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 الدكتور هاورن أوكمش
، وخترج من 1972التابعة حملافظة قونيا سنة ُولد هارون أوكمش يف بلدة "خاتونسراي" 

، وخترج من اثنوية 1986املدرسة االبتدائية فيها، مث انتقل إىل قونيا وحفظ القرآن الكرمي سنة 
، مث التحق بكلية اإلهليات جبامعة مرمرة يف إستانبول اليت خترج 1994األئمة واخلطباء هناك سنة 

ا الدكتوراة ففي 2001ري يف جامعة ساقاراي سنة ، وبعد ذلك أكمل املاجست1998منها سنة  ، أمَّ
، مث التحق ابخلدمة العسكرية يف مدينة )وان( عقبها يف تلك السنة. ويف 2006جامعة مرمرة سنة 

غضون السنوات اليت عاشها يف إستانبول أخذ العلوم العربية والشرعية من الشيخ نور الدين جان 
د، ودّرس اللغة العربية والتفسري يف ذلك الوقف ويف مجعية حبوث يف وقف العلم واإلرشا -رمحه هللا-

، مث التحق بكلية İlâhiyat Araştırmaları Derneği (İLADER)اإلهليات 
، لينتقل فيما بعد إىل كلية اإلهليات جبامعة جنم 2009اإلهليات جبامعة شريانق أستاذاً مساعداً سنة 

. وهو 2018وأستاذا دكتوراً سنة  2013مشاركاً سنة  إذ أصبح أستاذاً  2011الدين أربكان سنة 
 متزوج، وله من األوالد ثالثة. وأهمُّ مؤلفاته:

أثر الشعر القدمي يف تفسري القرآن الكرمي، طبعه مركز البحوث اإلسالمية يف إستانبول  .1
 Kur’an Yorumunda))رسالة الدكتوراة ابللغة الرتكية. عنواهنا ابلرتكيَّة:  2010سنة 

Şiirin Yeri) 
اجملتمع العريب قبل اإلسالم حسب الشعر اجلاهلي  –العرب يف العهد اجلاهلي  .2

، وهو عبارة 2013، نشرته مكتبة )ِإيْز( يف إستانبول سنة –واإلصالح الذي قام به القرآن الكرمي 
 Câhiliyye:)عن )رسالة ابللغة الرتكية لنيل درجة األستاذ املشارك. عنواهنا ابلرتكيَّة

Döneminde Araplar – Câhiliyye Şiirine Göre İslâm Öncesi 

Arap Toplumu ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim))    
، نشرته مكتبة "ِكتاْب 2-1 –دراسة تطبيقية يف ظل الواقع  –تفسري سورة املائدة  .3

 تاذ الدكتور()رسالة ابللغة العربية لنيل درجة األس 2018-2017ُدنياسي" يف إستانبول سنة 
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حماضرات يف علوم القرآن واتريخ التفسري، نشرها وقف كلية اإلهليات جبامعة مرمرة يف  .4
 ، طبعة رابعة، وهي )ابللغة العربية(2020إستانبول سنة 

 İlâhiyat Araştırmaları)الداللة إىل البحوث يف علوم اإلهليات .5

Kılavuzu) ، وهي )ابللغة الرتكية(2020تانبول سنة نشرهتا مكتبة )ِحْكَمْت أَِوي( يف إس ، 
نشرته مكتبة )يوز آقي( (، Hak’tan Hediye)اهلدية من احلق، عنوانه ابلرتكيَّة:  .6

 ، وهو )ديوان شعر ابللغة الرتكية(2005يف إستانبول سنة 
نشرته جملة  (،?Deve mi Domuz muهل اجلمل أم اخلنزير؟ )عنوانه ابلرتكيَّة:  .7

، )وهو منت مسرحية منظومة ابللغة 2008-2007أعدادها املختلفة فيما بني سنة  )يوز آقي( يف
 الرتكية تتعلق بتاريخ األندلس(

ة مؤمترات، وكتب اشرتك  وللمؤلف مقاالت أخرى نشرها ابللغة الرتكية، وحبوث قّدمها يف عدَّ
 يف ترمجتها من اللغة العربية إىل اللغة الرتكية.    
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  ترك احلكم مبا أنزل هللا

أاي ُّهاا الرَُّسوُل َلا َياُْزْنكا الَِّذينا ُيساارُِعونا يف  اْلُكْفِر ِمنا الَِّذينا قااُلوا آمانَّا ِبِافْ وااِهِهْم َيا
ُتوكا  واَلْا تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهْم واِمنا الَِّذينا هااُدوا َساَّاُعونا ِلْلكاِذِب َساَّاُعونا ِلقاْوٍم آخارِينا َلْا َيْا

ِإْن َلْا تُ ْؤت اْوُه َُيار ُِفونا اْلكاِلما ِمْن ب اْعِد ماوااِضِعِه ي اُقوُلونا ِإْن ُأوتِيُتْم هاذا  ا فاُخُذوُه وا
ًئا ُأولاِئكا الَِّذينا َلْا يُرِِد اَّللَُّ  ِْلكا لاُه ِمنا اَّللَِّ شاي ْ ن اتاُه ف الاْن َتا ُروا واماْن يُرِِد اَّللَُّ ِفت ْ  أاْن فااْحذا

ُْم يف اْْلِخراِة عاذااٌب عاِظيمٌ  نْ ياا ِخْزٌي واَلا ُْم يف الدُّ َساَّاُعونا   (41) يُطاهِ را قُ ُلوب اُهْم َلا
ِإْن تُ ْعِرْض  ُهْم وا ن اُهْم أاْو أاْعِرْض عان ْ ِلْلكاِذِب أاكَّاُلونا ِللسُّْحِت فاِإْن جااُءوكا فااْحُكْم ب اي ْ
ن اُهْم ِِبْلِقْسِط ِإنَّ اَّللَّا َيُِبُّ  ًئا واِإْن حاكاْمتا فااْحُكْم ب اي ْ ُهْم ف الاْن ياُضرُّوكا شاي ْ عان ْ

ُهُم الت َّْورااُة ِفيهاا ُحْكُم اَّللَِّ ُثَّ ي ات اوالَّْونا ِمْن ( 42اْلُمْقِسِطنيا ) واكاْيفا َُياكِ ُموناكا واِعْندا
( ِإَّنَّ أانْ زاْلناا الت َّْورااةا ِفيهاا ُهًدى وانُوٌر َياُْكُم ِِباا 43ب اْعِد ذاِلكا واماا ُأولاِئكا ِِبْلُمْؤِمِننيا )

نِيُّونا وااأْلاْحبااُر مباا اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتااِب النَِّبيُّونا الَِّذينا أاْسلاُموا لِلَّ  ِذينا هااُدوا واالرَِّبَّ
ِت َثااًنا قاِليًَل واماْن  اَّللَِّ واكاانُوا عالاْيِه ُشهادااءا فاَلا َتاْشاُوا النَّاسا وااْخشاْوِن واَلا تاْشت اُروا ِِبَيا

ناا عالاْيِهْم ِفيهاا أانَّ الن َّْفسا 44ُهُم اْلكااِفُرونا ) َلْا َياُْكْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ فاُأولاِئكا  ت اب ْ ( واكا
ِِبلن َّْفِس وااْلعانْيا ِِبْلعانْيِ وااأْلاْنفا ِِبأْلاْنِف وااأْلُُذنا ِِبأْلُُذِن واالسِ نَّ ِِبلسِ نِ  وااْْلُُروحا 

ُكْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ فاُأولاِئكا ُهُم ِقصااٌص فاماْن تاصادَّقا بِِه ف اُهوا كافَّاراٌة لاُه واماْن َلْا َياْ 
ْيِه ِمنا  (45الظَّاِلُمونا ) قًا ِلماا ب انْيا يادا رِِهْم ِبِعيساى اْبِن ماْرَياا ُمصادِ  ناا عالاى آَثا واق افَّي ْ

ْيِه ِمنا  قًا ِلماا ب انْيا يادا ْْنِيلا ِفيِه ُهًدى وانُوٌر واُمصادِ  نااُه اْْلِ الت َّْورااِة واُهًدى  الت َّْورااِة واآت اي ْ
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ْْنِيِل مباا أانْ زالا اَّللَُّ ِفيِه واماْن َلْا َياُْكْم مباا 46واماْوِعظاًة لِْلُمتَِّقنيا ) ( واْلياْحُكْم أاْهُل اْْلِ
ُ فاُأولاِئكا ُهُم اْلفااِسُقونا ) قًا لِ 47أانْ زالا اَّللَّ ماا ب انْيا ( واأانْ زاْلناا ِإلاْيكا اْلِكتاابا ِِبحلْاقِ  ُمصادِ 

ن اُهْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ واَلا ت اتَِّبْع أاْهوااءاُهْم عامَّ  ْيِمًنا عالاْيِه فااْحُكْم ب اي ْ يِْه ِمنا اْلِكتااِب واُمها ا يادا
هااًجا والاْو شااءا اَّللَُّ ْلااعالاُكْم أُمًَّة واا ِحداًة جااءاكا ِمنا احلْاقِ  ِلُكلٍ  جاعاْلناا ِمْنُكْم ِشْرعاًة واِمن ْ

يًعا ف ايُ ن ابِ ُئُكْم مباا رااِت ِإَلا اَّللَِّ ماْرِجُعُكْم َجِا ُكْم فااْستاِبُقوا اْْلاي ْ ُلواُكْم يف ماا آَتا   والاِكْن لِي اب ْ
ْتاِلُفونا ) ُتْم ِفيِه َتا ن اُهْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ واَلا ت اتَِّبْع أاْهوااءاُهْم 48ُكن ْ ( واأاِن اْحُكْم ب اي ْ

ُ أاْن وااْحذاْرهُ  ُ ِإلاْيكا فاِإْن ت اوالَّْوا فااْعلاْم أاَّنَّاا يُرِيُد اَّللَّ ْم أاْن ي اْفِتُنوكا عاْن ب اْعِض ماا أانْ زالا اَّللَّ
( أافاُحْكما اْلْااِهِليَِّة 49ُيِصيب اُهْم بِب اْعِض ُذنُوِِبِْم واِإنَّ كاِثريًا ِمنا النَّاِس لافااِسُقونا )

ُغونا واماْن أاْحساُن   (50ِمنا اَّللَِّ ُحْكًما ِلقاْوٍم يُوِقُنونا )ي اب ْ

 1يبدو أن هذا املقطع كله نزل يف مرة واحدة، وتؤيّده الرواايت يف سبب النزول.
منها ما يتعلق بتفريق اليهود بني قبائلهم يف القصاص، فقد كانوا يقتلون القاتل من بين 

برجل من بين النضري وال يقتلون النضريي ابلقرظي ويرون دية رجل من بين قريظة 
مبا  وذلك رمبا لتأثرهم مبا فعلت العرب يف العهد اجلاهلي 2قريظة نصف دية بين النضري

                                                   
من الرواايت ما يشري إىل أن اآليتني األخريتني نزلتا يف واقعة آخرى ولكن هلا تعلق بسبب آخر نزلت اآلايت   1

، ص. 6ما وإن كان متخلفاً عما سبقهما إال أنه يف وقت قريب. انظر: الطربي، ج. السابقة ألجله، يُفهم منها أن نزوهل
، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 77، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 273-274، 258، 254-255
177-178 ،187. 

، 255-254، 243-242، 237، 231، ص. 6؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 79، ص. 2ابن كثري، ج.   2
 .176، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 258
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يسّمونه ابلتكايل كما سيجيء، ومنها ما يتعلق بكتمهم حلكم الرجم يف التوراة حيث 
يروى أن رجاًل وامرأًة من يهود َفَدك زنيا وأَْرَسُلوا إىل يهود املدينة ليسألوا النيب صلى 
هللا عليه وسلم عن حكم الزان وقالوا "إن حكم حممد بغري الرجم فخذوه وإال 

ا فاُخُذوُه واِإْن ويتناسب مع هذا اخلرب قوله تعاىل " 3فاحذروا!" ي اُقوُلونا ِإْن ُأوتِيُتْم هاذا
" بينما تتناسب مع األول اآلية اليت ذُكر فيها حكم القصاص. وال اْحذاُرواَلْا تُ ْؤت اْوُه فا 

ولكن َيب البحث عن سبب حتاكم اليهود  4يبعد أن تقع هااتن احلادثتان كلتامها،
وال سيما يهود فدك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم مع أن سيادة املسلمني مل متتد 

 5ذ إليها، ألهنا فُتحت يف السنة السادسة من اهلجرة بعد صلح احلديبية مع خيربحينئ
بينما َيب أن تكون هذه اآلايت قد نزلت قبل السنة الرابعة لورود اسم بين النضري يف 

وعلى هذا  6بعد واقعة بئر معونة. الرواايت، إذ نفيهم من املدينة كان يف السنة الرابعة
فإما نقول إن ما ورد يف الرواايت من أن يهود فدك سألوا عن حكم الزىن غري صحيح 

اُعونا ِلْلكاِذِب َساَّاُعونا ِلقاْوٍم واِمنا الَِّذينا هااُدوا َساَّ مع أنه يتماشى مع قوله تعاىل "
ُتوكا  وإما أنيت ببيان شاٍف. والبيان  7"، إذ ُفّسر القوم هنا بيهود فدكآخارِينا َلْا َيْا

                                                   
؛ وورد يف بعض املصادر "خيرب" بداًل من "فدك" لعله لقرهبما. انظر: 237-236، ص. 6ي، ج. الطرب   3

 .397، ص. 1؛ النسفي، ج. 177، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 633، ص. 1الزخمشري، ج. 
 .79، ص. 2انظر: ابن كثري، ج.   4
 .641، 634، 621انظر: ابن هشام، السرية النبوية، ص.   5
 Hamîdullah, Hz. Peygamber’in؛ 549-545انظر: ابن هشام، السرية النبوية، ص.   6

Savaşları, s. 103 
 . 79، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 237، ص. 6الطربي، ج.   7
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ة الشايف عندان بوجوه، منها أن يهود خيرب أرادوا استخبار ما حيدث يف املدينة املنور 
واِمنا الَِّذينا هااُدوا َساَّاُعونا لِْلكاِذِب بوسيلة استفتائهم كما يدل عليه قوله تعاىل "

ُتوكا  " إذا الحظنا الالم يف "لقوم" للتعليل. أي: من يهود َساَّاُعونا ِلقاْوٍم آخارِينا َلْا َيْا
وهم يهود  –املدينة من يسمعونك ألجل قوم آخرين مل أيتوك لفرط بغضهم لك 

فال غرو يف هذا ألننا نعلم عداء يهود خيرب ومن  8حىت حيملوا خربك إليهم. —كفد
عنهم  معهم من اليهود كأهل فدك للنيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا

بداللة حماولتهم إشعال انر احلرب على املدينة قبل غزوة اخلندق واتفاقهم مع غطفان 
صلى هللا عليه وسلم وأن  10ومنها أهنم أرادوا أن خيتربوا النيب 9على املسلمني بعدها.

ُيضلوه عن دينه كما يشري إليه ما ُروي أن طائفة من أحبار اليهود ككعب بن أسد 
وابن صوراي وشأس بن قيس قال بعضهم لبعض: هيا ننطلق إىل حممد لعلنا نفتنه عن 

ادة قومنا، إن نؤمن بك يؤمن معنا أتباعنا، فإن دينه، فأتوه وقالوا له "اي حممد! إننا س
لنا خصومًة مع قوم، فاقض لنا نصّدقك" فأىب النيب صلى هللا عليه وسلم فنزل قوله 

ن اُهْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ " 11تعاىل ْرُهْم أاْن ي اْفِتُنوكا  واأاِن اْحُكْم ب اي ْ واَلا ت اتَِّبْع أاْهوااءاُهْم وااْحذا
". ويشهد عليه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد ذهب عاْن ب اْعِض ماا أانْ زالا اَّللَُّ ِإلاْيكا 

                                                   
؛ وانظر أيضاً: 268، ص. 4؛ السمني احلليب، الدر املصون، ج. 633، ص. 1انظر: الزخمشري، الكشاف، ج.   8

 .75، ص. 2ابن كثري، ج. 
9  .Hamîdullah, Muhammed, Hz؛ 636، 563ابن هشام، السرية النبوية، ص.   

Peygamber’in Savaşları, s. 110. 
 .196، ص. 6؛ وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج. 232ص.  ،6الطربي، ج.   10
 .88-87، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 213، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 274-273، ص. 6الطربي، ج.   11
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إىل مدراسهم )مدرستهم اليت يتدارسون فيها التوراة( وسأل علماءهم عن حكم الزىن 
يُذكر فيه، وملا سأهلم عنه ابلقسم العظيم ابهلل الذي  يف التوراة وكتموا موضعه الذي

إىل  –يقال له عبد هللا بن صوراي  –جّناهم من ظلم فرعون اضطر شاب منهم 
ومنها أهنم أرادوا  12االعرتاف ابلرجم، وأمر هبما النيب صلى هللا عليه وسلم فُرمجا.

قعوه يف معضلة، ألنه إذا حكم بينهم ال ابلتحاكم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أن يو 
وقد  13يقبلون حكمه، وإذا مل حيكم يقولون إهنم حتاكموا إليه فلم حيكم بينهم.

ُهُم الت َّْورااُة ِفيهاا ُحْكُم اَّللَِّ ُثَّ ُيستأنس هلذا بقوله تعاىل أيضاً: " واكاْيفا َُياكِ ُموناكا واِعْندا
" وهو توبيخ هلم مبا صدر منهم مما ال ْونا ِمْن ب اْعِد ذاِلكا واماا ُأولاِئكا ِِبْلُمْؤِمِننيا ي ات اوالَّ 

يتناسب مع اإلميان، ال بسبب حتاكمهم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم كما سيجيء؛ 
إذ يّدعون اإلميان ابلتوراة وال يتحاكمون إليها ويذهبون ابملسألة إىل من ال يصّدقون 

وهذا أظهر دليل على خلوهم من الصدق واإلخالص يف ادعائهم اإلميان  14بنبوته،
ابلتوراة، وأقبح شيء يظهر منه ما خّططوه من املكر والفساد؛ وهو اختبار النيب صلى 
هللا عليه وسلم وإحراجه. وهذه وجوه تدل على خبث القوم وحقدهم على النيب صلى 

وأصحابه رضي هللا عنهم. وهناك وجه آخر يعتمد على رواية ذكرها هللا عليه وسلم 

                                                   
م، وهي أهنم أرادوا بذلك ؛ وهناك رواية يف اختبارهم للنيب صلى هللا عليه وسل233-232، ص. 6الطربي، ج.   12

أن يعرفوا نبوة النيب صلى هللا وسلم إن حكم ابلرجم. وإن حكم ابجللد فقد قّرروا أن َيزموا أبنه ملك. انظر: ابن هشام، 
 ؛ وانظر أيضاً:334السرية النبوية، ص. 

Arslantaş, s. 334.   
 .203، ص. 6ابن عاشور، ج.   13
 .78، ص. 2ابن كثري، ج.   14
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بعض املفسرين، وهي أهنم قالوا: إن حممداً أيمر ابلرفق دائماً، لنذهب إليه، فإن حيكم 
ابلرجم نرفض، وإن حيكم بغريه أنخذ به ونعتذر إىل هللا قائلني "هذه فتوى نيب من 

يدل على شبهتهم يف دينهم أو اعتقادهم ابقتصار  –إن صح  –وهذا  15أنبيائك".
  16نبوة النيب صلى هللا عليه وسلم على العرب.

خاطب هللا سبحانه وتعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم بصفة "الرسول" للتنبيه 
لى أنه رسوله قائاًل: "اَيأَي َُّها الرَُّسوُل اَل حَيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يِف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن ع

قَاُلوا آَمنَّا أِبَفْ َواِهِهْم َوملَْ تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا" وُأسند النهي عن احلزن إىل 
 17حزن النيب صلى هللا عليه وسلم أفعال هؤالء.الذين يسارعون يف الكفر، ألن سبب 

  19وسلم، ألن احلزن ليس من األفعال االختياريةصلى هللا عليه  18واملقصود تسليته
كاحلب والبغض  وغريها من األفعال القلبية اليت ال طاقة هبا إلرادة اإلنسان، فال 
يتوجه التكليف إليها إال بعد حدوثها يف القلب منعًا من أن يفعل صاحبها شيئاً 

نافقون هنا مثاًل هني عن القيام بشيء حمّرماً. فإن النهي عن احلزن مما قام به اليهود وامل
يُفسد النفس واملال والعقل كبخع النفس على آاثرهم. وإال فليس احلزن الذي حيصل 
يف القلب من غري اختيار مبقصود ابلنهي على ما تقرر يف أصول الفقه، وهو حاصل 

                                                   
 .76، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 178، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 249 ،242، ص. 6انظر: الطربي، ج.   15
 .196، ص. 6ابن عاشور، ج.   16
 .197، ص. 6انظر: ابن عاشور، ج.   17

 انظر للمزيد :  18
Aldemir, Halil, Kur'ân’da Hz. Peygamber'e Yönelik Teselliler, Kitabi, İstanbul 

2010.  
 .108، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 245، ص. 3/6انظر: القرطيب، ج.   19
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فاملعىن: ال تبال وعلى هذا  20ال حمالة مبا ُفطر عليه اإلنسان من املشاعر والعواطف.
مبا قام به هؤالء الكائدون لإلسالم واملتآمرون على املسلمني، فإين أحفظك من 

 21شرهم.

ن: صنف "ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا أِبَفْ َواِهِهْم َوملَْ و"الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يِف اْلُكْفِر" صنفا
تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهْم" أي: من املنافقني، وصنف "ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا". أي: من اليهود. وهذا 
إذا وقفنا عند قوله تعاىل "ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا". وعليه فاملبتدأ يف الكالم الذي بعده 

َََّاُعوَن لِْلَكِذِب". وإذا وقفنا عند قوله ضمري مقدر يعود إىل  الصنفني. أي: هم "
تعاىل "ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا أِبَفْ َواِهِهْم َوملَْ تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهْم" واستأنفنا بقوله "ِمَن الَِّذيَن 

َََّاُعوَن لِْلَكِذِب" مبتدأ مؤخر والظرف قبله خربه  َهاُدوا" فال حاجة إىل التقدير، ألن "
وعلى هذا فإن املسارعني يف الكفر عبارة عن صنف واحد، وهم املنافقون  22املقدم.

م به املسارعون يف الكفر مما حيزن النيب فقط. والوجه األول أوجه ألنه يتضمن ما قا
عهم لقوم آخرين مل أيتوا النيب صلى هللا  صلى هللا عليه وسلم من َعهم للكذب َو
عليه وسلم وحتريفهم للكلم وأكلهم للسحت وما شاهبها مما سُيذكر يف اآلايت التالية. 

أو أن  23د،وهذ صفاة اليهود. وال يبعد أن يكون هذان الصنفان كالمها من اليهو 
تكون يف صنف املنافقني طائفة منهم، ألن فيهم منافقني على ما ذكر ابن هشام رمحه 

                                                   
 وما بعدها. 184، ص. 2ملوافقات، ج. انظر: الشاطيب، ا  20
 .197، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 397، 1؛ النسفي، ج. 632، ص. 1الزخمشري، ج.   21
؛ ابن 397، ص. 1؛ النسفي، ج. 181، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 633، ص. 1انظر: الزخمشري، ج.   22

 .267، ص. 4؛ السمني احلليب، ج. 231، ص. 1جزي، ج. 
 .195، ص. 6انظر: ابن عاشور، ج.   23
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ويدل على ذلك قوله تعاىل "َوِإَذا لَُقوا الَِّذيَن آَمُنوا  24هللا أحبارهم املنافقني أبَائهم.
وُكْم بِهِ  قَاُلوا ُ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّ  آَمنَّا َوِإَذا َخاَل بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض قَاُلوا َأحُتَدِّثُونَ ُهْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ

ِذي وقوله تعاىل "َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمُنوا اِبلَّ  25ِعْنَد رَبُِّكْم أََفاَل تَ ْعِقُلوَن"
تَِبَع  أُْنزَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه الن ََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن َواَل تُ ْؤِمُنوا ِإالَّ ِلَمنْ 

ق دال عليه واألفعال اليت سُتذكر منطبقة وهذا الوجه أنسب، ألن السيا 26ِديَنُكْم"
 على أفعال اليهود. 

وانتسبوا إىل دينهم ودانوا به.  27" أي: هتودوا وصاروا يهوداً ِمنا الَِّذينا هااُدوا"
  28وفيه إشارة إىل إحداثهم اليهودية بعد سليمان عليه السالم نسبة إىل سبط يهوذا.

ُتوكا " " أي: هم مبالغون يف السماع َساَّاُعونا ِلْلكاِذِب َساَّاُعونا ِلقاْوٍم آخارِينا َلْا َيْا
للكذب ويف السماع لقوم آخرين مل أيتوك. والالمان على هذا متعلقتان ب " سماعون" 

وقد حيتمل أن تكوان مبعىن التعليل. فاملعىن: يسمعونك ألجل الكذب  29مقّويتان له.
واالفرتاء عليك مما مل تقله ويسمعونك ألجل قوم آخرين مل أيتوك حىت حيملوا كل ما 

                                                   
 .308ابن هشام، السرية النبوية، ص.   24
 .2/76سورة البقرة   25
 . 5/61؛ سورة املائدة 3/119؛ وانظر أيضاً: سورة آل عمران 73-3/72سورة آل عمران   26
 .166، ص. 1أبو عبيدة، جماز القرآن، ج.   27
 .533-532، ص. 1انظر: ابن عاشور، ج.   28
 .200، ص. 6انظر: ابن عاشور، ج.   29
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والسماعون يهود املدينة، والقوم الذين مل أيتوا  30قلته إليهم، وهم عيون لآلخرين.
وهذا  31النيب صلى هللا عليه وسلم يهود فدك الذين أرسلوا إىل يهود املدينة كما سبق.

 أوجه لكونه أنسب للنص وسياق الكالم والظروف اليت نزلت فيها اآلايت.     

ِلما ِمْن ب اْعِد ماوااِضِعهِ َُيار ِفُ " " عند خطاهبم للنيب صلى هللا عليه وسلم ونا اْلكا
وأصحابه رضي هللا عنهم سبًا هلم ويف قراءهتم للتوراة بلّي ألسنتهم وكتمهم لبعض 

 احلقائق فيها كما فعلوا يف الرجم على ما سبق.  

ِإْن َلْا ت ُ " ا فاُخُذوُه وا ُرواي اُقوُلونا ِإْن ُأوتِيُتْم هاذا " أي: يقول يهود فدك ْؤت اْوُه فااْحذا
للذين كانوا يف املدينة منهم: إن حكم لكم حممد بغري الرجم فخذوه، وإن حكم به فال 

  32أتخذوا.

نَ َتُه" أي: ضاللته ًئا أُولَِئَك الَِّذيَن مَلْ  33"َوَمْن يُرِِد اَّللَُّ ِفت ْ "فَ َلْن مَتِْلَك َلُه ِمَن اَّللَِّ َشي ْ
َر قُ ُلوبَ ُهْم" هذا أسلوب القرآن الكرمي يف التعبري عن إحاطة مشيئة هللا  يُرِِد اَّللَُّ أَْن يَُطهِّ

دم خروج شيء عنهما. وهذا ال يعين أن هللا تعاىل سلبهم تعاىل وقدرته بكل شيء وع
مشيئتهم واختيارهم متاماً فمنعهم من االهتداء وتطهري القلوب، فال معىن حينئذ للقول 

                                                   
، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 397، ص. 1؛ النسفي، ج. 633، ص. 1الزخمشري، الكشاف، ج.   30

181. 
 .199، ص. 6وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج.   31
 .182، ص. 3/6انظر: القرطيب، ج.   32
؛ النسفي، 182، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 479والنظائر، ص.  ابن اجلوزي، نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه  33
 .398، ص. 1ج. 
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أبن هللا إذا أراد إضالهلم ومل يُرد تطهري قلوهبم فما الوابل عليهم؟ ألن هلم أن يفعلوا 
واملدارك والبصائر ليهتدوا هبا ويطّهروا  ذلك ويستخدموا فيه ما وهبهم هللا من العقل

قلوهبم، ولكنهم مل يفعلوه وتعودوا على ذلك وصاروا أخريًا فيمن أراد هللا هبم فتنتهم 
  34والذين مل يرد تطهري قلوهبم.

نْ ياا ِخْزيٌ " ُْم يف الدُّ وابلقتل  36وبين النضري 35" ابلنفي كما يف بين قينقاعَلا
ودفع نصف أمواهلم إىل املسلمني كما يف أهل خيرب  37واألسر كما يف بين قريظة

ُمْ " 38وفدك، اٌب عاِظيمٌ  واَلا " دون ما تعّرضوا له يف الدينا من الذلة يف اْْلِخراِة عاذا
 واملسكنة.

" من: أاكَّاُلونا ِللسُّْحتِ " 39" كّرر توكيدًا ومتهيدًا لقوله تعاىلَساَّاُعونا لِْلكاِذبِ "
ويدخل فيه كل ما يُهلك اإلنسان من األموال املكتسبة  40"أسحته" مبعىن "استأصله".

مة وال سيما ما يُلحق العار به كالرشوة وحلوان الكاهن ومهر الباغية وغري ابلطرق احملرَّ 

                                                   
 . 208-205، ص. 1انظر: أملاليلي، ج.   34
 .Hamîdullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, s؛ 461، السرية النبوية، ص. ابن هشام  35

103 
 وما بعدها من اآلايت. 59/1سورة احلشر   36
 .27-33/26سورة األحزاب   37
؛ قيل: إنه فضيحتهم عندما ظهر حكم الرجم يف التوراة. انظر: القرطيب، ج. 641ة النبوية، ص. ابن هشام، السري   38

 .182، ص. 3/6
 .182، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القربطي، ج. 201، ص. 6اشور، ج. ابن ع  39
 .183، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 400-399؛ الراغب، مفردات، ص. 241، ص. 6الطربي، ج.   40
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   42وهو من الكلمات اليت يعرفها اليهود من كتبهم لورودها يف التلمود. 41ذلك.

ن اُهْم أاْو " لتحكم بينهم يف الزىن أو القتل أو غري ذلك "فاِإْن جااُءوكا " فااْحُكْم ب اي ْ
ُهمْ  ًئا أاْعِرْض عان ْ ُهْم ف الاْن ياُضرُّوكا شاي ْ ِإْن تُ ْعِرْض عان ْ " مبا يتلقونه أبلسنتهم من وا

اكموا إليك تُعر  عنهم، وإذا مل إعراضك عنهم؛ فال تبال مبا يقولونه من أنه إذا حت
فال تعار  بني هذا التخيري الذي  43يتحاكموا إليك تذّمهم ابلتوّّل عن حكمك!

ن اُهْم تُفيده هذه اآلية من احلكم أو عدم احلكم وبني قوله تعاىل بعده " واأاِن اْحُكْم ب اي ْ
ْرُهْم أاْن ي اْفِتُنوكا عاْن ب اْعِض ماا أانْ زالا اَّللَُّ ِإلاْيكا  مباا أانْ زالا اَّللَُّ واَلا ت اتَِّبعْ  " أاْهوااءاُهْم وااْحذا

ويؤيّده  44وال نسخ، ألن الثاين عبارة عن األمر ابحلكم مبا أنزله هللا إذا حكم بينهم.
تنتهم عن بعض ما أنزله هللا كما ورد هنا قوُله تعاىل النهي هناك عن اتباع أهوائهم وف

ن اُهْم ِِبْلِقْسطِ " ". والنسخ بني اآلايت اليت نزلت يف مرة واِإْن حاكاْمتا فااْحُكْم ب اي ْ
      46ألن آخر الكالم فيها متصل أبوله. 45واحدة بعيد،

                                                   
، َوُحْلَواِن اْلَكاِهِن. انظ  41 ر: سنن النسائي، كتاب نَ َهى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ََثَِن اْلَكْلِب، َوَمْهِر اْلَبِغيِّ

؛ وانظر 110-109، ص. 4أملاليلي، ج.  ؛ انظر:15الكلب، رقم الباب:  الصيد والذابئح، ابب النهي عن َثن
؛ الراغب، مفردات، ص. 241-240، ص. 6؛ الطربي، ج. 166، ص. 1أيضاً: أبو عبيدة، جماز القرآن، ج. 

400. 
42 Arslantaş, Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler, s. 345. 

 .203، ص. 6ابن عاشور، ج.   43
 .212، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 246، ص. 6انظر: الطربي، ج.   44
 .222، 204، ص. 6ابن عاشور، ج.   45
 .212، ص. 3/6القرطيب، ج.   46
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الفقهاء فيما َيب على حكام املسلمني إذا حتاكم إليهم غري املسلمني،  واختلف
منهم من قال َيب عليهم أن حيكموا بينهم. والتخيري منسوخ عندهم بقوله تعاىل 

ن اُهْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ " " اآليت. وهو قول اإلمام أيب حنيفة وأحد قوّل اإلمام واأاِن اْحُكْم ب اي ْ
. ومنهم من قال ال َيب. وهو وقول اإلمام مالك والقول املشهور الشافعي رمحهما هللا

ون إذا كان  لإلمام الشافعي رمحهما هللا. ومنهم من فّصل األمر وقال إهنم خمريَّ
املتحاكمون إليهم من املعاَهدين كيهود املدينة أو أهل احلرب كسّكان فدك الذين 

 47ذميني فعليهم أن حيكموا بينهم.ليسوا من أهل الذمة آنذاك. وأما إذا كانوا من ال
  48ومنهم من قال: إذا كانت القضية تتعلق ابحلدود َيب احلكم بينهم، وإال فال.

ومنهم من حاول التوسط بني األقوال وقال: إذا رجع كٌل من املدعي واملدعى عليه إىل 
  49قضاة املسلمني برضامها َيب عليهم أن حيكموا بينهم، وإال فال.

املسلمني، بل فّوضته إليهم؛ فلهم أن يعملوا  يبدو أن اآلايت مل تضّيق األمر على
مبا تقتضيه مصاحلهم يف كل عصر. والذي عملوا به طول التاريخ غالباً أن حيكموا بني 
ل بنظام  هؤالء إذا رجعوا إليهم ويسمحوا هلم ابحلكم بينهم أبحكام شريعتهم ما مل خيُِ

     50نهم واجب ابإلمجاع.اجملتمع كالقتل وغريه. وإذا كان َثة إخالل بذلك فاحلكم بي

                                                   
 .398؛ وانظر أيضاً: أبو جعفر النحاس، الناسخ واملنسوخ، ص. 186-184، 179، ص. 3/6القرطيب، ج.   47
 .245-244، ص. 6. وهذا منقول عن الزهري والشعيب رمحهما هللا. انظر: الطربي، ج  48
 .204، ص. 6؛ وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج. 110، ص. 4أملاليلي، ج.   49
 .206-203، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 179، 3/6انظر: القرطيب، ج.   50
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" ولو كان املتحاكمون من الذين ميكرون هلم ِإنَّ اَّللَّا َيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيا "
ويريدون أن حُيرجوهم وخيتربوهم، ألن إقامة العدل واجبة على املسلمني يف 

واَلا َياْرِمانَُّكْم شاناآُن ق اْوٍم عالاى عليه قوله تعاىل " أوليائهم وأعدائهم كما يدل
ِبرٌي مباا  أاَلَّ ت اْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهوا أاقْ راُب لِلت َّْقواى واات َُّقوا اَّللَّا ِإنَّ اَّللَّا خا

 على ما سبق. 51"ت اْعماُلونا 

ُهُم الت َّْورا " " اُة ِفيهاا ُحْكُم اَّللَِّ ُثَّ ي ات اوالَّْونا ِمْن ب اْعِد ذاِلكا واكاْيفا َُياكِ ُموناكا واِعْندا
هذا توبيخ هلم على خلوهم من الصدق واإلخالص يف إمياهنم بكتاهبم، ألهنم جاؤوا 
إىل من ال يصّدقون بنبوته ليحكم بينهم ونبذوا الكتاب الذي يعتقدون أبن فيه حكم 

يف األصل كما ال يؤمنون مبن حتاكموا إليه، وال هللا امللزِم هلم! وهم ال يؤمنون بكتاهبم 
يلتزمون مبا يف كتاهبم كما ال يرجعون إىل من يتحاكمون إليه ليعملوا حبكمه، بل هلم 
أغرا  يف ذلك من اختبار وإحراج وإضالل كما سبق. وهم انس ليسوا من 

اإلميان اإلخالص يف شيء سواًء جتاه من حتاكموا إليه أو جتاه كتاهبم الذي يّدعون 
وا عليه، ال على حتاكمهم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم. فهل  52به. وهذا هو ما ُوِبِّ

الذي أنزل عليه الكتاب يوِّبهم هللا على سبب حتاكمهم إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم 

                                                   
 .5/8سورة املائدة   51
؛ 111-110، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 78، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 248-247، ص. 6انظر: الطربي، ج.   52

 .207، ص. 6ابن عاشور، ج. 
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 53ليحكم بني الناس وأخرب أن من مل حيّكمه ومل يطمئن حبكمه فال يكون مؤمناً أبداً؟!
واالستدالل هبذه اآلية على اذن هللا لليهود والنصارى ابلعمل بكتاهبم الذي يف أيديهم 

ن تقّيدهم مبا يف القرآن الكرمي محاًل للتوبيخ على حتكيمهم للنيب صلى هللا عليه اآلن دو 
معار  لألدلة النقلية والعقلية الدالة على وجوب التزامهم أبحكام الشريعة  54وسلم

إذا بلغتهم صحيحًة غري مشوَّهة وثبتت عندهم بعد مدة تكفيهم لتعلمهم  55احملمدية
وممارستهم هبا على ما شرحنا من قبل. مث إن هذا االستدالل خمالف لسياق الكالم يف 

" وهذا يكفي داللًة على املراد، وهو واماا ُأولاِئكا ِِبْلُمْؤِمِننيا اآلية، إذ خُتتم بقوله تعاىل "
خهم على ابتعاد القوم عن الصدق واإلخالص يف ادعائهم اإلميان بكتاهبم، ال توبي

 غري!

هذا، وإن حتكيمهم للنيب صلى هللا عليه وسلم ال يقتضي تركهم للحكم ابلتوراة 
يف كل حني خالفاً ملا تبادر إىل أذهان الناس كثرياً وال سيما إذا أقر به النيب صلى هللا 

. وهذان ليسا بنقيضي بعضهما لبعض مطلقًا حىت يكون عليه وسلم كما يف مسألتنا
حتكيمهم النيب صلى هللا عليه وسلم سبب توبيخ هلم ويصري منهيًا عنه. وكيف، فإن 
التوراة كتاب أنزله هللا تعاىل على نبيه موسى عليه السالم والرسول صلى هللا عليه 

ما تعار  إال أن تتعّر  وسلم نيب بعثه هللا تعاىل يف آخر الزمان، فِلَم يكون بينه
التوراة للتحريف واإلخفاء واإلمهال من ِقَبل اليهود فتحتاج إىل تصحيح القرآن الكرمي 

                                                   
 .33/36؛ سورة األحزاب 52-24/47؛ سورة النور 105، 4/65سورة النساء   53

54 Ateş, “Hukuk Düzeni Toplumlara Göre Değişiklik Gösterebilir mi?”, s. 

33. 
 .78، ص. 2ج. انظر: ابن كثري،   55
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وتصحيح النيب صلى هللا عليه وسلم أو للنسخ من عند هللا فتحتاج إىل بياهنما! وقد 
كان دين اليهود املعاصرين للنيب صلى هللا عليه وسلم يف حاجة إىل التصحيح أشد 

اجة، ألهنم قد تركوا كثرياً من أحكام التوراة وبّدلوها مبا يف شروحها كالتلمود واملِشنا ح
كما تدل عليه الرواايت املتعلقة ابآلايت اليت حنن بصددها من أن النيب   56وغريمها؛

لتوراة وكتموه وأظهروا غريه ومل يقتنع صلى هللا عليه وسلم سأهلم عن حكم الزىن يف ا
النيب صلى هللا عليه وسلم بقوهلم وذهب إىل مدراسهم وسأل عنه علماءهم الذين 
نشروا أسفار التوراة أمامهم يقرأوهنا، فقرأوا احلكم يف الزىن على النيب صلى هللا عليه 

يهم النيب صلى هللا وسلم، ومل يصلوا إىل آية الرجم حىت تركوها كتمًا هلا. فلما أحّل عل
يقال له  –عليه وسلم ابلقسم ابهلل الذي جنّاهم من ظلم فرعون اضطُر شاب منهم 

إىل االعرتاف ابحلقيقة. وملا تبنّي احلق بلساهنم أمر النيب صلى  –عبد هللا بن صوراي 
 هللا عليه وسلم ابلزانيني فُرمجا. ويروى أنه صلى هللا عليه وسلم قال بعد ذلك "اللَُّهمَّ 

ُل َمْن َأْحََي أَْمَرَك ِإْذ أََماتُوُه". وهذا يدل على تصحيح النيب صلى هللا عليه  57ِإيّنِ أَوَّ
وسلم ملا بّدلته اليهود من أحكام التوراة حسب ما يقتضيه كتابه صلى هللا عليه وسلم 

 –أي: يف التوراة  –ا املتصف ب  " املهيمن" كما سيجيء. وكم من حقيقة دفينة فيه
رغم ما تعّرضت للتحريف والكتم والنسيان على مّر العصور بشواهد بيّنتها دراسات 

مثل  59لو أخذوا هبا بداًل من شروحها الهتدوا إىل سواء السبيل 58اتريخ األداين،

                                                   
56 Tarakçı, Muhammed, “Tahrif”, DİA, XXXIX, 422-423. 

 .233، ص. 6الطربي، ج.   57
58 Tarakçı, “Tahrif”, DİA, XXXIX, 424. 

ال شك أنه حيتاج إىل شرح وبيان كغريه من الكتب املقدسة؛  وهذا جار يف تعامل املسلمني مع القرآن الكرمي أيضاً.  59
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التصديق بنبوة النيب صلى هللا عليه وسلم. ولكن َيب جتديد التنبيه على أهنم مكّلفون 
لتزام بشرعه ولو أخذوا بنصوص ابلرجوع إىل حكم النيب صلى هللا عليه وسلم واال

وذلك ملا قد َيري يف بعض األحكام  60التوراة كما هي من دون حتريف وال تبديل،
    62ووضع اإلصر واألغالل اليت كانت عليهم. 61من النسخ مثل السبت

د أن وِّبهم سبحانه وتعاىل على إعراضهم عن حكم التوراة اليت يّدعون بع
 اإلميان هبا نّبه على إنزاله التوراة مبا فيها من هًدى ونور تنويهاً بذكرها قائاًل:            

" أي: أنزلناها حال كوهنا مشتملًة على ِإَّنَّ أانْ زاْلناا الت َّْورااةا ِفيهاا ُهًدى وانُورٌ " 
ور. ومع ذلك فإن هذا ال يعين أهنا خلت منهما فيما بعد أو خاليٌة منهما هًدى ون

متامًا اليوم. فإهنا مليئة هبما مع تعرضها للتحريف والنسيان عرب التاريخ الطويل الذي 
 مر هبا.

" الذين بعثهم هللا فيهم قبل النيب صلى هللا عليه وسلم، َياُْكُم ِِباا النَِّبيُّونا "
ألنه عمل ابلشرائع السالفة فيما مل ينزل فيه شيء كما يف  63وهو منهم،

                                                                                                         
 ولكنه هو األصل، ال شروحه. َيب أن تتبع الشروح له ال العكس.              

 .158-7/156؛ سورة األعراف 3/81سورة آل عمران   60
 .16/124سورة النحل   61
 .7/157سورة األعراف   62
 .188، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 249-248، ص. 6ظر: الطربي، ج. ان  63



26 

 

 

املثال السابق. وال خيفى أن يف هذا نوع تعريض إبعرا  اليهود عن احلكم 
 هبا يف الرجم والقصاص وغريمها.

ألن اإلسالم  64وانقادوا ألمر هللا،" صفة النبيني. أي: استسلموا الَِّذينا أاْسلاُموا"
عبارة عن الطاعة هلل واالنقياد ألمره كما سبق. ويف هذا أيضًا تعريض بعدم انقيادهم 

 65ألمر هللا بتصديق نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم والطاعة له يف ما أتى به.

  66"لِلَِّذيَن َهاُدوا" أي: ألجلهم.

نِيُّونا " " مجع رابين. قال فيه الراغب رمحه هللا ملخصاً: "هو منسوب إىل واالرَِّبَّ
الرابن أو إىل الرب، وزايدة النون فيه كزايدته يف قوهلم: حلياين وجسماين. وقيل: هو 

الم أي: يف ك 67؟ وأخلق بذلك، فقلما يوجد يف كالمهم."لفظ يف األصل سرايين
العرب. واملقصود به هو العامل احلكيم البصري بسياسة الناس وتدبري أمورهم والقيام 

   68مبصاحلهم.

                                                   
 .188، ص. 3/6انظر: القرطيب، ج.   64
 .399، ص. 1ج. ؛ النسفي، 637-636، ص. 1الزخمشري، ج.   65
 .208، ص. 6ابن عاشور، ج.   66
. َيب محل قول أيب عبيدة رمحه هللا إن العرب مل يعرفوه )أبو عبيدة، جماز 337-336الراغب، مفردات، ص.   67

.( على قلة معرفتهم به كما قال الراغب، ألن هللا منزه عن أن يُنزل كالمًا ال يفهمه 97، ص. 1القرآن، ج. 
 املخاطبون.

، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 189، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 297، 249، ص. 6الطربي، ج.   68



27 

 

 

 69" مجع َحرْب، وهو عامل.وااأْلاْحباارُ "

" أي: وكان الرابنيون مباا اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتااِب اَّللَِّ واكاانُوا عالاْيِه ُشهادااءا "
واألحبار حيكمون مبا أُمروا حبفظه من كتاب هللا يف أيديهم وكانوا شاهدين على أنه 

وهذا قد ُيشعر أبن التوراة  70ني مبا فيه من أحكام ومراعني هلا.من عند هللا ومتمسك
وقد يكون  71كلها ليست يف أيديهم، بل كانوا حيكمون بقْسم أمرهم هللا حبفظه منها.

إشارة إىل خطأهم ونقصهم يف احلكم هبا، ألهنم ليسوا يف درجة األنبياء املعصومني 
حىت يتحقق هلم احلكم هبا كاماًل ويتم هلم العدل أبيديهم كما يتم ذلك للنبيني عليهم 

 م.السال

مث خاطب هللا سبحانه وتعاىل رؤساء اليهود املعاصرين للنيب صلى هللا عليه وسلم 
من األحبار والكهان الذين يصّدون عوام اليهود عن التصديق بنبوة النيب صلى هللا 
عليه وسلم كما يدل عليه قوله صلى هللا عليه وسلم "َلْو اَتبَ َعيِن َعْشَرٌة ِمَن اْليَ ُهوِد مَلْ 

 قائاًل:  72َلى َظْهرَِها يَ ُهوِديٌّ ِإالَّ َأْسَلَم"يَ ْبَق عَ 

                                                                                                         
97. 
؛ ابن عاشور، ج. 97، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 189، ص. 3/6يب، ج. ؛ القرط215الراغب، مفردات، ص.   69

 .209، ص. 6
 .189، ص. 3/6انظر: القرطيب، ج.   70
؛ ويف لفظ االستحفاظ إشارة إىل توكيل حفظ التوراة إليهم، ولذلك 209، ص. 6انظر: ابن عاشور، ج.   71

 .209، ص. 6ضت ملا تعرضت له خالفاً للقرآن الكرمي الذي تكفل حبفظه. انظر: ابن عاشور، ج. تعر 
 (.31صحيح مسلم، صفات املنافقني، ابب نزل أهل اجلنة )رقم الباب:   72
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" أي: إذا كانت مكانة التوراة عند هللا رفيعة فاَلا َتاْشاُوا النَّاسا وااْخشاْونِ "
ون والعلماء وكان النبي –اي أيها املأل من اليهود  –املستوى هبذا الشكل 

موهنا وحيكمون هبا فقدِّروها أنتم  من الرابنيني واألحبار من أجدادكم يعظِّ
أيضاً حق تقديرها واعملوا مبا فيها من أحكام فال تكتموها خوفاً من تزلزل 

وال  73مكانتكم عند العوام كما فعلتم يف حكم الرجم وتطبيق القصاص،
تكتموا أمر النيب األمي الذي جتدونه فيها خاصًة واخشوا فيما ستلقون من 
العذاب والنكال يوم القيامة بداًل من خشية الناس وفوات اجلاه ومتاع 

واَلا احلياة الدنيا، وهي فانية خسيسة وعذاب هللا مستمر ال ينقطع! "
ِت َثااًنا قاِليًَل  صب واألموال اليت تستفيدون " أي: إن اجلاه واملناتاْشت اُروا ِِبَيا

منها َثن قليل يفىن بفناء الدنيا. وهي مهما كانت كثرية فليست بشيء 
ر  ابلنسبة آلايت هللا اليت ختفوهنا من الرجم والقصاص وأْمِر النيب األمي املبشَّ
به يف كتابكم، فال تتبدلوا هبا أعرا  احلياة الدنيا اخلسيسة تكتموهنا من 

  74لزل مكانتكم عندهم واألموال اليت أتخذوهنا منهم!عوامكم خوفاً على تز 

                                                   
 .210، ص. 6وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج.   73
؛ قد انقطع نصيب كهنة اليهود بعد هتدم املعبد واحنصر معاشهم 466، 463، ص. 1انظر: ابن عاشور، ج.   74
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"، ألنه معىن أتسيسي فاَلا َتاْشاُوا النَّاسا قبل " 75"هذا أوجه من تقدير "قلنا
متناسب مع الظروف اليت نزلت اآلية فيها، وهي احتكاكات جدلية مع اليهود كما 
نراها يف معظم السورة وما شاهبها. ومن أهم القواعد يف منهج التفسري تنزيل اآلايت 

دث اليت نزلت فيها وفهمها يف ذلك اإلطار. وأما الوجه اآلخر الذي َيعل على احلوا
" وما بعده قواًل مقواًل للرابنيني واألحبار فال يُفيد إال تنبيهًا أو فاَلا َتاْشاُوا النَّاسا "

م  تذكرياً، ال أتسيساً؛ ألهنم قاموا بواجبهم بشهادة اآلية هلم من قبل. والتأسيس مقدَّ
لتأكيد. مث إن مضمونه عام، فإن من خشي غري هللا وتبدل آبايت هللا على التنبيه وا

حطام الدنيا يتعر  للتوبيخ الوارد فيه ولو كان من املسلمني، إذ العربة ابلصفات كما 
 قلنا من قبل. وهللا أعلم!

وأما القول أبنه خطاب للمسلمني تعريضًا ابليهود مبعىن "اي أيها املسلمون! ال 
فبعيد إلخراج الكالم عن سياقه. لعل هذا محَل  76ا خيشاهم اليهود"ختشوا الناس كم

واماْن َلْا َياُْكْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ فاُأولاِئكا ُهُم بعَضهم على التفصيل يف قوله تعاىل "
إبن اأُلوىل يف املسلمني والثانية يف اليهود  " ونظريتيها التاليتني وعلى القولاْلكااِفُرونا 

 وفيه ختصيص ما يف األلفاظ من العموم بدون دليل.    77والثالثة يف النصارى.

                                                                                                         
 فيما َييء من اجلماعة تربعاً. انظر: 

Arslantaş, Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler, s. 287. 
 .210، ص. 6انظر هلذا الوجه: ابن عاشور، ج.   75
 .232، ص. 1انظر: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج.   76
 .255، ص. 6وهو منقول عن الشعيب رمحه هللا. ذكره ابن جرير رمحه هللا ومل يرّجحه. انظر: الطربي، ج.   77
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" واحلكم ابلشيء "أن تقضي فاُأولاِئكا ُهُم اْلكااِفُرونا  واماْن َلْا َياُْكْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ "
مثل أن نقول: إن العصري حالل واخلمر حمرَّمة وإن األول  78أبنه كذا أو ليس بكذا"

حسن والثاين قبيح وإن يف األول خرياً ويف الثاين شراً. وعليه فإن احلكم ابلشيء يعتمد 
ِقَيم ومبادئ قد اختذها احلاكم من قبل أو اختارها وأّسسها من البداية. وإذا أخذ على 

الِقَيَم واملبادئ اليت بىن عليها احلكَم مما شرعه هللا سبحانه وتعاىل وحكم هبا موافقاً 
للشرع فهذا هو املقصود املأمور به! وإذا كانت القيم واملبادئ اليت بىن عليها احلكَم 

رعه هللا سبحانه وتعاىل فإن حكم هبا متبنيا هلا مستخفًا بشرع هللا وراغباً خمالفًة ملا ش
عنه وكارهًا له فهو كافر ابلدين وخارج من امللة بال شك، ألن الدين عبارة عن قيم 
ومبادئ. فمن مل يتنّب القيم واملبادئ الواردة يف الدين ومل حيكم هبا منكرًا هلا فليس 

وإن حكم بغري ما أنزله هللا مع أنه معتقد أبنه من هللا غري كاره له وال  79مبؤمن أصاًل!
وأمره خيتلف ابختالف أحواله، فإن حكم  80مستخف به وال ساخر منه فهو مؤمن.

لضرورة أجلأته أو ملصلحة تدفع شرًا أكرب من ترك احلكم بشرع هللا فقد يُتوقع عفوه، 
بل رمبا يؤمل إاثبته. وإن حكم لغري ذلك من غر  دنيوي كاملال واجلاه أيمث به 

ويتبني من هذا أن ترك احلكم مبا أنزله هللا ُيشبه ترك العمل. فمن ترك  81ويفسق.

                                                   
 .248الراغب اإلصفهاين، مفردات، ص.   78
 . 49/1؛ سورة احلجرات 33/36؛ سورة األحزاب 51-24/47؛ سورة النور 65، 61-4/60اء سورة النس  79
، ص. 6اشور، ج. ؛ ابن ع190، ص. 3/6هذا حاصل ما ُروي عن ابن مسعود واحلسن. انظر: القرطيب، ج.   80

211-212. 
؛ 638، ص. 1؛ الزخمشري، ج. 257، ص. 6ه. انظر: الطربي، ج. وهو منقول عن ابن عباس رضي هللا عن  81

 .80، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 399، ص. 1النسفي، ج. 
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العمل جاحدًا بكونه شرعًا من عند هللا أو كارهًا له أو مستهينًا به فهو كافر. ومن 
دنيوي أو هًوى متّ َبع غري جاحد بكونه شرعًا من هللا وال كاره له وال  تركه لغر 

أي:  –مستخف به فليس بكافر، بل هو آمث؛ ولكن َيب أال جنعل هذين األمرين 
على صعيد واحد اغرتاراً  –ترك احلكم مبا أنزله هللا وترك العمل املأمور به شرعًا 

اد بصدق الشيء احملكوم به واطمئنان ابملشاهبة بينهما، ألن يف احلكم معىن االعتق
النفس إليه ورضاها عنه العتمادها على قيم ومبادئ قد اخُتذت من قبل أو اخِتريت 
من البداية كما سبق. ولذلك نرى هللا سبحانه وتعاىل نفى اإلميان ممن يتحاكم إىل 

ماْن ي اْعِص اَّللَّا واراُسولاُه واي ات اعادَّ وأخرب بعد آية املرياث أبن " 82الطاغوت ووصفه ابلنفاق
اٌب ُمِهنيٌ  اِلًدا ِفيهاا والاُه عاذا رًا خا ومل يرد يف القرآن الكرمي خلود  83"ُحُدوداُه يُْدِخْلُه َّنا

إذن، إن حل املشاكل بغري  84يف النار جملرد ارتكاب املعاصي سوى قتل املؤمن عمداً.
ما أنزله هللا بتحكيم شخص أو مؤسسة أو قيم ومبادئ كما يف تقسيم املرياث بغري ما 
وّصاه هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه أمر خيتلف عن ترك عمل مأمور به شرعًا ملا فيه 

ًا له واستخفافًا به! حتاكم إىل غري ما أنزله هللا وتنبٍّ له ورًضى به رغبًة عما أنزله وكره
 إذا كان التحاكم إىل غري ما أنزله هللا هكذا فإن احلكم بغري ما أنزله أوىل به.

وملخص القول أن ترك احلكم مبا أنزله هللا ليس من قبيل ترك العمل مطلقًا وإن  
كان بينهما تشابه ما. فإن التهاون فيه أكرب من التهاون يف العمل. وقد يؤدي 

                                                   
 .51-24/47؛ سورة النور 65، 61-4/60سورة النساء   82
 .4/14سورة النساء   83
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فر كما يدل عليه الوعيد يف آخر آية املرياث. ومع ذلك فإنه إذا كان بصاحبه إىل الك
كتوّل الشخص املؤمن القضاء يف البلدان –لضرورة أو مصلحة تدفع شرًا أكرب 

ليس كفرًا ينقل  –العلمانية بقوانني وضعية لدفع مضرة أكرب عندما تواله اآلخر 
سة ابدعاء إقامة صاحبه من امللة كما يدعيه اخلوارج سابقًا وأنصار ال تنظيمات املؤسَّ

"الدولة اإلسالمية" اليوم. ولذلك روي عن السلف رضي هللا عنهم يف الكفر والظلم 
والفسق الواردة يف هذه اآلية وما يتبعها من اآلايت "هذا كفر دون كفر، وظلم دون 

كما أن من الظلم   86ي: كفر ال خُيرج صاحبه من امللةأ 85ظلم، وفسق دون فسق".
ويدل عليه  87والفسق ما خُيرجان صاحبهما منه لصحة إطالقهما على الكفر والشرك.

وكذلك ورود الفاسق قسيماً للمؤمن يف قوله  88"وااْلكااِفُرونا ُهُم الظَّاِلُمونا قوله تعاىل "
وأما ما يف اآلية من معىن  89"أافاماْن كاانا ُمْؤِمًنا كاماْن كاانا فااِسًقا َلا ياْست اُوونا تعاىل "

القصر املفهوم من جْعل اخلرب جواب الشرط الواقع ابلفاء مجلًة اَيًة مبتدؤها اسم 
إشارة وخربها معرَّف ابلالم مع الفصل بني العمدتني ابلضمري فلتشنيع ما ارتكبته 

" وحكم بغريه واماْن َلْا َياُْكْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ " أي: 90اليهود ومن كان مثلهم من الكفر.

                                                   
 .80، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 256-255، ص. 6الطربي، ج.   85
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ل بغريه كما فعلت اليهود يف الرجم والقصاص وأخفى ما يف  91جاحداً به وكامتاً له وبدَّ
"! إذن، هذه لاِئكا ُهُم اْلكااِفُرونا فاُأو الكتاب من البشارة مبحمد صلى هللا عليه وسلم "

تعم اليهود وغريهم ممن فعل  –وإن نزلت يف اليهود  –اآلية ونظرياتها التاليتان 
خالفًا لبعض املفسرين الذين قالوا: إن هذه اآلية ونظريتيها ليست من  92فعلهم

ألن العربة بعموم اللفظ ال ِبصوص السبب! فنعم القول  93شيء،املسلمني يف 
املنقول عن حذيفة رضي هللا عنه: "نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لكم كل 

راك."ُحْلوة، وهلم كل مرَّة، ول   94تسلكن طريقهم قدر الشِّ

وها كما فعلوا يف  كان اليهود مل يكتموا أحكام التوراة فحسب ، بل هناك ما غريَّ
القصاص، كانوا يفّضلون بين النضري على بين قريظة يف القصاص والدية كما سبق 

ظي. وهذا رمبا بتأثري العرب عليهم ويقتلون القرظي ابلنضريي وال يقتلون النضريي ابلقر 
فيما يسّمى ابلتكايل، وهو تقدير عدد الرجال الذين سُيقتلون قصاصاً يف مقابل قتيل 

                                                   
 .212، ص. 6؛ وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج. 252، ص. 6انظر: الطربي، ج.   91
 .466، ص. 1؛ ابن عاشور، ج. 257-256، ص. 6انظر: الطربي، ج.   92
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فيهم اآلية، ال للنص على خروج املسلمني من حكمها كما يدل عليه نقله لقول حذيفة رضي هللا عنه "نعم اإلخوة لكم 
ضمن هذا القول، أي قول الذين يقولون إن اآلية يف أهل بنو إسرائيل، إن كانت لكم كل ُحْلوة وهلم كل ُمرة" يف 

الكتاب. لو رأى أن املسلمني الذين يقرتفون ما اقرتفه أهل الكتاب خارجون عن حكم اآلية ملا نقل كالم حذيفة رضي 
كام هللا عنه يف ضمن هذا القول. ويؤيد ذلك ذكرُه رمحه هللا صفات اليهود الذين نزلت اآلية فيهم من تبديل األح

، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 257، 253-252، ص. 6وتغيريها بعد كتماهنا. انظر: الطربي، ج. 
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وكان العرب يف العهد اجلاهلي مبالغني يف القتل وأنفني من قبول الدية،  95شريف.
دية، أو يقتلون من وجدوه من قبيلته إذا مل وأحيااًن كانوا يقتلون القاتل بعد أخذ ال

 96َيدوه، أو يقتلونه ومن معه من قبيلته، ويعّذبونه يف قتله ويقومون ابملثلة بعده.
ويدل على شيوع القتل فيهم مثلهم السائر الذي قاله مهلهل عندما قضى على قاتل 
أخيه كليب بن وائل "بؤ بشسع نعل كليب" وعدُم اكتفاء امرئ القيس بدية عشرة 

إن صح ما  –واستمراره يف قتاهلم وذهابه  97من مأل بين أسد الذين قتلوا أابه حجراً 
وما قام به ابعث بن  98إىل القسطنطينة ليستعني ابلقيصر على ذلك، –ُروي عنه 

من إراقة دم بين  –ملك احلرية  –صرمي يف أثر أخيه وائل عامل اإلاتوة لعمرو بن هند 
ولذلك هناهم سبحانه  99وقتلوه.متيم حىت ميأل بدمائهم البئر اليت قد دفعوا أخاه إليها 

واَلا ت اْقتُ ُلوا الن َّْفسا الَِِّت حارَّما اَّللَُّ ِإَلَّ ِِبحلْاقِ  واماْن وتعاىل عن اإلسراف يف القتل قائاًل "
وذلك ألن العرب  100"يف اْلقاْتلِ  قُِتلا ماْظُلوًما ف اقاْد جاعاْلناا ِلوالِيِ ِه ُسْلطااًَّن فاَلا ُيْسِرفْ 

أتصلت فيهم العصبية يف العهد اجلاهلي بسبب خلو بالدهم عن نظام حكومي إال 
واملناذرة أو اللخميني حكام احلرية  101الغساسنة حكام جنوب الشام ابسم البزنطة

                                                   
 .216-215، ص. 6ابن عاشور، ج.   95
 .52-51انظر: هارون أوكمش، "ترتيب أحكام الشريعة اإلسالمية وتدرجها يف ضوء القرآن الكرمي"، ص.   96

Bk. Öğmüş, Harun, Câhiliyye Döneminde Araplar, s. 100-111.  
 .216، ص. 6ابن عاشور، ج.   97
 .149انظر: اآلمدي، املؤتلف واملختلف، ص.   98
 .377-376، ص. 1أبو متام، ديوان احلماسة، ج.   99

 .17/33سورة اإلسراء   100
101 Ağırakça, Ahmet, “Gassânîler”, DİA, XIII, 397. 
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وقد تزلزل عرش مملكة محري ومملكة كندة قبل اإلسالم  102ابسم الساسانيني، والبحرين
أبربعني سنة أو أكثر واستولت على اليمن احلبشة أواًل والساسانيون اثنيًا واستمر 

وكانت العرب كلهم من البدو ومن احلضريني يعيشون  103حكمهم فيها إىل اإلسالم.
يف قبائل يقتل بعضهم بعضًا ألخذ الثأر وحصول املغامن واقتناء املراعي والعيون 

إال يف األشهر احلرم  104ملواشيهم. وكانت الفوضى تسود البالد ما عدا مكة املكرمة
ومل يتعرضوا فيها لقاتل أبيهم. وهذه الظروف الصعبة اليت  105اليت راعاها معظم العرب

م ليس فيها سبيل للدفاع عن النفس واملال سوى القبيلة أجلأهتم إىل االحتماء بقبيلته
وأّصلت العصبية فيهم وأاثرت التفاخر آبابئهم. كان الرجل ُيضطر إىل الدفاع عن 
قبيلته وإخوانه سواء كانوا حمقني أم ظاملني، ولذلك اشتهر مثلهم "اُْنُصْر َأَخاَك ظَاِلماً 

م ارتكبه كان مضطراً إىل االحتماء فمن خلعته القبيلة عقوبة على جر  106أَْو َمْظُلوماً".
بقيبلة، وإال هلك يف ظروف الصحراء الصعبة من غري ملجأ يلجأ إليه. وملا كانت 
مكانة القبيلة يف العهد اجلاهلي كذلك أتّصلت العصبية يف العرب وافتخروا أبنساهبم 

قرآن وأجدادهم وأحدثوا مسابقات ابسم املفاخرة واملنافرة وغريها وقد عاب عليهم ال
وجعلوا يف أنفسهم   107"أاَْلااُكُم التَّكااثُ ُر حاَّتَّ ُزْرُُتُ اْلماقاابِرا الكرمي بذلك يف قوله تعاىل "

                                                   
 .358-357، ص. 5جواد علي، املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج.   102
 .245، 5؛ 180، 4 اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج. جواد علي، املفصل يف  103
 .95/3؛ سورة التني 2-90/1؛ سورة البلد 28/57 ؛ سورة القصص29/67سورة العنكبوت   104
 .319ابن حبيب السكري، احملرب، ص.   105
  . 373، ص. 3امليداين، جممع األمثال، ج.   106
 .2-102/1سورة التكاثر   107
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ِإْذ جاعالا الَِّذينا كافاُروا يف قُ ُلوِِبُِم كربًا وعزة تنشأ من عصبيتهم كما قال تعاىل: "
يَّةا اْلْااِهِليَّ  جعلتهم يقتلون النفس ويقاتلون أعوامًا ألدىن سبب. وقد  108"ةِ احلْاِميَّةا محِا

وهي اسم الناقة اليت –أّدى جرح انقة لعجوز من قبيلة بكر إىل حرب "البسوس" 
بني القبيلتني أربعني عاماً،  —جرحها ُكليب بن وائل رئيس تغلب وقُتل بسببها

داحس والغرباء إىل قتال بني عبس وذبيان وخدعة يف السباق بني فرسني اَهما ال
وحفظوا أشعارهم اليت قالوها يف هذه احلروب  109أعوامًا معروف ابسم الفرسني.

املسماة ب  "أايم" ودّوهنا العلماء فيما بعد ابسم "أايم العرب" ويف جودهم وكرمهم 
ائلهم ومثالب القبائل األخرى وأنفوا عن قبول الدية وعن التسوية بينهم وبني وفض

غريهم وأحدثوا بذلك التكايل املذكور. يبدو أن هذا قد سرى إىل اليهود الذين 
لوا بين النضري يف القصاص والدية على غريهم من إخواهنم. ولذلك  يعيشون بينهم وفضَّ

ناا عالاْيِهْم ِفيهااهًا على ما يف كتاهبم: "قال سبحانه وتعاىل ردًا عليهم وتنبي ت اب ْ " أي: واكا
" اليت قتلتها بغري ِبلن َّْفسِ " القاتلة تُقتل"أانَّ الن َّْفسا " 110فرضنا على اليهود يف التوراة

إذن، هذا احلكم يتعلق ابليهود ولكن يُلزمنا أيضاً، ألن شرع من قبلنا شرع  111حق.
أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ُكِتبا كما يدل عليه قوله تعاىل "  112لنا إذا قضاه هللا ورسوله َيا

                                                   
 .48/26سورة الفتح   108
 وما بعدها. 150، 213، ص. 5ابن عبدربه األندلسي، العقد الفريد، ج.   109
 ؛ وانظر يف ذلك للتوراة:213، ص. 6انظر: ابن عاشور، ج.   110

Kitâb-ı Mukaddes, Çıkış, 21: 23-25. 
 .273، ص. 4؛ السمني، الدر املصون، ج. 638، ص. 1ج.  الزخمشري،  111
؛ ابن كثري، ج. 30، ص. 2؛ وانظر أيضاً: ابن أيب زمنني، تفسري القرآن العزيز، ج. 119، ص. 4أملاليلي، ج.   112
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لاى ومع ذلك فإن اإلسالم حيض املسلمني على العفو  113"عالاْيُكُم اْلِقصااُص يف اْلقات ْ
ِمثْ ُلهاا  واجازااُء سايِ ئاٍة سايِ ئاةٌ عن اجملرم أيضاً. قال سبحانه وتعاىل يف سورة الشورى املكية "

فاماْن عافاا واأاْصلاحا فاأاْجُرُه عالاى اَّللَِّ ِإنَُّه َلا َيُِبُّ الظَّاِلِمنيا والاماِن انْ تاصارا ب اْعدا ظُْلِمِه 
ُغونا يف  فاُأولاِئكا ماا عالاْيِهْم ِمْن ساِبيٍل ِإَّنَّاا السَِّبيُل عالاى الَِّذينا ياْظِلُمونا النَّاسا واي اب ْ

ُْم عاذااٌب أالِيٌم والاماْن صاب ارا واغافارا ِإنَّ ذاِلكا لاِمْن عاْزِم اأْلاْرِض بِغا  رْيِ احلْاقِ  ُأولاِئكا َلا
والعفو يكون مبقابل دية أو بغريها. والثاين أفضل من األول على ما أثىن  114"اأْلُُمورِ 

وقال  115"ِإنَّ ذاِلكا لاِمْن عاْزِم اأْلُُمورِ  والاماْن صاب ارا واغافارا عليه سبحانه وتعاىل بقوله "
" ولكن ال يصل فاماْن تاصادَّقا بِِه ف اُهوا كافَّاراٌة لاهُ يف آخر هذه اآلية اليت حنن بصددها: "

إليه عامة الناس وال سيما العرب الذين ذكران إسرافهم يف القتل وأنفتهم عن قبول الدية 
يدة لعشريهتم ومحيتهم اليت جعلوها يف أنفسهم. ولذلك جعل هللا بعصبيتهم الشد

فاماْن ُعِفيا لاُه ِمْن أاِخيِه سبحانه وتعاىل الدية حقًا للمعتدى عليه يف قوله تعاىل: "
ْعُروِف واأادااٌء ِإلاْيِه ِبِِْحسااٍن ذاِلكا َتاِْفيٌف ِمْن رابِ ُكْم وارامْحاةٌ  يعين:  116"شاْيٌء فاات ِبااٌع ِِبْلما

فمن اعتدى على أحد ابلقتل مث ُعفي له من ِقبل أخي املقتول شيء من القصاص أو 
الدية فعليه، أي: على املعتدي أن يتبع املعروف ويؤدي إليه الدية إبحسان، أو على 
وّل املقتول أن يتبع املعروف أبال يتعر  للمعتدي بسوء بعد العفو عنه كما فعلت 

                                                                                                         
 .81، ص. 2

 .2/178سورة البقرة   113
 .43-42/40سورة الشورى   114
 .42/43سورة الشورى   115
 .2/178سورة البقرة   116
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ب يف جاهليتهم وعلى املعتدي أن يؤدي إليه الدية إبحسان. ذلك ختفيف من هللا العر 
ورمحة، ألن الدية مل تكن يف شريعة موسى عليه السالم، فليس لبين إسرائيل إال 

وجعلها هللا سبحانه وتعاىل إىل جانبهما يف شريعة حممد صلى  117القصاص أو العفو،
 هللا عليه وسلم ختفيفًا ورمحًة على أمته. قد خيطر ابلبال هنا أن اإلسالم انتشر يف

جمتمع أفراده مسرفون يف القتل وأنفون من العفو والصفح وبعيدون كل البعد عن 
اإلذعان لغري القصاص الذي هو أقصى ما يرضون به يف ظروفهم اليت عاشوا فيها كما 
سبق، ولذلك ُشرع هلم القصاص، ولكن الذي حيض عليه القرآن الكرمي هو أعلى 

املسلمني أن يسّنوا قوانني أخف من  منه، وهو العفو، ال القصاص؛ أفليس لوالة
القصاص ويكتفوا هبا تعذيرًا موافقة ملا حيض عليه القرآن الكرمي من العفو عن 
القصاص رعاية ألهدافه ومقاصده يف العفو والصفح والتسامح، وهو روح الشريعة 
احملمدية وخمها كما نراها يف آخر هذه اآلية اليت حنن بصددها ويف تعامل ابن آدم 

قتول مع أخيه يف قصتهما املارة علينا ويف آايت الشورى السابقة ويف قوله تعاىل امل
ناهُ " ناكا واب اي ْ واَلا تاْستاِوي احلْاساناُة واَلا السَّيِ ئاُة اْدفاْع ِِبلَِِّت ِهيا أاْحساُن فاِإذاا الَِّذي ب اي ْ

يٌم واماا يُ لاقَّاهاا ِإَلَّ الَّ  اواٌة كاأانَُّه واِلٌّ محِا ِذينا صاب اُروا واماا يُ لاقَّاهاا ِإَلَّ ُذو حاظٍ  عاِظيٍم عادا
زاغانَّكا ِمنا الشَّْيطااِن ن ازٌْغ فااْستاِعْذ ِِبَّللَِّ ِإنَُّه ُهوا السَِّميُع اْلعاِليمُ  وللوالة  118"واِإمَّا ي ان ْ

وقد أابح هللا سبحانه وتعاىل لعباده العفو  119زة املباحة،حق التصرف يف األمور اجلائ

                                                   
؛ وانظر أيضاً: صحيح البخاري، كتاب التفسري، 191، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 259، ص. 6الطربي، ج.   117

لاى احْلُرُّ ِِبحْلُر ِ ة البقرة، ابب قوله تعاىل "سور  أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ُكِتبا عالاْيُكُم اْلِقصااُص يف اْلقات ْ  ".َيا
 .23/96؛ وانظر أيضاً: سورة املؤمنون 36-41/34سورة فصلت   118
 .13-12منصوري زاده، "تعدد زوجات إسالميتده منع اولونه بيلري"، ص.   119
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عن القصاص وحضهم عليه مبقابل دية وبغريه؟ وهذا الرأي الذي َيعل اإلسالم ديناً 
ً قد يُ  ً من القتال والقتل والعقوابت وغريها متاما عجب بعض الناس لتوافقه مساملًا خاليا

مع روح العصر الذي تسوده حضارة الغرب وتُلغى فيه عقوبة اإلعدام ولكنه ال يستند 
يف األصل إال إىل وهم، وهو تصرف الوالة يف األمور اجلائزة، ألنه ليس يف أيديهم أّي 
تصرف يف هذا األمر أصاًل. وذلك ألهنم مل يتعّرضوا للقتل واجلرح حىت يكون هلم 

صرف يف العفو عنهما. وحق التصرف يف ذلك للمعتدى عليه أو لوليه. مث إن الت
ليس فيه إفراط العرب اجلاهليني الذين ُيسرفون يف القتل  120اإلسالم جعله هللا وسطاً 

وأينفون من العفو بدية أو بغريها وال تفريُط النصارى الذين أيمرون املضروبة إحدى 
بل فيه أحكام ثالثة: القصاص والعفو مبقابل والعفو بغري  121يه األخرى؛وجنتيه بتوج

مقابل، ولكن العفو بغري مقابل هو املثل األعلى الذي حيض عليه القرآن الكرمي وخيرب 
أنه ال يقوم به إال من صرب وغفر كما سبق، والعفو مبقابل أدىن درجًة من العفو بغري 

فضل من القصاص. والقصاص أدانها مع أن الثالثة كلها حق يف يد مقابل ولكنه أ
املعتدى عليه، وله أن خيتار بينها ويطّبق هو نفسه القصاص إذا اختاره بشرط أال يهم 

                                                   
 .2/143سورة البقرة   120
 ,Kitâb-ı Mukaddes, Mattaوهذا مذكور يف األانجيل اليوم مرواًي عن عيسى عليه السالم )انظر:   121

( ولكن ُروي عنه عليه السالم قبل ذلك أنه مل أيت إلبطال الشريعة، بل أتى إلكماهلا، ألن الشريعة ستبقى 5/38-40
 شيئًا منها وعّلمه الناس حمرَّفًا يكن حقريًا يف ملكوت ما دامت السموات واألر  ولن ينقص منها شيء، فمن غرّي 

( وعلى هذا فلعل وصيته عليه السالم بذلك، Matta 5/17-19السماء ومن عّلمه صحيحًا يكن عزيزاً. )انظر: 
كان متوجهًا إلزالة الغلظة والشدة يف قلوب   –إن صح عنه  –أي: األمر للمضروبة إحدى وجنتيه بتوجيه األخرى 

 د املعاصرين له. وهللا أعلم.   اليهو 
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                     وإذا هم به يعزَّر عليه.     122به قبل القبض على املعتدي واحلكم عليه أمام القاضي.

" املقتولة اليت مل تستحق ِبلن َّْفسِ " القاتلة تُقتل"أانَّ الن َّْفسا ومقتضى القصاص "
املوت أبسباب قد ذكرانها يف تفسري آية احلرابة، سواء أ كان شريفاً أم وضيعاً أو قوايً 

فًا للعرب أم ضعيفًا أو صحيحًا أم سقيمًا أو سليمًا أم معاقًا أو شااًب أم شيخًا خال
اجلاهليني الذين ذهبوا إىل التكايل واتبعتهم يف ذلك اليهود، وسواء أ كان ذكراً أم أنثى 
أو مؤمنًا أم ذميًا أو حرًا أم عبدًا إال أن يكون عبَد قاتٍل عند اإلمام أيب حنيفة رمحه 

ألن العبد مملوك لسيده، وله حق التصرف يف ماله. ومع ذلك  123هللا وأصحابه،
لوا احلر ابلعبد يُعاقب عليه ابلتعزير. وفّرق اجلمهور بني حر وعبد ومؤمن وكافر ومل يقت

ولكن رد عليهم احلنفية أبن املؤمن  124واملؤمن ابلكافر عماًل ابحلديث الوارد يف ذلك
الذي يسرق من مال الكافر ما يوجب احلد تُقطع يده وأن االعتداء على النفس أحق 

وهو حجة قوية جداً. وفّرق بعض من التابعني  125االعتداء على املال.ابملعاقبة من 
احْلُرُّ . وأما قوله تعاىل "126بني ذكر وأنثى ومل يقتلوا الذكر ابألنثى ولكنه قول شاذ

فقد نزلت ردًا على من أراد قتل احلر أو  127"ِِبْلعاْبِد وااأْلُنْ ثاى ِِبأْلُنْ ثاىِِبحْلُرِ  وااْلعاْبُد 

                                                   
 .234، ص. 4ابن رشد، بداية اجملتهد، ج.   122
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الرجل الربيئني ابلعبد أو األنثى اجملرمني ابدعاء الشرف يف مقتوله كما وردت يف 
لوالد أو الوالدة ابالبن أو واتفق مجهور الفقهاء على عدم قتل ا 128أسباب النزول.

  129االبنة واالكتفاء بتعزيرمها حىت ال يزيد األسرة أملاً بعد أمل.

" تُقفأ اْلعانْيا والقصاص َيري يف إتالف األعضاء وإحداث اجلروح أيضًا أبن "
" ِِبلسِ ن ِ " تُقلع "ِِبأْلُُذِن واالسِ نَّ " تُقطع "نا ِِبأْلاْنِف وااأْلُذُ " جُتدع "ِِبْلعانْيِ وااأْلاْنفا "

اْْلُُروحا وأن " 130وقس عليها البواقي من األعضاء كالشفتني واللسان والرجل وغريها
ولكن بشرط أال يكون خوف  131" أي: ذات قصاص أو حكمها قصاص،ِقصااصٌ 

وإذا خيف عليه املوت بكون  132على هالك من يعاَقب عليه عند إقامة القصاص.
وهو تضمني  –اجلرح يف عضو قد يؤدي به إىل اهلالك يُكتفى ابلتعزير واألرش 

يُفهم من هذا أن القصاص عقوبة دنيوية للقاتل أو  133ال حمالة! –واجلروح األعضاء 
انت يف الدنيا إذا مات بدون توبة كما اجلارح املتعمد. وله عقوبة أخروية أشد مما ك

اِلًدا ِفيهاا واغاِضبا اَّللَُّ عالاْيِه قال تعاىل: " ًدا فاجازااُؤُه جاهانَُّم خا واماْن ي اْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمت اعامِ 

                                                   
 . 103، ص. 2انظر: الطربي، ج.   128
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اًِب عاِظيًما غري متعمد،  والعياذ ابهلل! وإذا كان القتل أو اجلرح 134"والاعاناُه واأاعادَّ لاُه عاذا
بل حصل من خطأ فليس فيهما القصاص، بل فيهما الكفارة إن كان املقتول مؤمناً 
يعيش يف قوم يعادون املسملني. وإن كان مؤمنًا يعيش يف املسلمني أو يف قوم بينهم 
وبني املسلمني عهد فعلى القاتل شيئان: الكفارة ودفع الدية إىل أولياء املقتول إال أن 

رة حترير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعني إن مل َيد رقبة أو وجدها يعفوا. والكفا
واماا كاانا ِلُمْؤِمٍن أاْن ي اْقُتلا ُمْؤِمًنا ِإَلَّ خاطاًأ واماْن ومل يستطع حتريرها كما قال تعاىل: "

ٌة ِإَلا أاهْ  ِلِه ِإَلَّ أاْن ياصَّدَُّقوا فاِإْن كاانا ق اتالا ُمْؤِمًنا خاطاًأ ف اتاْحرِيُر راق اباٍة ُمْؤِمناٍة واِدياٌة ُمسالَّما
ن اُهْم  ناُكْم واب اي ْ ِمْن ق اْوٍم عاُدوٍ  لاُكْم واُهوا ُمْؤِمٌن ف اتاْحرِيُر راق اباٍة ُمْؤِمناٍة واِإْن كاانا ِمْن ق اْوٍم ب اي ْ

 ْ َياِْد فاِصيااُم شاْهراْيِن ُمت اتااِبعانْيِ ِميثااٌق فاِدياٌة ُمسالَّماٌة ِإَلا أاْهِلِه واَتاْرِيُر راق اباٍة ُمْؤِمناٍة فاماْن َلا
مل يرد األمر بدفع الدية إىل قوم عدو  135"ت اْوباًة ِمنا اَّللَِّ واكاانا اَّللَُّ عاِليًما حاِكيًما

للمؤمنني ألهنا تزيدهم قوة بينما ورد الرتغيب يف العفو عن الدية يف هذه اآلية أيضاً 
" وذلك ألن العفو هو املثل األعلى يف هذا الباب كما  أاْن ياصَّدَُّقواِإَلَّ بقوله تعاىل "

تدل عليه اآلايت املذكورة فيه. ولذلك قال هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية اليت حنن 
وهو املقتول الذي  136" أي: للمتصدق،فاماْن تاصادَّقا ِبِه ف اُهوا كافَّاراٌة لاهُ بصددها: "

فمن عفا  138أو أولياؤه بعده أو اجملروح. 137عفا عن القاتل قبل موته عند اجلمهور
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وللحكام أن يعاقبوا اجملرم بعد  139واحد من األولياء سقط القصاص ووجبت الدية.
  140العفو عنه تعزيراً إن رأوا يف ذلك مصلحة حلقوق العامة.

اس يف فيه كالتفاضل بني الن  " بتغيري األحكامواماْن َلْا َياُْكْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ "
" فاُأولاِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا " —اي أيها اليهود ومن حذا حذوهم –القصاص والدية 

وهذا يدفع وهم من يتوهم أن احلض على التصدق ابلقصاص والدية يدل على 
 141إسقاطهما من ِقبل والة األمور رأساً.

ىن عليها وذّكر مبا فيها من حكم بعد أن ذكر هللا سبحانه وتعاىل التوراة وأث
القصاص توبيخًا لليهود على تركهم له ذََكَر عيسى عليه السالم الذي أرسله بعد 

 األنبياء السابقني له ابإلجنيل املصدِّق للتوراة وقال:  

َنا َعَلى آاَثرِِهْم" أي: أتبعنا األنبياء ي ْ "بِِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ُمَصدِّقًا ِلَما بَ نْيَ  142"َوقَ فَّ
يَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر" أي: آتينا عيسى اإلجنيل حال كونه  جنِْ َناُه اإْلِ يََدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة َوآتَ ي ْ
مشتماًل على هًدى ونور. وهذا ال يعين أن األانجيل اليوم خالية من اهلداية والنور 

ن التوراة من قبل عند وصفها هباتني الصفتني. "َوُمَصدِّقًا ِلَما بَ نْيَ متامًا كما تكلمنا ع
يََدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنَي" قد يكون "َوُهًدى َوَمْوِعَظًة" حالني من 
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يَل" بتأويل "ذا هًدى وموعظة" وقد يكوانن علًة لإليتاء. جنِْ وهو أحسن لعدم  143"اإْلِ
احلاجة إىل التأويل وألن "ليحكم" يف اآلية التالية معطوف عليهما يف قراءة من قرأ 

األنبياء الذين من شأهنم أن يصّدق  وللتصديق مكانة كبرية يف طريقة 144بالم التعليل.
بعضهم بعضًا بكتبهم ورساالهتم خالفًا للفالسفة الذين من شأهنم أن يرّد بعضهم 
على آراء بعض، ولذلك ورد "ُمَصدِّقًا ِلَما بَ نْيَ يََدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة" حااًل مرتني، مرًة 

لإلجنيل، وهو تصديق  وصفًا لعيسى عليه السالم، وهو تصديق حقيقي، ومرًة وصفاً 
وقد صّدق عيسى عليه السالم أحكام التوراة ومل يُلغها إال بعض ما  145جمازي.

يقتضي النسخ منها كما نقل ربنا عنه يف كتابه عند قوله تعاىل: "َوُمَصدِّقًا ِلَما بَ نْيَ 
    146الَِّذي ُحّرَِم َعَلْيُكْم"يََديَّ ِمَن الت َّْورَاِة َوأِلُِحلَّ َلُكْم بَ ْعَض 

" إبسكان الم األمر املكسورة لكوهنا متلوًة بواو العطف. أي: لِيحكْم واْلياْحُكمْ "
ْْنِيِل مباا أانْ زالا اَّللَُّ ِفيهِ " " أي: قلنا هلم ذلك يف زمن عيسى عليه السالم قبل أاْهُل اْْلِ

وإال ال يسع ألحد أن يعمل بغري شريعة النيب  147سلم.بعثة النيب صلى هللا عليه و 
صلى هللا عليه وسلم بعد أن ثبتت نبوته عنده وبلغته أحكامه الشرعية أبدلة مقنعة  
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أو املعىن: ليؤمن  148ا ابلدالئل القاطعة من النقل والعقل تُغنينا عن إعادهتا.كما بيّن
أهل اإلجنيل بنبوة النيب األمي الذي َيدونه مكتواًب يف كتاهبم الذي يف أيديهم وقد 

أنزله هللا يف بّشر به نبيهم عيسى عليه السالم، وهذا ما َيب عليهم من احلكم مبا 
ويف أانجيلهم اليوم وال سيما إجنيل َمىتَّ مع تعرضها للتحريف واخللط  149اإلجنيل.

والنسيان ما يردعهم مما هم فيه من الشرك ويهديهم إىل الصراط املستقيم والتصديق 
مبتعدين عن أفكارهم  بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم واالتباع له يف شرعه إذا قرأوها

وهذا وجه  150املسبقة الباطلة اليت ألفوها على آاثر )بولس( الالبس عليهم دينهم.
وجيه ال حيتاج إىل تقدير "قلنا" يف بداية اآلية. وقد حيتمل أن هذا أمر لوالة املسلمني 

أيذنوا ألهل الكتاب ابلعمل مبا يف كتبهم مما أنزله هللا فيها، وهي كتب ال تزال أبن 
تتألأل هدايًة ونوراً مع تعّرضها لكثري من التحريف والكتم والنسيان، وعملهم هبا أفضل 
من تركهم إن مل يؤمنوا بنبوة النيب األمي الذي َيدونه مكتواًب يف كتبهم ومل يُذعنوا له 

يهم أن يستمروا يف العمل مبا يف كتبهم، وهللا حياسبهم على عدم ابختيارهم. وعل
تصديقهم بنبوة النيب صلى هللا عليه وسلم وإعراضهم عن اتباعهم له يوم القيامة إن 
حصل ذلك بعد أن ثبت عندهم صدق نبوته صلى هللا عليه وسلم. وهذا الوجه 

وهكذا كان تعامل املسلمني مع أهل الكتاب عرب التاريخ.  151يتناسب مع الفقهاء.
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وكان هلم قضاة حيكمون بينهم مبا يف كتبهم يف حماكم هلم إذا مل يكن للدعوى تعلق 
ابملسلمني، ومل يتدخل املسلمون فيها ما مل خُيّلوا ابلنظام العام يف اجملتمع ومل أيتوا هم 

قد دوِّنت أحكامهم املتعلقة ابألسرة وفق ما يف كتبهم بدعاويهم إىل قضاة املسلمني، و 
وجرى احلكم بينهم يف احملاكم بذلك.  1335/1917يف آخر الدولة العثمانية سنة 

وهم عاشوا قرواًن مع املسلمني جنبًا جبنب يف سلم ال يُرى مثله يف العامل ومل ميسسهم 
ري يف األندلس ويف بداية القرن سوء إال اندراً مثل ما كان يف بداية القرن السابع اهلج

العشرين امليالدي يف األانضول ملا حصل بينهم وبني املسلمني نزاع مبا قام بعض منهم 
 ِبيانة. وكوهنم بكثرة يف بعض البلدان اإلسالمية اليوم شاهد على ذلك. 

واًب بالم التعليل على أنه مفعول ألجله معطوفاً منص 152وقرأ محزة "ولِيحكَم"
" وعلى هذا الوجه فال حاجة إىل التأويالت اليت ذكرانها. واُهًدى واماْوِعظاةً على "

واملعىن: وآتينا عيسى اإلجنيل ليكون هًدى وموعظًة للمتقني ولِيحكَم أهل اإلجنيل مبا 
" من النصارى ومن حذا حذوهم واماْن َلْا َياُْكْم مباا أانْ زالا اَّللَُّ " 153أنزل هللا فيه.

 154" أي: اخلارجون عن طاعة هللا.فاُأولاِئكا ُهُم اْلفااِسُقونا "

وراة واألجنيل وأهلهما ذكر القرآن الكرمي بعد أن ذكر هللا سبحانه وتعاىل الت
وهو نوع من َرّد الَعُجز على الَصْدر ملا يف بداية  –خماطبًا للنيب صلى هللا عليه وسلم 
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 وقال:  155–املقطع خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم 

قًا" يِْه ِمنا اْلِكتاابِ  واأانْ زاْلناا ِإلاْيكا اْلِكتاابا ِِبحلْاقِ  ُمصادِ  " والتعريف يف ِلماا ب انْيا يادا
"الكتاب" األول للعهد لكون املقصود به القرآن الكرمي على ما يظهر ابخلطاب للنيب 
صلى هللا عليه وسلم، ويف "الكتاب" الثاين للجنس، وهو يشمل الكتب اإلهلية كلها 

. ْيِمًنا عالاْيهِ " 156قبل القرآن الكرمي قًا" عطف على "واُمها " وهو حال من ُمصادِ 
"الكتاب" األول املقصود به القرآن الكرمي. والضمري اجملرور ل " الكتاب" الثاين املقصود 

أو من "أمن" قُلبت مهزته هاًء وأحلق  به جنس الكتب اإلهلية. واملهيمن من "هيمن"
وللقرآن الكرمي  159وحاكم. 158مبعىن أمني وحفيظ وشاهد ورقيب 157اببه ابلرابعي

صفتان قد وردات هنا: مصّدق ومهيمن. وهو مصّدق ملا بني يديه من الكتب فيما مل 
وهذا يف األحكام الكلية اليت ال ختتلف يف عهد دون عهد  –ومل يُنسخ حيرَّف منها 

 160، ومهيمن عليها فيما نسخ منها أو ما تعّرضت فيه للتحريف والكتم والنسيان.–
وعلى هذا فإن ما يف الكتب السالفة يُعَر  على القرآن الكرمي، فإن كان موافقًا له 
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وإذا كانت مكانة القرآن الكرمي وموقفه من الكتب  161إال يُرّد.فبها ونعمت، و 
ن اُهمْ " اي حممد "فااْحُكمْ السالفة كذلك " " بني الناس من أهل الكتاب ومن ب اي ْ

" وليس عامَّا جااءاكا ِمنا احلْاق ِ " معرضًا "واَلا ت اتَِّبْع أاْهوااءاُهمْ  مباا أانْ زالا اَّللَُّ " 162غريهم
النهي عن اتباع اهلوى ألن النيب صلى هللا عليه وسلم يتبعه، بل لقطع طمع اليهود عن 

ينه قائلني "إن ألهنم جاؤوا إليه ليضلوه عن د 163اتباعه صلى هللا عليه وسلم هلواهم،
لنا حكومًة، فاحكم لنا نصّدقك، فإن لنا أتباعًا إن نصّدقك يصّدقوك" كما سبق. 

هااًجا" " والشرعة والشريعة يف اللغة النهر الكبري الذي ِلُكلٍ  جاعاْلناا ِمْنُكْم ِشْرعاًة واِمن ْ
وهو إشارة إىل الدليل الذي يُتوصل  164َيري فيه املاء. واملنهاج هو الطريق الواسع.

. قال ابن جرير رمحه هللا "لكل قوم منكم جعلنا طريقاً إىل احلق 165به إىل معرفة الشرع
وعلى هذا فإن املنهاج يدل على الشرعة )اليت  166بياًل واضحًا يعمل به."يؤمه وس

اسُتعريت هنا ألحكام الدين( كطريق يهدي إىل املاء اجلاري الذي ُيشرب منه. 
وقد وردت الشريعة يف القرآن  167ولذلك ُفّسرت الشرعة ابلسنة واملنهاج ابلسبيل.
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كرمي مخس مرات أَاًء وأفعااًل، كلها يف سور مكية سوى ما كان يف هذه اآلية اليت ال
ناا حنن بصددها. قال تعاىل: " ي ْ يِن ماا واصَّى بِِه نُوًحا واالَِّذي أاْوحا شاراعا لاُكْم ِمنا الدِ 

ناا بِِه ِإبْ رااِهيما واُموساى واِعيساى أاْن أاِقيُموا الد ِ   168"ينا واَلا ت ات افارَُّقوا ِفيهِ ِإلاْيكا واماا واصَّي ْ
وعلى هذا فال فرق بني الشريعة والدين مبعناه  169أي: جعل طريقًا واسعًا وبيَّنه.

االصطالحي الذي هو "وضع إهلي سائق لذوي العقول ابختيارهم احملمود إىل اخلري 
ألن الشريعة هو  170ًا كاالعتقاد والعلم والصالة" كما سبق،ابلذات قلبيًا كان أو قالبي

ما بيّنه هللا لعباده دينًا كما هو مفهوم من آية الشورى السابقة آنفاً، وهو مطابق 
شاراعا لاُكْم ِمنا للدين مبعناه االصطالحي مطابقة اتمًة إذا كان "من" يف قوله تعاىل "

ينِ ا " للتبيني. وأما الدين لغًة فله ثالثة معان، وهي: الطاعة والعادة واجلزاء على ما لدِ 
وللشريعة تعلق مبعىن "العادة" فقط من هذه املعاين الثالثة إذا راعينا معناها  171سبق.

العملية من الدين.  العريف واالصطالحي املستحدث فيما بعد، وهو األحكام الفرعية
ذاْن بِِه وهلذا املعىن شاهد من قوله تعاىل " يِن ماا َلْا َيْا ُْم ِمنا الدِ  ُْم ُشراكااُء شاراُعوا َلا أاْم َلا

ر مبا وضعه املشركون من حالل وحرام يف البحرية والسائبة والوصيلة  172"اَّللَُّ  ألنه فسِّ
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وهي وإن كان هلا تعلق أبصول الدين من حيث االعتقاد بكوهنا  173واحلام وغريها،
إال أهنا من جزئيات الدين، ال  –وهو ما سيق له الكالم يف اآلية  –حالاًل أو حراماً 

من أصوله. وله شاهد من اآلية اليت حنن بصددها أيضاً، ألن اخلطاب فيها للمسلمني 
واملعىن: لكل  174املفسرين ويقتضيه السياق واملقام.وأهل الكتاب معًا عند أكثر 

جعلنا منكم أحكامًا عملية ومنهاجًا تصلون به إليها. ويؤيّده ورود "الشرعة" نكرًة. 
وإن كانت الشرعة والدين مبعىن واحد فقد يرد اختالف الدين بني األمم، ودين 

وقد ُيستدل  175ء واحد ال خيتلف. واالختالف بينهم حيصل يف األحكام فقط.األنبيا
ينِ عليه بقوله تعاىل " " ونظريهتا السابقة آنفًا يف السورة نفسها إذا شاراعا لاُكْم ِمنا الدِ 

  176قلنا إن "من" فيهما للتبعيض.

هااجً واخلطاب لألمم بقوله تعاىل " " ال يُفيد صحة اِلُكلٍ  جاعاْلناا ِمْنُكْم ِشْرعاًة واِمن ْ
ما عليهم من الشرعة واملنهاج وال استحسانَه بعد ثبوت نبوة النيب صلى هللا عليه 

أو تعبري عما ُيشاهد واقعيًا من  177وسلم، بل هو كالتعليل للنهي عن اتباع اهلوى
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والاْوَلا داْفُع اَّللَِّ النَّاسا كقوله تعاىل "  178اختالف الشعوب واألقوام طريقًة ومنهجاً 
ماْت صاوااِمُع وابِياٌع واصالاوااٌت واماسااِجُد يُْذكاُر ِفيهاا اْسُم اَّللَِّ   ُدِ  ب اْعضاُهْم بِب اْعٍض َلا

وهذا من مجلة ما خيترب هللا به عباده، منهم من نشأ يف جمتمع مسلم مُيتحن  179"كاِثريًا
اً نعمة هللا عليه وضاالً  فيه ويفوز مستمسكاً ابحلق وقائماً مبا َيب عليه أو يفشل مغريِّ

يه عن سبيل الرشاد الذي هو عليه، ومنهم من نشأ يف جمتمع غري مسلم مُيتحن ف
ويفشل منغلقًا على ما وجد عليه آابءه غري ملتفت لشيء سواه أو يفوز مبا أنعم هللا 
عليه من العقل الصحيح والفطرة السليمة بتوفيق هللا إىل ما يف اآلفاق واألنفس من 

ُلوا اآلايت. ويؤيده قوله تعاىل " ًة والاِكْن لِي اب ْ ُكْم يف ماا والاْو شااءا اَّللَُّ ْلااعالاُكْم أُمًَّة وااِحدا
ُكمْ   " آَتا

قد يرِد هنا سؤال: وهو أن كل إنسان قد نشأ يف جمتمع يرتىب يف ثقافة ذلك 
ً ويتبنونه  اجملتمع وأيلفها، والدين من أهم أجزاء الثقافة، وهو ما َيده الكثريون حاضرا
من غري حبث عنه، وترْكه يصعب عليهم كصعوبة ترك كل مألوف. وعوام الناس 

األمر مسلمني وغري مسلمني. وإذا كان األمر كذلك فإن تكليف  مستوون يف هذا
غري املسلمني منهم ابلبحث عن احلقيقة استدالاًل ابآلايت يف اآلفاق واألنفس 
واهتدائهم لإلسالم بذلك ال يتناسب مع ظروفهم اليت هم فيها. فهل أسلم الذين 

دلة حىت ُيكلَّف اآلخرون نشأوا يف جمتمع مسلم ببحوثهم اليت قاموا هبا مستدلني ابأل
 بذلك؟ 
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ٍم لِْلعاِبيدِ واجلواب عن ذلك أن هللا ليس " وأنه ال يكلِّف عباده مبا ال  180"ِبظاَلَّ
والناس ليسوا سواًء فيما آاتهم هللا من  182وإمنا يكلِّفهم مبا آاتهم. 181طاقة هلم به،

والذكاء والفهم والعاطفة واالجتاه وغري ذلك، منهم من كان غبياً سفيهاً ال ينظر  العقل
إىل الكون وما فيه من اآلايت الدالة على هللا وال يتفكر فيها وال يف أسباب وجوده يف 
الدنيا وال فيما يطلبه منه من أراد وجوده فيها، ومنهم من كان عاقالً فهيماً مدركاً هلذه 

مينعه مانع من البحث عنها؛ ومنهم من ال ختطر بباله هذه األمور وال األشياء ولكن 
يهتم هبا طبعاً ولذلك ال يستخدم ملكاته وقدراته فيها، بل يصرف جهده مجيعاً لزهرة 
احلياة الدنيا؛ ومنهم من يستخدمها يف ذلك ولكن عواطفه وميوله لقومه وثقافته 

عليها ومتنعه من التوجه إىل احلق واالتباع تْصرفه عن ترك األابطيل واخلرافات اليت هو 
له. ومنهم من ال يكون ذلك ولكن يشغله عن ذلك ما يركِّز عليه من األعمال اليت 
أمهته إخل. والذين يستطيعون البحث عن أسباب وجودهم يف الدنيا وينظرون يف 

والعمل  الدالئل على مسببها ويتفكرون فيما َيب عليهم شكرًا له وحياولون املعرفة به
مبا يقتضيه قليلون جداً. لعل هللا حياسب عباده حسب هذه الصفات املختلفة اليت 

ِإْن تا ، وهو "183جعلهم عليها يف الدنيا ليختربهم هبا ُك حاساناًة َلا ياْظِلُم ِمثْ قاالا ذارٍَّة وا
ُلواُكْم يف ماا ويدل عليه قوله تعاىل " 184"ُيضااِعْفهاا وايُ ْؤِت ِمْن لاُدْنُه أاْجًرا عاِظيًما لِي اب ْ
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ُكمْ  " ال شك أن املراد ابملوصول هنا الكتب اليت أنزهلا هللا على عباده املرسلني إىل آَتا
هذا ما يقتضيه سياق الكالم، ولكن ال مينع ذلك من دخول تلك  185األمم.

الصفات املذكورة أيضًا يف املراد ابملوصول. وهللا حياسب كاًل على ما آاته من العقل 
ل الغيب مبا يؤاخذ به وغري ذلك وال يؤاخذ الرج والفهم والعاطفة واالجتاهوالذكاء 

العاقل اللبيب كما أنه ال يؤاخذ رجاًل مل تبلغه رسالة ومل تثبت عنده مبا يؤاخذ به من 
بلغته وثبتت عنده. وعلى هذا فإن الرجل الذي مل تبلغه دعوة النيب صلى هللا عليه 
وسلم صحيحًة غري مشوَّهة مكّلف ابلبحث عن معرفة هللا ابلنظر يف الدالئل عليه 

عقله وفهمه، وهو حماسب على ذلك. فإن كان كتابيًا فعليه العمل مبا يف   حسب
كتابه من األحكام، وهو حماسب على ذلك. وهللا خيترب عباده فيما آاتهم من كتاب 
منزل وعقل موهوب ونعٍم أخرى وحياسبهم على ذلك. فإن حسابه يكون حسب ما 

رجاته، فمن كان عنده  آاته. فمن كان عنده عقل فقط فحسابه عليه فقط حسب د
كتاب وعقل معًا فحسابه عليهما حسب درجاهتما. فإن كان كتابه وصل إليه 
صحيحاً فحسابه على ذلك. وإن كان كتابه عنده قد التبس ابلباطل وتعر  للنقص 

فااْستاِبُقوا ولذلك قال: " 186والتحريف ومل يبلغه الكتاب الصحيح فحسابه على ذلك.
رااتِ  " وإن كانت الكتب اليت عند أهل الكتاب تعرضت للتحريف والتبديل فإهنا اْْلاي ْ

ال تزال مشتملة على أحكام موافقة ملا يف القرآن الكرمي، تسوق أهلها إىل اخلريات 
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ْتاِلُفونا " 187وجتعلهم يستبقون إليها. ُتْم ِفيِه َتا يًعا ف ايُ ن ابِ ُئُكْم مباا ُكن ْ " ِإَلا اَّللَِّ ماْرِجُعُكْم َجِا
 فيبني احلق وأهله من الباطل وأهله وَيازيكم على ذلك.  

ن اُهْم مباا أانْ زالا " " وفعل األمر املؤول ابملصدر لدخول حرف اَّللَُّ  واأاِن اْحُكْم ب اي ْ
"أن" عليه معطوف على "الكتاب" األول يف اآلية السابقة. واملعىن: اي حممد! أنزلنا 

 سواء أكان بني 188واحلكم بينهم مبا أنزله هللا –القرآن الكرمي  –إليك الكتاب 
املسلمني أو بني أهل الكتاب. وهذا توكيد ملا قبله من األمر بذلك لينبين عليه ما 
بعده من النهي عن اتباع أهوائهم وفتنتهم، ألهنم أي: اليهود أتوا إليه صلى هللا عليه 
وسلم ليضلوه عن بعض ما أنزله هللا قائلني "إن لنا خصومة، فاحكم لنا نصدقك. وإن 

" فنزلت كما سبق. قال تعاىل ليبطل مؤامراهتم ويفضحهم نصّدقك يصّدقك أتباعنا
ْرُهْم أاْن ي اْفِتُنوكا هبتك أسرارهم " " أي: أن ُيضلوك واَلا ت اتَِّبْع أاْهوااءاُهْم وااْحذا

" هذا تيئيس هلم من اتباع النيب صلى هللا عاْن ب اْعِض ماا أانْ زالا اَّللَُّ ِإلاْيكا " 189ويستزلوك
ُيِصيب اُهْم  فاِإْن ت اوالَّْوا فااْعلاْم أاَّنَّاا يُرِيُد اَّللَُّ أانْ " 190عليه وسلم أهواءهم كما يف نظريه.

واِإنَّ كاِثريًا ِمنا " يف الدنيا وسيعاقبهم على مجيع ذنبوهم يوم القيامة "بِب اْعِض ُذنُوِِبِمْ 
  " خلارجون عن طاعة هللا.النَّاِس لافااِسُقونا 

                                                   
 .125أوكمش، "مشول الشريعة اإلسالمية للناس كافة يف ضوء القرآن الكرمي" ص. هارون   187
 .212، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 640، ص. 1الزخمشري، الكشاف، ج.   188
؛ 381؛ وانظر أيضاً: أبو هالل العسكري، الوجوه والنظائر، ص. 168، ص. 1أبو عبيدة، جماز القرآن، ج.   189

 .479ي، نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، ص. ابن اجلوز 
 .226، ص. 6ابن عاشور، ج.   190
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ُغونا " أي: اي  191" وقرأ ابن عامر إمام أهل الشام: "تبغون"أافاُحْكما اْلْااِهِليَِّة ي اب ْ
أيها اليهود! هل تفّضلون بعضكم على بعض يف القصاص خمالفني لكتاب هللا 

واجلاهلية مصدر جعلي من اسم  192وترفضون حكم الرجم فيه؟ واالستفهام إنكاري.
وهو ما صدر من اإلنسان بسبب الطيش وعدم  فاعل "جهل". واجلهل ضد احللم،

 ليب يف معلقته:أال ترى قول عمرو بن كلثوم التغ 193الصرب.

َنا   194فَ َنْجَهَل فَ ْوَق َجْهِل اجْلَاِهِليَنا  َأاَل اَل ََيَْهَلْن َأَحٌد َعَلي ْ

فهل يفتخر جبهله الذي هو نقيض العلم؟ ال، ال يفتخر أحد ِبلوه من العلم 
ُفطر عليه اإلنسان من استحسان العلم. إذن، وإن كان أعرابيًا ُقّحاً. وهذا خمالف ملا 

يريد أن ينهى الناس عن القيام بفظاظة وغلظة مما حيّط من شأن قومه ويكسر عزهتم 
ومحيتهم حىت ال يقوموا أبكرب مما يقومون به! هذا هو مراده كما هو ظاهر. وقد 

ويدل عليه دعاء  195ُيستشهد بشواهد أخرى من الشعراء اجلاهليني على ذلك.
رابِ  السِ ْجُن أاحابُّ ِإِلاَّ ِمَّا يوسف عليه السالم فيما نقل عنه ربنا عز وجل: "

                                                   
 .228، 3للقراء السبعة، ج. أبو علي الفارسي، احلجة   191
 .227، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 88، ص. 2انظر: ابن كثري، ج.   192

193  Bk. Izutsu, Toshihiko, Kur’ân’da dinî ve ahlâkî kavramlar, s. 52 vd; 

Danışman, Nâfiz, “Câhiliyye Kelimesinin Mâna ve Menşei”, s. 192 vd.; 

Altıntaş, Ramazan, Câhiliyye, s. 1-5. 
 .414، ص. 1أبو زيد القرشي، مجهرة أشعار العرب، ج.   194
 .337-336، ص. 2؛ ج. 7، ص. 1، احلماسة، ج. انظر: أبو متام  195
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وليس  196"ياْدُعوناِِن ِإلاْيِه واِإَلَّ تاْصِرْف عاِنِ  كاْيداُهنَّ أاْصُب ِإلاْيِهنَّ واأاُكْن ِمنا اْلْااِهِلنيا 
خوفه عليه السالم من أن يكون ممن ال معرفة هبم، إذ ال يتحول رجل ذو علم إىل 
خاٍل منه بسبب ميله إىل النساء. وهو يفيد خوفه من أن يغلب عليه اهلوى ويصدر 
منه ما ال ينبغي له. ويدل عليه قوله تعاىل نقاًل عما قاله عليه السالم أيضًا إلخوته: 

" وهم فعلوا ما فعلوه عن علم  ُتْم ماا ف اعاْلُتْم بُِيوُسفا واأاِخيِه ِإْذ أانْ ُتْم جااِهُلونا هاْل عاِلمْ "
ِإَّنَّاا الت َّْوباُة عالاى اَّللَِّ لِلَِّذينا ي اْعماُلونا كما هو معروف قصتهم. وكذلك قوله تعاىل "

وُب اَّللَُّ عالاْيِهْم واكاانا اَّللَُّ عاِليًما السُّوءا ِباهاالاٍة ُثَّ ي اُتوبُونا ِمْن قارِيٍب فاُأولاِئكا ي اتُ 
هؤالء ال يعملون السوء خللوهم من املعرفة به، بل يعملون السوء علماً  197"حاِكيًما

أبنه سوء، ولكن لغلبة اهلوى عليهم بسبب ضعفهم حنوه. وليس بني العلماء من فهم 
الة يف هذه اآلية أهنا نقيض العلم ويقول إن من يعمل السوء علمًا أبنه سوء اجله

له لتنزيل من قام ابلسوء وأما إطالق اجلهل على نقيض العلم فلع 198فليست له توبة!
ومبا ال ينبغي له بغلبة اهلوى عليه وعدم الصرب عنه لضعف النفس منزلَة من ال يعلم أنه 

أيضاً قدمي ورد به  –أي: معىن نقيض العلم يف كلمة "اجلهل"  –سوء. وإن هذا املعىن 

                                                   
 .12/33وسف سورة ي  196
 .6/54؛ وانظر أيضاً: سورة األنعام 4/17سورة النساء   197
تاِغيا ن افاًقا يف قد ُيستأنس يف هذا الباب بقوله تعاىل أيضاً "  198 بُ را عالاْيكا ِإْعرااُضُهْم فاِإِن اْستاطاْعتا أاْن ت اب ْ واِإْن كاانا كا

ُهْم ِِبياٍة والاْو شااءا اَّللَُّ ْلااماعاُهْم عالاى اَْلُداى فاَلا تاُكونانَّ ِمنا اْلْااِهِلنيا اأْلاْرِض أاْو ُسلًَّما يف السَّما  " )سورة األنعام اِء ف اتاْأتِي ا
( فهل املقصود ابلنهي عن كون الرسول صلى هللا عليه وسلم من اجلاهلني هنيه عن كونه من عادمي العلم أو 6/35

(، فعليك الصرب والتأين واحلذر 28/56فال ميكن أن هتديهم مهما فعلت )سورة القصص  املعىن أن اهلداية ليست بيدك
أن الثاين هو األوىل ابألخذ  —وهللا أعلم –أن تعجل حرصًا على هدايتهم وِبعًا لنفسك يف هذا السبيل؟ يبدو 

 .55-27/54والقبول! وانظر أيضاً: سورة النمل 
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ولكن  199"الت َّعافُّفِ َياْسابُ ُهُم اْلْااِهُل أاْغِنيااءا ِمنا التنزيل كما نرى يف قوله تعاىل "
اجلاهلية أكثر تعلقًا ابملعىن األول بال شك، ألن القرآن الكرمي أطلقها على كل فعل 

ويف السلوك  200خمالف ملبادئ اإلسالم ومقاصده يف العقيدة مثل الظن ابهلل غري احلق
. 201مثل التربج ويؤيده ورود السكينة نقيضًا لتلك  202واحلمية )محية اجلاهلية(

اليت هي عبارة عن الطيش والكرب والعصبية السائدة يف العرب اجلاهليني.  203احلمية
ويدل عليه قوله صلى هللا عليه وسلم للصحابة من املهاجرين واألنصار رضي هللا عنهم 

ا اَبُل َدْعَوى أَْهِل اجْلَاِهِليَِّة" عندما استنصر كل منهم أبصحابه يف نقاش جرى بينهم "مَ 
وقوله صلى هللا عليه وسلم ملن حقر بالالً  204قائاًل "اي َلأْلنصار" و"اي لَْلمهاجرين"

وعلى ذلك فإن كلمة  205ن أمه سوداء "ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك اجْلَاِهِليَُّة".احلبشي بكو 
ل "اجلاهلية" تشمل كل شيء خمالف لإلسالم عقيدًة وفكرًة وعاطفًة وسلوكًا يف ك

ّيت هبا الفرتة الزمنية املتقدمة على اإلسالم. ويدل عليه  َُِ زمان ويف كل مكان وإن 
" االستفهام لإلنكار. أي: ليس واماْن أاْحساُن ِمنا اَّللَِّ ُحْكًما ِلقاْوٍم يُوِقُنونا قوله تعاىل "

                                                   
 .2/273سورة البقرة   199
 .3/154سورة آل عمران   200
 .33/33سورة األحزاب   201
 .48/26سورة الفتح   202
 .48/26سورة الفتح   203
 (8صحيح البخاري، كتاب املناقب، "ابب ما يُنهى من دعوى اجلاهلية" )رقم الباب:   204
صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب املعاصي من أمر اجلاهلية وال يكفر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك )رقم   205

 (.20الباب: 
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وهذا َيب على اإلنسان املؤمن أن  206أحد أحسن حكمًا من هللا عند قوم مؤمنني!
يعتقده يف كل زمان ويف كل مكان. ومن استحسن حكمًا وفضَّله على حكم هللا 
تعاىل فهو من أهل اجلاهلية وإن عاش يف القرن احلادي والعشرين أو بعد ذلك! رحم 

ر من استح سنه هللا ابن كثري ذكر يف تفسري هذه اآلية "يساق جنكيز خان" وكفَّ
مه على أحكام هللا تعاىل.   207وقدَّ

إذا كان مكر اليهود ومؤامراهتم على النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي 
ً فماذا ترى َيب على املؤمنني فعله حذراً  هللا عنهم هكذا وصدوُر خيانة منهم مستمرا

 منهم؟ قال تعاىل منّبهاً على ذلك: 

 

                                                   
 .403، ص. 1 ؛ النسفي، ج.216، ص. 3/6القرطيب، ج.   206
 .88، ص. 2ابن كثري، ج.   207
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 النهي عن مواَلة اليهود والنصارى

َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا ت اتَِّخُذوا اْلي اُهودا واالنَّصااراى أاْولِيااءا ب اْعُضُهْم أاْولِيااُء ب اْعٍض واماْن 
ُهْم ِإنَّ اَّللَّا َلا ي اْهِدي اْلقاْوما الظَّالِ  ُْم ِمْنُكْم فاِإنَُّه ِمن ْ ( ف ات اراى الَِّذينا يف 51ِمنيا )ي ات اواَلَّ

ِتا  قُ ُلوِِبِْم ماراٌض ُيساارُِعونا ِفيِهْم ي اُقوُلونا َناْشاى أاْن ُتِصيب اناا داائِراٌة ف اعاساى اَّللَُّ أاْن َيْا
ِدِمنيا ) ُقوُل ( واي ا 52ِِبْلفاْتِح أاْو أاْمٍر ِمْن ِعْنِدِه ف اُيْصِبُحوا عالاى ماا أاسارُّوا يف أانْ ُفِسِهْم َّنا

ِء الَِّذينا أاْقساُموا ِِبَّللَِّ جاْهدا أاْْيااِِنِْم ِإن َُّهْم لاماعاُكْم حاِبطاْت أاْعمااَُلُمْ   الَِّذينا آماُنوا أاهاُؤَلا
( َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ماْن ي اْرتادَّ ِمْنُكْم عاْن ِديِنِه فاساْوفا 53فاأاْصباُحوا خااِسرِينا )

ِت اَّللَُّ بِ  قاْوٍم َيُِب ُُّهْم واَيُِبُّوناُه أاِذلٍَّة عالاى اْلُمْؤِمِننيا أاِعزٍَّة عالاى اْلكااِفرِينا َُيااِهُدونا يف َيْا
ئٍِم ذاِلكا فاْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه ماْن ياشااُء وااَّللَُّ وااِسٌع عاِليٌم  ساِبيِل اَّللَِّ واَلا َياااُفونا لاْوماةا َلا

ةا وايُ ْؤُتونا الزَّكااةا ( ِإَّنَّاا والِيُّكُ 54) ُم اَّللَُّ واراُسولُُه واالَِّذينا آماُنوا الَِّذينا يُِقيُمونا الصََّلا
( واماْن ي ات اوالَّ اَّللَّا واراُسولاُه واالَِّذينا آماُنوا فاِإنَّ ِحْزبا اَّللَِّ ُهُم 55واُهْم رااِكُعونا )

 (56اْلغاالُِبونا )

ئح اليهود حّذر املؤمنني من اختاذهم أولياء، ملا ذكر هللا سبحانه وتعاىل فضا
وأحلق النصارى هبم يف هذا التحذير لشمول العلة هلم. وإذا كانت اليهود والنصارى 
ممن يُنهى عن اختاذهم أولياء فمن ابب أوىل دخول املشركني يف هذا احلكم. إذن، هذا 

 . النهي يشمل مجيع الكفار على ما سيجيء تفصيله إن شاء هللا تعاىل
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وردت رواايت يف سبب نزول هذه اآلايت، منها أهنا نزلت يف بعض األصحاب 
الذين مييلون إىل مواالة اليهود والنصارى بعد غزوة أحد. ومنها أهنا نزلت يف أيب لبابة 
الذي أشار بيده إىل حلقه عندما سألتهم بنو قريظة عن احلكم فيهم بعد ما ظهرت 

النيب صلى هللا عليه وسلم. ومنها أهنا نزلت يف ذم  خيانتهم يف غزوة اخلندق وحاصرهم
عبد هللا بن أيَُبّ الذي أصر على مواالة بين قينقاع من اليهود عندما بدت عداوهتم 
للمسلمني بعد غزوة بدر الكربى، ويف مدح عبادة بن الصامت رضي هللا عنه الذي 

يبدو أن املفسرين يذكرون هذه الواقعات كأمثلة  208نبذ حلفهم ومواالهتم حينئذ.
تتضح هبا املواالة املنهي عنها، ألن كاًل منها يدخل ضمن احلكم كما قال ابن جرير 

وتؤيّد ما قلناه قصُة أيب لبابة اليت ذُكرت سبَب  209رمحه هللا إهنا قد تنزل يف كل منها.
أاي ُّهاا الرَُّسوُل َلا َياُْزْنكا الَِّذينا ُيساارُِعونا يف نزول ألكثر من آايت كقوله تعاىل " َيا

ا وقوله تعاىل " 210"اْلُكْفِر ِمنا الَِّذينا قااُلوا آمانَّا ِبِافْ وااِهِهْم واَلْا تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهمْ  أاي ُّها َيا
ِتُكْم واأانْ ُتْم ت اْعلاُمونا  ُونُوا أامااَّنا ُونُوا اَّللَّا واالرَُّسولا واَتا فال عجب  211"الَِّذينا آماُنوا َلا َتا

ألن أسباب النزول هي واقعات حدثت قبل نزول اآلايت دالًة على الظروف  ،يف ذلك
وليست لقصر اآلايت على أسباهبا، إذ  212اليت نزل فيها القرآن وتُعيننا يف الفهم،

عرفة ابلواقعة اليت نزلت العربة بعموم اللفظ ال ِبصوص السبب! ومع ذلك فإن امل

                                                   
 .216، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 204-203، ص. 2بن عطية، ج. ؛ ا276-275، ص. 6الطربي، ج.   208
 .204، ص. 2ج.  ؛ وانظر أيضاً: ابن عطية،276، ص. 6الطربي، ج.   209
 .234، 231، ص. 6؛ انظر للرواايت يف ذلك: الطربي، ج. 5/41ائدة سورة امل  210
 .376، ص. 2. انظر للواايت يف ذلك: ابن كثري، ج. 8/27سورة األنفال   211
 .425، ص. 6انظر: رشيد رضا، تفسري املنار، ج.   212
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ألجلها هذه اآلايت اليت حنن بصددها تُفيد املعرفة بنزول وقتها، ألن حدوث الواقعة 
األوىل يف العام الثالث، والواقعة الثانية يف العام اخلامس، والواقعة الثالثة يف العام الثاين 

إذا  213عة الثالثة.من اهلجرة. واملشهور عند أصحاب السري واملغازي أهنا نزلت يف الواق
وااَّللَُّ ي اْعِصُمكا ِمنا صح هذا فإن املقطع بدايًة من هذه اآلايت إىل قوله تعاىل "

 215نزل هبذه املناسبة يف العام الثاين على ما نقله ابن جرير رمحه هللا. 214"النَّاسِ 
والاْو كاانُوا يُ ْؤِمُنونا ِِبَّللَِّ واالنَِّبِ  واماا وميكن أن نُلحق به اآلايت بعده إىل قوله تعاىل "

ا وسياقها. وإن كان يف بعضها بداللة مضموهن 216"أُْنِزلا ِإلاْيِه ماا اَتَّاُذوُهْم أاْولِيااءا 
مسائل متس عقيدة النصارى ورواايت ُتذكر كأسباب نزول هلا فليست بعيدًة عن 

املوضوع كل البعد، كلها يشري إىل حاداثت متقاربة قبل نزوهلا، منها منصوص على  
كونه سبب نزول ومنها ما ليس مبنصوص عليه. ولنشرح اآلن معىن توّّل الكفار الذي 

 الواقعات املذكورة:          تدل عليه

إن األولياء مجع "وّل". واملصدر منه الوالء. قال فيه الراغب رمحه هللا: 
"الوالء والتواّل: أن حيصل شيئان فصاعدًا حصواًل ليس بينهما ما ليس منهما. 
ويستعار ذلك للقرب من حيث املكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن 

ة واالعتقاد. والَوالية النصرة. والوالية توّلِّ األمر. والوّل واملوىل حيث الصداقة والنصر 
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يستعمالن يف ذلك. كل واحد منهما يقال يف معىن الفاعل. أي: اْلُمواّل، ويف معىن 
املفعول. أي: اْلُمواىَل. يقال للمؤمن: هو وّل هللا عز وجل، ومل يرد مواله. وقد يقال: 

ومن  217"وااَّللَُّ واِلُّ اْلُمْؤِمِننيا والهم. فمن األول قوله تعاىل: "هللا تعاىل وّل املؤمنني وم
ويقال أيضاً للمعِتق واملعَتق  218"ذاِلكا ِبِانَّ اَّللَّا ماْوَلا الَِّذينا آماُنوا الثاين قوله تعاىل: "

  219واحلليف وابن العم واجلار. ولكل من َوّلَ أمر اآلخر فهو وليه."

ة يف القرآن الكرمي بدأً من االعتقاد إىل نفهم من هذا أن لكلمة الوّل معاين كثري 
واالَِّذينا احلياة االجتماعية. ولذلك نراها ُتستعمل يف معىن اآلهلة كما يف قوله تعاىل "

ون أي: املشرك 220"اَتَّاُذوا ِمْن ُدونِِه أاْولِيااءا ماا ن اْعُبُدُهْم ِإَلَّ لِيُ قار ِبُوَّنا ِإَلا اَّللَِّ زُْلفاى
الذين اختذوا من دونه أولياء، أي: آهلة يطلبون منهم العون والشفاعة يقولون هذا 
الكالم كما هو ظاهر. هذا معىن له ابب واسع يف القرآن الكرمي ولكن ال تعلق له 
ابآلية اليت حنن بصددها اآلن. والذي يتعلق هبا هو معىن الكلمة يف الساحة 

ويف  221"ْلُمْؤِمُنونا وااْلُمْؤِمنااُت ب اْعُضُهْم أاْولِيااُء ب اْعضٍ واااالجتماعية كما يف قوله تعاىل "
أي: بينهم مودة ونصرة ينصر  222"واالَِّذينا كافاُروا ب اْعُضُهْم أاْولِيااُء ب اْعضٍ قوله تعاىل "
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أي:  –ويندر أن َيتمع هذان املعنيان  223بعضهم بعضًا ويلي بعضهم أمر بعض.
ِإَّنَّاا كما يف قوله تعاىل "  –املعىن يف جمال االعتقاد واملعىن يف الساحة اإلجتماعية 

ةا وايُ ْؤُتونا الزَّكاا ةا واُهْم والِيُُّكُم اَّللَُّ واراُسولُُه واالَِّذينا آماُنوا الَِّذينا يُِقيُمونا الصََّلا
أي: انصركم والذي يلي أمركم. ووالية كل من هللا ورسوله واملؤمنني  224"رااِكُعونا 

حبسبه على ما سيأيت. إذن، فلنرّكز على املعىن الذي يعنينا، وهو الوالية يف الساحة 
ني ومن االجتماعية. وهذا يقتضي اإلشارة إىل احلياة االجتماعية يف العرب اجلاهلي

بعدهم من الذين شهدوا النزول حىت نعرف مفهوم الكلمة ومكانتها عندهم: والعرب  
كانت تعيش قبل اإلسالم يف قبائل يقتل بعضهم بعضًا ألخذ الثأر واغتنام املال 
واقتناء املراعي واملاء، وهذا قد أّدى هبم إىل االحتماء بقبيلتهم والعصبية هلا كما سبق. 

لعه القبيلة معلنًة يف األسواق أو احلج قائلًة "إنه ليس منا يف فمن ارتكب جرمًا خت
شيء، فإذا تعرَّ  لسوء فال ندافع عنه، وإذا اعتدى هو على أحد فلسنا مسؤولني 
عنه" وُيضطر الرجل إىل االلتجاء إىل قبيلة حتميه ويعيش جاراً وحليفاً هلا، فإذا ارتكب 

نت احلماية وسيلة افتخار للحماة، وقد جرمًا جتاه األجانب كانوا ضمااًن له. وكا
نشبت حروب بني العرب لدفاع احلماة عن حقوق اجلريان. والعقد الذي ينعقد بني 
احلماة واجلريان  يسّمى بوالء كما يسمى حبلف وجوار. وقد ينعقد هذا العقد بني 

وكانت قبيلة خزرج حليفة بين قينقاع مثالً  225قبيلتني أو أكثر ضد القبائل األخرى.
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وعلى هذا فإن معىن الوالية يف  226قبل اإلسالم كما أن قبيلة أوس حليفة بين قريظة.
الساحة االجتماعية هو إعانة الكفار ضد املسلمني، وليس املعامالِت احلسنة لغري 

هااُكُم اَّللَُّ عاِن الَِّذينا َلْا يُ قااتُِلوُكْم يف ني، وكيف؟ وقد قال تعاىل "املسلمني املسامل َلا ي ان ْ
رُِكْم أاْن ت اب ارُّوُهْم واتُ ْقِسُطوا ِإلاْيِهْم ِإنَّ اَّللَّا َيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيا  يِن واَلْا َُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدَيا  الدِ 

هااُكُم اَّللَُّ عاِن الَِّذي رُِكْم واظااهاُروا عالاى ِإَّنَّاا ي ان ْ يِن واأاْخراُجوُكْم ِمْن ِدَيا نا قاات اُلوُكْم يف الدِ 
ُْم فاُأولاِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا  وردت كلمتا الرب  227"ِإْخرااِجُكْم أاْن ت اوالَّْوُهْم واماْن ي ات اواَلَّ

ى عدم النهي عن بر الذين مل والقسط دون التوّل عندما نص هللا سبحانه وتعاىل عل
يقاتلوان يف الدين ومل خُيرجوان من الداير، ألن القسط مأمور به حنو صديق أو عدو 
دائماً وأن الرب ليس منهياً عنه ولو كان حنو عدو، بل رمبا دعت إليه مصلحة. وكم من 

نتيجة حسنة حصلت عقب بر مل حتصل عقب ظفر وفتح عظيم! ويف املقابل وردت  
لتوّل عندما نص على النهي عن الذين قاتلوان يف الدين وأخرجوان من الداير كلمة ا

أو ظاهروا على ذلك دون الرب والقسط. وهذا يدل على أن التوّل منهي عنه دائماً 
حنو الكفار سواء كانوا معادين للمسلمني أم مساملني هلم، والقسط مأمور به دائماً يف  

الناس كما أن الرب مرغوب فيه يف اجلميع دائماً.  كلتا الطائفتني منهم ويف غريهم من
إذن، إن الرب والقسط إىل الكفار ليسا من املواالة املنهي عنها ولكنهما ال يسمحان 
بتوليهم كما أن املواالة املنهي عنها ال متنع من الرب والقسط إليهم، ألن الرب والقسط 

ملني من الكفار ليست يف شيء واملواالة شيء آخر. واملعامالت احلسنة مع املسا
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ضمن املواالة املنهي عنها. ولذلك يؤمر املسلم برب والديه املشركني بشرط أال يطيعهما 
إذن، فما األفعال اليت تندرج حتت اختاذ الكفار أولياء؟ ولعلها  228يف معصية اخلالق.

 :   229تتلخص يف ثالثة أشياء

الَِّذيَن  األول: إعانتهم ضد املسلمني ولو كانوا آابء وإخواانً. قال تعاىل: "اَيأَي َُّها
ميَاِن َوَمْن يَ تَ َوهلَُّ  ْم آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا آاَبءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإْلِ

 بن أيب بن سلول بين قينقاع وهذا كمظاهرة عبد هللا 230ِمْنُكْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن"
عندما أظهروا عداوهتم للمسلمني وما هم به بعض املسلمني من املواالة لليهود 

  231والنصارى بعد غزوة أحد على ما ذكران يف أسباب النزول.

الثاين: إخبارهم أبسرار املسلمني كما قال سبحانه وتعاىل "اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل 
رَُكو  232تَ تَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم" ُتْم أَْن تُ ت ْ ا يَ ْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن وقال تعاىل "أَْم َحِسب ْ ا َوَلمَّ

على ما  233َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوملَْ يَ تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواَل َرُسولِِه َواَل اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجًة"

                                                   
 .15-31/14؛ سورة لقمان 29/8سورة العنكبوت   228
طنا هذا املوضوع يف حبثنا املنشور قبل ذلك. انظر: هارون أوكمش، الوّل والوالية يف القرآن الكرمي، وقد بس  229

Necmettin Erbakan Üniv. İlâhiyat Fak. Dergisi, sy. 40, 2015, ss. 37-62, s. 
47-53. 

 .58/22؛ وانظر أيضاً: سورة اجملادلة 9/23سورة التوبة   230
ه ويف جواز االستعانة ابلكفار يف احلرب ضد الكفار اآلخرين اختالف. جّوزه اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا ومنع  231

 . 224، ص. 3/6اإلمام الشافعي رمحه هللا. انظر: القرطيب، ج. 
 .3/118سورة آل عمران   232
 .9/16سورة التوبة   233



67 

 

 

تدل عليه قصة حاطب بن بلتعة الشهرية واآلايت اليت نزلت فيها من بداية سورة 
وقصة أيب لبابة املذكورة هنا يف أسباب النزول. وال يؤَمن الفساد إذا عرف  234املمتحنة

املساملون منهم أمور املسلمني؛ ولذلك َيب احلذر من كثرة صداقتهم ومن اطالعهم 
 على األمور اخلطرية للمسلمني، واالكتفاء ابملعامالت احلسنة هلم.  

مني كما ُفهم من معىن الوالية والتوّل على ما سبق الثالث: توليتهم أمر املسل
تقريره. ولذلك غضب عمر بن اخلطاب على سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنهما 

وقد استعمل النيب صلى هللا عليه وسلم عيواًن من  235الستخدامه كاتبًا نصرانياً.
 236ه من صدق ما أخربوه به بطرق أخرى.املشركني، ولكن لعله كان لثقته هبم ولتأكد

وهذا ال يدل على جواز توليتهم أمور املسلمني ال سيما اخلطرية منها كالرائسة والنيابة 
التنبيه عليها، وهي أن هللا  والقيادة والقضاء ولو كانوا مساملني. وهناك نكتة َيب

" ومل يقل "ال يكونوا أولياء َلا ت اتَِّخُذوا اْلي اُهودا واالنَّصااراى أاْولِيااءا سبحانه وتعاىل قال "
للكفار". أي: هنى هللا سبحانه وتعاىل املؤمنني عن اختاذ الكفار أولياء ومل ينههم عن  

فار إذا اختذهم الكفار أولياء ابملعىن كوهنم أولياء هلم، فللمسلمني أن يكونوا أولياء للك
وهذا ليس منهياً  237املذكور يف هذه املادة كرئيس وانئب وقائد وقا  وما إىل ذلك.

 عنه، بل واجب على املسلمني.  
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ومن يتخذ الكفار أولياء ابلقيام هبذه األشياء املذكورة فهو كافر بظاهر قوله 
ُهْم" ويؤيّده قولُه تعاىل "اَل يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن تعاىل "َوَمْن ي َ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ تَ َوهلَّ

وإدراُجه حتت  238أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اَّللَِّ يف َشْيٍء"
وله تعاىل "اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن النفاق األكرب يف ق

ْرِك اأْلَسْ  َفِل ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَتُرِيُدوَن أَْن جَتَْعُلوا َّللَِِّ َعَلْيُكْم ُسْلطَااًن ُمِبيًنا ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يِف الدَّ
َد هلَُ  من العلماء من متسك هبذا الظاهر كابن جرير رمحه  239ْم َنِصريًا"النَّاِر َوَلْن جتَِ

ومنهم من مل يكّفره عماًل ابحليطة واحلذر من خطورة التكفري ما مل يك فيمن  240هللا.
ولكن إلمام املسلمني أن يعاقبه حسب ما يراه إذا  241قام هبا حب لدينهم وعقيدهتم،

أما التقية املأخوذة من قوله تعاىل "اَل  242ثبت جرمه، ألن فعله خيانة للمسلمني.
 يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اَّللَِّ يِف 

ُهْم تُ َقاًة" ُقوا ِمن ْ فهي أن يُظهر املسلم كالماً يسّرهم إذا خاف على  243َشْيٍء ِإالَّ أَْن تَ ت َّ
نفسه وماله كما قال عمار بن ايسر رضي هللا عنه كلمة الشرك ظاهرًا عندما أكرهه 

                                                   
 .3/28سورة آل عمران   238
 .81-5/80؛ وانظر أيضاً: سورة املائدة 145-4/144سورة النساء   239
 .277-276، ص. 6الطربي، ج.   240
؛ نقل ابن عاشور رمحه هللا اإلمجاع يف ذلك. 254، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 204، ص. 2ابن عطية، ج.   241

 230، ص. 6انظر: ابن عاشور، ج. 
حلنابلة وبعض املالكيني دون األحناف والشافعية. ؛ فالعقاب القتل عند ا219-217، ص. 3ابن عاشور، ج.   242

 ..Kallek, Cengiz, “Casus”, DİA, VII, 165انظر: 
 .3/28سورة آل عمران   243



69 

 

 

والتقية رخصة، وليست شيئًا مرغوابً  244املشركون عليها ونزل القرآن يف اإلذن بذلك.
فيه يف الدين فضاًل عن أن تكون مأمورًا هبا. يدل عليها التحذير بعد اإلذن هبا يف 

وكذلك التنبيه على أن هللا يعلم  245قوله تعاىل: "َوحُيَذِّرُُكُم اَّللَُّ نَ ْفَسُه َوِإىَل اَّللَِّ اْلَمِصرُي"
احب التقية من حمبة للكفر وأصحابِه وبغٍض هلم عندما قال هذه ما خُيفيه ص

 ُ الكلمات املنافية لإلميان. قال تعاىل: "ُقْل ِإْن خُتُْفوا َما يِف ُصُدورُِكْم أَْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه اَّللَّ
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدي َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِ  َواَّللَّ   246ٌر"َويَ ْعَلُم َما يف السَّ

هذا معىن الوالية يف الساحة االجتماعية، وهو املعيّن به يف هذه اآلية اليت تنهى 
" والتنوين عو  عن ب اْعُضُهْم أاْولِيااُء ب اْعضٍ عن اختاذ اليهود والنصارى أولياء، ألهنم "

والنصارى أولياء املضاف إليه. أي: بعضهم أولياء بعضهم. واملعىن أن كاًل من اليهود 
واماْن " 247ألفراد طائفتهم، ال أن اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء لليهود.

ُهمْ  ُْم ِمْنُكْم فاِإنَُّه ِمن ْ " ألن توليهم مظاهرة للكفر، وهو ال يتناسب مع اإلميان. ي ات اواَلَّ
 "اِلِمنيا ِإنَّ اَّللَّا َلا ي اْهِدي اْلقاْوما الظَّ "

" أي: شك ونفاق كعبد هللا بن ُأيَبّ الَِّذينا يف قُ ُلوِِبِْم ماراضٌ " اي حممد! "ف ات اراى"
الة اليهود والنصارى الذين يتخذوهنم " يف مواُيساارُِعونا ِفيِهمْ " 248بن سلول وأمثاله
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كغارة   249" مكروهة تدور عليناي اُقوُلونا َناْشاى أاْن ُتِصيب اناا داائِراةٌ أولياء حال كوهنم "
من قريش أو من األعراب كبين عامر وفزارة وغطفان وغريهم. ولذلك كان املنافقون 

ألن  250فون أال َيدوا يدًا تقيهم من الشر عندما تركوا والية اليهود والنصارى،خيا
املسلمني ليسوا يف ظروف آمنة اتمة قبل احلديبية حينما نزلت هذه اآلايت، وكانت 
األخبار املتعلقة بغارة قريش أو قبيلة ما من األعراب على املدينة صباحًا أو مساًء 

واِإذاا جااءاُهْم ع بني الناس دائمًا وتُثري الرعب والقلق كما يدل عليه قوله تعاىل "تشي
ُهْم  أاْمٌر ِمنا اأْلاْمِن أاِو اْْلاْوِف أاذااُعوا ِبِه والاْو رادُّوُه ِإَلا الرَُّسوِل واِإَلا ُأوِل اأْلاْمِر ِمن ْ

ُهمْ     251"لاعاِلماُه الَِّذينا ياْست اْنِبطُوناُه ِمن ْ

إن املنافقني أيخذون حذرهم ابختاذهم الكفار أولياء ليكونوا يدًا هلم يف دفع 
ِتا ِِبْلفاْتحِ الشر إذا وقعوا فيه، ولكن ال تدري " " أي: النصر ف اعاساى اَّللَُّ أاْن َيْا

" يسيئهم كضرب اجلزية أاْو أاْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ " 252للمسلمني على أعدائهم كفتح مكة
" من املودة والوالية ف اُيْصِبُحوا عالاى ماا أاسارُّوا يف أانْ ُفِسِهمْ "  253على اليهود والنصارى

ِدِمنيا واي اقُ حنو الكفار " " لليهود آنذاك أو بعضهم لبعض يف الذين وُل الَِّذينا آماُنواَّنا
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ِء الَِّذينا أاْقساُموا ِِبَّللَِّ جاْهدا أاْْيااِِنِْم ِإن َُّهْم لاماعاُكمْ " 254اختذوا الكفار أولياء: " أاهاُؤَلا
رى يف قوله تعاىل وإقسام املنافقني ابهلل على كوهنم من املؤمنني من دأهبم كما ن

وقوله تعاىل  255"واَياِْلُفونا ِِبَّللَِّ ِإن َُّهْم لاِمْنُكْم واماا ُهْم ِمْنُكْم والاِكن َُّهْم ق اْوٌم ي اْفراُقونا "
  256"اَتَّاُذوا أاْْياان اُهْم ُجنًَّة فاصادُّوا عاْن ساِبيِل اَّللَِّ "

إن مضمون اآلية مما خُيرب به القرآن الكرمي عما سيقع، وحصل فعاًل كما أخرب به 
وبدأ اإلسالم ينتشر بني القبائل بعد صلح احلديبية املوقَّع يف العام السادس اهلجري، 
وفتح املسلمون خيرب وفدك بعد هذا الصلح بشهرين تقريبًا ودخلوا مكة يف السنة 

ة وانتصروا بعدها يف حنني وهزموا فيها اجليش األخري الذي حشدها مشركو الثامن
العرب وغزوا البيزنطيني يف السنة التاسعة ووصلوا إىل تبوك وتيماء ودومة اجلندل من 

السنة العاشرة خاطب النيب صلى هللا  وملا كانت حجة الوادع يف 257أعمال الشام.
 وقد قمع الشرك من 258عليه وسلم ألكثر من أربعني ألف إنسان يف جبل عرفات

اجلزيرة العربية ومجع العرب الذين ال يُتوقع أهنم جمتمعون حتت راية واحدة ووّحدهم 
على كلمة "ال إله إال هللا" وقام فيهم بتغيري كبري ال مثيل له يف اتريخ البشر، وفتحوا 
البالد كلها من العامل القدمي بدأً من املغرب إىل الصني واهلند بعد وفاته صلى هللا عليه 
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رة أعوام فقط وأوصلوا رسالته إىل الناس هناك مث ما بعدها من البالد  وسلم بعش
كاألندلس وصقلية والبلقان. وهذه ليست بفتوحات عسكرية وإجنازات سياسية فقط 
مثلما حصل جلنكيز خان وأمثاله، وإمنا كان تغيريًا جذراًي يف أحوال سكان البالد 

غيري جذري وثبتوا على ذلك وال يزالون املفتوحة، ألهنم اعتنقوا ابإلسالم وحصل فيهم ت
وهو أكثر البالد  –اثبتني. مث هناك بالد مل يغزها املسلمون أبدًا كماليزاي وأندونسيا 

 وحصل فيهم هذا التغيري اجلذري أيضاً.           –األسالمية سكاانً 

 تعاىل وقد " قد حيتمل أنه من إخبار هللاحاِبطاْت أاْعمااَُلُْم فاأاْصباُحوا خااِسرِينا "
وهو مما قد ُيستدل به على كفر  259حيتمل أنه من بقية الكالم املنقول عن املؤمنني.

سببه الكفر. أعاذان هللا  –وهو إبطاهلا  –من اختذ الكفار أولياًء، ألن حبط األعمال 
 منه!     

رى أولياء نبه على أن الوالء ملا هنى هللا سبحانه وتعاىل عن اختاذ اليهود والنصا
 هلم قد يؤدي إىل االرتداد عن اإلسالم وأنه تعاىل مستغن عن أصحاب الردة قائاًل: 

"اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف أَيْيت اَّللَُّ بَِقْوٍم" اآلية. وهذا  
رَُكْم مُثَّ اَل َيُكونُوا تعاىل "َواَّللَُّ اْلَغيِنُّ وَ  كقوله أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَ ْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ

      260أَْمثَاَلُكْم"
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قُبيل وفاة النيب  261املرتدينويف اآلية اليت حنن بصددها إشارة غيبية إىل ظهور 
.  262صلى هللا عليه وسلم وبعدها كأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وأمثاهلما

واملقصود ابلقوم الذين أييت هبم هللا سبحانه وتعاىل أبو بكر رضي هللا عنه وأصحابه 
على قول، ألهنم هم الذين قاتلوا املرتدين؛ أو أهل اليمن، ملا روي أن النيب صلى هللا 

وم هذا"؛ أو عليه وسلم قال مشريًا إىل أيب موسى األشعري رضي هللا عنه "هم ق
أو الفرس كما ُروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال لسلمان  263األنصار

الفارسي رضي هللا عنه كالمًا يُشبه كالَمه يف قوم أيب موسى األشعري رضي هللا 
فال داعي إىل احملاولة لتفضيل إحدى هاتني الروايتني على األخرى أو اجلمع  264عنه.

والتأليف بينهما، إذ يبدو أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكرمها يف تفسري اآلية من 
قبيل املثال، ال على تعيني واحدة منهما. وكل من يتصف ابخلصال املذكورة يف اآلية 

" فيها. فاهلل سبحانه وتعاىل أييت يف كل عهد بقوم ق اْوميف املقصود بكلمة " فهو داخل
 265متصفني هبذه الصفات خادمني للدين بداًل ممن ارتد عنه أو قّصر يف خدمته.

إذن، إن هذا إخبار من هللا سبحانه وتعاىل عن غناه عن العاملني وحتذير لعباده من 
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ُ ة خماطبًا هلم: "الرد ِت اَّللَّ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ماْن ي اْرتادَّ ِمْنُكْم عاْن ِديِنِه فاساْوفا َيْا
 268" أشداءاْلُمْؤِمِننيا أاِعزَّةٍ عالاى " 267عاطفني 266" أرقاءأاِذلَّةٍ  بِقاْوٍم َيُِب ُُّهْم واَيُِبُّوناهُ 

واالَِّذينا ماعاهُ " وهذا كوصف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "عالاى اْلكااِفرِينا "
ن اُهمْ  ومن صفات أولئك القوم الذين أييت هبم هللا  269"أاِشدَّاُء عالاى اْلُكفَّاِر ُرمحاااُء ب اي ْ

ئِمٍ سبحانه وتعاىل أهنم " " ورد اخلوف واللوم َُيااِهُدونا يف ساِبيِل اَّللَِّ واَلا َياااُفونا لاْوماةا َلا
والالئم يف سياق النفي، ولذلك تُفيد العموم. أي: هم ال يبالون ابلالئم ولومه أبداً أاّيً  

ذاِلكا فاْضُل وليس االتصاف هبذه الصفات من حول أحد فيفتخر هبا، بل " 270كان!
" فعلى املتصف هبا أن يشكر هللا تعاىل على متكينه من االتصاف اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه ماْن ياشااءُ 

ُ وااِسٌع عاِليمٌ هبا، "    271" مبن هو حقيق هبا.وااَّللَّ

والعياذ  –واالرتداد يف الشريعة هو اخلروج عن امللة اإلسالمية واإلنكار هلا 
، ولكن ال ُيستبعد أن نفهم منه اإلعرا  عن القيام ابألحكام الشرعية —ابهلل

، ألنه واجلهاد يف سبيل هللا ونُدخله ضمن اآلية كما أشار إليه محدي أفندي رمحه هللا
من قبيل نقض العهد الذي عاهد عليه املسلمون رهبم على ما دارت عليه السورة، 
أي: سورة العقود. وهذا النوع من االرتداد الذي ال يؤدي إىل كفر خمرج عن امللة قد 
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نسّميه ابالرتداد العملي أو االجتماعي، ألن به يضعف العمل ابألحكام الشرعية يف 
واملنكرات. وإذا نظران إىل التاريخ اإلسالمي فإن احلوادث فيه اجملتمع ويسوده الفساد 

إذ خدم العرب اإلسالم أواًل ونشروه بني األقوام من املغرب  272تؤيد مضمون اآلية،
واألندلس إىل الصني واهلند، مث ملا بدأ تعاملهم به يضعف شيئًا فشيئًا ومل يراعوا حقه 

عليهم أتى هللا ابلفرس يف املشرق مثل السامانيني والبويهيني وغريهم وابلرببر  كما َيب
يف املغرب واألندلس كاألغلبيني واملرابطني واملوحدين وبين مرين وغريهم. وملا آلت 
حال الفرس والرببر إىل حال العرب ذهب هللا مبلكهم وقوهتم وأتى ابألتراك مكاهنم 

لجوقيني والعثمانيني وغريهم. وملا حتولت حال هؤالء أيضًا إىل مثل َسُبْكَتِكيِنيِّني والس
حال من كان قبلهم جعلهم هللا مثلهم. هكذا سنة هللا اليت ال تتغري يف األقوام كما قال 

 وقال تعاىل: 273"ف الاْن َتاِدا ِلُسنَِّت اَّللَِّ ت اْبِديًَل والاْن َتاِدا ِلُسنَِّت اَّللَِّ َتاْوِيًَل تعاىل: "
ُوا ماا ِبِانْ ُفِسِهْم واأانَّ ا" ًا نِْعماًة أانْ عاماهاا عالاى ق اْوٍم حاَّتَّ يُ غاريِ  ْ ياُك ُمغاريِ  َّللَّا ذاِلكا ِبِانَّ اَّللَّا َلا

يٌع عاِليمٌ    274"َسِا

ب وإذا كانت سنة هللا الثابتة كذلك ومل تتغري لقوم دون قوم فالعجب كل العج
من أتويل اآلية للتعصب لقوم من األقوام قائاًل مثاًل أبن األتراك جنود هللا وهم خدموا 
دينه وجاهدوا يف سبيله مدافعني عن اإلسالم واملسلمني قروانً طويلًة! ال شك أن هذا 
صحيح، إذ غزوات اهلند قد حتققت بيد حممود بن َسُبْكَتِكني الَغْزنَِوي وأحفاده وانتشر 
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ذلك يف تلك البالد وأتسست ابكستان اليوم على هذا األساس بدرجة  اإلسالم ب
كبرية، وقامت السالجقة ِبدمات كبرية للدفاع عن البالد اإلسالمية ضد الصليبيني، 
وكذلك العثمانيون ذهبوا ابإلسالم إىل بالد البلقان ونشروه بني أهلها كما دافعوا عن 

بان واملستعمرين، ولكن حديثنا عن هذه البالد اإلسالمية وال سيما املغرب ضد اإلس
 الوقائع التارخيية وافتخاران هبا كالم ال طائل حتته من وجوه:

أاْن لاْيسا األول: أننا مل نشرتك فيها حىت نستحق االفتخار هبا. قال تعاىل: "و
عاقب جبرمية غريه. قال فال يثاب أحد بعمل الغري كما ال ي 275"ِلْْلِْنسااِن ِإَلَّ ماا ساعاى

ِإْن تادُْع ُمثْ قالاٌة ِإَلا مِحِْلهاا َلا َُيْماْل ِمْنُه شاْيٌء والاْو   واَلا تازُِر واازِراٌة ِوْزرا ُأْخراىتعاىل: " وا
وافتخاران ابالنتصارات واإلجنازات التارخيية بدعوى أن فاعليها  276"كاانا ذاا قُ ْربا 

َناُْن أابْ نااُء اَّللَِّ  فائدة فيه، يضعنا موضع اليهود الذين يقولون "أجدادان عمل ال
تِْلكا أُمٌَّة قاْد خالاْت َلااا ماا كاساباْت والاُكْم ماا  " فقال هللا تعاىل هلم: 277"واأاِحبَّاُؤهُ 

ُتْم واَلا ُتْسأاُلونا عامَّا كاانُوا ي اْعماُلونا  واملهم ما نفعله حنن، ال ما فعله آابؤان  278"كاساب ْ
  وأجدادان. فالعاقل اللبيب يهتم مبا يفعله هو، ال ما فعله أبوه أو جده.

الثاين: أن احلديث عنها دائمًا يُشعر ابملن على هللا ابخلدمة لدينه ويُشبه حالنا 
المهم. قال تعاىل: حال األعراب الذين مينون على النيب صلى هللا عليه وسلم إبس
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اُكْم " ُنُّ عالاْيُكْم أاْن هادا ماُكْم باِل اَّللَُّ ْيا ُنُّوا عالايَّ ِإْسَلا ُنُّونا عالاْيكا أاْن أاْسلاُموا ُقْل َلا َتا ْيا
ُتْم صااِدِقنيا   وهللا غين عن العاملني ال حيتاج إىل أحد.  279"ِلْْلِْيااِن ِإْن ُكن ْ

ن االفتخار هبا قد يؤدي أحيااًن إىل التعصب لقوم واحلط من شأن الثالث: أ
اآلخرين، واإلسالم قد حّرمه وإن أقر بقوم أو قبيلة ليتعارف الناس بينهم كما قال 

َيا أاي ُّهاا النَّاُس ِإَّنَّ خالاْقنااُكْم ِمْن ذاكاٍر واأُنْ ثاى واجاعاْلنااُكْم ُشُعوًِب واق اباائِلا تعاىل: "
واختالف األقوام واأللسنة واأللوان من آايت هللا، وليس سبباً  280"ُفوالِت اعاارا 

ُف أاْلِسناِتُكْم قال تعاىل: " 281للتفاضل. ْلُق السَّمااوااِت وااأْلاْرِض وااْخِتَلا تِِه خا واِمْن آَيا
ٍت لِْلعااِلِمنيا وا  َيا والتفاضل يف اإلسالم ليس إال يف  282"أاْلوااِنُكْم ِإنَّ يف ذاِلكا ْلا

  283"ِإنَّ أاْكراماُكْم ِعْندا اَّللَِّ أاتْ قااُكْم ِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم خاِبريٌ التقوى. قال تعاىل "

" يف اآلية تشمل كل من ُوجدت فيه هذه ق اْوموملخص القول أن كلمة "
الصفات الستة من حب هلل، وحب من هللا له، وتواضع للمؤمنني، وصالبة على 
الكفار، وجهاد يف سبيل هللا، وعدم اخلوف من لوم أحد فيما قام به. وَيب عليه أال 
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كما   284ينسى أن االتصاف هبذه الصفات من توفيق هللا تعاىل وفضله، ال من نفسه
ُ وااِسٌع عاِليمٌ قال تعاىل "  "      ذاِلكا فاْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه ماْن ياشااُء وااَّللَّ

نه قد يؤدي بعد أن نّبه تعاىل على أن اختاذ الكفار أولياء خطر على املؤمنني وأ
 ذكر هلم أولياءهم الذين َيب عليهم أن يتوّلوهم قائاًل: –معاذ هللا  –هبم إىل الردة 

" اآلية. هذا متصل ابلنهي عن اختاذ اليهود والنصارى ِإَّنَّاا والِيُُّكُم اَّللَُّ واراُسولُهُ "
ملذكور وقائم مقام التعليل للنهي ا –اليت هي معرتضة بينهما  –أولياء قبل آية الردة 

. أي: ليست اليهود 285ومؤّكد له لكونه آمرًا بضده، ألنه خرب مبعىن اإلنشاء
، وإمنا وليكم، أي: انصركم والذي يلي –اي أيها املسلمون  –والنصارى أولياء لكم 

لذي يعبدونه أْمركم هللا ورسوله واملؤمنون، ووالية كل منهم حبسبه. وهللا معبودهم ا
ويهتدون مبا يف الكتاب الذي أنزله ويستعينون به يف الدنيا واآلخرة على ما أصاهبم 
ويتوكلون عليه يف أمورهم. وكلمة "وّل" تشمل هلذه املعاين كلها عند استعماهلا يف 

واالَِّذينا اَتَّاُذوا ودليل معىن "املعبود" فيها قوله تعاىل " 286سياق احلديث عن والية هللا.
" واملعىن أن "املشركني الذين ِمْن ُدونِِه أاْولِيااءا ماا ن اْعُبُدُهْم ِإَلَّ لِيُ قار ِبُوَّنا ِإَلا اَّللَِّ زُْلفاى

قولون ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا" كما هو اختذوا من دون هللا أولياء، أي: آهلة ي
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اَّللَُّ واِلُّ الَِّذينا آماُنوا َُيْرُِجُهْم ِمنا ظاهر. ودليل معىن "اهلادي" فيها قوله تعاىل "
الظُُّلمااِت ِإَلا النُّوِر واالَِّذينا كافاُروا أاْولِيااُؤُهُم الطَّاُغوُت َُيْرُِجون اُهْم ِمنا النُّوِر ِإَلا 

" والطاغوت الذي هو كل ما يُعبد ظُُّلمااِت ُأولاِئكا أاْصحااُب النَّاِر ُهْم ِفيهاا خااِلُدونا ال
من دون هللا من صنم أو شيطان أو إنسان أو غري ذلك فهو الذي يتبعه الكفار فيما 
يضع هلم من أسس ومبادئ وقوانني وشرائع خمالفة ملا شرعه هللا سبحانه وتعاىل. 

 287"اتَِّبُعوا ماا أُْنِزلا ِإلاْيُكْم ِمْن رابِ ُكْم واَلا ت اتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أاْولِيااءا " ولذلك قال تعاىل
أي: آهلة. ودليل معىن "الناصر واملعني واملخّلص يف الدنيا واآلخرة" فيها كثري. ومنه 

ُْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن ُأولاِئكا َلْا ياُكونُوا ُمْعِجزِينا يف اأْلا قوله تعاىل " ْرِض واماا كاانا َلا
واأاْنِذْر بِِه هذا يف الدنيا بداللة كلمة األر . وأما يف اآلخرة فقوله تعاىل " 288"أاْولِيااءا 

ُْم ِمْن ُدونِِه واِلٌّ واَلا شاِفيٌع لاعالَُّهْم الَِّذينا َياااُفونا أاْن َُيْشاُروا ِإَلا راِب ِِ  ْم لاْيسا َلا
منني ختتلف عن والية بعضهم إذن، فإن والية هللا سبحانه وتعاىل للمؤ  289"ي ات َُّقونا 

لبعض، وهي عبارة عن مودة بينهم ونصرة بعضهم بعضًا على الوجه الذي سبق. 
ولذلك قلنا إن والية كل من ذُكر يف اآلية حبسبه. وهذا كما خيتلف بني حب املسلم 
هلل وحب غريه من االبن والزوجة واألب واألم واألخ وذوي القرىب والقوم والعشرية 

إىل ذلك مما يتحقق احلب فيه. فإنه حيب هللا كمعبود وهاد وشارع وخمّلص  والوطن وما
مًة على  وحيد يف الدنيا واآلخرة وال ُيشرك به أحداً يف ذلك وال يرى الطاعة ألحد مقدَّ
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طاعته. وحبه لآلخرين ليس كذلك. مث إن حبه لكل منهم خيتلف بعضه عن بعض. 
حبه لألبوين خيتلف عن حب كل ممن فإن حبه ألوالده خيتلف عن حبه لزوجته، و 

سبق. وكذلك حبه إلخوانه وأقاربه وأصدقائه وقومه وعشريته ووطنه إخل، فإن حب كل 
واِمنا النَّاِس ماْن ي اتَِّخُذ منهم حبسبه. َيب أن ننتبه هلذه النقطة عندما نقرأ قوله تعاىل "

اًدا َيُِبُّون اُهْم كاُحبِ  اَّللَِّ  " واملشركون الذين واالَِّذينا آماُنوا أاشادُّ ُحبًّا َّلِلَِّ  ِمْن ُدوِن اَّللَِّ أاْندا
يتخذون األنداد من دون هللا حيبوهنم كما حيبون هللا، ألهنم يروهنم آهلة، ولذلك حيبوهنم 
آهلًة مثل هللا سبحانه وتعاىل عما يشركون. واملؤمنون ال يتخذون إهلاً سوى هللا فيحبوه 

احلب اخلاص ابإلله على هللا سبحانه وتعاىل وال كما حيبون هللا! وهم يقصرون 
ُيشركون أحدًا يف ذلك احلب فيكونوا حمبني غري هللا مثله! وإىل جانب ذلك ال يرون 

الطاعة ألحد مقدمًة على طاعة هللا سبحانه وتعاىل ملا يف ذلك من خطر على إمياهنم  
أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا كما يدل عليه قوله تعاىل " ءاُكْم واِإْخوااناُكْم أاْولِيااءا َيا  ت اتَِّخُذوا آِبا

ُْم ِمْنُكْم فاُأولاِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا ُقْل ِإْن   ِإِن اْستاحابُّوا اْلُكْفرا عالاى اْْلِْيااِن واماْن ي ات اواَلَّ
ؤُُكْم واأابْ نااؤُُكْم واِإْخوااُنُكْم واأاْزوااُجُكْم واعاِشرياُتُكْم واأامْ  وااٌل اقْ ت ارافْ ُتُموهاا واَِتااراٌة كاانا آِبا

َتاْشاْونا كاسااداهاا واماسااِكُن ت اْرضاْون اهاا أاحابَّ ِإلاْيُكْم ِمنا اَّللَِّ واراُسوِلِه واِجهااٍد يف ساِبيِلِه 
ِتا اَّللَُّ ِبِاْمرِِه وااَّللَُّ َلا ي اْهِدي اْلقاْوما اْلفااِسِقنيا  وهذا ما يقتضيه  290"ف ات ارابَُّصوا حاَّتَّ َيْا

م عندهم على حب غريه على ما ُيشعر به قوله تعاىل أيضاً  فرط حبهم هلل املقدَّ
". وملخص القول أن حب املؤمن هلل خمتلف عن حبه واالَِّذينا آماُنوا أاشادُّ ُحبًّا َّلِلَِّ "
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ووالية  291ن املؤمنني.لغريه كيفيًة ومقداراً. وكذلك والية هللا خمتلفة عن والية غريه م
ما ليست  292الرسول كذلك ختتلف عن والية غريه، ألن له صالحية البيان يف الدين

واتباعه  293عاىللغريه من املؤمنني. وطاعته صلى هللا عليه وسلم واجبة كطاعة هللا ت
  294صلى هللا عليه وسلم مشروط لكون الشخص حمبوابً عند هللا.

ةا وايُ ْؤُتونا الزَّكااةا " " ملا كان الدين عبارًة عن واالَِّذينا آماُنوا الَِّذينا يُِقيُمونا الصََّلا
" كما قال فخر الدين الرازي رمحه هللا  "التعظيم ألمر هللا والشفقة على خلق هللا

" بصفتني: إقامة الصالة وإيتاء الزكاة، أوالمها من أبرز الَِّذينا آماُنواوصف " 295كثرياً 
 ما فيه التعظيم ألمر هللا، واثنيتهما مما تقوم عليه الشفقة على خلق هللا.

أو حالية من  296معطوفة على ما قبلها، أي: مصلون؛ " مجلةواُهْم رااِكُعونا "
ءيُ ْؤُتونا الواو يف "  297" والركوع مبعناه اللغوي، وهو التذلل والتواضع واالحننا

وليس من ركوع الصالة يف  : راكعون هلل وأوامره،–وهللا أعلم  –واملعىن  298واخلشوع.
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إذ إيتاء الزكاة يف حالة الركوع ليس معروفاً. لو  299شيء كما ذُكر يف بعض التفاسري،
كان هذا مرادًا ابآلية لكان اإلنفاق يف حالة الركوع ممدوحاً. ومل يقل به أحد من 

ابن كثري رمحه هللا. وأما ما ُروي من أن علياً رضي هللا عنه أاته سائل العلماء كما قال 
وهو راكع يف صالته وأشار إىل اخلامت يف اصبعه وخلعه وأعطاه فنزلت اآلية لذلك 

واآلايت نزلت يف ذم عبد هللا بن أيب بن سلول  300فغريب جدًا مشكوك يف صحته.
ومدح عبادة بن الصامت رضي هللا عنه كما سبق. ويف رواية نزلت هذه اآلية مسلِّية 

فر  صحة ما ُروي وعلى  301لطائفة من أهل الكتاب قد قاطعهم قومهم إلسالمهم.
يف علي رضي هللا عنه فال يدل على توليته هو وذريته بعده أئمةكما يدعيه الشيعة 

" لفظ عام شامل واالَِّذينا آماُنواوَيعلونه مما يبنون عليه نظرية اإلمامة. وكيف؟ و"
جلميع املؤمنني املتوفّرة فيهم شروط التولية، فما الدليل على حصره يف علي رضي هللا 

مث إن الوالية تشمل معنيي املودة والنصرة أيضًا كما سبق، وال تقتصر  302وذريته؟عنه 
على التولية )اليت مصدرها الثالثي "الوالية" بكسر الواو دون الَوالية بفتح الواو مبعىن 

نسب ملعىن املودة والنصرة ال للتولية، ألن املودة والنصرة(؛ والكلمة هنا وزاًن ومعىًن أ
الصفة مما كان مبعىن "التولية" أتيت على وزن "الواّل" بينما الذي مبعنيَي املودة والنصرة 

                                                   
 .405، ص. 1؛ النسفي، ج. 649، ص. 1انظر مثاًل: الزخمشري، ج.   299
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والظروف اليت نزلت فيها اآلايت أيضاً  303أتيت على وزن "الوّل" كما كان هنا.
تؤيدمها كما سبق يف أسباب النزول. ويف االحتجاج ابآلية على تولية علي بن أيب 
طالب رضي هللا عنه وغريه من االستدالالت البعيدة عن سياق النصوص والظروف 

يف حديث الرداء الذي ورد فيه أن النيب صلى اليت سيقت هلا إشكاٌل جدًا كما كان 
هللا عليه وسلم أخذ عليًا بن أيب طالب وفاطمة وحفيديه احلسن واحلسني رضي هللا 

وُيستدل به على أن أهل البيت  304عنهم حتت رداء واحد وقال "َهُؤاَلِء أَْهُل بَ ْييِت".
عبارة عمن حتت ردائه صلى هللا عليه وسلم دون غريهم وال ُيسئل عن األسباب 
والظروف اليت ألجلها قال صلى هللا عليه وسلم هذا القول. لعله قال ألنه مل يرهم منذ 

نساؤه   زمن ملانع كسفر وغريه واشتاق إليهم، ألهنم كانوا يعيشون يف بيت آخر بينما
ُكنَّ يعشن عنده دائماً. واالستدالل به على حصرهم يف كوهنم أهل البيت صار أمراً 
وخيم العاقبة بُنيت عليه معاٍن تؤدي إىل اختالف كبري بني املسلمني يستمر قروانً 
طويلًة. ال أقول هذا ألجعله وسيلًة إىل التوبيخ إلخواننا الشيعة. واالستدالالت 

صوص وظروفها اليت سيقت ألجلها فاشية بني املسلمني. ولو البعيدة عن سياق الن
راعينا للسياق اللفظي والظروف اليت وردت فيها النصوص ملا حصلت الوخامة هبذا 

 القدر وإن مل نسلم من اخلطأ متاماً. وهللا أعلم!
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ُهُم " 305ي: أنصاره" أواماْن ي ات اوالَّ اَّللَّا واراُسولاُه واالَِّذينا آماُنوا فاِإنَّ ِحْزبا اَّللَِّ "
" والغلبة متوقفة على التوّل هلل ورسوله واملؤمنني. وهذا يقتضي توحيد اْلغاالُِبونا 

. ما أحوجهم اآلن إىل ذلك! الصفوف بني املسلمني وإهناء الشقاق واخلالف بينهم
َّ أاَّنا واُرُسِلي ِإنَّ اَّللَّا قاِويٌّ عازِيٌز َلا َتاُِد وهذه اآلية كقوله تعاىل: " اْغِلَبا كاتابا اَّللَُّ ألا

ءاُهمْ  أاْو  ق اْوًما يُ ْؤِمُنونا ِِبَّللَِّ وااْلي اْوِم اْْلِخِر يُ واادُّونا ماْن حاادَّ اَّللَّا واراُسولاُه والاْو كاانُوا آِبا
ُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ  ْياانا واأايَّدا  أابْ نااءاُهْم أاْو ِإْخواان اُهْم أاْو عاِشريات اُهْم ُأولاِئكا كاتابا يف قُ ُلوِِبُِم اْْلِ

ُهْم واراُضوا عاْنُه  وايُْدِخُلُهْم جانَّاٍت َتاِْري ِمْن َتاِْتهاا اأْلانْ هااُر خااِلِدينا ِفيهاا راِضيا اَّللَُّ عان ْ
 306"ِئكا ِحْزُب اَّللَِّ أاَلا ِإنَّ ِحْزبا اَّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحونا ُأولا 

ملا ذكر هللا سبحانه وتعاىل أولياء املؤمنني هناهم عن اختاذ غريهم أولياء من 
أهل الكتاب الذين ذََكَر احلكم فيهم قبل ذلك وثّناه هنا أتكيدًا مع إشارة 

يف هذا النهي، ومن املشركني الذين أحلقهم يف النهي مبن  إىل بعض احِلَكم
 سبقهم تصرحياً بعد أن كانوا داخلني فيه ابملفهوم وقال:
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  بعض األسباب يف النهي عن اَتاذ الكفار أولياء

أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا ت اتَِّخُذوا الَِّذينا اَتَّاُذوا ِديناُكْم  ُهُزًوا والاِعًبا ِمنا الَِّذينا ُأوُتوا َيا
ُتْم ُمْؤِمِننيا ) دايْ ُتْم  (57اْلِكتاابا ِمْن ق اْبِلُكْم وااْلُكفَّارا أاْولِيااءا واات َُّقوا اَّللَّا ِإْن ُكن ْ واِإذاا َّنا
ِة اَتَّاُذوهاا ُهُزًوا والاِعًبا ذاِلكا ِبِان َُّهْم ق اْوٌم َلا ي اْعِقُلونا ) ( ُقْل َيا أاْهلا 58ِإَلا الصََّلا

ناا واماا أُْنِزلا ِمْن ق اْبُل واأانَّ  اْلِكتااِب هاْل ت اْنِقُمونا ِمنَّا ِإَلَّ أاْن آمانَّا ِِبَّللَِّ واماا أُْنِزلا ِإلاي ْ
ُ ( ُقْل هاْل أُن ابِ ُئُكْم ِبشارٍ  ِمْن ذاِلكا ماثُوباًة ِعْندا اَّللَِّ ماْن لاعاناُه 59أاْكث اراُكْم فااِسُقونا ) اَّللَّ

ُهُم اْلِقراداةا وااْْلاناازِيرا واعابادا الطَّاُغوتا ُأولاِئكا شارٌّ ماكااًَّن  واغاِضبا عالاْيِه واجاعالا ِمن ْ
( واِإذاا جااُءوُكْم قااُلوا آمانَّا واقاْد داخاُلوا ِِبْلُكْفِر واُهْم 60واأاضالُّ عاْن ساوااِء السَِّبيِل )

ُهْم ُيساارُِعونا يف 61أاْعلاُم مباا كاانُوا ياْكُتُمونا )قاْد خاراُجوا بِِه وااَّللَُّ  ( وات اراى كاِثريًا ِمن ْ
هااُهُم 62اْْلُِثِْ وااْلُعْدوااِن واأاْكِلِهُم السُّْحتا لاِبْئسا ماا كاانُوا ي اْعماُلونا ) ( لاْوَلا ي ان ْ

ُْثا واأاْكلِ  نِيُّونا وااأْلاْحبااُر عاْن ق اْوَلُِِم اْْلِ ( 63ِهُم السُّْحتا لاِبْئسا ماا كاانُوا ياْصن اُعونا )الرَِّبَّ
اُه ماْبُسوطاتااِن  واقاالاِت اْلي اُهوُد ياُد اَّللَِّ ماْغُلولاٌة ُغلَّْت أاْيِديِهْم واُلِعُنوا مباا قااُلوا باْل يادا

ُهْم ماا أُْنِزلا ِإلاْيكا ِمْن  ناا يُ ْنِفُق كاْيفا ياشااُء والايازِيدانَّ كاِثريًا ِمن ْ رابِ كا طُْغيااًَّن واُكْفًرا واأاْلقاي ْ
 ُ رًا لِْلحاْرِب أاْطفاأاهاا اَّللَّ ن اُهُم اْلعادااواةا وااْلب اْغضااءا ِإَلا ي اْوِم اْلِقيااماِة ُكلَّماا أاْوقاُدوا َّنا ب اي ْ

أاْهلا اْلِكتااِب  ( والاْو أانَّ 64واياْسعاْونا يف اأْلاْرِض فاسااًدا وااَّللَُّ َلا َيُِبُّ اْلُمْفِسِدينا )
ْلنااُهْم جانَّاِت النَِّعيِم ) اْدخا ُهْم سايِ ئااِِتِْم واألا ( والاْو أان َُّهْم 65آماُنوا واات َّقاْوا لاكافَّْرَّنا عان ْ
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اكاُلوا ِمْن ف اْوِقِهْم واِمْن َتاْتِ  ْْنِيلا واماا أُْنِزلا ِإلاْيِهْم ِمْن راِبِ ِْم ألا  أاقااُموا الت َّْورااةا وااْْلِ
ُهْم سااءا ماا ي اْعماُلونا ) ِثرٌي ِمن ْ ٌة واكا ُهْم أُمٌَّة ُمْقتاِصدا                                              (66أاْرُجِلِهْم ِمن ْ

يُروى  307إن من أسباب النهي عن اختاذ أهل الكتاب أولياء استهزاءهم ابلدين.
ما وقع من منافقي اليهود كرفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن  أن اآلية تشري إىل

واالستهزاء ابلدين وما  308احلارث الذْين أظهرا اإلسالم مث انفقا واستهزائ ابلدين.
ألن من استهزأ ابلدين وما  309يتعلق به من هللا وآايته ورسله كفر خُمرج من امللة.

يتعلق به يستخف به يف األصل ويُظهر بذلك ما يف قلبه من الكراهية له وعدم املباالة 
وكذلك احلضور عند من يكفر آبايت هللا ويستهزأ  310به، وهذه األشياء كلها كفر.

إىل الكفر والنفاق. والعياذ ابهلل. وقد قال هللا هبا من غري اعرتا  عليه يؤدي ابملرء 
ِت اَّللَِّ ُيْكفاُر ِِباا سبحانه وتعاىل " ْعُتْم آَيا واقاْد ن ازَّلا عالاْيُكْم يف اْلِكتااِب أاْن ِإذاا َسِا

ُوُضوا يف حاِديٍث غارْيِِه ِإنَُّكْم ِإًذا  ِمثْ ُلُهْم ِإنَّ اَّللَّا واُيْست اْهزاُأ ِِباا فاَلا ت اْقُعُدوا ماعاُهْم حاَّتَّ َيا
يًعا ولذلك هنى هللا سبحانه وتعاىل عن  311"جااِمُع اْلُمنااِفِقنيا وااْلكااِفرِينا يف جاهانَّما َجِا

أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا توّل الذين يستهزؤن ابلدين من أهل الكتاب قائاًل: "  ت اتَِّخُذوا َيا
" وهذا يدل على الَِّذينا اَتَّاُذوا ِديناُكْم ُهُزًوا والاِعًبا ِمنا الَِّذينا ُأوُتوا اْلِكتاابا ِمْن ق اْبِلُكمْ 
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أن املعامالت مع اليهود والنصارى ليست منهيًة على اإلطالق، بل هي مسموح هبا 
ر به قوله تعاىل الذي هو يف املساملني منهم واحملرتمني للمسلمني وعقائدهم كما يُشع

يِن واَلْا َُيْرُِجوُكْم املعيار يف هذا املوضوع " هااُكُم اَّللَُّ عاِن الَِّذينا َلْا يُ قااتُِلوُكْم يف الدِ  َلا ي ان ْ
هااُكمُ  رُِكْم أاْن ت اب ارُّوُهْم واتُ ْقِسُطوا ِإلاْيِهْم ِإنَّ اَّللَّا َيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيا ِإَّنَّاا ي ان ْ اَّللَُّ عاِن  ِمْن ِدَيا

رُِكْم واظااهاُروا عالاى ِإْخرااِجُكْم أاْن ت اوالَّْوُهْم  يِن واأاْخراُجوُكْم ِمْن ِدَيا الَِّذينا قاات اُلوُكْم يف الدِ 
ولكن إطالق التوّل على املعامالت احلسنة  312"واماْن ي ات اواَلَُّْم فاُأولاِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا 

ليس بصحيح، ألن فيه معىن التولية ألمور املسلمني واإلْطالع على أسرارهم. ومها  هلم
مما ال َيوز االعتماد على أهل الكتاب ال سيما يف األمور اخلطرية وإن كانوا مساملني 

 على ما سبق.

" ابلنصب عطفا على املوصول الثاين، وهم املشركون، ألهنم هم وااْلُكفَّارا "
ويعّينه السياق أيضاً،  313لكفار" يف القرآن الكرمي إذا ورد مطلقاً.املقصودون بلفظ "ا

ألن أهل الكتاب مذكورون من قبل، فلم يبق من أصناف الكفار أحد سوى 
عن توليهم ابملنطوق بعد أن دخلوا  املشركني. وبذلك دخل املشركون يف الذين يُنهى

" ِديناُكمْ " مها "اَتَّاُذوا". ومفعوال "َلا ت اتَِّخُذوا" مفعول اثن ل  "أاْولِيااءا فيهم ابملفهوم. و"
 314".ُهُزواً و"
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اِر" ابجلر عطفاً على ا وهذه  315ملوصول الثالث.وقرأ أبو عمرو والكسائي "َواْلُكفَّ
القراءة تدل على أن املستهزئني ابلدين صنفان: صنف من أهل الكتاب وصنف من 

والدليل على وقوع  316املشركني بينما القراءة األوىل تقصرهم على أهل الكتاب.
نااكا ن املشركني قوله تعاىل يف سورة احلجر املكية: "االستهزاء م ِإَّنَّ كافاي ْ
وما ُروي يف سبب نزول اآلية اليت حنن بصددها من أن اليهود  317"اْلُمْست اْهزِِئنيا 

واملشركني استهزؤوا بصالة املسلمني عندما اندى منادي الرسول صلى هللا عليه 
واِإذاا لاُقوا الَِّذينا آماُنوا قااُلوا والدليل على وقوعه من املنافقني قوله تعاىل " 318وسلم.

ومن أهل  319"ونا آمانَّا واِإذاا خالاْوا ِإَلا شايااِطيِنِهْم قااُلوا ِإَّنَّ ماعاُكْم ِإَّنَّاا َناُْن ُمْست اْهزِئُ 
الكتاب منافقون كما سبق. وقد يقع االستهزاء من أهل الكتاب الذين ال ينافقون  

ِة كما سيتضح بعد قليل من الرواايت يف تفسري قوله تعاىل " دايْ ُتْم ِإَلا الصََّلا واِإذاا َّنا
 " وما بعدها. ِعًبااَتَّاُذوهاا ُهُزًوا والا 

ُتْم ُمْؤِمِننيا " أن تتولوهم "واات َُّقوا اَّللَّا " " وهذا مما قد ُيستدل به على كفر ِإْن ُكن ْ
من توىل الكفار من أعداء املسلمني، ألن اإلميان ُجعل متوقفًا على االبتعاد عن 
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واماْن ي ات اواَلَُّْم " 320توليهم. ومن اجتب التكفري بظاهر املواالة أوَّله كما أوَّل قوله تعاىل
ُهمْ   ".ِمْنُكْم فاِإنَُّه ِمن ْ

أتبع هللا سبحانه وتعاىل النهي عن توّل أهل الكتاب وغريهم من الكفار مبثال يف 
 استهزائهم ابلدين ومبا يتعلق به قائاًل:

دايْ ُتمْ " ِإذاا َّنا ا ُهزُ " ابألذان "وا ِة اَتَّاُذوها " يُروى أن اليهود  ًوا والاِعًباِإَلا الصََّلا
كانوا يشّبهون األذان بصياح العري ويسخرون منه ويقولون عندما رأو 

و يروى أن يف املدينة نصرانياً   321املسلمني يصلون "قد قاموا ال قاموا".
ق هللا بيت من كذب" واتفق أن خادمه كان يقول عندما َع األذان "أحر 

 322نسي لياًل النار مشتعلًة وسقطت شرارة والتهب البيت واحرتق مبا فيه.
ذاِلكا ِبِان َُّهْم ق اْوٌم ال شك أن اآلايت تشملهم ومن على شاكلتهم مجيعاً. "

 " ي اْعِقُلونا  َلا 

"ُقْل" اي أيها الرسول هلم "اَيأَْهَل اْلِكَتاِب َهْل تَ ْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما 
َنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبُل َوَأنَّ َأْكثَ رَُكْم فَاِسُقوَن" أي: ال تكرهون منا إال شيئني:  أُْنزَِل إِلَي ْ
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نزل إلينا وما أُنزل إليكم. والثاين أنكم فاسقون خارجون عن األول أن نؤمن ابهلل وما أُ 
الطاعة. واسُتشكل هذا، ألهنم ال يعرتفون بفسقهم فينقموا على املسلمني بسبب 
ذلك! مث إن فسقهم )املعطوف على فعل املسلمني الذي هو إمياهنم كما يدل عليه 

مة على املسلمني. وذكروا قوله "ِمنَّا"( ليس من فعل املسلمني حىت يدفعهم إىل النق
إلزالته وجوهاً: منها أن "أكثركم فاسقون" عطف على لفظة هللا. والتقدير: هل 

. وفيه تفويت ملعىن اإلنكار والتعجب كما 323تنقمون منا إال إمياننا ابهلل وبفسقكم.
يبدو، ألن اعتقاد املسلمني بفسق أهل الكتاب يؤدي هبم إىل النقمة فال يبقى داع إىل 

إمياننا مع أن  ومنها أن الواو مبعىن "مع". والتقدير: هل تنقمون إال  324التعجب منه.
ومنها أن "تَ ْنِقم" ُضّمن معىن "تنتقم" كما يدل عليه تعديته ب   325أكثركم فاسقون.

"ِمْن"، ألنه يُعّدى ب  "على" يف األصل. واملعىن: هل تنالون منا إال إلمياننا ولفسق 
ومنها أن  326.( رمحه هللا745/1344أكثركم. وهذا قول أيب حيان األندلسي )ت. 

هذا تقسيم حسن كقول القائل "هل تنقم مين إال أين عفوت عنك وأنك فاجر" 
واملخاطب ال يعرتف بفجوره. وعليه أكثر املفسرين. ذكره الواحدي وابن عطية وأبو 

مه الزخمشري  327( ومحدي أفندي رمحهم هللا.616/1219البقاء الُعكربي )ت.  وقدَّ
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واستصوبه ابن عاشور رمحه هللا، ولكنه  328رمحه هللا على الوجوه األخرى اليت ساقها.
ملعىن: ال تكرهون منا إال إمياننا قال إن يف اإلستفهام إنكارا وتعجبًا وهتكماً، كأن ا

  329ابهلل وما أُنزل إلينا وما أُنزل من قبل وأال منلك إزالة فسقكم.

حمصل القول أن هذه اآلية تفيد ما يشعر به احلاسدون املبطلون من احلقد 
م ال والغيظ والغضب جتاه أصحاب الفضائل الذين يقتضي فضُلهم الثناَء عليه

 330غري،كما يف قول ابن قيس الرقيات:

 أَن َُّهْم حَيِْلُموَن ِإْن َغِضُبوا )املنسرح( َما نَ َقُموا ِمْن َبيِن أَُميََّة ِإالَّ 

 331ويف قول النابغة الذبياين:

َر َأنَّ ُسُيوفَ ُهمْ   هِبِنَّ فُ ُلوٌل ِمْن ِقرَاِع اْلَكَتاِئِب )الطويل(    َواَل َعْيَب ِفيِهْم َغي ْ

وليس ملا َيده أهل الكتاب يف أنفسهم من العداوة والبغضاء حنو املسلمني وما 
قرآن الكرمي يُعّدونه هلم من املكر واملؤامرات سبب إال إمياهنم ابهلل وما أُنزل إليهم من ال

وما اُنزل إىل أهل الكتاب من التوراة والزبور واإلجنيل من غري تفريق بني كتاهبم وبينها، 
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ألن اإلميان ال يقبل التجزء، ولكن أهل الكتاب َيّزؤونه ويؤمنون ببعض الرسل 
 ِإنَّ الَِّذينا ياْكُفُرونا ِِبَّللَِّ والكتب ويُنكرون بعضها، وهو كفر كما قال هللا تعاىل: "

واُرُسِلِه وايُرِيُدونا أاْن يُ فار ُِقوا ب انْيا اَّللَِّ واُرُسِلِه واي اُقوُلونا نُ ْؤِمُن بِب اْعٍض واناْكُفُر بِب اْعٍض 
وايُرِيُدونا أاْن ي اتَِّخُذوا ب انْيا ذاِلكا ساِبيًَل ُأولاِئكا ُهُم اْلكااِفُرونا حاقًّا واأاْعتاْدَّنا لِْلكااِفرِينا 

اًِب ُمِهيًنا ُْم آِمُنوا مباا أانْ زالا اَّللَُّ قااُلوا نُ ْؤِمُن مباا أُْنِزلا وقال تعاىل " 332"عاذا واِإذاا ِقيلا َلا
قًا ِلماا ماعاُهمْ  ناا واياْكُفُرونا مباا وارااءاُه واُهوا احلْاقُّ ُمصادِ  وُيشري إىل ذلك ما يُروى  333"عالاي ْ

أاب ايسر بن أخطب وغريه من أحبار اليهود سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم عمن  أن
ناا واماا أُْنِزلا ِإَلا يؤمن به وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: أُوِمُن " ِِبَّللَِّ واماا أُْنِزلا ِإلاي ْ

 ُموساى واِعيساى واماا ُأوِتا ِإبْ رااِهيما واِإَْسااِعيلا واِإْسحااقا واي اْعُقوبا وااأْلاْسبااِط واماا ُأوِتا 
ُهْم واَناُْن لاُه ُمْسِلُمونا  ٍد ِمن ْ وملا ذكر عيسى  334"النَِّبيُّونا ِمْن راِبِ ِْم َلا نُ فارِ ُق ب انْيا أاحا

ويف رواية  335قالوا: ال نؤمن مبن آمن به فنزلت اآلية اليت حنن بصددها ألجل ذلك.
    336قالوا على أثر جواب الرسول صلى هللا عليه وسلم: ال نعلم ديناً شراً من دينكم.

 واخلطاب مبا تتضمنه هذه اآلية من التوبيخات الشديدة يقتضي صالح النفس
يف املتكلم به على أعلى درجة. وال معىن خلطابه بذلك وهو مساو ملخاطبه يف 
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الفسق. ولذلك َيب على املسلمني الذين يقرؤون هذه اآلية أن يتصفوا مبكارم 
األخالق حىت خياطبوا أهل الكتاب بذلك. وإن مل ميكن ذلك جلميعهم فال بد 

وكذلك قوله تعاىل بعد ذلك. إذ أمر هللا سبحانه وتعاىل رسوله صلى  337ملعظمهم.
  هللا عليه وسلم ابخلطاب ألهل الكتاب قائاًل:       

 338" احلسد الذي تشعرون به يف حق املؤمننيُقْل هاْل أُن ابِ ُئُكْم ِبشارٍ  ِمْن ذاِلكا "
املسلمني الذي تنسبون إليه الشر. ويف هذا نسبة الشر إىل  أو من ذلك الدين دين

" الذي ُيشري إليه مفضاًل عليه، ألن املفّضل عليه ذاِلكا اإلسالم لكون اسم اإلشارة "
يكون مشرتكًا يف صفة املفّضل وإن كان قلياًل. حنو: عمرو أقبح من زيد. وهذا يُفيد 

أقل منه. وكذلك يكون معىن اآلية يف أن زيدًا يشارك عمرًا يف القبح وإن كان قبحه 
ً وإن كان شره أقل مما سُيذكر من أمر اليهود بعد  هذا الوجه أن اإلسالم يتضمن شرا

واإلسالم الذي أخرب هللا سبحانه وتعاىل إبكماله بريء من الشر متاماً، وهو  339قليل.
أحدمها أن يكون اسم التفضيل مستعمالً  خري ابلذات. ويف أتويل ذلك طريقان.

أاْصحااُب اْلْانَِّة كقوله تعاىل "  340بشكل ال يكون يف املفّضل عليه مشاركة للمفّضل،
ٌر ُمْست اقارًّا واأاْحساُن ماِقيًَل  ي ْ النار أّي خري وحسن ليس يف أصحاب  341"ي اْوماِئٍذ خا
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حىت يكونوا مشرتكني يف خري أهل اجلنة! والثاين أن يكون الكالم من ابب املشاكلة 
واملعىن: هل ُأخربكم بشر من ذلك الدين الذي وصفتموه أنتم ابلشر  342واجملاراة فيه.

" وقد سبقا. ماْن لاعاناُه اَّللَُّ واغاِضبا عالاْيهِ وبُة ""؟ وهو أْمُر أو عقِعْندا اَّللَِّ " جزاًء "ماُثوباةً "
 343وإطالق املثوبة املستعملة يف اخلري على العقوبة هتكم كقول عمرو بن معديكرب:

يَُّة بَ ْيِنِهْم َضْرٌب َوِجيُع )الوافر(    حتَِ

" والذين ُجعلوا قردًة هم طائفة من اليهود قد ُهُم اْلِقراداةا وااْْلاناازِيرا واجاعالا ِمن ْ "
جتاوزوا احلد يوم السبت ومل يراعوا احلرمة فيه على ما ُتذكر قصتهم يف سورة األعراف 

 –ويُروى أهنم كانوا صيادي السمك من أهل أيلة  344وُيشار إليها يف غريها من السور
، وكانت احليتان أتيت يوم السبت دون األايم –قصبة على شاطئ البحر األمحر 

األخرى ابتالًء هلم من هللا، ولذلك رجعوا إىل اخلدعة ورموا الشبكات مساء اجلمعة 
ا مغرتين بعدم حصول ومجعوها صباح األحد مث أخّلوا حرمة ذلك اليوم غري مبالني هب

وقيل إنه جماز من جْعلهم كالقردة طبعاً  345شر وعاقبهم هللا على ذلك مبسخهم قردًة.
وأما  346حيث إهنم ال يفعلون شيئًا إبرادهتم، بل يتبعون ما يفعله اآلخرون كالقردة.
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الذين ُجعلوا خنازير فقيل إهنم من أصحاب السبت أيضاً، وقد مسخ هللا بعضهم قردًة 
وبعضهم خنازير. وقيل إهنم من النصارى الذين قد طلبوا من عيسى عليه السالم أن 

كما   347مل يؤمنوا به فمسخهم هللا خنازير معاقبة عليهم يُنزل من السماء مائدًة مث
 سيأيت يف آخر السورة.  

" عطف على صلة "من". واملعىن: من لعنه هللا... وَعَبَد واعابادا الطَّاُغوتا "
معطوفاً  –اجلمع للعْبد  وهو اسم –الطاغوَت. ويف قراءة محزة بضم الباء يف "عبد" 

طغيان والطاغوت لغًة هو املبالغ يف ال 348على "القردة" مع كونه مضافاً إىل الطاغوت.
 350"ِإَّنَّ لامَّا طاغاى اْلمااُء محااْلنااُكْم يف اْلْاارِياةِ كما يُفهم من قوله تعاىل "  349وجتاوز احلد

وهو يطلق يف القرآن الكرمي على كل ما ُعبد من دون هللا من صنم أو شيطان أو 
أاَلْا ت ارا ِإَلا الَِّذينا ُأوُتوا ناِصيًبا ودليل املعىن األول قوله تعاىل " 351إنسان أو غري ذلك.

ِء أاْهداى ِمنا ِمنا اْلكِ  تااِب يُ ْؤِمُنونا ِِبْْلِْبِت واالطَّاُغوِت واي اُقوُلونا لِلَِّذينا كافاُروا هاُؤَلا

                                                   
 .138-137، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 653، ص. 1الزخمشري، ج.   347
، 1؛ الزخمشري، ج. 236، ص. 3؛ أبو علي الفارسي، احلجة للقراء السبعة، ج. 295، ص. 6الطربي، ج.   348
 . 246، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 149؛ السيوطي، تفسري اجلاللني، ص. 652ص. 
 .520الراغب، مفردات، ص.   349
 .69/11سورة احلاقة   350
؛ وهو من 521-520؛ الراغب، مفردات، ص. 133، ص. 5؛ ج. 19-18، ص. 3ج. الطربي،   351

 الكلمات اليت يعرف اليهود معناها من كتبهم. انظر:
Arslantaş, Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler, s. 344-345. 
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ألنه نزل يف مجاعة من اليهود الذين ذهبوا إىل مكة املكرمة  352"الَِّذينا آماُنوا ساِبيًَل 
 وسجدوا األصنام بطلب من بعد غزوة بدر الكربى ليحّرضوا املشركني على املسلمني

الَِّذينا آماُنوا يُ قااتُِلونا يف ودليل املعىن الثاين قوله تعاىل "  353املشركني رغبًة يف صلتهم.
يُ قااتُِلونا يف ساِبيِل الطَّاُغوِت ف اقااتُِلوا أاْولِيااءا الشَّْيطااِن ِإنَّ  ساِبيِل اَّللَِّ واالَِّذينا كافاُروا 

أاَلْا ت ارا ِإَلا الَِّذينا ودليل املعىن الثالث قوله تعاىل " 354"كاْيدا الشَّْيطااِن كاانا ضاِعيًفا
ا أُْنِزلا ِمْن ق اْبِلكا يُرِيُدونا أاْن ي اتاحااكاُموا ِإَلا ي اْزُعُمونا أان َُّهْم آماُنوا مباا أُْنِزلا ِإلاْيكا واما 

". واملقصود به كعب بن األشرف وأمثاله من الطَّاُغوِت واقاْد ُأِمُروا أاْن ياْكُفُروا بِهِ 
الكهنة الذين يرجع إليهم املنافقون ليحكموا هلم أبحكام خمالفة ملا أنزله هللا كما ورد يف 

اَّللَُّ واِلُّ الَِّذينا آماُنوا َُيْرُِجُهْم ِمنا وقد يصلح قوله تعاىل " 355أسباب النزول.
الظُُّلمااِت ِإَلا النُّوِر واالَِّذينا كافاُروا أاْولِيااُؤُهُم الطَّاُغوُت َُيْرُِجون اُهْم ِمنا النُّوِر ِإَلا 

الذين ُيضلون الناس عن احلق ويزيّنون هلم الباطل وقد يصلح للشياطني  356"الظُُّلمااتِ 
للناس الذين أيمرون بغري ما أنزله هللا. واألنبياء كلهم بُعثوا ليدعوا الناس إىل عبادة هللا 

والاقاْد ب اعاثْ ناا يف ُكلِ  وحده واجتناب الطاغوت. أي: كل ما ُعبد من دونه. قال تعاىل "

                                                   
 .4/51سورة النساء   352
؛ وانظر أيضاً: ابن هشام، السرية النبوية، 627، ص. 1؛ ابن كثري، ج. 135-131، ص. 5الطربي، ج.   353
 .463ص. 
 . 4/76سورة النساء   354
 .155-152، ص. 5ربي، ج. الط  355
 .2/257سورة البقرة   356
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واأَلْوىل ابآلية اليت حنن بصددها  357"ُبُدوا اَّللَّا وااْجتاِنُبوا الطَّاُغوتا ُأمٍَّة راُسوًَل أاِن اعْ 
من املعاين املذكورة هو األخري. أي: اإلنسان املبّجل املعبود الذي يُتخذ قوله مرجعاً يف 

اَتَّاُذوا احلالل واحلرام. وهكذا األحبار والرهبان عند اليهود والنصارى كما قال تعاىل "
ًِب ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  وملا َعه عدي بن حامت النصراين الذي  358"أاْحبااراُهْم وارُْهباان اُهْم أاْرِبا

جاء النيب صلى هللا عليه وسلم لُيسلم قال "إهنم مل يكونوا يصلون هلم!". قال له النيب 
لُّوَن هَلُْم َما َحرََّم هللُا فَ َيْسَتِحلُّونَُه، صلى هللا عليه وسلم "َصَدْقَت، َوَلِكْن َكانُ  وا حيُِ

كان اليهود املعاصرون للنيب صلى هللا عليه   359َوحُيَرُِّموَن َما َأَحلَّ هللُا هَلُْم فَ ُيَحّرُِمونَُه".
والنصارى ال  360وسلم يتابعون شروح علمائهم للتوراة مثل التلمود أكثر من التوراة.

يزالون يرون البااب والرهبان غري خمطئني برعاية هللا ويعتقدون أن ما قالوه هو ما قاله 
هللا! ومع ذلك فإن املعاين األخرى ليست بعيدة ملا سبق من أن رئيس اليهود كعب 

ذهبوا إىل مكة ليحّرضوا أهلها على  بن األشرف والذين معه سجدوا للصنم عندما
املسلمني. وهم اتبعوا الشيطان يف سجودهم للصنم ويف اختاذهم األحبار والرهبان  

" عليهم واعابادا الطَّاُغوتا وبذلك يصح إطالق " 361كواضع شرع وعبدوهم هبذا املعىن.
يت ال يقرأها اليهود والنصارى وال يسمعوهنا بعد عهد جبميع معانيه. ويف هذه اآلايت ال

النزول حتذير للمؤمنني من أن حيذوا حذوهم كما قلنا عدة مرات. إذن َيب عليهم أن 

                                                   
 .16/36سورة النحل   357
 .9/31سورة التوبة   358
 .411، ص. 10الطربي، ج.   359

360 Arslantaş, Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler, s. 151. 
 .653، ص. 1وانظر أيضاً: الزخمشري، ج.   361
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ق مبا قاله مطلقًا خطر  يتعظوا هبا وال يفعلوا ما قد فعلوه. واالقتداء بشخص مصدَّ
أو شيخًا صوفيًا أو  على إميان املسلم، ال فرق بني أن يكون هذا الشخص سياسياً 

فقيهًا أو إمامًا جمتهداً. والطاعة املطلقة ال تصح إال هلل ورسوله. فعليهم أن يتذكروا 
وهذا تنبيه  362دائمًا قول اإلمام الشافعي رمحه هللا "إذا صح احلديث فهو مذهيب".

بسبب ما قد فاهتم حديث أو لعدم ثبوته  على أهنم قد يُفتون بفتوى خمالفة للشرع
عندهم. فمن اطلع عليه بعدهم أبدلته أو ثبت عنده من غري ريبة فعليه العمل 

 ابحلديث دون فتواهم اليت قد أفتوا هبا. وإال فالوابل على املطلع عليه والثابت عنده.             

ومسخهم قردة وخنازير " اليهود والنصارى الذين أبعدهم هللا عن رمحته ُأولاِئكا "
"من املسلمني الذين حيسدوهنم، وهم يؤمنون شارٌّ ماكااًَّن وجعل منهم عباد الطاغوت "

ابهلل وجبميع ما جاء من عنده من غري تفريق بني الكتب املنزلة عليهم وعلى من قبلهم 
كما مر ". والقول يف استعمال اسم التفضيل هنا  عاْن ساوااِء السَِّبيلِ " منهم "واأاضالُّ "

 من قبل.

بعد أن أمر هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يفضح أهل الكتاب بسبب 
ما هم عليه من نقمة على املسلمني ومبا تعرضوا له من لعنة هللا وغضبه ومسخه هلم 

عاد يذكر  –وهو كمعرتضة بني ما قبله وما بعده  –قردًة وخنازير وعبد الطاغوت 
  363نة قائالً:قبائحهم الظاهرة والباط

                                                   
 .146، ص. 5الذهيب، اتريخ اإلسالم، ج.   362
 .243، ص. 6انظر: ابن عاشور، ج.   363
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"َوِإَذا َجاُءوُكْم" اي أيها املؤمنون "قَاُلوا آَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا اِبْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه" 
ُ  364هذه اآلية مما يدل على وجود املنافقني من أهل الكتاب كنظائرها السابقة. "َواَّللَّ

أَْعَلُم مبَا َكانُوا َيْكُتُموَن" من الكفر. وهذا من قبيل ما خُيرب به القرآن الكرمي عن 
 الغيب، ألنه يعلم نفاقهم الذي يُبطنونه يف قلوهبم وإن خفي هذا على املؤمنني.

ْحَت" قد سبقت هذه "َوت َ  مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّ ُهْم ُيَسارُِعوَن يِف اإْلِ َرى َكِثريًا ِمن ْ
 الصفات الذميمة قبل ذلك.

 "لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن"  

إذا كثرت املنكرات يف جمتمع فالتبعة الكبرية يف ذلك على العلماء الذين َيب 
فيه والدعوُة إىل اخلري. وإال الستحق هذا اجملتمع ابهلالك   عليهم الداللة على اخلطأ

 365"واماا كاانا رابُّكا لِيُ ْهِلكا اْلُقراى ِبظُْلٍم واأاْهُلهاا ُمْصِلُحونا  كما ُيشعر به قوله تعاىل "
 ولذلك قال تعاىل يف علماء اليهود الذين مل يقوموا بوظيفتهم:

َهاُهمُ  مْثَ" الكذب والزور "َلْواَل يَ ن ْ نِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن قَ ْوهِلُِم اإْلِ "َوَأْكِلِهُم  366الرَّابَّ
ْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَ ُعوَن"  السُّ

ف هذا مما ذم هللا سبحانه وتعاىل به علماء أهل الكتاب على تركهم األمر ابملعرو 
                                                   

؛ ابن 406، ص. 1؛ النسفي، ج. 653، ص. 1؛ الزخمشري، ج. 297-296، ص. 6انظر: الطربي، ج.   364
 . 247، ص. 6عاشور، ج. 

 .11/117سورة هود   365
 .248، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 298، ص. 6الطربي، ج.   366
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َهْوَن َعِن  والنهي عن املنكر كقوله تعاىل "فَ َلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكْم أُوُلو بَِقيٍَّة يَ ن ْ
ُهْم َوات ََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وَكَ  َنا ِمن ْ انُوا اْلَفَساِد يف اأْلَْرِ  ِإالَّ قَِلياًل ممَّْن َأجْنَي ْ

جُمْرِِمنَي"
ويعم التوبيخ يف ذلك علماء املسلمني إذا ُوجدت فيهم العلة بال شك،  367

وهي ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. ولذلك قال بعض السلف إن هذه اآلية 
 368أشد اآلايت مؤاخذًة على العلماء.

فيه العلماء بسبب اختالفهم يف كون احلُْسن  وتعريف املعروف واملنكر مما اختلف
والُقْبح شرعيني أو عقليني، ومها عقليان عند املعتزلة فيما عدا املسائل التعبدية، 
وشرعيان عند األشاعرة فيما عدا املسائل املتعلقة ابلطبع مثل معرفة حسن إنقاذ الغريق 

ن كمعرفة حسن العلم ومعرفة ومعرفة قبح دفعه إىل املاء، أو املتعلقة ابلكمال والنقصا

 369قبح اجلهل. ولذلك عّرف األشاعرة املعروف أبنه "كل ما حيسن يف الشرع"

بينما عّرف املعتزلة املعروف  370واملنكر أبنه "ما ليس يف رضى هللا من قول أو فعل"
حسنه أو دل عليه" واملنكر أبنه "كل فعل عرف فاعله  أبنه "كل فعل عرف فاعله

فهاين رمحه هللا مبا يعم التعريفني وعرّفهما الراغب اإلص 371قبحه أو دل عليه"
                                                   

 .11/116سورة هود   367
 .298، ص. 6انظر: الطربي، ج.   368

 .221اجلرجاين، التعريفات، ص.   369
 .234اجلرجاين، التعريفات، ص.   370
؛ ولكنهم اختلفوا يف وجوب األمر ابملعروف 141عبد اجلبار، شرح األصول اخلمسة، ص.   371

والنهي عن املنكر: هل هو عقلي أم شرعي. انظر: عبد اجلبار، شرح األصول اخلمسة، ص. 
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"اسم لكل فعل يُعرف ابلعقل أو الشرع حسنه، واملنكر ما السابقني وقال: املعروف 
           372يُنكر هبما"

إن ما يف هذه اآلية ونظائرها من التوبيخ على ترك األمر ابملعروف والنهي عن 
 374من أدلة وجوبه كما يشري إليه الثناء عليه وجْعله من خصال املؤمنني. 373املنكر

واْلتاُكْن ِمْنُكْم كما يدل عليه قوله تعاىل "  375وهو فر  كفاية عند كثري من العلماء
هاْونا عاِن اْلُمْنكا  ُمُرونا ِِبْلماْعُروِف واي ان ْ َيْا ِر واُأولاِئكا ُهُم ُأمٌَّة ياْدُعونا ِإَلا اْْلارْيِ وا

وتؤيده شروط الصحة اليت يتوقف عليها القيام به من اإلسالم  376"اْلُمْفِلُحونا 

 377والتكليف والقدرة، وهذه الثالثة متفق عليها، وإذن اإلمام، وهو خمتلف فيه.
ما مل يتدخل فعاًل يف املؤمن الذي يرتكب املنكر.  378يصح من املميز املراهق والذمي

                                                                                                         
742-744  . 
 .561الراغب، املفردات، ص.   372

 . 117-11/116؛ سورة هود 68-9/67؛ سورة التوبة 5/79ائدة انظر: سورة امل  373
 .22/41؛ سورة احلج 112، 72-9/71؛ سورة التوبة 115-113، 3/110انظر: سورة آل عمران   374

؛ ابن 303، ص. 2؛ الغزاّل، اإلحياء، ج. 148األصول اخلمسة، ص.  عبد اجلبار، شرح  375
 . 127، ص. 3؛ أملاليلي، ج. 208-207، ص. 2تيمية، االستقامة، ج. 

 .3/104سورة آل عمران   376
اد، ص. ؛ أبو بكر بن ميمون، شرح اإلرش311، 308، ص. 2الغزاّل، اإلحياء، ج.   377
 . 142؛ وانظر أيضاً: عبد اجلبار، شرح األصول اخلمسة، ص. 605-606

 .311، 308، ص. 2الغزاّل، اإلحياء، ج.   378
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ن املنكر والصحيح أن الفاسق مأمور به، ألن الفسق حمرَّم واألمر ابملعروف والنهي ع

ولكن الفسق يُزيل أثر األمر  379واجب. ال يسقط عنه الواجب إذا ارتكب حراماً.
رة على تغيري املنكر كما قال ابملعروف والنهي عن املنكر على املخاطب وال يُبقي القد

 ( رمحه هللا: 69/688أبو األسود الدؤّل )ت. 

 َعِظيمُ  –ِإَذا فَ َعْلَت  –َعاٌر َعَلْيَك  اَل تَ ْنَه َعْن ُخُلٍق َوأَتْيتَ ِمثْ َلُه 

ولذلك َيب على الفاسق أن يرتك الفسوق واملعاصي أواًل حىت يؤثِّر كالمه على 
مث إن النهي عن  380ال يقوم الواجب إال به فهو واجب". القاعدة املقررة يف الفقه "ما

املنكر قد يكون ابليد مثل منع شرب اخلمر وأكل مال اليتيم، وعلى الفاسق أن يقوم 

 381به إذا قدر عليه ومل خيف من فتنة أكرب منه.

واملقصود ب " القدرة" اليت هي من الشروط املتفق عليها يف األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر هو القدرة على القيام به والتمكن منه مثل كون الشخص أمينًا يف نفسه 

ً من عدم حدوث منكر أشد من  وماله عندما قام به، وعاملًا بشروطه وآدابه، ومتأكدا

                                                   
؛ 310-309، ص. 2؛ وانظر أيضاً: الغزاّل، اإلحياء، ج. 35، ص. 2البيضاوي، ج.   379

 .253، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 224، ص. 2ابن عطية، ج. 
 .40هارون أوكمش، "مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القرآن الكرمي"، ص.   380

 .310-309، ص. 2ّل، اإلحياء، ج. الغزا  381
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وُيستحب أن يقوم به مع علمه أنه  382املطلوب إبطاله، وظااًن أنه سيؤثر يف تغيريه.

 383ميتعر  للضرر من الضرب إىل القتل بشرط أال يُعرِّ  غريه للتهلكة بدون رضاه

وكذا  384لقوله صلى هللا عليه وسلم "أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجائٍِر".

وَيب عليه  385استمراره على النهي مع علمه أبن قدرته على تغيري املنكر ضعيف.
التعريف، مث املوعظة احلسنة، مث تغليظ القول، مث الوعيد رعاية درجاته، أدانها 

ر به  والتهديد، مث الضرب واملنع ابلفعل. ال َيوز جتاوز أدانها إىل ما بعده إال إذا تعذَّ

 386املنع من املنكر.

إىل األمر  أما إذن اإلمام فليس بشرط يف األصح، ألنه قد يرتك املعروف فُيحتاج

ولكن َيب  387به أو قد يرتكب املنكر فيجب النهي عنه فكيف ُيشرتط فيهما إذنه؟

                                                   
؛ 224، ص. 2ابن عطية، ج. ؛ وانظر أيضاً: 319-316، ص. 2الغزاّل، اإلحياء، ج.   382

 .345، 253، ص. 3/6القرطيب، ج. 
ذكر اإلمام الغزاّل أمثلًة كثرية مما قاموا به من التنبيهات الشديدة جتاه األمراء والسالطني.   383

 وما بعدها. 337، ص. 2انظر: الغزاّل، اإلحياء، ج. 
نت، ابب ما جاء أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجائٍِر )رقم سنن الرتمذي، كتاب الف  384

 (.13الباب: 
 .149، ص. 5؛ أملاليلي، ج. 353، ص. 9رشيد رضا، تفسري املنار، ج.   385
 . 311، ص. 2الغزاّل، اإلحياء، ج.   386
 .311، ص. 2الغزاّل، اإلحياء، ج.   387
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روهم من املنكر  عليه أن يكلِّف ُوّعاظًا وُدعاًة حىت يُرشدوا الناس إىل املعروف وحيذِّ
ن املنكر فعاًل. وعلى العلماء قواًل، وحمتسبني وُشَرطاً حىت أيمروهم ابملعروف ومينعوهم م

أال يسكتوا على املنكر الذي يرتكبه هو، ولكن َيب النهي عنه ابملوعظة احلسنة حىت 
  388ال تكون فتنة.

ًا بصفات مثل العلم مث َيب أن يكون اآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر متصف
ابملعروف واملنكر والطريقة السابقة اليت َيب عليه اتباعها يف األمر والنهي، والعمل 

 389والورع حىت يؤثر فيمن أيمره ابملعروف وينهاه عن املنكر، وحسن اخللق والصرب،
ل الذي يقوم به أحوج األمور إليه كما يدل عليه قول لقمان البنه وهو يعظه ألن العم

ةا واْأُمْر ِِبْلماْعُروِف وااْنها عاِن اْلُمْنكاِر فيما ينقل عنه ربنا عز وجل " َيا بُ ِناَّ أاِقِم الصََّلا
      390"وااْصِِبْ عالاى ماا أاصااباكا ِإنَّ ذاِلكا ِمْن عاْزِم اأْلُُمورِ 

إذن، هذه أمور مما ال يقوم هبا ُكلٌّ، ألهنا تقتضي املعرفة ابملعروف واملنكر أواًل مث 
أشياء كثرية واالجتهاد يف ُجّلها كاملعرفة بعدم حدوث منكر أشد مما يُطلب إبطاله. 
إذا أمر ابملعروف من ال يعرفه وينهى عن املنكر من ال مييزه من املعروف قد يؤدي إىل 

شد نكارًة من املنكر الذي يريد إبطاله. فكيف ينهى عن الغيبة من ال يعرف حدها أ
وشروطها؟ إذ قد ينهى عن السؤال عمن يريد الشخص الزواج منها أو عقد الشركة 

                                                   
 .49-48هارون أوكمش، "مبدأ األمر ابلعمروف والنهي عن املنكر يف القرآن الكرمي"، ص.   388

 .233، ص. 2؛ ابن تيمية، االستقامة، ج. 329-328، ص. 2الغزاّل، اإلحياء، ج.   389
 .31/17 سورة لقمان  390
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معه ظاانً أن التكلم فيهما أيضاً غيبة. ال َيوز ملثله من اجلّهال النهي إال عن املنكرات 
لزىن والسرقة والغصب والقذف وغريها. وعلى هذا فإن األمر املعلومة لديه مثل القتل وا

ابملعروف والنهي عن املنكر منه ما يقوم به اإلمام ورجاله الذين كلَّفهم به مثل سد 
الثغور وإقامة احلدود، وهو ما يكون ابليد فعاًل؛ ومنه ما يقوم به العلماء مثل التعريف 

؛ ومنه ما يقوم به مجيع االمة من اإلمام واملوعظة احلسنة، وهو ما يكون ابللسان قوالً 

وهو البغض للمنكر قلبًا كما أشار إليه النيب صلى هللا عليه وسلم  391والعلماء والعوام،
ُْه بَِيِدِه َمْن َرَأى ُمْنَكرًا فَاْسَتطَاَع أَْن "بقوله:  َُه بَِيِدِه فَ ْليُ َغريِّ فَِإْن  فَِبِلَسانِهِ  فَِإْن ملَْ َيْسَتِطعْ يُ َغريِّ

                 392"بِِلَسانِِه فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإِلميَانِ  ملَْ َيْسَتِطعْ 

بعد أن ذكر هللا سبحانه وتعاىل مثالب أهل الكتابني اليهود والنصارى مع أن 
أكثرها لليهود كما يدل عليه سبب النزول املتعلق بوصفهم الدين ابلشر ووروُد كلمة 

ُد كلميت "الرابنيني واألحبار" الذين "السحت" اليت قد اسُتعملت فيهم من قبل وورو 
 هم علماؤهم خاصًة ذكرهم ابَهم قائاًل: 

وليست اآلية  393" غلة اليد هنا كناية عن البخلواقاالاِت اْلي اُهوُد ياُد اَّللَِّ ماْغُلولاةٌ "
                                                   

؛ أبو بكر بن ميمون، شرح اإلرشاد، 148انظر: عبد اجلبار، شرح األصول اخلمسة، ص.   391
 .605ص. 
(؛ سنن ابن ماجة،  17سنن أيب داوود، كتاب املالحم، ابب األمر والنهي )رقم الباب:   392

 (.20االمر ابملعروف والنهي عن املنكر )رقم الباب:  كتاب الفنت، ابب
، ص. 1؛ وانظر أيضاً: الزخمشري، ج. 98-97، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 299، ص. 6الطربي، ج.   393

 .407-406ص.  ،1؛ النسفي، ج. 654-655
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وال اآلايت الكثرية األخرى اليت نُسبت فيها اليد أو األيدي إىل هللا تعاىل من الصفات 
يعين أن من ابيع الرسول صلى  394"ياُد اَّللَِّ ف اْوقا أاْيِديِهمْ اخلربية يف شيء كقوله تعاىل "

الرسول صلى هللا عليه وسلم فوق أيديهم عند هللا عليه وسلم فقد ابيع هللا، فكأن يد 
البيعة يد هللا، فمن ابيع الرسول فكأنه ابيع هللا على ما يدل عليه سياق اآلايت 

أاواَلْا ي اراْوا أاَّنَّ خالاْقناا َلاُْم ِمَّا واحلاداثُت اليت حدثت قبل نزوهلا. وكذلك قوله تعاىل "
و"األيدي" فيه مضافة إىل اجلمع، ولذلك  395"ا مااِلُكونا عاِملاْت أاْيِديناا أانْ عااًما ف اُهْم َلاا 

وردت مجعًا للمشاكلة على ما تقتضيه اللغة العربية فليست من الصفات اخلربية يف 
شيء. وكذلك املثىن إذا ُأضيف إىل املثىن َُيمع وفقًا ملا يقتضيه ما ُيسّمونه مبطابقة 

ويف قوله تعاىل  396"ف اقاْد صاغاْت قُ ُلوُبُكمااه تعاىل "املثىن للجمع كما نرى يف قول
ومل يقل "قلباكما" وال "يديهما" مع أن  397"واالسَّاِرُق واالسَّارِقاُة فااْقطاُعوا أاْيِدي اُهماا"

هناك قلبني صاغيني ويدين مقطوعتني فحسب، ألن احلديث يف كلتيهما عن 
وعلى ذلك فإن القول أبن محل الصفات اخلربية على حقيقتها  398خصني فقط.ش

يؤدي إىل اختالف بني اآلايت، ألن منها ما وردت يد ومنها ما وردت يدان ومنها 
ومنها ما وردت أعني ما وردت أيٍد، وكذلك األمر يف العني منها ما وردت عني 

                                                   
 .48/10سورة الفتح   394
 .36/71سورة يس   395
 .66/4سورة التحرمي   396
 .5/38سورة املائدة   397
 .267ابن قيم اجلوزية، الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، ص.   398
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ليس يف حمله؛ ألن ورود "األيدي" و"األعني" مجعاً القتضاء املضاف إليه الذي  399إخل
ضاً مها مضافان إليه. وملا ورد املضاف إليه مجعًا يقتضي كون مضافه مجعًا أي

للمشاكلة. وهذا أفصح االستعماالت يف مثل هذه الرتكيبات. وعلى هذا فإن هذه 
اآلايت اليت وردت فيها الكلمة جمموعًة مضافًة إىل الضمري العائد إىل هللا تعاىل وهو 
جمموع للتعظيم أو آية الفتح اليت تتعر  للتأويل من السياق ليس هلا تعلق  مبسألة 

قاالا َيا أجدر بتناول املسألة والنقاش حوهلا قوله تعاىل "الصفات. واآلية اليت هي 
حيث ال يوجد له أتويل من  400"ِإْبِليُس ماا مان اعاكا أاْن تاْسُجدا ِلماا خالاْقُت بِيادايَّ 

سياق اآلايت كما يف سورة الفتح. بل إن الكلمة فيه أتت جمرورًة ابلباء املتعلقة بفعل 
ىل الضمري املفرد العائد إىل هللا تعاىل وهي مثناة مضافة إىل الضمري اخللق املسند إ

املفرد العائد إىل هللا تعاىل أيضاً. وهذا ال يسمح بتأويلها كتأويل املتأولني ابلقدرة 
والنعمة يف اآلايت األخرى، إذ ليس هناك شيء ُخلق بغري قدرة هللا تعاىل حىت يكون 

. كلٌّ ُخلق بقدرته! مث إن حنملها على معىن لتخصيص خلق اإلنسان بقدرته معىًن 
القدرة ونؤول هبا جمازًا فما معىن تثنية القدرة؟ ولذلك نرى كيف يعاين املتأولون عند 

ومن أجل ذلك يُثبت علماء السلف  401 حماولتهم لتأويلها وال أيتون بشيء مقنع!
ويقولون إن ورود "اليد" يف بعض اآلايت ال يقتضي أن له يدًا واحدة وال  يدين هلل

تناقض بني اآلايت، ألن احلديث عن يد شخص مثاًل ال يقتضي أن له يدًا واحدة 

                                                   
 .412-410، ص. 26؛ وانظر أيضاً: الرازي، مفاتيح الغيب، ج. 79انظر: الرازي، أساس التقديس، ص.   399
 .38/75سورة ص   400
 .413-412، 26انظر مثاًل: الرازي، مفاتيح الغيب، ج.   401
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مشاكلة  وأما ورود "األيدي" يف بعض اآلايت فلكوهنا مضافًة إىل اجلمع لل 402فقط.
 كما سبق. 

واحلق أن طريقة السلف يف هذه املسألة أسلم وأحكم كما قيل، ألن التأويل ال 
حيمل عليه إال التشبيه الذي كثرياً ما خيفى على صاحبه. فإنه ال يلجأ إىل التأويل إال 
حذرًا من التشبيه الذي خيطر بباله يف صفة بني هللا وبني املخلوقني. ولذلك قيل إن 

ومع ذلك فإن طريقتهم ال حتل املشاكل كلها يف هذه  403ويل تشبيهاً.حتت كل أت
( رمحه هللا الذي هو 751/1350املسألة الصعبة. ولذلك نرى ابن قيم اجلوزية )ت. 

من املتحمسني للدفاع عن طريقة السلف يف هذا املوضوع يتحدث عن كل شيء يف 
ُكلُّ شاْيٍء هااِلٌك ِإَلَّ إىل تفسري قوله تعاىل " —فيما أعلم –ة وال يتطرق املسأل
وإذا أثبتنا الوجه هلل تعاىل كما ينبغي لشأنه من غري تشبيه وال تعطيل على  404"واْجهاهُ 

ما يقولون فكيف نفهم استثناءه من "كل شيء"؟ فهذا يؤدي إىل معىن فاسد ال 
ن هللا، وهو هالك ذاته مع "كل شيء" سوى وجهه! سبحان هللا أن يريد ينبغي لشأ

 هذا! وهذا يضطران إىل أتويل "الوجه" هنا ابلذات.

وخالصة القول أن يف املسألة صعوبًة لتعلقها بذات ال ُتدركها احلواس وال حُييط 
م هبا العقل. ولذلك َيب أن يسمح كل من الطرفني لآلخر فال يذم املثبتون إخواهن

على أتويلهم، إذ حيذرون بذلك من التشبيه والفتنة على العوام؛ وال يذم املتأولون 
                                                   

 .245انظر: ابن قيم اجلوزية، الصواعق املرسلة، ص.   402
 .244ابن قيم اجلوزية، الصواعق املرسلة، ص.   403
 .28/88سورة القصص   404



109 

 

 

إخواهنم املثبتني على إثباهتم، إذ حيذرون بذلك من التعطيل. وليس لألولني أن يطرحوا 
هذه املسألة يف كل فرصة للنقاش حوهلا كأهنا على رأس القائمة من مشاكل املسلمني 

عاجلًة، ألهنا قد حُتدث فتنًة على العوام ال سيما يف بعض املقتضية للحل اليوم 
البلدان اإلسالمية؛ وليس لآلخرين أن يتهموا إخواهنم ابلتشبيه والتجسيم وأن خُيرجوهم 
من دائرة أهل السنة! وهذا حتامل عليهم، وطريقتهم بريئة منهما. فإن كانت طريقة 

لة فيها؟ وهي طريقة السلف السلف خارجًة عن دائرة أهل السنة فأي طريقة داخ
الصاحلني من الصحابة والتابعني كما يظهر مما يُنقل عنهم ويُؤثر منهم. وكذلك طريقة 

( وأتباعه 324/936األئمة اجملتهدين كلهم وطريقة أيب احلسن األشعري )ت. 
( وغريهم على ما يظهر جلياً يف كتبهم مثل 403/1013املتقدمني كالباقالين )ت. 

 أليب حنيفة النعمان والرد على الزاندقة ألمحد بن حنبل واإلابنة عن الفقه األكرب
أصول الداينة أليب احلسن األشعري وما ُروي عن اإلمام مالك من قوله "االستواء 
معلوم والكيف جمهول والسؤال عنه بدعة". وإن كان بعض الكتب املنسوبة إليهم 

احلمل لوابل اْلُمسيئني إىل تعرضت للنقاش حول صحتها فليس جيمعها منحواًل. و 
اسم السلف على تلك الطريقة بسبب انتمائهم إليها ظلم هلا وألصحاهبا وحط من 

 شأن السلف الصاحلني واألئمة اجملتهدين رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني! وهللا أعلم!

لعل نسبة اليهود البخل إىل هللا يف هذه اآلية امتداد الستهزائهم ابلدين والقرآن 
ً له ابلقر  يف قوله تعاىل"ا ماْن لكرمي، إذ ورد احلض على اإلنفاق يف سبيل هللا تشبيها

ونظائره كما ورد  405"ذاا الَِّذي يُ ْقِرُض اَّللَّا ق اْرًضا حاساًنا ف اُيضااِعفاُه لاُه أاْضعاافًا كاِثرياةً 

                                                   
 .2/245سورة البقرة   405
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فلما َعوها قالوا  406.يف هذه السورة أيضًا عند احلديث عن أخذ امليثاق منهم
ِإنَّ كما قالوا فيما نقل هللا عنهم "  407مستهزئني "إن رب حممد فقري يستقر  الناس!"

لوا هذا الكالم يبدو أهنم استحالوا ورود اإلقرا  هلل وقا 408"اَّللَّا فاِقرٌي واَناُْن أاْغِنيااءُ 
مستهزئني ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إلنكارهم لنبوته ونزول القرآن الكرمي عليه. وهذا 
االحتمال أنسب تفسري لكالم خمالف لإلميان ابهلل وتعظيمه قد صدر من طائفة 

ومع ذلك فإن قوهلم هذا لتهاوهنم ابهلل وما يتعلق به  409تدعي اإلميان به والتعظيم له.
 410ليس ببعيد أيضًا ملا رأينا يف القوم من خلو الصدق واإلخالص يف إمياهنم بدينهم.

ه اآلخرون ويؤيد ما ذُكر أن فنحاص بن عازوراء منهم قال هذا الكالم ومل يُنكر علي
وأما اجلمع بني ورود اإلقرا  يف اآلية اليت تتعلق ابمليثاق الذي ُأخذ  411وأقّروا به.

وبني إنكارهم عليه واستهزائهم به فلعله ورد يف   –وهذا يقتضي معرفتهم به  –منهم 
ت هذه العبارات يف ا لقرآن الكرمي ابللغة كتبهم بعبارات أخرى خالية عن التشبيه فُعربِّ

العربية حسب ما تعرفها العرب من عرفهم وثقافتهم كتشبيهات البيع والشراء املألوفة 
 هلم فال َيب التعبري عنها حبروفها مطلقاً. قال تعاىل رداً عليهم:            

                                                   
 .5/12سورة املائدة   406
 .530، ص. 1انظر: ابن كثري، ج.   407
 .3/181سورة آل عمران   408
 .238، ص. 3/6: القرطيب، ج. ؛ وانظر أيضاً 249، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 84انظر: اجلاحظ، ص.   409
 .249، ص. 6انظر: ابن عاشور، ج.   410
 .238، ص. 3/6القرطيب، ج.   411
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" قد ِعُنوا مباا قااُلواوالُ " 412" أي: "أُمسكت أيديهم عن اخلريات"ُغلَّْت أاْيِديِهمْ "
اُه ماْبُسوطاتااِن يُ ْنِفُق  " 413تكون هااتن اجلملتان خرباً عن أمرهم أو دعاًء عليهم. باْل يادا

" نفى هللا تعاىل نسبتهم إليه البخل ومل ينف نسبتهم إليه صفة اليد، بل كاْيفا ياشااءُ 
اُه ماْبُسوطاتاانِ قائاًل " أثبتها مث أخرب هللا سبحانه  414" وهذا شاهد لطريقة السلف.يادا

وتعاىل أن آايت القرآن املنزلة تزيدهم طغياانً وكفرًا كما يف اآلية اليت ورد فيها اإلقرا  
 هلل قائاًل: 

ُهْم َما أُْنزِ  َل إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغَيااًن وَُكْفرًا" محلهم على ذلك "َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمن ْ
كما قال ابن    –وهذا  415احلسُد واحلقد على النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.

ِمُنوَن مثل قوله تعاىل "ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن اَل يُ ؤْ  –كثري رمحه هللا 
وقوله تعاىل  416يف آَذاهِنِْم َوقْ ٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَِئَك يُ َناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد"

  417"َونُ نَ ّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَسارًا"

نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة" وقد مر علينا مثله من قبل  َنا بَ ي ْ "َوأَْلَقي ْ

                                                   
 .300، ص. 6الطربي، ج.   412
 .250، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 141، ص. 4أملاليلي، ج.   413
 .302-301، ص. 6انظر: الطربي، ج.   414
 .302. ص. 6الطربي، ج.   415
 .41/44سورة فصلت   416
 .17/82ة اإلسراء سور   417
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  418وتكلمنا عنه.

رًا لِْلحاْرِب أاْطفاأاهاا اَّللَُّ " ه حاهلم يف اإلعداد " متثيل للحرب، ُشبّ ُكلَّماا أاْوقاُدوا َّنا
هكذا ما قامت به قبائل اليهود الذين يعيشون يف  419للحرب مبن يوقد النار فتنطفئ.

إن بين قينقاع منهم قد استكربوا بعد غزورة بدر وقالوا  420املدينة املنورة وعاقبتهم.
م "إنكم قاتلتم قومًا ال معرفة هلم ابحلرب، لو قاتلتموان لرأيتم للمسلمني مستهينني هب

أبسنا" وما أشبهه وتعرضوا يف سوقهم أخريًا المرأة مسلمة وفتحوا ثوهبا استهزاًء هبا 
ورآهم مسلم وقتل املتعر  هلا واسُتشهد هناك. وكان هذا نقضًا للعهد الذي بينهم 

 عليه وسلم يف قالعهم واضطرهم للخروج وبني املسلمني. وقد حاصرهم النيب صلى هللا
وكذلك بنو النضري ذهب منهم كعب بن األشرف ومن معه إىل  421من املدينة املنورة.

مكة بعد غزوة بدر وحّرضوا املشركني على أخذ الثأر من املسلمني ومّهوا مرتني بقتل 
تيااًل كما سبق ومل ينتهوا عن اخليانة للمسلمني واالتفاق النيب صلى هللا عليه وسلم اغ

عليهم مع أعدائهم وحاصرهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف قالعهم واضطرهم للنفي 
واجلالء من املدينة املنورة وبقيت أمواهلم للمسلمني إال بعض ما محلوها على 

وبنو قريظة أكرب خيانًة من الذين سبقوهم، إذ نقضوا عهدهم الذي بينهم  422اإلبل.
                                                   

 .106، ص. 1انظر: تفسري سورة املائدة   418
 .251، ص. 6ابن عاشور، ج.   419
 .99-98، ص. 2انظر: ابن كثري، ج.   420
 .461-460ابن هشام، السرية النبوية، ص.   421
؛ عبد الرزاق، 550-549ن هشام، السرية النبوية، ص. وما بعدها من اآلايت؛ اب 59/1انظر: سورة احلشر   422

 .358، ص. 5املصنف، ج. 
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وبني املسلمني يف أشد حال وأصعبه من غزوة اخلندق واتفقوا عليهم مع احملاِصرين 
ضري قبل ذلك عندما حاصرهم النيب صلى للمدينة املنورة، وقد أرادوا اإلعانة لبين الن

هللا عليه وسلم ولذلك رفع صلى هللا عليه وسلم حصار بين النضري وحاصرهم يوماً 
ولكن  423حىت اضطرهم إىل التخلي من إخواهنم مث عفا عنهم ومل يعاقبهم عليه،

يف املدينة من مجيع األحناء أبكرب جيش خيانتهم يف هذه املرة عندما حوصر املسلمون 
حشدهتا العرب إىل ذلك العهد دّلت صراحًة على عدم رجوعهم إىل رشدهم واقتضت 
معاقبة على جرمهم. ومع ذلك فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أذن هلم حبكم من 
يرضون حبكمه فيهم، وهو سعد بن معاذ األوسي رضي هللا عنه حليفهم يف اجلاهلية، 

م سعد رضي هللا عنه بقتل رجاهلم وأسر نسائهم وذراريهم موافقاً لكتاهبم والعرف وحك
وبذلك مل يبق منهم يف  424الذي يُعمل به آنذاك يف مثل تلك اخليانة اليت قاموا هبا.

ن النفي والقتل إلسالمهم أو اللتزامهم بعهودهم املدينة املنورة إال بقية ممن استُثين م
والذين نُفوا من املدينة املنورة ذهب بعضهم إىل الشام  425بينهم وبني املسلمني.

ع سكاهنا كما كان يف غزوة واستمروا يف خيانتهم هناك م 426وبعضهم إىل خيرب
ولذلك حاصر النيب صلى هللا عليه وسلم يف السنة السادسة  427اخلندق وما بعدها.

بعد صلح احلديبية يف قالعهم من خيرب ووادي القرى وفدك وفتحها واحدًة تلو 

                                                   
 .358، ص. 5عبد الرزاق، املصنف، ج.   423
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وحتقق يف هذا  429وقد كان فيها عشرون ألف مقاتل على ما يُذكر. 428األخرى
ومع ذلك  430النصر والفتح قوله صلى هللا عليه وسلم "ُنِصْرُت اِبلرُّْعِب مبَِسريَِة َشْهٍر".

أرضهم يزرعوهنا بشرط أن يدفعوا إىل املسلمني نصف ترك النيب صلى هللا عليه وسلم 
   432وقد صدق هللا وعده بذلك يف سورة الفتح. 431ما قد حصدوه كما طلبوا.

ُ اَل حيُِ    بُّ اْلُمْفِسِديَن" "َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِ  َفَساًدا" كما ذُكرت أمثلته كثرياً. "َواَّللَّ

بعد أن ذكر سبحانه وتعاىل قبائح اليهود أخرب مبا حيصلون عليه هم والنصارى 
 مجيعاً لو آمنوا واتقوا مع ارتكاهبم السيئات املذكورة قائاًل: 

" جبميع الرسل والكتب املنزلة عليهم من غري نقض والاْو أانَّ أاْهلا اْلِكتااِب آماُنوا"
" أن يعصوا هللا برعاية ما أيمرهم به وما ينهاهم واات َّقاْوافريق بينهم "إلمياهنم بسبب الت

ْلنااُهْم جانَّاِت النَِّعيمِ عنه " اْدخا ُهْم سايِ ئااِِتِْم واألا والاْو أان َُّهْم أاقااُموا " يف اآلخرة. "لاكافَّْرَّنا عان ْ

                                                   
 .وما بعدها 636ابن هشام، السرية النبوية، ص.   428

429 Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 593. 
وقد يوجد يف هذا الرقم مبالغة، ولكن الدفاع عن املدن يف القالع أسهل دائماً من حصارها. ولو افرتضنا تسوية اجليشني 

ً أللف وأربعمائة وكانت القالع كثرية. وَيب عدداً ملا نقص من ظفر املسلمني شيء، ألن عدد احملاصرين ليس متج اوزا
مالحظة هذا األمر يف احلروب ضد قبائل اليهود يف املدينة أيضاً، أذعن كل حلكم النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يصربوا 

السرية  أكثر من شهر. وأكثر من صرب على احلصار بنو قريظة، وهم مل يثبتوا إال مخسة وعشرين يوماً. انظر: ابن هشام،
 .    576النبوية، ص. 

 (1صحيح البخاري، كتاب التيمم، ابب قول هللا "فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً" )رقم الباب:   430
 .641ابن هشام، السرية النبوية، ص.   431
 .20، 48/15سورة الفتح   432
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ْْنِيلا  رهم ابإلميان ابلنيب األمي الذي " عماًل مبا فيهما من األحكام اليت أتمالت َّْورااةا وااْْلِ
بداًل من االقتداء ابلذين يصّدوهنم عن احلق  433َيدونه فيهما من غري حتريف وتبديل

واماا أُْنِزلا ِإلاْيِهْم ِمْن " 434على كتبهم شرحاً  من األحبار والرهبان وما يكتبه هؤالء
" أي: ما أُنزل إىل أنبيائهم بعد موسى عليه السالم كالزبور الذي أُنزل على داوود راِبِ ِمْ 

وهو أصح، ألن القرآن من مجلة ما نزل إليهم  436أو القرآن الكرمي، 435عليه السالم
ق من اآلايت اليت تنص على جميء النيب صلى هللا عليه وسلم إليهم بداللة ما سب

ذكر ابن جرير رمحه هللا أن العمل هبذه الكتب مجيعها ليس مبتناقض، ألهنا  أيضاً.
وهو اإلميان  437متفقة يف اإلميان ابلرسل، وإقامتهم إايها عمل مبا اتفقت عليه،

ملهم أخرياً على اإلميان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم واالتباع له. ابلرسل مجيعاً. وهذا حي
وأما العمل ابألحكام الفرعية يف الكتب السالفة فأمر متوقف على موافقتها للقرآن 
الكرمي وعدم خمالفتها له كما سبق، ألنه مهيمن عليها، فهو املعيار الوحيد يف معرفة 

" والاْو أان َُّهْم أاقااُموا الت َّْورااةا يل. وقد يُقال: "الصحيح احملكم منها من املنسوخ أو الدخ
ْْنِيلا حىت عيسى عليه السالم " واماا أُْنِزلا ِإلاْيِهْم " حىت حممد صلى هللا عليه وسلم "وااْْلِ

                                                   
؛ 305-304، ص. 6؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 145، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 99، ص. 2ابن كثري، ج.   433

 .253، ص. 6ابن عاشور، ج. 
434 Akdemir, İsa, s. 105. 

 .253، ص. 6وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج. 
 .145، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 407، ص. 1انظر: النسفي، ج.   435
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اكاُلوا ِمْن ف اْوِقِهْم واِمْن َتاِْت أارُْجِلِهمْ "" بعد بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم ِمْن راِبِ ِمْ  " ألا
وهو أصح، ألن اجلنة ذُكرت يف اآلية السابقة، وأن  439أو يف الدنيا. 438يف اآلخرة

بني اإلميان والعمل الصاحل من التوبة واالستغفار والتقوى وبني التنعم ابلنعم صلة يف 
والاْو أانَّ أاْهلا اْلُقراى آماُنوا واات َّقاْوا لافاتاْحناا عالاْيِهْم كما يف قوله تعاىل "  440القرآن الكرمي

ِة واأالَِّو اْست اقااُموا عالاى الطَّرِيقا وقوله تعاىل " 441"ب اراكااٍت ِمنا السَّمااِء وااأْلاْرضِ 
قًا نااُهْم مااًء غادا اْسقاي ْ واماْن ي اتَِّق اَّللَّا َياْعاْل لاُه َماْراًجا واي اْرزُْقُه ِمْن وقوله تعاىل " 442"ألا

ويف قول نوح عليه السالم الذي ينقله عنه ربنا عز وجل يف   443"حاْيُث َلا َياْتاِسبُ 
يُ ْرِسِل السَّمااءا عالاْيُكْم ِمْدراارًا  ات اْغِفُروا رابَُّكْم ِإنَُّه كاانا غافَّارً ف اُقْلُت اسْ كتابه: "

ويف قول هود عليه  444"واُْيِْددُْكْم ِبِاْموااٍل واباِننيا واَياْعاْل لاُكْم جانَّاٍت واَياْعاْل لاُكْم أانْ هاارًا
ق اْوِم اْست اْغِفُروا رابَُّكْم ُثَّ تُوبُوا سماة ابَه "السالم الذي هو منقول يف السورة امل واَيا

 445"ِإلاْيِه يُ ْرِسِل السَّمااءا عالاْيُكْم ِمْدراارًا وايازِدُْكْم قُ وًَّة ِإَلا قُ وَِّتُكْم واَلا ت ات اوالَّْوا ُُمْرِِمنيا 
لا صااحِلًا ِمْن ذاكاٍر أاْو أُنْ ثاى ماْن عامِ وهذا وعد من هللا ال خلف فيه كما قال تعاىل "

                                                   
 . 146، ص. 4انظر: أملاليلي، ج.   438
 .99، 2؛ ابن كثري، ج. 306-305، ص. 6الطربي، ج.   439
 .410، ص. 1؛ النسفي، ج. 241، ص. 3/6ظر: القرطيب، ج. ان  440
 .7/96سورة األعراف   441
 .72/16سورة اجلن   442
 .3-65/2سورة الطالق   443
 .12-71/10سورة نوح   444
 .11/52سورة هود   445
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وهذا الوعد ال ينتقض مبا نرى يف املسلمني  446"واُهوا ُمْؤِمٌن ف الاُنْحِيي انَُّه حايااًة طايِ باةً 
اليوم من الذلة واهلوان، ألهنم اآلن يف حكم أهل الكتاب الذين يذكرهم القرآن الكرمي 

ر من ذلك لتخلفهم عن القيام مبا َيب عليهم من اإلميان يف هاتني اآليتني وال أكث
احلقيقي والعمل الصاحل. ولو قاموا مبا َيب عليهم لنهضوا وُوفِّقوا إىل ما ال خيطر بباهلم 
من الفوز والنصر يف جماالت احلياة كلها كما كان ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

ر  له مانع وإن حتققت الشروط كلها  وسلم، ولكن الوصول إليها قد يتأخر أو قد يع
كما نرى يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين هم خري القرون. وكم 
عانوا يف مكة املكرمة ثالثة عشر عامًا وتعرضوا لالستخفاف والتحقري واهلزء والشتم 

فوراً  والضرب واحلصار والتعذيب والتهجري والقتل، ومل أيمنوا بعد اهلجرة إىل املدينة
وكانوا على قلق دائمًا من غارة مساء اليوم أو صباح الغد من قريش أو من األعراب 
أو اليهود حىت صلح احلديبية وانكشف عنهم اهلم والغم بعد ذلك وبدأ ينتشر اإلسالم 

اِت واعادا اَّللَُّ الَِّذينا آماُنوا ِمْنُكْم واعاِمُلوا الصَّاحِلا يف اآلفاق وأجنز هللا وعده كما قال: "
ُْم ِدين اُهُم الَِّذي  لاياْستاْخِلفان َُّهْم يف اأْلاْرِض كاماا اْستاْخلافا الَِّذينا ِمْن ق اْبِلِهْم والاُيماكِ نانَّ َلا
ًئا واماْن كافارا  لان َُّهْم ِمْن ب اْعِد خاْوِفِهْم أاْمًنا ي اْعُبُدوناِِن َلا ُيْشرُِكونا ِب شاي ْ ُْم والايُ بادِ  اْرتاضاى َلا

وكيف ال يعر  للوصول إىل هذه النتيجة  447"ْعدا ذاِلكا فاُأولاِئكا ُهُم اْلفااِسُقونا ب ا 
احلسنة عار  أو فِلَم ال تتأخر هذه النتيجة أحياانً؟ واالختبار الذي هو سبب اخللق 

م عليها. أمل يقل ص هلا ومقدَّ ُلوانَُّكْم ِبشاْيٍء ِمنا اخلالق ابلقسم " واحلياة خمصِّ والان اب ْ

                                                   
 .16/97سورة النحل   446
 .21-48/19؛ وانظر أيضاً: سورة الفتح 24/55سورة النور   447
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فما بقي من عوار   448"اْْلاْوِف وااْْلُوِع وان اْقٍص ِمنا اأْلاْموااِل وااأْلانْ ُفِس واالثَّمارااتِ 
احلياة مل تدخل يف االختبار؟ فإن احلياة جبيمع جماالهتا مليئة ابالمتحان! ولذلك قال 

ُهْم ُمِصيباٌة قااُلوا ِإَّنَّ َّلِلَِّ واِإَّنَّ ِإلاْيِه "وا  بعده باشِ ِر الصَّابِرِينا الَِّذينا ِإذاا أاصااب ات ْ
أاحاِسبا النَّاُس وإذا كان القول يف الدين فامتحانه أشد كما قال تعاىل " 449"رااِجُعونا 

راُكوا أاْن ي اُقوُلوا آمانَّا واهُ  ُ أاْن يُ ت ْ ْم َلا يُ ْفت اُنونا والاقاْد ف ات انَّا الَِّذينا ِمْن ق اْبِلِهْم ف الاي اْعلامانَّ اَّللَّ
ُتْم أاْن تاْدُخُلوا اْلْانَّةا وقال تعاىل: " 450"الَِّذينا صاداُقوا والاي اْعلامانَّ اْلكااِذِبنيا  أاْم حاِسب ْ

ِتُكْم ماثاُل الَِّذينا  ُهُم اْلباْأسااُء واالضَّرَّاُء وازُْلزُِلوا حاَّتَّ ي اُقولا والامَّا َيْا خالاْوا ِمْن ق اْبِلُكْم ماسَّت ْ
اللهم اجعلنا  451"الرَُّسوُل واالَِّذينا آماُنوا ماعاُه ماَّتا ناْصُر اَّللَِّ أاَلا ِإنَّ ناْصرا اَّللَِّ قارِيبٌ 

 من الفائزين مبا امُتحنا به وال متتحنا مبا خنسر اي رب العاملني!

وأكلهم من فوقهم ومن حتت أرجلهم قد يُفهم من وجوه. منها أهنم يستفيدون 
ومنها أهنم أيكلون الفواكه من  452ن الزروع من حتت أرجلهم؛من املطر من فوقهم وم

فوقهم والزروع من حتت أرجلهم؛ ومنها أنه كناية عن كثرة النعمة مبعىن أهنم يتنعمون 

                                                   
 .2/155سورة البقرة   448
 .156-2/155سورة البقرة   449
 .3-29/2سورة العنكبوت   450
؛ سورة التوبة 8/28فال ؛ سورة األن153، 3/142؛ وانظر أيضاً: سورة آل عمران 2/214سورة البقرة   451

 .9-85/4؛ سورة الربوج 15-64/14؛ سورة التغابن 33/11؛ سورة األحزاب 9/16
، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 399، ص. 12؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج. 306-305، ص. 6الطربي، ج.   452
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ويف ضمن هذه العبارة  453ت أرجلهم فقط.من مجيع اجلهات، ال من فوقهم ومن حت
سبحانه  إشارة إىل ما يف اليهود من ضيق وحرج يعانون منهما ويقولون ما قالوا يف هللا

    454وتعاىل مما َيب التنزيه عنه كغلة اليد واالفتقار.

ومن خصائص القرآن الكرمي اإلنصاف يف القول، وهو من أبرز اخلصائص يف 
 455أسلوبه. ولذلك ملا ذكر قومًا بقبائحهم إذا هو يستثين من ال يستحق الذم.

ولذلك نراه هنا أيضًا يستثىن بعضًا من أهل الكتاب مما ذمهم عليه من نقض العهد 
روا به واإلمهال له وكتم احلقائق وأكل  وقسوة القلب وحتريف الكالم ونسيان ما ذُكِّ

سلم وأصحابه والنقمة عليهم السحت والسماع للكذب واحلسد للنيب صلى هللا عليه و 
واملكر هلم واملؤامرة عليهم واهلم بقتله واالغتيال له واالستهزاء ابلدين والفسق واالمث 

                       456والعدوان والكفر وعبادة الطاغوت وغري ذلك ويقول:

ُهْم أُمَّةٌ " ةٌ " 457" أي: مجاعةِمن ْ " فعلى املؤمنني أن يتعظوا إبنصاف كتاهبم ُمْقتاِصدا
فُينصفوا يف أقواهلم وأفعاهلم حنو أحباهبم وأعدائهم كما يقتضيه قوله تعاىل الذي مر 

اءا علينا يف هذه السورة أيضاً: " أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ُكونُوا ق اوَّاِمنيا َّلِلَِّ ُشهادا ِِبْلِقْسِط  َيا

                                                   
، 1؛ وانظر أيضاً: الزخمشري، ج. 145، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 399-398، 12الرازي، مفاتيح الغيب، ج.   453
 .254، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 410، ص. 1؛ النسفي، ج. 658ص. 
 .253، ص. 6ابن عاشور، ج.   454
 .168، 7/159؛ سورة األعراف 5/13؛ سورة املائدة 199، 115-113، 3/110انظر: سورة آل عمران   455
 .254، ص. 1انظر: ابن عاشور، ج.   456
 .171، ص. 1جماز القرآن، ج.  أبو عبيدة،  457
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واَلا َياْرِمانَُّكْم شاناآُن ق اْوٍم عالاى أاَلَّ ت اْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهوا أاقْ راُب لِلت َّْقواى واات َُّقوا اَّللَّا ِإنَّ 
ِبرٌي مباا ت اْعماُلونا  وحيتمل أن األمة املقتصدة من آمن منهم كعبد هللا بن  458"اَّللَّا خا

ُهْم سااءا ماا ي اْعماُلونا " 459.سالم والنجاشي  " واكاِثرٌي ِمن ْ

ملا كانت النبوة من مهام األمور اليت تقتضي تبليغ ما يتلقاه النيب صلى هللا عليه 
وسلم إىل الناس من دون تغيري ونقص سواء أكان ما يبّلغه حسنًا يسّرهم أو قبيحا 

لسابقة ما يذّم أهل الكتاب من نقض العهد وقسوة القلب ُيسيئهم وورد يف اآلايت ا
وحتريف الكالم وكتم احلقائق وأكل السحت وعبادة الطاغوت واللعنة واملسخ وغري 
ذلك مما يصعب على اإلنسان اجلهر به ملخاطبه أتبعه هللا سبحانه وتعاىل مبا أيمر به 

 وقال:     نبيه صلى هللا عليه وسلم من تبليغ ما أنزله إليه مجيعاً 

     

                                                   
 .5/8سورة املائدة   458
 .242-241، ص. 3/6القرطيب، ج.   459
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  تبليغ ما أنزله هللا َجيعاً يف كل حال

 ُ أاي ُّهاا الرَُّسوُل ب الِ ْغ ماا أُْنِزلا ِإلاْيكا ِمْن رابِ كا واِإْن َلْا ت اْفعاْل فاماا ب الَّْغتا ِرساالاتاُه وااَّللَّ َيا
أاْهلا اْلِكتااِب 67اْلقاْوما اْلكااِفرِينا )ي اْعِصُمكا ِمنا النَّاِس ِإنَّ اَّللَّا َلا ي اْهِدي  ( ُقْل َيا

ْْنِيلا واماا أُْنِزلا ِإلاْيُكْم ِمْن رابِ ُكْم والايازِيدانَّ   لاْسُتْم عالاى شاْيٍء حاَّتَّ تُِقيُموا الت َّْورااةا وااْْلِ
ُهْم ماا أُْنِزلا ِإلاْيكا ِمْن رابِ كا طُْغيااًَّن واُكْفًرا فاَلا   َاْسا عالاى اْلقاْوِم اْلكااِفرِينا كاِثريًا ِمن ْ

(68)    

يُروى أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يسرتيح حتت ظل شجرة يف غزوة ذات 
وهو َغْوَرث بن  –وقد عّلق سيفه فجاء رجل  460الرقاع اليت وقعت يف سنة أربع

مد! من مينعك مين" فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذه وقال له "اي حم –احلارث 
"هللا مينعين منك، ضع السيف!" فوضعه. ويف رواية: فُرعدت يده حىت سقط السيف 

ويقال إن األصحاب رضي هللا عنهم كانوا حيرسون  461من يده فأنزل هللا هذه اآلية.
النيب صلى هللا عليه وسلم فلما نزلت اآلية قال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم "اَي أَي َُّها 

وإن نزلت اآلية يف الغزوة فإن موضعها يف  462النَّاُس! اْنَصرُِفوا فَ َقْد َعَصَميِن هللاُ!"
السورة يُشعر أبهنا آمرة للنيب صلى هللا عليه وسلم بتبليغ ما يتلقاه من ربه مجيعاً وتنهى 

                                                   
 .558-557ابن هشام، السرية النبوية، ص.   460
، 6؛ الطربي، ج. 558؛ وله طرق أخرى. انظر: ابن هشام، السرية النبوية، ص. 103، ص. 2ابن كثري، ج.   461
 . 103-102، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 243، ص. 3/6طيب، ج. ؛ القر 308ص. 
 (.5ري، ابب "ومن سورة املائدة" )رقم الباب: سنن الرتمذي، كتاب التفس  462
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عن أّي نقص يف ذلك خوفًا مما حيزن املستمعني إليه كاآلايت الواردة اْلُمسيئة ألهل 
ومن املفسرين من اختار أهنا نزلت خُترب حبفظه صلى هللا عليه وسلم  463نا.الكتاب ه

  464من كيد أهل الكتاب له ومؤامراهتم عليه، ألن السياق يقتضيه.

أاي ُّهاا الرَُّسولُ خاطب ب  " " تنبيهًا على صفة الرسالة ومحاًل له صلى هللا عليه َيا
وسلم على ما تقتضيه تلك الصفة ومتهيدًا ملا أييت من األوامر يف التبليغ كما خاطب 

أاي ُّهاا الرَُّسوُل َلا َياُْزْنكا الَِّذينا ُيساارُِعونا يف بذلك عندما هناه يف قوله تعاىل " َيا
ب الِ ْغ ماا أُْنِزلا إِلاْيكا ِمْن " 466عن االهتمام مبا قام به اليهود واملنافقون. 465"اْلُكْفرِ 
" واملعىن "بّلغ مجيع ما أُنزل إليك" ملا يف املوصول من معىن العموم، وإال ينتقض رابِ كا 

ِإْن َلاْ املعىن مبا بعده. وذلك أبن معىن " " وإن مل تبلِّغ، ألن لفظ "الفعل" عام  ت اْفعالْ وا
فاماا ب الَّْغتا يؤوَّل مبقتضى السياق. وإذا ورد قبله "بّلغ" َيب أتويله به. ويقتضي قوله "

" تفسري املوصول ابلعموم أيضاً، ألننا إذا مل نفّسر به يكون املعىن "وإن مل تبّلغ ِرساالاتاهُ 
 فائدة فيه! وعلى هذا فاملعىن: بّلغ مجيع ما أُنزل فما بّلغت رسالته" وهذا معلوم ال

إليك من ربك. وإن مل تبّلغ مجيع ما أُنزل إليك من ربك فما بّلغت شيئاً من رسالته، 
" وال داعي للخوف منهم أو من وااَّللَُّ ي اْعِصُمكا ِمنا النَّاسِ " 467ألهنا ال تقبل التجزء.

                                                   
 .257، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 147، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 307، ص. 6انظر: الطربي، ج.   463
 .401، ص. 12الرازي، مفاتيح الغيب، ج.   464
 .5/41سورة املائدة   465
 .257، ص. 6ابن عاشور، ج.   466
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ِإنَّ اَّللَّا َلا ي اْهِدي " 468م يف ذلك سواء كانوا من قريش أو من أهل الكتاب.لومه
" اإلميان به ومبا جاء من عنده أو يُبطل أعماهلم ويُفشلهم يف مكرهم اْلقاْوما اْلكااِفرِينا 

وهذا أنسب  469وخططهم اليت خّططوها مؤامرة على النيب صلى هللا عليه وسلم.
 للسياق.

إىل النقص ويرد هنا سؤاالن. أوهلما: هل كان للنيب صلى هللا عليه وسلم ميل 
فيما يتلقاه من ربه فنهاه تعاىل عنه؟ والثاين: ما العالقة بني التبليغ وعصمة هللا له من 

 الناس، فهل كان له صلى هللا عليه وسلم خوف من تعر  الناس له بسوء؟

واجلواب عن األول أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يفرت على هللا شيئاً ومل ينقص 
َنا بَ ْعَض اأْلَقَاِويِل أَلََخْذاَن ِمْنُه اِبْلَيِمنِي مُثَّ مما أُوحي إليه كما ق ال تعاىل "َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ

وكما ُروي عن عائشة رضي  470َلَقطَْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن"
 471 صلى هللا عليه وسلم كامتاً شيئاً لكتم هذه"هللا عنها أهنا قالت "لو كان رسول هللا

أي: اآلية يف زواج النيب صلى هللا عليه وسلم من أمنا زينب بنت جحش رضي هللا 
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 472عنها بعد زيد بن حارثة رضي هللا عنه، وكان عبده وقد أعتقه وتبناه قبل اإلسالم،
وكان الزواج من مطّلقة الدعي مما أتنفه العرب آنذاك لكون الدعي كاالبن عندهم، 
ولذلك قد كثر القيل والقال وقامت القيامة عندما تزوج منها أبمر من هللا إلقالع ما 
يف أذهان العرب من األابطيل يف الدعي. واآلايت دالة على ما يشعر به النيب صلى 

من ضيق وحرج يف ذلك األمر، إذ جاء فيها: "َوِإْذ تَ ُقوُل لِلَِّذي أَنْ َعَم هللا عليه وسلم 
ِه اَّللَُّ َعَلْيِه َوأَنْ َعْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اَّللََّ َوخُتِْفي يِف نَ ْفِسَك َما اَّللَُّ ُمْبِدي

َها َوَطرًا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي اَل َيُكوَن َوخَتَْشى النَّاَس َواَّللَُّ َأَحقُّ أَْن خَتَْشاُه فَ لَ  ا َقَضى زَْيٌد ِمن ْ مَّ
ُهنَّ َوَطرًا وََكاَن أَْمُر اَّللَِّ َمْفُعواًل مَ  ا  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َحرٌَج يف أَْزَواِج أَْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ْ

ُه ُسنََّة اَّللَِّ يف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل وََكاَن أَْمُر َكاَن َعَلى النَّيِبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فَ َرَ  اَّللَُّ لَ 
َكَفى اَّللَِّ َقَدرًا َمْقُدورًا الَِّذيَن يُ بَ لُِّغوَن رَِسااَلِت اَّللَِّ َوخَيَْشْونَُه َواَل خَيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ اَّللََّ َو 

ٌد أاََب َأَحٍد ِمنْ  ُ  اِبَّللَِّ َحِسيًبا َما َكاَن حُمَمَّ رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اَّللَِّ َوَخامَتَ النَّبِيِّنَي وََكاَن اَّللَّ
يظهر فيها جليًا أن النيب صلى هللا عليه وسلم إنسان له  473ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما"

ره اليت قد يرغب هبا يف أشياء وقد يرغب عن أشياء أخرى، ويُذكّ   مشاعره وعواطفه
هللا بوظيفته وينهاه عن االكرتاث للوم الناس ويُثبّته على احلق ويُرشده إليه. وهناك 
آايت أخرى تدل على ذلك، منها قوله تعاىل "فَ َلَعلََّك اَترٌِك بَ ْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك 

ٌز أَْو َجاَء مَ  ُ َوَضائٌِق بِِه َصْدُرَك أَْن يَ ُقوُلوا َلْواَل أُْنزَِل َعَلْيِه َكن ْ َا أَْنَت نَِذيٌر َواَّللَّ َعُه َمَلٌك ِإمنَّ
ومنها ما يوعده صلى هللا عليه وسلم على ترك ما أُوحي إليه  474َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل"

                                                   
 ة األحزاب.انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسري، ابب "ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا" من سور   472
 .40-33/37سورة األحزاب   473
 .11/12سورة هود   474
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نَا إِلَْيكَ   واإلتيان بغريه من ِقبل نفسه كقوله تعاىل: "َوِإْن َكاُدوا لَيَ ْفتُِنوَنَك َعِن الَِّذي أَْوَحي ْ
َناَك َلَقْد ِكْدَت تَ رَْكُن إِلَْيِهْم  ت ْ رَُه َوِإًذا اَلختََُّذوَك َخِلياًل َوَلْواَل أَْن ثَ ب َّ َنا َغي ْ ًئا لِتَ ْفرَتَِي َعَلي ْ َشي ْ

َنا َنِصريًا"  475قَِلياًل ِإًذا أَلََذقْ َناَك ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت مُثَّ اَل جتَُِد َلَك َعَلي ْ
وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرغب يف نزول الوحي موافقاً ملا يهواه الناس 
حرصاً على إمياهنم به، ولكن هللا أيىب إال احلق ويثبّته عليه ويهديه إليه، واحلق أحق أن 

َماَواُت َوا "يُ ّتبع، "َوَلِو ات ََّبَع احلَْقُّ أَْهَواَءُهْم لََفَسَدِت السَّ وعلى  476أْلَْرُ  َوَمْن ِفيِهنَّ
ً من الوحي كذب عليه وقدح  ذلك فإن القول إبخفاء النيب صلى هللا عليه وسلم شيئا

نه صلى هللا عليه وسلم خطب يف حجة الوداع على أل 477يف نبوته وخروج عن امللة،
وسأهلم "َأاَل َهْل بَ لَّْغُت" قالوا: نعم. قال "الَلُهمَّ  478حنو من أربعني ألفًا من الناس

                   479اْشَهْد".

وعن الثاين أن املشركني كانوا يضايقون النيب صلى هللا عليه وسلم يف مكة 
وكان يف املدينة وال سيما أعوامها  480املكرمة هبزء وصد وإخراج وفتك وغري ذلك.
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األوىل قلق من غارة عليها مساء اليوم أو صباح الغد من ِقبل قريش أو أعراب كما قد 
يقع له صلى هللا عليه وسلم اعتداء على ما نرى مثاله يف سبب نزول هذه اآلية. وقد 

ة ومرة يهود خيرب. سبق ما مهت به اليهود لذلك، مرتني بنو النضري يف املدينة املنور 
لو حتقق شيء من  481وقد هم قريش أيضًا بفتكه صلى هللا عليه وسلم قبل اهلجرة.

ذلك ألّدى إىل توقف مهمته صلى هللا عليه وسلم، ولكنه جنا من مجيع ذلك برعاية 
خلق  هللا وحفظه. وهللا سبحانه وتعاىل وإن كان قادرًا على كل شيء فإنه كثريا ما

لرعايته وحفظه وسائل كأيب طالب واهلامشيني يف مكة املكرمة واألنصار رضي هللا 
إذن، ال يعين قوله صلى هللا عليه وسلم "َعَصَميِن هللاُ" أنه  482عنهم يف املدينة املنورة.

 اب؟ وهللا أعلم! يرتك التيقظ والتدبري. وإال فكيف يكون قدوًة ألمته يف هذا الب

بعد أن بنّي هللا سبحانه وتعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم أنه يف أمانه أمره أبن 
يُعلن ألهل الكتاب غري مباٍل ابستيائهم واكتآهبم أهنم ليسوا على شيء حىت يقيموا 

 التوراة واإلجنيل وما أُنزل إليهم من رهبم قائاًل:  

يَل َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم "ُقْل اَيأَْهَل اْلِكَتاِب َلْستُ  جنِْ ْم َعَلى َشْيٍء َحىتَّ تُِقيُموا الت َّْورَاَة َواإْلِ
ِمْن َربُِّكْم" اآلية. لو أقام اليهود والنصارى كتبهم بداًل مما محلهم عليه أحبارهم 
ورهباهنم مبا كتبوه عليها شرحًا وتعليقًا لكفى ما فيها من حقائق وأحكام كثرية 

ا هم عليه من اخلرافات واألابطيل ودلّتهم التبشريات فيها ابلنيب صلى النكفافهم عم
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وتلك الكتب مع تعرضها  483هللا عليه وسلم على اإلميان به وااللتزام مبا جاء به.
لكثري من التحريف والكتم والنسيان ألدَّت إىل هذه النتيجة كما سبق. ويدل عليه ما 

فع بن حارثة وسالم بن مسكني ومالك بن صيف ورافع بن حرملة جاؤوا يروى أن را
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقالوا: "اي حممد! ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم 
ودينه. وتؤمن مبا عندان من التوراة وتشهد أهنا من هللا حق؟" فقال رسول هللا صلى هللا 

َدثْ ُتْم َوَجَحْدمُتْ َما ِفيَها ممَّا ُأِخَذ َعَلْيُكْم ِمَن اْلِميثَاِق، عليه وسلم: "بَ َلى، َوَلِكنَُّكْم َأحْ 
َها َما أُِمْرمُتْ أَْن تُ بَ يُِّنوُه لِلنَّاِس، َوأاََن بَرِيٌء ِمْن َأْحَداِثُكْم" قالوا: "فإان أنخذ مبا  وََكَتْمُتْم ِمن ْ

"ُقْل اَيأَْهَل  484فأنزل هللا:يف أيدينا، فإان على احلق واهلدى، وال نؤمن بك، وال نتبعك 
يَل َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن  جنِْ اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء" من الدين "َحىتَّ تُِقيُموا الت َّْورَاَة َواإْلِ

 485القرآن الكرمي، وهو األصح كما سبق،َربُِّكْم" من الكتب املنزلة اآلخرى إليهم أو 
ُهْم َما أُْنزَِل إِلَْيَك ويؤيده قوله تعاىل خماطباً لنبيه صلى هللا عليه وسلم "َولََيزِي َدنَّ َكِثريًا ِمن ْ

ِمْن َربَِّك طُْغَيااًن وَُكْفرًا" إذا كان ما أُنزل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يزيدهم كفراً فإن 
على تقدير أن يكون املراد به  –اكتفاءهم إبقامة التوراة واإلجنيل وما أُنزل إليهم 

ال يُنجيهم عند هللا ما مل ينزجروا من اإلنكار مبا أُنزل  –الكتب املنزلة إليهم قبل القرآن 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يؤمنوا به ومل يتبعوه، ألن اإلميان ال يتجزأ كما 
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نيب الرمحة صلى هللا عليه وسلم على احلزن وملا كانت حاهلم هذه حاملًة ل 486سبق.
واألسى ساّله ربه قائالً: "َفاَل أَتَْس َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن" وهذا تسجيل هلم ابلكفر 

 أيضاً، ألن الكالم لو كان "فال أتس عليهم" لكفى.

ملا ذكر سبحانه وتعاىل مثالب اليهود من نقض العهد وقسوة القلب وحتريف 
م األحكام اإلهلية وغري ذلك مما قد يقنطهم من عفو هللا ورمحته هلم رّغبهم الكالم وكت

وهو اإلميان احلقيقي والعمل الصاحل ال  –يف النجاة بذكر القانون القرآين يف ذلك 
وأخربهم أن من آمن ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلاً  –االنتماء إىل دين أو طائفة 
سواء أكان منتميًا إىل دين املسلمني أو اليهود أو  487أيمن من اخلوف يف اآلخرة

 الصابئني أو النصارى قائالً:

  

                                                   
 . 147، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 103، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 309، ص. 6وانظر أيضاً: الطربي، ج.   486
 .268، ص. 6: ابن عاشور، ج. انظر  487
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  القانون القرآين يف النجاة

اْلي اْوِم اْْلِخِر ِإنَّ الَِّذينا آماُنوا واالَِّذينا هااُدوا واالصَّابُِئونا واالنَّصااراى ماْن آمانا ِِبَّللَِّ وا 
 (69واعاِملا صااحِلًا فاَلا خاْوٌف عالاْيِهْم واَلا ُهْم َياْزانُونا )

هذه اآلية مما ينسب فيه امللحدون والزاندقة اللحن إىل القرآن الرتفاع 
" فيها مع وروده بني منصوابت "إن". وللمفسرين توجيهات كثرية فيها. "الصَّابُِئونا 

ر يف النية عن خرب "إن" تنبيهاً على جناة منها أن "الصابئون" مبت دأ حمذوف اخلرب مؤخَّ
الصابئني إذا آمنوا ابهلل واليوم اآلخر وعملوا الصاحلات مع كوهنم منغمسني يف الكفر 
والشرك أكثر من غريهم. والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن 

ليهم وال هم حيزنون، والصابئون  ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلًا فال خوف ع
ومنها أن "الصابئون" معطوف على اسم املوصول، وهو من املبنيات اليت  488كذلك.

ومنها أن الكالم طال وحسن  489يُغتفر يف العطف عليها ما ال يُغتفر يف غريها.
وهلم شواهد من الشعر يستدلون هبا على هذه  490عطفه ابلرفع على اسم "إن".

 491التوجيهات اليت ليست إال عبارًة عن حماولة إثبات املطابقة ملا تقرر يف علم النحو،
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وهي قواعد استقراها النحاة، ال سيما البصريون منهم بعد نزول القرآن الكرمي بنحو 
إذن، فكيف نتأكد من إحاطة القواعد املذكورة ابللغات اليت يتكلم هبا  492قرن!

ول، وهم ليسوا مقصورين على قبائل األعراب الذين اعتمد العرب كلها يف عهد النز 
النحاة البصريون يف تدوين علم النحو على لغاهتم مثل قريش وقيس ومتيم وأسد 

فهل نقول: ال يفوهتم شيء؟ وهل نتيقن من أال تكون قبيلة  493وهذيل وكنانة وطيئ؟
عربية يف عهد النزول تستعمل كلمة "الصابئون" ابلواو رفعًا ونصبًا وجرًا وختتلف يف 
هذا عن غريها من القبائل كما نُقل عن بعضها يف املثىن واألَاء اخلمسة ابأللف رفعاً 

ً حنو: "جاء ا على ما قال  494لرجالن، ورأيت الرجالن، ومررت ابلرجالن"ونصبًا وجرا
 راجزهم: 

  495َقْد بَ َلَغا يف اْلَمْجِد َغايَ َتاَها  ِإنَّ أاََبَها َوَأاَب أاََبَها 

ال! إذا مل يكن لدينا سند يف هذا الباب فإن حماولة مطابقة القرآن للقواعد 
النحوية ليست بصحيحة، والصحيح مطابقة القواعد للقرآن. وهذا ما يقتضيه العقل 

تعملة ومراِجعها من النظم والنثر وعلى والواقع، ألن القواعد اسُتخرجت من اللغة املس

                                                   
492 Bk. Öğmüş, Kur’ân Yorumunda Şiirin Yeri, s. 72-83. 

، ص. 1؛ املزهر، ج. 28-27؛ السيوطي، االقرتاح، ص. 52انظر: ابن فارس، الصاحيب، ص.   493
 .246-245، ص. 2ج. ؛ أمحد أمني، ضحى اإلسالم، 211-212
 .52ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج.   494
يين، املقاصد النحوية يف شرح شواهد نسبه العيين إىل أيب النجم العجلي من شعراء العهد اإلسالمي. انظر: الع  495

 .193، 190، ص. 1شروح األلفية، ج. 
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لو ُأحدثت قواعد مث  496رأسها القرآن، ومل توضع اللغة على القواعد اْلمحَدثة.
ُوضعت اللغة عليها لكانت اللغة مصنوعًة. وال توجد لغة يف العامل كذلك إال ما 

ّيت ب "أسربانتو"، وهي حماول ة فاشلة لوضع لغة جديدة مركبة من عدة لغات. إذن، َُِ
أي: قصور القواعد النحوية عن مشول لغات العرب كلهم  –َيب التنبه هلذا االحتمال 

ورفُض االدعاءات  –يف عهد النزول لوضعها بعد نزول القرآن الكرمي بقرن تقريبًا 
اِن وله تعاىل "والرواايت املتعلقة ابللحن يف القرآن الكرمي مجيعًا كما يف ق قااُلوا ِإن هاذا

ُهْم وااْلُمْؤِمُنونا يُ ْؤِمُنونا ويف قوله تعاىل " 497"لاسااِحراانِ  لاِكِن الرَّاِسُخونا يف اْلِعْلِم ِمن ْ
ةا  من أن يف األول َيب  498"مباا أُْنِزلا ِإلاْيكا واماا أُْنِزلا ِمْن ق اْبِلكا وااْلُمِقيِمنيا الصََّلا

على اختالف يف  –نصب "هذان" لوقوعه بعد "إن" املشددة أو املخففة من الثقيلة 
ويدل على وجوب النصب حلوق الالم املزحلقة  – 499قراءهتا بني األئمة السبعة

ابخلرب، ويف الثاين َيب رفع "املقيمني" لكونه معطوفاً على "املؤمنون. ورووا عن عائشة 
وهذه رواايت آحاد مرفوضة  500تّاب.رضي هللا عنها أن هذين وأمثاهلما من خطأ الكُ 

ً يف املصاحف   ال َيوز االعتماد عليها يف ثبوت النص القرآين الذي وصل إلينا مكتواب

                                                   
 . 270، ص. 6وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج.   496
 .20/63سورة طه   497
 .4/162سورة النساء   498
قرأ ابن عامر وانفع ومحزة والكسائي بتشديد النون من "إن"، وكذلك أبو عمرو ولكنه بنصب اسم اإلشارة. وقرأ   499

وحفص عن عاصم بتخفيف كليهما. انظر: أبو علي الفارسي، احلجة للقراء  ابن كثري بتخفيف "إن" وتشديد "هذان"
 . 229، ص. 5السبعة، ج. 

 .183، ص. 2انظر: الفراء، معاين القرآن، ج.   500
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 كوثيقة ومنقواًل عن النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتواتر.

أو الذين ينتمون إىل دين  501أبلسنتهم" الذين يُظهرون اإلميان ِإنَّ الَِّذينا آماُنوا"
 " وقدواالَِّذينا هااُدوا" 502املسلمني ويفتخرون به ويتبنونه كبطاقة من غري عمل مبقتضاه

 سبق من قبل. 

" من "صَبْأُت على القوم َأْصَبُأ َصْبًأ وُصبوءاً، إذا طَلْعُت واالصَّابُِئونا "
وقال أبو عبيدة: "يقال: صبأت من دينك إىل دين آخر، إذا خرجت،   503عليهم".

كان املشركون يُطلقون هذا االسم على   504كما تصبأ النجوم خترج من مطالعها."
وعلى هذا  505املسملني خلروجهم من الدين الذي كانت العرب عليه آنذاك إىل غريه.

مال إىل ذلك بعض  فإنه صفة مثل قارئ من "قرأ"، وليس نسبًة إىل املنتمني إىل دين.
الباحثني ورأى أن املقصود هبم هم الذين تركوا دين آابئهم كاملسلمني الذين رفضوا 

ولكن ملا انتشر اإلسالم يف اجلزيرة العربية وانقاد له أهلها مل يبق للكلمة  506الوثنية،

                                                   
 .412، ص. 1؛ النسفي، ج. 145؛ ابن اجلوزي، نزهة األعني النواظر، ص. 661، ص. 1الزخمشري، ج.   501
 .Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, I, 83وانظر أيضاً:   502
 .59اجلوهري، الصحاح، ج.   503
 .319، ص. 1؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 172، 43 ، ص.1أبو عبيدة، جماز القرآن، ج.   504
(؛ كتاب مناقب األنصار، 6صحيح البخاري، كتاب التيمم، ابب الصعيد الطيب وضوء املسلم )رقم الباب:   505

(؛ كتاب املغازي، ابب بعث النيب صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد 35هللا عنه )رقم الباب:  ابب إسالم عمر رضي
 . 199-198، 196؛ ابن هشام، السرية النبوية، ص. 319، ص. 1(؛ الطربي، ج. 60إىل بين جذمية )رقم الباب: 

506  Cağfer Karadaş, “Sâbiîler Meselesi -Kur’an’daki Sâbî Kavramının 

Sâbiî veya Sâbie Olup Olmadığı Problemi-” dergİabant (AİBÜ İlahiyat 
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مدلول وحبث العلماء عن املقصود هبا ظنًا منهم أبهنا تشري إىل طائفة من منتسيب 
ة اليوم جبنوب العراق نظراً األداين وأطلقوها على انس يعيشون فيما بني واسط والبصر 

إىل انتمائهم إىل حيَي عليه السالم وإىل الكتب اليت يقرؤوهنا كالزبور، وملا علموا بعد 
ذلك أهنم يعبدون املالئكة وليست كتبهم من الزبور يف شيء مل يذكروهم يف عداد أهل 
الكتاب، وَتسّمى بعض الوثنيني هبذا االسم رغبة يف احلصول على حقوق أهل 

لكتاب كاحلرانيني ووطائفة من أتباع "ماين" يف َرقند. ولعل الذين يعيشون يف ا
جنوب العراق كذلك، إذ ليس هناك دليل على تسميتهم هبذا االسم قبل اإلسالم، بل 
األدلة على عكس ذلك. ويؤيده تسميتهم أنفسهم اآلن ابل "ماندنيني والنصرة" بدالً 

وعلى هذا القول فإن  507رياهنم من العرب.من اسم الصابئة الذي أطلقه عليهم ج
"الصابئون" يكون مبعىن "الذين خرجوا من الدين املنتشر بني أهلهم وانتقلوا إىل غريه". 
واملقصود هبم يف عهد النزول وابلتاّل يف القرآن الكرمي هم املسلمون خلروجهم من دين 

غريه كما يدل عليه إطالقه على املسلمني. وهذا يقتضي أن يكون معىن آابئهم إىل 
اآلية: إن الذين يُظهرون اإلميان أو ينتمون إىل اإلسالم واليهود والنصارى والذين 
يرتكون الدين املنتشر بني أهلهم وينتقلون إىل دين آخر من آمن منهم ابهلل واليوم 

ضى إميانه فلهم أجرهم إخل... وهذا يؤدي إىل اآلخر إميااًن حقيقيًا وعمل صاحلًا مبقت
شيئني. األول ذكر املسلمني مرتني، مرة بقوله "إن الذين آمنوا" ومرة بقوله 

"والصابئون"، إذ الذين خيرجون يف عهد النزول من الدين املنتشر بني الناس إىل غريه  
ج من كانوا مسلمني، وليس هناك تغيري جذري يف جمال الدين آنذاك سوى اخلرو 

                                                                                                         
Fakültesi Dergisi), Bahar 2013, Cilt:1, Yıl:1, Sayı:1, 1:1-23, s. 13, 19. 
507 Karadaş, “Sâbîîler Meselesi”, s. 10, 14-19. 
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الشرك إىل اإلسالم فُيستخدم اللفظ لذلك. والثاين الزم األول، وهو جواز تسمية 
 املسلمني ابلصابئني، وهذا مل يرد يف النصوص ومل ُيسمع به قط. 

وذهب ابحث آخر إىل أهنم هم الذين يعيشون يف جنوب العراق، وقد اطلع 
يوّحدون الباري، ولذلك عليهم أهل قريش يف أسفارهم إىل الشمال للتجارة، ورأوهم 

ملا ظهرت الدعوة احملمدية أطلقوا اَهم على النيب صلى هللا عليه وسلم والذين آمنوا 
ويؤيده عنده ما ُروي عن السلف من أهنم طائفة على التوحيد ليست هلم  508به.

شريعة، ولذلك شّبه املشركون املسلمني أبولئك القوم، وهو مروي عن عبد الرمحن بن 
( رمحه هللا 102/720( رمحه هللا. وكذلك قال جماهد )ت. 65/685زيد )ت. 

( رمحه هللا إهنم على الفطرة وليست هلم 114/732وأتباعه ووهب بن منبه )ت. 
( رمحه هللا أهنم يؤمنون ابلنبيني 131/748وُروي عن أيب الزاند )ت.  509شريعة.

وعن جماهد )يف  510ويصلون حنو القبلة كل يوم مخس مرات ويصومون ثالثني يوماً.
 511( رمحهما هللا أهنم بني اليهود والنصارى.111/729رواية أخرى( واحلسن )ت. 

                                                   
508 Şinâsi Gündüz, “Kur’ân’daki Sâbiîlerin Kimliği Üzerine Bir Tahlil ve 

Değerlendirme”, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 

Samsun 1992. s. 45-47. 
 .536، ص. 6وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج. 

 .133، ص. 1ابن كثري، ج.   509
 .1176، 4ر أيضاً: ابن أيب حامت، ج. ؛ وانظ132، ص. 1ابن كثري، ج.   510
 .132، ص. 1ابن كثري، ج.   511
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وقال اخلليل  512وعن احلسن رمحه هللا أيضًا أهنم يصلون حنو القبلة ويعبدون املالئكة.
( رمحه هللا إهنم قوم ُيشبهون النصارى ويزعمون على دين 175/791بن أمحد )ت. 

وذكر هذا الباحث تعليقًا على ما نُقل فيهم  513نوح عليه السالم ويعبدون املالئكة.
املذكورة كلها ُتشري إىل الناس الذين يعيشون يف  عن السلف أن هذه األوصاف

جنوب العراق اآلن. وأما ما قيل من أهنم بني اليهود والنصارى فألهنم أتثروا ابلداينتني  
كلتيهما، بل بغريمها أيضًا من اجملوسية واملانوية، ألهنم كانوا طائفًة من اليهود يف 

الدي إىل الشمال بسبب التوتر بينهم األصل، مث نُفوا من فلسطني يف القرن األول املي
وبني اليهود وجاءوا أخرياً إىل ما بني البصرة وواسط حيث استقروا اآلن. وأخذوا أشياء 
من األقوام الذين عاشوا معهم طول التاريخ وأضافوها إىل ثقافتهم اليهودية القدمية مثل 

. ولذلك لّقبهم انر اجملوس اليت يستخدموهنا يف املعمودية املأخوذة من النصارى
املبّشرون الذين رأوهم أول مرة يف القرن السادس عشر بنصارى اليوحناسية نسبًة إىل 
حيَي عليه السالم. وكذلك تقديسهم ليوم األحد أخذوه من النصارى كما أخذوا 
أفكار الثنوية من اجملوس. وأما ما قيل من عبادهتم للمالئكة فلعله لكثرة ورود كلمة 

هي نفس الكلمة يف اللغة العربية لفظًا ومعىًن( يف لساهنم الذي هو "امللك" )اليت 
هلجة من السراينية، وملا َعها العلماء يف أدعيتهم ويف غريها ظنوا أهنم يعبدون 
املالئكة. وكذلك ما قيل من احرتامهم لنوح عليه السالم ينطبق متامًا على ما عليه 

وح عليه السالم احلقيقية فقط دون غريهم أولئك الناس، فإهنم يزعمون أهنم من زوجة ن
من الناس وَُيّلونه عليه السالم بينما يلعنون إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم. 

                                                   
 .1176، 4ن أيب حامت، ج. ؛ وانظر أيضاً: اب133، ص. 1ابن كثري، ج.   512
 .133، ص. 1ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج.   513
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وأما ما ُروى من أهنم ليس هلم دين وال كتاب فال ينطبق عليهم لوجود الكتب املقدسة 
بب كوهنم عندهم. ولعل ذاك انشئ من عدم اطالع العلماء القدامى على حاهلم بس

قومًا منغلقني عليهم غري منفتحني لغريهم. وأما أمرهم يف عبادة الشمس فمضطرب. 
 514ففي بعض كتبهم ما يصف الشمس كمصدر السعادة بينما األخرى تنفي ذلك.

َّى الوثنيون من أهل َحرَّان من أعمال الُرها )مدينة اُوْرَفه الرتكية اليوم( أنفسهم  وملا 
خوفًا من املأمون الذي قد مر على بلدهم حينما غزا  218/833ابلصابئني سنة 

الروم وسأهلم عن دينهم "أّي األداين هو مما ذكرها هللا يف كتابه" وعجزوا عن 
االسم بسبب شهرهتم يف ترمجة الكتب ويف غريها من غلب عليهم هذا  515اجلواب

الطب والفلسفة وتعر  الذين يف جنوب العراق للنسيان مع أهنم هم الصابؤون يف 
وعلى هذا فإن الصابئني على دين حق قد شابه الشرك والباطل مبرور  516األصل.

السالم من اآلهلة الثالثة اليت حتفظ الزمن كالتعظيم للشمس واالعتقاد أبن شيث عليه 
وملا انتحل الوثنيون من أهل حران اسم هذا  518وعبادة املالئكة وغريها. 517العامل

الدين وشاع صيتهم بذلك رّكز العلماء عليهم كما نرى الشهرستاين الذي أطال 
م عنهم ما ملخصه: أهنم من أتباع شيث وإدريس عليهما السالم يقبلون املعقول الكال

واحملسوس واحلدود واألحكام ويرفضون شرائع األنبياء لكوهنم بشراً، ويتعصبون 

                                                   
514 Gündüz, a.g.m., s. 54-57. 

 .390-389، ص. 1997ابن الندمي، الفهرست، حتقيق إبراهيم رمضان، بريوت: دار املعرفة،   515
516 Gündüz, a.g.m., s. 61. 
517 Gündüz, a.g.m., s. 65.  

 .133، ص. 1ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج.   518
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للروحانيني الذين يزعمون أهنم يُديرون الكواكب اليت هي كاألبدان هلم. والتقرب إىل 
وهم يف التقرب الذي اشرتطوه على طوائف،  519ني.هللا ال مُيكن عندهم إال ابلروحاني

طائفة توجهوا إىل اهلياكل اليت هي عبارة عن كواكب سبعة وتقربوا هبا إىل الروحانيني 
الذين بعبدوهنم تقراًب هبم إىل هللا واختذوها آهلة وأطلقوا على هللا "إله اآلهلة" أو "رب 

م من أطلق هذين االَني على الشمس، وهذه الطائفة معروفة ابسم األرابب"، ومنه
أصحاب اهلياكل. وهم أحدثوا علومًا متعلقة ابلنجوم كالطلسمات والعزائم واخلواص 

وطائفة اثنية زعموا أن التقرب ال بد منه، وأنه َيب  520والكهاانت والتنجيم وغريها؛
وأن الكواكب ظاهرة اترًة وغري ظاهرة اترًة أخرى فنحتوا أصناماً  مبا هو ظاهر،

يعبدوهنا تقرابً هبا إىل اهلياكل اليت يعبدوهنا تقرابً هبا إىل الروحانيني الذين يعبدوهنم تقرابً 
هبم إىل رب األرابب أو إله اآلهلة! وهم عبدة األواثن الذين يقال هلم أصحاب 

وطائفة اثلثة منهم  521السالم هاتني الطائفتني.األشخاص. وجادل إبراهيم عليه 
تقول: إن الصانع واحد يف ذاته كثري يف الرؤية، وهو يتكثر يف غريه من األشخاص 
اخلرّية والكواكب السبعة اليت هي مدبرات وآابء، والعناصر أمهات، وتتولد منها 

سنة، والقيامة اليت أخرب عنها األنبياء  36.425املواليد. ويتجدد كل شيء يف كل 
عبارة عن هذا التجدد، وليس هناك قيامة سواها. والثواب والعقاب يكوانن يف هذا 
العامل، وليس وراءه ثواب وال عقاب. ومها يتحققان ابحللول والتناسخ. ومعاانتنا معاقبة 

ب ما عملناه من على ما قمنا به يف حياتنا األوىل، وكذلك الراحة والسكون ثوا
                                                   

 .291-289، ص. 2الشهرستاين، ج.   519
 .351-348، ص. 2الشهرستاين، ج.   520
 .357-353، ص. 2الشهرستاين، ج.   521
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احلسنات يف حياتنا األوىل. وهللا ال خيلق الشرور والقبائح. وهي حتدث بسعادة 
النجوم وحنوستها. وقد حيل اإلله يف شخص كلياً أو جزئيًا حسب استعداد الشخص 

عقيدهتم إىل شيث عليه السالم. ومنهم من الذين ينسبون  522لذلك. وهم احلراننية
ويقول الشهرستاين يف أحكام الصابئة إهنم  523ينسبها إىل سولون جد أفالطون.

يصلون يف ثالثة أوقات ويغتسلون من اجلنابة وحيّرمون البصل والبقل واخلمر واخلتان 
اح الوّل والشاهد، وال يسمحون بتعدد واخلنزير وكل ذي خملب، ويشرتطون يف النك

الزوجات، وال َيّوزون الطالق إال ما كان أمام القاضي. وأصنامهم ذات أشكال 
وهبذا يُطلق هو وكثري  525وهم يف مقابلة احلنفاء عند الشهرستاين. 524هندسية خمتلفة.

من العلماء هذا االسم على غري املسلمني كلهم من الصني واهلند والفرس والرتك 
والقبط واليوانن وغريهم واستثنوا منهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقط. وذلك 

يف معىن الكلمة وجعلها ألن تلقيب أهل حران أنفسهم ابلصابئني أّدى إىل التوسعة 
ِإنَّ الَِّذينا آماُنوا ىل "ولكن هذا ال يتوافق كثريًا مع قوله تعا 526شاملًة للوثنيني كلهم،

ن اُهْم  واالَِّذينا هااُدوا واالصَّابِِئنيا واالنَّصااراى وااْلماُجوسا واالَِّذينا أاْشراُكوا ِإنَّ اَّللَّا ي اْفِصُل ب اي ْ

                                                   
 .535، ص. 1نسبة إىل حران على غري قياس. انظر: ابن عاشور، ج.   522
 .362-359، ص. 2الشهرستاين، ج.   523
 .535، ص. 1؛ وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج. 363-362، ص. 2الشهرستاين، ج.   524
 وما بعدها من الصفحات. 289، ص. 2انظر: الشهرستاين، ج.   525
ونرى تسرب هذه التسمية إىل املؤلفني النصارى أيضاً: انظر: أبو الفرج امللطي، اتريخ خمتصر الدول، نشر أنطون   526

 .64، 3، ص. 1992صاحلاين اليسوعي، الطبعة الثالثة، بريوت: دار الشروق، 
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، إلن الصابئني ذُكروا فيه مع املشركني، لو كان املقصود هبم املشركني 527"ي اْوما اْلِقيااماةِ 
ملا ذكر هللا سبحانه وتعاىل املشركني بعدهم. إذن، إن الصابئني طائفة على دين غري 
دين اليهود والنصارى واجملوس واملشركني وال على دين املسلمني لعدم العهد بتسمية 
املسلمني هبذا االسم أبدًا وخللو ذكرهم ابسم "الصابئني" بعد "الذين آمنوا" من أّي 

م كانوا معروفني عند العرب يف عهد النزول، ألنه ال معىن معىن كما سبق. ال شك أهن
وعلى  528يف إنزال ما ال يفهمه املخاطبون، وهللا منزه عن أن يُنزل كالمًا مثل ذلك.

هذا فإن ما تطمئن إليه النفس أن الصابئني هم الذين يسكنون يف جنوب العراق كما 
وينطبق عليهم اسم الصابئني مبعىن "خروج من الدين  529ي الثاين.ذهب إليه قائل الرأ

يهود يف األصل إىل دين آخر" يف اللغة العربية أيضاً، ألهنم كانوا طائفًة من ال
وخالفوهم يف بعض املسائل وأتثروا ابألداين والثقافات األخرى كالنصرانية واجملوسية 
واملانوية وأخذوا منها أشياء كثرية طول التاريخ ووضعوا يف النهاية دينًا جديدًا بني 
اليهودية والنصرانية واجملوسية على ما سبق يف األخبار املروية عن السلف رضي هللا 

. وهذا خروج من دين إىل دين آخر جديد كما يدل عليه معىن اللفظ يف اللغة. عنهم
وملا رأى العرب نوعًا من املشاهبة بينهم وبني املسلمني أطلقوا اَهم على املسلمني 

 الذين خرجوا من دين آابئهم كما يؤيده بعض األخبار. وهللا أعلم!

                                                   
 .22/17سورة احلج   527
 .189، ص. 6انظر: الطربي، ج.   528
قد بدأ ابن عاشور رمحه هللا بذكر هذا القول ولكن لّفقه بعد ذلك مبا نقلناه عن الشهرستاين رمحه هللا. انظر: ابن   529

 .  535-533، ص. 1عاشور، ج. 
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هل الكتاب منحصرون يف هذه هي الصابئة! وهم ليسوا من أهل الكتاب، ألن أ
أهل الداينتني اليهودية والنصرانية لقوله تعاىل: "َوَهَذا ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َوات َُّقوا 
َا أُنْزَِل اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَ نْيِ ِمْن قَ ْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا َعْن  َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن أَْن تَ ُقوُلوا ِإمنَّ

واختالف العلماء يف كوهنم من أهل الكتاب هو حبث من ابب  530ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلنَي"
تَ َعرُّف دخوهلم يف إحدى الداينتني أم عدم دخلوهم فيها، ال يف كوهنم من أهل 

واحتاج العلماء إىل البحث عن دخلوهم يف إحدى الداينتني أم  531الكتاب مباشرًة؟
عدم دخلوهم فيها ألهنم ُيشبهون النصارى خاصًة من نواٍح كثرية كما يف املعمودية 
ّوا بنصارى اليوحناسية نسبة إىل حيَي عليه السالم على  َُ وتقديس يوم األحد وغريمها و

                                            532ما سبق!

" منهم. أي: من هذه ماْن آمانا ِِبَّللَِّ وااْلي اْوِم اْْلِخرِ " وقد سبق. "واالنَّصااراى"
قد  534وقرن إميانه ابلعمل. 533األصناف األربعة املذكورة إميااًن حقيقيًا وثبت عليه

يكون املوصول متضمنًا ملعىن الشرط أو ال يكون كذلك. فإن كان متضمنًا فالفعل 
 535مبعىن االسقبال ألنه يف سياق الشرط. وإال فالفعل ابق على معىن صيغته املاضية.

ثر هذين االحتمالني على املعىن أن اآلية يف األول ُتشري إىل من بلغه خرب النيب صلى وأ
                                                   

 .156-6/155سورة األنعام   530
 .537-536، ص. 1عاشور، ج. ؛ وانظر هلذه االختالفات: ابن 172-171، ص. 4أملاليلي، ج.   531
 .537، ص. 1أيضاً: ابن عاشور، ج. وانظر   532
 .269-268، ص. 6اشور، ج. ؛ وانظر أيضاً: ابن ع320، ص. 1الطربي، ج.   533
 .539، ص. 1ابن عاشور، ج.   534
 .538، ص. 1ابن عاشور، ج.   535
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هللا عليه وسلم وآمن به، ألنه هو اإلميان املنجي؛ ويف الثاين ُتشري إىل الذين مل يُدركوا 
النيب صلى هللا عليه وسلم من القرون السالفة وآمنوا أبنبياء عهدهم مع إمياهنم ببشارة 

" يف املستقبل واعاِملا صااحِلًا فاَلا خاْوٌف عالاْيِهمْ ى هللا عليه وسلم يف كتبهم. "النيب صل
مما يدور االستدالل به على  536" ملا فاهتم. فإن هذه اآلية ونظريهتاواَلا ُهْم َياْزانُونا "

آلية: وهي فالح أهل الكتاب يف اآلخرة ودخوهلم يف اجلنة بشروط ثالثة مأخوذة من ا
إمياهنم ابهلل من غري إشراك به شيئًا وإيقاهنم ابليوم اآلخر ال يعرتيه شك وعملهم 
ابلصاحلات وفق ما يف كتاهبم. وهذه الثالثة تُنجيهم يف اآلخرة وإن مل يلتزموا أبحكام 

 537الشريعة احملمدية!

وهذا رأي مناقض ملا يُبين عليه اإلميان من عدم التجزئة وخمالٌف ملنهج التفسري 
يع آايت القرآن املتعلقة مبوضوع عند تفسري آية منها، والتنبُه الذي هو النظر يف مج

لآلايت كلها يف ذلك املوضوع كما تقتضيه القاعدة اليت يعرّب عنها املفسرون بقوهلم 
"القرآن يفّسر بعضه بعضاً"، ألنه يفّصل يف موضع شيئًا قد أمجله يف موضع آخر، 

ص يف موضع شيئًا قد عّممه يف آخر ويُقّيد يف موضع شيئًا قد أطلقه يف آخر، وخُيصّ 
إخل. وعلى هذا فإن ورود اإلميان ابهلل واليوم اآلخر فقط يف هذه اآلية ال يدل على 
جواز االستغناء ابإلميان هبما عن غريمها من األصول كما أخرب هللا أن املؤمنني ابآلخرة 

                                                   
 .2/62سورة البقرة   536

537  Ateş, Süleyman, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, IV, 489, 506; a. mlf, 

Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, s. 229-236; a. mlf., “Cennet 

Kimsenin Tekelinde Değildir”, s. 7-24; a. mlf., “İlâhi Dinlerde Ruh 

Birliği”, s. 109-110.  
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ا ِكتااٌب أانْ زاْلنااُه مُ يؤمنون ابلقرآن أيضًا قائاًل: " ْيِه واهاذا ُق الَِّذي ب انْيا يادا بااراٌك ُمصادِ 
ِِتِْم  والِتُ ْنِذرا أُمَّ اْلُقراى واماْن حاْوَلااا واالَِّذينا يُ ْؤِمُنونا ِِبْْلِخراِة يُ ْؤِمُنونا بِِه واُهْم عالاى صاَلا

اآلخر أصالن  نعم، إن اإلميان ابهلل من غري إشراك به واإليقان ابليوم 538"َُيااِفُظونا 
مقّدمان على غريمها من األصول، ولكن ال يُقبل إميان من يُنكر بغريمها من املالئكة 
والكتب والرسل. وكيف، وقد سبق أن اإلميان مبدئياً ال يقبل التجزئة وأن القرآن يكّفر 

ُدونا أاْن يُ فار ُِقوا ب انْيا ِإنَّ الَِّذينا ياْكُفُرونا ِِبَّللَِّ واُرُسِلِه وايُرِيمن فّرق بني الرسل قائالً: "
اَّللَِّ واُرُسِلِه واي اُقوُلونا نُ ْؤِمُن بِب اْعٍض واناْكُفُر بِب اْعٍض وايُرِيُدونا أاْن ي اتَِّخُذوا ب انْيا ذاِلكا 

اًِب ُمِهيًنا ويكّفر من فّرق  539"ساِبيًَل ُأولاِئكا ُهُم اْلكااِفُرونا حاقًّا واأاْعتاْدَّنا ِلْلكااِفرِينا عاذا
ٌق ِلماا ماعاُهْم ن اباذا فارِيٌق ِمنا بني الكتب قائالً " والامَّا جااءاُهْم راُسوٌل ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمصادِ 

ومع ذلك فإن  540"الَِّذينا ُأوُتوا اْلِكتاابا ِكتاابا اَّللَِّ وارااءا ظُُهورِِهْم كاأان َُّهْم َلا ي اْعلاُمونا 
هذا الرأي قد يُقبل ويُعمل به يف أهل الفرتة ومن كان يف حكمهم من حيث الظروف 
اليت هو فيها كما سبق. وذلك أبن يهوداًي أو نصرانيًا أو صابئيًا آمن ابهلل من غري 

سلم مل يبلغه إشراك به وأيقن ابليوم اآلخر وهو غافل عن بعثة النيب صلى هللا عليه و 
شيء عنها أو بلغته ولكن بشكل غري صحيح ومل تثبت عنده نبوته أبدلة كافية أو مل 

َيد وقتًا للبحث عنها ولذلك استمر يف العمل بشريعته وفق كتابه فهو مأمول جناته  
كما قّرر أصحاب الرأي املذكور. ويؤيده ما ُروي يف تفسري نظرية هذه اآلية يف سورة 

نزلت يف أصحاب سلمان رضي هللا عنه مبعىن أن من تسمك ابلتوراة  البقرة من أهنا
                                                   

 .6/92سورة األنعام   538
 .151-4/150سورة النساء   539
 .2/91يضاً: سورة البقرة ؛ وانظر أ2/101سورة البقرة   540
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حىت جاء عيسى وآمن به عندما أدركه جنا، وإن مل يؤمن به هلك. وكذلك األمر 
فمن بلغه خرب النيب صلى هللا عليه وسلم  541ابلنسبة للنيب صلى هللا عليه وسلم.

يؤمن به فال شك أنه مؤاَخذ بعدم إميانه به، ألنه قد بشكل صحيح وثبت عنده ومل 
فرَّق بني الرسل والكتب! وإن يؤمن به وبصدق ما جاء به ويستمر يف العمل بشريعته 
السابقة دون الشريعة احملمدية فإنه مؤاَخذ بعدم العمل هبا أيضاً، ألنه مل يعتقد بوجوب 

ضيات اإلميان. وإن يؤمن أبحكام العمل ابلشريعة اجلديدة مع أن االعتقاد به من مقت
الشريعة ويعتقد بوجوب العمل هبا ويشعر ابحلاجة إىل وقت للمعرفة هبا والتعود على 

ألن بلوغ الدعوة ختتلف  542العمل هبا فإنه مأمول جناته كما تقرر يف الرأي املذكور،
ما أحسن ما قاله محدي أفندي رمحه هللا تلخيصًا هلذه اآلية. وإليك ما  543مراتبه.

 معناه: 

ال شك أن اإلميان ابهلل تصديق جبميع ما هو حق قد جاء من هللا واعرتاف به. واإلميان "
ابآلخرة الذي هو الزم األول تصديق أبن وراء الدنيا يوم السؤال واحلساب الذي َُيزى فيه  

كلٌّ بعمله حسنًا كان أو سيئًا واعرتاٌف به. والعمل الذي يليق بذلك اإلميان أن يقوم 
ام اْلُمنزلة يف العهد الذي يعيش فيه ويعمل مبقتضاها كما َيب عليه. والذين  صاحبه ابألحك

كانوا كذلك أيمنون من كل خوف وحزن يف ذلك اليوم الذي هو للسؤال واحلساب وينالون 

                                                   
 .323-321، ص. 1الطربي، ج.   541
 ؛ وانظر133-132انظر: هارون أوكمش، مشول الشريعة اإلسالمية للناس كافة يف ضوء القرآن الكرمي، ص.   542

 .539، ص. 1؛ ابن عاشور، ج. 132، ص. 1أيضاً: ابن كثري، ج. 
، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 292-291، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 9، ص. 7ابن عاشور، ج.   543
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الفالح والسعادة. وهذا القانون جاٍر يف كل عهد يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل، لكل 
ابئي. وليس هناك دين أو شرع سلفًا أو خلفًا مل يتخذ هذا من مسلم ويهودي ونصراين وص

القانون منهاجًا ومل يرفض خالفه. وأما رعاية اليهود والنصارى هلذا القانون احلق أواًل 

 فها هي يف اآلايت التالية:   544وآخراً"

                                                                                                         
17. 

 .173-172، ص. 4أملاليلي، ج.   544
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  القرآين يف النجاة وضع اليهود والنصارى ِبلنسبة للقانون

ْلناا ِإلاْيِهْم ُرُسًَل ُكلَّماا جااءاُهْم راُسوٌل مباا َلا ت اْهواى  لاقاْد أاخاْذَّنا ِميثااقا باِِن ِإْسراائِيلا واأاْرسا
ناٌة ف اعامُ 70أانْ ُفُسُهْم فارِيًقا كاذَّبُوا وافارِيًقا ي اْقتُ ُلونا ) وا واصامُّوا ( واحاِسُبوا أاَلَّ تاُكونا ِفت ْ

ُهْم وااَّللَُّ باِصرٌي مباا ي اْعماُلونا ) ِثرٌي ِمن ْ با اَّللَُّ عالاْيِهْم ُثَّ عاُموا واصامُّوا كا ( لاقاْد  71ُثَّ َتا
باِِن ِإْسراائِيلا اْعُبُدوا  كافارا الَِّذينا قااُلوا ِإنَّ اَّللَّا ُهوا اْلماِسيُح اْبُن ماْرَياا واقاالا اْلماِسيُح َيا

ا  راِبِ  وارابَُّكْم ِإنَُّه ماْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ ف اقاْد حارَّما اَّللَُّ عالاْيِه اْلْانَّةا واماْأوااُه النَّاُر واما اَّللَّا 
ثاٍة واماا ِمْن ِإلاٍه ِإَلَّ 72ِللظَّاِلِمنيا ِمْن أاْنصااٍر ) ِلُث ثاَلا ( لاقاْد كافارا الَِّذينا قااُلوا ِإنَّ اَّللَّا َثا

اٌب أالِيٌم ) ِإلاهٌ  ُهْم عاذا ت اُهوا عامَّا ي اُقوُلونا لاياماسَّنَّ الَِّذينا كافاُروا ِمن ْ ْ ي ان ْ ِإْن َلا ( 73وااِحٌد وا
( ماا اْلماِسيُح اْبُن ماْرَياا ِإَلَّ 74أافاَلا ي اُتوبُونا ِإَلا اَّللَِّ واياْست اْغِفُروناُه وااَّللَُّ غاُفوٌر راِحيٌم )

ُ راُسوٌل قاْد خالاْت مِ  ِن الطَّعااما اْنظُْر كاْيفا نُ ب انيِ  ُكَلا يقاٌة كااَّنا َيْا ْن ق اْبِلِه الرُُّسُل واُأمُُّه ِصدِ 
ِت ُثَّ اْنظُْر أاَّنَّ يُ ْؤفاُكونا ) ُُم اْْلَيا ِْلُك لاُكْم 75َلا ( ُقْل أات اْعُبُدونا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ماا َلا ْيا

أاْهلا اْلِكتااِب َلا ت اْغُلوا يف ِديِنُكْم 76ِميُع اْلعاِليُم )ضارًّا واَلا ن اْفًعا وااَّللَُّ ُهوا السَّ  ( ُقْل َيا
را احلْاقِ  واَلا ت اتَِّبُعوا أاْهوااءا ق اْوٍم قاْد ضالُّوا ِمْن ق اْبُل واأاضالُّوا كاِثريًا واضالُّوا عاْن ساوااِء  غاي ْ

يلا عالاى ِلسااِن دااُوودا واِعيساى اْبِن ( لُِعنا الَِّذينا كافاُروا ِمْن باِِن ِإْسراائِ 77السَِّبيِل )
( كاانُوا َلا ي ات انااهاْونا عاْن ُمْنكاٍر ف اعاُلوُه لابِْئسا 78ماْرَياا ذاِلكا مباا عاصاْوا واكاانُوا ي اْعتاُدونا )

ُهْم ي ات اوالَّْونا الَِّذينا كافاُروا لاِبْئسا ما 79ماا كاانُوا ي اْفعاُلونا ) ُْم ( ت اراى كاِثريًا ِمن ْ ا قادَّماْت َلا
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اِب ُهْم خااِلُدونا ) ( والاْو كاانُوا يُ ْؤِمُنونا 80أانْ ُفُسُهْم أاْن ساِخطا اَّللَُّ عالاْيِهْم وايف اْلعاذا
ُهْم فااِسُقونا )  (81ِِبَّللَِّ واالنَِّبِ  واماا أُْنِزلا ِإلاْيِه ماا اَتَّاُذوُهْم أاْولِيااءا والاِكنَّ كاِثريًا ِمن ْ

ً وإرساله إليهم ذكر هللا  سبحانه وتعاىل ميثاقه الذي أخذه من بين إسرائيل جمّددا
ْلناا رساًل متهيدًا ملعامالهتم لتلك الرسل وقال: " لاقاْد أاخاْذَّنا ِميثااقا باِِن ِإْسراائِيلا واأاْرسا

وٌل مباا َلا ت اْهواى أانْ ُفُسُهْم فارِيًقا كاذَّبُوا ُكلَّماا جااءاُهْم راسُ " 545" واحلال أهنمِإلاْيِهْم ُرُسًَل 
واإلتيان ب "يقتلون" مضارعاً  546" كما فعلوا بزكراي وحيَي عليهما السالم.وافارِيًقا ي اْقتُ ُلونا 

بداًل من "قتلوا" املاضي املوافق ل "كّذبوا" فيما قبله حلكاية حال املاضية الستحضارها 
وقد يكون فيه إمياء إىل هّم اليهود بقتل النيب صلى  547يف الذهن مع الرعاية للفواصل.

 هللا عليه وسلم وتعريض به. 

ناٌة ف اعا " " ومها مستعاران لعدم االنتفاع واصامُّوا ُمواواحاِسُبوا أاَلَّ تاُكونا ِفت ْ
با اَّللَُّ عالاْيِهمْ " 548ابحلق. " مرة ُثَّ عاُموا واصامُّوا" بتوفيقهم ليتوبوا إليه "ُثَّ َتا

. " للداللة على اختالف أصحاب العمى والصمم يف املعطوف ُثَّ و" 549أخرى

                                                   
 .273، ص. 6ابن عاشور، ج.   545
 ,Kitâb-ı Mukaddes؛ وانظر يف ذلك: 413، ص. 1؛ النسفي، ج. 247، ص. 3/6القرطيب، ج.   546

Matta, 23/30-31, 34-35, 37. 
 .275، ص. 6ابن عاشور، ج.   547
 .277-266، ص. 6ابن عاشور، ج.   548
قبل امليالد، وتوبة هللا عليهم  588محل ابن عاشور رمحه هللا املرة األوىل على نفيهم إىل اببل من ِقبل ِبتنصر سنة   549

قبل امليالد إبذن من )كورش( ملك الفرس، واملرة الثانية على دمار بيت املقدس بيد  530على عودهتم إىل بالدهم سنة 
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لوا منزلة واملعطوف عليه مع اتفاق الضمائر، ألن أخالفهم توارثومها من أسالفهم ونزِّ 
ُهمْ " 550مجع واحد. ِثرٌي ِمن ْ " ال كلهم. وهذا من اإلنصاف الذي روعي يف القرآن كا

" بعد فعل متصل بضمري الرفع مما يندر كاِثريٌ الكرمي كما ذكران من قبل. وارتفاع "
قبله حذرًا من نسبة  استعماله يف اللغة. ولذلك يُعربه النحاة بداًل من الواو يف الفعل

هذا االستعمال النادر الذي يُطلقون عليه اسم "لغة َأَكُلوين اْلبَ رَاِغيُث" إىل القرآن 
ويف ورود هذا وأمثاله يف القرآن الكرمي داللة على عجز الدراسات النحوية  551الكرمي.

واللغوية عن اإلحاطة جبيمع األساليب واللغات املستعملة يف عهد النزول لتأخر تلك 
وااَّللَُّ باِصرٌي مباا الدراسات عن عهد النزول بقرن تقريبًا على ما بيناه من قبل. "

واالستقبال كما قد أبصر مبا عملوا يف املاضي. هذا هتديد ووعيد  " يف احلالي اْعماُلونا 
إذن، إن وضع بين إسرائيل، أي: اليهود يف املاضي  552هلم مبا يعاقبهم على ما فعلوه.

ليس جبيد حسب القانون املذكور يف الفقرة اليت نقلناها عن محدي أفندي رمحه هللا 
خمّلة به من تكذيب لألنبياء وقتل هلم وتغافل عن احلق أكثر من مرة.  لقيامهم أبعمال

 وأما النصارى فقد قال هللا فيهم:

                                                                                                         
من امليالد. وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي يف بداية سورة اإلسراء كما سبق. )انظر: ابن  69)تيطوس( الروماين سنة 

( وحيتمل أن العدد ليس مبراد، بل املراد 407، ص. 12؛ وانظر أيضاً: الرازي، ج. 278-277، ص. 6. عاشور، ج
 ضالهلم عن احلق مراراً. وهللا أعلم!  

 .279-278، ص. 6ابن عاشور، ج.   550
؛ النسفي، 248، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 407، ص. 12؛ الرازي، ج. 663، ص. 1انظر: الزخمشري، ج.   551

 .371-370، ص. 4؛ السمني احلليب، الدر املصون، ج. 413، ص. 1ج. 
 .279، ص. 6ابن عاشور، ج.   552
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" وقد سبق نظريه من قبل. لاقاْد كافارا الَِّذينا قااُلوا ِإنَّ اَّللَّا ُهوا اْلماِسيُح اْبُن ماْرَياا "
م. إهنم قالوا هذه الكلمة وأُعيد هنا للداللة على نقض قوهلم ملا قاله املسيح عليه السال

باِِن ِإْسراائِيلا املوجبة للكفر " " إذ هو أيضًا بُعث فيهم ولكن أنكره واقاالا اْلماِسيُح َيا
" غريه اْعُبُدوا اَّللَّا راِبِ  وارابَُّكْم ِإنَُّه ماْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ معظمهم وكثر منتسبوه من غريهم "

" ألن هللا ال يغفر اَّللَُّ عالاْيِه اْلْانَّةا واماْأوااُه النَّارُ  ف اقاْد حارَّما أبن يتخذه إهلًا معه "
ألنه إعطاء ما  554" وليس ظلم أكرب من الشرك،واماا لِلظَّاِلِمنيا ِمْن أاْنصاارٍ " 553الشرك

 هلل تعاىل لغريه. 

لاقاْد كافارا الَِّذينا قااُلوا ِإنَّ ئلي القول السابق غري القائلني "يرى معظم املفسرين قا
ثاةٍ  ِلُث ثاَلا ليه الذين يّدعون يف املسيح ع 555" ويقولون إن أولئك هم اليعقوبيةاَّللَّا َثا

السالم طبيعة الالهوت فقط، وهؤالء هم امللكانية والنسطورية الذين يّدعون فيه 
طبيعتني الالهوت والناسوت معاً، وليس األمر كذلك فيما يبدو، ألن اليعقوبية أيضاً 

يقّرون أبقانيم التثليث، وليس الكالم من كون املسيح على طبيعة أو طبيعتني يف شيء  
 بري عن كفرهم بطريقة أخرى. كما سبق. وهذا القول تع

واألقانيم الثالثة تتكون عند معظم النصارى من األب واالبن وروح القدس كما 

                                                   
 .7/50؛ سورة األعراف 116، 4/48سورة النساء   553
 .31/13سورة لقمان   554
؛ ابن 105، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 249، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 313، ص. 6انظر: الطربي، ج.   555

 .280، ص. 6عاشور، ج. 
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ة  556سبق، ومن األب واالبن واألم مرمي عند بعض الفرق املندرسة كالرببراني
وقد أخطأ بعض املفسرين الذين مل يتعمقوا يف هذه املسألة وجعلوا مرمي  557والركوسية.

اعتمادًا على املعلومات يف تلك الفرق ومحلوا  558عليها السالم من األقانيم الثالثة
ُذوين على ذلك قوله تعاىل " ِعيساى اْبنا ماْرَياا أاأاْنتا قُ ْلتا لِلنَّاِس اَتَِّ ِإْذ قاالا اَّللَُّ َيا وا

كما سيأيت يف آخر السورة، واختذه املستشرقون ذريعة   559"واُأمِ يا ِإَلاانْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ 
ليقولوا  "إن يف كتاب حممد أخطاًء يف النصرانية وهتماً عليها، إذ نراه يذكر مرمي أقنوماً 
من األقانيم الثالثة مع أن النصرانية ترفض الفرق الضالة اليت جتعل مرمي من األقانيم، 

ية والنسبة إليها ما هي بريئة منه ورافضة له" وهذا يدل على ا جلهل ابلنصرانية الَر
وإىل جانب هذا اخلطأ أو النقص من  560ينسبون خطأ املفسرين إىل القرآن الكرمي!

ِقبل املفسرين املهملني للبحث عن املسألة يظهر يف هذا األمر جهل املستشرقني 
الذي جاء به القرآن الكرمي. إذ ال داعي إىل أن تكون مرمي من األقانيم ابلتوحيد 

ُذوين الثالثة لورود قوله تعاىل " ِعيساى اْبنا ماْرَياا أاأاْنتا قُ ْلتا ِللنَّاِس اَتَِّ ِإْذ قاالا اَّللَُّ َيا وا
ة النصارى يف هذا الباب أن يدعوا مرمي ، ويكفي ملؤاخذ561"واُأمِ يا ِإَلاانْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ 

                                                   
؛ ابن 178، ص. 4؛ أملاليلي، حق ديين قرآن ديلي، ج. 48-47، ص. 1انظر: ابن حزم، الفصل، ج.   556

 .375، 249، 23، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 282، ص. 6ور، ج. عاش
 .285، 282، ص. 6وهم طائفة من نصارى العرب. انظر: ابن عاشور، ج.   557
 .105، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 413، ص. 1؛ النسفي، ج. 314-313، ص. 6ي، ج. انظر: الطرب   558
 .5/116سورة املائدة   559

560 Akdemir, Îsâ, s. 183-184, 199-201. 
 .5/116سورة املائدة   561
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ويعرضوا عليها حوائجهم ويتوقعوها منها وينذروا هلا أو يقّدموا هدااي ألجلها ويسّموها 
ب " والدة اإلله" وغري ذلك. وهذه األشياء كلها شرك مرفو  يف نظر القرآن الكرمي! 

سبحانه وتعاىل فقد  فمن فعل منها شيئاً فقد عبد َمن فعلها ألجله، ومن عبد غري هللا
 –وهللا أعلم  –اختذه إهلًا معه وأشركه به. سبحانه وتعاىل عما يشركون! وهذا املعىن 

ُذوين هو املقصود بقوله تعاىل " ِعيساى اْبنا ماْرَياا أاأاْنتا قُ ْلتا لِلنَّاِس اَتَِّ واِإْذ قاالا اَّللَُّ َيا
وإن كان حمتماًل للِفرق املندرسة اليت جتعل مرمي أقنوماً  562"واُأمِ يا ِإَلاانْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ 

 فهو ضعيف. 

ومن املستشرقني من يُريد االستفادة من خطأ هؤالء املفسرين ويستدل هبذه اآلية 
ية، بل هو متفق  على أن القرآن الكرمي مل يرفض التثليث الذي تقبله النصرانية الَر

الفرق الضالة املرفوضة عندها كتثليث الرببرانية اليت جتعل مرمي معها يف الرفض لتثليث 
الذي يقول إن النيب صلى  Basetti-Saniمن األقانيم الثالثة. ومن قائلي هذا القول 

هللا عليه وسلم نيب حق ولكنه أُرسل بدين ليتدرج ابلناس الساقطي املستوى إىل 
ومل يتنبه عنده هلذه احلقيقة  –ث به النصرانية اليت هي أعلى رتبًة من دينه الذي بُع

وأتويل  563–املسلمون وال املستشرقون وال حممد صلى هللا عليه وسلم هو نفسه! 
  564هذه اآلايت عنده، بل حتريفها كما يلي ملخصاً:

اليهود يتهمون النصارى  "إن هذه اآلايت حوار بني اليهود وحممد حيث كان
                                                   

 .5/116املائدة  سورة  562
563 Akdemir, İsa, s. 189-191. 
564 Bk. Akdemir, İsa, s. 197-199. 
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 ابلكفر قائلني:

 "لاقاْد كافارا الَِّذينا قااُلوا ِإنَّ اَّللَّا ُهوا اْلماِسيُح اْبُن ماْرَياا " —

 وقال حممد رداً عليهم ادعاءهم يف أن عقيدة التثليث تتضمن الشرك:

باِِن ِإْسراائِيلا اْعُبُدوا اَّللَّا راِبِ  وارابَّ "  — ُكْم ِإنَُّه واقاالا اْلماِسيُح َيا
ُ عالاْيِه اْْلانَّةا واماْأوااُه النَّاُر واماا لِلظَّاِلِمنيا ِمْن أاْنصاارٍ   "      ماْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ ف اقاْد حارَّما اَّللَّ

 وقال اليهود مصرين على ادعائهم:

ثاةٍ "  — ِلُث ثاَلا  "    لاقاْد كافارا الَِّذينا قااُلوا ِإنَّ اَّللَّا َثا
مد ردًا عليهم شبهتهم يف أن عقيدة التثليث تقتضي ثالثة آهلة خمتلفة وقال حم

 مركبة من األب واألم واالبن:

" وهو جوهر واحد يف أقانيم ثالثة. وهذا ال يقتضي واماا ِمْن ِإلاٍه ِإَلَّ ِإلاٌه وااِحدٌ "
ت اُهواوجود آهلة ثالثة كما تدعيه اليهود " ِإْن َلْا ي ان ْ " يف ا ي اُقوُلونا عامَّ " أي: اليهود "وا

اٌب النصارى وعن اهتامهم مبا ال أصل له من الشرك " ُهْم عاذا لاياماسَّنَّ الَِّذينا كافاُروا ِمن ْ
" يف ذلك واياْست اْغِفُروناهُ " من اإلنكار بكون اليسوع مسيحاً "أالِيٌم أافاَلا ي اُتوبُونا ِإَلا اَّللَِّ 

قاْد خالاْت ِمْن " مرسل من هللا "ُن ماْرَياا ِإَلَّ راُسولٌ وااَّللَُّ غاُفوٌر راِحيٌم ماا اْلماِسيُح ابْ "
يقاةٌ " وبّشروا مبجيئه ومّهدوا له السبيل "ق اْبِلِه الرُُّسلُ  " وليست كما تدعيه واأُمُُّه ِصدِ 

ِن الطَّعااما مصادر اليهود " ُكَلا " ألن هلما وجودًا يف اخلارج حقيقة خالفًا ملن كااَّنا َيْا
أهنما شخصان قد أحدثتهما املخيلة ليس هلما حقيقة يف العامل، بل  زعم من احمْلَدثني
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ِت ُثَّ اْنظُْر أاَّنَّ يُ ْؤفاُكونا إهنما كانتا آيتني عظيمتني لليهود " ُُم اْْلَيا ُ َلا  "اْنظُْر كاْيفا نُ ب انيِ 

 أبشع من هذا وقال ما 565وأتى هذا املبطل بتحريف يف آية سورة النساء
 566ملخصه:

"إن اليهود أنكروا منذ البداية بكون اليسوع مسيحًا ينتظره بنو إسرائيل وحطوا 
من شأنه وسخروا من النصارى بعقيدهتم ابلتثليث قائلني هلم "ثالثة ثالثة". ولذلك 

أاْهلا اْلِكتاابِ قيل هلم: " " أبن ترفضوا كون اليسوع َلا ت اْغُلوا يف ِديِنُكمْ " أي: اليهود "َيا
" هو واَلا ت اُقوُلوا عالاى اَّللَِّ ِإَلَّ احلْاقَّ ِإَّنَّاامسيحاً، بل آمنوا به كما عر  عليكم حممد "

ُتُه للتأكيد وليس فيه معىن احلصر )!( " ِلما اْلماِسيُح ِعيساى اْبُن ماْرَياا راُسوُل اَّللَِّ واكا
" وفيه أصول العقيدة النصرانية كلها، ولكن املسلمني ال هُ أاْلقااهاا ِإَلا ماْرَياا واُروٌح ِمنْ 

يفهموهنا كما يفهمها النصارى. ومل يكن املخاطبون يف عهد النزول من اليهود 
واملشركني ليفهموها، بل مل يكن حممد وأتباعه املسلمون ليفهموها. )!( وال غرابة يف 

حىت يتيسر الوصول إىل معانيها ذلك )!(، إذ متس احلاجة إىل أتويلها مبفتاح النصارى 
" واُرُسِلهِ " ألن فيهم ملحدين وكفارًا مارقني "ِِبَّللَِّ " أيها اليهود "فاآِمُنوااحلقيقية. "

واليسوع خاصة. ملا ذكر حممد صلى هللا عليه وسلم أصول العقيدة النصرانية من 
ث وبدأوا الكلمة والروح وأعلن أن اليسوع هو املسيح تفطن اليهود لعقيدة التثلي

واَلا ت اُقوُلوا يستهزؤون به وابلنصارى معًا قائلني "ثالثة ثالثة". ولذلك قيل هلم: "
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ثاةٌ  " وهذه اجلملة ليست رداً على النصارى يف عقيدة التثليث كما يبدو، بل هي رد ثاَلا
على اليهود املستهزئني هبم. ومع ذلك مل يُفش القرآن أسرار هللا يف احللول والتثليث 

يف ذلك، ألن املخاطبني يف عهد النزول ليسوا مستعدين لسماعها، وكان وسكت 
عليهم أن يُقّروا بكون اليسوع مسيحاً ورسواًل من هللا مث ينكشف ابلتدرج سر التثليث 
الذي عّلمنا االبن. )!( وهذا كان ما تقتضيه الرتبية الرابنية. )!( وعلى هذا فإن الذين 

سواء كانوا مسلمني أو  –ث منذ أربعة عشر قراًن يفسرون هذه اآلايت برفض التثلي
خمطؤون، ألهنم مل يبالوا ابلظروف يف عهد النزول وابلناس  –مسيحيني أو مستشرقني 

واَلا الذين نزلت فيهم اآلايت. والقرآن يذم اليهود على استهزائهم ابلنصارى ويقول "
ًرا لاُكْم ِإَّنَّاا اَّللَُّ  ي ْ ثاٌة انْ ت اُهوا خا " يُفهم منه  ِإلاٌه وااِحٌد ُسْبحااناُه أاْن ياُكونا لاُه والادٌ ت اُقوُلوا ثاَلا

نفي الوالدة من هللا بطريقة النسب إال أين أمحله على هذا املعىن: تعاىل شأنه ولكن 
مع ذلك يكون له ولد )!(. إن القرآن ساكت يف أسرار هللا الباطنة )املتعلقة ابلتثليث(  

لاُه ماا يف السَّمااوااِت واماا يف فتوحًا يف ذلك ويقول: "كما قلنا ولكنه يرتك الباب م
" أي: إن كان هلل ما يف السموات وما يف األر  فله أن يكون له ولد )!( اأْلاْرضِ 

ُقْل ِإْن كاانا ولذلك َيب اإلذعان ملا تفضله هللا بذلك )!( كما أمر حممداً أبن يقول "
وحمصل الكالم أن القرآن يدعو اليهود إىل  567"عااِبِدينا ِللرَّمْحاِن والاٌد فاأاَّنا أاوَُّل الْ 

اإلذعان هلل وهم يستهزؤون ابلنصارى ويذموهنم على اعتقادهم بكون اليسوع ابنًا هلل، 
واكافاى ِِبَّللَِّ  ولكن له كل شيء، وإذا كان األمر كذلك فلم ال يكون له ولد؟ )!( 

 " واِكيًَل 
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عل احلق ابطاًل والباطل حقاً، طاملا ترددت يف نقلها لكوهنا كفراً هذه ترهات جت
ال مرية فيه، مث قّررت أن أنّبه هبا على أمهية املعرفة بعقائد امللل املذكورة يف القرآن 
الكرمي بشكل صحيح حىت ال يقع خطأ يف تفسريها فُيسند إىل كتاب هللا ويُتهم 

التحريف ابلكتب اإلهلية. فال غرابة يف إفساد ابخلطأ وأردت أن أشري هبا إىل ما فعله 
الكتب السالفة مبثل هذه التأويالت اليت قام هبا رجال فسدت قلوهبم! فأي كالم 
يبقى ساملًا من هذا التأويل الذي ال يباّل صاحبه بقواعد اللغة ويلعب ابأللفاظ 

ضوع الذي وحيملها على معاٍن يريدها كيف يشاء من غري نظر إىل املعطيات يف املو 
يتناوله، ويدعي أن الذين خوطبوا ابلكالم مل يفهوا معناه احلقيقي الذي فهمه هو مع 
أنه جاء بعدهم بقرون يف بالد بعيدة عن لغة ذلك الكالم وثقافتها، بل يدعي أن 
الذي يتلقى هذا الكالم أيضًا مل يفهمه وال يسأل نفسه مرة واحدة: هل يُنزل هللا 

د له كالمًا ال يفهمه هو ومن حوله من الناس؟ وأي حكمة سبحانه وتعاىل على عب
يف هذا؟ وكيف نثق ابلتفاهم بيننا إن كان الرسول مل يفهم معىن الكالم الذي أُمر 

أفال ينبغي أن يقف حلظة ويسأل  568بتبليغه إىل الناس مع أنه مكلف بتبيينه هلم؟
ً صلى هللا عليه وسلم نفسه عن هذه األسئلة إن كان خملصًا  فيما يقوله من أن حممدا

 –نيب حق بُعث ليتدرج ابلعرب إىل مستًوى رفيع كما زعم؟ وإذا أبطل عمديت الفهم 
وأنشأمها جديدًا من قبل نفسه فال  –ومها اللغة واألحوال اليت أُلقي فيها الكالم 

سيح وأمه عجب من مضحكات أتى هبا مثل القول أبن التصريح يف اآلية أبكل امل
عليهما السالم كان ردًا للمْحَدثني الذين أنكروا شخصيتهما يف التاريخ، وهذه أول 
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مرة رأينا فيها االستدالل على وجود الشخص اترخيياً بكونه آكل الطعام! وإن كان ما 
تفوه به هذا الرجل ترهات مضحكة فإنه ليس ِباٍل من استخراج نتيجة وعربة يف 

و وجوب اختاذ اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي إىل جانب منهج الفهم الصحيح. وه
األحوال اليت نزل فيها عمدًة يف التفسري كما فعل علماؤان من البداية. وسبيل ذلك 
هو الرجوع إىل ما نُقل عن األصحاب رضي هللا عنهم يف أسباب النزول وعلم املكي 

من املعاجم والقواعد والنكت  واملدين والنسخ وغري ذلك وما دّونه اللغويون والنحاة
البالغية والدواوين الشعرية القدمية. ولذلك ندَع الرتهات هنا ونلجأ إىل ما يقوله 

ثاةٍ النحاة يف تركيب " ِلُث ثاَلا  " يف اآلية: َثا

إن وزن الفاعل يف العدد إذا كان شبَه فعل يكون مضافًا إىل ما دونه كثالث 
مبعىن جاعل االثنني اثلثًا والثالثة رابعًا واألربعة  اثنني ورابع ثالثة وخامس أربعة إخل

خامساً؛ وإذا كان اسَم عدد يضاف إىل نفس العدد الذي يدل عليه كما كان يف 
"اثلث ثالثة" ويكون على اببه مبعىن "أحد ثالثة". وعلى هذا فإن قائلي هذا القول 

وإذا قال هؤالء "هللا" يقولون: إن اآلهلة ثالثة، وهللا واحد، وهو أحد هذه الثالثة. 
ً من هذه الثالثة من غري تعيني. ومع هذا فإن محدي أفندي رمحه  569يقصدون واحدا

ً يف املعىن ل "أحد ثالثة" وتكلم عليه وأتى بكالم حسن  هللا مل ير "اثلث ثالثة" مساواي
 أعرّبه خمتصراً كما يلي: 

"إن )اثلث ثالثة( وإن كان مبعىن )أحد ثالثة آهلة( إال أنه يدل على الثالث بني 
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الثالثة. والرتتيب معترب فيه أيضاً. ولذلك فهو أخص من )أحد ثالثة(. )...( وعلى 
هذا القول ال يقولون )هللا ثالثة(، بل يقولون )اآلهلة ثالثة( ويعّدون هللا هذا فإن قائلي 

اثلثهما، ويرون أهنم مل يكونوا يذكرون )هللا( من غري ذكر ثالثة آهلة، ويعتقدون أن 
جوهر األلوهية واحد ولكن أشخاصه ثالثة. وكل أقنوم من األقانيم الثالثة إله. فإن 

بن إله، وهي متساوية يف هذه احليثية. ومع ذلك فإن األب إله وروح القدس إله واال
بينها ترتيبًا اعتبارايً. فكلمتا األب واالبن ُتشعران مبرتبة وتدالن على ترتيب طبيعي. 
ً أبّي واحد منها. )...(  ولذلك يُبتدأ ابألب غالبًا عند ذكرها مع كون االبتداء جائزا

وبرابع مركب، بل يعتقدون أن الثالثة ال يظنّن ظان أهنم يعتقدون بثالثة آهلة بسيطة 
تتحد يف واحد وهو اثلثهما بال شك، ولذلك ال يقولون )رابع ثالثة(، بل يقولون 
)اثلث ثالثة(، ألن العدد الثالث ليس اثلث اثنني. وهو غري واحد وغري اثنني أيضاً، 

إن تثليث ولكنه جمموع الثالثة الحتادمها فيه. وإىل جانب ذلك فإنه اثلثهما. ولذلك ف
النصارى يشتمل على ثالثة وواحد معاً. وهم يوّحدون اآلهلة الثالثة يف واحد منها، 
وهو اثلثهما. واملراد هبذا الثالث عندهم ابن كما يظهر من كالمهم، ولكنهم ال 
يصّرحون به غالباً ويقولون )اثلث ثالثة(. وهم يعتقدون أهنم مل يكونوا يقولون )هللا( ما 

الثة ويوّحدوها يف واحد منها ويالحظوا جتّسد الكلمة ابالبن. واألب مل يذكروا الث
أو احلياة  –ليس هللا، بل أبو هللا. وروح القدس  —أو الوجود بتعبري آخر –عندهم 

أو  –أو روحه. واالبن أو الكلمة  570إله، ولكنه ليس هللا، بل كلمته —بتعبري آخر
إله وابن أبيه من جوهره وروحه.  وإذا لوحظ يف مرتبة خمتلفة عن  —العلم بتعبري آخر
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األب والروح فهو عبارة عن ابن هللا أو الكلمة فحسب، وليس هللا. ومىت لوحظ جتسُد 
ه ابالبن فهو مسيح. وحينئذ ميكن مالحظة هللا! األب مع جوهره وروحه وكلمت

ولذلك كّفروا يف اجتماع إزنيق أو نيقية الذين قالوا )مل يكن هلل ابن يف األزل(، ألن 
وملخص  571وجود هللا بدون االبن غري متصوَّر عندهم وإن كان وجود اإلله متصوَّراً.

القول أن تثليث النصارى ال يعين )هللا ثالثة( وال يعين )أحد ثالثة( مطلقاً، بل يعين 
ح. ولذلك نرى النصارى يقولون )ال )اآلهلة ثالثة، وهللا اثلثهما(. وهللا هنا هو املسي

إله إال هللا( كما يقولون )اآلهلة ثالثة(. وَيعلون قول )ال إله إال هللا( مساوايً ل  )ال إله 
إال املسيح( ال يُقّرون إبله سوى املسيح مع قوهلم )اآلهلة ثالثة(! وعلى هذا فإن 

املفهوم إال أنه  )اثلث ثالثة( وإن كان أعم من املسيح بن مرمي يف الظاهر حبسب
مساٍو له يف عقيدة النصارى حبسب التحقق. إذن، )إن هللا اثلث ثالثة( هو تعبري عن 
)إن هللا هو املسيح بن مرمي( أبسلوب آخر. وَيب لفهم املسألة النظُر يف دقة معاين 
)اإلله( و)هللا( من حيث املضمون والشمول. واإلله قد يُتصّور يف مفهومه التعدد كما 

يف سورة الفاحتة، ألنه اسم جنس؛ ولكن )هللا( ال يُتصوَّر إال واحداً، ألنه علم بينا 
خاص ال ُيستعمل يف غري هللا تعاىل. وهو املعبود ابحلق وحده فقط. وملا كانت 
الكلمتان )اإلله( و)املعبود( اسم جنس قد ُتطلقان على غريه تعاىل من اآلهلة املزعومة. 

وعبده فهو إهله. وَيوز حينئذ أن يُقال يف هذا الشيء  وما عظّمه اإلنسان وغال فيه
)إله هذا الشخص( وال يُقال )هللا هذا الشخص(. وهذا ال يصح لغًة. ألن لفظة هللا 
ال تكون مضافًة، بل تكون مضافًا إليها. ال مُيكن تقرير هذه املسألة ابللغات اليت ال 

                                                   
 يوق ايدي" مبعىن "ألن هللا مل يك موجوداً عندهم والعبارة "جونكه نظرلرنده اوغولدن أول إله وارسه بيله هنوز هللا  571

 قبل االبن وإن كان اإلله موجوداً" والذي أثبتناه يف النص أوفق للمقصود. 
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ت كاسم اجلنس مثل )إله تتضمن لفظة هللا وأهُلها مضطرون إىل استعمال مفردا
واتكري ودييو( وغريها. وتلك املفردات الدالة على اسم اجلنس ال ُتظهر الفرق بني 
هذين املفهومني. ولذلك أخذ النصارى كلمة )املسيح( لقب عيسى بن مرمي 
واستخدموها مكان لفظة هللا. إن اآلهلة عندهم ثالثة واملسيح واحد. وكل واحد من 

له، واليسوع منها ابن فقط، ولكن اليسوع املسيح جمموع الثالثة كلها. األقانيم الثالثة إ
وجمموع الثالثة من األب واالبن وروح القدس صادق على اليسوع املسيح الذي هو 
الواحد األكمل مع أن كالً من هذه الثالثة ذات خمتلفة عن اآلخر! ولذلك كتبوا على 

امل قد ُخلقت قبل اليسوع املسيح رأس عقائدهم منذ اجتماع إزنيق األول أن العو 
ابلكلمة وأقّروا أن هناك إهلاً واحداً خالق العوامل ومالكها ولكنها بقيت غري ُمتقنة حىت 
جتسد الكلمة ابليسوع املسيح وقد مت حينئذ إتقاهنا بيده! وهذا يدل على أن األقانيم 

األكمل الذي ُتشّكله  الثالثة ال تكمل إال بثالثها، ال أبوهلا واثنيها. واإلله الواحد
الثالثة ليس أابً وال روح القدس، وإمنا هو اليسوع املسيح الذي هو اثلث ثالثة! وعلى 
هذا فإن اإلله الواحد عندهم مطلقًا ليس أحد ثالثة؛ بل اثلث ثالثة، وهو املسيح 
ً من وجهني: من لفظ )ثالثة(  الذي جتّسدت هبا الكلمة! وهذا الرتكيب يتضمن كفرا

ظ )اثلث(. واألول شرك حمض ملا فيه ادعاء ثالثة آهلة ونسبة األلوهية إىل كل ومن لف
منها مع أنه ليس َثة إله سوى هللا تعاىل. وهو إعطاء ما هلل لغريه ظلماً وهبتاانً يتضمن 
تناقضًا كالقول أبن )هللا ثالثة(. والثاين ادعاء التوحيد الكذب يف هذا الشرك والتعدد 

ىل غري هللا تعاىل ابلقول أبن هللا اثلث ثالثة! وهذا إنكار هلل تعال مع نسبة األلوهية إ
وإنكار لصفته األزلية. وكذلك تثليث النصارى، فيه وجهان يُظهر أحُدمها شركاً 
واآلخر توحيداً مع أن كليهما شرك يف احلقيقة. ومع ذلك فإن غلوهم يف هذا الشرك 
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ة ليس مبصرَّح كشرك املشركني الذين الذي وصلوا به إىل اإلنكار بصفة هللا األزلي
يصّرحون به من غري إنكار بصفة هللا األزلية. وإن كان شركهم مشتبهًا فال شك يف  

كفرهم بسب مقالتهم يف التثليث، ألن التصريح ابحلقيقة من غري ريبة واجب، فال 
يف قوله َيوز التفصي عنه. ولذلك بنّي هللا تعاىل كفر مجيع النصارى القائلني ابلتثليث 

ثاةٍ ) ِلُث ثاَلا ( ابلقسم والتأكيد وخّلص ذنبهم من وجهني لاقاْد كافارا الَِّذينا قااُلوا ِإنَّ اَّللَّا َثا
ثاةٍ ابلكلمتني ) ِلُث ثاَلا (. مل يذكرهم هللا سبحانه وتعاىل ابسم "النصارى" حىت ال يُفهم َثا

ِلُث ثا منه كوهنم أنصار عيسى، ولكن تدخل يف الذين قالوا ) ثاةٍ َثا ( فرق النصارى َلا
القائلني ابلتثليث مجيعها امللكانية املرّكبة من الكاثوليكية واالورثوذكسية والنسطورية 
واليعقوبية وفرقة مندرسة ممن جعل األقانيم الثالثة من األب واألم واالبن ُتطلق عليهم 

( ليسوا مقصورين على اليعقوبية، ِإنَّ اَّللَّا ُهوا اْلماِسيُح اْبُن ماْرَياا الرببرانية. والذين قالوا )
ثاةٍ ألن القول ) ِلُث ثاَلا ( أبسلوب اَّللَّا ُهوا اْلماِسيُح اْبُن ماْرَياا ( تعبري عن القول ب أن )َثا

آخر. وهااتن الكلمتان إحدامها شرك يف صورة التوحيد واألخرى ادعاء التوحيد يف 
فيه من الوجهني املذكورين.  الشرك، وكلتامها انطقتان بكنه التثليث للنصارى والكفر

                572( مفقود فيهم."ماْن آمانا ِِبَّللَِّ وعلى هذا فإن الركن األول لدين احلق وهو )

واماا وكيف يتوفر لديهم ذلك الركن وهم قائلون ابلتثليث املنايف حلقيقة التوحيد؟ "
ت اُهوا عامَّا ي اُقوُلونا ِمْن ِإلاٍه ِإَلَّ ِإلاٌه واا ْ ي ان ْ ِإْن َلا " مع ما يعتقدون يف قلوهبم، ألهنم لو ِحٌد وا

أضمروا عقيدة التثليث يف قلوهبم ملا جنوا من العذاب ابنتهائهم عن القول 

                                                   
 .178-175، ص. 4أملاليلي، ج.   572
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لاياماسَّنَّ الَِّذينا كافاُروا متضمن لالعتقاد. " والقول يف هذا املقام وأمثاله 573أبلسنتهم.
اٌب أالِيمٌ  ُهْم عاذا " هذا وعيد شديد على استمرارهم يف ذلك القول. ووضع الظاهر ِمن ْ

" بداًل من االكتفاء ابلقول "ليمسنهم" لاياماسَّنَّ الَِّذينا كافاُرواموضع املضمر يف قوله "
مث رّغبهم هللا سبحانه وتعاىل يف التوبة منه بعد هذا  574للتسجيل عليهم ابلكفر.

 الرتهيب الشديد وقال: 

" هبم بعد التوبة مما راِحيمٌ " هلم "أافاَلا ي اُتوبُونا ِإَلا اَّللَِّ واياْست اْغِفُروناُه وااَّللَُّ غاُفورٌ "
 وإن كانت الكلمة اليت خترج من أفواههم كبريًة.  قالوا

لكرمي خياطب العقل والقلب معاً. والدعوة إىل التوبة كانت من قبيل إن القرآن ا
اخلطاب للقلب والعواطف. مث توجه إىل العقل وجاء بدليلني على بطالن ألوهية 
املسيح وأمه عليهما السالم، وذكر األم لكوهنا أقنومًا من األقانيم الثالثة عند بعض 

ا موقّرًة عند اجلميع توقري اإلله ومسّماًة ب " والدة اإلله" كما سيجيء أو لكوهن 575الفرق
مفصاًل يف آخر السورة إن شاء هللا تعاىل. والدليل األول من الدليلني العقليني ما 
يُعرف مبشاهدات الناس واألخبار املتواترة عن األجيال األوىل، وهو أن قبل املسيح 

ولو كانت الرسالة مقتضية لأللوهية لكانوا آهلة  رساًل كثريين معروفني لدى الناس،
أيضاً. والدليل الثاين حاجة املسيح وأمه إىل ما حيتاج إليه كل إنسان من األكل 

والشرب واضطرارمها إىل ما يقتضيه األكل والشرب من إخراج الفضلة من البدن. ولو  
                                                   

 .282، ص. 6؛ وانظر أيضاً: نفس املصدر، ج. 283، ص. 6ابن عاشور، ج.   573
 .284، ص. 6. ابن عاشور، ج  574
 .285، ص. 6ابن عاشور، ج.   575
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احلاجة إىل شيء.  كان املسيح وأمه إهلني ملا احتاجا إىل ذلك، ألن اإلله مستغن عن
ماا وتقرير الدليل األول جاء يف قوله تعاىل " 576ويتبني بذلك أهنما بشران من البشر.

يقاةٌ  "" وقوله تعاىلاْلماِسيُح اْبُن ماْرَياا ِإَلَّ راُسوٌل قاْد خالاْت ِمْن ق اْبِلِه الرُُّسلُ  " واأُمُُّه ِصدِ 
شاهد لصدقها عليها السالم وتربئة هلا من فرية اليهود لعنهم هللا. وأما تقرير الدليل 

ِن الطَّعااما الثاين فقد جاء يف قوله تعاىل " ُكَلا ". وأكل الطعام كناية عن كااَّنا َيْا
" اي حممد! رْ اْنظُ إخراجهما ما يف بطوهنما من الفضلة، ألن األكل يقتضيه ال حمالة. "

تِ " ُُم اْْلَيا ُ َلا " كيف ُيصرفون عن احلق من ُثَّ اْنظُْر أاَّنَّ يُ ْؤفاُكونا " األدلة "كاْيفا نُ ب انيِ 
ِقبل الذين اتبعوهم من الضالني املضّلني ال ملبسني عليهم دينهم بوضع األابطيل 

ِْلُك لاُكْم  أات اْعُبُدونا ِمْن ُدونِ " هلم اي حممد! "ُقلْ واخلرافات كبولس وغريه. " اَّللَِّ ماا َلا ْيا
" هذا دليل على نفي األلوهية من غري هللا تعاىل بشكل يعم داللة ضارًّا واَلا ن اْفًعا

األكل والشرب عليه ويُبطل ما قد تتومهه الصابئة والوثنية من أن املالئكة ال أيكلون 
عن القدرة واملنفعة  وال يشربون وأن العبادة هلم جتوز حينئذ، إذ مدار األمر هو العجز

واملضرة. ومن كان عاجزاً فليس جبدير أبن يُعبد. والذي يليق أبن يُعبد هو هللا سبحانه 
 577وتعاىل فقط، إذ ليس هناك متصف ابلقدرة الكاملة واالستغناء التام غريه تعاىل،

" حبوائجهم. مث اْلعاِليمُ " لعباده "سَِّميعُ وااَّللَُّ ُهوا الوله األَاء احلسىن والصفات العليا "
أمر هللا سبحانه وتعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم أبن ينهاهم عن الغلو يف دينهم غري 

 احلق كقوهلم يف التثليث وعن اتباع أسالفهم من غري دليل قائاًل: 

                                                   
 .251-250 ، ص.3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 180-179، ص. 4أملاليلي، ج.   576
 .182، ص. 4أملاليلي، ج.   577
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أاْهلا اْلِكتاابِ " را احلْاق ِ َلا " 578" أي: اإلجنيلُقْل َيا " ابإلفراط ت اْغُلوا يف ِديِنُكْم غاي ْ
والتفريط كما فعلتم يف حب عيسى عليه السالم ونسبتكم إليه األلوهية وحترميكم 
الطيبات ترهبًا وغري ذلك. وذلك ابتباعكم الشبهات تعصبًا هلا من غري نظر إىل 

ئل والرباهني واالعتناء دليل. وأما النظر يف املسائل الدينية والبحُث عنها ابتباع الدال
ابلعمل أبحكامها كما ينبغي فمن الصالبة واالتقاء واالجتهاد، وليس من الغلو غري 

لذين قّرروا عقيدة التثليث مثل ا 580" من أسالفكمواَلا ت اتَِّبُعوا أاْهوااءا ق اْومٍ " 579احلق.
" أي: عن قاْد ضالُّوا ِمْن ق اْبُل واأاضالُّوا كاِثريًا واضالُّوا عاْن ساوااِء السَِّبيلِ " 581وغريها

مث أخرب هللا سبحانه وتعاىل  582اإلسالم. ألن الضالل الثاين غري الضالل األول.
 تسجياًل هلم إبضاعتهم شرط العمل الصاحل من القانون القرآين يف النجاة قائاًل: 

" يُروى لُِعنا الَِّذينا كافاُروا ِمْن باِِن ِإْسراائِيلا عالاى ِلسااِن دااُوودا واِعيساى اْبِن ماْرَياا "
 أن الذين لُعنوا على لسان داوود هم املعتدون يف السبت، والذين لُعنوا على لسان

" ذاِلكا " 583عيسى بن مرمي هم املصرون على كفرهم به بعد نزول املائدة من السماء.

                                                   
 .316، ص. 6الطربي، ج.   578
 .290، ص. 6؛ وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج. 184-183، ص. 4أملاليلي، ج.   579
 .106، ص. 2ابن كثري، ج.   580
 .291-290انظر: ابن عاشور، ج.   581
 .291، ص. 6ابن عاشور، ج.   582
؛ أملاليلي، ج. 415، ص. 1؛ النسفي، ج. 252، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 666، ص. 1الزخمشري، ج.   583

؛ وانظر يف ذلك للكتاب 318-317، ص. 6؛ وانظر للرواايت املختلفة يف ذلك: الطربي، ج. 185، ص. 4
 املقدس:
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فال غرو  584" حدودهم اليت شرعها هللا هلم، ال غري!واكاانُوا ي اْعتاُدونا  مباا عاصاْوااللعن "
كاانُوا َلا ي ات انااهاْونا عاْن ُمْنكاٍر " ألهنم 585يف اجتماع قوم على العصيان واالعتداء،

" إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مما يتوقف عليه لاِبْئسا ماا كاانُوا ي اْفعاُلونا  ف اعاُلوهُ 
صالح اجملتمع، وإذا حصل فيه نقص يظهر الفساد يف اجملتمع وينتشر فيه تبعاً الزدايد 
النقص فيه. وقد تكلمنا عن طريقة القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وشروطه 

هنا إىل أن على القائم به  ومراتبه وصفات القائمني به من قبل. وَيب اإلشارة
ألن مما عيب عليه بنو  586اإلعرا  عن املصرين على املنكر الذي قد هناهم عنه،

هذا الباب اشرتاَكهم يف مأكِل ومشرِب َمن هنوه عن منكر كما ورد يف إسرائيل يف 
ِإنَّ أَوََّل َما َدَخَل الن َّْقُص َعَلى َبىِن ِإْسرَائِيَل َكاَن الرَُّجُل يَ ْلَقى الرَُّجَل فَ يَ ُقوُل "احلديث: 

لُّ َلَك مُثَّ ي َ  ْلَقاُه ِمَن اْلَغِد َفاَل مَيْنَ ُعُه َذِلَك أَْن اَي َهَذا اتَِّق اَّللََّ َودَْع َما َتْصَنُع فَِإنَُّه اَل حيَِ
ا فَ َعُلوا َذِلَك َضَرَب اَّللَُّ قُ ُلوَب بَ ْعِضِهْم بِبَ ْعضٍ  مُثَّ قَاَل  َيُكوَن َأِكيَلُه َوَشرِيَبُه َوَقِعيَدُه فَ َلمَّ

( ِإىَل قَ ْولِِه ْبِن ماْرَياا لُِعنا الَِّذينا كافاُروا ِمْن باِِن ِإْسراائِيلا عالاى ِلسااِن دااُودا واِعيساى ا)
َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكرِ َكالَّ َواَّللَِّ » ( مُثَّ قَاَل فااِسُقونا ) َولََتْأُخُذنَّ َعَلى  لََتْأُمُرنَّ اِبْلَمْعُروِف َولَتَ ن ْ

                                                                                                         
Kitâb-ı Mukaddes, Mezmurlar 53/3-6; 109/2-3, 25, 28.  

؛ والقصر مستفاد من كون اجلملة مستأنفًة انشئًة من السؤال عن سبب هذا اللعن 667، ص. 1الزخمشري، ج.   584
 .292، ص. 6تدأً واإلخبار عنه بباء السببية. انظر: ابن عاشور، ج. وجعِل اسم اإلشارة مب

 .293، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 667، ص. 1انظر: الزخمشري، ج.   585
، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 254، 253، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 224، ص. 2انظر: ابن عطية، ج.   586

 .45؛ هارون أوكمش، "مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر"، ص. 294
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ولكن قد خيطر  587ا"يََدِى الظَّاملِِ َولََتْأطُرُنَُّه َعَلى احْلَقِّ أَْطرًا َولَتَ ْقُصرُنَُّه َعَلى احْلَقِّ َقْصرً 
ابلبال هنا سؤال، وهو أن املنهي عن املنكر قد يكون من األقارب الذين قد هنى هللا 

قطع الصلة هبم، فهل على القائم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أن يرتكه إذا عن 
مل ينزجر بنهيه عنه؟ أفليس هذا انتهاكاً أبمر هللا ابلرب ابلوالدين والصلة ابألقارب؟ ويف 

تفصيل: إذا كان املنكر يف األقارب دون الكفر أو الشرك  –وهللا أعلم  –اإلجابة عنه 
عنه املواظبة على الصلة هبم بشرط أال يُقّر مبنكرهم وال َيالسهم َيب على الناهي 

عند ارتكابه. وإذا كان كفراً أو شركاً فإما كانوا أعواانً للكفار على املسلمني وعيوانً هلم 
أو ال. وإن كان الثاين َيب على الناهي املواظبة على الصلة هبم بشرط أال يُقّر 

اْشُكْر ِل كما يدل عليه قوله تعاىل "  588أيضاً  مبنكرهم وال َيالسهم عند ارتكابه
ْيكا ِإِلاَّ اْلماِصرُي واِإْن جااهادااكا عالاى أاْن ُتْشِركا ِب ماا لاْيسا لاكا بِِه ِعْلٌم فاَلا  واِلوااِلدا

ُهماا يف  نْ ياا ماْعُروفًاُتِطْعُهماا واصااِحب ْ هااُكُم اَّللَُّ عاِن الَِّذينا َلاْ وقوله تعاىل " 589" الدُّ َلا ي ان ْ
رُِكْم أاْن ت اب ارُّوُهْم واتُ ْقِسُطوا إِلاْيِهْم ِإنَّ اَّللَّا َيُِ  ْ َُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدَيا يِن واَلا بُّ يُ قااتُِلوُكْم يف الدِ 

رُِكْم اْلُمْقِسِطنيا ِإَّنَّا  يِن واأاْخراُجوُكْم ِمْن ِدَيا هااُكُم اَّللَُّ عاِن الَِّذينا قاات اُلوُكْم يف الدِ  ا ي ان ْ
ُْم فاُأولاِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا  وإذا   590"واظااهاُروا عالاى ِإْخرااِجُكْم أاْن ت اوالَّْوُهْم واماْن ي ات اواَلَّ

وعيواًن هلم على املسلمني َيب القطع بصلتهم ألبتة للنهي عن كانوا أعوااًن للكفار 
                                                   

(؛ وانظر أيضاً: سنن ابن 17سنن أيب داوود، كتاب املالحم، ابب األمر والنهي )رقم الباب:   587
 (.20ماجة، كتاب الفنت، ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر )رقم الباب: 

 .46-45انظر: هارون أوكمش، "مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر"، ص.   588
 .15-31/14سورة لقمان   589
 .9-60/8سورة املمتحنة   590
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أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا ت اتَِّخُذوا اختاذ الكفار وأعوانه أولياء كما سبق عند قوله تعاىل " َيا
ْيااِن واماْن ي ات اواَلَُّ  ءاُكْم واِإْخوااناُكْم أاْولِيااءا ِإِن اْستاحابُّوا اْلُكْفرا عالاى اْْلِ ْم ِمْنُكْم فاُأولاِئكا آِبا

ولذلك عّقب هللا سبحانه وتعاىل ذم أهل الكتاب على تركهم  591"ُهُم الظَّاِلُمونا 
  للنهي عن املنكر بتوليهم الكفار خماطباً لنبيه صلى هللا عليه وسلم قائاًل:           

ُهْم ي ات اوالَّْونا الَِّذينا كافاُروااي حممد! " ألن لفظ  592" أي: املشركني،ت اراى كاِثريًا ِمن ْ
"الكفار" أو "الذين كفروا" إذا أُطلق يف القرآن الكرمي يراد به املشركون على ما سبق. 

ا سبق من أن كعب بن والذين عيبوا على توليهم الكفار هنا أواًل هم اليهود على م
األشرف ومن تبعه ذهبوا إىل مكة بعد غزوة بدر الكربى لتحريض املشركني على 

ومل ميتنعوا من السجود للصنم والقول أبن املشركني أهدى من املسلمني  593املسلمني
رغبًة يف احلصول على رضاهم. ونقض بنو قريظة العهد بينهم وبني  594املوّحدين

املسلمني يف غزوة اخلندق واتفقوا ضدهم مع املشركني. وكذلك اتفق يهود خيرب مع 
ُْم أا املشركني من قريش وغطفان ضد املسلمني. " نْ ُفُسُهْم أاْن لاِبْئسا ماا قادَّماْت َلا

اِب ُهْم خااِلُدونا " غضب "ساِخطا  والاْو كاانُوا " يوم القيامة. "اَّللَُّ عالاْيِهْم وايف اْلعاذا
ُهْم فااِسُقو  " نا يُ ْؤِمُنونا ِِبَّللَِّ واالنَِّبِ  واماا أُْنِزلا ِإلاْيِه ماا اَتَّاُذوُهْم أاْولِيااءا والاِكنَّ كاِثريًا ِمن ْ

. ولو كان إمياهنم مبوسى عليه السالم وما أُنزل إليه من التوراة خارجون عن طاعة هللا

                                                   
 .59/22؛ سورة اجملادلة 9/24؛ وانظر أيضاً: سورة التوبة 9/23سورة التوبة   591
 .320، ص. 6الطربي، ج.   592
 .295، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 463ابن هشام، السرية النبوية، ص.   593
 .135-133، ص. 5وانظر للرواايت يف سببها: الطربي، ج.  ؛4/51سورة النساء   594
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وهذا يدل  595حقاً النزجروا من اختاذ املشركني أولياء بداًل من املوّحدين من املسلمني.
قرآين املتعلق على فقدان العمل الصاحل فيهم من الشروط اليت يقتضيها القانون ال

ابلنجاة يف احلال كما كان يف املاضي بداللة تعرضهم للعنة على لسان داوود وعيسى 
وقد يكون املقصود ابلنيب هو النيب املعهود بني املخاطبني،  596بن مرمي عليهم السالم.

" هو القرآن الكرمي. وعلى ْيهِ ماا أُْنِزلا ِإلا وهو النيب صلى هللا عليه وسلم؛ واملقصود ب  "
  597هذا فإن اآلية مما قد ُيستدل هبا على أن من اليهود منافقني.

ثر الناس مصرون على الكفر ابلنيب صلى هللا عليه وسلم واخلالصة أن أك
والعداوة له وللمسلمني، ولكنهم ليسوا سواء يف ذلك، بل عداوهتم خمتلفة 
قوًة وضعفاً. ولذلك ذكر هللا سبحانه وتعاىل مقارنة يف ذلك بني اليهود 

 والنصارى واملشركني قائاًل:

                                                   
 .416، ص. 1؛ النسفي، ج. 667، ص. 1الزخمشري، ج.   595
 .186، ص. 4أملاليلي، ج.   596
؛ يدل 295-294، ص. 6؛ ابن عاشور، ج. 416، ص. 1؛ النسفي، ج. 667، ص. 1الزخمشري، ج.   597

 .110، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 320، ص. 6عليه بعض الرواايت. انظر: الطربي، ج. 
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  والبغض لْلسَلم واملسلمنياختَلف أهل الدَيَّنت يف احلب 

لاتاِجدانَّ أاشادَّ النَّاِس عادااواًة لِلَِّذينا آماُنوا اْلي اُهودا واالَِّذينا أاْشراُكوا والاتاِجدانَّ أاقْ راب اُهْم 
ُهْم ِقسِ يِسنيا  وارُْهبااًَّن واأان َُّهْم  ماوادًَّة لِلَِّذينا آماُنوا الَِّذينا قااُلوا ِإَّنَّ ناصااراى ذاِلكا ِبِانَّ ِمن ْ

ُعوا ماا أُْنِزلا ِإَلا الرَُّسوِل ت اراى أاْعيُ ن اُهْم تاِفيُض ِمنا الدَّْمِع 82َلا ياْستاْكِِبُونا ) ( واِإذاا َسِا
ناا ماعا الشَّاِهِدينا ) ِمُن واماا لاناا َلا نُ ؤْ   (83ِمَّا عاراُفوا ِمنا احلْاقِ  ي اُقوُلونا راب َّناا آمانَّا فااْكتُ ب ْ

ب اُهُم 84ِِبَّللَِّ واماا جااءاَّنا ِمنا احلْاقِ  واناْطماُع أاْن يُْدِخلاناا راب ُّناا ماعا اْلقاْوِم الصَّاحِلِنيا ) ( فاأاَثا
اَّللَُّ مباا قااُلوا جانَّاٍت َتاِْري ِمْن َتاِْتهاا اأْلانْ هااُر خااِلِدينا ِفيهاا واذاِلكا جازااُء اْلُمْحِسِننيا 

تِناا ُأولاِئكا أاْصحااُب اْلْاِحيِم )( واالَّ 85)    (86ِذينا كافاُروا واكاذَّبُوا ِِبَيا

ال شك أن املشركني أشد عداوًة للمسلمني من أهل الكتاب الذين بينهم وبني 
املسلمني بعض القواسم املشرتكة يف الوحي والنبوة واآلخرة والشرائع وغريها. ولذلك 

 أن أيكلوا من ذابئحهم ويتزوجوا من نسائهم كما أحّل هللا سبحانه وتعاىل للمسلمني
سبق يف بداية السورة. وإذا نظران إىل أهل الكتاب فقط فإن اليهود أقرب عقيدًة من 
املسلمني لكون أكثرهم موحدين ابلنسبة ملعظم النصارى الذين يتبنون التثليث وإن مل 

زلة والرسل املرسلني فهم يكن بينهم فرق يف الكفر لتفريقهم بني اإلميان ابلكتب املن
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ولكن األمر الذي تتحدث عنه هذه اآلية هو تعامل 
هذه األحزاب الثالثة مع املسلمني، ال عقائدهم. فأشدهم عداوًة يف األمر املذكور هم 
اليهود واملشركون. وأما أقرهبم مودًة للمسلمني فالنصارى لتواضعهم ولوجود القسيسني 

رهبان منهم. هذا مفاد اآلية، ولكن هل هذا إخبار عن حكم عام َيري يف كل وال
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زمان ومكان، أو إشارة إىل األمر السائد يف عهد النزول، أو تنبيه على أحوال األفراد 
املنتمني إىل تلك األحزاب الثالثة؟ وإذا نظران إىل عهد النزول فإن اليهود موجودون يف 

هم وبني املسلمني توتر بسبب نقضهم لعهدهم مع املسلمني املدينة املنورة بكثرة، بين
واتفاقهم مع املشركني عليهم كما هو معروف. ولذلك منهم من نُفي ومنهم من قُتل 

وأما بعد عهد  598ومنهم من ُسيب ومنهم من اضطر إىل دفع اجلزية على ما سبق.
النزول فإن عالقة املسلمني ابليهود كانت حسنة، عاشوا مع املسلمني يف سالم قروانً 
طويلًة وهم يف أمان على أنفسهم وأمواهلم وعقائدهم، هلم حماكم تعتين ابخلصومات 

منهم من ُوّلِّ الوزارة وغريها من األمور  فيما بينهم ال يتدخل فيها املسلمون، بل
املهمة، ومل حيصل شيء يعّكر العالقات بينهم وبني املسلمني سوى ما حدث يف 

وقد أغاثتهم الدولة العثمانية  599األندلس بسبب خطئهم الذي قد ارتكبته أيديهم.
وخّلصتهم من حماكم التفتيش يف إسبانيا بعد خروجها من يد املسلمني. وهكذا كانت 
العالقات بينهم وبني املسلمني حىت القرون احلديثة حيث ظهرت حركة الصهاينة 

سلمني عليهم. وأقامت دولتها يف فلسطني وبدأت الظلم ألهلها وأاثرت غضب امل
ونشأ من هذا ظن عند املسلمني أبن بينهم وبني اليهود عداوًة طول التاريخ منذ 
البداية، وليس األمر كذلك، ألن اليهود ليست هلم مكانة وثقل يف العامل طول التاريخ 
حىت القرون احلديثة فُتهتّم هبم حىت يُتخذوا أعداًء! ال شك أن اآلايت اليت تنهى عن 

                                                   
( رمحه هللا. 255/869)ت.  ألن عداوة اجلريان أشد من غريها مثل عداوة األقارب واإلخوان كما قال اجلاحظ  598

 .   59-58انظر: اجلاحظ، ص. 
، –عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس  –انظر: حممد عبد هللا عنان، دولة اإلسالم يف األندلس   599

 .113=105لقسم األول، ص. ا
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لياء مشتملة على تنبيهات َيب االلتزام هبا، ولكن الذي أنبه عليه أن أمر اختاذهم أو 
القوم منذ عهد النزول حىت القرون احلديثة مل يكن ليلفت النظر كثريًا كما شرحنا. وأما 
النصارى فإهنم كانوا أكثر من اليهود نفوساً وأشد أبساً منهم. ولذلك كانت العالقات 

تاريخ كانت أسوأ من اليهود بدأً من الفتوحات اإلسالمية بينهم وبني املسلمني طول ال
حىت احلروب الصليبية والغزوات االستعمارية واحلديثة. وإذا كانت الوقائع التارخيية  

كذلك فإن اآلية مل تكن لُتخرب عن العالقات بني األمة املسلمة وبني تلك اجلماعات 
ًا طول التاريخ بشكل إحصائي. حراًب وسلم –اليهود والنصارى واملشركني  –الثالث 

بل الذي تتحدث عنه هو ما جرى بينهم وبني املسلمني يف عهد النزول أواًل، ونسبة 
امليل من أفراد األحزاب املذكورة إىل اإلسالم واملسلمني يف كل زمان ومكان اثنياً. قال 

" أما املشركون ُهودا واالَِّذينا أاْشراُكوالاتاِجدانَّ أاشادَّ النَّاِس عادااواًة لِلَِّذينا آماُنوا اْلي ا تعاىل: "
فقد جرّبوا كل طريقة لصد الناس عن اإلسالم يف مكة املكرمة وبذلوا جهدهم ليصرفوا 
املسلمني عن دينهم ابلتعذيب واملقاطعة والقتل وغريها وقاتلوهم بعد اهلجرة عدة مرات 

مع املسلمني كما يف بدر وأحد واخلندق وحنني. وأما اليهود فقد نقضوا عهدهم 
فعلت قبائل اليهود يف املدينة املنورة، ومّهوا بقتل النيب صلى هللا عليه وسلم عدة مرات 
وحّرضوا املشركني على املسلمني وصاروا أعواانً هلم على املسلمني. مث إن العدوان على 

الذين اإلسالم واملسلمني بني أفراد هاتني الطائفتني أقوى مما كان بني أفراد النصارى 
والاتاِجدانَّ أاقْ راب اُهْم ماوادًَّة لِلَِّذينا آماُنوا الَِّذينا هم أقرب للمسلمني كما قال تعاىل: "

ُهْم ِقسِ يِسنيا  " أي: العاملني العابدين، وهو من الَقس قااُلوا ِإَّنَّ ناصااراى ذاِلكا ِبِانَّ ِمن ْ
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أي: الذي يتعبد  601" مجع راهب.وارُْهبااَّنً " 600مبعىن "تتبع الشيء وطلبه ابلليل"
" واأان َُّهْم َلا ياْستاْكِِبُونا " 602ابلرهبانية، وهي "غلو يف حتمل التعبد من فرط الرهبة."

ُعوا زمون به على اإلميان.  "عن اإلذعان للحق. وقد حيملهم التواضع الذي يلت واِإذاا َسِا
ي اُقوُلونا راب َّناا  ماا أُْنِزلا ِإَلا الرَُّسوِل ت اراى أاْعيُ ن اُهْم تاِفيُض ِمنا الدَّْمِع ِمَّا عاراُفوا ِمنا احلْاق ِ 

ناا ماعا الشَّاِهِدينا  " على احلق مع أمة حممد الذين سيشهدون يوم القيامة مبا آمانَّا فااْكتُ ب ْ
ت يف القرآن الكرمي من األخبار على األمم املكّذبة ألنبيائهم قائلًة إهنم مل يبّلغوا هلا ثب

لعل هؤالء من الذين َيدون الرسول النيب األمي مكتواًب يف كتاهبم  603احلقائق.
وملا َعوا القرآن الكرمي وعرفوا أنه  604ويشتاقون إليه. ويؤمنون أبنه سيُبعث وينتظرونه

احلق الذي جاء من هللا إذا هم يعلمون أن الرسول النيب األمي الذي ينتظرونه قد بُعث 
وبذا ينقلب إمياهنم الغيايب إمياانً ويؤمنون به كما قد آمنوا من قبل أبنه سيُبعث، 

شهودايً ويُعلنون ذلك وهم يبكون ويقولون إثبااتً ألنفسهم على ذلك اإلميان ورداً على 
واماا لاناا َلا " 606اليهود أو يقولون يف أنفسهم:ومن  605املعرتضني عليهم من قومهم
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ناْطماُع أاْن يُْدِخلاناا راب ُّناا ماعا اْلقاْوِم " 607َو"احلال أننانُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ واماا جااءاَّنا ِمنا احلْاقِ  
يف وفد من علماء النصارى جاءوا من احلبشة  " يُروى أن هذه اآلايت نزلتالصَّاحِلِنيا 

إىل املدينة املنورة لريوا النيب صلى هللا عليه وسلم ويبحثوا عن دينه وقرأ هلم النيب صلى 
هللا عليه وسلم القرآن الكرمي فعرفوا أنه احلق الذي جاء من هللا وأعلنوا إمياهنم به وهم 

إذن،  609وذلك كان يف سنة سبع عندما جاء مهاجروا احلبشة من هناك. 608يبكون.
ليس املقصود ابلنصارى يف اآلية مجيع النصارى، بل الذين آمنوا ابلنيب صلى هللا عليه 

ذه اآلايت على أن جل ما ورد أو الذين ال يعادونه. وقد ُيستدل هب 610وسلم منهم
يف القرآن الكرمي من الثناء على أهل الكتاب جاء يف الذين يؤمنون ابلنيب صلى هللا 
عليه وسلم ويتبعونه، وتسميتهم أبهل الكتاب جماز اعتباراً حبالتهم اليت كانوا عليها من 

نااُهُم اْلِكتاابا ِمْن قبل. ويشهد عليه قوله تعاىل " ق اْبِلِه ُهْم بِِه يُ ْؤِمُنونا واِإذاا الَِّذينا آت اي ْ
لاى عالاْيِهْم قااُلوا آمانَّا بِِه ِإنَُّه احلْاقُّ ِمْن راب ِناا ِإَّنَّ ُكنَّا ِمْن ق اْبِلِه ُمْسِلِمنيا ُأولاِئكا يُ ؤْ  ت اْونا يُ ت ْ

وقوله  611"ا رازاقْ نااُهْم يُ ْنِفُقونا أاْجراُهْم مارَّت انْيِ مباا صاب اُروا واياْدراُءونا ِِبحلْاساناِة السَّيِ ئاةا واِِمَّ 
واِإنَّ ِمْن أاْهِل اْلِكتااِب لاماْن يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ واماا أُْنِزلا ِإلاْيُكْم واماا أُْنِزلا ِإلاْيِهْم تعاىل "

ِت اَّللَِّ َثااًنا قاِليًَل ُأولاِئكا  ُْم أاْجُرُهْم ِعْندا راِبِ ِْم ِإنَّ اَّللَّا خااِشِعنيا َّلِلَِّ َلا ياْشت اُرونا ِِبَيا َلا
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وكيف يُتصور غري ذلك، فإن التفريق يف اإلميان بني الرسل  612"سارِيُع احلِْساابِ 
ِإنَّ الَِّذينا والكتب كفر بقواطع العقل والنقل من غري شك كما يدل عليه قوله تعاىل "

ُسِلِه وايُرِيُدونا أاْن يُ فار ُِقوا ب انْيا اَّللَِّ واُرُسِلِه واي اُقوُلونا نُ ْؤِمُن بِب اْعٍض ياْكُفُرونا ِِبَّللَِّ وارُ 
واناْكُفُر بِب اْعٍض وايُرِيُدونا أاْن ي اتَِّخُذوا ب انْيا ذاِلكا ساِبيًَل ُأولاِئكا ُهُم اْلكااِفُرونا حاقًّا 

اًِب ُمِهيًنا وقد حيتمل أن بعض اآلايت املثنية عليهم نزلت  613"واأاْعتاْدَّنا لِْلكااِفرِينا عاذا
فيمن مل تثبت عنده نبوة النيب صلى هللا عليه وسلم من أهل الفرتة أو نزلت يف 
خصاهلم اخللقية من غري تعر  لعقائدهم. والذين يستحقون ابلنجاة يف اآلخرة هم 

بينهم كوفد احلبشة الذين قال هللا الذين يؤمنون جبميع الكتب والرسل من غري تفريق 
ب اُهُم اَّللَُّ مباا قااُلوا جانَّاٍت َتاِْري ِمْن َتاِْتهاا اأْلانْ هااُر خااِلِدينا ِفيهاا واذاِلكا فيهم: " فاأاَثا

" وأما الذين يفرّقون بني الكتب والرسل مع ثبوهتا عندهم فهم كفار جازااُء اْلُمْحِسِننيا 
بتة. والذي يستحقه أولئك ال يكون إال عذاب النار! ولذلك ال ينجون يوم القيامة أل

واالَِّذينا كافاُروا عّقب تعاىل إاثبة املؤمنني منهم بعقاب كفارهم حتذيراً من الكفر قائالً: "
تِناا ُأولاِئكا أاْصحااُب اْلْاِحيمِ  بُوا ِِبَيا  "                واكاذَّ
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 اْلسَلم واَلعتدال

ا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا َُتار ُِموا طايِ بااِت ماا أاحالَّ اَّللَُّ لاُكْم واَلا ت اْعتاُدوا ِإنَّ اَّللَّا َلا ي َا
ًَل طايِ ًبا واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي أانْ ُتْم بِِه 87َيُِبُّ اْلُمْعتاِدينا ) ( واُكُلوا ِمَّا رازاقاُكُم اَّللَُّ حاَلا

 (88ونا )ُمْؤِمنُ 
ملا أثىن هللا سبحانه وتعاىل على قسيسني ورهباٍن من النصارى قد خيطر ابلبال 

فإهنا مما ابتدعه النصارى واعتزلوا  614أن الرهبانية مما ُيستحسن شرعاً، وليس كذلك،
هم يف الصوامع وحرَّموا عليهم الطيبات مع أن هللا مل الناس ألجلها وانغلقوا على أنفس

  615"ِإَلَّ ابِْتغااءا ِرْضوااِن اَّللَِّ فاماا راعاْوهاا حاقَّ رِعااياِتهاايكتبها عليهم "

والنهي عن التحرمي يف اآلية ليس هنيًا اعتقادايً، ألن حترمي الشخص ما قد أحّله 
خُيرجه من امللة. مث إن التحليل والتحرمي من التشريع الذي استأثر هللا سبحانه وتعاىل 

فمن رأى  616هللا سبحانه وتعاىل به لنفسه وأنكر على من قام بذلك إنكارًا شديداً.
والتحرمي فقد ادعى األلوهية، ومن اتبعه يف ذلك فقد اختذه  أن له أن يضع التحليل
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كما يف قوله   618وعلى هذا فإن التحرمي هنا مبعناه اللغوي، وهو املنع مطلقاً  617إهلاً.
تاِغي تعاىل خماطبًا لنبيه صلى هللا عليه وسلم " أاي ُّهاا النَِّبُّ َلا َُتار ُِم ماا أاحالَّ اَّللَُّ لاكا ت اب ْ َيا

ويف النهي عن حترمي الطيبات ِحكم؛ منها أنه قد يؤدي إىل  619"ماْرضااتا أاْزوااِجكا 
نه، وهو مروق من الدين كما قلنا؛ ومنها أنه حُيدث العسرة يف االعتقاد حبرمة املمنوع م

الدين بتضييق ما فيه من السعة كما كان يف اليهودية والنصرانية؛ ومنها أنه قد َيعل 
الرهبانية من اإلسالم مع أهنا ليست منه كما يُروى يف سبب نزول هذه اآلية أن بعض 

منني وسألوا عن عبادة النيب صلى هللا األصحاب رضي هللا عنهم جاؤوا إىل أمهات املؤ 
عليه وسلم، مث قال بعضهم لبعض "إنه نيب ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر، فأين 
حنن منه؟" وقال واحد إنه يقوم الليل كله، وقال اآلخر إنه يصوم الدهر، وقال اثلث 

وقال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم بعد أن  620إنه ال ينكح النساء فنزلت هذه اآلية.
أَنْ ُتُم الَِّذيَن قُ ْلُتْم َكَذا وََكَذا، أََما َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلَْخَشاُكْم َّللَِِّ َوأَتْ َقاُكْم َلُه، َلِكينِّ علم ِبربهم"

.َأُصوُم َوأُْفِطُر، َوُأَصلِّي َوأَ   621"ْرُقُد، َوأَتَ َزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّيِت فَ َلْيَس ِمينِّ
" مْ َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا َُتار ُِموا طايِ بااِت ماا أاحالَّ اَّللَُّ لاكُ وعلى هذا فإن قوله تعاىل "

يعين: ال تلتزموا أواًل بعقود خمالفة ملا وضعه هللا سبحانه وتعاىل بتحرمي ما أحله إفراطا 
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وال ترتكبوا اثنيًا ما يؤدي بكم إىل انقطاع  622وتشديدًا عليكم كما فعلت النصارى،
لعقود اليت أمر هللا سبحانه وتعاىل ابإليفاء النعم عنكم بسبب تفريطكم يف اإليفاء اب

" أي: ال واَلا ت اْعتاُدوا" 623هبا نقضًا مليثاقكم الذي واثقكم به كما فعلت اليهود.
تتجاوزوا احلدود بتحرمي شيء أحله هللا سبحانه وتعاىل، وال جبعل احلالل الطيب 

د الكسب، وال ابإلسراف يف االستفادة من حرامًا بسبب االعتداء على الغري عن
الطيبات اليت كسبتموها حالاًل حرصا عليها واهنماكًا فيها؛ بل خذوا طريق االعتدال 

واُكُلوا ِمَّا  ِإنَّ اَّللَّا َلا َيُِبُّ اْلُمْعتاِدينا " 624والوسطية رعاية حلقوق النفس وحقوق الغري!
ًَل طايِ ًبا " ومتتعوا جبميع ما أنعم به عليكم من الطعام واللباس والفراش رازاقاُكُم اَّللَُّ حاَلا

واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي " 625والركوب وغريها، ألن األكل هنا شامل لكل نعمة ينتفع هبا.
" واحذروا أن حتّرموا ما أحله هللا وأن تتبعوا شهواتكم غافلني عن هللا أانْ ُتْم بِِه ُمْؤِمُنونا 

        626واآلخرة ظناً أبن النعم الدنيوية مقصودة ابلذات.

فقد أخرب هللا  627ل يف الدين اإلسالمي،إن هذه اآلية مما يدل على االعتدا
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ليس فيهم إفراط وال تفريط مثل  628سبحانه وتعاىل أنه جعل هذه األمة أمًة وسطاً 
النصارى الذين غلوا يف حب عيسى عليه السالم وادعوا ألوهيته وابتدعوا الرهبانية 

الدنيا ولزموا الصوامع وحّرموا طيبات ُأحلت هلم وأوجبوا على من  واعتزلوا النساء وتركوا
أو اليهود الذين حطُّوا من شأن عيسى  629ُضرب خده األمين حتويَل خده األيسر؛

عليه السالم ورموا أمها وانكبوا على الدنيا وما فيها من اللذات والشهوات وانشغلوا 
آلخرة وأوجبوا على القصاص دون العفو والدية؛ أو العرب اجلاهليني الذين هبا عن ا

أنفوا من أخذ الدية وغلوا يف الثأر بقتل القاتل مع أفراد من أقرابئه وتعذيبهم له قبل 
املوت ومتثيلهم به بعده، ودفنوا بناهتم خوفًا من أن يسبيهن أعداؤهم أو أن يقمن مبا 

ق وبذلوا كل ما لديهم حىت ينتشر جودهم بني الناس! خيّجلهم، وأسرفوا يف اإلنفا
واملسلمون مأمورون ابالبتعاد عن إفراط هذه الطوائف وتفريطهم، أيمرهم اإلسالم أبن 
أيخذوا كل شيء مبيزان العدل ويضعوه يف موضعه الالئق به؛ ويعّلمهم أن عيسى عليه 

أٌة مما اهتمتها به اليهود، وأن السالم عبد هللا ورسوله، وأن أمه البتول عليها السالم مربَّ 
رة للناس والستفادهتم بشرط أن يُعطوا الفقراء حقهم  الدنيا وما فيها من النعم مسخَّ
منها وأال يعتدوا حدود هللا فيها دون االنشغال بزهرهتا عن عبادة هللا والتزود لآلخرة، 

اق مأمور به دون وأن القصاص مشروع مع فضل العفو عليه بدية أو بغريها، وأن اإلنف
ِإذاا أانْ فاُقوا َلْا ُيْسرُِفوا واَلْا ي اْقتُ ُروا واكاانا ب انْيا ذاِلكا إسراف وال تقتري. واملؤمنون "

واَلا َتاْعاْل ياداكا ماْغُلولاًة ِإَلا ُعُنِقكا واَلا ت اْبُسْطهاا ُكلَّ قال هللا تعاىل: " 630"ق اوااًما
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هذا هو الدين اإلسالمي الذي أيمر ابالعتدال يف  631"ُعدا ماُلوًما حماُْسورًااْلباْسِط ف ات اقْ 
جماالت احلياة كلها من العقيدة والعبادة واألخالق حىت املعامالت واحلقوق، ليس فيه 
إفراط وال تفريط، ولكن املسلمني اليوم نرى كثريًا منهم يبتعدون عن الوسطية جداً. 

م من يرى السنة النبوية منافسًة للقرآن الكرمي ويرفضها ألجله، ومنهم من ينسب منه
الذين يوجبون عر  األحاديث الشريفة على القرآن الكرمي واألسس واملبادئ 
اإلسالمية األساسية إىل البدعة، بل إىل اإلحلاد والزندقة والكفر! ومنهم من يرى 

نذ أربعة عشر قراًن محاًل ثقياًل عليهم التقاليد اإلسالمية الضخمة اليت تكونت م
ويوجب رْفضها كليًا دون نظر إىل كوهنا أصواًل أوفروعاً، ومنهم من يقدِّسها مجيعاً  

كنصوص إهلية منزلَة ويرى لزوم العمل هبا مستمرًا من غري متييز بني فتاوى اضطرت 
منها يف عصران  الظروف إىل اإلفتاء هبا يف العصور القدمية وبني غريها مما ُيستفاد

احلاضر! ومنهم من يظن أن احلدود واجلهاد مما قد أمر به اإلسالم أواًل واستهدفه 
ابلذات ويبدأ العمل هبا ويقوم أبعمال متطرفة غافاًل عن سنة النيب صلى هللا عليه 
وسلم وتصرفاته يف هذا الباب من ترسيخ العقيدة يف القلوب وهتذيب األخالق يف 

يفّسر اإلسالم كدين روحاين بني العبد وربه ليس فيه أي مطلب  النفوس؛ ومنهم من
سياسي واجتماعي! ومنهم من يكّفر الذين يتوسلون أبشخاص حُيسنون الظن هبم 
بدعوى أهنم أشركوهم ابهلل بذلك، ومنهم من يعبد املقابر ويدعو أصحاهبا ويضّحي 

ليس أمامنا ألجلهم ويطوف حوهلم! هل َيب أن نكون يف طرف من كل أمر؟ أف

                                                   
 .17/29سورة اإلسراء   631
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واكاذاِلكا جاعاْلنااُكْم أُمًَّة واساطًا"خيار سوى ذلك؟ فأين قول هللا تعاىل "
632  

ولنأخذ مسألة اخلالف يف التعامل مع السنة النبوية مثاًل. إن السنة النبوية 
شارحة للقرآن الكرمي، والشرح ال يكون مناِفسًا للنص املشروح. مث إن ثبوت 

ً يف األ حاديث الشريفة خمتلف عن ثبوت القرآن الكرمي. إنه وصل إلينا كوثيقة مكتواب
املصاحف ومنقواًل عن النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتواتر يف كل جيل، بينما 
األحاديث الشريفة أكثرها خرب الواحد الذي يفيد الظن. وإذا كان األمر كذلك فليس 

واملبادئ اإلسالمية األساسية حمل للشك  يف عر  األحاديث على القرآن الكرمي
وسبب لتهمة البدعة واإلحلاد والزندقة. ال حَتّل إساءة الظن أبصحاب هذا الرأي 
ونسبتهم إىل البدعة والزندقة واإلحلاد ما داموا يُقّرون حبجية السنة وأيخذون 

انب ابألحاديث الصحيحة املوافقة للكتاب واملبادئ اإلسالمية األساسية عندهم جب
األحاديث املتواترة لفظًا أو معىًن. نعم، قد حيصل نزاع بيننا وبينهم يف فهم الكتاب 
فضاًل عن نقدهم لألحاديث الشريفة دون عناء ابلرجوع إىل علم الرجال وكتب اجلرح 

َيب أن حناول االتفاق بيننا على هذه األشياء   والتعديل حبثًا عن صحتها، ولكن
ً من شق العصا. وهذا ال يؤدي إىل التنازل ابختاذها سبياًل إىل الو  فاق بني األمة حذرا

عن آرائنا. بل لنا أن نستمر يف الدفاع عنها أبدلتها، ولكن بقول لني ال يتهمهم 
واَلا وأبسلوب جيد ال يؤذيهم. وكيف ال؟ وقد قال هللا تعاىل يف جمادلة أهل الكتاب "

وهم إخواننا املسلمون، وليسوا أهل  633" ِهيا أاْحسانُ َُتااِدُلوا أاْهلا اْلِكتااِب ِإَلَّ ِِبلَِِّت 

                                                   
 .2/143سورة البقرة   632
 .29/46سورة العنكبوت   633
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 الكتاب. وملَ َنِضنُّ عليهم مبا نؤمر ابلتعامل مع الكفار من أهل الكتاب؟ 

فإن قيل: أليس اإلنكار ابألحاديث الصحيحة دون الرجوع إىل علم الرجال 
أوليس الذي َيرؤ عليه جديرًا ابلتلقيب وكتب اجلرح والتعديل حبثًا عن عللها بدعًة، 

 ب  " املبتدع".

قيل: نعم، قد يصح تلقيبهم بذلك من وجه كما ُلقِّب به نظراؤهم يف القرون 
السابقة، ولكن هناك وجه آخر، وهو اجتناب تلقيب املسلمني بلقب قبيح مثل 

ديد، ذلك، وهو أحوط، واألخذ ابألحوط أحسن دائماً. مث إن هذا االحتياط ليس جب
بل هو مما وضعه املتكلمون وأخذوا به منذ زمن بعيد. فنعم ما فعلوا! إذ به يكون 

حفظ الوحدة اإلسالمية وصيانة كلمة املسلمني. فهل نلّقب هذه النية أيضًا ببدعة  
كما نلقِّب هبا كل ما ال يُعجبنا؟ هذا أسهل عمل يفعله كل شخص. والذي ينبغي 

دة األمة اإلسالمية وُيصلح ذات بينهم. وهذا ال ميكن فعله هو القيام مبا يتكفل بوح
بتلقيب أفرادها أبلقاب تسيئهم، بل مُيكن ابألخذ بطريق التسامح واحلكمة وابلنقاش 

 مع من ال يرى رأينا من إخواننا بقول لني وأسلوب جيد! 

وهكذا اإلفراط يف االلتزام بفتاوى العلماء السابقني وآرائهم والتفريط يف ذلك. 
 شك أن قول كل يُقبل ويُرفض إال قول املعصوم صلى هللا عليه وسلم. فألهل وال

العلم أن يستنبطوا من الكتاب والسنة وَيتهدوا آبرائهم ويضعوا مناهج جديدة بشرط 
أن تكون مبنية على اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي ومعتمدًة على الظروف اليت نزل 

آلراء العلماء املتقدمني وجهودهم بداًل من فيها، ولكن هذا ال يقتضي رفضهم 
 استفادهتم منها عند احلاجة إليها. 
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أما الذين يقرؤون القرآن الكرمي كربانمج سياسي ويرون آايهتا شعارات سياسية 
ً إىل ما ورد فيه من احلدود واجلهاد فقد شرحنا من قبل أن هذه األحكام ليست  نظرا

تدابري يُرجع إليها أخرياً. وإمنا املقصود ابلذات مقصودًة ابلذات يف اإلسالم، بل هي 
فيه هو تقرير العقائد كالتوحيد والنبوة واآلخرة وحتقيق مقاصد الشريعة وهتذيب النفوس 
مبكارم األخالق. وهذا ال يعين أن اإلسالم دين روحاين يُنظّم ما بني العبد وربه فقط، 

صادية ال تتناسب مع هذا بل هو يشمل مبادئ اجتماعية وسياسية وحقوقية واقت
 التفسري الروحاين أبداً!

وأما التوتر بني املتصوفة وبني غريهم يف التوسل وغريه من املسائل فمما َيب 
 تناوهلا ابلتأين واالبتعاد عن التبديع والتكفري أيضاً كما سبق. وهللا أعلم!
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  األْيان وكفارِتا

ُ ِِبللَّْغِو يف أاْْيااِنُكْم والاِكْن يُ ؤااِخذُُكْم مباا عاقَّْدُُتُ اأْلاْْياانا فاكافَّاراتُُه ِإْطعااُم َلا يُ ؤااِخذُُكُم ا َّللَّ
تُ ُهْم أاْو َتاْرِيُر راق اباٍة فاماْن َلاْ  عاشاراِة ماسااِكنيا ِمْن أاْوساِط ماا ُتْطِعُمونا أاْهِليُكْم أاْو ِكْسوا

ثا  ُ َياِْد فاِصيااُم ثاَلا ِلكا يُ ب انيِ  ٍم ذاِلكا كافَّاراُة أاْْيااِنُكْم ِإذاا حالاْفُتْم وااْحفاُظوا أاْْيااناُكْم كاذا ِة أاَيَّ
تِِه لاعالَُّكْم تاْشُكُرونا ) ُ لاُكْم آَيا       (89اَّللَّ

يُروى أن بعض الصحابة رضي هللا عنهم ملا حّرموا على أنفسهم بعض األشياء 
 634ألوا عن ذلك فنزلت هذه اآلية يف كفارة اليمني،وأقسموا عليها كما سبق س

ولذلك أحلق أبو حنيفة رمحه هللا حترمي الشخص على نفسه شيئاً أبحكام القسم وألزمه 
 635ا أييت:بكفارة اليمني اليت هي مشروحة كم

" هو أن حيلف الرجل على أن األمر كذا يف أاْْيااِنُكمْ  َلا يُ ؤااِخذُُكُم اَّللَُّ ِِبللَّْغوِ "
لك، أو ما أييت على اللسان من غري قصد يف ظنًا منه أنه كذا مع أنه ليس كذ

وأمحد  637الك رمحهما هللا والثاين قول الشافعيفاألول قول أيب حنيفة وم 636القلب،

                                                   
، ص. 3/6؛ وانظر حلادثة مشاهبة ذُكرت يف يف سبب نزول اآلية: القرطيب، ج. 264، ص. 3/6القرطيب، ج.   634

265. 
؛ 265، 263، ص. 3/6رد القرطيب رمحه هللا هذا القول وأحلق حترمي الشيء بيمني اللغو. انظر: القرطيب، ج.   635

 .16، ص. 7ابن عاشور، ج. 
ذكر ابن جرير رمحه هللا األقوال يف ذلك مث جعل كل قسم ال يستوجب الكفارة يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة لغواً.   636

 .414، ص. 2ومتسك يف ذلك بعدم املؤاخذة هبذا النوع من اليمني. انظر: الطربي، ج. 
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فهذا احللف الذي ُيسّمى بيمني اللغو معفو عنه مع أن التعود على  638رمحهما هللا.
والاِكْن يُ ؤااِخذُُكْم مباا عاقَّْدُُتُ " 639اإلقسام ابهلل دائمًا هبذا الشكل ال يليق ابملؤمن

" مع قصد يف القلب، وهو ما ُيسّمى ابليمني املنعقدة اليت حيلف هبا الرجل اأْلاْْياانا 
 640كفارته إن مل يفعل مقتضاه.لتوكيد ما يفعله أو ما ال يفعله يف املستقبل، فعليه  

" نوعًا ومقدارًا يف فاكافَّاراتُُه ِإْطعااُم عاشاراِة ماسااِكنيا ِمْن أاْوساِط ماا ُتْطِعُمونا أاْهِليُكمْ "
لى يذكر املفسرون هنا أقوااًل يف تعيني املقدار الذي َيب ع 641غداء يوم وعشائه.

املكّفر إطعامه هل هو يكون من أوسط ما يُطعمه أهل البلد الذي يعيش فيه املكّفر 
أم من أوسط ما يُطعم املكّفر أهله هو، مث هل هو يكون مداً أم صاعاً، وإذا كان مداً 

فال داعي إىل هذه  642أو صاعًا فهل املعترب فيه معيار احلجازيني أم العراقيني إخل؟
واآلية شاملة للمعيار العاملي الصاحل ألهل   643األشياء اليت مل يبق هلا معىن يف زمننا.

ً ويوماً  كل زمان ومكان، وهو أوسط ما أيكله الرجل مع أهله. فإن أيكل يومني حلما

                                                                                                         
؛ النسفي، ج. 355، ص. 2؛ وانظر أيضاً: املرغيناين، اهلداية، ج. 212، ص. 2ابن رشد، بداية اجملتهد، ج.   637

 .420، ص. 1
 .115، ص. 2ابن كثري، ج.   638
 .197، ص. 4انظر: أملاليلي، ج.   639
 .16، ص. 7الطربي، ج.   640
 .196، ص. 4أملاليلي، ج.   641
، 3/6؛ القرطيب، ج. 223-222، ص. 2اية اجملتهد، ج. ؛ ابن رشد، بد22-16، ص. 7الطربي، ج.   642
 .116-115، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 277-276ص. 
ال شك أن علماءان ذكروها ملا هلا معىن يف زماهنم. ويدل عليه ما ذكره ابن عاشور رمحه هللا أن املد من الطعام   643

 .48، ص. 7العرب هو طعام رجل واحد. انظر: ابن عاشور، ج. عند 
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البلغر ويف بقية األايم من األسبوع خضروات مثاًل حيسبها وأيخذ وسطها ويُطعم 
صباحًا ومساًء أو يُعطيهم قيمته. ومن كان وسط ما أيكله مع أهله أغلى الفقراء به 

من ذلك أو أرخص فكفارته تكون أغلى أو أرخص حسب حاله. فكل أيخذ أوسط 
ُذو  لِيُ ْنِفقْ ما أيكله مع أهله ويُطعمه الفقراء كما قال هللا تعاىل يف إنفاق املطلَّقات: "

ُه اَّللَُّ ساعاٍة ِمْن ساعاِتِه واماْن ُقِدرا عا  ً ملن  644"لاْيِه رِْزُقُه ف اْليُ ْنِفْق ِمَّا آَتا وهذا يكون معيارا
مل يكن له أهل أيضاً، وهو يُطعم أبوسط ما أيكله هو، فال حاجة إىل أوسط ما 

وأما ورود كلمة األهل هنا  645يُطعمه أهل البلد الذي يعيش فيه املكّفر يف حال!
تُ ُهمْ فلعله لغلبة احلال. " وأمحد  646" ثواًب جتوز به الصالة، وهو قول مالكأاْو ِكْسوا

يفة والشافعي وابن أو ما يُطلق عليه اسم الثوب، وهو قول أيب حن 647رمحهما هللا؛
واملعيار يف الكسوة كاملعيار يف اإلطعام أيضاً، وهو أوسط ما  648جرير رمحهم هللا.

 محالً " مؤمنة عند مالك والشافعي رمحهما هللاأاْو َتاْرِيُر راق اباةٍ يكسو الرجل أهله. "
وأما أبو حنيفة رمحه هللا فال  649على ما ورد يف كفارة القتل وغريه من قيد املؤمن.

حيمل هذا على ذلك الختالف سببهما مع احتاد حكمهما وال يشرتط اإلميان يف 

                                                   
 .65/7سورة الطالق   644
 . 277، ص. 3/6وانظر أيضاً: القرطيب، ج.   645
 .117، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 223، ص. 2ابن رشد، بداية اجملتهد، ج.   646
 .117، ص. 2ابن كثري، ج.   647
 .279، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 223، ص. 2؛ ابن رشد، بداية اجملتهد، ج. 26، ص. 7الطربي، ج.   648
 .4/92سورة النساء   649
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فاملكّفر خمريَّ بني  651وكذلك قول ابن جرير رمحه هللا. 650العبد الذي َيب حتريره.
" فمن مل يقدر فاماْن َلْا َياِدْ " 652هذه األشياء املذكورة، فإذا فعل واحدًا منها يكفيه.

 653كورة أو مل َيد فقراء يُطعمهم أو يكسوهم أو رقبًة يُعتقهاعلى اإلتيان ابألشياء املذ 
مٍ " ثاِة أاَيَّ " متتابعات كانت أو غري متتابعات عند الشافعي رمحه هللا يف فاِصيااُم ثاَلا

لورود "متتابعات" يف قراءة ابن مسعود  654األظهر، ومتتابعاٍت عند األحناف واحلنابلة
رضي هللا عنه على ما ُروي عنه. وهي قراءة شاذة ال يثبت هبا القرآن وال جتوز هبا 

بل هي وأمثاهلا اليت من  655الصالة ملخالفتها لرسم املصاحف وما تواترت عن األمة،
أخبار اآلحاد أقرب للتفسري منها للقراءة، ولذلك مل يقرأ هبا من حيتج هبا يف الفقه. 

واختاره ابن جرير  656ومن العلماء من استحب التتابع يف الصوم كمالك رمحه هللا.
ذاِلكا كافَّاراُة " 657رمحه هللا ونقل يف ذلك عن السلف ما يدل على اشرتاطهم للتتابع.

وأما ما يُسمى ابليمني  658" فيما يتعلق ابملستقبل عند احلنث.أاْْيااِنُكْم ِإذاا حالاْفُتمْ 

                                                   
 .117، ص. 2ن كثيري، ج. ؛ وانظر أيضاً: اب225، ص. 2ابن رشد، بداية اجملتهد، ج.   650
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؛ 283، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 79، 77، ص. 2ألربعة، ج. اجلزيري، الفقه على املذاهب ا  654

 .117، ص. 2ابن كثري، ج. 
 .118-117، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 30، ص. 7نظر: الطربي، ج. ا  655
 .78، ص. 2لى املذاهب األربعة، ج. ؛ اجلزيري، الفقه ع117، ص. 2ابن كثري، ج.   656
 .30-29، ص. 7الطربي، ج.   657
 .19، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 674 ، ص.1وانظر أيضاً: الزخمشري، ج.   658
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الغموس الذي هو حلف الرجل ابهلل كذابً مع علمه أبنه خمالف للواقع فهو امث عظيم 
وأجاز  659ليس له كفارة عند اجلمهور، ألنه استخفاف ابلقسم ابهلل وهتاون به.

" أي: َيب أواًل أال وااْحفاُظوا أاْْيااناُكمْ " 660الشافعي رمحه هللا الكفارة يف ذلك أيضاً.
ىل على كل شيء، ألن ذكر اسم هللا سبحانه وتعاىل تُقسموا ابسم هللا سبحانه وتعا

ألجل ذلك عظيم. وإن دعا األمر إىل ذلك وأقسمتم فاهتموا حبفظ هذا القسم وال 
تنسوه واثبتوا بقدر وسعكم على أميانكم اليت ليس فيها معصية هلل سبحانه وتعاىل وال 

تِِه لاعالَُّكْم " 661حتنثوا، وإن حنثتم فكّفروها تعظيمًا لشأهنا. ُ اَّللَُّ لاُكْم آَيا كاذاِلكا يُ ب انيِ 
 " تاْشُكُرونا 

 ر وامليسر كما أييت:ومن آايت هللا ما تتضمن األحكام املتعلقة ابخلم

                                                   
؛ النسفي، 213، ص. 2تهد، ج. ؛ وانظر أيضاً: ابن رشد، بداية اجمل268-266، ص. 3/6القرطيب، ج.   659

 .420، ص. 1ج. 
، ص. 1؛ النسفي، ج. 267-266، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 213، ص. 2ابن رشد، بداية اجملتهد، ج.   660

420. 
؛ 674، ص. 1؛ الزخمشري، ج. 31، ص. 7؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 197، ص. 4أملاليلي، ج.   661

 .48، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 421، ص. 1؛ النسفي، ج. 285، ص. 3/6القرطيب، ج. 
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  َترَي اْلمر وامليسر

ُم رِْجٌس ِمْن عاماِل  ْيِسُر وااأْلاْنصااُب وااأْلاْزَلا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ِإَّنَّاا اْْلاْمُر وااْلما َيا
ناُكُم 90) الشَّْيطااِن فااْجتاِنُبوُه لاعالَُّكْم تُ ْفِلُحونا  ( ِإَّنَّاا يُرِيُد الشَّْيطااُن أاْن يُوِقعا ب اي ْ

ِة ف اهاْل  ْيِسِر واياُصدَُّكْم عاْن ِذْكِر اَّللَِّ واعاِن الصََّلا اواةا وااْلب اْغضااءا يف اْْلاْمِر وااْلما اْلعادا
ت اُهونا ) ُتْم فااْعلاُموا أاَّنَّاا  ( واأاِطيُعوا اَّللَّا واأاِطيُعوا الرَُّسولا وااْحذاُروا91أانْ ُتْم ُمن ْ فاِإْن ت اوالَّي ْ

ُغ اْلُمِبنُي ) ( لاْيسا عالاى الَِّذينا آماُنوا واعاِمُلوا الصَّاحِلااِت ُجنااٌح 92عالاى راُسولِناا اْلباَلا
قاْوا ِفيماا طاِعُموا ِإذاا ماا ات َّقاْوا واآماُنوا واعاِمُلوا الصَّاحِلااِت ُثَّ ات َّقاْوا واآماُنوا ُثَّ ات َّ 

ُ َيُِبُّ اْلُمْحِسِننيا )  (     93واأاْحساُنوا وااَّللَّ

أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ِإَّنَّاا اْْلاْمرُ " ": وهي السرت لغًة، وتسمية اخلمر هبا لكوهنا َيا
يب صلى هللا عليه وسلم أنه يُروى عن الن 662خامرًة للعقل، وهي شاملة لكل مسكر.

قال: "ُكلُّ ُمْسِكٍر مَخٌر، وُكلُّ ُمسِكٍر َحرَاٌم، َوَمْن َماَت َوُهَو َيْشَرُب اخْلَْمَر يُْدِمنُ َها مَلْ 
 عنه: "واخلمر ما خامر قال عمر بن اخلطاب رضي هللا 663َيْشَربْ َها يِف اآْلِخَرِة".

وحترميها يشمل حترمي بيعها وشرائها وعصرها ونقلها واخلدمة يف جملسها  664العقل"

                                                   
 .299-298؛ الراغب، مفردات، ص. 356، ص. 2الطربي، ج.   662
 (.5سنن أيب داوود، كتاب األشربة، ابب النهي عن املسكر )رقم الباب:   663
صحيح البخاري، كتاب التفسري، ابب قوله تعاىل "إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل   664

 (.10الشيطان" من سورة املائدة )رقم الباب: 
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 صلى هللا عليه وسلم: "لُِعَنِت اخْلَْمُر َعَلى َعَشَرِة ُوُجوٍه: لُعَِنِت وغري ذلك كما قال النيب
َتاُعَها َوَعْصُرَها َوُمْعَتِصُرَها َوَحاِمُلَها  اخْلَْمُر ِبَعْيِنَها َوَشارِبُ َها َوَساِقيَها َواَبئُِعَها َوُمب ْ

وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن إهدائها إىل أحد  665َواْلَمْحُموَلُة إِلَْيِه َوآِكُل ََثَِنَها"
ع ا 666وردِّها إىل البائ "فجرت يف سكك  667وحتويلها إىل اخلل وأَمر إبهراقه

وإذا َع الصحابة رضي هللا عنهم حترميها وهم يف جملسهم للشرب تركوها  668املدينة".
 669فوراً وصّبوا ما يف إانئهم وقد شربوا نصفه وهي بني شفيت أفواههم، وكسروا الِقالل،

وهذا يدل على رسوخهم يف اإلميان وصالبتهم يف الدين.  670ومل يقولوا: ننظر ونسأل!
وإمنا كان ذلك برتبية نبوية استمرت أعوامًا وأبعدت الناس عن املنكرات شيئًا فشيئاً 

، وإال فال تكون النتيجة كذلك كما يدل عليه قول عائشة حىت تصل إىل املقصود

                                                   
؛ وانظر أيضاً: صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب حترمي بيع اخلمر 398، ص. 4، ج. مسند أمحد بن حنبل  665

 .120، ص. 2(؛ ابن كثري، ج. 68)رقم احلديث: 
 .121-120. ، ص2؛ وانظر أيضاً: ابن كثري، ج. 404، ص. 3مسند أيب يعلى املوصلي، ج.   666
، ص. 3/6(؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 3سنن أيب داوود، كتاب األشربة، ابب يف اخلمر خُتّلل، )رقم الباب:   667

 .122، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 290
(؛ وانظر أيضاً: مسند أيب 22طريق )رقم الباب:صحيح البخاري، كتاب املظامل والغصب، ابب صب اخلمر يف ال  668

 .404، ص. 3يعلى املوصلي، ج. 
؛ وانظر أيضاً: صحيح البخاري، كتاب التفسري، 123، ص. 2. ؛ ابن كثري، ج37، 34، ص. 7الطربي، ج.   669

(؛ القرطيب، ج. 11ابب "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا" من سورة املائدة )رقم الباب: 
 .292، ص. 3/6

تفسري، ابب قوله "إمنا اخلمر وامليسر ؛ وانظر أيضاً: صحيح البخاري، كتاب ال121، ص. 2ابن كثري، ج.   670
 (10واألنصاب واالزالم رجس من عمل الشيطان" من سورة املائدة )رقم الباب: 
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َل َشْيٍء اَل َتْشرَبُوا اخْلَْمَر َلَقاُلوا اَل نَدَُع اخْلَْمَر أَبًَدا"  671رضي هللا عنها: "َوَلْو نَ َزَل أَوَّ
 672 القرآن الكرمي قبل نزول هذه اآلية ثالث مرات.وذلك ألن اخلمر قد وردت يف

أوالها يف سورة النحل من السور املكية، ومل يتطرق الشارع تعاىل فيها إىل حكمها 
واِمْن َثاارااِت النَِّخيِل وااأْلاْعنااِب ت اتَِّخُذونا ِمْنُه واكتفى ابإلشارة إىل خبثها قائاًل: "

ياًة ِلقاْوٍم ي اْعِقُلونا سا  واملقابل للرزق احلسن ليس  673"كاًرا واِرْزقًا حاساًنا ِإنَّ يف ذاِلكا ْلا
حبسن كما هو معروف، ولكن ليس يف هذا النص ذْكر ألّي حكم. والثانية ما وقع 

، وإن كانت يف سورة البقرة جوااًب لسؤال عنها وعن امليسر من أن فيهما إَثا كبرياً 
والثالثة تنهى السكران عن  674فيهما منافع للناس إال أن إَثهما أكرب من نفعهما.

وهذه اليت حنن بصددها هي الرابعة احملرِّمة  675الصالة حىت يعلم ما يقوله يف صالته.
يست من النسخ يف شيء، بل هي هلا وللميسر قطعاً. وهذه األحكام املنزلة متواليًة ل

للتدرج ابلناس إىل احلكم النهائي املستهدف يف البداية، وهو حترمي اخلمر وامليسر بتااتً. 
 676وقد حتقق ذلك يف املرحلة الرابعة سنة ثالث بعد غزوة أحد يف الرأي املشهور.

التدرج يف هذه الشريعة الغراء كما يدل عليها تشريع الصالة وهذا يدل على مكانة 

                                                   
 (.6صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، ابب أتليف القرآن )رقم الباب:   671
 .119، ص. 2انظر: ابن كثري، ج.   672
 .16/67سورة النحل   673
 .2/219سورة البقرة   674
 .4/43سورة النساء   675
 .22، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 285، ص. 3/6القرطيب، ج.   676
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 678؛ وتشريع الصوم يوم عاشوراء677ركعتني يف وقتني صباحًا ومساًء مث زيدت عليها
ووردت كلمة الزكاة يف السور  680مث صوم رمضان. 679وصوم ثالثة أايم من كل شهر،

مث ُفّصل أصحاهبا يف  682وذُكر فيها أن يف األموال حقًا للسائل واحملروم 681املكية
وبنّي النيب صلى هللا عليه وسلم مقدارها يف كل نوع من  683سورة التوبة املدنية

وقد آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بني األموال. وكذلك األمر يف أحكام املرياث. 
األنصار واملهاجرين رضي هللا عنهم يف بداية العهد املدين وجعل كل أخ وارث أخيه، 

وجعل  684"واُأوُلو اأْلاْرحااِم ب اْعُضُهْم أاْوَلا بِب اْعٍض يف ِكتااِب اَّللَِّ مث نزل قوله تعاىل "
مث نزلت  685ابء ورثة بينهم وورد يف سورة البقرة األمر ابلوصية للوالدين واألقربني،األقر 

وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الوصية  686آية املرياث وبيّنت الورثة وحقوقهم
 حترمي الراب. قد نُفيت الربكة منها يف سورة الروم وقد نستشعر ذلك يف 687للوارث.

                                                   
 (.3سنن النسائي، كتاب الصالة، ابب كيف فرضت الصالة )رقم الباب:   677
 (.64: سنن أيب داوود، كتاب الصوم، ابب صوم يوم عاشوراء )رقم الباب  678
 (.68سنن أيب داوود، كتاب الصوم، ابب صوم الثالث من كل شهر )رقم الباب:   679
 .185، 2/183سورة البقرة   680
 . 41/7 ؛ سورة فصلت30/39؛ سورة الروم 27/3؛ سورة النمل 23/4سورة املؤمنون   681
 .25-70/24؛ سورة املعارج 51/19سورة الذارايت   682
 .9/60سورة التوبة   683
 .33/6؛ سورة األحزاب 8/75سورة األنفال   684
 .2/180سورة البقرة   685
 .176، 12-4/11سورة النساء   686
(؛ وهذا ال يعين أن الوصية للورثة منسوخة 6لوارث" )رقم الباب: سنن ابن ماجة، كتاب الوصااي، ابب "ال وصية   687
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ت يف العهد املدين اليهوُد أبخذهم  688املكية مع النص على الربكة يف الزكاة، مث ُوِبِّ
رة حترميًا اباًت وُأخرب مث ُحّرمت يف سورة البق 690وُحّرم أكلها أضعافًا مضاعفة، 689الراب

ونراه يف تصرفات النيب  691أبن من أصر على املعاملة هبا فهو حبرب من هللا ورسوله!
صلى هللا عليه وسلم، منها أْمره صلى هللا عليه وسلم ملن أرسله إىل قوم أبن يدعوهم 

امة الصالة، فإذا أذعنوا هلا إىل الشهادتني أواًل، فإذا أذعنوا هلما يدعوهم إىل إق
إخل. ولعل أكثر ما يلفت النظر من األمثلة املنقولة عن  692يدعوهم إىل إيتاء الزكاة

روط النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا الباب قبوله صلى هللا عليه وسلم لبعض الش
اليت كتبها بنو ثقيف لإلميان به، منها عدم خروجهم للقتال. وملا تعجب األصحاب 
رضي هللا عنهم منه أخربهم أبهنم ُيسلمون عن صميم القلب وَياهدون يف سبيل 

ري منهم يف حروب الردة اليت نشبت بعد ووقع كما أخرب به واسُتشهد كث 693هللا.

                                                                                                         
متاماً، بل قد يُعمل هبا يف ظروف، منها أن يقع أمر مينع الوارث من اإلرث مثل كونه غري مسلم. مث َيوز العمل حبكم 

هد له ظروف خاصة من هذه األحكام املتعلقة مبوضوع إذا حتققت ظروفها يف مرحلة من مراحل التاريخ، ألنه نزل يف ع
به، وإذا حتققت تلك الظروف أو شبهها فال بد من جواز العمل به لوجوه، منها كون الشريعة عاملية سهلًة للعمل هبا يف  

كل زمان ومكان، ومنها أن األحكام تدور مع عللها وجودًا وعدماً. فإذا ُوجدت العلة فاحلكم موجود، وإال فال. وهللا 
 أعلم!
 .30/39سورة الروم   688
 .4/161سورة النساء   689
 .3/130سورة آل عمران   690
 .279-2/278سورة البقرة   691
 (.53انظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب أخذ الصدقة من األغنياء )رقم الباب:   692
 (.26سنن أيب داوود، كتاب اخلراج، ابب ما جاء يف خرب الطائف )رقم الباب:   693
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إذن، إن التدرج من خصائص الشريعة احملمدية،  694وفات النيب صلى هللا عليه وسلم.
ولكن يف جوازه بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم املعصوم الذي إذا أخطأ يُهدى 

ف. من العلماء من منعه الحتمال تصرفاته صلى هللا عليه إىل احلق والصواب خال
وسلم يف ذلك بوحي تلقاه من ربه، وانقطع الوحي بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم 
وانتهى به عهد التدرج؛ ومنهم من جّوزه مستداًل ابألدلة السابقة من الكتاب 

ال شك أنه غري جائز يف أصول اإلميان لكوهنا ال تقبل التجزئة، ولكنه مما  695والسنة.
اجملتمع يفرضه الواقع يف غريها خاصة يف الساحة االجتماعية، ألنه ال ميكن إصالح 

فجأًة. وعلى هذا فإنه قد َيوز جملتمع حديث اإلسالم حىت تستقر فيه مبادئ اإلسالم 
وقيمه جزًأ فجزًأ بشرط أال يستحل أفراده حرامًا وال حيّرموا حالالً؛ بل إنه قد َيوز 
جملتمع مسلم ال تسوده املبادئ اإلسالمية إذا قّرر أفراده أن ينظّموا جماالت احلياة وفق 

والسنة، ألن تنظيمها وفقهما ال يتيسر هلم فجأًة. وأما جواز التدرج للفرد  الكتاب
الذي يريد االعتناق ابإلسالم فإن رجع عنه مع رغبته فيه خوفًا من القيام ابلتكاليف 

    696فجأًة قد َيوز له بشرط أال َيعل احلرام حالالً وال احلالل حراماً.

ْيِسرُ " " يف األصل هو اسم البعري الذي حنروه وجزَّؤوه على سبعة أسهم، وااْلما
خيتلف يف الكرب والصغر بعضها عن بعض، يلعبون عليها بعشرة قداح، يدل كل منها 

                                                   
694  Hamîdullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, I, 497. 
695  Türcan, Talip, “Tedric”, DİA, XL, 267; ayrıca bk. Önkal, Ahmet, 

Resûlullahın İslâm’a Davet Metodu, s. 289; Erdoğan, Mehmet, İslâm 

Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, s. 141. 
 .64-62مية وتدرجها يف ضوء القرآن الكرمي"، ص. هارون أوكمش، "ترتيب أحكام الشريعة اإلسال  696
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أُلَخر خالية من مبا فيه من عدد اخلطوط على واحد من األسهم السبعة، والثالثة ا
اخلط. ومن قرع للسهم األكرب فهو السابق، ومن قرع للسهم األصغر فهو األخري، 
والذين بينهما تتفاوت درجاهتم حسب عدد اخلطوط يف السهم الذي قرعوا له. ومن 

وامليسر كان مما تفتخر به العرب يف أشعارهم، إذ  697قرع لألسهم اخلالية كان خاسراً.
ياْسأاُلوناكا عاِن لعل املراد من املنافع يف قوله تعاىل " 698كانوا يوّزِعون حلمه بني الفقراء.

ِإَْثُُهماا أاْكب اُر ِمْن ن اْفِعِهماا ِبرٌي وامانااِفُع ِللنَّاِس وا ْيِسِر ُقْل ِفيِهماا ِإُثٌْ كا هو  699"اْْلاْمِر وااْلما
ال ما حصل عليه املقامر فقط. ومع ذلك فإنه يشمل   700استفاد الفقراء من حلمه، ما

فيه مثل ُروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم توبيخ شديد  701كل قمار وحيّرمه البتة.
َا َصَبَغ يََدُه يِف حلَِْم ِخْنزِيٍر َوَدِمِه" كما ورد يف اخلمر مثل   702"َمْن َلِعَب اِبلن َّْرَدِشرِي َفَكَأمنَّ

ٍر مَخٌْر، َو  َسْت َصاَلتُُه أَْربَِعنَي َصَباحاً، "ُكلُّ خُمَمِّ ُكلُّ ُمْسِكٍر َحرَاٌم. َوَمْن َشِرَب ُمْسِكراً ِبُِ
فَِإْن اَتَب اَتَب هللُا َعَلْيِه، فَِإْن َعاَد الرَّابَِعَة َكاَن َحّقًا َعَلى هللِا أَْن َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة 

ِديُد أَْهِل النَّاِر. َوَمْن َسَقاُه َصِغرياً اخلََباِل. قيل: وما طينة اخلبال اي رسول هللا؟ قال: صَ 

                                                   
؛ انظر لتفاصيل هذا 73-72عثمانية(، ص. بغدادّل حممد فهمي أفندي، اتريخ أدبيات عربيه )ابللغة الرتكية ال  697

 . 63-57، ص. 3؛ حممود شكري اآللوسي، بلوغ األرب، ج. 335-333اللعب: ابن حبيب، احملرب، ص. 
، 132-131، 1وان احلماسة، ج. ؛ أبو متام، دي136-135انظر: األصمعي، األصمعيات، ص.   698

 .  269، 2؛ ج. 373، 212-214
 .2/219سورة البقرة   699
 .337، ص. 2؛ اخلازن، ج. 154، ص. 1أشار إىل هذا املعىن بعض املفسرين. انظر: النسفي، ج.   700
 .359-357، ص. 2الطربي، ج.   701
، 2(؛ وانظر أيضاً: ابن كثري، ج. 10صحيح مسلم، كتاب الشعر، ابب حترمي اللعب ابلنردشري )رقم احلديث:   702
 .119-118ص. 
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وقوله  703اَل يَ ْعِرُف َحاَلَلُه ِمْن َحرَاِمِه َكاَن َحّقًا َعَلى هللِا أَْن َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة اخْلََباِل."
ْسِكٍر مَخٌْر، وَُكلُّ ُمْسِكٍر َحرَاٌم. َوَمْن َشِرَب اخْلَْمَر َفَماَت صلى هللا عليه وسلم "ُكلُّ مُ 

َها ملَْ َيْشَربْ َها يف اآْلِخَرِة" وقوله صلى هللا عليه وسلم "اَل  704َوُهَو يُْدِمنُ َها َوملَْ يَ ُتْب ِمن ْ
ووقوله صلى هللا عليه وسلم "اَل يَ ْزين  705يَْدُخُل اجْلَنََّة َمنَّاٌن َواَل َعاقٌّ َواَل ُمْدِمُن مَخٍْر"

الزَّاين ِحنَي يَ ْزين َوُهَو ُمْؤِمٌن، واَل َيْشَرُب اخْلَْمَر ِحنَي َيْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسرُِق 
َتِهُب نُ ْهَبًة يَ ْرَفُع النَّ  َتِهُب ِحنَي َيْسرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل يَ ن ْ اُس إِلَْيِه ِفيَها أَْبَصاَرُهْم ِحنَي يَ ن ْ

وهذه من ابب الرتهيب، وَيب احلذر من التكفري ملرتكبها إما  706َوُهَو ُمْؤِمٌن."
وإما بسبب الظن يف ثبوهتا  707بسبب أتول كحمل اإلميان يف األحاديث على الكمال

لكوهنا آحاداً. مث إن اللعب هلوًا بدون قمار كالشطرنج دون قمار ليس من امليسر 
فحكمه يتعلق بتفويت الوقت  708املذكور هنا كما قال ابن عاشور رمحه هللا.

 واالنشغال عن ذكر هللا تعاىل وأيمث فاعله على قدر ذلك. وهللا أعلم!     

مُ " " وقد سبقا يف أول السورة، ومها مما تشوهبما أعمال وااأْلاْنصااُب وااأْلاْزَلا

                                                   
 (.5سنن أيب داوود، كتاب األشربة، ابب النهي عن املسكر )رقم الباب:   703
(؛ وانظر 73صحيح مسلم، كتاب األشربة، ابب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام )رقم احلديث:   704

ري، كتاب األشربة، ابب قول هللا "إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عم الشيطان أيضاً: صحيح البخا
 (.1فاجتنبوه )رقم الباب: 

 (.47دمنني يف اخلمر )رقم الباب: سنن النسائي، كتاب األشربة، ابب الرواية يف امل  705
 (.31صحيح البخاري، كتاب املظامل والغصب، ابب النهي بغري إذن صاحبه )رقم الباب:   706
 . 34، ص. 10بن حجر العسقالين، فتح الباري، ج. ا  707
 .291، ص. 3/6القرطيب، ج.  ؛ والقرطيب رمحه هللا على حترميه. انظر:27، ص. 7انظر: ابن عاشور، ج.   708
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من اخلمر وامليسر الذْين  شركية، وورودمها يف هذه اآلية املخاطبة للمؤمنني لتنفريهم
يتوجه إليهما التحرمي يف األصل. ولذلك فإهنما من قبيل التأكيد لتحرمي اخلمر وامليسر 

صلى هللا عليه كما يدل عليه احلديث املروي عن النيب   709كأداة القصر يف بداية اآلية
" أي: جنس. وهو توكيد اثلث رِْجسٌ وكذلك " 710وسلم "َشاِرُب اخْلَْمِر َكَعاِبِد اْلَوَثِن".

امليسر وتوكيد رابع " وصف منّفر من اخلمر و ِمْن عاماِل الشَّْيطاانِ " 711للتحرمي املذكور
" أي: حتصلون على ما يريدون فااْجتاِنُبوُه لاعالَُّكْم تُ ْفِلُحونا " 712لتحرميهما أيضاً.

وتنجون مما ختافون. وهو ال يكون إال يف اجلنة، ألن احلصول على مجيع ما يُرام غري 
أن اخلالص فيها من هتلكة ال َيعله أميناً من غريها. واملعىن  ميّسر ألحد يف الدنيا كما

أن فالحهم يتوقف على ابتعادهم عن اخلمر وامليسر، وهو توكيد خامس للتعبري عن 
 713حرمتهما.

َا يُ  ْيطَاُن أَْن يُوِقَع مث ذكر هللا سبحانه وتعاىل علة احلرمة فيهما قائاًل: "ِإمنَّ رِيُد الشَّ
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوَعِن الصَّاَلِة فَ َهلْ   بَ ي ْ

تَ ُهوَن" فهذه علة ذُكرت النتشارها عند شرب اخلمر ولعب القمار كثرياً. وإال  أَنْ ُتْم ُمن ْ
خيص حرمتهما مبن يصدر عنه العداوة والبغضاء والبعد عن ذكر هللا  فليس ألحد أن

                                                   
 .421، ص. 1؛ النسفي، ج. 674، ص. 1؛ وانظر أيضاً: الزخمشري، ج. 199، ص. 4أملاليلي، ج.   709
 .237، ص. 9عبد الرزاق، املصنف، ج.   710
 .199، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 675-674، ص. 1الزخمشري، ج.   711
 .199، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 675، ص. 1الزخمشري، ج.   712
 .199، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 675، ص. 1الزخمشري، ج.   713
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والذين يرتكبوهنما كثرياً  714وعن الصالة وأن َيعل من ال يكون كذلك غري ُملَزم هبا.
ما ال خيلون من شيئني: البعد عن ذكر هللا وعن الصالة ووقوع العداوة والبغضاء بينهم 

فاخر بني بعض األصحاب رضي على ما يُروى يف سبب نزوهلا من أهنا نزلت بعد ت
وعلى افرتا   715هللا عنه يف جملس شربوا فيه اخلمر وأّدت هبم إىل التشاجر والضرب.

ن عددهم قليل ال يُعتد هبم. والعربة يف من ال يتعر  لتينك احلالتني من ممارسيهما فإ
التشريع مبصاحل العامة. مث إن االبتعاد عنهما ليس للضرر فيهما فقط، بل الطاعة هلل 
سبحانه وتعاىل أكرب داع إليه. ولذلك أمر هللا سبحانه وتعاىل بعد املؤكدات السابقة 

 َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا الجتناهبما بطاعته وطاعة رسوله يف ذلك قائاًل: "َوأَِطيُعوا اَّللََّ 
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي" واحلساب على هللا. ُتْم فَاْعَلُموا أمنَّ   716فَِإْن تَ َولَّي ْ

ملا سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم عن الذين ماتوا يف بدر وأحد قبل نزول هذه 
ورد يف هذه  717" إخل.لاْيسا عالاى الَِّذينا آماُنوابطوهنم مخر نزل قوله تعاىل "اآلية ويف 

                                                   
؛ أما ورود "إذا" اليت هي لالستقبال 427-426، ص. 12انظر للرد على من خيصها بذلك: الرازي، ج.   714

دة على ما يدل عليه ما يف بعض الطرق من أسباب النزول. انظر: فلمن مل يبلغه خرب احلرمة من الذين يف البلدان البعي
 .35، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 427، ص. 12الرازي، ج. 

، 287-286، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 233، ص. 2؛ ابن عطية، ج. 34-33، ص. 7الطربي، ج.   715
 .123-122، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 292
 .293، ص. 3/6القرطيب، ج.   716
، 121، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 293، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 38-37، 34، ص. 7الطربي، ج.   717

؛ وانظر أيضاً: صحيح البخاري، كتاب التفسري، ابب قوله "إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس 125، 123
(؛ ابب "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما 10يطان" من سورة املائدة )رقم الباب: من عمل الش

 (.11طعموا" من سورة املائدة )رقم الباب: 
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اآلية اإلميان والتقوى ثالث مرات والعمل الصاحل مرتني واإلحسان مرة واحدة 
ن اإلحسان هو اإلتقان يف العمل الصاحل )ابستثناء ما ورد يف التذييل(. وإذا الحظنا أ

راً يف احلديث أبنه "أَْن تَ ْعُبَد هللَا َكأَنََّك تَ رَاُه، فَِإْن ملَْ َتُكْن تَ رَاُه فَِإنَّهُ يَ رَاَك"  718لكونه مفسَّ
ميكن القول أبن العمل الصاحل أيضًا ذُكر ثالث مرات. وذكر املفسرون أهنا تدل يف  

كل مرة وردت فيها على مرتبة من مراتب اإلميان والعمل الصاحل والتقوى أو على 
االتصاف هبا يف أزمنة ثالثة من املضي واحلال واالستقبال. ميكن تلخيص ما 

واعاِمُلوا " ابهلل موحدين له ومبا جاء من عنده "لاْيسا عالاى الَِّذينا آماُنوا" 719قالوه:
ُجنااٌح عنه " " حسب ما نزل يف كتاب هللا من األحكام مبتعدين عما هُنواالصَّاحِلااتِ 

" أي: ما واعاِمُلوا الصَّاحِلااتِ  واآماُنوا ِإذاا ماا ات َّقاْوا" من اخلمر قبل حترميها "ِفيماا طاِعُموا
داموا اثبتني على االتقاء من الشرك وعلى اإلميان مبا َيب اإلميان به وعلى العمل مبا 

" ُثَّ ات َّقاْواايت هللا كلما نزلت "" آبواآماُنوا" من املعاصي "ُثَّ ات َّقاْواورد يف كتاب هللا "
" فالصفات وااَّللَُّ َيُِبُّ اْلُمْحِسِننيا " العبودية هلل إحساانً. "واأاْحساُنوااملشتبهات "

 720املذكورة يف اآلية تسوق املتصفني هبا إىل االهتمام مبا أمره هللا به وما هناه عنه.
ولذلك قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ملن شرب اخلمر مستدالً ابآلية على جواز 

                                                   
صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب سؤال جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلميان واإلسالم واإلحسان   718

 (.36م الساعة )رقم الباب: وعل
؛ 296، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 200، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 36، ص. 7نظر: الطربي، ج. ا  719

 .422، ص. 1النسفي، ج. 
 .243، ص. 1علوم التنزيل، ج. ؛ ابن جزي، التسهيل ل36، ص. 7انظر: الطربي، ج.   720



200 

 

 

 721اخلمر للمتقني "إنك إذا اتقيت هللا اجتنبت ما حرم عليك!"

واخلالصة أن هللا سبحانه وتعاىل رفع احلرج عن االستمتاع ابلطيبات واملستلذات 
نزلت  فاآلية وإن 722وبنّي أنه ليس على املؤمن حرج يف ذلك إذا اجتنب احملّرمات؛

فيمن شرب اخلمر ومل تبلغه حرمتها إال أن العربة بعموم ألفاظها، ال ِبصوص السبب 
أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا َُتار ُِموا وعلى هذا فهي كقوله تعاىل " 723الذي نزلت ألجله. َيا

ُ طايِ بااِت ماا أاحالَّ اَّللَُّ لاُكْم واَلا ت اْعتادُ  وا ِإنَّ اَّللَّا َلا َيُِبُّ اْلُمْعتاِدينا واُكُلوا ِمَّا رازاقاُكُم اَّللَّ
ًَل طايِ ًبا واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي أانْ ُتْم ِبِه ُمْؤِمُنونا    724"حاَلا

                                                   
؛ وهو قدامة بن 243، ص. 1؛ ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج. 298-297، ص. 3/6القرطيب، ج.   721

من أصحاب البدر. ويُروى أن وحشيًا كان يشرب اخلمر بعد إسالمه. وورد أن عمرو بن معديكرب قال لُعيينة مظعون 
تَ ُهوَن" فقلنا: ال"  بن حصن الذي سأله عن حكم اخلمر عندما قّدمها له إذ كان ضيفاً عنده: إن هللا قال: "فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمن ْ

(، ولكنهم ليسوا من كبار 37-36، 29-28، ص. 7اشور، ج. فتأوله على أنه هني غري جازم. )انظر: ابن ع
األصحاب، بل ارتد عمرو مث أسلم وجاهد وحسن إسالمه؛ وعيينة بن حصن من األعراب املرتدين أيضاً، وهو أدىن من 

 اآلية عمرٍو. وليس هلما مكان ابلنسبة جلمهور الصحابة رضي هللا عنهم وكبارهم الذين فهموا اآلية كما قّررانه. وما يف
من ذكر اخلمر مع األنصاب واألزالم ووِصفها برجس من عمل الشيطان واألمِر ابجتناهبا والطاعِة هلل ورسوله وما إىل 
ذلك مغٍن عن إطالة الكالم يف الرد على هذا القول. ولذلك قال ابن عاشور رمحه هللا ما نصه: "إن ما ظهر من مفاسد 

نهما فلم يبق حاجة إلعادة هنيهم عنهما، ولكن يستغىن عن ذلك ابستفهامهم اخلمر وامليسر كاف يف انتهاء الناس ع
عن مبلغ أثر هذا البيان يف نفوسهم ترفيعًا هبم إىل مقام الفطن اخلبري، ولو كان بعد هذا البيان كله هناهم عن تعاطيها 

د اإلعجاز." اه. انظر: ابن لكان قد أنزهلم منزلة الغيب، ففي هذا االستفهام من بديع لطف اخلطاب ما بلغ به ح
 .  28، ص. 7عاشور، ج. 

 .296، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 676، ص. 1الزخمشري، ج.   722
 .34، ص. 7انظر: ابن عاشور، ج.   723
 .88-5/87سورة املائدة   724
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  بةَترَي الصيد على الذين يف احلرم واحملرمني امتحاَّنً وإجَلَلً للكع

ُلوانَُّكُم اَّللَُّ ِبشاْيٍء ِمنا الصَّْيِد ت اناالُُه أاْيِديُكْم وارِمااُحُكْم لِي اْعلاما  أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا لاي اب ْ  َيا
اٌب أالِيٌم ) أاي ُّهاا الَِّذي94اَّللَُّ ماْن َيااافُُه ِِبْلغاْيِب فاماِن اْعتاداى ب اْعدا ذاِلكا ف الاُه عاذا نا ( َيا

ًدا فاجازااٌء ِمْثُل ماا ق اتالا ِمنا  آماُنوا َلا ت اْقتُ ُلوا الصَّْيدا واأانْ ُتْم ُحُرٌم واماْن ق ات الاُه ِمْنُكْم ُمت اعامِ 
ْعباِة أاْو كافَّاراٌة طاعااُم ماسااِكنيا أاْو عاْدُل  ِلغا اْلكا الن َّعاِم َياُْكُم بِِه ذاواا عاْدٍل ِمْنُكْم هاْدًَي ِبا

ُ ذاِلكا ِصيا  تاِقُم اَّللَُّ ِمْنُه وااَّللَّ لا أاْمرِِه عافاا اَّللَُّ عامَّا سالافا واماْن عاادا ف اي ان ْ اًما لِياُذوقا واِبا
( ُأِحلَّ لاُكْم صاْيُد اْلباْحِر واطاعااُمُه ماتااًعا لاُكْم واِللسَّيَّاراِة واُحر ِما 95عازِيٌز ُذو انِْتقااٍم )

ُ 96ا ُدْمُتْم ُحُرًما واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي ِإلاْيِه َُتْشاُرونا )عالاْيُكْم صاْيُد اْلب ارِ  ما  ( جاعالا اَّللَّ
ئِدا ذاِلكا لِت اْعلاُموا أانَّ  ْعباةا اْلب اْيتا احلْارااما ِقيااًما لِلنَّاِس واالشَّْهرا احلْارااما وااَْلاْديا وااْلقاَلا  اْلكا

( اْعلاُموا 97ماا يف اأْلاْرِض واأانَّ اَّللَّا ِبُكلِ  شاْيٍء عاِليٌم )اَّللَّا ي اْعلاُم ماا يف السَّمااوااِت وا 
ُ 98أانَّ اَّللَّا شاِديُد اْلِعقااِب واأانَّ اَّللَّا غاُفوٌر راِحيٌم ) ُغ وااَّللَّ ( ماا عالاى الرَُّسوِل ِإَلَّ اْلباَلا

 ( 99ي اْعلاُم ماا تُ ْبُدونا واماا تاْكُتُمونا )

ر وامليسر من األحكام املعقولة املعىن وكان من الناس من قد ملا كان حترمي اخلم
ينزجر منهما لضرر معقول فيهما كإفساد للعقل وإضرار ابلصحة واملال ال للنهي الوارد 
عنهما وَضع هللا سبحانه وتعاىل أحكامًا تعبدية علُلها غري ظاهرة للناس حىت ميتحن 
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وهنى املتواجدين يف  725لطاعة له فقط،عباده ومييز املطيع منهم من العاصي بداعية ا
احلرم واحملرمني فيه ويف غريه عن قتل الصيد كما هنى بين إسرائيل من قبل عن العمل 

ُلوانَّ وقال: " 726يف السبت أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا لاي اب ْ " حقري يسهل الصرب ُكُم اَّللَُّ ِبشاْيءٍ َيا
" علم ظهور حيتج لِي اْعلاما اَّللَُّ " لوفرته "وارِمااُحُكمْ  ت اناالُُه أاْيِديُكمْ  ِمنا الصَّْيدِ " 727عنه

" أي: حال كونه غائباً عن أعني الناس أو حال كونه تعاىل ماْن َيااافُُه ِِبْلغاْيبِ " 728به
ع هذا " وقد وقف الاُه عاذااٌب أالِيمٌ " اإلخبار "فاماِن اْعتاداى ب اْعدا ذاِلكا " 729غائبًا عنه.

االختبار يف السنة السادسة سنة احلديبية ولقي فيها األصحاب رضي هللا عنهم يف 
كما –سفرهم إىل مكة املكرمة وهم حمرمون يف طريق العمرة ومنهيون عن الصيد 

أسرااًب من الصيد سهلة املنال على ما  —يقتضيه األمر يف اآلية األوىل من السورة
  730يُروى يف أسباب النزول.

رام وعن قتله لالنتقال بعده إىل مث جاء جتديد النهي عن الصيد يف حالة اإلح
أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا ت اْقتُ ُلوا الصَّْيدا معاقبة مرتكبيه وقال هللا تعاىل: " " أي: َيا

                                                   
 .202-201، ص. 4أملاليلي، حق ديين قرآن ديلي، ج.   725
 .299، ص. 3/6انظر: القرطيب، ج.   726
 .243، ص. 1؛ ابن جزي، ج. 423، ص. 1؛ النسفي، ج. 677، ص. 1الزخمشري، ج.   727
 .40، ص. 7عاشور، ج. ؛ وانظر أيضاً: ابن 423، ص. 1النسفي، ج.   728
 .236، ص. 2؛ وانظر أيضاً: ابن عطية، ج، 40، ص. 7انظر: ابن عاشور، ج.   729
؛ 422، ص. 1؛ النسفي، ج. 169، ص. 2؛ البيضاوي، أنوار التنزيل، ج. 677، ص. 1شري، ج. الزخم  730

؛ القرطيب، ج. 503، ص. 1؛ وانظر أيضاً: املقاتل، ج. 201، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 126، ص. 2ابن كثري، ج. 
 .37، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 299، ص. 3/6
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" والنهي عن قتل الصيد أعم من النهي عن الصيد من وجه واأانْ ُتْم ُحُرمٌ " 731املصيد
منه من وجه آخر، ألنه قد يفيد النهي عن قتل املصيد الذي قد اصطاده وأخص 

واُحر ِما عالاْيُكْم صاْيُد شخص حالل مث أتى به إىل احملرم كما أن قوله تعاىل فيما بعد "
ِيماُة اأْلانْ عااِم ِإَلَّ ماا ي ُ " وقوله يف بداية السورة "اْلب ارِ  ماا ُدْمُتْم ُحُرًما لاى ُأِحلَّْت لاُكْم ِبا ت ْ

يُفيدان النهي عن الصيد وإن مل يكن َثة  732"عالاْيُكْم غاي ْرا حمُِلِ ي الصَّْيِد واأانْ ُتْم ُحُرمٌ 
نص على القتل. ومفاد هذه اآلايت هني عن الصيد وعن قتله معًا ولكن الكفارة 

ضرة مثل الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب واحليواانت امل 733منوطة ابلقتل.
العقور خارجة عن هذا النهي، فإن قتلها مباح يف احلل واحلرم كما ورد يف 

والذي قتله احملرم من الصيد ميتة حكمًا ال َيوز له ولغريه األكل منه  734احلديث.
  735عند األحناف واملالكية.

ًدا"  736" قْتله نسي كونه حمرمًا أو مل ينس فعليه كفارة.واماْن ق ات الاُه ِمْنُكْم ُمت اعامِ 
ًداوذْكر " تا " ليس لُيحرتز به عن الناسي، بل لُيشاكل قوله فيما بعد "ُمت اعامِ  ُ ف اي ان ْ ِقُم اَّللَّ

                                                   
 .423، ص. 1؛ النسفي، ج. 303، ص. 3/6القرطيب، ج.   731
 .5/1سورة املائدة   732
 .44، ص. 7انظر: ابن عاشور، ج.   733
؛ والنهي عن 305-303، 3/6(؛ وانظر للتفاصيل: القرطيب، ج. 76مسلم، كتاب احلج، )رقم احلديث:   734

يف املدينة املنورة عند اجلمهور ولكن ليس لقاتل الصيد يف هذين البلدين الصيد جاٍر يف الطائف عند الشافعي رمحه هللا و 
 .306-305، ص. 3/6جزاء. انظر: القرطيب، ج. 

 .188، ص. 1: املرغيناين، اهلداية، ج. ؛ وانظر أيضاً 207، ص. 4أملاليلي، حق ديين قرآن ديلي، ج.   735
 .127، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 42-40، ص. 7الطربي، ج.   736
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 —سواء نسي كونه حمرمًا أم ال –ولذلك فإن القاتل خطًأ والقاتل عمدًا  737".ِمْنهُ 
خالفًا للذين ال يرون الكفارة على قاتل الصيد وهو يتذكر   738سيان عند اجلمهور

كما أنه ليست ملن حلف   739كونه حمرماً، ألن ما ارتكبه إمث ليست له كفارة عندهم
فاجازااٌء ِمْثُل ماا ق اتالا ِمنا الن َّعاِم َياُْكُم بِِه ذاواا عاْدٍل هلل كذاًب كفارة. وأما كفارة الصيد "اب

ْعباةِ  ِلغا اْلكا إن قتل نعامًة مثاًل فإبل وإن قتل بقرًة  740" أي: احلرم.ِمْنُكْم هاْدًَي ِبا
وَيب اجلزاء أن  741ا حكم به الشاهدان.وحشية فبقرة وإن قتل غزااًل فشاة على م

يكون من األنعام اليت َيوز ذحبها تقراًب إىل هللا. وَيب االحرتام له واالعتناء به عند 
وإن مل يكن للصيد الذي قتله مثل فليس  742سوقه إىل احلرم مثل اهلدي والقالئد.

" حسب حكم الشاهدين أاْو كافَّاراٌة طاعااُم ماسااِكنيا  خياران اتليان: "عليه إال
يذكر املؤلفون القدامى هنا أيضاً أنه يُعطي كل فقري مداً من الرب أو مدين  743مبقداره.

لنا به يف عصران من  من غريه أو صاعًا من حنطة أو صاعني من غريها مما ال عهد

                                                   
 .244، ص. 1انظر: ابن جزي، ج.   737
، 2؛ ابن كثري، ج. 154، ص. 2؛ ابن رشد، بداية اجملتهد، ج. 183، ص. 1انظر: املرغيناين، اهلداية، ج.   738
 .44، ص. 7ج. ؛ ابن عاشور، 127ص. 
؛ ابن 127، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 42-40، ص. 7ذكر ابن جرير رمحه هللا ومل خيرت. انظر: الطربي، ج.   739

 .44، ص. 7عاشور، ج. 
 .56، ص. 7الطربي، ج.   740
 .128، ص. 2ابن كثري، ج.   741
 .244، ص. 1انظر: ابن جزي، ج.   742
 .128، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 47-46، ص. 7الطربي، ج.   743
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شاهدان أن نُوزّع املقدار الذي حكم به ال –وهللا أعلم  –ولنا  744املعايري القدمية.
ونُعطي منه كل فقري ما يشبع منه أخذًا للمقدار الذي يشبع منه اإلنسان أو املكّفر 
معياراً محاًل هلذا على ما قلنا يف كفارة اليمني كحمل املطلق على املقيد، وإن اختلف 

 745سبب كل من احلكمني فحْمل بعضه على بعض جائز عند مجهور األصوليني.
" يصوم يومًا عن كل فقري ِصيااًما" املقدار الذي حكم به الشاهدان "أاْو عاْدُل ذاِلكا "

وعليه ابن  746َيب أن يُطعمه. هذا عند اجلمهور من الشافعية واملالكية واحلنابلة،
وأما عند األحناف فاملراد ابملثل يف اآلية هو القيمة، يُقوَّم الصيد  747جرير رمحه هللا.

املقتول فإن بلغت قيمته َثن هدي من األنعام اليت َيوز ذحبها كاإلبل والبقر والغنم 
الفقراء يف احلرم أو يف فاملكّفر خمري بني ثالثة: إما يُهدي هدايً إىل احلرم وإما يُطعم هبا 

حمل الصيد وإما يصوم يومًا عن كل فقري َيب عليه أن يطعمه. وإن مل تبلغ قيمة 
الصيد َثن هدي فهو خمري بني شيئني: إما يُطعم هبا الفقراء يف احلرم أو يف حمل الصيد 

هذا أفضل لكونه خمريًا بني  748وإما يصوم يومًا عن كل فقري َيب عليه أن يُطعمه.
خيارات ثالثة كما يقتضيه نص اآلية سواء أكان مثل الصيد موجودًا أم ال، خالفاً 

                                                   
؛ 185، 183، ص. 1؛ املرغيناين، اهلداية، ج. 58-56، 54-51، 46، 44، ص. 7انظر: الطربي، ج.   744

 . 423، ص. 1؛ النسفي، مدارك التنزيل، ج. 169، ص. 2البيضاوي، أنوار التنزيل، ج. 
 .308صول الفقه، ص. انظر: زكي الدين شعبان، أ  745
 .154، ص. 2؛ وانظر أيضاً: ابن رشد، بداية اجملتهد، ج. 128، ص. 2ابن كثري، ج.   746

 .47-46، ص. 7الطربي، ج.   747 
؛ ابن رشد، بداية 183، ص. 1؛ وانظر أيضاً: املرغيناين، ج. 423ص. ، 1النسفي، مدارك التنزيل، ج.   748
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ر أحد اخليارات   749الثالثة إذا كان مثل الصيد موجوداً للرأي األول الذي حُيرم املكفِّ
مع أنه أفضل من حيث إن املتبادر إىل الذهن عند إطالق "املثل" يف اآلية هو املثل يف 

وتعيني اجلزاء  751وأوفق ملا يُروى عن الصحابة رضي هللا عنهم. 750اخللقة أو املنظر،
متوقف على حكم الشاهدْين العادلني من أهل اخلربة يف اخليارات الثالثة على الرأيني  

حدمها قاتل الصيد عند الشافعي وأمحد رمحهما هللا خالفاً كليهما، َيوز أن يكون أ
ومن يكّفر من غري حكم الشاهدين فعليه  753وأيب حنيفة رمحهما هللا. 752ملالك

ولكن يف وجوب جتديد التحكيم فيما حكم به  754ا،إعادهتا مع الرجوع إىل حكمهم
الصحابة خالف. اكتفى الشافعي وأمحد رمحهما هللا مبا حكموا به ومل يكتف به أبو 

وهذا احلكم  755حنيفة ومالك رمحهما هللا وأوجبا جتديد احلكم يف كل واقعة حدثت.
لا أاْمرِهِ " " عافاا اَّللَُّ عامَّا سالافا " بسبب انتهاك ما حّرمه هللا من قتل الصيد "لِياُذوقا واِبا

تاِقُم اَّللَُّ ِمْنهُ " 757" بعد ذلكواماْن عاادا " 756قبل حترميه أو يف العهد اجلاهلي. " ف اي ان ْ

                                                   
 .424، ص. 1النسفي، مدارك التنزيل، ج.   749
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ُ عازِيٌز ُذو انِْتقاامٍ " 758بفر  الكفارة عليه يف الدنيا وابلعذاب يف اآلخرة.  ."وااَّللَّ

مث بنّي تعاىل حتليل الصيد البحري يف حالة اإلحرام حىت ال يُتوهم حرمته حبرمة 
" وهو املاء الوافر سواء كان ملحاً أو عذابً  ُأِحلَّ لاُكْم صاْيُد اْلباْحرِ صيد الربي قائاًل: "ال

" ما طاف واطاعااُمهُ " 759كالبحر املعروف والربكة والسد والنهر اجلاري وغري ذلك.
وعليه مالك والشافعي وأمحد رمحهم هللا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم  760على املاء،

تَ ُتُه" تَ َتان وَدمان، فََأمَّا  761يف البحر "ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه احلِْلُّ َمي ْ وقوله "ُأِحلَّْت لََنا َمي ْ
تَ َتاِن فَاحْلُوُت َواجْلَرَاُد" وللحديث املشهور ابلعنرب الذي ورد فيه أن نفرًا من  762اْلَمي ْ

 أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم قد نفد ُقوهتم يف سرية وأكلوا من َك كبري
ألقاه البحر على الساحل وذكروه للنيب صلى هللا عليه وسلم عند رجوعهم إىل املدينة 

ً َأْخَرَجُه هللاُ، أَْطِعُمواَن ِإْن َكاَن َمَعُكْم" فأاته بعضهم فأكله؛ أو ما ُملح  763"ُكُلوا، رِْزقا
خر ويُؤكل فيما بعد. قصره أبو حنيفة رمحه هللا على هذا املعىن لعموم قوله  764منه لُيدَّ

                                                                                                         
 .58، ص. 7ج.  الطربي،  757
 .317، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 62، ص. 7الطربي، ج.   758
 .52، ص. 7؛ وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج. 64، ص. 7انظر: الطربي، ج.   759
 .52، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 318، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 68، 66-64، ص. 7ج.  الطربي،  760
 (39ب: سنن أيب داوود، كتاب الطهارة، ابب الوضوء مباء البحر )رقم البا  761
 .214، ص. 5مسند أمحد بن حنبل، ج.   762
بيدة بن اجلراح صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عرياً لقريش، وأمريهم أبو ع  763

 (.66رضي هللا عنه )رقم الباب: 
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تاةُ " 765تعاىل ي ْ  766"ُحر ِماْت عالاْيُكُم اْلما

ما واُحر ِ " 768" مجع سيار، وهو املسافر.واِللسَّيَّاراةِ " 767" أتكلونه طرايً ماتااًعا لاُكمْ "
" اصطياده وقتله وبيعه وشراؤه والداللة على صائده عالاْيُكْم صاْيُد اْلب ارِ  ماا ُدْمُتْم ُحُرًما

والتمييز بني البحري  769واألكل منه إال إذا اصطاده حالل حلالل وأكرمه للمحرم.
والربي هو التولد. فما توّلد يف الرب فهو بري وإن كان يعيش يف البحر أحيااًن كالبط، 

ّد احملل الذي يقضي فيه احليوان ومن العلماء من يَ عُ  770وإن مل يكن كذلك فبحري.
وقته؛ فإن كان حبراً فبحري، وإال فربي. ومنهم من يرى الذي يعيش فيهما برايً وحيّرمه 

" واحذروا الصيد يف الرب واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي ِإلاْيِه َُتْشاُرونا " 771عند اإلحرام احتياطاً.
ن هلذا التحرمي ِحكمًا خيفى أكثرها على العباد ويظهر هلم وأنتم حمرمون. ال شك أ

      772بعضها، منها تعظيم الكعبة. ولذلك نّوه هللا سبحانه وتعاىل هبا قائالً:

ئِدا جاعالا اَّللَُّ اْلكاْعباةا اْلب اْيتا احلْارااما ِقيااًما لِلنَّاِس واالشَّْهرا احلْارااما واا" " َْلاْديا وااْلقاَلا

                                                   
 .319-318، ص. 3/6. ؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج133، ص. 2ابن كثري، ج.   765
 .5/3سورة املائدة   766
 .425، ص. 1؛ النسفي، ج. 680، ص. 1الزخمشري، ج.   767
 .53، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 69، ص. 7الطربي، ج.   768
؛ وانظر 134، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 188، ص. 1؛ املرغيناين، اهلداية، ج. 74، ص. 7انظر: الطربي، ج.   769
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وقد سبق شرح هذه الكلمات يف بداية السورة. وقد امنت هللا سبحانه وتعاىل يف آايت  
كثرية ابلكعبة على أهل مكة، ألهنم كانوا يعيشون بفضلها يف أمان وهدوء والناس 

وكان احلج والعمرة سبب ثراء هلم بسبب كثرة احلجاج والزوار  773يُتخطفون حوهلم.
وكذلك األشهر احلرم اليت حيرتمها معظم العرب يف العهد اجلاهلي  774إىل مكة.

ِمن  775فيه الشخص لقاتل أبيه، ويُقيمون فيها األسواق ويتجرون يف أمان ال يتعر 
أشَهرها ُعكاظ وذو اجملاز وذو اجملنة وغريها مما تُقام حول مكة. ولذلك قال بعض 
املفسرين إن املقصود ابآلية امتنان عليهم ابلكعبة واألشهر احلرم واهلدي وغريها من 

ولكن ال داعي إىل  776م بشد الرحال من أحناء العامل إىل مكة،املنافع اليت تعود إليه
قصر املنافع الناشئة من الكعبة على ما كانت مادية، ألن منها ما كانت معنوية تعود 

ْلب اْيتا ماثااباًة لِلنَّاِس واِإْذ جاعاْلناا ابركاهتا إىل الناس مجيعًا كما قال هللا سبحانه وتعاىل "
وقد يُستدل ابآلية على بقاء احلكم املتعلق ابألشهر احلرم كما سبق.  777"واأاْمًنا

" اجلعل، أي: جعل الكعبة واألشهر احلرم واهلدي والقالئد سببًا تقوم به أمور ذاِلكا "
لِت اْعلاُموا أانَّ اَّللَّا ي اْعلاُم ماا يف السَّمااوااِت واماا يف اأْلاْرِض واأانَّ " 778الناس مادايً ومعنوايً 

                                                   
؛ سورة البلد 29/67؛ سورة العنكبوت 91، 28/57؛ سورة القصص 37، 14/35سورة إبراهيم   773

 .95/3؛ سورة التني 90/1-2
 .28/57؛ سورة القصص 14/37سورة إبراهيم   774
 .135، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 78-77، ص. 7الطربي، ج.   775
 .58، 56، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 245، 1ابن جزي، ج.   776
 .2/125سورة البقرة   777
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ما يف الكعبة واألشهر  ". وهذا ال يُفيد قصراً. أي: ال يعين أناَّللَّا ِبُكلِ  شاْيٍء عاِليمٌ 
احلرم واهلدي وما يتعلق هبا من الفوائد ُجعل ليعلم الناس أن هللا يعلم كل شيء فقط؛ 

وذلك أن إبراهيم عليه السالم قد بىن  779بل لذلك اجلعل ِحكم كثرية، هو منها.
ال يسكن  780"ِبوااٍد غارْيِ ِذي زارْعٍ " الكعبة قبل نزول القرآن ِبمسة وعشرين قرانً تقريباً 

، أيتون إليه يف كل سنة أفواجاً 781"ماثااباًة لِلنَّاِس واأاْمًنافيه أحد وال يتوقع أنه يكون "
اليت جعلها هللا هلم من  ، ويقومون فيه مبناسك وينحرون الُبْدن782"ِمْن ُكلِ  فاجٍ  عاِميقٍ "

ويكون هذا سبب األمن والرفاه ألهله. وليست ألحد معرفة أبن هذه  783شعائره
اْلقاوااِعدا ِمنا اْلب اْيِت األشياء كلها ستكون عندما يرفع إبراهيم عليه السالم "

راب َّناا وااْجعاْلناا ُمْسِلمانْيِ لاكا واِمْن ئلنْي: "متضرعنْي إىل هللا تعاىل قا 784"واِإَْسااِعيلُ 
ناا ِإنَّكا أاْنتا الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ   785"ُذر ِيَِّتناا أُمًَّة ُمْسِلماًة لاكا واأاِرَّنا مانااِسكاناا واُتْب عالاي ْ

فيه نبياً يتبعه أقوام  نعم، وليست ألحد معرفة حينما َدَعَوا كذلك أبن هللا تعاىل سيبعث
وذلك إجابًة  786من العرب والعجم يتعلمون منه مناسكهم وأيتون إىل احلرم ليقيموها.

                                                   
 .59، ص. 7انظر: ابن عاشور، ج.   779
 .14/37سورة إبراهيم   780
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ِتكا لدعائهما الذي قاال فيه: " ُلو عالاْيِهْم آَيا ُهْم ي ات ْ راب َّناا واابْ عاْث ِفيِهْم راُسوًَل ِمن ْ
يِهْم ِإنَّكا أاْنتا اْلعازِيُز احلْاِكيمُ  وايُ عالِ ُمُهُم اْلِكتاابا  ما أصدق قوهلما  787"وااحلِْْكماةا وايُ زاكِ 

الذي ختماه بوصف َمن فعل هذه األشياء ابلعزة واحلكمة! ال شك أنه عزيز ال يغلبه 
اله يف أحد وال مينعه مانع؛ ولكنه ال يفعل ما يريد أن يفعله عبثاً، بل إنه حكيم، أفع

غاية اإلتقان، يضعها يف موضعها الذي يليق هبا ويفعلها كما تقتضيها احلكمة اليت 
وكيفما يعلم ما يف الكعبة من اخلري قبل قرون بعلمه  788هي "صواب األمر وسداده".

ها فإن تشريعاته كاملة ال األزّل الكامل ويقّدر األمور املقتضية لظهور اخلري والربكة في
نقص فيها كذلك، إذن َيب التمسك هبا حذراً من التهاون يف العمل هبا مذعنني له 

واأانَّ اَّللَّا غاُفوٌر راِحيٌم ماا عالاى الرَُّسوِل ِإَلَّ  اْعلاُموا أانَّ اَّللَّا شاِديُد اْلِعقاابِ إذ يقول: "
غُ  إذن، َيب الطاعة هلل واإلذعان له عن صميم القلب.  789" واحلساب على هللا!اْلباَلا

" وَيزيكم وااَّللَُّ ي اْعلاُم ماا تُ ْبُدونا واماا تاْكُتُمونا " 790وال نفع لعمل يشوبه الرايء والسمعة
 على ذلك. 
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 .382أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص.    788
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 ؤالالتحذير من اْلعجاب ِبلكثرة املطلقة والنهي عن كثرة الس

ُأوِل  ثْ راُة اْْلاِبيِث فاات َُّقوا اَّللَّا َيا ُقْل َلا ياْستاِوي اْْلاِبيُث واالطَّيِ ُب والاْو أاْعجاباكا كا
أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا َلا تاْسأاُلوا عاْن أاْشيااءا ِإْن تُ ْبدا  (100اأْلاْلبااِب لاعالَُّكْم تُ ْفِلُحونا ) َيا

هاا وااَّللَُّ غاُفوٌر لاُكْم تاُسؤْكُ  ُ عان ْ هاا ِحنيا يُ ن ازَُّل اْلُقْرآُن تُ ْبدا لاُكْم عافاا اَّللَّ ِإْن تاْسأاُلوا عان ْ ْم وا
ِليٌم ) ( ماا جاعالا 102( قاْد ساأاَلااا ق اْوٌم ِمْن ق اْبِلُكْم ُثَّ أاْصباُحوا ِِباا كااِفرِينا )101حا

رياٍة واَلا ساائِباٍة واَلا   واِصيلاٍة واَلا حااٍم والاِكنَّ الَِّذينا كافاُروا ي اْفت اُرونا عالاى اَّللَِّ اَّللَُّ ِمْن َبِا
ُْم ت اعاالاْوا ِإَلا ماا أانْ زالا اَّللَُّ واِإَلا 103اْلكاِذبا واأاْكث اُرُهْم َلا ي اْعِقُلونا ) ( واِإذاا ِقيلا َلا

ءاَّنا  ًئا واَلا الرَُّسوِل قااُلوا حاْسبُ ناا ماا واجاْدَّنا عالاْيِه آِبا ُؤُهْم َلا ي اْعلاُمونا شاي ْ أاوالاْو كاانا آِبا
أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا عالاْيُكْم أانْ ُفساُكْم َلا ياُضرُُّكْم ماْن ضالَّ ِإذاا 104ي اْهتاُدونا ) ( َيا

ُتْم ت اْعماُلونا ) يًعا ف ايُ ن ابِ ُئُكْم مباا ُكن ْ يْ ُتْم ِإَلا اَّللَِّ ماْرِجُعُكْم َجِا  ( 105اْهتادا

بعد أن ُحّرمت اخلمر وامليسر سأل رجل النيب صلى هللا عليه وسلم عن املال 
الذي حصل عليه من جتارة اخلمر هل َيوز له أن يصرفه يف وجوه اخلري من اجلهاد 
واحلج والصدقة فرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه أبن هللا طيب ال يقبل إال 

ثْ راُة : "791الطيب فنزل فيه قوله تعاىل ُقْل َلا ياْستاِوي اْْلاِبيُث واالطَّيِ ُب والاْو أاْعجاباكا كا
" مثل كون اخلرز أكثر من املاس، والنحاس أكثر من الذهب، والغراب أكثر اْْلاِبيثِ 
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جلاهل أكثر من العامل، والكافر أكثر من من العندليب، واحليوان أكثر من اإلنسان، وا
املؤمن، والطاحل أكثر من الصاح إخل، ولكن الطيب طيب واخلبيث خبيث ال َيعله  

" أن فاات َُّقوا اَّللَّا " 792كثرته طيباً، فإن رغيفاً طيباً أفضل من أربعني كيلو من حلم أننت.
ُأوِل اأْلاْلبااِب لاعالَُّكْم تُ ْفِلُحونا ترغبوا يف كثرة اخلبيث "  " َيا

ملا نزلت األحكام يف اآلايت السابقة سأل بعضهم النيب صلى هللا عليه وسلم 
أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنو عما ال يعنيهم فنزل قوله تعاىل: " " اآلية. إن ا َلا تاْسأاُلوا عاْن أاْشيااءا َيا

املنهي عنه فيها ليس السؤال عن الدين للتعلم كما تدل عليه آايت وأحاديث كثرية 
وإمنا السؤال املنهي عنه هو السؤال  793وردت فيها أسئلة من غري ذم على السؤال.

كسؤال الرجل عن انقته اليت قد ضلت أو سؤال الرجل   794عما ال فائدة فيه امتحاانً 
فغضب النيب صلى هللا عليه وسلم مرة ملثل هذه األسئلة  795املتهم يف نسبه عن أبيه،

فخاف األصحاب رضي هللا فقال لرجل سأله عن موقف أبيه يف اآلخرة "يف النَّاِر" 
عنهم على أمر حيدث فقام عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال "رضينا ابهلل رابً 

                                                   
؛ 244، ص. 2؛ ابن عطية، ج. 79، ص. 7؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 209، ص. 4أملاليلي، ج.   792

 .  327، ص. 3/6القرطيب، ج. 
 .222، 220-219، 217، 2/215سورة البقرة   793
 .426، ص. 1؛ النسفي، ج. 334، ص. 3/6انظر: القرطيب، ج.   794
صحيح البخاري، كتاب التفسري، ابب قوله "ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسأكم" من سورة املائدة، )رقم   795

؛ هو عبد هللا بن حذافة 137-136، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 82-80ص. ، 7(؛ الطربي، ج. 12الباب: 
، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 330، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 81، ص. 7السهمي من قريش. انظر: الطربي، ج. 
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حديثو عهد جباهلية  –اي رسول هللا  –وابإلسالم ديناً ومبحمد نبياً وابلقرآن إماماً، إان 
وشرك، وهللا يعلم من آابؤان" فسكت غضب النيب صلى هللا عليه وسلم ونزلت 

ويف رواية أن املراد هبا هني عن األسئلة اليت تؤدي إىل إحراج الناس يف العمل  796اآلية.
عن احلج هل هو  –وهو عكاشة بن حمصن األسدي  –كسؤال رجل   ابألحكام

واجب يف كل سنة، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم "اَل، َلْو قُ ْلُت نَ َعْم َلَوَجَبْت، َوَلْو 
ِإْن فقوله " 797َوَجَبْت َعَلْيُكْم َما أَطَْقُتُموُه، َوَلْو تَ رَْكُتُموُه َلَكَفْرمُتْ" فأنزل هللا هذه اآلية.

نبوة املستهدفة " موافق للنوع األول من األسئلة. وفيه حط من شأن التُ ْبدا لاُكْم تاُسؤُْكمْ 
إىل سعادة الناس يف الدارين لتنزيلها منزلة اإلخبار عن املنافع الدنيوية اخلسيسة 

" ق اْوٌم ِمْن ق اْبِلُكْم ُثَّ أاْصباُحوا ِِباا كااِفرِينا  قاْد ساأاَلاااواألمور الفانية املنقضية. وقوله "
عن الدين. ولعل كال موافق للنوع الثاين منها. وفيه تعسري على الناس وإبعاد هلم 

  798النوعني من األسئلة طُرح قبل نزول اآلية فُنهوا عن ذلك.

هااوقوله " هاا ِحنيا يُ ن ازَُّل اْلُقْرآُن تُ ْبدا لاُكْم عافاا اَّللَُّ عان ْ ِإْن تاْسأاُلوا عان ْ " يدل على وا
  من األسئلة اليت طُرحت والوقائِع اليت حدثت قبل صلة نزول القرآن مبا يف األر 

ّيت أبسباب النزول فيما بعد، ولكن هذا ال يعين أهنا أسباب حقيقية  َُ نزول اآلايت و
يف نزول القرآن حبيث لو مل حتدث ملا نزلت آايته! ال شك أن القرآن الكرمي نزل ابللغة 

                                                   
؛ وانظر أيضاً: صحيح البخاري، كتاب 137، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 82-81، ص. 7الطربي، ج.   796

 (؛ سنن الرتمذي، كتاب التفسري، ابب سورة املائدة.32الدعوات، ابب التعوذ من الفنت )رقم الباب: 
؛ وانظر أيضاً: سنن الرتمذي، أبواب احلج عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب 82ص.  ،7الطربي، ج.   797

 .137، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 331-330، ص. 3/6(؛ القرطيب، ج. 5ما جاء كم فر  احلج )رقم الباب: 
 .331، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 84، ص. 7الطربي، ج.   798
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كثريًا من الثقافة العربية آنذاك   العربية يف القرن السابع امليالدي. وهو حيتوي شيئاً 
بسبب لغته اليت هي من أهم أجزاء الثقافة. مث إنه نزل مفرَّقًا يف ثالثة وعشرين عاماً 
حسب املناسبات واحلاجات. وهذا حق، ولكنه ال َيعله كتااًب خاصًا ابلقرن الذي 

ة، منها ما يتعلق نزل فيه، ألنه يتضمن رساالت عاملية تُلزم الناس مجيعاً إىل يوم القيام
ابلعقائد مثل التوحيد والنبوة واآلخرة، ومنها ما يتعلق مبقاصد الشريعة وأهدافها  

كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال، ومنها ما يتعلق مبكارم األخالق، ومنها 
ولنأخذ األحكام اليت هلا تعلق ابلثقافة العربية أكثر  799ما يتعلق ابألحكام الشرعية.

من غريها ولنأت أبمثلة، منها حترمي اخلمر الذي نزل بعد نقاش وضرب بني طائفة من 
الصحابة رضي هللا عنهم قد شربوا اخلمر وأثّرت فيهم على ما سبق، ولكن هذا 

حلدث ليس سبَب التحرمي حقيقيًا حبيث لو مل حيدث ملا حّرِمت، ألن إفساد العقل ا
من خواص اخلمر، مىت ُشربت ظهرت هذه اخلاصة. ولو مل ينزل حترميها يف تلك 
احلادثة لنزل يف غريها من نظائرها اليت حتدث غالبًا عند كل جملس قد ُعقد لشرهبا، 

ها النهي عن تفضيل بعض يف القصاص ألن حفظ العقل من مقاصد الشريعة. ومن
والدية على بعض. يُروى أنه نزل يف تفاضل اليهود بينهم يف القصاص والدية، كانوا 
يقتلون القرظي ابلنضريي وال يقتلون النضريي ابلقرظي ويعدون دية بين النضري ضعف 

سًمى دية غريهم كما سبق. وهذا كان شائعًا بني العرب واليهود الذين أتثروا هبم وم
ناا عالاْيِهْم ِفيهاا أانَّ الن َّْفسا ابلتكايل، لو مل ينزل األمر ابلتسوية بقوله تعاىل " ت اب ْ واكا

                                                   
أوكمش، "مشول الشريعة اإلسالمية للناس  ؛ وانظر أيضاً: هارون 95، 84-83هارون أوكمش، حماضرات، ص.   799

 .134-133كافًة"، ص. 
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يف تلك احلادثة لنزل يف غريها مما يشبهها، ألن حفظ النفس من  800"ِِبلن َّْفسِ 
عد أن طّلق زيد بن مقاصد الشريعة. ومنها زواج الرجل من مطلَّقة َدِعيِّه، وقد نزل ب

زوجته زينب  –موىل النيب صلى هللا عليه وسلم ودعيه القدمي –حارثة رضي هللا عنه 
رضي هللا عنها، وتزوج منها النيب صلى هللا عليه وسلم أبمر هللا حىت يتبني للناس أنه 
ليس فيه حرج خالفًا لعرف العرب الذين يرونه مثل الزواج من مطلَّقة االبن من 

لو مل ينزل يف تلك احلادثة لنزل يف غريها مما خيلقه هللا تعاىل وسيلًة  801الصلب،
لذلك، ألن عرف العرب يف ذلك كان يؤدي هبم إىل إحلاق الدعي بنسبهم، وهو 
خمالف حلفظ النسل الذي هو من مقاصد الشريعة وأهداف القرآن الكرمي. إذن، ليس 

القرآن الكرمي وبني ظروف املخاطبني يف عهد النزول مطلقاً، هناك مالزمة بني نزول 
بل للقرآن الكرمي أهداف يستهدفها يف النزول. أما الوقائع اليت حتدث قبل نزوهلا فهي 

ّيت فيما بعد أبسباب النزول. َُ نعم، إن يف بعض اآلايت حىت  802عبارة عن وسائل 
 803ابلعقائد أوصافًا أيلفها العرب وحيبوهنا مثل احلور املقصورات يف اخليام،املتعلقة 

ولكنها وردت ضراًب من التمثيل، وليست من جوهر املوضوع الذي هو تقرير البعث 
واجلزاء واحلساب. وورود هذه األمثلة طبيعي لكوهنا من الثقافة العربية املعتمدة على 

نزل هبا القرآن الكرمي، ألن جتريد اللغة من الثقافة مستحيل. وكذلك بعض اللغة اليت 
األحكام كأن تكون للعصبية مكانة يف املرياث. ومن األحكام ما خيتص ابلعرب 

                                                   
 .5/45سورة املائدة   800
 .40-33/37سورة األحزاب   801
 .84انظر: هارون أوكمش، حماضرات، ص.   802
 .55/72سورة الرمحن   803
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فحسب، ولكنه قليل جدًا كالظهار. وأما القول أبن القرآن لو نزل يف غري القرن 
ل بشكل آخر تقتضيه ظروف القرن السابع امليالدي أو يف غري اجلزيرة العربية لنز 

والبالد اليت نزل فيها كما لو نزل يف اهلند مثاًل لكان فيه أمر ابلزايرة إىل هنر "غانز" 
بداًل من األمر ابلزايرة إىل الكعبة إخل فال فرق بينه وبني السؤال عن سبب نزوله ابللغة 

ي أنزله لغة العرب الذين العربية. وإذا مل يكن لنزوله بد من لغة من اللغات واختار الذ
يعيشون يف اجلزيرة العربية وحيرتمون الكعبة فال يُعبأ بسؤال السائل عن األسباب يف 

كالم أن قوله وحمصل ال 804هذا االختيار، بل عليه أن يستسلم هلل إن كان مسلماً!
هااتعاىل " هاا ِحنيا يُ ن ازَُّل اْلُقْرآُن تُ ْبدا لاُكْم عافاا اَّللَُّ عان ْ " يدل على صلة واِإْن تاْسأاُلوا عان ْ

نزول القرآن الكرمي مبا يف األر  من األسئلة والوقائع، ولكن هذه الصلة ليست عاملًة 
ي من أهدافه ومقاصده، مهمًة يف نزول القرآن الكرمي ال سيما يف موضوعاته اليت ه

وقد تكون عاملًة يف غريها مما هو من قبيل التفاصيل أو األمثلة اليت ال ختالف أهداف 
القرآن ومقاصده. ومما َيب التنبيه عليه أن القرآن ال حيتوي آيًة نزلت عقب سؤال مما 
ال فائدة فيه فوقع املسلمون بسببها يف حرج. وهم سألوا عن أشياء قبل نزول هذه 

رهم هللا سبحانه وتعاىل عافاا اَّللَُّ عان ْهاا وااَّللَُّ غاُفوٌر حاِليمٌ آلية وهُنوا عن ذلك و"ا " وحذَّ
" قاْد ساأاَلااا ق اْوٌم ِمْن ق اْبِلُكْم ُثَّ أاْصباُحوا ِِباا كااِفرِينا من عواقب تلك األسئلة قائاًل "

اءهم عما ال يعنيهم كما وهم بنو إسرائيل وغريهم من األمم السالفة الذين سألوا أنبي
    805سألوا عن البقرة اليت أُمروا بذحبها فوقعوا بسبب ذلك يف حرج.

                                                   
 . 134-133انظر: هارون أوكمش، "مشول الشريعة اإلسالمية للناس كافة يف ضوء القرآن الكرمي"، ص.   804
. ضرب ابن جرير رمحه هللا هنا مثاًل سؤال قوم صاحل عليه السالم والنصارى املعجزات 71-2/67سورة البقرة   805
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هاا وااَّللَُّ غاُفوٌر حاِليمٌ ويف قوله تعاىل " نه " إشارة إىل ما سكت هللا ععافاا اَّللَُّ عان ْ
َا َهَلَك َمْن   806يف الشريعة. قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "َذُروين َما تَ رَْكُتُكْم، فَِإمنَّ

َلُكْم ِبُسَؤاهِلِْم َواْخِتاَلِفِهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهْم، فَِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْيٍء  َفُخُذوا ِمْنُه َما َكاَن قَ ب ْ
ُتُكْم َعْن َشْيٍء فَانْ تَ ُهوا" لم: "ِإنَّ أَْعَظَم وقال صلى هللا عليه وس 807اْسَتطَْعُتْم، َوِإَذا نَ َهي ْ

اْلُمْسِلِمنَي ُجْرماً َمْن َسَأَل َعْن َشْيٍء ملَْ حَيَرَّْم َفُحّرَِم ِمْن َأْجِل َمْسأَلَِتِه" يف هذه النصوص 
وأمثاهلا داللة على اجملال الفسيح الذي تركه هللا سبحانه وتعاىل لعباده غري مشرَّع فيه 

يف هذا اجملال الفسيح مبا تقتضيه الظروف توسعًة عليهم ورمحًة هبم، فلهم أن يعملوا 
فإن بعض الناس يظنون أن كل شيء ال بد له من صلة ابلدين  808اليت يعيشون فيها.

ويلتمسون يف كل جزئي حكمًا شرعيًا ويتكلفون لذلك ويعّسرون ما يّسره هللا وميّلون 

                                                                                                         
؛ ابن  86-85، ص. 7ر: الطربي، ج. من أنبيائهم، وساق يف ذلك روايتني عن السلف واتبعه ابن كثري رمحه هللا، )انظ

( ولكن سياق اآلية يف السؤال عن الشيء، ال يف طلب شيء؛ ومل َير ذكر آايت ومعجزات 139، ص. 2كثري، ج. 
قبل ذلك، اللهم إال إذا قلنا إن ما سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم عن انقتهم اليت ضلت وغريها من قبيل املعجزات، 

ر عن الغيب. وأما تعدي الفعل إىل مفعوله الثاين بدون )عن( كما كان مبعىن طلب الشيء مع ألن اجلواب عنها إخبا
وجوب تعديه هبا إذا كان مبعىن السؤال عن الشيء فأهل العربية يُرجعون الضمري فيه إىل املسألة املشتقة من الفعل يف 

رمحه هللا ذهل عن إعرابه لآلية هبذ الشكل، إذ ضرب قوله "ال تسألوا" ويُعربون الضمري مفعواًل مطلقاً. ولعل ابن عاشور 
؛ 684، ص. 1؛ وانظر أيضاً: الزخمشري، الكشاف، ج. 70-69، ص. 7قوم صاحل مثاًل. انظر: ابن عاشور، ج. 

 .427، ص. 1النسفي، ج. 
 .139-138، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 85، ص. 7انظر: الطربي، ج.   806
سنن ابن ماجة، كتاب اإلميان وفضائل الصحابة والعلم، ابب اتباع سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )رقم   807

 .139-138، ص. 2(؛ وانظر أيضاً: ابن كثري، ج. 1الباب: 
 .66، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 334، ص. 3/6انظر: القرطيب، ج.   808
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" ميلوا هم، 809غريهم،ومُيّلون  وهو أراد يف الدين  810وهللا سبحانه وتعاىل "اَل مَيَلُّ َحىتَّ
فعليهم أن َيتنبوا احملّرمات اليسر وبنّي احملّرمات وأابح ما سوى ذلك رمحًة لعباده؛ 

ويستفيدوا من تلك الرمحة وأال يضّيقوها عليهم. واختاذ سبيل غري هذا َيعل األحكام 
الشرعية غري معمول هبا ويؤدي ابلدين إىل اخلروج من احلياة. وهذا ما حصل يف 

 عصران. ال حول وال قوة إال ابهلل! 

رية والسائبة والوصيلة واحلامي وملا كان من املسائل اليت سألوا عنها حكم البح
ماا جاعالا قال تعاىل: " 811اليت وضعها املشركون يف العهد اجلاهلي هل هي من الدين.

رياةٍ  " اآلية متييزًا بني ما جعله من الكعبة والشهر احلرام واهلدي والقالئد اَّللَُّ ِمْن َبِا
ُقْل َلا " 812املذكورة يف املقطع السابق وبني ما مل َيعله. وهذا كبيان لقوله تعاىل

 " ِوي اْْلاِبيُث واالطَّيِ بُ ياْستا 

وهي الناقة اليت ولدت مخسة  813والَبِحريَة من: "حبرت أذن الناقة" إذا شققتها،
وَُيعل  814إانث أو سبعة أو اثنيت عشرة وُشّقت أذهنا وأُطلق سراحها ال يُنتفع هبا

                                                   
 .332، ص. 3/6وانظر أيضاً: القرطيب، ج.   809
 (.31صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب أحب الدين إىل هللا عز وجل أدومه )رقم الباب:   810
مل يُنكر ابن جرير رمحه هللا هذا الرأي أيضًا مع أنه اختار الرأيني السابقني الذين ذكرانمها يف املنت من قبل، ألنه   811

 .139، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 331. ، ص3/6؛ القرطيب، ج. 84، ص. 7موافق للسياق. انظر: الطربي، ج. 
 .71، ص. 7ابن عاشور، ج.   812
 .109؛ وانظر أيضاً: الراغب، مفردات، ص. 87، ص. 7الطربي، ج.   813
؛ 684، ص. 1؛ وانظر أيضاً: الزخمشري، ج. 109الراغب، مفردات، ص. ؛ 89-88، 7الطربي، ج.   814

 .72، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 140، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 427، ص. 1النسفي، ج. 



222 

 

 

ة، وهي ابنة البحريةواَلا ساائِباةٍ " 815َدّرها للطواغيبت. أو الناقة اليت نذر  816" أي: خمالَّ
الرجل أن يسّرحها شكرًا لطواغيتهم أو إذا تعر  لشيء من سفر أو مر  أو غري 

الشيء الذي يُريده تركها  ذلك يقول "إن كان كذا فناقيت سائبة" فإن حصل هذا 
" وهي العناق اليت ُيرتك أخوها املولود معها واَلا واِصيلاةٍ " 817كالبحرية ال ينتفع هبا.

ى اختالف عل –غري مذبوح بشرط أن يولدا بعد بطنني أو أربعة أبطن أو ستة أبطن 
وقيل عنها "وصلت أخاها"، أو هي الناقة اليت ولدت أنثيني ليس  —يف الرواايت

" وهو البعري الذي أجنب سبع إانث أو عشر إانث واَلا حاامٍ " 818بينهما ذكر.
تَفع به أو البعري الذي ولد ولده متتابعات وقيل عنه "قد محى ظهره" وتُرك غري من

َُّي بذلك االسم. " أي: والاِكنَّ الَِّذينا كافاُروامل يشرعها هللا سبحانه وتعاىل " 819و
                                                   

دة صحيح البخاري، كتاب التفسري، ابب "ما جعل هللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام" من سورة املائ  815
 .335، ص. 3/6(؛ القرطيب، ج. 13)رقم الباب: 

 .88، ص. 7الطربي، ج.   816
؛ صحيح البخاري،  180، ص. 1؛ وانظر أيضاً: أبو عبيدة، جماز القرآن، ج. 91-90، ص. 7الطربي، ج.   817

(؛ 13كتاب التفسري، ابب "ما جعل هللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام" من سورة املائدة )رقم الباب: 
؛ ابن كثري، ج. 427، ص. 1؛ النسفي، ج. 336-335، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 685ص.  ،1الزخمشري، ج. 

 .72، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 213، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 140، ص. 2
؛ صحيح 179-178، ص. 1؛ وانظر أيضاً: أبو عبيدة جماز القرآن، ج. 91-89، ص. 7الطربي، ج.   818

من سورة املائدة )رقم الباب: البخاري، كتاب التفسري، ابب "ما جعل هللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام" 
؛ املاليلي، 141-140، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 428، ص. 1؛ النسفي، ج. 685، ص. 1(؛ الزخمشري، ج. 13

 .73، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 213، ص. 4ج. 
؛ صحيح البخاري، كتاب التفسري، ابب "ما جعل هللا من حبرية وال سائبة وال 92-88، ص. 7الطربي، ج.   819

، 1؛ النسفي، ج. 685، ص. 1(؛ وانظر أيضاً: الزخمشري، ج. 13وصيلة وال حام" من سورة املائدة )رقم الباب: 
 .73، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 213، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 141، ص. 2كثري، ج.   ؛ ابن428ص. 
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" وهم أئمة الكفر الذين وضعوا هذه األشياء ي اْفت اُرونا عالاى اَّللَِّ اْلكاِذبا " 820املشركني
يُروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  821أصل هلا كعمرو بن حلي.اليت ال 

ْن َسيََّب "رَأَْيُت َعْمَرو ْبِن َعاِمٍر ْبِن حلَُيٍّ اخْلُزَاِعيَّ ََيُرُّ ُقْصَبُه يِف النَّاِر، وََكاَن أَوََّل مَ 
َواِئَب" " وهم الذين يتبعون عمرو بن حلي وغريه من أئمة واأاْكث اُرُهْم َلا ي اْعِقُلونا " 822السَّ

ويُشركوهنم ابهلل، ألن من وضع أحكامًا خمالفًة ملا شرعه هللا  823الكفر فيما وضعوا هلم
تعاىل فقد ادعى األلوهية، ومن تبىن األحكام اليت وضعها هو فقد اختذه إهلاً. وذلك 

ُْم  تعاىل كما يدل عليه قوله تعاىل "ألن التشريع ليس إال هلل ُْم ُشراكااُء شاراُعوا َلا أاْم َلا
ذاْن بِِه اَّللَُّ  يِن ماا َلْا َيْا ًِب ِمْن وقوله تعاىل " 824"ِمنا الدِ  اَتَّاُذوا أاْحبااراُهْم وارُْهباان اُهْم أاْرِبا

الل ما قد حرَّمه هللا أو حترمي ما قد أحله هللا حتويل حلرام إىل وألن استح 825"ُدوِن اَّللَِّ 
حالل أو العكس، وهو كفر خُيرج صاحبه من امللة. ولذلك نرى أن هذا املوضوع قد 
سبق يف سورة األنعام اليت نزلت يف مكة مفصاًل وجاء فيها إنكار ووعيد على 

رت احملرَّمات من امليتة والدم وحلم املشركني الذين وضعوا هذه األشياء وتبن َّْوها مث ذُك

                                                   
 .74، ص. 7ابن عاشور، ج.   820
 .74، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 428، ص. 1؛ وانظر أيضاً: النسفي، ج. 93، ص. 7الطربي، ج.   821
، ص. 7(؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 8صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب قصة خزاعة )رقم الباب:   822

 .139، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 86-87
؛ ابن 428، ص. 1؛ النسفي، ج. 685، ص. 1؛ وانظر أيضاً: الزخمشري، ج. 93، ص. 7ج. الطربي،   823

 .74، ص. 7عاشور، ج. 
 .42/21سورة الشورى   824
 .9/31سورة التوبة   825
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ولعل السائلني عنها قبل نزول اآلية مل يكونوا يسمعون  826اخلنزير وما أهل لغري هللا به.
اآلايت النازلة يف سورة األنعام املكية وال يعرفوهنا فنزلت اآلية وذُكرت فيها أَاء 

ملشركون خالفاً ملا يف سورة األنعام اليت مل ترد فيها أَاؤها مع األنعام اليت أطلق عليها ا
 ذكر املوضوع أكثر تفصياًل مما كان ههنا.

وملا كان أكثر املشركني اتبعوا رؤساءهم فيما وضعوا هلم من أحكام هذه األشياء 
ا أَنْ َزَل اَّللَُّ َوِإىَل تقليدًا هلم من غري فكر وروية قال تعاىل: "َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا ِإىَل مَ 

الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبُ َنا َما َوَجْداَن َعَلْيِه آاَبَءاَن" إن التقليد مما وبّخ هللا تعاىل املشركني عليه  
وأخرب عن عاقبتهم يوم القيامة أبن األتباع املقلِّدين  827كثريًا يف القرآن الكرمي

"ِإْذ تَ بَ رََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن ات َّبَ ُعوا َوَرأَُوا اْلَعَذاَب  828واملتبوعني يتخاصمون هناك
ُهْم َكَما تَ بَ رَّءُ  وا ِمنَّا  َوتَ َقطََّعْت هِبُِم اأْلَْسَباُب َوقَاَل الَِّذيَن ات َّبَ ُعوا َلْو أَنَّ لَنَا َكرًَّة فَ نَ تَ بَ رََّأ ِمن ْ

ولكن التقليد  829أَْعَماهَلُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر" َكَذِلَك يُرِيِهُم اَّللَُّ 
ليس مقدوحًا فيه مطلقاً، بل التقليد املقدوح فيه هو التقليد للشخص بسبب كونه 

أهنم ذلك الشخص مثل أن يقّلد األبناء أو األخالف آابءهم أو أسالفهم بدعوى 
آابؤهم أو أسالفهم من غري نظر إىل دليل على صحة أقواهلم أو أفعاهلم اليت قلَّدوهم 

                                                   
 .150-6/138انظر: سورة األنعام   826
؛ سورة الشعراء 54-21/53؛ سورة األنبياء 11/109؛ سورة هود 171-2/170انظر: سورة البقرة   827

 .71-37/69؛ سورة الصافات 31/21سورة لقمان ؛ 26/70-76
828 ؛ سورة سبأ 68-33/67؛ سورة األحزاب 28/63؛ سورة القصص 39-7/38سورة األعراف   

 .48-40/46؛ سورة املؤمن 64-38/59؛ سورة ص 33-37/27؛ سورة الصافات 34/31-33
 .167-2/166سورة البقرة   829
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"َوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم اَل  831ولذلك قال تعاىل: "أَ" حسبهم ذلك الذي وجدوه 830فيها،
ًئا َواَل يَ ْهَتُدوَن"              يَ ْعَلُموَن َشي ْ

وملا كان من أقرابء املسلمني من يقّلد آابءهم يف شركهم وأابطليهم وحزنوا من 
أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا عالاْيُكْم أانْ ُفساُكْم َلا ياُضرُُّكْم ماْن ضالَّ ِإذاا أجل ذلك قال تعاىل: " َيا

يْ ُتمْ  ألن  832هي عن املنكر،" إذن، هذا ال يعين السماح برتك األمر ابملعروف والناْهتادا
عدم التضرر من ضالل الضاّلل متوقف على االهتداء الذي منه القيام ابألمر 

ر فيه املسلمون يؤاَخذون عليه ويتضررون بذلك ابملعروف والنهي عن املنكر. فإذا  قصَّ
من ضالهلم فال يتخلصون من ضرره إال بعد أداء واجبهم يف األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر. ومع ذلك ففي اآلية إشعار بسقوط هذا الواجب يف بعض الظروف اليت 

ل عليه ال ميكن تغيري املنكر دون حدوث ضرر أو ظهور فتنة تعم الناس كما يد
عندما ُسئل عن هذه اآلية قال: "أما وهللا  833أيب ثعلبة اخلشين رضي هللا عنهحديث 

ً سألُت عنها رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم فقال: بَِل ائْ َتِمُروا لقد سألَت عنها خبريا
بَ ًعا َوُدنْ َيا ُمْؤثَ رًَة اِبْلَمْعُروِف َوتَ َناَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َحىتَّ  ا ُمطَاًعا َوَهًوى ُمت َّ ِإَذا رَأَْيَت ُشحًّ

وكذلك  834"َودَْع َعْنَك اْلَعَوامَّ  -يَ ْعىِن بِنَ ْفِسَك  -َوِإْعَجاَب ُكلِّ ِذى رَْأٍى بِرَأْيِِه فَ َعَلْيَك 

                                                   
 .213، ص. 4أملاليلي، ج.   830
 .685، ص. 1الزخمشري، ج.   831
؛ 685، ص. 1؛ الزخمشري، ج. 100-99، ص. 7؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 142، ص. 2ابن كثري، ج.   832

 .428، ص. 1؛ النسفي، ج. 344، ص. 3/6القرطيب، ج. 
 .79-77، ص. 7انظر: ابن عاشور، ج.   833

(؛ وانظر أيضاً 17سنن أيب داوود، كتاب املالحم، ابب األمر والنهي )رقم الباب:   834



226 

 

 

ما ُروي عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال: "قد أوشك أن أييت زماهنا أتمرون 
عالاْيُكْم " 835ابملعروف فُيصنع بكم كذا وكذا، أو قال: فال يقبل منكم فحينئذ

يْ ُتمْ  " ومع ذلك فإن األمر ابملعروف والنهي عن أانْ ُفساُكْم َلا ياُضرُُّكْم ماْن ضالَّ ِإذاا اْهتادا
املنكر ال يسقط عن املكلف كلياً ولو تدهور األمر يف اجملتمع هبذا الشكل، بل َيب 

ت إشرافه من أهل وأوالد وأقرابء كما عليه أن يستمر يف القيام به بني من يتوىل أمره حت
َتَك َواْمِلْك َعَلْيَك يدل عليه حديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف الفتنة: " اْلَزْم بَ ي ْ

ِلَساَنَك َوُخْذ مبَا تَ ْعِرُف َودَْع َما تُ ْنِكُر َوَعَلْيَك أِبَْمِر َخاصَِّة نَ ْفِسَك َودَْع َعْنَك أَْمَر 
مث إن املواظبة على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أوىل ولو حصل  836"اْلَعامَّةِ 

التيقن من عدم الفائدة، ألنه فر  كفاية ال يسقط عن املسلمني إال بقيام البعض به 
 838وألن القرآن نص على جناة املواظبني عليه يف قصة أصحاب السبت 837منهم،

بُ هُ دون التاركني الذين قالوا للمواظبني " اًِب َلا تاِعُظونا ق اْوًما اَّللَُّ ُمْهِلُكُهْم أاْو ُمعاذِ  ْم عاذا
  839"شاِديًدا

                                                                                                         
 .214، ص. 2الل هبذا احلديث لذلك: ابن تيمية، االستقامة، ج. لالستد
، ص. 2ن كثري، ج. ؛ اب304، ص. 2؛ الغزاّل، اإلحياء، ج. 95، ص. 7الطربي، ج.   835
142. 
 (.17 داوود، كتاب املالحم، ابب األمر والنهي )رقم الباب: سنن أيب  836

 .149، ص. 5ج. ؛ أملاليلي، 353، ص. 9رشيد رضا، تفسري املنار، ج.   837
 .58انظر: هارون أوكمش، "مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف القرآن الكرمي"، ص.   838
 .7/164سورة األعراف   839
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يًعاوقوله تعاىل " " من املؤمنني الذين يتبعون الرسول على ِإَلا اَّللَِّ ماْرِجُعُكْم َجِا
هدى ويقني والذين يتبعون رؤساءهم وأحبارهم ورهباهنم فيما سّنوا هلم من األحكام 

ُتْم ت اْعماُلونا ة. "من غري فكر وروية وال نظر إىل دليل وال التماس حج " ف ايُ ن ابِ ُئُكْم مباا ُكن ْ
 من خري أو شر وَيازيكم عليه. وهذا تنبيه ووعيد.

واحلكم الشرعي األخري يف السورة يتعلق ابلشهادة حني السفر، وانسب أن 
أييت بعد ذكر اآلخرة والوقوف أمام رب العاملني وظهور كل شيء 

 تعاىل:قال  840عنده.

                                                   
 .216، ص. 4أملاليلي، ج.   840
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  الوصية يف أثناء السفر

أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا شاهااداُة ب اْيِنُكْم ِإذاا حاضارا أاحاداُكُم اْلماْوُت ِحنيا اْلواِصيَِّة اثْ نااِن ذاواا  َيا
ْرِض فاأاصااب اْتُكْم ُمِصيباُة عاْدٍل ِمْنُكْم أاْو آخارااِن ِمْن غارْيُِكْم ِإْن أانْ ُتْم ضارابْ ُتْم يف اأْلا 

ُتْم َلا ناْشَتاِي بِِه َثااًنا والاْو   ِة ف ايُ ْقِسمااِن ِِبَّللَِّ ِإِن اْرت اب ْ اْلماْوِت َتاِْبُسون اُهماا ِمْن ب اْعِد الصََّلا
ِثرا عالاى أان َُّهماا ( فاِإْن عُ 106كاانا ذاا قُ ْربا واَلا ناْكُتُم شاهااداةا اَّللَِّ ِإَّنَّ ِإًذا لاِمنا اْْلَثِنيا )

اْستاحاقَّا ِإَْثًا فاآخارااِن ي اُقومااِن ماقااماُهماا ِمنا الَِّذينا اْستاحاقَّ عالاْيِهُم اأْلاْولايااِن ف ايُ ْقِسمااِن 
يْ ناا ِإَّنَّ ِإًذا لاِمنا الظَّاِلِمنيا ) ِلكا ( ذا 107ِِبَّللَِّ لاشاهااداتُ ناا أاحاقُّ ِمْن شاهااداِِتِماا واماا اْعتادا

ُتوا ِِبلشَّهااداِة عالاى واْجِههاا أاْو َياااُفوا أاْن تُ رادَّ أاْْيااٌن ب اْعدا أاْْيااِِنِْم واات َُّقوا اَّللَّا   أاْدَّنا أاْن َيْا
ُ َلا ي اْهِدي اْلقاْوما اْلفااِسِقنيا )   ( 108وااَْساُعوا وااَّللَّ

ي بن بّداء وبُديل يروى يف سبب نزول هذه اآلايت أن متيمًا الداري وأخاه عد
السهمي خرجوا إىل الشام للتجارة، وكان بديل مسلمًا واألخوان ما زاال نصرانيني 
بعُد، وحضرت بدياًل أمارات املوت يف السفر وكتب ما عنده من األموال على قرطاس 
ووضعه يف متاعه مث وّصى األخوين أبن يسّلماه إىل أهله ومات. ومحل األخوان متاعه 

ماه إىل أهله ولكنهما قد أخذا منه إانًء من فضة ومها غافالن عن إىل مكة وسلّ 
القرطاس الذي كتب فيه بديل مجيع أمواله اَاً اَاً. وملا فتحها أهله ووجدوا القرطاس 
اطلعوا على اإلانء وسألوا األخوين عنه وقاال: ليس لنا معرفة بذلك، وقد سّلمنا إليكم 

أاي ُّهاا مر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فنزلت اآلية "مجيع ما أودعناه بديل، وارتفع األ َيا
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" إىل آخرها. واستحلفهما النيب صلى هللا عليه وسلم بعد الَِّذينا آماُنوا شاهااداُة ب اْيِنُكمْ 
صالة العصر وحلفا كما كان يف اآلية وُخّلي سبيلهما، ولكنهما قد ابعا اإلانء، ومل مير 

يف مكة وُسئلوا عنه وقالوا "اشرتيناه من متيم وعدي"، وقت كثري حىت ظهر عند قوم 
وجاء أهل بديل إليهما مرة أخرى وسألومها عن اإلانء وقاال يف هذه املرة "إننا قد 
اشرتيناه من بديل، ولكن مل نبيّنه لكم يف البداية لفقدان البينة عندان" وحتاكموا مرة 

فاِإْن ُعِثرا عالاى أان َُّهماا اْستاحاقَّا ِإَْثًا " اثنية إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فنزلت اآلية
" وما بعدها إىل آخرها. فاآخارااِن ي اُقومااِن ماقااماُهماا ِمنا الَِّذينا اْستاحاقَّ عالاْيِهُم اأْلاْولاياانِ 

وقام عمرو بن العاص ومطلب بن أيب وداعة من بين سهم وحلفا أمام النيب صلى هللا 
وعلى ذلك فإهنا نزلت بعد الفتح يف السنة  841ية وأخذا اإلانء.عليه وسلم كما يف اآل

وحتاكمهم إىل  –وهو بُديل  –كر مكة وبعض أهلها الثامنة ملا يف سبب نزوهلا من ذ 
النيب صلى هللا عليه وسلم. ولو مل تنزل قبله ملا حصل ذلك ملا مل تصل سيادة املسلمني 
إىل مكة. وورود اسم عمرو بن العاص يف القصة يقتضي نزوهلا قبل السنة العاشرة، 

ندى يف عمان عاماًل، وكان ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أرسله فيها إىل ابين اجلل
ويؤيّده كون متيم نصرانياً آنذاك، ألن  842هناك عندما تويف النيب صلى هللا عليه وسلم.

وهذا يقتضي  843غري املسلمني هُنوا عن دخول مكة بعد غزوة تبوك يف السنة التاسعة.

                                                   
؛ وانظر أيضاً: الرازي، 365-364؛ الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص. 117-115، ص. 7الطربي، ج.   841

 .218، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 346، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 450؛ ص. 12مفاتيح الغيب، ج. 
842 Bk. Önkal, Ahmet, “Amr b. Âs”, DİA, III, 80. 

ا ورد يف بعض الطرق من أن متيمًا اعرتف ابألمر بعد أن أسلم. ؛ وقد ُيستدل على ذلك مب9/28سورة التوبة   843
، ص. 7؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 147-146، ص. 2وكان إسالمه يف السنة التاسعة. انظر: ابن كثري، ج. 
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نزوهلا قبل ذلك يف السنة الثامنة أو التاسعة. وأما نسخ الشهادة يف هذه اآلية آبية 
وعلى  846ألهنا من آخر ما نزل أيضاً. 845فليس بصحيح، 844ة يف سورة البقرةاملداين

 847فر  نزوهلا قبلها فإهنا يف األحوال الضرورية، فال تعار  بينهما حىت تُنسخ هبا.
وتؤيده الوجوه اليت ذكرها فخر الدين الرازي رمحه هللا، منها أن التنبيه على السفر يدل 

ً على السفر؛ ومنها أن على أن اآلخرين غري مسلمني، ألن إشها د املسلم ليس متوقفا
" يدل على حالة ِإْن أانْ ُتْم ضارابْ ُتْم يف اأْلاْرِض فاأاصااب اْتُكْم ُمِصيباُة اْلماْوتِ قوله تعاىل "

الضرورة؛ ومنها استحالف الشاهدين، ولو كاان مسلمني مل ُيستحلفا. ومنها أن أاب 
ذمينْي على وصية املسلم املتوىف ومل يُنكر موسى األشعري رضي هللا عنه أقر بشهادة ال

  848عليه أحد من الصحابة، فهذا كإمجاع.

قال تعاىل:  849ىًن وحكماً.يقال إن هذه اآلايت من أصعب القرآن إعرااًب ومع
                                                                                                         

115. 
. وهذا قول 173، ص. 2؛ وانظر أيضاً: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج. 220، ص. 4انظر: أملاليلي، ج.   844

مجهور الفقهاء سوى أمحد بن حنبل، فإنه عّمم حكم إشهاد الكافر يف العقود األخرى عند السفر حيث ال يوجد 
 .350، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 96-95، 83، ص. 7املسلم ابلقياس. انظر: ابن عاشور، ج. 

 .96، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 350، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 124، ص. 7الطربي، ج.   845
، 3/6؛ القرطيب، ج. 106، ص. 7؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 452، ص. 12الرازي، مفاتيح الغيب، ج.   846
 .145، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 350ص. 
 .350، ص. 3/6القرطيب، ج.   847
؛ انظر خلرب أيب موسى 221، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 452-451، ص. 12الرازي، مفاتيح الغيب، ج.   848

 .111-109، 105، ص. 7األشعري يف ذلك: الطربي، ج. 
، ص. 3؛ مكي بن أيب طالب، اهلداية إىل بلوغ النهاية، ج. 216، ص. 2الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، ج.   849

؛ الطييب، فتوح الغيب يف الكشف 247، ص. 1؛ ابن جزي، ج. 564، ص. 7؛ الواحدي، البسيط، ج. 1906
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"اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة" أن 
أو من أقرابئكم. واألول أصح بداللة "اثْ َناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم" من املسلمني  850يشهد

، . 851اخلطاب للمؤمنني "أَْو" للتقسيم.  852وعليه عامة املفسرين واألئمة األربعة
وهو "آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم" من  853سيجيء ما بعدها فقط،ولذلك قُ ّيد ابلشرط الذي 

غري املسلمني أو من غري أقرابئكم على اختالف بني األكثرية وغريهم كما يف األول. 
ْلَمْوِت والشرط املقيِّد ملا بعد "أو": "ِإْن أَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم يف اأْلَْرِ  فََأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبُة ا

اَلِة" صالهتما مها أو صالة العصر، وهو اختيار ابن جرير  حَتِْبُسونَ ُهَما ِمْن بَ ْعِد الصَّ
واختيار  854ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابللعان بعدها ولتعظيم أهل األداين لوقتها

تغليظ اليمني. ومنه اختيار املكان كاملسجد أو املنرب فيه. وكذلك  هذا الوقت من
" ويقوالن:  855احللف أمام املصحف وقيام احلالف عند احللف.  856"فَ يُ ْقِسَماِن اِبَّللَِّ

ُتْم اَل َنْشرَتِي بِِه" ابلقسم "ََثَنً  ا َوَلْو َكاَن" املقَسم له "َذا قُ ْرىَب َواَل َنْكُتُم َشَهاَدَة "ِإِن اْرتَ ب ْ
اَّللَِّ ِإانَّ ِإًذا َلِمَن اآْلَثِنَي فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَن َُّهَما اْسَتَحقَّا ِإَْثًا" كما كان يف القصة املذكورة 

                                                                                                         
 .473، ص. 4، الدر املصون، ج. ؛ السمني احلليب518، ص. 5عن قناع الريب )حاشية الكشاف(، ج. 

 .144، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 119-118   ، ص.7الطربي، ج.   850
 .102، ص. 7الطربي، ج.   851
، 2؛ ابن كثري، ج. 451، ص. 12؛ وانظر أيضاً: الرازي، مفاتيح الغيب، ج. 83، ص. 7ابن عاشور، ج.   852
 .144ص. 
 .84، ص. 7ابن عاشور، ج.   853
 .353، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 111-109، ص. 7الطربي، ج.   854
 .354-353، ص. 3/6القرطيب، ج.   855
 .87-86، ص. 7ابن عاشور، ج.   856
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ضم التاء على البناء للمجهول "َفآَخرَاِن يَ ُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْستحقَّ َعَلْيِهم" ب
يف قراءة اجلمهور، وبفتح التاء على البناء للمعلوم يف رواية حفص عن عاصم ويف 

ِلنَي" مجع  857رواية قرّة عن ابن كثري. "اأْلَْولََياِن" بتثنية "أَْوىَل" يف قراءة اجلمهور، و"اأْلَوَّ
وهو وصف السم املوصول يف  858محزة ويف رواية أيب بكر عن عاصم،"أَوَّل" يف قراءة 

"الَِّذيَن اْستحقَّ َعَلْيِهُم". واملعىن يف قراءة اجلمهور: فإن اطُّلع على أن الشاهدين 
ء ارتكبا اَثًا فآخران يقومان مقامهما من الذين ارُتكب فيهم االمث. أي: من أوليا

امليت، ومها األحّقان به. واملعىن يف رواية حفص وقرّة: فإن اطُّلع على أن الشاهدين 
ارتكبا اَثًا فآخران يقومان مقامهما من الذين وجب عليهم انتداب اأَلْولَيَ نْي منهم 

 860أو "من الذين استحق عليهم األوليان ابمليت وصيته اليت أوصى هبا" 859للشهادة،
أي:  861عليهم الشاهدان األوليان ابلتحليف والتعنيف والفضيحة،أو من الذين جىن 

من الذين جىن عليهم الشاهدان األوليان ابلشهادة حبسب الظاهر يف بداية األمر مث 
 افتضحا ابخليانة. وعلى ذلك فإن إطالق "األوليان" على الشاهدْين الذين قد ظهرت

                                                   
 .261-260، ص. 3أبو علي الفارسي، ج.   857
 .261-260، ص. 3أبو علي الفارسي، ج.   858
ا قال ؛ هذا هو املعىن الذي يؤول إليه توجيه الزخمشري كم689-688، ص. 1الزخمشري، الكشاف، ج.   859

( وعبارة الزخمشري يف شرح معىن هذه القراءة: "معناه من الورثة 523، ص. 5الطييب. )انظر: الطييب، فتوح الغيب، ج. 
الذين استحق عليهم األوليان من بينهم ابلشهادة، أن َيّردومها للقيام ابلشهادة، ويظهروا هبما كذب الكاذبني" )انظر: 

( أي: من الورثة الذين أوجب عليهم األوليان 430، ص. 1لنسفي، ج. ؛ ا689، ص. 1الزخمشري، الكشاف، ج. 
 .  173، ص. 2منهم ابلشهادة أن َيردومها للقيام هبا. انظر: الكازروين، حاشية البيضاوي، ج. 

 .359، ص. 3/6القرطيب، ج.   860
 .249، ص. 1ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج.   861
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خيانتهما جماز مرسل من قبيل اعتبار ما كان. ولكل من هذه القراءات وجوه أخر 
"فَ يُ ْقِسَماِن اِبَّللَِّ َلَشَهاَدتُ َنا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدهِتَِما َوَما  862مفّصلة يف كتب املعربني.

اْعَتَديْ َنا ِإانَّ ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمنَي" واآليتان مشتملتان على أحكام يف الشهادة واليمني 
رأى بعض العلماء أن املقصود ابلشهادة يف  863والوصية وترجيح البينات وغريها.

َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداءُ  هاتني اآليتني قسم كما يف قوله تعاىل "
، وعلى هذا 864َّللَِّ إِنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنَي"ِإالَّ أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداٍت ابِ 

ألن الشاهد  866والشاهدان يف اآلية مها الوصيان عنده، 865الرأي ابن جرير رمحه هللا.
وقول الورثة املذكور يف اآلية "َلَشَهاَدتُ َنا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدهِتَِما" يدل  867ال يُستحلف.

ومن األحكام فيهما أن  868على صحة القول أبن املقصود من الشهادة هنا ميني.
الشاهدين ُكلِّفا ابليمني يف البداية، ألهنما مدًعى عليهما حينئذ بسبب اهتامهما من 

وه ِقبل الورثة؛ وملا ظهرت قرائن تدل على خيانتهما بعد إقسامهما كاإلانء الذي ابع
يف القصة يتحوالن إىل مدعيني، ألهنما ادعيا أهنما اشرتاي اإلانء الذي ابعاه. ولذلك  

                                                   
؛ البيضاوي، ج. 689-688، ص. 1؛ الزخمشري، الكشاف، ج. 120-119، ص. 7انظر: الطربي، ج.   862

 .91-90. ، ص7؛ ابن عاشور، ج. 481-473، ص. 4؛ السمني احلليب، الدر املصون، ج. 173، ص. 2
، ص. 3لدين اخلفاجي، حاشية الشهاب، ج. ؛ وانظر أيضاً: شهاب ا223، ص. 4أملاليلي، ج.   863

294-295. 
 .24/8؛ وانظر أيضاً: سورة النور 24/6سورة النور   864
 .88، ص. 7؛ وانظر للرد على هذا القول: ابن عاشور، ج. 118-117، 102، ص. 7الطربي، ج.   865
 .145، ص. 2؛ وانظر لنقد هذا الرأي: ابن كثري، ج. 124، 122، 112، ص. 7، ج. الطربي  866
 .145، ص. 2؛ وانظر لنقد هذا الرأي: ابن كثري، ج. 121، 114، 102، ص. 7الطربي، ج.   867
 .360-359، ص. 3/6القرطيب، ج.   868
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كلِّف الورثة ابليمني يف هذه املرة على ما هو املقرر يف القاعدة من "الدليل على من 
 869ادعى واليمن على من أنكر"

أاْدَّنا أاْن " 870" احلكم املذكور أو التحليف املشروح يف اآليتني السابقتنيذاِلكا "
ُتوا ِِبلشَّهااداِة عالاى واْجِههاا أاْو َياااُفوا " 871" أي: شهداء الوصية كاألخوين يف القصةَيْا

" واات َُّقوا اَّللَّا " 873" اليت أقسم هبا الورثة.ب اْعدا أاْْيااِِنِمْ " 872" قد أقسموا هباأاْن تُ رادَّ أاْْياانٌ 
ُ َلا ي اْهِدي اْلقاْوما اْلفااِسِقنيا أن تبّدلوا الوصااي وتكذبوا يف أميانكم "  "      وااَْساُعوا وااَّللَّ

                                                   
، ص. 4ليلي، ج. ؛ أملا431-430، ص. 1؛ وانظر أيضاً: النسفي، ج. 124، ص. 7الطربي، ج.   869

222-223. 
 .430، ص. 1؛ النسفي، ج. 689، ص. 1؛ وانظر أيضاً: الزخمشري، ج. 224، ص. 4أملاليلي، ج.   870
 .430، ص. 1؛ وانظر أيضاً: النسفي، ج. 122. ، ص7الطربي، ج.   871
 .94، ص. 7انظر: ابن عاشور، ج.   872
 .94، ص. 7انظر: ابن عاشور، ج.   873
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ُ الرُُّسلا   ي اْوما َياْماُع اَّللَّ

ُتْم قااُلوا َلا ِعْلما لا  ُم اْلغُُيوِب ي اْوما َياْماُع اَّللَُّ الرُُّسلا ف اي اُقوُل مااذاا ُأِجب ْ ناا ِإنَّكا أاْنتا عاَلَّ
ِتكا ِإْذ أايَّْدُتكا 109) ِعيساى اْبنا ماْرَياا اذُْكْر نِْعماِِت عالاْيكا واعالاى وااِلدا ُ َيا ( ِإْذ قاالا اَّللَّ

ِإْذ عالَّْمُتكا اْلِكتاابا وااحلِْْكماةا  لِ ُم النَّاسا يف اْلماْهِد واكاْهًَل وا واالت َّْورااةا  ِبُروِح اْلُقُدِس ُتكا
ًرا ِبِِْذين  ُفُخ ِفيهاا ف اتاُكوُن طاي ْ ئاِة الطَّرْيِ ِبِِْذين ف ات ان ْ ْْنِيلا واِإْذ َتاُْلُق ِمنا الطِ نِي كاهاي ْ وااْْلِ
ِإْذ كافاْفُت باِِن ِإْسراائِيلا   واتُ ِْبُِئ اأْلاْكماها وااأْلابْ راصا ِبِِْذين واِإْذ َُتْرُِج اْلماْوتاى ِبِِْذين وا

ا ِإَلَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي ) ُهْم ِإْن هاذا ت اُهْم ِِبْلب ايِ نااِت ف اقاالا الَِّذينا كافاُروا ِمن ْ ( 110عاْنكا ِإْذ ِجئ ْ
ِإْذ أاْوحاْيُت ِإَلا احلْاواارِيِ نيا أاْن آِمُنوا ِب واِبراُسوِل قااُلوا آمانَّا وااْشهاْد ِبِان َّناا ُمْسِلُمونا  وا

ناا ( ِإْذ قاالا احلْا 111) ِعيساى اْبنا ماْرَياا هاْل ياْستاِطيُع رابُّكا أاْن يُ ن ازِ لا عالاي ْ واارِيُّونا َيا
ُتْم ُمْؤِمِننيا ) ًة ِمنا السَّمااِء قاالا ات َُّقوا اَّللَّا ِإْن ُكن ْ هاا 112ماائِدا ( قااُلوا نُرِيُد أاْن َناُْكلا ِمن ْ

هاا ِمنا الشَّاِهِدينا )واتاْطماِئنَّ قُ ُلوبُ ناا وان اْعلاما أاْن قاْد صا  قْ ت اناا واناُكونا عالاي ْ ( قاالا 113دا
ًة ِمنا السَّمااِء تاُكوُن لاناا ِعيًدا أِلاوَّلِناا  ناا ماائِدا ِعيساى اْبُن ماْرَياا اللَُّهمَّ راب َّناا أاْنِزْل عالاي ْ

ُر الرَّازِِقنيا ) ي ْ قاالا اَّللَُّ ِإين ِ ُمن از َُِلاا عالاْيُكْم  (114واآِخِرَّنا واآياًة ِمْنكا وااْرزُقْ ناا واأاْنتا خا
بُُه أاحاًدا ِمنا اْلعاالاِمنيا ) اًِب َلا ُأعاذِ  بُُه عاذا ( واِإْذ 115فاماْن ياْكُفْر ب اْعُد ِمْنُكْم فاِإين ِ ُأعاذِ 

ُذوين واأُمِ يا ِإَلاا  ِعيساى اْبنا ماْرَياا أاأاْنتا قُ ْلتا لِلنَّاِس اَتَِّ نْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ قاالا قاالا اَّللَُّ َيا
ُسْبحااناكا ماا ياُكوُن ِل أاْن أاُقولا ماا لاْيسا ِل َباقٍ  ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُه ف اقاْد عاِلْمتاُه ت اْعلاُم ماا 

ُم اْلغُُيوِب ) ُْم ِإَلَّ 116يف ن اْفِسي واَلا أاْعلاُم ماا يف ن اْفِسكا ِإنَّكا أاْنتا عاَلَّ  ( ماا قُ ْلُت َلا
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ماا أاماْرتاِِن بِِه أاِن اْعُبُدوا اَّللَّا راِبِ  وارابَُّكْم واُكْنُت عالاْيِهْم شاِهيًدا ماا ُدْمُت ِفيِهْم ف الامَّا 
تاِِن ُكْنتا أاْنتا الرَِّقيبا عالاْيِهْم واأاْنتا عالاى ُكلِ  شاْيٍء شاِهيٌد ) بْ ُهْم 117ت اواف َّي ْ ( ِإْن تُ عاذِ 

ُْم فاِإنَّكا أاْنتا اْلعازِيُز احلْاِكيُم )فاِإن َُّهْم ِعبااُدكا  ِإْن ت اْغِفْر َلا ا ي اْوُم 118وا ( قاالا اَّللَُّ هاذا
فاُع الصَّاِدِقنيا ِصْدقُ ُهْم َلاُْم جانَّاٌت َتاِْري ِمْن َتاِْتهاا اأْلانْ هااُر خااِلِدينا ِفيهاا أاباًدا  ي ان ْ

ُهْم واراُضوا عاْنُه ذاِلكا الْ  ( َّلِلَِّ ُمْلُك السَّمااوااِت 119فاْوُز اْلعاِظيُم )راِضيا اَّللَُّ عان ْ
 ( 120وااأْلاْرِض واماا ِفيِهنَّ واُهوا عالاى ُكلِ  شاْيٍء قاِديٌر )

ملا ذكر هللا سبحانه وتعاىل الشهادة عند السفر يف اآلايت السابقة ذكر الشهادة 
اء عليهم السالم يف دار اآلخرة اليت إليها يسافر الناس وأخرب أنه سيجمع األنبي

وسيسأهلم عما أجابت به أقوامهم، وخّص عيسى عليه السالم ابلذكر وما منحه من 
وعقَّبها  –وهي تقريع لليهود على إنكارهم له وحّطهم من شأنه  –املعجزات الباهرة 

 –بقصته مع احلواريني وسؤاله إايه يوم القيامة عن النصارى الذين اختذوه وأمه إهلني 
 وقال: 874–غلوهم فيه وأتليههم له وهو رد على 

 875" يكون هول عظيم أو اذكر ما سيحدث ذلك اليوم.ي اْوما َياْماُع اَّللَُّ الرُُّسلا "
ُتمْ ع الناس منهم الشفاعة "" الذين يتوقَياْماُع اَّللَُّ الرُُّسلا " " ألنه يوم ف اي اُقوُل مااذاا ُأِجب ْ

وقد ُنشرت  877والقضاء الذي يقضي هللا سبحانه وتعاىل بني عباده ابحلق 876الفصل
                                                   

 .101، ص. 7ابن عاشور، ج.   874
 .98، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 431، ص. 1؛ النسفي، ج. 690، ص. 1انظر: الزخمشري، ج.   875
 .78/17؛ سورة النبأ 77/38؛ سورة املرسالت 37/21سورة الصافات   876
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وَُيازى عليه من خري  880كل يُسأل عما قد فعل  879شهداء،وجيء ابل 878الصحف
وا خارجني عن دائرة السؤال كما قال واألنبياء لن يبق 882ألنه يوم الدين. 881أو شر،
حىت يتضح احلق ابألدلة  883"ف الاناْسأالانَّ الَِّذينا ُأْرِسلا ِإلاْيِهْم والاناْسأالانَّ اْلُمْرساِلنيا تعاىل "

والشهود مع أن هللا عامل بكل شيء قد جرى. ولذلك يشهد كل نيب على أمته لتكون 
رمني كما يدل عليه قوله تعاىل خماطبًا لنبيه صلى هللا عليه شهادته حجًة على اجمل

ِء شاِهيًداوسلم: " ناا ِبكا عالاى هاُؤَلا ناا ِمْن ُكلِ  أُمٍَّة ِبشاِهيٍد واِجئ ْ  884"فاكاْيفا ِإذاا ِجئ ْ
وعلى هذا فإن األنبياء على الصف األول من الشهداء الذين ذكرهم هللا كثريًا يف 

ا ف اُقْلناا هااُتوا بُ ْرهااناُكْم وان ازاْعناا ِمْن ُكلِ  أُمٍَّة شاِهيدً كما يف قوله تعاىل "  885القرآن
ُهْم ماا كاانُوا ي اْفت اُرونا  وهذا قبل تبنّي احلق  886"ف اعاِلُموا أانَّ احلْاقَّ َّلِلَِّ واضالَّ عان ْ

                                                                                                         
 .75، 39/69سورة الزمر   877
 .81/10سورة التكوير   878
 .39/69سورة الزمر   879
 .37/24؛ سورة الصافات 7/6سورة األعراف   880
 .8-99/7؛ سورة الزلزال 4/124؛ سورة النساء 3/30سورة آل عمران   881
 .37/20؛ سورة الصافات 1/4سورة الفاحتة   882
 .7/6سورة األعراف   883
؛ سورة 16/89؛ سورة النحل 4/159؛ سورة النساء 2/143؛ وانظر أيضاً: سورة البقرة 4/41سورة النساء   884

 .22/78 احلج
؛ 50/21؛ سورة ق 40/51؛ سورة املؤمن 39/69؛ سورة الزمر 11/18؛ سورة هود 2/143سورة البقرة   885

 .73/15سورة املزمل 
 .16/84؛ وانظر أيضاً: سورة النحل 28/75سورة القصص   886
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ملا أنكروا كل  887ابالستشهاد أبعضاء اجملرمني من جلودهم وأيديهم وأرجلهم عليهم
فاُع الصَّاِدِقنيا شيء وكّذبوا شهادة األنبياء والشهداء اآلخرين، ألنه " ي اْوُم ي ان ْ

وملا كان األنبياء على يقني من تلك احلقيقة اليت حاولوا يف الدنيا  888"ِصْدقُ ُهمْ 
ُم اْلغُُيوبِ ا أممهم "تقريرها لتلتزم هب " ويف هذا اجلواب قااُلوا َلا ِعْلما لاناا ِإنَّكا أاْنتا عاَلَّ

، وتعريض 891الذي يعلم به سرائرهم 890وثناء عليه بعلمه األكمل 889أتدب مع هللا،
وقيل إهنم يقولون ذلك من هول ذلك اليوم، مث يشهدون  892ابلشكوى من األمم.

 893على أممهم.

ه وتعاىل حواره يف اآلخرة مع األنبياء فصَّل حواره مع بعد أن أمجل هللا سبحان
" أي: اذكروا أيضًا ما حيدث حينما قال هللا  ِإْذ قاالا اَّللَُّ عيسى عليه السالم قائاًل: "

ُتمْ كما تذكرون ما حيدث يوم َيمع الرسل ويقول هلم " ورود صيغة  894".مااذاا ُأِجب ْ
للداللة  –مع أن هذا احلوار مل يقع بعُد، وإمنا يقع يف اآلخرة  –املاضي دون املضارع 

                                                   
 . 22-41/20؛ سورة فصلت 36/65؛ سورة يس 24/24 سورة النور  887
 .5/119سورة املائدة   888
 .99، ص. 7ابن عاشور، ج.   889
 .149-148، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 126، ص. 7انظر: الطربي، ج.   890
 .361، ص. 3/6القرطيب، ج.   891
 .225، ص. 4أملاليلي، ج.   892
؛ ابن كثري، ج. 126-125، ص. 7ذكر ابن جرير رمحه هللا أقوااًل أخرى ومل يستصوهبا. انظر: الطربي، ج.   893

 .149-148، ص. 2
 .159انظر: السيوطي، تفسري اجلاللني، ص.   894
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ِعيساى اْبنا ماْرَياا اذُْكْر نِْعماِِت عالاْيكا " 895على حتقق وقوعه. " ابلنبوة والكتاب َيا
 897وجْعلها مع ابنها آية. 896فضيلها على نساء العاملني" بتواعالاى وااِلداِتكا واحلكمة "

ِإين ِ " قائالً "ُتكالِ ُم النَّاسا يف اْلماْهدِ " 898" جربيل عليه السالمِإْذ أايَّْدُتكا ِبُروِح اْلُقُدسِ "
ِة  ينا اْلِكتاابا واجاعالاِِن ناِبيًّا واجاعالاِِن ُمبااراًكا أاْينا ماا ُكْنُت واأاْوصااين ِِبلصََّلا عاْبُد اَّللَِّ آَتا

ُم عالايَّ ي اوْ  ما ُوِلْدُت واالزَّكااِة ماا ُدْمُت حايًّا واب ارًّا ِبوااِلداِت واَلْا َياْعاْلِِن جابَّارًا شاِقيًّا واالسََّلا
ِإْذ " عند دعوة الناس إىل احلق "واكاْهًَل معجزًة " 899"واي اْوما أاُموُت واي اْوما أُبْ عاُث حايًّا وا

" هي وااحلِْْكماةا بداللة ذكر التوراة واإلجنيل فيما بعد " 900" الكتابةعالَّْمُتكا اْلِكتاابا 
واملقصود هبا هنا الفهم مبعاين الكتاب  901اإلصابة يف القول والعمل واإلتقان فيهما.

ْْنِيلا وا " 902الذي أُنزل على عيسى عليه السالم. أي: اإلجنيل. " الذي الت َّْورااةا وااْْلِ
ُْلقُ " 903يصّدق التوراة قبله مع حتليل بعض احملّرمات فيها. ِإْذ َتا " تصّور وتشّكل وا

                                                   
 .100، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 227-226، ص. 4أملاليلي، ج.   895
 .3/42سورة آل عمران   896
 .23/50سورة املؤمنون   897
 .101، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 431، ص. 1؛ النسفي، ج. 127، ص. 7الطربي، ج.   898
 .33-19/30سورة مرمي   899
، 2؛ ابن كثري، ج. 432، ص. 1؛ النسفي، ج. 691، ص. 1؛ الزخمشري، ج. 127، ص. 7الطربي، ج.   900
 .149ص. 
 .382انظر: أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص.   901
 .127، ص. 7الطربي، ج.   902
 .3/50سورة آل عمران   903
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ُفُخ ِفيهاا ف اتاُكوُن طاي ْ " 904شيئاً  ئاِة الطَّرْيِ ِبِِْذين ف ات ان ْ ي ْ ًرا ِبِِْذين واتُ ِْبُِئ ِمنا الطِ نِي كاها
وااأْلابْ راصا  905" أي: "الذي يُولد مطموس العني أو تذهب عينه" فيما بعد.اأْلاْكماها 

ِإْذ َُتْرُِج " 906" واألبرص: الذي فيه برص، وهو بيا  يقع يف اجلسد لعلة.ِبِِْذين  وا
هذه معجزات عيسى عليه السالم اليت ظهرت  907" من قبورهم أحياء.اْلماْوتاى ِبِِْذين 

على يديه إبذن هللا دالًة على نبوته، وظهورها على يديه ال َيعله إهلًا كما ال َيعله 
لوجب أن يكون  –كما زعمت النصارى   –أب إهلاً، لو كان كذلك خلُقه من غري 

آدم عليه السالم إهلاً مرتني، ألنه ُخلق من غري أب وأم. وهللا خيلق عباده كيف يشاء، 
من غري أب وأم، أو من غري أب، أو من أب وأم على طريقة يعتاد عليها الناس. ومع 

يقي حلصول الولد، وهي سنة من ذلك فإن هذه الطريقة املعروفة ليست السبب احلق
سنن هللا اليت وضعها يف حصول الولد، ولكن هللا ليس حمكومًا هبا، بل حيكمها وقد 

ِإنَّ ماثالا ِعيساى ِعْندا اَّللَِّ كاماثاِل آداما خالاقاُه ِمْن تُ رااٍب ُثَّ خيلق عباده بغريها. إذن، "
ِإَلَّ راُسوٌل قاْد خالاْت ِمْن ق اْبِلِه وما عيسى عليه السالم " 908"قاالا لاُه ُكْن ف اياُكونُ 

ِن الطَّعااما  ُكَلا يقاٌة كااَّنا َيْا على ما سبق من قبل. وكيفما احتاج  909"الرُُّسُل واأُمُُّه ِصدِ 
: إىل األكل وغريه من احلوائج البشرية احتاج إىل احلفظ من أعدائه كما قال تعاىل

                                                   
 .149، ص. 2انظر: ابن كثري، ج.   904
 . 448، ص. 1؛ ابن كثري، ج. 278، 3؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 726الراغب، مفردات، ص.   905
 .5، ص. 7ن منظور، لسان العرب، ج. اب  906
 .149، ص. 2انظر: ابن كثري، ج.   907
 .3/59سورة آل عمران   908
 .5/75سورة املائدة   909
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ِإْذ كافاْفُت باِِن ِإْسراائِيلا عاْنكا " ت اُهْم ِِبْلب ايِ نااتِ " عندما مهوا بقتلك "وا "  ِإْذ ِجئ ْ
ا ِإَلَّ ِسْحٌر ُمِبنيٌ كاملعجزات السابقة " ُهْم ِإْن هاذا " والسحر يف ف اقاالا الَِّذينا كافاُروا ِمن ْ

أي:  911"فاأاَّنَّ ُتْسحاُرونا كما يف قوله تعاىل "  910اللغة "صرف الشيء عن حقيقته".
َُّي الساحر ساحرًا أل 912ُتصرفون. نه خيّيل الشيء على غري حقيقته ويُري الباطل و

وذلك ابلرجوع إىل أسباب ختفى على الناس. ومن  913حقاً ويصرفه بذلك عن جهته.
َُّى ما دق وخفي سببه سحراً  كاحلبال والِعِصّي اليت ألقاها سحرة فرعون،    914هنا 

كانوا ميلؤوهنا مبادة تنتعش أبشعة الشمس فلما ألقوها يف أر  حتت الشمس ظن 
منها ما ُيسّمى ابلشعبذة اليت وللسحر أنواع غري هذا،  915الناس أهنا هتتز وتتحرك.

ومنها ما يعتمد على ما  916تعتمد على خداع احلواس خاليًا من استخدام اآلالت.
لكلدانيني ُيسّمى ابلطلسمات املكوَّنة من مزج القوى السماوية واألرضية كسحر ا

على ما أشران إليهم عند  917الذين يذهبون إىل قدم النجوم والكواكب ويعبدوهنا
احلديث عن الصابئة. ومنها ما يقوم به األشخاص الذين قويت نفوسهم ابلرتبية 

                                                   
، ص. 3؛ وانظر أيضاً: الفريوزآابدي، بصائر ذوي التمييز، ج. 170ص. ، 4األزهري، هتذيب اللغة، ج.   910

197. 
 ؛ 23/89سورة املؤمنون   911
 .256؛ وانظر أيضاً: ابن قتيبة، غريب القرآن، ص. 241، ص. 2الفراء، معاين القرآن، ج.   912
 .171-170، ص. 4األزهري، هتذيب اللغة، ج.   913
 .400، ص. 1؛ أملاليلي، ج. 619، ص. 3؛ الرازي، ج. 353انظر: ابن اجلوزي، نزهة األعني النواظر، ص.   914
 .400؛ وانظر أيضاً: الراغب، املفردات، ص. 403، ص. 1أملاليلي، ج.   915
 .400؛ وانظر أيضاً: الراغب، املفردات، ص. 403-402، ص. 1؛ أملاليلي، ج. 624، ص. 3الرازي، ج.   916
 .401، ص. 1؛ أملاليلي، ج. 619، ص. 3الرازي، ج.   917
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رفوا يف األشياء وغريها من وازدادت هبا مداركهم واشتدت هبا إرادهتم وأفعاهلم حىت يتص
ومنها ما كان ابالستعانة ابجلن والشياطني على  918الناس واحليوان كما يف أبداهنم.

والسحر ملا كان عمالً  920ا كان ابألدوية وغري ذلك.ومنها م 919وجه التقرب إليهم.
 عيسى عليه –لعنهم هللا  –اهتمت اليهود  921حمّرماً يف الشريعة املوسوية يقتضي القتل

 922السالم به ليتخذوه ذريعًة إىل قتله وجّناه هللا منهم.

ومما امنت هللا به على عيسى عليه السالم أن يُلهم احلواريني اإلميان بنبوته أتييداً 
ِإْذ أاْوحاْيُت ِإَلا احلْاواارِيِ نيا أاْن آِمُنوا ِب واِبراُسوِل قال تعاىل: "كما   923له هبم " وا

َُّوا بذلك لبيا  ثياهبم واشتغاهلم  واحلواريون مشتق من احْلََور مبعىن شدة البيا . 
 925وهم أصحاب عيسى عليه السالم اخللَّص وأصفياؤه وأنصاره. 924بتبييض الثياب.

 " هلل. ْد ِبِان َّناا ُمْسِلُمونا قااُلوا آمانَّا وااْشها " 926وملا أهلمهم هللا اإلميان به

                                                   
 .402-401، ص. 1؛ أملاليلي، ج. 621، ص. 3الرازي، ج.   918
 .402، ص. 1؛ أملاليلي، ج. 623، ص. 3؛ الرازي، ج. 400الراغب، املفردات، ص.   919
 .400؛ وانظر أيضاً: الراغب، املفردات، ص. 403، ص. 1؛ أملاليلي، ج. 625، ص. 3الرازي، ج.   920

921  Bk. Kitâb-ı Mukaddes, Levililer, 20/27. 
 .103، ص. 7ابن عاشور، ج.   922
 .103، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 363، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 101، ص. 2انظر: البغوي، ج.   923
 .220-219. ، ص4. وانظر أيضاً: ابن منظور، لسان العرب، ج. 287، ص. 3الطربي، ج.   924
 .220، ص. 4؛ وانظر أيضاً: ابن منظور، لسان العرب، ج. 263انظر: الراغب، مفردات، ص.   925
 .150، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 128، ص. 7انظر: الطربي، ج.   926



245 

 

 

"ِإْذ قَاَل احْلََوارِيُّوَن" أو أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا  927واذكر أيضًا ما حدث
َنا " ِإْذ قَاَل احْلََوارِيُّوَن اَيِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتِطي 928يب وبرسوّل ُع رَبَُّك أَْن يُ نَ ّزَِل َعَلي ْ

َماِء" هذا الطلب ال يتوافق مع اإلميان ملا فيه من الشك يف قدرة هللا،  َمائَِدًة ِمَن السَّ
أو على أهنم سألوه عليه السالم عن  929ولذلك مُحل على ضعف إمياهنم عندما قالوه

جواز طلبه عليه السالم من هللا ذلك أو عن وجود احلكمة يف إنزاهلا مبعىن "هل 
 930تستطيع أن تسأل من هللا أن يُنزل مائدة" أو مبعىن "هل يُنزهلا إذا طلبتها منه".
 931وهو كالم يقوله األدىن لألعلى منه حينما يطلب منه شيئاً. وعليه أكثر املفسرين.

بتاء اخلطاب ونصب   –وهي قراءة الكسائي  –وتؤيّده القراءة "َهْل َتْسَتِطيُع َربََّك" 
وعلى مجيع االحتماالت فإن هذه  932كلمة الرب، أي: هل تستطيع سؤال ربك.

 كما نتبني من مواضع يف  933القصة تدل على أن طلب اخلارقة ليس مرضيًا عند هللا
القرآن الكرمي أن املشركني طلوا من النيب صلى هللا عليه وسلم أن يُظهر هلم معجزات 

                                                   
 .105، ص. 7ابن عاشور، ج.   927
 .129، ص. 7انظر: الطربي، ج.   928
 .693، ص. 1؛ الزخمشري، ج. 131-130، ص. 7انظر: الطربي، ج.   929
 .230، ص. 4أملاليلي، ج.   930
، 2؛ البغوي، ج. 591-590، ص. 7؛ وانظر أيضاً: الواحدي، البسيط، ج. 105، ص. 7ابن عاشور، ج.   931
 .259، ص. 2؛ ابن عطية، ج. 101ص. 
؛ 129، ص. 7؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 273، ص. 3، احلجة للقراء السبعة، ج. أبو علي الفارسي  932

 .106، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 693، ص. 1الزخمشري، ج. 
 .130-129، ص. 7انظر: الطربي، ج.   933
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يٍل َوِعَنٍب"، 934حسية مثل الينبوع املتفجر من األر ،  935أو تكون له "َجنٌَّة ِمْن خنَِ
ً منه 937أو "بَ ْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف" 936أو كنز  938أو أن يصعد إىل السماء أو ينّزِل كتااب

وغري ذلك. واملعجزات  939أو ُيسقط السماء كسفًا أو أييت "اِبَّللَِّ َواْلَماَلِئَكِة قَِبياًل"
احلسية ليست خلريهم ومصلحتهم، ألهنم إذا مل يؤمنوا بعدها يستقحون اهلالك مثل 

كما يدل عليه قوله تعاىل "َوقَاُلوا اَيأَي َُّها الَِّذي   941وفرعون 940األقوام املاضية من َثود
لذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن َلْو َما أَتْتِيَنا اِبْلَماَلِئَكِة ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي َما نُ نَ ّزُِل نُ ّزَِل َعَلْيِه ا

َنا َأْن نُ ْرِسَل وقوله تعاىل "َوَما َمنَ عَ  942اْلَماَلِئَكَة ِإالَّ اِبحْلَقِّ َوَما َكانُوا ِإًذا ُمْنظَرِيَن"
َنا ََثُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا هِبَا َوَما نُ ْرِسُل  َب هِبَا اأْلَوَُّلوَن َوآتَ ي ْ اِبآْلاَيِت ِإالَّ أَْن َكذَّ

 والقرآن الكرمي يدل على أهنم لن يؤمنوا ولو نّزل هللا سبحانه 943اِبآْلاَيِت ِإالَّ خَتْوِيًفا"
إذا كانت  944وتعاىل "إِلَْيِهُم اْلَماَلِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْراَن َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُ ُباًل"

                                                   
 .17/90سورة اإلسراء   934
 .25/8؛ سورة الفرقان 17/91سورة اإلسراء   935
 .25/8سورة الفرقان   936
 .17/93سورة اإلسراء   937
 .17/93سورة اإلسراء   938
 .25/7؛ سورة الفرقان 8-6/7؛ وانظر أيضاً: سورة األنعام 17/92سورة اإلسراء   939
 .17/59سورة اإلسراء   940
 .136-7/133سورة األعراف   941
 .6/8؛ وانظر أيضاً: سورة األنعام 8-15/6سورة احلجر   942
 .17/59سورة اإلسراء   943
 .52/44؛ وانظر أيضاً: سورة الطور 6/111سورة األنعام   944
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سنة هللا أن يُهلك املصرّين على اإلنكار بعد املعجزة ومل حيصل ذلك لقريش يتبني أن 
"هللا مل   945يُنزل عليهم معجزة حسية، وَيب أتويل قوله تعاىل "اْنَشقَّ اْلَقَمُر

" وحادثة اإلسراء ليست من قبيل  946ابالستقبال كتأويل قوله تعاىل "أََتى أَْمُر اَّللَِّ
من املعجزات  املعجزات مع أهنا من اخلوارق، ألهنم مل يعاينوها. وما ورد يف األحاديث

احلسية كخروج املاء من أصابع النيب صلى هللا عليه وسلم وامتالء البئر املنخفضة ماًء 
وكفاية عناق يف وجبة أللف من األصحاب رضي هللا  947بدعائه صلى هللا عليه وسلم

أتييد هلم، وليست معجزًة طلبها املشركون. وأما  948ه وسلمعنهم بربكته صلى هللا علي
إذا قلنا إن هالكهم وقع بقتل أئمتهم يف غزوة بدر الكربى كأيب جهل وغريه فقد ميكن 

على القول  949اْلَقَمُر" القول أبهنم أوتوا معجزًة حسية ويصح أتويل قوله تعاىل "اْنَشقَّ 
املشهور، ولكن يعّكره عدم مشول اهلالك جلميع الكفار يف غزوة بدر. وعلى كل فإن 
املعجزات احلسية مما ال يرضى هللا سبحانه وتعاىل عن طلبها. ومما يدل عليه اإلرشاد 

َماَوا َواأْلَْرِ  َواْخِتاَلِف اللَّْيِل  تِ يف القرآن الكرمي إىل اآلايت الكونية من "َخْلِق السَّ
َماِء ِمْن مَ  َفُع النَّاَس َوَما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِمَن السَّ اٍء َوالن ََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جَتْرِي يِف اْلَبْحِر مبَا يَ ن ْ

َحاِب َفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَ  بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف ا لّراَِيِح َوالسَّ

                                                   
 .54/1سورة القمر   945
 .16/1سورة النحل   946
 (.36صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة احلديبية )رقم الباب:   947
 (.30صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة اخلندق )رقم الباب:   948
 .54/1سورة القمر   949
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َماِء َواأْلَْرِ " ِر بَ نْيَ السَّ كأنه يقول: فلَم تطلبون املعجزات احلسية وأكربها   950اْلُمَسخَّ
أمامكم! ال حتقروها وال تستهينوا هبا ملا رأيتموها دائمًا وتعودمت عليها، فإن اختالف 

ساد يف نظامهما معجزة كبرية. وكذلك كل الليل والنهار منذ ماليني سنة من غري ف
شيء رأيتموه يف العامل. واالستخفاف به ينشأ من تعود الناس عليه كما قال تعاىل هنياً 
عن التعود وعدم املباالة: "ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة 

رُ  اَّللَِّ أَيْتِيُكْم ِبِضَياٍء أََفاَل َتْسَمُعوَن ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم الن ََّهاَر  َمْن إَِلٌه َغي ْ
ُر اَّللَِّ أَيْتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه أََفاَل تُ ْبِصُروَن"  951َسْرَمًدا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌه َغي ْ

" عيسى عليه قاالا وملا كان طلب املعجزات غري مرضي عند هللا على ما بيناه "
" ات َُّقوا اَّللَّا السالم للحواريني الذين طلبوا منه أن يدعو هللا لُينزل مائدًة من السماء "

ُتْم ُمْؤِمِننيا أن تطلبوا مثل ذلك " " بيااًن لسبب قااُلوا" ابهلل وبقدرته، ولكنهم "ِإْن ُكن ْ
هاابهم "طل قْ ت اناا " 952" تربكاً نُرِيُد أاْن َناُْكلا ِمن ْ واتاْطماِئنَّ قُ ُلوبُ ناا وان اْعلاما أاْن قاْد صادا

هاا ِمنا الشَّاِهِدينا  وعلى  953" لك عند من مل يرها أو بصدق رسالتك.واناُكونا عالاي ْ
هذا فإن طلب احلواريني كان من قبيل طلب إبراهيم عليه السالم من هللا أن يُريه كيف 

ًة ِمنا " 954حُيي املوتى ليطمئن قلبه. ناا ماائِدا قاالا ِعيساى اْبُن ماْرَياا اللَُّهمَّ راب َّناا أاْنِزْل عالاي ْ

                                                   
 .2/164سورة البقرة   950
 .72-28/71سورة القصص   951
 .107، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 366، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 84، ص. 2املاوردي، ج.   952
 .367، ص. 3/6القرطيب، ج.   953
 .2/260سورة البقرة   954
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ُر الرَّازِِقنيا السَّمااِء تاكُ  " وقد وُن لاناا ِعيًدا أِلاوَّلِناا واآِخِرَّنا واآياًة ِمْنكا وااْرزُقْ ناا واأاْنتا خاي ْ
قّدم عليه السالم املقاصد الدينية والروحانية من كون املائدة عيدًا وآيًة على األكل 

ً وانتقل منه إىل الرازق لداللة الرزق ع قاالا " 955ليه.خالفًا للحواريني وبّدل األكل رزقا
بُُه أاحاًدا  اًِب َلا ُأعاذِ  بُُه عاذا ِمنا اَّللَُّ ِإين ِ ُمن از َُِلاا عالاْيُكْم فاماْن ياْكُفْر ب اْعُد ِمْنُكْم فاِإين ِ ُأعاذِ 

" هل نزلت هذه املائدة أم ال؟ فيه خالف. منهم من قال إهنا نزلت فكفر اْلعاالاِمنيا 
ومنهم من قال إهنا مل تنزل ألن  956عدها فمسخهم هللا قردًة وخنازير،بعضهم ب

احلواريني اتبوا من طلبهم ذلك خوفاً من التعر  للعذاب الذي ُهّددوا به. وعن جماهد 
 957أن هذه القصة مثل ضربه هللا ملن طلب املعجزات.( رمحه هللا 102/720)ت. 

تعاىل ال بد من  " يؤيّد القول األول، ألن إخبارهِإين ِ ُمن از َُِلاا عالاْيُكمْ وقوله تعاىل "
ولكن َيب التنبيه على أن الذين كفروا واستحقوا العذاب بعد إنزال املائدة  958وقوعه،

مث إن كان هلذه املائدة تعلق مبا  959غري احلواريني لورود الثناء عليهم يف القرآن الكرمي.
اختذه النصارى اليوم عيداً ابسم اخلبز واخلمر فقد ُحّرف عن أصله، ألن عيد النصارى 
اليوم تشوبه مفاهيم وثنية كاالعتقاد أبن اخلبز الذي أيكلونه حلم املسيح وأن اخلمر 

                                                   
 .231، ص. 4أملاليلي، ج.   955
، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 694، ص. 1؛ وانظر أيضاً: الزخمشري، ج. 136-133، ص. 7الطربي، ج.   956

369. 
، 2؛ وانظر أيضاً: ابن كثري، ج. 135، ص. 7ذكرمها ابن جرير رمحه هللا من غري تصويب. انظر: الطربي، ج.   957
 .232-231، ص. 4؛ أملاليلي، ج. 154ص. 
؛ ابن عاشور، ج. 154، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 369، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 135، ص. 7الطربي، ج.   958

7 ،111-112. 
 .61/14؛ سورة الصف 53-3/52عمران سورة آل   959
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وأهنم يّتحدون يف أثناء ذلك األكل والشرب ابملسيح الذي هو  960اليت يشربوهنا دمه
تسرب إليهم من عقائد الوثنيني. وقيل: إن اليوم ال شك أن هذا مما  961إله عندهم!

 962الذي أُنزلت فيه املائدة يوم األحد فاختذوا ذلك اليوم عيداً.

ر هللا سبحانه وتعاىل عيسى عليه السالم مبا قد أنعم به عليه من  بعد أن ذكَّ
وراة واإلجنيل وإحيائِه إىل احلواريني أتييده بروح القدس وتعليمه الكتاب واحلكمة والت

وكان ذلك كاعرتا   –اإلميان به وما وهبه من معجزاته الباهرة اليت ظهرت على يديه 
أخرب أنه سيسأله يوم   – 963" إىل هناي اْوما َياْماُع اَّللَُّ الرُُّسلا بدايًة من قوله "

ُذوين واُأمِ يا قائاًل: " 964القيامة ِعيساى اْبنا ماْرَياا أاأاْنتا قُ ْلتا لِلنَّاِس اَتَِّ ِإْذ قاالا اَّللَُّ َيا وا

                                                   
 Kitâb-ı Mukaddes, Matta, 26/26-28ا موجود يف العهد اجلديد. انظر: واعتقادهم هذ  960

 961  Akdemir, Sâlih, s. 97 والقصة رد عند البعض على اعتقاد النصارى بذلك. انظر :Akdemir, 

Salih, Îsâ, s. 175 
 .368، ص. 3/6انظر: القرطيب، ج.   962
 .99، ص. 7ابن عاشور، ج.   963
؛ ونقل ابن عاشور رمحه 155، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 433، ص. 1: النسفي، ج. وهو قول اجلمهور. انظر  964

(؛ وهو خطأ كما يدل عليه قول ابن جرير رمحه هللا إن 112، ص. 7هللا اإلمجاع على ذلك. )انظر: ابن عاشور، ج. 
ول أن "إذ" يف اللغة هذا السؤال سيوّجه إىل عيسى عليه السالم عندما رُفع يف الدنيا. واحتج على ذلك بشيئني: األ

العربية ُتستعمل غالبًا يف املاضي، ال يف املستقبل وأن مْحل كالم هللا على االستعمال الشائع أوىل مما ال يكون كذلك؛ 
بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم َفِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيزُ  احلَِْكيُم" مع أنه رسول من  والثاين أن عيسى عليه السالم يقول "ِإْن تُ َعذِّ

( ولكنه يبتعد رمحه هللا 138-137، ص.7أوّل العزم، يستحيل أن َيهل أبن هللا ال يغفر الشرك  )انظر: الطربي، ج. 
َل بقوله هذا عن سياق الكالم الذي هو يف يوم القيامة وسؤال هللا فيه عن عباده بدايًة من قوله تعاىل "يَ ْوَم ََيَْمُع هللاُ الرُّسُ 

ُتْم" إىل هذه اآلية وما بعدها كما هو ظاهر. وأما احتجاجه رمحه هللا ابستعمال أداة "إذ" الشائع ففيه  فَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجب ْ
اعرتاف منه أبهنا قد ُتستعمل يف املستقبل وإن كان قلياًل. َيب علينا أال ننسى أن القواعد النحوية ُوضعت بعد نزول 
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" وذكر األم هنا إهلًا ليس ألهنا جزء من األقانيم الثالثة عند ْن ُدوِن اَّللَِّ ِإَلاانْيِ مِ 
النصارى، وال ألهنا جزء من األقانيم عند الفرق اليت مل يبق من ينتمئ إليها كالرببرانية 
فقط؛ بل إن عقيدهتم أبهنا والدة اإلله يدعوهنا وينذرون هلا تكفي ليذكرها القرآن 

ق، ألن اختاذ الشيء إهلاً تشمل هذه املعاين كلها وغريها من دعاء الكرمي إهلًا كما سب
له أو نذر ألجله أو طواف حوله أو القيام بغري ذلك مما فيه معىن العبادة أو تسميته 
اببن اإلله أو تبين ما وضعه من حالل وحرام وما إىل ذلك. والعجب كل العجب أن 

ل عليها السالم ليست جزأً من األقانيم يعرت  النصارى على هذه اآلية أبن مرمي البتو 
عندهم. وهذا يدل على غفلتهم عما يف اآلية من هول السؤال املوّجه إىل عيسى عليه 
السالم، وهل يظنون أنه سيقول "اي رب! مل أقل هلم: اختذوا أمي إهلاً، بل قلت هلم: 

إهنا إهلة مع اختذوين فقط!" ويتخلصون من العذاب أو خيّففونه حبجة أهنم مل يقولوا 
وهذا زعم فاسد وضالل بعيد  965إصرارهم على العقيدة أبلوهية عيسى عليه السالم؟

هبم عيسى عليه السالم وبرّأ نفسه مما افرتوا عليه و" قاالا ُسْبحااناكا ماا سريونه عندما كذَّ
ُكْنُت قُ ْلُتُه ف اقاْد عاِلْمتاُه ت اْعلاُم ماا يف ن اْفِسي واَلا   ياُكوُن ِل أاْن أاُقولا ماا لاْيسا ِل َباقٍ  ِإنْ 

                                                                                                         
على عدة قبائل مثل أسد وهذيل ومتيم وطيء، وهي قد ال حُتيط االستعماالت يف اللغة العربية   القرآن بنحو قرن اعتماداً 

كلها على ما قلنا من قبل، ولذلك فإن ما بذله النحاة من اجلهود وإن كان شيئًا كبريًا َيدر ابلتقدير والشكر إال أن 
حيحاً. ومن هنا ال خنتار رأي ابن جرير رمحه هللا القطع بصحة رأي خمالف لسياق الكالم اعتماداً على ذلك ال يبدو ص

يف هذه اآلية وأنخذ ما قاله ابن كثري رمحه هللا ما نصه: "إن كثريًا من أمور يوم القيامة ذُكر بلفظ املضي ليدل على 
ليق ذلك على الوقوع والثبوت ومعىن قوله "إن تعذهبم فإهنم عبادك" اآلية: التربي منهم ورد املشيئة فيهم إىل هللا، وتع

؛ وانظر أيضاً: القرطي، 155، ص. 2الشرط ال يقتضي وقوعه، كما يف نظائر ذلك من اآلايت." انظر: ابن كثري، ج. 
 .        374، ص. 3/6ج. 

 .235-234. ص. 4أملاليلي، ج.   965



252 

 

 

ُم اْلغُُيوبِ  " هذا بيان منه عليه السالم أن هذا أاْعلاُم ماا يف ن اْفِسكا ِإنَّكا أاْنتا عاَلَّ
السؤال ُوّجه إليه لتتبني احلقيقة مع أن هللا عامل بكل شيء. مث ذكر عليه السالم ما 

ُْم ِإَلَّ ماا أاماْرتاِِن بِِه أاِن اْعُبُدوا اَّللَّا راِبِ  طول حياته قائاًل: "دعا الناس إليه  ماا قُ ْلُت َلا
تاِِن ُكْنتا أاْنتا الرَِّقيبا عالاْيِهْم  وارابَُّكْم واُكْنُت عالاْيِهْم شاِهيًدا ماا ُدْمُت ِفيِهْم ف الامَّا ت اواف َّي ْ

ها يدل على أنه عليه السالم قد مات بعد أن " ظاهر واأاْنتا عالاى ُكلِ  شاْيٍء شاِهيدٌ 
 966قضى مهمته. وُنسب ذلك إىل ابن عباس رضي هللا عنه ووهب بن منبِّه رمحه هللا.

وليس يف نصوص القرآن ما يدل  967هما هللا.وقال به اإلمام مالك وابن عاشور رمح
على أنه يعيش اآلن. وأقصى ما تدل عليه النصوص القرآنية أنه عليه السالم مل يُقتل 

وال يقتضي رفعه أنه ال يزال حيًا كما ال  969"باْل راف اعاُه اَّللَُّ ِإلاْيهِ " 968ومل ُيصلب
كونه ال يزال   970"واراف اْعنااُه ماكااًَّن عاِليًّايقتضي قوله تعاىل يف إدريس عليه السالم "

ِعيساى ِإين ِ بل النصوص تدل على موته كما يف قوله تعاىل " 971حياً، ِإْذ قاالا اَّللَُّ َيا

                                                   
، 3؛ وانظر أيضاً: ابن عاشور، ج. 291-290، ص. 3نقله ابن جرير رمحه هللا ومل خيرت. انظر: الطربي، ج.   966
 .258ص. 
 .259، ص. 3؛ ابن عاشور، ج. 449، ص. 18ابن رشد اجلد، البيان والتحصيل، ج.   967
 .4/157سورة النساء   968
 .4/158سورة النساء   969
 .19/57سورة مرمي   970
سالم. انظر: الطربي، ج، ومع ذلك ففي الرواايت أنه عليه السالم رُفع إىل السماء حيًا كما رُفع عيسى عليه ال  971

، 3؛ وانظر فيما ُروي يف عيسى عليه السالم: الطربي، ج. 161-160، ص. 3؛ ابن كثري، ج. 97-96، ص. 16
 وما بعدها.  705، ص. 1؛ ابن كثري، ج. 292-289ص. 
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وليس أتويل "التويف" هنا مبعناه اللغوي الذي هو "أخذ  972"رااِفُعكا ِإِلاَّ ُمت اوافِ يكا وا 
م على  –وهو اإلماتة  –يف حمله، ألن املعىن العريف  973الشيء كله واستيفاؤه". مقدَّ

 975فال َيوز إخراجه عن املعىن العريف إىل املعىن اللغوي بدون قرينة. 974املعىن اللغوي
لِباشاٍر ِمْن ق اْبِلكا اْْلُْلدا أافاِإْن ِمتَّ ف اُهُم اْْلااِلُدونا ُكلُّ  واماا جاعاْلنااويؤيّده قولُه تعاىل "

ناا تُ ْرجاُعونا  ِإلاي ْ ناًة وا ُلوُكْم ِِبلشَّرِ  وااْْلارْيِ ِفت ْ وغريها يف كون  976"ن اْفٍس ذاائِقاُة اْلماْوِت وان اب ْ
واِإْن ِمْن أاْهِل اْلِكتااِب ِإَلَّ وأما قوله تعاىل " 977املوت سنة جتري يف مجيع األنفس.

فال يقتضي كونه حيًا إىل يوم القيامة، ألن الضمري قد  978"لايُ ْؤِمنانَّ بِِه ق اْبلا ماْوتِهِ 
أو يكون عائداً  979ن أهل الكتاب، ال إليه عليه السالم؛يكون عائداً إىل كل واحد م

                                                   
 .3/55سورة آل عمران   972
؛ وانظر أيضاً: الطربي، ج. 258، ص. 3؛ ابن عاشور، ج. 400، ص. 15ابن منظور، لسان العرب، ج.   973

 .347، ص. 2؛ الزخمشري، أساس البالغة، ج. 290، ص. 3
 .151، ص. 1انظر: خالد بن عثمان السبت، قواعد التفسري، ج.   974
ْوتا اَّللَُّ ي ات اواَّفَّ اأْلانْ ُفسا ِحنيا ماوْ خالفًا لقوله تعاىل "  975 ا اْلما ها ا ف اُيْمِسُك الَِِّت قاضاى عالاي ْ ْت يف مانااِمها ِِتاا واالَِِّت َلْا َتُا

( فإن ذكر املوت فيها قرينة على أن املراد من التويف هو املعىن 39/42" )سورة الزمر وايُ ْرِسُل اأْلُْخراى ِإَلا أاجاٍل ُمسامًّى
 اللغوي.

 .35-21/34سورة األنبياء   976
 .39/30؛ سورة الزمر 8-21/7؛ سورة األنبياء 185، 3/144سورة آل عمران انظر:   977
 .4/159سورة النساء   978
أقر ابن كثري رمحه هللا بصحة هذا القول وذكر أنه صح عن ابن عباس رضي هللا عنه وجماهد وعكرمة وحممد بن   979

سريين رمحهم هللا، وقال به الضحاك وجويرب والسدي رمحهم هللا وقرأ أيب بن كعب رضي هللا عنه فيما روي عنه "قَ ْبَل 
إن املراد يف اآلية نزول عيسى عليه السالم قبل يوم القيامة. انظر: ابن   –أي: ابن كثري رمحه هللا  –ولكن قال َمْوهتِِْم" 

 وما بعدها.  705-704، ص. 1كثري، ج. 
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وهذا إذا كانت  980إليه واملعىن: يؤمن به أهل الكتاب عندما نزل كما ورد يف األخبار.
اء من أّوهلا إبسالم أمته وما أشبهه قبل يوم القيامة حممولًة على ظاهرها. ومن العلم

َلا كما يف قوله تعاىل "  981لتعارضها بقواطع النصوص القرآنية يف جميء القيامة فجأة
رمحه هللا على ما يُفهم من إرجاعه الضمري يف منهم ابن عاشور  982"َاْتِيُكْم ِإَلَّ ب اْغتاةً 

ِإنَُّه لاِعْلٌم ِللسَّاعاةِ قوله تعاىل " إىل القرآن الكرمي واستبعاده رجوعه إىل عيسى  983"وا
 985وهو مروي عن احلسن البصري وسعيد بن جبري رمحهما هللا. 984عليه السالم.

ومنهم من يقول: إن خلقه عليه السالم من غري أب على ما مل يتعارف عليه الناس 
زات اليت أظهرها هللا على يديه كإحياء املوتى من دالئل هللا على قدرته. ومن واملعج

                                                   
، ص. 1؛ ابن كثري، ج. 22، ص. 6ا هللا. )انظر: الطربي، ج. وهو اختيار ابن جرير وابن كثري رمحهم  980

(؛ ذكرمها ابن عاشور رمحه هللا واختار أن الضمري عائد إىل الرفع املأخوذ من قوله تعاىل "بل رفعه هللا" يف 704-705
 .25-24، ص. 6اآلية السابقة. انظر: ابن عاشور، ج. 

981 Bk. Çelebi, İlyas, “İsa”, DİA, XXII, 473;  
 705، ص. 1؛ ابن كثري، ج. 291، ص. 3محلها ابن جرير وابن كثري رمحهما هللا على ظاهرها. انظر: الطربي، ج. 

ها؛ ويُفهم من القيود اليت ذكرها ابن عاشور رمحه هللا عند احلديث عن نزوله عليه السالم بقوله "إن مُحل على وما بعد
 . 259، ص. 3ظاهره" أنه مائل إىل أتويلها. انظر: ابن عاشور، ج. 

 .7/187سورة األعراف   982
 .43/61سورة الزخرف   983
 .243-242، ص. 25ابن عاشور، ج.   984
؛ ذكر ابن جرير رمحه هللا أن ألهل التأويل قولني 157، ص. 4كره ابن كثري ومل يستصوبه. انظر: ابن كثري، ج. ذ   985

يف مرجع الضمري يف هذه اآلية، أحدمها القرآن واآلخر عيسى عليه السالم ومل يعّقب ابلرتجيح بينهما هنا خالفاً لعادته. 
عطية رمحه هللا عزا هذا القول إىل احلسن وقتادة رمحهما هللا (؛ وكذلك ابن 91-90، ص. 25)انظر: الطربي، ج. 

، 5وحّسنه ولكن مل يفّضله على غريه من املراجع اليت ذكرها، منها نبينا صلى هللا عليه وسلم. انظر: ابن عطية، ج. 
 . 62-61ص. 
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قدر على ذلك يقدر على البعث والقيامة، إذن، فإن خلقه عليه السالم ومعجزاته من 
 وهللا أعلم!  986عالمات القيامة.

ِإْن " 987بعد أن برَّأ عليه السالم نفسه مما كذبوا عليه فّو  أمرهم إىل هللا قائالً:
بْ ُهْم فاِإن َّهُ  " أي: تفعل هبم ما تشاء، وليس ألحد أن يتدخل يف حكمك ْم ِعبااُدكا تُ عاذِ 

ُْم فاِإنَّكا أاْنتا اْلعازِيُز احلْاِكيمُ فيهم " ِإْن ت اْغِفْر َلا " أي: تغفر هلم مع أنك عزيز قادر وا
رِد أنه عليه السالم وال ي 988 على االنتقام منهم. وما تفعل هبم فهو املصيب املتَقن.

ُمْ طلب املغفرة للمشركني ألنه بىن كالمه على الشرط وقال " "، ومل يقل إنه ِإْن ت اْغِفْر َلا
ولعله عليه السالم قال هذا الكالم ملعرفته أبنه سيكون منهم من يُقلع  989يغفر هلم.

هلل أن يعّذب املصرّين عليه وأن يغفر عن الشرك إىل جانب من ُيصّر عليه، وقصد أن 
ِإنَّ اَّللَّا َلا قال تعاىل: " 991وإال فليس لنيب أن يستغفر للمشركني. 990للمقلعني عنه.

وال يصح القول أبن هذا  992"بِِه واي اْغِفُر ماا ُدونا ذاِلكا ِلماْن ياشااءُ  ي اْغِفُر أاْن ُيْشراكا 

                                                   
986 Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’ân Tefsiri, IV, 484.  

 .157، ص. 4ن كثري ومل يستصوبه. انظر: ابن كثري، ج. فّسر ابن اسحاق اآلية بقريب من هذا. ذكره اب
 .378، ص. 3/6؛ وانظر أيضاً: القرطيب، ج. 117، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 155، ص. 2ابن كثري، ج.   987
 .117، ص. 7انظر: ابن عاشور، ج.   988
 .697-696، ص. 1الزخمشري، ج.   989
، ص. 1؛ النسفي، ج. 378، ص. 3/6؛ القرطيب، ج. 224، ص. 2الزجاج، معاين القرآن، ج.   990

434-435. 
 .378، ص. 3/6القرطيب، ج.   991
 .4/48سورة النساء   992
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 993احلكم خاص هبذه األمة، ألنه خرب، واخلرب ال َيري فيه النسخ بني الشرائع.
 994أن تبني أنه عدو هلل.ويؤيده تربؤ إبراهيم عليه السالم من دعائه ألبيه بعد 

فاُع الصَّاِدِقنيا ِصْدقُ ُهمْ " ا ي اْوُم ي ان ْ " ذكر هللا تعاىل الصدق الذي قاالا اَّللَُّ هاذا
ملا هو يف  995يُنجي اإلنسان من اخلطر، وهو "مطابقة القول الضمري واملخرَب عنه معاً"

احدًة منهما، أي: مطابقة القول الضمري أو مطابقة املخرب عنه الواقع. ومن فقد و 
فصدقه ليس بتام وال مبنٍج. ومع ذلك فإن الذي فقد مطابقة القول الضمري قد 
يوصف ابلصدق اترًة حسب الظاهر كوصف املنافق ابإلميان، وابلكذب اترًة حسب 

ُد ِإنَّكا لاراُسوُل اَّللَِّ "كما يف قوله تعاىل   996احلقيقة ِإذاا جااءاكا اْلُمنااِفُقونا قااُلوا ناْشها
والذي يشهدون به  997"وااَّللَُّ ي اْعلاُم ِإنَّكا لاراُسولُُه وااَّللَُّ ياْشهاُد ِإنَّ اْلُمنااِفِقنيا لاكااِذبُونا 

ون به أبلسنتهم، ولذلك حق وصدق ولكن ضمائرهم خالية من املطابقة ملا يشهد
شهد هللا بكذهبم بعد التصريح بصدق املشهود به. والذي يشهدون به وإن كان 
صدقًا يف نفس األمر إال أنه ال يُنجيهم ما دام خاليًا من مطابقة الضمري للواقع. 

وكذلك الضمري املطابق ملا ُعربِّ عنه ابللسان إذا كان خاليًا من املطابقة للواقع  
املْخلص الذي يعتقد ابلتثليث، فإن الذي يشهد به بلسانه وإن كان كالنصراين 

                                                   
 .224، ص. 2الزجاج، معاين القرآن، ج.   993
 .9/114سورة التوبة   994
 .478الراغب، مفردات، ص.   995
 .479-478الراغب، مفردات، ص.   996
 .63/1سورة املنافقون   997
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ث عنه هنا هو ما يشهد به  مطابقًا ملا يف قلبه إال أنه خمالف للحق. والصدق املتحدَّ
اإلنسان مطابقًا ملا يف قلبه غري خمالف للواقع. وهو الصدق الذي يقتضي مطابقة 

ويسوق اإلنسان إىل الوفاء بعهده والعمل مبا يقتضيه  998القول والضمري للواقع.
اإلميان ابهلل ومبا جاء من عنده على ما أمران به هللا سبحانه وتعاىل يف صدر السورة 
وذّكران مبيثاقنا الذي واثَقنا به وهناها عن نقضه مثل نقض اليهود والنصارى. وهذا هو 

األخالق يف دار الدنيا وينفعه يف الدنيا واآلخرة  الصدق الذي يزيّن اإلنسان مبكارم 
نَّاٌت َتاِْري َلاُْم جا والذين يتصفون هبذا الصدق " 999كما يف قصة عيسى عليه السالم.

ُهْم واراُضوا "1000غرفها وأشجار "ِمْن َتاْتِ  هاا اأْلانْ هااُر خااِلِدينا ِفيهاا أاباًدا راِضيا اَّللَُّ عان ْ
 احلْاْمُد َّلِلَِّ الَِّذي أاْذهابا عانَّا احلْازانا ِإنَّ راب َّناا لاغاُفورٌ " وهم حيمدونه هناك قائلني "عاْنهُ 

شاُكوٌر الَِّذي أاحالَّناا داارا اْلُمقااماِة ِمْن فاْضِلِه َلا ْيااسُّناا ِفيهاا ناصاٌب واَلا ْيااسُّناا ِفيهاا 
ُْم ورضاه سبحانه وتعاىل عنهم أكرب من مجيع ما يُعطيه من " 1001"لُُغوبٌ  ماا ُأْخِفيا َلا

واِرْضوااٌن ِمنا كما يدل عليه قوله تعاىل "  1002"انُوا ي اْعماُلونا ِمْن قُ رَِّة أاْعنُيٍ جازااًء مباا كا 
( رمحه هللا 327/939واحلديث الذي أخرجه ابن أيب حامت )ت.  1003"اَّللَِّ أاْكب ارُ 

                                                   
 .479دات، ص. انظر: الراغب، مفر   998
وإن تضرر منه اإلنسان أحيااًن بسبب حتريف الناس احلقائق إال أنه أمر ليس مبستمر وأنه ينفعه يف اآلخرة برفع   999

 .118، ص. 7درجاته. انظر: ابن عاشور، ج. 
 .380، ص. 3/6القرطيب، ج.   1000
 .35-35/34سورة فاطر   1001
 .32/17سورة السجدة   1002
 .9/72سورة التوبة   1003
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هَلُُم  عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مُثَّ يَ َتَجلَّى
الرَّبُّ تَ َعاىَل فَ يَ ُقوُل: َسُلوين َسُلوين أُْعِطُكْم. قَاَل: فَ َيْسأَُلونَُه الرَِّضا. فَ يَ ُقوُل: رَِضاَي 
َأَحلَُّكْم َدارِي َوأاََنَلُكْم َكرَاَميِت، َفَسُلوين أُْعِطُكْم. فَ َيْسأَُلونَُه الّرَِضا. قَاَل: فَ ُيْشِهُدُهْم أَنَُّه 

ُهْم"َقْد َرِضَي عَ  ن ْ
1004   

" أي: اجلنات لصحة اإلشارة ب "ذلك" إىل اجلمع كما استشهد عليه أبو ذاِلكا "
أو إليها وإىل رضاه سبحانه وتعاىل معاً  1005عبيدة رمحه هللا بشواهد من الشعر،

ُهْم واراُضوا عاْنهُ لصحة عود الضمري إىل مصدر الفعل يف قوله " " أو إليه راِضيا اَّللَُّ عان ْ
اخلرب، " من معىن احلصر املفهوم من الالم الداخلة على اْلفاْوُز اْلعاِظيمُ فقط ملا يف قوله "

ولكن األوىل هو الثاين لكونه أمشل معىًن. ويقتضيه املقارنة بني ما يف هذه السورة وما 
 1006"ذاِلكا ُهوا اْلفاْوُز اْلعاِظيمُ يف سورة التوبة. وذلك ألن اإلشارة يف قوله تعاىل "

وقد وقع اخلرب  1007"أاْكب ارُ واِرْضوااٌن ِمنا اَّللَِّ هنالك إىل االسم الصريح يف قوله تعاىل "
فيه ابلالم وبضمري الفصل معاً، وهو أقوى إفادًة ملعىن احلصر لورود األداتني املفيدتني 
له؛ وليس األمر هنا كذلك، بل اإلشارة إىل املصدر املقّدر من الفعل مع ورود أداة 

ت وإىل رضاه سبحانه وتعاىل مفيدة ملعىن احلصر فقط، فلتكن اإلشارة هنا إىل اجلنا

                                                   
 .158، ص. 2؛ ابن كثري، ج. 1257، ص. 4ابن أيب حامت، تفسري القرآن العظيم، ج.   1004
؛ ابن 150-149، ص. 1ي، ج. ؛ وانظر أيضاً: الزخمشر 44-43، ص. 1أبو عبيدة، جماز القرآن، ج.   1005

 .119، ص. 7عاشور، ج. 
 .9/72سورة التوبة   1006
 .9/72سورة التوبة   1007
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معاً، وما هنالك إىل رضاه سبحانه وتعاىل فقط حصرايً. ومع ذلك فإن كليهما 
ذاِلكا اْلفاْوُز متالزمان، ألن رضاه سبحانه وتعاىل ال يناله إال الذين يُدخلهم جناته. "

اليت ليس بعدها خوف من  1008" وهو "الظفر ابخلري مع حصول السالمة"اْلعاِظيمُ 
انه وتعاىل كما أن له واحلكم يف ذلك هلل سبح 1009اخلطر وحزن على ما فات أبداً.

" يتصرف َّلِلَِّ ُمْلُك السَّمااوااِت وااأْلاْرِض واماا ِفيِهنَّ احلكم يف كل شيء. وكيف ال؟ و"
والذين يدعون أن هللا ترك  1010فيها كيف يشاء خلقاً وتدبرياً. وهذا رد على النصارى

عامل وما فيه بعد أن خلقه وعلى الذين يُنكرون النبوة والشرائع، بل له صلة بكل ال
َلا ي اْعُزُب عاْنُه ِمثْ قااُل ذارٍَّة يف السَّمااوااِت واَلا يف اأْلاْرِض شيء يف العامل صغري أو كبري "

وهو يعلم كل شيء ويتصرف  1011"واَلا أاْصغاُر ِمْن ذاِلكا واَلا أاْكب اُر ِإَلَّ يف ِكتااٍب ُمِبنيٍ 
ب ُِر اأْلاْمرا ِمنا السَّمااِء ِإَلا اأْلاْرضِ فيه كيف يشاء. " ًئا " 1012"يُدا ِإَّنَّاا أاْمُرُه ِإذاا أاراادا شاي ْ

ُ لِلنَّاِس اء كان وما مل يشأ مل يكن "وما ش 1013"أاْن ي اُقولا لاُه ُكْن ف اياُكونُ  ماا ي اْفتاِح اَّللَّ
ِمْن رامْحاٍة فاَلا ُِمِْسكا َلااا واماا ُْيِْسْك فاَلا ُمْرِسلا لاُه ِمْن ب اْعِدِه واُهوا اْلعازِيُز 

                                                   
 .647الراغب، مفردات، ص.   1008
؛ 5/69؛ سورة املائدة 3/170؛ سورة آل عمران 277، 274، 262، 112، 62، 2/38سورة البقرة   1009

؛ سورة الزخرف 46/13؛ سورة األحقاف 10/62؛ سورة يونس 49، 7/35؛ سورة األعراف 6/48سورة األنعام 
43/68. 

 .119، ص. 7؛ ابن عاشور، ج. 381، ص. 3/6وانظر أيضاً: القرطيب، ج.   1010
 .6/59؛ وانظر أيضاً: سورة األنعام 34/3سبأ  سورة  1011
 .32/5سورة السجدة   1012
 .36/82سورة يس   1013
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يُ ْغِشي اللَّْيلا وهو كذلك يف اخللق ويف األمر من غري فرق بينهما " 1014"احلْاِكيمُ 
ِثيثًا واالشَّْمسا وااْلقامارا واالنُُّجوما ُمساخَّرااٍت ِبِاْمرِِه أاَلا لاُه اْْلاْلُق وااأْلاْمُر  الن َّهاارا ياْطلُُبُه حا

 ويرتك الناس 1016وهو منزه عن أن يفعل شيئًا عبثاً  1015"ت ابااراكا اَّللَُّ رابُّ اْلعاالاِمنيا 
ب من العقل واحلس والضمري وغري ذلك  1017ُسًدى ب فيهم ما ركَّ بعد أن خلقهم وركَّ

من املواهب اليت مل برّكبها يف غريهم من املخلوقني، بل يبعث فيهم أنبياء ويُنزل عليهم  
عليها كتباً وأحكاماً على ما مرت علينا يف هذه السورة اجلليلة ويكّلفهم هبا وحياسبهم 

 "واُهوا عالاى ُكلِ  شاْيٍء قاِديرٌ بعد أن بعثهم كما نرى يف آخر هذه السورة  "

                                                   
 .35/2سورة فاطر   1014
 .7/54سورة األعراف   1015
 .23/115سورة املؤمنون   1016
 .75/36سورة القيامة   1017
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 خاَتة الدراسة

اشتهر أن سورة املائدة من آخر ما نزل من القرآن الكرمي. وال شك أن هذا 
لكن معظمها ال صحيح ابلنسبة لبعض اآلايت منها، ال سيما املتعلقة ابألحكام؛ و 

يصدق عليه، ألن حمتواها حافل مبا يقوم به اليهود من املكر واملؤامرات على اإلسالم 
واملسلمني. وهذا يقتضي أن هذه اآلايت نزلت قبل السنة اخلامسة اهلجرية اليت توجد 
فيها قبائل اليهود يف املدينة املنورة وخلت منهم بعدها إال شرذمة قليلون يصدقون ما 

املسلمني عليه. وأما أكثرهم فمنهم من نُفي قبل ذلك بدًأ من السنة الثانية،  عاهدوا
ومنهم من قُتل رجاهلم وُسبيت نساؤهم وذراريهم عقااًب هلم على ما ارتكبوه من 
اخلياانت. إن اآلايت النازلة يف هذه الظروف اليت يسودها التوتر بني املسلمني واليهود 

هد وقسوة القلب وحتريف الكتب وترك األحكام تفضح اليهود بعيوهبم كنقض الع
والسماع للكذب واألكل للسحت وغري ذلك، وتُبنّي حسدهم للمسلمني وعداوهتم 
عليهم، وتدحض أابطيلهم وخرافاهتم إىل جانب أابطيل النصارى، وتذكر ما تعّرضوا له 

التعامل  من اللعنة والغضب واملسخ، وتُرشد املسلمني إىل الطريق الذي َيب سلوكه يف
معهم. وإذا الحظنا أن قصة ابين آدم يف السورة ذُكرت للتنبيه على حسدهم والتحذير 
من جرائمهم وأن قصة بين إسرائيل مع موسى عليه السالم وردت قبل غزوة الكربى 
لتحذير املسلمني مما قاموا به فإن احلكم بنزول السورة ما عدا األحكام فيها قبل السنة 

حاً. وعلى الرغم من تعلق أكثر اآلايت يف هذا السياق أبهل اخلامسة يكون صحي
الكتاب واليهود خاصة فإن منها ما يتعلق ابملشركني أيضاً. إذن، إن هذه السورة 
الكرمية تشتمل على أوامر وإرشادات متعلقة بتعامل املسلمني مع غريهم عمومًا إىل 
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ن نذكرها مع النتائج اليت جانب األحكام اليت أتمر املسلمني ابلقيام هبا. ولنا أ
 استخرجناها مستعيناً ابملصادر كما يلي:  

من األوامر واإلرشادات املذكورة األمُر ابلعدل حنو الصديق والعدو واإليفاُء 
بعهودهم واإلذن هلم ابلعمل أبحكام دينهم ولو كان ابطاًل. وهذا يدل على السماح 

 من اسم احلنيفية السمحة. يف الدين اإلسالمي موافقاً ملا ورد يف احلديث

ومنها األخذ ابلعفو والصفح يف املعاملة ألهل الكتاب مع وجوب اختاذ التدابري 
وفرضية القتال ضدهم إن دعت اجلاجة إليه. وذلك يدور مع معاملتهم للمسلمني من 
خري وشر. والقتال واجب على املسلمني إذا تعرضوا العتداء على دينهم ودايرهم 

قيم اليت أُمر ابلدفاع عنها شرعًا كالنفس والعر  واملال. وكذلك القتال وغريمها من ال
 إلزالة الفنت واإلكراه واملوانع أمام الدعوة اإلسالمية وإهناء التمرد والبغي والفساد.  

ومنها وجوب دعوة أهل الكتاب إىل اإلميان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم واالتباع 
ملشركني. والقول أبن جناة أهل الكتاب إذا وّحدوا هللا له كما كان ذلك واجباً يف حق ا

وأيقنوا ابآلخرة وعملوا ابألعمال الصاحلة وفق كتاهبم دون االلتزام أبحكام الشريعة 
اإلسالمية ليس بصحيح، ألن هللا أرسل األنبياء لُيطيعهم الناس إبذن هللا. فمن مل يطع 

أبحكامها مل يطع هللا سبحانه وتعاىل  النيب صلى هللا عليه وسلم يف شريعته ومل يلتزم
فيما شرعه من األحكام اجلديدة ومل يستسلم له حقاً! فقد وصف هللا سبحانه وتعاىل 

ُُم الطَّيِ بااِت واَُيار ُِم عالاْيِهُم اْْلابااِئثا نبيه صلى هللا عليه وسلم ألهل الكتاب " َيُِلُّ َلا
لا  ُهْم ِإْصراُهْم وااأْلاْغَلا " ونّبه على توقف فالح الكتابيني الَِِّت كااناْت عالاْيِهمْ  واياضاُع عان ْ

 على اتباعه. فال يسع أحداً عدم التقيد أبحكام الشريعة اإلسالمية.    
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ومنها وجوب الدحض ألابطيلهم كافتخارهم مبا ليسوا أهالً به مثل ادعائهم أهنم 
نبغي له من غلة اليد، وتفّوِه أولياء هللا وأحباؤه، وقوِل اليهود يف هللا تعاىل مبا ال ي

 النصارى ابلتثليث وغلوِّهم يف عيسى ومرمي عليهما السالم.

ومنها وجوب اجلهر مبا تعر  له أجدادهم من اللعنة والغضب واملسخ، وما 
صدر منهم من اخليانة وحتريف الكتب وكتمها ونسياهنا وتركها والعمل مبا خيالفها  

المث والعداوة لإلسالم واملؤامرة على املسلمني كالسماع للكذب وأكل السحت وقول ا
وترك هني املنكر وما إىل ذلك. والدواعي إىل اجلهر هبذه األشياء إساءهتم إىل اإلسالم 

 واعتداؤهم على املسلمني.

ومنها حرمة اختاذهم أولياء بتأييدهم ضد أهل اإلميان وإْطالعهم على عورات 
في السماح ابملعاملة احلسنة للمساملني منهم املسلمني وتوليتهم أمورهم. وهذا ال ين

ووجوب العدل يف مجيعهم. ويدل عليه األمر برب الوالدين املشركني بشرط اإلعرا  
عما أمرا به من املعصية شرعاً. وهذا ينم عن َاح اإلسالم حبياة املسلمني مع غريهم 

نهم من دعوة يف السلم من غري تنازل عن مبادئ دينهم وقيمهم. وهذه الظروف متكّ 
 الناس إىل اإلسالم إذا كانوا أسوًة هلم يف األخالق واملعامالت.  

ومنها املعرفة بكون أفراد اليهود واملشركني أشد عداوًة للمسلمني من أفراد 
النصارى ملا فيهم من قّسيسني ورهبان. وهذا ال يعين أن الرهبانية مقبولة مستساغة، 

ا أحله هللا. َيب على املسلمني اجتناب االعتداء بل هي مرفوضة ملا فيها من حترمي م
 بتحرمي ما أحّله هللا. 
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واشتملت السورة على أحكاٍم ال تعلق هلا ابلتعامل مع غري املسلمني، تدل 
الرواايت على أن معظمها نزل يف آخر العهد املدين، لعلها محلت الناس على التعميم 

القرآن الكرمي. يُستنتج من هذه يف احلكم أبن السورة كلها من آخر ما نزل من 
 األحكام ما يلي:

وجوب اإليفاء ابلعقود كلها سواء كانت متعلقًة ابلناس بينهم أو كانت متعلقًة  
مبا بينهم وبني رهبم. فكل ما ورد يف النصوص من األمر والنهي داخل فيه، ألن اإلميان 

ا هناه عنه. والناس ُخلقوا على ابهلل يعين التعهد ابلقيام جبميع ما أمر هللا به واجتناب م
". ب الاى" بقوهلم "أالاْسُت ِبرابِ ُكمْ فطرة هللا وأقّروا بربوبيته تعاىل جميبني عن قوله تعاىل "

 َيب على املسلمني أن يعملوا طول حياهتم وفق ما أقّروا به وفاًء بعهدهم.

أي:  وهي ما خرج روحها دون ذكاة شرعية، –وحّل هبيمة األنعام سوى امليتة 
ذبح ما بني اللبة واحللق من املريء واحللقوم والودجني جبانبهما بذكر اسم هللا تعاىل 

والدِم وحلم اخلنزير وما أهّل لغري هللا به. واحملّرمات وردت  –من ِقبل مسلم أو كتايب 
يف القرآن الكرمي حمصورًة يف هذه األشياء األربعة ثالث مرات. وليس بينها وبني 

املة حملّرمات مضافة إليها كذوات األنياب، ألن األشياء املذكورة يف األحاديث الش
اآلايت وردت يف سياق احلديث عن األنعام والنقاش حوهلا وأن النيب صلى هللا عليه 
وسلم بنّي العلة املشرتكة بينها وبني األشياء اليت ذكرها، وهي اخلبث. وقد حُتمل 

إلمام مالك رمحه هللا. وهو أنسب األحاديث على الكراهة كما هو منقول عن ا
للتعامل مع كتاب هللا الذي وصل إلينا مكتواًب يف املصاحف ومنقواًل ابلتواتر. وإليه 

 مال احملققون كابن عطية والفخر الرازي رمحهما هللا.  
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وحّل أكل الصيد الذي قتله الصائد أو جوارحه املدرَّبة جبرح، ولو مل يُدَرك 
صل من سالح الصائد أو جوارحه قائم مقام الذكاة الشرعية؛ ذكاته، فإن اجلرح احلا

ولكن حيرم االصطياد وقتل الصيد على امل ْحرم أو الذي كان يف منطقة احلرم. فمن 
فعليه الكفارة. وهذه األحكام   –ولو يف غري احلرم–قتله يف احلرم أو إذا كان حْمرمًا 

فحالل للحل وال ُمْحرم،  –ء أي: املا –كلها تتعلق بصيد الرب. وأما صيد البحر 
 وليس له ذكاة. وهذه األحكام تدل على َاحة اإلسالم.  

وحرمة اإلخالل بتعظيم ما أمر هللا ابلتعظيم له من شعائر هللا، أي: عالماته 
ومن الشهر احلرام  –وهي مجيع حرمات هللا وعلى رأسها مواقف احلج ومناسكه–

ام. وقد ُيستدل ابستقراء اآلايت على صحة واهلدي والقالئد والقاصدين البيت احلر 
القول حبرمة بدأ القتال يف األشهر احلرم إذا مل تك هناك قرينة على هجوم األعداء مع 
أن الرأي املشهور يف ذلك نسخها، ألن هللا تعاىل أّكد حرمة الشهر احلرام يف آخر 

ة اليت هي من السورة مع الكعبة واهلدي والقالئد كما نص على ذلك يف سورة التوب
 آخر ما نزل من القرآن الكرمي. 

وحّل ذابئح أهل الكتاب والزواج من نسائهم واإلكرام هلم من طعام املسلمني 
 واالختالط معهم يف ذلك. وهذا مما يدل على َاحة اإلسالم أيضاً.

وكذلك تشريع التيمم رفعًا للحرج عن األمة وتيسريًا هلم، وتقرير أحكام الوضوء 
تثبت ابلكتاب بعد أن ثبتت ابلسنة حىت تكون آيًة متلوًة من القرآن الكرمي. والغسل ل

وهذا، أي ثبوت الوضوء قبل نزول اآلية يدل على مكانة السنة النبوية يف الشريعة 
اإلسالمية. فإن مرجع األحكام الشرعية النيُب صلى هللا عليه وسلم، منها ما ثبت 
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 ابلكتاب، ومنها ما ثبت بسنته.  

يع حد السرقة واحِلرابة منعًا للمجرمني، وتقرير ما يف التوراة من أحكام وتشر 
القصاص يف األنفس واألطراف. وهذا يدل على ما يف اإلسالم من الوسطية 
واالعتدال. فقد هنى عن التكايل الذي أحدثه املشركون العرب املتعصبون لقبيلتهم 

لتكافئ يف القصاص؛ ولكنه مل وعن العفو املطلق الذي اشتهر يف املسيحية، وأمر اب
ومها الدية –يكتف به كما يف اليهودية وشرع إىل جانب ذلك خيارين آخرين 

 وحّض على ذلك.  —والعفو

 ووجوب اإليفاء ابألميان وتشريع الكفارة عند احلنث.

وحترمي اخلمر وامليسر وما يتعلق هبما مما يوقع به الشيطان العداوة والبغضاء بني 
دهم عن ذكر هللا وعن الصالة. وذلك حصل ابلتدرج يف أربع مراحل، املسلمني ويص

ألن هللا ذكر اخلمر يف ثالث آايت قبل ذلك، أوالها مكية واأُلخر مدينة. فذكرها 
أواًل يف مقابل الرزق احلسن وأشار إىل كوهنا سيئًة، وذكرها يف الثانية أن فيها ويف 

يف الثالثة عن أداء الصالة عند شرهبا، مث امليسر منافع ولكن االمث فيهما أكرب، وهنى 
أنزل حترميها وحترمي امليسر بتااتً. ولنا أن جند التدرج يف تشريع األحكام األخرى  

كالصالة والصوم والراب وغري ذلك. وهذا يدل على مكانة التدرج يف الشريعة 
ة اإلسالمية ووجوب مالحظتها يف العمل هبا ال سيما األحكام املتعلقة ابحليا

 االجتماعية بشرط أال ُيستحل حرام أو حيرَّم حالل. 

وجواز اإلشهاد لغري املسلمني وتوظيفهما يف الوصية عند السفر. وهذا يدل على 
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ما يف الشريعة اإلسالمية من أحكام يُلجأ إليها يف األحوال االضطرارية كما يدل على 
السمحة" الوارد يف  ما فيها من السماح الديين الذي يتوافق مع اَه "احلنيفية

 األحاديث.  

 ويف السورة مبادئ وِقيم إسالمية سوى ذلك:

منها أن النجاة ال تكون إال ابإلميان والعمل الصاحل، فعلى اإلنسان أن يتمسك 
هبما ويرتك االفتخار أبجداده الصاحلني وانتمائه إىل قوم ومذهب. واإلميان ليس 

 والطاعة له والتوجه إليه والثقة به والتوكل عليه تصديقاً جمرداً من أفعال قلبية كاحلب هلل
والرغبة فيه واخلوف منه وغري ذلك. والعمل شيء ال بد منه مع أن املقّصر فيه ال 
خيرج من امللة كما يدل عليه كثري من نصوص الكتاب والسنة. فال َيوز احلكم على 

ً أو الكراهية شخص ابلكفر ما مل يظهر منه شيء من اإلنكار مبا ثبت يف الدين  قطعا
 له أو االستهزاء به.   

ومنها النهي عن األسئلة اليت ال طائل حتتها أو اليت تؤدي إىل اإلحراج يف 
الدين. ويدخل فيه درج املسائل اليت ليس هلا تعلق ابلدين إليه والسعُي الستنباط 

رة يف األحكام من النصوص ألجلها. وهذا تضييق لرمحة هللا تعاىل ومؤدٍّ إىل العس
الدين وخروِج األحكام الشرعية من ساحة التطبيق، ألن هللا سبحانه وتعاىل بنّي 
احملّرمات وترك فيما عداها جمااًل فسيحًا َيوز للناس أن يتصرفوا فيه وينظّموه بعقوهلم 

 ما مل يتجاوزوه إىل غريه من احملّرمات.     

أيخذ احلالل واحلرام من  ومنها أن التشريع ليس إال هلل تعاىل، فعلى املسلم أن
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هللا ورسوله ويرفض ما يضعه غريمها من احملرَّمات مثل ما وضعه املشركون العرب  
كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلامي وال يتبعهم يف ذلك ولو كانوا آابءه. فمن اتبعهم 

هلل متبنيًا ملا وضعوه فيما خيالف شرع هللا سبحانه وتعاىل فقد اختذهم آهلة يُشركهم اب
سبحانه وتعاىل، والعياذ ابهلل! والتقليد ليس مبحّرم مطلقاً. وإمنا احملّرم منه ما مستَنده  

كون املتبوعني آابًء أو سادًة وكرباَء يف الدين والسياسة من غري روية وال طلب دليل 
على قوهلم وفعلهم. والشيء ال يكون حسنًا وال قبيحًا وال حالاًل وال حرامًا حسب 

ء والكرباء به أو إعراضهم عنه. والواجب يف احلكم على الشيء ابحلالل عمل اآلاب
واحلرام أو احلسن والقبيح أن يستند إىل دليل شرعي. وهذا هو معيار الدين يف هذا 

 الباب.    

ومنها أن احلكم يوم القيامة هلل سبحانه وتعاىل كما أن التشريع له يف الدنيا. 
لك ويعمل ابألحكام املأمور هبا يف هذه السورة ويف فعلى املسلم أن يعيش عارفًا بذ

غريها، وهي العقود اليت أُمر ابإليفاء هبا يف بداية السورة. إذ ال ينفع أحداً يوم القيامة 
 إال صدقه يف اإليفاء هبا. 

اللهم اجعلنا منهم اي رب واعف عن عثراتنا. وصلى هللا على سيدان حممد وعلى 
 آله وصحبه وسلم.    
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