
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 6النساء سورة من 651و 651 اآلية مع عمران آل سورة من 55 اآلية
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد

  أما بعد:  ،أجمعين
ما ، أو ع-تبارك وتعالى-اآليات التي لربما تُفيم عمى غير وجييا، عمى غير مراد اهلل  زال الحديث عنا مف

تبارك -قول اهلل  ما تكممنا عنووكان آخر ، من اآليات -عز وجل-يستشكمو كثير من القارئين لكتاب اهلل 
ْن }: -وتعالى ُتْبُدوا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِو المَُّو َفَيْغِفُر ِلَمْن ِلمَِّو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َواِ 

وىل ُيحاسب اإلنسان عمى خطرات  ،، وبينا الكالم عمى المراد بيذه اآلية[482البقرة:] {َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاءُ 
أو عمل كما  ،م ال يؤاخذ اإلنسان إال بما تكمم بوكما ىو معمو  -عز وجل-مع أن اهلل  ،النفوس وما يختمج فييا

 تعمل لم ما أنفسيا، بو حدثت أو وسوست عما ألمتي تجاوز اهلل إن)): -صمى اهلل عميو وسمم-ثبت عن النبي 
 .(1)((تكمم أو بو،

أو تُفيم عمى غير وجييا  ،وبعد االنتياء مما يتعمق بسورة البقرة نشرع بالكالم عمى اآليات التي لربما ُتستشكل
ِإْذ َقاَل المَُّو َيا }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،في سورة آل عمران، وأول ذلك ىو اآلية الخامسة والخمسون

يَن َكَفُروا ِإَلى َيْوِم الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَّذِ  ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطيُِّرَك ِمنَ 
 أو كثير من القارئين قضيتين فييا: ،، فيذه اآلية لربما يستشكل القارئ[55آل عمران:] {اْلِقَياَمةِ 

 .{ِإنِّي ُمَتَوفِّيكَ }األولى: تتعمق بقولو: 
آل ] {َكَفُروا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن }: -تبارك وتعالى-تتعمق بقولو  :والثانية
يم من الييود مع ما سيكونون ظاىرين عمى أعدائ -عميو الصالة والسالم-، يعني: أن أتباع المسيح [55عمران:

  مما يسأل عنو كثير من الناس. -إن شاء اهلل تعالى-د عمى ذلك مما سنوضحو ير  
، من [55آل عمران:] {ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ }: -الصالة والسالمعميو -فأبدأ بالشق األول: فقولو تعالى لعيسى 

لم  -صمى اهلل عميو وسمم-المعموم والمقرر لدى المسممين في اعتقادىم مما دلت عميو النصوص أن عيسى 
قد رفعو إليو وىو حي، وىذا ىو الذي يجب اعتقاده وال يجوز ألحد بحال من  -عز وجل-يمت، وأن اهلل 

وال  ،ويقتل الخنزير ،ويكسر الصميب ،ويقتل المسيح الدجال ،األحوال أن يعتقد سواه، ثم ينزل في آخر الزمان
ىنا:  -وتعالىتبارك -، فما المراد بقولو -عميو الصالة والسالم-ويضع الجزية  ،أو السيف ،يقبل إال اإلسالم

من نظر من أىل العمم إلى قضية الترتيب المذكور ىنا أنو ذكر  [55آل عمران:] ؟{ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ }
الوفاة وذكر الرفع بعدىا، بعضيم قال: ىذه اآلية فييا تقديم وتأخير في المفظ؛ ألن الواو أصاًل ال تدل عمى 

                                                           

 ،-عنو اهلل رضي- ىريرة أبي عن ،(6662) برقم األيمان، في اناسيً  حنث إذا باب والنذور، األيمان كتاب البخاري، أخرجو - 1
 (.147) برقم تستقر، لم إذا بالقمب، والخواطر النفس حديث عن اهلل تجاوز باب اإليمان، كتاب ومسمم،



 الذين وجاعل كفروا الذين من ومطيرك إلي   رافعك إني: ىؤالء؟ قالوا: المراد بذلكالترتيب، ما ىو المعنى عند 
تكون  ،ومتوفيك، يعني: أن وفاتو تكون آخراً  ،ثم بعد ذلك تأتي الوفاة ،القيامة يوم إلى كفروا الذين فوق اتبعوك

ولكن فيما أظن ال حاجة إليو؛  ،، وىذا توجيو ذكره جماعة من أىل العمم-عز وجل-في النياية بعدما يرفعو اهلل 
ِإنِّي }و يبعمى ىذا النسق بترت -عز وجل-أن يكون كما ذكره اهلل  ،ألن القاعدة أن األصل في الكالم الترتيب

 ، فما المراد بالوفاة؟ [55آل عمران:] {ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ 
يت فالنًا وليا معنى في الشرع، أما معناىا في المغة: فيي بمعنى االستيفاء، تقول: وف   ،الوفاة ليا معنى في المغة

يعني: ُتعطى جزاءىا وافيًا غير ، [161آل عمران:] {َما َكَسَبتْ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس }حقو، يعني: أعطيتو وافيًا، 
مستوفيك روحًا وجسدًا، أن اهلل رفعو بروحو وجسده،  :، ما المراد بو؟ أي[55آل عمران:] {ِإنِّي ُمَتَوفِّيكَ }منقوص، 

، عمى معنى {ِإنِّي ُمَتَوفِّيكَ }استوفاه إليو، أو أن يكون المعنى عمى ىذا  ،من االستيفاء ،لم يقبض روحو فقط
  .ُبعد ، وىذا فيو{ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ }موفيك أجرك كاماًل غير منقوص،  :أو اإليفاء ،االستيفاء

جدت، وىنا ىو أن ُتحمل ألفاظ الشارع عمى المعاني الشرعية إن وُ  -واهلل تعالى أعمم-واألحسن من ىذا كمو 
 :الوفاة ليا معنى شرعي، معنى الوفاة الشرعي معروف ىو مفارقة الروح الجسد بنوعيو

 .النوع األول: الذي ىو الموت
والنوع الثاني: المفارقة األخرى التي يرتفع معيا اإلدراك دون أن يكون ذلك مفارقة تامة، يعني: ال يتحول الجسد 

نما الوفاة الصغرى أن يكون ذ -جماد-إلى جثة ىامدة   لك بارتفاع الروح ارتفاعًا غيبيًّاكما في الوفاة الكبرى، وا 
المَُّو َيَتَوفَّى اأَلْنُفَس ِحيَن }: -عز وجل-ىو النوم كما قال اهلل ويكون معو ارتفاع اإلدراك و  ،اهلل أعمم بكيفيتو

المَُّو َيَتَوفَّى }سماه موتًا، وسماه وفاة،  "والتي لم تمت في مناميا"، [24الزمر:] {َمْوِتَيا َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَيا
، يعني: حكم عمييا [24الزمر:] {َمَناِمَيا َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَمْيَيا اْلَمْوتَ اأَلْنُفَس ِحيَن َمْوِتَيا َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي 

، وىو الذي -واهلل تعالى أعمم-فيذا ىو المراد  -عز وجل-، النائمة، فالكل يتوفاه اهلل {َوُيْرِسُل اأُلْخَرى} ،الموت
 عميو كثير من المحققين.

صمى اهلل عميو -وىو أن عيسى  ،أن ىذه األقوال الثالثة كميا تدور عمى شيء واحد ينبغي أن ُيعتقد :والخالصة
نما رفعو اهلل وىو  -وسمم قد رفعو  -تبارك وتعالى-جحانو يكون اهلل حي، وعمى ىذا القول الذي ذكرنا ر لم يمت وا 

وقد رآه  ،إلى المأل األعمى ،العالم العمويفي حال الوفاة الصغرى التي ىي النوم، ألقى النوم عميو ورفعو إلى 
كما ىو معموم، لكن الذي يجب أن نعتقده أن عيسى لم يمت، وسيموت في آخر  -عميو وسمم صمى اهلل-النبي 

 الزمان بعدما ينزل.
 .عز وجل-إن شاء اهلل - الجزئية الثانيةم عمى وسيأتي الكال

ياكم بالقرآن.أو   سأل اهلل أن ينفعنا وا 
 عمى نبينا محمد. وصمى اهلل


