
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 43 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:والصالة  ،الحمد هلل
عمينا في  -تبارك وتعالى-ما قصو اهلل  -عز وجل-فمن اآليات التي قد تُفيم عمى غير وجييا في كتاب اهلل 

وذلك حينما أمر المالئكة بالسجود آلدم فامتنع إبميس، ففي أربعة مواضع في كتاب اهلل  ،سبعة مواضع من كتابو
 :ما قد يوىم أن إبميس من جممة المالئكة -عز وجل-

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل }في سورة البقرة:  -تبارك وتعالى-في قولو  الموضع األول: َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َواِ  َدَم 
َِِرينَ  َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمنَ   .[43البقرة:] {اْلَكا

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمالِئَكِة ِِنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن َصْمَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنونٍ }في قولو:  :والموضع الثاني ْيُتُو *  َواِ  ََِإَذا َسو ا
َِيِو  َََقُعوا َلُو َساِجِديَن َوَنَفْخُت  َِِّ ا ِِْبِمي ََ َأَبى َأْن َيُكوَن َمَع * َََسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكمُُّيْم َأْجَمُعوَن * ِمْن ُروِحي 

 .[43-83الحجر:] {الس ااِجِدينَ 
ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل }: -تبارك وتعالى-وذلك قولو  :والموضع الثالث َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َقاَل أََأْسُجُد َدَم َواِ 
 .[13اإلسراء:] {ِلَمْن َخَمْقَت ِطيًنا

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل }وىو في سورة طو في قولو:  :والموضع األخير من ىذه المواضع األربعة َدَم َواِ 
، ىذه أربعة مواضع ال خامس ليا، قد ُيفيم من ظاىرىا أن إبميس من جممة [331طو:] {َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َأَبى

المالئكة، وذلك أن اهلل أمر المالئكة بالسجود وأخبر أنيم امتثموا إال إبميس فاستثناه، ولكن ىذا الظاىر أو ىذا 
-  ضع من كتاب اهلل واهلل تعالى أعمم، ُيبين ذلك ثالثة موا ،الذي يتوىمو كثير ممن يقرأ ىذه اآلية غير صحيح

 فسر بعضو بعضًا، فما ُذكر في موضع يأتي بيانو في موضع آخر.وذلك أن القرآن ي ،-عز وجل
ذلك في سورة األعراف حيث ذكر مادة خمق  -عز وجل-ومن أجود التفسير أن ُيبين القرآن بالقرآن، فقد بين اهلل 

ْرَناُكْم ُثم ا ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ُثم ا }إبميس في قولو:  َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َلْم َيُكْن ِمنَ َصو ا  َدَم 
-33:األعراف] {َقاَل َما َمَنَعَك َأَّ ا َتْسُجَد ِِْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُو َخَمْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطينٍ * الس ااِجِديَن 

 .والمالئكة لم يخمقوا من النار ،، فيذا صريح أنو ُخمق من النار[38
ْيُتُو * ِِْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمالِئَكِة ِِنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطيٍن }في سورة ص وذلك في قولو:  الثاني:والموضع  ََِإَذا َسو ا

َََقُعوا َلُو َساِجِديَن  َِيِو ِمْن ُروِحي   َِِّ ا ِِْبِمي ََ اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمنَ * َََسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكمُُّيْم َأْجَمُعوَن * َوَنَفْخُت 
َِِريَن  َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُو * اْلَعاِليَن  َقاَل َيا ِِْبِمي َُ َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَمْقُت ِبَيَدي ا َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُكنَت ِمنَ * اْلَكا

 .[21-23ص:] {ِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطينٍ َخَمْقتَ 
فيو أنو خمقو وىو من جممة  -عز وجل-والموضع الثالث الذي ُيبين ذلك وىو أصرح من ىذا حيث صرح اهلل 

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل } :الجن وذلك في سورة الكيف َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َكاَن ِمنَ َواِ  َََفَسَق َعْن َأْمِر  َدَم  اْلِجنِّ 



نما  ،ومن ىنا نعمم أن إبميس ليس من المالئكة ،، فيذه اآليات الثالث توضح األربع السابقة[05الكيف:] {َربِّوِ  وا 
 رضي اهلل تعالى عنيم وأرضاىم.-وىو أبوىم عمى قول كثير من السمف فمن بعدىم  ،ىو من جممة الجن

، فإن ىذا االستثناء ليس من قبيل االستثناء [331طو:] {َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َأَبى}وأما االستثناء في قولو تعالى: 
نما ىو من االستثناء المنقطع بمعنى لكن.  المتصل، وا 

ستثنى منو، االستثناء المتصل أن تقول: جاء الم نسستثنى من غير جاالستثناء المنقطع ىو ما كان الموحقيقة 
 .ىذا استثناء متصل، سعيد ىو من جممة المصمينالمصمون إال سعيدًا، 

واالستثناء المنقطع أن تقول: جاء المصمون إال عربة مثاًل، أو جاءت الكتب إال قنينة، القنينة ليست من الكتب، 
االستثناء المنقطع، تقول: جاءت  :أو تقول مثاًل: جاءت األوراق إال قممًا، القمم ليس من األوراق، فيذا ما يقال لو

ْذ ُقْمَنا }ىذا المعنى، وبالتالي  ،ثناء المنقطع، أي لكّن كتابًا لم يأت  االست :لثياب إال كتابًا، فيذا يقال لوا َواِ 
َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َأَبىِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل  فيو ليس من  ،، فسجدت المالئكة لكن إبميس لم يسجد[331طو:] {َدَم 

  جممة المالئكة، واهلل تعالى أعمم.
نجد أن اآليات التي تحدثت عن ىذه القضية منيا ما أخبر اهلل  -والمقصود ىو ما ذكرت- وىنا فائدة أخرى تبعاً 

وفي بعض  ،ويأمر المالئكة أنو إذا خمقو عمييم أن يسجدوا لو ،فيو أنو سيخمق آدم في المستقبل -عز وجل-
ْرَناُكْم ُثم ا ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل }اآليات كما في سورة األعراف أخبر قال:   {َدمَ َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ُثم ا َصو ا

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل ، وفي بعضيا أنو أمرىم بالسجود: [33األعراف:] ىل  ،؟، فما المراد بيذه اآليات{َدمَ }َواِ 
  .بينيا اختالف؟

أخبر قبل خمق آدم أخبر المالئكة أنو سيخمق بشرًا من صمصال من طين، ثم  -عز وجل-الجواب: ال، فإن اهلل 
َََقُعوا َلُو َساِجِدينَ }قال ليم:  َِيِو ِمْن ُروِحي  ْيُتُو َوَنَفْخُت  ، يعني: أن السجود محمو بعد نفخ [28ص:] {ََِإَذا َسو ا

وقبل أن ينفخ فيو من  ،، فاهلل أخبر المالئكة قبل أن يخمقو من طين-صمى اهلل عميو وسمم-الروح في آدم 
 .من روحو عمييم أن يسجدوا لو، فيذا كما في سورة الحجرفيو فإذا خمقو ونفخ  ،أخبرىم أنو سيخمقو ،روحو

ْرَناُكْم ثُم ا ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ُثم ا } :وفي الموضع اآلخر الذي في سورة األعراف َدَم َصو ا
التي  -الييئة-أعطاه الصورة  ،، فيذا أمر ظاىره أنو أمرىم بالسجود بعدما خمقيم وصوره[33األعراف:] {َََسَجُدوا
فاهلل أخبر المالئكة أواًل أنو سيخمق ىذا  ،يفترق فييا عن سائر المخموقات، وىذا كمو ال منافاة بينوو تخصو 
 وىو أنو إذا سواه ونفخ فيو من روحو فعمييم أن يسجدوا لو. ،ليسجدوا عنده ليم حدًّا وحدّ  ،البشر

  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم ،ىذا

 


