
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 األنعام سورة من 3 واآلية المائدة سورة من 111 اآلية
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:  ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل

وىي مما قد يقف  ،المائدة، األولى في سورة -تبارك وتعالى-ففي ىذه الميمة سأتحدث عن آيتين من كتاب اهلل 
 .تبارك وتعالى-وقد تُفيم عمى غير مراد اهلل  ،فال يتبين وجيو، والثانية في سورة األنعام فيو القارئ

 أََأنَت ُقْمَت ِلمنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمِّيَ }: -عميو الصالة والسالم-قال لعيسى  -تبارك وتعالى-أما األولى فيي أن اهلل 
ِمْمَتُو َتْعَمُم َما ِفي ِإَلَيْيِن ِمْن ُدوِن المَِّو َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلي ِبَحقٍّ ِإْن ُكنُت ُقْمُتُو َفَقدْ  ََ  

ُم اْلُغُيوِب  َََّلَّ َمُم َما ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأْنَت  َْ ُبُدوا المََّو َربِّي َوَربَُّكْم  َما َأَمْرَتِني ِبِو َأنِ  َما ُقْمُت َلُيْم ِإالَّ * َنْفِسي َوال َأ َْ ا
َمى ُكلِّ  ََ َمْيِيْم َوَأْنَت  ََ َمْيِيْم َشِييًدا َما ُدْمُت ِفيِيْم َفَممَّا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت َأْنَت الرَِّقيَب  ََ ٍ  َشِييد  َوُكنُت  ِإْن *   َشْي

ْن  َباُدَك َواِ  َِ  :وما قال "العزيز الحكيم" :، قال[113-111المائدة:] {َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ ُتَعذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم 
ن تغفر ليم فإنك أنت الغفور الرحيم، فمماذا قال اهلل  عن  -عز وجل-الغفور الرحيم، مع أن المتبادر أن يقال: وا 

ْن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ ِإْن ُتَعذِّْبُيْم }: -صمى اهلل عميو وسمم-عيسى  َباُدَك َواِ  َِ  ؟{َفِإنَُّيْم 
  .، فيذه قد يستشكميا القارئ[113المائدة:]

-     وموقف ىائل يغضب فيو الرب ،ن ذلك اليوم يوم عظيمإأن يقال:  -واهلل تعالى أعمم-والجواب عن ىذا 
 .غضبًا لم يغضب قبمو مثمو ولن يغضب بعده مثمو كما جاء في الحديث -تبارك وتعالى

ويقول ىذا المقال ال يجعل من نفسو مدافعًا عنيم،  ،حينما يوجو إليو ىذا السؤال -عميو الصالة والسالم-فعيسى 
نما  ،ما يقول: الميم اغفر ليم، أو ما ُيشعر بذلك ن تغفر ليم فإنك أنت الغفور الرحيم، ال، وا  فوض األمر إلى وا 

ْن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز تمام التفويض، ىؤالء عبادك بين يديك إن تعذبيم فيم عبادك،  -عز وجل-اهلل  }َواِ 
لكن عن ضعف  والمعاقبة؛ ألن اإلنسان قد يعفو ، يعني: ال تغفر ليم من ضعف أو عجز عن المؤاخذةاْلَحِكيُم{

ن غفر ليم فيو يغفر مع كمال عزتو  -عز وجل-عن األخذ والعقوبة، فاهلل  إن عذب فيم عباده نواصييم بيده، وا 
وحكمتو حيث يضع األمور في مواضعيا ويوقعيا في مواقعيا، فيو عفو ليس بسبب عجز وال ضعف، ىذه اآلية 

 األولى.
َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواِت َوِفي اأَلْرِض }: -تبارك وتعالى-وىي في أول سورة األنعام وىي قولو  :وأما اآلية الثانية

 أين موضع الوقف فييا؟ و  ،، ىذه اآلية ما المراد بيا؟[3األنعام:] {َيْعَمُم ِسرَُّكْم َوَجْيَرُكْم َوَيْعَمُم َما َتْكِسُبونَ 
َوِفي اأَلْرِض َيْعَمُم ِسرَُّكْم }، وتقف، [3األنعام:] {َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواتِ }من أىل العمم من يقول: الوقف ىكذا 

 .، الحظتم كيف يتغير المعنى[3األنعام:] {َوَجْيَرُكْم َوَيْعَمُم َما َتْكِسُبونَ 
في موضع  مواضع الوقف في أغمبيا في القرآن اجتيادية بناء عمى ما يموح من المعنى لمعمماء، وليذا اختمفوا

ىنا  "في" ،، أي: أنو فوق السموات[3األنعام:]{ َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواتِ } :الوقف بيذه اآلية، فبعضيم قال ىكذا



ٍِ }، كقولو: "عمى"بمعنى  َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواِت َوِفي }، أي: عمى السماء، [11الممك:] {أََأِمنُتْم َمْن ِفي السََّما
، ىو فوق عرشو فوق سمواتو ويعمم ما يجري في [3األنعام:] {َيْعَمُم ِسرَُّكْم َوَجْيَرُكْم َوَيْعَمُم َما َتْكِسُبونَ اأَلْرِض 

عالنكم وجيركم وسائر أعمالكم  .وىذا معنى تحتممو اآلية ،األرض من إسراركم وا 
، بعضيم [3األنعام:] {ِسرَُّكْم َوَجْيَرُكْم َوَيْعَمُم َما َتْكِسُبونَ َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواِت َوِفي اأَلْرِض َيْعَمُم }ن وصل: وم  

، أي: "وىو اهلل"أي: المألوه المعبود، ُيدعى اهلل وُيعبد ويوحد في الممكوت األعمى وفي األرض،  "وىو اهلل"قال: 
المألوه الذي ُيدعى اهلل في العالم العموي وفي العالم الُسفمي، أي: أنو مألوه أي معبود في السموات يعبده أىل 

أي: المألوه في السماوات واألرض، مألوه في السموات ومألوه في  "وىو اهلل"السموات ويعبده أىل األرض، 
وىو اهلل في  المحققين، فتكون اآلية عمى الوصل:ر من وعميو كثي ،وىو من أجودىا وأحسنيا ،األرض، ىذا معنى

  .وفي األرض ،السموات وفي األرض ىو المألوه في العالم العموي والُسفمي ُيدعى اهلل في الممكوت األعمى
 ايعمم سركم وجيركم متعمقً ، فيكون [3األنعام:] {َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواِت َوِفي اأَلْرِض َيْعَمُم ِسرَُّكْم َوَجْيَرُكمْ }ويحتمل 

باألرض، ىذا كمو من أجل ماذا؟ من أجل أن ال يتوىم أحد معنى باطاًل من ىذه اآلية كما يقول غالة الصوفية 
معنا  -عز وجل-، فاهلل -تعالى اهلل عن ذلك-والجيمية وطوائف من المنحرفين بأن اهلل موجود في كل مكان، 

ال فيو فوق سماواتو فوق عرشو بائن من خمقو، ىذه عقيدة أىل السنة ال يجوز ألحد أن يعتقد سواىا  بعممو وا 
َمى اْلَعْرِش اْسَتَوى}، [05النحل:] {َيَخاُفوَن َربَُّيْم ِمْن َفْوِقِيْم َوَيْفَعُموَن َما ُيْؤَمُرونَ } ََ ، فيذه اآلية [0طو:] {الرَّْحَمُن 

- ،في السموات وموجود في األرض مخالط لخمقوفي سورة األنعام ىذا معناىا، وليس معناىا أن اهلل موجود 
قالت: في  ،((أين اهلل؟))لما قال لمجارية:  -صمى اهلل عميو وسمم-، والنبي -تعالى اهلل عن ذلك عموًا كبيرا

 .(1)((أعتقيا فإنيا مؤمنة))السماء، قال: من أنا؟ قالت: رسول اهلل، قال: 
 إلى يومنا ىذا. -رضي اهلل عنيم-ىذا ىو االعتقاد الصحيح الذي عميو أئمة المسممين سمفًا وخمفًا من الصحابة 

ياكم ىداة ميتدين. -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا   أن ُيبصرنا وا 
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 (.032) برقم إباحتو، من كان ما ونسخ الصالة، في الكالم تحريم باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسمم، أخرجو - 1


