
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

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

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

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
ما أخرجو  -صمى اهلل عميو وسمم-التي وقع فييا المبس وجرى تصحيحيا في زمن أصحاب النبي  من ىذه الفيوم

ن بن الحكم كان واليًا عمى المدينة اأن مرو  -مارضي اهلل عني-الشيخان عن ُحميد بن عبد الرحمن بن عوف 
وأحب أن ُيحمد  ،ىت  بما أ   ح  ر  إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا ف   يا رافع اذىب"فقال لبوابو:  ،لمعاوية

ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوا }: -تبارك وتعالى-لتبس عميو قولو ا، (1)"بًا لُنعذبن أجمعونعذ  بما ال يفعل مُ 
فحمل ذلك عمى ظاىره وىو ، [<<1آل عمران:] {اْلَعَذابِ  َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُموا َفال َتْحَسَبنَُّيْم ِبَمَفاَزٍة ِمنَ 
د وكذلك أيضًا يفرح باألشياء التي يقوم بيا أنو متوع   ،العموم، أن كل إنسان ُيحب أن ُيمدح بأمور لم يفعميا

ْذ َأَخَذ المَُّو }إنما نزلت ىذه اآلية في أىل الكتاب، ثم تال:  ،مالكم وليذه اآلية"بالعذاب، فقال ابن عباس:  ِميثَاَق َواِ 
 {ا ِبِو َثَمًنا َقِمياًل َفِبْئَس َما َيْشَتُرونَ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب َلتَُبيُِّننَُّو ِلمنَّاِس َوال َتْكُتُموَنُو َفَنَبُذوُه َورَاَء ُظُيورِِىْم َواْشَتَروْ 

 .[<<1آل عمران:] {ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوا}، ثم قال بعده: [=<1آل عمران:]
ن كان يمكن  ،صحح لمروان ىذا الفيم الذي فيمو -بغض النظر عن مناقشة المثال-فالمقصود أن ابن عباس  وا 

ذا كان أولئك متوع   دون عمى أن يقال في اآلية غير ذلك باعتبار أن العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب، وا 
ىذا الفعل المشين فإن ذلك يكون في حق ىذه األمة من باب أولى؛ ألن األمة الشريفة الرفيعة ذات القدر 
والمكانة إذا أتت بيذه النقائص فإنيا أولى بيذا الوعيد، ومعموم أنو عمى قدر المقام يكون المالم، وليس المقصود 

صمى اهلل -أن النبي "سبب نزول ىذه اآلية وىو:  -مايرضي اهلل تعالى عن-مناقشة المثال، وذكر ابن عباس 
 ،قد استحمدوا إليو بما أخبروه عنو فيما سأليم سأليم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فأروه أن   -عميو وسمم

سأليم عن قضية في  -صمى اهلل عميو وسمم-، يعني: النبي "وفرحوا بما أتوا من كتمانيم إياه ما سأليم عنو
وأحبوا أن ُيحمدوا عمى ىذه الخدمة التي  ،وذكروا غير الحقيقة، ثم فرحوا بيذا الصنيع والكتمان ،كتابيم فكذبوا

  قدموىا لممسممين.
وىو من الصحابة ومن أىل بدر ووقع ذلك  -رضي اهلل عنو-ومن ذلك ما وقع لجماعة منيم ُقدامة بن مظعون 

 ،فقال ليم يزيد بن أبي سفيان وكان واليًا آنذاك: شربتم الخمر؟ ،بالشام شربوا الخمر ناسلغيره، وقع ألأيضًا 
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا }لقول اهلل تعالى:  ؛قالوا: نعم َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

اِلَحاِت ُثمَّ اتَّ  رضي اهلل -، فكتب فييم إلى عمر بن الخطاب [9?المائدة:] {َقْوا َوآَمُنوا ُثمَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنواَوَعِمُموا الصَّ
                                                           

 كتاب ومسمم، ،(<>;:) برقم ،[<<1:عمران آل] {َأَتْوا ِبَما َيْفَرُحونَ  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  اَل } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - 1
 (.<==8) برقم وأحكاميم، المنافقين صفات كتاب التوبة،



ن أتاك لياًل فال تُنظر بيم إلى -عنو ، فكتب عمر إليو: إن أتاك كتابي ىذا نيارًا فال تُنظر بيم إلى الميل، وا 
فمما قدموا عمى عمر، قال: شربتم الخمر؟  ،بيم إلى ُعمر إلّي ال يفتنوا عباد اهلل، فبعثالنيار حتى تبعث بيم 

 {ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوهُ }قالوا: نعم، فتال عمييم: 
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا }، فقالوا: اقرأ التي بعدىا: [9?المائدة:] َوَعِمُموا الصَّ

ة بن مظعون حينما كان في ُقدام، فالمقصود أن ىؤالء احتجوا بيذه اآلية كما احتج بيا [9?المائدة:] {َوآَمُنوا
فشرب الخمر وىو من أىل بدر، فمما جيء  -رضي اهلل عنو-في زمن عمر  -البحرين ىذا الساحل- البحرين

اِلَحاِت ُجَناٌح }وسألو قال: إن اهلل قال:  -رضي اهلل تعالى عنو-بو إلى عمر  َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
اِلَحاِت ُثمَّ اتََّقْوا َوآَمُنوا ثُ   ،، ونحن قد آمنا[9?المائدة:] {مَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنواِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

ا فميس عمينا حرج وجناح في شرب وعممنا الصالحات وأحسنّ  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وشيدنا بدرًا مع النبي 
وسبب نزول ىذه اآلية: ىو أنو لما  ،المراد -رضي اهلل تعالى عنو-الخمر، ىذا خطأ في الفيم، فبين ليم عمر 

 ،ونزل تحريم الخمر بعد ذلك ،-رضي اهلل تعالى عنو-ُقتل من ُقتل في غزوة أحد ومنيم حمزة بن عبد المطمب 
  .(8)"؟صيبوا في ُأحد وىي في أجوافيمكيف بإخواننا الذين أ": -مرضي اهلل تعالى عني-ناس من الصحابة فقال أ

، فأنزل ؟تموا في سبيل اهلل وىي في أجوافيمفكيف بيؤالء الذين قد قُ  ،عمل الشيطانرجس من  ،اآلن الخمر حرام
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا}: -عز وجل-اهلل  عني حرج، بم، ُجناح [9?المائدة:] {َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
اِلَحاتِ ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُموا } ، وليس معنى ذلك بعد تحريم الخمر أن اإلنسان يسوغ لو أن [9?المائدة:] {الصَّ

أنا مؤمن وأعمل الصالحات، ال، ىذه من الكبائر، فكيف يكون محسنًا وكيف يكون متقيًا وعاماًل  :يشرب ويقول
، (9)من طينة الخبال في اآلخرة -عز وجل-د بأن يسقيو اهلل ، بل إن ىذا متوع  ؟لمصالحات وىو ُيعاقر الخمرة

 .(:)ومن شربيا ومات قبل أن يتوب ال يشربيا في اآلخرة
عن اآليات التي يحصل فييا المبس في فيميا في بعد ذلك نتحدث ىذا آخر الحديث عن ىذه المقدمات، ثم 

وفي زمن  ،-وسممصمى اهلل عميو -عصرنا الحاضر، وىذه إنما ىي مقدمات في تصويب األفيام في زمن النبي 
 الصحابة.

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 

                                                           

 (.<>>/ <) الطبري تفسير: انظر - 8
 (.8998) برقم حرام، خمر كل وأن خمر مسكر كل أن بيان باب األشربة، كتاب مسمم، أخرجو - 9
 الشَّْيَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  ِرْجٌس  َواأَلْزاَلمُ  َواأَلْنَصابُ  َوالَمْيِسرُ  الَخْمرُ  ِإنََّما}: تعالى اهلل قول باب األشربة، كتاب البخاري، أخرجو - :

 بمنعو منيا يتب لم إذا الخمر شرب من عقوبة باب األشربة، كتاب ومسمم، ،(;=;;) برقم ،[9?:المائدة] {ُتْفِمُحونَ  َلَعمَُّكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ 
 (.8999) برقم اآلخرة، في إياىا


