
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 1 القرآن آيات لبعض الصحابة فيم تصحيح من صور
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل

فييا  وقد ُيخطئ ،ولربما أشكل عميو معناىا ،-عز وجل-أحد من الناس في فيم آية من كتاب اهلل  فقد ُيخطئ
 .-تبارك وتعالى-كثير من الناس، بل قد يغمب في وقت من األوقات بعض الفيوم الخاطئة لبعض كالم اهلل 

صمى اهلل -حيث استشكل بعض أصحاب النبي  ،شيء من ذلك -صمى اهلل عميو وسمم-لقد وقع في زمن النبي 
كما  -رضي اهلل تعالى عنو-عدي بن حاتم  ، فيذا-تبارك وتعالى-بعض اآليات من كتاب اهلل  -عميو وسمم

َوُكُموا َواْشَرُبوا }: -تبارك وتعالى-في صحيحييما لما نزل قول اهلل  -رحميما اهلل-أخرج الشيخان البخاري ومسمم 
كما حدث عن  -عنورضي اهلل تعالى -، عِمد [787البقرة:] {اْلَخْيِط اأَلْسَودِ  اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمنَ  َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكمُ 

لى عقال أسود، وجعميما تحت وسادتو فجعل ينظر من الميل فال يستبين لو األبيض من  نفسو إلى عقال أبيض وا 
إنما ذلك سواد الميل وبياض ))فذكرت لو، فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-األسود، يقول: فغدوت عمى رسول اهلل 

أو العقال الذي  ،وىو ما ُيربط بو ،بذلك ىو الخيط المعروف لدييم، فيو قد فيم من اآلية أن المراد (7)((النيار
، فجاء بعقالين ىذا أسود وىذا أبيض وجعميما تحت "الخيط األبيض من الخيط األسود"ربط بو الدابة أو البعير، تُ 

ذلك  فمما تطاول عميو ،وىو في حجرتو حتى يتبين لو ىذا من ىذا ،وجعل يأكل ويشرب في ظممة الميل ،وسادتو
المراد، وأن المراد بذلك  -صمى اهلل عميو وسمم-بما وقع لو، فبين لو النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-أخبر النبي 

كما دل عمى ذلك الحديث  -رضي اهلل عنو-سواد الميل وبياض النيار، وقد وقع ىذا لغير عدي بن حاتم 
 َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكمُ } :أنزلت" :قال -ضي اهلل عنور -ث سيل بن سعد الُمخرج في الصحيح من حدي

-، وىذا يدل عمى أن الصحابة (2)،..."من الفجر :، ولم ينزل[787البقرة:] {اْلَخْيِط اأَلْسَودِ  اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمنَ 
ففيم  ،لم ينزل بعدُ راد جزء من ىذه اآلية الذي ُيبين الملم ينقصيم الفيم والذكاء ولكن ىذا ال -رضي اهلل عنيم

فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدىم في رجميو الخيط "منيا من فيم أن المراد بذلك الخيط المعروف، يقول: 

                                                           

 ِمنَ  اأَلْسَودِ  الَخْيطِ  ِمنَ  اأَلْبَيُض  الَخْيطُ  َلُكمُ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكُموا}: تعالى اهلل قول باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - 7
َيامَ  َأِتمُّوا ثُمَّ  الَفْجرِ   يحصل الصوم في الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب ومسمم، ،(7976) برقم ،[787:البقرة] {المَّْيلِ  ِإَلى الصِّ
 ودخول الصوم، في الدخول من األحكام بو تتعمق الذي الفجر صفة وبيان الفجر، يطمع حتى وغيره األكل لو وأن الفجر، بطموع
 (.7191) برقم ذلك، وغير الصبح صالة وقت
 ِمنَ  اأَلْسَودِ  الَخْيطِ  ِمنَ  اأَلْبَيُض  الَخْيطُ  َلُكمُ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكُموا}: تعالى اهلل قول باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - 2

َيامَ  َأِتمُّوا ثُمَّ  الَفْجرِ   الفجر، بطموع يحصل الصوم في الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب ومسمم، ،(7977) برقم ،{المَّْيلِ  ِإَلى الصِّ
 صالة وقت ودخول الصوم، في الدخول من األحكام بو تتعمق الذي الفجر صفة وبيان الفجر، يطمع حتى وغيره األكل لو وأن

 (.7197) برقم ذلك، وغير الصبح



عندىم  ليس، يعني: يتضح ىذا من ىذا، طبعًا "ييمائوال يزال يأكل حتى يتبين لو رِ  ،األبيض والخيط األسود
 ."الميل والنيار :فعمموا أنو إنما يعني {اْلَفْجرِ  ِمنَ }: فأنزل اهلل بعدُ "إضاءة كما ىو اآلن، 

 -رضي اهلل تعالى عنو-ما جاء من حديث أبي ىريرة  -عز وجل-ومن المفاىيم التي وقعت عمى غير مراد اهلل 
اْلِكتَاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا َلْيَس ِبَأَماِنيُِّكْم َوال َأَماِنيِّ َأْىِل }لما نزل قول اهلل تعالى: "الُمخرج في صحيح مسمم قال: 

، فدل ظاىر ىذه اآلية عمى أن كل من بدر منو بادرة في عمل غير صالح في سوء فإنو [721النساء:] {ُيْجَز ِبوِ 
 .(1)"،...ُيحاسب عمى ىذا وُيجازى بو

فشق ذلك عمى المسممين وبمغت منيم ما شاء اهلل، "أنو تفشى وانتشر عند عامة الناس في ذلك،  وىذا الفيم يبدو
، ؟، شكوا إليو أينا لم يقع منو اإلساءة والذنب والخطأ والسوء-صمى اهلل عميو وسمم-فشكوا ذلك إلى رسول اهلل 

، بين ليم المراد أن ىذا وا، فإن كل ما أصاب المسمم كفارة((سددوا وقارب)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي 
فالحزن الذي يصيبو كفارة، الخسارة التي تصيبو في تجارتو كفارة، ما يحصل لو من التنغيص من  ،بو ُيجزى

  .زوجتو من ولده كفارة، الشوكة التي تصيبو والجراح واآلالم كل ذلك من الكفارات
أو حينما تفسد عميو دابتو، أو حينما تتعسر أموره في قضية من القضايا فإن ذلك التكدير  ،حينما ينخرق ثوبوو 

-وسعة رحمتو، يقول  -عز وجل-وىذا من فضل اهلل  ،والتنغيص كمو من الخطايا وكمو من الكفارات لمخطايا
، يعني: ما ىو أعظم من (4)((فإن في كل ما أصاب المسمم كفارة حتى الشوكة ُيشاكيا)): -عميو الصالة والسالم

  .((حتى الشوكة ُيشاكيا والنكبة ُينكبيا))الشوكة فإنو ُيكفر عنو من خطاياه، يقول: 
َمْن }كيف الصالح بعد ىذه اآلية  ،يا رسول اهلل"أنو قال:  -رضي اهلل عنو-وعند أحمد من حديث أبي بكر 

غفر اهلل )): -صمى اهلل عميو وسمم-زينا بو؟ فقال النبي جُ عممنا ، فكل سوء [721النساء:] {َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبوِ 
قال: بمى،  ،-يعني الشدة- الألواء، ألست ُتصيبك ؟، ألست تحزن؟، ألست تمرض؟ألست تنصب ،رلك يا أبا بك

كل ، ليس معنى ذلك أن [721النساء:] {َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبوِ }المراد ، فيذا ىو (5)((قال: فيو ما تجزون بو
ىذه األشياء ُيعذب عمييا يوم القيامة، ال، كل ما يصيبنا من ىذه اآلالم مما نتأذى بو من الحر والبرد، وما نتأذى 

أو مع الطالب في المدرسة، أو مع غير  ،أو مع الزمالء في العمل ،بو من التنغيص والتكدير في داخل الدار
 اإلنسان.ر بو من خطايا ذلك مما يحصل لإلنسان، كمو ُيكف  

الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم }لما نزلت: "قال:  -رضي اهلل عنو-من ىذه الفيوم ما أخرجو الشيخان من حديث ابن مسعود 
بأي  "لم يمبسوا إيمانيم بظمم"، فظاىر ىذه اآلية [82األنعام:] {اأَلْمُن َوُىْم ُمْيَتُدونَ  َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيْم ِبُظْمٍم ُأْوَلِئَك َلُيمُ 

لم -عدوا باألمن واالىتداء في اآلخرة وليم نصيب بذلك في الدنيا؟ ىم الذين لم يمبسوا إيمانيم ن الذين وُ م، م  ظم

                                                           

 الشوكة حتى ذلك نحو أو حزن، أو مرض، من يصيبو فيما المؤمن ثواب باب واآلداب، والصمة البر كتاب مسمم، أخرجو - 1
 .((يشاكيا الشوكة أو ينكبيا، النكبة حتى كفارة، المسمم بو يصاب ما كل ففي وسددوا، قاربوا،)): بمفظ ،(2574) برقم يشاكيا،

 باب واآلداب، والصمة البر كتاب ومسمم، ،(5641) برقم المرض، كفارة في جاء ما باب المرضى، كتاب البخاري، أخرجو - 4
 (.2572) برقم يشاكيا، الشوكة حتى ذلك نحو أو حزن، أو مرض، من يصيبو فيما المؤمن ثواب

 عمى كالمو في األلباني إسناده وضعف ،"وشواىده بطرقو صحيح حديث: "محققوه وقال ،(68) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 5
 (.472/ 6) والموضوعة الضعيفة األحاديث سمسمة في ،(2924) رقم حديث



، بمعنى أن اإلنسان إذا عصى اهلل ؟"فشق ذلك عمى المسممين وقالوا: أينا لم يظمم نفسو"بظمم،  -يخمطوا إيمانيم
ذتو، وقد يظمم جيرانو، وقد يظمم الناس ولده، وقد يظمم تالمو، وقد يظمم ظمم نفسو، وقد يظمم أقرب الناس إلي

ظمم، قد يقع ذلك في بيعو، في  بسوء الظن بيم، وقد يظمميم بأي لون من ألوان العدوان، ال يخمو اإلنسان من
-، فقال النبي ؟وأينا ال يظمم نفسوره، في ألوان المعاطاة والمعامالت التي يتعامل بيا اإلنسان مع غي ،وشرائ

إنما ىو الشرك، ألم ))ليست اآلية كما ظننتم، : ليس ذلك، يعني: ليس عمى ما فيمتم، -صمى اهلل عميو وسمم
 .(6)(([71لقمان:] ؟{َيا ُبَنيَّ ال ُتْشِرْك ِبالمَِّو ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ } تسمعوا قول لقمان البنو:

- النبيوكان أنو لما قِدم إلى نجران، ": -رضي اهلل عنو-ومن ذلك ما أخرجو مسمم من حديث المغيرة بن شعبة 
فقالوا لو: إنكم شبية، روا لو النصارى، فأثاأرسل المغيرة إلى نجران، وكان في نجران  -صمى اهلل عميو وسمم

: من مئات السنين، مدة كذا وكذا، يعنييعني مريم، فقالوا لو: موسى قبل عيسى ب "يا أخت ىارون"ون ءتقر 
ن شئت أن تقول جدًّاطويمة  يا أخت "قرون، فكيف قال:  ،ارون وبين مريم مئات السنينبين ى :بين عيسى وا 
صمى اهلل عميو -    حتى جاء إلى النبي ، فاستشكل ذلك المغيرة بن شعبة فاستميل ؟ىي ليست أختوو ، "ىارون
نما قال: بين لو المراد أنو ليس المراد األخوة فف ،في المدينة فسألو عن ذلك؟ -وسمم إنيم كانوا ))ي النسب وا 

  .(7)ون بأنبيائيم والصالحين قبميم((سم  يُ 
، أي: يا نظيرتو ومثيمتو في [28مريم:] {َيا ُأْخَت َىاُرونَ }ومن المعاني التي ذكرىا بعض أىل العمم في ىذه اآلية 

بيذا  كيف أتيتِ  ،العالية في العبوديةالتقى والصالح والعبادة والنزاىة والشرف ورفعة المكانة والمنزلة والدرجة 
ير والشرف والعفاف والصيانة، فيذا ، يا نظيرة ىارون في الط[28مريم:] {َيا ُأْخَت َىاُرونَ }، ؟الولد من غير أب

 أحد األوجو.
نما كانوا في بني  ،-صمى اهلل عميو وسمم-موسى  اأخوىا ىارون ليس أخ " أيأخت ىارون"أن  :والوجو الثاني وا 

موسى،  :ناس يقال ليموأ ،ىارون :ناس يقال ليمبياء والصالحين، ففي زمان مريم أإسرائيل يسمون بأسماء األن
عميو وعمى نبينا الصالة -ىارون وليس المراد ىارون نبي اهلل  :أخ ليا يقال لو ،يا أخت ىارون :فقال ليا الناس

 والسالم.
ياكم بالقأن ينف -عز وجل-سأل اهلل أ ياكم ىعنا وا   داة ميتدين.رآن العظيم، وأن يجعمنا وا 

 

                                                           

 برقم ،[72:لقمان] {ِلمَّوِ  اْشُكرْ  َأنِ  الِحْكَمةَ  ُلْقَمانَ  آَتْيَنا َوَلَقدْ }: تعالى اهلل قول باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، أخرجو - 6
خالصو، اإليمان صدق باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(1429)  (.724) برقم وا 
 (.2715) برقم األسماء، من يستحب ما وبيان القاسم بأبي التكني عن النيي باب اآلداب، كتاب مسمم، أخرجو - 7


