
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 عمران آل سورة من 37 واآلية ،النساء سورة من 651و 651 اآلية مع عمران آل سورة من 55 اآلية تتمة
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

-    وذلك في قولو  ،في اآلية الخامسة والخمسين من سورة آل عمران -تبارك وتعالى-فكنا نتحدث عن قولو 
الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك  ِإْذ َقاَل المَُّو َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطيُِّرَك ِمنَ }: -جل جاللو

، وقد فرغنا من الحديث -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [::آل عمران:] {ِقَياَمةِ َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َيْوِم الْ 
في سورة  -عز وجل-تكرار فإن مما ُيستعان بو عمى فيميا ما ذكره اهلل في الكالم ومن أجل أن ال يكون  ؛عنيا

َوَقْوِلِيْم ِإنَّا * َوِبُكْفرِِىْم َوَقْوِلِيْم َعَمى َمْرَيَم ُبْيتَاًنا َعِظيًما }: -تبارك وتعالى-وذلك في قولو  ،النساء في أواخرىا
نَّ الَّ  ِذيَن اْتَتَمُفوا ِفيِو َلِفي َشك  َقَتْمَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل المَِّو َوَما َقَتُموُه َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو َلُيْم َواِ 

، فيذه اآلية [=:6-;:6النساء:] {َبْل َرَفَعُو المَُّو ِإَلْيوِ * ا َلُيْم ِبِو ِمْن ِعْمٍم ِإَّلَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُموُه َيِقيًنا ِمْنُو مَ 
 توضح االعتقاد الصحيح في ىذا الموضوع.

 -تبارك وتعالى-بعد ذلك ننتقل إلى اآلية الثالثة والسبعين من السورة نفسيا من سورة آل عمران وذلك في قولو 
 {آِمُنوا ِبالَِّذي ُأْنِزَل َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَو النََّيارِ }يعني: الييود،  {َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْن َأْىِل اْلِكتَابِ }عن الييود: 

َوْجَو النََّياِر }وجيو،  :وجو النيار؛ ألنو أحسنو، وأحسن الشيء يقال لو :، يعني: أولو، وقيل لو[7>آل عمران:]
، فيذه خطة من أجل أن يثبطوا أىل اإليمان، فإذا رآىم الناس قد [7>آل عمران:] {َواْكُفُروا آِتَرُه َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ 

ثم بعد ذلك في آخر النيار يعمنون الردة، فيقول  ،وقد دخموا في اإليمان ،ىؤالء أىل عمم وأىل كتاب :آمنوا قالوا
آِمُنوا ِبالَِّذي ُأْنِزَل َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَو النََّياِر }ليس ىذا ىو المقصود و ما تركوه إال لعمميم أنو باطل،  :الناس

ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُيَدى ُىَدى المَِّو َأْن ُيْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما  َوَّل ُتْؤِمُنوا*  َواْكُفُروا آِتَرُه َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ 
وُكْم ِعْنَد َربُِّكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد المَّوِ   .-عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [8>-7>آل عمران:] {ُأوِتيُتْم َأْو ُيَحاجُّ

آل ] ؟{ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُيَدى ُىَدى المَِّو َأْن ُيْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوِتيُتمْ َوَّل }فيذه اآلية ما معناىا 
  .[8>عمران:

نيم إ :يقول عن ىؤالء -عز وجل-دخمت في ثنايا كالميم، اهلل  -عز وجل-ىذه جممة اعتراضية من كالم اهلل 
، أي: من [7>آل عمران:] {ي ُأْنِزَل َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَو النََّياِر َواْكُفُروا آِتَرُه َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ آِمُنوا ِبالَّذِ }قالوا: 

 كالم، ىذا من [8>آل عمران:] {َوَّل ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُيَدى ُىَدى المَّوِ }أجل أن يرجعوا عن دينيم، 
 أحد يؤتى أن دينكم تبع لمن إال تؤمنوا وال فإذا أردنا أن نسمع كالميم متصاًل فإنو يكون ىكذا: ،-عز وجل-اهلل 
، -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل يشاء من يؤتيو اهلل بيد الفضل إن قل ربكم عند يحاجوكم أو أوتيتم ما مثل

، أي: ال تنقادوا [8>آل عمران:] {ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكمْ َوَّل }وكيف يكون المعنى بيذا االعتبار؟ يكون ىكذا: 
-من العرب فقد حسدوه كما قال اهلل  -عز وجل-، وأما ىذا الذي بعثو اهلل عنوا وتصدقوا إال لمن كان ييوديًّاوتذ



 {ُحوَن َعَمى الَِّذيَن َكَفُرواْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفتِ َوَلمَّا َجاَءُىْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد المَِّو ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعيُ }: -عز وجل
رم[<=البقرة:] أصمكم، يستفتحون تنس ،، يستفتحون يعني أنيم كانوا يقولون: سُيبعث نبي ونقتمكم معو قتل عاد وا 

َفَممَّا َجاَءُىْم َما }يعني يطمبون النصر يستنصرون بو عمى الذين كفروا، يعني: عمى العرب من األوس والخزرج، 
َل * َعَرُفوا َكَفُروا ِبِو َفَمْعَنُة المَِّو َعَمى اْلَكاِفِريَن  ِبْئَسَما اْشَتَرْوا ِبِو َأنُفَسُيْم َأْن َيْكُفُروا ِبَما َأنَزَل المَُّو َبْغًيا َأْن ُيَنزِّ

ِبَغَضٍب }يعني: رجعوا،  {َشاُء ِمْن ِعَباِدِه َفَباُءواَمْن يَ َعَمى }، يعني: الوحي والنبوة، [9<-<=البقرة:] {المَُّو ِمْن َفْضِموِ 
  .[9<البقرة:] {َعَمى َغَضبٍ 

 ، أي: ال تصدقوا{َوَّل ُتْؤِمُنوا}وحسدوا العرب، فقالوا:  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فالمقصود أن ىؤالء حسدوا النبي 
َوَّل ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع }، ىذا من العرب ال تؤمنوا لو؛ ألن ىذا رفعة لو ولقومو، وال تنقادوا إال لمن كان ييوديًّا

 ، يعني: كراىة أن يؤتى أحد مثل[8>آل عمران:] {َأْن ُيْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوِتيُتمْ }ميم إذا وصمنا كال :، الحظ{ِديَنُكمْ 
والكتاب كان ينزل عمى بني إسرائيل حتى نقل اهلل ذلك منيم إلى ىذه األمة،  ،ما أوتيتم من النبوة والكتاب والوحي

 {ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد المَِّو ُيْؤِتيِو َمْن َيَشاءُ }كراىة أن يؤتى أحد مثمما أوتيتم فتستووا معيم، فاهلل يرد عمييم يقول: 
المَُّو ِمْن َفْضِمِو َفَقْد آَتْيَنا آَل ِإْبرَاِىيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة  مُ َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَمى َما آتَاىُ }، [8>آل عمران:]

  ، فيذه اآليات كميا تدل عمى ىذا المعنى.[9:النساء:] {َوآَتْيَناُىْم ُمْمًكا َعِظيًما
، أي: ال تثقوا وتطمئنوا [8>عمران:آل ] {َوَّل ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكمْ }المعنى  إن :ومن أىل العمم من قال

أو يحتجون بذلك عميكم  ،وحقائق لغير أىل دينكم فيستوون معكم في العمم ،وأخبار ،من عمومفُتظيروا ما عندكم 
لما قال ليم في  -صمى اهلل عميو وسمم-، يقولون: ىذا موجود في كتبكم، والنبي -عز وجل-في المآل عند اهلل 

ما قال لكم ىذا إال ألنكم أنتم أظيرتم  :، عاتب بعضيم بعضًا قالوا(6)((القردة والخنازيريا أحفاد ))يوم قريظة: 
 .؟عميكم بمثل ىذه األمور حتى يحتجوافما الذي أدراىم  ،ىذه الحقائق أن بعضكم قد ُمسخ إلى قردة وخنازير

فيذا معنى ذكره بعض أىل العمم وىو اختيار الحافظ ابن كثير، والذي أظنو أن األول أجود منو؛ لداللة اآليات 
وحسدوا العرب أن تنتقل  -صمى اهلل عميو وسمم-؛ ألنيم حسدوا النبي -لم يؤمنوا-التي ذكرتيا أنيم فعموا ذلك 

، ال تطمئنوا وتثقوا فُتظيروا ما عندكم إال [8>آل عمران:] {ُنواَوَّل ُتْؤمِ }الرسالة إلييم، أما المعنى الثاني فيو ىكذا: 
  .ألتباع دينكم، إال لمن تبع دينكم، لماذا؟

يستوون معكم في العمم، أو يحتجون بيذه  :حاجوكم عند ربكم، يعني يقولونة أن يؤتى أحد مثمما أوتيتم أو يكراى
كراىة أن يؤتى أحد مثمما أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم، ، أن يؤتى، أي: -عز وجل-المعمومات عميكم عند اهلل 

-حتجون بيذا عميكم عند اهلل أو ي ،لئال يؤتى أحد مثل الذي ُأعطيتم من الوحي والنبوة ؛ال تفعموا لئال يقع ذلك
 .جل جاللو

 رضي اهلل تعالى عنيم وأرضاىم.-ختصر وممخص لما يمكن أن ُتوضح بو اآلية من أقوال السمف فيذا م
  أن ينفعنا بالقرآن الكريم. -عز وجل-سأل اهلل أو 

                                                           

 إسناد وىذا صحيح، حديث: "محققوه وقال ،(68:86) برقم المسند، في وأحمد ،(9>:) برقم صحيحو، في خزيمة ابن أخرجو - 6
 (.6<;) برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وصححو ،"ضعيف


