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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:والصالة  ،الحمد هلل

تبارك -، وىي في قولو -تبارك وتعالى-أو التمبيس في كتاب اهلل  ،فيذه ىي اآلية الثانية مما يقع فيو المبس
اِبِئيَن َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ }: -وتعالى َََمُيْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ا  ًً اِل

َزنُ  ًْ وىي  ،، وكذلك في آية تشبييا في سورة المائدة[ٕٙالبقرة:] {ونَ َأْجُرُىْم ِعْنَد َربِّْيْم َوال َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َي
اِبُئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ }قولو تعالى:  ََا ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّ ا  ًً اِل

َزُنونَ  ًْ ذكر ىذه الطوائف األربع: الذين آمنوا وىم  -تبارك وتعالى-، فينا اهلل [ٜٙئدة:الما] {َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َي
ونفى عنيم  -عز وجل-ذكرىم اهلل  د، والصابئة، ىذه الطوائف األربعىذه األمة، والذين ىادوا، والنصارى والييو 

، أما الييود والنصارى فيم [ٕٙالبقرة:] {َََمُيْم َأْجُرُىْم ِعْنَد َربِّْيمْ }وأثبت لو الثواب واألجر،  ،الخوف والُحزن
 معروفون.
 :ة فكالم أىل العمم فييم كثير جدًّاوأما الصابئ

في ىجرتو  -صمى اهلل عميو وسمم-منيم من يقول: إنيم الُكشدانيون وىم عبدة الكواكب الذين مر عمييم إبراىيم ف
ىم المناظرة اظر ومًا يعبدون الكواكب ونإلى األرض المقدسة أو إلى الشام، حينما ىاجر من أرض العراق فوجد ق

 لما رأى كوكبًا. [ٙٚ:األنعام] {َربّْي َىَذا}في قولو: المشيورة 
 .إنما ىم قوم يعبدون المالئكة :ومنيم من يقول
لكنيم عمى  ،ىم قوم ليسوا عمى الييودية وال النصرانية وال اإلسالم -أعني الصابئة-إن ىؤالء  :ومنيم من يقول

وليسوا عمى دين من ىذه األديان المشيورة، ال األديان الوثنية وال األديان  -عز وجل-الفطرة يوحدون اهلل 
 .السماوية

 .الصابئون :ومنيم من يقول: إن ىؤالء طائفة من النصارى عمى التوحيد يقال ليم
 .وقبمتيم ىي جية ميب الريح من الجنوب ،ويصمون ،ومنيم من يقول: ىم قوم يستقبمون القبمة

 .ولكنيم ال شريعة ليم ،-عز وجل-وىم يوحدون اهلل  ،ويصمون ،ومنيم من يقول: يستقبمون القبمة المعروفة
  .ث ليم نبيبعومنيم من يقول: لم يُ 

ائفة، أن الصابئة ِفرق وطوائف ىذا االسم ُيطمق عمى أكثر من ط -واهلل تعالى أعمم-المقصود الذي يظير 
ولم  -عز وجل-ناس عمى الفطرة يوحدون اهلل ويطمق عمى أ ،فُيطمق عمى طائفة عند أىل الكتاب عند النصارى

صمى اهلل عميو -تبمغيم دعوة نبي، وُيطمق أيضًا عمى ناس من عبدة الكواكب وغير ذلك، فالكفار قالوا عن النبي 
الطائفة التي ال زالت موجودة في العراق ىؤالء ىذه وىم موجودون في العراق إلى اآلن،  ،صبأ محمد -وسمم



نيم يوحدون اهلل يعبدون المالئكة ويعتقدون أن الكواكب مظاىر ليا تأثير في العالم الُسفمي فيتوجيون إ :يقولون
 طقوس معينة. ملي ،قربات أو نحو ذلكإلييا بأشياء من التعبدات أو الت

نفى عنيم الخوف والحزن وأثبت ليم األجر فييا ي بيذه اآلية التالمراد فالمقصود أنيم ِفرق، فاألحرى أن يكون 
وال يؤالء ال ثواب ليم وال أجر فأنيم الذين عمى الفطرة، أما الذين يعبدون الكواكب أو الذين يعبدون المالئكة 

م، يومن المراد ب ،ُينفى عنيم الخوف والحزن؛ ألنيم من أىل اإلشراك، وقد ُألفت رسائل خاصة في الصابئة
 .ا، ىذا خالصتيوعبارة السمف فييم كثيرة جدًّا

ال "يقول: انظروا اهلل قال عن الييود والنصارى والصابئة مع أىل اإليمان  أن بعض الممبسين :فالمقصود ىنا
، فكميم أديان سماوية وال يجوز أن نكفرىم، ال تكفر الييودي وال النصراني وال تحكم "خوف عمييم وال ىم يحزنون

اختمفت الشرائع وىم  وىذا إنسان يرجو ما عند اهلل لكن ،ويتقرب إليو ،-عز وجل-لو بالنار، ىذا مثمك يتعبد هلل 
 أن أكفرىم، ويحتجون بمثل ىذه فال يجوز أن تكفرىم، تقول: أنت ما تكفرىم؟ يقول: ال، معاذ اهلل ،أتباع أنبياء

َزُنونَ ََ }ة: داآلية، وآية المائ ًْ   .{ا َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َي
وأنزل عمييم ألوان الُمثل  ،ذكر أحوال األمم في القرآن وبين مصيرىم -عز وجل-نقول ليم: كذبتم واهلل، اهلل 
لم يقبل من أحد دينًا سواه، فمما بعث  -وسممصمى اهلل عميو -موسى  -عز وجل-والعقوبات، ولما بعث اهلل 

، وليذا لما بعث -صمى اهلل عميو وسمم-عيسى لم يقبل من أحد من الييود دينًا إال ممن قبل ما جاء بو عيسى 
، الذين كفروا ىم الييود، ىو ُبعث [ٗٔالصف:] {َََآَمَنْت َطاِئَفٌة ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَكَفَرْت َطاِئَفةٌ }اهلل عيسى قال: 

، إلى آخر ما [ٜٗآل عمران:] {َوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإْسرَاِئيلَ }، [٘الصف:] {َأنّْي َرُسوُل المَِّو ِإَلْيُكمْ }لبني إسرائيل جميعًا: 
نو ابن زنا إ :، فالذين لم يؤمنوا بو وبقوا عمى ييوديتيم وقالوا-صمى اهلل عميو وسمم-ذكر اهلل عن بعثة عيسى 

َََأيَّْدَنا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَمى َعُدوِّْىْم }ىؤالء ىم الكفار من بني إسرائيل،  َََآَمَنْت َطاِئَفٌة ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَكَفَرْت َطاِئَفٌة 
وا َظاِىِرينَ  ًُ صاروا كفارًا لم يؤمنوا  -دين الييودية-، فالمقصود أن الذين بقوا عمى الدين [ٗٔالصف:] {َََأْصَب

 عمييم الصالة والسالم.-قتمة األنبياء  ،معروفون ،وىم الييود إلى اآلن -صمى اهلل عميو وسمم-بعيسى 
-في القرآن، اهلل  ءوا آيات كثيرة جدًّالم يقبل اهلل من أحد دينًا سواه، واقر  -صمى اهلل عميو وسمم-لما ُبعث محمد 

َََمْن ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىَو َِي اآلِخَرِة ِمنَ  َوَمْن َيْبَتغِ }قال:  -عز وجل َكْيَف َيْيِدي المَُّو * اْلَخاِسِريَن  َغْيَر اإِلْساِم ِديًنا 
قّّ َوَجاَءُىمُ  ًَ -، ثم انظروا ماذا قال اهلل [ٙٛ-٘ٛآل عمران:] {اْلَبيَّْناتُ  َقْوًما َكَفُروا َبْعَد ِإيَماِنِيْم َوَشِيُدوا َأنَّ الرَُّسوَل 

عميو الصالة -فما بعدىا من سورة البقرة، لما بنى إبراىيم الكعبة  ٕٚٔفي آيات كثيرة من اآلية رقم  -عز وجل
يَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِمَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَمْيَنا }: -والسالم التَّوَّاُب ِإنََّك َأْنَت َربََّنا َواْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرّْ
يمُ  ًِ اْصَطَفْيَناُه َِي الدُّْنَيا  َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِممَِّة ِإْبرَاِىيَم ِإالَّ َمْن َسِفَو َنْفَسُو َوَلَقدِ }، إلى أن قال: [ٕٛٔالبقرة:] {الرَّ

نَُّو َِي اآلِخَرِة َلِمنَ  ينَ  َواِ  ًِ اِل َوَوصَّى ِبَيا ِإْبرَاِىيُم َبِنيِو *  ِلَربّْ اْلَعاَلِمينَ  ِإْذ َقاَل َلُو َربُُّو َأْسِمْم َقاَل َأْسَمْمتُ *  الصَّ
ََا  َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ المََّو اْصَطَفى َلُكمُ }، يعني: يعقوب وصى بنيو أيضًا، [ٕٖٔ-ٖٓٔ]البقرة: {َوَيْعُقوبُ  الدّْيَن 

َضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ }، ىذه وصية يعقوب، [ٖٖٔ-ٕٖٔ]البقرة: {َأْم ُكنُتْم ُشَيَداءَ * َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُموَن  ًَ ِإْذ 
َلَو آَباِئكَ  عز -إلى آخر ما ذكر، ثم قال اهلل ، [ٖٖٔ البقرة:] {َقاَل ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَيَك َواِ 

ادخموا في الييودية والنصرانية، ال،  :يقولون ال ىم ،[ٖ٘ٔالبقرة:] {َنَصاَرىَوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو }بعد ذلك:  -وجل



نما ذلك لمتقسيم  {َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى}ىنا،  "أو" ،الييود يكفرون النصارى، والنصارى يكفرون الييود، وا 
 اتكون ييوديًّ كونوا نصارى، ىذا المعنى، ليس ىو لمتخيير  :كونوا ىودًا، والنصارى قالوا :، الييود قالوا[ٖ٘ٔالبقرة:]

َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو }، ا، والنصارى يقولون: كن نصرانيًّاييوديًّ كن  :تدخل الجنة، ال، الييود يقولون اأو نصرانيًّ 
ِنيًفا َوَما َكاَن ِمنَ  ًَ ُقوُلوا آَمنَّا ِبالمَِّو َوَما ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأنِزَل ِإَلى *  ْشِرِكينَ اْلمُ  َنَصاَرى َتْيَتُدوا ُقْل َبْل ِممََّة ِإْبرَاِىيَم 

 ًَ ْس ْسَماِعيَل َواِ  ال }، وقال: -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [ٖٙٔ-ٖ٘ٔالبقرة:] {َق َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباطِ اِإْبرَاِىيَم َواِ 
ٍد ِمْن ُرُسِموِ  ًَ ُق َبْيَن َأ ، إلى [ٕ٘ٛالبقرة:] {آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِو ِمْن َربِّْو َواْلُمْؤِمُنونَ }، [ٕ٘ٛالبقرة:] {ُنَفرّْ

ٍٍ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرُّْقوا َبْيَن المَِّو َوُرُسِمِو َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمنُ }آخره،  مثل الييود،  { ِبَبْع
ٍٍ َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َبْيَن َذِلَك َسِبيًا } قِّا ُأْوَلِئَك ُىمُ * َوَنْكُفُر ِبَبْع ًَ َُِروَن  عز -، واهلل [ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔالنساء:] {اْلَكا

اْلَيُيوُد ُعَزْيٌر اْبُن المَِّو  َوَقاَلتِ }، النصارى، [ٖٚالمائدة:] {َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ المََّو ثَاِلُث َثاَثةٍ }يقول:  -وجل
 :وأضف إلى ذلك أن اهلل لعنيم ،، إلى غير ذلك مما ذكر اهلل عنيم[ٖٓالتوبة:] {النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن المَّوِ  َوَقاَلتِ 

 {َيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدونَ ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َعَمى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمرْ }
مصيرىم إلى النار خالدين  الل كفار، ومن شك أنيم كفار وأن، اآلية، فكل ذلك واقع عمييم فيم ضُ [ٛٚالمائدة:]

   فإن أبى ُحكم عميو بما يميق بأمثالو. ،مفإنو ُيعمّ  ،فييا فيو كافر إال إن كان جاىاًل جياًل ُيعذر مثمو بو
يقول: ال نكفر الييود والنصارى السيما في وقت اليزيمة التي نعيش فيو،  ،ظيرت زعانف في ىذا الوقت قد

يتكمم في ىذه األمور العظام وىو جاىل ال ُيحسن شيئًا، يقولون  ،ولربما ُأجري مع بعضيم لقاءات وىو رويبضة
: اإلنسانية، ىذا رجل نشأ ذي تدين بو؟ يقوللو: إذًا أنت ماذا تقول؟ يقول: أنا أؤمن بالمحبة، وما ىو الدين ال

  ودرس في مدارسنا وتخرج فييا. ،يرنابين أظ
نو تخرج عندنا ىؤالء كثف قضايا التوحيد؛ ألوع الوالء والبراء، وننحن بحاجة إلى تغيير المناىج لنكثف موض

ى معو مقابمة يسمعيا القريب والبعيد، أنا أؤمن باإلنسانية، الدين ىو جر  تُ كرس المواد الدينية، ف ونكثالزعانف، فن
 .!ي بين الييودي والنصراني والبوذيفرق عند الالمحبة، 

تقريب بين األديان منذ ثالثة قرون  لزمان، وىي ليست جديدة، ظيرت دعوةفيذه الدعوة اشتد ضراميا في ىذا ا
بع األخير من القرن الرابع عشر اليجري، وقويت بعد تدت في الر الثاني، ثم بعد ذلك اش بعد مجمع الفاتيكان

نيت مجامع في أندونيسيا أقيمت مؤتمرات كثيرة، وبُ  لمميالد، ثم بعد ذلك ٜٚٗٔالحرب العالمية الثانية، بعد عام 
كنيسة ، مبنى لعبادة الييود بيعة، و امع مبنى لإلسالم مسجدً وفي ماليزيا وفي أسبانيا وفي بالد أوروبا، تجْ 

كما -مع واحد، والعجيب أني رأيت بعض الُخطط والتصاوير لمخطة أو الخارطة ، في مجْ ابوذيًّ  المنصارى، ومعبدً 
 .الىتبارك وتع-     ويوحدون اهلل  ،مع، فيقولون: كميم يعبدون اهللالمجْ  ،اليندسية عمى شكل صميب -يقولون

 امؤتمرً  ٜٖٔفي حدود نصف قرن أقيم أكثر من م يعني ٜٜٛٔم في تاريخ النصارى إلى سنة ٖٜ٘ٔمن سنة 
 .ارب بين األديان، دعوة خطيرة جدًّالمتق

فالحاصل أن  في العالم، امركزً  ٕٔٔبين األديان وعدد الجمعيات والمؤسسات والمراكز المعنية بقضية التقريب 
 :تحت عنوان امؤتمرً  ٕٖالحوار،  :قيمونيا بأسماء شتى، أكثر ىذه األسماء التي ُتعقد فييا ىذه المؤتمراتىؤالء يُ 

عز -إلى اهلل ذىبنا لندعوىم  :ىو تقريب بين األديان، وبعض الُممبسين ممن يحضر يقول االحوار، ليس حوارً 



، ال، ىم جمسوا معك عمى طاولة مستديرة أنت وىم سواء ال فرق بينك وبينيم في الظاىر، ما ذىبت -وجل
باسم التعايش، كممة التعايش ليست بجديدة  امؤتمرً  ٛٔ ،م باسم السالملتقاسميم وتشاركيم ىمي تذىب ،لتدعوىم

 ٘مؤتمرات، االنسجام  ٚ، التفاىم امؤتمرً  ٗٔ، التعاون امؤتمرً  ٙٔزمان قديمة من سنة أو سنة ونصف، ىذه  من
حث مؤتمرات، االنفتاح مؤتمران، التبا ٖمؤتمرات، التسامح  ٗمؤتمرات، االشتراك  ٘مؤتمرات، التعددية 

 .مؤتمران، التعارف مؤتمران، الصداقة مؤتمران
تتبناىا الماسونية العالمية والصميبية العالمية والييودية العالمية ليم فييا أغراض مكشوفة، ومن أكبر  يذه دعوةف

إنو أسمم، ولو مركزان في العالم، ىؤالء تارة يدعون  :قالوا الفرنسي، روجيو جاروديالدعاة ليا في ىذا العصر 
أو أوسع من ذلك  ،يسمونو اإلبراىيميةو تارة يدعون إلى وحدة األديان، إما عمى نطاق خاص و رب، إلى التقا

يتعبد عمى طريقتو،  ل  بحيث بعضيم يقول: ك ،البوذية والمجوسية واليندوكية والسيخ وغير ىؤالء ويدخل فيو
واسم المشتركة، انظر إلى الجانب اإليجابي عندىم، انظر إلى نقاط االتفاق، ىذه البرمجة ونبحث عن الق

  .العصبية اآلن تُبرمج الناس بيذه الطريقة انظر إلى الجوانب التي تتفق معيم فييا
ذه حتاج إلى محاضرة بقدر ساعة ونصف بأقل تقدير، لكن ىير القضايا األساسية فيو كْ ذِ  ،الكالم في ىذا يطول

 لمحة حول ىذه اآلية التي ُيمبس فييا ىؤالء الناس.
ثم ال يؤمن بي إال  ،ما من ييودي وال نصراني يسمع بي من ىذه األمة)): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 
، واهلل (ٕ)((ما وسعو إال اتباعي واهلل لو كان أخي موسى حيًّا)): -عميو الصالة والسالم-، ويقول (ٔ)((دخل النار
َي ِإَلْيَك ِإنََّك َعَمى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ }: -صمى اهلل عميو وسمم-يقول لنبيو  ًِ  .[ٖٗالزخرف:] {ََاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي ُأو

  ال حق إال بيذا الدين الذي ُبعث بو محمد  ،فال تستخفنكم ىذه الدعوات، وتجتالكم الشياطين من اإلنس والجن
َياِة الدُّْنَيا َوَِي  َلُيمُ * الَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن } :أولياء اهلل ىم ،-صمى اهلل عميو وسمم- ًَ اْلُبْشَرى َِي اْل

، -عز وجل-كان لونو وجنسو ولغتو فيو ممن اصطفاه اهلل  ، كل من التزم بيذا الدين أيًّا[ٗٙ-ٖٙيونس:] {اآلِخَرةِ 
، ىؤالء أىل االصطفاء أىل اإليمان، فالقضية ليست [ٕٖفاطر:] {اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَناُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتَاَب الَِّذيَن }

  بالنسب ال عربي وال أعجمي وال غير ذلك.
ياكم لمزوم صراطو المستقيمأ  ا صراط الذين غضب عمييم، وصراط الضالين.نجنبوأن ي ،سأل اهلل أن يوفقنا وا 

  وصمى اهلل عمى رسول اهلل.

                                                           

 الممل ونسخ الناس، جميع إلى -وسمم عميو اهلل صمى- محمد نبينا برسالة اإليمان وجوب باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٔ
 (.ٖ٘ٔ) برقم بممتو،

 (.ٜٛ٘ٔ) برقم الغميل، إرواء في األلباني وحسنو ،(ٙ٘ٔ٘ٔ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٕ


