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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢( فارعسورة األ
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين،صلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمدالحمد هللا رب العالمين، و

ومِئٍذ الْحقُّ فَمن ثَقُلَتْ مواِزينُه فَُأولَِئك هم       والْوزن ي { :في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
ونفِْلحالْم*              ـوناِتنَـا ِيظِْلما كَانُواْ ِبآيم ِبمهواْ َأنفُسخَِسر الَِّذين لَِئكفَُأو اِزينُهوخَفَّتْ م نمسـورة  ) ٩-٨([ }و

  .]األعراف
ونَضع الْمواِزين  { :كقوله،  ال يظلم تعالى أحداً    :أي }الْحقُّ{القيامة  لألعمال يوم   : أي }والْوزن{ :يقول تعالى 

) ٤٧([ } ِبها وكَفَى ِبنَا حاِسـِبين     الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة فَلَا تُظْلَم نَفْس شَيًئا وِإن كَان ِمثْقَاَل حبٍة من خَردٍل َأتَينَا             
 }ويْؤِت ِمن لَّدنْه َأجرا عِظيما ِإن اللّه الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة وِإن تَك حسنَةً يضاِعفْها       { : وقال تعالى  ]سورة األنبياء 

* وَأما من خَفَّتْ مواِزينُه   * فَهو ِفي ِعيشٍَة راِضيةٍ   * فََأما من ثَقُلَتْ مواِزينُه   { :وقال تعالى  ]سورة النساء ) ٤٠([
فَِإذَا نُِفخَ ِفي الصوِر فَلَا { :وقال تعالى ]سورة القارعـة ) ١١-٥([ }نَار حاِميةٌ* وما َأدراك ما ِهيه   * ُأمه هاِويةٌ فَ

    اءلُونتَسلَا يِئٍذ وموي منَهيب ابَأنس*      ونفِْلحالْم مه لَِئكفَُأو اِزينُهون ثَقُلَتْ مخَ * فَم نمو    لَِئـكفَُأو اِزينُهوفَّتْ م
ونخَاِلد نَّمهِفي ج مهوا َأنفُسخَِسر سورة المؤمنون) ١٠٣-١٠١([ }الَِّذين[.  

  :فصل
 إال أن اهللا تعالى يقلبها يوم القيامة         وإن كانت أعراضاً   ، األعمال :والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل      

كما جاء في الصحيح مـن   -مارضي اهللا تعالى عنه -ا عن ابن عباس      يروى نحو هذ   : قال البغوي  ،أجساماً
  .)١(تان أو فرقان من طير صوافّيم القيامة كأنهما غمامتان أو غياأن البقرة وآل عمران يأتيان يو

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 فمـن  :أيبالحـسنات،  فسره بعض السلف  ]سورة األعراف) ٨([ }لَتْ مواِزينُهفَمن ثَقُ{ :-تبارك وتعالى-قوله  ف

يرجح بالميزان، وهـذا بمعنـى    ف في الموازين أي ما يوضع  فمن ثقلت موازينه    : وبعضهم يقول ثقلت حسناته،   
  .هي الحسنات:  أي-فهو من اختالف التنوع-ي الواقع األول فالقول 

 فهو ميزان حقيقـي لـه       رجحت كفة على كفة،    :أي ]سورة األعراف ) ٨([ }واِزينُهفَمن ثَقُلَتْ م  {: وبعضهم يقول 
ى الكفتـين   وكانت مرجحة إلحد الصالحة فإذا وضعت الحسنات واألعمال   ان، وهذا أيضاً ال ينافي ما قبله،        كفت

  .فإن العبد يكون ناجياً
رضـي  -امة أهل العلم من السلف      ، وهذا الذي عليه ع    ال شك أن األعمال توضع في ميزان حقيقي له كفتان         و

 عند تفسير هذه اآلية، والمسألة معروفة في كتـب          -رحمه اهللا - وهو الذي اختاره ابن جرير       -ماهللا تعالى عنه  

                                     
 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤(باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة  - في كتاب صالة المسافرين وقصرها أخرجه مسلم - 1
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ما وضع في الميزان شيء     ((: قد جاء في الحديث    ف ،هذا الميزان ميزان حقيقي   وقد دلت األدلة على أن      العقائد،  
يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فال يزن عند اهللا جنـاح         ((:  الحديث أيضاً  وجاء في  )٢())أثقل من حسن الخلق   

  .)٣())بعوضة
توضع في كفة الحـسنات      حيث   ، البطاقة  المشهور بحديث  األعمال السيئة  ب ءالمليكذلك حديث السجالت    جاء  و

 تلـك  تي دونـت فيهـا     ال  الكفة التي فيها السجالت     وتطيش ،فترجح" ال إله إال اهللا    "كتوب عليها متلك البطاقة ال  
  .السيئات

 ال حاجة   -عز وجل -ن اهللا   إ: ميزان حقيقي توضع فيه األعمال، وأما قول من قال        هو   والمقصود أن الميزان  
تبارك -اهللا  ؛ ف هذا قوٌل معارض للنصوص   ف ، وإنما يزن من ال يعرف مقادير األشياء على حقيقتها         ،به إلى ذلك  

 ومـن حكمتـه     -سبحانه وتعالى -عداً وقدراً، ولكن من كمال عدله        ال شك أنه قد أحصى كل شيء         -وتعالى
  قـد  بالميزان، كما جعل اإلنسان ناطقاً شاهداً على نفسه بما عمل مـع أن اهللا             البالغة أن جعل األعمال توزن      

     الجوارح والجلود تـشهد علـى أصـحابها، فـاهللا     جعل كما جعل أيضاً األرض شاهدةً عليه، و أحصى عمله،   
مثل هذه األمور إذا ثبتت عن الـشارع  لكن   حكم عدٌل حكيم، يفعل ما يشاء ال معقب لحكمه،           - وتعالى تبارك-

 مع أن ذلك ال ينافي مقتضى العقول بل هو موافقٌ لهـا غايـة             ،فإنه يجب التسليم لها دون معارضتها بالعقول      
  .الموافقة

جالت التي تكتب بها     الس ي ه مأ لسيئات؟ الحسنات وا  يويبقى النظر في الشيء الذي يوضع في الميزان هل ه         
يؤتى يوم القيامـة بالرجـل   (( :سبقلحديث الذي يوزن هم الناس لأن الذي  أماألعمال كما في حديث البطاقة،     

  .)٤())السمين فال يزن عند اهللا جناح بعوضة
اهللا عليـه  صـلى  -ثابتٌ عن رسول اهللا ن ذلك كله واقع؛ ألنه إ :ت بمقتضاها قلتذا جمعت النصوص وحكم   إ

فاإلنسان يوضع في الميزان، وسجالت األعمال توضع في الميزان، وتوضع في هذا الميزان الحسنات             -وسلم
  .والسيئات، واهللا تعالى أعلم

مـن أنـت؟   (( : قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول      :ومن ذلك في الصحيح   
  .)٥())ت نهارك أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأ:فيقول
ليـست  أعـراض و   -الحسنات والـسيئات  - األعمال   نإ: يقولرد على من    ي هذا الحديث ل   -رحمه اهللا –أورد  
 اإلنسان جوهر، والضحك عرض، والكـالم عـرض،     : يقولونهذه من عبارات أهل المنطق حيث       ؛ و جواهر

                                     
ما جاء باب  -صلى اهللا عليه وسلم–والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول اهللا ) ١٠٣ص  / ١ج ) (٢٧٠(أخرجه البخاري في كتاب األدب  - 2

 ).١٢٢ص  / ١ج (لباني في صحيح األدب المفرد وصححه األ) ٣٦٣ص  / ٤ج ) (٢٠٠٣ (في حسن الخلق
) ٢٧٨٥( صفات المنافقين وأحكامهم ومسلم في كتاب) ١٧٥٩ص  / ٤ج ) (٤٤٥٢( باب تفسير سورة الكهف – التفسير كتاب أخرجه البخاري في - 3
 ).٢١٤٧ص  / ٤ج (
 .الحديث السابق نفسه - 4
: وقال شعيب األرنؤوط) ٣٥٢ص  / ٥ج ) (٢٣٠٢٦(وأحمد ) ١٢٤٢ص  / ٢ج ) (٣٧٨١(ن باب ثواب القرآ -أخرجه ابن ماجه في كتاب األدب  - 5
 ". إسناده حسن في المتابعات والشواهد "
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 ةً في الخـارج   فهذه األشياء ليست متشخص   والسرور واالنشراح عرض، والحزن عرض، والخوف عرض،        
  . أعراضافهم يسمونه
األعمال أعراض، إن  :  ومن هنا فهم يقولون     وهكذا، ،الفرس جوهر، والمسجد جوهر، واللذة عرض     : ويقولون

زعموا، وهذا الكالم غير صحيح؛ ألنه ثبت في    ، هكذا األعراض ال توزن  وواألشخاص الذين يعملون جواهر،     
    تيان كأنهما غمامتـان  تأ البقرة وآل عمرانثبت أن و، ورة معينة عن صاحبه بصالحديث أن القرآن يأتي يحاج

 على كل شيء قدير، ال يعجزه أن يزن األعـراض        -عز وجل -واهللا  ،  أو غيايتان أو فرقان من طير صواف      
ـ     مثل هذه الفلسفات إنما نشأت      ووال يعجزه أن يقلب األعراض إلى جواهر،         ن شـابههم   عن أهل الكـالم وم

  . واألفكار التي أنتجتها عقولهم واهللا المستعانن على النصوص بمثل هذه اآلراءيعترضوهم ووافقهم ف
 حسن اللون طيـب      شاب فيأتي المؤمن (( :في قصة سؤال القبر    -رضي اهللا تعالى عنه   – وفي حديث البراء  

  .)٦( وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق))الصالح  أنا عملك: فيقول؟ من أنت:الريح فيقول
به ويوضع له في كفـة تـسعة    زن كتاب األعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى           وقيل يو 

 يا رب وما هذه البطاقة : فيقول"ال إله إال اهللا" البصر ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها  كل سجل مدوتسعون سجالً
     قـال رسـول اهللا   ،ة الميـزان  فتوضع تلك البطاقة في كف، إنك ال تظلم : فيقول اهللا تعالى   ؟مع هذه السجالت  

  .رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه )٧())فطاشت السجالت وثقلت البطاقة(( :-صلى اهللا عليه وسلم-
يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فال يـزن عنـد اهللا جنـاح             ((: وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث      

  .]سورة الكهف) ١٠٥([ } الِْقيامِة وزنًافَلَا نُِقيم لَهم يوم{ : ثم قرأ)٨())بعوضة
أتعجبون ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   - أن النبي    -رضي اهللا تعالى عنه   - وفي مناقب عبد اهللا بن مسعود     

  .)٩()) في الميزان أثقل من أحدا والذي نفسي بيده لهم،من دقة ساقيه
 ، توزن األعمال وتارة تـوزن محالهـا       فتارةً ،ثار بأن يكون ذلك كله صحيحاً     وقد يمكن الجمع بين هذه اآل     

  . واهللا أعلم،وتارة يوزن فاعلها
وهو قول عامة المحققين،     -رحمه اهللا -قرره الشيخ محمد األمين الشنقيطي       الذي هو الجمع الصحيح وهو      هذا
  .-جل جالله-الحكم بمقتضى هذه النصوص جميعاً فال يرد شيء، وهذا من كمال عدل اهللا هو و

ومن خَفَّتْ مواِزينُه فَُأولَِئك الَِّذين خَِسرواْ َأنفُسهم ِبما        * فَمن ثَقُلَتْ مواِزينُه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون     { :ىقال تعال 
  وناِتنَا ِيظِْلممن رجحت حسناته على سيئاته فهذا هو المفلح الذي ينجـو   :  أي ]سورة األعراف ) ٩-٨([ }كَانُواْ ِبآي

دراك المطلوب، والنجاة من المرهوب، والعبرة برجحان الحسنات علـى          إ، والفالح هو    -عز وجل -د اهللا   عن
  .السيئات، فهو بحسب ما غلب عليه

                                     
 ).٢٨٧ص  / ٤ج ) (١٨٥٥٧(أخرجه أحمد  - 6
 بن ماجه في كتاب الزهد وا) ٢٤ص  / ٥ج ) (٢٦٣٩ (ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن ال إله إال اهللاباب   -أخرجه الترمذي في كتاب اإليمان  - 7
 ).١٤٣٧ص  / ٢ج ) (٤٣٠٠(باب ما يرجى من رحمة اهللا يوم القيامة  -
 .سبق تخريجه - 8
 ).٧٨ص  / ٩ج ) (٨٤٧٣(والطبراني في الكبير ) ٢٩٤ص  / ١ج (أخرجه البزار  - 9
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 فاهللا  ، إن كان محققاً لإليمان الواجب     -عز وجل -ومن رجحت سيئاته على حسناته فإنه يكون تحت مشيئة اهللا           
وقد يدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة         يدخل النار بشفاعة،     يغفر له إن شاء، وقد ال        -تبارك وتعالى -

فـإن  ، وأما من لم يحقق اإليمان الواجب ممن وقع في الشرك األكبر أو نحو ذلـك             أو برحمة أرحم الراحمين   
  .هؤالء يدخلون النار وال يخرجون منها أبداً

يوقفون كمـا     الذين الء هم أصحاب األعراف   ومن تساوت حسناتهم وسيئاتهم فكثير من أهل العلم قالوا إن هؤ          
مع أن اآلية فيها أقواٌل غيـر   ]سورة األعراف) ٤٦([ }وعلَى اَألعراِف ِرجاٌل{ :-تبارك وتعالى-سيأتي في قوله   

  .فاهللا تعالى أعلمهذا، 
 ]سورة األعراف) ٩([ }ما كَانُواْ ِبآياِتنَا ِيظِْلمونومن خَفَّتْ مواِزينُه فَُأولَِئك الَِّذين خَِسرواْ َأنفُسهم ِب{: تعالىقول ي

 وهذا الظلم يكون    -عز وجل - ظلمهم آليات اهللا     للسببية، أي بسبب   الباء   }ِبما كَانُواْ ِبآياِتنَا ِيظِْلمون    {:في قوله 
أي لهم أيـضاً،    بالتكذيب والرد والمعارضة وما أشبه ذلك، فهذه اآلية يؤخذ من عمومها أن الكفار توزن أعما              

عز -ليس لهم حسنات عند اهللا     و ، الكفار توضع أعمالهم في الميزان     الوزن ليس ألهل اإليمان فقط بل حتى      أن  
ليس لهم حسنة، لكن عمـوم   وا  ءجا -عز وجل -وا عند اهللا    ءإذا جا  في الدنيا حتى     ؛ ألنه يعجل لهم ذلك    -وجل

 -تبارك وتعالى - خسروا أنفسهم بظلمهم بآيات اهللا       أنهم أي   بهذه الصفة  لكفاريدخل فيه ا   هذه اآلية في ظاهرها   
  .فآخذٌ كتابه بشماله وآخذٌ كتابه بيمينه وتوزع الكتب على أصحابها تنشر الصحفثم بعد ذلك 

}          ونا تَشْكُراِيشَ قَِليالً معا مِفيه لْنَا لَكُمعجِض وِفي اَألر كَّنَّاكُمم لَقَديقول تعالى ممتناً    ]سورة األعراف ) ١٠([ }و
 وجعل لهم فيهـا منـازل        وجعل فيها رواسي وأنهاراً    ن لهم من أنه جعل األرض قراراً      فيما مكَّ على عبيده   

 وجعل لهم فيها معايش أي مكاسـب  ، وسخر لهم السحاب إلخراج أرزاقهم منها، وأباح لهم منافعها ،وبيوتاً
 ، وأكثرهم مع هذا قليل الـشكر علـى ذلـك   ،سباب يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع األ   وأسباباً
  .]سورة إبراهيم) ٣٤([ } اللِّه الَ تُحصوها ِإن اِإلنسان لَظَلُوم كَفَّارةَوِإن تَعدواْ ِنعم{ :كقوله

  . أي جعلناكم متمكنين]سورة األعراف) ١٠([ }ولَقَد مكَّنَّاكُم ِفي اَألرِض{ :تعالىفي قوله 
فَلْينظُِر الِْإنسان ِإلَـى    { :-تبارك وتعالى -كقوله   ]سورة األعراف ) ١٠([ }وجعلْنَا لَكُم ِفيها معاِيشَ   { :عالى ت وقوله
 } ونَخْلًـا وزيتُونًـا * وِعنَبا وقَضبا * فََأنبتْنَا ِفيها حبا  * ثُم شَقَقْنَا الَْأرض شَقا   * َأنَّا صببنَا الْماء صبا   * طَعاِمِه

 وكمـا  ،عايش التي أشارت إليها هذه اآلية    هذا من الم   ف -عز وجل -إلى آخر ما ذكر اهللا       ]سورة عبس ) ٢٩-٢٤([
 }َأولَم يروا َأنَّا نَسوقُ الْماء ِإلَى الَْأرِض الْجرِز فَنُخِْرج ِبِه زرعا تَْأكُُل ِمنْه َأنْعـامهم وَأنفُـسهم                { :قال تعالى 

 لنا في   -عز وجل -كيف جعل اهللا    وهو   ، هذا المعنى  وما شابه ذلك من اآليات التي توضح       ]سورة السجدة ) ٢٧([
  .هذه األرض معايش

والـصواب الـذي عليـه    ،  إال عبد الرحمن بن هرمز األعرج فإنه همزها،وقد قرأ الجميع معايش بال همز     
  . ومعيشةشاً ألن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عي؛األكثرون بال همز

 القراءة التـي عليهـا   لكنت قراءة عبد الرحمن بن هرمز فقط،       وليسهي قراءة سبعية     بالهمز )شئمعا(قراءة  
متها إلـى قاعـدٍة     محاك فالقاعدة أنه ال يجوز       فإذا ثبتت  والقراءة سنةٌ متبعة كما هو معلوم      بالياء،   عامة السبعة 

صلى اهللا عليـه    -القواعد أصالً إال من القرآن وسنة النبي        خذ  لغوية أو نحوية وإن كانت مائة قاعدة، وهل تؤ        
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من قـول شـاعٍر     ها  أفضل وأكمل آالف المرات من أخذ     بل أخذ اللغات والقواعد من القرآن والسنة         ؟-وسلم
  .ن بقوله على صحة لغٍة من اللغاتيحتجو ممن مجهول ال يدرى من هو

        فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لـزوال         ،يشةِعفاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت م 
 ألن الياء أصلية في الكلمة بخالف مدائن وصحائف وبصائر جمـع            ؛ فقيل معايش ووزنه مفاعل    ،االستثقال

 وصحفَمدينة وصحيفة وبصيرة من مدن ولهذا تجمع على فعائـل وتهمـز   ، فإن الياء فيها زائدة، وأبصر 
  . واهللا أعلم،لذلك

}  لَقَدو               اِجِدينالـس نكُن مي لَم ِليسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجآلِئكَِة اسقُلْنَا ِللْم ثُم نَاكُمروص ثُم ١١([ }خَلَقْنَاكُم (
 ، ويبين لهم عداوة عدوهم إبلـيس ،ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم ]سورة األعـراف  
ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُـم    { : عليه من الحسد لهم وألبيهم آدم ليحذروه وال يتبعوا طرائقه فقال تعالى            وما هو منطوٍ  

وِإذْ قَـاَل ربـك     { :كقوله تعالى  اوهذ ]سورة األعراف ) ١١([ }صورنَاكُم ثُم قُلْنَا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ      
فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمـن روِحـي فَقَعـواْ لَـه             * خَاِلقٌ بشَرا من صلْصاٍل من حمٍإ مسنُونٍ       ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي 

اِجِدينعليه السالم -وذلك أنه تعالى لما خلق آدم        ]سورة الحجر ) ٢٩-٢٨([ }س-     ره  بيده من طين الزب وصو
 فسمعوا كلهـم  ،تعالى وجالله الرب   لشأن   الئكة بالسجود له تعظيماً    ونفخ فيه من روحه أمر الم       سوياً بشراً

  .وأطاعوا إال إبليس لم يكن من الساجدين
وإنمـا قيـل ذلـك    ، أن المراد بذلك آدم على فدلَّ ،وقد تقدم الكالم على إبليس في أول تفسير سورة البقرة       

صـلى اهللا عليـه   -ن كانوا في زمن النبـي   كما يقول اهللا تعالى لبني إسرائيل الذي     ، ألنه أبو البشر   ؛بالجمع
والمراد آباؤهم الذين كانوا     ]سورة البقرة ) ٥٧([ }وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام وَأنزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى      { :-وسلم

واقـع علـى     صار كأنه    باء الذين هم أصلٌ    على اآل  ةًولكن لما كان ذلك منَّ     -عليه السالم -في زمن موسى    
  .األبناء

المقصود بـه  فهل  بصيغة الجمع جاء ]سورة األعـراف ) ١١([ }ولَقَد خَلَقْنَاكُم{ :في قوله تعالىالخطاب يعني أن  
   أم جميع الناس؟-صلى اهللا عليه وسلم-آدم 

تبـارك  -ح  خلقهم ثم صورهم، وقـد تمـد       -عز وجل -اهللا   ف الخلق والتصوير ال شك أنه واقع لجميع الناس،       
 الـذي جـاء    بهذا الخطـاب  المرادلكن في اآلية قرينة تدل على أن بأنه هو الخالق البارئ المصور    -وتعالى

 سـورة ) ١١([ }ثُم قُلْنَا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدم    {: عقبه بقوله ألنه  ؛  -صلى اهللا عليه وسلم   -  آدم  هو بصيغة الجمع 
وصورناه بعد الخلق ثم قلنـا للمالئكـة اسـجدوا لـه،             - وسلم صلى اهللا عليه  -خلقنا أباكم آدم    : أي ]األعراف

وِإذْ قَـاَل ربـك     { :تبارك وتعـالى  – وهي قوله    -رحمه اهللا -افظ ابن كثير     التي ذكرها الح    اآليةُ ذاه يوضحو
نَفَخْتُ ِفيِه ِمـن روِحـي فَقَعـواْ لَـه          فَِإذَا سويتُه و   *ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا من صلْصاٍل من حمٍإ مسنُونٍ        

اِجِدين{ هذا معنى  ]سورة الحجر ) ٢٩([ }س   نَاكُمروص ثُم خَلَقْنَاكُم لَقَديؤيد هـذا أيـضاً     و ]سورة األعراف ) ١١([ }و
جهـةٌ  متوالخطاب يكون متوجهاً لألبناء فيما وقع لآلباء؛ ألن المنة علـى اآلبـاء               وهي أن    معروفةالالقاعدة  
 :قولـه تعـالى   مـا فـي      ك ،ةٌ لألبناء إن كانوا على طريقتهم      كما أن المذمة الواقعة على اآلباء متوجه       ،لألبناء

 كما قال وقع ألجدادهم ذلك إنما    أن مع ]سورة البقرة ) ٥٧([ }وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام وَأنزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى      {
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وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَـن  { : وكما قال  ]سورة البقرة ) ٦١([ } قُلْتُم يا موسى لَن نَّصِبر علَى طَعاٍم واِحدٍ        وِإذْ{ :تعالى
، فلما كانوا على طريقتهم صاروا  فهذا إنما وقع من األجداد     ]سورة البقرة ) ٥٥([ }نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً     

ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم   { :يقول ف  الناس على اهللايمتن  هنا  و الحقةً لهم وواقعةً عليهم،      هذه المذمة في حكمهم، فصارت    
مواْ آلددجآلِئكَِة اسقُلْنَا ِللْم ثُم نَاكُمرووهذا التفضيل يلحق ذريته، فهذا تفضيل آلدم]سورة األعراف) ١١([ }ص .  

 آدم ه فإن المراد من   ]سورة المؤمنون ) ١٢([ يةاآل }نَا الِْإنسان ِمن سلَالٍَة من ِطينٍ     ولَقَد خَلَقْ { :وهذا بخالف قوله  
الجـنس ال    }خَلَقْنَا الِْإنـسان  { ألن المراد من     ؛ هذا  وصح ،المخلوق من الساللة وذريته مخلوقون من نطفة      

  . واهللا أعلم،معيناً
يعني باعتبار األصل، فإن المراد منـه        ]سورة المؤمنون ) ١٢([ }الٍَة من ِطينٍ  ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنسان ِمن سلَ    { :قوله

  .من النطفف الذريةأما آدم المخلوق من الساللة و
 يعنـي  }ثُم صورنَاكُم{ نطفاً: أي ]سورة األعراف) ١١([ }ولَقَد خَلَقْنَاكُم{ :إن معنى قوله   :من أهل العلم من يقول    و

ـ " فإن ]سورة األعراف) ١١([ }ثُم قُلْنَا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدم{ :يأباه قوله بعده  القول، لكن هذا بعد ذلك  تـدل  " مثُ
  .على التعقيب والتراخي في أصل معناها

  .في ظهرهيعني  }ثُم صورنَاكُم{خلقنا آدم من تراب  أي }خَلَقْنَاكُم{: وبعضهم يقول
 أي  سجدوا آلدم، بمعنى الواو، يعني ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقلنا للمالئكة ا         اآلية   في   "ثم " إن :ضهم يقول وبع

وال يختص ذلك بآدم في اآلية، يعني أن اهللا          يكون الخلق والتصوير لعموم الخلق    أنها ليست للتعقيب وعلى هذا      
، اسـجدوا آلدم  للمالئكة  نا  ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقل     : فقال ذكر جملةً من األمور التي يمتن بها على الناس        

  .صل معناها تفيد التراخي والتعقيبفي أ" ثم" وال حاجة إليه؛ ألن لكن هذا خالف األصل
 صلبه كأمثال الـذر،     حينما استخرجناكم من  أي   } صورنَاكُم ثُم{من ظهر آدم    يعني   }خَلَقْنَاكُم{: بعضهم يقول و

 لذلك  ،]سورة األعراف ) ١١([ ؟}ثُم قُلْنَا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدم    { :ولهوماذا عن ق  : لكن يقال وأخذنا عليكم الميثاق،    
  .هذا التكلف لمثلحاجة  ال :نقول

يعني أعطي كـل إنـسان قالبـاً         ، األشباح :أي }ثُم صورنَاكُم {خلقنا األرواح   : أي }خَلَقْنَاكُم{: وبعضهم يقول 
  .الروحوجسماً وصورةً تكون فيها هذه 

  .التصوير يكون في األرحامرحام؛ ففي األيعني  } صورنَاكُمثُم{أصالب اآلباء  في }خَلَقْنَاكُم{: وبعضهم يقول
 األول   أن الـذي قبلـه    هذا القول و   الفرق بين ووروا في األرحام،     ثم ص  ،خلقهم في ظهر آدم   : وبعضهم يقول 

كـان   ثـم    لقوا في ظهر آدم   خُالثاني أنهم   ووروا في أرحام األمهات،     لقوا في ظهور اآلباء ثم ص     هم خُ معناه أن 
: أي ]سورة األعـراف  ) ١١([ }ولَقَد خَلَقْنَاكُم {: تصويرهم في أرحام األمهات، وهذا كله ال حاجة إليه، وإنما يقال          

 } قُلْنَا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدم    ثُم{ -عليه الصالة والسالم  -آدم   } صورنَاكُم ثُم{ -صلى اهللا عليه وسلم   - آدم   خلقنا
  .، واهللا أعلم]سورة األعراف) ١١([
  .]سورة األعراف) ١٢([ }قَاَل ما منَعك َأالَّ تَسجد ِإذْ َأمرتُك قَاَل َأنَاْ خَير منْه خَلَقْتَِني ِمن نَّاٍر وخَلَقْتَه ِمن ِطيٍن{

 إذ ال تـسجد  تقديره ما أحرجك وألزمك واضـطرك أ       ]سورة األعراف ) ١٢([ } تَسجد ما منَعك َأالَّ  {: قوله تعالى 
  .واهللا أعلم،  وهذا القول قوي حسن،قاله ابن جرير ،أمرتك ونحو هذا
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 ال  بهـذا االعتبـار   و،  بمعنى أحرجك واضـطرك    }منَعك{ ا فسر -اهللاما  رحمه–  وابن جرير  كثيرالحافظ ابن   
ذلـك  ، و مشكالًالتي تدل على النفي فإن ذلك قد يكون       " الالم"و" منع"ة  ظرت إلى لفظ  لكن إذا ن   ،إشكال في اآلية  

) ١٢([ }َل ما منَعك َأالَّ تَـسجد  قَا{ :هنا قال و ما منعك من السجود،       أو منعك أن تسجد،  ا  م: المتبادر أن يقال  أن  
هذا موضع  " ال"واجتماعها مع   " منع"ة  ، فلفظ أي ما منعك أن ال تسجد     " ال"و" أن"مكونة من   " أال" ]سورة األعراف 

 زائدة إعراباً، لكن    "ال"إن  : بعض أهل العلم قال   إن   ف  ولذلك بهذا التركيب ال يخلو من إشكال،     اإلشكال، فالكالم   
عـز  - بـدليل أن اهللا  جيء بها للتأكيد وتقوية الكالم؛   : القرآن شيء زائد، فقالوا   من حيث المعاني ال يوجد في       

ما منَعك َأالَّ { :إن قوله :  فقالوا "ال"بدون   ]سورة ص ) ٧٥([ }ما منَعك َأن تَسجد   { :ع اآلخر  قال في الموض   -وجل
دج{ يفسره قوله تعالى في اآلية األخرى      ]سورة األعراف ) ١٢([ }تَس   دجَأن تَس كنَعا موهـذا   ]سورة ص ) ٧٥([ }م
 ]سـورة الحديـد   ) ٢٩([ }علَم َأهُل الِْكتَاِب َألَّا يقِْدرون علَى شَـيءٍ       ِلَئلَّا ي { :أيضاً  -تبارك وتعالى -في قوله    كما

 سورة األنعام مر بنـا     ذلك، ففي    اا فيه قالو نظائر هذال، و ذكر هذا من أجل أن يعلموا     وذلك أنه    "ليعلم"فالمعنى  
وذكرنا في بعض توجيهاته قـول       ]سورة األنعام ) ١٠٩([ }وما يشِْعركُم َأنَّها ِإذَا جاءتْ الَ يْؤِمنُون      {: قوله تعالى 

أن هذا التوجيـه  ذكرنا على القراءتين ووسبق الكالم على هذا و   وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون،       : من قال 
  .وأما على قراءة الكسر فال إشكال" أن"همزة فتح قراءة يقال على 

 ]سورة األنبياء) ٩٥([ }علَى قَريٍة َأهلَكْنَاها َأنَّهم لَا يرِجعونوحرام {: -تبارك وتعالى-قوله مثل  وهكذا أيضاً في
  . وهكذا،على قريٍة أهلكناها أنهم يرجعونوحرام : أي

فيـه بعـد،   وهـذا  من قال لك ال تسجد؟ : أي "من"بمعنى " ما" ويجعلون  "قال"هنا بمعنى   " منع"وبعضهم يفسر   
  .- اهللاارحمهم- ابن كثير وابن جرير سجد، وهذا يشبه قولأال ت يعني ما دعاك :وبعضهم يقول
األصـل عـدم    : لكن نقول أال تسجد؟   أحوجك   منعك من الطاعة و     ما : أي  فيه تقدير محذوف،   :وبعضهم يقول 

  .التقدير
  وأحرجـك   مـا حجـزك     أي -رحمهما اهللا – ابن كثير وابن جرير   ولذلك لعل أحسن األقوال وأوضحها قول       

) ٧٥([ }ما منَعـك َأن تَـسجد     { : بدليل اآلية األخرى في سورة ص       بأنها زائدة إعراباً   يليه القول وواضطرك،  
  .واهللا أعلم ،القرآن يفسر بعضه بعضاً ف]سورة ص

 كأنـه  ؛من العذر الذي هو أكبر مـن الـذنب   ]سورة األعراف) ١٢([ }َأنَاْ خَير منْه { :-لعنه اهللا -وقول إبليس   
وأنا خير منه فكيف تـأمرني   -لعنه اهللا-  يعني، ال يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول ألنه ؛امتنع من الطاعة  

  بالسجود له؟
 فنظر اللعين إلـى أصـل    ، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين       ،لق من نار  ثم بين أنه خير منه بأنه خُ      

  وقاس قياساً  ،من روحه العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم وهو أن اهللا تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه                
  .]سورة الحجر) ٢٩([ }فَقَعواْ لَه ساِجِدين{:  في مقابلة نص قوله تعالىفاسداً

وِإذْ قُلْنَا  { : كما قال تعالى   منعه حقيقةً هو الكبر،   ، مع أن الذي     أنا خير منه  : قال ؟لما سأله ما منعك من السجود     
 والحامل له على هذا الكبـر هـو         ]سورة البقرة ) ٣٤([ } ِإالَّ ِإبِليس َأبى واستَكْبر    ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ   
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وأجـاب بهـذا   فقال ما قـال،    هو عرف أن هذا السجود للتفضيل والتكريم      فأنه أفضل من آدم،      الفاسد   هاعتقاد
  .لكبروأما العلة فهي ا،  أورثه هذا التعاظم الذي الفاسدهاعتقاد و االمتناع وهعلة ذكر سبب الجواب حيث

ـ    وهذا الموضع يتكلم فيه ال   فاسـد  "ـعلماء كثيراً على القياس الفاسد المصادم للنـصوص، والـذي يـسمونه ب
 قياس باطل ال حقيقة له وال صحة له بحاٍل مـن   : أي يقال له فاسد االعتبار،   فكل قياس خالف النص     " راالعتبا

، اسـجد :  وذلك أن اهللا تعالى قال لههو إبليس،مقابل النص داً  أول من قاس قياساً فاس  :األحوال، ولهذا يقولون  
 وكل من قاس قياسـاً بـاطالً   والنظر الباطل،   س، فهو أول من عارض النص بالرأي      فرد هذا األمر بهذا القيا    

رحمـه  -الحافظ ابن القـيم  قد تكلم على هذه المسألة كثير من العلماء منهم     فاسداً فله نصيب من هذه الصفة، و      
  . في إعالم الموقعين-اهللا

التـي كانـت فـي      أطال في الكالم على هذه اآلية في دروسـه           -رحمه اهللا -والشيخ محمد األمين الشنقيطي     
 حتى إنه   حزم في القياس بكالٍم رصيٍن متين     رد على ابن    العلى القياس و  ففي درس كامل تكلم     المسجد النبوي،   

عز – فاهللا    هذا بصوتي لما صدقت أني قلته في الدرس،        لو لم أسمع  :  قال -رحمه اهللا -لما كتب وعرض عليه     
  . ولذلك يحسن مراجعة ذلك،بأشياء كثيرة فتح عليه -وجل

والشنقيطي وغيـرهم  ابن القيم وابن كثير  وممن رد عليه     -لعنه اهللا –إبليس   ردوا على    -رحمهم اهللا -العلماء  و
  .من وجوه كثيرة  وقد ردوا عليه -رحمهم اهللا–

  .. المالئكة لترك السجود من بينفشذَّ
عـز  -كما قـال اهللا   من الجنأن إبليس من المالئكة فهو إنما كان ال يفهم منه "  من بين المالئكـة  فشذَّ: "قوله
 َأمـِر   وِإذْ قُلْنَا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس كَان ِمن الِْجن فَفَسقَ عن            { : في سورة الكهف   -وجل
خلقـوا   والمالئكة ]سورة األعراف ) ١٢([ }خَلَقْتَِني ِمن نَّارٍ  { :قالإنه ذكر أصله هنا ف     ثم   ]سورة الكهف ) ٥٠([ }ربِه

  .)١٠( الصحيح في الحديث كمامن النور
  .-قبحه اهللا- هذا أبلس من الرحمة أي أيس من الرحمة فأخطألف،  من بين المالئكة لترك السجودفشذَّ
عز -وهو بمعنى القنوط واليأس من رحمة اهللا        مأخوذٌ من اإلبالس    إنه  : قيلحيث  االسم  ا  بهذته  تسميوجه  هذا  
  .-وجل

 فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم ، في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاً       -قبحه اهللا - فأخطأ
  .واألناة والتثبت

فهـو   خطأ،  واحتجاجهخطأفهمه  ومعناه أن إبليس كان ،د الحافظ على إبليس في قياسه الفاس من وجوه رد اهذ
م غيـر   يقول هذا كـال - اهللارحمه-طين، فابن كثير   المن   آدم    خلقت من نار وخلق    ييقول أنا أشرف منه ألن    

بالتـسليم  ته  مقابلالذي يفترض   ض على األمر     اعتر  إضافة إلى كونه    وذلك أنه  ،صحيح أيضاً إذا جئنا لمناقشته    
؛ الطين أفضل من النار   بل   ليست النار أفضل من الطين    غير صحيح؛ ف  هذا الكالم   ه  قولفإن  ذعان  اإلوواالنقياد  

                                     
 .سيأتي تخريجه - 10
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 صفة أصـل الطـين   أن الحلم  بهذا الكالم   المقصود ليسو،  الطين من شأنه الرزانة والحلم واألناة والتثبت      ألن  
  .لذين خلقوا من الناراً لالفخمن شأنه الحلم واألناة والتثبت هو الذي المخلوق من الطين   المقصود أنوإنما

 خلقوا من مارج من    حيث   طيشال و الخفة صفة الجن    أن من ولهذا ذكر شيخ اإلسالم مثالً في بعض المناسبات         
ر من وجوده فـي المـسلمين      أكث  والخفة والطيش  لكذب والظلم  ا  يوجد فيهم   الجن حتى المسلمين من  ، يعني   نار

نسان ويؤذيه غاية   اإللبس ب يتمع ذلك   ما يزعم أنه من أهل العلم و      ورب ا ولذلك تجد الواحد منهم مسلم     من اإلنس 
  !! أو نحو ذلك أو جلس عليى،وما سمجلس في هذا المكان إنه :  كأن يقولاألذية بحجج تافهة

  .والطين محل النبات والنمو والزيادة واإلصالح
  .من وجوه تفضيل الطين على النارهذه كلها 

 ونفـع آدم عنـصره بـالرجوع        ، ولهذا خان إبليس عنصره    ،لطيش والسرعة والنار من شأنها اإلحراق وا    
  . واالعتراف وطلب التوبة والمغفرة،واإلنابة واالستكانة واالنقياد واالستسالم ألمر اهللا

بقدر ما فيها من الوقود، ثم تتالشى وتـذهب،  النار تبقى فأطول بقاء من النار،     ن الطين   إ:  يمكن أن يقال   كذلك
 وأما النار فلم يذكر لها وجود في الجنة، بـل هـي             ،ة أبقى منها وأطول، وهو موجود في الجن       فهو لطينأما ا 

سجد ، والنار ال م   والطين مسجد وطهور  ،  والطين ليس بعذاب، والنار أيضاً تحتاج إلى مكان تتحيز فيه         عذاب،  
  . بخالف الطينوال طهور، ومن شأنها اإلتالف

مـع ذلـك     أشرف من النار و     والنور المالئكة خلقوا من نور   : نقول ف رعلى إبليس من وجه آخ    ويمكن أن نرد    
المالئكة ما اعترضوا بهذا االعتراض وهم       ف لو فرضنا أن النار أفضل من الطين       فحتى   سجدوا، وأنت من نار   

   نار فلماذا تعترض هذا االعتراض؟ خلقت من حيث قطعاً، وأنت دونهمكأشرف من
 ظهـرت  -عز وجل- علة خفية يعلمها اهللا      كانت، ف بالسجود آلدم نما أمر    حي  ظهر ،هذا يدل على كبر في نفسه     

امن لكـن ال تظهـر كـو    وعبادة، أو يكون من أهل العلم،    فإن اإلنسان قد يكون فيه دين      في هذا المقام، ولهذا   
اللهـم إنـا   : لذلك اإلنسان دائماً يستعيذوك لذلك، نسأل اهللا العافية،  العلل إال إذا وجد المحر   النفس وما فيها من   

  . وسيئات أعمالناانعوذ بك من شرور أنفسن
 حينما أمر المالئكة بالسجود آلدم فـامتنع مـن          إبليس حسد آدم على هذا التكريم والتفضيل وظهر هذا الحسد         ف

المحـرك لهـا،   لكن ما يظهر ما فيه من علة إال إذا وجـد   صالح قد يكون في دين و     السجود، وهكذا اإلنسان  
وهـذا لـه    بوجود محركها،  ولكنها تظهر بعدوهذه مداخل دقيقة جداً في النفس قد ال يعرفها اإلنسان من نفسه   

 من غيـرهم  أشرف وأكمل يكونوا رض أنتفالذين ي لو نظرت إلى المنتسبين إلى العلم فقط     فصور كثيرة جداً،    
إال -ت إلى العلل الكامنة في نفوس كثير من النـاس  وإذا نظر، فإنك تجد عند بعضهم من هذه األمور الخطيرة  

 تجد من العلـل أشـياء كثيـرة،          - وتنبه لعللها وفتش عنها     وجاهد نفسه وأصلحها   -عز وجل -من وفقه اهللا    
 ى عليه ثنَفالرجل ي تبدأ تتحرك بعض النفوس     ف ذكر بأوصاف من الكماالت والعلم والعمل والتحقيق والعبادة،        وي

إذا وربمـا يفـرح     ما يعيب هذا اإلنسان وينقصه،        بعض الحاسدين  ربما يلتمس بدأ الحسد و  بي وي التحرك السل 
 فإن هـذا    ،سمعته يقول كذا وحصل منه مرةً كذا      : لو قال قائل   ف مما يحط من مرتبته،   سمع كلمة حفظها إنسان     

  . من هذا التنقصالحاسد يتنفس
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لـب  ثينطلق لسانه بالعيـب والـذم وال   يتمالك فن وخفة العقل ما يجعله الوبعضهم قد يكون فيه من ضعف الدي 
لكن بعضهم قد يكـون     كاذيب لينتقص هذا اإلنسان، وكل ذلك من الحسد،         وأمور ربما يلفق معها أشياء من األ      

 فيبقى هـذا    -عز وجل -وبعضهم يكون فيه دين وخوف من اهللا        فيه ذكاء وعقل فيصل إلى هذا بطرق خفية،         
ما خال جسد من حسد، ولكـن الكـريم         : "-رحمه اهللا -خ اإلسالم ابن تيمية     كما قال شي  في النفس لكنه يحبسه     

أو غير ذلك ممـا يـصدر    فهذه مشاعر إذا وجدت في النفس وما خرجت بقوٍل أو فعٍل   )١١("يخفيه واللئيم يبديه  
 يؤاخذ  وما يغلب عليه ال    يدافع هذا وينزه قلبه قدر المستطاع،         وعليه أن  من اإلنسان فال يؤاخذ اإلنسان عليها،     

 يفتش فـي     وعليه أن  ،هنفسإلى النظر في    وة مثل هذا،    عليه ما لم يصدر منه شيء، فاإلنسان يحتاج إلى معرف         
  .عيوبه، وما أشبه ذلك

الكلمـة أو نحـو   مون وربما يكون لهم شيء من  يقداتجد بعض الناس أحياناً قد يدعى إلى مناسبة، ويرى أناس  
قل عنهم، ثم ينتهي هذا الحفل أو هذا البرنامج من أوله إلى آخـره ومـا   ى أنه أولى منهم أو ال ي  ، وهو ير  ذلك

 لخـرج وهـو   ، تكلـم :قيل لهالمثالب والعيوب والمالحظات، ولو  بعض  يذكرلب منه شيء، فإذا خرج بدأ       طُ
ـ  -ناك عيوب حقيقية  إن كانت ه  - الذي جعله يخرج وهو يذكر العيوب     ف!  يلوح في وجهه   يثني، والسرور  ي  ه

ومـا  وكان يظن أنه هو المقدم، تحركت في نفسه لما رأى غيره يقدم عليه،  بعد أن   ظهرت حيث   شرور النفس 
ـ م، فهذه  قد ال يكون من أهل العلم أيضاً لكنه يلبس زيه ونفعه العلم إن كان من أهل العلم حقيقةً،    وى ابتلـى  بل

وتحركـت نفـسه بـسبب هـذا     هذا إبليس امتنع  فهذه أمور تحتاج إلى معالجة، و الناس بها،    -عز وجل -اهللا  
  .التكريم والتفضيل آلدم

 طيبـة   رأوا األستاذ يعامل أحدهم معاملة    الطالب الصغار إذا  ال يختص بأهل العبادة وأهل العلم بل حتى         وهذا  
  .وه والموه، وهكذاموذتسلطوا عليه وكرهوه وحسدوه 

م غيره عليه أو    ثم يقد ر كثير،   ويحصل على يده خي    -عز وجل -تجد الرجل يشتط ويجتهد في الدعوة إلى اهللا         
وربما ينقطع مـن العمـل بالكليـة، وإذا         ذا  ه تبدأ تتحرك نفس   ف ويعطى درعاً أو نحو ذلك،    إنسان آخر   يكرم  

م غيره، وتحولت المعاني     أنه يرى أنه يعمل وأن الذي يكر       لماذا؟ وما الذي حصل له؟ وجدت     تساءلت وبحثت   
  .ال شيء، فاهللا المستعانلكالم والصدق وكذا تحولت إلى الجميلة التي يدعو إليها، واإلخالص وا

صـلى اهللا عليـه   -قال رسول اهللا : قالت -وأرضاها ارضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن عائشة   
  .)١٢())خلقت المالئكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم(( -وسلم

 ، وهذا ال شك أنه أخف النـار       ، األعلى ابعضهم فسره بطرفه  و ،خان فيه المارج من النار هو اللهب الذي ال د       
طين  بني آدم حيث خلقوا من      مثلبل هم    الجن عموماً هم نار تتحرك        أن ليس معنى هذا أن شياطين الجن أو      و

 ، في الدنيا   بها يعذبون بالنار في اآلخرة وقد يحترقون     مع ذلك    و ،هم أصلهم من النار   و ،طينفنحن أصلنا من ال   
 وهذا مشاهد فـي     ، واهللا تعالى أعلم   ، ألنها قد ال تضرهم    ؛هذا االحتراق بالنار المحرقة هذه    يكون  ال يلزم أن    ف

ممـن تـركبهم     يبحثون عن اللهو والطـرب    أعني أولئك الذين     ،أن اإلنسان الذي يتلبسون به قد يأكل الجمر       
                                     

 ).١٢٥ص  / ١٠ج (مجموع الفتاوى  - 11
 ).٢٢٩٤ص  / ٤ج ) (٢٩٩٦ (باب في أحاديث متفرقة -لرقاق أخرجه مسلم في كتاب الزهد وا - 12
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 يتعاطون السحر والشعوذة والدجل على      وكذلك من تركبهم الشياطين ممن    شاهد أنهم يأكلون الجمر      ي الشياطين
 قد ال مثل هؤالءف ويمشي الواحد منهم على النار ، والنار تخرج من أفواههم وال يحترقون       الجمر الناس يأكلون 

 وايمنع أن يعـذب المقصود أن كونهم خلقوا من النار ال  و، كالرقية قد يحترقون بشيء آخر   يحترقون بالنار لكن    
 ،يشج رأسه أو على األقل     يموت    فإنه قد   ضرب بلبنة من الطين    لمخلوق من الطين إذا    ا اإلنسانففي نار جهنم    

  . واهللا تعالى أعلم، فيها-عز وجل- اهللا  يعذبهمفكذلك هؤالء خلقوا من نار ثم ؤذيهيضره وبمعنى أن الطين ي
قاس ": قال ]سورة األعراف ) ١٢([ }خَلَقْتَِني ِمن نَّاٍر وخَلَقْتَه ِمن ِطينٍ     { :وروى ابن جرير عن الحسن في قوله      

  . إسناده صحيح"إبليس وهو أول من قاس
 إسناد صـحيح    "أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إال بالمقاييس         ": عن ابن سيرين قال   وروى  

  .أيضاً
 -وجـل عز  - واهللا   ،المقصود بهذه اآلثار المقاييس الباطلة الفاسدة وإال فإن المقاييس الصحيحة ال إشكال فيها            

االعتبار أن فإن حقيقة  ولهذا ،واالعتبار فيه معنى المقايسة ]سورة الحشر) ٢([ }فَاعتَِبروا يا ُأوِلي الَْأبصارِ   { :قال
حيـث   فهو من العبور والمجاوزة ، فال تقع فيما وقع فيه ،تنتقل من حال هذا اإلنسان المعتبر به إلى حالك أنت         

 ممـا ورد  ها فهذه النصوص وغير،بصورة من الصوررة هي انتقال  العب: ينتقل من حاله إلى حالك ولهذا قيل      
صـلى  -النبي  فإن  أما القياس الصحيح     ،ض به النصوص  عارفي ذم القياس المقصود به القياس الفاسد الذي تُ        

 لو مضمضت مـن المـاء       أرأيت(( :لما سأله عن القبلة للصائم     -رضي اهللا عنه  - قال لعمر    -اهللا عليه وسلم  
  شبهة فـي المضمـضة  -رضي اهللا عنه  -ليس عند عمر    و ،فالمضمضة أصل ال إشكال فيه     )١٣())صائموأنت  
  . مثلهاالقبلة للصائم والمضمضة ماء يدخل إلى الفمف ،ال تؤثر في الصومأنها 
 ويمكن أن ينظـر فيـه إلـى    ،لما كانت المضمضة مقدمة للشرب فالقبلة مقدمة للجماع    : بعض أهل العلم قال   و

هذا ال يؤثر كمـا أن المضمـضة ال          ما يخالطه و   أن القبلة أصالً في الفم فيخالطه من الريق       هو   و ملحظ آخر 
مقدمـة  : قلنـا  سواء   ،ن هذه مقدمة لمحظور في الصوم      والعلة الجامعة أ    فالقبلة فرع والمضمضة أصل    ،تؤثر

 والحكم هـو    ،ظور مقدمة لمح  ي فه ،مقدمة للجماع : هو ما يحصل في الفم من مخالطة الريق أو قلنا          لمحظور
 الحكـم   هـو  هـذا  على صومه وكذلك القبلة ال تـؤثر و        ال تؤثر المضمضة جائزة للصائم    ف ،اإلباحةوالجواز  
  . واهللا أعلم، كثيرأمثلة ذلك و،قياس هو الهذا و،الجامع

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين

                                     
 باب الرخصة في القبلة للصائم -والدارمي في كتاب الصوم ) ٢٨٤ص  / ٢ج ) (٢٣٨٧ (باب القبلة للصائم -أخرجه أبو داود في كتاب الصوم  - 13
 ).٢٣٨٥(برقم وصححه األلباني في صحيح أبي داود ) ٢١ص  / ١ج ) (١٣٨(وأحمد ) ٢٢ص  / ٢ج ) (١٧٢٤(
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