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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:والصالة  ،الحمد هلل
، وىي أيضًا من -عز وجل-أو ُتشكل عمى القارئ لكتاب اهلل  ،فيذه ىي اآلية الثالثة من اآليات التي قد تمتبس

الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَماَن َوَما َكَفَر  اَواتََّبُعوا َما َتْتُمو }عن الييود:  -تبارك وتعالى-وذلك قول اهلل  ،سورة البقرة
وَت َوَماُروَت َوَما ُيَعمَِّماِن ُسَمْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا ُيَعمُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل َىارُ 

يَن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوال ِإنََّما َنْحُن  ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر َفَيَتَعمَُّموَن ِمْنُيَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِو َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىْم ِبَضارِّ
ُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق اْشَترَاُه َما لَ  ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن المَِّو َوَيَتَعمَُّموَن َما َيُضرُُّىْم َوال َينَفُعُيْم َوَلَقْد َعِمُموا َلَمنِ 

، فيذه اآلية تصف حال الييود الذين تركوا ما جاء بو [201]البقرة: {َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِو َأنُفَسُيْم َلْو َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
ِعْنِد المَِّو  َوَلمَّا َجاَءُىْم َرُسوٌل ِمنْ } :قبميا تماماً  -عز وجل-كما قال اهلل  -عمييم الصالة والسالم-أنبياؤىم 

 اَواتََّبُعوا َما َتْتُمو * الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب المَِّو َورَاَء ُظُيورِِىْم َكَأنَُّيْم ال َيْعَمُموَن  ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُيْم َنَبَذ َفِريٌق ِمنَ 
حدثت عن ىذا المعنى ، وقد ت[12]النبأ: {ِوَفاًقاَجزَاًء }، وذلك [201-202]البقرة: {الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَمانَ 

 -عز وجل-عديدة في مناسبات شتى وىو: أن من ترك ما طولب بو وما ىو بصدده عاقبو اهلل  بالذات مرات
ىم أن اشتغموا بضد ذلك كوا التوراة والعمل بيا فكان جزاؤ باالشتغال بضده مما يضره، ىؤالء تركوا الوحي وتر 

كفر والباطل وىو السحر، ليس الحديث عن ىذا إنما الحديث عن موطن اإلشكال في اآلية، تمامًا وىو غاية ال
وتجدون أن كثيرًا من المفسرين يمأل  ،فيذه اآلية إذا نظرتم في كتب التفسير تجدون فييا عشرات الروايات

كيف بمسألة فرة، وأحاديث ضعيفة ال ُيبنى عمييا حكم في مسائل يسي ،الصفحات الطويمة بمرويات إسرائيمية
 . ؟!عظيمة كيذه

، أي: اتبع الييود [201]البقرة: {الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَمانَ  اَواتََّبُعوا َما َتْتُمو } :يقول عن الييود -عز وجل-فاهلل 
وعمى زمان سميمان، فـ"ما  ،ه عمى ممك سميمان، أي: عمى عيد سميمانما تتمو الشياطين، أي: ما تبثو وتقرؤ 

اتبع الييود ما تتموه  :والفعل ُيضمن معنى الفعل، وُيعدى تعديتو، فالمقصود ،مضمن معنى ما تكذب وتفتري تتمو"
 .صمى اهلل عميو وسمم-مكو ى زمن سميمان وعيد سميمان، إبان مه وتفتريو وتبثو الشياطين عمؤ وتقر 

من  كان نبيًّا -عميو الصالة والسالم-، سميمان [201]البقرة: {نَّ الشََّياِطيَن َكَفُرواَوَما َكَفَر ُسَمْيَماُن َوَلكِ }ثم قال: 
نما الذي كفر ىم الشياطين، ماذا  ،ولم يتعامل بالسحر ،وقد أعطاه اهلل الممك مع ذلك، فمم يكفر ،أنبياء اهلل وا 

وتعمم ، فيذا يدل عمى أن تعميم [201]البقرة: {النَّاَس السِّْحرَ َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا ُيَعمُِّموَن }صنع الشياطين؟ 
 .[201]البقرة: {ُيَعمُِّموَن النَّاَس السِّْحرَ }السحر أمر محرم، 

، ىذا موضع اإلشكال في اآلية، ما ىو [201]البقرة: {َوَما ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروتَ }ثم قال: 
يكون فىنا موصولة  "ما"؟ ىل [201]البقرة: {َوَما ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروتَ }المعنى؟ ما ىو المراد 



سميمان وما كفر  -صمى اهلل عميو وسمم-ه وتبثو عمى عيد سميمان ؤ المعنى ىكذا: اتبعوا ما تتموه الشياطين وتقر 
، يعني: أن ىذا ؟ولكن الذين كفروا ىم الشياطين حيث كانوا يعممون الناس السحر والذي ُأنزل عمى الممكين ببابل

  السحر ُأنزل عمى الممكين ببابل، من ىما؟ 
من السحر،  ، يعني: شيًئا {ِمْن َأَحدٍ }يعني: ىذين الممكين ىاروت وماروت،  {َوَما ُيَعمَِّمانِ }ىاروت وماروت، 

، فعمى ىذا المعنى الذي ذىب إليو جماعة كثيرة من السمف [201]البقرة: {َحتَّى َيُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفرْ }
صمى اهلل -أن ىؤالء الييود اتبعوا السحر، اتبعوا ما تتموه وتبثو الشياطين أيام سميمان  قصودفمن بعدىم يكون الم

ولكن ىؤالء الذين كفروا ىم الشياطين حيث كانوا  ،بريء من ذلك -عميو الصالة والسالم-ن ، وسميما-عميو وسمم
يعممون الناس السحر ويعممونيم الذي ُأنزل عمى الممكين ببابل ىاروت وماروت، ىذا المعنى ذىب إليو كثير من 

 .اوطائفة كبيرة جدًّ  ،كثير ، ومنيم الحافظ ابن-رحمو اهلل-المفسرين ومنيم كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
نحوه وىم كثير، قالوا: إن ىؤالء المالئكة الذين ُأنزل  وجيو ذلك، فكبير المفسرين ومن نحالكنيم افترقوا في ت 

َوَما ُيَعمَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوال ِإنََّما َنْحُن }: -عز وجل-عمييم السحر ببابل كان ذلك فتنة لمناس كما قال اهلل 
 كيف يقع ىذا من مالئكة وىم ال يعصون اهلل ما أمرىم؟ :، فإذا قيل ليؤالء العمماء[201]البقرة: {ْتَنٌة َفال َتْكُفرْ فِ 

غير عاصين، ىذا الذي قالو  -عز وجل-أنزليم ابتالء لمخمق ليختبرىم، وبالتالي ىم مطيعون هلل قالوا: إن اهلل 
 ابن جرير.

، قالوا: ال، إن ىؤالء من المالئكة وما نزلوا استجابة -رحمو اهلل-والفريق اآلخر ممن قالوا ىم مالئكة كابن كثير 
نما كان ذلك خروجًا عن طاعة اهلل ونكوصًا عمى األعقاب ،ليفتتن من يفتتن -عز وجل-ألمر اهلل  كما أن  ،وا 

-عمى القول بأنو من المالئكة فكفر باهلل  ،من الجن والصحيح أنو ،إبميس عمى القول اآلخر بأنو من المالئكة
أو أخرجو من مجتمع  ،ولعنو وطرده وأىبطو من الجنة -عز وجل-فأذلو اهلل  ،وأبى السجود آلدم -عز وجل

ال ُيبنى عمييا حكم،  كرون روايات إسرائيمية كثيرة جدًّاإن ىؤالء المالئكة ُفتنوا، ويذ :المالئكة، فيؤالء يقولون
  إنيم مالئكة. :ىم الذين قالواىؤالء 

نماو  ،ولكنيا بتكمف ،والمعصية تتصور من المالئكة ،إنيم مالئكة :ومن أىل العمم من قال سجيتيم الطاعة،  ا 
 ولكنو قول باطل. ،كما أن البشر يأتون الطاعة تكمفًا، فالمالئكة عكس ذلك، وىذا قول قال بو بعض الناس

 إن ىؤالء مالئكة ولكن اهلل أنزليم ليفصل األمر ويحصل الفرقان، أي فرقان؟  :وبعض العمماء قال
ىذا الذي  :وصار السحرة والكينة ُيمبسون عمى الناس ويقولون ،قالوا: انتشر السحر في ذلك الوقت انتشارًا كبيراً 

طريق استراق السمع،  يأتي بو األنبياء من خبر السماء نحن عندنا منو طرف، فيأتون ليم باألمور الغيبية عن
فجاء ىؤالء المالئكة وصاروا يعممون الناس السحر ليعرف الناس الفرق بين السحر وبين الوحي، ولكن ىذا 

ا َما َفَيَتَعمَُّموَن ِمْنُيمَ  َوَما ُيَعمَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفرْ }القول فيو نظر، إذ إن اهلل قال: 
وىو أن ىؤالء من  ،، فيذه األقوال الثالثة كميا ترجع إلى شيء واحد[201]البقرة: {ُيَفرُِّقوَن ِبِو َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجوِ 

 المالئكة.
ن ىما قبيالن من الجن كما جاء ذلك عن ابن عباس، وىنا ال إشكال الجن يقع ي  الممك   ذينأن ى :القول اآلخر
 منيم الكفر.



ن، المموك كي  ن ىي لغة بالمم  كي  المقصود بالمم   :وىؤالء طائفة منيم قالوا ،ن ىؤالء من البشرإ :من قالومنيم 
صمى اهلل عميو -سميمان وداود  االمقصود بيم :ك من مموك الدنيا، وقالواك، المم  ك ومم  مم   ،نكي  ن ومم  كي  يقال: مم  

 ، ما المعنى؟ -وسمم
الشياطين عمى ممك سميمان، يعني: عمى عيد سميمان من السحر، وما كفر  أن الييود اتبعوا ما تتمو المعنى

َوَما ُأنِزَل َعَمى }وماذا؟  السحر، ثمسميمان، سميمان بريء من ىذا كمو، ولكن الشياطين كفروا، يعممون الناس 
، من ىم نافية، الشياطين يعممون الناس السحر "ما"نيما داود وسميمان تكون إ :، إذا قمنا[201]البقرة: {اْلَمَمَكْينِ 

َوَما }، ثم تقف، [201]البقرة: {ُيَعمُِّموَن النَّاَس السِّْحرَ } :الشياطين؟ ىاروت وماروت، متأخر، يكون المعنى ىكذا
ل السحر عمى المم كين، لم ُينز فية ان "ما"، ما ُأنزل السحر، [201]البقرة: {ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروتَ 

 كين من مموك الدنيا، أو حتى عمى القول بأنيم من المالئكة نفىىم داود وسميمان أو مم   نذي  مكين اليعني: المم  
جع ، ير [201]البقرة: {َىاُروَت َوَماُروتَ }ثم قال:  {َوَما ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبلَ } عنيم ىذا لم ُينزل السحر عمييم،

إلى الشياطين، ولكن الشياطين ىاروت وماروت كفروا، يعممون الناس السحر الذي لم ُينزل عمى الممكين ببابل، 
أو المقصود بيم من  ،نافية وأنو لم ُينزل عمى الممكين سواء كان المالئكة "ما"ىكذا المعنى، وىذا القول بأن 

وال يصح سواه، "رطبي، قال: ىذا الذي رجحو الق {المم كينوما ُأنزل عمى }مموك الدنيا كما جاء في قراءة شاذة: 
 .(2)"وال ُيمتفت إلى قول غيره

ن كان السياق ال يوىذا القول ىو األقرب إلى ما جاء في النصوص من عصم  ،ساعد عميو كثيراً ة المالئكة، وا 
ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َيا }: -عز وجل-وجيو يصح في العربية؛ ألن التأخير وارد وموجود كما قال اهلل  لكن

قدم وفاة ىنا بمعنى الموت فيي من المن الإ :، فإذا قمنا[55]آل عمران: {الَِّذيَن َكَفُروا َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطيُِّرَك ِمنَ 
يا عيسى إني رافعك إلّي ومطيرك من الذين كفروا ومتوفيك، فعمى كل  :ىكذا الذي حقو التأخير، يكون معناه

حال ىذا قول في اآلية، واألصل في الكالم الترتيب وال ُيمجأ إلى القول بأن فيو تقديمًا وتأخيرًا إال بدليل يجب 
ى من قرأىا أو سمعيا يذا تبسيط وتقريب ألقوال أىل العمم في ىذه اآلية التي لربما ُتشكل كثيرًا عمفالرجوع إليو، 
 .تبارك وتعالى-والعمم عند اهلل  ،-عز وجل-من كتاب اهلل 

من اإلسرائيميات  اال تصح، وما ورد فييكميا  -صمى اهلل عميو وسمم-في ىذا عن النبي  ولكن الروايات الواردة
والقرآن ال ُيفسر باإلسرائيميات، إذًا نقتصر عمى بعض ما جاء من الروايات  ،وىي كثير ال ُيبنى عمييا ُحكم

إذا اقتصرنا عميو فإننا  وبعضو مبني عمى اإلسرائيميات لكننا ،الصحيحة وبعض اآلثار عن الصحابة والتابعين
  رجح بين أقواليم؛ ألنيم لم يتفقوا عمى قول.عندئذ ن

ياكم بال ،ىذا ياكم ىداة ميتدين. ،قرآن العظيموأسأل اهلل أن ينفعنا وا   وأن يجعمنا وا 
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