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 بسم اهللا الرحمـٰن الرحيم

 مقدمة

أما  بإحسان إىل يوم الدين ، ماملرسلني ، وعلى من تبعهو  مجيع األنبياءاحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على 
 بعد:

تكلم عن فذكر قصته من مبتدأ خلقه ، مث عليه السالم ،  آدمبالغًا بشأن نيب اهللا  اهتماماالقرآن الكرمي  اهتمفقد 
للسجود له املالئكة بالعلم ، مث قصة تشريف اهللا له بأمر  آلدم، مث ذكر قصة تكرمي اهللا يف موضعني ق أمنا حواء خل

قصة ذكر اليت �اه اهللا عن األكل منها ، مث قصة أبينا آدم ملا ارتكب اخلطيئة وأكل من الشجرة سجود حتية ، مث ذكر 
 .وحماه فلم يعد له وجودوساحمه وعفا عنه وغفر له ذلك الذنب وكيف أن اهللا تاب عليه  تلك اخلطيئةتوبته من 

 إىل يوم القيامة.يه هلا جيال بعد جيل ـــنِ ـــ، بعمارة بَ  استخالف آدم يف األرضقصة عن القرآن  تكلممث 

ــد القرآن الكرمي يف كل هذه املراحل على  ، وأن أن اهلدف من خلق آدم وبنيه هو عبادته وحده ال شريك له وقد أكَّ
ذلك ال يكون إال باتباع الشرائع اليت بأيدي األنبياء الذين يرسلهم اهللا على مر القرون ، بدءا من النيب آدم إىل 

 خامتهم وهو حممد ، عليهم مجيعا أفضل الصالة والسالم.

وتكرميه  احتقر آدم ، ورفض احرتامه(إبليس) فالشيطان مسلكا وسطا ،  بآدمتقاد ـــــوقد سلك اإلسالم يف االع
: التكرب ، فقد رفض أمر اهللا له بالسجود له لكونه األولبالسجود له كما أمره ربنا ، وكان السبب يف هذا أمران؛ 

هما للوقان هللا ، يآدم للو  من نيني ، وهو ير  أن النار أفضل يف مادتا من الطني ، واحلق أن كلو ُخِلَق من نار ، 
 عبادة اهللا ورفض أوامره.واختالف اخللقة ال يوجب التكرب عن 

: احلسد ، فقد حسد الشيطان أبانا آدم أن تبوأ هذه املكانة ، وهي سجود املالئكة واجلن له سجود احرتام الثاني
 وحتية وتشريف.

وقد كان الواجب عليه هو نياعة أمر اهللا له ، وعدم االعرتاض عليه ، ألن اهللا حكيم ، يضع األشياء مواضعها ، 
 خلري والفالح.ويريد بعباده ا



 مقدمة الكتاب
 
 

 

2 
 

0Fوعلى اجلانب اآلخر ، فالنصار 

انتقلت سلكوا مع آدم مسلكا شططا ، فاعتقدوا أن خطيئته ملا أكل من الشجرة  1
بالرغم من أ�م ال ذنب هلم ، ويعتقدون أن املسيح عيسى ابن مرمي َرِضي بصلبه بنيه على مر القرون والعصور ، إىل 

فإن  كـُمـَخـلِّـصمن مل يؤمن به   به كـُمـَخـلِّـص هلم من تلك اخلطيئة ، وأنَّ  على الصليب وقتله ليفتدي خطايا من آمن
 اهللا يوم القيامة با ، وستكون عاقبته الدخول يف النار حبسب اعتقادهم. ىسيلق اخلطيئة ستكون لصيقة به ، وأنه

كان بيد عيسى ، وال لدين غري موافق ال للعقل وال لإلجنيل الذي  ألنه وال شك أن هذا االعتقاد غري صحيح ، 
أن أصل هذا االعتقاد هو التحريف وسيأيت بيان ذلك يف ثنايا الكتاب ، وسيأيت بيان عيسى ابن مرمي األصلي ، 

نا االذي زرعه اليهود وقساوسة النصار  يف دين النصار  على مد  عشرين قرنا ، وأن احلق الذي ال ِمرية فيه أن أب
فلم يُورِّث آدم خطيئة أصال ألن اهللا حماها اهللا املغفرة فغفر اهللا له وانتهى املوضوع ، على خطيئته ونيلب من ندم آدم 

 عنه يف ذلك احلني.
، بل محاه اهللا من كيد اليهود ملا أرادوا قتله ، ليفتدي خطايا الناس أما املسيح عيسى ابن مرمي فإنه مل ميت ومل ُيصلب 

عيسى ابن مرمي ، وصلبوه هو شبهه ظنوه يُ خبيثا ا نظري ، وقتل اليهود رجال ية ليس هلإلـٰهفرفعه إىل السماء يف معجزة 
 .أذ  اليهودأن يصيبه شيء من  هوحاشافنجى اهللا نبيه عيسى ، وبصقوا يف وجهه ، 

فإن اهللا رحيم بعباده ، مل يرتكهم ة قرون ، توكان هذا بعد رسالة عيسى بنحو ساألمر ، هذا حقيقة وقد بني القرآن 
إرشاد ، فأرسل إليهم حممدا ، وأنزل عليه القرآن ، وتكفل حبفظه من التحريف ال بال هداية و مضطربني  نيسريو 

فلم يدع شبهة إال أزاهلا ، وال عيسى ابن مرمي عليه السالم ، آدم عليه السالم ، وحقيقة والتبديل ، وبني حقيقة 
 فاحلمد هللا على نعمة القرآن.،  حقيقة إال أبا�ا

                                                 
 .تناصرهم فيما بينهم هو» نصار «بذه التسمية تسميتهم  ووجهعيسى ابن مرمي ، املسيح اآلن باملسيحيني ، وهم أتباع  املعروفونم النصار  ه  1

ـوا بذلك تبعا للحواريني الذين وصفوا أنفسهم بذلك ، كما قال عيسى عليه السالم:  أنصار  حواريون حننــــمن أنصاري إىل اهللا قال الوقيل إ�م ُســــمُّ
 .اهللا

ـوا بذلك من أجل أ�م نزلوا أرضا يقال هلا  إ�موقيل   .بفلسطني» ناصرة«ُســــمُّ
 بذلك ألن عيسى خرج منها. ُســــمُّـواوقيل إ�م 

 هي صفة مدح وثناء.أصلها من النصرة ، و » نصار «فكلمة حال  كلوعلى  
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 إلعداد هذا البحث هو إنيالع أتباع األديان األخر  على عقيدة املسلمني يف آدم عليه السالم ، والذي دعاين
ومسألة اخلطيئة على وجه اخلصوص ، حيث أين وجدت من خالل بعض مناقشايت مع بعض النصار  (املسيحيني) 

لها ، وال يوافق صفات اهللا سبحانه أ�م يفهمون مسألة اخلطيئة فهما ال يوافق العقل ، وال يوافق عقائد األنبياء ك
 أ�موتعاىل السيما صفة العدل والرمحة ، فضال عن كون هذا االعتقاد يلزم منه أن مجيع من ماتوا قبل املسيح ابن مرمي 
 ال كفارة هلم ، وأن مصريهم النار كلهم ، وهذا من معاندة العقل البشري ، ومن الظلم الذي يـتـنـزَّه اهللا الرحيم عنه.

يف آدم عليه السالم ، وما ذكره اهللا يف  على حقيقه اعتقاد املسلمنيالباحثات   حداللطائف أين أْنيلعُت إمن و 
 القرآن من قصته يف موانين عديدة من القرآن ، فانبهرت بذلك ، وكأن عقدة نفسية زالت من نفسها.

 وبعد:

النيب الكرمي ويف أحاديث ا وردت يف القرآن كم نا آدمو أبأول األنبياء وهو سلط الضوء على أخبار فهذا البحث ي
1F(صلى اهللا عليه وسلم)حممد 

 وهو يدور على املواضيع التالية:،   1

                                                 
إل األعلى وهم املالئكة ، وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ، وهو يستحق ذلك ، ألن اهللا هد  مـيف ال عليهثناء اهللا  ومعىن الصالة على النيب حممد ه  1

 الناس به إىل الدين الصحيح.
 مثل الطعن فيه أو يف زوجاته وحنو ذلك.ومعىن (وسلَّم) هذا دعاء أيضا أن يُــَســلِّمه اهللا من اآلفات ، 

 على نبيك حممد وَسلِّمه من اآلفات. ه وسلم) أي: اللهم اثنِ فيكون املعىن اإلمجايل جلملة (صلى اهللا علي
مد فال يدعو له ، وهذه اجلملة مجلة توقري واحرتام ، وجيب على املسلم أن يقوهلا كلما مر بذكر النيب حممد ، فال يليق باملسلم أن مير عليه اسم النيب حم

 وكأنه يتكلم عن إنسان عادي.
 الصالة والسالم. عليهم، ذكر باقي األنبياء يستحب ذكر هذا الدعاء عند كما 
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التفسري «رة السيما كتاب من كتب التفسري املشهو  نقلت شرح اآليات اليت نقلتها ال يفوتين التنبيه بأينبعد ، فو 
 ».نٰـ الرمحتيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم «السعدي املعروف بـ  نٰـ الرمحوتفسري الشيخ عبد » مليسرا

 وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.العتقاد الصاحل ، اهللا اجلميع للعلم النافع واوفق 
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2Fاللهم رب جربائيل وميكائل وإسرافيل

هادة ، أنت حتكم بني عبادك ، فانير السماوات واألرض ، عامل الغيب والش 3
 .فيما كانوا فيه تتلفون ، اهدين ملا اخــــتُـــِلف فيه من احلق بإذنك ، إنك تدي من تشاء إىل صراط مستقيم

 ميالدي. 2014لعام  مايو 31هجري ، املوافق  1435من عام  شعبان 2ماجد بن سليمان ، يف تاريخ 

                                                 
إسرافيل هو امللك املوكل بالنفخ يف الصور ليقوم ،  ميكائيل هو الـَمــلَــك املوكل باملطر،  جربائيل هو أعظم املالئكة ، وهو امللك املوكل بالوحي إىل الرسل  3

 .هاخالقأي فانير السماوات واألرض . الناس يوم القيامة للحساب واجلزاء
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 في الكتاب ةمتكرر اتتوضيح مصطلح

 

 »صلى اهللا عليه وسلم«مصطلح  •

مإل األعلى وهم املالئكة ، ـيف ال عليهثناء اهللا  ومعىن الصالة على النيب حممد هاملقدمة ، فإن أول كما تقدم يف 
 وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ، وهو يستحق ذلك ، ألن اهللا هد  الناس به إىل الدين الصحيح.

 مثل الطعن فيه أو يف زوجاته وحنو ذلك.ــلِّمه اهللا من اآلفات ، ومعىن (وسلَّم) هذا دعاء أيضا أن يُــسَ 
 على نبيك حممد وَسلِّمه من اآلفات. فيكون املعىن اإلمجايل جلملة (صلى اهللا عليه وسلم) أي: اللهم اثنِ 

ملسلم وهذه اجلملة مجلة توقري واحرتام ، وجيب على املسلم أن يقوهلا كلما مر بذكر النيب حممد ، فال يليق با
 أن مير عليه اسم النيب حممد فال يدعو له ، وكأنه يتكلم عن إنسان عادي.

 يهم الصالة والسالم.يستحب ذكر هذا الدعاء عند ذكر باقي األنبياء ، علكما 

 »عليه السالم «مصطلح  •

 والعافية يف عرضه وشرفه حىت بعد موته.فهذا دعاء له بالسالمة السالم)  عليه(يف حق نيب إذا قيل 

 »النَّصارى«مصطلح  •

النصار  هم املعروفون اآلن باملسيحيني ، وهم أتباع املسيح عيسى ابن مرمي ، ووجه تقدم الكالم أن 
 .تناصرهم فيما بينهمهو » نصار «تسميتهم بذه التسمية 

من : وقيل إ�م ُســــمُّـوا بذلك تبعا للحواريني الذين وصفوا أنفسهم بذلك ، كما قال عيسى عليه السالم
 .حواريون حنن أنصار اهللاــــأنصاري إىل اهللا قال ال

 .بفلسطني» ناصرة«وقيل إ�م ُســــمُّـوا بذلك من أجل أ�م نزلوا أرضا يقال هلا 
 وقيل إ�م ُســــمُّـوا بذلك ألن عيسى خرج منها.

 أصلها من النصرة ، وهي صفة مدح وثناء.» نصار «فكلمة كل حال وعلى  
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بسم اهللا الرحمـٰن الرحيم    
 آدم قُ ــــلْ ــــــخَ  .1

 . 0F1﴾ْسُنونْلَصاٍل مِّْن َمحٍَإ مَ َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشرًا مِّن صَ ﴿يف القرآن العظيم قال اهللا تعاىل 

 تفسري اآلية: 

، كما  كصوت الفخار صلصلةو  ع له صوتمِ ـــــطني يابس إذا نُِقر عليه سُ صلصال ، وهو ولقد خلقنا آدم ِمن أي: 
نَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاراهللا يف آية أخرى ﴿قال   .1F2﴾َخَلَق اْإلِ

 تغريِّ لونه ورحيه ِمن طول مكثه. الذيملس ، ألا األسودطني ال، وهو سنون مَ َمحٍَإ من هو وهذا الطني اليابس 

ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشرًا مِّن ﴿اهللا تعاىل  ، وهي قول من طني يف آية أخرى خلق آدموقد جاء إمجال 
 .2F3﴾ِطني

ِعنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه  ﴿ِإنَّ َمَثَل ِعيَسىأبينا آدم من تراب ، قال اهللا تعاىل يف القرآن العظيم  َخـْلـقكما جاء ذكر 
  .3F4﴾ن فـََيُكونُمثَّ قَاَل َلُه كُ  تـَُرابٍ ِمن 

 تفسري اآلية: 

من تراب األرض مث قال له: اهللا ، إذ خلقه  إنَّ َخْلَق اهللا لعيسى من غري أب كمثل خلق اهللا آلدم من غري أب وال أم
 .آدم "كن بشرًا" فكان

مران ، فهذه أربع آيات يف القرآن الكرمي حتدثت عن خلق أبينا آدم عليه السالم ، األوىل والرابعة يف سورة آل ع
 يف سورة ص. والثالثة،  نٰـ سورة الرمحوالثانية يف 

                                                 
 . 28: الـِحــــْجـــــرسورة  1
 . 14:  نٰـ الرمحسورة  2
 . 71: صسورة  3
 . 59: آل عمرانسورة  4
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 تنبيه:

ق من غري لِ ــــفآدم عليه السالم خُ  ، عيسى لكونه خلق من غري أب دعوى باطلةية إلـٰهدعوى يتبني من هذه اآلية أن 
، مالئكته  هل وأسجدوليس من روح الـَمـلَــك جربيل ، ، من روحه  هونفخ فيليس هذا فحسب ، بل ،  أب وال أم

على أنه ) أتباع األديان السماوية(املسلمون والنصارى واليهود ومجيع اتفق اجلميع مع هذا فو  ، أمساء كل شيء هوعلم
 ؛ يف املسيحية لـٰهواإلالبنوة  عاءادِّ  صحَّ  فإنْ ليس فيه من خصائص األلوهية وال الربوبية شيء ، ،  من عباد اهللا َعْبدٌ 

ية يف املسيح لـٰهدعوى اإلبناء عليه فإن ، ف ومعلوم باالتفاق أن ذلك باطل،  اب أوىل وأحرىدعاؤها يف آدم من بفا
 باطٌل أيضا.

*** 

 اهللا آلدم اصطفاء .2

 . 4F1﴾ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبـْرَاِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمني﴿قال اهللا تعاىل 

 تفسري اآلية: 

 ، وجعلهم أفضل أهل زما�م. مران اختار آدم ونوًحا وآل إبراهيم وآل عِ أي: إن اهللا

 حواءَخــــــْلــــُق  .3

خبصوص خلق حواء: ﴿يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة قال اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن 
َها َزْوَجَها ُهَما رَِجاًال َكِثرياً َوِنَساء َواتـَُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم  َوَبثَّ  َوَخَلَق ِمنـْ 5Fَرِقيبًا﴾ِمنـْ

2. 

َها َزْوَجَهاتعاىل: ﴿هَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة وقال  6Fلَِيْسُكَن إِلَيـَْها﴾ َوَجَعَل ِمنـْ

3. 

 يتني:تفسري اآل

                                                 
 . 32: آل عمرانسورة  1
 . 1: النساءسورة  2
 . 189: األعرافسورة  3
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، كما  هعِ ــــلْ ، أي من ضِ  جت من آدمخرِ ، فإّ�ا أُ  ، وخلق من هذه النفس زوجها وهي حواء هي آدم النفس الواحدة
َها﴾وجعل ﴿يف اآلية الثانية ﴿وخلق منها﴾ ، وقوله  قولهظاهر اآلية يف  يدل عليه وهذا القول هو قول مجهور ،  ِمنـْ
 للقرآن الكرمي. املفسرين

َها﴾﴿لَِيسْ  وقوله  .ليننس با ويطمئنأي:  ُكَن إِلَيـْ

، قادر  ه ، واهللا خيلق ما يشاء كما يشاء سبحانه وتعاىلعِ ــــفبهذا يتبني أن أُمَّنا حواء ُخِلقت من أبينا آدم ، من ِضلْ 
 .على كل شيء ، ال يُـعـِجــزُُه شيء ، ال ُيسنل عما يفعل وهم ُيسنلون

 : لفتة لطيفة

 .(يعين بال أب وال أم)اب ، ال من ذكر وال من أنثى ، َخـلَـق اهللا آدم من تر 

 .ر وهو آدم ، خلقها اهللا من ِضلِعِه)ـــكَ (يعين خلقها من ذَ وَخلق حواء من ذكر بال أنثى ، 

 .(يعين خلقه من أنثى وهي مرمي العذراء ، بال أب)وَخلق عيسى من أنثى بال ذكر ، 

 .شر)(وهم مجيع الب من ذكر وأنثى الناسوخلق بقية 

 فسبحان من بر بقدرته العقول.

 وحواء ، وهم جميع البشر بني آدمجميع اهللا ل تكريم .4

أن مجيع البشر ُمـَكــرَّمني ، غري  والقرآن يُــقــرِّرهم مجيع الناس ، ألن مجيع الناس توالدوا منهما ، ي آدم وحواء ـــنِ ـــبَ 
، قال تعاىل  ن اهللا سخر هلم ما يف السماوات وما يف األرضهانني مثل البهائم واجلمادات ، ومن دالئل تكرميهم أمُ 

 .7F1﴾َكِثٍري ممَِّّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال   علىَوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم ﴿

كما قال ،  ن تشريفه لبين آدم وتكرميه إياهم يف خلقه هلم على أحسن اهليئات وأكملها عيف هذه اآلية تعاىل اهللا خيرب 
 به فقهُ ـــيَ  وعقالمعا وبصرا ـجعل له سن اهللا إأي ﴾ ، د خلقنا اإلنسان يف أحسن تقوميلق﴿تعاىل يف سورة الـتِّـني 

 رِّها.ويعرف منافعها وخواصها ومضا، بني األشياء با فرق ويُ  ،وينتفع 

                                                 
 . 70: اإلسراءسورة  1
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يوانات ميشي على أربع وينكل غريه من احل، يف حني أن ميشي قائما منتصبا على رجليه وينكل بيديه ما خلقه اهللا ك
 .بفمه

واخليول اإلبل ك، وَسخَّر هلم الدواب يف الرب   ، وَسخَّر هلم مجيع ما يف الكون إرسال الرسلبذرية آدم  اهللا كرَّم كما
، ورزقهم  السفن يف البحر حلملهمسخَّر هلم و كالسيارات والطائرات ، املعروفة اآلن ،   ةيرِّ ــوالبغال واحلمري واملراكب البَ 

 ، وفضَّلهم على كثري من املخلوقات تفضيال عظيًما. من طيبات املطاعم واملشارب

تناب فإذا كانت هذه بعض نِعم اهللا على عباده ، أفال يستحق أن ُيشكر عليها بإفراده جبميع أنواع العبادات ، واج
 ؟من املخلوقات ، سواء كانت مجادات أو غريها عبادة غريه

 الغاية من خلق اإلنس والجن .5

حلكمة عظيمة وغاية جليلة ، وهي عبادته سبحانه وتعاىل ،  –اجلن واإلنس  –سبحانه وتعاىل اخللق  اهللاخلق 
 ﴿أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا والدليل على ذلك قوله تعاىل ﴿وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴾ ، وقال تعاىل

إال هو رب العرش الكرمي﴾ ، وقال تعاىل ﴿أحيسب اإلنسان أن ال إلـٰه وأنكم إلينا ال ترجعون * فتعاىل اهللا املِلك احلق 
 يُرتك سدى﴾ ، أي: َأحِسب اإلنسان أن يُرتك مهال ، ال يُؤمر وال يُنهى ، وال يُـحاسب وال يُــعاقب؟

 سالمفي اإل العبادة مفهوم .6

العبادة هي التذلل هللا عز وجل حمبة وتعظيما ، بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه ، كما 
، أي:  ﴾وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴿قال تعاىل 

ائع إال ليعبدوا اهللا وحده ، ويكونوا حنفاء ، أي مائلني عن اإلشراك مع اهللا يف العبادة إىل ما أُِمر الناس يف سائر الشـــــر 
التوحيد واإلخالص هللا يف سائر العبادات ، ويقيموا الصالة ، ويؤدوا الزكاة ملستحقيها من الفقراء واملساكني وحنوهم ، 

 وذلك دين القـيِّمة ، أي دين االستقامة ، وهو اإلسالم.

 سالم هو االستسالم هللا بالتوحيد ، واالنقياد له بالطاعة ، واخللوص من الشرك.واإل
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 االستجابة ألمر اهللا سبحانه وتعالىعن  إبليس رَ بـَّ ـــوتكتحية له ،  سجود ألبينا آدملمالئكة بالااهللا  رَ ـــأمَ  .7

تنبيها ع من القرآن الكرمي ، ذكر اهللا سبحانه وتعاىل قصة سجود املالئكة ألبينا آدم عليه السالم يف عدة مواض
: ﴿وإذ قلنا قال اهللا تعاىل،  ألمهيتها ، وليكون يف هذا تشويق وإعجاز بسرد نفس القصة بنسلوب بالغي خمتلف

8Fللمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين﴾

1. 

 َخاِلٌق َبَشرًا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن َمحٍَإ مَّْسُنون * فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإينِّ ﴿وقال اهللا تعاىل 
إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين * قال يا إبليس رُّوِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِدين * َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعون * 

* قال مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محٍإ مسنون * قال فاخرج منها مالك أال تكون مع الساجدين 
قال فإنك من املنظرين * إىل يوم  فإنك رجيم * وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين * قال ربِّ فننظرين إىل يوم يبعثون *

* قال  إال عبادك منهم املخلصنيينهم أمجعني * الوقت املعلوم * قال ربِّ مبا أغويتين ألزيـِّـــــــــَننَّ هلم يف األرض وألغو 
هذا صراط علي مستقيم * إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين * وإن جهنم ملوعدهم 

 . 9F2﴾أمجعني * هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

َشرًا مِّن ِطني * فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فـََقُعوا َلُه ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق بَ ﴿قال اهللا تعاىل و 
َك َأن َساِجِدين * َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعون * إال إبليس استكرب وكان من الكافرين * قَاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـعَ 

ٌر مِّْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطٍني * قال بَـ َأْسَتكْ َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ  ْرَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلني * قَاَل أَنَا َخيـْ
فاخرج منها فإنك رجيم * وإنك عليك لعنيت إىل يوم الدين * قال رب فننظرين إىل يوم يبعثون * قال فإنك من 

 واحلقَّ  زتك ألغوينهم أمجعني * إال عبادك منهم املخلصني * قال فاحلقُّ املنظرين * إىل يوم الوقت املعلوم * قال فبع
 .10F3﴾أقول * ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني

 :شرح اآليات

ونفخ فيه من ،  هيبيد مآداهللا  هخلقنا آدم بنربع خصائص مل حتصل ألحد قبله ، فقد اختص اهللا سبحانه وتعاىل أبا
آلدم ، فبادروا بالسجود  ، إكراما وتعظيما وإجالال أمر املالئكة بالسجود له شيء ، مثكل  مه أمساءوعلَّ روحه ، 

يف آية أخرى ﴿ءأسجد ملن أخرب اهللا عنه فقال كما إال إبليس امتنع عن السجود تكربًا وحسًدا ، ، ألمر ربم  ممتثلني
﴾ ، أي ال يليق يب أن مسنون مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محإٍ  ويف آية أخرى ﴿خلقت طينا﴾ ، 

                                                 
 . 34سورة البقرة:  1
 . 44 - 28: الـِحجرسورة  2
 . 85 – 71: صسورة  3
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11Fرى أن النار أشرف من الطنيهو يفطني ، أسجد لبشر خلقته من 

فلهذا امتنع عن ، ها تِ ـــفَّ ــعودها وخِ ها وصُ وِّ ـــلُ ـــلعُ ،  1
س لَ ـــ" إعالما له بننه قد أبْ ومساه "إبليسفطرده اهللا من رمحته ، ،  اهللا فصار من العاصني ألمر، وخاصم ربه السجود ، 
 .، أي: أَيِـــَس منهامن الرمحة 

تشبه بم ، وتعبد وتنسك ، فلهذا وإبليس وإن مل يكن من املالئكة فإنه دخل يف خطابم ملا خاطبهم اهللا ، ألنه 
12Fاهللا وخالف أمره خرج عنهم.عصى مث ملا دخل يف خطابم ، 

2 

ا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فـََفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدو : ﴿يف آية أخرى وقال تعاىل
13Fأَفـََتتَِّخُذونَُه َوُذرِّيـََّتُه أَْولَِياَء ِمن ُدوِين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمَني َبَدًال﴾.

3 

نصله الذي ُخـِلق فاغرت ب،  ِجـنِّــّياوهو كونه  ،أصله  هُ ـــخانَ أن إبليس أي  ﴾فسجدوا إال إبليس كان من اجلن﴿قوله ف
 بالوبال. غرورهعاد عليه ف،  منه

 ، عن رسول اهللازوج النيب (صلى اهللا عليه وسلم) عن عائشة فاجلن خملوقون من نار ، من باب الفائدة فإن مجيع و 
  صلى اهللا عليه وسلم ، أنه قال:

                                                 
 :وهذا القياس من أفسد األقيسة ، فإنه باطل من عدة أوجهبن سعدي رمحه اهللا:  نٰـ الرمحقال الشيخ عبد  1

ينت فيه نص  منها: أنه يف مقابلة أمر الّله له بالسجود ، والقياس إذا عارض النص ، فإنه قياس باطل ، ألن املقصود بالقياس أن يكون احلكم الذي مل
 فهذا القياس من أشنع األقيسة.  ؛يعارضها ، ويلزم من اعتباره إلغاُء النصوص  فنما قياسٌ ،  مور املنصوص عليها ويكون تابعا هلايقارب األ

لم. وأي فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكربه ، والقول على الّله بال ع ، مبجردها كافية لنقص إبليس اخلبيث ﴾أَنَا َخيـٌْر ِمْنهُ  ﴿منها: أن قوله و 
 نقص أعظم من هذا؟

رض من ومنها: أنه كذب يف تفضيل مادة النار على مادة الطني والرتاب ، فإن مادة الطني فيها اخلشوع والسكون والرزانة ، ومنها تظهر بركات األ
 األشجار وأنواع النبات على اختالف أجناسه وأنواعه ، وأما النار ففيها اخلفة والطيش واإلحراق. 

 انتهى. ا جرى من إبليس ما جرى ، احنط من مرتبته العالية إىل أسفل السافلني.وهلذا مل
وذلك هو الداعي آلدم عليه السالم بعد السعادة اليت سبقت له إىل التوبة والتواضع والتضرع ، فنورثه املغفرة زاد القرطيب رمحه اهللا فقال يف مادة الطني: 

 واهلداية. 
فنورثه  ،وذلك هو الداعي إلبليس بعد الشقاوة اليت سبقت له إىل االستكبار واإلصرار  ،واحلدة واالرتفاع واالضطراب ومن جوهر النار اخلفة والطيش 
 .اهلالك والعذاب واللعنة والشقاء

وليس  ،هللا ألعدائه أن النار سبب العذاب ، وهي عذاب ا كما ذكر القرطيب يف تفسري نفس اآلية سببني آخرين لتفضيل الطني على النار فقال ما ملخصه
 .الرتاب سببا للعذاب

 . انتهى الغرض منه.ومكا�ا الرتاب، النار حمتاجة إىل املكان يف حني أن عن النار ،  الطني مستغنٍ كذلك فإن 
 . 12انظر كالمهما رمحه اهللا يف تفسرييهما لسورة األعراف: 

 قاله ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري اآلية الكرمية. 2
 . 50كهف: سورة ال 3
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 14F1.ف لكمصِ ق آدم مما وُ لِ ــمن نار ، وخُ  من مارجٍ  جلاناق لِ ــقت املالئكة من نور ، وخُ لِ ـــخُ 

 ض.هلب النار املختلط بعضه ببع، أي من  )مارج من نار(ومعىن 

هذا طريق مرجعه إّيل فقال ﴿هذا صراط علي مستقيم﴾ ، أي: من اإلنس واجلن عه بِ ـــإبليس ومن تاهللا توعد  مث
لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين﴾ ، أي ليس لك ﴿إن عبادي ليس  مث قال،  جازي كال بنعماهلمفنُ 

 .على عبادي املخلصني سبيل ، أما الغاوين الضالني فلك عليهم سلطان وطريق

جبهنم ، فقال ﴿وإن جهنم ملوعدهم أمجعني * هلا سبعة أبواب لكل باب مث توعد اهللا إبليس ومن تبعه من الناس 
، ال حميد  جهنم من ذلك الباب منها جزء من أتباع إبليس يدخلون لكل باب بتِ ـــــ: قد كُ أي منهم جزء مقسوم﴾ ،

من  فبعض األبواب تؤدي إىل منازل أحرُّ ،  محبسب عملهيدخل منه ناس وكل باب ،  -أجارنا اهللا منها  -هلم عنه 
 .، وهذا من عدل اهللا سبحانه وتعاىل عمله اخلبيثبقدر  هاكِ َر يستقر يف دَ غريها ، ف

 تنبيه
حبيث أنه يُقصد به التذلل السجود املطلوب من املالئكة آلدم ليس سجود عبادة ، هذا ا ينبغي التنبه إليه هو أن مم

ليه يف مصر ، ووالدة النيب يوسف له ملا جاؤوا إوهو مثل سجود والد بل هو سجود حتية ، ، آلدم واخلضوع والعبادة 
 .﴾له سجداوخروا  العرشورفع أبويه على ﴿قال اهللا يف القرآن 

، وحيَّاه أبواه وإخوته األحد عشر  جبانبه إكراًما هلما، أجلسهما سرير ملكه عرشه وهو وأْجَلَس أباه وأمه على أي: 
، وصار  ة اإلسالميف شريع ُحــرِّم، وقد  ، وكان ذلك جائزًا يف شريعتهم ، ال عبادة وخضوًعا بالسجود له حتية وتكرميًا

،  إال هللا تعاىل ومن املعلوم أن العبادات كلها ال جيوز صرفهاء والصالة والصيام وحنوها ، نوعا من العبادات ، كالدعا
 .ال سجود حتية وال سجود عبادةمطلقا ال جيوز ألحد أن يسجد ألحد وعليه ف

الق اخلما شاء من الشرائع وحمو ما شاء ، ألنه هو له احلق يف تشريع ،  حترمي ذلكواهللا سبحانه وتعاىل له احلق يف 
، أي:  ﴾ميحو اهللا ما يشاء ويثبت﴿اآلمر املتصرف ، فكما أنه ال خيلق غريه فكذلك ال ينمر غريه ، قال اهللا تعاىل 

فيما يصلح لكل أناس من  ميحو اهللا ما يشاء من األحكام ويُبقي ما يشاء منها ، حلكمة يعلمها سبحانه وتعاىل
 .الشرائع وما يناسبهم

*** 

َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا ﴿ :قال اهللا تعاىلالئكة آلدم يف سورة األعراف ، كما وردت قصة سجود امل
ٌر َد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس ملَْ َيُكن مَِّن السَّاِجِدين * قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسجُ  أَنَا َخيـْ

                                                 
 ).2996( رواه مسلم 1
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 *مِّْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطني * قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها فاخرج إنك من الصاغرين 
قال فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم * مث آلتينهم من  *قال إنك من املنظرين  *قال أنظرين إىل يوم يبعثون 

َها َمْذُءوًما مَّْدُحورًا  بني أيديهم ومن  لََّمنخلفهم وعن أميا�م وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين * قَاَل اْخرُْج ِمنـْ
ُهمْ  تَِبَعكَ  15Fَجَهنََّم ِمنُكْم َأْمجَِعني﴾. َألَْمَألَنَّ  ِمنـْ

1 

ا إال إبليس امتنع فسجدو سجود حتية واحرتام ، عن قصة أمر اهللا للمالئكة بالسجود آلدم أيضا هذه اآليات تتحدث 
،  قال اهللا إلبليس: فاهبط من اجلنة، مث مخلوق من طني ـال أسجد هلذا الضعيفتكربا وحسدا ، وقال: ءعن ذلك 

نك ال تستحق العيش فيها ، ألن اجلنة طاهرة طيبة ، وال يدخلها ويعيش فيها إال نفس طيبة ، والكرب واحلسد ال أي إ
الذليلني أي ، الصاغرين ، إنك من  فما يصح لك أن تتكرب فيهااجلنة  تتصف به إال نفس خبيثة ، فاخرج من

 .احلقريين

 .من رمحة اهللا وهو املطرود الـُمـبعد،  مرجومويف آية أخرى ﴿فاخرج منها فإنك رجيم﴾ ، أي 

يبقى إىل ، بل طلب أال ميوت ف،  )أمهلين إىل يوم البعث(: ة اهللايس هللا جل وعال حينما يئس من رمحقال إبلفعندها 
 .من بين آدمى إغوائه قدر عليمن إغواء َمن  آخر هذه الدنيا ليتمكن

فمن تبعك من بين آدم فسيكون  يوم القيامة ،تبُت عليهم تنخري األجل إىل ــــ: إنك ممن كَ له قال اهللا تعاىلفعندها 
  مآله هو مآلك.

باد واختبارهم ليتبني الصادق من الكاذب ومن يطيعه ملا كانت حكمة الّله مقتضية البتالء العوسبب إمهال اهللا له أنه 
 .﴾ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِين﴿ فقالسؤاله  أجاب ؛ ومن يطيع عدوه

ألجتهدنَّ يف بنن جعلت عاقبيت النار ال حمالة ،  أي أهلكتين،  أغويتين أنكقال إبليس لعنه اهللا: فبسبب فعندها 
غاية وسنسعى وهو الدين الصحيح ، الذي أمرتم بلزومه ، الصراط  على وألقُعدنَّ ،  إغواء بين آدم عن طريقك القومي

وأُزين هلم ا ، م عليههُ ـــفطرتَ  يتال عبادة اهللا وحدهعن دهم سنصُ و ،  صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياهيف هدي جُ 
هم من مجيع اجلهات مث آلتينَّ عيسى وأمه مرمي ، كاملخلوقات ، سواء كانوا مجادات كاألصنام ، أو عبادة بشر مثلهم  

حبب إليهم أُ و ،  كهم يف اآلخرةشكِّ ، وأُ  بهم يف الدنياــــرغِّ ، وأُ  ، وأُحسِّن هلم الباطل هم عن احلقدَّ ، فنصُ  واجلوانب
 على أنعامك.وال جتد أكثر بين آدم شاكرين لك ، بهم فيها ـــــرغِّ املعاصي وأُ 

ءوما ، أي مذموما ، مدحورا ، أي ُمـبعدا مطرودا عن رمحة اهللا ، مذقال اهللا تعاىل إلبليس: اخرج من اجلنة فعندها 
 ألمألنَّ جهنم منك وممن تبعك من بين آدم أمجعني.فطرده مرة أخرى ، مث قال: 

                                                 
 . 18 - 11: األعرافسورة  1
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ه تعاىل علينا بذلك أكمل لم على فعله لننخذ منه حذرنا وحنرتز منه ، فلوعزَ  ه الشيطاننا الّله على ما قالــــهَ ـــــوإمنا نبَّ 
 مة.نع

 .إن شاء اهللا يف آخر هذا الكتاب وسينيت الكالم على وسائل احلذر من الشيطان الرجيم

*** 

 هذاأََرأَيـَْتَك َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس قَاَل َءَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا * قَاَل وقال تعاىل: ﴿
ْرَتِن ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َألَْحَتِنَكنَّ ُذرِّيـََّتُه ِإالَّ قَِليال * قَاَل اْذَهْب َفَمن تَبِ الَِّذي َكرَّمْ  ُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َت َعَليَّ لَِئْن َأخَّ َعَك ِمنـْ

ُهم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب عَ *  َجزَاؤُُكْم َجزَاًء مَّْوُفورًا َلْيِهم ِخبَْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِيف اْألَْمَواِل َواْستَـْفزِْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـْ
 .16F1﴾ِبَربَِّك وَِكيال وََكَفىِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ا * َواْألَْوَالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُرور 

 شرح األبيات:

: أرأيت هذا املخلوق قريبة من سابقتها ، وفيها قول إبليس هامعاني، و  هذه آيات أخرى تتحدث عن نفس القصة
ذريته باإلغواء  )نَّ ـــلَ وألستنصِ  نَّ ـــيَ ــــألستولِ (أي  َألَْحَتِنَكنَّ لئن أبقيتين حًيا إىل يوم القيامة  -يعين آدم  – الذي ميزته عليَّ 

 جعلنا اهللا منهم. ، ن يف اإلميانو املخلصالقليل منهم ، وهم ، إال  واإلفساد

فإن عقابك  فَمن تبعك ِمن ذرية آدم فنطاعك، هذا أمر إهانة و ، مهدًدا إبليس وأتباعه: اذهب فعندها قال اهللا 
 غري منقوص. يف نار جهنم وعقابم وافرٌ 

 َمن تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه اسَتْخِفف كلَّ مث قال اهللا ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴾ ، أي 
من شياطني جنودك كل ما تقدر عليه ِمن بع عليهم مِ ـجْ أَ و ب عليهم خبيلك ورِجِلك﴾ ، أي ــــلِ ـــــجْ ﴿وأَ ،  إىل معصييت

، كل راكب وماش يف معصية اهللا املقصود  و ، على رجليه وهو املاشي ،  لٍ وراجِ  من كل راكبٍ اإلنس واجلن ، 
،   احلرام املال اكتسابتُزيِّن هلم بنن ، يف أمواهلم معهم  رْكةً واجعل لنفسك شِ ﴾ أي واألوالد﴿وشاركهم يف األموال 

 .إنفاقها يف معصية اهللامث الربا والرشوة والسرقة ، ك

عدم ، كتزيني فعل فاحشة الزنا لينتج أوالد زنا ، أو نوالدهم بلكل معصية تعلقت  شاملٌ فأما املشاركة يف األوالد 
فقد ، أو عدم ذكر الدعاء املشروع قبل أن حيصل مجاع الزوجة ،  وترك الشراخلري فعل د وتربيتهم على تنديب األوال

                                                 
 . 65 – 61سورة اإلسراء:  1
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، سم اهللا بِ ( :قال -أي جيامع زوجته  –لو أن أحدهم إذا أراد أن ينيت أهله : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 17F1.شيطان أبداره ضُ ك مل يَ ر بينهما ولد يف ذلقدَّ فإنه إن يُ  ) ،بنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناـــاللهم جنِّ 

عند الطعام (وهي قول بسم اهللا ، ومعناها: أبتدأ طعامي بذكر اسم اهللا) ذكر كثري من املفسرين أنه ترك التسمية  وقد
 الشيطان هاهللا يف ذلك شارك مِّ سَ دخل يف مشاركة الشيطان يف األموال واألوالد ، وأنه إذا مل يُ ت والشراب واجلماع

 .طعامه

 هم أنَّ كوعدِ ،   الوعود الكاذبةبِعْد أتباعك ِمن ذرية آدم هم وما يَِعُدهم الشيطان إال غرورا﴾ ، أي اهللا ﴿وِعدْ  مث قال 
من  ةِ ـــنَّ ـــجَ ـوأنه ال قيامة وال حساب ، وأنه إن كان حساب وجنة ونار فننتم أوىل بالضرهم ، ارتكاب املعاصي لن يَ 

 فكل وعود الشيطان باطلة وغرور.، غريكم 

 طٍ سلُّ تَ سبيل مث قال اهللا ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال﴾ ، أي ليس لك أيها الشيطان 
، ويكون  منك ويقوم بكفايتهم وشرورك كإغواءبل اهللا يدفع عنهم على عبادي املؤمنني الذين قاموا بعبوديته ، وإغواء 

 هلم حافظا وناصرا ومؤيدا.

، فهو خري وكيل  املؤمنني ، وكفى به وكيال سبحانه وتعاىل أي أن اهللا سيتوكل حبفظ عباده ﴾وََكَفى ِبَربَِّك وَِكيًال ﴿
 وحافظ.

                                                 
 ) عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما.1434) ومسلم (6388البخاري (رواه  1
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 استخالف آدم في األرض .8

أي قوم خيلف خليفة يف األرض ،  يجعلسجاء اخلرب يف القرآن الكرمي بنن اهللا سبحانه وتعاىل قال للمالئكة أنه 
قال اهللا يف القرآن أنه آدم ،  مومل يذكر هلئذ على وجه األرض أحد ، ومل يكن يوم،  ة األرضلعمار بعضهم بعضا 

فسد فيها ويسفك الدماء وحنن جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يُ  إينوإذ قال ربك للمالئكة ﴿العظيم 
 18F1.﴾نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون

: يا ربنا ، ما احلكمة يف خلق فقالوا،  ذلكاحلكمة يف كة استكشاف مالئـفلما قال اهللا للمالئكة ذلك أرادت ال
 بالقتل؟سفك الدماء فسد يف األرض ويَ مع أن منهم من يُ ، هؤالء 

، فنفسدوا يف األرض ، وسفكوا آدم واملالئكة سنلوا هذا السؤال لعلمهم أن اجلن كانوا يف األرض قبل أن خيلق اهللا 
، فلهذا ملا قال اهللا للمالئكة :  بالـُجــُزر اليت يف البحارالئكة فضربوهم ، حىت أحلقوهم الدماء ، فبعث اهللا جندا من امل

إين جاعل يف األرض خليفة ؟ فإن كان املراد كما فعل اجلن قبلهم  : أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءقالوا
 .، فنحن نسبح حبمدك ونصلي لكيا ربنا عبادتك 

آدم أي: إين أعلم من املصلحة الراجحة يف خلق  إين أعلم ما ال تعلمون: سؤاهلما هلم عن فقال اهللا تعاىل جميب
يوجد فيهم الصديقون سرسل فيهم الرسل ، و عل فيهم األنبياء ، وأُ ـــما ال تعلمون أنتم ، فإين سنج ه يف األرضوجعلِ 

ربون ، والعلماء العاملون واخلاشعون ، واحملبون املتبعون والشهداء ، والصاحلون والعباد ، والزهاد واألولياء ، واألبرار واملق
 لرسله.

يعلم احلكمة من األوامر  مفتوح ملن أراد أنالسؤال  إن باباهللا مل مينع السؤال ، بل أن بيان ويف هذه اآلية الكرمية 
حث اهللا  وهلذابحانه وتعاىل ، صفة احلكمة هللا سب ويعظم إميا�ممبا عِلموه ،  الناس يعُظم إميانللنواهي اإللـٰهية ، وا

 .وقل ربِّ زدين علمافقال  والتبصر بالديننبيه حممد (صلى اهللا عليه وسلم) على العلم والسؤال 

ليس املقصود منه االعرتاض على اهللا ، بل هو  َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيها قول املالئكة ومما ينبغي أن يُعلم أن 
ليه فهمهم ، وليس قصدهم االعرتاض على اهللا ، أو احلسد لبين آدم ، وإمنا هو سؤال سؤال حبسب ما وصل إ

 .يعيش مع ذريته يف األرض هِ لِ ــــعْ وجَ  استعالم واستكشاف للحكمة اإللـٰهية من خلق آدم
 .مل خيرب املالئكة بتوقيت ذلك االستخالف ، وإمنا أخرب عن حصوله يف املستقبل فحسبسبحانه وتعاىل اهللا و 

 وللعلم فهذه هي اآلية الوحيدة يف القرآن اليت تتحدث عن استخالف آدم يف األرض.
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 تعليم آدم األسماء كلها .9

بنمساء هؤالء إن كنتم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين م وعلَّ ﴿: بعد اآليات املتقدمة مث قال اهللا
ُهم بَِنْمسَائِِهْم فـََلمَّا أَنَبَنهُ * قَاُلوا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لَ  صادقني م َنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم احلَِْكيم * قَاَل يَا آَدُم أَنِبئـْ

19F﴾.ْم َتْكُتُمونَ نتُ بَِنْمسَائِِهْم قَاَل َأملَْ أَُقل لَُّكْم ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما كُ 

1 

 شرح اآليات:

ني اهللا ـــبَ ــــيُ ــــولِ يف إعالمهم باستخالف آدم وذريته يف األرض ، تبعا لتلك احملادثة بني اهللا واملالئكة بعد خلق آدم ، و 
وغري  انات وأنواع الطعامكنمساء احليو ،   ماء األشياء كلهاـاهللا علَّمه أسفإن ؛ فضل آدم وأحقيته باخلالفة يف األرض 

فقال ،  علمها المالئكةتليظهر شرف آدم بكونه يعلم أشياء ال ، على املالئكة  ياتسمَّ مُ ـتلك المث عرض ذلك ، 
  .آدمأفضل من هلم: أخربوين بنمساء هؤالء املوجودات إن كنتم صادقني يف اهللا 

﴾ ، أي: َك أَنَت اْلَعِليُم احلَِْكيم َما َعلَّْمتَـَنا ِإنَّ ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ  ﴿: قالتفعندها مل تعلم املالئكة اإلجابة ، ف
 ، احلكيم يف تدبريك. إنك أنت وحدك العليم بشئون خلقك،  ، ليس لنا علم إال ما علَّمتنا إياه زِّهك يا ربَّناــــنَ ــــــنُ 

ظهر شرفه فلما أخربهم آدم با ،  ها: يا آدم أخربهم بنمساء هذه األشياء اليت عَجزوا عن معرفتآلدم قال اهللافعندها 
 .مل يعلموهما ِلم ــــعَ  عليهم بننْ 

وهو احلكمة ،  وات واألرضانين أعلم ما خفي عنكم يف السمفيما سبق بقال اهللا للمالئكة: لقد أخربتكم عندها ف
 هما.من الغرض باتني احلادثتني تعليكم بالعلم ، فتبين واآلن تبني فضلهمن خلق آدم وفضله ، 

علم ما مل بعلى املالئكة  وتفضيلهوللعلم فهذه هي اآلية الوحيدة يف القرآن اليت تتحدث عن تعليم آدم األمساء ، 
 يعلموه.
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 من هو إبليس (الشيطان) .10

 اجلواب:

﴾ ، واجلن خملوق من نار ، كما قال ففسق عن أمر به إال إبليس كان من اجلن﴿، قال اهللا يف القرآن  اجلنإبليس من 
20Fواجلان خلقناه من قبل من نار السَّموم﴾﴿  القرآناهللا يف

1 . 
، كما قال اهللا يف اآلية األخرى ﴿وخلق اجلان  خلق آدم من نار شديدة احلرارة ال دخان هلا ِمن قـَْبلِ  وخلقنا اجلنأي: 

21Fمن مارٍج من نار﴾

 ض.من هلب النار املختلط بعضه ببع -منهم  إبليسو  -اجلن  ناخلق، أي  2

ابدا هللا ، أمره اهللا بعبادته وطاعته ، فكان كذلك مدة ال يعلمها إال اهللا ، مث ملا خلق اهللا آدم أمره اهللا وإبليس كان ع
وأمر املالئكة أيضا بالسجود له سجود حتية ، إكراما له وإظهارا لفضله ، فسجدت املالئكة كلهم إال إبليس أىب 

ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال ﴿قال اهللا يف القرآن العظيم واستكرب ، وكان دافع ذلك هو احلسد والـِكـبـر آلدم ، 
فصار إبليس من اجلاحدين ألمر اهللا ، الكافرين به ، قال اهللا يف ،  ﴾أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني

 .﴾الكافرينوكان من  واستكبر أبىوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس ﴿القرآن 

، وقال  22F3﴾َكُفورًاوََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه فر هو جحد احلق ورده ، قال اهللا تعاىل عن الشيطان: ﴿ـــافر ، والكُ الشيطان كف
 .23F4﴾ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْمحَِٰن َعِصّيااهللا تعاىل ﴿

ا مذءوما مدحورا ملن تبعك منهم اخرج منه﴿مث ملا كفر إبليس وردَّ أمر اهللا طرده اهللا من جنته ، قال اهللا يف القرآن 
 ، أي اخرج من اجلنة ممقوتا مطرودا. ﴾ألمألن جهنم منكم أمجعني

مث اختذ إبليس عهدا على نفسه أن يغوي بين آدم ، إال من كان منهم معتصما بالدين الصحيح الذي شرعه اهللا ، فإنه 
ستقيم * مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم قال فبما أغويتين ألقعدنَّ هلم صراطك امل﴿ال يستطيع إليه سبيال ، 

 .﴾وعن أميا�م وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين
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ألبينا آدم وزوجته حواء لألكل من الشجرة  هإغواء ووأول مظاهر عداوة الشيطان لإلنسان إليقاعه يف معصية اهللا ه
 اليت �امها اهللا عن األكل منها كما سينيت يف الفصل التايل.

اإلياس من رمحة اهللا سبحانه  أي، أو الينس د تقدم بيان معىن كلمة (إبليس) ، وأ�ا من اإلبالس وهو اإلياس وق
 وتعاىل.
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 التي حرَّم اهللا عليه األكل منها قصة آدم لما أكل من الشجرة .11

دون سائر أشجارها ،  بعينها من أشجار اجلنة ، شجرةٍ مثار عن أكل حواء أمنا آدم وزوجته أبانا ثناؤه  �ى اهللا جلَّ 
مث فإن البشر بطبيعتهم غري معصومني عن الوقوع يف اخلطن ، كال منها ، خطآ فنفنفنغوامها الشيطان باألكل منها ، 

تابا وطلبا من اهللا املغفرة فغفر اهللا هلما ذنبهما ، ألن اهللا رحيم بعباده ، يقبل توبة من أخطن منهم مث تاب ، فإنه يعلم 
 ن ألنه خلقهم غري معصومني ، فمحا اهللا عنهم ذنبهم ، وانتهى األمر حبمد اهللا.منهم طبيعة اخلط

قـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكَال و ﴿قال اهللا تعاىل وقد جاء ذكر قصتهما يف مواضع من القرآن الكرمي ، 
َها َرَغًدا حَ  َها فََنْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيِه *  َة فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمنيَجرَ الشَّ  هذهْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا ِمنـْ َُما الشَّْيطَاُن َعنـْ فََنَزهلَّ

َتاَب َعَلْيِه آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت فَـ  فـَتَـَلقَّىحني *  إىلَوقـُْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع 
يًعا فَِإمَّا يَْنتِيَـنَُّكم مِّينِّ ُهًدى َفَمن تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم *  ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيم َها مجَِ َوَال ُهْم قـُْلَنا اْهِبطُوا ِمنـْ

بُوا بِآيَاتَِنا أُولَِٰئَك َأْصحَ َوالَِّذيَن  *  َحيَْزنُون 24F﴾.اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَكَفُروا وََكذَّ

1 

َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة ﴿، قال تعاىل يف سورة األعراف وحواء من الشجرة  آدمأكل جاء ذكر قصة  وقد
الشَّْيطَاُن لُِيْبِدَي َهلَُما َما ُوورَِي َس َهلَُما الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمني * فـََوْسوَ  هذهَفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا 

ُهَما ِمن َسْوآِتَِما َوقَاَل َما نـََهاُكَما َربُُّكَما َعْن  الشََّجرَِة ِإالَّ َأن َتُكونَا َمَلَكْنيِ أَْو َتُكونَا ِمَن اْخلَاِلِدين * َوقَاَمسَُهَما  هذهَعنـْ
مهَُا بُِغُروٍر فـََلمَّا َذاقَا الشََّجرََة َبَدْت َهلَُما َسْوآتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق ِإينِّ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحني * فَ  َدالَّ

مُِّبني * قَاَال َربـََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا  َعُدوٌّ اْجلَنَِّة َونَاَداُمهَا َربـُُّهَما َأملَْ أَنـَْهُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَُقل لَُّكَما ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكَما 
 ِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل  ِيف اْألَرْ َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكونَنَّ ِمَن اْخلَاِسرِين * قَاَل اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكمْ 

َها ُختَْرُجونِحٍني * قَاَل ِفيَها َحتْيَـْوَن َوِفيهَ  25F﴾.ا َمتُوتُوَن َوِمنـْ

2 
َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىلَ آَدَم ِمن قـَْبُل فـََنِسَي وَملَْ جنَِْد َلُه ﴿، قال تعاىل  ـٰهطيف سورة وأكله من الشجرة  كما جاء ذكر قصة آدم

ِإّن َهَذا َعُدّو ّلَك َوِلَزْوِجَك َفَال  يا آدمَأَىبَ * فـَُقْلَنا َعْزمًا * َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالَِئَكِة اْسُجُدوْا آلدم َفَسَجُدَوْا ِإّال ِإبِْليَس 
َتْظَمُن ِفيَها َوَال َتْضَحَى * فـََوْسَوَس إِلَْيِه ُخيْرَِجّنُكَما ِمَن اْجلَّنِة فـََتْشَقَى * ِإّن َلَك َأّال َجتُوَع ِفيَها َوَال تـَْعَرَى * َوأَّنَك َال 

َها فـََبَدْت َهلَُما َسْوَءاتـُُهَما َوطَِفَقا َخيْصِ َهْل  يا آدمالّشْيطَاُن قَاَل  َلَى * فََنَكَال ِمنـْ َفاِن أَُدّلَك َعَلَى َشَجرَِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك ّال يـَبـْ
26F﴾.َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْجلَّنِة َوَعَصَى اَدُم َربُّه فـََغَوَى * ُمثّ اْجَتَباُه َربُّه فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى

3 
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 شرح اآليات:

اهللا أعلم ما هي تلك من أشجار اجلنة ،  ُمـَعــيَّــنَــةٍ  شجرةٍ مثار عن أكل حواء  وزوجتهآدم أبانا ثناؤه  �ى اهللا جلَّ 
 يذكر ذلك ومل، ذلك يف القرآن  ، ومل يذكرشجرة نوع تلك الحتديد باده دليال على اهللا مل يضع لع فإن ،الشجرة ، 

 . يه وسلم) يف أحاديثهالنيب حممد (صلى اهللا عل

على  وجائز أن تكون واحدة منها ، و  ،شجرة التني  إ�ا العنب ، وقيلكانت شجرة   وقيل ، رْ ـــشجرة البُ  إ�اوقد قيل 
كل حال فالعلم بنوع تلك الشجرة ال يرتتب عليه عمل وفائدة ، واجلهل به ال يضر ، ولو كان يف العلم به خري 

 ألخرب اهللا به.

ِإّن َهَذا َعُدّو ّلَك َوِلَزْوِجَك َفَال ُخيْرَِجّنُكَما ِمَن اْجلَّنِة  يا آدمفـَُقْلَنا هللا عبده آدم من إغواء الشيطان فقال ﴿وقد حذَّر ا
﴾ ، أي إنك إن استمعت إىل الشيطان وأكلت من الشجرة فسيكون عقاب ذلك اخلروج من اجلنة ، مث فـََتْشَقىَ 
 ما يف اجلنة.ـــــعَّ ــــنَ ــــبدال أن تكون مُ رض يف األبالكدح والعمل ، للشقاء  تتعرض

﴾ ، أي لك إن َتْضَحىِإّن َلَك َأّال َجتُوَع ِفيَها َوَال تـَْعَرَى * َوأَّنَك َال َتْظَمنُ ِفيَها َوَال واعدا له إن فعل ذلك ﴿ اهللامث قال 
اس ، بل تلبس لباس أهل اجلنة من احلرير مل تنكل من الشجرة أن تبقى يف اجلنة خالدا فيها ال جتوع وال تعرى من اللب

 والديباج ، وأنك ال ُيصيبك العطش وال تضحى ، أي ال ُيصيبك احلر الشديد.

 حرَّمن هلما األكل من الشجرة اليت وسوس هلما وزيَّ و ، وزوجته  اهنغو حسد آدم على هذه النعمة ، فالشيطان ولكن 
ما يف مشورته عليهما ، وهو كاذب يف ذلك ، ومما قاله هلما ليمكر ، وأقسم هلما أنه ناصح هل اهللا علهما األكل منها

بما: إمنا �اكما ربكما عن األكل من مثار هذه الشجرة من أجل أن ال تكونا مَلَكني ، ومن أجل أن ال تكونا 
أمل أ�كما ل هلما وقافغضب اهللا عليهما ، فانطلت عليهما ِخدعة إبليس لعنه اهللا ، فنكال منها ، ين يف احلياة ، خالدَ 

 ظاهر العداوة؟ ُمبني ، أي عن األكل من تلك الشجرة ، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 

فنزع اهللا عنهما لباسهما ، لباس أهل اجلنة ، عقوبة هلما على تلك اخلطيئة ، فراحا يغطيان عوراتما بنوراق اجلنة كما 
ى ورق أشجار اجلنة ويلصقانه عل فنخذا ينزعان من، أي:  ﴾اْجلَّنة ن َوَرقِ َعَلْيِهَما مِ َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن قال تعاىل ﴿

 .ليسرتا ما انكشف من عوراتماأنفسهما 
: ربنا ظلمنا أنفسنا باألكل من الشجرة ، وإن مل تغفر لنا ا عظيما ، وقااللما عِلم آدم وحواء بن�ما أخطآ نِدما ندمً ف

 خراهم. ن أضاعوا حظَّهم يف دنياهم وأُ مَّ ـمِ من اخلاسرين ، أي وترمحنا لنكونن 
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قال استغفرا اهللا ، أي طلبا منه املغفرة وقبول التوبة ، فنهلمهما اهللا قول كلمات فيها دعاء وتذلل واستغفار فقاالها ، ف
 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن﴿، والكلمات هي  ﴾فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم﴿تعاىل  اهللا

كما قال تعاىل ﴿مث اجتباه تاب اهللا عليهما وغفر ذنبهما ،  لما قاالها ، ف ﴾مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين
ألن اهللا تعاىل رحيم بعباده ، يقبل توبة من أقبل عليه طالبا املغفرة والعفو ، كما قال تعاىل ربه فتاب عليه وهدى﴾ ، 

 ﴾.ويعلم ما تفعلون اده ويعفو عن السيئاتعن نفسه ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عب

حتقيقا لقضائه الذي قضاه من قبل إن اليت نعيش عليها ، هذه مث بعد ذلك أهبط اهللا آدم وحواء من اجلنة إىل األرض 
﴾ ، أي تشقى إذا َتْشَقىُكَما ِمَن اْجلَّنِة فَـ ِإّن َهَذا َعُدّو ّلَك َوِلَزْوِجَك َفَال ُخيْرَِجنّ  يا آدمفـَُقْلَنا  ﴿أكل آدم من الشجرة 

 خرجت منها ، ألن األرض دار عمل وكدح ، أما اجلنة فدار نعيم ، ليس فيها شقاء وال كدح.

إىل أن تنقضي آجال الناس ، مث يبعثهم اهللا يوم القيامة فقضى اهللا قضاءه باحلق أن يستقر آدم وذريته يف األرض 
،    اجلنة ، ومن أعرض عن اإلميان كان من أهل النار عياذا باهللاوحياسبهم ، فمن اختار طريق اإلميان كان مصريه إىل

 َوِفيَها قَاَل اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني * قَاَل ِفيَها َحتْيَـْونَ كما قال تعاىل ﴿
َها ُختَْرُجون  ﴾.َمتُوتُوَن َوِمنـْ
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 وائد قصة أبينا آدم: التحذير من اتباع الشيطانمن أعظم ف .12

نَساِن َعُدوٌّ مُِّبني﴿ ، قال تعاىلكما تبني معنا الشيطان عدو لإلنسان   ، وهلذا أمر اهللا باحلذر منه ،  27F1﴾ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلْإلِ
ُهَما لَِباَسُهَما ِلُريِيـَُهَما َسْوآِتَِما  َوْيُكم مَِّن اْلَجنَّةِ َكَما َأْخَرَج َأبَـ  َال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَانُ يَا َبِين آَدَم ﴿قال اهللا تعاىل  يَنزُِع َعنـْ

28F﴾.َياَء لِلَِّذيَن َال يـُْؤِمُنونَعْلَنا الشََّياِطَني أَْولِ جَ  ِإنَّا تـََرْونـَُهمْ  َال  َحْيثُ  ِمنْ  َوقَِبيُلهُ  ُهوَ  يـَرَاُكمْ  ِإنَّهُ 

2 

 يَا َبِين آَدَم َال ﴿كما فعل بنبيهم: فيوقعهم باملعاصي  الشيطان  يفتنهمأن من بين آدم يف هذه اآليات حذر اهللا تعاىل 
َج َكَما َأْخرَ ، ﴿ويرغبكم فيه فتنقادون له  يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه يفِتنكم أيومعىن ﴾ ، يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَان
يريد أيها الناس ننتم ما هو أدىن منه وهو األرض ، فلعايل إىل حل اـــمَ ـأنزهلما من ال﴾ ، أي كما أَبـََوْيُكْم ِمَن اْجلَنَّة

ن لكم عدم اتباع النيب حممد ، ــــفُيزيِّ ،  إن استطاععن الطريق الصحيح  نكمـــتِ ـــفــحىت يَ  أن يفعل بكم كذلكالشيطان 
وأن  ، احلذر منه يف بالكمفعليكم أن جتعلوا صلى اهللا عليه وسلم ، فتتخبطون يف املعاصي ويف اآلراء والتحريفات ، 

(أي الشيطان) ِإنَُّه فتستقيموا على طاعة اهللا وعلى دين اإلسالم ، ،  ال تغُفلوا عن املواضع اليت يدخل منها إليكم
قال فإن الشيطان له ذرية كما ِمـمَّـن هم من ذريته ، من شياطني اجلن أتباعه  وهم، ُهَو َوقَِبيُلُه  يراقبكم على الدوام

 .العرش هو سرير امللكو  29F3.)على املاء مث يبعث سراياه عرشهإن إبليس يضع (صالة والسالم: عليه ال

، ألن اجلن ال يراهم الناس مبقتضى َرْونـَُهْم يَحْيُث َال فاحلاصل أن إبليس وجنوده وهم الشياطني يرون الناس من 
 خلقتهم.

وأصفياء وُمـِحـبِّــني ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَني أَْولَِياَء أي: مث قال اهللا ﴿إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون﴾ ، 
، كما قال  بني اإلنسان والشيطانوالصِّلة الية هو املوجب لعقد الوِ الصحيح فعدم اإلميان ،  َال يـُْؤِمُنونللكافرين الذين 

َا ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن يـَتَـَولَّْونَُه َواِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى رَ تعاىل ﴿ ْم يـَتَـوَكَُّلوَن * ِإمنَّ لَِّذيَن ُهْم بِِه بِِّ
 ﴾.ُمْشرُِكون

 واحلذر من الشيطان يكون باتباع ثالثة خطوات:

يعٌ  ِإنَّهُ  ِعْذ بِاللَّهِ فَاْستَ َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ االستعاذة من الشيطان ، قال اهللا تعاىل ﴿: األول  . 30F4﴾يمَعلِ  مسَِ

                                                 
 . 5يوسف:  سورة 1
 . 27: األعرافسورة  2
 ) عن جابر رضي اهللا عنهما.2813رواه مسلم ( 3
 . 200: األعرافسورة  4
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أي ، أي ألتجئ وأعتصم باهللا من الشيطان الرجيم ، والرجيم  الرجيمأعوذ باهللا من الشيطان  االستعاذة هي قول:و 
 هو الـُمـبعد املطرود من اخلريات ومن رمحة اهللا.املرجوم ، و 

،  31F1﴾َوَال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبني﴿ كما قال تعاىلالشيطان ،   خطوات: احلذر من اتباع الثاني
وخطوات الشيطان هي املعاصي على اختالف أنواعها ، سواء الشرك باهللا أو البدع أو ما دو�ا من املعاصي من 

 الكبائر والصغائر.

يَا َبِين آَدَم ِإمَّا يَْنتِيَـنَُّكْم ُرُسٌل مِّنُكْم ﴿ال تعاىل قوآخرهم حممد (صلى اهللا عليه وسلم) ، ،  : اتباع األنبياءالثالث
َها عَ  َخْوفٌ  َفَال  َوَأْصَلحَ  اتـََّقى َفَمنِ يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آيَاِيت  بُوا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَـُروا َعنـْ َلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُون * َوالَِّذيَن َكذَّ
 .32F2﴾ِلُدونَخا ِفيَها ُهمْ  أُولَِٰئَك َأْصَحاُب النَّارِ 

                                                 
 . 142سورة األنعام:  1
 . 36 - 35: األعرافسورة  2
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 :لما أكل من الشجرة آدمنا يأبفوائد قصة  أعظم من .13

 عشر وقفة ثمانيةولنا معها ،  التي يعتقدها النصارى بطالن عقيدة توارث الذنب األصليبيان 

ليت وأكال من الشجرة انا آدم بشر مثلنا ، وأمنا حواء بشر مثلنا ، والبشر من طبيعته اخلطن ، فلما أخطآ و أب .1
تبق اخلطيئة يف ، ومل  الموضوعوانتهى هلما اهللا فغفر وتابا إىل اهللا استغفرا ربما ؛ �امها اهللا عن األكل منها 

 .كما يظنه بعض الناس  ما عرب األجيال والقرونذريتهإىل  انتقاهلاذمتهما فضال عن 

فإ�م مل ،  يف األكل من الشجرة أصالليس هلم ذنب الناس الذي تناسلوا من ذريتهما إىل يوم القيامة مث إن  .2
 – لكان ظالمالو أن اهللا سيؤاخذ البشر بذنب أبيهم هم بذلك ومل يشاركوه يف األكل ، وبناء عليه ينمروا أبا

وقد شيئا مل يفعلوه ، كيف  نيتحملو  حقٍّ  فبنيِّ ،  م مل يتسببوا يف ذلك اخلطن أصال، أل� -حاشاه من ذلك 
  أصال؟! وجود لذلك الذنبذنبهما فلم يبق وحواء آلدم غفر قد أن اهللا علمنا 

33Fه بينكم ُمـَحـــرَّما فال تظاملوا.تُ ـــــوجعل إني حرمت الظلم على نفسيقال اهللا تعاىل: يا عبادي 

1 

فكيف يليق وصف رب البشر بذلك ، رفَّع عنها البشر ، ــــر من القبائح اليت يتـــبـــتـــعــــحتميل اإلنسان ذنب غريه يُ  .3
ر ذلك سفها يف العقل ــبـــتَ ـــالع العاشرلو أن أحدا من الناس عاتبه شخص آخر على خطن بشري ارتكبه جده ف

على سطح األرض ملا  اموجود يكنبل مل ل تبعاته ، حمَّ ـألنه مل يكن له أثر يف حصول ذلك اخلطن فكيف يُ ، 
 جده ذلك اخلطن فبني حق يتحمل ذنبه؟! ارتكب

وهو اهللا سبحانه وصف اخلالق با فكيف يليق ، ليق باملخلوق ال ت نسان بذنب غريهمؤاخذة اإلت فإذا كان
 ؟!أعدل العادلني وأحكم احلاكمني وأرحم الرامحنيالذي هو ، وتعاىل 

 وأ�اة سنة ، ئقريباتك ماتت من م أحدن إ الباب ، وقالت لكِ رتك جاعليك ت طرقَ أيتها القارئة الكرمية ، لو 
 ارتكبته قريبتك الذيتتحملي الخطأ أن  آلنا وينبغي لك،  يف ذلك احلنيماتت  هلاريبة ارتكبت خطن على ق

 !امالي اتعويضباملقابل وتعطيها 

 هل هذا من العدل واإلنصاف؟ما رأيك بذه املنطقية والتفكري؟ 

اشرة ليس لك عالقة مباشرة أو غري مبنت أتفكري غري منطقي وظامل ، ألنك  ذاه أنهلا بالطبع ستقويل 
على جارتا ومل تشاركي يف وجود ذلك اخلطن أصال ، بل مل تكوين  ختطئقريبتك بنن  مل تنمريباملوضوع ، فننِت 

                                                 
 ) عن أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه.2577رواه مسلم ( 1
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ذلك تبعات أو جزء من فبنيٍّ حقٍّ تتحملي كل ك اخلطن ، ذلقريبتك األرض ملا ارتكبت  كوكبموجودة على  
 ؟!اخلطن

أم أن ئق بالبشر ، فكيف يصح نسبته إىل رب البشر ، فإذا كان معاقبة الذرية بسبب ذنب مل يفعلوه غري ال
 ؟!يليق بالبشر وال يليق برب البشرواإلنصاف العقل والعدل 

 نفسنا بصفات الكمال؟أ صفَ وصف اهللا بنوصاف النقص وو نُـحــِسن أم أننا 

 .عاقل منصفيقوله  الحسن من اهللا ، وهذا أننا أمقتضى هذا الكالم 

الذين ضربوا املثال األعلى يف الرباءة ، هذا يولدوا مذنبني ، وهم أن األطفال الرُّضَّــــع على  نصي يإلـٰهقانون أي  .4
 ال يليق باملخلوقني ، فكيف باخلالق وهو اهللا سبحانه وتعاىل ، إذا هو يتناىف مع صفة الرمحة والشفقة هللا تعاىل.

والِوزُر أنه ال تزر وازرٌة وزر أخرى ، الكرمي)  قرآنل(امواضع من كتابه  ةقد بني اهللا يف مخسأيها القارئ الكرمي:  .5
فإذا كان يوم القيامة حيمل حسناته وسيئاته ، كل إنسان   بل،  نفس أخرى إمث حمل نفسٌ تال تهو اإلمث ، واملعىن 

نسان مرتن بعمله يوم إنفس مبا كسبت رهينة﴾ ، يعين كل  قال اهللا تعاىل ﴿كل،  جتازى كل نفس مبا كسبت
 .، وهذا مقتضى العدل واإلنصاف ال يؤاخذ اهللا أحد بذنب غريهن خريا فخري ، وإن شرا فشر ، و إة ، القيام

، تلك مجيع بنيه من عشرات القرون إىل آدم  الذي ارتكبه أبوناالذنب توارث عقيدة بطالن لنا تبني يفبهذا  .6
، واليت تنص على أن مجيع  عرضهاملسيحيني) يف طول العامل و العقيدة اخلرافية اليت يعتقدها مجاهري النصارى (

الظن ال يصح نسبته للبشر العاديني مثلي أبينا آدم مع كو�ا مل تباشره ، وهذا على ذنب تستحق العقوبة اخلليقة 
كما ألن اهللا له صفات الكمال ، نسبته إىل اهللا الرحيم العادل ، فمن باب أوىل ال تصح الكرمي ،  القارئومثل 

وصفه ، فاإلجنيل الذي جاء به عيسى ابن مرمي  اليت جاء با إىل شريعة عيسى ابن مرميتصح نسبة هذه العقيدة 
ولكن مع األصلية هي للهداية واالرشاد ،  عيسىوجاء هلداية أمة بين إسرائيل ، فرسالة ،  ااهللا بنن فيه هدى ونور 

بيد عيسى ابن مريم  دواح، حتى تحول اإلنجيل من إنجيل تحرف كثريا مل ُحيفظ ، فاإلجنيل  فإن األسف
إنجيل بيد الكاثوليك ، ال يطابق واحد منها اآلخر  73إنجيل بيد البروســـــتانت ، و  66والحواريين إلى 

 وال في واحد في المئة من محتواه ...

بل ينص على براءة األطفال بل إن اإلجنيل املتوفر بنيدي النصارى اآلن يشهد بعدم حصول الذنب األصلي ، 
 .عقيدة خرافيةفُعِلم بذا أن ذلك الذنب ليس له وجود أصال ، وبناء عليه فعقيدة الذنب املتوارث ،  وبمن الذن

 الكرمي هذه النص من اإلجنيل: القارئاقرأ معي أيها 



28 
 

Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for such is the Kingdom 
of God. Verily, I say unto you, whosoever shall not receive the Kingdom of God as a 
little child, he shall not enter therein. (Mark 10:14-15) 

 ُوِلد بريئا من اخلطايا ، فكيف يتلبس اإلنسان بذلك الذنب بعدما يكرب؟! فإذا كان الطفل

يعتقدها مجيع عقيدة توارث الذنب ، وهذه العقيدة تتبع بطالن عقيدة الفداء ، واليت أيضا لنا يتبني وبذا  .7
ورضي باملوت ليفتدي تنص على أن املسيح عيسى ابن مرمي ُصِلب على الصليب و النصارى (املسيحيني) ، 

من نفسها باطل بداللة األناجيل االعتقاد هذا وميحو عنهم الذنب الـُمـتوارث من أبيهم آدم ، ف،  خطايا أتباعه
 أربعة وجوه:

a. على أن عيسى مل يُــــرِد أن ُيصلب على الصليب ، خبالف ما تنص عليه عقيدة التحرر من  ينص يلاإلجن
 اخلطيئة من أنه كان يريد ذلك طواعية من نفسه.

Mark 14:36 

b.  ىبيد النصارى تشهد بنن االنسان حياسب على عمله ، سواء كان خريا أو شرا ، وال يتعدَّ  املتوافرةاألناجيل 
نا آدم مل ينتقل ألبنائه ، فبطلت وال غريهم ، فبناء عليه فذنب أبي إىل غريه ، ال أبناءهلذنب الذنب صاحب ا

 بذلك عقيدة توارث اخلطيئة.
The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be 
rewarded according to his own labour. (I Corinthians 3:8) 

c. وليس عيسىل ينص على أن اهللا هو الذي يُـخلص الناس من خطاياهم االجني: 
You may know and believe Me and understand that I am He. Before Me no god was 
formed, nor shall there be any after Me. I, I am the Lord, and besides Me there is no 
Saviour. (Isaiah 43:10-11) 

إىل أن يقتل  امغفرة ذنوب أناس بقتل آخرين أنفسهم يتناىف مع صفة الرمحة والعدل ، فاهللا ليس حمتاجً ن مث إ .8
 أحد نفسه راضيا خمتارا ال ملغفرة ذنوب نفسه وال ملغفرة ذنوب غريه ، فإن اهللا غين ورحيم وشفيق. 

مران ال ارتباط العقلية املنطقية ، أل�ما أنفسه من أجل تكفري خطايا أناس آخرين باطل من اجلهة  اإلنسانِ قَــــتُل  .9
رجوك ال سبه على خطئه ، فجاء ثالث فقال: أليحاآخر نسان ارتكب ذنبا ، فجاء شخص أن إبينهما ، فلو 
 هل هذا التصرف منطقي؟، ف ن تسامح صديقينخلع ِسـنِّـي مقابل أحتاسبه ، وس
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نا آدم اطيئة والتخليص منها ، واليت تنص على أن أباجلواب: ال طبعا ، فكذلك نقول بالنسبة لعقيدة تكفري اخل
نا حواء يرتكبان اخلطن ، فينتقل اخلطن إلينا ، مث ينيت املسيح عيسى ابن مرمي ويرضى بقتل نفسه (وليس فقط ــــوأمَّ 

 خلع ِســنِّــِه) لتخليصنا من اخلطن.

ألصلية (وهي منها براء) هو السؤال الذي ومن دالئل بطالن تلك العقيدة وبيان أ�ا أُدِخلت يف شريعة عيسى ا .10
 يطرح نفسه: ما حال الناس الذين ماتوا بعد آدم وقبل والدة عيسى؟ 

 املزعوم!مل يتطهروا من ذلك الذنب مقتضى تلك العقيدة أ�م كلهم سيذهبون للجحيم أل�م 

 ؟!عومةاملز من اخلطيئة وحيد كُمَخـــــلِّص  وكيف يتطهروا منه وهم ُوِلدوا قبل جميئه

 هذه قمة املعاندة للعقل واملنطق.

أقوامهم للتخلص من تلك  –مـمن جاؤوا قبل عيسى  –لو كانت تلك العقيدة واقعية فعال ألرشد األنبياء  .11
ن من عند اهللا ، ووظيفتهم بيان طريق النجاة من النار ألقوامهم ، وبيان طريق و اخلطيئة ، ألن األنبياء مرسل

 موسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وغريهم. األنبياء الوصول للجنة ، أعين مثل

ألن يغفر للناس  سيطلب من اهللا سبحانه وتعالى ويدعوهتوارث اخلطيئة تنص على أن عيسى  عقيدةلو كانت  .12
(على افرتاض حصول توارث اخلطيئة) لكان هذا التصرف مقبوال ، فإن دعاء الناس بعضهم  توارثوهذنبهم الذي 

ب ، فهذا يدعو اهللا أن يوفق هذا يف االمتحان ، وهذا يدعو هلذا أن يدخله اجلنة ، وهكذا ، لبعض أمر مطلو 
 ما الذي حيبه اهللا يف هذا التصرف؟!أما أن يقتل نفسه ليغفر اهللا للناس فهذا تصرف ال عالقة له باملغفرة ، و 

يال وتوارثها ــها انتقلت عرب األجـــــنا آدم مل يغفرها اهللا ، وأنيأن خطيئة أب – مجرد افتراض – افرتضنالو مث  .13
الناس ، وأن على كل إنسان أن يطهر نفسه منها ، ففي هذه احلالة جيب على كل فرد أن يتوب منها بنفسه ، 

، فإن اهللا شرع األديان لكي يعمل أو غريه على اآلخرين ، سواء كان املسيح عيسى ابن مرمي  اعتماداوليس 
بة عنهم ، أما أن يعمل عنهم غريهم بالنيااهللا خالقهم ورازقهم وهو بينهم وبني باشرة املاس ويقوموا بالعالقة الن

 ؟هللا خالقهم ورازقهم فكيف حتصل العبودية منهم

طلب املغفرة منه إذا حنن أذنبنا ، ووعدنا باملغفرة إن كنا صادقني يف ذلك ، كل هذا لتحقيق اهللا علَّمنا وهلذا فقد 
اىل ، وليكون االتصال بيننا وبينه مباشرا ، ومل يطلب اهللا من نبيه عيسى إطالقا قتل نفسه العبودية له سبحانه وتع

 لتكفري خطايا الناس ، فهذا االعتقاد يتناىف مع صفات اهللا سبحانه وتعاىل (الرحيم ، الغفور ، التواب).
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الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم َال  ُقْل يَا ِعَباِديَ قال تعاىل يف القرآن يف حث املسلمني على التوبة من الذنوب 
يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيم * َوأَنِيُبوا إِ  َىل َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمن قـَْبِل أَن تـَْقَنطُوا ِمن رَّْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

َال ُرون * َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُنزَِل إِلَْيُكم مِّن رَّبُِّكم مِّن قـَْبِل َأن يَْنتَِيُكُم اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنُتْم يَْنتَِيُكُم اْلَعَذاُب ُمثَّ َال تُنصَ 
وَل َلْو َأنَّ َتْشُعُرون * أَن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فـَرَّطُت ِيف َجنِب اللَِّه َوِإن ُكنُت َلِمَن السَّاِخرِين * أَْو تـَقُ 

ِسِنني * بـََلٰى َقْد اللََّه َهَداِين َلُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقني * َأْو تـَُقوَل ِحَني تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِيل َكرًَّة فََنُكوَن ِمَن اْلُمحْ 
ْبَت ِبَا َواْسَتْكبَـْرَت وَُكنَت ِمَن اْلَكاِفرِين * َويـَْوَم اْلقِ  َياَمِة تـََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم َجاَءْتَك آيَاِيت َفَكذَّ

ِين * َويـَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتـََّقْوا ِمبََفاَزِتِْم َال ميََ   .سُُّهُم السُّوُء َوَال ُهْم َحيَْزنُونمُّْسَودٌَّة أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى لِّْلُمَتَكربِّ

مرية فيه أن اهللا خلَّص نبيه العظيم املسيح عيسى ابن مرمي من مؤامرة القتل ،  فإن احلق الذي الومن جهة أخرى  .14
ومحاه من القتل والصلب ، ، مل حتصل لنيب قبله ية إلـٰهيف معجزة السماء ومل ُيصلب أصال ، بل رفعه اهللا إىل 

عليه ليقتلوه ،  ــهملَّ جاء بم ليدُ و  مسيح ،ـمسيح على الرجل اليهودي الذي تآمر مع اليهود لقتل الـال هَ ـــبَ ـــوألقى شَ 
فقتلوه وصلبوه ، ظنوه هو املسيح عيسى ابن مرمي لما رأوه املسيح عليه ، ف هَ ـــبَ ـــنلقى شَ مكر اهللا به كما تقدم ، فف

منذ ذلك احلني إىل هذا احلني يف أن ذلك الرجل استقر االعتقاد عند اليهود والنصارى مث وبصقوا يف وجهه ، 
آخر ، فإن اهللا   وهم يف وادٍ  احلق يف وادٍ وأخطنوا يف هذا خطًن عظيما ، ف، عيسى ابن مرمي هو املسيح  املصلوب

 النَِّيبُّ ورفعه إليه يف السماء ، وسينزل يف آخر الزمان قبل يوم القيامة ، كما قال عن اإلهانة والذل ،  نبيهم كرَّ 
 :لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمصَ حممد 

حكما عدال ، فيكسر الصليب ، ويقتل اخلنزير ، ويضع    ابن مرمي    ليوشكن أن ينزل فيكم    بيده  والذي نفسي(
 ).دة الواحدة خريا من الدنيا وما فيهاــــفيض املال حىت ال يقبله أحد ، حىت تكون السج، ويَ    اجلزية    

إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون  أهل الكتاب    وإن من  إن شئتم:  وأقرئوامث قال راوي احلديث: 
 . عليهم شهيدا

َويـُْبِطل َما تـَْزُعمُه النََّصاَرى ِمْن ،  َأْي يـُْبِطل ِدين النَّْصرَانِيَّة بَِنْن َيْكِسر الصَِّليب َحِقيَقةً  ) كسر الصليبفيَ قوله (
 .ِظيمهتـَعْ 

 ) أي ال يقبلها من أحد ، فال يقبل إال دين اإلسالم.اجلزية   ويضع قوله (
َوَسَبب َكثْـرَته نـُُزول اْلبـَرََكات َوتـََواِيل اْخلَيـْرَات ِبَسَبِب قوله (ويَفيض املال) أي يكثر يف زمن نزول عيسى ابن مرمي ، 

 .اْلَعْدل َوَعَدم الظُّْلم
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َيا َوَما ِفيَهاقـَْوله: (َحتَّى َتُكون السَّ   نـْ ًرا ِمْن الدُّ نـَْيا  إن الناس حينئذَأْي  ،  )ْجَدة اْلَواِحَدة َخيـْ ويُعرِضون يـَْرَغُبوَن َعْن الدُّ
نـَْيا َوَما ِفيَها َأَحبَّ لربم َحىتَّ َتُكون السَّْجَدة اْلَواِحَدة عنها  ، لعلمهم بقرب قيام الساعة ، وذهاب زمن  إِلَْيِهْم ِمْن الدُّ
 ل الصاحل. العم

ة ِإميَا�ْم َوِإقْـَباهلْم َعَلى اخلَْْري ، فـَُهْم ِلَذِلَك يـُْؤثُِروَن الرَّْكَعة اْلَواِحَدة عَ ويف هذا إشارة أيضا  يع ِإَىل َصَالح النَّاس َوِشدَّ َلى مجَِ
نـَْيا  .الدُّ

  إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أهل الكتاب    من  وإنْ  قوله تعاىل 
وما من أحد من أهل الكتاب إال ليؤمنن باملسيح عليه السالم قبل موت املسيح ، وذلك يكون عند اقرتاب أي: 

النيب  يف نزولوسلم عن حممد صلى اهللا عليه فإنه تكاثرت األحاديث الصحيحة ،  الساعة وظهور عالماتا الكبار
 يقتل الدجال ، ويضع اجلزية ، ويؤمن به أهل الكتاب مع املؤمنني. ،  عليه السالم يف آخر هذه األمة العظيم عيسى

أرسله اهللا إىل بين ، على من مل يؤمن به اإلميان الصحيح بننه نيب بشر يوم القيامة يكون عيسى شهيدا يف لكن و 
 خصائص األلوهية وال الربوبية شيء ، وأنه دعا قومه إىل اإلميان مبحمد فور ظهوره. إسرائيل باملعجزات ، ليس له من

ليس من دين عيسى وال حممد وال موسى وال أي إلـٰها وحينئذ يعلم كل عابد لعيسى أنه كان خمطئا ، وأن اختاذه ربا 
 واحد من األنبياء ، ويندم حني ال ينفع الندم.

 العادلين: أيها القارئ والقارئة المنصفين

 أم النصارى واليهود؟، المسلمين  :من األحق بتعظيم المسيح،  هذه القصةقراءتكما لبعد 

ومما ينبغي علمه أن أصل هذه العقيدة اخلرافية الباطلة هو عبث القساوسة والرهبان يف دين املسيح عيسى ابن  .15
كرمي إىل حبٍث يثبت ذلك من املصادر مرمي على مدى عشرين قرنا ، والكالم يف هذا يطول ، وُأحيل القارئ ال

 34F1.»التغري التدرجيي يف رسالة عيسى ابن مرمي الصحيحة على مدى عشرين قرنا«اإلجنيلية الكنائسية وعنوانه: 

ده وجدَّ ، مفهوم خطيئة أبينا آدم وأمنا حواء ، فهوم هذا امل اإلسالمدين  صحَّـحَ  تقدم تبني لنا كيف ما مبجموعو  .16
ختبط الناس يف ذلك دهورا تقارب الستة قرون ، منذ رُِفع املسيح إىل نزول القرآن ، عد أن ب البشرية كلهايف 

 لإلجنيل. النصارىرهبان : عدم حفظ والثانيباإلجنيل ، تالعب اليهود : األولوأصل ذلك التخبط أمران ؛ 
 ن عيسى ابن مرمي وأمه.تغريا عظيما ، فبدال من عبادة اهللا وحده صاروا يعبدو دين املسيح ابن مرمي فتغري  

وبدال من اعتقادهم بنن عيسى ابن مرمي كان بشرا رسوال ، صاروا يعتقدون أنه هو اهللا ، وأناس يعتقدون أنه ابن 
 اهللا ، وأناس يعتقدون أنه ثالث ثالثة ، وينفون عنه أنه رسول إىل بين إسرائيل.

                                                 
 ) ، كما أنه منشور يف مواقع أخرى.religion-clear-www.saaid.net/Theلومات (هو منشور يف صفحيت يف شبكة املع 1
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طيئة يتوارثها الناس عرب األجيال ، مث اخرتعوا أن اخرتعوا أن آدم مل يغفر اهللا له ، مث اخرتعوا أن تلك اخلمث 
قتل وأنه رضي بنن يصلب ويُ ص هلم من ذلك ــلِّ ـــخَ مُ ـالتحرر من اخلطيئة ال يكون إال باإلميان بنن عيسى هو ال

مت خاـ، فجاء اإلسالم ليبني احلقيقة للناس كلهم ، ألنه الدين ال تحرير من اخلطيئةاملعروف بالهلذا السبب ، وهو 
أن تلك اخلطيئة قد غفرها اهللا بني ف، من التالعب والتحريف وألنه الدين احملفوظ بنمر اهللا الكوين والنهائي ، 

 ، فلم يُعد هلا وجود.بعد حصوهلا منه مباشرة آلدم 

دين اهللا الذي أنزله اهللا على ليس فيها غموض وال أسرار ، ألنه ، كالشمس املسنلة واضحة   فاإلسالم جعل
غموض ، وإمنا يتصف الدين بالتشديد إذا خالطته حتريفات أغالل وتشديد و  الناسواهللا مل جيعل على ،  البشر

 البشر ، ومن ذلك عقيدة الصلب والفداء وربوبية عيسى ابن مرمي.

وصل إىل رضوان اهللا إال هو ، ومجيع األديان وقد نسخ اهللا مجيع األديان بدين اإلسالم ، فلم يبق دين صحيح مُ 
فيجب على الناس كلهم الدخول وحفظ اهللا دستوره وهو القرآن من الضياع ، ، حلها ـدين اإلسالم م حلَّ  قد

تعاىل يؤمن اإلنسان بعيسى وموسى وحممد ومجيع األنبياء ، وهلذا قال اهللا  -وباإلسالم فقط  -فيه ، فباإلسالم 
 ين﴾. خلاسر ﴿ومن يبتِغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من ا

وعقيدة الفداء عقيدة ومهية ، ليس هلا وجود يف رسالة عيسى ابن مرمي  األصليالذنب  عقيدة فاحلاصل أن .17
معروف دور اليهود و األصلية ، بل هي من التحريف الذي دخل على دين عيسى ابن مرمي على مدى القرون ، 

ا من أنبياء بين إسرائيل ، ومهوا بقتل عيسى فحماه اهللا ، بني اهللا يف القرآن أ�م قتلوا كثري  فقديف عداوة األنبياء ، 
ا يف شاة مّ ـ(صلى اهللا عليه وسلم) ، وذلك أن امرأة يهودية وضعت سُ  احمدــالنيب م أرادوا قتلويف �اية املطاف 

 شهر.م فيه فمات بعد بضعة أمشوية ، وأهدتا للنيب حممد (صلى اهللا عليه وسلم) فنكل منها ، فنثر هذا السُّ 

قيدة ــــــداد حبث خمتصر باللغة االجنليزية يف إثبات بطالن عــــــــقد يسر اهللا يل اعــــــــومن باب الفائدة ، ف .18
original sin  والقرآن والعقل ، وهو منشور يف شبكة  اإلجنيل، بينت فيه بطالن هذه العقيدة بداللة

 :باسماملعلومات 
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 تمةخا

، مث خلق أمنا حواء ، مث ذِْكـــر قصة تكرمي اهللا نا آدم اهللا ، وقد مت فيه توضيح قصة ابتداء خلق أبي مت البحث حبمد
قصة أبينا آدم ملا ارتكب اخلطيئة للسجود له سجود حتية ، مث ذكر املالئكة آلدم بالعلم ، مث قصة تشريف اهللا له بنمر 

وكيف أن اهللا تاب عليه وساحمه وعفا  تلك اخلطيئةن األكل منها ، مث قصة توبته من اليت �اه اهللا عوأكل من الشجرة 
، بعمارة بَـــنِـــيه هلا جيال  استخالف آدم يف األرضعنه وغفر له ذلك الذنب وحماه فلم يعد له وجود ، مث بيان قصة 

 بعد جيل إىل يوم القيامة.

ر اهللا على االعتقاد اخلاطئ املتعلق مبسنلة خطيئة أبينا آدم ، مبا يسَّ  تُ ر اهللا بيان ضده ، فتكلممث بعد بيان احلق يسَّ 
 .اعشر وجه سبعةواجلواب عنها من 

 مت الكتاب حبمد اهللا ، وصلى اهللا وبارك على سيدنا حممد ، وعلى مجيع األنبياء واملرسلني.
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