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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )١ (المائدةتفسير سورة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين
  : - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  :تفسير سورة المائدة
 المائدة سورة أنزلت سورة آخر: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرو بن اهللا عبد عن ترمذيال روى قد

  .)١(غريب حسن حديث هذا: الترمذي قال ثم والفتح،
ِإذَا جاء نَصر اللَِّه { :أنزلت سورة آخر: قال أنه -تعالى عنهمارضي اهللا - عباس ابن عن روي وقد

الْفَتْحشرط على صحيح: قال ثم  نحو رواية الترمذيمستدركه في الحاكم روى وقد ]سورة النصر) ١([ }و 
  .يخرجاه ولم الشيخين

: لي فقالت -تعالى عنهارضي اهللا - عائشة على فدخلت حججت: قال نفير بن جبير عن أيضاً الحاكم وروى
 فاستحلوه، حالل من فيها وجدتم فما نزلت سورة آخر إنها أما: فقالت ،نعم: فقلت المائدة؟ تقرأ جبير، يا

  .)٢(يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح :قال ثم ،فحرموه حرام من فيها وجدتم وما
  اهللا رسول خلق عن وسألتها: وزاد صالح، بن معاوية عن مهدي بن الرحمن عبد عن أحمد اإلمام ورواه

  .)٣(النسائي وراوه "القرآن": فقالت -صلى اهللا عليه وسلم-
  :يم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعدبسم اهللا الرحمن الرح

أقصر من سورة البقرة ولذا كانت البقرة أكثر فهذه السورة من أكثر سور القرآن اشتماالً على األحكام إال أنها 
  .منها من جهة األحكام التي اشتملت عليها

، في إسناده "أنزلت سورة المائدة والفتحآخر سورة ": وهذا األثر الذي ذكره عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال
وليست سورة الفتح  ]سورة النصر) ١([ }ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَتْح{  سورة النصرالفتحضعف، والمقصود ب

 بعد  نزلت في السنة السادسةذهه ؛ ألن]سورة الفتح) ١([ }ِإنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مِبينًا{  مطلعهاالتي أعني قطعاً
  ."}ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَتْح{ :أنزلت سورة خرآ "صلح الحديبية، ويدل على هذا رواية ابن عباس التي بعدها

                                     
  تفسير سورة - سير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكتاب تف في -رضي اهللا عنهم– عن عبد اهللا بن عمرو وابن عباس أخرجه الترمذي - 1

 .ضعيف اإلسناد:  وقال األلباني)٢٦١ص  / ٥ج ) (٣٠٦٣(المائدة 
ص  / ١ج ( وصحح إسناده األلباني في اإلرواء ،على شرط البخاري ومسلم: وقال الذهبي في التلخيص) ٣٤٠ص  / ٢ج ) (٣٢١٠( أخرجه الحاكم - 2

١٣٩.( 
 ).٣٣٣ص  / ٦ج ) (١١١٣٨(والنسائي في السنن الكبرى ) ١٨٨ص  / ٦ج ) (٢٥٥٨٨( أحمد أخرجه - 3
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بمعنى أنه لم ينسخ منها ، باعتبار أن سورة المائدة هي آخر ما نزل في األحكامجمع بين هذا وهذا ويمكن أن ي
  .هذا من سورة المائدة: أن يقولوابن هذا من المحكم ولذا كانوا يكتفون أحياناً لبيان أ، شيء

، وآخر ما نزل في األحكام سورة المائدة، آخر سورة نزلت كاملة النصر سورة: فيجمع بين القولين بأن يقال
  . التي في سورة النساءوآخر ما نزل في المواريث آية الكاللة

لَِّذين آمنُواْ َأوفُواْ ِبالْعقُوِد ُأِحلَّتْ لَكُم بِهيمةُ اَألنْعاِم ِإالَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير يا َأيها ا* ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم{
ِريدا يم كُمحي اللّه ِإن مرح َأنتُمِد ويِحلِّي الصالَ *ماللِّه و آِئرنُواْ الَ تُِحلُّواْ شَعآم ا الَِّذينها َأيي امرالْح رالشَّه 

والَ الْهدي والَ الْقَآلِئد وال آمين الْبيتَ الْحرام يبتَغُون فَضالً من ربِهم وِرضوانًا وِإذَا حلَلْتُم فَاصطَادواْ والَ 
تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم َأن صدوكُم عِن الْمسِجِد الْحراِم َأن 

  .]سورة المائدة) ٢-١([ }اِإلثِْم والْعدواِن واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه شَِديد الِْعقَاِب
 إذا: فقال، إلي اعهد: فقال -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود بن اهللا عبد أتى رجالً أن حاتم أبي ابنروى 
 .عنه ينهى شر أو به يأمر خير فإنه سمعك، فارِعها }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ{: يقول اهللا سمعت

  ".المساكين أيها يا: "التوراة فيفهو  }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ{: القرآن فيكل شيء : قال خيثمة عنو
: بالعقود يعني: واحد وغير ومجاهد -تعالى عنهمارضي اهللا - عباس ابن الق }َأوفُواْ ِبالْعقُوِد{ :تعالى قوله

  .وغيره الحلف من عليه يتعاهدون كانوا ما والعهود :قال، ذلك على اإلجماع جرير ابن وحكى، العهود
وفُواْ يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأ{ قوله في -تعالى عنهمارضي اهللا - عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال

 تنكثوا، وال تغدروا فال كله القرآن في حد وما فرض وما حرم وما اهللا أحل ما يعني ،بالعهود يعني }ِبالْعقُوِد
 }والَِّذين ينقُضون عهد اللِّه ِمن بعِد ِميثَاِقِه ويقْطَعون مآ َأمر اللّه ِبِه َأن يوصَل{ : تعالىفقال ذلك في شدد ثم
  .]سورة الرعد) ٢٥([ }سوء الداِر{ :قوله إلى ] سورة الرعد)٢٥([

 باإليمان أقر من على الميثاق من اهللا أخذ وما حرم ومااهللا  أحل ما: قال }َأوفُواْ ِبالْعقُوِد{: الضحاك وقال
  .والحرام الحالل من الفرائض من عليهم اهللا أخذ بما يوفوا أن والكتاب بالنبي

واالستيثاق  والتأكيد العقد يطلق ويراد به الربط، وهذه اللفظة من حيث هي تدل على الشدالعقود جمع عقد، و
، العقدة في الحبل وعقدت الحبلفاألول كمن الشيء، وذلك يكون في األمور المحسوسة وفي األمور المعنوية، 

  .في األمور المعنوية كالعقود في هذه اآليةو
 في معنى العقود يدل على أنهم -مرضي اهللا تعالى عنه-كثير عن السلف وهذا الكالم الذي ذكره الحافظ ابن 

  .حملوها على العموم
فعل فرائضه واجتناب محارمه، وأعظم ذلك هو التوحيد، وعبادة اهللا  يكون ب-تبارك وتعالى-العقود مع اهللا و
 كما إلنسان به ربه، وحده ال شريك له من غير نكث لذلك، ومنه النذر، ومنه أيضاً ما يعاهد ا-عز وجل-

  .]سورة التوبة) ٧٥([ }وِمنْهم من عاهد اللّه لَِئن آتَانَا ِمن فَضِلِه لَنَصدقَن ولَنَكُونَن ِمن الصاِلِحين{ :قال تعالى
يء  مع الناس فال يخل بشفالحاصل أن اإلنسان يجب عليه أن يفي بالعهود مع اهللا، وأن يفي بالعهود والعقود

أمثلته الداخلة تحته ما يحصل بين الناس من أحالف ومعاقدات في أنواع المعامالت التي من ذلك، ومن 
 به من الفرائض واألحكام، وما يكون -عز وجل-ما ألزم اهللا  :أي فاآلية تشمل ذلك جميعاً، ،يتعاملون بها
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الشروط التي تشترطها في باب النكاح كن عليه، سواء كان بين الناس من العهود والعقود والمواثيق وما يتفقو
مة، أو ما يكون بين الناس في الشركات أو البيوع أو غيرها من أنواع المعامالت، فهذا محرالمرأة وليست 

  .]سورة المائدة) ١([ }َأوفُواْ ِبالْعقُوِد{ : سبحانهلعموم قولهكله يجب الوفاء به، 
 وغير وقتادة الحسن قاله ،والغنم والبقر اإلبل هي ]سورة المائدة) ١([ }َألنْعاِمُأِحلَّتْ لَكُم بِهيمةُ ا{ :تعالى وقوله
  .واحد

قيل وإن أصل البهيمة تطلق على ذوات األربع، : بعض أهل العلم يقول }ُأِحلَّتْ لَكُم بِهيمةُ اَألنْعاِم{: في قوله
  .بهيمة ال تعقل وال تنطق: ها فهي ال تنطق وال تبين عن نفسها، فقيل ل،لها ذلك إلبهامها

 أن ذلك يطلق على األربع التي -علم والذي عليه عامة أهل العلمأواهللا تعالى -األقرب فألنعام بالنسبة لو
، فهذه هي -الضأن والماعز- اإلبل والبقر والغنم بنوعيها  وهي في سورة األنعام،-عز وجل-ذكرها اهللا 

الهدي أو األضاحي تكون من بهيمة األنعام يعني من هذه األصناف ن إ :بهيمة األنعام، ولهذا يقال مثالً
الخيل مثالً يجوز أكله، ف أوسع من هذا، -عز وجل-ذي أحله اهللا الفاألربعة، مع أن التحليل ال يتوقف عليها، 

 وكل ذي مخلب من تثني نحو كل ذي ناب من السباعكذلك أيضاً الصيود بأنواعها الكبار والصغار إال ما اسو
 -عز وجل-واهللا ، ذلك أيضاً ما يوجد في البحر إال ما ثبت ضررهومن ،  أكلهالطير، وما عدا ذلك فيجوز

) ١٥٧([ }ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخَبآِئثَ ويضع عنْهم ِإصرهم واَألغْالََل الَِّتي كَانَتْ علَيِهم{ :قال
  . فكل ما لم يثبت فيه الضرر فإنه مباح]فسورة األعرا

هو خبيث، ما استخبثه العرب األولون ف: ، فمنهم من قالضابطها وقضية المستخبثات يختلف العلماء في
يرة جداً، ويتفاوتون ألن العرب كانوا يأكلون أشياء كثهذا ال ينضبط؛  إال أن ويدخل في هذا أنواع الحشرات

قول األعرابي الذي سئل ماذا ويدل على ذلك رف مطرد في مثل هذه القضايا، ربما ال يكون لهم عف، في هذا
أ أم لتهن:  قال ثم،غدويبة معروفة تشبه الوزوهي نأكل كل شيء إال أم حبين، : تأكلون في الصحراء؟ قال

  . سلمت منكمحبين العافية فقد
؛ لشدة فقرهم  ونحو ذلكعالنيأكلون كل شيء، ومعروف في أخبارهم في السيرة أنهم يأكلون الجفالعرب 

يوم خيبر، وعلى كل حال مثل هذه كما أنهم كانوا يأكلون الحمار ولم يحرم عليهم إال في وتصحر بالدهم، 
ا حرمه قف ذلك عند مهل يو أي أنهم يختلفون ، ما هو المستخبثالقضايا يختلف فيها أهل العلم من جهة

  .، فاهللا أعلم؟ال مجائز إال ما ثبت ضرره أفهو  وما عداهالشرع 
للينها  األنعام اسم الغنم والبقر واإلبلى ربما يكون أطلق عل ]سورة المائدة) ١([ }ُأِحلَّتْ لَكُم بِهيمةُ اَألنْعاِم{ :قوله

إذا مشت تمشي لينة المشي  وإنما هي في عدوها وتوثبها وما أشبه ذلكمثل الوحوش  فهي ليستفي مشيها 
  .، واهللا أعلم عليها ذلك لسبب آخر من جهة اإلفضال، وربما يكون أطلقىالهوين
  .العرب عند هو وكذلك: جرير ابن قال
اإلبل والبقر -  يعني أن األنعام تطلق على هذه األشياء األربع،"العرب عند هو وكذلك: جرير ابن قال :قوله

ُأِحلَّتْ لَكُم {: وله تعالى هنا بقإن المراد: كذلك هو عند العرب، مع أن من أهل العلم من قالو -والغنم بنوعيها
حدا الذي وربما يكون ،  ذلكبهالبهائم الوحشية مثل الضباء وما شايعني  ]سورة المائدة) ١([ }بِهيمةُ اَألنْعاِم
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قال ؛ أنه  والوعول وما أشبه هذا من الصيودءها بقر الوحش أو الحمر الوحشية أو الضباإن: هؤالء إلى القولب
 ،]سورة المائدة) ١([ }ِحلَّتْ لَكُم بِهيمةُ اَألنْعاِم ِإالَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير مِحلِّي الصيِد وَأنتُم حرمُأ{ :اآليةهنا في 

أحلت لكم هذه :  حيث يصير المعنى ال إشكال فيه، هنا الوحشية يكون االستثناءإن المراد بها البهائم: إذا قيلف
  .رامال في حال اإلحالصيود إ

 فيدخل فيها األصناف المفترسة وليست التي ترعى ذوات األربع من البهائم هي: ومن أهل العلم من يقول
ويكون االستثناء  ذكرت، فيكون ذلك شامالً للجميع األربعة، ويدخل فيها أيضاً الوحشي من هذه الصيود التي

 لهم هذه البهائم -عز وجل- أحل اهللا : يصيرالمعنى يه؛ ألنال إشكال ف }غَير مِحلِّي الصيِد وَأنتُم حرم{بعده 
يعني من - فال يصاد فيه شيء من هذا ، ويستثنى من ذلك حال اإلحراماألعشاب والحشائشالتي تأكل 

 اً وحشي أصلهبه مما كانما يستأنس شمل ت و، الذي يبقى على وحشيتهتشمل الوحشيوالوحشية ، -الوحشي
 أصلها وحشي فإذا بقي عند الناس و صار إنسياً فإنه ال يجوز صيده في حال ، فهذهالحمامةكاألرنب و

  .لعبرة باألصلا؛ ألن اإلحرام
 إذا الجنين إباحة على اآلية بهذه واحد وغير -مرضي اهللا تعالى عنه- عباس وابن عمر، ابن استدل وقد
  .ذبحت إذا أمه بطن في ميتاً وجد

  ؟جنينكيف استدلوا بهذه اآلية على إباحة ال
وإن  األنعام هي األصناف األربععلى أن  }بِهيمةُ اَألنْعاِم{:  من قولهاستدلوا بهذه اآلية على إباحة الجنين

، وبهذا صغار األنعامأو  األنعام بهيمة األنعام أوالدواإلبل والبقر والغنم،  هي التي شئت أن تقول الثالث
  .-عز وجل-والعلم عند اهللا  ، ذبحها جاز أكله إذا مات في بطن أمه عنداستدلوا على أن الجنين

رضي اهللا تعالى - سعيد أبي عن ماجه وابن والترمذي داود أبو رواه السنن في حديث ذلك في ورد وقد
: فقال نأكله؟ أم أنلقيه الجنين، بطنها في الشاة أو البقرة ونذبح الناقة ننحر اهللا، رسول يا: قلنا: قال -عنه
  .حسن حديث: الترمذي وقال )٤())أمه ذكاة ذكاته فإن شئتم؛ إن كلوه((

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن -تعالى عنهمارضي اهللا - اهللا عبد بن جابر عن داود أبوروى 
  .)٥(داود أبو به تفرد ))أمه ذكاة الجنين ذكاة((: قال

أخرجناه كل الجنين الذي ستدل على جواز أ يوبه -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي الحديث معروف وثابت 
  . واهللا أعلم، وإنما بهذا الحديثباآليةاالستدالل على ذلك ليس من بطن أمه ميتاً بعد أن ذكيت، ف

  ..وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
  

                                     
 باب ذكاة الجنين ذكاة  -وابن ماجه في كتاب الذبائح ) ٦٢ص  / ٣ج ) (٢٨٢٩ ( ذكاة الجنينيما جاء ف باب -أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا - 4

 .)٢٨٢٧(ح أبي داود برقم وصححه األلباني في صحي) ١٠٦٧ص  / ٢ج ) (٣١٩٩ (أمه
ما  باب –والترمذي عن أبي سعيد في كتاب األطعمة ) ٦٣ص  / ٣ج ) (٢٨٣٠ ( ذكاة الجنينيما جاء ف باب -أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا - 5

 ).٤٠٩١(وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ٧٢ص  / ٤ج ) (١٤٧٦ (جاء في ذكاة الجنين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

