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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٥(تفسير سورة المائدة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .ينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينبوصلى اهللا وسلم وبارك على ن الحمد هللا رب العالمين،
عبدون ِمن دوِن اللِّه ما الَ يمِلك لَكُم ضرا والَ قُْل َأتَ{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-ر قال المفس

ِليمالْع ِميعالس وه اللّها ولُّواْ  *نَفْعض ٍم قَداء قَووواْ َأهالَ تَتَِّبعقِّ والْح رغَي َل الِْكتَاِب الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُما َأهقُْل ي
  .]سورة المائدة) ٧٧-٧٦([ }ِثيرا وضلُّواْ عن سواء السِبيِلِمن قَبُل وَأضلُّواْ كَ

يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من األصنام واألنداد واألوثان ومبيناً له أنها ال تستحق شيئاً من 
لك  ودخل في ذ، آدمبني من سائر فرق ا محمد لهؤالء العابدين غير اهللا ي:أي }قُْل{ :اإللهية فقال تعالى
ال يقدر على دفع ضر عنكم :  أي}َأتَعبدون ِمن دوِن اللِّه ما الَ يمِلك لَكُم ضرا والَ نَفْعا{ :النصارى وغيرهم

  .السميع ألقوال عباده العليم بكل شيء:  أي}واللّه هو السِميع الْعِليم{وال إيصال نفع إليكم 
  : أما بعد،والصالة والسالم على رسول اهللا، الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه هو { : حيث قال تعالىفي الكالم في اآليات السابقة كله في النصارى فالسياق
ميرم ناب ِسيحال{ :قالو ]سورة المائدة) ٧٢([ }الْم قَالُواْ ِإن الَِّذين كَفَر ثَاِلثُ ثَالَثٍَةلَّقَد سورة المائدة) ٧٣([ }لّه[ 

) ٧٥([ }ما الْمِسيح ابن مريم ِإالَّ رسوٌل{ :وقال ]سورة المائدة) ٧٤([ }لَى اللِّه ويستَغِْفرونَهَأفَالَ يتُوبون ِإ{ :وقال
متوجه أيضاً  ]سورة المائدة) ٧٦([ }قُْل َأتَعبدون{ :فقوله، ]سورة المائدة) ٧٦([ }قُْل َأتَعبدون{ :ثم قال ]سورة المائدة

هذا الذي رجحه كبير المفسرين ، و ويكون السياق قرينة تدل على هذا، ألن الحديث كان عنهم؛إلى النصارى
يرى أن الخطاب أعم من ذلك فالحافظ ابن كثير أما و ، أنها في النصارى أي-رحمه اهللا-أبو جعفر بن جرير 

والَ تَتَِّبعواْ َأهواء قَوٍم قَد ضلُّواْ { :إن قوله: قولي ن هذا في النصارىإ:  والذي يقول، النصارىيدخل فيهأنه و
تباع سنن ايخاطب النصارى ويحذرهم من  أي أنه ،يعني اليهود ]سورة المائدة) ٧٧([ }ِمن قَبُل وَأضلُّواْ كَِثيرا

  . واهللا أعلم،م وعلى طريقتهم في الضالل مشابهين لهوناليهود الذين ضلوا قبلهم فيكون
}ِليمالْع ِميعالس وه اللّهالعليم بكل شيء فِلالسميع ألقوال عباده: أي ]سورة المائدة) ٧٦([ }و عدلتم عنه إلى م 

  !؟ وال يملك ضراً وال نفعاً لغيره وال لنفسه، جماد ال يسمع وال يبصر وال يعلم شيئاًةعباد
تباع ال تجاوزوا الحد في ا: أي ]سورة المائدة) ٧٧([ }ا َأهَل الِْكتَاِب الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُم غَير الْحقِّقُْل ي{ :ثم قال

مرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام اإللهية كما صنعتم روا من ُأطْالحق وال تُ
 وما ذاك إال القتدائكم بشيوخكم  من دون اهللااًاء فجعلتموه إله وهو نبي من األنبي-عليه السالم-في المسيح 

  .شيوخ الضالل الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً
هذا  و" الحقتباعاأي ال تجاوزوا الحد في ": يقول ]سورة المائدة) ٧٧([ }الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُم غَير الْحقِّ{ :في قوله

 : نجد أن قوله لكن حينما ننظر إلى التركيب واأللفاظ،عام على المعنىر ي ذكره الحافظ ابن كثير هو تفسيالذ
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 ال تغلوا في دينكم غلواً تقديره  في محل نصب على أنه نعت لمصدر محذوفكونييمكن أن  }غَير الْحقِّ{
  يعني هل يوجد غلو حق وغلو باطل؟ ،هل يجوز لإلنسان أن يغلو غلواً حقاً، لكن  الحقاتباعغير 
في طلب الحق والبحث عنه وبذل الجهد استفراغ الوسع  المقصود بالغلو الحق هنا: هذا التفسير قالر بمن فس

على  نصب لفي مح ]سورة المائدة) ٧٧([ }غَير الْحقِّ{ :إن قوله:  وبعضهم يقول،اًهذا ليس مذموموفي تطلبه 
  . واهللا أعلم،استثناء منقطع:  وبعضهم يقول،االستثناء المتصل

وخرجوا عن طريق : أي ]سورة المائدة) ٧٧([ }وَأضلُّواْ كَِثيرا وضلُّواْ عن سواء السِبيِل{ :ه تعالىوقول
  .االستقامة واالعتدال إلى طريق الغواية والضالل

كَانُواْ * ما عصوا وكَانُواْ يعتَدونلُِعن الَِّذين كَفَرواْ ِمن بِني ِإسراِئيَل علَى ِلساِن داود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِب{
لُونفْعا كَانُواْ يم لَِبْئس لُوهنكٍَر فَعن مع نوتَنَاهتْ  *الَ يما قَدم واْ لَِبْئسكَفَر الَِّذين نلَّوتَوي منْها مى كَِثيرتَر

ولَو كَانُوا يْؤِمنُون ِباهللا والنَِّبي وما ُأنِزَل ِإلَيِه ما  *ي الْعذَاِب هم خَاِلدونلَهم َأنفُسهم َأن سِخطَ اللّه علَيِهم وِف
فَاِسقُون منْها مكَِثير لَِكناء وِليَأو مسورة المائدة) ٨١-٧٨([ }اتَّخَذُوه[.  

 -عليه السالم-له على داود نبيه  تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزيخبر
  . بسبب عصيانهم هللا واعتدائهم على خلقه-عليه السالم-وعلى لسان عيسى ابن مريم 
لعنوا في التوراة واإلنجيل وفي الزبور وفي : -مارضي اهللا تعالى عنه-قال العوفي عن ابن عباس 

  .ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم. الفرقان
 لعن أولئك الذين -عليه الصالة والسالم-أن داود  ومن ذلك ال يذكرون في هذا بعض الرواياتعلى كل ح
إن الكفار :  ويقولون،ن الذين كفروا من أصحاب المائدة لع-صلى اهللا عليه وسلم- وأن عيسى ،مسخوا قردة

ال يبنى سرائيل و عن بني إةمأخوذالهكذا جاء في بعض الروايات  ،من أصحاب المائدة مسخوا إلى خنازير
 : قوله تعالى القرآن الكريم قد نص على أن اليهود المعتدين مسخوا قردة وخنازير في مثل لكن،عليه التفسير

}الْخَنَاِزيرةَ ودالِْقر مَل ِمنْهعجعليهم -عن هؤالء األنبياء  -عز وجل-وأخبر اهللا  ،]سورة المائدة) ٦٠([ }و
ومن ذلك أنهم  -تبارك وتعالى-لكفرهم وعتوهم وعنادهم وتمردهم على اهللا  ؛همأنهم لعنو -الصالة والسالم

  . كما سيأتيكانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه
سورة ) ٧٩([ }كَانُواْ الَ يتَنَاهون عن منكٍَر فَعلُوه{ :ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال تعالى

  . ثم ذمهم على ذلك، أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارمكان ال ينهى: أي ]المائدة
ال ينهى بعضهم  : أي}كَانُواْ الَ يتَنَاهون{ ، هو المتبادر-رحمه اهللا-هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير 

 ولذلك تجد ،معنى واضح وال، عن المنكر الذي أتوه وقارفوه: أي]سورة المائدة) ٧٩([ }عن منكٍَر فَعلُوه{ضاً بع
 أن ترك للداللة علىعامة أهل العلم إذا تحدثوا عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكروا هذه اآلية 

على األخص و-  ومن أهل العلم، وهذا ذائع شائع معروف،األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعن
  بل هم في تماٍد ال يقصرون:أي }الَ يتَنَاهون{ :، فقال آخرمعنىعلى ها حملمن  -رحمه اهللا-ابن جرير 

 ،ال يرعوي الواحد منهم وال ينزجر وال ينكف عن فعل الباطل والمنكرف ،وإسراف على أنفسهم في الباطل
 هكذا فسره كبير ، وال يفتأ يعمل الباطل والمنكر من غير ملل وال كلل، ال يتوبمتماٍدووإنما هو غارق فيه 
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 وهو الذي عليه عامة أهل ،هو األقرب -رحمه اهللا-الذي ذكره الحافظ ابن كثير لكن  -ه اهللارحم-المفسرين 
 صدر منه باعتبار أن -رحمه اهللا- وكأن هذا التفسير الذي ذكره ابن جرير ، وهو المتبادر إلى الذهن،العلم
 إليهم }يتَنَاهون{ فأضاف الفعل ]سورة المائدة) ٧٩([ }كَانُواْ الَ يتَنَاهون عن منكٍَر فَعلُوه{ : قال-عز وجل-اهللا 

لكن ، فالفعل مضاف إلى الجميع عن منكر فعلوه، نويرعوففسره بأنهم ال يقصرون وال ينكفون وال  جميعاً
الفعل إليهم؛ ألنه صدر من بعضهم ه نسب نإ: قالواو أنهم ال ينهى بعضهم بعضاًَ عليه عامة أهل العلمالذي 

 ، ومعلوم أن لهذابعض صح أن ينسب إلى الجميع تنزيالً للجميع منزلة النفس الواحدةوإذا صدر من ال
 ، يضيف كثيراً من األفعال إلى الطائفة وإن كان ذلك قد صدر من بعضها-عز وجل-اهللا  ف نظائراألسلوب

والذين قتلوا  ]سورة البقرة) ٩١([ }ْؤِمِنينفَِلم تَقْتُلُون َأنِبياء اللِّه ِمن قَبُل ِإن كُنتُم م{ :تعالىومن أمثلة ذلك قوله 
وقد قال  ]سورة التوبة) ٣٠([ }وقَالَِت الْيهود عزير ابن اللِّه{ :ومن ذلك قوله تعالى، أسالفهمأنبياء اهللا هم بعض 
ذين عبدوا العجل ليسوا وال ]سورة البقرة) ٩٢([ }ثُم اتَّخَذْتُم الِْعجَل{ : ومثل ذلك قوله تعالى،ذلك طائفة من اليهود

من طوائف منهم ت  صدر وقد من األفعالاًهم كثيرعن ذكر -عز وجل- أن اهللاذلك أيضاً من وكل اليهود، 
 ،لطائفة أن يضاف الفعل إلى القوم أو إلى ا أي، وهذا أسلوب عربي معروف،صدر من كل واحد منهمتولم 

 أو كان هؤالء ، لهم الغلبة والظهورين صدر منهم الفعل الذ إذا كان أولئكوإن كان قد صدر من بعضها وذلك
 :-تبارك وتعالى-كقوله  ما يقع عليهم ومن ذلك،  أو أنهم قد رضوا فعلهم ووافقوهم،همنَعلى طريقتهم وسنَ

}سيو نَاءكُمَأب ونحذَبذَاِب يالْع ءوس ونَكُمومسي نوعآِل ِفر ننَاكُم ميِإذْ نَجواءكُمِنس ونيسورة البقرة) ٤٩([ }تَح[ 
كَانُواْ الَ يتَنَاهون { : في قوله األمرلككذ و،وهذا وقع ألجدادهم في زمن فرعون ولم يقع لكل بني إسرائيل

لُوهنكٍَر فَعن م{ أضاف ـال ينهى بعضهم بعضاً، ف: أي ]سورة المائدة) ٧٩([ }علُوهل إلى الجميع مع أن الفع }فَع
  . واهللا أعلم،واقع من بعضهم

ب مثل الذي ارتكبوه فقالركَثم ذمهم على ذلك؛ ليحذر أن ي: }لُونفْعا كَانُواْ يم سورة المائدة) ٧٩([ }لَِبْئس[.  
 فعالً  سمى تركهم لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر]سورة المائدة) ٧٩([ }لَِبْئس ما كَانُواْ يفْعلُون{: هلوقفي 
   ، ويذكرون منه التركإن الفعل أربعة أقسام: وهذا يستدل به األصوليون الذين يقولون -أي سمى الترك فعالًً–

  : صاحب المراقيوقد قال
ــي  ــوب النب ــالنهي مطل ــا ب   فكفن

  

  الترك فعل في صـحيح المـذهب      و  
  

  :وفي البيت المشهور
ــل    ــي يعم ــدنا والنب ــئن قع   ل

  

ــضلل     ــل الم ــا العم ــذاك من   ف
  

  . كما يحاسب على الفعلعلى التركاإلنسان يحاسب  الترك فعٌل والمقصود أنف ،ن العمل عمالً القعود عىسم
  .واألحاديث في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداًً

 ذلك ال    إال أن   بني إسرائيل   ومعايب  في سياق ذكر مخازي    -عز وجل -على كل حال هذه اآليات يذكرها اهللا        
ما وقع فيه بنو إسـرائيل      فيال يقعوا   ن  وعيد لهذه األمة أيضاً وتهديد أ      وذلك   ،ا بسبب هذا   لعنو  فهم ،يختص بهم 

 ]سـورة المائـدة   ) ٧٦([ }قُْل َأتَعبدون ِمن دوِن اللِّه ما الَ يمِلك لَكُم ضرا والَ نَفْعا           { :كما سبق في اآليات السابقة    
 -عـز وجـل  -هم؛ ألن الجميع منهيون عن عبادة غيـر اهللا  لكن هذا أيضاً يتوجه لغيرالسياق في النصارى  ف

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

http://www.pdffactory.com


 ٤

تحريم ما   من    مجاوزة الحد باإلفراط والتفريط    والمقصود بالغلو في الدين   ،  وعن الغلو في الدين وما أشبه ذلك      
 إال عنـد    فهذا ليس بغالٍ   ظاهراً وباطناً    -عز وجل - أما الذي يتمسك بدين اهللا       ،أحل اهللا أو تحليل ما حرم اهللا      

 الـذي   يئات التي اعتادت على شـرب الخمـور       عند الب كما أن    ،غلوة  لحيالق  طالالذين يرون أن إ    رطينالمف
متـشددة   أنها   أة المحتشمة المستترة المحجبة    والبيئات المتبرجة يرون المر    ،يتعفف من شرب الخمر عنده غلو     

 الـذي ال يـسمع   سماع الـشر ألغاني وسماع المعازف و اعتادوا على سماع انيذالناس الو ،اًوأن عندها غلو  
اعتادوا على أكل الحرام والربا اإلنسان الذي ال يأكل الربا ويتحرز من األشـياء              والذين   ،عندهم هذا فيه غلو   

 بدينه أو بـشيء مـن    وهكذا كل المضيعين والمفرطين يرون أن من تمسك  ،المشتبهات هذا متشدد وعنده غلو    
 فهـذا يـصلي   لأن يذهب   ملتزم   ال وقت الصالة وهم في عملهم وأراد     إذا جاء    ف ،متشددوأنه   اًدينه أن عنده غلو   

  فأين الغلو؟ ،التحذير من الغلوالكالم ويدعو إلى  من يردد هذا  اليوم تجدوهكذا م فيه غلو في الدين،عنده
 هذا الـذي    ، وانتهاك حدوده  -عز وجل -ترك أمر اهللا     اليوم هو في ما نعاني من التفريط والتضييع و         ول الغ إن
 ،أصوم وال أفطر أو ما أشبه ذلك   و ،أنا أقوم الليل وال أنام    : يقول أو    أحد يحرم الحالل   أما أن يوجد   ،ني منه نعا
  . هذا أبداً أحداً يتبنى مثلما رأيناف

  :ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام، واألحاديث في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداًً
:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -مارضي اهللا تعالى عنه- اليمان روى اإلمام أحمد عن حذيفة بن

 ،اهللا أن يبعث عليكم عقاباً من عندهعن المنكر أو ليوشكن  والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون((
  . )١(هذا حديث حسن:  ورواه الترمذي وقال))ثم لتدعنه فال يستجيب لكم

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-ي وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدر
))انـن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمم(( 

  .)٢(رواه مسلم
وأبلغ في ى  أقوانهوبدأ باليد؛ أل ، من صيغ العموم"نـم")) فليغيره بيده ن رأى منكم منكراًم((: في قوله

  فإن عجز عنه انتقل إلى ما دونه مما يخفف المنكر أو يبرئ الذمة على األقل،هو المطلوبهذا إزالة المنكر و
  .)) فإن لم يستطـع فبقلبه،فإن لم يستطـع فبلسانه(( :، ولذلك قالأو يقيم الحجة

 وال يجزئه أن ينتقل من مرتبة إلى أخرى وهو قادر على ،يكون كارهاً أي ))فإن لم يستطـع فبقلبه((: وقوله
  .التي قبلها

 وأما القول بأن هذا يختص ،مسألة التغيير باليد تجب على كل قادر ما لم يترتب على ذلك مفسدة أكبرو
لكن إن ترتب عليه ، عام ))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده(( :حديثف؛ السلطان فهذا ليس له أصل إطالقاًب
 يجد  فمن بعدهم-مرضي اهللا عنه- ومن نظر في ما جاء عن الصحابة ،رغيفسدة أكبر فإنه ال يجوز أن يم

                                                
ص  / ٥ج ) (٢٣٣٤٩( وأحمد )٤٦٨ص  / ٤ج ) (٢١٦٩( باب ما جاء في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أخرجه الترمذي في كتاب الفتن - 1

 ).٧٠٧٠(يح الجامع برقم وحسنه األلباني في صح) ٣٨٨
باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد وينقص وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان       - 2

 ).٦٩ص  / ١ج ) (٤٩ (واجبان
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 وقد يغير أيضاًَ ، فاإلنسان في بيته يغير بيده، كانوا يغيرون بأيديهم لكن فيما ال يترتب عليه مفسدة أكبرأنهم
رأى أحدنا وهو يمشي في الطريق رجالً  لو :، ومن أمثلة ذلكفي أماكن أخرى حيث ال يترتب عليه مفسدة

 ال ؟اليدخلصه بأم ال بد أن نللسان لنهي باكتفي بال ن فهظلماً وجوراًقتل أحداً يضرب أو ي وأيظلم يريد أن 
  . تغير هذا المنكر بيدك-نت مستطيعاًإذا ك- شك أنك

 يجوز  ال حرام هذاجماعة يا : فتقول باللسان بالنهي تكتفي فهلسرقبيت جارك ي لو رأيتمن أمثلة ذلك و
  .به الذمةأ  وال تبر؟ هذا ال يكفيوأنت تستطيع أن تغير باليدوتذهب 

هيا إلى : تأخذ الكرة من أيديهم وتقول لهم ألست تأتي ورأيت األطفال يلعبون والناس يصلونوكذلك إذا 
للسان في مثل هذه األمثلة االكتفاء بالتغيير بااذهبوا إلى المسجد وتتركهم؟ : يكفي أن تقولالصالة أم أنه 

  .ال يكفيالبسيطة 
لكن ليس ؟ متى تحولت الكعبة إلى بيتكم: وقال له الذي كان عنده هتك الستر الذي في بيت الرجلابن عمر 

 من ابن عمر لتصرفا هذا لِبقَ الرجل هذاتأتي وتغير بيدك وتوقع مشكلة معه فأن  اًمعنى ذلك إذا زرت إنسان
 يقبلونه من كل ال لكن لعالم الكبيرا أو قبل منه ويتحمل الناس منه مثل الرجل الكبيرمن الناس من يإن إذ 
ي في الجدران أو ت بعض الصور التلفيأن زارهم إذا ذهب إلى بيوت الناس أو  ولهذا ال يجوز ألحد ،أحد

  .ترتب مفسدةتحيث ال  وإنما يمكن هذا يكسرهاً فيأخذ برواز
هال وضعت فيها :  أحمد فقال له اإلمام في بيت رجلفيها خمرها  أو نحوةروجد جأو  المروزي لما  الخالل
  .هذا من التغيير باليد دون أن يشعر أحد، ف فحط فيها ملحاً يفسدها،ملحاً

 وإبراهيم النخعي ، دف فخرقه الصبيمعووجد صبياً وامرأة  فومرة كان اإلمام أحمد يمشي مع أحد أصحابه
  . كانوا يأخذون الدفوف من أيدي الصبيان ويخرقونها-حاب ابن مسعودأص يقصد– كانوا يأخذون: قال

عبارة غير هذه " التغيير باليد مختص بالسلطان: "، وأما عبارةمطلقة عامةفالمقصود أن قاعدة تغيير المنكر 
 ، فليس آلحاد الناس أن يذهب ويغير في السوق بيده، حيث ال يترتب عليه مفسدة إنما الصواب إنه و،دقيقة

 ، فتقع فتنة في السوق))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده((:  ويقول،ويكسر على الناس بضائعهم وأشياءهم
  . وهكذالكن حيث ال يترتب عليه مفسدة

 فيها التسجيل يبدأ  مدرسة تجارية أهليةاً أو عن تجارياًعلق إعالنأحداً قد دخلت المسجد ووجدت إذا : فمثالً
فما الذي عليك فعله؟  ،يصلح في المسجد ال هذا يصلح في المسجد؟  فهل،سجيل ابنكبادر بتفي تاريخ كذا ف

  .هذا من التغيير باليد، ف ونحوه صور ذات أرواحوما شابهه كأن يكون تقويماً فيهعليك أن تزيل هذا اإلعالن 
خروج على ولي فيها تحريض على ال كأن يكون ،ال يصلحق ورقة فيها كالم علَّ أن أحداً  لوومن أمثلة ذلك

وهذه الصورة ، من التغيير باليدمزقها، وذلك  وتذه الورقةه عليك أن تأخذ، لذلك صلحيمما ال ا فهذ ،األمر
وهكذا األمر بالنسبة لما ال   أي أنك تأخذها فترميها،باإلجماع فهي ال يخالف فيها أحدها مما أظناألخيرة 

 حيث ال : فيقولاًدقيق  طالب العلم كالم يكونال بد أنو ،طفاإلطالقات ينبغي أن تضب ، أكبريترتب عليه مفسدة
ة فيها تفصيل، ليس هنا وبالنسبة لمسألة تعارض المفاسد والمصالح فهذه مسألة طويل، يترتب عليه مفسدة أكبر

  .واهللا أعلممحل ذكرها، 
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 -ه وسلمصلى اهللا علي- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-روى أبو داود عن العرسي عن ابن عميرة 
 ،فأنكرها كان كمن غاب عنها -وقال مرة- ملت الخطيئة في األرض كان من شهدها فكرههاإذا ع((: قال

  .)٣( تفرد به أبو داود))ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها
 - صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي  -صلى اهللا عليه وسلم-وروى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي 

  .)٤()) من أنفسهميعذروا أو يعذرواك الناس حتى لن يهل((: قال
 قام -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-عن أبي سعيد الخدري ابن ماجه وروى 

: فبكى أبو سعيد وقال:  قال)) رجالًَ هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمهأال ال يمنعن((: خطيباً فكان فيما قال
  .)٥(ا أشياء فهبناقد واهللا رأين
أفضل ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- عن أبي سعيد وفي حديٍث

حسن غريب من : وقال الترمذيوابن ماجه  ورواه أبو داود والترمذي ))الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
  .)٦(هذا الوجه

ال ينبغي ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي - عنهرضي اهللا تعالى-وروى اإلمام أحمد عن حذيفة 
 وكذا رواه الترمذي ))يتعرض من البالء لما ال يطيق(( :وكيف يذل نفسه؟ قال:  قيل)) أن يذل نفسهلمسلم

  .)٧(هذا حديث حسن صحيح غريب:  وقال الترمذيوابن ماجه
أبو سعيد يقول  )) الناس أن يقول الحق إذا علمه رجالًَ هيبةأال ال يمنعن(( :-عليه الصالة والسالم- قولهفي
  . من علماء الصحابةيقول هذا وهو" قد واهللا رأينا أشياء فهبنا ":-رضي اهللا عنه-
 : في الحديث اآلخر وقوله))أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر((: -عليه الصالة والسالم–في قوله و
 من اتصف بهذه  صار)٨()) إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتلهورجل قام سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب((

 جبلت عليه من ألن هذا أمر تحجم عنه النفوس بما؛  وجهاده من أفضل الجهاد بمنزلة سيد الشهداءالصفة
اإلنسان لسان يكون لذلك ال ينبغي أن  و، فمثل هذه األشياء ينبغي أن تراعى،الضعف والخوف الذي يعتريها

 ينبغي أن يكون  بل،ونحو ذلكوأنهم ما قاموا بواجبهم  قصروابحجة أنهم  أهل العلم أعراض هب  يفرياًسليط
 ، من غيرهقد يكون أعجز فنفسه في هذا المقام  اإلنسان وإال فإذا وضع، ومناصحة وتذكيرهناك مذاكرة

                                                
 ).٦٨٩( وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم )٢١٨ص  / ٤ج ) (٤٣٤٧(  باب األمر والنهى - أخرجه أبو داود في كتاب المالحم - 3
 ).٥٢٣١(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٢١٨ص  / ٤ج ) (٤٣٤٩ (باب األمر والنهى -أخرجه أبو داود في كتاب المالحم  - 4
 )٤٨٣ص  / ٤ج ) (٢١٩١(إلى يوم القيامة  النبي صلى اهللا عليه و سلم أصحابه بما هو كائن جاء أخبر باب ما - أخرجه الترمذي في كتاب الفتن - 5

وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة بـرقم       ) ١٣٢٨ص   / ٢ج  ) (٤٠٠٧ (باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر      -وابن ماجه في كتاب الفتن      
)١٦٨.( 
ما جاء أفضل الجهاد كلمة  باب –اب الفتن والترمذي في كت) ٢١٧ص  / ٤ج ) (٤٣٤٦ (باب األمر والنهى -أخرجه أبو داود في كتاب المالحم  - 6

ص  / ٢ج ) (٤٠١١ (باب األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر   -وابن ماجه في كتاب الفتن ) ٤٧١ص  / ٤ج  ) (٢١٧٤ (عدل عند سلطان جائر   
 ).٣٧٠٥(بيح برقم  في مشكاة المصا أيضاً وصححه األلبانيصحيحإسناده : وقال شعيب األرنؤوط) ٣١٥ ص ٤ج ) (١٨٨٥٠( وأحمد )١٣٢٩

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ علَيكُم {: باب قوله تعالى -وابن ماجه في كتاب الفتن ) ٥٢٢ص  / ٤ج ) (٢٢٥٤ (٦٧ باب –أخرجه الترمذي في كتاب الفتن  - 7
كُمأللباني في صـحيح الجـامع بـرقم       وصححه ا ) ٤٠٥ص   / ٥ج  ) (٢٣٤٩١(وأحمد  ) ١٣٣٢ص   / ١ج  ) (٤٠١٦] (سورة المائدة ) ١٠٥([ }َأنفُس

)٧٧٩٧.( 
 ).٣٦٧٥(وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٢١٥ص  / ٣ج ) (٤٨٨٤( أخرجه الحاكم في مستدركه - 8
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 إذا  لكن،ده مشكلةنعن  وال يعرف أحياناً أعفه وتقصيره وض يعرف عيوبه الناس من ال مناًكثيرلذلك فإن و
 انعقدت  أن تجده قدالذي يحصل لبعض الناس فإن صار أمام الموت أمام القتل أمام العدو وجاء مقام خوف

 لكثير من  عندهحصل الحريق الذي وقع قبل سنوات في منىولذلك ف ، يقوم وال يقعد أنيستطيعركبه فال 
  مع أنه قبل ذلك الموقف،تستطيع القياممنهن حدة ما صارت الوافم  أن انعقدت أرجلهنبالذات النساء والناس
يما يزاوله اإلنسان من  وهكذا ف،يظن أن الخوف قد بلغ به هذا المبلغ الناس لم يكن  كثير من أن يكونيمكن

أن ال يستطيع  جد نفسهيإذا جاء موقف يستثير وغضب فإنه  ، ضبط النفس أو قوة بدنية كانسواءقدرة وقوة 
ه  وهكذا فيما يبذله اإلنسان ببدن، حليمأنهمثل المجنون وكان يظن  فتراه  بعالمات وجههيتصرف ال بيديه وال

يشعر بإغماء وتدرك بدأ وجهه وجلس وفتراه قد اصفر  مسافة معه وتمشي قد يظن أنه قوي وما عنده مشكلة
  . هذا الكالم هو نفسه يتصور حتى لم يكن،ضعفه الشديد وعجزه وأنه ضعيف في غاية الضعف

 ، إذا رأى الدم بدأ يصفر وجهه وترتعش أطرافه كان بسيطاً حادث ولوفيجرح وكذلك بعض الناس نجده إذا 
 في هذه الدرجة من هو من قبل ما كان يشعر بهذا وال يظن أنه ويشعر بإغماء و رجله ال تحملهتوصار
  .الضعف

عرف هذا الجانب من الضعف في  أن يمن أراد و، من األشياء ال يدركها اإلنسان من نفسهاًكثيرفالمقصود أن 
 واألغنية موسيقىن بالري هجوال السائقين أو  العمالأحد سمع من  نفسه وهو يصلي إذا فيفليتأملاإلنكار 

 ربما ال هل ينكر عليه أم ال؟ خاتم ذهب اًالبس ، أوكان من بجواره مسبالً ثوبه أو ،ونحو ذلك في الصالة
  !!ينكر خوفاً من ال شيء

بأصوات أغاني و  في الشارع أو عند اإلشارة مشغالًفي الطريق أوة ذلك أيضاً أن ترى إنساناً ومن أمثل
  !!كر عليه، فلماذا ال تنكر عليه؟ إنه الخوف من ال شيءن ومع ذلك ال تمرتفعة

 من بجواره بيده يشربفال يملكون حوالً وال طوالً اف ضعوهم جلس مع ناس على وليمة وتجد الواحد ي
 بدالً من أن تنهاه تبتسم فلماذا ، وأنت تنظر وتبتسموتجلس في المجلس وهذا يغتابال إنكار، فلماذا؟ اليسرى و

 ممن لهم  لو جلست مع ناس أعظم من هذا حالك إذنفكيفعن الغيبة وخاصة أنه ال يملك حوالً وال قوة؟ 
  .مكانة وسلطة وهيبة ونحو ذلك؟

 ينبغي لإلنسان : لكن أقول،يس هذا تبريراً للقعود عن الحسبة ولفاإلنسان ال يدرك في كثير من األحيان عيوبه
 ، ينظر إلى تقصير الناسأنينظر إلى تقصيره قبل و ، ينظر إلى عيوب الناسأنأن ينظر إلى عيوبه قبل 

اإلنسان التفت إلى نفسه أن لو و،در الذي أقصده فقطالقهو  هذا ، ينشغل بذنوب الناسأنينشغل بذنوبه قبل 
 لكن في كثير من األحيان اإلنسان ينسى نفسه وينشغل ،يها بهذا النظر الستراح من كثير من الكالمونظر إل
 ثم يكون هو الذي يفتي نفسه أو يكون له من أقرانه ونظرائه من ، ويأتيه الشيطان ويزهده بأهل العلم،بغيره

 تقع المصائب والمشكالت  ثمعد بضجلم ين ويفتيهم وهو جاهل أو جعلونه رئيساً لهم في العلميفتيه ومن ي
  .والباليا، نسأل اهللا العافية

  .يعني بذلك المنافقين: قال مجاهد ]سورة المائدة) ٨٠([ }تَرى كَِثيرا منْهم يتَولَّون الَِّذين كَفَرواْ{ :وقوله تعالى
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ني بذلك مواالتهم للكافرين وتركهم مواالة يع ]سورة المائدة) ٨٠([ }ا قَدمتْ لَهم َأنفُسهملَِبْئس م{ :وقوله
  .المؤمنين

  في المنافقينفي بني إسرائيل وليس  السياق]سورة المائدة) ٨٠([ }الَِّذين كَفَرواْ تَرى كَِثيرا منْهم يتَولَّون{ :قوله
جملة ما ذكر من  ذكر هذا في -عز وجل-يوالون الكافرين لكن اهللا فهم وإن كان يقع في هذا أهل النفاق 

، فاهللا ذكر  ليس في المنافقين هناالسياقف ، أجل أن يحذر فال يقع فيه المسلممساوئهم منوبني إسرائيل  معايب
ثم  ]سورة المائدة) ٧٩([} اهون عن منكٍَر فَعلُوهكَانُواْ الَ يتَنَ{ أنهم التي سببت لهم اللعن من عيوب بني إسرائيل

سورة ) ٨٠([ }الَِّذين كَفَرواْ تَرى كَِثيرا منْهم يتَولَّون{  أنر التي سببت لهم هذا اللعنمن ضمن األموذكر أن 
  .]المائدة

}مهَأنفُس متْ لَهما قَدم يعني بذلك مواالتهم للكافرين وتركهم مواالة المؤمنين  ]سورة المائدة) ٨٠([ }لَِبْئس
َأن سِخطَ { : ولهذا قال، وأسخطت اهللا عليهم سخطاً مستمراً إلى يوم معادهم،التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم

ِهملَيع {  ثم أخبر عنهم أنهموفسر بذلك ما ذمهم به ]سورة المائدة) ٨٠([ }اللّهونخَاِلد مذَاِب هِفي الْع٨٠([ }و (
  .يعني يوم القيامة ]سورة المائدة
لو :  أي]سورة المائدة) ٨١([ }ِمنُون ِباهللا والنَِّبي وما ُأنِزَل ِإلَيِه ما اتَّخَذُوهم َأوِلياءولَو كَانُوا يْؤ{ :وقوله تعالى

ة امعاد لما ارتكبوا ما ارتكبوه من مواالة الكافرين في الباطن وق اإليمان باهللا والرسول والقرآنمنوا حآ
خارجون عن : أي ]سورة المائدة) ٨١([ }يرا منْهم فَاِسقُونولَِكن كَِث{ المؤمنين باهللا والنبي وما أنزل إليه

 .طاعة اهللا ورسوله مخالفون آليات وحيه وتنزيله
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