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 تعظيم شعائر اهلل

 3: المائدة

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

َ  اَ   الَّلهْا َ   ا ّل ِذ َ  َ  َ َ  آِذ َ   ُنِذ ُّ  ْا   َ   َآ ُن  ْا   اَّل ِذييَ  أَي َُّها يَا َ ْا َ  َ  َ   اَْا   آِّم َ  َ    اْاَ  آِذ َ  َ  َ   اْا

َ  اَ  َ  نًالا  َّل ِّمِذ ْا  آِّمي َ  ْا ًال  يَ  ْا َ  ُن وَ   اْا َ  ْاَ   اَْا   َ  ْااٍم  َ َ  وُن  َ ْا ِذَآ َّل ُن ْا   َااْا َااُن  ْا َ  َ  َ َ  ْا ُن ْا  َ إِذَذ  َ  ِذضْا

َ  اِذ  َ يِذ  َا ُّ وُن ْا  َأو   اِذ ْاِذ   َ َ اَ نُن  ْا َ َ ى َ  َ  َ  ا  َّل ْاَ ى  اْا ِّم  َ َ ى َ  َ َ اَ نُن  ْا   َ  ْاَ  ُن  ْا  َأو  اْاَ  ْا ِذ ِذ  اَْا

َ  وِذ    3 اْا ِذَ ابِذ  َ  ِذي ُن   ا ّل َ  إِذوَّل   ا ّل َ  َ    َّل ُن  ْا  َ  اْا ُن ْا

 آي  ف ري  ا   

اختمف أىل التأويل في معنى قول  {يا أييا الذين آمنوا ال تحموا شعائر اهلل}: القول في تأويل قولو تعالى
كأنيم وجيوا . ال تحموا حرمات اهلل، وال تتعدوا حدوده: معناه: فقال بعضيم {ال تحموا شعائر اهلل}: اهلل 

: قال آخرون. معالم حدود اهلل، وأمره، ونييو، وفرائضو: الشعائر إلى المعالم، وتأولوا ال تحموا شعائر اهلل 
وقال .أي معالم حرم اهلل من البالد {شعائر اهلل}: فكأنيم وجيوا معنى قولو. حرم اهلل {ال تحموا}: معنى قولو

ال تحموا معالم حدود : وكأنيم وجيوا تأويل ذلك إلى. ال تحموا مناسك الحج فتضيعوىا: معنى ذلك: آخرون
كان المشركون .: مناسك الحج: قال {ال تحموا شعائر اهلل}: قال ابن عباس. اهلل التي حدىا لكم في حجكم

يحجون البيت الحرام، وييدون اليدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، ويتجرون في حجيم، فأراد المسممون أن 
الصفا  {شعائر اهلل}: ، عن مجاىد في قول اهلل  {ال تحموا شعائر اهلل}: يغيروا عمييم، فقال اهلل عز وجل

ال تحموا ما حرم اهلل عميكم : معنى ذلك: وقال آخرون..والمروة، واليدي، والبدن، كل ىذا من شعائر اهلل
ما نيى اهلل عنو أن : شعائر اهلل : قال {ال تحموا شعائر اهلل}: عن ابن عباس، قولو. في حال إحرامكم

ال تحموا حرمات اهلل، وال تضيعوا : {ال تحموا شعائر اهلل}: وأولى التأويالت بقولو. تصيبو وأنت محرم
إذا عمم بو، : قد شعر فالن بيذا األمر: فعيمة من قول القائل: فرائضو، ألن الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة

ذا كان ذلك كذلك، . المعالم من ذلك: فالشعائر ال تستحموا أيها الذين آمنوا معالم : كان معنى الكالموا 
اهلل، فيدخل في ذلك معالم اهلل كمها في مناسك الحج، من تحريم ما حرم اهلل أصابتو فيها عمى المحرم، 

وتضييع ما نهى عن تضييعو فيها، وفيما حرم من استحالل حرمات حرمو، وغير ذلك من حدوده 
 ألن كل ذلك من معالمو وشعائره التي جعميا أمارات بين الحق والباطل، يعمم وفرائضو وحاللو وحرامو،

 .بيا حاللو وحرامو وأمره ونييو
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وال تستحموا  {وال الشير الحرام}:  يعني جل ثناؤه بقولو{وال الشير الحرام}: القول في تأويل قولو تعالى
يسئمونك عن الشير الحرام قتال فيو قل قتال }: الشير الحرام بقتالكم بو أعداءكم من المشركين، وىو كقولو

كان : عن قتادة، قال. ال تستحموا قتاال فيو: يعني{ وال الشير الحرام}: عن ابن عباس، قولو. {فيو كبير
وأما الشير الحرام .المشرك يومئذ ال يصد عن البيت، فأمروا أن ال يقاتموا في الشير الحرام وال عند البيت

: وقد قيل. فرجب مضر، وىو شير كانت مضر تحرم فيو القتال {وال الشير الحرام}: الذي عناه اهلل بقولو
اسم مفرد يدل عمى الجنس « وال الشير الحرام»: قولو تعالى: قال القرطبي. ىو في ىذا الموضع ذو القعدة

ال تستحموىا لمقتال وال لمغارة وال : واحد فرد وثالثة سرد،والمعنى: في جميع األشير الحرم وىي أربعة
 .تبدلوىا؛ فإن استبداليا استحالل، وذلك ما كانوا يفعمونو من النسيء؛

فيو ما أىداه المرء من بعير أو بقرة أو :  أما اليدي{وال اليدي وال القالئد}: القول في تأويل قولو تعالى
فال تستحموا ذلك : يقول اهلل عز وجل. شاة أو غير ذلك إلى بيت اهلل، تقربا بو إلى اهلل وطمب ثوابو

فتغضبوا أىمو عميو، وال تحولوا بينيم وبين ما أىدوا من ذلك أن يبمغوا بو المحل الذي جعمو اهلل محمو من 
وقد جعل عمى نفسو أن ييديو . وقد روي عن ابن عباس أن اليدي إنما يكون ىديا ما لم يقمد. كعبتو
ثم اختمف أىل التأويل في القالئد التي .وال تحموا أيضا القالئد: فإنو يعني {وال القالئد}: وأما قولو.ويقمده

وال }: إنما أراد اهلل بقولو: قالئد اليدي؛ وقالوا: عنى بالقالئد: نيى اهلل عز وجل عن إحالليا، فقال بعضيم
ما لم يقمد من { وال اليدي}: وال تحموا اليدايا المقمدات منيا وغير المقمدات؛ فقولو {اليدي وال القالئد

عمى معنى ما أراد من النيي عن  {وال القالئد}: ودل بقولو: قالوا. المقمد منيا {وال القالئد}اليدايا، 
القالئد التي كان المشركون يتقمدونيا إذا أرادوا الحج : يعني بذلك: وقال آخرون. استحالل اليدايا المقمدة

ذا خرجوا منيا إلى منازليم منصرفين منيا، من الشعر ال }: عن قتادة. مقبمين إلى مكة من لحاء السمر، وا 
كان الرجل في الجاىمية إذا خرج من بيتو يريد الحج تقمد من : قال {تحموا شعائر اهلل وال الشير الحرام

بل كان الرجل منيم : وقال آخرون.السمر فمم يعرض لو أحد، فإذا رجع تقمد قالدة شعر فمم يعرض لو أحد
يتقمد إذا أراد الخروج من الحرم أو خرج من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك من سائر قبائل العرب أن 

أن ينزعوا شيئا من شجر  {وال القالئد}: إنما نيى اهلل المؤمنين بقولو: وقال آخرون.. يعرضوا لو بسوء
 ²²²²²²²²²²²²²         . الحرم فيتقمدوه كما كان المشركون يفعمون في جاىميتيم

وال  {وال آمين البيت الحرام} يعني بقولو عز ذكره {وال آمين البيت الحرام}: القول في تأويل قولو تعالى.
يممتو، : إذا قصدتو وعمدتو، وبعضيم يقول: أممت كذا: تحموا قاصدين البيت الحرام العامدية، تقول منو

. يمتمسون أرباحا في تجارتيم من اهلل:  يعني{يبتغون فضال من ربيم}. بيت اهلل الذي بمكة؛: والبيت الحرام
إن ىذه اآلية نزلت في رجل من بني ربيعة يقال : وقد قيل. وأن يرضى اهلل عنيم بنسكيم: يقول {ورضوانا}

قدم الحطم أخو بني ضبيعة بن ثعمبة البكري المدينة في عير لو يحمل : ، عن عكرمة، قال. لو الحطم
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فمما ولى خارجا نظر إليو، فقال . ثم دخل عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم، فبايعو، وأسمم. طعاما، فباعو
فمما قدم اليمامة ارتد عن اإلسالم، وخرج في " . لقد دخل عمي بوجو فاجر وولى بقفا غادر : "لمن عنده

عير لو تحمل الطعام في ذي القعدة، يريد مكة؛ فمما سمع بو أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، 
يا أييا الذين آمنوا ال تحموا }: تييأ لمخروج إليو نفر من المياجرين واألنصار ليقتطعوه في عيره، فأنزل اهلل 

ثم ..من توجو حاجا: يقول {وال آمين البيت الحرام}: عن ابن عباس اآلية، فانتيى القوم...  {شعائر اهلل
نسخ : اختمف أىل العمم فيما نسخ من ىذه اآلية بعد إجماعيم عمى أن منيا منسوخا، فقال بعضيم

ال تحموا شعائر اهلل وال الشير الحرام وال }لم ينسخ من المائدة إال ىذه اآلية : عن عامر، قال. جميعيا
فاقتموا المشركين حيث }: نسختيا{ يا أييا الذين آمنوا ال تحموا شعائر اهلل}: عن مجاىد  {اليدي وال القالئد

وال الشير الحرام وال اليدي وال القالئد وال آمين }: الذي نسخ من ىذه اآلية، قولو: وقال آخرون.{وجدتموىم
ىكذا سمعتو من قتادة نسخ : قرأت عمى ابن أبي عروبة، فقال: عن عبدة بن سميمان، قال {البيت الحرام
ما }: وقال {فاقتموا المشركين حيث وجدتموىم}: نسختيا براءة، قال اهلل  {آمين البيت الحرام}: من المائدة

إنما المشركون نجس فال يقربوا }: وقال {كان لممشركين أن يعمروا مساجد اهلل شاىدين عمى أنفسيم بالكفر
وأولى األقوال في ذلك .وىو العام الذي حج فيو أبو بكر، فنادى فيو باألذان {المسجد الحرام بعد عاميم ىذا

وال الشير الحرام وال اليدي وال القالئد وال آمين }: نسخ اهلل من ىذه اآلية قولو: بالصحة، قول من قال
إلجماع الجميع عمى أن اهلل قد أحل قتال أىل الشرك في األشير الحرم وغيرىا من شيور  {البيت الحرام

السنة كميا، وكذلك أجمعوا عمى أن المشرك لو قمد عنقو أو ذراعيو لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك 
 ..لو أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم لو عقد ذمة من المسممين أو أمان

وال تحموا حرمة آمين البيت الحرام من أىل الشرك :  فإنو محتمل ظاىره{وال آمين البيت الحرام}: وأما قولو
ذا احتمل ذلك، فكان أىل الشرك داخمين في جممتيم، فال شك أن . واإلسالم، لعموم جميع من أم البيت وا 

ناسخ لو، ألنو غير جائز اجتماع األمر بقتميم وترك قتميم في  {فاقتموا المشركين حيث وجدتموىم}: قولو
وفي إجماع الجميع عمى أن حكم اهلل في أىل الحرب من المشركين قتميم، أموا . حال واحدة ووقت واحد

البيت الحرام أو البيت المقدس في أشير الحرم وغيرىا، ما يعمم أن المنع من قتميم إذا أموا البيت الحرام 
ن كان . وال آمين البيت الحرام من أىل الشرك، وأكثر أىل التأويل عمى ذلك: منسوخ، ومحتمل أيضا وا 

ذ كان ذلك كذلك وكان ال اختالف في . عني بذلك المشركون من أىل الحرب، فيو أيضا ال شك منسوخ وا 
ن احتمل ذلك معنى غير الذي  ذلك بينيم ظاىر، وكان ما كان مستفيضا فييم ظاىر الحجة، فالواجب وا 

 ..قالوا، التسميم لما استفاض بصحتو نقميم

. يطمبون ويمتمسون {يبتغون}:  يعني بقولو{يبتغون فضال من ربيم ورضوانا}: القول في تأويل قولو تعالى
رضا اهلل عنيم، فال يحل بيم من العقوبة في الدنيا ما أحل : اإلرباح في التجارة؛ والرضوان: والفضل
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 {يبتغون فضال من ربيم ورضوانا}: عن قتادة في قولو. بغيرىم من األمم في عاجل دنياىم بحجيم بيتو
يبتغون فضال }. عن ابن عباس. ىم المشركون يمتمسون فضل اهلل ورضوانو فيما يصمح ليم دنياىم: قال

قال ابن عمر في الرجل يحج، : عن أبي أميمة، قال. أنيم يترضون اهلل بحجيم: يعني {من ربيم ورضوانا
: عن مجاىد {يبتغون فضال من ربيم ورضوانا}: وتال ىذه اآلية. ال بأس بو: ويحمل معو متاعا، قال

 ..يبتغون األجر والتجارة: قال {يبتغون فضال من ربيم ورضوانا}

ذا حممتم فاصطادوا}: القول في تأويل قولو تعالى ذا حممتم فاصطادوا}: يعني بذلك جل ثناؤه {وا  الصيد  {وا 
فال حرج عميكم في اصطياده واصطادوا إن شئتم حينئذ، ألن : الذي نييتكم أن تحموه وأنتم حرم، يقول

 المعنى الذي من أجمو كنت حرمتو عميكم في حال إحرامكم قد زال

عن ابن . وال يحممنكم {وال يجرمنكم}:  يعني جل ثناؤه بقولو{وال يجرمنكم}: القول في تأويل قولو تعالى.
 .ال يحممنكم شنآن قوم عمى العدوان: يقول {وال يجرمنكم شنآن قوم}: عباس، قولو

بتحريك  {شنآن}:  اختمفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضيم{شنآن قوم}: القول في تأويل قولو تعالى.
بغض قوم توجييا منيم ذلك إلى المصدر الذي يأتي عمى فعالن نظير : الشين والنون إلى الفتح، بمعنى

بتسكين النون وفتح الشين، بمعنى  {شنآن قوم}: وقرأ ذلك آخرون. الطيران، والنسالن، والعسالن، والرمالن
ال يحممنكم بغض قوم، فيخرج شنآن عمى تقدير فعالن، ألن فعل منو عمى : االسم؛ توجييا منيم معناه إلى

: سكران من سكر، وعطشان من عطش، وما أشبو ذلك من األسماء عن ابن عباس، قولو: فعل، كما يقال
 .ال يحممنكم بغض قوم {وال يجرمنكم شنآن قوم}

اختمفت القراء في قراءة ذلك،  {أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا}: القول في تأويل قولو تعالى..
ال يجرمنكم : بمعنى" أن "بفتح األلف من  {أن صدوكم}: فقرأه بعض أىل المدينة وعامة قراء الكوفيين

وال : "وكان بعض قراء الحجاز والبصرة يقرأ ذلك. بغض قوم بصدىم إياكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا
وال يجرمنكم شنآن قوم إن ىم أحدثوا لكم : بمعنى" إن "بكسر األلف من " يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم 

فقراءة ذلك كذلك " إن يصدكم : "فزعموا أنيا في قراءة ابن مسعود. صدا عن المسجد الحرام، أن تعتدوا
والصواب من القول في ذلك عندي، أنيما قراءتان معروفتان مشيورتان في قراءة األمصار، .اعتبارا بقراءتو

وذلك أن النبي صمي اهلل عميو وسمم صد عن البيت ىو وأصحابو يوم . صحيح معنى كل واحدة منيما
ال : فمعناه" أن "بفتح األلف من  {أن صدوكم}: فمن قرأ. الحديبية، وأنزلت عميو سورة المائدة بعد ذلك

. يحممنكم بغض قوم أييا الناس من أجل أن صدوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام، أن تعتدوا عمييم
ال يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام إذا : بكسر األلف، فمعناه" إن صدوكم : "ومن قرأ

أردتم دخولو، ألن الذين حاربوا رسول اهلل صمي اهلل عميو وسمم وأصحابو من قريش يوم فتح مكة قد حاولوا 
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ن كان كما وصفت، فإن . صدىم عن المسجد الحرام قبل أن يكون ذلك من الصادين غير أن األمر وا 
. قراءة ذلك بفتح األلف أبين معنى، ألن ىذه السورة ال تدافع بين أىل العمم في أنيا نزلت بعد يوم الحديبية
ذ كان ذلك كذلك، فالصد قد كان تقدم من المشركين، فنيى اهلل المؤمنين عن االعتداء عمى الصادين  وا 

أن تجاوزوا الحد الذي حده : فإنو يعني {أن تعتدوا}: من أجل صدىم إياىم عن المسجد الحرام، وأما قولو
وال يحممنكم بغض قوم ألن صدوكم عن المسجد الحرام أييا : فتأويل اآلية إذن. اهلل لكم في أمرىم

 .المؤمنون أن تعتدوا حكم اهلل فييم فتجاوزوه إلى ما نياكم عنو، ولكن ألزموا طاعة اهلل فيما أحببتم وكرىتم

 يعني جل ثناؤه {وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى اإلثم والعدوان}: القول في تأويل قولو تعالى..
وليعن بعضكم أييا المؤمنون بعضا عمى البر، وىو العمل بما أمر اهلل  {وتعاونوا عمى البر والتقوى}: بقولو

وال تعاونوا عمى اإلثم }: وقولو. ىو اتقاء ما أمر اهلل باتقائو واجتنابو من معاصيو {والتقوى}بالعمل بو 
: يقول{ والعدوان}. عمى ترك ما أمركم اهلل بفعمو: وال يعن بعضكم بعضا عمى اإلثم، يعني: يعني {والعدوان

نما معنى الكالم. وال عمى أن تتجاوزوا ما حد اهلل لكم في دينكم، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم وال : وا 
يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولكن ليعن بعضكم بعضا باألمر باالنتياء 
إلى ما حده اهلل لكم في القوم الذين صدوكم عن المسجد الحرام وفي غيرىم، واالنتياء عما نياكم اهلل أن 

 تأتوا فييم وفي غيرىم وفي سائر ما نياكم عنو، وال يعن بعضكم بعضا عمى خالف ذلك

 وىذا وعيد من اهلل جل ثناؤه وتيديد لمن {واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب}: القول في تأويل قولو تعالى
واحذروا اهلل أييا المؤمنون أن تمقوه في : يعني {واتقوا اهلل}: يقول عز ذكره. اعتدى حده وتجاوز أمره

معادكم وقد اعتديتم حده فيما حد لكم وخالفتم أمره فيما أمركم بو أو نييو فيما نياكم عنو، فتستوجبوا عقابو 
إن اهلل شديد عقابو لمن عاقبو من خمقو، : وتستحقوا أليم عذابو ثم وصف عقابو بالشدة، فقال عز ذكره
  .نعوذ ب اهلل منيا ومن عمل يقربنا منيا. ألنيا نار ال يطفأ حرىا، وال يخمد جمرىا، وال يسكن ليبيا

 


