
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 عمران آل سورة من 201 اآلية
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

  أما بعد: ،أجمعين
: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،القارئ في سورة آل عمران اآلية الثانية بعد المائة فمن اآليات التي لربما يستشكميا

-، فيذه اآلية أمر اهلل [201آل عمران:] {َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َحقَّ ُتَقاِتِو َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ }
 فييا بأمرين اثنين:  -عز وجل

ى لإلنسان ويتبادر لو ألول وىمة أنو صعب ال ُيطيقو، وذلك أن اءاألول: أن ُيتقى حق تقاتو، وذلك أمر قد يتر 
وقالوا بأن  ،، وليذا وقف عندىا كثير من العمماء(2)((كل بني آدم خطاء))اإلنسان ُمعرض لمغفمة والخطأ والبد 
، وتخمصوا من ىذا اإلشكال بيذه [21التغابن:] {َما اْسَتَطْعُتمْ َفاتَُّقوا المََّو }: -ىذه اآلية منسوخة بقولو جل وعال

 .الطريقة، والقاعدة أن النسخ ال يثبت مع االحتمال، بل البد من دليل يدل عميو
، [21التغابن:] {َفاتَُّقوا المََّو َما اْسَتَطْعُتمْ }وىنا يمكن بيان ذلك من غير لجوء إلى النسخ، فاآلية األخرى وىي قولو: 

حق تقاتو عمى اهلل فاتقوا اهلل حق تقاتو ما استطعتم، اتقوا أي  ،األقرب أنيا ُمبينة ليذه اآلية في سورة آل عمران
، واإلنسان [181البقرة:] {ال ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا}قدر طاقتكم واستطاعتكم؛ ألن اهلل يقول في آخر البقرة: 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم، )): -صمى اهلل عميو وسمم-بأمر كما قال النبي  -عز وجل-إذا أمره اهلل 
   .(1)((وما نييتكم عنو فاجتنبوه

قاعدًا، فإن لم  عة، ال تستطيع أن تصمي قائمًا صل  فالقاعدة في باب المأمورات أن يؤتى بيا عمى قدر االستطا
تستطع فعمى جنب، ال تستطيع أن تتوضأ بالماء تتيمم وىكذا، فيذه ىي القاعدة في المأمورات، والمنييات الكف؛ 

يقال: إن إحدى  -واهلل تعالى أعمم-ما عميك إال أن تكف، ولذلك  ،ألن المنيي ال يكمفك شيئًا حينما تتركو
رضي -   ، كما قال ابن مسعود [201آل عمران:] {اتَُّقوا المََّو َحقَّ ُتَقاِتوِ }اآليتين ُمبينة لألخرى وليست بناسخة، 

-تقوى اهلل  ه، ىذ(3)"أن ُيطاع فال ُيعصى، وأن ُيذكر فال ُينسى، وأن ُيشكر فال ُيكفر"فيما صح عنو:  -اهلل عنو

                                                           

 ماجو، وابن ،(1999) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة أبواب الترمذي، أخرجو - 2
 ولم اإلسناد صحيح حديث ىذا: "وقال ،(7127) برقم المستدرك، في والحاكم ،(9122) برقم التوبة، ذكر باب الزىد، أبواب
 (.9222) برقم الجامع، صحيح في األلباني وحسنو ،"يخرجاه

 بو يتعمق ال أو إليو، ضرورة ال عما سؤالو إكثار وترك ،-وسمم عميو اهلل صمى- توقيره باب الفضائل، كتاب مسمم، أخرجو - 1
 (.2337) برقم ذلك، ونحو يقع، ال وما تكميف

 المصنف، في شيبة أبي وابن ،(138/ 7) األولياء حمية في ُنعيم وأبو ،(22897) برقم الكبرى، السنن في البييقي أخرجو - 3
 (.1909) برقم ،الضعيفة السمسمة، انظر: ُنعيم أبي إسناد فوضع   ،مرفوعاً  بنكارتو األلباني الشيخ وقال ،(39223) برقم



 ،بيا لزوماً يأتي حق تقاتو عمى قدر االستطاعة، يبذل اإلنسان وسعو، أما الواجبات فعميو أن  -عز وجل
والمحرمات أن يكف عنيا لزومًا، وما زاد عمى ذلك من التطوعات فذلك ميدان واسع فيو يتنافس المتنافسون، 

  ىو الجزء األول من اآلية.في الدار اآلخرة، ىذا  -عز وجل-ويرتقي فيو الناس المراتب العالية عند اهلل 
، ومعموم أن اإلنسان [201آل عمران:] {َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ }: -تبارك وتعالى-وىو قولو  :والجزء الثاني

إن الرجل ليعمل بعمل أىل الجنة حتى ما يبقى بينو ))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-ال يممك خاتمتو، والنبي 
، فكيف يستطيع اإلنسان أن يممك تحديد (9)((فيعمل بعمل أىل النار فيدخميا ،إال ذراع فيسبق عميو الكتاب وبينيا

ألول  لمقارئ ىاءيتر ، فيذا قد [201آل عمران:] ؟{َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ }المصير أنو يموت عمى اإلسالم 
كمف بشيء غير داخل في لباب أن الخطاب إذا توجو إلى المفي ىذا اطاق، والقاعدة وىمة أنو من تكميف ما ال ي

واإلسالم وُيختم قدرتو فإنو يتوجو إلى سببو أو إلى أثره، فينا يتوجو إلى السبب، كيف يموت اإلنسان عمى الخير 
لَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ َوَما َكاَن المَُّو ِلُيضِ }يقول:  -عز وجل-ل: من عاش عمى شيء مات عميو، واهلل الو بالسعادة؟ يق

ُىَو الَِّذي ُيَصمِّي َعَمْيُكْم َوَمالِئَكُتُو ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّمَماِت }، ويقول: [222التوبة:] {َىَداُىْم َحتَّى ُيَبيَِّن َلُيْم َما َيتَُّقونَ 
والتسديد كل ذلك  ،ينقمكم من ىداية إلى ىداية، فيحصل ليم التوفيق "يصمي عميكم"، [93األحزاب:] {ِإَلى النُّورِ 
في األحوال كميا، فمثل ىذا  -عز وجل-يعمل بطاعة اهلل  ،خمصًا لوا كان اإلنسان مقباًل عمى اهلل ميتحقق إذ

فُيختم لو بما عاش عميو،  ،وال ُيضيع سعيو ،بأكرم األكرمين أنو ال ُيخيب أممو وظنو -جل جاللو-الظن بالكريم 
حسن الظن ال يموتن أحدكم إال وىو ي))، ويقول: (2)((أنا عند ظن عبدي بي)): -عز وجل-وليذا يقول اهلل 

     .شاىد، وىذا شيء م(1)((بربو
وقع ألحدىم  :كم ال يتكممون وال ينطقون وال يسمعونقبل أيام لعمو ىاىنا يترجم لمصم الب أخبرني أحد اإلخوان

يؤذن؛ ألن ىذا الرجل عاش  ،شبو الغيبوبة وجمس يؤذن بصوت ُيسمعفدخل في المستشفى في حالة ت حادث
عمى الطاعة، ورأيت رجاًل بناتو يبكين خارج باب الغرفة في المستشفى من الحال التي آل إلييا من وجع في 

ال يفتر لسانو من ذكر  -عز وجل-هلل رأيتو بُأم عيني يذكر ا ،فاقد الوعي تماماً  ،وىو ال يعي شيئًا إطالقاً  ،كبده
 ُيبكى عميو؛ ألن مثل ىذا يمي  لسانو بما كان يمي  بو في حال الغيبوبة، فقمت ألبنائو: مثل ىذا  اهلل وىو في

ويعيش عمى الظمم  ،فاإلنسان ُيختم لو بما عاش عميو، فالذي يعيش عمى المعاصي ،الصحة والقوة والعافية
رس ُذكر في ولذلك بعض أىل الحساب من الف ؛غال بالدنيا فيمتيي بيا فإن ىذا ُيختم لووالفساد والفجور أو االنش

يقول كممات فارسية، كممات معناىا فال إلو إال اهلل،  :: قلعند الموت يقولون لويقول: "لإلشبيمي  "العاقبة"كتاب 
 ال إلو إال اهلل، قال:  :بو، فمما قيل لو: قل ابفتى مغرمً  ا، وآخر كان مولعً (7)بالحساب أرقام ىو ُمحاس  

                                                           

 أمو بطن في اآلدمي خمق كيفية باب القدر، كتاب ومسمم، ،(1299) برقم القدر، في باب القدر، كتاب البخاري، أخرجو - 9
 (.1193) برقم وسعادتو، وشقاوتو وعممو وأجمو رزقو وكتابة

 كتاب ومسمم، ،(7902) برقم ،[18:عمران آل] {َنْفَسوُ  المَّوُ  َوُيَحذُِّرُكمُ }: تعالى اهلل قول باب التوحيد، كتاب البخاري، أخرجو - 2
 (.1172) برقم تعالى، اهلل ذكر عمى الحث باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر

 ".مسمم شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(29982) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 1
 (.279) الموت ذكر في العاقبة - 7



 (8)الجميل الخالق   ن رؤية  أشيى *** إلى فؤادي م   العميل لقاك   يا راحة   ىرحم  
 .ومات عمى ىذا

غتسل فييا، وآخر أولع بفتاة في بغداد جاءت كانت تبحث عن حمام من الحمامات العامة التي كانت تؤجر يُ 
نعم، تعني بابو ىو ُيشبو حمام منجاب، فخدعيا ودخمت، فعرفت أنو خدعيا،  ، قال:؟قالت: ىذا حمام منجاب

ليحضر خمرًا،  ؛، فقال: الساعة، فخرج مرتبكاً -تعني الخمر-حُسن أن يكون معنا ما يطيب فيو المقاء قالت: ي  
 ويقول:  ،وصار يييم في شوارع بغداد ،موقفخرجت بعده، فجاء فمم يجدىا فُأصيب في ع

ق دْ  ي ْوًما ق ائ م ة   ُرب   ي ا ب تْ  و  م ام   إ ل ى الط ر يقُ  أ ْين  ***  ت ع  اب   ح  ْنج   (9)م 
ال إلو إال  :قل ،يا فالن :ردد ىذا في الشوارع، فعند الموت قيل لوويمشي وي ،الحاصل أن الرجل صار مختال

 اهلل، قال: 
ق دْ  ي ْوًما ق ائ م ة   ُرب   ي ا ب تْ  و  م ام   إ ل ى الط ر يقُ  أ ْين  ***  ت ع  اب   ح  ْنج   م 

 نسأل اهلل العافية.
 غاني، حادث بالسيارة.األونحن نسمع ونرى أحوال الناس، من الناس من ُيختم لو وىو جالس يسمع 

خرجيا من بطنو في سمو يقول: بكرات أشرطة األغاني نأحد اإلخوان الموجودين معنا يحدثني عن رجل غ
 .، ُختم لو بيذا!من بطنو أشرطة األغاني الحادث ونحن نغسمو، بكرات

ال إلو إال اهلل، وىو يغني، فاإلنسان  :دم، يقولون لو: قلواآلخر الذي كان ُيغني وىو في االحتضار حينما صُ 
واحفظوا  ،-عز وجل-لزموا دين اهلل ا، أي: [201آل عمران:] {َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ }ُيختم لو، فاهلل يقول: 

 حدوده فذلك مؤذن بأن تموتوا عمى ما عشتم عميو.
 أن يختم لنا ولكم بالسعادة، وأن يجعل عاقبتنا دائمًا إلى خير. -عز وجل-سأل اهلل أف

                                                           

 (.218: ص) الكافي الجواب - 8
 (.79) الجوزي البن الممات عند والثبات ،(92: ص) الكافي الجواب: انظر - 9


