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 حكم طعام أىل الكتاب

 6:المائدة 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

  َّلُأ ْل   ِح ُّل   َم َم َم اُأ ُأ ْل   ِح ٌّل اَّل ُأ ْل   اْل ِح َم اَم   ُأ وُأ  ْل   اَّل ِح يَم   َم َم َم  ُأ   الَّل ِّي َم اُأ  اَم ُأ ُأ   ُأ ِح َّل   اْل َيَم ْل َم 

  وَيَم ْل ُأ ُأ وُأيَّل  إِحذَم   َيَم ْل ِح ُأ ْل  اِحي  اْل ِح َم اَم   ُأ وُأ  ْل   اَّل ِح يَم   َم اْل ُأ ْل َم َم اُأ اِحيَم   اْل ُأ ْلاِح َم اِح  اِحيَم   َم اْل ُأ ْل َم َم اُأ 

  َم َم ُأ ُأ   َم ِح َم  اَيَم َم ْل   َم ْل ُأ ْل  ِح اِح َم اِح   َماَمي  َم ْل َم اٍن  اُأ َّلخِح ِحي  َم َم  اُأ َم اِح ِح َم   َم َيْل َم   ُأ ُأ وَموُأيَّل  ُأْل ِح ِح َم 

  اْلَم اِح ِح يَم  اِحيَم   ا ِح َم ِح   ِح   َموُأ َم 

 من تفسير الطبري

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل }: القول في تأويل قولو تعالى
اليوم أحل لكم أييا المؤمنون الحالل من الذبائح  {اليوم أحل لكم الطيبات}:  يعني جل ثناؤه بقولو{ليم

وذبائح أىل الكتاب من الييود  {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}: قولو.والمطاعم، دون الخبائث منيا
حالل : يقول {حل لكم}والنصارى، وىم الذين أوتوا التوراة واإلنجيل، وأنزل عمييم، فدانوا بيما أو بأحدىما 

لكم أكمو دون ذبائح سائر أىل الشرك الذين ال كتاب ليم من مشركي العرب وعبدة األوثان واألصنام، فإن 
ثم اختمف .من لم يكن منيم ممن أقر بتوحيد اهلل عز ذكره ودان دين أىل الكتاب، فحرام عميكم ذبائحيم

عنى اهلل بذلك : من أىل الكتاب، فقال بعضيم {وطعام الذين أوتوا الكتاب}: فيمن عنى اهلل عز ذكره بقولو
ذبيحة كل كتابي ممن أنزل عميو التوراة واإلنجيل، أو ممن دخل في ممتيم فدان دينيم وحرم ما حرموا 

سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى بني تغمب، : وحمل ما حمموا منيم ومن غيرىم من سائر أجناس األمم
...  {ومن يتوليم منكم فإنو منيم}: إلى قولو...  {يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا الييود}: فقرأ ىذه اآلية

كموا من ذبائح بني تغمب، وتزوجوا من نسائيم، فإن اهلل قال في : عن عكرمة، عن ابن عباس، قال. اآلية
يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا الييود والنصارى أولياء بعضيم أولياء بعض ومن يتوليم منكم فإنو }: كتابو
إنما عنى بالذين أوتوا الكتاب في ىذه : وقال آخرون. فمو لم يكونوا منيم إال بالوالية لكانوا منيم {منيم

اآلية، الذين أنزل عمييم التوراة واإلنجيل، من بني إسرائيل وأبنائيم، فأما من كان دخيال فييم من سائر 
األمم ممن دان بدينيم وىم من غير بني إسرائيل، فمم يمن بيذه اآلية وليس ىو ممن يحل أكل ذبائحو؛ 

وىذا قول كان محمد بن إدريس الشافعي يقولو  و . ألنو ليس ممن أوتي الكتاب من قبل المسممين
 .إن كل ييودي ونصراني فحالل ذبيحتو من أي أجناس بني آدم كان: الصواب من قال
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وطعام الذين أوتوا }: عن مجاىد. فإنو الذبائح {وطعام الذين أوتوا الكتاب}: وأما الطعام الذي قال اهلل 
، . ذبائحيم: قال{ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}: و عن ابن عباس.الذبائح: قال {الكتاب حل لكم

أنو سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح لكنيسة يقال ليا جرجس أىدوه ليا، أنأكل منو؟ :. عن عمير بن األسود
وأما . وأمره بأكمو. إنيم ىم أىل كتاب، طعاميم حل لنا وطعامنا حل ليم! الميم عفوا : فقال أبو الدرداء

 ..ذبائحكم أييا المؤمنون حل ألىل الكتاب: فإنو يعني {وطعامكم حل ليم}قولو 

 {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبمكم}: القول في تأويل قولو تعالى
أحل لكم أييا المؤمنون المحصنات من المؤمنات وىن  {والمحصنات من المؤمنات}: يعني جل ثناؤه بقولو

والحرائر من الذين : يعني {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبمكم}. الحرائر منين أن تنكحوىن
أعطوا الكتاب، وىم الييود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة واإلنجيل من قبمكم أييا المؤمنون بمحمد 

واختمف أىل التأويل في المحصنات .صمى اهلل عميو وسمم من العرب وسائر الناس، أن تنكحوىن أيضا
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من }: الالتي عناىن اهلل عز ذكره بقولو

وأجاز قائمو ىذه المقالة نكاح . عنى بذلك الحرائر خاصة، فاجرة كانت أو عفيفة: فقال بعضيم {قبمكم
الحرة مؤمنة كانت أو كتابية من الييود والنصارى من أي أجناس كانت، بعد أن تكون كتابية فاجرة كانت 

أو عفيفة، وحرموا إماء أىل الكتاب أن نتزوجين بكل حال؛ ألن اهلل جل ثناؤه شرط من نكاح اإلماء 
ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ممكت أيمانكم من فتياتكم }: اإليمان بقولو

أن رجال : عن عامر. من الحرائر: قال{ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}: ، عن مجاىد {المؤمنات
ثم . من أىل اليمن أصابت أختو فاحشة، فأمرت الشفرة عمى أوداجيا، فأدركت، فدووي جرحيا حتى برئت

فخطبت إلى . إن عميا انتقل بأىمو حتى قدم المدينة، فقرأت القرآن ونسكت، حتى كانت من أنسك نسائيم
لو : عميا، وكان يكره أن يدلسيا، ويكره أن يفشي عمى ابنة أخيو، فأتى عمر، فذكر ذلك لو، فقال عمر

 . أفشيت عمييا لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجيا إياه

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من }: إنما عنى اهلل بقولو: وقال آخرون!
فأجاز قائمو ىذه المقالة نكاح إماء أىل الكتاب الدائنات . العفائف من الفريقين، إماء كن أو حرائر {قبمكم

والمحصنات من الذين }: عن مجاىد في قولو. دينيم بيذه اآلية، وحرموا البغايا من المؤمنات وأىل الكتاب
أن ال تزني وأن تغتسل من : إحصان الييودية والنصرانية: قال. العفائف: قال {أوتوا الكتاب من قبمكم

ثم اختمف أىل التأويل في حكم قولو .ممموكات أىل الكتاب بمنزلة حرائرىم:. عن أبي ميسره، قال. الجنابة
ىو عام في : أعام أم خاص؟ فقال بعضيم {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبمكم}: عز ذكره

. العفائف منين، ألن المحصنات العفائف، ولممسمم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية حربية كانت أو ذمية
وأن المعنى بين  {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبمكم}: واعتموا في ذلك بظاىر قولو تعالى



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

وقال .العفائف: عني بالمحصنات في ىذا الموضع: وىذا قول من قال. العفائف كائنة من كانت منين
الحرائر منين،  {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبمكم}: بل المواتي عنى بقولو جل ثناؤه: آخرون

واآلية عامة في جميعين، فنكاح جميع الحرائر الييود والنصارى جائز، حربيات كن أو ذميات، من أي 
من نساء : عن ابن عباس، قال. أجناس الييود والنصارى كن وىذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين

قاتموا الذين ال يؤمنون ب اهلل وال باليوم اآلخر }: أىل الكتاب من يحل لنا، ومنيم من ال يحل لنا، ثم قرأ
فمن  {وال يحرمون ما حرم اهلل ورسولو وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

ال : وقد دلمنا عمى فساد قول من قال.. أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه
يحل نكاح من أتى الفاحشة من نساء المؤمنين وأىل الكتاب لممؤمنين في موضع غير ىذا بما أغنى عن 
إعادتو في ىذا الموضع، فنكاح حرائر المسممين وأىل الكتاب حالل لممؤمنين، كن قد أتين بفاحشة أو لم 
يأتين بفاحشة، ذمية كانت أو حربية، بعد أن تكون بموضع ال يخاف الناكح فيو عمى ولده أن يجبر عمى 

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من }: الكفر، بظاىر قول اهلل جل وعز
عنى بذلك نساء بني إسرائيل الكتابيات منين خاصة، فقول ال يوجب التشاغل : فأما قول الذي قال {قبمكم

 .بالبيان عنو لشذوذه والخروج عما عميو عمماء األمة من تحميل نساء جميع الييود والنصارى

إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتيم أجورىن، وىي : يعني {إذا آتيتموىن أجورىن}. 
العوض الذي يبذلو الزوج لممرأة لالستمتاع بيا، : فإن األجر {إذا آتيتموىن أجورىن}: وأما قولو. ميورىن

 ..يعني ميورىن {آتيتموىن أجورىن}: وىو المير ، عن ابن عباس في قولو

أحل لكم : يعني بذلك جل ثناؤه {محصنين غير مسافحين وال متخذي أخدان}: القول في تأويل قولو تعالى
المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبمكم، وأنتم محصنون غير مسافحين 

ال معالنين بالسفاح : يعني {غير مسافحين}أعفاء؛  {محصنين}: ويعني بقولو جل ثناؤه. وال متخذي أخدان
وال منفردين ببغية واحدة قد خادنيا وخادنتو واتخذىا : يقول {وال متخذي أخدان}بكل فاجرة وىو الفجور؛ 
ينكحوىن بالمير : يعني {محصنين غير مسافحين}: عن ابن عباس، قولو. لنفسو صديقة يفجر بيا

سألو : عن الحسن، قال. يسرون بالزنا: يعني {وال متخذي أخدان}متعالنين بالزنا،  {غير مسافحين}والبينة، 
ما لو وألىل الكتاب وقد أكثر اهلل المسممات؟ فإن كان ال : أيتزوج الرجل المرأة من أىل الكتاب؟ قال: رجل

ىي التي إذا لمح الرجل : وما المسافحة؟ قال: قال الرجل. بد فاعال، فميعمد إلييا حصانا غير مسافحة
 ..إلييا بعينو اتبعتو

ومن يكفر }:  يعني بقولو جل ثناؤه{ومن يكفر باإليمان فقد حبط عممو}: القول في تأويل قولو عز ذكره
ومن يجحد ما أمر اهلل بالتصديق بو من توحيد اهلل ونبوة محمد صمى اهلل عميو وسمم، وما جاء  {باإليمان

فقد بطل : يقول {ومن يكفر باإليمان فقد حبط عممو}: بو من عند اهلل، وىو اإليمان الذي قال اهلل جل ثناؤه
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ومن يكفر }: وقد ذكر أن قولو.ثواب عممو الذي كان يعممو في الدنيا، يرجو أن يدرك بو منزلة عند اهلل
عني بو أىل الكتاب، وأنو أنزل عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من أجل قوم تحرجوا نكاح  {باإليمان

أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ليم }نساء أىل الكتاب لما قيل ليم 
ذكر لنا أن ناسا : عن قتادة، قال {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبمكم

وىم عمى غير ديننا؟ فأنزل اهلل عز - يعني نساء أىل الكتاب - كيف نتزوج نساءىم : من المسممين قالوا
فأحل اهلل تزويجين عمى  {ومن يكفر باإليمان فقد حبط عممو وىو في اآلخرة من الخاسرين}: ذكره
وىو في اآلخرة من اليالكين الذين غبنوا أنفسيم : يقول {وىو في اآلخرة من الخاسرين}وبنحو .عمم

  .حظوظيا من ثواب اهلل بكفرىم بمحمد وعمميم بغير طاعة اهلل

 


