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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٦(تفسير سورة المائدة 

 خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .ينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينبالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على ن

ن َأشَد النَّاِس عداوةً لِّلَِّذين آمنُواْ الْيهود لَتَِجد{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
والَِّذين َأشْركُواْ ولَتَِجدن َأقْربهم مودةً لِّلَِّذين آمنُواْ الَِّذين قَالُواْ ِإنَّا نَصارى ذَِلك ِبَأن ِمنْهم ِقسيِسين ورهبانًا 

وِإذَا سِمعواْ ما ُأنِزَل ِإلَى الرسوِل تَرى َأعينَهم تَِفيض ِمن الدمِع ِمما عرفُواْ ِمن الْحقِّ * رونوَأنَّهم الَ يستَكِْب
الشَّاِهِدين عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُوننَطْ *يقِّ والْح اءنَا ِمنا جمِباللِّه و ا لَنَا الَ نُْؤِمنمنَا وبِخلَنَا ردَأن ي عم

اِلِحينِم الصالْقَو عاء * مزج ذَِلكا وِفيه خَاِلِدين ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجا قَالُواْ جِبم اللّه مهفََأثَاب
ِسِنينحالْم *ابحَأص لَِئكاِتنَا ُأوواْ ِبآيكَذَّبواْ وكَفَر الَِّذينِحيِموسورة المائدة) ٨٦-٨٢([ } الْج[.  

 -صلى اهللا عليه وسلم- بعثهم النجاشي إلى النبي نزلت في وفٍد: وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما
 ثم رجعوا إلى النجاشي ،ليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا فلما رأوه وقرأ ع،ليسمعوا كالمه ويروا صفاته

     .فأخبروه
  .هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين: رباحوقال عطاء بن أبي 

 فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن -عليه السالم-هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم :  وقال قتادة
وا من الحبشة  سواء كان، واختار ابن جرير أن هذه اآليات في صفة أقوام بهذه المثابة،أسلموا ولم يتلعثموا

  .أو غيرها
  :  أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

 في معناها أو فيمن -رحمه اهللا- وما ذكره كبير المفسرين ابن جرير الطبري ،من المراسيل الروايات هفهذ
 الذين ، فمن اليهودبهذه المثابة كل من كان  هي فيأنها ال تختص بالحبشة بلهو األصح، أي نزلت فيه 

المقصود أن بق أيضاً على من أسلم من النصارى، فتنطو -رضي اهللا تعالى عنه-عبد اهللا بن سالم  أسلموا
  . أهل الكتاب ممن هذه صفته فاآلية تنطبق عليهمن أسلم من

 ذَا سِمعواْ ما ُأنِزَل ِإلَىوِإ{:  فقال ذكر صفتهم-عز وجل- فاهللا ، يربط أولها بآخرهاهذه اآليات ينبغي أنو 
) ٨٣([ }فَاكْتُبنَا مع الشَّاِهِدين الرسوِل تَرى َأعينَهم تَِفيض ِمن الدمِع ِمما عرفُواْ ِمن الْحقِّ يقُولُون ربنَا آمنَّا

  . بالقرآنآمنوا و-صلى اهللا عليه وسلم-بالنبي  آمنواأي  ]سورة المائدة
وما لَنَا الَ نُْؤِمن ِباللِّه وما جاءنَا ِمن الْحقِّ ونَطْمع َأن يدِخلَنَا ربنَا مع الْقَوِم { : أنهم قالوااهللا عنهمويقول 

اِلِحينالص* ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجا قَالُواْ جِبم اللّه مهذه اآليات ال فه ]سورة المائدة) ٨٥-٨٣([ }فََأثَاب
هذه اآليات في عموم إن : ال يمكن أن يقال ؛ ألنهيصح بحال من األحوال أن يفصل آخرها عن أولها

 وأما هؤالء الذين لم يسلموا سواء في هذا العصر أو ،وكانت هذه صفتهمن أسلم منهم   في هي بل،النصارى
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وظهرت لهم دالئله ومع ذلك عاندوا عرفوا الحق  حيث في غيره من العصور فهم أشبه ما يكونون باليهود
 وهل بالء المسلمين في ،جمعوا بين الغضب والضالل  أي أنهم،وكفروا فهم أهل غضب كما أنهم أهل ضالل

الروم ((:  بقوله-صلى اهللا عليه وسلم– كما أخبر النبي ،هذه العصور وقبلها من العصور إال من النصارى
 ومن الذين أقام ،؟النصارى خالل قرون متطاولة إال الذي قام بهان الحروب الصليبية م ف)١())ذات القرون
األرض مذابح المسلمين في مشارق و ،؟النصارى إال  ومن الذي يحميها ومن الذي يمدهادولة اليهود

األذى الذي يلقاه المسلمون في كل مكان من الذي وراءه إال و ،؟ النصارىي يقوم بها إالذومغاربها من ال
إذا نظرت إلى ف ، مجتمعهذه الطائفة شر:  قلتلما نظرت في طائفة من الطوائفلواقع أنك ك وا،؟النصارى

هؤالء شر محض :  وإذا نظرت إلى النصارى قلت،هؤالء هم كتلة من الشر: اليهود وأمعنت النظر فيهم قلت
 أال يوجد أسو:  قلت،قراد الب وإذا نظرت إلى ما يفعله الهندوس وعب،وبالء يلقى المسلمون منهم أنواع األذى

 وكلهم قد بلغوا في الشر ، ولدينه-صلى اهللا عليه وسلم- فكل هؤالء الكفرة أعداء هللا ولرسوله ،من هؤالء
إنها :  لكن هذه اآليات ال يقال، من اليهودأ وإن كان ال يوجد في المكر والدس واإلفساد في األرض أسو،تهغاي

ذا سمع ما  إنهإ:  وأما من لم يسلم فال يمكن أن يقال فيه،ن أسلم منهمتنطبق على عموم النصارى أبداً وإنما م
ومن يقتصر على أول اآليات ،  ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين:ه من الدمع وقالافاضت عينأنزل إلى الرسول 

 وهذا من ،ا بعدها مويترك ]سورة الماعون) ٤([ }فَويٌل لِّلْمصلِّين{ :على قوله فهو كالذي يقتصر ،ويترك آخرها
  . واهللا تعالى أعلم،تحريف الكلم عن مواضعه

 وذكرت اآليات التي تذم أهل ، على هذا المعنى في رمضان في اآليات التي يخطئ الناس في فهمهاتوتكلم
 ،الواحد وإنما تضم اآليات في الموضوع ،ما تفهم اآليات باالجتزاء: قلتو ،الكتاب في القرآن أو جملة منها

ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين { :اآليات التي قد يفهم منها الثناء على أهل الكتاب مثلك ،ان هنا أو في غيرهسواء ك
  . فمثل هذه يتبين المراد بها إذا جمعت مع اآليات األخرى،اآليات السابقة ]سورة المائدة) ٦٩([ }هادواْ

ما ذاك إال  ]سورة المائدة) ٨٢([ }اوةً لِّلَِّذين آمنُواْ الْيهود والَِّذين َأشْركُواْلَتَِجدن َأشَد النَّاِس عد{ :قوله تعالىف
 ولهذا قتلوا كثيراً من ،ص بحملة العلموتنقّ للحق وغمط للناس ةد وجحود ومباهتألن كفر اليهود كفر عنا

 وألبوا عليه ه وسحروه وسمو غير مرة-صلى اهللا عليه وسلم-األنبياء حتى هموا بقتل رسول اهللا 
  .أشباههم من المشركين عليهم لعائن اهللا المتتابعة إلى يوم القيامة

الذين : أي ]سورة المائدة) ٨٢([ }ِذين قَالُواْ ِإنَّا نَصارىولَتَِجدن َأقْربهم مودةً لِّلَِّذين آمنُواْ الَّ{ :وقوله تعالى
 وما ذاك ، فيهم مودة لإلسالم وأهله في الجملةح وعلى منهاج إنجيلهأتباع المسيموا أنهم نصارى من زع

وجعلْنَا ِفي قُلُوِب الَِّذين { : كما قال تعالى،إال لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة
 ضربك على خدك األيمن فأدر له خدك من: وفي كتابهم ]سورة الحديد) ٢٧([ }اتَّبعوه رْأفَةً ورحمةً ورهباِنيةً

  .األيسر

                                                
 ).٣٩٥٤(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم ) ٢٠٦ص  / ٤ج ) (١٩٣٤٢(بن أبي شيبة أخرجه ا - 1

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

http://www.pdffactory.com


 ٣

ليس فيهم إال الغلظة ف ،هم في الدين وال غيرهمئ علما علىال ينطبق على النصارى أبداًال  طبعاً هذا الكالم كله
هؤالء ف ]لحديدسورة ا) ٢٧([ }اتَّبعوه رْأفَةً ورحمةًوجعلْنَا ِفي قُلُوِب الَِّذين { : قوله تعالىوالجفوة وليسوا على

  .-عليه الصالة والسالم-ون عن المسيح أبعد ما يكون
 }ذَِلك ِبَأن ِمنْهم ِقسيِسين ورهبانًا وَأنَّهم الَ يستَكِْبرون{ : ولهذا قال تعالى،وليس القتال مشروعاً في ملتهم

 وقد ، أيضاًسيس وقَس واحدهم ِق،يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم :أي ]سورة المائدة) ٨٢([
  .يجمع على قسوس

  العلم أي تتبعهس قَ:ال يق،من التتبع أصله:  يقالس والقَ،سقسيس وقَ: يقال - بفتح القاف- سقَ واحدهم
  . ةساِوسس وقَسجمع على قَ وي،يسس وِقسقَ: يقال للعالم من النصارى و، الشيء تتبعهس قَ،وتطلبه

 ،جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة:  والرهبان، وقد يجمع على قسوس، أيضاًسيس وقَواحدهم قس
   . كراكب وركبان وفرسان،وهي الخوف

القساوسة هم علماؤهم ف ، ويعكفون على العبادةفي األديرة -في الغالب-هم العباد الذين ينقطعون  الرهبان
  .فهم العباد المنقطعون للعبادةن الرهباأما  و،مقدمون فيهم ورؤساؤهم في دينهموال

ذَِلك { : وسئل عن قوله-رضي اهللا تعالى عنه-سمعت سلمان : روى ابن أبي حاتم عن حامية بن رئاب قال
هم الرهبان الذين في الصوامع والخرب فدعوهم : فقال ]سورة المائدة) ٨٢([ }نْهم ِقسيِسين ورهبانًاِبَأن ِم
 ]سورة المائدة) ٨٢([ }ذَِلك ِبَأن ِمنْهم ِقسيِسين{ -صلى اهللا عليه وسلم-أت على النبي وقر:  قال سلمان،فيها

ذَِلك ِبَأن ِمنْهم ِقسيِسين ورهبانًا {: فقوله ]سورة المائدة) ٨٢([ )رهبانًاو ِصديِقين ذَِلك ِبَأن ِمنْهم(: فأقرأني
تَكِْبرسالَ ي مَأنَّهوتضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ]سورة المائدة) ٨٢([ }ون.  

وِإذَا سِمعواْ ما ُأنِزَل ِإلَى الرسوِل تَرى َأعينَهم تَِفيض { :تباعه واإلنصاف فقالاثم وصفهم باالنقياد للحق و
صلى اهللا - محمد ة مما عندهم من البشارة ببعث:أي ]دةسورة المائ) ٨٣([ }ِمن الدمِع ِمما عرفُواْ ِمن الْحقِّ

مع من يشهد بصحة هذا :  أي]سورة المائدة) ٨٣([ }ربنَا آمنَّا فَاكْتُبنَا مع الشَّاِهِدين{ : يقول،-عليه وسلم
من يْؤِمن وِإن ِمن َأهِل الِْكتَاِب لَ{ :رون في قوله تعالىو وهذا الصنف من النصارى هم المذك،ويؤمن به

 : وهم الذين قال اهللا فيهم]سورة آل عمران) ١٩٩([ اآلية }ِباللِّه وما ُأنِزَل ِإلَيكُم ومآ ُأنِزَل ِإلَيِهم خَاِشِعين ِللِّه
}ْؤِمنُونم ِبِه يِلِه هِمن قَب الِْكتَاب منَاهآتَي نَّ *الَِّذينقَالُوا آم ِهملَيتْلَى عِإذَا ينَا ِإنَّا كُنَّا ِمن وبقُّ ِمن رالْح ا ِبِه ِإنَّه

ِلِمينسِلِه م{ :إلى قوله ]سورة القصص) ٥٣-٥٢([ }قَباِهِلينتَِغي الْجسورة القصص) ٥٥([ }لَا نَب[.  
يمانهم وتصديقهم فجازاهم على إ: أي ]سورة المائدة) ٨٥([ }فََأثَابهم اللّه ِبما قَالُواْ{ :ولهذا قال تعالى هاهنا

ماكثين فيها أبداً ال : أي ]سورة المائدة) ٨٥([ }ا اَألنْهار خَاِلِدين ِفيهاجنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِته{ واعترافهم بالحق
تباعهم الحق وانقيادهم له حيث افي :  أي]سورة المائدة) ٨٥([ }وذَِلك جزاء الْمحِسِنين{ يحولون وال يزولون

  . كان ومع من كانكان وأين
ُأولَِئك َأصحاب { جحدوا بها وخالفوها: أي }والَِّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ ِبآياِتنَا{ :ثم أخبر عن حال األشقياء فقال

  . هم أهلها والداخلون فيها:أي ]سورة المائدة) ٨٦([ }الْجِحيِم
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 قد يذكر أمراً -عز وجل- أن اهللا -كما ذكرنا سابقاً-هذا  ]ئدةسورة الما) ٨٥([ }وذَِلك جزاء الْمحِسِنين{ :قوله
 وهذا ،بعده بالحكم العام ليشمل المذكور ويدخل فيه غيره أيضاً ممن ينطبق عليه هذا الوصفخاصاً ثم يأتي 
  . وهي قاعدة معروفة على كل حال وهذا من أمثلتها،كثير في القرآن

وكُلُواْ ِمما * حرمواْ طَيباِت ما َأحلَّ اللّه لَكُم والَ تَعتَدواْ ِإن اللّه الَ يِحب الْمعتَِدينيا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تُ{
ْؤِمنُونَأنتُم ِبِه م الَِّذي اتَّقُواْ اللّها وبالَالً طَيح اللّه قَكُمزسورة المائدة) ٨٨-٨٧([ }ر[.  

نزلت هذه اآلية في رهط من أصحاب : -مارضي اهللا تعالى عنه-ة عن ابن عباس قال علي بن أبي طلح
 ونسيح في األرض كما يفعل قطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيان: قالوا -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

صلى - فقال النبي ،نعم:  فقالوا، فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك-صلى اهللا عليه وسلم- الرهبان فبلغ ذلك النبي
سنتي فهو مني ومن لم  ب فمن أخذ، وأنكح النساء، وأصلي وأنام،لكني أصوم وأفطر((: -اهللا عليه وسلم

-وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس  ، ورواه ابن أبي حاتم)٢())يأخذ بسنتي فليس مني
  . نحو ذلك-مارضي اهللا تعالى عنه

 ما كان على ،يدخل فيه نوعان من التحريم ]سورة المائدة) ٨٧([ }ما َأحلَّ اللّه لَكُمباِت الَ تُحرمواْ طَي{ :قوله هنا
 ويدخل فيه نوع آخر وهو أن يحرم اإلنسان على ،سبيل الترهب كما تدل عليه رواية علي بن أبي طلحة هذه

 ، فهذا ال يجوز،قوله اإلنسان وما أشبه ذلك مما ي،كذا علي حرامو ، كذاييحرم عل:  كأن يقول مثالً،نفسه شيئاً
 فال يجوز أن يحرم ،]سورة التحريم) ١([ }يا َأيها النَِّبي ِلم تُحرم ما َأحلَّ اللَّه لَك{ : يقول-عز وجل-واهللا 

  .تبارك وتعالى مما أباحه اهللا  أو لباساً أو غير ذلكاً ال زوجة وال أمة وال طعام على نفسهاإلنسان
فعل مضارع مسبوق بالنهي " تحرموا" ]سورة المائدة) ٨٧([ }الَ تُحرمواْ طَيباِت ما َأحلَّ اللّه لَكُم{ :يقول تعالى
 فال يجوز التحريم سواء كان على قصد الترهب ، والعبرة بعموم األلفاظ ال بخصوص األسباب،وهو للعموم

  .لم واهللا أع،والعبادة أو كان ذلك على وجه آخر
صلى اهللا عليه -أن ناساً من أصحاب رسول اهللا  -ارضي اهللا تعالى عنه-يحين عن عائشة وفي الصح

 وقال ،ال آكل اللحم:  فقال بعضهم، عن عمله في السر-اهللا عليه وسلم صلى-سألوا أزواج النبي  -وسلم
 - ه وسلمصلى اهللا علي- فبلغ ذلك النبي ،ال أنام على الفراش:  وقال بعضهم،ال أتزوج النساء: بعضهم

 ، وآكل اللحم وأتزوج النساء، وأنام وأقوم، لكني أصوم وأفطر،ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا(( :فقال
  .)٣())فمن رغب عن سنتي فليس مني

قوي الغريزة عند الرجل  من أن اللحم ييذكره المتقدمونهو ما اللحم ال آكل : الذي قال الدافع لهذا بما يكونر
بترك  وقد يكون هؤالء قصدوا ، من يتنسك ويتعبد يتقلل منه أو يتركه لهذا الغرض وكان بعض،والشهوة

 ، واهللا أعلمالدافع هذا أو ذاك،قد يكون  ف،اللحم ترك أطيب ما كان عند العرب من الطعام وال يجدونه إال قليالًَ
مع ايجمع بينها الج -طرال أتزوج النساء وال آكل اللحم وأصوم وال أف-كن هذه األشياء الثالثة المذكورة ل

                                                
 باب استحباب النكاح  -مسلم في كتاب النكاح و) ١٩٤٩ص  / ٥ج ) (٤٧٧٦(باب الترغيب في النكاح  -الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح  - 2

 ).١٠٢٠ص  / ٢ج ) (١٤٠١(ؤن بالصوم لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن الم
 .))وآكل اللحم((: في مسلم دون البخاري وليس فيهما قوله" ال آكل اللحم: " سبق تخريجه في الصحيحين إال أن قول أحدهم- 3
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أكثر ما يشغل اإلنسان الصيام يفتر الغريزة ويضعفها ومعلوم أن  كسر الشهوة والتخلص منها، ف وهوالمشترك
 اإلنسان تشغل حيث  فيه-عز وجل- هذه الغرائز التي أودعها اهللا ي ذهنه ويفرق عليه قلبه هشويشو

جلى فإذا كانت حقها الغبش فإنها تحتاج إلى أن تُلنما ي فالمرآة حي، يتشوش مثل المرآة والذهن،فيتشوش ذهنه
 تنطفئ - الغريزةأي-ها  ولذلك فإن، فهو كهذه المرآة التي تحتاج إلى صقل،هذه الغريزة تعاوده حيناً بعد حين

من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه (( : في قوله-صلى اهللا عليه وسلم-بما ذكره النبي 
 وصفاء  يعود بعدها صفاء النفس يعني أن المعاشرة، فإذا تزوج كان ذلك كالمرآة التي تجلى)٤())بالصوم
 ولذلك قال ،ن يعاود اإلنسان ويبدأ ذهنه يتفرق وهكذاأ ثم ما يلبث ، خالياً من أي تشويش يصير والعقل،الذهن
 الصوم المتتابع  أي،ان الصوم والمقصود بالصوم إدم، فإنه يضعفها))ومن لم يستطع فعليه بالصوم((: بعده

 ،ال يكفي أو صوم رمضان وحده ،بيض فال يكفي أما صوم االثنين والخميس وحده أو األيام ال،الكثير جداً
 هو كسر الشهوة والتخلص -واهللا تعالى أعلم-قد يكون الجامع المشترك بين هذه األشياء الثالثة أنه فالحاصل 

 لما استأذن عونظديث عثمان بن مومثل هذا ح ، ولذلك ذكروا هذا،ليةمن هذه الغريزة واإلعراض عنها بالك
  . في شيء من هذا-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات ال: أي ]سورة المائدة) ٨٧([ }والَ تَعتَدواْ{ :وقوله تعالى
 وال تجاوزوا ،الحالل بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم فال تعتدوا في تناول ، وال تحرموا الحالل،عليكم

والَِّذين ِإذَا َأنفَقُوا { :وقال ]سورة األعراف) ٣١([ اآلية }وكُلُواْ واشْربواْ والَ تُسِرفُواْ{ :الحد فيه كما قال تعالى
 اهللا عدل بين الغالي فيه والجافي عفشر ] الفرقانسورة) ٦٧([ }لَم يسِرفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَِلك قَواما

 }الَ تُحرمواْ طَيباِت ما َأحلَّ اللّه لَكُم والَ تَعتَدواْ ِإن اللّه الَ يِحب الْمعتَِدين{ :عنه ال إفراط وال تفريط ولهذا قال
في حال كونه حالالً :  أي]سورة المائدة) ٨٨([ }لّه حالَالً طَيباقَكُم الوكُلُواْ ِمما رز{ : ثم قال]سورة المائدة) ٨٧([

 واتبعوا طاعته ورضوانه واتركوا مخالفته ، في جميع أموركم:أي ]سورة المائدة) ٨٨([ }واتَّقُواْ اللّه{طيباً 
  .]سورة المائدة) ٨٨([ }الَِّذي َأنتُم ِبِه مْؤِمنُون{وعصيانه 

للّه ِباللَّغِْو ِفي َأيماِنكُم ولَِكن يَؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتُّم اَأليمان فَكَفَّارتُه ِإطْعام عشَرِة مساِكين ِمن الَ يَؤاِخذُكُم ا{
ياٍم ذَِلك كَفَّارةُ َأيماِنكُم ِإذَا َأوسِط ما تُطِْعمون َأهِليكُم َأو ِكسوتُهم َأو تَحِرير رقَبٍة فَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالَثَِة َأ

ونتَشْكُر لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللّه نيبي كَذَِلك انَكُممفَظُواْ َأياحو لَفْتُموقد تقدم الكالم على  ]سورة المائدة) ٨٩([ }ح
 وأنه قول الرجل في -وهللا الحمد والمنة-ادته هاهنا اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إع

  . وبلى واهللا،ال واهللا: الكالم من غير قصد
 لليمين وقصده هو ما يجري على اللسان من غير عقد القلب، أي  المشهور في تفسير اللغو في اليمين هوهذا

اإلمام  و، اللغو في اليمين وهذا قول الجهور في تفسير،قصد الحلفتال وال واهللا :  وأنت تتكلمتقولكأن 
 كالم أهل العلم في  وعلى كل حال، ذكر اللجاج واليمين في حال الغضب وأنه من اللغو-رحمه اهللا-الشافعي 

                                                
 ))ض للبصر أحصن للفرجمن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغ((: -صلى اهللا عليه وسلم-باب قول النبي  -أخرجه البخاري في كتاب النكاح  - 4

باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة  -ومسلم في كتاب النكاح    ) ١٩٥٠ص   / ٥ج  ) (٤٧٧٨ (وهل يتزوج من ال أرب له في النكاح       
 ).١٠١٨ص  / ٢ج ) (١٤٠٠ (واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
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 وأشهر هذه األقوال هذا القول الذي قال به ،م مشهور وأقوالهم في هذا معروفةتفسير اللغو في اليمين كال
 ، فهذا ال يؤاخذ عليه اإلنسان، قاله اإلنسان لشيء يعتقده فتبين خالفه وكذا القول اآلخر وهو أنه ما،الجمهور

  .وهذا القول ال ينافي القول األول وإن كان يختلف عنه
ال  الذي  مما يجري على األلسن هذا ال شك أنه من لغو اليمين أيضاًونحو ذلك"  وبلى واهللا،ال واهللا": قوله

  .يؤاخذ اإلنسان عليه
 فمثل ،لم يقصد بذلك الكذبان على شيء يعتقده فيتبين خالفه وأن يحلف اإلنس سان عليهومما ال يؤاخذ اإلن

ال فإنه ليس من اللغو في  وإ،هذا ال يؤاخذ اإلنسان فيه حقيقة فهو ملحق بلغو اليمين باعتبار عدم المؤاخذة
ملحق به في حكمه باعتبار أن  لغو لكنه إنه :ال يقال لذلكف ،؛ ألن اإلنسان يعقد قلبه عليه عقداً تاماًحقيقته

  هي-عند الجمهور- اإلنسان ال يؤاخذ عليه؛ ألن اليمين التي يؤاخذ عليها اإلنسان ويكون حانثاً إن لم يلزمها
 يلزم بهذه اليمينهو أنه يفعله أو ال يفعله أو يفعله غيره أو ال يفعله أو نحو ذلك ف أن يحلف على شيء مستقبل

:  قال تعالى،ي التي فيها الكفارة إذا كان قد عقد قلبه أو عقد هذه اليمين في قلبههذه ه ونفسه أو يلزم غيره
}انماَألي قَّدتُّما عَؤاِخذُكُم ِبملَِكن يالقراءات على - )دتم األيمانعقَ( )عاقدتم األيمان( ]سورة المائدة) ٨٩([ }و

 ،ء في الماضي أو على شيء حاضر أنه كذاأما أن يحلف اإلنسان على شي،  هذا الذي يوجب الكفارة-الثالث
بين خالف ذلك فهذا ال يؤاخذ عليه ت ثم ي-هو يعتقد هذاو-واهللا إن زيداً في داره : يقولكأن ويتبين خالفه 

 فمثل هذا ال يؤاخذ  فتبين خالفهواهللا إن زيداً لم يسافر: قال و وكذلك لو أنه حلف في الماضي،اإلنسان
 ،هذه على األرجح و، تغمس صاحبها في النار فهذه هي اليمين الغموس التي في هذا فإن كذب،اإلنسان عليه

  .إلى توبة  لكنها من الكبائر وتحتاج،ا ال كفارة فيها أنه-وهو قول الجمهور-
 ويلحق ،لغو ال يؤاخذ اإلنسان عليه وهو ما يجري على األلسن:  من اليمينعندنا ثالثة أنواعوالخالصة أن 
 فهذا ال يوجب الكفارة وهو ملحق بلغو ،نسان عليه معتقداً له على حال معينة فتبين خالفهبه ما حلف اإل

 وبقي نوع آخر وهو اليمين ، يفعل أو ال يفعلهو ما كان على أمر مستقبل ويبقى ما يوجب الكفارة و،اليمين
  . لكن توجب التوبة،هذه ال توجب الكفارةوالغموس 

  .من الفقراء ومن ال يجد ما يكفيه محاويج  يعني]سورة المائدة) ٨٩([ }رِة مساِكينفَكَفَّارتُه ِإطْعام عشَ{
وسعيد بن جبير وعكرمة  -مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن عباس }ِمن َأوسِط ما تُطِْعمون َأهِليكُم{: وقوله

  . أهليكم من أمثل ما تطعمون:طعمون أهليكم وقال عطاء الخرسانيمن أعدل ما ت: أي
من أعدل ما  ": ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمةقال }ِمن َأوسِط ما تُطِْعمون َأهِليكُم{: قوله تعالىفي 

ألن كلمة ؛  يوجد فرق بين القولين"من أمثل ما تطعمون أهليكم": وقال عطاء الخرساني ،تطعمون أهليكم
 ، ما بين طرفين أيخير األمور الوسط: منه قولهم و، تأتي لما وقع بين طرفينأوسط تأتي لمعنيين، فهي

 يعني من ، من أوسط قومه نسباً-صلى اهللا عليه وسلم-النبي : األمثل واألحسن تقول مثالً: وتأتي بمعنى
 ]سورة القلم) ٢٨([ }قَاَل َأوسطُهم َألَم َأقُل لَّكُم{ : في قوله تعالىعلى أحد الوجوه في التفسيرو ،أحسنهم نسباً

أو أن المقصود به ما ، من أمثلههل المقصود  }ِمن َأوسِط ما تُطِْعمون َأهِليكُم{هنا ، وأفضلهم وأعقلهميعني 
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 فهل ،لشيء الرديء وإنما هو الوسط يعني ليس الشيء الذي يكون في غاية الجودة وال ا،فينكان بين طر
  ة والقلة في المقدار؟ بين الكثر أو أن المراد الوسط،المراد الوسط بين اإلسراف والتقتير

 تخرج من وسط المالما  الزكاة إن في حتى؛ ألنهخرج األفضل هذا فيه بعدي  أنه أي بمعنىاألمثل تفسيره بأنه
قيمة وإنما الوسط وهذا هو ه  المال وأقلأأرد  وال يؤخذ-كرائم األموال- ال يؤخذ األفضل فيعني المتوسط

ال تكون   يعني، واهللا أعلم،لعله هو األقرب القول بأنه بين اإلسراف والتقتير و،الشريعةالذي جاءت به  العدل
 وإذا كان األمر كذلك فيتبين خطأ من يعمد ،بين هذا وهذا وإنما  الطعامأمن أجود الطعام وال تكون من أرد

  .في إخراج الكفارات إلى أرخص نوع من الطعام ويخرجه
ئة ريال اموهي تساوي  يدفع كفارته للجمعيات  بعضهمه إذا كان أنمن الصور الغريبة في إخراج الكفاراتو

ئة ريال قيمة ألربع كفارات، افيه الم تكون بعضهم يدفعها في بلدإن لبلد فوسط قوت ا من اً بها طعاميشترون
  ؟]سورة المائدة) ٨٩([ }ِمن َأوسِط ما تُطِْعمون َأهِليكُم{ : في قوله تعالىمراد اهللاققاً  حاله يكون محهذامن هل ف

 وهذا يختلف من ، فيخرج منهأهلهى الذي يطعمه  ينظر إل ال بد أن صاحب الكفارة فإن ولذلك، الالجواب
 فهذا ،المقصود عموم الناسه هو وليس  على أهل}َأهِليكُم{:  ألن األقرب أن يحمل قوله؛شخص إلى شخص

 فيراعى فيه حال هذا ، أو ضيقاً في العيش وما أشبه هذا وفقراً وتوسعةً وتقتيراًىيختلف باختالف الناس غن
  تأكله هو أو حتى ربما ال يأكلهالي ذ يعمد إلى بلد يأخذ من الطعام الال ف،اإلنسان والبلد التي يعيش فيها

الذين  فكولذل }ِمن َأوسِط ما تُطِْعمون َأهِليكُم{  وإنما ال،إن الذمة قد برئت: يقولثم  يخرجه هناكفبهائمه 
لطعام ن يملكهم انه يجزئ في الكفارات أإ:  فمثالً حينما نقول،يخرجونها هناك ينبغي أن يراعوا هذا المعنى

فما القول فيما  ،ايشبعوأن ى إليأكلون منه  بحيث رز واللحم ونحو هذا وهو مطبوخ وجاهزمثل األ المصنوع
 مما وال يكون معه شيءأرخصها  أنواع األرز وأال أرد البلدان الفقيرة التي ال يجد أهلها إفي بلد منلو كان 
هذا من أوسط ما يطعم ؟ هل  هذا قوتهم وتبرأ ذمتهيعطيهم هذا؛ ألن: رض عليه، هل نقول لو ع هوال يأكله

  ؟أهله
ة يغفل  وهذه القضي}ِمن َأوسِط ما تُطِْعمون َأهِليكُم{تخرج النوع الالئق فتها هناك جإذا أخرال، ولكن : نقول

  . واهللا أعلم،إخراج الكفارات من الناس عند عنها كثير
ا القول بناء على النظر  وعمد إلى هذ،وهو أنه وسط بين القلة والكثرة وهذا قول ابن جرير: وهناك قول آخر

 وفي بعضها بنصف  حيث جاءت الروايات بصاع وفي بعضها بالمد، الكفارات بعضفيما ورد في تحديد
 مثل من كان عليه كفارة الجماع  فيمثل زكاة الفطر ونصف الصاعفي األوسط بين الصاع  فما هو ،الصاع

جامع في  الذي رجلبفرق من طعام من أجل ال -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي يء للما جحيث  ،في رمضان
بحيث إنه إذا قسم نصف صاع فهو يعدل طعام ستين  بقدر ثالثين صاعاً وكان هذا الطعام نهار رمضان

يخرج الوسط هنا في كفارة اليمين أن :  وقال، فابن جرير نظر إلى هذا ونظر إلى هذا في الكفارات،اًسكينم
  . واهللا تعالى أعلم،األدلة تدل عليهإن :  وجزم بهذا وقالهذا هو األعدل: وقال ،نصف صاع
نهم من الكسوة ما يصح أن  هي أن يدفع إلى كل واحد م]سورة المائدة) ٨٩([ }َأو ِكسوتُهم{: وقوله تعالى

  . واهللا أعلم، بحسبهامرأة كلٌّ إن كان رجالً أو ،يصلي فيه
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  يعمد إلى أنواع رديئة جداًال يعني ،نه أيضاً من أوسط ما يخرج من الكسوةإ: -واهللا أعلم-وقد يقال في هذا 
 }ِمن قَبِل َأن يتَماسا{ :-لىتبارك وتعا-وهذه المسألة الكالم فيها مثل الكالم في قوله  ،يخرجها في الكفارةف
كر بعد ذلك إطعام الستين  ذكر عتق الرقبة في كفارة الظهار وصيام الشهرين ثم ذأن بعد ]سورة المجادلة) ٤([

كان عادماً للرقبة ولم يقدر على الصيام هل يقال ذا إفالعلماء اختلفوا ، من قبل أن يتماسا: لم يقل بعده ومسكيناً
 يقال في  فالمقصود أنه،نعم إلحاقاً له بما سبق: قال بعضهم أم ال؟ ف أيضاًمن قبل أن يتماسا نه إ:في اإلطعام

الذي من أجله طولب بهذا  ألن المعنى لبس فالكسوة هل تكون أيضاً من أوسط ما ي،هذا مثل ما يقال هناك
  !؟متحقق

 ، ألعالهأدناه الثوب وال حد: لهذا قال بعضهمار، ولم تقدر بمقد ]سورة المائدة) ٨٩([ }َأو ِكسوتُهم{ :في قولهو
 ، مجتابي النمار-صلى اهللا عليه وسلم-قديماً الذين جاءوا إلى النبي ف ،لكن هذا يختلف من عصر إلى عصر

 ،شيء آخر خرقها من الوسط وأخرج رأسه منها؛ ألنه ليس لديه إال قطعة قماشالواحد منهم يعني ما علي 
 فقديماً ربما يلبس الرجل -أصحاب الصفةكثير من مثل - وليس عنده رداء نسان اإلزاروربما يكون عند اإل

 أما اآلن إذا أراد ، فأدنى الكسوة هو الثوب، وربما يلبس القميص وليس عنده سواه، وليس عنده رداءاًإزار
 وإنما ينظر إلى ،اإلنسان أن يعطي كسوة فإن ذلك ال يكفي فيه أن يدفع قميصاً أو إزاراً ويقول هذا يكفي

 والمراد بالقميص ، فالذي يصدق عليه هذا في عصرنا الحاضر أكثر من قيمص،عرف الناس فيما يلبسون
  .الثوب المعروف

أدناه :  وقال مجاهد،عباءة لكل مسكين أو شملة: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال العوفي عن ابن عباس 
قر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي  وقال الحسن وأبو جعفر البا،ثوب وأعاله ما شئت

  .وب ثوبـث: سليمان وأبو مالك
 أي أنه ، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير أيضاً،اًيعني يعطي لكل مسكين ثوب "وب ثوبـث: "قول أبي مالك

 القماش قطعة ف،اً يعتبر ثوب فهوالثوب عندهم مثل الرداءو ،يصدق عليه الثوبيكفي فيه ثوب فما أعاله مما 
  .عليه إزار ورداءيعني  ،)٥("كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان: " وفي البخاري،اًثوبتسمى هذه 

بد أن تكون مؤمنة كما ثبت من حديث معاوية بن الحكم   وال]سورة المائدة) ٨٩([ }َأو تَحِرير رقَبٍة{ :وقوله
الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه  الذي هو في موطأ مالك ومسند -رضي اهللا تعالى عنه-السلمي 

في :  قالت))أين اهللا؟((: -صلى اهللا عليه وسلم-عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول اهللا 
  .)٦( الحديث بطوله))عتقها فإنها مؤمنةأ(( : قال،رسول اهللا:  قالت))من أنا؟((:  قال،السماء

 ،من حمل المطلق على المقيد أخذاً من هذا الحديث وأخذاً "ؤمنةوال بد أن تكون م: "تحرير الرقبةقوله في 
 وفي بعضها ال يحمل المطلق على ، في بعضها يحمل المطلق على المقيد، له أربعة أحوالفالمطلق مع المقيد

                                                
وما اجتمع عليـه   وحض على اتفاق أهل العلم -صلى اهللا عليه وسلم - ما ذكر النبي     باب -البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة       أخرجه   - 5

 والمنبر والقبر -صلى اهللا عليه وسلم- والمهاجرين واألنصار ومصلى النبي -صلى اهللا عليه وسلم-الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي 
 ).٢٦٧٠ص  / ٦ج ) (٦٨٩٣(
 ).٣٨١ص  / ١ج ) (٥٣٧ (باب تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان من إباحة - المساجد ومواضع الصالة كتابأخرجه مسلم في  - 6
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 في فتحرير الرقبة جاء مقيداً باإليمان في كفارة القتل وجاء مطلقاً،  وفي بعض الصور خالف،المقيد باإلجماع
الحكم  ومختلف وكفارة الظهار  في كفارة القتل وكفارة اليمين اإلعتاقسببفكفارة الظهار وكفارة اليمين، 
 التي فيها هذه الصورة هي إحدى الصور الوسطف -أي أن الحكم هو العتق– واحد بالنسبة لمن عليه عتق

  :وليان همافالصورتان األ ،الخالف
أن يختلف الحكم والسبب فال يحمل الثانية و ،لمطلق على المقيد والسبب فيحمل اأن يتحد الحكم: األولى

هذه ومثال ذلك  أن يختلف السبب ويتحد الحكم :األولى : هما وسط صورتانتبقيو ،المطلق على المقيد
إذا اتحد  هي :ثانيةالصورة ال و، أنه يحمل فيها المطلق على المقيد فيهااألقرب و، التي في مسألتناالصورة

فَامسحواْ { : في قوله-عز وجل- أطلق اهللا  حيثالتيمم ال هذه الصورة مسألةمثو ،تلف الحكمالسبب واخ
ِديكُمَأيو وِهكُمجد فقال وفي الوضوء ،؟م الإلى المرافق أولم يحدد هل المسح  ]سورة النساء) ٤٣([ }ِبوقي: 

 فهنا ،هو الطهارة والحكم مختلف و فالسبب واحد]سورة المائدة) ٦([ }فاغِْسلُواْ وجوهكُم وَأيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق{
  . في هذه الصورة فال يحمل المطلق على المقيد،بالترابناك المسح ه وبالماء الغسل

  فاإلطعام أسهل، وقد بدأ باألسهل،فهذه خصال ثالث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه باإلجماع
  .وأيسر من الكسوة

  .هذه الخصال شاءالمرء من يتخير ف هنا للتخيير وليست للترتيب "أو" أن يعني
 فإن ، فترقى فيها من األدنى إلى األعلى، كما أن الكسوة أيسر من العتق،فاإلطعام أسهل وأيسر من الكسوة

  .أيام ةلم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثالث كفر بصيام ثالث
 فإن كان ال يستطيع ذلك بمعنى ؟اً هل تجد رقبة أو كسوة أو طعام:حينما حنثل له  بأن نقونحكم بأنه لم يجد

 وهذا الذي ذهب إليه ، ثالثة أيامصيامناه إلى  وجهته ومن يعوللقوت يومه وليقدراً زائداً على أنه ال يملك 
عندي  وأموال في أسهم واهللا أنا عندي أ: اً قالإنسان  لكن لو أن، أهل العلم وهو اختيار ابن جريركثير من
حال كما أن  ،ال يجزئك الصيامهذا كله مال ف:  فهل أصوم؟ نقولبيدي مالليس لكن هذه اللحظة  أراٍض

 عنده سوى قوت يومه ليسحينما حنث   لكن لو أن شخصاً له راتبثالًمف ،الناس اليوم اختلفت عن السابق
 ،إنه يصوم:  يقالالهذا غير عاجز ف: نقول الراتب؟  سيأتيه وهو بعد خمسة أيام،هذا عادم: هل نقول فوليلته

:  لهنقول؟ هذا  فماذا يصنع، شيء وال يملك إال قوت يومه وليلته مع عيالهلكن إنسان آخر ليس لديه دخل وال
  .ميا الص فإنه ال يجزئهتطيع العتق أو اإلطعام أو الكسوةمن صام وهو يسفالمقصود أن  ،يجزئك الصيام

فَمن لَّم يِجد { :كما قال تعالى أيامة لف على واحدة من هذه الخصال الثالث كفر بصيام ثالثفإن لم يقدر المك
 - مارضي اهللا تعالى عنه-قرأها أبي بن كعب وابن مسعود قد و ]سورة المائدة) ٨٩([ }فَِصيام ثَالَثَِة َأياٍم

  .)فصيام ثالثة أيام متتابعات(: وأصحابه
فسر ت والقراءة اآلحادية ،حاديةليمين يستدل عليه بهذه القراءة وهي من القراءات اآلكفارة االتتابع في صيام 

ويحتج عليه ، فهذه القراءة دليل على هذا،حتج بها في اللغةبها القراءة المتواترة ويستدل بها في األحكام وي 
رناها وهي إذا اتحد الحكم  بحمل المطلق على المقيد في الصورة األولى التي ذك-من الناحية الفقهية-أيضاً 
  .والسبب
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  فضع القراءة،يخصها فهما بمنزلة اآليتينمعنى   منهماوالقاعدة في القراءات أن القراءتين إن كان لكل واحدة
هذا مقيد  )ثالثة أيام متتابعات( و، هذا مطلق}ثَالَثَِة َأياٍم{عندنا قراءتان : نقول و مع القراءة األخرىاألولى

يحمل فالسبب  اتحدفنجد أنه اتحد الحكم و ، صيام ثالثة أيام والحكم واحد وهو، كفارة اليمينوهوالسبب واحد ف
  .صيام كفارة اليمينيجب التتابع في : نقول وبالتالي ،المطلق على المقيد

م وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواتراً فال أقل أن يكون خبراً واحداً أو تفسيراً من الصحابة وهو في حك
  .المرفوع

ن اإلنسان إذا صام متتابعاً فإنه يجزئه عند إ:  وابن جرير يقول،ذايحتج به ومراده أنه ،هذا كالم ابن كثير
 ، فطالما أن األمر كذلك فإنه يصومه متتابعاً بهذا االعتبار،قاً فإنه ال يجزئه عند طائفة وإذا صام مفر،الفريقين
  .واهللا أعلم

: قال ابن جرير }واحفَظُواْ َأيمانَكُم{  هذه كفارة اليمين الشرعية:أي } َأيماِنكُم ِإذَا حلَفْتُمذَِلك كَفَّارةُ{ :وقوله
) ٨٩([ }لَعلَّكُم تَشْكُرون{  يوضحها ويفسرها:أي }كَذَِلك يبين اللّه لَكُم آياِتِه{معناه ال تتركوها بغير تكفير 

 .]سورة المائدة
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