
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 عمران آل سورة من 811 اآلية
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
 وبركاتو. توعميكم ورحماهلل فسالم 

، وفي القراءة [888آل عمران:] {َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتواال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن }في سورة آل عمران:  -عز وجل-يقول اهلل 
 ة ٍ ِمنَ ْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوا َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُموا َفال َتْحَسَبنَُّيْم ِبَمَفازَ يَ ال }األخرى المتواترة: 

-في مسنده عن ابن عباس  -رحمو اهلل-، ىذه اآلية اشتير فييا ما أخرجو اإلمام أحمد [888آل عمران:] {اْلَعَذابِ 
 ،رافعواسمو أرسل مواله أو بوابو  ،أن مروان بن الحكم حينما كان أميرًا عمى المدينة": -رضي اهلل تعالى عنيما

 ،[888آل عمران:] {َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتواال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن }سألو عن ىذه اآلية: ااذىب إلى ابن عباس ف :وقال لو
 ابن فقال أجمعون، لنعذبن ا،بً معذ   يفعل لم بما يحمد أن وأحب ،ىتأ بما فرح منا امرئ كل كان لئنوقال: قل لو: 

ذْ } :عباس ابن تال ثم الكتاب، أىل في ىذه نزلت إنما ؟اآلية وىذه مالكم: عباس  ُأوُتوا الَِّذينَ  ِميثَاقَ  اللُ  َأَخذَ  َواِ 
 َأنْ  َوُيِحبُّونَ  َأَتْوا ِبَما َيْفَرُحونَ  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  اَل }: وتال اآلية، ىذه ،[887: عمران آل] {ِلمنَّاسِ  َلُتَبيُِّننَّوُ  اْلِكتَابَ 
 إياه فكتموه شيء عن -وسمم عميو اهلل صمى- النبي سأليم: "وقال ،[888: عمران آل] {َيْفَعُموا َلمْ  ِبَما ُيْحَمُدوا
 كتمانيم من أتوا بما وفرحوا إليو، بذلك واستحمدوا عنو، سأليم بما أخبروه قد أن   أروه قد فخرجوا بغيره، وأخبروه

رضي اهلل -فيذا القول عن ابن عباس  ،، يعني: أنيم قد أخبروه وأعمموه كأنيم تمدحوا بذلك(8)"عنو سأليم ما إياه
أخذوا بظاىر ىذا الكالم وظنوا أن ىذا مشيور غاية الشيرة في تفسير اآلية، حتى إن الكثيرين لربما  -عنو

رضي اهلل تعالى -فاألمر كما قال حذيفة  ،فيو ال يختص بيم ،الوعيد يختص بالييود، ولعل األمر بخالف ذلك
وما  ،ان من بيضاء أو حسنة فيي لكمما ك -يعني الييود-نعم بني العم "حينما ُذكر لو قول كيذا فقال:  -عنو

 :واألشياء السيئة تقولون ،ىذه نزلت فينا :، يعني: أن األشياء الجيدة تقولون(2)"كان من سوداء أو سيئة فيي ليم
                                                           

 صفات كتاب أوائل في ومسمم، ،"الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(2782) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 8
 لنعذبن معذبا يفعل لم بما يحمد أن وأحب أتى بما فرح منا امرئ كل كان لئن: "ولفظو ،(2778) برقم وأحكاميم، المنافقين
: عباس ابن تال ثم الكتاب، أىل في اآلية ىذه أنزلت إنما اآلية؟ وليذه لكم ما: -عنيما تعالى اهلل رضي- عباس ابن فقال أجمعون،

ذْ }  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  اَل }: عباس ابن وتال اآلية، ىذه ،[887:عمران آل] {َتْكُتُموَنوُ  َواَل  ِلمنَّاسِ  َلُتَبيُِّننَّوُ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ِميثَاقَ  اللُ  َأَخذَ  َواِ 
 عن -وسمم عميو اهلل صمى- النبي سأليم": عباس ابن وقال ،[888:عمران آل] {َيْفَعُموا َلمْ  ِبَما ُيْحَمُدوا َأنْ  َوُيِحبُّونَ  َأَتْوا ِبَما َيْفَرُحونَ 
 إياه كتمانيم من أتوا بما وفرحوا إليو، بذلك واستحمدوا ،عنو سأليم بما أخبروه قد أن أروه قد فخرجوا بغيره، وأخبروه إياه فكتموه شيء

 ".عنو سأليم ما
 ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ } اآليات ىؤالء عن حذيفة رجل سأل: قال، البختري أبي عن ،(784) برقم تفسيره، في الرزاق عبد أخرجو - 2

: قال، [82:عمران آل] {اْلَفاِسُقونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ }، [229:البقرة] {الظَّاِلُمونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ }، [44: المائدة] {اْلَكاِفُرونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  المَّوُ  َأْنَزلَ 
 قد طريقيم لتسمكن واهلل كال، حموة كل ولكم،  رةمُ  كل ليم كانت إن إسرائيل بنو لكم اإلخوة نعم: "قال، إسرائيل؟ بني في ذلك :فقيل



حتى لو كانت اآلية نازلة في الييود، مع أن  ،نزلت في الييود، يعني: أن العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب
ىذا ليس صريحًا في النزول، بل ىو من قبيل التفسير، يقول: ىذه اآلية  -اهلل عنيما رضي-قول ابن عباس 

 .ولكنيا تشمل ىؤالء وغيرىم ،فيم داخمون في معناىا ،نزلت في نفر من الييود، يعني: نزلت في ىؤالء
ن جماعة من "أ: -رضي اهلل تعالى عنو-وسبب نزوليا ىو ما أخرجو الشيخان من حديث أبي سعيد الُخدري 

، طبعًا ىم فرحوا "، لما رجعفمما قفل ،في بعض مغازيو -صمى اهلل عميو وسمم-المنافقين تخمفوا عن رسول اهلل 
واستحمدوا  ،فمما رجع جاءوا إليو واعتذروا إليو"، -صمى اهلل عميو وسمم-بتخمفيم وقعودىم خالف رسول اهلل 

، ىذا صريح في ىذا الحديث الُمخرج في الصحيحين أن سبب نزول ىذه اآلية ليس (3)"فنزلت ىذه اآليةعنده 
ويفرحون بتخمفيم  -صمى اهلل عميو وسمم-يتخمفون عن رسول اهلل الذين الييود بل نزلت في ىؤالء المنافقين 

 ع بما لم ُيعط  المتشب)): -صمى اهلل عميو وسمم-وقعودىم ثم بعد ذلك يتشبعون بما لم يعطوا، وليذا قال النبي 
واهلل تعالى -، ولذلك يقال في معناىا [888آل عمران:] {َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُموا} ،(4)((كالبس ثوبي زور

يدخل في معناىا كل من أتى شيئًا مما  -كما قال الحافظ ابن القيم وجماعة من المحققين-ن ىذه اآلية إ :-أعمم
حب أن ُيحمد بما لم يفعل، ثم بعد ذلك أيضًا ي ،أو المعصية ،أو البدعة ،عميو من الشرك -وجلعز -حرمو اهلل 

ال فإن المؤمن م   -صمى اهلل عميو وسمم-ن سرتو حسنتو، كما أخبر النبي فيذه ليست من صفات أىل اإليمان، وا 
ممو الرجل ثم يطمع عميو الناس عن العمل الذي يع -صمى اهلل عميو وسمم-ل النبي ئا س، ولم  (5)، وساءتو سيئتو

-، واهلل (6)((عاجل بشرى المؤمن)): بأن ىذا -صمى اهلل عميو وسمم-بعد ذلك من غير قصد منو، فأخبر النبي 
، فالمؤمن يفرح [58يونس:] {ُقْل ِبَفْضِل المَِّو َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك َفْمَيْفَرُحوا ُىَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ }يقول:  -عز وجل

إليو وال يكون معذبًا بسبب ىذا، ولكن ىذه اآلية فيمن  -عز وجل-بالعمل الطيب والعمل الصالح الذي يوفقو اهلل 
يتشبع بو وىو لم يفعل،  ،حب أن ُيحمد بشيء ما فعموأو الكفر أو الشرك، وي ،والذنب ،والمعصية ،فرح بالمخالفة

، ولشيرة قول ابن -واهلل تعالى أعمم-وليس كذلك، فيذا ىو معنى اآلية  ،موأنو بذل وأنو قد ،يوىم الناس أنو فعل

                                                                                                                                                                                                 

 الحمية في نعيم وأبو ،"يخرجاه ولم الشيخين شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقال ،(3288) برقم المستدرك، في والحاكم ،"الشراك
(4/879.) 
 صفات كتاب أوائل في ومسمم، ،(4567) برقم ،(أتوا بما يفرحون الذين يحسبن ال) باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - 3

 ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عيد في المنافقين، من رجاال أن الخدري سعيد أبي عن ،(2777) برقم وأحكاميم، المنافقين
 ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول خالف بمقعدىم وفرحوا عنو، تخمفوا الغزو إلى -وسمم عميو اهلل صمى- النبي خرج إذا كانوا
 ِبَما َيْفَرُحونَ  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  اَل }: فنزلت يفعموا، لم بما يحمدوا أن وأحبوا وحمفوا إليو، اعتذروا -وسمم عميو اهلل صمى- النبي قدم فإذا
 .[888: عمران آل] {اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِبَمَفاَزة ٍ  َتْحَسَبنَُّيمْ  َفاَل  َيْفَعُموا َلمْ  ِبَما ُيْحَمُدوا َأنْ  َوُيِحبُّونَ  َأَتْوا
 المباس كتاب ومسمم، ،(5289) برقم الضرة، افتخار من ينيى وما ينل، لم بما المتشبع باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو - 4

 (.2829) برقم يعط، لم بما والتشبع وغيره المباس في التزوير عن النيي باب والزينة،
 وأحمد ،(2865) برقم الجماعة، لزوم في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب الترمذي، أخرجو - 5
 فقد -المروزي وىو- إسحاق بن عمي غير الشيخين رجال ثقات رجالو صحيح، إسناده: "محققوه وقال ،(884) برقم المسند، في
 (.2546) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"ثقة وىو الترمذي، لو روى
 (.2642) برقم تضره، وال بشرى فيي الصالح عمى أثني إذا باب واآلداب، والصمة البر كتاب مسمم، أخرجو - 6



 ،في الييود، وأنو ال بأس عمييم إذا وقعوا في مثل ىذا الصنيعحتى ظن الكثيرون أنيا  -رضي اهلل عنو-عباس 
عز -اهلل  ل عمى غير مرادوىي التي قد ُتحم   ،فمن أجل ذلك أدخمتيا في اآليات التي نذكرىا في ىذه الميالي

 منيا. -وجل
 
 

 


