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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٢٩(تفسير سورة المائدة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين ،ينا محمدب اهللا وسلم وبارك على نالحمد هللا رب العالمين، وصلى
لَكُم صيد الْبحِر وطَعامه متَاعا لَّكُم وِللسيارِة ُأِحلَّ { :تعالىفي تفسير قوله  - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

ونشَرِه تُحِإلَي الَِّذي اتَّقُواْ اللّها ومرح تُمما دم رالْب ديص كُملَيع مرحا * وامِقي امرتَ الْحيةَ الْببالْكَع َل اللّهعج
رالشَّهلِّلنَّاِس و اللّه َأنِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السم لَمعي اللّه واْ َأنلَمِلتَع ذَِلك الْقَالَِئدو يدالْهو امرالْح 
ِليمٍء عِبكُلِّ شَي* شَِديد اللّه واْ َأنلَماع ِحيمر غَفُور اللّه َأنالِْعقَاِب و *سلَى الرا عم لَمعي اللّهالَغُ ووِل ِإالَّ الْب

ونا تَكْتُممو وندا تُبسورة المائدة) ٩٩-٩٦([ }م[.  
ي ما يصطاد منها يعن }ُأِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر{: قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى

  .ما يتزود منه مليحاً يابساً }وطَعامه{ طرياً
 وطعامه ما صيده ما أخذ منه حياً: شهورة عنه في الرواية الم-مارضي اهللا تعالى عنه-ل ابن عباس وقا

  .لفظه ميتاً
  : أما بعد،والصالة والسالم على رسول اهللا، الحمد هللا ،بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الماء الكثير هنإ: وال نحتاج أن نقول معروفالبحر  ]سورة المائدة) ٩٦([ }ُأِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر وطَعامه{ :فقوله
 فسره في هذا الموضع -رحمه اهللا-جرير الطبري  ولكن نبهت على هذا؛ ألن كبير المفسرين ابن ،المستبحر
  : لسببين ال حاجة إليه-واهللا أعلم-يما أظن وهذا ف ،باألنهار

لحق  وي،لح المعروف الذي يقال له البحرا المفأول ما يتبادر منه الماء الكثير أن البحر إذا أطلق: السبب األول
لو وجد شيء من البحيرات أو  يعني في صيد البحر، به األنهار وما يعيش في الماء بالنسبة لهذا الحكم

  . يوجد فيها أسماك فإنه يحل صيدها التيالمستنقعات أو اآلبار
 ال ، فمن أين يحرم اإلنسان،ن اإلحرام والكالم ع،أن األنهار ال وجود لها في جزيرة العرب: األمر الثاني

  .معروف ويحلق به غيره مما يصطاد منهالالبحر  هنا هو البحر فالحاصل أن ، من بالد فيها أنهاريحرم
يه ال حاجة إلالقيد  وهذا "ما يصطاد منه طرياً":  في صيد البحرقال أنه -رحمه اهللا- ونقل عن سعيد بن جبير

  . أي من البحر وهو ما يصطاد منه،اهرهعلى ظيبقى صيد البحر ف ،أيضاً
من  طعامه  يعني جعل صيد البحر هو الطري وجعل"ما يتزود منه مليحاً يابساً": هنا قال }وطَعامه{ :وقوله

 في حكمه اليوم المبرد : ويمكن أن يقال،م مما ليس بطريهمعهم وينقلونه مع الذي يتزودونه المليح المجفف
يعني المملوح أو المجفف أو المبرد أو -؛ ألن هذا المليح -واهللا تعالى أعلم-  مراد لكن هذا غير،أو المثلج
 والعلم ،إن هذا التفسير فيه بعد:  ولهذا يقال،في الواقع إن كان مما صيد فهو من جملة صيد البحر -نحو ذلك
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مليح إن كان مما  أن هذا ال أرجعه إلى ما ذكرت، أي-رحمه اهللا-وابن جرير  ،-تبارك وتعالى-عند اهللا 
  .فهو من جملة صيد البحرصيد 

طعامه هو ما يؤخذ منه من النباتات :  وبعضهم يقول،قد فيه من الملحن طعامه هو ما ينعإ: وبعضهم قال
 ،حلم ومن باب أولى لل،مصيد البحر ما صيد منه فإنه حالل للمحر:  وإنما يقال، وهذا ال حاجة إليه،ونحوها

}هامطَعميتتان نا أحلت ل((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي ؛و ألقاه ميتاً فإنه يحلما طفا أ }و
  .)١())ودمان

طري  ال اللحم يستخرج منهه أنيعني ]سورة النحل) ١٤([ }ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه لَحما طَِريا{ :-تبارك وتعالى-وأما قوله 
  .ال يذكر فيه إال األشرفن المقام مقام امتنان النوعين؛ ألطري لكنه ذكر أشرف النوعين وأحسن الوغير 

 يعني والبرد ]سورة النحل) ٨١([ }سراِبيَل تَِقيكُم الْحر{ :هذا من االكتفاء كقوله تعالى :وبعض أهل العلم يقول
 في لة معروفةأمثوهناك  ، فذكر أشرف القسمين،أي وإن لم تنفع ]سورة األعلى) ٩([ }فَذَكِّر ِإن نَّفَعِت الذِّكْرى{

  .واهللا أعلم ،هذا
رضي اهللا -وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عمرو وأبي أيوب األنصاري 

  .وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري -م وأرضاهمتعالى عنه
  .منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون: أي ]مائدةسورة ال) ٩٦([ }متَاعا لَّكُم وِللسيارِة{ :وقوله

 لمن هالطري من:  وقال غيره، لمن كان بحضرة البحر والسفر: قال عكرمة،اروهم جمع سي }وِللسيارِة{
  .يصطاده من حاضرة البحر

رحمه - وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير ،بأن طعامه أي ما لفظه ميتاً هو الذي عليه الجمهور القول
  . وهو القول الذي ال ينبغي العدول عنه-اهللا

 ددح وقُلِّ ومما مات فيه أو اصطيد منه }وطَعامه{  لمن يصطاده من حاضرة البحرهري منالط: وقال غيره
  .زاداً للمسافرين والنائين عن البحر

 : وقوله،ينتفع به غاية االنتفاعف منكم من كان مقيماً يعني أنه متاع ل]سورة المائدة) ٩٦([ }متَاعا لَّكُم{ :قوله
  . منه في أسفارهم ويتنقلون به وما أشبه ذلكن وللمسافرين يحملونه معهم مليحاً مجففاً يأكلو:أي }وِللسيارِة{

  . ومجاهد والسدي وغيرهم -مارضي اهللا تعالى عنه--وقد روي نحوه عن ابن عباس 
صلى -بعث رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه-د اهللا وروى اإلمام مالك بن أنس عن جابر بن عب

فخرجنا :  قال، ثالثمائة وأنا فيهمم وه،ر عليهم أبا عبيدة بن الجراحل الساحل فأمببعثاً ِق -اهللا عليه وسلم
 ،ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر  فأمر أبو عبيدة بأزواد، الزاديحتى إذا كنا ببعض الطريق فِن

 ،؟وما تغني التمرة:  فقلت،رةـ فلم يكن يصيبنا إال تمرة تم،فكان يقوتنا كل يوم قليالً قليالً حتى فني: قال
  .بِرظَّثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل ال:  قال،قد وجدنا فقدها حين فنيت: فقال
  .يعني حوت مثل الجبل الصغير" بِرظَّفإذا حوت مثل ال: "قوله

                                                
وصححه األلباني في ) ٩٧ص  / ٢ج ) (٥٧٢٣(وأحمد ) ١١٠٢ص  / ٢ج ) (٣٣١٤ (الكبد والطحال باب –اب األطعمة أخرجه ابن ماجه في كت - 1

  ).١١١٨(السلسلة الصحيحة برقم 
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 ثم أمر براحلة فرحلت ايش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضالعه فنصبفأكل منه ذلك الج
  .)٢(وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، ومرت تحتهما فلم تصبهما

 - صلى اهللا عليه وسلم-سأل رجل رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى مالك عن أبي هريرة 
 أفنتوضأ بماء ،حر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا إنا نركب الب،يا رسول اهللا: فقال

 وقد روى هذا الحديث )٣())هو الطهور ماؤه الحل ميتته((: -صلى اهللا عليه وسلم-البحر؟ فقال رسول اهللا 
 ، وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم، وأهل السنن األربع،اإلمامان الشافعي وأحمد بن حنبل

  . بنحوه-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -مرضي اهللا تعالى عنه-روي عن جماعة من الصحابة قد و
 يحرم عليكم مفي حال إحرامك أي ]سورة المائدة) ٩٦([ }وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرما{ :وقوله

  . ففيه داللة على تحريم ذلك،االصطياد
 ]سورة المائدة) ٩٦([ }صيد الْبر{ أو }صيد الْبحِر{ :في قوله" صيد "هذه اللفظة "طياديحرم عليكم االص": قال

صيد البر أو  لالمعنى المصدري، فوتارة يراد معنى المفعول ،والمصدر تارة يراد معناه المصدري، مصدر
 ،هذا الذي أفعله كالم: قول مثالًوما أشبه ذلك فت  مثل ما يقال في الكالم والكتابة،صيد البحر يعني االصطياد

 لألخ  وتقول،عني به القرآنت هذا كالم اهللا ، يعني ما تكلم به،هذا كالم زيد:  وتقول، فهذا مصدر،متكلُّي أ
ل  ويقال أكْ-بالمعنى المصدري-ة األكل يلعملل أكْ:  يقال،، أيضاً قراءةللمقروء  ويقال،هذه قراءة: وهو يقرأ
 المعنى  هناالصيد هل المراد به  وهكذا،ب للمشروبشر:  ويقال،لشربلنفس عملية اب شر:  ويقال،للمأكول

) ٩٦([ }صيد الْبر{ : بقوله أو أن المراد، لكحلَّ بحيث إذا لم تصده أنت م عليكم االصطيادر ح أيالمصدري
 أو صادها ها همالصيود محرمة على المحرمين سواء صادو ما صيد في البر بحيث تكون ]سورة المائدة

  ؟غيرهم
 يعني جميع ]سورة المائدة) ٩٦([ }صيد الْبر{ :خالصة ذلك أن من أهل العلم من جعله بمعنى المفعول فقال

 ة على المحرم سواء صادها أو صادها غيره لهرمح فهي م، بمعنى المفعول-صيودأي ال– أنواع ما صيد منه
 ، حماراً وحشياً-صلى اهللا عليه وسلم-جثامة لما أهدى للنبي  ويحتجون بحديث الصعب بن ،أو لم تصد له

  إنما رده لكونه محرماً أنهن له بييه فلما رأى ما بوجهه من الكراهة عل-صلى اهللا عليه وسلم-فرده النبي 
  ذلكمأنه كان يرى تحري -رضي اهللا عنه-وكذلك جاء عن علي  )٤())ا حرمإنا لم نرده عليك إال أنَّ((: فقال
 استقبله أمير مكة في  حين-رضي اهللا عنه- حينما وضع بين يدي عثمان بن عفان المعروفةقصة الفي ما ك

 فالحاصل أنه ، وأخبر أن هذا ال يحل امتنع من األكل-رضي اهللا عنه-  وضع له لحم الصيد فعلي،الطريق

                                                
الصيد والذبائح وما ومسلم في كتاب ) ٨٧٩ص  / ٢ج ) (٢٣٥١ (باب الشركة في الطعام والنهد والعروض -أخرجه البخاري في كتاب الشركة     - 2

 ).١٥٣٥ص  / ٣ج ) (١٩٣٥ (إباحة ميتات البحر باب –  من الحيوانيؤكل
باب ما جاء في ماء البحر  - ةوالترمذي في أبواب الطهار) ٣١ص  / ١ج ) (٨٣( باب الوضوء بماء البحر –و داود في كتاب الطهارة [أخرجه أ - 3

 باب – كتاب الطهارة وسننهاوابن ماجه في ) ٥٠ص  / ١ج ) (٥٩ ( باب ماء البحر–والنسائي في كتاب الطهارة ) ١٠٠ص  / ١ج ) (٦٩ (أنه طهور
 ).٤٧٩(وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ١٣٦ص  / ١ج ) (٣٨٦ (الوضوء بماء البحر

 فـي  ومسلم) ٦٤٩ص  / ٢ج ) (١٧٢٩( لم يقبل حياً  وحشياً  حماراً باب إذا أهدى للمحرم    -  أبواب اإلحصار وجزاء الصيد    أخرجه البخاري في     - 4
 ).٨٥٠ص  / ٢ج ) (١١٩٣ (باب تحريم الصيد للمحرم -كتاب الحج 

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

http://www.pdffactory.com


 ٤

سواء صيدت للمحرم أو  أنه ال يجوز أكل لحم الصيود  وهو-مرضي اهللا عنه-مذهب معروف لبعض السلف 
  . صادها أو صادها غيره،لم تصد له

يحرم عليهم يعني  ،جعلوا الصيد بالمعنى المصدريف ،إنما يحرم عليه ما صاده هو: ومنهم من يقول
 أنه -واهللا تعالى أعلم- واألعدل في هذا ،حراماالصطياد فإذا حرم عليهم االصطياد فإن ما نتج عنه فهو 

حل م وأما ما صاده ال، فهذا ال يجوز،أو كان بإشارته أو إعانتهالمحرم أو صيد له  ما إذا صاده يفرق بين
صلى اهللا عليه - ولذلك جاء عن النبي ، أن يأكل منهلنفسه أو صاده لغيره من المحلين فإنه يجوز للمحرم

 -ليه وسلمصلى اهللا ع-ثم سألوا عنه النبي  في حديث أبي قتادة حينما صاد أيضاً حماراً وحشياً -وسلم
 فالجمع بينه وبين حديث الصعب أن الصعب بن ،فالحاصل أنه أباحه )٥())؟ شيءم منهكهل مع((: فسألهم

عما إذا : -صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا سألهم النبي ،حديث أبي قتادة فهو لم يصده لهم وأما ،جثامة صاده لهم
  .وا بالنفي فأجاب، أو نحو هذا،كانوا أعانوه على ذلك أو أشاروا إليه

حل لنفسه أو لمحل مجميعاً إال ما صاده العلى ذلك  }صيد الْبر{ هذه اللفظة -رحمه اهللا-ابن جرير وقد حمل 
هذا الذي  و،المفعول أي أنه جعلها بمعنى -ذا ظاهر كالمهكه- المصدري بالمعنى }صيد الْبر{ مثله فجعل

  . واهللا تعالى أعلم،عليه كثير من المحققين
؛ ألنه في حقه كالميتة وكذا في غرم وحرم عليه أكلهئاً  أو مخط،فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً أثم وغرم

  .حق غيره من المحرمين والمحلين
 وال يقتله وال غير ذلك سوى ما فال يشتريه وال يبيعه وال يأكلهعلى كل حال يحرم على المحرم صيد البر 

  .واهللا تعالى أعلم، ذكرنا
  . في حقه كالميتة وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلينألنه

 أما كون أنه يصطاد أو يقتل الصيد وهو مخطئ فاألقرب أنه ال غرم عليه؛ ألن مفهوم المخالفة هنا معتبر
  .من قتله غير متعمد فال جزاءف }من قتله منكم متعمداً{

قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله وأما إذا صاد حالل صيداً فأهداه إلى محرم فإن كان الحالل 
 ، حماراً وحشياً-صلى اهللا عليه وسلم- أنه أهدى للنبي -رضي اهللا تعالى عنه-لحديث الصعب بن جثامة 

 وهذا )٦())رده عليك إال أنا حرمإنا لم ن((:  فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال-اندأو بو-وهو باألبواء 
  .صحيحين وله ألفاظ كثيرةالحديث مخرج في ال

 فأما إذا لم ،جله فرده لذلك من أ ظن أن هذا إنما صاده-صلى اهللا عليه وسلم-وجهه أن النبي ف: قالوا
 حين صاد حمار -رضي اهللا تعالى عنه- لحديث أبي قتادة االصطياد فإنه يجوز له األكل منه؛يقصده ب

صلى اهللا عليه -قفوا في أكله ثم سألوا رسول اهللا  فتو، وكان أصحابه محرمين،وحش وكان حالالً لم يحرم

                                                
باب تحريم الصيد    –ومسلم في كتاب الحج     ) ١٠٤٨ص   / ٣ج  ) (٢٦٩٩ ( اسم الفرس والحمار    باب –أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير        - 5

 ).٨٥١ص  / ٢ج ) (١١٩٦(للمحرم 
 .سبق تخريجه - 6
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وأكل منها  ))فكلوا((:  قال،ال : قالوا))؟هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها((:  فقال-وسلم
  .)٧(وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

} الَِّذي اتَّقُواْ اللّهوونشَرِه تُحذكر الحافظ ابن كثير هنا أربع آيات هي السادسة قد  ]سورة المائدة) ٩٦([ }ِإلَي
  ثم فسر أكثر اآلية األولى منها فقط،السابعة والتسعون والثامنة والتسعون والتاسعة والتسعونووالتسعون 

بت في كل األصول المخطوطة  وهذا هو الثا، ولم يذكر تفسير آخرها وال الثالثة بعدها،إلى هذا الموضع
فمن البعيد جداً أن يكون ذلك سهواً من الناسخين  -رحمه اهللا- والظاهر أنه سها عن ذلك ،والمطبوعة

 فرأيت تكميل هذا النقص بإثبات تفسيرها من تفسير ،يتفقون عليه في جميع النسخ على اختالف مصادرها
 مراعياً التفسير نفسهوالتصرف واالقتصار على إمام المفسرين ابن جرير الطبري بشيء من االختصار 

  .إن شاء اهللا وبه االستعانة عبارة العالية ما استطعتالالدقة في المحافظة على 
  :تكميل بقلم الشيخ أحمد شاكر

السابعة والتسعين والثامنة والتسعين -  الثالث اآلياتسقط من هذا الموضع تفسير: هذا كتب هنا في األصل
  .]الناشر[  وليس فيه هذا التكميل،رك لها بياض في النسخة المكيةوتُ -عينوالتاسعة والتس

}ونشَرِه تُحِإلَي الَِّذي اتَّقُواْ اللّهواخشوا اهللا أيها الناس واحذروه بطاعته :  يقول تعالى]سورة المائدة) ٩٦([ }و
 -صلى اهللا عليه وسلم-على نبيكم فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه اآليات التي أنزلها 

 وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم فإن هللا الخمر والميسر واألنصاب واألزالممن النهي عن 
  . مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له

ر اهللا الكعبة البيت الحرام  صي:يقول تعالى ]سورة المائدة) ٩٧([ }اِسجعَل اللّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام ِقياما لِّلنَّ{
  .وام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهمواماً للناس الذين ال ِقِق

:  ولهذا يقال،ألنها ناتئة فكل ناتئ يقال له ذلك:  وبعض أهل العلم يقول،ألنها مكعبةة كعبة؛ لكعب لقيل
 سمي كذلك جل وكذلك كعب الر،مكعباً  ليسشكلهجمع كاعب وهي الفتاة التي تكعب ثديها مع أن عب الكوا

  .لنتوئه وبروزه
قواماً للناس الذين ال قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم " :يقول }ِقياما لِّلنَّاِس{: قوله تعالى

اللّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام ِقياما لِّلنَّاِس والشَّهر جعَل { المعنى و"وظالمهم عن مظلومهم ومسيئهم عن محسنهم
الْقَالَِئدو يدالْهو امرومن ذلك أنه يحجز ،هذا القيام للناس يحصل بصور متعددةو ،كل ذلك قياماً للناس }الْح 

 والشريعة التي ،ية األنفةاغ والضعيف؛ ألن العرب لم يكن لهم رئيس مطاع وكانوا يأنفون من ذلك بين القوي
 فالكعبة المراد بها الحرم فهذا يحرم عليهم ، القوي يأكل الضعيف،دهم بين هذه القبائل هي شريعة الغابنع

على عتوهم وتمردهم فال أمن وال قوة تمنع هذا من -التعدي فيه والظلم حتى إن الرجل كان في الجاهلية 
لشهر  األمر بالنسبة ل وكذلك، وال يحرك ساكناً مع قوة دوافع الثأر عنده كان يرى قاتل أبيه في الحرم-هذا

 فيحصل لهم بذلك  كانوا يعظمونها وال يتعدون فيها فالحاصل أنهم في األشهر الحرم، والقالئدالحرام والهدي
                                                

ومسلم في ) ٦٤٨ص  / ٢ج ) (١٧٢٨ (باب ال يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحالل -اإلحصار وجزاء الصيد  أبواب أخرجه البخاري في - 7
 ).٨٥١ص  / ٢ج ) (١١٩٦(كتاب الحج 
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ون فيها يقصدون البيت الحرام ويأمن ويسافرون فيها  فكانوا يتنقلون في هذه األشهر الحرم،ألوان المصالح
 فتقوم نفوسهم ، فكأنها بمثابة قوة تمنع القوي من التعدي على الضعيف،على أنفسهم وتجارتهم وما أشبه ذلك

  .وأمنهم وحياتهم ومعايشهم بهذا
 يعلقون عليه -وقد يكون كثيراً يغري من رآه- على هذا الهديعلقون  كانوا ي حيثوكذلك الهدي والقالئد

 وربما ،ذا رآها من رآها عرف أنها مقدمة مهداة للبيت الحرام فال يقربها أحدالقالئد أو يشعرون البدن فإ
 إضافة إلى ما ، يطلبون بذلك األمان فال يتعرض لهم أحدوا على نفوسهم من لحاء شجر الحرمأيضاًَ هم قلد

دين  فهو مظهر لقيام ال، لهم من بيته الحرام من قيام الدين- وجلزع-يحصل لهم بسبب ما أقامه اهللا 
 المصالح الدنيوية من التجارة فيأتون من  من ألوان ويحصل فيه أيضاً-عز وجل-يجتمعون فيه لعبادة اهللا 

 ، وتقوم أسواقهم وتزدهر من البوادي ومن القرى،أنحاء مختلفة يجلبون معهم ما يجلبون من بضائعهم وسلعهم
الَ يقْربواْ الْمسِجد الْحرام بعد عاِمِهم هذَا وِإن ِخفْتُم عيلَةً ِإنَّما الْمشِْركُون نَجس فَ{ :-عز وجل-ولهذا قال اهللا 

 اًمصدر رموا ح الحرملبسبب منع المشركين من دخوفلذلك  ]سورة التوبة) ٢٨([ }فَسوفَ يغِْنيكُم اللّه ِمن فَضِلِه
  . بإغنائهم من فضله-عز وجل-هللا فوعدهم اه كساد خافوا منفحصل بسبب ذلك   في االقتصاداًكبير

اً لقيام دينهم وقيام  سبب كانما جعل أيضاً من الهدي ومن القالئد كل ذلكفالمقصود أن البيت الحرام و
  .واهللا تعالى أعلم، مصالحهم ومعايشهم

}ذَِلك الْقَالَِئدو يدالْهو امرالْح رالشَّهفي أيضاً قياماً للناس كما جعل وجعل هذه : يقول ]سورة المائدة) ٩٧([ }و
 ]سورة المائدة) ٩٧([ }جعَل اللّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام ِقياما لِّلنَّاِس والشَّهر الْحرام والْهدي والْقَالَِئد{ : تعالىقوله

صب الكعبة جعل اهللا نُ: ن يقال فما هو األليق هنا أ،إلى تقدير والمقدر ينبغي أن يكون أليق بالسياقهنا نحتاج 
  .]سورة المائدة) ٩٧([ ؟}والشَّهر الْحرام والْهدي والْقَالَِئد{  أو جعل اهللا حرمة الكعبة قياماً للناس،قياماً للناس

قاً  ليكون موافواألنسب بالسياق هنا حرمة الكعبةاألليق  و،تخير األليق واألنسب بالسياقند التقدير ينبغي أن يع
  . قياماً للناس حرمة الكعبة وحرمة الشهر الحرام والهدي والقالئد جعل اهللايعني لما بعده

 وجعلها معالم دينهم ومصالح ،فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره
ن العرب لمن كان يحرم ذلك م-واماً  وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدي والقالئد ِق،أمورهم
 وسماها اهللا حراماً لتحريمه ، وأما الكعبة فالحرم كله،اعهب بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تُ-ويعظمه

 والهدي والقالئد  خالها أو يعضد شجرها وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرامىإياها أن يصاد صيدها أو يختل
هم هي اإلسالم معالم حجهم ومناسكهم ومتوج الذي كان به صالحهم في الجاهلية وهي فقوام أمر العرب

  .لصالتهم
}ِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللّه َأنِض وا ِفي اَألرماِت واوما ِفي السم لَمعي اللّه واْ َأنلَمِلتَع سورة المائدة) ٩٧([ }ذَِلك[ 

لكم لمصالح دنياكم ما أحدث مما به  كي تعلموا أن من أحدث صيرت لكم أيها الناس ذلك قياماً :يقول تعالى
 أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات واألرض مما فيه صالح عاجلكم اركم علماً منه بمنافعكم ومضمقوامك

 ال يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم وهو محصيها عليكم حتى  ولتعلموا أنه بكل شيء عليم،جلكموآ
  .م بإساءته بإحسانه والمسيء منكميجازي المحسن منك
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}ِحيمر غَفُور اللّه َأنالِْعقَاِب و شَِديد اللّه واْ َأنلَماعلموا أن ربكم الذي :يقول تعالى ]سورة المائدة) ٩٨([ }اع 
عقابه من عصاه يعلم ما في السماوات واألرض وال يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعالنيتها شديد 

 رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد  أطاعه وأناب إليه،ب من وهو غفور لذنووتمرد عليه
  . إنابته وتوبته منها

}ونا تَكْتُممو وندا تُبم لَمعي اللّهالَغُ ووِل ِإالَّ الْبسلَى الرا علعباده  وهذا من اهللا تهديد ]سورة المائدة) ٩٩([ }م
 أرسلناه إليكم إال أن يؤدي إليكم رسالتنا ثم علينا الثواب على الطاعة  ليس على رسولنا الذي:يقول، ووعيد

 وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا من العاصي اآلبي رسالتنا؛ ألنا ،وعلينا العقاب على المعصية
 أو نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه وما تخفونه في أنفسكم من إيمان وكفر

مما في   فمن كان كذلك ال يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس،يقين وشك ونفاق
تقى وأن يطاع فال يعصىالسماوات واألرض وبيده الثواب والعقاب فحقيق أن ي.  

يا َأيها *  اللّه يا ُأوِلي اَأللْباِب لَعلَّكُم تُفِْلحونقُل الَّ يستَِوي الْخَِبيثُ والطَّيب ولَو َأعجبك كَثْرةُ الْخَِبيِث فَاتَّقُواْ{
 فَا اللّهع لَكُم دتُب آنُل الْقُرنَزي ا ِحيننْهَألُواْ عِإن تَسو ْؤكُمتَس لَكُم داء ِإن تُبَأشْي نَألُواْ عنُواْ الَ تَسآم الَِّذين

ح غَفُور اللّها ونْهعِليم *ا كَاِفِرينواْ ِبهحبَأص ثُم ِلكُمن قَبم ما قَوَألَهس سورة المائدة) ١٠٢-١٠٠([ }قَد[.  
 يا :أي }ولَو َأعجبك{ يستوي الخبيث والطيب قل يا محمد ال :-صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى لرسوله 

:  كما جاء في الحديث الكثير الحرام الضارل الحالل النافع خير منيعني أن القلي }كَثْرةُ الْخَِبيِث{ أيها اإلنسان
  .)٨())ما قل وكفى خير مما كثر وألهى((

اآلية ف وعلى كل حال ،النافع والضار: هنا قال ]سورة المائدة) ١٠٠([ }الَّ يستَِوي الْخَِبيثُ والطَّيب{ :قوله تعالى
ال يستوي الخبيث والطيب من : ، وبالتالي نقولم يحدد شيئاً ل-عز وجل-اهللا ف ، معانيهاتحمل على أعم

 وصاحب السنة ال يستوي مع ، والمطيع ال يستوي مع العاصي،فرا فالمؤمن ال يستوي مع الك،الذوات
  .المبتدع

ال يستوي المال  إلى ذلك ال يستوي الخبيث والطيب، ووكذلك أيضاًَ في المعاني واألعمال والمكاسب وما
 ، وال يستوي العمل الصالح مع العمل السيئ،مال الطيب وال يستوي الكالم السيئ مع الكالم الطيبالخبيث وال

 واهللا ، هذا هو الذي يناسب ظاهر القرآن، وما أشبه هذا، والطاعة مع المعصية،ال يستوي الكفر مع اإليمانو
  .ا على أعم معانيهأنه حملها -رحمه اهللا- وظاهر كالم ابن جرير ،تعالى أعلم

 }الْخَِبيثَاتُ ِللْخَِبيِثين والْخَِبيثُون ِللْخَِبيثَاِت والطَّيباتُ ِللطَّيِبين{ :-مع الفارق-قوله تعالى لك األمر في وكذ
 وكذا ، والعكس من الرجال النساء الطيبات للطيبين أيهذا في الذوات: بعضهم يقول ف]سورة النــور) ٢٦([

األقرب ف ،هذا في األقوال:  وبعضهم يقول، يعني الزواني ألمثالهم وما أشبه هذا،ينللخبيث من النساء الخبيثات
أي  ، هناك-رحمه اهللا- ابن جرير  به أيضاً وهو الذي فسره، حمل ذلك على ما هو أعم-واهللا أعلم-

لمحل  وهم اتناسبهم وتشاكلهمي ناس فه واألقوال واألعمال واألوصاف للخبيثين من الت من النساءالخبيثا
نهم متصدر  لطيبين تصدر منهم األقوال واألفعال الخبيثة، والطيبات والخبيثاتوان يالخبيث، ثم إن القابل لها

                                                
 ).٩٤٧(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ١٩٧ص  / ٥ج ) (٢١٧٦٩(أخرجه أحمد  - 8
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عز - والعلم عند اهللا ،الكلمات الطيبة وتناسبهم الذوات الطيبة واألعمال الطيبة فهم أهل لذلك ومحل قابل له
  .-وجل

 وتجنبوا الحرام يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة،: أي ]سورة المائدة) ١٠٠([ }فَاتَّقُواْ اللّه يا ُأوِلي اَأللْباِب{
  .أي في الدنيا واآلخرة ]سورة المائدة) ١٠٠([ }لَعلَّكُم تُفِْلحون{ دعوه واقنعوا بالحالل واكتفوا بهو

هذا تأديب  ]سورة المائدة) ١٠١([ }ن تُبد لَكُم تَسْؤكُميا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَسَألُواْ عن َأشْياء ِإ{: ثم قال تعالى
ال فائدة لهم في السؤال والتنقيب  ؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء ممامن اهللا تعالى لعباده الم

  . عليهم سماعهاعنها؛ ألنها إن أظهرت لهم تلك األمور ربما ساءتهم وشقَّ
 السؤال عن األشياء :معنيينيحمل على  ]سورة المائدة) ١٠١([ }واْ عن َأشْياءالَ تَسَألُ{ :قوله تعالىالمراد ب

 وهذا الذي ، والسؤال عن األمور القدرية التي لو كشفت لهم لساءهم ذلك،الشرعية التي ال يسوغ السؤال عنها
 أو شرعية من قدرية ال تسألوا عن أشياء : أي-رحمه اهللا-مشى عليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم 

  .كم ما تسمعونه من الجوابءشأن السؤال عنها أنه يسو
سأل ؟ فإنه من أبي: قالحين  -رضي اهللا عنه- عبد اهللا بن حذافة سؤال :ومثال السؤال عن األشياء القدرية

لى ه عولهذا المته أم،  ولذريتههفضيحة له وألم لكانت خبر بغير أبيه الذي ينسب إليهفلو ُأ ،عن شيء قدري
التي فيها عن األشياء الشرعية  ال ينبغي السؤال وكذلك، فالحاصل أن هذا سؤال عن أمر قدري ،لسؤالهذا ا

هل أصل :  ومثال ذلك أن يسأل سائل،األمور التي ال ينبني عليها عملكالسؤال عن  ،هذا أمر مذمومتكلف؛ ف
  ؟المسمىهل االسم هو المسمى أو ليس هو و ؟اً توقيفي أم ليساللغات توقيفي

من ذلك  و،كل هذا مذموم ف، وكذلك تتبع صعاب المسائل،مسائل ال تقع إال نادراًومن أمثلة ذلك السؤال عن 
 حيث تجدهم يأتون ،يعرف عن اإلسالم شيئاًكأنه ال ف من الناس من إذا رأى عالماًف ،اإلكثار من األسئلة

ومن ،  فال يكون السؤال تفكهاًذا خطأهو ، يسألونأنهم  عندهم المهمألسئلة المكررة المعادة المعروفة وكأنبا
سبباً يكون السؤال عنها  بحيث سكت عنها و عنها الشارعاألمور التي أعرضاألسئلة المذمومة السؤال عن 

قد فرض اهللا عليكم الحج (( :-صلى اهللا عليه وسلم-  لما قال النبيمثال ذلك و،في عنهالتحريم أشياء ع
  .)٩(؟ أفي كل عام يا رسول اهللا:رجل فقال قام ))فحجوا

فما   أي]سورة المائدة) ١٠١([ }عفَا اللّه عنْها{ : تعالى ولهذا قال، فهو عفو الشارعما سكت عنهأن  المقصود
  .تركها من نسيان

 ، ثم سألوا عن لونها،سألوا عن سنها، فاذبحوا بقرة: بني إسرائيل الذين قيل لهمومن األمثلة الواضحة سؤال 
  فوضع لهم من األوصاف والقيود ما ضاق بسببه عليهم هذا األمر غاية الضيق فما كادوا،ألوا عن عملهاثم س

ما م أن اإلنسان ال يسأل عما هو بصدده وليس المقصود بذلك ،ة مذمومه األسئلة فمثل هذ،البقرةيجدون هذه 
) ٤٣([ }واْ َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنتُم الَ تَعلَمونفَاسَألُ{ : يقول-عز وجل- واهللا ، فهذا أمر مطلوب،يحتاج إليهويعنيه 

 -مرضي اهللا عنه- السؤاالت المعروفة والصحابة -صلى اهللا عليه وسلم-وجبريل سأل النبي  ]سورة النحل
 فالسؤال وقت نزول الوحي عن ، لكن إنما يسأل اإلنسان عما يعنيه وما هو بصدده مما ال يكون تكلفاً،سألوه

                                                
  ).٩٧٥ص  / ٢ج ) (١٣٣٧ ( مرة في العمرباب فرض الحج - أخرجه مسلم في كتاب الحج - 9
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 نتج هذا الفرض عن هذا أمور على الناس ضرأو لف عنها الشارع قد يكون سبباً لتحريمهاسكت  أمور
إن أعظم المسلمين ((:  في الحديث المخرج في الصحيحين-صلى اهللا عليه وسلم-النبي قال  ولهذا ،السؤال

  .)١٠())مسألته  سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجلجرما من
فمعنى ذلك أنه وقت التنزيل  ]سورة المائدة) ١٠١([ } عنْها ِحين ينَزُل الْقُرآن تُبد لَكُموِإن تَسَألُواْ{ :وقوله تعالى

 وإنما المقصود ذلك العصر فقد تنزل أحكام جديدة يضيق األمر ،وليس المقصود الوقت المقارن لنزول اآلية
 وال ينقروا وال يتكلفوا -عز وجل- اهللا  أن يتلقوا عن، أيعلى الناس معها بسبب األسئلة فأدبهم بهذا األدب

  .وال يبحثوا عما سكت عنه الشارع وعفا عنه
 -صلى اهللا عليه وسلم-خطب رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن أنس بن مالك 

فغطى :  قال))م قليالً ولبكيتم كثيراًتلو تعلمون ما أعلم لضحك((: وقال فيها، ،خطبة ما سمعت مثلها قط
 فنزلت ))فالن((:  قال؟من أبي:  فقال رجل، وجوههم لهم حنين-صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب رسول اهللا 

 ومسلم  رواه البخاري في غير هذا الموضعوقد ]سورة المائدة) ١٠١([ }الَ تَسَألُواْ عن َأشْياء{ :هذه اآلية
  .)١١(وأحمد والترمذي والنسائي

                                                
 ).٢٦٥٨ص  / ١ج ) (٦٨٥٩ (باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه - بالكتاب والسنةاالعتصام   أخرجه البخاري في كتاب- 10
صلى اهللا -يره قباب تو -ئل ومسلم في كتاب الفضا) ١٦٨٩ص  / ٤ج ) (٤٣٤٥(باب تفسير سورة المائدة  - أخرجه البخاري في كتاب التفسير - 11

 ).١٨٣٢ص  / ٤ج ) (٢٣٥٩ ( وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع ونحو ذلك-سلم وعليه
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