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╝ 

 قال اإلمام ابن كثري يف كتابه: )عمدة التفسري(، عند قوله َتَعاََل:

 نتامل 

﴿  َّ نَّ اْلِبر
بر َوَلكر قر َواْْلَْغرر وا ُوُجوَهُكْم قرَبَل اْْلَْْشر َّ َأْن ُتَولُّ  َلْيَس اْلِبر

ر
رر  َمْن آَمَن براَّللَّ َواْلَيْومر اْْلخر

نَي َواْبَن السَّ َواْْلََل 
ي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْْلََساكر اَل َعََل ُحبِّهر َذور َتابر َوالنَّبريِّنَي َوآَتى اْْلَ

ائرلرنَي ئرَكةر َواْلكر بريلر َوالسَّ

كَ  َلَة َوآَتى الزَّ َقابر َوَأَقاَم الصَّ  الرِّ
 اَة َواْْلُوُفوَن برَعْهدر َويفر

ر
ء ا َّ  َوالَّضَّ

ر
يَن يفر اْلَبْأَساء ابررر ْم إرَذا َعاَهُدوا َوالصَّ

هر

َك ُهُم اْْلُتَُّقوَن )
يَن َصَدُقوا َوُأوََلر ذر نَي اْلَبْأسر ُأوََلرَك الَّ اشتملت هذه اْلية  .[ ١٧٧البقرة: ]  ﴾ (١٧٧َوحر

وعقيدة مستقيمة، كام روى ابن أيب حاتم: عن جماهد، عن أيب  الكريمة، عَل ُُجٍَل عظيمٍة، وقواعَد عميقة،

وا ُوُجوَهُكمْ  ﴿ما اإليامن؟ فتل عليه: : -ملسو هيلع هللا ىلص  -: أنه سأل رسول اهلل ذر   َّ َأْن ُتَولُّ إَل آخر  ﴾ َلْيَس اْلِبر

وإذا عملَت إذا عملَت حسنًة أحبَّها قلبك، )) يه ثم سأله. فقال: اْلية. قال: ثم سأله أيًضا، فتلها عل

 (.سيئًة أبغضها قلبك (

 .وهذا منقطٌع؛ ألنَّ جماهًدا مل يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قدياًم 

 الشرح

╝ 
نَي، وصَلَّ اهلل وسلَّم وبارك عَل عبده بسم اهلل الرمحن الرحيم و

ر
 َربِّ الَعاَْل

ر
ورسوله؛ نبينا احلَْمُد هلل

 حممد، وعَل آله وصحبه وسلَّم تسلياًم كثرًيا.

ُ  - ُم ابن كثرياإلمايقول  َُه اَّللَّ
يف أول تفسري هذه اْلية، وقد أُجَل ما تضمنته من معاٍن عظيمة،  -َرمحر

 ."اشتملت هذه اْلية الكريمة، عَل ُُجٍَل عظيمة، وقواعَد عميقة، وعقيدة مستقيمة"قال: 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 4 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 اْلية تضّمنت مخسة أموٍر: وذلك أنَّ هذه

ل: فهو الدعوة إَل  ا األمر األَوَّ  اإليامن، وبيان أركانه.أمَّ

ا اْلسألة الثانية: فهي اإلحسان إَل اخلَلق.  وأمَّ

ا اْلسألة الثالثة: فهي إقامة العبادات.  وأمَّ

بعة: فهي اْلحافظة عَل مكارم األخلق. ا اْلسألة الرا  وأمَّ

ا اْلسألة اخلامسة ء اْلستجيبني اْلتقني.وأمَّ  : فهي بياُن جزا

ا متضمنة هلذه اجلمل العظيمة، وهلذه هذه اْلية، فكانت يف معناه هذه اخلمس اجلَُمل، تضمنتها

 العقيدة اْلستقيمة.

باد من اإلحسان إليهم، وحق النفس عَل  -جل وعل  -وفيها بياُن حقِّ اهلل  من اإليامن، وحقوق العر

بالصلح الثلثة حقوق: حق اهلل باإليامن، وحق اخلَلق باإلحسان، وحق النفس صاحبها، فتضمنت أيًضا 

 واْلعاهدة.

 املنت

ًًل بالتوجه إَل بيت اْلقدس،  -تعاَل  -وأما الكلم عَل تفسري هذه اْلية، فإن اهلل  ْلا أمر اْلؤمنني أوَّ

هلم إَل الكعبة، شقَّ ذلك عَل نفوس طائفة م تعاَل  -سلمني، فأنزل اهلل ن أهل الكتاب وبعض اْلثم حوَّ

د إنام هو  - ، وامتثال أوامره، والتوجه حيثام - عز وجل - طاعة اهلل بيان حكمته يف ذلك، وهو أن اْلرا

وجه، واتباع ما رشع، فهذا هو الِب والتقوى واإليامن الكامل، وليس يف لزوم التوجه إَل جهة من اْلْشق 

َّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهكُ  ﴿اْلغرب برٌّ وًل طاعة، إن مل يكن عن أمرر اهلل ورشعه؛ وهلذا قال:  أو ْم قرَبَل َلْيَس اْلِبر

قر  رر اْْلَْْشر  َواْلَيْومر اْْلخر
ر
َّ َمْن آَمَن براَّللَّ نَّ اْلِبر

بر َوَلكر َلْن  ﴿اْلية، كام قال يف األضاحي واهلدايا:  ﴾  َواْْلَْغرر
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نُْكمْ  ْن َينَاُلُه التَّْقَوى مر
َ حُلُوُمَها َوًَل درَماُؤَها َوَلكر  .[ ٣٧احلج: ]  ﴾ َينَاَل اَّللَّ

 الشرح

تري يْشعها اهلل الع هذه اإذَ  يبتيل فيها اْلؤمن، َمن يطيع، وَمن يعيص،  -سبحانه وتعاَل  -بادات الَّ

ض، فكانت هذه هي العلة، وإرًلَّ فإنَّ اهلل  َّن ُيعرر
غنيٌّ عن عبادتنا، ونحن  -جل وعل  -وَمن ُيقبل ِمر

ء إليه.  الفقرا

 - تظهر العلة منها؛ ولذلك قال عمرمل  وإنْ أيًضا بأنَّ األصل يف العبادات اًلمتثال،  اويتضح هذ

ُ َعنُْه وأرضاه َ اَّللَّ
 إين أعلم أنََّك حجر ًل تَّض وًل تنفع، " يف تقبيله للحجر األسود، قال:  - َرِضر

ر
واهلل

 ." يقبِّلَك ما قّبلتك -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولوًل أين رأيُت رسول اهلل 

َبب وإرًلَّ الع فدلَّ عَل أنَّ الواجب عَل العبد اًلمتثال، دون النظر إَل لة، بحيث جيعل العلة هي السَّ

 فلن يفعل، هذا ًل جيوز.

وكون العبد يلتمُس علة هذه العبادة، أو جيتهد يف بياهنا، فهذا أمٌر ًل بأس به، لكْن أْن يعلِّق فعَل 

 العبادة والقيام هبا عَل معرفة علة العبادة، وعلة التْشيع، فهذا ًل يصح.

يف هذه اْليات  -جل وعل  -تثال، هذا األصُل، فاهلُل ت هي اْلتابعة وهي اًلمفتكون العلة يف العبادا

: اسٌم جيمع اخلري، وقال أهل العرلم: ومنه الَِب؛ وهو اْلكان الواسع، يدلُّ عَل سعة بنيَّ أنَّ الِب، والِبر 

 اليشء.

ُه ُهَو اْلَِبُّ  ﴿: الَِب -جل وعل  -ومن أسامئه  نَّ
يُم )إر حر  [. ٢۸الطور: ]  ﴾ (٢۸ الرَّ

 فليس اْلقصود هو استقبال جهة دون جهة، وإنام اْلقصود هو اًلمتثال.

اْلؤمنني بالتوجه إَل الكعبة، وقيل: قبل ذلك يف  -جل وعل  -قيل: نزلت هذه اْلية بعد أْن أمَر اهلل 
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يف ُجيع العبادات،  هذا، و-سبحانه وتعاَل  - بيان أنَّ اْلقصود ليس استقبال اجلهات، وإنام امتثال أمرر اهلل

 األصل أْن يمتثل العبد دون أْن يَّضب اْلقاييس واألمثال واًلعرتاضات.

: -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: ًل أستطيع، فقال النبي  كل بيمينك ((،)) ْلَّا قال للرجل:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولذلك النبي 

ِْب. ًل استطعَت ((.))   دعا عليه، ما منعه إًلَّ الكر

ل له: كل بيمينك، قال: وهذه اليسار اعرتاض هذا اْلتكِب، فإذا قيوهكذا بعض الناس يعرتض بنحو 

 أما خلقها اهلل؟!

نَّة، بل الواجب اًلمتثال، كام أنَّ اهلل   -جل وعل  -ًل جيوُز هذا اًلعرتاض، ًل ُتَّضب األمثال للسُّ

معارضات عقلية، ُمَعيَّنة وبصفات وبأوقات وبأزمنة، فل جيوز لنا اخلروج عنها ب حدد العبادات بمقادير

سبحانه وتعاَل  -ًل جيوز، هذا يكون ُمعاَرضة ألمرر اهلل  أو إبطال العبادات بعدم إدراك التعليل فيها، هذا

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -وألمرر رسوله  -

َص الصادَق من الكاذب،  -جل وعل  -واهلُل  واْلقبل من اْلدبر، واْلطيع من يبتيل العباد؛ ليمحِّ

نت اخلمر حلًًل ء كانوا حيبوهنا، ينظر اًلمتثال، أحل هلم.. يف أول األمر كاالعايص، فمنَع الناس من أشيا

مت. مها عليهم؛ لينظَر امتثال العباد، كانت حلوم احلمر األهلية يف أول األمر حلًًل، ُثمَّ ُحرِّ  ُثمَّ حرَّ

ع من ًلبتلء بالطاعة أو باإلعراض عن الْشع، فيتميز يف ذلك اْلطيوهذا كله اْلقصود منه: ا

ي ينبغي أْن يكون عليه العبدُ  ْعنَا َوَأَطْعنَا ﴿ دائاًم؛ وهو اًلمتثال العايص، وهذا احلال الَّذر  ٥١النور: ]  ﴾ َسمر

العقيل ًل ُيْمكرن أْن يصل إَل معرفة علل  جهذا هو الواجب؛ ألنَّ العبد مهام بلغ يف الذكاء ويف النض [،

كم منها، ومهام التمَس من  كم، فاحلكمُة بام أهنا غري منصوصٍة، العبادات واحلر  -ها إًلَّ اهلل لمًل يع إذناحلر

 .-جل وعل 
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 املنت

  ﴿وقال الثوري يف هذه اْلية: 
ر
َّ َمْن َآَمَن براَّللَّ نَّ اْلِبر

 اْلية، قال: هذه أنواع الِب كلها. ﴾ َوَلكر

كلها، وأخذ بمجامع ؛ فإن َمن اتصف هبذه اْلية، فقد دخل يف ُعرى اإلسلم - رمحه اهلل -وصدق 

ق بوجود اْللئكة الذين هم سفرة بني  إليامن باهلل، وهواخلري كله، وهو ا اهلل أنه ًل إهل إًل هو، وصدَّ

َتابر  ﴿ورسله  وهو اسُم جنٍس يشمل الكتب اْلنزلة من السامء عَل األنبياء، حتى ُختمت  ﴾ َواْلكر

الذي انتهى إليه كلُّ خري، واشتمل عَل كل سعادة بأرشفها، وهو القرآن اْلهيمن عَل ما قبله من الكتب، 

ء اهلل كلهم من أوهلم إَل خامتهم يف الدنيا واْلخرة، وُنسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبيا

 .- صلوات اهلل وسلمه عليه وعليهم أُجعني -حممد 

اَل َعََل ُحبِّهر  ﴿وقوله:  بن مسعود راغب فيه. نصَّ عَل ذلك ا أي: أخرجه، وهو حمبٌّ له، ﴾ َوَآَتى اْْلَ

)) مرفوًعا: وسعيد بن جبري وغريمها من السلف واخللف، كام ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

ق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغرنى، وختشى الفقر  .(( أفضل الصدقة أْن تصدَّ

 الشرح

اَل َعََل ُحبِّهر  ﴿ نسان للامل ينفق، ويتصدق، وأجر الصدقة حمبة اإل يعني: مع [، ١٧٧البقرة: ]  ﴾ َوآَتى اْْلَ

عظيٌم، الصدقُة فيها تفريج الكروب، فيها شفاء األمراض، وفيها إطفاء غضب الرب كام جاء يف بعض 

.  اْلثارر

بُّونَ  ﴿قال:  -جل وعل  -واهلُل 
َّا ُُتر
ُقوا ِمر َّ َحتَّى ُتنْفر  - بن عمروكان ا [، ٩٢آل عمران: ]  ﴾ َلْن َتنَاُلوا اْلِبر

ُ َعنْهُ  َ اَّللَّ
َّ َحتَّى  ﴿: -جل وعل  -إذا أعجبه ماًًل من ماله تصّدق به، ويذكر قول اهلل  - َرِضر َلْن َتنَاُلوا اْلِبر

بُّونَ 
َّا ُُتر
ُقوا ِمر  [. ٩٢آل عمران: ]  ﴾ ُتنْفر
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ك نى ومع ذل يف الغر ومن أفضل الصدقات: أْن يتصدق اإلنسان وهو حمبٌّ للامل، حمتاٌج إليه، راغٌب 

 ما نقَص ماٌل من صدقٍة ((.)) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -يتصدق باْلال، واْلؤمن يتيقن من قول النبي 

ٌب ومعروف، ومذكور، ودلت  اْلال ًل ينقص من الصدقة أبًدا، بل إنَّ الصدقة تنمي اْلاَل، وهذا جمرَّ

 عليه اْلثاُر.

ي يتصدق مع حمبته للامل ومع حاجته  ه عظيم؛ ولذلك قد أنَّ هذا أجر إليه، ًل شكَّ فاإلنسان الَّذر

يتصدق اإلنسان بعْشة درهم، تكون أفضل من صدقة غريه بامئة ألف، إنَّ صاحب العْشة درهم ربُّام ما 

َّن تصدق باْلبالغ الكبرية تصدق وهو مستغٍن عنها، 
ق بنصف ماله، وغريه ِمر عنده إًلَّ عْشين فقط، تصدَّ

ق وهو حمت  اليسري هذا اْلال الكثري. سبق هذا اْلالاٌج إليها، فيبينام هذا تصدَّ

 ُثمَّ إنَّ يف الصدقة دليٌل عَل حسنر النظر إَل حقيقة الدنيا وأهنا دار زوال.

ويف الصدقة علٌج من داء البخل، فإنَّ داء البخل داٌء عظيم، وخطره جسيم، فَمن أراد أْن يعافيه اهلل 

 ذيٌب هلا.ٌج للنفس، وهتنَّ يف ذلك علمن هذا الداء فليكثر من الصدقة؛ فإ

ويف الصدقة تفريُج الكربات عن اْلسلمني اْلحتاجني، والنظر يف حاجاهتم، دون احلاجة إَل انتظار 

سؤاهلم، فل تنتظر أْن يسألك فلٌن من الناس، بل أْن تتبع حال َمن حيتاجون إَل اْلال، وَمن هم بحاجة 

 فسك، وليس إحساًنا إليهم. إحساٌن إَل ن قيقة األمر هوُثمَّ يف قبوهلم هلذا اْلال، يف ح

ق عَل غريه أحسَن إَل نفسه، فهم يف احلقيقة -جل وعل  -فاْلاُل ماُل اهلل  -، واإلنساُن إذا تصدَّ

ء واْلساكني هم حمسنون إَل األغنياء؛ إذ كانوا سبًبا يف هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة  -أي: الفقرا

 الصدقة.

اَل َعََل ُحبِّهر  ﴿ هذه اْلية: ل يفقا -جل وعل  -اهلُل  مع حمبته للامل وحرصه  [ ١٧٧البقرة: ]  ﴾ َوآَتى اْْلَ
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. ق، فهذا من أنفع الصدقة وًل َشكَّ  عليه تصدَّ

 املنت

اَل َعََل  ﴿: -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقد روى احلاكم يف مستدركه، عن ابن مسعود قال: قال رسول اهلل  َوَآَتى اْْلَ

 ((. وختشى الفقر، تأمل العيَش شحيح أن تعطيه وأنت صحيح ﴾ ُحبِّهر 

قلُت: وقد رواه وكيع عن األعمش، وسفيان عن ، حيح عَل رشط الشيخني، ومل خيرجاهثم قال: ص

ة، عن ابن مسعود، موقوًفا، وهو أصح، واهلل أعلم.ُزبيد، عن   ُمرَّ

ينًا َوَيترياًم وَ  ﴿وقال تعاَل:  ْسكر ُموَن الطََّعاَم َعََل ُحبِّهر مر
رًيا )َوُيْطعر يُد ۸َأسر  ًَل ُنرر

ر
 اَّللَّ
ُمُكْم لرَوْجهر اَم ُنْطعر ( إرنَّ

ًء َوًَل ُشُكوًرا ) نُْكْم َجَزا بُّونَ  ﴿عاَل: وقال ت [. ٩، ۸اإلنسان: ]  ﴾ (٩مر
َّا ُُتر

ُقوا ِمر َّ َحتَّى ُتنْفر آل ]  ﴾ َلْن َتنَاُلوا اْلِبر

 [. ٩٢عمران: 

مْ  ﴿وقوله:  هر رْم َخَصاَصةٌ َوُيْؤثرُروَن َعََل َأنُْفسر  .[ ٩احلْش: ]  ﴾  َوَلْو َكاَن هبر

 الشرح

اإليثار: قال بعُض أهل العرلم هو أعَل األخلق، وهو أعَل من الكرم؛ ألنَّ الكرم أْن تعطَي غريَك 

ُ  -اليشء وعندك مثله كثري، ولكنَّ اإليثار: أْن تعطيه اليشء أنَت حمتاٌج إليه، هذه صفة الصحابة  َ اَّللَّ
َرِضر

ْم َولَ  ﴿ - ُهْم وأرضاهمَعنْ  هر رْم َخَصاَصةٌ َوُيْؤثرُروَن َعََل َأنُْفسر أي: هبم حاجة إَل هذا  [، ٩احلْش: ]  ﴾ ْو َكاَن هبر

، -سبحانه وتعاَل  -اليشء، ومع ذلك تؤثر غريك، هذا من أعظم األخلق وهو دليل عَل اْلحبة يف اهلل 

 ودليل عَل الزهد يف الدنيا، وعَل التقلل منها.

 فُخلُق اإليثار ُخلٌق عظيم.

 املنت

رْم  ﴿ ْم َوَلْو َكاَن هبر هر نمٌط آخر أرفع من هذا، وهو: أهنم  [، ٩احلْش: ]  ﴾ َخَصاَصةٌ َوُيْؤثرُروَن َعََل َأنُْفسر
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 آثروا بام هم مضطرون إليه، وهؤًلء أعطوا وأطعموا ما هم حمبون له.

ي اْلُقْرَبى ﴿وقوله:  بات الرجل،  ﴾ َذور الصدقة، كام ثبت يف  وهم أوَل َمن أعطى منوهم: قرا

 الصدقة عَل اْلساكني صدقة، وعَل ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ((.)) ث: احلدي

باإلحسان إليهم يف غري ما موضع من  -تعاَل  -فهم َأْوََل الناس بك وبِّبك وإعطائك. وقد أمر اهلل 

 .كتابه العزيز

 الشرح

برع" : ى: قال بعضه أهل العرلمذوي الُقْربَ  ا ، والصدقة عَل ذوي القربى أوَل من " ما ُجعَك هبم اجلد الرَّ

ء واْلساكني : ألنَّ اهلل ، الصدقة عَل الفقرا مهم يف اْلية، فتكون صدقة وصلة رحم. -جل وعل  -قالوا  قدَّ

 املنت

قدرة كاسب هلم، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ وال هم: الذين ًل ﴾ َواْلَيَتاَمى ﴿

 .عَل التكسب

 الشرح

ى يتياًم إذا مات أبوه، وإذا كان قبل البلوغ، فَمن مات أبوه وهو بعد البلوغ  يعني: هذان رشطان، اليتيم ُيسمَّ

ى  ى يتياًم، وَمن ماتت أمه فل ُيسمَّ  يتياًم، اليتيم: َمن مات أبوه.فل ُيسمَّ

ه يُ  يًّا، وَمن مات أبوا
ا َمن ماتت أمه فُيسمى َعجر ى َلطرياًم أمَّ فاليتُم له رشطان؛ أْن يكون قبل البلوغ، ، سمَّ

 وأْن يكون اْليت يف ذلك هو األب.

 املنت

عطون ما ُتسدُّ وهم: الذين ًل جيدون ما يكفيهم يف قوهتم وكسوهتم وسكناهم، فيُ  ﴾ َواْْلََساكرنيَ  ﴿

 .به حاجتهم وُخلَّتهم

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 11 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح

، يرى كنه، حاجته أسكنته، يعني: أسكتته، فهو ساكٌت اْلسكني: ُسمي مسكينًا، قيل: ألنَّ الفقر أس

 نفسه يف ضعٍف ويف حاجة، فل يستطيع عَل الكلم، فُسمي مسكينًا؛ ألنَّ الفقر أسكنه.

ق العلامء بني اْلسكني  ي جيد وفرَّ ي ًل جيد قوَت يومه، واْلسكني الَّذر : الفقري أشد، الَّذر والفقري، فقالوا

 وخصوص، فُيطلق اْلسكني عَل الفقري، وُيطلق الفقري عَل اْلسكني.قوته يومه، وبينهام عموٌم 

 املنت

اف الذي  ليس)) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهلل  اْلسكني هبذا الطَّوَّ

نًى ُيْغنريه، وًل ُيفطن له فُيتصدقتردّ   ه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن اْلسكني الذي ًل جيد غر

  عليه ((.

بريلر  ﴿ وهو: اْلسافر اْلجتاز الذي قد فرغت نفقته فُيعطى ما يوصله إَل بلده، وكذا الذي  ﴾ َواْبَن السَّ

يريد سفًرا يف طاعة، فُيعطى ما يكفيه يف ذهابه وإيابه، ويدخل يف ذلك الضيف، كام قال عيل بن أيب طلحة، 

يد بن جبري، ل باْلسلمني، وكذا قال جماهد، وسععن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينز

 .وغريهم

 الشرح

ي يمر عَل بلدٍة وهو مسافٌر.  فيكون معنى ابن السبيل شامًل للضيف، وشامًل كذلك للغريب الَّذر

وما ذكره هنا من رواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس، وهي رواية مشهورة يف التفسري، وإْن كان 

سمع بواسطة، فسمع من تلميذ ابن عباس،  يسمع من ابن عباس مبارشًة، لكنهعيل بن أيب طلحة مل 

 كمجاهد بن جِب اْلكي، وسعيد بن جبري.
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لم تقبَّلوها، كان اإلمام أمحد يذكر 
ورواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس، هي صحيفة، وأهل العر

جل لو سافَر ليحصَل عليها، كان يف خرٍي، ومل يستنكر ال  الواسطة يف علامء منها يف روايتها يشء؛ ألنَّ أنَّ الرَّ

، وتقبَّلوها، وأكثر منها ابن  : ما اسُتنكر فيها فإنَّه ُيردُّ ذلك معلومة، وهم تلميذ ابن عباس، ولكْن قالوا

ُ  - جرير الطِبي َُه اَّللَّ
 يف تفسريه. -َرمحر

 املنت

ائرلرنيَ  ﴿ روى اإلمام  الزكوات والصدقات، كامضون للطلب فُيعطون من تعرّ وهم: الذين يُ  ﴾ َوالسَّ

للسائل حقٌّ )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -أمحد: عن فاطمة بنت احلسني، عن أبيها حسني بن عيل، قال: قال رسول اهلل 

 رواه أبو داود. وإْن جاء عَل فرس ((.

َقابر  ﴿  الرِّ
 ونه يف كتابتهم.كاَتبون الذين ًل جيدون ما يؤدّ وهم: اْلُ  ﴾ َويفر

 .- َعاََل تَ  –ية الصدقات من براءة، إن شاء اهلل  من هذه األصناف يف آوسيأيت الكلم عَل كثري

 الشرح

ائرلرنيَ  ﴿ : فيها تفصيٌل َمن كان منهم بحاجة إَل السؤال، جاز له ذلك، فُيعطى من مال الزكاة، ﴾ َوالسَّ

ًما ًل جيوز؛ ولذل ر سؤال ثكك جاء يف احلديث عمن يُ وَمن مل يكن له حاجة إَل اْلال فيكون سؤاله حمرَّ

ْزَعة حلم؛ من كثرة سؤاله الناس.  الناس، أنَّه يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مر

ُه عن سؤال الناس، وطلبهم احلاجات، وأْن يسعى يف ذلك بعمله  واألصل يف اْلُْسلرم أنَّه َيَتنَزَّ

 :وبجهده، بل إنَّ الشخص لو جاءه ماٌل فل يقبله إًلَّ بْشطني

ط األَوَّ  ْ ا الْشَّ ًفا لهأمَّ : أْن يأتيه من غري مسألٍة.، ل: أًلَّ يكون ُمْسَتْْشر  والْشط الثَّاينر

 إذا جاءه من غري مسألة قبله، وكان أيًضا غري مستْشٍف له.
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يعني لو نلحظ هذه األحاديث يف قضية احلث عَل الصدقة، ويف قضية أنَّ اإلنسان ًل يسأل الناس.. 

ي النظر إَل الدنيا بعني احلقيتدل عَل  يقع يف قلبه حبُّ اْلال والشغف به، هذا دليٌل قة والبصرية؛ ألنَّ الَّذر

ي يكون  ي يصاحب اإلنسان يف الدنيا هو الَّذر : اْلال الصحيح الَّذر ن الدنيا من قلبه؛ ولذلك قالوا عَل متكُّ

ي يكون سبًبا لزيغك وضللَك وا ا اْلال الَّذر ي يف يدَك، وأمَّ فَك، فهو اْلال الَّذر  يف قلبك.نحرا

وفْرٌق بني أْن يكون اْلال يف اليد أو أْن يكون اْلال يف القلب، اْلال إذا كان يف القلب منعَك النفقة، 

ق بينك وبنيَّ األحبة، وقّص وومنعك الصدقة، وحثَّك عَل البخل،  تري فرَّ َت بسبب ذلك يف الواجبات الَّ

 عليَك.

 -ا لتحقيق العبودية هلل يمينًا ويساًرا، ويكون سببً  يدك فإنك ًل تبايل به، تنفقهواْلال إذا كان يف 

 يف أداء احلقوق، ويف اإلنفاق، ويف تفريج الكرب عن اْلحتاجني. -سبحانه وتعاَل 

َقابر  ﴿"ُثمَّ ذكر، قال:   الرِّ
العبُد . وهو ونه يف كتابتهم"وهم: اْلُكاَتبون الذين ًل جيدون ما يؤدّ  ﴾ َويفر

ي ُيكاترُب سيّ  لٍغ معني، حتى يعتقه، فهذا أيًضا ُيعطى من اْلال ليكوَن عوًنا له عَل أْن يكون َل مبده، عالَّذر

. ا  حرًّ

 املنت

َكاةَ  ﴿وقوله:  َلَة َوَآَتى الزَّ أي: وأتمَّ أفعال الصلة يف أوقاهتا بركوعها، وسجودها،  ﴾ َوَأَقاَم الصَّ

 .الوجه الْشعي اْلرِضوطمأنينتها، وخشوعها عَل 

 الشرح

ًء ك  نافلة، أو كانت صلة الفريضة.الة انت صلسوا
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 املنت

َكاةَ  ﴿وقوله:  د به زكاة النفس، وختليصها من األخلق الدنيئة  ﴾ َوَآَتى الزَّ حُيتمل أن يكون اْلرا

اَها ) ﴿الرذيلة، كقوله:  اَها )٩َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ وقول موسى  [ ١۰، ٩الشمس:]  ﴾ (١۰( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

ى ) ﴿عون: لفر َيَك إرََل َربَِّك َفَتخْ ١۸َهْل َلَك إرََل َأْن َتَزكَّ
وقوله تعاَل:  [، ١٩، ١۸النازعات: ]  ﴾ (١٩َشى )( َوَأْهدر

كرنَي ) ﴿ يَن ًَل ُيْؤُتوَن الزَّ ٦َوَوْيٌل لرْلُمْْشر
ذر  [. ٧، ٦فصلت: ]  ﴾ َكاةَ ( الَّ

د زكاة اْلال، كام قاله سعيد بن جبري ومقاتل بن َحيَّان، ويكون اْلذكور من  وحُيتمل أن يكون اْلرا

 .ين إنام هو التطوع والِب والصلةاجلهات واألصناف اْلذكور إعطاء هذه

 الشرح

د تأدية العبادةوالثاين أظهُر وأرجح؛ أوًًل: لعطفها عَل : لقول اهلل ،  الصلة، فاْلرا  -واألمر الثَّاينر

 متعد  إَل غريه. وفه أي: أعطى، [، ١٧٧البقرة: ]  ﴾ َوآَتى ﴿: -جل وعل 

ا تزكية النفس فهذا قارٌص عَل النفس،  ونفع الغري والتعدية بالنفع أفضل من نفع النفس فقط، وأمَّ

 النفع اْلتعدي أفضل من النفع القارص.

 املنت

ْم إرَذا َعاَهُدوا ﴿وقوله:  هر يَن ُيوُفوَن برَعْهدر  ﴿كقوله:  ﴾ َواْْلُوُفوَن برَعْهدر ذر يَثاَق الَّ
ر
 َوًَل َينُْقُضوَن اْْل

ر
اَّللَّ

ث كذب، )) وعكس هذه الصفة النفاق، كام صحَّ احلديث:  [ ٢۰الرعد: ]  ﴾ (٢۰) آية اْلنافق ثلث: إذا حدَّ

 وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان ((.

ث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)) ويف احلديث اْلخر:    .(( إذا حدَّ

 الشرح

ْم إرَذا َعاَهُدوا َواْْلُوُفونَ  ﴿قال:  يعني يف اْلية هر أطلَق، ملْ يذكر ما هذا العهد؟ قال  [ ١٧٧البقرة: ]  ﴾ برَعْهدر
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ل: فهو العهد مع اهلل  ا األَوَّ لم: العهُد يف اْلية عهدان؛ أمَّ
، وهو اإليامن -سبحانه وتعاَل  -أهل العر

 به. -سبحانه وتعاَل  - بأحكامه الْشعية وأحكامه القدرية، واًلمتثال ْلا أمر اهلل

ء،  والعهد اْلخر: هي أنواع العهود بني اخلَلق والعقود؛ كعقود الزواج، وعقود البيع، وعقود الْشا

باد، فيجب توفيتها. تري تكون بني العر  وعقود اإلجيار، وغري ذلك من العقود الَّ

ْم إرَذا َعاَهُدوا ﴿ هر ، والعهود -سبحانه وتعاَل  -شمل العهد مع اهلل في [، ١٧٧البقرة: ]  ﴾ َواْْلُوُفوَن برَعْهدر

تري بني اخلَلق.  والعقود الَّ

 املنت

نَي اْلَبْأسر  ﴿وقوله:   َوحر
ر
ء ا َّ  َوالَّضَّ

ر
يَن يفر اْلَبْأَساء ابررر أي: يف حال الفقر، وهو البأساء، ويف  ﴾ َوالصَّ

ء.  والتقاء األعداء، قاله ابن أي: يف ساحة القتال  ﴾ وحني البأس ﴿حال اْلرض واألسقام، وهو الَّضا

  .مسعود، وابن عباس، وغريهم

 الشرح

رر  ﴿ -جل وعل  -يعني: اجلُمل السابقة كلها فيها طلب امتثال، واهلُل   َواْلَيْومر اْْلخر
ر
 ﴾ َمْن آَمَن براَّللَّ

ي  ﴿قال:  [، ١٧٧البقرة: ]  اَل َعََل ُحبِّهر َذور ائرلرنَي َويفر اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَْ َوآَتى اْْلَ بريلر َوالسَّ نَي َواْبَن السَّ
َساكر

ينَ  ابررر ْم إرَذا َعاَهُدوا َوالصَّ
هر َكاَة َواْْلُوُفوَن برَعْهدر َلَة َوآَتى الزَّ َقابر َوَأَقاَم الصَّ كل ما سبق  [، ١٧٧البقرة: ]  ﴾ الرِّ

ا الصُِب فهو ُتمٌل وا  متناع وحبٌس للنفس.كان طلًبا، أمَّ

  ﴿ أمر البلء ُيبتَل بأمرين يف الدنيا، مها اْلذكوران يف اْلية، قال: واإلنساُن يف
ر
يَن يفر اْلَبْأَساء ابررر َوالصَّ

 
ر
ء ا َّ ا أْن ُيصاب ببلء يف صحته؛ األمراض  [، ١٧٧البقرة: ]  ﴾ َوالَّضَّ ا أْن ُيصاب بفقر ونقصر اْلال، وإمَّ إمَّ

 واألسقام.
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  باْلرض، وابتلٌء بالفقر.بتلء بالْش، عَل قسمني: ابتلءٌ هذا اًل

ِّ َواخْلرَْير فرْتنَةً  ﴿والقرسم اْلخر: ابتلٌء بالنعمة، وهل ُيبتَل اإلنسان باخلري؟ ُيبتَل باخلري   َوَنْبُلوُكْم برالْشَّ

 [. ٣٥األنبياء: ]  ﴾

م ًل عها، لُيبتَل بشكرها؛ هل يشكر أُيبتَل بالفقر وباْلرض؛ لُيمتحَن صِبه، وُيبتَل بالنعم بأنوا 

 يشكر؟ 

 املنت

َب  ينَ  ﴿وإنام ُنصر ابررر ته وصعوبته، واهلل عَل اْلدح واحلث عَل الصِب يف هذه األحوال لشدّ  ﴾ َوالصَّ

 أعلم، وهو اْلستعان وعليه التكلن.

يَن َصَدُقوا  ﴿وقوله:  ذر هؤًلء الذين اتصفوا هبذه الصفات هم الذين َصَدُقوا يف أي:  ﴾ ُأوََلرَك الَّ

َوُأوََلرَك ُهُم ﴿م حققوا اإليامن القلبي باألقوال واألفعال، فهؤًلء هم الذين صدقوا إيامهنم؛ ألهن

 .؛ ألهنم اتقوا اْلحارم وفعلوا الطاعات﴾اْْلُتَُّقونَ 

 الشرح

يَن  ﴿قال:  ذر يَن فعلوا األفعال السابقة، وهذا فيه ردٌّ عَل اْلرجئة  [ ١٧٧البقرة: ]  ﴾ َصَدُقوا ُأوََلرَك الَّ
ذر الَّ

يَن يقولون: إنَّ اإلنسان جمبوٌر عَل فعله، اهلُل  ذر  َواْلَيْومر  ﴿يثيُب  -جل وعل  -اجلِبية؛ الَّ
ر
َمْن آَمَن براَّللَّ

َتابر َوالنَّبريِّنيَ 
رر َواْْلََلئرَكةر َواْلكر ي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْْلََساكرنَي َواْبَن  اْْلخر اَل َعََل ُحبِّهر َذور بريلر َوآَتى اْْلَ  ﴾ السَّ

 عَل هذه األفعال. -جل وعل  -هؤًلء يفعلون، فأثاهبم اهلُل  [ ١٧٧البقرة: ] 

، أو يفعل فعًل -جل وعل  -اإلنسان يفعل حقيقًة، أليس كذلك؟ يفعُل فعًل حقيقيًّا، فيثيبه اهلُل  إذن

 .-جل وعل  -حقيقيًّا للمعايص، فيعاقبه اهلُل 
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؛ فيه بعض األشياء هو مصري كاْلوت  إذنخيتار؟ خيتار، فهو  العبُد خيتار فعله أو ما إذن ُُمريَّ وُمصريَّ

ْن  ﴿أمور العبادات وإتياهنا وفعلها، أو يف فعلر اْلعايص هو ُمري،  ونحو ذلك، ولكن يف َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤمر

بريَل إرمَّ  ﴿ [، ٢٩الكهف: ]  ﴾ َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفرْ  ا َكُفوًرا )إرنَّا َهَدْينَاُه السَّ ًرا َوإرمَّ
َوَهَدْينَاُه  ﴿ [، ٣اإلنسان: ]  ﴾ (٣ا َشاكر

 [. ١۰البلد: ]  ﴾ (١۰النَّْجَدْينر )

 -النجدان: مها طريق اخلري وطريق الْش، فاإلنساُن ُمري يف ذلك، وًل خيرج يف أفعاله عن مشيئة اهلل 

ُ  ﴿ -جل وعل  َك ُهُم اْْلُتَُّقوَن ) ﴿ُثمَّ قال:  [، ٣۰اإلنسان: ]  ﴾ َوَما َتَشاُءوَن إرًلَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ
]  ﴾ (١٧٧َوُأوََلر

يَن يتقون(، قال:  [ ١٧٧البقرة:  ذر َك ُهُم اْْلُتَُّقوَن  ﴿اجلملة هنا جاءت اسمية، يعني: مل يقل: )وأوَلك الَّ
َوُأوََلر

 آَتى ﴿ [ ١٧٧البقرة: ]  ﴾ آَمنَ  ﴿لك؟ مع أنَّ ما سبقها من ُُجٍل كانت فعلية، أليس كذ [ ١٧٧البقرة: ]  ﴾ (١٧٧)

قال أهل العرلم: ألنَّ اجلملة اًلسمية تدل عَل الثبات وعَل اًلستمرار، فهي أدلُّ يف ذلك  [، ١٧٧البقرة: ]  ﴾

 من اجلملة الفعلية.

 املنت

 اْلَقْتََل احْلُرُّ براحْلُ  ﴿
يَن آَمنُوا ُكترَب َعَلْيُكُم اْلقرَصاُص يفر ذر َا الَّ َثى َفَمْن رِّ َواْلَعْبُد براْلَعْبدر َواأْلُنَْثى براأْلُنْ َيا َأُّيُّ

َباٌع براْْلَْعُروفر َوَأَداٌء إرَلْيهر برإر  ٌء َفاتِّ يهر يَشْ ْن َأخر َي َلُه مر ُكْم َوَرمْحٌَة َفَمنر اْعَتَدى َبْعَد ُعفر ْن َربِّ
يٌف مر ْحَساٍن َذلرَك خَتْفر

ُكْم َتتَُّقوَن َوَلُكْم يفر اْلقرَصاصر َحَياٌة َيا ُأويلر اأْلَْلَبا( ١٧۸َذلرَك َفَلُه َعَذاٌب َألريٌم )   [ ١٧٩، ١٧۸البقرة: ]  ﴾بر َلَعلَّ

كم، وعبدكم  -أُّيا اْلؤمنون-العدل يف القصاص  ﴾ ُكترَب َعَلْيُكمُ  ﴿يقول تعاَل:  كم بُحرِّ ُحرُّ

وا ُحْكَم اهلل فيهم، وسبب  بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكم، وًل تتجاوزوا وتعتدوا، كام اعتدى َمن قبلكم وغريَّ

ذلك قريظة والنضري، كانوا بنو النضري قد غزت قريظة يف اجلاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضريي 

ْسٍق من التمر، وإذا قتل القرظي النَّضي ُقتل به، وإن فادوه فدوه القرظي ًل  ُيقتل به، بل ُيفادى بامئة ور

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 18 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

ف دية القرظي، فأمر اهلل بالعدل يف القصاص، وًل يتبع سبيل اْلفسدين بامئتي وسق من التمر ضع

 اْلَقْتََل احْلُرُّ ُكترَب َعلَ  ﴿فني، اْلخالفني ألحكام اهلل فيهم، كفًرا وبغًيا، فقال تعاَل: اْلحرّ 
ْيُكُم اْلقرَصاُص يفر

 .﴾ براحْلُرِّ َواْلَعْبُد براْلَعْبدر َواأْلُنَْثى براأْلُنَْثى

 الشرح

يَن آَمنُوا ُكترَب َعَلْيُكُم اْلقرَصاُص يفر اْلَقْتََل  َيا ﴿: -جل وعل  -مَّ قال اهلل ثُ  ذر َا الَّ  [، ١٧۸البقرة: ]  ﴾ َأُّيُّ

د كثرًيا كام سبق أْن ذكرنا  ينَ  َيا ﴿وَترر ذر َا الَّ  ﴿إذا سمعَت: " : - رِض اهلل عنه -قد قال ابن مسعود  ﴾ َأُّيُّ

ينَ  َيا ذر َا الَّ  ." فأرعر هلا سمعَك؛ فإما أمٌر ُتؤمر به، وإما هنٌي ُتنهى عنه ﴾ َمنُوا آ َأُّيُّ

احْلُرُّ براحْلُرِّ  ﴿ُثمَّ قال:  [، ١٧۸البقرة: ]  ﴾ اْلقرَصاُص يفر اْلَقْتََل ُكترَب َعَلْيُكُم  ﴿: -جل وعل  -فقال اهلل 

كان حيصل الظلم بني الناس يف اجلاهلية، من حيث ما ذكره  [، ١٧۸البقرة: ]  ﴾ َواْلَعْبُد براْلَعْبدر َواأْلُنَْثى براأْلُنَْثى

 ، ُثمَّ جاء اإلسلُم بالعدل.ِما كان بني بني قريظة وبني النضري - رمحه اهلل - ابن كثري

وهنا أنبِّه عَل مسألٍة تكثر يف كلم بعض الناس، وهو أْن يقول: إن اإلسلم جاء باْلساواة، اإلسلُم 

هو وضُع اليشء يف موضعه؛ ألن اْلساواة قد تكون ظلاًم، فليس دائاًم اْلساواة تكون جاء بالعدل، العدل: 

ا وعدًًل، ولكن العدل وضُع اليش  ء يف موضعه.حقًّ

وهو أخُذ احلق؛ وإقامة  [، ١٧۸البقرة: ]  ﴾ ُكترَب َعَلْيُكُم اْلقرَصاُص يفر اْلَقْتََل  ﴿: -جل وعل  -فقال اهلل 

، وُيقتل العبُد إذا قتَل عبًدا، وُتقتل  [، ١٧۸البقرة: ]  ﴾ براحْلُرِّ احْلُرُّ  ﴿احلد، قال:  ا أي: ُيقتل احلر إذا قتَل حرًّ

 األنثى إذا قتلت أنثى.

حاًلت احلر والعبد، إما أْن ُيقتل احلر باحلر، وهذا منطوق اْلية، وإما أْن ُيقتل العبد  إذنطيب، 

ا فباحلر، هذا ًل إشكال فيه وهو حمل اتفاق، أْن   العبُد ُيقتل.ُيقتل العبد، إذا قتَل حرًّ
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 احلالة الثالثة: هل ُيقتل احلر إذا قتَل عبًدا؟ يف اْلسألة خلٌف، والراجح: أنه ُيقتل؛ ألن هذه نفٌس.

كر إذا قتلت  ُثمَّ يف حاًلت األنثى: منطوق اْلية، دًللتها: قتُل األنثى باألنثى، وهل ُتقتل األنثى بالذَّ

كر؟ نعم،   وًل إشكال يف هذا.الذَّ

كر باألنثى وهل ُيقتل ا  ؟ الصواب والراجح: نعم؛ أن الرجل ُيقتل باألنثى.-إذا قتَل أنثى-لذَّ

ذكر صفة واحدة، أليس كذلك؟  إذن [، ١٧۸البقرة: ]  ﴾ احْلُرُّ براحْلُرِّ  ﴿قال:  -جل وعل  -طيب، اهلُل 

جودة فُيقام القصاص، وإْن اختلف الناس يف هي صفُة احلرية، فمعنى هذا: أن هذه الصفة إذا كانت مو

، لكنه وضيع يف اْلجتمع، أو ليس له قيمة.  مستوياهتم، فلو قيل: هذا عاملٌ جليٌل كبرٌي.. وهذا حرٌّ

، ونحو ذلك أيًضا األن ة هلا منزلة ومكانة، فكيف ًل، ُيقتل احلرُّ باحلرِّ ثى باألنثى، فإذا قيل: هذه اْلرأ

ة التي  ًل منزلة هلا وًل مكانة؟  ُتقتل هبذه اْلرأ

يف  -سبحانه وتعاَل  -ُتقتل األنثى باألنثى، وهذا فيه من بيان عدلر اهلل  -جل وعل  -ًل، ُحكُم اهلل 

الناس هذه األمور، لكْن إذا ُتركت هذه دفعر اًلقتتال وسفكر الدماء؛ ألن احلدود إذا ُأقيمت، هاب 

حكيٌم محيد، ما رشع هذه األمور إًل ْلصلحة  -ل وعل ج -احلدود، انتْش الفساد يف األرض، واهلُل 

 العباد.

 املنت

َباٌع براْْلَْعُروفر َوَأَداٌء إرَلْيهر  ﴿وقوله:  ٌء َفاتِّ يهر يَشْ ْن َأخر َي َلُه مر ، قال ابن عباس: ﴾ برإرْحَسانٍ َفَمْن ُعفر

 تادة، وغريهم.فالعفو: أن يقبل الدية يف العمد، وكذا ُروي عن جماهد، وسعيد بن جبري، وق

وروى احلاكم عن ابن ، يعني: من القاتل من غري رضر وًل منك، يعني: اْلدافعة ﴾ َوَأَداٌء إرَلْيهر برإرْحَسانٍ  ﴿

 .عيد بن جبري، وأبو الشعثاء، وقتادة، وغريهمعباس: ويؤدي اْلطلوب بإحسان. وكذا قال س
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 الشرح

: بغري ِماطلة، يعني: إذا وافَق أهُل ﴾ برإرْحَسانٍ َوَأَداٌء إرَلْيهر  ﴿: -جل وعل  -يعني: قول اهلل  ، قالوا

حيسن القتيل عَل الدية، فإنه ُتؤدى هلم الدية من غري ِماطلة، هذا من اإلحسان، كام أحسنوا إليه بالعفو، 

 إليهم بالسداد.

 املنت

ُكْم َوَرمْحَةٌ  ﴿وقوله:  ْن َربِّ
يٌف مر فر خذ الدية يف العمد ختفيًفا من يقول تعاَل: إنام رشع لكم أ ﴾ َذلرَك خَتْ

اهلل عليكم ورمحة بكم، ِما كان حمتوًما عَل األمم قبلكم من القتل أو العفو، كام روى سعيد بن منصور، 

ئيل القصاص يف القتَل، ومل يكن فيهم العفو، فقال اهلل هلذه األمة:  عن ابن عباس، قال: ُكتب عَل بني إرسا

َصاُص ُكتر  ﴿ ءٌ يفر  َب َعَلْيُكُم اْلقر يهر يَشْ ْن َأخر َي َلُه مر   اْلَقْتََل احْلُرُّ براحْلُرِّ َواْلَعْبُد براْلَعْبدر َواأْلُنَْثى براأْلُنَْثى َفَمْن ُعفر

يٌف  ﴿، فالعفو أن يقبل الدية يف العمد، ﴾ فر َباٌع براْْلَعْ  ﴿ِما ُكتب عَل َمن كان قبلكم،  ﴾ َذلرَك خَتْ ُروفر َفاتِّ

 .. وأخرجه ابن حبان يف صحيحه﴾ إرْحَسانٍ َوَأَداٌء إرَلْيهر بر 

 الشرح

يٌف  ﴿قال:  فمعنى هذا أن هذا األمر من خصائص هذه األمة، أن األمر بني احلد وبني  ﴾ َذلرَك خَتْفر

 العفو.

ءٌ  َفَمنْ  ﴿: -جل وعل  -ُثمَّ يف قول اهلل  يهر يَشْ ْن َأخر َي َلُه مر ارج هذا فيه ردٌّ عَل اخلو [، ١٧۸البقرة: ]  ﴾ ُعفر

رون بالكبرية،   سامه أًخا، وهي األخوة اإليامنية. -جل وعل  -اهلُل فالذين يكفِّ

مع فعله هذا فهو أٌخ له؛ ألن فعله كبرية، القتل العمد كبرية، وهذه الكبرية ملْ خترجه عن اإليامن،  إذن

يهر  ﴿ قال: ْن َأخر َي َلُه مر ه أًخا، كام قا [، ١٧۸البقرة: ]  ﴾ َفَمْن ُعفر َن  ﴿: -جل وعل  -ل اهلل سامَّ َوإرْن َطائرَفَتانر مر
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نرنَي اْقَتَتُلوا  هم مؤمنني- ﴾ اْْلُْؤمر ا َعََل اأْلُْخَرى  ﴿ -سامَّ ُحوا َبْينَُهاَم َفإرْن َبَغْت إرْحَدامُهَ
تري َتْبغري َفَأْصلر َفَقاترُلوا الَّ

 َفإرْن َفاَءْت َفَأْصلرُحوا 
ر
يَء إرََل َأْمرر اَّللَّ

طرنَي )َحتَّى َتفر بُّ اْْلُْقسر
َ حُير ُطوا إرنَّ اَّللَّ

نُوَن ٩َبْينَُهاَم براْلَعْدلر َوَأْقسر اَم اْْلُْؤمر ( إرنَّ

َ لَ  ُقوا اَّللَّ ُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ
 [. ١۰، ٩احلجرات: ]  ﴾ (١۰َعلَُّكْم ُتْرمَحُوَن )إرْخَوٌة َفَأْصلر

، واًلقتتال معصية وكبرية، ألي س كذلك؟ حيصل فيها سفُك دماء، ملْ خيرجهم هذا عن هؤًلء اقتتلوا

: بأن فاعل فاسم اإليامن،  بطة اإليامنية، واألخوة اإليامنية موجودة، بخلف قول اخلوارج الذين قالوا الرا

، الكبرية خيرج من اإل يامن، وحُيكم عليه بالكفر، بناًء عَل األصل العقدي عندهم؛ أن اإليامن كلٌّ ًل يتجزأ

 ًل شك أن هذا باطل.وبعضه ذهَب كله، إذا ذهَب 

 املنت

يقول تعاَل: فَمن قتَل بعد أخذ الدية أو قبوهلا،  ﴾ َفَمنر اْعَتَدى َبْعَد َذلرَك َفَلُه َعَذاٌب َألريمٌ  ﴿وقوله: 

 فله عذاب من اهلل أليم موجع شديد.

ذ الدية، كام روى وهكذا ُروي عن ابن عباس، وجماهد، وقتادة، وغريهم: أنه هو الذي يقتل بعد أخ

ُأصيب بقتل أو خبل فإنه خيتار إحدى ثلث:  َمن)) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أمحد عن أيب رشيح اخلزاعي: أن النبي 

بعة فخذوا عَل يديه. وَمن اعتدى بعد ذلك  إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرا

ًل أعايف رجًل قتل بعد أخذ )) : -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول اهلل  وعن سمرة، قال: قال فله نار جهنم خالًدا فيها ((،

 .بل أقتله -نه الديةيعني: ًل أقبل م- (( الدية

 الشرح

 ًل يصحُّ هذا احلديث، ولكن معناه صحيح.
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 املنت

ع القصاص لكم  ﴾ َوَلُكْم يفر اْلقرَصاصر َحَياةٌ  ﴿وقوله:   -وهو قتل القاتل-يقول تعاَل: ويف رَشْ

ء اْلَُهج وَصْوهنا؛ ألنه إذا علم القاتل أنه ُيقتل انكف عن صنيعه، فكان يف ذلك حكمٌة عظيمة، وهي بقا

 .حياة للنفوس

 الشرح

، -انه وتعاَل سبح -ُجلة بديعة من كلم ربنا  [، ١٧٩البقرة: ]  ﴾ َوَلُكْم يفر اْلقرَصاصر َحَياةٌ  ﴿قال: 

ر، فلمْ  -جل وعل  -حصول القتل لكم فيه حياة، ُثمَّ اهلل  يقل: )ولكم يف القصاص احلياة( جعلها  نكَّ

رة، قال:  : التنكري هنا للتعظيم، أي: لكم فيه حياٌة  [، ١٧٩البقرة: ]  ﴾ َوَلُكْم يفر اْلقرَصاصر َحَياةٌ  ﴿ُمنكَّ قالوا

، وهذا من بديع التعابري الواردة يف  عظيمة؛ ألنه إذا ُقتل القاتل هذا كان حياًة للناس، يمتنعون من القتلر

 ن.القرآ 

 وسيأيت التعبري الذي كان عليه أهُل اجلاهلية وبيان أن هذا التعبري أوجز وأبلغ من تعبري أهل اجلاهلية.

 املنت

 .ويف الكتب اْلتقدمة: القتل أنفى للقتل. فجاءت هذه العبارة يف القرآن أفصح، وأبلغ، وأوجز

 الشرح

، قال: فهذه العبارة قتل أنفى للقتل"ال -وكان ِما ُيقال يف اجلاهلية:-"ويف الكتب اْلتقدمة قال: 

ر َمعيب، تقول: القتل أنفى  : أفصح؛ لعدمر التكرار، التكرا جاءت يف القرآن أفصح، ْلاذا أفصح؟ قالوا

ر، والتكرار معيٌب يف اللغة، لكن جاء يف اْلية:   ١٧٩البقرة: ]  ﴾ َوَلُكْم يفر اْلقرَصاصر َحَياةٌ  ﴿للقتل، فيه تكرا

.] 

 رة أبلغ؟ ألهنا دلت عَل حصول احلياة الكاملة.ْلاذا هذه العبا، "وأبلغ"قال: 
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ع، ْلاذا هذه أوجز؟ "وأوجز"قال:   . اإلجياز: هو اًلختصاُر، خلف اإلطناب، التوسُّ

د بشكٍل أظهر وأوضح يف الدًللة.  قالوا: ألهنا دلت عَل اْلعنى اْلرا

ها بيان معنى احلياة، وًل الفائدة العظيمة الكلمة التي كانت يف السابق: القتل أنفى للقتل، ما كان في

َوَلُكْم يفر اْلقرَصاصر  ﴿: -جل وعل  -التي ُترجى من إقامة احلد، لكن جاء يف هذه العبارة ويف كلم اهلل 

 غ وأفصح يف بيان اْلعنى.أي: حياة عظيمة، فكانت أوجز وأبل [، ١٧٩البقرة: ]  ﴾ َحَياةٌ 

 املنت

ل أبو العالية: جعل اهلل القصاص حياة، فكم من رجٍل يريد أن ، قا﴾ َحَياةٌ  َوَلُكْم يفر اْلقرَصاصر  ﴿

 يقتل، فتمنعه ُمافة أن ُيقتل. وكذا ُروي عن جماهد، وسعيد بن جبري، وغريمها.

ن يقول: يا أويل العقول واألفهام والنَُّهى، لعلكم تنزجرون فترتكو ﴾ َتتَُّقونَ َيا ُأويلر اأْلَْلَبابر َلَعلَُّكْم  ﴿

 .حمارم اهلل ومآثمه، والتقوى: اسٌم جامع لفعل الطاعات وترك اْلنكرات

 الشرح

ُكْم َتتَُّقوَن ) َيا ﴿ُثمَّ ختَم ذلك، قال:  يعني: هذا اخلطاب  [، ١٧٩البقرة: ]  ﴾ (١٧٩ُأويلر اأْلَْلَبابر َلَعلَّ

ج عن هذا الفهم ُتقيق ألويل العقول؛ أصحاب العقول؛ ألن أصحاب العقول يفهمون ويدركون، ُثمَّ ينت

 .-سبحانه وتعاَل  -التقوى هلل 

وأما َمن مل يفهم اخلطاب الْشعي فهاًم صحيًحا، بل استعمَل يف ذلك اًلعرتاض والقياسات العقلية 

كام هو معلوم يف -، والتقوى -سبحانه وتعاَل  -ق بذلك التقوى هلل اْلعارضة للوحي، فإنه ًل حيق

عَل نوٍر من اهلل؛ ترجو ثواَب اهلل، وترُك معصية اهلل، عَل نوٍر من اهلل؛ ختشى : هي عبادُة اهلل، -تعريفها

 عقاَب اهلل.
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 فَمن يتأمل يف هذا التعريف البديع، جيد أنَّ مبنى التقوى عَل ماذا؟ عَل العرلم.

إرنَّاَم ﴿ظُم الناس اتقاًء هم أعلم الناس؛ ولذلك كان وصُف العلامء باخلشية، وهي أعظم أنواع اخلوف، فأع

َبادرهر اْلُعَلاَمءُ  ْن عر َ مر   [. ٢۸فاطر: ]  ﴾خَيَْشى اَّللَّ

قال أهل العلم: والفرق بني اخلشية والعلم: أن اخلشية خوٌف مع بصريٍة، أما اخلوف فهو اًلبتعاد عن 

ق لك اًلمتثال ألمرر اهلل  إذنف، وه، لكن اخلشية خوٌف عن علمٍ اْلكر ُم، هو العل - جل وعل -الذي حيقِّ

 ، بفعلر الطاعات، واجتناب اْلعايص، هو العلُم.- جل وعل -والذي حيقق لك تقوى اهلل 

اه اهلُل   -والعلُم ًل يستغني عنه العبد، وربام جهَل األمَر فعىص اهلَل بسببر جهله، وإْن أخَذ بالعلم نجَّ

ْلخرة، فُيدفع اجلهل يف الدنيا من أمرين: من أمر اجلهل يف الدنيا، ومن أمرر العقاب يف ا -سبحانه وتعاَل 

 بالعلم، وُيدفع العقاب يف اْلخرة باًلمتثال للعلم.

 نا إْن شاء اهلل.نقف ه
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