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 إكمال الدين

 4من اآلية : المائدة

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

  ِئ يَم ُر ْل  اَم ُر ْل   َم ْل َم ْل ُر   اْل َيَم ْل َم   َم اْل َم ْل ِئ   َمْل َم ْل ُر ْل   ِئ يِئ ُر ْل  َم َم  مِئي  َم َم ُر  ْل   اَّل ِئ يَم   َم ِئ َم   اْل َيَم ْل َم 

 اِإِّلِئ ْلٍة  مُر َم َما ِئ ٍة   َم َيْل َم   ِئ  َمْل َم َم ٍة    ْل ُر َّل   َم َميِئ   ِئ ًيا  اِئ ْل َم َم  اَم ُر ُر   َم َم ِئ  ُر   ِئ ْل َم ِئ   َم َم ْلَم ْل ُر  َم َم ْل ُر ْل 

  َّلحِئ    َم ُر  ٌر   ا ّل َم   َم ِئ َّل 

 التفسير

 من تفسير الطبري تصرفا

{ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم}: يعني بقولو جل ثناؤه. {اليوم يئس الذين كفروا من دينكم}: قولو تعالى
من دينكم أن تتركوه، : اآلن انقطع طمع األحزاب وأىل الكفر والجحود أييا المؤمنون من دينكم، يقول

أن : يعني {اليوم يئس الذين كفروا من دينكم}: قولو: عن ابن عباس. فترتدوا عنو راجعين إلى الشرك
ذكر أن ذلك كان يوم عرفة، عام حج النبي صمي اهلل عميو وسمم حجة : قيل. ترجعوا إلى دينيم أبدا

ذلك يوم عرفة في يوم جمعة لما نظر : وقال آخرون. -،. الوداع، وذلك بعد دخول العرب في اإلسالم
: النبي صمى اهلل عميو وسمم، فمم ير إال موحدا ولم ير مشركا؛ حمد اهلل، فنزل عميو جبريل عميو السالم

 .أن يعودوا كما كانوا {اليوم يئس الذين كفروا من دينكم}

فال تخشوا أييا المؤمنون ىؤالء الذين قد يئسوا من دينكم :  يعني بذلك{فال تخشوىم واخشون}: قولو تعالى
: يقول {واخشون}أن ترجعوا عنو من الكفار، وال تخافوىم أن يظيروا عميكم فيقيروكم ويردوكم عن دينكم، 

ولكن خافون إن أنتم خالفتم أمري واجترأتم عمى معصيتي وتعديتم حدودي، أن أحل بكم عقابي وأنزل بكم 
 . عذابي

يعني جل ثناؤه :  اختمف أىل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضيم{اليوم أكممت لكم دينكم}: قولو تعالى 
اليوم أكممت لكم أييا المؤمنون فرائضي عميكم وحدودي، وأمري إياكم  {اليوم أكممت لكم دينكم}: بقولو

ونييي، وحاللي وحرامي، وتنزيمي من ذلك ما أنزلت منو في كتابي، وتبياني ما بينت لكم منو بوحيي عمى 
لسان رسولي، واألدلة التي نصبتيا لكم عمى جميع ما بكم الحاجة إليو من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع 

وكان ذلك في يوم عرفة، عام حج النبي صمي اهلل عميو وسمم : قالوا. ذلك، فال زيادة فيو بعد ىذا اليوم
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لم ينزل عمى النبي صمي اهلل عميو وسمم بعد ىذه اآلية شيء من الفرائض وال تحميل : وقالوا. حجة الوداع
ن النبي صمي اهلل عميو وسمم لم يعش بعد نزول ىذه اآلية إال إحدى وثمانين ليمة ، . شيء وال تحريمو، وا 

أخبر اهلل نبيو صمي اهلل عميو وسمم : وىو اإلسالم، قال {اليوم أكممت لكم دينكم}: عن ابن عباس، قولو
والمؤمنين أنو قد أكمل ليم اإليمان فال يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمو اهلل عز ذكره فال ينقصو أبدا، 

حجكم، فأفردتم بالبمد  {اليوم أكممت لكم دينكم}: معنى ذلك: وقال آخرون..وقد رضيو اهلل فال يسخطو أبدا
: و عن سعيد بن جبير. الحرام تحجونو أنتم أييا المؤمنون دون المشركين ال يخالطكم في حجكم مشرك

وأولى األقوال :قال اإلمام الطبري . تمام الحج، ونفي المشركين عن البيت: قال {اليوم أكممت لكم دينكم}
إن اهلل عز وجل أخبر نبيو صمى اهلل عميو وسمم والمؤمنين بو، أنو أكمل ليم : في ذلك بالصواب أن يقال

جالئو عنو المشركين، حتى حجو المسممون  يوم أنزل ىذه اآلية عمى نبيو دينيم، بإفرادىم بالبمد الحرام، وا 
فأما الفرائض واألحكام، فإنو قد اختمف فييا، ىل كانت أكممت ذلك اليوم . دونيم، ال يخالطونيم المشركون

وروى عن البراء بن عازب أن آخر آية نزلت . أم ال؟ فروي عن ابن عباس والسدي ما ذكرنا عنيما قبل
وال يدفع ذو عمم أن الوحي لم ينقطع عن رسول اهلل  {يستفتونك قل اهلل يفتيكم في الكاللة}: من القرآن

فإذ كان ذلك كذلك، . صمى اهلل عميو وسمم إلى أن قبض، بل كان الوحي قبل وفاتو أكثر ما كان تتابعا
آخرىا نزوال وكان ذلك من األحكام والفرائض، كان  {يستفتونك قل اهلل يفتيكم في الكاللة}: وكان قولو

كمال : عمى خالف الوجو الذي تأولو من تأولو، أعني {اليوم أكممت لكم دينكم}: معموما أن معنى قولو
قد نزل بعد ذلك فرض أولى من قول : فما حمل قول من قال: فإن قال قائل.العبادات واألحكام والفرائض

لم ينزل؟ قيل ألن الذي قال لم ينزل، مخبر أنو ال يعمم نزول فرض، والنفي ال يكون شيادة، : من قال
 ..نزل، وغير جائز دفع خبر الصادق فيما أمكن أن يكون فيو صادقا: والشيادة قول من قال

وأتممت نعمتي أييا المؤمنون بإظياركم عمى : يعني جل ثناؤه بذلك {وأتممت عميكم نعمتي}: قولو تعالى
عدوي وعدوكم من المشركين، ونفيي إياىم عن بالدكم، وقطعي طمعيم من رجوعكم، وعودكم إلى ما كنتم 

كان المشركون والمسممون يحجون جميعا، فمما نزلت براءة، فنفى : عن ابن عباس، قال. عميو من الشرك
المشركين عن البيت، وحج المسممون ال يشاركيم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكأن ذلك من تمام 

...  {اليوم أكممت لكم دينكم وأتممت عميكم نعمتي}: عن قتادة، قولو {وأتممت عميكم نعمتي}: النعمة
اآلية، ىذه اآلية نزلت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم عرفة يوم جمعة، حين نفى اهلل المشركين 

اليوم أكممت لكم دينكم وأتممت }: عن المسجد الحرام، وأخمص لممسممين حجيم عن عامر في ىذه اآلية
نزلت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وىو واقف بعرفات، وقد أطاف بو الناس، : قال {عميكم نعمتي

اليوم }: وتيدمت منار الجاىمية ومناسكيم، واضمحل الشرك، ولم يطف حول البيت عريان، فأنزل اهلل 
  {أكممت لكم دينكم
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ورضيت لكم االستسالم ألمري واالنقياد :  يعني بذلك جل ثناؤه{ورضيت لكم اإلسالم دينا}: قولو تعالى 
فإن قال .طاعة منكم لي: يعني بذلك {دينا}لطاعتي، عمى ما شرعت لكم من حدوده وفرائضو ومعالمو 

لم يزل اهلل راضيا لخمقو اإلسالم : أو ما كان اهلل راضيا اإلسالم لعباده، إال يوم أنزل ىذه اآلية؟ قيل: قائل
دينا، ولكنو جل ثناؤه لم يزل يصرف نبيو محمدا صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو في درجات ومراتبو درجة 

بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحاال بعد حال، حتى أكمل ليم شرائعو ومعالمو وبمغ بيم أقصى درجاتو 
بالصفة التي ىو بيا اليوم،  {ورضيت لكم اإلسالم دينا}: ومراتبو، ثم قال حين أنزل عمييم ىذه اآلية

 . فالزموه وال تفارقوه {دينا}والحال التي أنتم عمييا اليوم منو 

إني ألعمم حين أنزلت، : فقال عمر. إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا التخذناىا عيدا: قالت الييود لعمر
وأين نزلت، وأين رسول الو صمى اهلل عميو وسمم حين أنزلت؛ أنزلت يوم عرفة ورسول اهلل صمى اهلل عميو 

لو عممنا : وعنده رجل من أىل الكتاب، فقال {اليوم أكممت لكم دينكم}: وسمم واقف بعرفة و قرأ ابن عباس
وأولى األقوال ..فإنيا نزلت يوم عرفة يوم جمعة: أي يوم نزلت ىذه اآلية التخذناه عيدا، فقال ابن عباس

 في وقت نزول اآلية، القول الذي روي عن عمر بن الخطاب أنيا نزلت يوم عرفة يوم جمعة، لصحة سنده 

فمن أصابو ضر في { فمن اضطر}: يعني تعالى ذكره بقول {فمن اضطر في مخمصة}: قولو تعالى
مخمصة، يعني في مجاعة، من خمص البطن، وىو اضطماره، وأظنو ىو في ىذا الموضع معني بو 

 .يعني في مجاعة {فمن اضطر في مخمصة}: اضطماره من الجوع وشدة السغب، عن عباس

إلى أكل ما حرمت  {فمن اضطر في مخمصة}:  يعني بذلك جل ثناؤه{غير متجانف إلثم}: قولو تعالى 
غير متجانف }. عميو منكم أييا المؤمنون من الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما حرمت عميو بيذه اآلية

ال متجانفا إلثم، وأما المتجانف إلثم، فإنو المتمايل لو، المنحرف إليو، وىو في ىذا الموضع : يقول {إلثم
وأما تجانف أكل الميتة في أكميا وفي . مراد بو المتعمد لو القاصد إليو، من جنف القوم عمي إذا مالوا،

غيرىا مما حرم اهلل أكمو عمى المؤمنين بيذه اآلية لإلثم في حال أكمو، فيو تعمده األكل لغير دفع 
: عن ابن عباس، قولو.الضرورة النازلة بو، ولكن لمعصية اهلل وخالف أمره فيما أمره بو من ترك أكل ذلك

غير }: إلى ما حرم مما سمى في صدر ىذه اآلية: يعني {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم}
أي : غير متعرض إلثم: يقول{ غير متجانف إلثم}: و عن السدي. غير متعمد إلثم: يقول {متجانف إلثم

 يبتغي فيو شيوة، أو يعتدي في أكمو

 وفي ىذا الكالم متروك اكتفي بداللة ما ذكر عميو منو، وذلك أن {فإن اهلل غفور رحيم}: قولو تعالى 
غير متجانف }فمن اضطر في مخمصة إلى ما حرمت عميو مما ذكرت في ىذه اآلية، : معنى الكالم

، لداللة سائر ما ذكر من الكالم " لو : "وذكر" . فأكمو : "فترك ذكر{ فإن اهلل غفور رحيم}فأكمو،  {إلثم
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فإن اهلل لمن أكل ما حرمت عميو بيذه اآلية أكمو في : فإن معناه {فإن اهلل غفور رحيم}: وأما قولو.عمييما
يستر لو عن أكمو ما أكل من ذلك بعفوه عن مؤاخذتو : مخمصة، غير متجانف إلثم، غفور رحيم، يقول

وىو بو رفيق، من رحمتو ورفقو بو، أباح لو أكل ما : يقول {رحيم}إياه، وصفحو عنو، وعن عقوبتو عميو 
أباح لو أكمو من الميتة وسائر ما ذكر معيا في ىذه اآلية، في حال خوفو عمى نفسو، من كمب الجوع 

 .وضر الحاجة العارضة ببدنو


