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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٨(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 لَيبلُونَّكُم اللّه ِبشَيٍء من الصيِد يا َأي{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

َأِليم ذَابع فَلَه ذَِلك دعى بتَدِن اعِب فَمِبالْغَي خَافُهن يم اللّه لَمعِلي كُماحِرمو ِديكُمَأي نُواْ * تَنَالُهآم ا الَِّذينها َأيي
الصيد وَأنتُم حرم ومن قَتَلَه ِمنكُم متَعمدا فَجزاء مثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِم يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل منكُم هديا الَ تَقْتُلُواْ 

ِه عفَا اللّه عما سلَف ومن عاد باِلغَ الْكَعبِة َأو كَفَّارةٌ طَعام مساِكين َأو عدُل ذَِلك ِصياما لِّيذُوقَ وباَل َأمِر
  .]سورة المائدة) ٩٥-٩٤([ }فَينتَِقم اللّه ِمنْه واللّه عِزيز ذُو انِْتقَاٍم

 ]لمائدةسورة ا) ٩٤([ }لَيبلُونَّكُم اللّه ِبشَيٍء من الصيِد تَنَالُه َأيِديكُم وِرماحكُم{: عن ابن عباس قولهقال الوالبي 
وا لتناولوه بأيديهم ءهو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي اهللا به عباده في إحرامهم حتى لو شا: قال

  .فنهاهم اهللا أن يقربوه
  . يعني كباره}وِرماحكُم{ يعني صغار الصيد وفراخه ]سورة المائدة) ٩٤([ }تَنَالُه َأيِديكُم{ :وقال مجاهد

هذه اآلية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في أنزلت : وقال مقاتل بن حيان
) ٩٤([ }ِليعلَم اللّه من يخَافُه ِبالْغَيِب{  فنهاهم اهللا عن قتله وهم محرمون،رحالهم لم يروا مثله قط فيما خال

  .]سورة المائدة
 نبينا محمد ، على أشرف األنبياء والمرسلين والصالة والسالم،الحمد هللا رب العالمينن الرحيم، بسم اهللا الرحم

  : أما بعد،آله وصحبه أجمعين وعلى
 ذهب بعض ]سورة المائدة) ٩٤([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ لَيبلُونَّكُم اللّه ِبشَيٍء من الصيِد{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

 ومعلوم أن ، وكان ذلك في عام الحديبية،ينحلِّخطاب للم إلى أن هذا ال-رحمه اهللا-كاإلمام مالك -أهل العلم 
 وأما غير المحرم فإنه يشترك مع ،الصيد يحرم على المحرم سواء كان ذلك في أرض الحرم أو في غيره

ة منها ما هو في الحرم ومنها ما هو  والحديبي-في حدود الحرم- المحرم في التحريم إذا كان في أرض الحرم
 وعلى كل حال ،وكان ذلك في عام الحديبية ،ينحلِّد أن اإلمام مالك ذهب إلى أنها في الم فالمقصو،في الحل

:  ويمكن أن يقال،ينحلِّفهو ال يختص بالم ]سورة المائدة) ٩٤([ }لَيبلُونَّكُم اللّه ِبشَيٍء من الصيِد{ الخطاب عامف
 سواء كان ذلك ، بل هو حيث يحرم الصيد، أهل العلم كما ذهب إليه كثير من،إنه أيضاً ال يختص بالمحرمين

 فحيث ما حرم عليه -وهو أرض الحرم- أو كان ذلك لمحل دخله -وهي اإلحرام-س بها العبد  تلبلحاٍل
  .الصيد في حال أو محل فإنه مخاطب بهذا

يدل على قرب الصيد  ]سورة المائدة) ٩٤([ }ِرماحكُملَيبلُونَّكُم اللّه ِبشَيٍء من الصيِد تَنَالُه َأيِديكُم و{ :وقوله
 : قال اهللا كماابتالء وامتحانوهذا  ، هذا هو المراد واهللا تعالى أعلم،ه بحيث إنه يكون قريب المأخذ ودنو،منهم



 ٢

ية التي ك كما جاء في الروا فاهللا ابتالهم بذل،فالالم للتعليل ]سورة المائدة) ٩٤([ }ِليعلَم اللّه من يخَافُه ِبالْغَيِب{
خص ما تناله اليد  وهذا أحسن من أن ي"فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم" عن مقاتل
الذي تناله الرماح ما عدا  و،بيض النعام مثالً والفراخ التي ال تستطيع أن تنأى بنفسها عمن أرادهابالبيض ك

 في طريقه إلى مكة -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ، به-عز وجل-  منهم يبتليهم اهللااًكون قريبي فالصيد ،ذلك
وهم على كثرتهم  )١(وأوقف عنده رجالً  يريبوهنعن أبي حاقف يعني قد مال رأسه على جنبه فنهاهم ظمر ب

فقد ابتالهم في بعض   على هذه األمة-عز وجل- وهذا من فضل اهللا ،ما رابه أحد وال اعتدى عليه أحد
يا { : فقالواع حيث أمرهم بدخول قرية الجبارينخوف وطمع كما ابتلى بني إسرائيل بخوف وطمالمناسبات ب

وننَا قَاِعداهفَقَاِتال ِإنَّا ه كبرَأنتَ و با فَاذْهواْ ِفيهاما دا مدا َأبخُلَهى ِإنَّا لَن نَّدوسسورة المائدة) ٢٤([ }م[ 
 فلم يحجزهم ،هافت عليهم الحيتان في يوم السبت كانت حاضرة البحر فكانت تتوابتالهم بطمع في القرية التي

 واالصطياد في ذلك اليوم -عز وجل- على تعدي حدود اهللا مر فحملهم القَ،التحريم عن التعدي في يوم السبت
 ،هم أحد وأما هذه األمة فابتالهم بطمع كما في هذا المقام فما تعدى من،الذي حرم عليهم االصطياد فيه

ال نقول لك كما قال :  فقالوا له-صلى اهللا عليه وسلم- سألهم النبي  حيثفي يوم بدر ماكوابتالهم بخوف 
 نقاتل عن يمينك إنا معك مقاتلون: بل نقول ،اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون :أصحاب موسى لموسى

  .وشمالك ومن بين يديك ومن خلفك
يكون قريباً منهم في متناول يشمل هذا جميعاً ف ]سورة المائدة) ٩٤([ } َأيِديكُم وِرماحكُمتَنَالُه{ :هفالحاصل أن قول

  .أعلمتعالى  واهللا ،اليد
 يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم ]سورة المائدة) ٩٤([ }ِليعلَم اللّه من يخَافُه ِبالْغَيِب{

لرماح سراً وجهراً لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره كما قال أخذه باأليدي وايتمكنون من 
  .]سورة الملك) ١٢([ }ِإن الَِّذين يخْشَون ربهم ِبالْغَيِب لَهم مغِْفرةٌ وَأجر كَِبير{ :تعالى

عد هذا اإلعالن واإلنذار يعني ب: قال السدي وغيره ]سورة المائدة) ٩٤([ }فَمِن اعتَدى بعد ذَِلك{ :وقوله هاهنا
  .لمخالفته أمر اهللا وشرعه: أي ]سورة المائدة) ٩٤([ }فَلَه عذَاب َأِليم{ والتقدم،

وهذا تحريم منه تعالى  ]سورة المائدة) ٩٥([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصيد وَأنتُم حرم{ :ثم قال تعالى
 وال يستثنى من ذلك إال ما ثبت في الصحيحين عن ،في حال اإلحرام ونهي عن تعاطيه فيهلقتل الصيد 

: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عائشة أم المؤمنين أن رسول اهللا 
  .)٢())الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

خمس من الدواب ليس ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا أن رسو -مارضي اهللا عنه-وعن ابن عمر 
  .)٣( أخرجاه))الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور: على المحرم في قتلهن جناح

                                                
) ٤٥٢ص  / ٣ج ) (١٥٧٨٢(مد وأح) ١٨٢ص  / ٥ج ) (٢٨١٨ (ما يجوز للمحرم أكله من الصيد باب –أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج  - 1

 .صحيح اإلسناد: وقال األلباني
باب  -ومسلم في كتاب الحج ) ٦٥٠ص  / ٢ج ) (١٧٣٢ (باب ما يقتل المحرم من الدواب - أبواب اإلحصار وجزاء الصيدأخرجه البخاري في  - 2

 ).٨٥٨ص  / ٢ج ) (١١٩٩ (ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
 



 ٣

الحية :  قال،؟ فالحية:عفقلت لناف: قال أيوب ،مثله -مارضي اهللا عنه-ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر 
 نمر والفهد؛ ألنها أشد ضرراً منهوألحق بالكلب العقور الذئب والسبع وال، قتلها وال يختلف في ال شك فيها

  . فاهللا أعلم،أو ألن الكلب يطلق عليها
أن يحمل مثل هذا الخطاب على الظاهر :  واألصل، له إطالق متبادر وهو الكلب المعروف،له إطالقانالكلب 
 كالذئب والنمر واألسد والفهد ،رب يدخل فيه ما ذكر وقد يطلق بإطالق أوسع من هذا وهو عند الع،المتبادر

اللهم سلط عليه كلباً من (( :-صلى اهللا عليه وسلم– الذي قال فيه النبي  الحديث: ويدل على هذا،وما أشبه ذلك
 كل  ذكر منهاب بعض من ذكر أسماء الكل فإن ولذلك، فهو كلب بهذا االعتبار،عليه األسد ا فعد)٤())كالبك

لكل مسمى له من اسمه  ووهو رجل أعمى البصر والبصيرة-إن أبا العالء المعري : قالو ءهذه األشيا
الكلب : فقال من هذا الكلب:  النائمفقال في المسجد  نائم رجٍللجيمشي في المسجد فعثر بِر كان -نصيب

 "رة المعريمعالتبري من " فالسيوطي لما رأى هذا ألف رسالة سماها ،الذي ال يعرف للكلب سبعين اسماً
 وذكر هذه ، الذئب واألسد والنمر أسماء الكلبذكر من و، فله رسالة في هذا، ثم نظمهافجمع للكلب مائة اسم

ة الكلبيات ال  وأما أهل علم الحيوان المعاصر فعندهم فصيل،هي عند العرب بهذا االعتبار ف،األشياء جميعاً
لى كل حال ال عبرة بهذه االصطالحات  وع،نورياتعندهم من فصيلة السيدخلون فيها األسد مثالً؛ ألنه 

  . لكن الكالم يحمل على الظاهر المتبادر،الجديدة
 بمعنى ،هذا المعنى فيه ما كان و،يعقرهم ف الذي يعدو على الناس أيالكلب العقور:  بالعقر في قولهوالمقصود

  . واهللا تعالى أعلم،يضر فإنه يلحق بهويفسد فيعدو أنه 
الحية والعقرب ((:  فقال؟ل عما يقتل المحرمئ أنه س-صلى اهللا عليه وسلم-عيد عن النبي وعن أبي س: قال

 رواه أبو داود والترمذي )) والكلب العقور والحدأة والسبع العادي، الغراب وال يقتلهي ويرم،والفويسقة
  .)٥(هذا حديث حسن:  وقال الترمذيماجهوابن 

: قال مجاهد بن جبر ]سورة المائدة) ٩٥([ }تَعمدا فَجزاء مثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِمومن قَتَلَه ِمنكُم م{ :وقوله تعالى
 فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره إلحرامه فذلك ،المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي إلحرامه

يه الجمهور أن العامد والناسي سواء  والذي عل، وهو قول غريب وقد بطل إحرامهكفِّرأمره أعظم من أن ي
  .في وجوب الجزاء عليه

ن المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل إ:  يقول حيثهذا القول الذي ذكره عن مجاهد هو في غاية الغرابة
 ،يقتل كلباً عقوراً يطارد الظباء مثالً أراد أنس حاله كمن لي و قصد قتله أنه يعني،الصيد الناسي إلحرامه

ومن قَتَلَه ِمنكُم متَعمدا { ففي هذه الحال يكون ، ظبياً فهذا بالخطأ وقد ينسى أنه محرم ويقتل الصيدفأصاب
أن اإلحرام  يرى األمر يختلف فهو -فعند مجاهد- رامهلكن إذا كان ذاكراً إلح ]سورة المائدة) ٩٥([ }فَجزاء مثُْل

                                                
 .وصححه الذهبي في التلخيص) ٢١١ص  / ٥ج ) (٩٨٣٢(والبيهقي في السنن الكبرى ) ٥٨٨ص  / ٢ج ) (٣٩٨٤(أخرجه الحاكم  - 4
وضعفه ) ٣ص  / ٣ج ) (١١٠٠٣(وأحمد ) ١٠٨ص  / ٢ج ) (١٨٥٠( باب ما يقتل المحرم من الدواب –أخرجه أبو داود في كتاب المناسك  - 5

 .العالمة األلباني وشعيب األرنؤوط
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إنما يبطله  و محظورات اإلحرام وقتل الصيد ال تبطل اإلحرام فارتكاب، وهذا قول في غاية الغرابة،قد بطل
  .الجماع فقط

مفهوم المخالفة لهذا الشرط  :]سورة المائدة) ٩٥([ }ومن قَتَلَه ِمنكُم متَعمدا{ : في قولهأهل العلم يقولونجمهور و
 كأن يكون قتله خطأ أو قتله له غير متعمد قتَ فإن، من قتله متعمداً ومن قتله غير متعمد أي،برغير معت
  قتله متعمداً وإن، ألنه قد نسي إحرامه فعليه الجزاء وال إثم عليه؛ ألنه ال يؤاخذ بالخطأ والنسيان؛متعمداً

 أكده ابن  وهذا المعنى، فهذا الجزاء ليس بكفارة،ويأثماكراً لإلحرام فإنه في هذه الحال يكون عليه الجزاء ذ
فالحاصل ،الخ..رة خالفاً لما جاء في الحدود بأنها كفاراتليس من باب األمور المكفِّهذا :  وقال،اهجرير وقو 

  .-عز وجل- واإلثم يبقى بينه وبين اهللا ، عندهم من قبيل الجناية التي توجب العوضأن هذا
ومفهومه  ،قيد معتبرهو  ]سورة المائدة) ٩٥([ }ومن قَتَلَه ِمنكُم متَعمدا{هذا الشرط  وهو أن :وهناك قول آخر

ومن قَتَلَه ِمنكُم متَعمدا فَجزاء مثُْل { ،أنه إن قتله من غير عمد فال شيء عليه؛ ألن هذا القيد علق عليه الحكم
 وهو ، هذا هو ظاهر القرآن، غير عامد فال جزاءهمفهوم المخالفة إن قتل ]سورة المائدة) ٩٥([ }ما قَتََل ِمن النَّعِم

وهو إحدى الروايتين عن  -رضي اهللا عنهما– وهذا القول منقول عن ابن عباس، قرب واهللا تعالى أعلماأل
 وبه قال جماعة كداود الظاهري وسعيد بن جبير وطاوس بن كيسان وأبي ،اإلمام أحمد خالفاً لألئمة الثالثة

رحمه - الشيخ محمد األمين ه ومال إلي، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري، وإبراهيم النخعي، والحسن،ثور
إنه هنا غير معتبر جعلوه أحد األنواع السبعة أو :  لكن الذين قالوا،مفهوم المخالفة حجةفعلى كل حال  و-اهللا

، فإذا خرج مخرج الغالب  أن يكون ذلك خرج مخرج الغالبا ومنه،الثمانية التي ال يعتبر فيها مفهوم المخالفة
) ٢٣([ }ورباِئبكُم الالَِّتي ِفي حجوِركُم من نِّسآِئكُم{ :ي المحرمات من النساءفقوله تعالى نحو يس بمعتبر فل

عز -قول اهللا  اً إذ، عليه أيضاًتحرم وإنما هي عند جدتها فإنها في حجرهفلو كانت الربيبة ليست  ]سورة النساء
 أنها إن لم  لهذه اآليةمفهوم المخالفة ]سورة النساء) ٢٣([ }ورباِئبكُم الالَِّتي ِفي حجوِركُم من نِّسآِئكُم{ :-وجل

، وذلك أن  في هذه اآليةوهذا هو الراجح، هذا خرج مخرج الغالب :تكن في حجره فإنها تحل له لكن قالوا
  . أيضاً فإنها تحرم عليه-خالف الغالب– كانت في مكان آخر فإن ، فتحرم عليهعنده مع أمها تكون الغالب أن

خرج مخرج الغالب؛ ألن  }متَعمدا{ :إن قوله:  قالوا،إن المفهوم غير معتبر: في الصيد الذين قالواهنا و
 ال يتمالك وال يصبر فينسى نفسه  حيث إنه أن اإلنسان يعمد إلى قتل الصيد ويستفزه الصيد إذا رآهالغالب

فهم يتطلبونه  سب المعروفة عند العربن الصيد أحد وجوه المكاإ:  وقالوا، هذا هو الغالب،ويسرع إلى قتله
  .واهللا المستعان، غاية التطلب بخالف غيرهم من بعض األمم الذين ال يشتغلون بالصيد

دل الكتاب :  وقال الزهري،والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه: قال
ن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى  ومعنى هذا أن القرآ،على العامد وجرت السنة على الناسي

وجاءت  ]سورة المائدة) ٩٥([ }عاد فَينتَِقم اللّه ِمنْهلِّيذُوقَ وباَل َأمِرِه عفَا اللّه عما سلَف ومن { :تأثيمه بقوله
ل الكتاب  وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما د-صلى اهللا عليه وسلم-السنة من أحكام النبي 

 لكن المتعمد مأثوم ، واإلتالف مضمون في العمد وفي النسيان، وأيضاً فإن قتل الصيد إتالف،عليه في العمد
  .والمخطئ غير ملوم
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 ، صدم دابة إنساناً إنسان أنلوف ،اإلتالف مضمون في حق اآلدميين:  قالوا،إنه ال يضمن الصيد: الذين قالوا
 ، لكن هذا يختلف، فالخطأ ال يذهب معه الحق،نه يضمنإ ولو أتلف سيارته خطًأ ف، قتلها خطًأ فإنه يضمنأي
 }ومن قَتَلَه ِمنكُم متَعمدا فَجزاء مثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِم{ :وصاحب الحق يقول -عز وجل-هذا في حق اهللا ف
 ،ق جعل ذلك على العامد دون غيره الحهذا صاحب، فمن قتله غير متعمد فال جزاءأي  ]سورة المائدة) ٩٥([

  . واهللا أعلم،إن ذلك يختص بالعمد: هذا جواب من قال
مثل ما قتله ن  دليل لوجوب الجزاء م]سورة المائدة) ٩٥([ }فَجزاء مثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِم{ : وفي قوله:قال

  .المحرم إذا كان له مثل من الحيوان اإلنسي كما حكم به الصحابة
) ٩٥([ }ين َأو عدُل ذَِلك ِصياماَأو كَفَّارةٌ طَعام مساِك{ الراجح أن المثل ثم ما ذكر بعده }فَجزاء مثُْل ما{ :قوله

لوجه من الشبه في ه المثلية إنما تكون ما كان له مثل فيجب فيه المثل وهذ  وإنما،لتخييرلليس  ]سورة المائدة
تشرب تعب الماء عندما إنها :  لكن قالوا، مع أنها ليست مثلها في الحجمحمامة فيها شاةال:  ولهذا قالوا،ظاهرال

 فطريقة شربها تختلف الدجاجةوأما  ،ها الشاة فجعلوا فيتشرب فيها الشاة فهي تشرب بنفس الطريقة التي ،عباً
  المثلية تكونالمقصود أن ف، بمنقارها ثم ترفع رأسها حتى ينحدرهتأخذ بأن  التي تقر الماءعن الحمامة فهي
لمطابقة من كل وجه في كل وهذا مما يستدل به على أن لفظة المثل ال تعني ا وليس للمطابقة، لوجه من الشبه

 مشابهه بعض وجوه التطابق أي الشبيه هو الذي يوجد بينه وبين المشهور أنف،  خالفاً للمشهورالمواضع
لكن  ، وأما المثل فالمشهور أنه ما كان مطابقاً لنظيره،اً فالنفالن يشبه: تقولالوجوه فبعض يتطابق معه من 

يقولون ، ولذلك  المراد به المطابقةليس ]سورة المائدة) ٩٥([ }فَجزاء مثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِم{  في اآليةهناالمثل 
 والشاة أكبر من ،عيرب أكبر من الالزرافة فيها بدنة مع أن الزرافةو ، والنعامة فيها بدنة،الوعل فيه بقرة: مثالً

  . وهكذا،الحمامة والجدي أكبر من الضب
سورة ) ٩٥([ }يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل منكُم{: ، فقولهلى حكمهمجع فيه إ ر-مرضي اهللا عنه-وما حكم فيه الصحابة 

فإنه   يحكم فيه الصحابةا لم فيما حكموا فيه ومالصحابة في هذارجع إلى أحكام يف ،يعني من المسلمين ]المائدة
َأو كَفَّارةٌ طَعام { مثل فإنه ينتقل إلى ما ذكر بعده وما ليس له ،اثنان من ذوي العدالة من المسلمينيحكم به 

كين  من مساوالمراد بالمساكين هنا يعني ]ة المائدةرسو) ٩٥([ }مساِكين َأو عدُل ذَِلك ِصياما لِّيذُوقَ وباَل َأمِرِه
لكن  ،قيمة الصيد أن ذلك باعتبار - أعلمواهللا تعالى-واألقرب  ، والعلماء اختلفوا في تقدير هذا اإلطعام،الحرم
من  في منطقة ما وجدقد ي ف،؟قيمة الصيد هل هو بسعره في ذلك المحل في ذلك اليوموا في تحديد فاختلأيضاً 

 أن يمكنفاإلنسان يبيع الصيد أو يشتريه لو جاء  هذا  يرفعون لها رأساً أو نحو ذلك فمثلالو يأكلون الصيود
إنه يرجع في القيمة إلى المحل الذي :  فبعضهم قال، وفي مكان آخر قد يباع بألف أو أكثربريال يباع والال 
  .فيه في يومههو 
 لو فرضنا أنبقدر ذلك من الطعام بحيث ثم يخرج  الذي يستحقه فعالً الصيد  يعرف ثمنبل: عضهمقال بو

  .عطى للفقراء ثم يأو أرزاً أو نحو ذلك اً برذا المبلغيشترى بهإنه  فمسمائة ريالساوي خقيمة الصيد ت
دل إلى الصيام فيقدر هذا الذي قيمته خمسمائة ريالفإن عر بحيث  من البواحد رياٍل برلو فرضنا أن كيلو الب 

ن اكيلو الصاع و، الصاع أربعة أمداد كانإذاف ،ينلمسكمنه د خمسمائة كيلو كل مفمعنى ذلك أن المطلوب منه 
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وعلى هذا سيحتاج إلى صيام  ، عن كل مديصوم يوماًيه أن ى هذا علل فع-كما في بعض التقديرات–ف ونص
  . الطعام في هذه الحالة أسهل بكثير من الصيامال شك أن إخراج ف،مدة طويلة

هناك : لكن نقول ،فدية األذى كهكأنهم جعلوهؤالء  و،أياميطعم ستة مساكين أو يصوم ثالثة : وبعضهم قال
  . واهللا تعالى أعلم،اء الصيد وبين فدية األذىفرق بين جز

 وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد ، وفي الغزال بعنز، وفي بقرة الوحش ببقرة،ةفإنهم حكموا في النعامة ببدن
  . رواه البيهقي،حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة

 }فَجزاء مثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِم يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل منكُم هديا باِلغَ الْكَعبِة{ :قال -عز وجل-اهللا نسبة للثمن فبال
 المقصود  وليس يعني يوصل به إلى أرض الحرم،بةهذا المثل يقرب إلى الكعأي أن  ]سورة المائدة) ٩٥([

 ،رم كما يفعل بالهدييذبح هناك ويوزع على فقراء الحف إلى أرض الحرم وإنما المراد بالكعبة البناء المعروف
، لفقراء الحرم: ما قال ]سورة المائدة) ٩٥([ }َأو كَفَّارةٌ طَعام مساِكين{ : فيه-عز وجل- قال اهللا لكن الطعام

المحصر  وكذلك ،في مكانهيذبح نه  إذا ذبح فإ: كما يقال في فدية األذى،يطعمه من حضره: ولهذا قال بعضهم
إلى  ن إن الثمن والطعام يرسال:يقولف -مارضي اهللا عنه-  وأما ابن عباس،في مكانه الذي أحصر فيه

  .الكعبة
يعني أنه يحكم بالجزاء بالمثل أو بالقيمة  ]سورة المائدة) ٩٥([ }يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل منكُم{ :وقوله تعالى: قال

  .ل عدالن من المسلمينفي غير المث
  . فذكرت ذلك لعمر،أصبت ظبياً وأنا محرم:  جرير البجلي قاليوروى ابن جرير عن أب

هو  ف، وعن بعض الصحابة-رضي اهللا عنه-يروي عن عمر هذا أبو جرير  "ي جرير البجليعن أب: "قوله
  .الصحابي المعروف  البجليغير جرير بن عبد اهللا

  فحكما علي، فأتيت عبد الرحمن وسعداً،ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك: فذكرت ذلك لعمر فقال: قال
  .بتيس أعفر

  .أوطأ أربد ظبياً فقتله وهو محرم: وروى ابن جرير عن طارق قال
 هذا متعمدف ، بمعنى أنه جعل دابته تطأ الضب فقتله وهو محرم، وليس ظبياًأوطأ أربد ضباً هكذا الرواية ضباً

الجراد إذا  فليس عليه شيء، فت الجرادئ أو وِط الضبالدابةت ئ من غير عمد بأن وِطلكن لو أنه حصل
  .عليه شيء إن قتله لذلك ليس يمكن توقيه فال ار مثل البساط في األرضصانتشر 

  . ثم قال عمر فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر،احكم معي:  عمر قال له،فأتى عمر ليحكم عليه: قال
 ،استغنى عن لبن األم وقد رعى الشجر وشرب الماء مفطوم يعني أنه " قد جمع الماء والشجرجدياً: "قوله

كُم ِبِه يح{ :ونحكم معي مع أن الكثيرين من أهل العلم يقولا:  قال له-إن صحت-فعمر هنا في هذه الرواية 
نكُمٍل مدا عإنما يحكم وال يحكم منه فمن وقع  ،لصيدوقع منه قتل االذي  غير الجاني ]سورة المائدة) ٩٥([ }ذَو

  .عليه
يحكُم ِبِه ذَوا { : ثم قال عمر، فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر،احكم معي:  فقال له عمر،احكم: قال

نكُمٍل مدسورة المائدة) ٩٥([ }ع[.  
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ق اد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفروالمر ، إلى الكعبةواصالً :أي }هديا باِلغَ الْكَعبِة{: وقوله تعالى
  .في هذه الصورة تفق عليه وهذا أمر م،لحمه على مساكين الحرم

  .؟إلى الحرم أو ال ال بد أن يوصل  الطعام هل الخالف فييبقى
ما  ا لم يجد المحرم مثلإذ أي ]سورة المائدة) ٩٥([ }ين َأو عدُل ذَِلك ِصياماَأو كَفَّارةٌ طَعام مساِك{ :وقوله: قال

  .قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات األمثال
هنا " أو" وهذا على أن ،إما المثل وإما اإلطعام وإما الصيام ، على أنه مخير-ومنهم ابن جرير-الجمهور 
 الخالف الذي في ه مثل وهذا الخالف،لتقسيملهي وإنما  هذه ليست للتخيير" أو" إن : ومنهم من يقول،للتخيير

ِإنَّما جزاء الَِّذين يحاِربون اللّه ورسولَه ويسعون ِفي اَألرِض فَسادا َأن يقَتَّلُواْ َأو يصلَّبواْ َأو { :قوله تعالى
ِديِهمَأي وإنما ،يس للتخييراإلمام مخير بحسب ما يراه من المصلحة أو أن ذلك ل فهل ]سورة المائدة) ٣٣([ }تُقَطَّع 
  أو ينفوا األرض إن أخذوا، وإن أخذوا المال وقتلوا فإنهم يصلبون أو تقطع أيديهم،إن قتلوا قُتلوا هو للتقسيم
من  ف،كذلك" أو" وهنا الخالف في ، هكذا قال بعض أهل العلم كالشافعي،دون أن يقتلواأخافوا السبيل المال و

من لم  ذلك ل وذهب بعض أهل العلم كابن عباس إلى أن،قول الجمهورإنها للتخيير قال هو مخير وهذا : قال
  .يجد المثل

هديا باِلغَ الْكَعبِة َأو كَفَّارةٌ طَعام { :-مارضي اهللا عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قال
فإن قتل  ،يئاً من الصيد حكم عليه فيهفإذا قتل المحرم ش ]سورة المائدة) ٩٥([ }ين َأو عدُل ذَِلك ِصيامامساِك

  . فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين،ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة
ستة مساكين أو صيام  ل هذا اإلطعام"فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام : "يقول

سورة ) ١٩٦([ }وسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي مِحلَّهءوالَ تَحِلقُواْ ر{: عند قوله تعالىفي فدية األذى ورد ثالثة أيام
 }فَِفديةٌ من ِصياٍم َأو صدقٍَة َأو نُسٍك فَمن كَان ِمنكُم مِريضاً َأو ِبِه َأذًى من رْأِسِه{:  فقال ثم رخص]البقرة

وذكر له أيضاً  )٦())؟أتجد شاة((:  لكعب بن عجرة-صلى اهللا عليه وسلم-نبي قال الو ]سورة البقرة) ١٩٦([
واهللا أعلم وهو الذي عليه -األقرب ف ،هذا في فدية األذىو ، أو صيام ثالثة أيام-إطعام ستة مساكين- اإلطعام

 دن عن كل م والصيام يكو،ه القيمة فيىليس كفدية األذى بل يكون اإلطعام مراع أن ذلك -عامة أهل العلم
  .واهللا أعلم !؟من قيمة الصيد إذا كان كبيراًأين هو إطعام ستة مساكين يوماً؛ ألن 

 ، فإن لم يجد صام عشرين يوماً فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً،الً أو نحوه فعليه بقرةفإن قتل أي: قال
 فإن لم يجد ،اً أطعم ثالثين مسكين فإن لم يجد،وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من اإلبل

  .د يشبعهمـ مدالطعام م:  وزاد، رواه ابن أبي حاتم وابن جريرصام ثالثين يوماً،
أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه  ]سورة المائدة) ٩٥([ }لِّيذُوقَ وباَل َأمِرِه{ :قولهو

  .المخالفة
}ا سمع فَا اللّهولم ،أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في اإلسالم واتبع شرع اهللا ]سورة المائدة) ٩٥([ }لَفع 

  .يرتكب المعصية
                                                

 ).٨٥٩ص  / ٢ج ) (١٢٠١ ( باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدره-أخرجه مسلم في كتاب الحج  - 6
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ومن فعل ذلك بعد تحريمه في اإلسالم وبلوغ : أي ]سورة المائدة) ٩٥([ }ومن عاد فَينتَِقم اللّه ِمنْه{ :ثم قال
 : قلت لعطاء: قال ابن جريج]سورة المائدة) ٩٥([ } عِزيز ذُو انِْتقَاٍمواللّه{  فينتقم اهللا منهكم الشرعي إليهالح
ومن عاد فَينتَِقم {وما : قلت:  قال،عما كان في الجاهلية: قال ]سورة المائدة) ٩٥([ ؟}عفَا اللّه عما سلَف{ما 

ِمنْه قلت:  قال،هللا منه وعليه مع ذلك الكفارةومن عاد في اإلسالم فينتقم ا: قال ]سورة المائدة) ٩٥([ ؟}اللّه :
 هو ذنب أذنبه ،ال:  قال،؟فترى حقاً على اإلمام أن يعاقبه: قلت:  قال،ال:  قال،؟فهل في العود من حد تعلمه

  . رواه ابن جرير، ولكن يفتدي-عز وجل-فيما بينه وبين اهللا 
 ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه ،اء قاله سعيد بن جبير وعط،معناه فينتقم اهللا منه بالكفارة: وقيل

 وال فرق بين األولى والثانية والثالثة وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ ،متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء
  .في ذلك والعمد

نتَِقم اللّه ومن عاد فَي{ : فإنه عليه الجزاء بناء على قولهاًيعني كل ما قتل صيد" الثالثةالثانية واألولى و: "قوله
من قتله متعمداً فهذا إن :  بعضهميعني ليست األولى فيها الجزاء والثانية كما قال ]سورة المائدة) ٩٥([ }ِمنْه

 كلما قتل صيداً فعليه  بل الصحيح أنه، فهذا غير صحيح،-عز وجل-يترك؛ ألن عقوبته أشد وأعظم عند اهللا 
  . يوم القيامة منه بما شاء-عز وجل- وينتقم اهللا ،الجزاء

واهللا منيع : - ذكرهعز-يقول  ]سورة المائدة) ٩٥([ }واللّه عِزيز ذُو انِْتقَاٍم{ :وقال ابن جرير في قوله: قال
في سلطانه ال يقهره قاهر وال يمنعه من االنتقام ممن انتقم منه وال من عقوبة من أراد عقوبته مانع؛ ألن 

  .المنعةه له العزة والخلق خلقه واألمر أمر
  .يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه }ذُو انِْتقَاٍم{: وقوله

 .واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين


