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╝ 

 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

 مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمني أمجعني.

 المتن 

 قال اإلمام ابن كثري يف كتاب عمدة التفسري عند قوله تعاىل: 

لَِدْيِن َواْْلَْقَربنَِي َواْلَيَتاَمى َواْْلََس   ﴿ بِيِل َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقْل َما َأنَْفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ َفلِْلَوا اكنِِي َواْبِن السَّ

يم  َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفِإنَّ 
َ بِِه َعلِ  .[ ٢١٥البقرة: ]  ﴾ اَّللَّ

 قال مقاتل: هذه اآلية يف نفقة التطوع.

 : )يسألونك كيف ينفقون؟( قاله ابن عباس وجماهد.ومعنى اآلية

لَِدْيِن َواْْلَْقَربنَِي  ﴿َفَبنين هلم تعاىل ذلك، فقال:  َواْلَيَتاَمى َواْْلََساِكنِي َواْبِن ُقْل َما َأنَْفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ َفلِْلَوا

بِيلِ   أي ارصفوها يف هذه الوجوه. [ ٢١٥البقرة: ]  ﴾ السَّ

 .)) أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك ((كام جاء يف احلديث: 

ا، وال  وتال ميمون بن ِمْهران هذه اآلية، ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها َطْبالا وال مزمارا

 .تصاوير اخلشب، وال ُكسوة احليطان

 الشرح 

╝ 

احلمد هلل رب العاْلني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

ا.  وسلم تسلياما كثريا
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 وبعد..

، وهو سؤال الصحابة ريض اهلل [ ٢١٥البقرة: ]   ﴾ َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقونَ  ﴿: -جل وعال    -يقول اهلل  

 ، وهو دليل  عىل ِحْرص الصحابة ريض اهلل عنهم عىل االستزادة من العلم.- ملسو هيلع هللا ىلص -عنهم لرسول اهلل 

َْن تكون النفقة؟ [ ٢١٥البقرة: ]  ﴾ َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقونَ  ﴿فقال: 
ِ
 السؤال هنا عامن ُينَفق، وليس ْل

 و)َعامن ُينَفق( يتضمن ثالثة أمور:

 يتضمن اجلنس. -

 والقدر. -

 والكيف. -

، فيتضمن املال [  ٢١٥البقرة:  ]    ﴾  ُقْل َما َأنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ   ﴿:  -جل وعال    -فقال اهلل   ، و)اخلري( نكرة َتُعمن

النفقات اْلخرى كاإلعانة، وَبْسط الوجه، ونحو ذلك من النفقات، والعفو، وغري ويتضمن غري املال من  

 ذلك.

لَِدْينِ  ﴿وقوله:  : اْلقصود هنا: اْلب واْلم وإن َعلوا؛ يعني اجلد واجلدة من [ ٢١٥البقرة: ]  ﴾ َفلِْلَوا

 جهة اْلب، وكذلك من جهة اْلم.

ى )يتيم( إذا مل يبلغ، فإن النبي  : اليتيم معروف:[ ٢١٥البقرة: ]  ﴾ َواْلَيَتاَمى ﴿  -هو َمْن َفَقد أباه، وُيسمن

 ْلنه إذا َبَلغ قام بنفسه. (( ال ُيْتم بعد بلوغ)) قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص

هو اْلقرب، واْلقرب هو َمْن كان أدنى من اْلقربون:  : [  ٢١٥البقرة:  ]   ﴾  َواْلَْقَرِبنيَ   ﴿قبل ذلك قوله:  

كان اْلقرب )العم(، وإذا كان )أخ وابن أخ( كان اْلقرب )اْلخ(؛ غريه، فإذا كان مثالا )عم وابن عم( 

ءا من املال، أو من الصلة، أو من اإلعانة، أو  فيبدأ بـ )اْلقربون( يف اإلنفاق عليهم من أوجه اخلري، سوا
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 غري ذلك من أنواع النفقات.

حتاج، ومثله: الفقري؛ فإن بني اْلسكني هو اْلاْلسكني: : [ ٢١٥البقرة: ]  ﴾ َواْلَيَتاَمى َواْْلََساِكنيِ  ﴿قال: 

ا تتضمن اْلسكني،  ر الفقري وحده أيضا
ر اْلسكني َعمن الفقري، وإذا ُذكِ

والفقري عموم وخصوص، إذا ُذكِ

ا فإن الفقري أشد حاجة من اْلسكني. را سويًّ
 وإذا ُذكِ

 .: الذي جيد قوت يومه، وقيل غري ذلكواْلسكني: الذي ال جيد شيئاا، الفقريقيل: 

هذه مواضع النفقة، ما َذَكر فيها طبالا وال " ويف قول ميمون بن ِمهران رمحه اهلل يف هذه اآلية: قال: 

ا، وال تصاوير اخلشب أي ما ُيكَسى به  " وال كسوة احليطان" ، تصاوير اخلشب: يعني التامثيل، " مزمارا

 اجلدار؛ ْلنه جاء النهي عن أن ُيكَسى الطني.

 ، م، فال جيوز لإلنسان أن ُينِفق عىل أخيه من مال ربا مثالا وهذا فيه أن النفقة ال جتوز أن تكون بُِمَحرَّ

م، إنام   رَّ ا يلبسه ْلن هذا حُمَ ، أو ُينِفق عليه حريرا ا  النفقة يف اْلمر احلالل.أو من مال رسقة، أو ُينِفق عليه مخرا

مات كذلك: التامثيل؛ ْلن فيها مضاهاة خلَْلق اهلل  مات: الطَّْبل واْلزمار، ومن اْْلَُحرَّ  -ومن اْْلَُحرَّ

 ، وكذلك كسوة احليطان، فإن اإلنسان ال ُيعان عىل منكر، وقد كان السلف َيْنَهون عن هذا.-جل وعال 

 المتن

يم  َوَما  ﴿ثم قال تعاىل: 
َ بِِه َعلِ  َفِإنَّ اَّللَّ

أي مهام َصَدر منكم من فِْعل   [ ٢١٥البقرة: ]  ﴾ َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ

ا مثقال ذرة  .معروف فإن اهلل يعلمه، وسيجزيكم عىل ذلك أوفر اجلزاء؛ فإنه ال يظلم أحدا
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 الشرح 

 -يعلم أين ذهبت نفقاتكم، وأين أثمرت، وأن اهلل    -جل وعال    -هذا فيه تسلية للمؤمنني، بأن اهلل  

خرها له، فينتفع هبا العبد، حتى إن العبد ليفعل الفعل من احلسنات ينساها،   -جل وعال   يها للعبد، وَيدن ُينَمن

لكنها عند ريب يف كتاٍب ال يضل ريب وال ينسى، ربام يفعل العبد احلسنات أو ُيعني أخاه اْلسلم وينسى 

 له يف موازين حسناته. -جل وعال  -ا اهلل ذلك، فيحفظه

ءا كان يف [ ٢١٥البقرة: ]  ﴾ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ  ﴿ : هنا )اخلري( نكرة، يفيد العموم: أي كل خري، سوا

باب النفقات، أو كان يف باب العبادات، أو كان يف باب اإلعانات، أو كان يف تفريج الُكَرب، أو كان يف 

 ، أو غري ذلك.إعانة اْلحتاجني

َ بِِه َعِليم   ﴿  ال يظلم الناس شيئاا. [ ٢١٥البقرة: ]  ﴾ َفِإنَّ اَّللَّ

 المتن

َب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْره  َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاا َوُهَو َخرْي  َلُكْم َوَعَسى ﴿
بُّوا َشْيئاا  ُكتِ

َأْن ُُتِ

ُ َيْعَلُم َوَأنُْتْم اَل َتْعَلُمونَ   .[ ٢١٦البقرة: ]  ﴾ َوُهَو ََشٌّ َلُكْم َواَّللَّ

وا َش اْلعداء عن َحوزة اإلسالم.  هذا إجياب  من اهلل تعاىل للجهاد عىل اْلسلمني: أن يكفُّ

فالقاعد عليه إذا اسُتعني أن ُيعني، وإذا وقال الزهري: اجلهاُد واجب عىل كلِّ أحد، غزا أو قعد؛ 

 اسُتغيث أن يغيث، وإذا اسُتنفر أن ينفر، وإن مل ُُيتج إليه قعد.

ث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية ((قلت: وهلذا ثبت يف الصحيح:   .)) َمْن مات ومل يغُز، ومل ُُيَدِّ

 وإذا اسُتنْفرتم فانفروا ((.)) ال هجرة، ولكن جهاد ونية، وقال عليه السالم يوم الفتح: 

 الشرح 

 أي قتال اْلرشكني. [ ٢١٦البقرة: ]  ﴾ ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل 

 -جل وعال  -: الُكْره يعود هنا إىل القتال، وليس إىل َفْرض اهلل [ ٢١٦البقرة: ]  ﴾ َوُهَو ُكْره  َلُكمْ  ﴿

جل  -)القتال(، يعود إىل القتال نفسه ْلنه فيه إزهاق الروح، وإال فإن اْلؤمن ال يكره ما افرتضه اهلل 
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 .-سبحانه وتعاىل  -عليه، بل ُيَسلِّم ْلمر اهلل  -وعال 

 ومكروه  من جهٍة أخرى:وحتى القتال فهو حمبوب  من جهة، 

 -سبحانه وتعاىل  -افرتضه عىل العباد، وما افرتضه اهلل  -جل وعال  -حمبوب من جهة أن اهلل  -

 فهو خري  ال شك يف ذلك.

ومكروه من حيث اإلنسان إما أن ُيقَتل، تذهب روحه، وإما أن ُيصاب وجُيَرح؛ فلذلك يكون  -

ا، وطبيعة اإلنسان أنه ال يريد أن   ا كان هذا القتال لرفعة الدين ولنُْْصة اإلسالم مكروها ل غريه، لكن مَلن
يقاتِ

بنباا للنفوس ما افرتضه اهلل  عليه أو عىل  -جل وعال  -وإلبطال الكفر والرشك ولَِدْفع االعتداء كان حُمَ

 العباد يف ذلك.

َب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْره  َلُكْم َوَعَسى ﴿قال: 
، )عسى( هنا لرتجية العبد، أنه [ ٢١٦البقرة: ]  ﴾ ُكتِ

باع َأْمره -جل وعال  -يرجو بام يف هذا القتال من اْلصالح العظيمة، والتي أعظمها: طاعة اهلل   - ، واتن

 وُنْْصة دينه. -سبحانه وتعاىل 

ق.يعني َأْمر  ُمَتحَ  " إن كل عسى يف القرآن فهو واجب أو واقع" و)عسى( كام جاء عن ابن عباس:   قِّ

 وَذَكر هنا احلافظ ابن كثري رمحه اهلل: أن اجلهاد واجب عىل كل أحد.

ث نفسه بأنه إذا  اجلهاد واجب  عىل كل أحد من حيث أن اإلنسان ينوي اجلهاد، وإن مل جُياِهد، ُُيَدِّ

ث نفسه )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -اسُتنِفر أنه ينفر وخيرج للقتال؛ لقوله  بالغزو مات ميتةا َمْن مات ومل يغُز ومل ُُيَدِّ

 .(( جاهلية

 فاآلية تدل عىل فرضية اجلهاد، وهذا اجلهاد: اجلهاد الرشعي الذي له ضوابط وله َشوط.

 ومن َشوطه: 

ُبل يف ذلك. - ءا القدرة يف العتاد ويف الُعدة، وكذلك القدرة يف اخلُطط ومعرفة السُّ  القدرة؛ سوا

: -جل وعال  -راية ويل اْلمر لقول اهلل  : القتال ُتت راية واضحة، وهيوكذلك من َشوطه -
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؛ فال جيوز إعالن اجلهاد (( اإلمام ُجننة، ُيقاَتل من ورائه)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -)وإذا اسُتنفرتم فانفروا(، وقوله 

دون استنفاٍر من ويل اْلمر، بل إن هذا الفعل هو فِْعل اخلوارج، وهو ظاهرة من ظواهر اخلروج عىل والة 

 اْلمر.

اجلهاد، ودعوة الشباب إىل القتال ُتت راياٍت جاهلية أو راياٍت َعِمينة، ليس هلا ِصبغة َشعية، إعالن  

وإنام تكون هذه الرايات ُتت مجاعات خارجية تكفريية، هذا اجلهاد ال جيوز، وهذا اجلهاد ليس يف سبيل 

وارج، وغريهم من الِفَرق اهلل، هذا اجلهاد يف سبيل الشيطان؛ ْلنه يف سبيل التحزب، ويف سبيل تقوية اخل

 اهلالكة.

ال )) يوم الفتح:  - عليه الصالة والسالم - "وقالكذلك مما َذَكره احلافظ ابن كثري رمحه اهلل، قال: 

هذه من َشوط اجلهاد، إذا  "(( ..ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا)) "يعني إىل مكة،  "(( هجرة

 روا )اخرجوا( للجهاد.استنفرتم من ِقَبل ويل اْلمر فانف

 المتن

 أي شديد  عليكم ومشقة. [ ٢١٦البقرة: ]  ﴾ َوُهَو َخرْي  َلُكمْ  ﴿وقوله: 

ا أن ُيْقَتل أو جُيَْرح مع مشقة السفر وجمالدة اْلعداء.  وهو كذلك؛ فإنه إمَّ

أي ْلن القتال يعقبه النْص  [ ٢١٦البقرة: ]  ﴾ َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاا َوُهَو َخرْي  َلُكمْ  ﴿ثم قال تعاىل: 

 والظفر عىل اْلعداء، واالستيالء عىل بالدهم، وأمواهلم، وذرياهتم، وأوالدهم.

بُّوا َشْيئاا َوُهَو ََشٌّ َلُكمْ  َوَعَسى ﴿
وهذا عام يف اْلمور كلها؛ قد ُيب اْلرء شيئاا  [ ٢١٦البقرة: ]  ﴾ َأْن ُُتِ

وليس له فيه خرية وال مصلحة، ومن ذلك: القعود عن القتال، قد يعقبه استيالء العدو عىل البالد 

  واحلُكم.

ُ َيْعَلُم َوَأنُْتْم اَل َتْعَلُمونَ  ﴿ثم قال تعاىل:  أي هو أعلم بعواقب اْلمور منكم،  [ ٢١٦البقرة: ]  ﴾ َواَّللَّ

 .وأخرب بام فيه صالحكم يف دنياكم وأخراكم؛ فاستجيبوا له، وانقادوا ْلمره، لعلكم ترشدون

 الشرح 

ْلن اإلنسان يكره أن ُيقَتل، ولكن ما   [  ٢١٦البقرة:  ]    ﴾  َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاا َوُهَو َخرْي  َلُكمْ   ﴿قال: 
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 هذا اْلمر إال وفيه اخلري. -جل وعال  -افرتض اهلل 

يف أي َأْمر من اْلمور، وقد ال يتضح  -جل وعال  -قد يتوصل العبد إىل معرفة اخلري من قضاء اهلل 

يمة، ُيغني حلكمة ال يقيض قضاءا إال حلكمٍة عظ -جل وعال  -له اخلريية فيام تكرهه النفوس، ولكن اهلل 

 .-سبحانه وتعاىل  -وُيفِقر حِلكمة، وُيمِرض حلكمة وُيِصح حِلكمة، ويعطي حلكمة ويمنع حلكمة 

هلا احلكمة التي  -جل وعال  -، وأن أفعال اهلل -سبحانه وتعاىل  -وهذه اآلية دليل  عىل حكمة اهلل 

قد يعلمها اإلنسان وقد ال يعلمها، وقد يتضح له بعض أوجه هذه احلكمة، وقد ال يتضح له حقيقة هذه 

احلكمة، ملاذا أعطى اهلل فالن؟ وملاذا منع فالن؟ وملاذا رزق فالن الولد؟ وملاذا مل يرزق فالن؟ وملاذا 

ال ُيْسَأُل  ﴿ ن الذرية؟ وملاذا أغنى وملاذا أفقر؟أعطى فالن الذكور، وأعطى فالن اإلناث؟ وَمنَع فالن م

ر. -سبحانه وتعاىل  -، له احلكمة البالغة [ ٢٣اْلنبياء: ]  ﴾ َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ   فيام قىض وَقدن

فيه   [ ٢١٦البقرة: ]   ﴾ َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاا َوُهَو َخرْي  َلُكمْ   ﴿:  -جل وعال    -فهذه اآلية يف قول اهلل  

 عىل العبد فهو خري  له وإن مل تضح له هذه اخلريية. -جل وعال  -تسلية للعبد؛ أن ما قضاه اهلل 

بُّوا َشْيئاا َوُهَو ََشٌّ َلُكمْ   َوَعَسى  ﴿
قد ُيب اإلنسان شيئاا وربام هو َش له؛ فلذلك   [  ٢١٦البقرة:  ]    ﴾  َأْن ُُتِ

النَّْفس ُتب البقاء وُتب احلياة، ولكن قد يكون هذا احلب )ُحب النَّْفس للبقاء واْلكوث( قد يكون َش؛ 

 من حيث أن أعداء اإلسالم ُيسيطرون عىل بالد اإلسالم لو مل يكن هناك قتال هلم.

ة لو اعتدى معتدي فطبيعة اإلنسان أنه ُيب احل ياة، لكن يف ُحبنه للحياة ََشٌّ عليه وعىل غريه من ُأمن

ة اإلسالم كذلك.  اإلسالم، ويكره القتال ولكن يف هذا القتال خري  له وخري  لغريه من ُأمن

يف َشعه، كام   -سبحانه وتعاىل   -له احلكمة البالغة، وهذا جيعل العبد ُيَسلِّم هلل   -جل وعال    -فاهلل  

 ُيَسلِّم له يف قضائه، ُتَسلِّم له يف باب اْلمر والنهي كام ُتَسلِّم له يف باب القضاء والقدر.

 ، ما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن.-سبحانه وتعاىل  -َأْمُرك بني يدي اهلل 

م عليه فيشكر، أو ُيْذنِب والعبد يف أفعاله إما أن يؤَمر فيمتثل، أو ُينَهى فينتهي، أو ُيبتىَل فيصرب، أو يُ  نَعَّ

كر، فيدور.. أو مدار سعادة  فيستغفر؛ هذه أحوال العبد؛ إما باب االمتثال، وإما باب الصرب، وإما باب الشُّ
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 العبد عىل هذه اْلمور.

ُ َيْعَلُم َوَأنُْتْم اَل َتْعَلُمونَ   ﴿هذه اآلية فقال:    -جل وعال    -ثم َخَتم اهلل   أن اْلصل   [  ٢١٦البقرة:  ]    ﴾  َواَّللَّ

سبحانه وتعاىل   -يقيض له ما يشاء، وكل قضاء اهلل    -جل وعال    -يف اْلسلم أنه جيهل، ما يعرف، لكنن اهلل  

ره اهلل  - للعبد خري؛ فلذلك تطمئن النفوس اْلؤمنة، وترىض بام َقَسم  -جل وعال  -خري، وكل ما ُيَقدن

ا من اهلل، وترى البالء نعمة، حتى إن النفوس اْلؤمنة هلا، حتى إهنا ال ترى اْلحن ِمنَ  -جل وعال    -اهلل   حا

بالبالء فتشكره عىل هذا البالء، وهذه أعىل مراتب التعامل مع البالء؛ أعىل   -جل وعال    -ربام يبتليها اهلل  

عىل البالء، وهذا يفعله الصفوة من  -جل وعال    -من مرتبة الصرب، وأعىل من مرتبة الرضا أن تشكر اهلل 

  اْلؤمنني.عباد اهلل

ره اهلل، بل يشكر اهلل  عىل هذا البالء،  -سبحانه وتعاىل  -أنه إذا ابُتيل ال يصرب فقط أو يرىض بام َقدن

 ليس عىل النعمة فقط، بل عىل البالء.

 نسأل اهلل أن جيعلنا من الشاكرين.

 المتن

ِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل  ﴿ ْهِر احْلََرا  َوُكْفر  بِِه َواْْلَْسِجِد َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ
ِ
يِه َكبرِي  َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اَّللَّ

ِقَتال  فِ

ُلوَن ُيَقاتِ   َواْلِفْتنَُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل َواَل َيَزا
ِ
ِه ِمنُْه َأْكرَبُ ِعْنَد اَّللَّ

ُج َأْهلِ ِم َوإِْخَرا وُكْم َعْن احْلََرا ُلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

ْنَيا  ِدينُِكْم إِِن اْس  ر  َفُأوََلَِك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف الدُّ
َواآْلِخَرِة َتَطاُعوا َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافِ

ِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ٢١٧َوُأوََلَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن ) ِذيَن آَمنُوا َوالَّ  ( ِإنَّ الَّ
ِ
يِف َسبِيِل اَّللَّ

ُ َغُفور  َرِحيم  )  َواَّللَّ
ِ
َك َيْرُجوَن َرمْحََت اَّللَّ

  [ ٢١۸ - ٢١٧البقرة: ]  ﴾ (٢١۸ُأوََلِ

بعث رهطاا، وبعث عليهم أبا  - ملسو هيلع هللا ىلص -روى ابن أيب حاتم، عن ُجندب بن عبد اهلل، أن رسول اهلل 

، فجلس، فبعث عليهم مكانه - ملسو هيلع هللا ىلص -عبيدة بن اجلراح، فلامن ذهب ينطلق بكى صبابة إىل رسول اهلل 

ا، وَأَمَره أال يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: ال ُتْكِرَهنن  عبد اهلل بن جحش، وكتب له كتابا

ا عىل اْلسري معك من أصحابك.   أحدا

ا وطاعة هلل ولرسوله.فلامن ق  رأ الكتاب اسرتجع، وقال: سمعا
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هم اخلرب، وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجالن، وبقي بقينتهم، فلقوا ابن احلرضمي فقتلوه، ومل  فخربن

 يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من مجادى.

ِم ِقَتاٍل  ﴿فقال اْلرشكون للمسلمني: قتلتم يف الشهر احلرام! فأنزل اهلل:  ْهِر احْلََرا َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

..  .اآلية  [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ فِيِه ُقْل ِقَتال  فِيِه َكِبري 

 الشرح 

ِم  ﴿: -جل وعال  -ثم قال اهلل  ْهِر احْلََرا  اآلية. [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ ِقَتاٍل ِفيِه ..َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

خالصة ما ذكره احلافظ ابن كثري رمحه اهلل: هو ما حصل من َقْتل ابن احلرضمي من بعض الصحابة، 

 وأن هذا حصل يف رجب أو يف مُجادى، فإن كان يف رجب فهو حمل اإلشكال؛ ْلهنا من اْلشهر احلُُرم.

 ْلنه ال جيوز القتال يف الشهر احلرام. الشهر احلرام!"فقال اْلرشكون للمسلمني: قتلتم يف "

ا معيناا، وهي  د بـ )الشهر احلرام( جنس الشهر احلرام، وليس شهرا : أن اْلرا الا هذه اآليات تتضمن أون

م(؛ هذه  رن اْلربعة اْلشهر؛ ثالثة متتابعات، وواحد غري متتابع معها؛ )رجب، ذو القعدة، ذو احلجة، وحُمَ

 ة.اْلشهر اْلربع

ْهِر احْلََرامِ  ﴿: -جل وعال  -فقوله  اْلقصود به جنس هذه اْلشهر  [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

 اْلربعة.

ا عىل ِحْرص الصحابة ريض اهلل عنهم   [  ٢١٧البقرة:  ]   ﴾  ِقَتاٍل ِفيهِ   ﴿ يعني هل فيه قتال، وهذا دليل أيضا

 وأرضاهم عىل طلب العلم وعىل معرفة احلالل واحلرام.

وهذا الذي ينبغي عىل اْلسلم؛ ْلن اآلن كثري من أهل اإلسالم بعد أن يقع يف اْلسألة يأيت ويسأل، 

ز إذا كان اْلم ا أو فيه إشكال، فالواجب عليه أن يسأل قبل أن وإنام الواجب عىل اْلسلم أن َيَتَحرن ر ُمشتبها

يبدأ؛ ْلنه أرفق به، لكنه ربام إذا بدأ وَشع يف اْلمر كان اخلروج من هذه اْلسألة أو حل هذه اْلعِضلة 
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ا، وقد يأخذ عليه كثري من اجُلهد، مثل بعض مسائل البيوع، وبعض مسائل البنوك وغريها.  صعب جدًّ

 بذلك عليه أن يسأل، ال أن يبدأ ثم يكتشف أن هناك نوع ُشبهة، أو غري ذلك.فقبل أن يبدأ 

 الصحابة ريض اهلل عنهم يسألون: هل يف اْلشهر احلرام قتال؟

يِه َكبرِي   ﴿: -جل وعال  -قال اهلل 
 ، يوجد فيه قتال.[ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ ُقْل ِقَتال  فِ

﴿   
ِ
: )َصدٌّ عن سبيل اهلل( هنا مجلة استئنافية، ليست معطوفة عىل [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾  َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اَّللَّ

 ْلنه ال يستقيم اْلعنى. [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ ِقَتال  ِفيِه َكبِري   ﴿

يقول: )قل قتال فيه كبري فإن فيه َصدٌّ عن سبيل اهلل( أي بام حصل من  -جل وعال  -فكأن اهلل 

 .-سبحانه وتعاىل  -الصد عن سبيل اهلل 

 : ُكْفر يف الشهر احلرام.[ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َوُكْفر  بِهِ  ﴿

ا  [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َواْْلَْسِجِد احْلََرامِ  ﴿قال:  العطف هنا )َعْطف اْلسجد احلرام( إما أن يكون معطوفا

 عىل مجلة )عن سبيل اهلل(، يعني )وَصدٌّ عن سبيل اهلل، وصدٌّ عن اْلسجد احلرام(.

 وما هو الصد عن اْلسجد احلرام؟

 الصد عن اْلسجد احلرام بتنفري الناس منه، وإخراج الناس منه.

: وُكْفر  باْلسجد [  ٢١٧البقرة:  ]    ﴾  َوُكْفر  بِهِ   ﴿:  -جل وعال    -هلل  وإما أن يكون معطوفاا عىل )به( يف قول ا

 احلرام.
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فيكون اْلعنى: الكفر باْلسجد احلرام من حيث عدم تعظيمه، وعدم احرتامه، وعدم احلفاظ عىل 

 منزلته ومكانته.

  ﴿فقال: 
ِ
ُج َأْهلِِه ِمْنُه َأْكرَبُ ِعْنَد اَّللَّ ْخَرا

م  [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َوإِ يعني إخراج الناس من اْلسجد احلرا

وتنفريهم عن دينهم أعظم من مسألة القتال الذي أنتم ُتنكرونه معاَش اْلرشكني، واخلطاب هلم، يف حال 

 اْلرشكني أهنم يقولون: )كيف قتال يف اْلشهر احلرام؟( ما تصنعونه أنتم أشد من القتال.

: الفتنة هي ما [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ ْتَنُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتلِ َواْلفِ  ﴿قال بعد ذلك:  -جل وعال  -ولذلك اهلل 

 ُيصل من َصدن الناس عن الدين.

 ملاذا َصدن الناس عن الدين أعظم من القتل؟

ْلن القتل غايته: ُمفارقة الدنيا، لكن الفتنة هي مفارقة اإليامن، ومفارقة اإليامن أعظم من اْلوت، 

نهم أعظم؛ ولذلك يدخل يف هذه اآلية كل َأْمٍر َصدن الناس عن دينهم احلق، وصد الناس وفتنتهم يف َأْمر دي

رة أو غري ذلك فإن هذا  كل دعوٍة إىل ضالل، أو دعوٍة إىل إحلاد، أو دعوٍة إىل ُكْفر، أو دعوٍة إىل بَِدع ُمَكفِّ

نة، ُمفاَرقة أعظم من القتل؛ ْلن يف فتنة الناس يف دينهم ُمفارقة لإليامن، مفارقة للتوحيد، مفار قة للسُّ

 ؛ فكان افتتان الناس يف دينهم أعظم من جمرد مفارقة الدنيا.- ملسو هيلع هللا ىلص -التباع النبي 

 .[ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َواْلِفْتنَُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتلِ  ﴿فقال: 

ُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكمْ  ﴿الصحابة:  -جل وعال  -ثم أخرب اهلل  دليل عىل  [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َوال َيَزا

 االستمرارية.

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 14 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

وُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا  ﴿  فإنن َصاِحب الكفر عىل شتى أنواعهم. [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َحتَّى َيُردُّ

َوَلْن َتْرىَض َعنَْك اْلَيُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع  ﴿يف اليهود والنصارى:  -جل وعال  -قال اهلل 

َتُهمْ   .[ ١٢۰البقرة: ]  ﴾ ِملَّ

 وهكذا حال أعداء اإلسالم؛ ال هيدأ هلم بال، وال َيقر هلم قرار حتى خُيِرجوا الناس من دينهم.

ُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكمْ  ﴿ ءا القتال العسكري، أو القتال الفكري يف العقائد وَنرْش  [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َوال َيَزا سوا

 الفساد، واْلخالقيات الفاسدة، كل ذلك إلضعاف الدين.

وُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا  ﴿قال:   .[ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َحتَّى َيُردُّ

ر اهلل  دة [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ ُكْم َعْن ِدينِهِ َوَمْن َيْرَتِدْد ِمنْ  ﴿أهل اإليامن، قال:  -جل وعال  -ثم َحذَّ ، الرِّ

 سواء تكون بالقول أو تكون بالفعل أو تكون باالعتقاد.

 هي اخلروج من اإلسالم.والردة: 

ة.  ْلن الردة إنام تكون من اْلسلم، أما الكافر اْلصيل فإن ُكْفره ُكْفر  أصيل، وليس ِردن

نيًّا، قال اهلل   ا أو نْصا ة أشد، ولذلك َمْن كان ُكْفره أصليًّا كأن هيوديًّ دن َه   ﴿:  -جل وعال    -والرِّ ال إِْكَرا

ينِ  َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ  ﴿قال:  -جل وعال  -، يبقى عىل دينه وإن مل ُيقَبل منه؛ ْلن اهلل [ ٢٥٦البقرة: ]  ﴾ يِف الدِّ

 ، لكنه ال ُيقَتل، وهذا ُيقَتل.[ ۸٥آل عمران: ]  ﴾ َل ِمنْهُ اإِلْسالِم ِديناا َفَلْن ُيْقبَ 

ا يقاتِل فُيقَتل. ا ال ُيقَتل، إال أن يكون حُماِربا ينا أو ُمسَتأمناا أو ُمعاَهدا ين إن كان ِذمن  اليهودي أو النْصا
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ه  ة–لكن الذي يرتد عن دينه فإن َحدن دن ءا كانت هذه الردة -َحدن الرِّ اعتقاد، أو كانت : القتل، سوا

 بالعمل، أو كانت بالقول.

ر   ﴿: -جل وعال  -فقال اهلل 
خرج من  [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافِ

اإليامن، وهذا َقْيد احرتازي، يعني أنه لو ارتد ثم رجع وأسلم فاإلسالم جَيُبن ما قبله، إذا ارتدن ثم عاد إىل 

، واهلل    يتفضل عىل عباده بام شاء.  -جل وعال    -اإلسالم فإن اإلسالم يمحو ما قبله، ويصري بذلك مسلاما

 ٢١٧البقرة: ]   ﴾  َفُأْوََلَِك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُمْ   ﴿؛ قال:  لكنه لو مات عىل هذه الردة، لو مات عىل هذا الكفر

ءا كان يف حال [ ، ليس هلم من اْلعامل يشء، ال ينتفعون بيشء مما قاموا به من اْلعامل الصاحلة، سوا

 إسالمهم، أو حتى فيام بعد ذلك.

.. الَقبول له بأن يكون صاحبه مؤمناا، يكون صاحبه عىل ا إليامن، عىل كل عمٍل صالح مرشوط 

التوحيد، ْلن َمْن مل يكن عىل اإليامن وعمل اْلعامل الصاحلة فإنه جُياَزى هبا يف الدنيا، جُياَزى هبا من سعة 

 املال ومن العافية ومن غري ذلك، لكنه يف اآلخرة ما له من خالق.

يُح يِف َيْوٍم َعا  ﴿والذين كفروا   ْت ِبِه الرِّ  َذلَِك َأْعاَمهُلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ
ٍ
ء ِصٍف ال َيْقِدُروَن مِمَّا َكَسُبوا َعىَل يَشْ

الُل اْلَبِعيدُ   .[ ١۸إبراهيم: ]  ﴾ ُهَو الضَّ

الذين هم أهلها، ليس جمرد دخول وخروج منها  [ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ َوُأْوََلَِك َأْصَحاُب النَّارِ  ﴿فقال: 

 كأصحاب اإليامن من أصحاب اْلعايص الذين يدخلون يف النار، ْلن الذين يدخلون يف النار عىل صنفني:

عنهم، كانوا ُتت مشيئته، لكن   -جل وعال    -أهل اإليامن ممَّْن حصلت منهم الذنوب، ومل يعُف اهلل  
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لندون فيها. -جل وعال  -قىض اهلل   عليهم أهنم من أهل النار، فهؤالء ال خُيَ

 لكن أهل النار الذين هم أهلها هم أهل الكفر واإلَشاك، الذين خُيَلندون فيها، ال خيرجون.

 .[ ٢١٧البقرة: ]  ﴾ ُهْم فِيَها َخالُِدونَ  ﴿فقال: 

ِذيَن آَمنُوا إِنَّ  ﴿ثم قال:   -وُيبنين الطائفة اْلخرى أو الفريق اآلخر ممَّْن أطاع اهلل  [ ٢١۸البقرة: ]  ﴾ الَّ

بع نبينه -جل وعال   .- ملسو هيلع هللا ىلص -، واتن

ِذيَن َهاَجُروا ﴿ ِذيَن آَمنُوا َوالَّ  بدينهم وِحفاظاا عىل دينهم. [ ٢١۸البقرة: ]  ﴾ ِإنَّ الَّ

 َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل  ﴿
ِ
 )يف سبيل اهلل( هذا َقْيد. [ ٢١۸البقرة: ]  ﴾ اَّللَّ

ا كل جهاٍد ليس يف سبيل اهلل فال جُياَزى عليه العبد، بل إنه ُيؤَثم عليه، ويستحق العقوبة؛ ْلن اهلل  إذا

 ، كل عمل.-سبحانه وتعاىل  -ال يقبل من اْلعامل إال ما ابُتِغي به وجهه  -جل وعال  -

 أي حال هؤالء اْلؤمنني. [ ٢١۸البقرة: ]  ﴾ ُأْوََلَِك  ﴿قال: 

﴿   
ِ
رمحة اهلل إما أهنم يرجون صفته )يعني أن اهلل يرمحهم(، وإما أهنم   [  ٢١۸البقرة:  ]    ﴾  َيْرُجوَن َرمْحََة اَّللَّ

 يرجون َجننته.

 ْلن الرمحة عىل قسمني:

 صفة اهلل؛ فمن أسامئه: الرمحن، الرحيم. -

ا اجلنة؛ اهلل  - َخَلقها، يرحم هبا عباده، فُيدِخل هبا َمْن شاء من عباده،  -جل وعال  -ورمحة اهلل أيضا
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 أو ُيدِخل فيها َمْن شاء من عباده.

ُ َغُفور  َرِحيم   ﴿قال:  له عىل عباده بأنه يتجاوز عن الكثري. [ ٢١۸البقرة: ]  ﴾ َواَّللَّ  دليل  عىل َتَفضن

ا فيها  -تفاُضل الشهور، ولذلك اْلشهر احلُُرم أفضل من غريها؛ ولذلك َعظنم اهلل  هذه اآلية أيضا

 َأْمرها. -سبحانه وتعاىل 

م، هل ُنِسخ أم مل ُينَسخ؟  ثم القتال يف اْلشهر احلرا

 قول اجلمهور: أنه ُنِسخ.

لوا يف أن القتال إذا كان َدفْ  ع لالعتداء وقال بعض اْلحققني من أهل العلم: أنه مل ُينَسخ، لكنهم َفصن

فإن هذا جائز، وإنام ابتداُء القتال يبقى عىل التحريم يف اْلشهر احلُُرم، أما َدْفع العدو فهذا جائز، وما حصل 

يف َأْمر الروم أو يف غريهم مما كان يف اْلشهر احلُُرم فهو من باب َدْفع االبتداء،  - ملسو هيلع هللا ىلص -من رسول اهلل 

 وليس من باب ابتداء القتال.

هو أن القتال يف اْلشهر احلُُرم مل ُينَسخ، فهو باٍق عىل ُتريمه؛ وهو  -واهلل أعلم–ولذلك الراجح 

 هام اهلل.اختيار الشيخ ابن عثيمني، والشيخ ابن باز من اْلعارصين رمح

 المتن

ِعِهاَم َوَيْسَأُلوَنَك َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْْلَْيِِسِ ُقْل ِفيِهاَم ِإْثم  َكِبري  َوَمَنافُِع لِلنَّاِس َوِإْثُمُهاَم َأْكرَبُ ِمْن َنفْ  ﴿

ُ َلُكُم اآْلَياِت   ُ اَّللَّ ُروَن )َماَذا ُينِْفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذلَِك ُيَبنيِّ ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَيْسَأُلوَنَك ٢١٩َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ( يِف الدُّ

 ُ ُ َيْعَلُم اْْلُْفِسَد ِمَن اْْل ُنُكْم َواَّللَّ الُِطوُهْم َفِإْخَوا ْصاَلح  هَلُْم َخرْي  َوإِْن ُُتَ
ُ َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل إِ ْصلِِح َوَلْو َشاَء اَّللَّ

 َ  .[ ٢٢۰ - ٢١٩البقرة: ]  ﴾ (٢٢۰ َعِزيز  َحِكيم  )َْلَْعَنَتُكْم ِإنَّ اَّللَّ
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ا َنَزَل ُتريم اخلمر قال: مهللا َبنيِّ لنا يف اخلمر بياناا شافياا.  روى اإلمام أمحد، عن عمر أنه قال: مَلن

 [ ٢١٩البقرة: ]  ﴾ إِْثم  َكِبري  َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْْلَْيِِسِ ُقْل فِيِهاَم  ﴿فنزلت هذه اآلية التي يف البقرة: 

 َفُدِعي عمر فُقِرئت عليه، فقال: مهللا َبنيِّ لنا يف اخلمر بياناا شافياا.

اَلَة َوَأنُْتْم ُسَكاَرى ﴿فنزلت اآلية التي يف النساء:  ِذيَن آَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ َا الَّ ، [ ٤٣النساء: ]  ﴾ َيا َأهيُّ

 إذا أقام الصالة نادى: أال َيْقَرَبنن الصالة َسْكران. - ملسو هيلع هللا ىلص -فكان منادي رسول اهلل 

 َفُدِعي عمر فُقِرئت عليه، فقال: مهللا َبنيِّ لنا يف اخلمر بياناا شافياا.

 فنزلت اآلية التي يف املائدة.

 ؟ قال عمر: انتهينا، انتهينا. [ ٩١املائدة: ]  ﴾ ُمْنَتُهونَ َفَهْل َأنُْتْم  ﴿فُدعي عمر، فُقِرئت عليه، فلام بلغ: 

 وهكذا رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن أيب حاتم، وابن مردويه.

 قال عيل بن اْلديني: هذا اإلسناد صالح وصححه الرتمذي.

 .)) إهنا ُتْذِهب املال، وُتْذِهب العقل ((: -بعد قوله: انتهينا-وزاد ابن أيب حاتم 

ا عند قوله يف سورة املائدة:  ا مع ما رواه أمحد من طريق أيب هريرة أيضا اَم  ﴿وسيأيت هذا احلديث أيضا إِنَّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ اخْلَْمُر َواْْلَْيِِسُ َواْْلَنَْصاُب َواْْلَْزاَلُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل ا ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ  [  ٩۰املائدة: ]  ﴾ لشَّ

 اآليات.

 :[ ٢١٩البقرة: ]  ﴾ َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْْلَْيِِسِ  ﴿فقوله: 

فكام قال أمري اْلؤمنني عمر بن اخلطاب: إنه كل ما َخاَمر العقل، كام سيأيت بيانه يف سورة  أما اخلمر

 .، وهو القامروكذا اْليِساملائدة، 

 الشرح 

لِلنَّاِس َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْْلَْيِِسِ ُقْل فِيِهاَم إِْثم  َكبرِي  َوَمنَافُِع  ﴿: -جل وعال  -ثم َذَكر قول اهلل 

 .[ ٢١٩البقرة: ]  ﴾ َوإِْثُمُهاَم َأْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهاَم 

ت بأربع مراحل:  اخلمر َمرن

َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواْلَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمنُْه   ﴿:  -جل وعال    -اإلباحة؛ كام قال اهلل    اْلرحلة اْلوىل:
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ا َوِرْزقاا َحَسناا  هذا عىل اإلباحة. [ ٦٧النحل: ]  ﴾ َسَكرا

َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْْلَْيِِسِ ُقْل فِيِهاَم إِْثم  َكبِري   ﴿كام يف آية الباب:  ثم جاء التعريض بأن فيها َمرضة

ة. [ ٢١٩البقرة: ]  ﴾ َوَمنَافُِع لِلنَّاسِ   فهو تعريض  بحال اخلمر وأن فيها َمرَضن

الَة َوَأنُْتْم ُسَكاَرى ﴿: -جل وعال  - ؛ قال اهللثم جاء اْلنع يف وقٍت دون وقت ]  ﴾ ال َتْقَرُبوا الصَّ

ر [ ٤٣النساء:  ؛ فكان الصحابة ُيمنعون أن يأيت أحدهم إىل الصالة وهو يف حال ُسْكر؛ ولذلك كان ربام ُيؤخن

ب اخلمر إىل بعد صالة العشاء؛ ْلنه إذا َشهبا يف النهار تتابعت عليه الصلوات  وحرضت أحدهم َُشْ

 الصالة.

ب اخلمر:  اَم اخْلَْمُر َواْْلَْيِِسُ َواْلَنَصاُب َواْلَْزالُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل  ﴿ثم جاء اْلنع اْلطَلق من َُشْ إِنَّ

ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوهُ   انتهوا عنه. [ ٩۰املائدة: ]  ﴾ الشَّ

ة، وتدعو إىل القتل، ومن وال شك أن اخلمر أم اخلبائث؛ فإهنا تدعو إىل الِسقة، وتدعو إىل الفاحش

يت )أم اخلبائث( ْلهنا تدعو إىل كل رذيلة، وإىل كل قبيح.  هذا الباب ُسمن

وال شك أن الرجل العاقل حتى من غري أهل اإلسالم يأبى عىل نفسه أن يقع يف هذه الرذيلة التي 

ر والنافع، وربام فعل من ُتْذِهب عقله حتى يصري كالبهائم، ال ُيَميِّز بني التمرة واجلمرة، وال بني الضا

 القبائح ما ُيستنَكر فِْعله من الصبيان، ونحو ذلك من اْلخدرات أو غريها من اْْلُْسِكرات اْْلُْذِهبات للعقل.

ب اخلمر، وصار اْلمر عىل هذا.  فجاء بعد ذلك التحريم من َُشْ

ج اْلمر من اإلباحة   -سبحانه وتعاىل    -هذا التدرج كان من فضل اهلل   عىل العباد من رمحته هبم؛ َتَدرُّ

ا، حتى تعودت النفوس.  إىل التعريض، إىل َمنْعها يف وقٍت دون وقت، ثم إىل اْلنع مطلقا
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ا ما قد ُقطِع اْلمر فيه فال جيوز  لكن هنا مسألة  مهمة؛ هل جيوز اآلن التدرج باْلحكام الرشعية؟ أمن

م اهلل فيه التدرج؟ بل إن التدرج يف  ، ال جيوز لإلنسان اآلن أن -جل وعال  -ذلك هو من ُتليل ما َحرن

، ثم أترك اخلمر هنائيًّا؛ فنقول له: هذا ال جيوز.  يقول: سأبدأ بأمر اخلمر من اإلباحة حتى ُتف عيلن

َعلنق باب االستطاعة يف باب اْلوامر وليس يف باب النواهي؛ ْلن باب النواهي  - ملسو هيلع هللا ىلص -فالنبي 

 لرتك ال ُيَعلَّق باالستطاعة.َتْرك، وا

هل قال:  (( فانتهوا )) قال:  (( ما أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم، وما هنيتكم عن يشء)) قال: 

 )فانتهوا ما استطعتم(؟! ْلنه َتْرك؛ فلذلك ال جيوز القول بالتدرج يف باب اْلحكام الرشعية.

ة وأدلتها العامة فهو جائز؛ مثل: أن اإلنسان لكن مسألة التخفيف: إذا كان يف نطاق قواعد الرشيع

ا، يصيل عىل جنب. ، خُيَفَّف عليه، ُيصىلن قاعدا  ال يستطيع أن يصيل قائاما

ا، وحديث عهد باإلسالم، ليس من الصواب أن تأيت إليه وتقول: )ال  ا أسلم جديدا مثل: أن شخصا

يف قلبه، ثم بعد ذلك ُتبِّني له اْلحكام  ترشب اخلمر سيقام عليك احلد، ال تفعل كذا( حتى يستقر اإليامن

الرشعية، ال أن تتدرج معه، ْلن هذا التدرج َأْمره انتهى واستقر اْلمر عىل ُتريم اخلمر، وعىل غري ذلك 

 من اْلوامر الرشعية.

ا يكون النظر يف باب التخفيف أو مراعاة اْلصلحة أو َدْفع اْلفسدة اْلكرب: هذا بحسب القضية  إذا

خص، وليس هناك قاعدة عامة ُتَطبَّق يف هذا الشأن، فال جيوز أن يقول قائل: )إننا نتدرج يف وبحسب الش

ا، بل إنه يلزم من هذه القاعدة إذا  اْلحكام الرشعية كام َتمن التدرج فيها يف أول اْلمر( هذا ال يصح أبدا

مات حتى يتم التدرج مرة أخرى، فهذا قول     باطل، ال يصح.ُطبَِّقت أن ُُتَلَّل بعض اْْلُحرن
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ها العلامء "  مهللا َبنيِّ لنا يف اخلمر بياناا شافياا" فَذَكر هنا أن عمر ريض اهلل عنه كان يقول:   ، وهذه َعدن

 من موافقات عمر للوحي؛ فإن عمر وافق الوحي يف مسائل؛ منها: مسألة اخلمر.

ْثم  َكِبري     ﴿:  -جل وعال   -ثم قال اهلل  
 ٢١٩البقرة:  ]  ﴾  َوَمنَاِفُع لِلنَّاِس َوإِْثُمُهاَم َأْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهاَم ُقْل ِفيِهاَم إِ

]. 

 المتن

ْثم  َكِبري  َوَمَنافُِع لِلنَّاسِ  ﴿وقوله: 
؛ أما إثمهام فهو يف الدين، وأما اْلنافع [ ٢١٩البقرة: ]  ﴾ ُقْل ِفيِهاَم إِ

الطعام، وإخراج الفضالت، وتشحيذ بعض اْلذهان، َفُدنيوية، من حيث إن فيها َنْفع البدن، وهتضيم 

شه بعضهم من اْليِس فُينفقه عىل  ة اْْلُْطِربة التي فيها، وكذا َبْيعها واالنتفاع بثمنها، وما كان ُيقمِّ دن ولذة الشِّ

 نفسه أو عياله.

ته ومفسدته الراجحة، لَِتَعلنقها بالعقل والدين؛   َوإِْثُمُهاَم   ﴿ا قال: وهلذولكن هذه اْلصالح ال ُتوازي َمرَضن

 .[ ٢١٩البقرة: ]  ﴾ َأْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهاَم 

 الشرح 

جل وعال   -َذَكر اهلل    [  ٢١٩البقرة:  ]    ﴾  ُقْل ِفيِهاَم إِْثم  َكبِري  َوَمَنافُِع لِلنَّاسِ   ﴿قال:    -جل وعال    -قول اهلل  

االسم عىل صيغة اْلفرد، وذكر اْلنافع عىل صيغة اجلمع، فلم َيُقل: )قل فيهام آثام كبرية ومنافع للناس(،   -

د   [  ٢١٩البقرة:  ]   ﴾  ُقْل ِفيِهاَم ِإْثم  َكبِري  َوَمَنافُِع لِلنَّاسِ   ﴿وإنام قال:   يعني ما الفائدة من اجلمع يف اْلنافع واإلفرا

 يف اإلثم؟

 كثرة هذه اْلنافع لكن اإلثم يبقى كبري، فكيف إذا كان فيها منفعة واحدة؟!الفائدة: أنه مع 
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إذا كان فيها هذه اْلنافع كلها فإن مع كثرة اْلنافع يبقى اإلثم كبري، وهذا دليل عىل أن ما فيها من 

 اْلرضة أعظم مما فيها من اْلنفعة اْلرجوة.

 وهذه اْلنفعة منفعة تتعلق بالبدن، أو تتعلق باملال.

لكن اْلرضة تتعلق بالدين، وتتعلق بَأْمر التكليف؛ ْلن السكران شارب اخلمر ال تصح منه صالة؛ 

 ْلنه ال يفقه ما يقول.

ا من اْلضار: العدوان عىل الغري؛ فإنه يرضب أبناءه ويرضب زوجه، بل ربام يرضب الناس،  وفيه أيضا

ضهم لألذى.  ويعتدي عليهم يف أمالكهم ويف حياهتم، فُيَعرِّ

لذلك كانت اْلفاسد التي يف اخلمر أكثر بكثري من جمرد اْلنافع الذاتية التي يستفيدها اإلنسان يف ف

 خاصة نفسه.

 المتن

ضة؛ وهلذا قال عمر  حة بل ُمَعرِّ دةا لتحريم اخلمر عىل البتات، ومل تكن ُمَْصِّ وهلذا كانت هذه اآلية مُمَهِّ

ا ُقِرئت عليه: مهللا َبنيِّ لنا يف اخلمر بياناا شافياا، حتى نزل التْصيح بتحريمها يف سورة  ريض اهلل عنه مَلن

ِذيَن آَمُنوا إِنَّ  ﴿املائدة:  َا الَّ ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َيا َأهيُّ اَم اخْلَْمُر َواْْلَْيِِسُ َواْْلَنَْصاُب َواْْلَْزاَلُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشَّ

ُكمْ ٩۰َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ) ْيَطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَْمِر َواْْلَْيِِسِ َوَيُصدَّ اَم ُيِريُد الشَّ  َعْن ( إِنَّ

اَلِة َفَهْل َأنُْتْم ُمْنَتُهوَن )  َوَعِن الصَّ
ِ
 . [ ٩١ - ٩۰املائدة: ]  ﴾ (٩١ِذْكِر اَّللَّ

 الشرح 

 : هو القامر، كام َذَكر احلافظ رمحه اهلل.اْليِس

وهذا له ُصَور كثرية؛ منها: ما ينترش يف زماننا هذا من احلظ يف َدْفع مبلٍغ يسري عىل جائزة كبرية، فإن 
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 من اْليِس، هذا من القامر الذي ال جيوز.هذا 

وكذلك ما ُيصل بني اْلتنافسني عىل اْللعاب من أن يدفع هذا ويدفع هذا، وُيصل الفائز عىل اْلبلغ، 

ئز الكربى يف ذلك،  ء البطاقات باْلسعار القليلة الرمزية، واحلصول عىل اجلوا أو غري ذلك من مثل َشا

أو ما يعتمد عىل احلظ والنصيب، فيام ُيسمى اليانصيب أو غري ذلك؛  هذا كله من ُصَور اْليِس اْلحرمة،

م. ا من القامر اْْلُحرَّ  فإن هذا أيضا

 المتن

ُقرئ بالنصب وبالرفع، وكالمها حسن  [ ٢١٩البقرة: ]  ﴾ َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ  ﴿وقوله: 

 متنِجه  قريب. 

ما َيْفُضل عن أهلك، وكذا ُرِوي عن ابن عمر، وجماهد، وقتادة، وغري   ﴾ اْلَعْفوَ   ﴿وقال ابن عباس: 

  .واحد

)) َأنِْفقه عىل وروى ابُن جرير، عن أيب هريرة قال: قال رجل: يا رسول اهلل! عندي دينار؟ قال: 

، )) َأنِْفقه عىل ولدك ((، قال: عندي آخر؟ قال:  )) َأنِْفقه عىل أهلك ((، قال: عندي آخر؟ قال:  نفسك ((

 .)) فأنت أبْص ((قال: عندي آخر؟ قال: 

 وقد رواه مسلم يف صحيحه.

ا عن جابر: أن رسول اهلل وأخرج  ق عليها، قال لرجل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -مسلم أيضا )) ابدأ بنفسك َفَتَصدن

فإن َفَضل يشء فألهلك، فإن َفَضل يشء  عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك يشء فهكذا 

 .وهكذا ((

ى، واليد )) خري الصدقة ما كان عن ظهر ِغن: - ملسو هيلع هللا ىلص -وعنده عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل 

 .العليا خري  من اليد السفىل، وابدأ بَِمْن تعول ((

ا:  )) ابن آدم! إنك أن تبذل الفضل خري  لك، وأن ُُتِْسكه َشٌّ لك، وال ُتالم عىل ويف احلديث أيضا

 .َكفاف ((
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عطاء ثم قد قيل: إهنا منسوخة بآية الزكاة، كام رواه عيل بن أيب طلحة، والعويف عن ابن عباس، وقاله  

دي، وقيل: ُمَبيننة  بآية الزكاة، قاله جماهد وغريه، وهو َأْوَجه  .اخلراساين والسُّ

 الشرح 

 .[ ٢١٩البقرة: ]  ﴾ َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ  ﴿: -جل وعال  -ثم قول اهلل 

يكون هذا من باب اإلنفاق العام ويمكن مَحْل هذا عىل غري الزكاة، فال تكون آية الزكاة ناسخة هلا، 

 اْلطَلق الذي هو الصدقة.

يعني ما زاد عن حاجتك   [  ٢١٩البقرة:  ]    ﴾  َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ   ﴿:  -جل وعال    -قول اهلل  

 أو عن حاجة أبنائك.

ٍف وال تقتري، مل يكن فيه ُبْخل وال ك  ان فيه إرساف.وقيل: )العفو( هو ما كان من غري إرسا

 .وقتادة، وغري واحد""، (( ما َفَضل من مالك)) يعني  وكذا ُرِوي عن ابن عمر، وجماهد""قال: 

 ما سبب السؤال بعد السؤال عن اخلمر؟

قال العلامء: السؤال عن اخلمر ْلن فيها إتالف  للامل، والسؤال عن النفقة ْلن فيها انتفاع  باملال، 

فنَاَسَب أن يكون السؤال عن االنتفاع باملال بعد أن عرفوا أسباب إتالف املال وذهاب املال، فاخلمر 

 ما َنَقَص مال  من صدقة))  يف احلديث:    فيها إتالف  للامل وَذهاب  له، وأما النفقة ففيها ِحْفظ  للامل، ولذلك

 ، وباب الصدقة باب خرٍي عىل العبد، ولكن أكثر الناس ال يعلمون، لكن أكثر الناس ال يفقهون.((

 بالصدقة من َشور ومن أمراض ومن مصائب؟ -جل وعال  -فكم يدفع اهلل 

 بالصدقة من أسباب العقوبة؟ -جل وعال  -بل كم يدفع اهلل 
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فإن اإلنسان إذا ُفِتح له هذا الباب )باب الصدقة( فهو باب خري وفري، وَقلن َمْن ُيْفَتح له هذا الباب؛ 

ْلن النَّْفس جمبولة عىل حمبة املال، وعىل اإلنكباب عىل الدنيا؛ ولذلك كون العبد ُيَوفَّق إىل هذا اخلري فإن 

ق هذه ِهبة من اهلل الصدقة وإقناع النَّْفس با  عىل َمْن يشاء من عباده.  -جل وعال  -لتََّصدُّ

 المتن

ُروَن ) ﴿وقوله:  ُكْم َتَتَفكَّ ُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلَّ ُ اَّللَّ ْنَيا َواآلِخَرةِ ٢١٩َكَذلَِك ُيَبنيِّ  .[ ٢٢۰ - ٢١٩البقرة: ]  ﴾ ( يِف الدُّ

ل لكم هـذه اْلحكـام وَبيننهـا  وأوضـــــــــــحهـا، كـذلـك ُيَبنيِّ لكم ســـــــــــائر اآليـات يف أحكـامـه  أي كام َفصـــــــــــن

 .ووعده، ووعيده، لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة

 الشرح 

ر؟  ما هذا التََّفكُّ

ر هـذا يف حـال الـدنيـا وأهنـا زائلـة، ويف حـال اآلخرة وأهنـا بـاقيـة، ويف أن الـدنيـا دار عمـٍل وَمْعرَب،   التََّفكُّ

رَب العبـد عىل طـاعـة   ، وأن مـا يفعلـه العبـد يف الـدنيـا جينيـه يف اآلخرة، فـإذا صـــــــــــَ  وَمَقرن
ٍ
ء ويف أن اآلخرة دار جزا

 َُتَر بأوامره فإنه جُياَزى يف اآلخرة باجلنة والنعيم اْلقيم.وَعمل بترشيعاته واتنبع دينه وأْ  -جل وعال  -اهلل 

ا حســــاب    ر يف حال الدنيا عرف أن الدنيا إنام هي دار العمل، اليوم عمل  وال حســــاب، وغدا وإذا َتَفكن

 وال عمل.

 المتن

اَلح  هَلُْم َخرْي  َوإِْن  ﴿وقوله:  َأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل إِصــْ َد  َوَيســْ ُ َيْعَلُم اْْلُْفســِ ُنُكْم َواَّللَّ ُُتَالُِطوُهْم َفِإْخَوا

ُ َْلَْعنََتُكمْ   .اآلية [ ٢٢۰البقرة: ]  ﴾ ِمَن اْْلُْصلِِح َوَلْو َشاَء اَّللَّ
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 الشرح 

الصـــــــــــحـابـة ريض اهلل عنهم عنـدهم ورع، ومن ورعهم أهنم ســــــــــــألوا عن مـال اليتـامى، ســــــــــــألوا عن  

 عن َأْمر التعاُمل يف ماهلم، ماذا يصنعون به؟التعامل مع اليتامى، ومن ذلك 

 فكان أحدهم جيعل مال اليتيم عىل ِحدة، وماله عىل ِحدة، خوفاا من أن ُينفق شيئاا من مال اليتيم.

ال جيوز لإلنســــــــــــان أن يتْصـــــــــــف يف مــال غريه؛ هــذا َأْمر  متقرر عنــدهم، وهــذا يتيم، واليتيم يكون يف 

 ىل َمْن يقوم عليه؛ ْلنه َفَقَد أباه، فهو بحاجة إىل َمْن يقوم عىل مصاحله.حاجة إىل َمْن يرعاه، ويف حاجة إ

يعني  [ ٢٢۰البقرة: ]  ﴾ ُقْل ِإْصالح  هَلُْم َخرْي   ﴿: -جل وعال  -فسألوا عن التعامل مع اليتيم، قال اهلل  

كل ما فيه إصالح  هلم، أو َنْفع  هلم من باب الرتبية أو من باب اإلطعام، أو من باب التوجيه، أو احلث عىل 

مكارم اْلخالق، أو غري ذلك، حتى وإن احتاج هذا إىل يشء من احلزم، فإن هذا ال ُيناِقض الرفق باليتيم، 

ا فليقُس أحياناا عىل بل إن من الرفق به أن ُيزم معه أحياناا، كام قال القائ ل: )قسا ليزدجروا وَمْن يُك حازما

حتى اْلبناء من حمبتك هلم، من رمحتك هبم أنك تقسو عليهم، فإن اللني دائاما –أحياناا-َمْن يرحم(، ُيتاج  

م ُمفِسد، والتدليل، والرتفق هبم عىل كل حال ُيفِسد اْلبناء، ولكن ُيعاملهم بني لنٍي وَحْزم، وبني ِرْفق وَجزْ 

باْلمور، وتربية، وهذا ُيتاج إىل احلكمة؛ ْلن احلكمة َوَضْع اليشء يف موضعه، احلزم يف موضعه، الرفق 

 يف موضعه.

ُنُكمْ   ﴿:  -جل وعال    -فقال اهلل   ْصالح  هَلُْم َخرْي  َوِإْن ُُتَالُِطوُهْم َفِإْخَوا
، ُُتالِطوهم [  ٢٢۰البقرة:  ]    ﴾  ُقْل إِ

ءا يف املال، ُتلطون املا ا وأن تؤاكلوهم وُتشاربوهم، سوا ل بعضه ببعض مع عنايتكم هبم، أيضا

 وجتالسوهم، َفُهم إخوانكم، وهذا فيه إطالق يف اإلخوة اإليامنية، يعني إخوانكم يف الدين.
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 المتن

ِتي ِهَي  ﴿روى ابن جرير، عن ابن عباس قال: ملا نزلت:            ﴾ َأْحَسنُ َواَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم إاِلَّ ِبالَّ

ا َوَسَيْصَلْوَن ﴿ونزلت:  [ ١٥٢اْلنعام: ]  اَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم َنارا َل اْلَيَتاَمى ُظْلاما إِنَّ ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَوا ِإنَّ الَّ

ا  به، فجعل َيْفُضل  [ ١۰النساء: ]  ﴾َسِعريا به من َشا انطلق َمْن كان عنده يتيم َفَعَزل طعامه من طعامه، وَشا

 ملسو هيلع هللا ىلص  -له اليشء من طعامه فُيْحَبس له حتى يأكله أو يفُسد، فاشتد ذلك عليهم، َفَذكروا ذلك لرسول اهلل  

ُنُكمْ َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل إِْصالح  هَلُْم  ﴿، فأنزل اهلل: - الُِطوُهْم َفِإْخَوا  [ ٢٢۰البقرة: ]  ﴾ َخرْي  َوإِْن ُُتَ

 فخلطوا طعامهم بطعامهم وَشاهبم برشاهبم. 

وهكذا رواه أبو داود، والنسائي، وابن أيب حاتم، وابن مردويه، واحلاكم، وهكذا َذَكَر غري واحد يف 

 سبب نزول هذه اآلية كمجاهد، وعطاء، والشعبي.

ْصالح  هَلُْم َخرْي  ُقْل  ﴿فقوله: 
 أي عىل حدة. [ ٢٢۰البقرة: ]  ﴾ إِ

ُنُكمْ  ﴿ الُِطوُهْم َفِإْخَوا هبم،  [ ٢٢۰البقرة: ]  ﴾ َوإِْن ُُتَ بكم برشا أي وإن َخَلطتم طعامكم بطعامهم وَشا

ُ َيْعَلُم اْْلُْفِسَد ِمَن اْْلُْصلِِح  ﴿فال بأس عليكم؛ ْلهنم إخوانكم يف الدين؛ وهلذا قال:   [ ٢٢۰البقرة: ]  ﴾ َواَّللَّ

 أي يعلم َمْن َقْصده ونِينته اإلفساد أو اإلصالح.

ُ  ﴿وقوله:  َ َعِزيز  َحِكيم  َوَلْو َشاَء اَّللَّ أي ولو شاء َلَضينق عليكم   [ ٢٢۰البقرة: ]  ﴾ َْلَْعنََتُكْم ِإنَّ اَّللَّ

ع عليكم، وَخفنف عنكم، وأباح لكم خمالطتهم بالتي هي أحسن، كام قال:  َواَل  ﴿وَأْحرجكم، ولكنه َوسن

تِي ِهَي َأْحَسنُ  ز اْلكل منه للفقري باْلعروف، إما برشط [  ١٥٢اْلنعام:  ]    ﴾  َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَّ ، بل قد َجون

َْن أيِس، أو جماناا".ضامن الب
ِ
 دل ْل
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 الشرح 

ُ َيْعَلُم اْْلُْفِسَد ِمَن اْْلُْصلِِح  ﴿ثم قال:  ُنُكْم َواَّللَّ البقرة: ]  ﴾ ُقْل ِإْصالح  هَلُْم َخرْي  َوإِْن ُُتَالُِطوُهْم َفِإْخَوا

قبه وَمْن يعتني هبؤالء اْليتام، وَمْن يراقب اهلل    -جل وعال    -اهلل    [  ٢٢۰ فيهم،   -جل وعال    -يعلم َمْن ُيرا

يه هلم، وَمْن ُيفِسد يف ماهلم، أو يأخذ ماهلم بغري حق.  وَمْن هو حريص  عىل ماهلم ُينَمِّ

ُ َْلَْعنََتُكمْ   ﴿ثم قال:   ز الشديد   [  ٢٢۰البقرة:  ]    ﴾  َوَلْو َشاَء اَّللَّ يعني َلَكلنفكم ما ال ُتطيقون من قضية التََّحرن

يف مال اليتيم، بحيث أنه يكون لوحده، كام أن مال الشخص يكون عىل ِحدة؛ وهذا ال شك أن فيه من 

ب ونحو ذلك، ولكن اهلل   -جل وعال  -اْلشقة لصعوبة التفريق، ال سيام يف باب النفقة واْلكل والرشُّ

 َيِسن ذلك.

ال ُيَكلِّف الناس شيئاا فيه   -  عز وجل  -  ة الرشعية تقول: )إن اْلمر إذا ضاق اتسع(؛ فإن اهللوالقاعد

يِن ِمْن َحَرٍج  ﴿مشقة عليهم، يريد اهلل بكم اليِس وال يريد بكم العِس،  احلج: ]  ﴾ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

٧۸ ]. 

ا جيوز لإلنسان أن خيلط ماله بامل  اليتيم عىل أنه ُيَغلِّب جانب اليتيم، واحلرص عىل أن ال يكون فإذا

.  قد أخذ من ماله بغري حقٍّ

ا. نقف هنا.  وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياما كثريا
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