٦٦([ }وما ُأنِزَل ِإلَيِهم من ربِهم{: وإذا كان المراد بذلك
 وهكذا ما نزل ،وحى اهللا به إلى أنبيائهم مما أ، بما نزل عليهم في غير التوراة واإلنجيل فإنه يفسر-وسلم

  عليهم من الكتب غير التوراة واإلنجيل كصحف موسى والزبور وما أشبه ذلك من األمور التي يوحيها اهللا 
      على األنبياء قبلهم مما أنزلبون باإليمان بالكتب التي سبقتهم  وكذلك هم مطال،همئ إلى أنبيا-عز وجل-
 الذين  فقطتخاطبت اآلية إذا كان و-صلى اهللا عليه وسلم- كصحف إبراهيم -معليهم الصالة والسال-

مراد به  ال]سورة المائدة) ٦٦([ }وما ُأنِزَل ِإلَيِهم من ربِهم{ فيكون -عليه الصالة والسالم-عاصروا النبي 
  .القرآن واهللا أعلم

يعني بذلك كثرة الرزق النازل  ]سورة المائدة) ٦٦([ }جِلِهمألكَلُواْ ِمن فَوِقِهم وِمن تَحِت َأر{ :وقوله تعالى
  .عليهم من السماء والنابت لهم من األرض

) ٦٦([ }ألكَلُواْ ِمن فَوِقِهم وِمن تَحِت َأرجِلِهم{ هذا التعبير في هذه الجملة  أن يعني،أي أن الرزق يكون مدراراً
 -تبارك وتعالى- وهذا كقوله ، بال عد وال حساباً وافراًن كثيرأن رزقهم يكو :فيد هذا المعنىي ]سورة المائدة
 *يرِسِل السماء علَيكُم مدرارا* فَقُلْتُ استَغِْفروا ربكُم ِإنَّه كَان غَفَّارا{ :-عليه الصالة والسالم-عن نوح 

نَّاٍت وج ل لَّكُمعجيو ِنينباٍل ووِبَأم كُمِددمياوارَأنْه ل لَّكُمعجولهذا فسر من فسر من ]سورة نوح) ١٢- ١٠([ }ي 
 وليس ذلك بإنزال المطر وإنما أيضاً ما ينزل عليهم من ،بإنزال المطر: قالوا }ِمن فَوِقِهم{السلف وهم كثير 

 المن  ويدخل في ذلك أيضاً-تبارك وتعالى- فالرزق ينزل من اهللا ، من األرزاق من السماءغير المطر
وَأِن استَغِْفروا { :، قال تعالى به مما يخرج من غير جهد اإلنسان-عز وجل-كل ما يمتن اهللا  و،والسلوى

  .]هودسورة ) ٣([ }ربكُم ثُم تُوبوا ِإلَيِه يمتِّعكُم متَاعا حسنًا
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) ٩٦([ اآلية }تَحنَا علَيِهم بركَاٍت من السماء واَألرِضولَو َأن َأهَل الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَ{ :كما قال تعالى
  .]سورة األعراف
وِمن قَوِم { :كقوله ]سورة المائدة) ٦٦([ }منْهم ُأمةٌ مقْتَِصدةٌ وكَِثير منْهم ساء ما يعملُون{ :وقوله تعالى

ين آمنُوا فَآتَينَا الَِّذ{: وكقوله عن أتباع عيسى ]سورة األعراف) ١٥٩([ }يعِدلُونموسى ُأمةٌ يهدون ِبالْحقِّ وِبِه 
مهرَأج مفجعل أعلى مقاماتهم االقتصاد وهو أوسط مقامات هذه األمة]سورة الحديد) ٢٧([ اآلية }ِمنْه .  
على معنى المقتصد  ]سورة المائدة) ٦٦([ }ةٌمنْهم ُأمةٌ مقْتَِصد{ : قوله تعالى مشى في-رحمه اهللا-ابن كثير 

ثُم َأورثْنَا الِْكتَاب الَِّذين اصطَفَينَا ِمن { :ي قوله تعالىف  في طوائف األمة الثالث-عز وجل-الذي ذكره اهللا 
لعالية  وهذا ليس في المرتبة ا، هو الذي يفعل الطاعات ويترك المعاصي فالمقتصد]سورة فاطر) ٣٢([ }ِعباِدنَا

 أفضل طائفة عند يعني أن ]سورة المائدة) ٦٦([ }منْهم ُأمةٌ مقْتَِصدةٌ{:  فابن كثير فسره بهذا وقال،في هذه األمة
ما عندهم أعمال أي  ، يعني عند هذه األمة بالنسبة لنا يعتبرون في الوسط،هؤالء هم الذين يوصفون بذلك

هو أن هذا  و، وال أظن أن هذا هو معنى اآلية،سابقين بالخيراتصالحة زائدة على الواجبات وليسوا من ال
 ،االعتدال والقصدأن المراد بالمقتصدة أي  -واهللا تعالى أعلم- وإنما الذي يظهر ،ةلمقتصدألمة االمراد با

 محققة ألمر اهللا تقيمة سائرة على الصراط المستقيممس أمة  أنها يعني،وقصد الطريق بمعنى استقامة الطريق
 إن: -رحمه اهللا- ولهذا قال كبير المفسرين ابن جرير ، بعيدة عن اإلفراط والتفريط، ممتثلة-عز وجل-

 ، يليق كما قال طوائف من اليهودال قالوا فيه ما ال ما ألهوه و أي أنهم،مقتصدة بأمر المسيحأنها المراد بذلك 
 إسرائيل من بنيفي إن  وإال ف، أعلمهذا الذي يظهر واهللا بالمسيح، ال يختصلكن المعنى أوسع من هذا و

العا { : يقول-عز وجل-اهللا  ف،-عز وجل-ن لعبادة اهللا ومنقطع هم اد منبنَاها كَتَبا موهعتَدةً اباِنيبهرو
واجبات فمثل هؤالء قطعاً ما كانوا يقتصرون على ال ]سورة الحديد) ٢٧([ }علَيِهم ِإلَّا ابِتغَاء ِرضواِن اللَِّه

 بل فيهم من العبادة الشيء الكثير ، وهؤالء يكونون أرفع مرتبة في طوائف بني إسرائيل،تركون المحرماتيو
 ، ومنهم من وقع عندهم شرك وبدع وضالالت وشهوات وما أشبه ذلك،لكن منهم من هم على صراط مستقيم

  .واهللا أعلم
عز - كما في قوله ، وفوق ذلك رتبة السابقين،مةفجعل أعلى مقاماتهم االقتصاد وهو أوسط مقامات هذه األ

وِمنْهم مقْتَِصد وِمنْهم ساِبقٌ  ثُم َأورثْنَا الِْكتَاب الَِّذين اصطَفَينَا ِمن ِعباِدنَا فَِمنْهم ظَاِلم لِّنَفِْسِه{ :-وجل
ُل الْكَِبيرالْفَض وه اِت ِبِإذِْن اللَِّه ذَِلكرلُْؤلًُؤا  *ِبالْخَيٍب وِمن ذَه اِورَأس ا ِمنِفيه نلَّوحا يخُلُونَهدٍن يدنَّاتُ عج

ِريرا حِفيه مهاسِلبسورة فاطر) ٣٣-٣٢([ }و[.  
} الَتَهلَّغْتَ ِرسا بْل فَمتَفْع ِإن لَّمو كبِمن ر كا ُأنِزَل ِإلَيلِّغْ موُل بسا الرها َأيي اللّه النَّاِس ِإن ِمن كِصمعي اللّهو

الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهسورة المائدة) ٦٧([ }الَ ي[.  
 وآمراً له بإبالغ جميع ما ، باسم الرسالة-صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً 

  .لك وقام به أتم القيام ذ-عليه أفضل الصالة والسالم-د امتثل  وق،أرسله اهللا به
     من حدثك أن محمداً :  قالت-ارضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عند تفسير هذه اآلية عن عائشة 

يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنِزَل {: واهللا يقول ،ئاً مما أنزل اهللا عليه فقد كذب كتم شي-صلى اهللا عليه وسلم-
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كبِمن ر كوقد أخرجه في مواضع من صحيحه  )٩( هكذا رواه هاهنا مختصراً]سورة المائدة) ٦٧([ ية اآل}ِإلَي
  .)١٠(والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما  وكذا رواه مسلم في كتاب اإليمان،مطوالً

 -صلى اهللا عليه وسلم-لو كان محمد :  أيضاً أنها قالت-ا عنه تعالىرضي اهللا-وفي الصحيحين عنها 
واللَّه َأحقُّ َأن وتُخِْفي ِفي نَفِْسك ما اللَّه مبِديِه وتَخْشَى النَّاس { :كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه اآلية

١١(]سورة األحزاب) ٣٧([ }تَخْشَاه(.  
  وقد شهدت له أمته، وعلينا التسليماهللا الرسالة وعلى الرسول البالغن ِم: قال الزهري: وقال البخاري

 وقد كان هناك ،بإبالغ الرسالة وأداء األمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع
مارضي اهللا تعالى عنه- من أربعين ألفاً كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد اهللا من أصحابه نحو - 
ن عني فما أنتم وولئ إنكم مس،لناسأيها ا((:  قال في خطبته يومئذ-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا 

:  فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول،نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت:  قالوا))قائلون؟
  .)١٢()) اللهم هل بلغت،اللهم هل بلغت((

م وَأتْممتُ علَيكُم الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُ{ :-تبارك وتعالى-وأيضاً حينما نزل عليه في ذلك الموقف قوله 
قد بلغ  -صلى اهللا عليه وسلم- على أنه  تدل-عز وجل–شهادة من اهللا كانت تلك  ]سورة المائدة) ٣([ }ِنعمِتي

  .أكمل اهللا الدينف ، إليه-عز وجل-كل ما أوحاه اهللا 
 ما أرسلتك  إلى الناسيعني وإن لم تؤد ]لمائدةسورة ا) ٦٧([ }وِإن لَّم تَفْعْل فَما بلَّغْتَ ِرسالَتَه{ :وقوله تعالى

  .أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع ،به فما بلغت رسالته
) ٦٧([ }وِإن لَّم تَفْعْل فَما بلَّغْتَ ِرسالَتَه{: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

  .إليك من ربك لم تبلغ رسالته يعني إن كتمت آية مما أنزل ]سورة المائدة
 ك بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصر:أي ]سورة المائدة) ٦٧([ }واللّه يعِصمك ِمن النَّاِس{ :وقوله تعالى

  . فال تخف وال تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك،ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم
      س كما روى اإلمام أحمد أن عائشة حرول هذه اآلية ي قبل نز-صلى اهللا عليه وسلم-وقد كان النبي 

 سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه -صلى اهللا عليه وسلم- كانت تحدث أن رسول اهللا -ارضي اهللا تعالى عنه-
فبينا أنا : قالت ))ليت رجالً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة((: ما شأنك يا رسول اهللا؟ قال: فقلت": قالت

:  قال))ما جاء بك؟((:  فقال،أنا سعد بن مالك: فقال ))من هذا؟((: إذ سمعت صوت السالح فقالعلى ذلك 
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أخرجاه في ["  في نومه-صلى اهللا عليه وسلم-فسمعت غطيط رسول اهللا : ت قال،جئت ألحرسك يا رسول اهللا
يعني على  )١٤(نة ذات ليلة مقدمه المدي-صلى اهللا عليه وسلم-سهر رسول اهللا : وفي لفظ )١٣(]الصحيحين

  .ا منه وكان ذلك في سنة اثنتين-ارضي اهللا عنه-أثر هجرته بعد دخوله بعائشة 
س حر ي-صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي : قالت -ارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن عائشة 

صلى اهللا عليه -فأخرج النبي : قالت ]سورة المائدة) ٦٧([ }واللّه يعِصمك ِمن النَّاِس{ :حتى نزلت هذه اآلية
 وهكذا رواه الترمذي ثم ))عز وجليا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني اهللا ((: قالو رأسه من القبة -وسلم
صحيح اإلسناد ولم : وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه وقال ،وهذا حديث غريب: قال

  .)١٥(يخرجاه
 الذي يهدي من يشاء  واهللا هو،بلغ أنت : أي]سورة المائدة) ٦٧([ }الْقَوم الْكَاِفِرينِإن اللّه الَ يهِدي { :قولهو

  :  وقال]سورة البقرة) ٢٧٢([ }لَّيس علَيك هداهم ولَِكن اللّه يهِدي من يشَاء{:  كما قال تعالىويضل من يشاء
}نَا الِْحسلَيعالَغُ والْب كلَيا عفَِإنَّمسورة الرعد) ٤٠([ }اب[.   

أي ال :  بقوله]سورة المائدة) ٦٧([ }واللّه يعِصمك ِمن النَّاِس{: -تبارك وتعالى- قوله فسرمن أهل العلم من 
 من -صلى اهللا عليه وسلم-ما وقع للنبي   وهم بذلك أرادوا الجمع بين هذه اآلية وبين،يصلوا إليك بالقتل

 ، وجهه وما إلى ذلكحد وشج وسقط في الحفرة في ُأ-عليه الصالة والسالم-ه األذى حينما كسرت رباعيت
 ،ن هذه اآلية نزلت بعد ذلك فال يصل أحد إليه بنوع من األذى الحسي ال بالقتل وال ما دونهإ: ويمكن أن يقال

 ،ومثل هذا يحمل على أعم معانيه ]سورة المائدة) ٦٧([ }واللّه يعِصمك ِمن النَّاِس{: فاآلية تحتمل هذا؛ ألنه قال
  .-عز وجل-والعلم عند اهللا 

ان اهللا  بل ك، وصل إليه أذى-صلى اهللا عليه وسلم- لكنه ال يعرف بعد ذلك أن النبي ،والقول اآلخر ال يبعد
:  وقال،اخترطهسيفه بشجرة فجاء رجل من األعراب و لما علق  أنهومن ذلك، اًيبطل كيد من أراد به سوء

  .)١٦(.. فسقط السيف من يده))اهللا((:  مني؟ فقالمن يمنعك
 من -صلى اهللا عليه وسلم-ذلك أيضاً ما سعى إليه أهل النفاق وبيتوه في غزوة تبوك من إلقاء النبي من و

  .واهللا أعلم  وغير ذلك من المواقف،، كيدهم-عز وجل-اهللا أبطل ف ،فوق العقبة
 ..ه وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل
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