
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  ٣٩ إلى اآلية ٣٦سورة الحج من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .بعدو وعلى آله وصحبه ومن وااله، ،الحمد هللا، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا

 لك ويجوز بغيره، وتعلق باهللا، أشرك من لحال تهومطابق المثل هذا فتأمل: "-رحمه اهللا- القيم اإلمام ابن قال
  :أمران التشبيه هذا في
 هالك إلى تسبب قد برجل غيره معه وعبد باهللا أشرك من شبه قد ويكون مركبا تشبيها تجعله أن :أحدهما 

 الهوى، في الطير فاختطفته السماء من خر نم حال بصورة حاله فصور نجاة، معه يرجى ال هالكا نفسه
 تنظر ال هذا وعلى البعيدة، المطارح بعض في به هوت حتى الريح به عصفت أو حواصلها، في مزقا قفتمز
  .)١("به المشبه من ومقابله المشبه أفراد من فرد كل إلى

 لذينا فهؤالء ،متطابقاً هالتشبي يكون ]٥:الجمعة سورة[ }التَّوراةَ حملُوا الَِّذين مثَُل{: -عز وجل- اهللا يقول حينما
 المركبة األمثال لكن بها، ثلللم مطابق فهو بها ينتفع ال كتباً يحمل الحمار كمثل به يعملون ال علما يحملون

وإنما ينظر إليها  له، ضرب ما مع المثل من ءجز كل يتطابق أن فيها يطلب ال أنه يرى من العلم أهل من
 من لحال تصوير أنه وهو هذا، بكالمه القيم ابن يهإل أشار الذي األول المنحى هو  فهذا،ككل التركيب باعتبار
 في الريح به فتهوي الطير فتخطفه السماء من خر الذي مثل بعيداً هالكاً هالك فقد -عز وجل- باهللا أشرك
  .حاله عن تسأل فال سحيق مكان

 ِبِه تَهِوي َأو الطَّير فَتَخْطَفُه السماء ِمن خَر فَكََأنَّما{ :األمثال تفسير في بعضهم يسلكها التي الثانية الطريق
يحكَاٍن ِفي الرِحيٍق ممثل المثل، له ضرب مما شيء على جملة كل يطبق أن يحاولأن  ،]٣١:الحج سورة[ }س 
 ِفي وتَركَهم ِبنُوِرِهم اللّه ذَهب حولَه ما َأضاءتْ فَلَما نَاراً استَوقَد الَِّذي كَمثَِل مثَلُهم{: -تبارك وتعالى- قوله

 يجعلُون وبرقٌ ورعد ظُلُماتٌ ِفيِه السماء من كَصيٍب َأو{: قال ثم ،]١٧:البقرة سورة[ }يبِصرون الَّ ظُلُماٍت
مهاِبعآذَاِنِهم ِفي َأص ناِعِق موالص ذَرِت حوالْم ِحيطٌ واللّهم ماذا عنى بالممثل ]١٩:البقرة سورة[ }ِبالْكاِفِرين ،

  له؟
 وعلى ،به بالممثل الممثل أجزاء من واحد كل فيقابل المفرق التشبيه من يكون أن والثاني: "-رحمه اهللا- وقال
  .)٢("ومهبطه مصعده هي التي بالسماء وشرفه وسعته علوه في والتوحيد اإليمان شبه قد فيكون هذا
  .رتفاعه وعلوهاإليمان في اببل السماء ايق

                                                             

 ).٤٥-٤٤ (، البن القيمالكريم القرآن في واألمثال ،)١/٢١٣ (العالمين، البن القيم رب عن الموقعين إعالم - ١

 ).٤٦ (الكريم القرآن في واألمثال ،)١/٢١٣ (العالمين رب عن الموقعين إعالم - ٢



 ،ومهبطه مصعده هي التي بالسماء وشرفه وسعته علوه في والتوحيد اإليمان شبه قد: "-رحمه اهللا-وقال 
 أسفل إلى السماء من بالساقط والتوحيد اإليمان تارك وشبه ،منها يصعد وإليها ،األرض إلى يهبط فمنها
 ممزق كل ويمزقه أعضاءه يخطف الذي والطير ،المتراكمة واآلالم الشديد التضييق حيث من سافلين

 شيطان فكل ،هالكه مظان إلى وتقلقه وتزعجه ،أزاً تؤزه عليه -سبحانه وتعالى- اهللا يرسلها التي بالشياطين
 سحيق مكان في به تهوي التي والريح ،وأعضائه لحمه من مزعة طير لكل أن كما وقلبه دينه من مزعة له
  .)٣("السماء من وأبعده مكان أسفل في نفسه إلقاءعلى  يحمله الذي هواه هو

ريح المقصود به  وأبعد عن التكلف، الريح تهوي به في مكان سحيق، هل -واهللا تعالى أعلم-األول أقرب 
 واهللا ، هذا اإلنسان قد هلك وال يرجى له بعد ذلك عافية أو سالمة هذا هو المراد؟الهوى؟ أو تحقيق الهالك

  .أعلم
  .األرض إلى سقطت: يعني: مجاهد عن نَِجيح، أبي ابن: قال ]٣٦:الحج سورة[} جنُوبها تْوجب فَِإذَا{: وقوله
  .حيان بن مقاتل قال وكذا عباس، ابن عن رواية وهو
  .ماتت: يعني }جنُوبها وجبتْ فَِإذَا{: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
 وتَبرد تموت حتى نُحرت إذا البدنة من األكل يجوز ال فإنه ومجاهد، عباس ابن مراد هو القول وهذا

 جامعه، في الثوري رواه وقد ،)٤())تَزهق أن النفوس تُعِجلُوا وال((: مرفوع حديث في جاء وقد حركتها،
 اإلحسان كتب اهللا إن((: مسلم صحيح في أوس بن شَداد حديث ويؤيده ذلك، قال أنه الخطاب بن عمر عن
 ولْيِرح شَفْرته، أحدكم ولْيحد بحةالذِّ فأحسنوا ذبحتم وإذا الِقتْلة، فأحسنوا مقتلت فإذا شيء، كل على

  .)٥())ذَِبيحته
 فهو حية وهي البهيمة من قُطع ما((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال الليثي واقد أبي وعن

م٦())تةي(.  
  .وصححه والترمذي داود، وأبو أحمد، رواه

  :الصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعدالحمد هللا، و

                                                             

 .المصدر السابق - ٣

: انظر داود أبو وضعفه الدارقطني تركه العطار سالم بن سعيد إسناده وفي ،)٤٧٥٤ (برقم سننه في الدارقطني رواه - ٤
 ضعيف وجه من هذا روي وقد: وقال ،)١٩١٢٤ (برقم الكبرى، السنن في والبيهقي ،)٥/٣٢٢ (الذهبي لإلمام اإلسالم، تاريخ

                  .بشيء وليس مرفوعاً،

 ).١٩٥٥ (برقم الشفرة، وتحديد والقتل الذبح بإحسان األمر باب الحيوان، من يؤكل وما والذبائح الصيد كتاب مسلم، رواه - ٥

     اهللا رسول عن األطعمة كتاب والترمذي، ،)٢٨٥٨ (برقم عة،قط منه قطع صيد في باب الصيد، كتاب داود، أبو رواه -  ٦
 حية، وهي البهيمة من قطع ما باب ، ،هماج وابن ،)١٤٨٠ (برقم ميت، فهو الحي من قطع ما باب ،-وسلم عليه اهللا صلى-

 برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه حسن، إسناده: محققوه وقال ،)٢١٩٣٠ (برقم المسند، في وأحمد ،)٣٢١٦ (برقم
)١٠٥٨٩.( 



 }وجبتْ فَِإذَا{ :وقال عبد الرحمن بن زيد يعني سقطت إلى األرض،:  قال مجاهد}جنُوبها وجبتْ فَِإذَا{ :قولهف
 ألن بين القولين شبه مالزمة، بمعنى أنها إذا ماتت سقطت جنوبها، ؛، هذان القوالن ال منافاة بينهمايعني ماتت

: سقطت، فسره بمطابقة اللفظ أو بما هو قريب من المطابقة، يقال:  أي}جنُوبها وجبتْ فَِإذَا{: لذي قالفا
السقوط والوقوع، ومن فسره بأنه بمعنى ماتت فكأنه فسره : وجبت الشمس بمعنى سقطت فمعنى الوجوب

 بمعنى ماتت، فهو تفسير له باعتبار  أي سقطت على األرض}جنُوبها وجبتْ فَِإذَا{: بالمعنى أو بالزمه
إذا  وجبت بمعنى سقطت: المعنى، وال إشكال في هذا، ومن ثم ال حاجة إلى ترجيح بين القولين بأن نقول

  .ماتت
 -صلى اهللا عليه وسلم-، فالنبي فإنه ال يجوز األكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها: قال
  . ))تةي حية فهو مما قطع من البهيمة وهي((: يقول
  .إباحة أمر }ِمنْها فَكُلُوا{: قوله
  .أعطيته بما المستغني: القانع: عباس ابن عن العوفي، قال

أهدى مائة  -صلى اهللا عليه وسلم- األصل أن األمر للوجوب، ومعلوم أن النبي }ِمنْها فَكُلُوا{: في قوله تعالى
، وأكمل -صلى اهللا عليه وسلم- وستين بيده الشريفة اً ثالث، نحر-صلى اهللا عليه وسلم-من اإلبل في حجته 

أمر ببضعة من كل واحدة منها -صلى اهللا عليه وسلم-، الشاهد أن النبي )٧(-رضي اهللا عنه- الباقي علي 
 العلم فطبخت فشرب من مرقها، فكأنه قد نال من جميعها، لكن هل يجب على اإلنسان أن يأكل؟ عامة أهل

، وعبارة ابن جرير مشابهة، لكن ينبغي أن أمر أباحة: -رحمه اهللا-ندب، وهنا قال ابن كثير على أن ذلك لل
 أو ابن جرير فمرادهما بهذا أنه ال يجوز أن يأكل منها قبل أمر أباحة:  حينما يقول ابن كثير،يفهم المراد بذلك

 حل أكلها، }جنُوبها وجبتْ فَِإذَا{، ))ةتيما قطع من البهيمة وهي حية فهو م((: خروج روحها، ولهذا قدم قبله
 حل لكم، وأبيح لكم األكل }جنُوبها وجبتْ فَِإذَا{ فهو أمر إباحة بهذا االعتبار، }ِمنْها فَكُلُوا جنُوبها وجبتْ فَِإذَا{

  . أدق من عبارة ابن كثير، ولهذا عبارة ابن جرير}والْمعتَر الْقَاِنع وَأطِْعموا ِمنْها فَكُلُوا{منها 
 هذا أمر أيضاً، فهل هذا األمر للوجوب، فيجب على اإلنسان أن يطعم منها؟، بعض )وأطعموا(: قوله تعالى

، وأنه يجب على اإلنسان أن يطعم -رحمه اهللا- وممن ذهب إلى هذا الشافعي ،إنه للوجوب: أهل العلم يقول
 من السلف ومن بعدهم إلى أن ذلك للندب، وهو اختيار من هديه، وليس ذلك محل اتفاق، فقد ذهب جماعة

، فيجوز لإلنسان أن يأكل هديه أجمع، ويجوز له أن يطعم ذلك جميعاً -رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير 
شيئاًبقي منه ال ي.  
تبارك - يؤكل، والقدر الذي يطعم، وإلى كم تقسم، فهنا اهللالقدر الذي  تكلموا على -رحمهم اهللا-العلماء و

 على خالف في معنى القانع والمعتر، فعلى بعض الوجوه }والْمعتَر الْقَاِنع وَأطِْعموا ِمنْها فَكُلُوا{:  قال-وتعالى
إن األول يتعفف من السؤال، والثاني يسأل، أو : في التفسير أن الجامع بينهما هو الحاجة والفقر، سواء قلنا

                                                             

 ليلى، أبي بن الرحمن عبد بن محمد لضعف ضعيف إسناده: "محققوه وقال ،)٢٨٨٠ (برقم المسند، في أحمد اإلمام رواه -  ٧
 ".الحفظ سيىء فإنه



األكل وإطعام المحتاجين، وعلى بعض الوجوه في تفسير القانع : ر قسمينالعكس، فعلى هذا يكون المذكو
 األكل : فإنه يكون قد ذكر ثالثة أقسام-ليس الفقيروإن المعتر هو الضيف والزائر، : كقول من قال-والمعتر 

سم وإطعام الفقراء وإطعام من ألم به من ضيف ونحوه ممن يعرض له ويِرد عليه، ويمكن أن يسمى هذا الق
فيهدي، ويأكل، ويتصدق، وبعض هؤالء : إنها تجعل على أقسام: راء، ولهذا بعضهم يقولباإلهداء أو القَ

 -عز وجل-تقسم على ثالثة أقسام بهذا االعتبار، لكن ليس هناك دليل واضح على شيء من هذا؛ فاهللا : يقول
ين كالثلث أو نحوه فهذا يحتاج إلى دليل يوجه إلى ما ينبغي فعله فيها من أكل وإطعام، لكن تقييد ذلك بقدر مع

 إن األقسام ثالثة، فالقسمة العادلة أن يكون على أثالث، لكن :خاص، لكن حينما تذكر هذه األقسام مثل لو قلنا
ن أطعم شيئاً للفقراء ولو قليالً إ إنه مقصر أو إنه خالف العمل المشروع؛ ألنه : يقالمن لم يقسم على أثالث ال

  .األمريكون قد حقق 
  .أعطيته بما المستغني: القانع: عباس ابن عن :العوفي قال

 فيكون وهو في بيته، بمعنى أنه ال ،، يعني غير الطامعالمستغني بما أعطيته وهو في بيته:  أنهفسر القانع
ه ر بشعإنه قدم بالذكر؛ ألنه ال ي: يخرج للسؤال، وال يطلب فهو متعفف، وعلى هذا االعتبار يمكن أن يقال

 الَِّذين ِللْفُقَراء{:  في أول من يصرف لهم الفيء بعدما ذكر األقسام المعروفة قال-عز وجل-كما ذكر اهللا 
 الْجاِهُل يحسبهم{: ثم مدحهم فقال ،]٢٧٣:البقرة سورة[} اَألرِض ِفي ضربا يستَِطيعون الَ اللِّه سِبيِل ِفي ُأحِصرواْ
 فال يظهر عليهم من عالئم الفقر ودالئله كشحوب الوجه ورثاثة الهيئة }ِبِسيماهم تَعِرفُهم عفُِّفالتَّ ِمن َأغِْنياء

، ال يسألون ملحفين، قال ذلك؛ مبالغة في الثناء عليهم، }ِإلْحافًا النَّاس يسَألُون الَ ِبِسيماهم تَعِرفُهم{ونحو ذلك 
 إلحاح، فالشاهد أن القانع المستغني بما أعطيته، فإذا فسر بهذا يكون قُدم وإال فهم ال يسألون بإلحاح وال بغير

  .ألنه ال يشعر به بخالف الذي يخرج ويطلب
لك، يتعرض الذي: والمعتر لمكعب بن ومحمد مجاهد، قال وكذا يسأل، وال اللحم، من تعطيه أن بك وي 
ِظيالقُر.  

 يقف يريد أن ،ريقك وأنت تذبح هذه األضحية أو هذا الهدي بمعنى أنه يأتي فيقف في طيعني وال يسأل،
قال به جماعة آخرون و ،وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرضيبهذا االعتبار فسر المعتر، فتعطيه منها، 

  . مثل الحسن النخعي
  . المتعفف: وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس القانع

فسر المعتر بالسائل و ، الذي يبقى في بيته:-ي عن ابن عباس قبلهما رو- هذا يوافق األول  المتعفف:القانع
هنا فوأطلق في ما روى عنه قبله بأنه الذي يتعرض لك ولكنه ال يسأل، فهو سائل لكن بالحال وليس بالمقال، 

  .  السائل: المعتر،الذي يسأل: أطلق قال
  .عنه رواية في ومجاهد النَّخعي، وإبراهيم قتادة، قوُل وهذا ،السائل: والمعتر

  .  ورواية أخرى كما سبق،وهو رواية عن النخعي
  ...حتج بهذها وقد ،وقيل بالعكس



ع ِنالقَ: الطامع، والمعتر هو المتعفف الذي ال يسأل، ويقالأي  ،بالعكس بمعنى أن القانع هو الذي يسأل: وقيل
فسر القانع بأنه المتعفف عن السؤال، ع إذا سأل، والخليل بن أحمد  يقنَبالكسر عقِن:  ويقال،يعني الذي يسأل

المستغني بما أعطيته وهو في بيته، ال :  وهذا يوافق ما روي عن ابن عباس قبله إذ قالة، ببلغالمستغني
 فكالم ، وال تطلب نفسه أكثر منه، وهذا ليس محل اتفاق،عطي فإنه يقنع بذلكعطي ما ُأ متعفف، ولو ُأ،يسأل

أحسن ما سمعت فيه أن القانع الفقير، :  يقول-رحمه اهللا- كثير واإلمام مالك أهل العلم في هذا وخالفهم فيه
ورجح بأن القانع هو السائل باعتبار ما :  ذكر فيها ثمانية أقوال-رحمه اهللا-والمعتر هو الزائر، وابن جرير 
 وأوردوا له -اهللارحمه -ع إذا سأل، وهذا اختاره أيضاً الشنقيطي ع يقنَقِن: سبق في أصل هذه المادة، يقال

الذي يتعرض لك من ب المعتر -رحمه اهللا-شواهد من كالم العرب، أن القانع معناه السائل، وفسر الشنقيطي 
 القانع والمعتر، القانع هو الطالب، والمعتر هو الذي يتعرض لك من غير أن ،غير طلب، السائل بالحال

ما أن يكون ذلك في أصناف إصار المجمل والخالصة في هذه األقوال ، ف}والْمعتَر الْقَاِنع وَأطِْعموا{يتكلم، 
ن أحدهما هو إ: األول أو الثاني، أو يقال: المحتاجين، فأحدهما يسأل بلسانه، واآلخر يسأل بحاله، سواء قلنا

بك، أو زارك أو نحو هذاالسائل، والثاني هو الزائر أو الضيف، أو من دخل عليك، أو من ألم .  
 يأكله لصاحبها فثلث: أجزاء ثالثة تُجزأ األضحية أن إلى العلماء من ذهب من الكريمة اآلية بهذه احتج وقد

 الْقَاِنع وَأطِْعموا ِمنْها فَكُلُوا{: قال تعالى ألنه الفقراء؛ على به يتصدق وثلث ألصحابه، يهديه وثلث منها،
تَرعالْمعن نهيتكم كنت إني((: للناس قال -لى اهللا عليه وسلمص- اهللا رسول أن: الصحيح الحديث وفي ،}و 
  .)٨())لكم بدا ما وادخروا فكلوا ثالث، فوق األضاحي لحوم ادخار

إذا اجتمعت هذه ف، ))طعموا وتصدقواأفكلوا و((، وفي رواية ))كلوا وادخروا وتصدقواف((: في رواية أخرى
طعام هنا يختص بالفقراء واإلهداء ، فاإلطعمواألنفسه، وبمعنى أن هذا ما يبقيه  الروايات مع األقوال في اآلية

 أصناف، وإذا اجتمعت ةونحو ذلك لهذا جاء ادخروا وتصدقوا، فإذا اجتمعت هذه الروايات تخرج بثالث
 على ثالثة أقسام، ويحسن أنهما تجزإ:  أصناف فهذا مستند قول من قالةاألقوال في اآلية تخرج بثالث

 ،ء كان يقدم لهم طعاماًايه، أو أضحيته وأن يتصدق بشيء منها، وأن يقدم لغيره سوباإلنسان أن يأكل من هد
يأتون إليه فيأكلون منه من ضيوف أو جيران أو أقارب أو غير هذا، أو يقدم لهم لحماً، يعني يقدم لهم طعاماً 

  .  أو هديهته أو يقدم لهم لحم أضحي، عندها فيأكلو-األضحية–بمعنى أن يصنع هذا الطعام 
  .))وتصدقوا وأطعموا فكلوا((: رواية وفي ،))وتصدقوا وادخروا فكلوا((: رواية وفي
 واستمتعوا وتصدقوا، فكلوا((: األضاحي حديث في النعمان ابن قتادة عن أحمد مسند ففي الجلود، وأما

  .)٩())تبيعوها وال بجلودها،

                                                             

 نسخه وبيان اإلسالم أول في ثالث بعد األضاحي لحوم أكل عن النهي من كان ما بيان باب األضاحي، كتاب مسلم، رواه -  ٨
 ).١٩٧١ (برقم شاء، متى إلى تهوإباح

 باب والعتيرة، عرفَال كتاب والنسائي، ،)٢٨١٢ (برقم األضاحي، لحوم حبس في باب الضحايا، كتاب داود، أبو رواه -  ٩
 .ضعيف إسناده: محققوه وقال ،)١٦٢١١ (برقم المسند، في وأحمد ،)٤٢٣٠ (برقم العتيرة، تفسير



مكن أن يقدم ذلك صدقة أو هدية يع بها، وفنسان أن ينت وجلود األضاحي يمكن لإل،من ضعف الرواية ال تخلو
  . أو نحو هذا لينتفع به غيره

  :مسألة
 به نبدأ ما أول إن((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- عازب بن البراء عن
 هو فإنما الصالة قبل ذبح ومن سنتنا، أصاب فقد ذلك فعل فمن ،فننحر نرجع ثم نصلي، أن هذا يومنا في
   .أخرجاه )١٠())شيء في النسك من ليس ألهله، لهعج لحم

 اإلنسان يبدأ أوالً بالصالة ثم بعد ذلك ينحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أنهذا الحديث يدل على 
لكن يبقى الكالم في بعض المسائل التي تكلم عليها أهل العلم في هذا  ،ألهله عجله لحم هو فإنما الصالة

صلى اهللا عليه -كان النبي فقد تى يذبح؟ مديث، وفي غيره أيضاً مسألة ذبح األضاحي وكذلك الهدي الح
 ، بهايقتدول ؛تعليم للناسو ،ظهار لهذه الشعيرةإ فيكون في هذا ، يخرج بأضحيته إلى المصلى فيذبحها-وسلم

 فحينما كان النبي ،لى المصلىبأضحيته إ، فال يخرج اإلمام  لكن الناس تركوا هذا،وكان ابن عمر يفعل ذلك
 -صلى اهللا عليه وسلم- ألنه يذبح في المصلى، فالنبي ؛ يخرج بها فال يذبح أحد قبله-صلى اهللا عليه وسلم-

 أو ، مثالً لسبب كأن يكون مريضاًأما إذا لم يصلِّ، ))ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا((: يقول
 بعد طلوع شمس يوم العيد يجوز له أن يذبح، أو :يقالتى تذبح؟ هل امرأة تريد أن تضحي وهي في البيت م

إنه ال يذبح قبل اإلمام لو كان اإلمام يذبح : إذا كنا نقول،  أو يتحقق من انقضاء الصالة، للصالةاًيقدر وقت
بقى إشكال لكن ي ، في أكثر من مكان يقدر على األقرب بالنسبة إليهىصلَّي  العيدفقدر أيضاً الخطبة، وإذا كان

أهل العلم مختلفون في هذا فبعضهم قيده بقدر وقت الصالة، وهذا ف -كما يحصل أحياناً-تأخروا وهو أنهم إذا 
 ال يدرون متى صلوا أو تأخروا، أو ما تأخروا، وبعضهم قيده بالصالة فعالً، ،للناس أكثر إراحةشك أنه  ال

يعد في المصلى، والمقصود أن اإلنسان ال لم  الذبح ألن ؛نده بذبح اإلمام أو األمير فهذا ال يتأتى اآليأما تقي
واهللا -ينتظر حتى ينتهي الناس من الصالة بل  ،يصح له أن يستعجل بمجرد شروق شمس يوم العيد يبدأ يذبح

 أما من ،))ومن ذبح قبل الصالة فإنما هو لحم قدمه ألهله، ليس من النسك في شيء((: ؛ ألنه قال-أعلم
ظاهر الحديث للعموم فينبغي للناس أن ف ، لكن الكالم في من لم يصلِّ،قطعاًيذبح ا لى فهذحضر الصالة وص

  .له ونالناس ال يتفطنمن يحتاطوا لعبادتهم، وهذا المعنى كثير 
  . )١١())وأال تذبحوا حتى يذبح اإلمام((: وفي صحيح مسلم

 لكن ما صار ، يخرج بأضحيته ويذبح-مصلى اهللا عليه وسل-كما كان النبي األمر د يقال لو كان يهذا التقي
 ،إنها ال تجب:  اإلمام فالجمهور يقولون فهل يقال حتى يذبح في بيته، وإذا لم يضح،يفعل من أزمان متطاولة

                                                             

 ).١٩٦١ (برقم وقتها، باب األضاحي، كتاب ومسلم، ،)٩٢٢ (برقم العيد، بعد الخطبة باب ن،العيدي كتاب البخاري، رواه - ١٠

 برقم وقتها، باب األضاحي، كتاب ،))يصلي حتى أحد يذبحن ال((: مسلم في والذي اللفظ بهذا مسلم في أجده لم - ١١
)١٩٦١.( 



 فمتى جاء بأضحيته إلى المصلى فينتظر ،مام يذبح في المصلى فإنهم ال يذبحون قبلهفالمقصود إذا كان اإل
  . حتى يذبح اإلمام

صلى اهللا عليه - اهللا رسول أن مطعم بن جبير لحديث بعده، التشريق أيام وثالثة النحر، يوم لذبحا ويشرع
  .حبان وابن ،أحمد رواه )١٢())ذبح كلها التشريق أيام((: قال -وسلم

، ؟ ال على خالف كثير من أهل العلم في وقت الذبح متى ينتهي؟ وهل يجوز الذبح بالليل أو،هذا هو األرجح
 انتهى كل  غربت فإذا،، ويجوز الذبح ليالً ونهاراً إلى غروب شمس اليوم الثالث-عز وجل-د اهللا والعلم عن

  . شيء
، لكم ذللناها أي }لَكُم سخّرنَاها{ هذا أجل من تعالى يقول }تَشْكُرون لَعلّكُم لَكُم سخّرنَاها كَذَِلك{: وقوله

 َأولَم{: تعالى قال كما، ذبحتم شئتم وإن، حلبتم شئتم وإن، ركبتم شئتم إن، خاضعة لكم منقادة وجعلناها
 }يشْكُرون َأفَلَا{ :قوله إلى ،]٧١:يس سورة[ }ماِلكُون لَها فَهم َأنْعاما َأيِدينَا عِملَتْ ِمما لَهم خَلَقْنَا َأنَّا يروا

   .}تَشْكُرون لَعلّكُم لَكُم نَاهاسخّر كَذَِلك{: الكريمة اآلية هذه في ، وقال]٧٣:يس سورة[
 ذللناها ،ير والتذليلخ التس}لَكُم سخّرنَاها كَذَِلك{هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيرها 
 خَلَقْنَا َأنَّا يروا َأولَم{: -تبارك وتعالى-قوله وهي وسخرناها لكم تدل عليه اآلية التي ذكرها في سورة يس 

ما لَهِملَتْ ِممِدينَا عا َأيامَأنْع ما فَهلَه اِلكُونا*  مذَلَّلْنَاهو ما لَهفَِمنْه مهكُوبا رِمنْهو ْأكُلُون٧١:يس سورة[ }ي-
 }سخّرنَاها{: فهذه األمور كلها داخلة، وفي قوله }يشْكُرون َأفَلَا ومشَاِرب منَاِفع ِفيها ولَهم{ :، ثم قال]٧٢

 ويأخذون من أوبارها وأصوافها وأشعارها كل هذا ، يشربون من ألبانها،سخرها بالركوب واالنقياد واألكل
 وتنقاد له وال تكاد ،رة لإلنسان ينتفع بها هذا هو التسخير فهذه مسخّ}لَكُم سخّرنَاها كَذَِلك{من التسخير، 
جمل الذي ينقاد لإلنسان هو أقوى من اإلنسان، ال شك أن هذا من الر  وإال فهذا المخلوق الكبي،تستعصي عليه

نه فسر ذلك إ حيث -رحمه اهللا-العلم كابن القيم أهل  وهذا أحسن من كالم بعض ،-عز وجل-تسخير اهللا 
 ،ناها لكم حل لكم أكلها، كذلك سخراذكرتم اهللا عليهو بمعنى إذا ذبحتموها ،}لَكُم سخّرنَاها كَذَِلك{بمعنى خاص 

 والمعنى ، فخصه بهذا المعنىا،تكون مسخرة باألكل إذا فعلتم ما وجب من ذبٍح أو نحٍر مع ذكر اسم اهللا عليه
  .  واهللا أعلم، وآية يس تفسر هذه اآلية، بالقرآنسرأوسع من ذلك والقرآن يف

:  أي}لَكُم سخّرنَاها كَذَِلك{كم أكلها،  أي قد أحل ل}لَكُم سخّرنَاها كَذَِلك{:  يقول- تعالىرحمه اهللا-ابن جرير 
سم اهللا صواف، بهذه ا، يعني نظر إلى ما قبله فذكر -واهللا تعالى أعلم- ، والمعنى أعم من ذلك،أحل لكم

 خرجت نفوسها ماتت فعند ذلك يحل لكم }جنُوبها وجبتْ فَِإذَا{ لقوامها معقولة اليد اليسرى، ةالطريقة صاف
   . واهللا أعلم، يبقى المعنى أعم من هذا، هذا يدخل فيه والمعنى أوسع منه}كذلك سخرناها لكم{: لأكلها ثم قا

 هداكُم ما علَى اللّه ِلتُكَبرواْ لَكُم سخّرها كَذَِلك ِمنكُم التّقْوى ينَالُه ولَِكن ِدمآُؤها والَ لُحومها اللّه ينَاَل لَن{
  .]٣٧:الحج سورة[ }حِسِنينالْم وبشِّر

                                                             

 في حبان وابن ،"ضعيف إسناد وهذا لغيره صحيح حديث: "محققوه وقال ،)١٦٧٥١ (برقم المسند، في أحمد رواه -  ١٢
 ).٤٥٣٧ (برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححه ،)٣٨٥٤ (برقم صحيحه،



 يناله ال الرزاق الخالق فإنه ذبحها، عند لتذكروه والضحايا الهدايا هذه نحر لكم شرع إنما: تعالى يقول
  .دمائها وال لحومها من شيء

على نصب األحجار  ويأخذون من دم الذبيحة ويلطخون به  الهدينيعني في الجاهلية قبل اإلسالم كانوا يذبحو
 فإن }ِدمآُؤها والَ لُحومها اللّه ينَاَل لَن{ : يبين لهم ما شرعه-تبارك وتعالى-وا يتقربون إليها، فاهللا التي كان

 وإنما يناله أي الذي يصل إليه هو ما ،، فإن اهللا غني عن ذلك-عز وجل-ها ولحومها ال تصل إلى اهللا ءدما
         خلقه وكلفهم وشرع د غني عن هذا، وإنما تعبالدماء وال اللحوم فإن اهللاال يحصل من تقوى العباد، 

 سورة[ }تَتَّقُون لَعلَّكُم قَبِلكُم ِمن الَِّذين علَى كُِتب كَما الصيام علَيكُم كُِتب{ ،لهم الشرائع من أجل التقوى
لذي يصل إليه من العباد هو  فا-عز وجل-لمناسك فهي إلقامة ذكر اهللا ا، وهكذا حينما شرع لهم ]١٨٣:البقرة

 غني عن العباد وعن أعمالهم، وعن لحوم هذه الهدايا واألضاحي وعن -تبارك وتعالى- وإال فإن اهللا ،التقوى
  . دمائها
 لحوم من عليها وضعوا آللهتهم ذبحوها إذا جاهليتهم في كانوا وقد سواه عما الغني هو تعالى فإنه

 حاتم أبي ابن وروى ،}ِدمآُؤها والَ لُحومها اللّه ينَاَل لَن{: تعالى فقال دمائها، من عليها ونضحوا قرابينهم،
صلى - اهللا رسول أصحاب فقال ،ودمائها اإلبل بلحوم البيت ينضحون الجاهلية أهل كان: قال جريج ابن عن

 التّقْوى ينَالُه ولَِكن ِدمآُؤها والَ لُحومها اللّه ينَاَل لَن{ :اهللا فأنزل ،ننضح أن أحق فنحن: -اهللا عليه وسلم
ِمنكُم{.  

نه اهللا  وال تصح هذه الرواية، لكن هو معنى بي، من التابعينابن جريجهذا سبب النزول لكنه مرسل من 
 يبين لهم حينما شرع لهم هذه القرابين ال من أجل أن يصل إليه شيء من أجزائها وأبعاضها، وإنما ،لعباده

  .  يصل إليه تقواكم}ِمنكُم التّقْوى ينَالُه ولَِكن{ ويرتفع إليه هو التقوى يعني -عز وجل- اهللا الذي يصل إلى
 ولكن ألوانكم، إلى وال صوركم إلى ينظر ال اهللا إن(( :الصحيح في جاء كما عليه، ويجزي ذلك يتقبل أي

  . )١٣())وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر
 كما لتعظموه أي }هداكُم ما علَى اللّه ِلتُكَبرواْ{ دنالب لكم سخر ذلك أجل من أي }ملَكُ سخّرها كَذَِلك{: وقوله
   .ويأباه يكرهه ما فعل عن ونهاكم ويرضاه يحبه وما وشرعه لدينه هداكم

 اللّه ِلتُكَبرواْ{: ال وهنا ق،فدلت تلك على التسمية }صوافَّ علَيها اللَِّه اسم فَاذْكُروا{: في اآلية المتقدمة قال
لَىا عم اكُمدبسم اهللا واهللا أكبر عند الذبح : ولهذا يشرع له أن يجمع بينهما فيقول، فدل ذلك على التكبير}ه 
 ما شرعه من : هذا باعتبار المعنى،رعهلتعظموه كما هداكم لدينه وش: أي }هداكُم ما علَى اللّه ِلتُكَبرواْ{: قال

إقامة ذكر وظيم اهللا، مثل ما شرع الحج مثالً إلقامة ذكر اهللا والسعي بين الصفاء والمروة والطواف أجل تع
لفظ على مشروعية ال فيدل ب}اللّه ِلتُكَبرواْ{ هذا باعتبار المعنى، لكن أيضاً باعتبار اللفظ -عز وجل-اهللا 

  .  فيدخل فيه هذا وهذا،التكبير عند ذبح األضاحي والهدي

                                                             

 ).٢٥٦٤ (برقم وماله، وعرضه ودمه واحتقاره وخذله المسلم ظلم تحريم باب واآلداب، والصلة البر كتاب مسلم، رواه - ١٣



 لإلسالم، هداكم للقرابين، والهدايا، ؟ إلى أي شيء هداكم، على العموم}هداكُم ما علَى{: قولهلحمل في أصل ا
وما شرع لكم في هذا بعد أن كان أهل الجاهلية يتخبطون بجهالة تضيع فيها أموالهم وتزهق فيها نفوسهم 

 هداكم لذلك كله، -تبارك وتعالى-زر، فاهللا العناء الشديد من غير طائل بل يرجعون بالووويلقون فيها العنت، 
 الدين بعد أن كنتم ا لهذ}هداكُم ما علَى اللّه ِلتُكَبرواْ{تعملوا بذلك ل ؛تقرب به إليهيوعلمكم ما يحبه ويرضاه 

  . في جهالة
 ما المتبعين اهللا بحدود القائمين عملهم في أي المحسنين محمد يا وبشر أي }الْمحِسِنين وبشِّر{: وقوله
   .عز وجل- ربه عند من به وجاءهم أبلغهم فيما الرسول المصدقين لهم شرع
 فالعبرة هي ]٢:الملك سورة[ }عملًا َأحسن َأيكُم ِليبلُوكُم والْحياةَ الْموتَ خَلَقَ الَِّذي{:  يقول-عز وجل-اهللا 

، ن تعبد اهللا كأنك تراهأ((: ، قال عن اإلحسان- عليه وسلمصلى اهللا-بإحسان العمل، وجبريل لما سأل النبي 
 ى على القولين المعروفين في الحديث هل هي مرتبة واحدة أو مرتبتان األول،)١٤())فإن لم تكن تراه فإنه يراك

العبرة  فليست في عملهم القائمين بحدود اهللاأي :  وقال}الْمحِسِنين وبشِّر{: ، فالشاهد قال؟أعلى من الثانية
خارج من ال وإنما بإحسان العمل وهذا له اتصال وتعلق لما يكون بقلب العبد وما يكون في ،بكثرة األعمال

 فيكون في قلبه من اإلخالص والقصد الصحيح مع -صلى اهللا عليه وسلم-العمل الظاهر حيث يتابع به النبي 
والزهو أو قصد الفخر أو المضاهاة بكثرة جب،  دون االلتفات إلى النفس بالع-تبارك وتعالى-تعظيم اهللا 

 }الْمحِسِنين وبشِّر{ في مثل ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-األضاحي والهدايا ونحو هذا، ويكون متابعاً للنبي 
 وال يعجب بعمله ة،هاافيتخير من األضاحي والهدايا ما هو أطيب وأعظم، ولكن ال على سبيل المفاخرة والمب

    وكذلك يراعى في هذا حدود اهللا ،}الْمحِسِنين وبشِّر{ ال، ،ه في قلوب الخلق أو نحو هذاأو يقصد الترفع ب
  .  فال يذبح قبل الصالة مثالً، وال في غير أيام الذبح-جل جالله-

  :مسألة
صلى - اهللا رسول أقام: عمر ابن قال ،واحد بيت أهل جميع عن منها واحدة وتكفي مستحبة، سنة األضحية

  .الترمذي رواه ،)١٥(يضحي سنين عشر - عليه وسلماهللا
 والقول بالوجوب للقادر قول ،الحديث فيه ضعف، لكن كون األضحية سنة مستحبة هذا قول عامة أهل العلم

لم يضح ال يقربنا، فهذا قد يفهم منه الوجوب من  :قيلو، ..قوي تدل عليه أدلة مثل من وجد سعة ولم يضح
 ويتمكن خاصة اإلنسان إذا كان يجدعلى  فينبغي ،مما يستدل به القائل بالوجوبعلى القادرين وغير ذلك 

 ،نحن في هذه األيام أيام حج فمن كان قادراً على األضحية فإنه يضحي، تكون األضحية سنة واحدة عنهو
                                                             

 وعلم واإلحسان واإلسالم اإليمان عن -وسلم عليه اهللا صلى- النبي جبريل سؤال باب اإليمان، كتاب البخاري، رواه - ١٤
 سبحانه اهللا قدر بإثبات اإليمان ووجوب واإلحسان واإلسالم اإليمان بيان باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،)٥٠ (برقم الساعة،
  ).٨ (برقم وتعالى،

 برقم سنة، األضحية أن على الدليل باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن األضاحي كتاب الترمذي، رواه - ١٥
 تحقيق في األلباني وحسنه ،"أرطأة بن حجاج فيه ضعيف إسناده: "محققوه وقال ،)٤٩٥٥ (برقم المسند، في وأحمد ،)١٥٠٧(

 ).١٤٧٥ (برقم المصابيح، مشكاة



نفق وعن أهل بيته، والمقصود بأهل بيته يعني من يعولهم وينفق عليهم، عنه وعن أهل بيته من يعولهم وي
 في هذا فصارت الزوجة تريد أن وا والناس توسع، فيه واألوالد والبنات يدخلون فيهةعليهم، فالزوجة داخل

ن كان هؤالء خارجين عنه بمعنى أن الولد إتضحي، والبنت تريد أن تضحي، والولد يريد أن يضحي، لكن 
نت مستقلة في بيت عندها نفقتها ن كاإمستقل متزوج أو عنده نفقته مستقلة فيضحي عن نفسه، وهكذا البنت 

  . السنة عنه وعن أهل بيتههي فإنها تضحي، لكن أبوها يعولها يضحي بأضحية واحدة هذه 
 يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن -صلى اهللا عليه وسلم-وقال أبو أيوب كان الرجل في عهد رسول اهللا 

  . ماجه وابن وصححه، الترمذي رواه ،)١٦(ترى كما فصار الناس، تباهى حتى ويطعمون أهل بيته، فيأكلون
 يشتركون في الثواب، وال يشتركون في عين األضحية على سبيل م بمعنى أنهعنه وعن أهل بيته: قوله

 ةً يعني أن تكون مشترك،كثير من الناس يسألون في مثل هذه األيام على اإلشراك في األضحيةو ،التملك لها
 سبعة، وال يصح  الشاة يشترك في، فيها كل واحد يدفع:عني يقولونمن جهة التملك بين مجموعة من الناس ي

 أو بقرة، لكن كيف يكون اإلشراك في الثواب ةاإلشراك في الشاة، وإنما يكون اإلشراك في الثواب في بدن
 ؛ في األجر معه والثوابوا أن يشملهم بأضحية بمعنى أن يكون؟ ويكون قد ضحي عنه ونحو ذلك،واألجر

إنه :  فال يمسكون، ويقاله البقية من زوجه وولدا هو صاحب األضحية أمهال يقص شعرومسك لذلك الذي ي
  . إنهم قد ضحوا: ضحي لهم أو ضحي عنهم، وال يقال عنهم

  . صححهولم ي رواه ه، يعني ابن ماج وابن ماجه، رواه الترمذي وصححه:وقوله
   .البخاري رواه ،)١٧(أهله جميع عن الواحدة بالشاة يضحي هشام بن اهللا عبد وكان

  . عبد اهللا بن هشام التيميوهو ابن هشام من صغار الصحابة 
 تذبحوا ال((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن جابر عن مسلم روى فقد األضحية سن مقدار وأما
   .)١٨())الضأن من جذعة فتذبحوا عليكم يعسر أن إال ،مسنة إال
}ِإن اللّه اِفعدِن يالّ عاْ ِذيننُوآم ِإن الَ اللّه ِحباٍن كُّل ي٣٨:سورة الحج[ }كَفُوٍر خَو[.  

 ويكلؤهم ويحفظهم الفجار وكيد األشرار شر إليه وأنابوا عليه توكلوا الذين عباده عن يدفع أنه تعالى يخبر
 باِلغُ اللَّه ِإن حسبه فَهو اللَِّه علَى كَّْليتَو ومن{: وقال ،}عبده ِبكَاٍف اللَّه َألَيس{: تعالى قال كما ،وينصرهم

   .}قَدراً شَيٍء ِلكُلِّ اللَّه جعَل قَد َأمِرِه
 يدِفع اللّه ِإن{ و عمرو كثير وأبابن "يدفع"قرأ  }آمنُواْ الِّذين عِن يداِفع اللّه ِإن{: -تبارك وتعالى-في قوله 

، ]٤٠:الحج سورة[ }النَّاس اللَِّه دفْع ولَولَا{: -تبارك وتعالى-، وهكذا في اآلية األخرى، قوله }واْآمنُ الِّذين عِن

                                                             

 أهل عن تجزي الواحدة شاةال أن جاء ما باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن األضاحي كتاب الترمذي، رواه - ١٦
 إرواء في األلباني وصححه ،)٣١٤٧ (برقم أحد، عن بشاة ضحى من باب األضاحي، كتاب ،هماج وابن ،)١٥٠٥ (برقم البيت،
 ).١١٤٢ (برقم الغليل

 ).٦٧٨٤ (برقم الصغير، بيعة باب األحكام، كتاب البخاري، رواه - ١٧

 ).١٩٦٤ (برقم األضحية، سن باب األضاحي، كتاب مسلم، رواه - ١٨



قرأ بها ت القراءة التي وفي، }النَّاس اللَِّه عادفْ ولَولَا{: ، ثم}آمنُواْ الِّذين عِن يداِفع اللّه ِإن{وفي قراءة نافع 
 }اللَِّه دفْع ولَولَا{، وفي الثانية }آمنُواْ الِّذين عِن يداِفع اللّه ِإن{ وحمزة والكسائي قراءة عاصم وابن عامر

 عِن يدِفع اللّه ِإن{، وبها يمكن أن تكون مفسرة بقراءة ابن كثير وأبي عمرأ القراءة التي نقرو ،هذه قراءة
اْ الِّذيننُوشكال فيها يدفع عنهم كيد إن قراءة يدفع قراءة واضحة ال  أل،هال يدفع يمكن أن تكون مفسرة }آم

: -تبارك وتعالى- في تفسير قوله -رحمه اهللا- ويدفع عنهم السوء كما قال ابن جرير ،األشرار الفجار
 والْخَِبيثُون ِللْخَِبيِثين الْخَِبيثَاتُ{ وهكذا في قوله ]٢٦:النور سورة[ }ِللطَّيباِت والطَّيبون ِللطَّيِبين الطَّيباتُ{

 ، أن الكلمات الطيبات واألوصاف الطيبات للطيبين من الناس:، ابن جرير مما ذكر في معناه}ِللْخَِبيثَاِت
 وإذا صدرت وقيلت في ، فإذا صدرت منهم ضرتهم،واألوصاف الخبيثة واألقوال الخبيثة للخبيثين من الناس

 ؛ النساءاً أولييس لهم، هكذا فسره ابن جرير وينبغي أن يدخل فيه دخوالً ألنه ل؛حق أهل اإليمان ال يضرهم
 اتنها مفسرة للقراءة الثانية، والقراءإ : إذا قلنا"يدفع" فهنا هذه القراءة ، وما جاء في أسبابه،نظراً للنزول

 "يدافع"أن قراءتين الفرق بين الو ، إلى معنى واحد وهو الدفعانن هاتين القراءتين تعود أل؛فسر بعضها بعضاًي
 لكن في األصل في االستعمال تكون بين طرفين يدافع، يغالب، يقاتل، يعارك يجاوب، يضارب، ةصيغة مفاعل

ومن هنا استشكل بعض أهل ، أحد يستطيع أن يغالب اهللاوال تكون بين اهللا وبين أحد من خلقه، ال المدافعة 
 ن القراءة األخرى مفسرة لها يدافع بمعنىإ و،دافع بمعنى يدفعإن قوله ي: العلم هذه القراءة يدافع، فبعضهم قال

 أصل الكلمة ى هنا مستعملة في معن-المفاعلة– فتكون المدافعة ،مقصود به معنى المفاعلةال، وليس يدفع
في  وهذا له نظائر ، ما كان بين الطرفين فأكثروهو ، يعني من غير مالحظة لألصل في استعمالها،المجرد

إيقاع العقاب من طرف فاستعملت القاعدة على   أو،ن المعاقبة تكون في تقابل بين الطرفينأل؛ كالم العرب
ة كل هذا يكون بين طرفين، لكن المعاقبة ءالمناووالمجابهة وبارزة مالوشيء يصدر من طرف، لكن المقاتلة 

ون قصد لوقوع المجاوزة من طرف واحد، وهكذا المعنى المجرد للفظة دون نظر أو دومن طرف واحد، 
 ، إن هذا سبيل المبالغة}آمنُواْ الِّذين عِن يداِفع{: يقول ذلك بين طرفين فأكثر؛ ولهذا بعضهم مثل الزمخشري

 إيصال في الكفار هؤالء داجه كان لما:  فعبر بلفظ المدافعة، وبعضهم يقولم عنه-تبارك وتعالى- هبيان دفع
 ِمنْه ِلتَزوَل مكْرهم كَان وِإن{: -عز وجل-قال  كما اًكبير اًجهد اناإليم أهل إلى مستطاع سبيل بكل األذى
تبارك -، وكما سيأتي في قوله }آمنُواْ الِّذين عِن يداِفع اللّه ِإن{ عبر بمثل هذا ]٤٦:إبراهيم سورة[ }الِْجباُل
 معاجزين على هذه القراءة نفس الشيء، هل ]٥١:الحج سورة[ }معاِجِزين آياِتنَا ِفي سعوا والَِّذين{: -وتعالى
 ، ؟عجازه فيفوتونه فال يعاقبهمإيعجزونه، ويحاولون أي  ؟،-عز وجل- بدور مع اهللا ايقوموأن هؤالء ليمكن 

 وما ، هذا لبيان شدة ما يجري على أيديهم وما يفعلونه: هذا على سبيل المبالغة، بعضهم قال:فبعضهم قال
 ِإن{ن شاء اهللا،  ويأتي إ،عتبار هذا اللفظثبيط، وتهبيط العزائم وما أشبه ذلك فاستعمل لهذا االيسعون فيه من ت

اللّه اِفعدِن يع اْ الِّذيننُو{ ، وينقص بنقصانهته الحكم المعلق على وصف يزيد بزياد،}آمِإن اللّه اِفعدِن يع 
اْ الِّذيننُومرتب عليه المدافعة، فالحكم المرتب على وصف يزيد بزيادة  والحكم ال، الوصف اإليمان}آم

 عن أهل اإليمان تكون بحسب ما يكون لهم من تحقيق هذه -عز وجل-الوصف وينقص بنقصانه، مدافعة اهللا 
الشر  يدافع عنه السوء و، عنه-عز وجل- فعلى قدر إيمان العبد على قدر ما يحصل من دفاع اهللا ،الصفة



 الَِّذين{وهكذا عنا،  -تبارك وتعالى-هللا ا على قدر ما يحصل لنا من مدافعة يماناإلقدر  على ،وما إلى ذلك
من واالهتداء  يكون لهم األ]٨٢:األنعام سورة[ }مهتَدون وهم اَألمن لَهم ُأولَِئك ِبظُلٍْم ِإيمانَهم يلِْبسواْ ولَم آمنُواْ

  . على قدر ما عندهم من اإليمان
 العهود في الخيانة وهو بهذا، اتصف من عباده من يحب ال أي }كَفُوٍر خَواٍن كُّل يِحب الَ اللّه ِإن{: لهوقو

  .بها يعترف فال للنعم، الجحد والكفر قال، بما يفي ال والمواثيق
 خوان على }فُوٍركَ خَواٍن كُّل يِحب الَ{ :-تبارك وتعالى- في قوله ، أحد أنوع الكفره لكن،الكفر أوسع من هذا

الَ{ هنا يرد سؤال وهو أن ،ال، وكفور علي زنه فعول وهذه صيغ مبالغةزنة فع ِحباٍن كُّل ي؟ هل }كَفُوٍر خَو
اهللا و ،خوان كثير الخيانةالو ، الكفور كثير الكفران،ما هو كفورال  ال، هل ينفي عن الكافر؟ ؟خائنالينفي عن 

 اهللا ال ، فإن اهللا يحبه-اًليس كثير-إن من وقعت منه الخيانة : د يقال ال يحب كل خوان كفور، ق-عز وجل-
، وال يحب الظالمين، ]٣٢:عمران آل سورة[ }الْكَاِفِرين يِحب الَ اللّه فَِإن{في الكافرين أيضاً ، وقال الخائنينيحب 

نه شيء من ذلك، مال ينفي عمن وقع  ذكرت صيغة المبالغة لكن ذلك }كَفُوٍر خَواٍن كُّل يِحب الَ{يعني فهذه 
  .  بدليل اآليات األخرىهماهللا ال يحبف
}ُأِذن ِللَِّذين قَاتَلُوني موا ِبَأنَّهظُِلم ِإنو لَى اللَّهع ِرِهمنَص لَقَِدير * وا الَِّذينُأخِْرج ِمن اِرِهمِر ِديقٍّ ِبغَيِإال ح َأن 

 اسم ِفيها يذْكَر ومساِجد وصلَواتٌ وِبيع صواِمع لَهدمتْ ِببعٍض بعضهم النَّاس اللَِّه دفْع ولَوال اللَّه ربنَا يقُولُوا
  .]٤٠- ٣٩:سورة الحج[ }عِزيز لَقَِوي اللَّه ِإن ينْصره من اللَّه ولَينْصرن كَِثيرا اللَِّه
  .مكة من أخرجوا حين وأصحابه محمد في نزلت: عباس ابن عن العوفي، قال

 بن ومقاتل أسلم بن وزيد الزبير بن وعروة عباس كابن السلف من واحد وغير والضحاك مجاهد وقال
   .الجهاد في نزلت آية أول هذه: وقتادة حيان

أمرهم وفي البداية منعهم  أول ما نزل فيه األذان، ، هذه أول آية نزلت في الجهاد:ونكثير من أهل العلم يقول
لهم بكف اليد ثم ذلك إذن }ُأِذن ِللَِّذين قَاتَلُوني موا ِبَأنَّهقَاِتلُواْ{األول ثم بعد ذلك في  هذه }ظُِلمِبيِل ِفي واللِّه س 

الَِّذين قَاِتلُونَكُمالَ يواْ وتَدقَاِتلُواْ{عاماً ، ثم بعد ذلك أمرهم بالقتال أمراً ]١٩٠:البقرة سورة[ }تَعو شِْرِكينكَآفَّةً الْم 
 اَألشْهر انسلَخَ فَِإذَا{ ثم بعد ذلك جاءت اآلية الخامسة من سورة براءة وهي آية السيف }كَآفَّةً يقَاِتلُونَكُم كَما

مرفَاقْتُلُواْ الْح شِْرِكينثُ الْميح موهدتُّمجو مخُذُوهو موهرصاحاقْ وواْودع مٍد كُلَّ لَهصرثم ]٥:التوبة سورة[ }م ،
 طَآِئفَةٌ منْهم ِفرقٍَة كُلِّ ِمن نَفَر فَلَوالَ كَآفَّةً ِلينِفرواْ الْمْؤِمنُون كَان وما{:  قال لهم-تبارك وتعالى-بعد ذلك اهللا 

ص للضعفاء  رخّ، بعد أن كان للجميع أن يخرجوا]١٢٢:التوبة رةسو[ }قَومهم وِلينِذرواْ الديِن ِفي لِّيتَفَقَّهواْ
  . إلى آخره.... والمرضى

: بكر أبو قال مكة من -صلى اهللا عليه وسلم- النبي خرجُأ لما: قال عباس ابن عن جرير ابن وروى
 ِللَِّذين ُأِذن{: -عز وجل- اهللا فأنزل: عباس ابن قال كُن،هِليلَ راجعون، إليه وإنا هللا إنا ،نبيهم أخرجوا
قَاتَلُوني موا ِبَأنَّهظُِلم ِإنو لَى اللَّهع ِرِهمنَص أنه فعرفت: -رضي اهللا تعالى عنه- بكر أبو قال، }لَقَِدير 
  . قتال سيكون



  . )١٩(القتال في نزلت آية أول وهي: عباس ابن قال: أحمد اإلمام وزاد
   .حسن حديث: الترمذي وقال سننيهما، من التفسير في والنسائي الترمذي، ورواه
في القراءة األخرى و ،}ظُِلموا ِبَأنَّهم يقَاتَلُون ِللَِّذين ُأِذن{حديث الصحيح يدل على سبب نزول هذه اآلية الهذا 

}ن م م-صلى اهللا عليه وسلم- فيكون ذلك بسبب ما وقع ألصحاب النبي }لون بأنهم ظلمواقاِتأذن للذين ي
  .  ديارهم منواأخرج
 هو ولكن قتال، غير من المؤمنين عباده نصر على قادر هو: أي }لَقَِدير نَصِرِهم علَى اللَّه وِإن{: وقوله
 ِإذَا حتَّى الرقَاِب فَضرب كَفَروا الَِّذين لَِقيتُم فَِإذا{: قال كما طاعته، في جهدهم يبذلوا أن عباده من يريد

موهوافَ َأثْخَنْتُمثَاقَ شُدا الْوا فَِإمنم دعا بِإمو اءتَّى ِفدح عتَض برا الْحهارزَأو ذَِلك لَوو شَاءي اللَّه رالنْتَص مِمنْه 
لَِكنو لُوبِلي كُمضعٍض بعِبب الَِّذينِبيِل ِفي قُِتلُوا واللَِّه س ِضلَّ فَلَني مالَهمَأع * ِديِهمهيس ِلحصيو مالَهب مِخلُهديو 
 علَيِهم وينْصركُم ويخِْزِهم ِبَأيِديكُم اللَّه يعذِّبهم قَاِتلُوهم{: تعالى وقال ،]٦-٤:محمد سورة[ }لَهم عرفَها الْجنَّةَ

 سورة[ }حِكيم عِليم واللَّه يشَاء من علَى اللَّه ويتُوب قُلُوِبِهم غَيظَ ويذِْهب * مْؤِمِنين قَوٍم صدور ويشِْف
  .]٣١:محمد سورة[ }َأخْباركُم ونَبلُو والصاِبِرين ِمنْكُم الْمجاِهِدين نَعلَم حتَّى ولَنَبلُونَّكُم{: وقال ،]١٥-١٤:التوبة

   .كثيرة هذا في واآليات
 أي أن }لَقَِدير نَصِرِهم علَى اللَّه وِإن{ هو أن قوله -رحمه اهللا-يه الذي وجهه به الحافظ ابن كثير هذا التوج

 ا هذ،قتال ليبلو بعضهم ببعض كما دلت عليه اآلياتالاهللا قادر على نصرهم من غير قتال، ولكنه أمرهم ب
هذا : }لَقَِدير نَصِرِهم علَى اللَّه وِإن{: ، قالمعنى وليس ذلك محل اتفاق، فإن من السلف من فسرها بغير هذا

 علَى اللَّه وِإن{نصر، فالمعنى األول بال وعد لهم ، لهؤالء الذين أذن لهم بالقتال-تبارك وتعالى-وعد منه 
ِرِهمنَص في األرض  أهلك عدوهم أو آمن من،ال لو شاء لنصرهم من غير قتالإ لكنه كلفهم بالقتال و}لَقَِدير 

 لكن اهللا يبلو بعض العباد ببعض، فجعل منهم أهل اإليمان، وأهل الكفر وأمر هؤالء بجهادهم، اًكلهم جميع
 اللَّه وِإن{قتال ووعدهم بالنصر الذن لهم بأ: عناء وبذل األموال لالبتالء، والمعنى الثانيالوالصبر، والسفر، و

سبحانه - فيها وعد لمن حقق أمره ،ضمن هذا وهذاتن اآلية تإ: ل قائلوقي أن، ويمكن }لَقَِدير نَصِرِهم علَى
 فتنهض نفوسهم لتحقيق التوكل }لَقَِدير نَصِرِهم علَى اللَّه وِإن{نصرهم  بالنصر، وأن اهللا قادر على -وتعالى

 نَصِرِهم علَى اللَّه وِإن{ فأمرهم بقتال عدوهم، ، إليه، والقيام بشرعهوءجلصدق الو -عز وجل-على اهللا 
ِإن{ فهو قادر على نصرهم، }لَقَِدير كُمرنصي فَالَ اللّه غَاِلب فيركنون إليه دون أحد ]١٦٠:عمران آل سورة[ }لَكُم 
  . سواه
  .فعل وقد :}لَقَِدير نَصِرِهم علَى اللَّه وِإن{: قوله في عباس ابن قال ولهذا

    ابن كثير طُ يكون وجهه بالوعد بالنصر وقد فعل، يعني أن هذا تحقق، ولهذا رب، وقد فعل:قول ابن عباس
 ابن ه تفسير ابن عباس بما قبله ال يخلو من إشكال؛ ألن هذا على القول اآلخر غير الذي ذكر-رحمه اهللا-

                                                             

: محققوه وقال ،)١٨٦٥ (برقم المسند، في وأحمد ،)٣٠٨٥ (برقم الجهاد، وجوب باب الجهاد، كتاب النسائي، رواه -  ١٩
 ".الشيخين شرط على صحيح إسناده"



ما جاء بهذا ، لكن حين لما كان فيه إشكال على أنه قول آخر في المسألةه ذكرابن كثير أنلو  يعني ر،كثي
حد، وهما قوالن، هذا التوجيه والتخريج، لكن هما ه قول واأشعر بأن "قد فعلو :ولهذا قال ابن عباس"السياق 

 ولكن ال ،حينما تذكر األقوال توجهو ، أنهم قوالن كثير من الناسأفي الواقع قوالن، يتضح ذلك بأن من يقر
  . تذكر من سياق كأنها قول واحد

 أمر فلو عددا، أكثر المشركون كان بمكة كانوا لما ألنهم به؛ األليق الوقت في الجهاد الىتع اهللا شرع وإنما
  اهللا رسول العقبة ليلة يثرب أهُل بايع لما عليهم؛ ولهذا لشَقَّ الباقين بقتال العشر، من أقل وهم المسلمين

 أهل يعنون- الوادي أهل على نميل أال اهللا، رسول يا: قالوا وثمانين، نيفا وكانوا ،-صلى اهللا عليه وسلم-
 بغَى فلما ،))بهذا أومر لم إني(( :-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال فنقتلهم؟ -ِمنى ليالي ِمنَى

 رشَذَ أصحابه وشردوا بقتله، وهموا أظهرهم، بين من -صلى اهللا عليه وسلم- النبي وأخرجوا المشركون،
    اهللا رسوُل ووافاهم بالمدينة، استقروا فلما ،المدينة إلى وآخرون ،الحبشة إلى طائفة منهم فذهب مذَر،

 شرع إليه ونئيلج ومعقال إسالم دار لهم وصارت بنصره وقاموا عليه، واجتمعوا ،-صلى اهللا عليه وسلم-
 وِإن ظُِلموا ِبَأنَّهم ونيقَاتَلُ ِللَِّذين ُأِذن{: تعالى فقال ذلك، في نزل ما أول اآلية هذه فكانت األعداء، جهاد اهللا
لَى اللَّهع ِرِهمنَص  لَقَِدير* وا الَِّذينُأخِْرج ِمن اِرِهمِر ِديقّ ِبغَيفي، قال }حومن أخرجوا: عباس ابن عن الع 
  .وأصحابه محمدا: يعني حق، بغير المدينة إلى مكة

 ال وحده عبدوه أنهم إال ذنب لهم كان وال إساءة، قومهم إلى لهم كان ما: أي }اللَّه ربنَا يقُولُوا َأن ِإال{
   .األمر نفس في ما إلى بالنسبة منقطع استثناء وهذا له، شريك

 يستحقون اً جرمليس ربنا اهللا :كونهم آمنوا وقالواف }اللَّه ربنَا يقُولُوا َأن ِإال{يعني ليس لهم ذنب وال جرم 
 قُلْنَا وِإذْ{ال فرساً هذا االستثناء منقطع، وهكذا جاء الرجال إ: اء منقطع، كقولكستثنهذا ا، فعليه اإلخراج

قول الراجح إن إبليس من الجن هذا ال على ]٣٤:البقرة سورة[ }ِإبِليس ِإالَّ فَسجدواْ آلدم اسجدواْ ِللْمالَِئكَِة
س من جنس المستثنى منه، واألصل في االستثناء أن المستثنى لييعني معنى منقطع و، اًاالستثناء يعتبر منقطع

 ِإلَّا حقٍّ ِبغَيِر ِدياِرِهم ِمن ُأخِْرجوا الَِّذين{االتصال وليس االنقطاع، فهنا هذا القول الذي ذكر هو اختيار سيبويه 
ستوجب اإلخراج، هذا  ياًجرمما فعلوا فهم  فهذا اإلخراج ليس بحق، ]٤٠:الحج سورة[} اللَّه ربنَا يقُولُوا َأن

ما في نفس األمر يعتبر استثناء بالنسبة إلى  فعلى هذا االعتبار }اللَّه ربنَا{:  وهو قولهم،الذي قالوه حق
 باعتبار ما في نظر الكفار هذا أكبر جريمة عندهم وهو التوحيد، فهم ما ؟، وباعتبار آخر ما هواًمنقطع

 َأجعَل{ ،اً كبيراً وهذا بالنسبة للمشركين يعتبر جرم،-عز وجل-اهللا  واال أنهم وحدإخرجوا بسبب جرم قارفوه 
نظر إلى نسبة ال فيكون االستثناء بهذا االعتبار متصالً ب]٥:ص سورة[ }عجاب لَشَيء هذَا ِإن واِحدا ِإلَها الْآِلهةَ

ه متصل قال به جماعة من أهل بأنفالقول  والخطاب أحياناً قد يأتي بحسب النظر من المخاطب، ،المشركين
 لكن أتت قراءة أن االستثناء متصل باعتبار ، االستثناء متصل: قالوا،الزجاج والفراءكاللغة وأصحاب المعاني 

  . ومنفصل باعتبار



 }ربكُم ِباللَِّه تُْؤِمنُوا َأن وِإياكُم الرسوَل يخِْرجون{: تعالى قال كما الذنوب، أكبر فهو المشركين عند وأما
  .بقوم قوم عن يدفع أنه لوال: أي }ِببعٍض بعضهم النَّاس اللَِّه دفْع ولَوال{: تعالى قال ثم ،]١:الممتحنة سورة[

 .تم بحمد اهللا وفضله

 


