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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

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

أو ُيمبس بيا بعض أىل الزيغ  ،ُيستشكل معناىا، أو تُفيم عمى غير وجييافحدثينا اليوم فيما يتعمق باآليات قد 
  مما يتعمق بسورة النساء.

، أما األولى فيي قولو -تبارك وتعالى-سأتحدث عن آيتين ىما آخر ما سنتحدث عنو من ىذه السورة بإذن اهلل 
َمْرَيَم ُبْيتَاًنا َعِظيًما * َوَقْوِلِيْم ِإنَّا َقَتْمَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َوِبُكْفرِِىْم َوَقْوِلِيْم َعَمى }عن الييود:  -تبارك وتعالى-

نَّ الَِّذيَن اْخَتَمُفوا ِفيِو َلِفي شَ  كٍّ ِمْنُو َما َلُيْم ِبِو ِمْن ِعْمٍم َمْرَيَم َرُسوَل المَِّو َوَما َقَتُموُه َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو َلُيْم َواِ 
ْن ِمْن ِإَّلَّ  َأْىِل اْلِكتَاِب ِإَّلَّ َلُيْؤِمَننَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُموُه َيِقيًنا * َبْل َرَفَعُو المَُّو ِإَلْيِو َوَكاَن المَُّو َعِزيزًا َحِكيًما * َواِ 

ْن ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب ِإَّلَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبوِ وَ }، [651-651النساء:] {ِبِو َقْبَل َمْوِتِو َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَمْيِيْم َشِييًدا  {اِ 
قبل  وأ، قبل موت من؟ قبل موت الكتابي {َقْبَل َمْوِتوِ }، -عميو الصالة والسالم-عيسى  ،، من ىو؟[651النساء:]

   .عميو الصالة والسالم؟-موت عيسى 
ْن ِمْن َأْىِل اْلِكتَابِ }رواية مشيورة أن المقصود بذلك الكتابي،  -رضي اهلل عنيما-جاء عن ابن عباس  ، {َواِ 

قبل موتو، يعني: ىذا الكتابي قبل أن  -صمى اهلل عميو وسمم-يعني: ما من أىل الكتاب أحد إال ويؤمن بعيسى 
قيل البن ، لكن ىذا اإليمان ال ينفعو في حال االحتضار، حتى -عميو الصالة والسالم-يموت يؤمن بعيسى 

، فيذا احتمال (6)"الرجل يقتل ُيضرب رأسو فجأة، فقال: يؤمن بو قبل أن يموت": -رضي اهلل عنيما-عباس 
-صمى اهلل عميو وسمم-أن الضمير يرجع إلى عيسى  -وىو الذي عميو عامة أىل العمم-تحتممو اآلية، واألقرب 

ْن ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب ِإَّلَّ َلُيْؤِمَننَّ } ،  {َقْبَل َمْوِتوِ }، -صمى اهلل عميو وسمم-، أي: بعيسى [651النساء:] {ِبوِ َواِ 
 ،ُرفع ثم بعد ذلك ينزل في آخر الزمان -عميو الصالة والسالم-، قبل موت عيسى، وذلك أن عيسى [651النساء:]

وال يأخذ الجزية، وعندئذ ال يبقى أحد من  ،(2)وال يقبل إال اإلسالم أو السيف ،ويقتل الخنزير ،ويكسر الصميب
أىل الكتاب عمى وجو األرض إال آمن بو، ىذا الذي عميو عامة أىل العمم في معنى ىذه اآلية، ويدل عمى ذلك 

دة ترجع إلى شيء تكون جميع الضمائر المتعد صل توحيد مرجع الضمائر، يعني: أنقاعدة معروفة وىي أن األ
َوِبُكْفرِِىْم َوَقْوِلِيْم َعَمى َمْرَيَم ُبْيتَاًنا َعِظيًما * َوَقْوِلِيْم ِإنَّا َقَتْمَنا }: -عز وجل-ي يقول اهلل واحد، انظروا مع

، {َوَما َصَمُبوهُ }، عيسى، [651النساء:] {َوَما َقَتُموهُ }، [651-651النساء:] {اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل المَّوِ 
                                                           

 (.116/ 1) الطبري تفسير - 6
 نزول باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(2711) برقم الخنزير، وقتل الصميب كسر باب والغصب، المظالم كتاب البخاري، أخرجو - 2

 (.655) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- محمد نبينا بشريعة احاكمً  مريم ابن عيسى



نَّ الَِّذيَن اْخَتَمُفوا ِفيوِ }، -عميو الصالة والسالم-، عيسى {َوَلِكْن ُشبَِّو َلُيمْ }، -صالة والسالمعميو ال-عيسى  ، {َواِ 
َما َلُيْم ِبِو }، -صمى اهلل عميو وسمم-، بعيسى [651النساء:] {َلِفي َشكٍّ ِمْنوُ }، -صمى اهلل عميو وسمم-في عيسى 

 {ِإَّلَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُموُه َيِقيًنا}لو،  وحقيقة ما حصل -اهلل عميو وسمم صمى-بعيسى ، [651النساء:] {ِمْن ِعْممٍ 
َبْل َرَفَعُو المَُّو ِإَلْيِو َوَكاَن المَُّو َعِزيزًا }، عيسى، {َبْل َرَفَعُو المَُّو }، -صمى اهلل عميو وسمم-، عيسى [651النساء:]

ْن ِمْن َأْىِل *  َحِكيًما ، عيسى، [651النساء:] {َقْبَل َمْوِتوِ }، عيسى، [651-656النساء:] {اْلِكتَاِب ِإَّلَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبوِ َواِ 
وبعضيا يرجع إلى  ،بعضيا يرجع إلى عيسى ،أنو ميما أمكن توحيد مرجع الضمائر بحيث ال نفرقيا ،ىذه قاعدة

ىذا من قواعد التفسير، فيذا ىو معنى ىذه اآلية الذي لربما  ،الكتابي مثاًل، فاألصل توحيد مرجع الضمائر
   ُيستشكل.

َيا }: -تبارك وتعالى-قول اهلل  يى -سورة النساء-واآلية الثانية وىي األخيرة التي نتحدث عنيا في ىذه السورة 
اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل المَِّو َوَكِمَمُتُو َأْىَل اْلِكتَاِب َّل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َوَّل َتُقوُلوا َعَمى المَِّو ِإَّلَّ 

صمى اهلل عميو -، كممتو، ما معنى كممتو؟ ليس معنى ذلك أن عيسى [616النساء:] {أَْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنوُ 
نما وُ  -وسمم فكان،  ،: ُكن-عز وجل-فكان، قال اهلل  ،نكُ  :وجد بالكممة، ُخمق بالكممة، قال لكممة مخموقة، ال، وا 

نما كان بالكممة،  ، النصارى يتشبثون [616النساء:] {َوُروٌح ِمْنوُ }أي كان بالكممة من غير أب، ليس لو أب، وا 
َوُروٌح }كما يعتقدون أنو ثالث ثالثة،  -عز وجل-، أي أن عيسى جزء من اهلل {َوُروٌح ِمْنوُ }ويقولون:  ،بيذه اآلية

  .، نقول ليم: أنتم أصاًل ما تؤمنون بالقرآن فكيف تحتجون بو؟![616النساء:] {ِمْنوُ 
فمماذا تأخذون ىذا المتشابو  ،إن كنتم تؤمنون بالقرآن فعندنا نصوص صريحة في القرآن تقول بأنو عبد اهلل

 .ىذه واحدة ؟!وتتركون الُمحكم
 -صمى اهلل عميو وسمم-قال عن آدم  -عز وجل-، أي: روح مخموقة، اهلل {َوُروٌح ِمْنوُ }أن قولو:  :األمر الثاني

ْيُتُو َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي}حينما خاطب المالئكة:   -صمى اهلل عميو وسمم-، فيل كان آدم [21الحجر:] {َفِإَذا َسوَّ
كما تقولون في  -عميو وسمم صمى اهلل-من اهلل؟ حاشا وكال، والنصارى ال يعتقدون ىذا، فقولوا في عيسى  اجزءً 
لمتشريف،  أضافيا إليوو ، أي: من روحي المخموقة، الروح التي خمقيا، [21الحجر:] {َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي}آدم، 

ال ىي مخموقة، وكما تقول: [61الشمس:] {َناَقَة المَّوِ }مثاًل:  -عز وجل-كما يقول اهلل  ، أضافيا إليو لمتشريف وا 
ي: أ، [61الجن:] {َوَأنَُّو َلمَّا َقاَم َعْبُد المَِّو َيْدُعوهُ }بيت اهلل، أضافو إليو لمتشريف، فاإلضافة أحيانًا تكون لمتشريف، 

ة أ، أي: مبتد  [616النساء:] {َوُروٌح ِمْنوُ }، أضافو إليو تشريفًا، ثم أيضًا قولو ىنا: -صمى اهلل عميو وسمم-محمد 
َر َلُكْم َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا ِمْنوُ }: -عز وجل-منو، أي: ىو الذي خمقيا، كما قال اهلل   {َوَسخَّ

 الجزء من اهلل؟ أبدًا، النصارى  وىجميعًا منو يعني ماذا؟ ىل ما في السموات وما في األرض ، [61الجاثية:]
 .بيذا يقولون

َوُروٌح }منو، اهلل خمقو وامتن بو وتفضل بو عمى الناس، ىذا معناىا، فنقول: قولوا:  أمبتد :أي نإذ }َجِميًعا ِمْنُو{
َوَكِمَمُتُو أَْلَقاَىا ِإَلى }في خمق السموات واألرض، ىذا معنى  }َجِميًعا ِمْنُو{ في: ، مثل ما تقولون[616النساء:] {ِمْنوُ 
يجادًا، واهلل تعالى أعمم. -عز وجل-ة من اهلل أ، أي: مخموقة مبتد  {َوُروٌح ِمْنوُ }، وىي ُكن، {َمْرَيمَ   خمقًا وا 

 القبول لمجميع. -عز وجل-نسأل اهلل 



 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.


