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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٧(تفسير سورة المائدة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .ينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينبالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على ن
ها الَِّذين آمنُواْ ِإنَّما الْخَمر والْميِسر واَألنصاب يا َأي{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

سِرج الَماَألزوونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمع نةَ *  ماودالْع نَكُميب وِقعَأن ي طَانالشَّي ِريدا يِإنَّم
وَأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ * ميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللِّه وعِن الصالَِة فَهْل َأنتُم منتَهونوالْبغْضاء ِفي الْخَمِر والْ

ِبينالَغُ الْموِلنَا الْبسلَى را عواْ َأنَّملَمفَاع تُملَّيواْ فَِإن تَوذَراحوَل وسنُواْ* الرآم لَى الَِّذينع سِملُواْ لَيعو 
 اللّهنُواْ وسَأحاتَّقَواْ و نُواْ ثُمآماتَّقَواْ و اِت ثُماِلحِملُواْ الصعنُواْ وآما اتَّقَواْ وواْ ِإذَا ما طَِعمِفيم نَاحاِت جاِلحالص

ِسِنينحالْم ِحبسورة المائدة) ٩٣-٩٠([ }ي[.  
  وقد ورد عن أمير المؤمنين، ين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القماريقول تعالى ناهياً عباده المؤمن

  . ورواه ابن أبي حاتم"من الميسر الشطرنج":  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-علي بن أبي طالب 
كل شيء من القمار :  قالوا-أو اثنين منهم :قال سفيان-روى ابن أبي حاتم عن عطاء ومجاهد وطاوس 

  .ب الصبيان بالجوز لعفهو من الميسر حتى
رضي -وقال الضحاك عن ابن عباس الميسر هو القمار، :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وعن ابن عمر 
كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء اإلسالم فنهاهم اهللا عن ، الميسر هو القمار :قال -مااهللا تعالى عنه

  .هذه األخالق القبيحة
 ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير -مارضي اهللا تعالى عنه-وأما األنصاب فقال ابن عباس 

.  هي قداح كانوا يستقسمون بها:وأما األزالم فقالوا أيضاً، هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها: واحد
  .رواه ابن أبي حاتم

نبينا محمد ، بياء والمرسلينوالصالة والسالم على أشرف األن، لعالمينالحمد هللا رب ا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين

وذكرنا أن  ]سورة المائدة) ٩٠([ }..ِإنَّما الْخَمر والْميِسر{ : قوله تعالىفي  التيسبق الكالم على هذه المعانيقد ف
 بها تي يقامر ال كالنرد والشطرنج وسائر األلعاب-مرضي اهللا تعالى عنه-كل األنواع التي ذكرها السلف 

  .داخلة فيه
عبد من ب ليِص ومن وافقه أن المراد بها كل ما نُ-رحمه اهللا-وأما األنصاب فذكرنا كالم الحافظ ابن القيم 

،  إليها عنده ويتقربوايذبحو لمن األحجار واألشجار وما إلى ذلك مما يقصده العابدون -عز وجل-دون اهللا 
وبعضهم خصكل ما نصب  هياألنصابفعلى كل حال ، و وقيل غير ذلك،بح عندهاذ ذلك بأحجار كان ي 

  .-عز وجل-ليعبد من دون اهللا 
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 الغيب والكشف  ويدخل في هذا كل ما يفعلونه طلباً لمعرفة"هي قداح كانوا يستقسمون بها": واألزالم قال
هذه األقداح قد  و، قدحاًخل يده في كيس أو خريطة ويستخرجدأكان الواحد إذا أراد سفراً  حيث عن المستقبل

وعلى كل حال العلماء ،  والثالث ال يكتب عليه شيء"افعل" وكتب على اآلخر "ال تفعل"كتب على بعضها 
 وقد ،ضايا هذه الق منمفي أخبار العرب وفي قصص العرب وما كانوا يتعاطونه في جاهليتهبالتفصيل تكلموا 

الميسر ألفت كتب في إنه ا فليتطلبه في مظانه حيث ومن أراد معرفة شيء من هذ  من ذلك يسيرمضى شيء
 ،واسم هذه القداحتعلق باألزالم وطريقة العرب فيها  وكتبت كتابات ت،ألعاب الصبيان عند العرب فيو

كل ما كانوا فعلى كل حال ، و ولهم في ذلك طرق معروفة،وبعضهم زاد فيها على الثالثة وذكر أسماء كثيرة
 أو بطريقة ، هذا سواء عن طريق قدح يستخرجهه معرفة الغيوب فهو داخل فييتعاطونه مما يطلبون في

  . بها هذاأخرى يريد أن يعرف
رضي -قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  ]المائدة سورة) ٩٠([ }ِرجس من عمِل الشَّيطَاِن{ :وقوله تعالى

  .خط من عمل الشيطانأي س: -مااهللا تعالى عنه
كل هذا صحيح؛ ألن ،  أو كما قال ابن جرير هو النتنالسخط أو اإلثم:  سواء قيلي الرجسبارات السلف فع

النجس حساً والنجس  فيه ويدخلى النجس الرجس والركس يقال بإزاء معنيين اثنين أو هو يدور على معن
 ]سورة الحـج) ٣٠([ }وثَاِنفَاجتَِنبوا الرجس ِمن الَْأ{ : قال تعالى رجس:النجاسة المعنوية يقال لها ف،ىمعن
 سواء كان ذلك من الدنس الحسي أو كان رجس:  فكل دنس يقال له،نجاسة حسيةنجاسة األوثان قطعاً ليست و

   قال النبي ، رجس وركس: فإنه يقال لها، والدنس الحسي مثل األقذار والنجاسات، من الدنس المعنويذلك 
وكذلك يقال أيضاًَ لألمور ،  والركس هو النجس)١())ركسهذه ((:  في روثة الحمار-صلى اهللا عليه وسلم-

وفسره بعضهم ، ولهذا فسره بعضهم باإلثم،  وسائر اآلثام يقال لها رجس،النجسة نجاسة معنوية كالشرك
بسبب  والسخط إنما يكون، -عز وجل-أي سخط من عذاب اهللا :  هناقال و-كما قال ابن جرير- بالنتن

  .وهذا هو اإلثم -بارك وتعالىت-مقارفة ما حرم اهللا 
  . من عمل الشيطانر ش:أي: وقال زيد بن أسلم، إثم:  سعيد بن جبيروقال
عز -اهللا  و،صار بهذا االعتبار من عمل الشيطان، ف للناسيعني من تسويله وتزيينه "من عمل الشيطان: "قوله
فصارت من عمله ، يعني من تزيينه وتسويله ]لمجادلةسورة ا) ١٠([ }ِإنَّما النَّجوى ِمن الشَّيطَاِن{ : يقول-وجل

فهذا الخمر والميسر واألنصاب واألزالم ،  البن آدم فهو من عمله الشيطانوهكذا كل ما يزينه، بهذا االعتبار
 أو أنه مما يعد من مكارم األخالق ومن األعمال الطيبة -عليهم الصالة والسالم-ليس مما دعا إليه الرسل 

إنه من عمل : فمثل هذا يقال،  هو من األمور السيئة التي تجلب العداوة والبغضاء بين الناسالحسنة وإنما
  .يعني من تزيينه وتسويله البن آدم، الشيطان

}وهتَِنباتركوه: أيالضمير عائد إلى الرجس ]سورة المائدة) ٩٠([ }فَاج .  

                                                
وصـححه  ) ٤١٨ص   / ١ج  ) (٣٩٦٦(وأحمد  ) ٣٩ص   / ١ج  ) (٤٢ (باب الرخصة في االستطابة بحجرين     - أخرجه النسائي في كتاب الطهارة       - 1

 ).٤٢(األلباني في صحيح النسائي برقم 
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الخمر والميسر لمذكورة جميعاً أي  األمور اوالرجس يعود إلى هذه "الضمير عائد إلى الرجس" :يقول
  . والرجس هو النجس،واألنصاب واألزالم رجس

 مما يحتجون به بل أشهر األدلة التي  وليست معنويةنجاستها نجاسة حسية ن الخمرإ: والعلماء الذين يقولون
 واألزالم  قرنها بالميسر واألنصاب هنا-عز وجل- وعلى كل حال اهللا }ِرجس{احتجوا بها هو هذا الدليل 

ولما حرمت الخمر ،  وإنما هي نجاسة معنوية،إطالقاًنجاسة حسية وهذه األشياء الثالثة قطعاً ليست نجاستها 
 أراقوها في سكك المدينة فلو كانت نجاسة الخمر نجاسة ؟-مرضي اهللا تعالى عنه-ماذا فعل بها الصحابة 

 ها بالنجاسات التي يالمسها الناس ويمرون بها لحسية لما أريقت بسكك المدينة؛ ألن هذا تقذير لها وتلويث
، طاهرة العين ولكنها نجسة نجاسة معنويةإلى غير ذلك من األدلة التي تدل على أن الخمر ، ويطئون عليها

يعني المحذوف -يحتج بعموم المقتضى جه من الوجوه أن ولكن يمكن لمانع االنتفاع بالخمر أو بما أسكر بو
: فاجتنبوا شربه مثالً وإنما قال:  ما قال-عز وجل-فإن اهللا  -]سورة المائدة) ٩٠([ }جتَِنبوهفَا{ :المقدر في قوله

}وهتَِنبوهذا الذي عليه الجمهور واألصل في المقتضى أنه يحمل على أعم معانيه]سورة المائدة) ٩٠([ }فَاج ، ،
، ر ذلكجتنبوا سائر أنواع االنتفاع من التطيب أو غياجتبوا شربه وا  أي]سورة المائدة) ٩٠([ }فَاجتَِنبوه{: فيقال

  أن-واهللا تعالى أعلم- والذي قد يكون أقرب ،إشكال أن هذا فيهإال  وهذا وجه ،وليس ألنه نجس نجاسة حسية
 وال يجوز إبقاؤه بحال من ويجب إراقتهتعاطى على وجه اإلسكار فيحرم إنما وضع من أجل أن ي: يقال

 نه يحرم تعاطيهإ:  فإنه ال يقالوأما ما وضع على وجه آخر،  وال غير ذلكه وال بيعهوال إهداؤ، األحوال
 يقال في أنواع  كما لم يوضع لهذا أصالًهأسكره فإنأحد استعمله كان إن  ولو على ذلك الوجه الذي وضع له

ن لو تعاطاها  لك ونحوه فهي لم توضع من أجل أن تكون مسكرةلغراء كامن المصنوعات والمنتجات واألشياء
وإنما ما وضع ، واهللا تعالى أعلم، نها تحرمإ: فال يقال، اإلنسان بأكل أو شرب أو شم أو غير ذلك فقد يسكر

 فهذا يحرم اقتناؤه -ريعني ليؤكل أو ليشرب أو يشم أو يكون عن طريق إبر أو نحو ذلك لإلسكا- لهذا المعنى
حيث إن بعض أنواعه - غ مثالًمالص يصنعفهل يقال لمن  وإال ،ويحرم تعاطيه ويحرم إهداؤه وبيعه وصناعته

إنهم :  البنزينونيصنعذين هؤالء ال لهل يقالو وحاملها والمحمولة إليه؟ كما لعنت الخمر  إنه ملعون:-يسكر
-أيضاً– في الخمر عشرة والبنزين يسكر عن يعني أن اهللا ل؟ومشتريه وبائعهملعونون وكذا حامله والمحمول 

  ! فهل يقال هذا؟،غسل األثر إلى  تحتاج أنكذلكمعنى  وإذا أصاب البنزين ثوبك فهذا؟ فيههل يقال ف
وإنما يحرم بيع وتصنيع ما عمل لهذا الغرض وما ، نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسيةلمقصود أن ا

واهللا تعالى ، مرية تلك األشياء على وجه اإلسكار فهذا يحرم قطعاً بال ىلكن لو أن أحداً تعاط، عداه فال يحرم
  .أعلم

}ونتُفِْلح لَّكُموهذا ترغيب]سورة المائدة) ٩٠([ }لَع .  
وتَتَِّخذُون { :موضع واحد وهو قولهالقرآن يمكن أن تفسر بأنها للتعليل إال في  جميع المواضع في في" لعلَّ"

ونتَخْلُد لَّكُملَع اِنعصلعل" ينحل اإلشكال؛ ألن أصل وبهذا، ونكأنكم تخلد: أي ]سورة الشعراء) ١٢٩([ }م "
ج هذا على وجه معروف وهو أن الخطاب قد يرد خرأن ي لو فسرت للترجي يمكن و،واهللا ال يترجىللترجي 
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 ]ـهسورة ط) ٤٤([ }فَقُولَا لَه قَولًا لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى{ : كما في قوله تعالى، فيه حال المخاطبىمراع
  . واهللا أعلم،وهذا له أنواع كثيرة، أي على رجائكما

ِإنَّما يِريد الشَّيطَان َأن يوِقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء ِفي الْخَمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر { :ثم قال تعالى
وننتَهْل َأنتُم مالَِة فَهِن الصعوهذا تهديد وترهيب ]سورة المائدة) ٩١([ }اللِّه و.  

ِإنَّما يِريد الشَّيطَان َأن يوِقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء ِفي الْخَمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللِّه { :تعالىقوله 
 فيدخل فيه سائر أنواع األلعاب ،أجل هذاحرمت هذه األشياء من أي إنما  ]سورة المائدة) ٩١([ }وعِن الصالَِة

السلف نصوا  ولذلك فإن ، وتشغل عنه ولو لم يرد فيها النص بخصوصه-عز وجل-التي تصد عن ذكر اهللا 
 سواء كان على سبيل اللعب من غير مال يدفعه اإلنسان رنج مع أن الحديث ورد في النردعلى تحريم الشط

 وتسبب -عز وجل-من األلعاب التي تلهي عن ذكر اهللا ه  غيررنج يدخل فيه أيضاًالشطف، أو كان بمال
  .العداوة والبغضاء والمشاحنات بين الناس فال فرق بينها وبين هذه األمور

  :ذكر األحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر
  قدم رسول اهللا، حرمت الخمر ثالث مرات:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن أبي هريرة 

صلى اهللا عليه -فسألوا رسول اهللا ،  المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر-صلى اهللا عليه وسلم-
 إلى آخر اآلية }يسَألُونَك عِن الْخَمِر والْميِسِر قُْل ِفيِهما ِإثْم كَِبير ومنَاِفع ِللنَّاِس{ : فأنزل اهللا عنهما-وسلم

 وكانوا يشربون }ِفيِهما ِإثْم كَِبير ومنَاِفع ِللنَّاِس{ :ما حرما علينا إنما قال: لناس فقال ا]سورة البقرة) ٢١٩([
أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل اهللا الخمر حتى كان يوم من األيام صلى رجل من المهاجرين أم 

 ]سورة النساء) ٤٣([ }ةَ وَأنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُونيا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْربواْ الصالَ{: أغلظ منها
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإنَّما { ثم أنزلت آية أغلظ منها، فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصالة وهو مفيق

نم سِرج الَماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو رالْخَمونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمسورة المائدة) ٩٠([ } ع[ 
  ..يا رسول اهللا: وقال الناس، انتهينا ربنا: قالوا

 أول ما إن: الذي تدل عليه الروايات خالفاً لمن قالهو  وهو المشهور ثالث هذا الترتيب في ذكر المراحل ال
) ٦٧([ }وِمن ثَمراِت النَِّخيِل واَألعنَاِب تَتَِّخذُون ِمنْه سكَرا{ :هو قوله تعالى -الخمريعني –نزل في األشربة 

 :-عز وجل-قول اهللا  والواقع أن ، وكانت من مفاخرهمامتن عليهم بها لشدة حبهم لها: نيقولو ]سورة النحل
 وإنما المراد به ما يتخذ ،يهم بالمسكراهللا ال يمتن عللمراد ليس المسكر ف فسره كثير من السلف بأن ا}سكَرا{

كون الذي نزل في  وعلى هذا ي،وال يلزم من ذلك أن يكون على وجه اإلسكار، من العصير من هذه الثمرات
نتُم الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأ{ ثم ]سورة البقرة) ٢١٩([ }يسَألُونَك عِن الْخَمِر والْميِسِر{ : قوله تعالىالخمر أوالً هو

  .على هذه المراحل الثالثيعني  ]سورة المائدة) ٩٠([ }فَاجتَِنبوه{ : قولهثم بعد ذلك ]سورة النساء) ٤٣([ }سكَارى
 كانوا يشربون الخمر ويأكلون  سبيل اهللا وناس ماتوا على فرشهميا رسول اهللا ناس قتلوا في: وقال الناس

لَيس علَى الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ { : فأنزل اهللا تعالى،نوقد جعله اهللا رجساً من عمل الشيطا، الميسر
لو ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،آخر اآلية إلى ]سورة المائدة) ٩٣([ }الصاِلحاِت جنَاح ِفيما طَِعمواْ
  . انفرد به أحمد))حرم عليهم لتركوه كما تركتم
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لَيس علَى الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ {: على أن قوله تدلفي سبب النزول ية أو هذه الرواعلى كل حال هذا الجزء 
شربها ولم يبلغه الحكم أو أن أي أنه ، ن لم يبلغه الحكميمف ]سورة المائدة) ٩٣([ }الصاِلحاِت جنَاح ِفيما طَِعمواْ

وبهذا نعرف أنه ال ، من قتل قبل تحريمها قبل التحريم كما نزلت هذه اآلية في هؤالء الذين سألوا ع كانذلك
لَيس علَى الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت جنَاح ِفيما { بهذه اآلية يجوز ألحد بحال من األحوال أن يحتج

ما ، ومعلوم  الخمرعلى أنه يمكن أن يكون متقياً وهو يشرب ]سورة المائدة) ٩٣([ }ِإذَا ما اتَّقَواْ وآمنُواْطَِعمواْ 
 و هريرة وقع من قدامة بن مظعون حينما كان في البحرين فشرب الخمر مع بعض أصحابه ثم شهد عليه أب

لَيس { : فاحتج بهذه اآليةوهو من أهل بدرأو دعاه عمر ، وجيء به إلى عمر،  وجماعة-رضي اهللا عنه-
 بين وجه هذه -رضي اهللا تعالى عنه-فعمر ] سورة المائدة) ٩٣([ }احعلَى الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت جنَ

 فليس ألحد أن يشربها محتجاً ،فبين لهم فرجعوا وتركوها، وعلى كل حال أولئك تأولوا هذا التأويل، اآلية
  . عليه من هذه اآلثام والكبائر-عز وجل-فإنه ال يكون متقياً إذا كان يفعل ما حرم اهللا ، بمثل هذا

اللهم : قال،  لما نزل تحريم الخمر:أنه قال -رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
يسَألُونَك عِن الْخَمِر والْميِسِر قُْل ِفيِهما ِإثْم { :فنزلت اآلية التي في البقرة، بين لنا في الخمر بياناً شافياً

سورة البقرة) ٢١٩([ }كَِبير[  ن لنا في الخمر : فقال، ت عليهئ فقر-رضي اهللا تعالى عنه-ي عمر عفداللهم بي
) ٤٣([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى{ :فنزلت اآلية التي في سورة النساء، شافياً بياناً

ال يقربن : الة نادىحي على الص:  إذا قال-صلى اهللا عليه وسلم-فكان منادي رسول اهللا  ]سورة النساء
 اللهم بين لنا في الخمر بياناً: فقال، ت عليهئ فقر-رضي اهللا تعالى عنه-عي عمر  فد،الصالة سكران

فلما بلغ قول اهللا ، ت عليهئ فقر-رضي اهللا تعالى عنه-عي عمر فد، فنزلت اآلية التي في المائدة، شافياً
 وهكذا ،انتهينا انتهينا: -رضي اهللا تعالى عنه-قال عمر  ]سورة المائدة) ٩١([ }نتَهونفَهْل َأنتُم م{ :تعالى

  .)٢(وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي، رواه أبو داود والترمذي والنسائي
 أنه قال في خطبته على منبر رسول -رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب 

العنب والتمر والعسل : وهي من خمسة،  إنه نزل تحريم الخمر،أيها الناس: -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
  . والخمر ما خامر العقل، والحنطة والشعير

 "والخمر ما خامر العقل" ا لكن هذه الجملة التي ختم به،في زمانهم كانت الخمر تصنع من هذه األشياءيعني 
دنيا صار الناس يصنعون فألوان الثمرات في ال،  فإنه داخل فيهامسكراًتدل على أن كل ما يصنع مما يكون 

ال تختص بنوع  و فهذا كله داخل فيها،منها الخمر كما يصنعونه من أشياء أخرى ليست من جملة المطعومات
فكل  ]المائدةسورة ) ٩٠([ }ِإنَّما الْخَمر{ هذابعلق التحريم إنما  -عز وجل-اهللا ف، دون نوع وال بثمرة دون ثمرة

،  المسكرخصه ببعضها فأباح النبيذخالفاً لمن ،  به بعض هذه األنواعما خامر العقل فهو خمر وما خص
  .واهللا تعالى أعلم، وعلى كل حال ذلك قول قد انقرض قائلوه فلم يعرف من يقول بهذا اليوم

                                                
باب تحريم الخمر قـال اهللا   -والنسائي في كتاب األشربة ) ٣٦٤ص  / ٣ج ) (٣٦٧٢(ر تحريم الخمي  ف باب–األشربة أخرجه أبو داود في كتاب   - 2

) ٩١([}  وعِن الصالَِة فَهْل َأنتُم منتَهونِإنَّما يِريد الشَّيطَان َأن يوِقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء ِفي الْخَمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللّهِ        {{: وتعالى تبارك
  ).٥٥٤٠(وصححه األلباني في صحيح النسائي برقم ) ٥٣ص  / ١ج ) (٣٧٨(وأحمد ) ٢٨٦ص  / ٨ج ) (٥٥٤٠ (}سورة المائدة
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وإن بالمدينة يومئذ لخمسة نزل تحريم الخمر :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن ابن عمر 
  .أشربه ما فيها شراب العنب

كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وى اإلمام أحمد عن أنس ر: حديث آخر
م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه- بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة وأبي- 

حتى : فقالوا، ؟مترأما شعرتم أن الخمر قد ح:  من المسلمين فقالأتى آٍت ف،حتى كاد الشراب يأخذ منهم
 التمر والبسر وهي  وما هي إال، فواهللا ما عادوا فيها،يا أنس اسكب ما بقي في إنائك: فقالوا، ننظر ونسأل

  .]أخرجاه في الصحيحين[" خمرهم يومئذ
مت الخمر في بيت أبي طلحة رالقوم يوم ح يكنت ساق: قال -رضي اهللا تعالى عنه- وفي رواية عن أنس

أال إن الخمر قد :  فإذا مناد ينادي،نظرااخرج ف:  قال، ينادي فإذا مناٍد،والتمر البسر وما شرابهم إال الفضيخ
قتل : اخرج فأهرقها فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم: فقال لي أبو طلحة: قال، المدينةحرمت فجرت في سكك 

 }لَيس علَى الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت جنَاح ِفيما طَِعمواْ{:فأنزل اهللا:  بطونهم قالفالن وفالن وهي في
  .]سورة المائدة) ٩٣([ اآلية

كرت ذُوقد ، عادة العرب حتى في الجاهلية أنهم كانوا يشربون الخمر إذا أرادوا الحرب وهي كان من عادتهم
قُْل ِفيِهما ِإثْم كَِبير ومنَاِفع ِللنَّاِس وِإثْمهمآ َأكْبر ِمن { :-تبارك وتعالى-على قوله الكالم عند بعض منافعها 

 في اًهذا كثيرذُكر  في الحرب و الجبان يتشجع أنهامن جملة منافع ومما ذكر ]سورة البقرة) ٢١٩([ }نَّفِْعِهما
قبحها - وذكروا من جملة فوائدها، أمامه من العدويالقيه أنه إذا شربها فإنه ال يبالي بشيء مما من  أشعارهم

منافع ضئيلة في مقابل ذه لكن ه، خرج شيئاً في حال الصحوربما أتلف ماله وهو ال يأن البخيل يجود و -اهللا
   . الكثيرةهامفاسد

حة بينما أنا أدير الكأس على أبي طل:  قال-اهللا تعالى عنه رضي-وروى ابن جرير عن أنس بن مالك 
 -م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء  وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة

 فما دخل: قال، متأال إن الخمر قد حر: فسمعت منادياً ينادي، وسهم من خليط بسر وتمرءحتى مالت ر
 واغتسل بعضنا وأصبنا القالل وتوضأ بعضناعلينا داخل وال خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا 

صلى اهللا عليه وسلم- ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول اهللا -ارضي اهللا تعالى عنه-ليم من طيب أم س- 
) ٩٠([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإنَّما الْخَمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم ِرجس من عمِل الشَّيطَاِن فَاجتَِنبوه{ :يقرأ

 يا رسول اهللا فما ترى: فقال رجل ]سورة المائدة) ٩١( [}فَهْل َأنتُم منتَهون{ :إلى قوله تعالى ]سورة المائدة
 }حاِت جنَاح ِفيما طَِعمواْلَيس علَى الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِل{ : فأنزل اهللا تعالى؟فيمن مات وهو يشربها

نس بن  ألوقال رجل ،نعم: أنت سمعته من أنس بن مالك؟ قال: قتادةفقال رجل ل ]سورة المائدة) ٩٣([اآلية 
أو حدثني من لم يكذب وما كنا نكذب  ،نعم: قال -هللا عليه وسلمصلى ا-أنت سمعته من رسول اهللا : مالك

  .وال ندري ما الكذب
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صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن ابن عمر : حديث آخر
ها وعاصرها  الخمر على عشرة أوجه لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعتنَِعلُ((: -وسلم

  .)٣(هورواه أبو داود وابن ماج ))ومعتصرها وحمالها والمحمولة إليه وآكل ثمنها
 إلى -صلى اهللا عليه وسلم-خرج رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى أحمد عن ابن عمر 

  .المربد فخرجت معه فكنت معه فكنت عن يمينه
الذي يجمع فيه  للمكان أيضاً ويقال، جمع فيه الغنم أو اإلبلي تُذالالمربد يطلق على المكان  "إلى المربد: "قوله
  .التمر

تنحيت له فثم أقبل عمر ، يمينه وكنت عن يساره فكان عن، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه، فكنت عن يمينه
ل قا، فإذا بزقاق على المربد فيها خمر،  المربد-صلى اهللا عليه وسلم-فأتى رسول اهللا ، فكان عن يساره

  . بالمدية-صلى اهللا عليه وسلم-فدعاني رسول اهللا : ابن عمر
  .  أن يشقه- وسلمصلى اهللا عليه-أراد النبي  وعاء من جلد ي أاً ظرف يعني"فإذا بزقاق على المربد": قوله

لعنت الخمر وشاربها وساقيها ((: ثم قال، فأمر بالزقاق فشقت، وما عرفت المدية إال يومئذ: قال ابن عمر
  .)٤())عها ومبتاعها وحمالها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنهاوبائ

أنزلت في الخمر أربع :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعد  :حديث آخر
ا م حتى انتشينفشربنا الخمر قبل أن تحر، وصنع رجل من األنصار طعاماً فدعانا: قال،  فذكر الحديث،آيات

 جزور فضرب ىحفأخذ رجل من األنصار لَ، نحن أفضل: وقالت قريش، نحن أفضل: فتفاخرنا فقالت األنصار
إلى قوله  ]سورة المائدة) ٩٠([ }ِإنَّما الْخَمر والْميِسر{  ففزره وكان أنف سعد مفزوراً فنزلتبه أنف سعد

  .)٥(أخرجه مسلم ]سورة المائدة) ٩١([ }فَهْل َأنتُم منتَهون{ :تعالى
إن هذه اآلية التي : قال -مارضي اهللا تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن عبد اهللا بن عمرو : حديث آخر
وه يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإنَّما الْخَمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم ِرجس من عمِل الشَّيطَاِن فَاجتَِنب{ :في القرآن

ونتُفِْلح لَّكُمإن اهللا أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به  "هي في التوراة: قال ]المائدة سورة) ٩٠([ }لَع
  ."..والطنابير والشعر اللعب والمزامير والزفن

ن  كاوأقل ذلك ما، إما صحيحة بذاتها وإما بطرقها أو شواهدهاهي و، األحاديث السابقة كلها أحاديث صحيحة
   عبد اهللا بن من رواية لكن هذه الرواية التي جاء بها هنا هي، ينتقيوالمختصر ،  قبيل الحسن لغيرهمن

في وقعة اليرموك معلوم أنه و،  كان يقرأ في كتب أهل الكتاب وقد-مارضي اهللا عنه-عمرو بن العاص 
  .حصل زاملتين فكان يقرأ منهما ويحدث بذلك

                                                
باب لعنت الخمر على  -شرية وابن ماجه في كتاب األ) ٣٦٦ص  / ٣ج ) (٣٦٧٦ (باب العنب يعصر للخمر -أخرجه أبو داود في كتاب األشربة    - 3

  ).٣٣٨٠(وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه برقم ) ٢٥ص  / ٢ج ) (٤٧٨٧(وأحمد ) ١١٢١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٠ (عشرة أوجه
 .فوع منه صحيح بطرقه وشواهدهرحسن والم: وقال شعيب األرنؤوط) ٧١ص  / ٢ج ) (٥٣٩٠(أخرجه أحمد  - 4
إسناده حسن، وبعض هذا الحديث فـي  : وقال شعيب األرنؤوط ) ٢٨٥ص   / ٨ج  ) (١٧٧٨٨(والبيهقي  )  ١٨٥ص   / ١ج  ) (١٦١٤(أخرجه أحمد    - 5

ص  / ٤ج ) (١٧٤٨( -رضي اهللا عنه- في فضل سعد بن أبي وقاص  باب-رضي اهللا تعالى عنهم  -فضائل الصحابة   صحيح مسلم مختصراً في كتاب      
١٨٧٦.( 
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وعلى ،  اللعب يعني اللعب الباطل"ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب  الحقأنزل اهللا": - في التوراةأي- يقول
وكلمة ، ثم استثنى الثالث )٦())كل شيء من لهو الدنيا باطل((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-كل حال النبي 

   اطبي  ومنه ما يذم اإلكثار منه كما قال الش،فاللعب منه ما هو محرم، في الحديث ال تعني التحريم" باطل"
ذهب المروءة وترد ؛ ألن اإلكثار من المباحات والتوسع فيها كاإلكثار من اللعب أو التنزه ي-رحمه اهللا-

  . أيضاً وهناك لعب محرم- حتى عرف به اللعب من أكثر منيعني- عدالتهوتسقط به ، شهادة من فعل ذلك
يعني  اراتبوالكَ، لرقص يعني ا والزفن،معازفيعني الالمزامير  "نفْوالز يبطل به اللعب والمزامير": يقول

فإن  -بزيادة األلف–  ولهذا إذا قال المؤذن اهللا أكبار،أو من وجه واحدمن الوجهين  مغطى الطبول سواء كان
تقال للطبول  اراتبالكَف، ر هو الطبلبفالكَ، صار شيئاً آخر" اهللا أكبر" المعنى يتحول فبدالً من أن يكون المعنى

  قصبة مثقوبةارات معروفة فهيموالز، ط آلة موسيقية توضع على الصدر مثل العودراِبم العرب والبفي كال
من المالهي والمعازف كلها محرمة فهي تصد عن ذكر  المقصود أن هذه األنواع و،تصدر صوتاً إذا نفح فيها

سورة ) ٦([ } من يشْتَِري لَهو الْحِديِثوِمن النَّاِس{ :-عز وجل-ولهذا قال اهللا ،  وتشغل عنه-عز وجل-اهللا 
رضي اهللا -  وأبو بكر"والذي ال إله غيره إنه الغناء: " في هذا معروف حيث قالكالم ابن مسعودو ]لقمان
بنتين أي – وجد الجاريتين تضربان بالدف -صلى اهللا عليه وسلم– بيت رسول اهللا حينما دخل -عنه

 فما أنكر عليه ؟-صلى اهللا عليه وسلم-الشيطان في بيت رسول اهللا أبمزمور :  ومع ذلك قال-صغيرتين
دعهما يا ((: فقال، ثني فيها هذا الحكم أنه مزمور الشيطان وإنما بين له علة استُ-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

، فمن شيطان مزمور الذاه على أن أقره -صلى اهللا عليه وسلم- النبي المقصود أنف )٧())أبا بكر فإنها أيام عيد
؟رف هذاأين ع  
في سبب ذُكر  ]سورة الجمعة) ١١([ }وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيها وتَركُوك قَاِئما{ :قوله تعالىفي 

 قبل إسالمه فضرب بين يديها بالطبل إيذاناً -رضي اهللا عنه-النزول أن عيراً أتت لدحية بن خليفة الكلبي 
  حصلوقد يكون هذا، هذا الرجل ما كان من المسلمينو،  العير كما كانت عادة الناس إذا قدمت العيربقدوم

، التجارةعير إلى   أي]سورة الجمعة) ١١([ }انفَضوا ِإلَيها وتَركُوك قَاِئما{ :، قال تعالىقبل تحريم المعازف
وأنها ال من الباطل  هذه المعازف بجميع أنواعها لى أن يدل عهذا وغيره ف،لهواًى هذا سمالمقصود أن اهللا ف

، ))عيدأيام دعهما فإنها ((: -عليه الصالة والسالم–لقوله في العيد : األولى: تجوز إال في حالتين فقط
 أعلنوا هذا ، فإن األنصار يعجبهم اللهوهال بعثتم معهم بلهو ":كما في حديث عائشة في الزواج: الثانيةو

، دائماً وليس  اليوم الذي يعلن فيه النكاحيباح فيه  والمراد بإباحته في النكاح أن"يه بالدفضربوا علاالنكاح و
العيد -عيد األضحى أما في  - ثالثة أيامد وليسيوم واح- الفطر فقطعيد في يوم وكذلك قولنا في العيد يعني 

  أياماأما ما عدو -هللا عليه وسلمصلى ا- عيد بنص حديث رسول اهللا  أيامثالثة أيام بعده كلهاهناك  ف-األكبر
وقت الفتن - هذا الوقت في  لكنقضية ال يكاد ينازع فيها أحد من أهل العلمه هذ، وال يجوزوالنكاح فالعيد 

                                                
 ).١٠٤ص  / ٢ج ) (٢٤٦٨(والحاكم ) ٤٤ص  / ٢٠ج ) (١٣٠٩(وفي الكبير ) ٢٧٨ ص / ٥ج ) (٥٣٠٩(أخرجه الطبراني في األوسط  - 6
ومسلم ) ٣٣٥ص  / ١ج ) (٩٤٤ (إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى باب –أخرجه البخاري في كتاب العيدين  - 7

 ).٦٠٧ص  / ٢ج ) (٨٩٢ (فيه في أيام العيد الذي المعصية  باب الرخصة في اللعب -في كتاب صالة العيدين 



 ٩

 يستحب ربما قال بعضهم و،يجوز حلقهاومن يكتب أن اللحية ال يجب إعفاؤها  تجد -الناسب التي تموج
يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير ل((: في الصحيحالحديث  ومع أن مباحةوالمعازف ، حلقها

، شتغل بهمتبهم وال يلتفت إلى كالمهم وال يى كُشترتُ  لكن مثل هؤالء ال،هيضعففتجده  )٨())والخمر والمعازف
 من المصلحة يسل فحتى لو كان اإلنسان يعتقد هذا؛ ألنه طالب العلم أن ينأى بنفسه عن الشذوذاتوينبغي ل

راج هذا في زمن اضطرب فيه الناس غاية االضطراب وصاح بهم الشيطان حتى زلزلهم عن كثير من إخ
  !!. كل ما تعلمتموه عبر هذه العقود الطويلة ال تسمعون فيه غير إنه حرام:قال لهمووعقائدهم ثوابتهم 

  :إباحة الضرب بالدف خاص بالنساء
إلى ، لكن إذا وصل صوت الدف  للنساء فقطنما هوإباحة الضرب بالدف في العيد وعند إعالن النكاح إ

إذا جاءت وكذلك ، فإن الرجال ال يطالبون باالنتقال إلى مكان حيث ال يسمعون فيهبسبب قربهم  الرجال
 وكذا لو ، الخروجهمن فال يطلب منوموجودمن الرجال تضرب بالدف وأهل البيت  لالجارية في البيت

عندما  ولذلك ، لكن المقصود أن ذلك ال يكون للرجال،إشكال في هذارأة من محارمهم فال الم ضربت فيه
ليس لهم هذا أصالً وإذا كان هذا : يقال فإنه بشريط فيه رجال يضربون بالدف وينشدونعراس  في األيأتون

 فليس للنساء أن يأتين بصوت رجل ينشد ،ال يجوز لهم فليس لكم سماع هذا الباطل؛ ألن فعلهم هذا منكر
إذا كان فعل الرجل ؛ ألنه الفرقهذا هو ف ،إنما الدف للنساء: لا ثم يقالدف في العيد أو في الزواجويضرب ب

 وإنما أن يسمع هذا الباطل النساءال من الرجال و فليس ألحد -ربه بالدفض اإلنشاد مع وهو- محرمهذا 
  .واهللا أعلم،  يضربن بالدف في هذه الحاالت فقط بمعنى أنيرخص فيه للنساء

  ألعطشنهينه وعزته من شربها بعدما حرمتهاأقسم اهللا بيم، والخمر مرة لمن طعمها، لطنابير والشعروا
  .وهذا إسناد صحيح، ما حرمتها ألسقينه في حظيرة القدس ومن تركها بعد، يوم القيامة

 دخلها  وهذه-التوراةمن –ى من كتبهم اإلسرائيلية  لكنه متلقَّ،يح إلى عبد اهللا بن عمروهو إسناد صح
  .جملة يوافق ما في القرآن في الالتحريف إال أن هذا

أن  -مارضي اهللا تعالى عنه-أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر : -رحمه اهللا-قال الشافعي  :آخر حديث
 ))من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في اآلخرة(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  .)٩(ومسلمأخرجه البخاري 
كل ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه-وروى مسلم عن ابن عمر 

ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في ، مسكر خمر وكل مسكر حرام
  .)١٠())اآلخرة

                                                
) ٦٧٥٤(وابن حبان ) ٢١٢٣ص  / ٥ج ) (٥٢٦٨ (من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه  باب ما جاء في    - أخرجه البخاري معلقاً في كتاب األشربة        - 8
 ).٥٤٦٦ (وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم) ٢٨٢ص  / ٣ج ) (٣٤١٨(والطبراني في الكبير ) ١٥٤ص  / ١٥ج (
باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعـه   -ومسلم في كتاب األشربة ) ٢١١٩ص  / ٥ج  ) (٥٢٥٣( أخرجه البخاري في كتاب األشربة       - 9

 ).١٥٨٧ص  / ٣ج ) (٢٠٠٣ (إياها في اآلخرة
 ).١٥٨٧ص  / ٣ج ) (٢٠٠٣ ( أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرامباب بيان -أخرجه مسلم في كتاب األشربة  - 10



 ١٠

أن من تعاطى شيئاً من ومن أهل العلم من ذهب إلى ، هذه األحاديث وردت في خصوص شارب الخمر
ولم يقتصر فيه على-رحمه اهللا-هذا مشى عليه ابن القيم و، حرم نظيره في اآلخرةالشهوات المحرمة فإنه ي  

تلقى من الوحي وال يدخلها هذا ال يخلو من إشكال؛ ألن مثل هذه األمور إنما تإال أن ، ما ورد فيه النص
 حتى التوسع في  بل،فإنها تنقص مرتبته في اآلخرة  هذه الشهواتلكن ال شك أن من تعاطىالقياس، 
ول في ذلك قول أكان يتحيث  -رضي اهللا تعالى عنه- على قول بعض السلف كعمر  شأنها كذلكالمباحات

هور أن  المشمع أن ]سورة األحقاف) ٢٠([ }َأذْهبتُم طَيباِتكُم ِفي حياِتكُم الدنْيا واستَمتَعتُم ِبها{ :-عز وجل-اهللا 
ما وه، إذا أدى حق اهللا عليه فلم يكن مضيعاًَ -تبارك وتعالى-ال ينقصه عند اهللا تعاطي المباحات في الدنيا 

 الموافقات  كتابيراجعأم ال فل تعاطي المباحات هل يؤثر  في يستزيد، ومن أراد أنقوالن للسلف معروفان
  .ومن وافقه من السلف، ه في هذا ذكر مذهب عمر وما نقل عن حيثفي الكالم على المباح

:  يقول-رضي اهللا تعالى عنه-سمعت عثمان بن عفان : ن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالوع
 فعلقته امرأة غوية ، قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فيمن خال إنه كان رجٌل، أم الخبائثااجتنبوا الخمر فإنه"

 حتى أفضى طفقت كلما دخل باباً أغلقته دونهف  فدخل معها، ندعوك لشهادةاإن: تفأرسلت إليه جاريتها فقال
أو ، إني واهللا ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي: فقالت، إلى امرأة وضيئة عندها غالم وباطية خمر

، م حتى وقع عليها وقتل النفسِرزيدوني فلم ي: ساً فقالأفسقته ك، أو تشرب هذا الخمر، تقتل هذا الغالم
رواه البيهقي وهذا إسناد [" ا الخمر فإنها ال تجتمع هي واإليمان أبداً إال أوشك أحدهما أن يخرج صاحبهفاجتنبو

  . واهللا أعلموالموقوف أصح، وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر مرفوعاً ]صحيح
 يا رسول :الخمر قال ناسلما حرمت :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى أحمد بن حنبل عن ابن عباس 

لَيس علَى الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت جنَاح ِفيما { : فأنزل اهللا؟اهللا أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها
إخواننا الذين ماتوا ، يا رسول اهللا: لت القبلة قال ناس ولما حو]سورة المائدة) ٩٣([ إلى آخر اآلية }طَِعمواْ

  .)١١(]سورة البقرة) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{ : فأنزل اهللا؟هم يصلون إلى بيت المقدسو
لَيس {  قال لما نزلت-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-وعن عبد اهللا بن مسعود 

نَاحاِت جاِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم لَى الَِّذينواْ عا طَِعمنُواْ ِفيمآما اتَّقَواْ وفقال النبي  ]سورة المائدة) ٩٣([ }ِإذَا م 
  .)١٢( رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه وهكذا))أنت منهم: قيل لي((: -صلى اهللا عليه وسلم-

نُواْ وعِملُواْ ِفيما طَِعمواْ ِإذَا ما اتَّقَواْ وآملَيس علَى الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت جنَاح {:  تعالىفي قوله
 }ثُم اتَّقَواْ وَأحسنُواْ{ : ثم كرر أيضاً فقال}ثُم اتَّقَواْ وآمنُواْ{  ثم بعد ذلك كرره]سورة المائدة) ٩٣([ }الصاِلحاِت

ومنهم من يجعل ذلك بحسب ، هذا للتوكيد: فمن أهل العلم من يقول، هذا ثالث مرات  ذكر]سورة المائدة) ٩٣([

                                                
وأحمـد  ) ٢٥٤ص   / ٥ج  ) (٣٠٥٠( باب تفسير سورة المائـدة       -صلى اهللا عليه وسلم   -تفسير القرآن عن رسول اهللا      أخرجه الترمذي في كتاب      - 11
 ).٣٠٥٠(وصححه األلباني في صحيح الترمذي برقم ) ٢٧٢ص  / ١ج ) (٢٤٥٢(

 / ٤ج ) (٢٤٥٩ (-رضي اهللا عنهما-اهللا بن مسعود وأمه  باب من فضائل عبد -همرضي اهللا تعالى عن   -فضائل الصحابة   أخرجه مسلم في كتاب      - 12
  ).١٩١٠ص 



 ١١

 }ثُم اتَّقَواْ وآمنُواْ{ : وقوله،في الماضي }وعِملُواْ الصاِلحاِت اتَّقَواْ وآمنُواْ{ :، بمعنى أن قولهاألزمنة الثالثة
  .في المستقبل }ثُم اتَّقَواْ وَأحسنُواْ{ : وقوله،في الحاضر

الذين شربوا ء وهؤال،  من شروطه بلوغ الخطاب والعقل- التكليف عموماًبل- ومعلوم أن التحليل والتحريم
سورة ) ٩٥([ }عما سلَفعفَا اللّه { :-عز وجل- ولهذا يقول اهللا ،الخمر قبل نزول الحكم ال يتعلق بهم التحريم

 }اُؤكُم من النِّساء ِإالَّ ما قَد سلَفَوالَ تَنِكحواْ ما نَكَح آب{ : ويقول،كما سيأتي في الكالم على الصيد ]المائدة
  .، فهذه من شروط التكليفوما أشبه ذلك ]سورة النساء) ٢٢([

فَِإن لَّم * يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن الربا ِإن كُنتُم مْؤِمِنين{ :قال ولما حرم اهللا الربا
) ٢٧٩-٢٧٨([ }وس َأمواِلكُم الَ تَظِْلمون والَ تُظْلَمونءواْ فَْأذَنُواْ ِبحرٍب من اللِّه ورسوِلِه وِإن تُبتُم فَلَكُم رتَفْعلُ

  .]سورة البقرة
 اتقوا :أي ]سورة المائدة) ٩٣([ }وعِملُواْ الصاِلحاِت ِإذَا ما اتَّقَواْ وآمنُواْ{ : في قوله تعالى يقول أهل العلموبعض

ثُم {: ، وقوله اتقوا ما حرم عليهم يعني بعد التحريم}ثُم اتَّقَواْ وآمنُواْ{ :، وقولهالمحرمات وعملوا الصالحات
 كما قال ، شيئاً فشيئاً حتى اكتملتتنزل؛ ألن الشريعة  يعني ما حرم عليهم بعد ذلك التحريم}اتَّقَواْ وَأحسنُواْ

أن  -مارضي اهللا عنه-عن ابن عباس  كما جاء و]سورة المائدة) ٣([ }الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم{ :-عز وجل-اهللا 
 أذعنت قلوبهم اثم لم، فلما أذعنت قلوبهم زادهم الزكاة،  ثم بعد ذلك زادهم الصالة،اهللا فرض عليهم اإليمان

  . وهكذا حتى اكتمل اإليمان،زادهم
: وبعضهم يقول، المبدأ والوسط والمنتهى وهي هي باعتبار المراتب الثالث هذه الجمل الثالث: وبعضهم يقول

والشبهات توقياً ، فالمحرمات يتركها اإلنسان من أجل اتقاء العذاب، نبهتبالنظر إلى ما يتقيه اإلنسان ويجهي 
وهذا ال يخلو من ، ب مروءتهويتقي التوسع في المباحات حفظاً للمروءة؛ ألن التوسع فيها قد يذه، للحرام

  .إشكال في تفسير اآلية
ثُم { :، وقوله يعني اتقوا اإلشراك وآمنوا باهللا ورسوله}اتَّقَواْ وآمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت{ :قوله: وبعضهم يقول

 يعني اتقوا ]سورة المائدة) ٩٣([ }واْثُم اتَّقَواْ وَأحسنُ{ :، وقولهيعني اتقوا الكبائر ]سورة المائدة) ٩٣([ }اتَّقَواْ
  .هذا أيضاً ال يخلو من إشكالو ،الصغائر

ا لَيس علَى الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت جنَاح ِفيما طَِعمواْ ِإذَا م{ ن األولإ: على كل حال يمكن أن يقالو
    كانوا محققين لإليمان منقادين هللا أنهم بمعنى -عز وجل- اهللا بتلقي أمر ]سورة المائدة) ٩٣([ }اتَّقَواْ وآمنُواْ

  . ويصدقون أحكامه ويعملون بطاعته-عز وجل-يقبلون عن اهللا  و بقلوبهم وجوارحهم-تبارك وتعالى-
  .ثبتوا على إيمانهم وعلى تقواهمأي  ]سورة المائدة) ٩٣([ }ثُم اتَّقَواْ وآمنُواْ{ :وقوله
تقربوا إليه بألوان القربات التي ترفعهم كألوان النوافل وتوقي المشتبهات وما أي  }تَّقَواْ وَأحسنُواْثُم ا{ :وقوله

  .يصل به اإلنسان إلى درجة اإلحسانمما أشبه ذلك 
 والعلم عند -رحمه اهللا- تفسير اآلية وهو الذي قال به كبير المفسرين ابن جرير الطبري  فيقربهو األهذا 
  .-جلعز و-اهللا 

 .حبه وسلم، والحمد هللا رب العالمينآله وصعلى وصلى اهللا على نبينا محمد و


