
 

 

 حكم كتمان العمم

} ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َواْلُيَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِلمنَّاِس ِفي قال تعالى 
ِعُنوَن  ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا َوَأْصَمُحوْا َوَبيَُّنوْا َفُأْوَلـِئَك َأُتوُب اْلِكَتاِب ُأوَلـِئَك َيمَعُنُيُم الّمُو  َوَيْمَعُنُيُم الَّلَّ

 (6ٓٔ 51َٔعَمْيِيْم َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيُم {)البقرة
 

 -أسباب النزول :
لضيف نزلت ىذه اآلية في شأن رؤساء الييود منيم كعب بن األشرف وابن صوريا ومالك بن ا

ألنيم كتموا ما انزل اهلل في التوراة من البينات واليدى وذلك حين سألوا عما جرى في كتبيم في 
أمر النبي ) صمى اهلل عميو والو وسمم ( فكتموا ما انزلو اهلل في كتبيم في وصف النبي )عميو 

 الصالة والسالم ( فأنزلت ىذه اآلية المذكورة.
 المعنى العام:

 ظيار الشيء مع الحاجة إليو وحصول الداعي أي داعي إظياره.ىو ترك إ الكتمان:
أن الذين يخفون ما أنزلنا من البينات وىي الحالل والحرام والحدود والفرائض وما أنزلنا من 

 اليدى وىو نعت النبي )صمى اهلل عميو والو وسمم( وصفتو.
إن الذين يكتمون  إلخراج الناس من الظممات إلى النور وىدايتيم إلى الطريق المستقيم

ذلك يستوجبون المعنة لما ينشأ عن كتمانيم من ضرر كبير عمى الناس وىم أحوج ما يكون إلى 
 إظياره ليصل الخير إلييم ولييتدوا إلييم.

ولذلك شدد اهلل النكير عمى الييود والنصارى ألنيم كتموا أوصاف النبي )صمى اهلل عميو 
قال التوراة واإلنجيل وىم يعممون حق العمم صدقو،  والو وسمم( وحرفوا ما جاء في شأنو في

اإِلْنِجيِل تعالى : }الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأُلمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُو َمْكُتوبًا ِعنَدُىْم ِفي التَّْوَراِة وَ 
 م وغضبيم.فيؤالء يستحقون اإلبعاد من رحمة اهلل والمالئكة ويستحقون ذم الناس ومقتي{ 

العمم  من الكفر وتابوا عن كتمان" إال الذين تابوا" فقال ثم استثنى اهلل تعالى التائبين
أمرىم باأليمان بمحمد )عميو الصالة والسالم( وعمموا بما أمر اهلل ببيان ما اوحاه اهلل  "وأصمحوا"

ييم ويتجاوز عنيم إلى أنبيائو وبينوا صفة محمد )صمى عميو والو وسمم(، فأولئك يتوب اهلل عم
 ويتغمدىم برحمتو ويشمميم بعفوه.



 

 

 
 األحكام الشرعية

 حكم كتمان العمم:
اآلية عامة في كل كاتم ومكتوم يحتاج الناس إلى معرفتو في أمور دنياىم وأخرتيم، فكتمان 
عموم الدين من أعظم الكبائر فمن كتم عمما يكون قد فعل مثل فعل الييود فيو مثميم في الجرم 

 و كما لزميم الوعيد والمعنة.ويمزم
) من سئل عن عمم يعممو فكتمو وقد روي عن النبي ) صمى اهلل عميو والو وسمم( انو قال 

 الجم يوم القيامة بمجام من نار(
 

 حكم اخذ األجر عمى تعميم القران  وعموم الدين :
عدم جواز اخذ دلت اآلية الكريمة عمى لزوم إظيار العمم وعدم كتمانو فيي تدل بذلك عمى 

األجر عمى تعميم القران أو تعميم العموم الدينية ألن اإلنسان ال يستحق األجر عمى عمل يمزمو 
فالعمم " ويشترون بو ثمنا قميَّل " أداؤه بل يجب التعميم بدون اجر ويدل عمى ذلـــك قولو تعالى

 عبادة واخذ األجر عمى العبادة غير جائز.
غير إن العمماء  المتأخرين لما رأوا تياون الناس وعدم اكتراثيم ألمر التعميم الديني وانصرافيم 
إلى االشتغال بمتاع الدنيا ورأوا إن ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بتعميم القران والعموم الدينية 

يم إلى فينعدم حفظ القران وتضيع العموم وليس في الناس مع كثرة مشاغل الحياة ما يمجئ
االنقطاع ليذه الميام أباحوا اخذ األجور وما ىذه األوقاف التي أوقفيا المسممون الخيرون إال 
" لتحقيق صيانة القران والعموم الدينية وسبيل لتنفيذ ما وعد اهلل بو من حفظ القران قال تعالى 

نا لو لحافظون".  إنا نحن نزلنا الذكر وا 
 

 
 


