
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

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

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

   أما بعد: ،أجمعين
نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل }في سورة آل عمران:  -تبارك وتعالى-فكنا نتحدث عن قولو  َواِ 

، اآلية، وما شابو ذلك من [999آل عمران:] {ِإَلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِيْم َخاِشِعيَن ِلمَِّو ال َيْشَتُروَن ِبآَياِت المَِّو َثَمًنا َقِمياًل 
وما أشبو  ،أو األجر ،اآليات التي ُيفيم من ظاىرىا الثناء عمى أىل الكتاب، أو الوعد ليم بالنجاة في اآلخرة

 الصتو أن ىذه اآليات عمى نوعين: ذلك، وبّينا ما خ
حيث إنيم تابعوا نبييم قبل  ،منيا ما يتحدث عن طائفة من أىل الكتاب آمنوا بنبي وكانوا عمى الجادة -

  .يجزييم ويثيبيم ويدخميم الجنة -عز وجل-فاهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم- مبعث رسول اهلل
-  والطائفة األخرى من اآليات وىي تمك اآليات التي تتحدث عن طائفة من أىل الكتاب آمنوا بمحمد  -

َعَداَوًة  َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاسِ }: -عز وجل-كما قال اهلل  ،وآمنوا بما ُأنزل إليو ،-صمى اهلل عميو وسمم
 {ا ِإنَّا َنَصاَرىِلمَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُيوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُيْم َمَودًَّة ِلمَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلو 

َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُيْم ِقسِّيِسيَن َوُرْىَباًنا َوَأنَُّيْم ال َيْسَتْكِبُروَن } :كمل اآلية، ثم ال نقف ىنا فقط بل ن[88المائدة:]
َذا َسِمُعوا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُيَنُيْم َتِفيُض ِمنَ *  اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا  الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمنَ  َواِ 

عنيم، فيذه اآلية بينا  -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [88-88المائدة:] {ينَ آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِىدِ 
ىبان الذين لما سمعوا القرآن من مياجرة الحبشة نيا نزلت في النجاشي ومن كان معو من القسس والر أ

وأقروا بما  ،لحاىم وابتمتبكوا  -رضي اهلل عنو-كجعفر  -صمى اهلل عميو وسمم-من أصحاب النبي 
مم قطع اآليات عن سياقيا وتحريف الك، فال يجوز -عميو الصالة والسالم-وآمنوا برسول اهلل  ،جاء بو

عز -عند اهلل  إلى دين من أديان ىؤالء أنو ينجوعن مواضعو زعمًا بأن كل من كان متابعًا أو منتسبًا 
 وأنو مؤمن. ،-وجل

صمى اهلل عميو -وأن كل من لم يؤمن ببعث محمد  ،كفر أىل الكتابوكنت اليوم أريد أن أورد اآليات التي تبين 
أن ذلك من العي، كأني أريد  خمد في النار، وأنو ليس بمؤمن، ثم رأيتوأنو م ،وبرسالتو وبالقرآن أنو كافر -وسمم
بت في ثالساعة، أو أن أثبت أننا في الميل اآلن في ىذه لميالي من رمضان، كأني أريد أن أثبت أن ىذه اأن أ

تبارك -النيار أن الشمس طالعة، فالقضية من الوضوح بمكان، في سياق طويل في سورة البقرة يبدأ من قولو 
ْمُتُكْم َعَمى اْلَعاَلِمينَ  َيا َبِني ِإْسرَاِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتيَ }: -وتعالى ، ثم ذكر [77البقرة:] {الَِّتي َأْنَعْمُت َعَمْيُكْم َوَأنِّي َفضَّ
 {َيا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى المََّو َجْيَرةً }وتمردىم حتى قالوا:  ،كثيرة من كفر ىؤالء وعتوىم وتعالييم أموراً 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب آِمُنوا ِبَما َنزَّْلَنا ُمَصدًِّقا ِلَما َمَعُكْم } :، وكذلك في سورة النساء في آيات كثيرة[55البقرة:]



، وما أشبو ذلك [77النساء:] {ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًىا َفَنُردََّىا َعَمى َأْدَبارَِىا َأْو َنْمَعَنُيْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبتِ 
 .تيددىم بيامن اآليات التي ي

 ،[78المائدة:] {ثَاِلُث َثالَثةٍ  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ المَّوَ } :وكذلك في سياق طويل في سورة المائدة كما سمعنا
، ثم ذكر أمورًا كثيرة من كفرىم [83التوبة:] {النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن المَّوِ  اْلَيُيوُد ُعَزْيٌر اْبُن المَِّو َوَقاَلتِ  َوَقاَلتِ }

فال يجوز  ،بين قبائحيمابن مريم، أمور كثيرة جدًّا، آيات طويمة تقرر ىذا وتولعنيم عمى لسان داود وعيسى 
صمى اهلل عميو -لمسمم بحال من األحوال أن يحكم بأن ىؤالء محققون لمنجاة بحال من األحوال؛ ألن النبي 

 ولم يموت ثم نصراني، وال ييودي، األمة ىذه من أحد بي يسمع ال بيده، محمد نفس والذي))يقول:  -وسمم
، [99آل عمران:] {ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد المَِّو اإِلْسالمُ }، واهلل يقول: (9)((النار أصحاب من كان إال بو، أرسمت بالذي يؤمن

، لكن في عصر [85آل عمران:] {اْلَخاِسِرينَ  ِفي اآلِخَرِة ِمنَ  َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْسالِم ِديًنا َفَمْن ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىوَ }
 ،وُيحسنون ما ىم عميو ،اليزيمة يبدأ التراجع فتزل قدم بعد ثبوتيا، فيبدأ طوائف من المنيزمين يدافعون عن ىؤالء

التشبو عمى مر  جدقبل ىذا العصر، وُ  اويحكمون ليم باإليمان وبالنجاة في الدار اآلخرة، ىذه ال نعرف ليا نظيرً 
 .(8)((سنن من كان قبمكم نّ لتتبع)): -صمى اهلل عميو وسمم-وقال النبي  ،العصور

، أما أن نحكم بأن ىؤالء عمى حق، وأنيم عمى دين صحيح، وأن -صمى اهلل عميو وسمم-كل ذلك أخبر عنو 
أو بعض -بو عمى مر العصور، الميم إال الفالسفة  ، فيذا ال أعمم قائال-عز وجل-ىؤالء ينجون عند اهلل 

 .فإنو يمكن أن يصل -عز وجل-الذين قالوا: كل من سمك طريقًا إلى اهلل  -الفالسفة
وال حاجة لعرض تمك اآليات الطويمة؛ ألن ىذا مما يطول بو المقام،  ،ىذه أمور ينبغي أن ُيتفطن ليا :فأقول

ي لربما تُفيم عمى غير وجييا من سورة آل عمران، وصمى اهلل عمى نبينا وبيذا نكون قد انتيينا من اآليات الت
 وعمى آلو وصحبو. ،محمد
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