
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 عمران آل سورة من 911 اآلية
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

  أما بعد: ،أجمعين
 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

وأبانوا معنى  ،سينمنيا، ولربما تعمق بيا بعض الممب   -عز وجل-اآلية األخيرة التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 
  جل جاللو.-، وىذه اآلية ليا نظائر في كتاب اهلل -عز وجل-ال يريده اهلل 

سن أو ح ،أو الشيادة ليم باإليمان ،وأعني بذلك تمك اآليات التي لربما ُيفيم من ظاىرىا الثناء عمى أىل الكتاب
 .عز وجل-والقبول عند اهلل  ،العاقبة والجنة

نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم }في سورة آل عمران:  -تبارك وتعالى-فمن ذلك قول اهلل  َواِ 
َيْشَتُروَن ِبآَياِت المَِّو َثَمًنا َقِميًًل ُأْوَلِئَك َلُيْم َأْجُرُىْم ِعْنَد َربِِّيْم ِإنَّ المََّو َسِريُع  َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِيْم َخاِشِعيَن ِلمَِّو ال

نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما أُْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما أُْنِزَل ِإَلْيِيمْ }، [911آل عمران:] {اْلِحَسابِ  ، فيذه اآلية {َواِ 
، {َلُيْم َأْجُرُىمْ }وأثبت ليم األجر  ،والشيادة باإليمان ،فييا في ىذا السياق الثناء عمييم -عز وجل-ذكر اهلل 

 وحسن العاقبة، فيل ىذه لعموم أىل الكتاب؟ 
آل ] {ْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِيمْ َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل ِإلَ }الجواب: ال؛ ألن ىذه اآلية صريحة في المؤمنين منيم 

وأنو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وبالوحي إلى النبي  ،، فالذين يؤمنون بما ُأنزل إلينا يؤمنون بالقرآن[911عمران:
ولم يتابعوه ىم  -صمى اهلل عميو وسمم-، طوائف أىل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول اهلل رسول من عند اهلل حقًّا

وال يجوز ألحد أن يشك في ىذه الحقيقة، ومن شك طب النار، ال يدخمون في ىذه اآلية بل ىم ح ،كفار قطعاً 
؛ ألنو مكذب بالقرآن، وقد -عز وجل-من دين اهلل  خارجٌ  ،حكميم يو كافر، ُيحشر محشرىم، ويكون لوفييا ف

ؤمنين يؤمنون ىؤالء من الم :ويقول ،ظير بعض من ُيمبس في عصر اليزيمة، في عصر الخذالن والخور
 .بكتاب ويؤمنون باهلل، ومثل ىؤالء يدخمون الجنة، والجنة ليست فقط لممسممين

 بيده، محمد نفس والذي))أنو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-نقول: ال، الجنة فقط لممسممين، وقد صح عن النبي 
 أصحاب من كان إال بو، أرسمت بالذي يؤمن ولم يموت ثم نصراني، وال ييودي، األمة ىذه من أحد بي يسمع ال

 .(9)((النار

                                                           

 الممل ونسخ الناس، جميع إلى -وسمم عميو اهلل صمى- محمد نبينا برسالة اإليمان وجوب باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 9
 (.951) برقم بممتو،



ىذا  :ويقال ،مسمم في اليوم اآلخر ُيعَطى ييوديًّا أو نصرانيًّا أنو أخبر أن كل -صمى اهلل عميو وسمم-وصح عنو 
، يعني: كأنو عتق لو من النار، أو يكون فداء لو من النار، فيُقحم فييا ذلك الييودي أو (2)من النار كفكاك

 النصراني.
ن من سورة قولو في اآلية الثانية والستي -عز وجل-التي لربما ُيفيم منيا معنى ال يريده اهلل  ومن ىذه اآليات

اِبِئيَن َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ }البقرة:  َََمُيْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ اِلًحا 
 ، كل من تابع نبيًّا-صمى اهلل عميو وسمم-قبل بعث النبي ، فيذه في أتباع األنبياء [22البقرة:] {ْجُرُىْم ِعْنَد َربِِّيمْ أَ 

، أتباع عيسى، أتباع -صمى اهلل عميو وسمم-وكان عمى الدين الذي لم ُيحرف فيم يدخمون الجنة، أتباع موسى 
ن أّما الصابئو  ،كل الذين اتبعوىم ،أتباع صالح، جميع أتباع األنبياء، أتباع ىود، -عميو الصالة والسالم-نوح 

ث ليم نبي، وُفسر بأنيم طائفة من النصارى كانوا عمى عُفسر بأنيا طائفة من الموحدين عمى الفطرة لم ُيبف
 .التوحيد

فالمقصود أن كل تابع لنبي قبل أن ُينسخ ذلك الدين فإنو إن كان عمى دين النبي من غير تحريف فإنو موعود 
سوادًا عظيمًا فظن أنيم أمتو، فُأخبر أنيم  -صمى اهلل عميو وسمم-بدخول الجنة، تعرفون الحديث: لما رأى النبي 

ىذه اآلية، وكذلك في آية آل عمران أن فالحاصل  ، يعني: يدخمون الجنة،(1)-عميو الصالة والسالم-أمة موسى 
َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب ُأمٌَّة َقاِئَمٌة َيْتُموَن آَياِت المَِّو }لما ذكر أىل الكتاب قال:  -عز وجل-لما قال اهلل 

اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن َِي  َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعنِ ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر * آَناَء المَّْيِل َوُىْم َيْسُجُدوَن 
اِلِحينَ  َََمْن ُيْكَفُروُه َوالمَُّو َعِميٌم ِباْلُمتَِّقينَ *  اْلَخْيرَاِت َوُأْوَلِئَك ِمَن الصَّ ، [995-991]آل عمران: {َوَما َيْفَعُموا ِمْن َخْيٍر 
 .صمى اهلل عميو وسمم-نوا عمى دين نبي قبل مبعث رسول اهلل فيذه اآليات كميا في الذين كا

منوا بو كآية آل عمران التي ذكرتيا آنفًا، أعني: آوالقسم اآلخر من اآليات ىي في أولئك الذين اتبعوا رسول اهلل و 
نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما ُأنْ } ِزَل ِإَلْيِيْم َخاِشِعيَن ِلمَِّو ال َيْشَتُروَن ِبآَياِت المَِّو َثَمًنا َواِ 

الرَّاِسُخوَن َِي اْلِعْمِم ِمْنُيْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما  َلِكنِ }: -عز وجل-، وكذلك يقول اهلل [911آل عمران:] {َقِميًًل 
ًلَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن ِبالمَِّو وَ  ، [922النساء:] {اْلَيْوِم اآلِخرِ ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبِمَك َواْلُمِقيِميَن الصَّ

، -صمى اهلل عميو وسمم-  فيم تابعوا النبي  ،"يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبمك" ،فيذه اآلية في المؤمنين
يؤمنون أنو رسول يتبعونو؟ أبدًا،  ،؟-صمى اهلل عميو وسمم-فيل أىل الكتاب اآلن يؤمنون بما أنزل عمى محمد 

: -تبارك وتعالى-لو ىم أكفر الخمق، والنصارى ىؤالء الذين في عصرنا جمعوا بين الضالل والغضب في قو 

                                                           

 من فداي ىذا: يقول نصراني أو بييودي يأتي إال القيامة يوم مؤمن من ما)): بمفظ ،(91251) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 2
 السندي الرحمن عبد بن نجيح وىو- معشر أبي لضعف ضعيف إسناد وىذا السياقة، ىذه بغير صحيح: "محققوه وقال ،((النار

 وىو ،"التعجيل" رجال فمن الوليد، بن خمف غير الشيخين، رجال ثقات رجالو وبقية ثابت، بن ومصعب -ىاشم بني مولى المدني
 ".ثقة
 ورأيت األمم، عميّ  رضتعُ )): بمفظ ،(1191) برقم ،بعدُ  كرهوذِ  موسى وفاة باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، أخرجو - 1

 الجنة المسممين من طوائف دخول عمى الدليل باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،((قومو في موسى ىذا: فقيل األفق، سد كثيرا سوادا
 (.221) برقم عذاب، وال حساب بغير



الِّينَ } بأن غير المغضوب  -صمى اهلل عميو وسمم-، فسرىا النبي [7الفاتحة:] {َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِيْم َوال الضَّ
عمييم ىم الييود عرفوا الحق فأنكروه، والُضالل ىم النصارى ضموا بجيميم، أما اليوم فيم جمعوا بين الضالل 

اِبُئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر }ة: دوالغضب، وفي سورة المائ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّ
ًََل َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َيْحَزُنونَ  ، ىذا في الذين كانوا من أتباع األنبياء قبل مبعث [21المائدة:] {َوَعِمَل َصاِلًحا 

َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِلمَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُيوَد َوالَِّذيَن }: قولو، وكذلك في -ى اهلل عميو وسممصم-رسول اهلل 
ليس ىم النصارى  ، لماذا[22المائدة:] {َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُيْم َمَودًَّة ِلمَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى

شيء تركوه وما فعموه  ىل ىناك ،-نسأل اهلل العافية-، ىؤالء يذبحون المسممين يفرونيم فريًا ؟الموجودين اآلن
  .إلى اآلن؟

ِإْن َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا َلُكْم َأْعَداًء }: -عز وجل-وكيف الحقد، كما قال اهلل  ،رأيتم في سجن أبي غريب كيف يفعمون
، فالحاصل ىم أعداء لكن إن يظفروا بكم [2الممتحنة:] {وا ِإَلْيُكْم َأْيِدَيُيْم َوأَْلِسَنَتُيْم ِبالسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُرونَ َوَيْبُسطُ 

  .كما رأينا -نسأل اهلل العافية-تتحول العداوة إلى عمل بسط اليد والمسان 
، [22المائدة:] {َأْقَرَبُيْم َمَودًَّة ِلمَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرىَوَلَتِجَدنَّ }: -عز وجل-والمقصود أن قول اهلل 

َذا َسِمُعوا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُيَنُيْم * َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُيْم ِقسِّيِسيَن َوُرْىَباًنا َوَأنَُّيْم ال َيْسَتْكِبُروَن }لماذا؟  َواِ 
ََاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِىِدينَ  الدَّْمِع ِممَّا َعَرَُوا ِمنَ  ِمنَ َتِفيُض  َوَما َلَنا ال ُنْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما *  اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا 

اِلِحيَن  َجاَءَنا ِمنَ  ، [25-22المائدة:] {َجنَّاتٍ  ُو ِبَما َقاُلواالمَّ  َََأثَاَبُيمُ * اْلَحقِّ َوَنْطَمُع َأْن ُيْدِخَمَنا َربَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ
من الدمع! فمثل ىؤالء ال  ا سمعوا القرآن ترى أعينيم تفيضالييود والنصارى إذمن ن و فيؤالء اآلن الموجود

َََوْيٌل }ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاىدين، فالبد أن ُنكمل اآلية، فال يصح أن نقول:  :تفيض أعينيم وال يقولون
َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُيْم َمَودًَّة ِلمَِّذيَن } ،[5:الماعون] {الَِّذيَن ُىْم َعْن َصًلِتِيْم َساُىونَ }، ونسكت، [1:الماعون] {ِلْمُمَصمِّينَ 

َذا َسِمُعوا َما ُأنِزَل ِإَلى * ُروَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُيْم ِقسِّيِسيَن َوُرْىَباًنا َوَأنَُّيْم ال َيْسَتْكبِ  َواِ 
النجاشي ومن  ،من أىل الكتاب -صمى اهلل عميو وسمم-ن بمحمد ، فيؤالء المؤمنو [21-22المائدة:] {الرَُّسوِل َتَرى

وخبرىم في  القرآن،  -رضي اهلل عنو-ىبان الذين بكوا لما قرأ عمييم عبد اهلل بن رواحة من القسس والر  وكان مع
َواْختَاَر ُموَسى َقْوَمُو }وُيبين ذلك آية األعراف اآلية الخامسة والخمسون بعد المائة وىي قولو:  ،معروفذلك 

َََممَّا َأَخَذْتُيمُ  َََعَل السَُّفَياُء  َسْبِعيَن َرُجًًل ِلِميَقاِتَنا  يَّاَي َأُتْيِمُكَنا ِبَما  الرَّْجَفُة َقاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْىَمْكَتُيْم ِمْن َقْبُل َواِ 
َِْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَيا َمْن َتَشاُء َوَتْيِدي َمْن َتَشاُء َأْنَت َوِليَُّنا عز -، إلى أن قال اهلل [955األعراف:] {ِمنَّا ِإْن ِىَي ِإالَّ 

ُء َواْكُتْب َلَنا َِي َىِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًة َوَِي اآلِخَرِة ِإنَّا ُىْدَنا ِإَلْيَك َقاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَشا}عنو:  -لوج
ز ع-، لما قال اهلل [957األعراف:] {ََالَِّذيَن آَمُنوا ِبوِ }، إلى أن قال: [952األعراف:] {َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ 

ِل َيْأُمُرُىْم الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأُلمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُو َمْكُتوًبا ِعْنَدُىْم َِي التَّْورَاِة َواإِلنِجي}بعدىا:  -وجل
اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُيْم ِإْصَرُىْم َواأَلْغًلَل الَِّتي  الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَمْيِيمُ  اْلُمنَكِر َوُيِحلُّ َلُيمُ  ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَياُىْم َعنِ 

ُروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأنِزَل َمَعوُ  ََالَِّذيَن آَمُنوا ِبِو َوَعزَّ ، إلى آخر اآلية، [957األعراف:] {َكاَنْت َعَمْيِيْم 
سماع القرآن إال لكفار الذين ال يزيدىم سماع اآليات أو وليست في ا ،فيي في المؤمنين قطعًا من أىل الكتاب

عراضًا، والقرآن مميء باآليات التي تذكر كفر أىل الكتاب ونكوليم كفرًا وعتوًّا  ،وتتوعد ىؤالء بالنار والعذاب ،وا 



في آيات كثيرة، لعمي أتعرض لشيء من ذلك  ضع من ىذا القرآن وبين مخازييمافي مو  -عز وجل-ولعنيم اهلل 
 في مجمس آخر.

 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.


