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الحؿد هلل رب العالؿقن، والصالة والسالم طؾى جؿقع إكبقاء 

 ن تبعفم بنحسان إلى يوم الدين، أما بعد:ؾى مَ والؿرسؾقن، وط

فذكر ،  آدمبشلن كبي اهلل  اا بالغً الؼرآن الؽريم اهتؿامً  فؼد اهتم

ـا حواء يف موضعقن، ثم ذكر قصة قصته من مبتدأ خؾؼه، ثم تؽؾم طن خؾق أم  

 تؽريم اهلل ٔدم بالعؾم، ثم قصة تشريف اهلل له بلمر الؿالئؽة لؾسجود له سجودَ 

ة، ثم ذكر قصة أبقـا آدم لؿا ارتؽب الخطقئة وأكل من الشجرة التي هناه اهلل تحق

طن إكل مـفا، ثم ذكر قصة توبته من تؾك الخطقئة وكقف أن اهلل تاب طؾقه 

 وسامحه وطػا طـه وغػر له ذلك الذكب ومحاه فؾم يعد له وجود.

 ه لفا جقاًل قــِ ـثم تؽؾم الؼرآن طن قصة استخالف آدم يف إرض، بعؿارة بَ 

 بعد جقل إلى يوم الؼقامة.

ــد الؼرآن الؽريم يف كل هذه الؿراحل طؾى أن الفدف من خؾق آدم  وقد أكَّ

وبـقه هو طبادته وحده ٓ شريك له، وأن ذلك ٓ يؽون إٓ باتباع الشرائع التي 

ا من الـبي آدم إلى خاتؿفم بليدي إكبقاء الذين يرسؾفم اهلل طؾى مر الؼرون، بدءً 

 ا أفضل الصالة والسالم.وهو محؿد، طؾقفم جؿقعً 
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ا، فالشقطان )إبؾقس( احتؼر ا وسطً ــتؼاد بآدم مسؾؽً ـوقد سؾك اإلسالم يف آط

ن: يآدم، ورفض احرتامه وتؽريؿه بالسجود له كؿا أمره ربـا، وكان السبب يف هذا أمر

ن كار، وآدم مخؾوق من اهلل له بالسجود له لؽوكه ُخؾَِق م رَ : التؽرب، فؼد رفض أمْ األول

صقن، وهو يرى أن الـار أفضل يف مادهتا من الطقن، والحق أن كؾقفؿا مخؾوقان هلل، 

 ؾؼة ٓ يوجب التؽرب طن طبادة اهلل ورفض أوامره.واختالف الخِ 

: الحسد، فؼد حسد الشقطان أباكا آدم أن تبوأ هذه الؿؽاكة، وهي الثاين

 وتحقة وتشريف. احرتام سجود الؿالئؽة والجن له سجودَ 

وقد كان الواجب طؾقه هو صاطة أمر اهلل له، وطدم آطرتاض طؾقه، ٕن اهلل 

 .والػالَح  حؽقم، يضع إشقاء مواضعفا، ويريد بعباده الخقرَ 

ا، ا شططً سؾؽوا مع آدم مسؾؽً  (1)وطؾى الجاكب أخر، فالـصارى

مر الؼرون  فاطتؼدوا أن خطقئته لؿا أكل من الشجرة اكتؼؾت إلى بـقه طؾى

                                                 

أن بالؿسقحققن، وهم أتباع الؿسقح طقسى ابن مريم، ووجه  الؿعروفونالـصارى هم  (1)

 .تـاصرهم فقؿا بقـفمهو « كصارى»تسؿقتفم هبذه التسؿقة 

ـوا بذلك تبعً  ا لؾحواريقن الذين وصػوا أكػسفم بذلك، كؿا قال طقسى وققل إهنم ُســؿُّ

 :﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾. 

ـوا بذلك من أجل أهنم كزلوا أرًض  إهنموققل   .بػؾسطقن« كاصرة»ا يؼال لفا ُســؿُّ

ـواوققل إهنم   بذلك ٕن طقسى خرج مـفا. ُســؿُّ

 أصؾفا من الـُّصرة، وهي صػة مدح وثـاء.« كصارى»حال فؽؾؿة  كلوطؾى 
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والعصور، بالرغم من أهنم ٓ ذكب لفم، ويعتؼدون أن الؿسقح طقسى ابن 

ن آمن به كـُؿـَخـؾ ـص خطايا مَ  ه لقػتدَي ؾِ تْ ه طؾى الصؾقب وقَ بِ ؾْ مريم َرِضي بَص 

ن لم يممن به كـُؿـَخـؾ ـص فنن الخطقئة ستؽون لفم من تؾك الخطقئة، وأنَّ مَ 

م الؼقامة هبا، وستؽون طاقبته الدخول يف الـار به، وأكه سقؾؼى اهلل يو لصقؼةً 

 بحسب اطتؼادهم.

وٓ شك أن هذا آطتؼاد غقر صحقح، ٕكه غقر موافق ٓ لؾعؼل وٓ 

لإلكجقل الذي كان بقد طقسى، وٓ لدين طقسى ابن مريم إصؾي، وسقليت 

بقان ذلك يف ثـايا الؽتاب، وسقليت بقان أن أصل هذا آطتؼاد هو التحريف 

لذي زرطه القفود وقساوسة الـصارى يف دين الـصارى طؾى مدى طشرين ا

ا، وأن الحق الذي ٓ مِرية فقه أن أباكا آدم كدم طؾى خطقئته وصؾب من اهلل قركً 

ث آدمُ إمرالؿغػرة فغػر اهلل له واكتفى   ٕن اهلل محاها أصاًل  خطقئةً  ، فؾم ُيور 

 طـه يف ذلك الحقن.

يم فنكه لم يؿت ولم ُيصؾب لقػتدي خطايا أما الؿسقح طقسى ابن مر

ه، فرفعه إلى السؿاء يف معجزة ؾَ تْ الـاس، بل حؿاه اهلل من كقد القفود لؿا أرادوا قَ 

 ُيشبفه ضـوه هو طقسى ابن مريم، قة لقس لفا كظقر، وقتل القفود رجاًل إلـٰف

 ى اهلل كبقه طقسى، وحاشاه أن يصقبه شيء منوصؾبوه وبصؼوا يف وجفه، فـجَّ 

 أذى القفود.
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وقد بقن الؼرآن حؼقؼة هذا إمر، وكان هذا بعد رسالة طقسى بـحو ستة 

قرون، فنن اهلل رحقم بعباده، لم يرتكفم يسقرون مضطربقن بال هداية وٓ إرشاد، 

ا، وأكزل طؾقه الؼرآن، وتؽػل بحػظه من التحريف والتبديل، فلرسل إلقفم محؿدً 

فؾم يدع شبفة إٓ ، ن مريم ، وحؼقؼة طقسى ابوبقن حؼقؼة آدم 

 ، فالحؿد هلل طؾى كعؿة الؼرآن.أزالفا، وٓ حؼقؼة إٓ أباهنا

صالع أتباع إديان إخرى طؾى اوالذي دطاين إلطداد هذا البحث هو 

لة الخطقئة طؾى وجه الخصوص، حقث ، ومسلطؼقدة الؿسؾؿقن يف آدم 

ؿسقحققن( أهنم ين وجدت من خالل بعض مـاقشايت مع بعض الـصارى )الإ

فا، وٓ ا ٓ يوافق العؼل، وٓ يوافق طؼائد إكبقاء كؾَّ يػفؿون مسللة الخطقئة ففؿً 

 طن كون هذا ٓسقؿا صػة العدل والرحؿة، فضاًل  يوافق صػات اهلل 

ن ماتوا قبل الؿسقح ابن مريم أهنم ٓ كػارة لفم، آطتؼاد يؾزم مـه أن جؿقع مَ 

ا من معاكدة العؼل البشري، ومن الظؾم الذي وأن مصقرهم الـار كؾفم، وهذ

ه اهلل الرحقم طـه.  يـتـــزَّ

ومن الؾطائف أين أْصؾعُت إحدى الباحثات طؾى حؼقؼه اطتؼاد الؿسؾؿقن 

، وما ذكره اهلل يف الؼرآن من قصته يف مواصن طديدة من الؼرآن، يف آدم 

 فاكبفرت بذلك، وكلن طؼدة كػسقة زالت من كػسفا.
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ا البحث يسؾط الضوء طؾى أخبار أول إكبقاء وهو أبوكا آدم كؿا ففذ

وهو يدور ،  (1)الـبي محؿد وردت يف الؼرآن الؽريم ويف أحاديث 

 طؾى الؿواضقع التالقة:

 ـُق آدمـؾْ ــَخ  .1

 اصطػاء اهلل ٔدم  .2

 ـُق حواءـؾْ ــَخ   .3

 تؽريم اهلل لجؿقع بـي آدم وحواء، وهم جؿقع البشر  .4

 كس والجنالغاية من خؾق اإل .5

                                                 

ؿإل إطؾى وهم الؿالئؽة، وهذا فقه زيادة ـقه يف الثـاء اهلل طؾ ومعـى الصالة طؾى الـبي محؿد ه (1)

 تشريف وثـاء طؾقه، وهو يستحق ذلك، ٕن اهلل هدى الـاس به إلى الدين الصحقح.

 ا أن ُيــَســؾ ؿه اهلل من أفات، مثل الطعن فقه أو يف زوجاته وكحو ذلك.ومعـى )وسؾَّم( هذا دطاء أيًض 

طؾى كبقك محؿد  ثنِ أ( أي: الؾفم هلل علوه وسلمصلى افقؽون الؿعـى اإلجؿالي لجؿؾة )

 وَسؾ ؿه من أفات.

وهذه الجؿؾة جؿؾة توققر واحرتام، ويجب طؾى الؿسؾم أن يؼولفا كؾؿا مر بذكر الـبي محؿد، 

 فال يؾقق بالؿسؾم أن يؿر طؾقه اسم الـبي محؿد فال يدطو له، وكلكه يتؽؾم طن إكسان طادي.

 الصالة والسالم. طؾقفم ،طـد ذكر باقي إكبقاءيستحب ذكر هذا الدطاء كؿا 
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 الغاية من إرسال الرسل .6

 مػفوم العبادة يف اإلسالم .7

بََّر إبؾقس طن ـَر اهلل الؿالئؽة بالسجود ٕبقـا آدم تحقة له، وتؽـأمَ   .8

 آستجابة ٕمر اهلل 

 خالصة الؽالم يف التعريف بالشقطان )إبؾقس( .9

 استخالف آدم يف إرض .11

 دم إسؿاء كؾفااهلل ٔتعؾقم   .11

م اهلل طؾقه إكل مـفاقصة آدم لؿا أكل  .12  من الشجرة التي حرَّ

 من أطظم فوائد قصة أبقـا آدم: التحذير من اتباع الشقطان .13

: بقان بطالن طؼقدة لؿا أكل من الشجرة آدمأبقـا من أطظم فوائد قصة  .14

 ، ولـا معفا ثؿاكقة طشر وقػةتوارث الذكب إصؾي التي يعتؼدها الـصارى

أيات التي كؼؾتفا من كتب  َح شرْ  كؼؾُت  وبعد، فال يػوتـي التـبقه بلين

 نـٰالرحؿوتػسقر الشقخ طبد « التػسقر الؿقسر»التػسقر الؿشفورة ٓسقؿا كتاب 

 «.نـٰالرحؿتقسقر الؽريم الؿـان يف تػسقر كالم »السعدي الؿعروف بـ

ن يستمع القول ق اهلل الجموع للعلم النافع واالعتقاد الصالح، وجعلنا مم  وف  

 سنه.فوتبع أح
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، فاصر السؿاوات وإرض، (1)ل وإسرافقلقالؾفم رب جربائقل ومقؽائ

طالم الغقب والشفادة، أكت تحؽم بقن طبادك فقؿا كاكوا فقه يختؾػون، اهدين لؿا 

 .ؾِف فقه من الحق بنذكك، إكك هتدي من تشاء إلى صراط مستؼقمــتُ ـاخ

 

 ماجد بن سؾقامن

 هجري،  0241شعبان من عام  4يف تاريخ 

 مقالدي 4102مايو لعام  40ادوافق 

 

    

 

                                                 

مقؽائقل هو الـَؿــَؾــك ، جربائقل هو أطظم الؿالئؽة، وهو الؿؾك الؿوكل بالوحي إلى الرسل (1)

إسرافقل هو الؿؾك الؿوكل بالـػخ يف الصور لقؼوم الـاس يوم الؼقامة ، الؿوكل بالؿطر

 .ؼفاخالأي فاصر السؿاوات وإرض . لؾحساب والجزاء



قصة أبقـا آدم يف الؼرآن   11 

 

 توضوح مصطلحات متكررة يف الكتاب

  صذ اهلل عؾقه وسؾم»مصطؾح» 

ثـاء اهلل  ومعـى الصالة طؾى الـبي محؿد هكؿا تؼدم يف أول الؿؼدمة، فنن 

إطؾى وهم الؿالئؽة، وهذا فقه زيادة تشريف وثـاء طؾقه، وهو  ؿألـطؾقه يف ال

 ن اهلل هدى الـاس به إلى الدين الصحقح.يستحق ذلك، ٕ

ا أن ُيــَســؾ ؿه اهلل من أفات، مثل الطعن فقه ومعـى )وسؾَّم( هذا دطاء أيًض 

 أو يف زوجاته وكحو ذلك.

 ثنِ أ( أي: الؾفم لوه وسلمصلى اهلل عفقؽون الؿعـى اإلجؿالي لجؿؾة )

 طؾى كبقك محؿد وَسؾ ؿه من أفات.

ققر واحرتام، ويجب طؾى الؿسؾم أن يؼولفا كؾؿا وهذه الجؿؾة جؿؾة تو

مر بذكر الـبي محؿد، فال يؾقق بالؿسؾم أن يؿر طؾقه اسم الـبي محؿد فال يدطو 

 له، وكلكه يتؽؾم طن إكسان طادي.

 فم الصالة والسالم.طؾقكر باقي إكبقاء، يستحب ذكر هذا الدطاء طـد ذكؿا 

  عؾقه السالم» مصطؾح» 

ففذا دطاء له بالسالمة والعافقة يف طرضه علوه السالم( ) إذا ققل يف حق كبي

 وشرفه حتى بعد موته.
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  الـَّصارى»مصطؾح» 

تؼدم الؽالم أن الـصارى هم الؿعروفون أن بالؿسقحققن، وهم أتباع 

هم رُ تـاُص هو « كصارى»الؿسقح طقسى ابن مريم، ووجه تسؿقتفم هبذه التسؿقة 

  .فقؿا بقـفم

ـوـوققل إهنم ُس  ا لؾحواريقن الذين وصػوا أكػسفم بذلك، كؿا ا بذلك تبعً ـؿُّ

 .(1)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿: قال طقسى 

ـوا بذلك من أجل أهنم كزلوا أرًض ـوققل إهنم ُس  « كاصرة»ا يؼال لفا ـؿُّ

 .بػؾسطقن

ـوا بذلك ٕن طقسى خرج مـفا.ـوققل إهنم ُس   ـؿُّ

وهي صػة مدح صرة، أصؾفا من الـُّ « كصارى»وطؾى كل حال فؽؾؿة 

 وثـاء.

 

    

 

                                                 

 .52: آل طؿرانسورة  (1)
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 ـُق آدمـؾ  ــخ   .0

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿قال اهلل تعالى يف الؼرآن العظقم 

 . (1)﴾ى ى ائ ائ

 

ع له ؿِ ـــصقن يابس إذا ُكِؼر طؾقه ُس صؾصال، وهو ولؼد خؾؼـا آدم مِن أي: 

ے ۓ ﴿ى اهلل يف آية أخرإذا ُكِؼر، كؿا قال كصوت الػخار  صؾصؾةٌ و صوٌت 

﮲ ﮳ ﮴  .(2)﴾ۓ 

إمؾس،  إسودطقن َمسـون، وهو الَحَؿنٍ من هو وهذا الطقن القابس 

 ؽثه.ر لوكه وريحه مِن صول مُ تغقَّ الذي 

ڱ ﴿اهلل تعالى  خؾق آدم من صقن يف آية أخرى، وهي قول وقد جاء إجؿاُل 

 .(3)﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

                                                 

 .28: الـِحــْجـــرسورة  (1)

 .14 :نـٰالرحؿسورة  (2)

 .71: صسورة  (3)
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 تعالى يف الؼرآن العظقم أبقـا آدم من تراب، قال اهلل َخـْؾـقكر كؿا جاء ذِ 

﮵ ﮶﴿  . (1)﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

اهلل ٔدم من غقر  إنَّ َخْؾَق اهلل لعقسى من غقر أب كؿثل خؾِق  وتفسور اآلية:

 .آدم فؽان «كن بشًرا»من تراب إرض ثم قال له: اهلل آدم خؾق  إذْ  ،أب وٓ أم

 .خؾق أبقـا آدم ففذه أربع آيات يف الؼرآن الؽريم تحدثت طن 

*** 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿تنبوه حول معنى قول اهلل تعالى 

﮴ ﮵ ﮶ ﮳   (2)﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ 

دطوى  ق من غقر أٍب ؾِ ــطقسى لؽوكه ُخ قة دطوى إلـٰفيتبقن من هذه أية أن 

، لقس هذا إلـٰهولم يُؼـل أحٌد بلكه  ،ق من غقر أب وٓ أمؾِ ــُخ  فآدم  ،باصؾة

 هؿوطؾَّ  ،سجود تحقة همالئؽتَ  هوأسجد ل من روحه، هفقاهلل وكػخ فحسب، بل 

)الؿسؾؿون والـصارى والقفود اتػق الجؿقع مع هذا فو ،كل شيء أسؿاءَ 

، لقس فقه من خصائص من طباد اهلل طؾى أكه َطْبدٌ وجؿقع أتباع إديان السؿاوية( 

لؽوكه  الؿسقح يفقة لـٰفواإلة وَّ ـُ البُ  اد طاء صحَّ  فننْ إلوهقة وٓ الربوبقة شيء، 
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، فنكه من غقر أٍب وٓ فادطاؤها يف آدم من باب أولى وأحرىُخؾِق من غقر أٍب 

ِع هذه الدطوى، فبـاء طؾقه فنن دطوى اإلومعؾوم بآتػاق أن أم،  قة لـٰفأحًدا لم يدَّ

 ا.يف الؿسقح باصؾة أيًض 

*** 

 اصطػاء اهلل آلدم .4

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿قال اهلل تعالى 

  .(1)﴾ڳ ڳ

وجعؾفم  ،ؿرانأي إن اهلل اختار آدم وكوًحا وآل إبراهقم وآل طِ  تفسور اآلية:

 أفضل أهل زماهنم.

*** 

 ـُق حواءـؾ  ــخ   .4

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿بخصوص خؾق حواء: يف الؼرآن  قال اهلل 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀٻ پ پ پ پ 

 .(2)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
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 .(1)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چتعالى: ﴿وقال 

 تفسور اآليتون:

فا فنكَّ  ،فا وهي حواءمن هذه الـػس زوَج  اهلل وخؾق ،هي آدم الـػس الواحدة

﴾، وقوله يف ڀ ڀ﴿ قولهضاهر أية يف  يدل طؾقهكؿا  ،هعِ ــؾْ من ِض  ،من آدم ُخِؾؼت

 لؾؼرآن الؽريم. وهذا الؼول هو قول جؿفور الؿػسرين، ﴾ڃ ڃ﴿أية الثاكقة 

 .ويطؿئن لقلكس هباأي:  ﴾چ چ﴿ وقوله

ـا حواءَ  ـِعه، واهلل يخؾق ما ـُخؾِؼت من أبقـا آدم، من ِضؾْ  فبفذا يتبقن أن ُأمَّ

، ففو الؼادر طؾى كل شيء، ٓ ُيـعـِجــُزُه شيء، ٓ يشاء كؿا يشاء 

 ُيسلل طؿا يػعل وهم ُيسللون.

 أم(. )أي بال أب وَٓخـَؾـق اهلل آدم من تراب، ٓ من ذكر وٓ من أكثى، 

 ر وهو آدم، خؾؼفا اهلل من ِضؾِعِه(.ـ)أي من َذكَ وَخؾق حواء من ذكر بال أكثى، 

 )أي خؾؼه من أكثى وهي مريم العذراء، بال أب(.وَخؾق طقسى من أكثى بال ذكر، 

 )وهم جؿقع البشر(. من ذكر وأكثى الـاسوخؾق بؼقة 

 فسبحان من هبر بؼدرته العؼول.
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 واء، وهم مجقع البرشتؽريم اهلل جلؿقع بـي آدم وح .2

هم جؿقع الـاس، ٕن جؿقع الـاس توالدوا مـفؿا، ي آدم وحواء ــِ ـبَ 

مقن، غقر ُمفاكقن مثل البفائم والجؿادات،  ر أن جؿقع البشر ُمـَؽــرَّ والؼرآن ُيــؼــر 

ومن دٓئل تؽريؿفم أن اهلل سخر لفم ما يف السؿاوات وما يف إرض، قال 

ڳ ڳ ڳ ڱ  گ گ گ ڳ ک ک گک ﴿تعالى 

 .(1)﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

طن تشريػه لبـي آدم وتؽريؿه إياهم يف خؾؼه يف هذه أية تعالى اهلل يخرب 

ڀ ڀ ﴿تعالى يف سورة الـت ـقن كؿا قال  لفم طؾى أحسن الفقئات وأكؿؾفا،

ا ؿعً ـله س ه يف أحسِن ِخؾؼٍة خؾؼفا، فجعلجعؾإن اهلل أي ، ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ويعرف  بقن إشقاء،به ػرق ويـتػع، ويُ  به ػؼهُ ـيَ  وطؼاًل  ُيبِصر به، اوبصرً يسؿع به، 

 ها.رَّ فا ومضافا وخواصَّ مـافعَ 

ين لقتـاول هبؿا طؾقفؿا، ويدَ ا ا مـتصبً قؿشي قائؿً جؾقن لكؿا خؾق اهلل له رِ 

أقل غقره من الحقواكات يف حقن أن  ،ويعؿر هذه إرض ويلكل ويعطي ويعؿل

 ؿة العؼل.من اإلكسان يف تؼويؿفا، ٓسقؿا كع

مكؿا  ر لفم جؿقع ما يف الؽون مـفم، نرسال الرسلبذرية آدم اهلل  كرَّ  ،وَسخَّ
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ر لفم الدواب يف الرب  ، وسخر لفم والبغال والحؿقروالخقول اإلبل كوَسخَّ

الؿعروفة أن، كالسقارات والطائرات، ية ر  ــالؿراكب البَ  مـهالحديد، لقصـعوا 

ر لفم و  ،ورزقفم من صقبات الؿطاطم والؿشارب ،ؾفمالسػن يف البحر لحؿسخَّ

ؾفم طؾى كثقر من الؿخؾوقات تػضقاًل    طظقًؿا.وفضَّ

فنذا كاكت هذه بعض كِعم اهلل طؾى طباده، أفال يستحق أن ُيشؽر طؾقفا 

بنفراده بجؿقع أكواع العبادات، واجتـاب طبادة غقره من الؿخؾوقات، سواء 

 كاكت جؿادات أو غقرها؟

*** 

 ؾق اإلكس واجلنالغاية من خ .1

لحؽؿة طظقؿة وغاية جؾقؾة،  -واإلكَس  الجنَّ -الخؾق   خؾق اهلل

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ، والدلقل طؾى ذلك قوله تعالى ﴿وهي طبادته 

﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶، وقال تعالى ﴿(1)﴾ڃ ڃ ﮷  ے ے ۓ ۓ

   ﯁  ﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀  ڱ ڱ ڱ ، وقال تعالى ﴿(2)﴾﮸﮹ 

، ٓ ُيممر وٓ ُيـفى، وٓ اًل ؿَ ، أي: َأحِسب اإلكسان أن ُيرتك هَ (3)﴾ڱ ں ں

 ُيـحاسب وٓ ُيــعاقب؟
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 الغاية من إرسال الرسل .6

غوا الـاس هذه الرسالة )طبادة اهلل وحده(، ٕن ـؾ  ـبَ ــقُ ـَأرسل اهلل الرسل ل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿الرسل وسائط بقن اهلل وبقن خؾؼه، قال اهلل تعالى 

ه الرسالة، ، فالرسل يبؾغون الـاس هذ(1)﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

التي أوحاها اهلل لذلك الـبي، وهي  ا تػاصقل الشريعة )الؼاكون(ؿوهنم أيًض ويعؾ  

 تدور طؾى ستة مواضقع:

شيء واحد وهو  إلىجؿقع الرسل دطوا أحؼقة اهلل وحده بالعبادة، ف :أواًل 

أو أو أكبقاء  اأو أشخاًص  اأصـامً كاكوا طبادة اهلل وحده وترك طبادة من سواه، سواء 

 أو غقرها. اجارً أح

 ه.وهو طبادة اهلل وحدهبذا آطتبار، فدين إكبقاء واحد 

وهي اإليؿان باهلل ومالئؽته وكتبه ورسؾه والقوم أخر العؼقدة:  :اثاىوً 

 ر خقره وشره.دَ ــؼَ ــوبال

كقػقة العبادات، فقعؾؿوهنم كقػقة الصالة، وكقػقة الصقام وغقر ذلك  :اثالثً 

 من العبادات.

، إمر بؿحاسن إخالق والـفي طن قبقحفاومؿا جاء يف تؾك الشرائع  :ارابعً 
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 برب الوالدين وصؾة إرحام وإكرام الضقف والعطف طؾى الػؼراء فتلمر مثاًل 

وغقر ذلك، كؿا أهنا  العدِل والِؼسطِ وحسن الجوار ووالؿساكقن والؼول الحسن 

تفاك إطراض تـفى طن الؼبائح، كالظؾم والعدوان وطؼوق الوالدين واك

رقة وغقر ذلك.والؽالم البذيء   والؽذب والسَّ

بحػظ الضروريات الخؿس، وهي الدين  والشرائع السؿاوية تلمر :اخامًس 

 رض والـػس.والعؼل والؿال والعِ 

تذكقر الـاس بقوم الجزاء والحساب وهو يوم الؼقامة، ويف ذلك  :اسادًس 

لؾـبي  ابعً أطؿالفم، فؿن كان متَّ القوم ُيبعث الـاس من قبورهم، فُقحاسبون طؾى 

له كان من أهل الـار،  االذي أرسؾه اهلل إلقه كان من أهل الجـة، ومن كان طاصقً 

 .(1)﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿اهلل تعالى  قال

*** 

 مػفوم العبادة يف اإلسالم .7

ا، بػعل أوامره واجتـاب كواهقه محبة وتعظقؿً  العبادة هي التذلل هلل 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿الذي جاءت به شرائعه، كؿا قال تعالى  طؾى الوجه

، أي: ما (2)﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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ــرائع إٓ لقعبدوا اهلل وحده، ويؽوكوا حـػاء، أي مائؾقن ـُأمِر الـاس يف سائر الش

طن اإلشراك مع اهلل يف العبادة إلى التوحقد واإلخالص هلل يف سائر العبادات، 

دوا الزكاة لؿستحؼقفا من الػؼراء والؿساكقن وكحوهم، ويؼقؿوا الصالة، ويم

 وذلك دين الؼـق ؿة، أي دين آستؼامة، وهو اإلسالم.

واإلسالم هو آستسالم هلل بالتوحقد، وآكؼقاد له بالطاطة، والخؾوص 

 من الشرك.

*** 

8.  
 
 اهلل ادالئؽة بالسجود ألبقـا آدم حتقة له، ولؽن إبؾقس تؽـأم
 
 عن االـر

 َّ
ستجابة َّب

 ألمر اهلل

يف طدة  قصة سجود الؿالئؽة ٕبقـا آدم  ذكر اهلل 

ا ا ٕهؿقتفا، ولقؽون يف هذا التؽرار تشويؼً تـبقفً مواضع من الؼرآن الؽريم، 

 ا بسرد كػس الؼصة بلسؾوب بالغي مختؾف.وإطجازً 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿قال اهلل تعالى: 

 .(1)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳
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 ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائۋ ۅ ۅ ﴿وقال اهلل تعالى 

 ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڇ

ڱ ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ک ک ک گ گ ڑ ک

ھ  ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 . (1)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ھ ھ ے ے 

ۀ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿قال اهلل تعالى و

﮸   ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

   ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁          ﮹ ﮺

ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ       ڭ ڭ ڭ ڭ

جث مث ىث  حت خت مت ىت يت جب حب خب مب ىب يب جت يئ

ٱ ٻ  مخ جس حس خس مس مج جح مح جخ حخ يث حج

 .(2)﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ
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أباكا آدم بلربع خصائص لم تحصل ٕحد قبؾه،  اختص اهلل 

أمر  كل شيء، ثم ؿه أسؿاءَ وطؾَّ وكػخ فقه من روحه،  ،هيبقداهلل  هخؾؼفؼد 

الؿالئؽة  فبادرله، ا، ولقس من باب العبادة إكرامً تحقة له و ،الؿالئؽة بالسجود له

ؾقس امتـع طن السجود تؽرًبا وحسًدا، إٓ إب ٕمر رهبم، مؿتثؾقنٔدم بالسجود 

، ويف آية (1)﴾ک ک ک ک گ﴿فؼال كؿا أخرب اهلل طـه يف آية أخرى 

 ، أي ٓ (2)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿أخرى 

لؽوكِه من الجن، والجن قال هذا صقن، يؾقق بي أن أسجد لبشر خؾؼته من 

عودها ُص ها وو  ـؾُ ـلعُ  ،(3)رى أن الـار أشرف من الطقنمخؾوقون من كار، وهو ي
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  : ي ن بن سعدـٰقال الشوخ عبد الرحم (3)

 :وهذا الؼقاس من أفسد إققسة، فنكه باصل من طدة أوجه

مـفا: أكه يف مؼابؾة أمر اهلل له بالسجود، والؼقاس إذا طارض الـص، فنكه ققاس باصل، ٕن 

الؿؼصود بالؼقاس أن يؽون الحؽم الذي لم يلت فقه كص يؼارب إمور الؿـصوص طؾقفا 

ويؾزم من اطتباره إلغاُء الـصوص: ففذا الؼقاس من  يعارضفا، فلما ققاٌس ، ا لفاويؽون تابعً 

 أشـع إققسة. 

فنكه برهن طؾى كؼصه  ،بؿجردها كافقة لـؼص إبؾقس الخبقث ﴾  ﴿مـفا: أن قوله و

 بنطجابه بـػسه وتؽربه، والؼول طؾى الّؾه بال طؾم. وأي كؼص أطظم من هذا؟
= 
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فاغرت بلصؾه  ،وطصاه وخاصم ربهامتـع طن السجود، استؽرب وفؾفذا  فا،تِ ـػَّ ــوِخ 

وسؿاه فطرده اهلل من رحؿته، الذي ُخـؾِق مـه، فعاد طؾقه غروره بالوبال، 

 َس مـفا.ـأي: َأيِ  س من الرحؿة،ؾَ ـا له بلكه قد أبْ إطالمً  «إبؾقس»

م لؿا خاصبفم فنكه دخل يف خطاهب -وإن لم يؽن من الؿالئؽة-وإبؾقس 

وتعبد وتـسك، فؾفذا دخل يف  يف أول أمره تشبه هبماهلل وأمرهم بالسجود، ٕكه 

                                
= 

والرتاب، فنن مادة الطقن فقفا الخشوع  ومـفا: أكه كذب يف تػضقل مادة الـار طؾى مادة الطقن

والسؽون والرزاكة، ومـفا تظفر بركات إرض من إشجار وأكواع الـبات طؾى اختالف 

 أجـاسه وأكواطه، وأما الـار فػقفا الخػة والطقش واإلحراق. 

 اكتفى. ولفذا لؿا جرى من إبؾقس ما جرى، اكحط من مرتبته العالقة إلى أسػل السافؾقن.

بعد السعادة التي  وذلك هو الداطي ٔدم فؼال يف مادة الطقن:  لؼرصبي زاد ا

 سبؼت له إلى التوبة والتواضع والتضرع، فلورثه الؿغػرة والفداية. 

ومن جوهر الـار الخػة والطقش والحدة وآرتػاع وآضطراب، وذلك هو الداطي 

، فلورثه الفالك والعذاب إلبؾقس بعد الشؼاوة التي سبؼت له إلى آستؽبار واإلصرار

 .والؾعـة والشؼاء

 كؿا ذكر الؼرصبي يف تػسقر كػس أية سببقن آخرين لتػضقل الطقن طؾى الـار فؼال ما مؾخصه

 .ا لؾعذابأن الـار سبب العذاب، وهي طذاب اهلل ٕطدائه، ولقس الرتاب سببً 

. ومؽاهنا الرتاب ؿؽان،الـار محتاجة إلى اليف حقن أن طن الـار،  الطقن مستغنٍ كذلك فنن 

 اكتفى الغرض مـه.

 .12يف تػسقريفؿا لسورة إطراف:  اكظر كالمفؿا 
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 (1)اهلل وخالف أمره خرج طـفم.طصى ثم لؿا خطاهبم، 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: يف آية أخرى وقال تعالى

﮵   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 (2).﴾﮶ ﮷ ﮸

زوج عن طائشة وقون من كار، فومن باب الػائدة فنن جؿقع الجن مخؾ

 ، أكه قال: طن رسول اهلل  ،الـبي 

ق آدم مؿا ؾِ ــمن كار، وُخ  من مارٍج  الجانق ؾِ ــؼت الؿالئؽة من كور، وُخ ؾِ ـُخ 

 (3).ف لؽمِص وُ 

 ض.، أي من لفب الـار الؿختؾط بعضه ببع(مارج من كارومعـى )

گ ڳ ڳ ﴿بِعه من اإلكس والجن فؼال ـثم توطد اهلل إبؾقس ومن ت

ا فخقر، ؽم إلي، فلجازيؽم بلطؿالؽم، إن خقرً مرجعؽم كؾ  ، أي أن ﴾ڳ ڳ

 . بلطؿالفمجازي كال  فلُ ، ا فشروإن شر  

، أي ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ ثم قال

                                                 

 يف تػسقر أية الؽريؿة. قاله ابن كثقر  (1)

 .51سورة الؽفف:  (2)

 (.2996رواه مسؾم ) (3)



 25 قصة أبقـا آدم يف الؼرآن 

 
لقس لك يا إبؾقس طؾى طبادي الؿخؾِصقن سبقل، أما الغاوين الضالقن فؾك 

 طؾقفم سؾطان وصريق.

ہ ہ ہ ﴿تبعه من الـاس بجفـم، فؼال ثم توطد اهلل إبؾقس ومن 

ب لؽل تِ ـــأي: قد كُ  ،﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ہ ھ

، ٓ محقد لفم طـه جفـم من ذلك الباب باب مـفا جزء من أتباع إبؾقس يدخؾون

فبعض إبواب ، مبحسب طؿؾفيدخل مـه كاس وكل باب  ،-أجاركا اهلل مـفا-

وهذا من  ،طؿؾه الخبقثبؼدر  فاكِ رَ قستؼر يف دَ من غقرها، ف إلى مـازل أحرَّ  تمدي

 .طدل اهلل 

مؿا يـبغي التـبه إلقه هو أن هذا السجود الذي أمر اهلل به الؿالئؽة لقس 

كه ُيؼصد به التذلل والخضوع والعبادة ٔدم، بل هو سجود إسجود طبادة، بحقث 

يف ا جاءوا إلقه تحقة، وهو مثل سجود والد ووالدة الـبي يوسف لقوسف لؿَّ 

، أي: (1)﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿مصر، قال اهلل يف الؼرآن 

 ،بجاكبه إكراًما لفؿاأجؾسفؿا  سرير مؾؽه،طرشه وهو وأْجَؾَس أباه وأمه طؾى 

 ،ال عبادة وخضوًعا ،بالسجود له تحوة وتكريًماوحقَّاه أبواه وإخوته إحد طشر 

موقد  ،وكان ذلك جائًزا يف شريعتفم ا من وصار كوطً  ة اإلسالم،يف شريع ُحــر 
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فا كؾَّ  العبادات، كالدطاء والصالة والصقام وكحوها، ومن الؿعؾوم أن العباداِت 

ا فا إٓ هلل تعالى، وبـاء طؾقه فال يجوز ٕحد أن يسجد ٕحد مطؾؼً ٓ يجوز صرفُ 

 ٓ سجود تحقة وٓ سجود طبادة.

له الحق يف تحريم ذلك، له الحق يف تشريع ما شاء من  واهلل 

ه ع ومحو ما شاء، ٕكه هو الخالق أمر الؿتصرف، فؽؿا أكه ٓ يخؾق غقرُ الشرائ

، أي: يؿحو (1)﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ه، قال اهلل تعالى فؽذلك ٓ يلمر غقرُ 

فقؿا  اهلل ما يشاء من إحؽام وُيبؼي ما يشاء مـفا، لحؽؿة يعؾؿفا 

 َيصؾح لِؽل أكاس من الشرائع وما يـاسبفم.

*** 

 :قال اهلل تعالىالؿالئؽة ٔدم يف سورة إطراف، كؿا وردت قصة سجود 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ائ ەئ ەئ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڌ ڎ ڎ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ چ چ چ ڃ

ڳ ڳ ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
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 (1).﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

اهلل لؾؿالئؽة بالسجود ٔدم سجود  ا طن قصة أمرِ أيات تتحدث أيًض  هذه

 ا، وقال: أأسجدا وحسدً رً تحقة واحرتام، فسجدوا إٓ إبؾقس امتـع طن ذلك تؽبُّ 

 الـؿخؾوق من صقن؟ لفذا الضعقف

اخرج مـفا، فنكك ٓ تستحق  :أي ،اهبط من الجـة قال اهلل إلبلوس:ثم 

ة صقبة، وٓ يدخؾفا ويعقش فقفا إٓ كػس صقبة، العقش فقفا، ٕن الجـة صاهر

فؿا يصح لك أن والؽرب والحسد ٓ تتصف به إٓ كػس خبقثة، فاخرج من الجـة، 

 .الذلقؾقن الحؼقرينالصاغرين، أي إكك من  ،تتؽرب فقفا

د ، أي مرجوم، وهو الؿطرود الـُؿـبعَ ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ويف آية أخرى 

 من رحؿة اهلل.

ڃ ڃ  ڄ﴿: ة اهللجل وطال حقـؿا يئس من رحؿ قال إبؾقس هللفعـدها 

بل يبؼى إلى آخر هذه  طؾب أٓ يؿوت،، فأمفؾـي إلى يوم البعث، أي ﴾ڃ

 .من بـي آدمى إغوائه ؼدر طؾيمن إغواء َمن  الدكقا لقتؿؽن

يوم إجل إلى  تبُت طؾقفم تلخقرَ ــإكك مؿن كَ  :له قال اهلل تعالىفعندها 

 ك. دم فسقؽون مآله هو مآلُ ن تبعك من بـي آالؼقامة، فؿَ 
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العباد  ابتالءَ تؼتضي  حؽؿة اهللوسبب إمفال اهلل إلبؾقس إلى هناية الدكقا أن 

إبؾقس،  هومن يطقع طدوَّ اهلل  هم لقتبقن الصادق من الؽاذب ومن يطقعواختبارَ 

 .﴾چ چ خب﴿ فؼالاهلل سمال إبؾقس  أجابفؾفذا 

 ـي، أي أهؾؽتـي بلن جعؾَت أغويت أككفبسبب  قال إبلوس لعنه اهلل:فعندها 

وٕقُعدنَّ  ،ٕجتفدنَّ يف إغواء بـي آدم طن صريؼك الؼويمطاقبتي الـار ٓ محالة، 

فدي غاية ُج فم بؾزومه، وهو الدين الصحقح، وسلسعى الذي أمرتَ الصراط طؾى 

 تيال طبادة اهلل وحدهطن سلُصدهم و، الـاس طـه وطدم سؾوكفم إياه صد  يف 

ن لفم طبادة الؿخؾوقات، سواء كاكوا جؿادات كإصـام، ـوُأزي   ا،م طؾقففُ ـفطرتَ 

أو طبادة بشر كالؿسقح طقسى وأمه مريم، أو طبادة الصور والتؿاثقل الؿـحوتة، 

نَ  ،هم طن الحقدَّ فلُص  ،ثم ٔتقـَّفم من جؿقع الجفات والجواكب لفم  وُأحس 

إلقفم الؿعاصي  حبَب أُ و ،ةفم يف أخرؽَ شؽ  وأُ  ،فم يف الدكقابَ ــرغ  وأُ  ،الباصل

 طؾى أكعامك.وٓ تجد أكثر بـي آدم شاكرين لك  فم فقفا،بَ ـــرغ  وأُ 

ا، ا، أي مذمومً مذءومً اخرج من الجـة  قال اهلل تعالى إلبلوس:فعندها 

ٕمألنَّ ا طن رحؿة اهلل، فطرده مرة أخرى، ثم قال: ا مطرودً ا، أي ُمـبعدً مدحورً 

 آدم أجؿعقن.جفـم مـك ومؿن تبعك من بـي 

ذركا مـه حِ  م طؾى فعؾه لـلخذَ وطزَ  ه الشقطان طؾى ما قالـا اهللــفَ ـــوإكؿا كبَّ 

 ه تعالى طؾقـا بذلك أكؿل كعؿة.ؾمـه، فؾ وكحرتزَ 
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿تعالى: اهلل وقال 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک ک گ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ

﮸  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ھ ھ

       ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 .(1)﴾     

هذه آيات أخرى تتحدث طن كػس الؼصة، ومعاكقفا قريبة من سابؼتفا، وفقفا 

 : أرأيت هذا الؿخؾوق الذي مقزتَ قول إبؾقس
َّ
إلى  حـق الئن أبؼقتـي  -يعـي آدم- ه طؾي

َْحَتـَِؽنَّ  َٕ إٓ  ،ه باإلغواء واإلفسادذريتَ  نَّ ـوٕستلِصؾَ  نَّ ـقَ ــٕستولِ ، أي يوم الؼقامة 

 جعؾـا اهلل مـفم. ،ن يف اإليؿانوالؿخؾصالؼؾقل مـفم، وهم 

فَؿن تبعك مِن ذرية آدم  اذهب، ه:وأتباع   مهدًدا إبلوس  فعندها قال اهلل 

 غقر مـؼوص. يف كار جفـم فنن طؼابك وطؼاهبم وافرٌ  فلصاطك

َمن  َتْخِػف كلَّ اس، أي ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﴿ثم قال اهلل 

﮵  ﴿ ،تستطقع استخػافه مـفم بدطوتك إياه إلى معصقتي ﮳ ﮴

من شقاصقن اإلكس ؽل ما تؼدر طؾقه مِن جـودك بع طؾقفم ؿِ ـْج أَ و، أي ﴾﮶
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 كل راكٍب الؿؼصود و ، وهو الؿاشي طؾى رجؾقه،لٍ وراجِ  من كل راكٍب والجن، 

﮺ ﴿ يف معصقة اهلل، وماشٍ   أي واجعل لـػسك ِشْركةً  ﴾﮷ ﮸ ﮹

 كالربا والرشوة والسرقة. ،الحرامُتزي ن لفم اكتساب الؿال بلن  يف أموالفم،معفم 

كتزيقن  لوٓدهم،بلؽل معصقة تعؾؼت  شامٌل أما الؿشاركة يف إوٓد ف

فعل طدم تلديب إوٓد وتربقتفم طؾى فعل فاحشة الزكا لقـتج أوٓد زكا، أو 

قبل أن يحصل جؿاع الزوجة،  ، أو طدم ذكر الدطاء الؿشروعالخقر وترك الشر

أي يجامع -لو أن أحدهم إذا أراد أن يليت أهؾه : رسول اهلل  فؼد قال

فنكه  (،بـا الشقطان وجـب الشقطان ما رزقتـاـالؾفم جـ   سم اهلل،ابِ ) :قال -زوجته

 (1).اره شقطان أبدً ُض ر بقـفؿا ولد يف ذلك لم يَ ؼدَّ إن يُ 

سم اهلل، ا)وهي قول بالتسؿقة  ذكر كثقر من الؿػسرين أكه ترك وقد

دخل يف مشاركة ت ؿاعطـد الطعام والشراب والجِ بذكر اسم اهلل(  ئبتدِ أَ ومعـاها: 

 صعامه الشقطان هاهلل يف ذلك شارك م  َس الشقطان يف إموال وإوٓد، وأكه إذا لم يُ 

 .وشرابه وِجؿاطه

ِطْد أتباطك مِن ، أي ﴾﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﴿ثم قال اهلل  

وأكه ٓ كوطِدهم أنَّ ارتؽاب الؿعاصي لن َيضرهم،  ،الوطود الؽاذبةبآدم  ذرية

من  ةِ ــَّ ـجَ ـفلكتم أولى بال وكارٌ  وجـةٌ  ققامة وٓ حساب، وأكه إن كان حساٌب 
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 فؽل وطود الشقطان باصؾة وغرور. غقركم،

، ﴾          ﴿ثم قال اهلل 

طؾى طبادي الؿممـقن الذين قاموا غواء وإ طٍ سؾُّ تَ أي لقس لك أيفا الشقطان سبقل 

مـك، ويؽون  ويؼوم بؽػايتفم إغواءك وشروركبل اهلل يدفع طـفم ، بعبوديتي

 ا.ا ومميدً ا وكاصرً لفم حافظً 

أي أن اهلل سقتوكل بحػظ طباده الؿممـقن،  ﴾   ﴿

 ، ففو خقر وكقل وحافظ. وكػى به وكقاًل 

*** 

 )إبؾقس(خالصة الؽالم يف التعريف بالشقطان  .9

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿إبؾقس من الجن، قال اهلل يف الؼرآن 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ ، والجن مخؾوق من كار، كؿا قال اهلل يف الؼرآن﴾ھ

 . (1)﴾ٴۇ ۋ

، خؾق آدم من كار شديدة الحرارة ٓ دخان لفا وخؾؼـا الجن مِن َقْبلِ  أي:

 ـاخؾؼ، أي (2)﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﴿كؿا قال اهلل يف أية إخرى 
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 ض.من لفب الـار الؿختؾط بعضه ببع -مـفم إبؾقسو-الجن 

ٓ يعؾؿفا  ا هلل، أمره اهلل بعبادته وصاطته، فؽان كذلك مدةً وإبؾقس كان طابدً 

ا بالسجود له سجود إٓ اهلل، ثم لؿا خؾق اهلل آدم أمره اهلل وأمر الؿالئؽة أيًض 

إبؾقس أبى  ا لػضؾه، سجدت الؿالئؽة كؾفم إٓا له وإضفارً تحقة، إكرامً 

واستؽرب، وكان دافع ذلك هو الحسد والـؽِـبـر ٔدم، قال اهلل يف الؼرآن العظقم 

، فصار إبؾقس ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿

ہ ہ ہ ہ ﴿من الجاحدين ٕمر اهلل، الؽافرين به، قال اهلل يف الؼرآن 

 .﴾﮳﮲ ۓ ۓ  ے ےھ ھ ھ ھ 

ق ورده، قال اهلل تعالى طن ػر هو جحد الحـالشقطان كافر، والؽُ ف

گ گ ڳ ﴿، وقال اهلل تعالى (1)﴾ىئ مئی جئ حئ ﴿الشقطان: 

 .(2)﴾ڳ ڳ ڳ

ڳ ﴿اهلل صرده اهلل من جـته، قال اهلل يف الؼرآن  رَ ثم لؿا كػر إبؾقس وردَّ أمْ 

، أي اخرج من الجـة ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 ا.ا مطرودً مؿؼوتً 

ن كان مـفم وي بـي آدم، إٓ مَ غـا طؾى كػسه أن يُ ثم اتخذ إبؾقس طفدً 
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چ ڇ ﴿، ا بالدين الصحقح الذي شرطه اهلل، فنكه ٓ يستطقع إلقه سبقاًل معتصؿً 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .﴾ک ک ک گ گ گ گ

ه ؤوأول مظاهر طداوة الشقطان لإلكسان إليؼاطه يف معصقة اهلل هو إغوا

هناهؿا اهلل طن إكل مـفا كؿا  ٕبقـا آدم وزوجته حواء لألكل من الشجرة التي

 سقليت يف الػصل التالي.

وكؾؿة )إبؾقس( مشتؼة من اإلبالس وهو اإلياس أو القلس، أي اإلياس من 

 .رحؿة اهلل 

*** 

 استخالف اهلل آلدم وذريته يف األرض .01

قال لؾؿالئؽة أكه سقجعل  جاء الخرب يف الؼرآن الؽريم بلن اهلل 

ة إرض، ولم يؽن يومئذ لعؿارا خؾف بعضفم بعًض يف إرض خؾقػة، أي قوٌم ي

طؾى وجه إرض أحد، ولم يذكر اهلل لؾؿالئؽة أكه آدم، قال اهلل يف الؼرآن العظقم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 (1).﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
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يا  فؼالوا:ة مـه الحؽؿفؾؿا قال اهلل لؾؿالئؽة ذلك أرادت الـؿالئؽة معرفة 

سػك ػسد يف إرض ويَ قُ سن مع أن مـفم مَ  ربـا، ما الحؽؿة يف خؾق همٓء،

 بالؼتل؟الدماء 

والؿالئؽة سللوا هذا السمال لعؾؿفم أن الجن كاكوا يف إرض قبل أن 

ا من فلفسدوا يف إرض، وسػؽوا الدماء، فبعث اهلل جـدً  آدم،يخؾق اهلل 

، فؾفذا لؿا قال ُزر التي يف البحاربالـُجــالؿالئؽة فضربوهم، حتى ألحؼوهم 

قالوا: أتجعل فقفا من يػسد فقفا  ﴾ٻ پ پ پ پ﴿اهلل لؾؿالئؽة : 

فـحن  يا ربـا،ك ؟ فنن كان الؿراد طبادتَ قبؾفم كؿا فعل الجنُّ  ويسػك الدماء

 .كسبح بحؿدك وكصؾي لك

أي: إين  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: سمالفما لفم طن فؼال اهلل تعالى مجقبً 

ما ٓ تعؾؿون أكتم،  آدم وجعؾِه يف إرضؿصؾحة الراجحة يف خؾق أطؾم من ال

ديؼون قوجد فقفم الص  سرسل فقفم الرسل، وعل فقفم إكبقاء، وأُ ـفنين سلج

والشفداء، والصالحون والعباد، والزهاد وإولقاء، وإبرار والؿؼربون، 

 .يوالعؾؿاء العامؾون والخاشعون، والؿحبون الؿتبعون لرسؾ

السمال  إن باباهلل لم يؿـع السمال، بل أن بقان ذه أية الؽريؿة ويف ه

 قعُظم إيؿانليعؾم الحؽؿة من إوامر والـواهي اإللـٰفقة،  مػتوح لؿن أراد أن

حث اهلل  ولفذا، صػة الحؽؿة هلل بؿا طِؾؿوه، وَيعُظم إيؿاهنم ب الـاس
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ٺ ٺ ﴿له فؼال  والتبصر بالدينطؾى العؾم والسمال   اكبقه محؿدً 

 .(1)﴾ٿ ٿ ٿ

لقس  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿قول الؿالئؽة ومؿا يـبغي أن ُيعؾم أن 

ففؿفم، ولقس بؾغه الؿؼصود مـه آطرتاض طؾى اهلل، بل هو سمال بحسب ما 

قصدهم آطرتاض طؾى اهلل، أو الحسد لبـي آدم، وإكؿا هو سمال استعالم 

 .مع ذريته يف إرضـؾِِه يعقش ـوَجعْ  لحؽؿة اإللـٰفقة من خؾق آدملؿعرفة ا

لم يخرب الؿالئؽة بتوققت ذلك آستخالف، وإكؿا أخرب  واهلل 

 طن حصوله يف الؿستؼبل فحسب.

ولؾعؾم ففذه هي أية الوحقدة يف الؼرآن التي تتحدث طن استخالف آدم 

 يف إرض.

*** 

 تعؾقم اهلل آلدم األسامء كؾفا .00

عؾؼة باستخالف آدم وذريته يف قال اهلل تعالى بعد ِذكر أيات الؿتؼدمة الؿت

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿إرض: 

ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ چ ڇ ڇ
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 (1).﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ا أطؾؿفم بعد خؾق آدم، وتبعً  ا لتؾك الؿحادثة بقن اهلل والؿالئؽة لـؿَّ

كلسؿاء  ،فاؿاء إشقاء كؾ  ـأس : طؾَّم اهلل آدمباستخالف آدم وذريته يف إرض

 طؾى الؿالئؽة، قاتسؿَّ ؿُ تؾك الـثم طرض الحقواكات وأكواع الطعام وغقر ذلك، 

لفم: أخربوين ، فؼال اهلل لوظهر شرف آدم بكوىه يعلم أشواء ال تعلمها المالئكة

  .آدممن  قتؽمبلسؿاء همٓء الؿوجودات إن كـتم صادققن يف أفضؾ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ؼالت: ، فها لم تعلم المالئكة اإلجابةفعند

هك يا ربَّـاـــَ ــكُ ، أي: ﴾ژ ژ ڑ ڑ إكك ، لقس لـا طؾم إٓ ما طؾَّؿتـا إياه ،ز 

 الحؽقم يف تدبقرك. ،أكت وحدك العؾقم بشئون خؾؼك

يا آدم أخربهم بلسؿاء هذه إشقاء التي طَجزوا طن  :آلدم قال اهللفعندها 

 ـؾِم ما لم يعؾؿوه.ـضفر شرفه طؾقفم بلْن طَ فؾؿا أخربهم آدم هبا  ،معرفتفا

لين أطؾم ما خػي طـؽم فقؿا سبق بلؼد أخربتؽم  قال اهلل للمالئكة:فعندها 

وهو الحؽؿة من خؾق آدم وفضؾه، وأن تبقن فضؾه  ،وات وإرضايف السؿ

 طؾقؽم بالعؾم، فتبقـت هباتقن الحادثتقن الغرض مـفؿا.
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فذه هي أية الوحقدة يف الؼرآن التي تتحدث طن تعؾقم آدم ف وللعلم

 إسؿاء، وتػضقؾه طؾى الؿالئؽة بعؾم ما لم يعؾؿوه.

*** 

م اهلل عؾقه األكل مـفا .04
َّ
 قصة آدم دا أكل من الشجرة التي حر

بعقـفا  شجرةٍ ثؿار طن أكل ـا حواء أمَّ آدم وزوجته أباكا ثـاؤه  هنى اهلل جلَّ 

 َلاخطفلفلغواهؿا الشقطان بإكل مـفا، دون سائر أشجارها، من أشجار الجـة، 

ا فنن البشر بطبقعتفم غقر معصومقن طن الوقوع يف الخطل، ثم تابَ  مـفا، كاَل فل

ا من اهلل الؿغػرة فغػر اهلل لفؿا ذكبفؿا، ٕن اهلل رحقم بعباده، يؼبل توبة من وصؾبَ 

كه خؾؼفم غقر معصومقن، أخطل مـفم ثم تاب، فنكه يعؾم مـفم صبقعة الخطل ٕ

 فؿحا اهلل طـفم ذكبفم، واكتفى إمر بحؿد اهلل.

وقد جاء ذكر قصة أكؾفؿا من الشجرة يف مواضع من الؼرآن الؽريم، قال اهلل 

﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ تعالى ﴿

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ې ې ې ې

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٱ ٻ يب

 (1)﴾.ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ
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موضع آخر من الؼرآن يف وحواء من الشجرة  كؿا جاء ذكر قصة أكل آدم

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿قال تعالى  سورة إطراف،يف 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ېئ ېئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ جث مث ىث يث

ڤ ڤ ڦ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 (1).﴾ڦ ڦ ڄ ڄ

موضع ثالث من الؼرآن يف يف وأكؾه من الشجرة  كؿا جاء ذكر قصة آدم

ڦ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿، قال تعالى ـٰهصسورة 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ک ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  گ گ گ گ ڳ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ڻ ڻ ڻ ۀ

﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮻ ﮼ ے ۓ ۓ  ﮺   (2).﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 
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من  ُمـَعــقَّـــَــةٍ  شجرةٍ ثؿار طن أكل  حواءَ  وزوجتهآدم أباكا ثـاؤه  هنى اهلل جلَّ 

يذكر اسم تؾك الشجرة، اهلل لم  فنن ،طؾم ما هي تؾك الشجرةاهلل أأشجار الجـة، 

شجرة التقن،  إهنا، وققل كاكت شجرة العـب، وققل ر  ـشجرة البُ  إهناوقد ققل 

طؾى كل حال فالعؾم بـوع تؾك الشجرة ٓ يرتتب طؾقه طؿل وفائدة، والجفل و

 به ٓ يضر، ولو كان يف العؾم به خقر ٕخرب اهلل به.

ر ا هلل طبده آدم من إغواء الشقطان، وبقن له أن الشقطان حريص وقد حذَّ

چ چ چ ڇ ﴿طؾى إغوائه لقوقعه يف معصقة اهلل، لقخرج بذلك من الجـة، 

، أي إكك إن استؿعت إلى ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

إغواء الشقطان فسقؽون طؼاب ذلك الخروج من الجـة، ثم تتعرض لؾشؼاء، 

ڈ ﴿ــؿا يف الجـة، قال اهلل ٔدم ــعَّ ـــَ ـؽون مُ بالؽدح والعؿل يف إرض، بدٓ أن ت

 ، أي لك إن بؼقَت ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

يف الجـة أن تخؾد فقفا، ٓ تجوع، وٓ تعرى من الؾباس، بل تؾبس لباس أهل 

الجـة من الحرير والديباج، وأكك ٓ ُيصقبك العطش، وٓ تضحى، أي ٓ 

 ُيصقبك الحر الشديد.

ان حسد آدم طؾى هذه الـعؿة، فلغواه وزوجته، ووسوس ولؽن الشقط

ملفؿا وزيَّن لفؿا إكل من الشجرة التي  اهلل طؾقفؿا إكل مـفا، وأقسم لفؿا  حرَّ



قصة أبقـا آدم يف الؼرآن   41 

 
أكه كاصح لفؿا يف مشورته طؾقفؿا، وهو كاذب يف ذلك، ومؿا قاله لفؿا لقؿؽر 

ٓ تؽوكا هبؿا: إكؿا هناكؿا ربؽؿا طن إكل من ثؿار هذه الشجرة من أجل أ

ٓ تؽوكا خالَدين يف الحقاة، فاكطؾت طؾقفؿا ِخدطة إبؾقس مَؾَؽقن، ومن أجل أ

ألم أهنؽؿا طن إكل من وقال لفؿا ، فلكال مـفا، فغضب اهلل طؾقفؿا، لعـه اهلل

 ضاهر العداوة؟ ُمبقن، أي تؾك الشجرة، وأقل لؽؿا إن الشقطان لؽؿا طدو 

فـزع اهلل طـفؿا لباسفؿا، لباس أهل الجـة، طؼوبة لفؿا طؾى تؾك الخطقئة، 

ھ  ھ ھ ھ﴿فراحا يغطقان طوراهتؿا بلوراق الجـة كؿا قال تعالى 

ى أكػسفؿا طان من ورق أشجار الجـة ويؾصؼاكه طؾا يـزِ فلخذَ ، أي: ﴾ے ے

 .ا ما اكؽشف من طوراهتؿالقسرتَ

: ربـا ضؾؿـا ا، وقآا كدًما طظقؿً كِدمَ  َلافؾؿا طؾِم آدم وحواء بلهنؿا أخط

من الخاسرين، أي أكػسـا بإكل من الشجرة، وإن لم تغػر لـا وترحؿـا لـؽوكن 

 خراهم. ا حظَّفم يف دكقاهم وأُ ن أضاطوؿَّ ـمِ 

َٓ ا اهلل، أي صؾبَ فاستغػرَ   ا مـه الؿغػرة وقبول التوبة، فللفؿفؿا اهلل أن يؼو

ی ی جئ حئ مئ ﴿اهلل تعالى قال كؾؿات فقفا دطاء وتذلل واستغػار، فؼآها، 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿، والؽؾؿات هي (1)﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

طؾقفؿا وغػر ذكبفؿا، كؿا ، فؾؿا قآها تاب اهلل (2)﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ
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، ٕن اهلل تعالى رحقم بعباده، َيؼبل (1)﴾﮶ ﮷ ﮸﮹  ﮺ ﮻ ﮼قال تعالى ﴿

ڑ ڑ ا الؿغػرة والعػو، كؿا قال تعالى طن كػسه ﴿َيؼبل توبة من أقبل طؾقه صالبً 

 .(2)﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ثم بعد ذلك أهبط اهلل آدم وحواء من الجـة إلى هذه إرض التي كعقش طؾقفا، 

ستؼر آدم وذريته يف إرض إلى آخر الدكقا، ثم يبعثفم اهلل يوم الؼقامة ويحاسبفم، لق

فؿن اختار صريق اإليؿان كان مصقره إلى الجـة، ومن أطرض طن اإليؿان كان من 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ا باهلل، قال اهلل تعالى ﴿أهل الـار طقاذً 

 .(3)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ

*** 

 قصة أبقـا آدم: التحذير من اتباع الشقطانمن أعظم فوائد  .04

ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ قال تعالى كؿا تبقن معـا،الشقطان طدو لإلكسان 

ڑ ڑ ژ ژ ﴿، ولفذا أمر اهلل بالحذر مـه، قال اهلل تعالى (4)﴾ٺ ٺ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک ک ک ک گ گ

                                                 

 .122: صهسورة  (1)
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 (1).﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

فم فقوقعَ الشقطان  فميػتـَ أن  منبـي آدم يف هذه أيات حذر اهلل تعالى 

 ، ومعـى يػتِـؽم أي﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿كؿا فعل بلبقفم: بالؿعاصي 

ک ک ک ﴿ ويرغبؽم فقه فتـؼادون له، يزين لؽم العصقان ويدطوكم إلقه

ما هو أدكى مـه إلى وهو الجـة حل العالي ـؿَ ـأكزلفؿا من ال، أي كؿا ﴾گ گ

 ـؽمـتِ ـػــحتى يَ  أن يػعل بؽم كذلكالشقطان يريد أيفا الـاس لكتم وهو إرض، ف

ـن لؽم طدم اتباع الـبي محؿد ـفُقزي   ،إن استطاعطن الطريق الصحقح 

 ،فعؾقؽم أن ، فتتخبطون يف الؿعاصي ويف أراء والتحريػات

غُػؾوا طن الؿواضع التي يدخل مـفا ــوأن ٓ تَ  ،تجعؾوا الحذر مـه يف بالؽم

يراقبؽم )أي الشقطان( إِكَُّه وطؾى دين اإلسالم، ، وتستؼقؿوا طؾى صاطة اهلل إلقؽم

ـن هم من ذريته، من شقاصقن الجن أي أتباطه  ُهَو َوَقبِقُؾُه، طؾى الدوام فنن مِـؿَّ

ے  ھ ےھ ﴿الشقطان له ذرية، كؿا قال اهلل تعالى طن إبؾقس 

﮶ ﮷ ﮸ ﮵  ﮳ ﮴  ﮲   .(2)﴾ۓ ۓ 

َٓ َح أن إبؾقس وجـوده وهم الشقاصقن يرون الـاس من  فالحاصل ْقُث 

 ؾؼتفم.ٕن الجن ٓ يراهم الـاس بؿؼتضى ِخ  َرْوَكُفْم،ي
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إِكَّا َجَعْؾـَا ، أي: ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ثم قال اهلل 

َقاصِقَن َأْولَِقاَء  فعدم اإليؿان ، َٓ ُيْممِـُونوُمـِحـب ــقن لؾؽافرين الذين  وأصػقاءَ الشَّ

ؾة ٓية هو الؿوجب لعؼد الوِ الصحقح  ، كؿا قال كسان والشقطانبقن اإلوالص 

ۓ﮲   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿تعالى 

﮸ ﮹ ﮺ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷   .(1)﴾﮳ 

چ ڇ ڇ ڇ ﴿آستعاذة من الشقطان، قال اهلل تعالى  :األول

 . (2)﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍ ڍڇ 

(، أي ألتجئ أعوذ باهلل من الشوطان الرجوموآستعاذة هي قول: )

د طتصم باهلل من الشقطان الرجقم، والرجقم أي الؿرجوم، وهو الـُؿـبعَ وأ

 الؿطرود من الخقرات ومن رحؿة اهلل.

ائ ەئ ﴿كؿا قال تعالى الحذر من اتباع خطوات الشقطان،  :الثاين

، وخطوات الشقطان هي (3)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

دوهنا من الؿعاصي طؾى اختالف أكواطفا، سواء الشرك باهلل أو البِدع أو ما 
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الؿعاصي من الؽبائر والصغائر، مثل السرقة والزكا وطؼوق الوالدين وشرب 

 الخؿر وكحو ذلك.

، ففو الـبي الخاتؿي، ، وآخرهم محؿد باع إكبقاءـات   :الثالث

ا لفا، قال اهلل ا لؿا تؼدم من الشرائع، وخاتِـؿً الذي أرسؾه اهلل بدين اإلسالم، كاسخً 

 .(1)﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿تعالى 

*** 

 من أعظم فوائد قصة أبقـا آدم دا أكل من الشجرة: .02

 إثتات ةطالن عقيدة توارث اذلهب األصيل اليت يعتقدها انلصارى، 

 ونلا معها عرش وقفات

مثؾـا، وأمـا حواء بشر مثؾـا، والبشر من صبقعته الخطل،  كا آدم بشرٌ وأب .1

ا استغػرَ ا اهلل طن إكل مـفا: وأكال من الشجرة التي هناهؿ َلافؾؿا أخط

تبق الخطقئة يف ، ولم األمرواىتهى لفؿا اهلل فغػر وتابا إلى اهلل رهبؿا 

كؿا  ؿا طرب إجقال والؼرونذريتفإلى   طن اكتؼالفاذمتفؿا، فضاًل 

 يعتؼده الـصارى.

لقس لفم ذكب ثم إن الـاس الذي تـاسؾوا من ذريتفؿا إلى يوم الؼقامة  .2
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فنهنم لم يلمروا أباهم بذلك ولم يشاركوه من الشجرة،  يف إكل أصاًل 

 الكان ظالمً لو أن اهلل سقماخذ البشر بذكب أبقفم يف إكل، وبـاء طؾقه 

، فبلي  حقٍّ ، ٕهنم لم يتسببوا يف ذلك الخطل أصاًل -ذلك من حاشاه-

ٔدم وحواء غػر قد أن اهلل ا لم يػعؾوه، كقف وقد طؾؿـا يتحؿؾون شقئً 

 ؟  أصاًل  وجود لذلك الذكبفؾم يبق ذكبفؿا 

وجعؾــُته بقـؽم  إين حرمت الظلم على ىفسييا طبادي  قال اهلل تعالى:

مً   (1)ا فال تظالؿوا.ُمـَحـرَّ

ـرفَّع طـفا البشر، ـتحؿقل اإلكسان ذكب غقره ُيـعـتـبـر من الؼبائح التي يت .3

 ـلَحـؿَّ ا من الـاس ؾو أن أحدً رب البشر بذلك، ف فؽقف يؾقق وصُف 

ا يف ر ذلك سػفً ــبـتَ ـٓط العاشره دُّ ــــآخر طؾى خطل ارتؽبه َج  اشخًص 

ل تبعاته؟ ٕن إول لم يؽن متسببً العؼل،   ا يف خطلِ الجد، فؽقف ُيـحؿَّ

جده  طؾى سطح إرض لؿا ارتؽب اموجودً  يؽنلم كقف وهو بل 

 ذلك الخطل؟ 

فؽقف يؾقق  وق،ؾقق بالؿخؾت مماخذة اإلكسان بذكب غقره ٓ تفنذا كاك

أطدل العادلقن الذي هو  ،وصف الخالق هبا وهو اهلل 

 ؟ وأحؽم الحاكؿقن وأرحم الراحؿقن

                                                 

 .( طن أبي ذر الغػاري 2577رواه مسؾم ) (1)
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كػسـا بصػات أ اهلل بلوصاف الـؼص ووصَف  وصَف ُكـحــِسُن أم أكـا 

  الؽؿال؟

طاقل يؼوله  ٓحسن من اهلل، وهذا أ أن البشرمؼتضى هذا الؽالم إن 

 .مـصف، تعالى اهلل طن ذلك

كؿا تـص طؾى هذا طؼقدة توارث -ان إصػال يولدون ُمذكبقن لو ك .4

ا يف كتب إكبقاء قبل الؿسقح، والواقع أكه لؽان هذا مذكورً  -الخطقئة

غقر مذكور يف أي شريعة سؿاوية، والتوراة التي أكِزلت قبل الؿسقح ٓ 

يوجد فقفا شيء من ذلك، فدل طؾى ذلك طؾى أن هذه العؼقدة خرافقة 

 ؾة يف دين الؿسقح.قة، بل هي ُمدَخ ولقست حؼقؼ

وا مـؿن جاء- ٕرشد إكبقاء كعم، لو كاكت تؾك العؼقدة واقعقة فعاًل 

فم لؾتخؾص من تؾك الخطقئة، ٕن إكبقاء مرسؾون أقوامَ  -قبل طقسى

من طـد اهلل، ووضقػتفم بقان صريق الـجاة من الـار ٕقوامفم، وبقان 

مثل موسى وإبراهقم وإسحاق  صريق الوصول لؾجـة، أطـي إكبقاء

 ويعؼوب ويوسف وغقرهم.

ومن دٓئل بطالن تؾك العؼقدة وبقان أهنا ُأدِخؾت يف شريعة طقسى  .5

إصؾقة )وهي مـفا براء( هو السمال الذي يطرح كػسه: ما حال الـاس 

 الذين ماتوا بعد آدم وقبل وٓدة الؿسقح طقسى؟ 
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جحقم ٕهنم لم يتطفروا فم سقذهبون لؾمؼتضى تؾك العؼقدة أهنم كؾَّ 

 من ذلك الذكب الؿزطوم 

ــؾ ص وحقد من ـوكقف يتطفرون مـفا وهم ُولِدوا قبل مجقئه كُؿخَ 

 ؟ -كؿا يعتؼدون-الخطقئة الؿزطومة 

 هذه قؿة الؿعاكدة لؾعؼل والؿـطق.

سوطلب من اهلل توارث الخطقئة تـص طؾى أن طقسى  طؼقدةلو كاكت  .6

 طؾى افرتاض  توارثوهفم الذي يغػر لؾـاس ذكب ٕنْ  ويدعوه(

 ًٓ  إلى حدٍّ ما، فنن صحة طؼقدة توارث الخطقئة( لؽان هذا التصرف مؼبو

دطاء الـاس لبعضفم أمر مطؾوب، ففذا يدطو اهلل أن يسامح هذا ويغػر له 

ذكوبه، وهذا يدطو اهلل أن يوفق هذا يف آمتحان، وهذا يدطو اهلل أن ُيدِخل 

يؼتل اإلكسان كػسه لقغػر اهلل لؾـاس ففذا  ذاك الجـة، وهؽذا، أما أن

 تصرف ٓ طالقة له بالؿغػرة، وما الذي يحبه اهلل يف هذا التصرف؟ 

بقد الـصارى تشفد بلن اإلكسان يحاسب طؾى  الؿتوافرة إكاجقل .7

ى الذكب صاحب الذكب إلى ا أو شر  طؿؾه، سواء كان خقرً  ا، وٓ يتعدَّ

ء طؾقه فذكب أبقـا آدم لم يـتؼل ٕبـائه، غقره، ٓ أبـاءه وٓ غقرهم، فبـا

 فبطؾت بذلك طؼقدة توارث الخطقئة.
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 اكظر تؾك إدلة اإلكجقؾقة يف كتاب:

 (1) على بطالن عقودة توارث الخطوةة وعقودة صلب المسوحأربعون دلواًل 

أن خطقئة أبقـا آدم لم يغػرها اهلل،  -مجرد افتراض- افرتضـاثم لو  .8

إجــقال وتوارثفا الـاس، وأن طؾى كل إكسان أن ــفا اكتؼؾت طرب ـوأك

يطفر كػسه مـفا، فػي هذه الحالة يجب طؾى كل فرد أن يتوب مـفا 

طقسى ابن مريم أو  بـػسه، وٓ يعتؿد طؾى أخرين، سواء كان الؿسقَح 

ه، ٕهنا يف طـؼه ولقست يف طـق غقره، فنن اهلل شرع إديان لؽي غقرَ 

عالقة الؿباشرة بقـفم وبقن خالؼفم ورازقفم يعؿل الـاس ويؼوموا بال

وهو اهلل، أما أن يعؿل طـفم غقرهم بالـقابة طـفم فؽقف تحصل 

 فم؟فم ورازقِ العبودية مـفم هلل خالؼِ 

صؾب الؿغػرة مـه إذا كحن أذكبـا، ووطدكا اهلل طؾَّؿـا ولفذا فؼد 

بالؿغػرة إن كـا صادققن يف ذلك، كل هذا لتحؼقق العبودية له 

 ، ًا، ولم يطؾب اهلل من ولقؽون آتصال بقــا وبقـه مباشر

كػسه لتؽػقر خطايا الـاس، ففذا آطتؼاد يتـاىف  َل ا قتْ كبقه طقسى إصالقً 

 )الرحقم، الغػور، التواب(. مع صػات اهلل 
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ۀ ﴿طؾى التوبة من الذكوب ا طباده ـحاث  تعالى يف الؼرآن اهلل قال 

﮲   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﯀  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮳ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

       ﯁       

ۆ ۈ ۈ      ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ پ پ پ ڀ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڦ ڄ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .(1)﴾ژ ڑ ڑ ک

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿صف الؿممـقن تعالى يف و اهللوقال 

چ  ڃ ڃ چ چ چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 (2).﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
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)الؼرآن مواضع من كتابه  ةقد بقن اهلل يف خؿسأيفا الؼارئ الؽريم:  .9

ٓ والِوزُر هو اإلثم، والؿعـى أكه ٓ تزر وازرٌة وزر أخرى، الؽريم( 

يتحؿل حسـاته وسقئاته، كل إكسان  لب ،كػس أخرى إثمَ  حؿل كػٌس تت

جب ﴿قال اهلل تعالى ، فنذا كان يوم الؼقامة تجازى كل كػس بؿا كسبت

إن ن بعؿؾه يوم الؼقامة، كسان مرهتَإ، يعـي كل ﴾حب خب مب ىب يب

، وهذا بذكب غقره آ يماخذ اهلل أحدً ا فشر، وا فخقر، وإن شر  خقرً 

 مؼتضى العدل واإلكصاف.

الذي ارتؽبه الذكب توارث بطالن طؼقدة لـا تبقن ي ه إدلة التسعةفبفذ

العؼقدة الخرافقة تؾك  جؿقع بـقه من طشرات الؼرون،إلى آدم  أبوكا

، التي يعتؼدها جؿاهقر الـصارى )الؿسقحققن( يف صول العالم وطرضه

أبقـا آدم طؾى ذكب العؼوبة  تستحقالخؾقؼة والتي تـص طؾى أن جؿقع 

الظن ٓ يصح كسبته ولم تؼع فقه، وهذا مع كون البشرية لم تباشره 

كسبته إلى اهلل الرحقم العادل، فؿن باب أولى ٓ تصح لؾبشر العاديقن، 

 ألن اهلل له صفات الكمال.

التي جاء  إلى شريعة طقسى ابن مريمكؿا ٓ تصح كسبة هذه العؼقدة 

هبا، فاإلكجقل الذي جاء به طقسى ابن مريم وصػه اهلل بلن فقه هدى 

إصؾقة هي  طقسى، وجاء لفداية أمة بـي إسرائقل، فرسالة اوكورً 
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 غقرهم. لؾفداية واإلرشاد، ولم تلِت لتعذيب الـاس، وتحؿقؾفم ذكوَب 

 ه العظقمَ فنن الحق الذي ٓ مرية فقه أن اهلل خؾَّص كبقَّ  أخرىومن جفة  .11

، بل رفعه أصاًل ب ولم ُيصؾَ مريم من ممامرة الؼتل،  طقسى ابنَ  الؿسقَح 

وحؿاه من الؼتل  لم تحصل لـبي قبؾه،قة إلـٰفيف معجزة السؿاء إلى اهلل 

لؿا بعث طقسى ابن مريم بالبقـات والفدى، حسده فنن اهلل والصؾب، 

كان فؼد من الـبوة والؿعجزات الباهرات، تعالى طؾى ما آتاه اهلل القفود 

قؽون ف قهقؿسح بقده طؾف -الذي ُولِد أطؿىوهو - ئ إكؿهرِ ـبـــيُ 

ر من صو  حقي الؿوتى بنذن اهلل، ويُ ـئ إبرص ويُ رِ ـبـــيُ كان و ،ارً بصق

ه، د صقراكُ شاهَ يُ  ،ا بنذن اهلل ـػخ فقه فقؽون صائرً ــا ثم يَ الطقن صائرً 

إلى غقر ذلك من الؿعجزات التي أكرمه اهلل هبا وأجراها طؾى يديه، 

ا حسدً م، وخالػوه، وسعوا يف أذاه بؽل ما أمؽـفالقفود به ومع هذا كذَّ 

ساكـفم يف ٓ يُ  كبي اهلل طقسى  صارحتى من طـد أكػسفم، 

ثم لم  يف البؾدان،بؾدة، بل يؽثر السقاحة هو وأمه طؾقفؿا السالم 

دمشق يف ذلك الزمان ك ـؾِ سعوا إلى مَ الخروج من بؾدته، فؼـعفم ذلك يُ 

س ببقت الؿؼدله إن  وقالوا، -الؽواكب ةِ دَ ـبَ ـا من طَ  مشركً وكان رجاًل -

ب الؿؾك فغِض ، كؾِ ـؿَ ــطؾى ال همػسدـضؾفم ويُ ن الـاس ويُ ـ يػتِ رجاًل 

أي ؼدس أن يحتاط طؾى هذا الؿذكور، ؿمن هذا، وكتب إلى كائبه بال
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 فَّ صؾبه ويضع الشوك طؾى رأسه، ويؽُ وأن يَ ُيحقط هو ورجاله ببقته، 

بقت الؿؼدس ذهب هو  والي إلىالـاس، فؾؿا وصل الؽتاب  نأذاه ط

جؿاطة من  مع ن القفود إلى الؿـزل الذي فقه طقسى وصائػة م

ا، وكان ذلك طشر أو ثالثة طشر، وققل: سبعة طشر كػرً  يأصحابه، اثـ

الؿسقح  صروه، فؾؿا أحسَّ ايوم الجؿعة بعد العصر لقؾة السبت فحيف 

لقفم إهبم وأكه ٓ محالة من دخولفم طؾقه أو خروجه طقسى ابن مريم 

 ى طؾقه شبفي، وهو رفقؼي يف الجـة؟ؾؼَ ــقال ٕصحابه: أيؽم يُ 

ــُؽــم  بلن يجعؾه اهلل شبفي، ويػتديـي من أذاهم، ويؽون  يرضىأي: أيُّ

 ثوابه أن يؽون رفقؼي يف الجـة؟

 ِسـَُّه، استصغرولؽن الؿسقح  واكتدب كػسه لذلك،شاب مـفم فؼام 

 اب،إٓ ذلك الش يؼومٓ  يف كل مرةو ثاكقة وثالثة،الؿسقح الطؾب  فلطاد

ا طؾى أن يػتدي الؿسقح بـػسه لئال يصقب الؿسقح أذى، فؾؿا طازمً 

أي: ستؽون أكت ، (أكت هو): رأى الؿسقح تصؿقم الشاب قال له

ى اهلل طؾقه شبه طقسى، حتى للؼَ الشخص الذي يؼوم هبذه الؿفؿة، ف

ت طقسى من سؼف البقت، وأخذَ كافذة تحت ، وفُ الؿسقحكلكه صار 

  لم ع إلى السؿاء وهو كذلك، فِ فرُ إغػاءة، أي من الـوم،  ـةٌ ِس

كؿا يصبه سوء، ولم يستطع القفود أن يمذوه وٓ أن يؾطخوه بشيء، 
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿تعالى:  اهللقال 

ٹ ﴿، فؼوله (1)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

بالـوم، فلخَذِت الؿسقح إغػاءة، وقوله  ُمتوفقكأي  ﴾ٹ

ا له أي أكه رفعه قبل أن يتعرضو ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

 بؼتل وٓ صؾب وٓ غقره، فسبحان من هبر بؼوته العؼول.

أصحاب الؿسقح من البقت، خرج أولئك الـػر إلى السؿاء  عَ فِ فؾؿا رُ 

ذلك الشاب ضـوا أكه طقسى، الؿحقطقن بالبقت فؾؿا رأى أولئك 

أضفر القفود وفلخذوه يف الؾقل وصؾبوه، ووضعوا الشوك طؾى رأسه، 

قفمحوا بذلك، جَّ عوا يف صؾبه وتبأهنم َس  صوائف من الـصارى  وصدَّ

ما طدا من كان يف البقت مع الؿسقح، فنهنم بحؼقؼة إمر لجفؾفم 

ه، وأما الباقون فنهنم ضـوا كؿا ضن القفود أن الؿصؾوب عَ شاهدوا رفْ 

 .هو الؿسقح ابن مريم

 .ؾه يف ذلك الحؽؿة البالغةفعباده، لاهلل  امتحانوهذا كؾه من 

ه وبقـه وأضفره يف الؼرآن العظقم، الذي أكزله إمر وجالَّ وقد أوضح اهلل 

، الواضحاتد بالؿعجزات والبقـات والدٓئل طؾى رسوله الؽريم، الؿميَّ 

                                                 

 .55سورة آل طؿران:  (1)
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وهو أصدق الؼائؾقن، ورب العالؿقن، الؿطؾع طؾى السرائر -فؼال تعالى 

والضؿائر، الذي يعؾم السر يف السؿاوات وإرض، العالم بؿا كان وما 

ڃ چ چ چ چ ، قال ﴿-ما لم يؽن لو كان كقف يؽونيؽون، و

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿قال  ثمفه فظـوه إياه، ي: رأوا شبَ ﴾، أڇ ڇ

طى قتؾه من القفود، يعـي بذلك من ادَّ ﴾، ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

قفم منومن  أي: وما قتؾوه ﴾، گ گ گ گ﴿ ثم قالالـصارى،  صدَّ

 قن متوهؿقن.، بل شاك  طقسىمتقؼـقن أكه 

أن اهلل طزيز، أي أي ، ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ثم قال: 

وقد تبقـت هذه العزة والغؾبة يف هذه الؼصة  مـقع الجـاب،غالب، 

اهلل فقفا كبقه الؽريم من إذى واإلهاكة، ثم وصف  ىالعظقؿة التي كجَّ 

يف جؿقع ما يؼدره ويؼضقه من أكه حؽقم  أي ﴾ں ں﴿كػسه بؼوله 

وله الحؽؿة البالغة، ر مواضعفا، ويضع إمو إمور التي يخؾؼفا،

 والحجة الدامغة، والسؾطان العظقم، وإمر الؼديم.
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 فصل

فرق، فؼالت صوائف وثالث  وقد افرتق الـصارى بعد رفع الؿسقح إلى

، زطؿوا أن القعؼوبقةهم صائػة: كان اهلل فقـا ما شاء ثم صعد إلى السؿاء. وهمٓء 

 ن ذلك.طقسى هو اهلل، تعالى اهلل ط

هم ما شاء، ثم رفعه اهلل إلقه. وهمٓء  (ابن اهلل)كان فقـا  وقالت فرقة:

 ا.لدً ا، تعالى اهلل طن أن يتخذ والـسطورية

ما شاء، ثم رفعه اهلل إلقه.  (طبد اهلل ورسوله)كان فقـا  وقالت فرقة:

ا، الذين لم يـحرفوا طن آطتؼاد الصحقح فقه، هم أتباع الؿسقح حؼ  وهمٓء 

م يعظؿوه التعظقم الزائد طن الحد الؿسؿوح، ولم يصػوه بشيء من ول

 أوصاف إلوهقة وٓ الربوبقة.

فؼتؾوها، فؾم يزل الطائػة الؿستؼقؿة الؽافرتان طؾى  الطائػتانفتظاهرت 

بدين اإلسالم، لقبقن لؾـاس  ا حتى بعث اهلل محؿدً  امطؿوًس  الحق

 (1).آطتؼاد الصحقح يف الؿسقح طقسى ابن مريم

                                                 

، طـد تػسقر قوله «تػسقر ابن أبي حاتم»الدين ابن كثقر، و لعؿاد « تػسقر الؼرآن العظقم»اكظر  (1)

 .158 - 157سورة الـساء:  ...﴾،ڃ چ چ چ چ ڇ ڇتعالى ﴿
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التي حصؾت لؾؿسقح )كجاته من الؼتل والصؾب ثم قة فلـٰاإلهذه الؿعجزة 

ق هبذه رفعه إلى السؿاء( هي أطظم من معجزة حؿؾه من أمٍّ بال أب، فؿن ص دَّ

ا لؾؿسقح طقسى ابن مريم فال ق هبذه، ومن كان ُمعظ ؿً فؿن باب أولى أن ُيصد  

ه، فنن اهلل يجعل الؿعجزات لؿن شاء هذه الؿعجزات ل يـبغي أن يستؽثر حصوَل 

 .وكقف شاء ومتى شاء، 

ا، أخطئوا يف اطتؼادهم بالؿسقح طقسى ابن مريم خطًل طظقؿً  الـصارىأن  فالحاصل

ورفعه إلقه يف السؿاء، طن اإلهاكة والذل،  هكبقَّ م آخر، فنن اهلل كرَّ  وهم يف وادٍ  الحق يف وادٍ ف

 يوم الؼقامة، كؿا قال  وسقـزل يف آخر الزمان إلى إرض قبل
ُّ
َـّبِي  :محؿد  ال

ر س  ك  ، فو  ا عداًل حكمً   ابن مريم  ل فوكمنز  أن ي   كن  وش  لو    ذي ىفسي بودهوال  »

فوض المال حتى ال يقبله أحد، حتى ، وي    ةزي  الج    ل الخنزير، ويضعت  الصلوب، ويق  

 .«ا من الدىوا وما فوهادة خورً دة الواح  ــجتكون الس  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿إن شئتم:  واءقراو راوي الحديث: ثم قال

 .﴾  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ؾِقب َحِؼقَؼةً  َأْي ُيْبطِل ِدينَ   «كسر الصلوبفو  » قوله  ،الـَّْصَراكِقَّة بَِلْن َيْؽِسر الصَّ

 .َوُيْبطِل َما َتْزُطؿُه الـََّصاَرى مِْن َتْعظِقؿه

ن أي ٓ يؼبؾفا من أحد م «الجزية  ويضع» قوله ن القفود أو الـصارى، مِؿَّ

استؿتاطه بالبؼاء تحت حؽم الؿسؾؿقن، بل ٓ يؼبل  يدفعفا إلى الؿسؾؿقن مؼابَل 
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سقؽون يف دين اإلسالم إذا الؿسقح إٓ الدخول يف دين اإلسالم ٕكه هو كػسه 

 .ا طؾقفم بشريعتها مع جؿاطة الؿسؾؿقن، حاكؿً كزل، مصؾقً 

َوَسَبب َكْثَرته زمن كزول طقسى ابن مريم، أي يؽثر يف  «وي فوض المال» قوله

 .ُكُزول اْلَبَرَكات َوَتَوالِي اْلَخْقَرات بَِسَبِب اْلَعْدل َوَطَدم الظُّْؾم

له  و  ا»: ق  وه 
ا ف  م  و ا و  ى  ن  الدُّ

و ًرا م  ة خ  د 
اح  ة ال و  د  ج  ون الس  ت ى ت ك  إن الـاس َأْي   ،«ح 

ْكَقا  حقـئذ ْجَدة اْلَواِحَدة عِرضون طـفا ويُ َيْرَغُبوَن َطْن الدُّ  َأَحبَّ لرهبم َحتَّى َتُؽون السَّ

ْكَقا َوَما فِقَفا  ، لعؾؿفم بؼرب ققام الساطة، وذهاب زمن العؿل الصالح. إَِلْقِفْم مِْن الدُّ

ة إِيَؿاهنْم َوإِْقَبالفْم َطَؾى اْلَخْقر، ا ويف هذا إشارة أيًض  إَِلى َصاَلح الـَّاس َوِشدَّ

ْكَقاَفُفْم لِذَ  ْكَعة اْلَواِحَدة َطَؾى َجِؿقع الدُّ ُروَن الرَّ
 .لَِك ُيْمثِ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿ ثم قال اهلل تعالى

 .﴾  ھ ھ ے ے

قبل موت  وما من أحد من أهل الؽتاب إٓ لقممـن بالؿسقح  أي:

 ، الؿسقح، وذلك يؽون طـد اقرتاب الساطة وضفور طالماهتا الؽبار

لقس من ا فً إلٰـ وا ا، وأن اتخاذه رب  ابد لعقسى أكه كان مخطئً وحقـئذ يعؾم كل ط

 دين طقسى وٓ محؿد وٓ موسى وٓ أي واحد من إكبقاء، ويـدم حقن ٓ يـػع الـدم.

 ني:ني العادل  أهيا الؼارئ والؼارئة ادـصػ  

 بعد قراءتؽام هلذه الؼصة، 

 ؟ن، أم الـصارى والقفودومن األحق بتعظقم ادسقح: ادسؾؿ
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 تنبوهات عامة

  طؼقدة الػداء-مؿا يـبغي طؾؿه أن أصل هذه العؼقدة الخرافقة الباصؾة- 

هو إدخال بولس لفذه العؼقدة يف دين الؿسقح طقسى ابن مريم ثم طبث 

الؼساوسة يف دين الؿسقح طؾى مدى قرون متطاولة بعد رفع الؿسقح، والؽالم 

يثبت ذلك من الؿصادر  الؽريم إلى بحٍث  يف هذا يطول، وُأحقل الؼارَئ 

التغقر التدريجي يف رسالة طقسى ابن مريم »اإلكجقؾقة الؽـائسقة وطـواكه: 

 (1).«االصحقحة طؾى مدى طشرين قركً 

  طقسى الؿسقح بقد الذي كان « الؽتاب الؿؼدس»إن اإلكجقل إصؾي

لم ُيحػظ، ولقس له وجود بعد رفع الؿسقح، وقد َحــلَّ ابن مريم والحواريقن 

كتبفا أربعة أشخاص )متى، مرقس، لوقا، يوحـا(، ومؾحٌق  أربعة أكاجقلكه مؽا

ــػت بعد رفع الؿسقح، فقؽون الؿجؿوع  رسالة، معفا ثالثة وطشرون كؾفا قد ُأل 

م إلى سـة 37من سـة  تدوين إكاجقل إربعة بدأ وقدا، سػرً سبعة وطشرين 

، بل ؾحظة واحدةل ولوبالؿسقح  التؼوا أن يثبت لم إربعة وهمٓءم، 111

 .كتبوها بعد رفعه إلى السؿاء، وبقـفا من التـاقض وآختالف الشيء الؽثقر

ربعقن )الـؿؽوكة من التوراة إوإذا ُأضقػت أسػار العفد الؼديم الستة و

                                                 

 هو مـشور يف شبؽة الؿعؾومات بـػس العـوان.  (1)
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مجؿوع  صاروغقرها( إلى أسػار العفد الجديد )اإلكجقل( السبعة وطشرين 

ستاكت بستة وستقن مـفا، وٓ يممـون إسػار ثالثة وسبعقن، يممن الربوت

 فا.بالبؼقة، بقـؿا يممن إرثوذكس والؽاثولقك هبا كؾ  

مِن أن هذه إكاجقل إربعة يتم تحديثفا بشؽل مستؿر  ذلكيضاف إلى 

بحسب -الؿتخصصون  همٓءويؽتشف  قِـَبـل متخصصقن يف إكاجقل،

خرجون كسخة فا، فقُ يف الـص إصؾي مـ مؼحؿةً  أن هـاك طباراٍت  -قولفم

مـؼحة من تؾك العبارات التي يؼولون إهنا  revisionمن إكاجقل جديدة 

اكتشػوا أهنا مؼحؿة يف الـص، فبـاء طؾى هذا فال يستطقع باحث أو طالم مـصف 

 طن أن أن يؼول إن إكاجقل إربعة محػوضة كؿا هي كؿا كتبفا مملػوها، فضاًل 

ـَؿـث ـل الـص إصؾي لإلكجقل الذي كان بقد تُ  -مـفا واحد أو-يؼولوا إهنا 

 الؿسقح والحواريقن.

الرجوع إلى هذه الؽتب التي تسؿى أكاجقل وآطتؿاد نن هذا ف طؾىفبـاء 

طؾقفا لؿعرفة رسالة الؿسقح طقسى ابن مريم إصؾقة خطل فادح، ٕكه رجوع 

يخ وكحوها، مثل كتب التارففي والخطل،  الصوابإلى كالم البشر الذي يعرتيه 

طؾى اهلل (( الذي أكزله إصؾي إلى كتاب اهلل الؿؼدس ))اإلكجقل اولقس رجوطً 

الـصارى الؿسقح طقسى ابن مريم، ولو أن هذه إكاجقل التي يتداولفا 

ا تـاقضت فقؿا ؿَ ـا تعددت ولَ ؿَ ـاإلكجقل إصؾي لَ  عاًل هي فِ  ((نوالؿسقحق))

قل الذي كان بقد الؿسقح إكؿا هو كتاب ا أن اإلكجبقـفا، ٕكه من الؿعؾوم قطعً 

 بالـسبة لؾتوراة.يؼال واحد، وكذلك إمر 
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مع إسف ٓ يؼبؾون  فموهذا الشيء يعرفه الؼساوسة يف داخل كػوسفم، ولؽـ

مـاقشة طؼؾقة ٕهنم يعجزون طن إجابته، « الرطقة»أحد من الـاس فقه أن يـاقشفم 

طؾى  التحايلون إلى ئٕساس، فؾفذا يؾجقفدم كقاهنم من اسوٕكه إذا اكؽشف فنكه 

طؼول الـاس بالرتغقب والرتهقب، فتارة يؼولون لؾرطقة إهنم لقس لفم حق يف 

السمال، وإذا حصل إلحاح من السائل ورأوا فقه الجرأة والشجاطة استعؿؾوا معه 

ا ًح ا مرب  أسؾوب اإلرهاب، فقفددوكه بالؼتل، ويسجـوكه يف الؽـقسة، ويضربوه ضربً 

)الشريػة(، وإذا كان السائل امرأة أخذوها  صقن لفذه الؿفؿةـَبل ُأكاس مخصَّ ـقِ من 

ا، فالخط إحؿر طـد ا طـقػً طـدهم واغتصبوها واستؿتعوا بجسدها، وضربوها ضربً 

السمال وآقتـاع، والخط إخضر طـدهم هو الػفم ورجال الؽـقسة هو العؾم و

بقن ا فسقعرف مصقره خالف ذلك شربً آكؼقاد والتبعقة والتؼؾقد إطؿى، ومن

 طصابات الؽـقسة الؿخصصقن لفذه الؿفؿة.

 وفورُ ثؼافة وػة وكَ أَ ن طـده مَ  مع هذا فؼد اكتبه لفذا الؽقد الؽـائسي بعُض و

بـػسه، وسلل طن الدين الحق، وقارن بقن هذا وهذا، كالمفم ـَص ـحَّ ـؿَ فطؼل، 

من الدين الخطل، ٕن  قحلصحووصل إلى الـتقجة بـػسه، ثم تبقن له الدين ا

 هُ ـــلُّ دُ ــقَ ــا، بل َس ا بقـه وبقن ربه )اهلل( فنن اهلل لن يرتكه حائرً اإلكسان إذا كان صادقً 

 إلى الدين الحؼقؼي، ٕن اهلل رحقم بعباده، يػرح بنقبال طبده إلقه.

 ـَح  ما وبؿجؿوع هذا الؿػفوم،  اإلسالمدين تؼدم تبقن لـا كقف صحَّ

أبقـا آدم وأمـا حواء، وما تبعه من طؼقدة الصؾب والػداء، بعد أن مػفوم خطقئة 

ا تؼارب الستة قرون، مـذ ُرفِع الؿسقح إلى كزول تخبط الـاس يف ذلك دهورً 
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لإلكجقل الذي كان بقد  الـصارىالؼرآن، وأصل ذلك التخبط طدم حػظ رهبان 

ومرقص الؿسقح، وكتابة أكاجقل من طـد أكػسفم، وهي إكجقل متى ويوحـا 

 ولوقا، ثم قالوا هذا كالم اهلل.

ًٓ ا طظقؿً فتغقر دين الؿسقح ابن مريم تغقرً   من طبادة اهلل وحده صاروا يعبدون ا، فبد

 طقسى ابن مريم وأمه، فتحول دين الؿسقح من تؼرير التوحقد إلى تؼرير التثؾقث.

 ًٓ ًٓ  من اطتؼادهم بلن طقسى ابن مريم كان بشرً وبد ، صاروا ا رسو

ون أكه هو اهلل، وأكاس يعتؼدون أكه ابن اهلل، وأكاس يعتؼدون أكه ثالث يعتؼد

 ثالثة، ويـػون طـه أكه بشر رسول، أرسؾه اهلل إلى بـي إسرائقل.

فاإلسالم جاء لقبقن الحؼقؼة لؾـاس كؾفم، ٕكه الدين الـخاتم والـفائي، 

أن تؾك ن بقف وٕكه الدين الؿحػوظ بلمر اهلل الؽوين من التالطب والتحريف،

 الخطقئة قد غػرها اهلل ٔدم بعد حصولفا مـه مباشرة، فؾم يُعد لفا وجود.

لقس فقفا غؿوض وٓ أسرار،  كالشؿس،الؿسللة واضحة  فاإلسالم جعل

ًٓ  الـاسواهلل لم يجعل طؾى دين اهلل الذي أكزله اهلل طؾى البشر، ٕكه   أغال

البشر،  ه تحريػاُت ذا خالطتْ ، وإكؿا يتصف الدين بالتشديد إاغؿوًض و اوتشديدً 

 الصؾب والػداء وربوبقة طقسى ابن مريم. ومن ذلك طؼقدةُ 

ل إلى وقد كسخ اهلل جؿقع إديان بدين اإلسالم، فؾم يبق دين صحقح ُموِص 

فا، وحػظ اهلل دستوره رضوان اهلل إٓ هو، وجؿقع إديان قد حلَّ دين اإلسالم مـحؾَّ 

-فقه، فباإلسالم  فم الدخوُل ى الـاس كؾ  وهو الؼرآن من الضقاع، فقجب طؾ
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يممن اإلكسان بجؿقع إكبقاء قبل محؿد، وهم الؿسقح طقسى ابن  -وباإلسالم فؼط

ڳ ڳ مريم، وموسى وإبراهقم وغقرهم، ولفذا قال اهلل تعالى طن الؿممـقن ﴿

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 . (1)﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

  تانوهؿق تانوطؼقدة الػداء طؼقد إصؾيؼقدة الذكب ط أن فالحاصل 

ا وجود يف رسالة طقسى ابن مريم إصؾقة، بل هي من ؿلقس لف خرافقتان،

دور القفود والؼرون،  مرالتحريف الذي دخل طؾى دين طقسى ابن مريم طؾى 

ـي ا من أكبقاء بمعروف يف طداوة إكبقاء، فؼد بقن اهلل يف الؼرآن أهنم قتؾوا كثقرً 

وا بؼتل الؿسقح فحؿاه اهلل، ويف هناية الؿطاف أرادوا قتْ  الـبي  َل إسرائقل، وهـؿُّ

ا يف شاة مشوية،  مــحؿدٍ  ، وذلك أن امرأة يفودية وضعت ُسـؿ 

م فقه، فؿات بعد ُمدة.ـفلكل مـفا، فلثَّ  وأهدهتا لؾـبي محؿد   ر هذا السُّ

  ث مختصر يف إثبات بح إطدادؼد يسر اهلل لي ــــالػائدة، ف بابومن

فقه بطالن هذه  بقـُت و، توارث الخطقئة وطؼقدة صؾب الؿسقحؼقدة ــبطالن ط

والؼرآن، وهو مـشور يف شبؽة والتاريخ والعؼل  إكاجقلالتوراة والعؼقدة بدٓلة 

 الؿعؾومات باسم:

  عذ بطالن عؼقدة توار  اطخطقةة وعؼقدة صؾ  ادسقحأربعون دلقاًل 

                                                 

 .285سورة البؼرة:  (1)
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 ةـــــمـاتــخ

بتداء خؾق أبقـا آدم، ثم خؾق م البحث بحؿد اهلل، وقد تم فقه توضقح قصة ات

ر قصة تؽريم اهلل ٔدم بالعؾم، ثم قصة تشريف اهلل له بلمر الؿالئؽة ــا حواء، ثم ِذكْ أم  

لؾسجود له سجود تحقة، ثم ذكر قصة أبقـا آدم لؿا ارتؽب الخطقئة وأكل من الشجرة 

فا، ثم قصة توبته من تؾك الخطقئة وكقف أن اهلل تاب طؾقه التي هناه اهلل طن إكل مـ

وسامحه وطػا طـه وغػر له ذلك الذكب ومحاه فؾم يعد له وجود، ثم بقان قصة 

  بعد جقل إلى يوم الؼقامة.قه لفا جقاًل ــِ ـاستخالف آدم يف إرض، بعؿارة بَ 

ر اهلل ر اهلل بقان ضده، فتؽؾؿُت بؿا يسَّ طؾى آطتؼاد  ثم بعد بقان الحق يسَّ

 الخاصئ الؿتعؾق بؿسللة خطقئة أبقـا آدم، والجواب طـفا من وجوه كثقرة.

تم الؽتاب بحؿد اهلل، وصذ اهلل وبارك عذ سقدكا حمؿد، وعذ مجقع 

 األكبقاء وادرسؾني.
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