
 حكم قبول التوبة

 
آ لُّوَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا }ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َبْعَد ِإيَماِنِيْم ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفرًا لَّن ُتْقَبَل َتْوَبُتُيْم َوُأْوَلـِئَك ُىُم الضَّ

ْلُء األْرِض َذَىبًا َوَلِو اْفَتَدى ِبِو ُأْوَلـِئَك َلُيْم َعَذاٌب أَِليٌم َوَما َلُيم مِّن نَّاِصِريَن  َوُىْم ُكفَّاٌر َفَمن ُيْقَبَل ِمنْ  َأَحِدِىم مِّ
 ( 0ٔ-0ٓ) آل عمران{ 
 

 سبب النزول :
 عدة أقوال منيا :ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َبْعَد ِإيَماِنِيْم...( ورد في سبب نزول اآلية )

)صمى اهلل عميو وآلو يود ألّنيم كفروا بعيسى )عميو السبلم( واإلنجيل ثم ازدادوا كفرًا بمحمد نزلت في الي .1
 والقرآن الكريم  وسمم(

نزلت في أحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد لّما رجع إلى اإلسبلم قالوا نقيم بمكة عمى الكفر ما بدا لنا  .2
 ث )أي قبول توبتو( ., فمتى ما أردنا الرجعة فينزل فينا ما نزل بالحار 

 المعنى العام :
إّن الييود بعد أن آمنوا بموسى )عميو السبلم( والتوراة, كفروا بعيسى )عميو السبلم( واإلنجيل ثم ازدادوا     

كمما نزلت آية  قال الزجاج:كفرًا إلى كفرىم بجحودىم بمحمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(, والقرآن الكريم, 
ك زيادة كفرىم, لن تقبل توبتيم ألّنيا لم تقع عمى وجو اإلخبلص, ويدل عمى ذلك قولو كفروا بيا, فكان ذل

آلُّونَ تعالى :  ( ولو تابوا لكانوا ميتدين, وأّما أن يكون المعنى أّن اهلل نيى نبيو عن االغترار )َوُأْوَلـِئَك ُىُم الضَّ
يم في إيمانيم واألخبار بأّن الكفر قد رسخ في بما يظيرونو من اإلسبلم نفاقًا والمراد بعدم القبول عدم تصديق

قموبيم فصار سجية ليم ال يحولون عنيا, فإذا أظيروا التوبة فيم كاذبون, فيكون عدم القبول بمعنى عدم 
 االطمئنان ليم,

آلُّوَن(  الكفر لن وىو اإلسبلم وىم الذين لم يتوبوا, فالذين يموتون عمى  عن الحّق والصواب)َوُأْوَلـِئَك ُىُم الضَّ
يقبل من أحدىم ملء األرض ذىبًا يفتدي فيو نفسو فالكافر الذي يعتقد الكفر ال يقبل منو في اآلخرة فداء 

 يفدي فيو نفسو .
 

 حكم قبول التوبة :
}ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا إّن من مات مصرًا عمى الكفر من غير أن يتوب فيو خالد في النار لقولو تعالى :    

ُيُم اْلَعَذاُب َواَل ُىْم ُكفَّاٌر ُأوَلِئَك َعَمْيِيْم َلْعَنُة الّمِو َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن َخاِلِديَن ِفيَيا اَل ُيَخفَُّف َعنْ َوَماُتوا وَ 
 (162-161)البقرة  ُىْم ُينَظُروَن {



نِّي ده , اّنو يقبل التوبة قال : أّما إذا تاب قبل موتو فالظاىر قبول توبتو ألّن اهلل وعد وال يخمف اهلل وع   }َواِ 
: )  )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(وقد قال رسول اهلل  82طو َلَغفَّاٌر لَِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا ُثمَّ اْىَتَدى {

 ( ... وقد ذكر العمماء شروطًا لمتوبة أىميا:إّن اهلل يقبل توبة عبده ما لم يغرغر
 بالقمبالندم ا .1
 لمعصية في الحالرك اتت .2
 لعزم عمى أال يعود إلى مثميااا .3
 ن تكون توبتو خوفًا وحياًء من اهللاأ .4
 ن يكثر من االستغفار .اأ .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إباحة الطيبات وتحريم الخبائث

 



ِو ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه قال تعالى : } َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا ُكُموْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروْا ِلمّ 
اْضُطرَّ َغْيَر  َتْعُبُدوَن  ِإنََّما َحرََّم َعَمْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِىلَّ ِبِو ِلَغْيِر الّمِو َفَمنِ 

 (172-173) البقرةَباٍغ َواَل َعاٍد َفال ِإْثَم َعَمْيِو ِإنَّ الّمَو َغُفوٌر رَِّحيٌم {
 -باب النزل:أس
: } َيا َأيَُّيا النَّاُس ُكُموْا ِممَّا ِفي اأَلْرِض َحاَلاًل  يرتبط نزول ىذه اآلية باآليات السابقة عمييا بقولو تعالى   

حيث نزلت في بعض القبائل العربية حرموا عمى أنفسيم من الحرث واألنعام ما لم ( 61َٔطيِّبًا {)البقرة
اس جميعا بان يأكموا مما في األرض بإباحة جميع خيراتيا بشرط أن تكون يحرمو اهلل فخاطبيم وخاطب الن

 حبلال مما أحمو اهلل طيبا طاىرا غير نجس.
 وخص المؤمنين بالذكر تفضيبل ليم, ألنيم أحق بالفيم واالىتداء.

 المعنى العام:
خاضعين لو يخاطب اهلل سبحانو وتعالى في ىذه اآلية عباده المؤمنين, المقرين  بالعبودية وال

 بالطاعة بان يأكموا ما يستمذونو ويستطيبونو من الطعام الحبلل الذي أحمو ليم الطاىر الخالي من النجاسة.
وقد كان العرب يحرمون عمى أنفسيم من المطاعم التي لم يحرميا اهلل, وقد كان تحريميم لو طاعة 

تباعا لآلباء واألسبلف, قال تعالى  وقد رد اهلل ما ألفينا عميو آباءنا ...... " " قالوا بل نتبع لمشيطان وا 
 ." أولو كان آباؤىم ال  يعقمون شيئا وال ييتدون "قوليم ىذا بقولو 

ثم أمر اهلل تعالى المؤمنين بالشكر هلل عمى نعمو التي أسبغيا عمييم والشكر ىو الثناء عمى اهلل 
دقين في عبادتكم منقادين مطيعين, فكموا تعالى بما ىو أىمو, فاألنعام يقتضي الشكر, إن كنتم مخمصين صا

 مما أباح أكمو وحممو لكم وطيبو .
 : )الميتة والدم ولحم الخنزير وما أىل بو لغير اهلل ( .ثم بين اهلل سبحانو وتعالى المحرمات وىي

آكميا من الحيوان ىو ما فارقتو الحياة من غير ذكاة مما يذبح, والحكمة من تحريم الميتة لما يصيب  فالميتة
وأما أن تكون وتركيبيا,  مموثة بجراثيم المرض ففسد لحميامن الضرر ألنيا أما أن تكون قد ماتت ألنيا 

 قد ماتت بسبب طارئ يحتمل بقاء المواد الضارة في جسميا .
ل فقد حرمو اهلل سبحانو وتعالى مطمقا في ىذه اآلية, وقيده بالدم المسفوح في سورة األنعام, وقد حموأما الدم 

العمماء المطمق عمى المقيد فمم يحرموا أالما كان مسفوحا لما فيو من الضرر فضبل عن قذارتو فقد اثبت 
 العمم ضرره كالميتة.

حرم اهلل سبحانو وتعالى الخنزير, وذكر المحم والمراد جميع أجزائو وقد خص اهلل المحم بالذكر  ولحم الخنزير
نو ُذكيَّ أم لم يذك, وليعم الشحم وما ىنالك من الغضاريف ألنو المقصود باألكل, وليدل عمى تحريم ع

 وغيرىا.



وسبب تحريم الخنزير لما يمحق اإلنسان الذي يأكل منو الطباع الخبيثة التي فيو, فقد اثبت العمم انو 
يفقد اإلنسان العفة والغيرة ىذا باإلضافة إلى انو يحمل جراثيم فتاكة لئلنسان؛ الن غذائو من القاذورات 

 النجاسات التي قد يمحق اإلنسان منيا ضرر بالغ.و 
 

أي ما ذكر عميو غير اسم اهلل تعالى عند ذبحو أو وأما الصنف الرابع من المحرمات فيو ما أىل لغير اهلل، 
ما ذبح لؤلصنام, وتحريمو راجع إلى صيانة الدين والتوحيد فتحريمو ال عمة فيو, ولكن لمتوجو بو لغير اهلل, 

لسبلمة القمب وطيارة الروح وخموص الضمير وعمى ىذا الحق بالنجاسة المادية والقذارة  فالعمة روحية
 الحقيقية, وقد حرص اإلسبلم عمى أن يكون التوجو هلل وحده ال شريك لو.

ىذه المحرمات التي ذكرىا اهلل سبحانو وتعالى والتي كان تحريميا ألسباب مر ذكرىا, قد تحل 
 ا ىي الضرورة وما ىي آثارىا الشرعية؟المسمم عند الضرورة, لكن م

أما ضرورة مجاعة أو ضرورة أكراه، والتقدير فمن خاف عمى نفسو اليالك وال يوجد إن سبب الضرورة 
 مأكوال حالال يسد بو الرمق فيحل لو أكل الميتة غير باغ وال عاد.

يي ال تخموا أما أن تكون أي المجاعة ف والمخمصةأيضا سبب يبيح ذلك إلى أخر وقت اإلكراه,  واإلكراه
 دائمة فبل خبلف في جواز الشبع من الميتة .

 
 أما إذا كانت المخمصة مؤقتة فاختمف العمماء فييا عمى قولين:

 يأكل حتى يشبع ويتزود السيما إذا خشي احتمال تكرر الضرورة. األول:
 يأكل بقدر سد الرمق فقط. الثاني:

وقد ورد  " غير باغ وال عاد".وال معتديا لقولو تعالى  وفي كل ذلك يجب عميو أن ال يكون باغيا
 -في معنى ألباغ والعادي عدة أقوال منيا :

 . غير باغ في أكمو فوق حاجتو )وال معتد( بأكميا وىو يجد غيرىا.1
 . غير باغ: غير )مستحل(, وال عاد: غير مضطر)ال غير حرمتو بل يعتقد بأنو حرام(2
ين وال عاد بمعصية قطع الطريق وىو مروي عن الباقر . غير باغ عمى إمام المسمم3

 والصادق )عمييما السبلم( .
 . غير باغ شيوتو وال عاد بالشبع .4

يس عميو ذنب ألن اهلل غفور فمن أكل غير باغ بأكمو ما حرم اهلل وال متجاوز قدر الضرورة فم
 .رحيم

 والضابط في الضرورة ىو :



 .. خوف التمف لو لم يتناول المحرم 1
 . لو خاف المرض بالترك أو عسر برئة أو خشي الضعف المؤدي إلى التخمف عن الرفقة.2
. خوف تمف النفس لذلك قيل ال يجوز لممضطر الترك إذا أدى إلى ىبلك النفس ألن إلقاء النفس بالتيمكة 3

ن المحرم إال ما يسد ثم إن المضطر ال يتناول م: ) وال تمقوا بأيديكم إلى التيمكة ( المنيي عنو لقولو تعالى
 رمقو ألن الضرورة تقدر بقدرىا

 
س / ما حكم ذبائح أىل الكتاب وىل ما ذكر عمييا اسم المسيح مثال محرمة أم أن الحرمة 

 منحصرة بما ذكر عمييا اسم األصنام؟
 ذىب األمامية والحنفية-ٔ

الن الذابح في األقل غير معتقد  إلى حرمتيا ألن الكتاب تارك لمتسمية عمدا فتعد ذبائحيم مما أىل لغير اهلل
 لذا ذىب عمماء األمة الى مجموعة من اآلراء ومنيم    بضرورة التسمية,

 المالكية-ٕ
} َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ لَُّيْم وأجازىا مع الكراىة ألنو استفاد من قولو تعالى :    
 } 
منيا  بأنيا مخصوصة بالحبوب والجمادات وىذا ما ذكره الشيخ المفيد )رحمو اهلل( قال:  اميةاألمواستفاد  

 )ىذه اآليات خاصة ال تشمل طعام اىل الكتاب وانما فقط الحبوب والجمادات (.

 
 الشافعية-ٖ

ذبحو ببل كراىة ألنو يرى تسمية سنة مؤكدة ورجحو السايس وقال: ) الن اآلية نزلت فيما كانت ت وأجازىا
 العرب ألوثانيا(.

 .أبو حنيفة والشافعي  واألمامية ومالكوأما ما ذكر عميو اسم المسيح فمنعو 
 

 حكم الميتة من السمك والجراد
ذىب  جميور الفقياء إلى حميا بدليل األحاديث الواردة عن الرسول )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( 

 والتي خصصت العموم الوارد في اآلية :
 )أحمت لنا ميتتان السمك والجراد(.اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( :  . قال رسول1
 )ىو الطيور ماؤه الحل ميتتو(.. قولو )عميو الصبلة والسبلم( في صفة البحر 2
 



 حكم الجنين الذي ُذكيت أمو وخرج حيا
ي ىذه اتفق العمماء عمى إن الجنين إذا ذكيت أمو وخرج حيا يجب تذكيتو ليحل أكمو ألنو يكون ف

 الحالة مستقبل عن أمو فإذا لم يذك يكون حراما.
 أما إذا خرج الجنين من بطن أمو ميتا فقد اختمف العمماء فيو عمى أقوال :

 
 {ِإنََّما َحرََّم َعَمْيُكُم اْلَمْيَتةَ ومن وافقو إلى تحريمو استنادا إلى اآلية : }  أبو حنيفةذىب  .1

يحل أكل  -حيث قالوا : نابمة والمالكية واألماميةالشافعية والح. قول جميور الفقياء من 2
 اشترطوا أن يكون الجنين تام الخمقة ونبت شعره. مالكووافقيم  األمامية الجنين الميت, إال إن

أما دليل جواز أكمو فقد روي انو قيل لرسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( إن احدنا 
فان كموه إن شئتم,  -في بطنيا , أنأكمو أم نمقيو قال:لينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة , فيجد 

. فيذا يفيد إن ذكاة أمو تنسحب عميو, ألنو متصل بأمو اتصال خمقو وىو ذكاتو ذكاة أمو
كعضو منيا فبل يصح بيع الشاة باستثناء ما في بطنيا من جنين ألنو كاستثناء عضو من 

 أعضائيا.
 

 


