
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 2النساء سورة من 651و 651 اآلية مع عمران آل سورة من 55 اآلية
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

أو قد ُيستشكل  ،من ىذه السورة، مما ُيشكل 55وىي اآلية  ،عن اآلية األولى من سورة آل عمرانالكالم  لافال ز 
ِإْذ َقاَل المَُّو َيا ِعيَسى }: -تبارك وتعالى-أو ُيفيم عمى غير وجيو، وذلك قول اهلل  -تبارك وتعالى-في كتاب اهلل 

 إن ىذه اآلية لربما ُيستشكل فييا من ناحيتين:  :، وقمنا[55]آل عمران: {ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ 
إن في اآلية تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير: إذ قال اهلل يا عيسى  :من أىل العمم من قالن ا  و األولى: ما يتعمق بالوفاة، 

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ومتوفيك،  ،إني رافعك إلّي ومطيرك من الذين كفروا
ىذا خالف األصل، واألصل أن يكون الكالم عمى وجيو من الترتيب، وعمى ىذا فإن و عني: في نياية المطاف، ي

أقاويل أىل العمم قد تفرقت فييا، وذكرنا بعضيا، فمن قائل: إني متوفيك، أي: مستوفيك روحًا وبدنًا، أن اهلل رفعو 
ن اهلل كأنو طمأنو أن إ، وىذا فيو ُبعد، ومن قائل: نو يوفيو أجره كامالً إوليس الموت، ومن قائل:  ،بروحو وبدنو

ني "إ، يعني: -أعني الكفار من بني إسرائيل وىم الييود-نيايتو ستكون الوفاة وليس القتل كما أرادوا وكما دبروا 
أني قابضك من  إن المعنىلن تكون النياية بالقتل كما دبر ىؤالء الييود، وىذا فيو ُبعد، ومن قائل:  "متوفيك

المَُّو الَِّذي َخَمَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ثُمَّ ُيِميُتُكْم }: -عز وجل-كما قال اهلل  ،شبو بع، األقوال التي سبقتر،، وىذا ياأل
 .[04]الروم: {ُثمَّ ُيْحِييُكمْ 

ألن  ؛ المووين الوفاة تحمل عمى المعنى الشرعي الإ :فالحاصل أن أجود ىذه األقوال كما سبق ىو قول من قال
 ىو مفارقة الروح الجسد إما كميًّا، والمعنى الشرعي لموفاة معروف و ةألفاظ الشارع محمولة عمى المعاني الشرعي

نتفي معو الحياة بالكمية، يكون اإلنسان جثة ىامدة، أو يكون ذلك بمفارقة توذلك  ،وىو ما نسميو الموت الحقيقي
المَُّو َيَتَوفَّى اأَلْنُفَس ِحيَن َمْوِتَيا }عز وجل: -وىي النوم، كما قال اهلل  ،الجسد مفارقة أخرى ينتفي معيا اإلدراك

َوُىَو الَِّذي }، فسماه موتًا ووفاة، وكذلك: [04]الزمر: {َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَيا َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَمْيَيا اْلَمْوتَ 
الحمد هلل الذي أحيانا بعدما )): -صمى اهلل عميو وسمم-، ونحن نقول كما عممنا النبي [04]األنعام: {َيَتَوفَّاُكْم ِبالمَّْيلِ 

  .، فُسمي النوم موتًا، وىكذا(1)((أماتنا
 أن اهلل ألقى عميو النوم ورفعو إليو في ىذه الحالة. :أي ،فالمقصود أن مثل ىذا ىو األقرب في معنى ىذه اآلية

َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن }: -تبارك وتعالى-وأما الجزء اآلخر في اآلية الذي قد ُيستشكل وىو قولو 
أن النصارى  -عميو الصالة والسالم-، ومعروف أنو بعدما ُرفع المسيح [55]آل عمران: {َكَفُروا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ 

ثالث ثالثة، افترقوا إنو  :إنو ابن اهلل، وطائفة قالوا :إنو اهلل، وطائفة قالوا :انقسموا إلى ثالث طوائف: طائفة قالوا

                                                           

 (.4111) برقم المضجع، وأخذ النوم عند يقول ما باب واالستوفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسمم، أخرجو - 1



رق الثالث وبقوا عمى ىذا نحوًا من ثالثة قرون، ثالثمائة سنة وىم عمى ىذا التفرق واالختالف ولم إلى ىذه الف
ورسول لم يكن ليم ظيور عمى ىؤالء بالقوة والومبة، ثم بعد  ،إنو عبد هلل :قالوايكن ألىل الحق والتوحيد الذين 

 :فدخل ظاىرًا في النصرانية، حتى قيل ،وىو ممك الرومان ،ذلك جاء قسطنطين وىو رجل وثني كما ىو معروف
 -لصالة والسالمعميو ا-إنو أدخل النصرانية في الوثنية في الواقع، دخل ظاىرًا فييا ثم غمب القول بأن عيسى 

  .أو أنو ابن اهلل ،ثالث ثالثة
وُيعذبون  ،ورسولو ىذا قول صار أىمو ُينبذون وُيالحقوننو عبد اهلل إ :المقصود أن قول أىل التوحيد واإليمان

وىو الذي  ،وبنى ليم نحوًا من اثني عشر معبداً  ىذا وُيقتمون ويُحبسون ويمقون غاية األذى، وجاء قسطنطين
فصار الصوم  ،نو ارتكب ذنبًا فزاد في شير صوميم عشرة أيامإ :-زعموا-صور الكنائس، وىو الذي يقولون 

  .عندىم أربعين يوماً 
من تويير الديانة النصرانية حتى إنيم أداروا ظيرىم  مور كثيرة جدًّاوكذلك في وقتو أحل ليم الخنزير ووقعت أ

في خبره حينما  -عز وجل-كما قال اهلل  -عميو الصالة والسالم-ن بيا؛ ألن عيسى تمامًا لمتوراة التي ىم متعبدو 
، إلى أن [04]آل عمران: {الطِّيِن َكَيْيَئِة الطَّْيرِ  َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّي َأْخُمُق َلُكْم ِمنَ }قال لبني إسرائيل: 

، فيو جاء [54]آل عمران: {الَِّذي ُحرَِّم َعَمْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعونِ ِحلَّ َلُكْم َبْعَ  َوألُِ }قال: 
وضعيا  ،ووضع عنيم بع، اآلصار واألغالل التي ىي التكاليف الشاقة الثقيمة عمييم ،أحل ليم بع، األشياء

 ،القوانين ،لنصارى لمييود تركوا العمل بالتوراة، والتوراة فييا الشريعةعنيم، ىو لم ينسخ التوراة لكن لشدة عداوة ا
فصاروا بال  ،وما أشبو ذلك ،التي تتعمق باألخالق واآلداب والرقاقمور األالنظام، واإلنجيل كان الوالب عميو 

ظمى أو الكبرى، فصاروا ع ليم أو وضعوا كتابًا وضعوا فيو القوانين سموه: األمانة العضشريعة وال قانون، فو  
، ىذا الذي -عمييم الصالة والسالم-التي أنزليا عمى رسمو  -عز وجل-يعممون بو، فكان ذلك تبدياًل لشرائع اهلل 

، [10]الصف: {َفَأيَّْدَنا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَمى َعُدوِِّىْم َفَأْصَبُحوا َظاِىِرينَ }: -تبارك وتعالى-فما معنى قولو  ،حصل
   ؟ [55]آل عمران: {َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا}ورة الصف، وىنا في سورة آل عمران: ىناك في س

يعني: الذين -فبع، أىل العمم كابن القيم وابن كثير وأمثال ىؤالء من المحققين يقولون: لما كان النصارى 
َفَأيَّْدَنا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَمى َعُدوِِّىْم } ،أقرب إلى المسيح من الييود كانوا ظاىرين عمييم -ينتسبون إلى النصرانية

، فبعدما دخل قسطنطين في النصرانية صار النصارى أقوياء، وصار الييود [10]الصف: {َفَأْصَبُحوا َظاِىِرينَ 
كيم إحصاء الييود الذين يوجدون في المدن ُيذبحون في ممالك الرومان، ُيطمب في واليات الرومان وفي ممال

 .والقرى فكانوا ُيقتمون قتاًل ذريعًا، سمط اهلل عمييم قسطنطين ىذا
ىذا ىو المراد بالظيور أنيم لما كانوا أقرب لممسيح من الييود ظيروا  :فالمقصود أن من أىل العمم من يقول

ن كان عندىم ض عميو -راد، ولما كان المسممون أقرب لممسيح لكن ىذا الم ،الت وانحرافات وكفرالعمييم وا 
من النصارى صار المسممون ظاىرين عمى الييود والنصارى، فدحروا الييود في قريظة  -الصالة والسالم

ثم من  ،وأخرجوىم من الشام ،ودحروا مممكة النصارى الكبرى التي ىي الرومان ،ير والخندق وقينقاعضوالن
   . القسطنطينية التي بناىا قسطنطين الذي ذكرناه آنفًا، فيذا قول لبع، أىل العمم



وأتباعو حينما رفعوا راية  -صمى اهلل عميو وسمم-شار إليو كان عمى يد النبي أن ىذا الظيور الم :والقول اآلخر
: -عز وجل-كما قال اهلل  ،بو -لعز وج-فيذا ىو الظيور الذي وعد اهلل  ،وأعادوا الحق إلى نصابو ،التوحيد

َمَنْت َطاِئَفة  ِمْن َبِني َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْمَحَواِريِّيَن َمْن َأنَصاِري ِإَلى المَِّو َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن َأنَصاُر المَِّو َفآَ }
 {َوَكَفَرْت َطاِئَفة  } إسرائيل ىم النصارى،، ألنو أرسل إلى بني إسرائيل، آمنت طائفة من بني [10]الصف: {ِإْسرَاِئيلَ 

، ما ىذا الظيور؟ بع، أىل العمم يقول: بما أنو {َفَأيَّْدَنا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَمى َعُدوِِّىْم َفَأْصَبُحوا َظاِىِرينَ }ىم الييود، 
إن أصحابو حيث و  ،-صمى اهلل عميو وسمم-لم يكن ليم ظيور في التاريخ فالظيور أنو ما كان في عيد النبي 

وىو الذي دعا إليو المسيح فكان ذلك ظيورًا عمى الييود  ،دعا إلى التوحيد -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 والنصارى وجميع طوائف المشركين، وىذا قول جيد قريب لو وجو، واهلل تعالى أعمم.

 اهلل.إن شاء -ىذا إيضاح ليذين المعنيين في اآلية مما قد ُيستشكل، ولعمو يكفي 
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


