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 اإلىجاء

  –إىل والدي 
 
  –ه روح    س للاه قد

 
ي أن

الرجال يصنعهم العرق.  الذي علمن   

ي 
  –الخاتمة  حسن   رزقها للاه  –إىل والدت 

 
ي أن

ي علمتن 
تحتها الناس من  الكلمة الطيبة شجرة وارفة يستظل   الن 

 قيظ الحياة. 

 
 
ي أن

ي الذين علموت 
ي وأساتذت 

اإلسالم دين عظيم لو أن له رجال.  إىل شيوخ   

 
 
ي أن

ي علمتن 
ي الن 

صعود الجبال يعش أبد الدهر بي   الحفر.  ال يحب   ن  م   إىل زوجن   

 
 
ي  اللتي   تعلمت منهما أن

خن 
ُ
األخوة مشاعر جميلة حميدة.  إىل أ  

 
 
ي أن

د الذين علموت  ي أحمد وتسنيم ولىم ومحم 
.  إىل أبنات  ي

األبوة أحىل المعات   
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 الفيخس
 السقجمة 

 - عميو الدالـ -آدـ  : أكؿ األنبياءالفرل األكؿ
 تسييج   
 عالـ هللا تعالى مالئكتو بخمق آدـ كاستخالفو.إ   
 عمى سؤاؿ السالئكة.تعالى رد هللا   
 .خمق آدـ  
 .آدـ عميو الدالـ ضيار فزلإ  
 بميذ.إسجػد السالئكة آلدـ كامتشاع   
 عجاكة إبميذ المعيغ آلدـ إلى يـػ الجيغ.  
 .خمق حػاء  
 ة.آدـ كحػاء في الجش    
 شجخة السحشة.  
 .كحػاء غػاء الذيصاف آلدـإ   
 .تػبة آدـ كحػاء  
 ندكؿ آدـ كحػاء إلى األرض.  
 احتجاج آدـ كمػسى عمييسا الدالـ.  
 ح ذرية آدـ مغ ضيخه.خ  أ    
 ىل كقع شخؾ مغ آدـ كحػاء؟  
 ة ابشي آدـ.قر    
 ة آدـ عميو الدالـ.ات كالسػضػعات في قر  اإلسخائيمي    

 - عميو الدالـ -الفػائج السدتفادة مغ قرة آدـ  :الثانيالفرل 
 .تسييج -
ة آدـ عميو الدالـ. -   الفػائج السدتفادة مغ قر 
 " فإنَّ هللا خمق آدم عمى صػرتو."؟ما السقرػد بقػؿ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع:  -
 لساذا جعل هللا آدـ آخخ السخمػقات؟ -
 أدب العمع. -
 فزل العمع كأىمو. -
 بشػ آدـ؟ ـالسالئكة أسا أفزل: أي -
 الغيب سخ مكتػـ. -
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 االستكبار خمق مذيغ. -
  ؟الجغ  مغ  ـبميذ مغ السالئكة أإكاف أ -
 بميذ.إالحكسة مغ خمق  -
 ذ لمسخأة كسكغ ليا.ب  الخجل ل   -
 السخأة لباس لمخجل كسكغ لو. -
 .بخاءة حػاء مغ ذنب إغػاء آدـ -
 مػضعيا.بجاء الديشة في غيخ إك  ؼ  خ  الفصخ الدميسة تأبى الع   -
 حؿيقة الحدج. -
 الذيصاف كاإلغػاء -

  .الكتاب خاتسة
 قائسة السخاجع.
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 سقّجمةال
 م غ   كندتغفخه كندتيجيو، كنعػذ باهلل مغ شخكر أنفدشا كمغ سيئات أعسالشا، ،وشالحسج هللا نحسجه كندتعي ف  إ    

 محس جا عبجه كرسػلو. كأشيج أف   ، هللاال  إلو إييجه هللا فال مزل لو، كمغ يزمل فال ىادؼ لو، كأشيج أف ال 
 مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّٱ    
 (٠7 - ٠٧األحزاب: ) َّجس مخ جخ مح جح  مج حج
 بعج:أم ا 
جيث كتاب هللا كخيخ اليجؼ ىجؼ محس ج بغ عبج ف  إف     األمػر  صمى هللا عميو كسمع، كشخ  هللا  أصجؽ الح 

نا هللا مغ البجع كالزالالت ذأعا ضاللة في الشار، ككل   ة،بجعة ضالل محجثة بجعة، ككل   محجثاتيا، ككل  
 .كالشيخاف

 بعج:ك 
ؿ مغ سمدمة )حجيث األنبياء(  اىح     ىحا خكػ ي، ك (عميو الدالـالبذخ  أبػ آدـ) السػسػـ باسعك الكتاب األك 

ةالكتاب  كنفخ ؼيو  الحؼ خمقو هللا بيجه، -عميو الدالـ – آدـإلى األرض، يخكؼ خبخ هللا تعالى  أنبياءؿ أك   قر 
 .ومغ نفدزكًجا جشتو، كخمق لو فديح ، كأسجج لو مالئكتو، كأسكشو و  س  م  مغ ع   و  س  م  كع   مغ ركحو،

ةك " قاؿ الرابػني:      ةىي  -عميو الدالـ  - آدـ قر  بأسخىا، كحياتو حياة ىحا الػجػد بأكسمو،  البذخي ة قر 
اف دف يطيخ، كليحه الحياة أف تكتسل كتد أنيا أف تعسخ، كليحا الػجػد الجليحه  –جمت عطستو  –مشح أف أراد هللا 

 (ابػنيالر محس ج)" اإلنداف.بطيػر ىحا 
ةأعخض أف  في ىحه الكتاب اجتيجت  كقج      ؿ األنبياء أبي البذخ ك  قر  بأسمػب سيل ، كذلظ الدالـ عميو آدـأك 

بار إخعغ متحجًثا عميو الدالـ(  آدـ األنبياءؿ )أك  ؿ األك   فرلال جاءحيث  فرميغ: يديخ، كقج كقع الكتاب في
، كأ م خ هللا آدـذكخ الفرل بجء خمق ك بيغ هللا كمالئكتو، كسا  كما جخػ مغ حػار، آدـهللا تعالى مالئكتو بخمق 

 ة.الجش  جػد لو، كما كاف مغ امتشاع إبميذ المعيغ عغ تشفيح أمخ هللا فص خد مغ تعالى لمسالئكة كإبميذ بالد
م ق حػاء، كسا ذكخ الفرلكناقر      ية مغ الحقج بميذ المعيغ إ ما كاف مغ الفرل خ  ، كمبارزتو دـآلكالكخـا

جوإالعجاكة لو، كحيل  ك    .عمييساا في السعرية، كتػبة هللا تعالى سحتى أكقعي بميذ كمكخه بآدـ كز 
كمػسى، كناقر الفرل  آدـذكخ الفرل خبخ احتجاج ك كسا الذيصاف،  الى األرض كمعيسإنداليسا إ ع  كمغ ث      

 كحػاء؟ آدـمغ  ، كىل كقع شخؾ  آدـمغ ضيخ  حر ي ةقزيتيغ ميستيغ: أخح ال
ةالفرل  سخدك كسا      كالسػضػعات  ئيمي اتاإلسخالى إو الفرل ب  ا ن  ا، كأخيخً سكما كاف مغ شأني آدـ يابش قر 
ةشػىت  التي  عميو الدالـ. آدـ قر 
ةمغ السدتفادة الفػائج )الفرل الثاني  أم ا     ةالثسار السدتصابة مغ أىع  تشاكؿ  (عميو الدالـ آدـ قر   آدـ قر 

 .دميعالت أتع  الة ك الرأفزل  نبي شاعميو كعمى 



8 
 

 
 

الفرل 
 لاألوّ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدم األنبياءل أو  

 عليه السالم

 حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱٱٱٱٹٱٹ

 ىي ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 (32)البقخة:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
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 ل:الفرل األوّ 
  

 -عميو الدالم  – آدم األنبياءل أوّ 
o َتْسييج: 

ةفي  -عميو الدالـ  –تو ىػ أبػ البذخ، كقج جاءت قر   –عميو الدالـ  - آدـ        خيع، الكسػر مغ القخآف  عج 
 ص.ك  شو،ك  يف،الكك سخاء، اإلك األعخاؼ، ك كخت في سػرة البقخة، ذ   حيث
 ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱقاؿ تعالى:      

 (٠٧البقرة: ) ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه
o واستخالفو:  آدمعالم هللا تعالى مالئكتو بخمق إ 

 يل ىل مل خلُّٱٱتعالى:قاؿ قبل أف يخمق هللا تعالى آدـ بيجه كاستخالفو أخبخ مالئكتو بحلظ،      

خح فييا كمت   ،في األرض لق  اني خإقاؿ هللا تعالى لمسالئكة: أؼ:  (٠٧البقرة:) َّىم مم خم حم جم
 خميفة.
  غ صار آدـ خميفة؟!فرار آدـ خميفًة في األرض، ؼيا تخػ عس       
 ، وذلظ عمى ثالثة أقػال:خميفة   آدم  غ يكػن اختمف عسّ      
نيع كانػا يدكشػف أفقج ركؼ  ،الجغ  ، كيعسخىا مغ آدـ دكغ األرض قبلكاف ي غ  خميفة عس  " : لالقػل األوّ      

اؿ، الجبلى جدائخ البحار كرؤكس إف تصخدىع أالسالئكة  - كجل   عد   –ا أفدجكا فييا أمخ هللا ، فمس  آدـاألرض قبل 
 ( ىخاس محس ج)" .الجغ  مغ ىؤالء  ةنو جاعل في األرض خميفأخبخىع بعج ذلظ أثع 

 ة.تاب والدشّ الكصحيح عميو مغ شخعي وجػد دليل  جموىحا القػل ال يرح لع     
ػحيج، كتشفيح أحكاـ هللا بيغ التخميفة عغ هللا يخمفو سبحانو في عسارة األرض، بالعجؿ ك " : القػل الثاني     

ي تو، كمغ يتأىل لسشرب تمظ الخالفة مغ آدـبو السخاد ك أىميا،  صالح مغ كرعاة اإل ،األنبياءمغ الخسل ك  ذر 
 ىخاس(  محس ج) ".باعيع كالحكاـ العادليغأت  

 بعيج. -أيزا   –وىحا القػل      
ا في أؼ يخمف بعزو بعًز  ،وكم   ي  اإلندانػع الشالسعشى بخميفة "  :إن شاء هللا ػابالرالقػل الثالث: وىػ      

 خي حي جي ٰه مه جهٱُّٱ: كالؿياـ بعسارتيا كسا في قػلو تعالى ،الحياة عمى ضيخ األرض

عام: األن) َّمل مك لك هش مش هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ هي مي

 (ىخاس محس ج)" .جيل إثخ كجياًل  ا بعج قخف،ا فييا قخنً يخمف بعزكع بعًز " أؼ: ( 7٣٢
ِلَع أخبخ هللا تعالى مالئكتو بخمق الحي يصخح نفدو:  ، والدؤالآدمالحاصل: أخبخ هللا تعالى مالئكتو بخمق     
 ؟ذّرّيتوو  آدم

ي توك  آدـأخبخ هللا تعالى مالئكتو بخمق  الجػاب:      .األمخ العطيع قبل كػنويحا شػيو بالت مغ باب ذر 
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 ين ىن من خن حنُّٱ :بخمق هللا تعالى ليحا السخمػؽ قالػاا سسعت السالئكة جمعشفي نياية األمخ     

أؼ: أتجعل فييا مغ يفدج فييا  (٠٧البقرة: ) َّخي حي جي يه ىه مه جه
نعطع أمخؾ، ك بحسجؾ،  ندبحك ا ال يميق بظ، شديو عس  التاء بالقتل، كنحغ نشدىظ غاية الجمبالسعاصي، كيخيق 

 مفدجة.أؼ أنيع قائسػف بعبادتو تعالى عمى خيخ كجو خاؿ مغ  حاصل كالم السالئكة:و 
ة خصػرتيا، كإال  فجسيع الحنػب مفاسج!مفدجة القتل بالحات؛ لمتأكيج عمى  السالئكة   ت  خ  ك  ذ   :تأّملو    شج 

 َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ قاؿ تعالى:، انيائيً  يا بالقػؿرب  السالئكة ال تدبق  ل:شكاإ    
ٱٱ:قالػافكيف ، (٧٠: األنبياء)  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حنُّٱ

 ؟(32 )البقخة: َّخيمي
شقز التال عمى كجو االعتخاض ك  ،عغ كجو الحكسة بقرج االستخشادجاء  الدابققػؿ السالئكة  الجػاب:     

 ذلظ. كحاشاىعكالحدج لو،  دـآل
عجب مغ عرياف هللا التعجب مغ استخالؼ هللا مغ يعريو، أك التكقيل: قاؿ السالئكة ذلظ عمى شخيق      

 سيدتخمفو في أرضو كيشعع عميو ذلظ. مس غتعالى 
 .ا: االستخالؼ كالعريافا لألمخيغ معً كبارً إك  امً اقالػا ذلظ استعط كقيل:     
 ؟!فسغ أيغ عمسػا أن ذلظ كائغ   عمست بو،أ  قج  ما الّ إالسالئكة ال تعمع  ل آخخ:شكاإ     
مغ  الييع جشجً إؼبعث هللا  ا،اء بعزيع بعًز جمسفكيع ل غ  ، م  الجغ   غ  م   آدـكاف قبل  غ  م   أكار  نيع قجإ قيل:     

 .لى جدائخ البحارإفصخدىع  السالئكة،
 ة.تاب أو الدشّ الكوجػد دليل شخعي صحيح عميو مغ  جملع وىحا القػل ال يرح       

ي توكبسا يكػف مغ مجخمي  آدـهللا تعالى أخبخىع بخمق  ف  إ" كقيل:        ( 2222 الخحسغ الدعجؼ: عبج) ."ذر 
 وىحا القػل محتسل.     
ذ الخميفة السقرػد مشو إ مغ سػؼ يفدج، آدـفي بشي  فيسػا أف   (خميفة) ا سسعػا لفعنيع لس  إ :كقيل     

  صالح كتخؾ الفداد.اإل
ا.       وىحا القػل محتسل أيز 

 أجابيع هللا تعالى؟ ع  ب  تداءؿ السالئكة عغ كجو الحكسة مغ خمق ىحا السخمػؽ، ؼ   عمى كل حال:     
 o   عمى سؤال السالئكة:تعالى هللا  رد  

 ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ عغ كجو الحكسة مغ خمق ىحا السخمػؽ أجاب هللا تعالى: ا تداءؿ السالئكة  جمعش     

ال  مغ السرمحة الخاجحة في خمق ىؤالء ماأعمع قاؿ هللا تعالى لمسالئكة: إني أؼ:  (٠٧البقرة: ) ٌَّّ
 كال تحرى. تعج   تعمسػف مغ فػائج كمرالح كمشافع، ال

 فيا تخى ما ىحه السشافع والسرالح مغ خمق آدم؟     
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ع آدـأفعاؿ هللا تعالى ال تخمػ مغ حكسة عمسيا مغ عمسيا، كجيميا مغ جيميا، كفي خمق  بجاية:      ك  ة ح  ، عج 

 مشيا:
يقك  األنبياءاجتباء   .1  الحيغ.الريغ كالذيجاء ك الرج 
 تطيخ بجكف خمق ىحا الخميفة كالجياد كغيخه.أف كلتطيخ عبػديات ما كاف   .2
 .حخبوو مغ ه مغ كليو، كحدب  عجك   آدـ، ؼيطيخكليطيخ ما كسغ في غخائد بشي   .3
 رف بو.كليطيخ ما كسغ في نفذ إبميذ مغ الذخ  الحؼ انصػػ عميو كات    .4
  أسساء هللا تعالى كصفاتو: كالسشتقع، كالخزاؽ، كالخحيع، كنحػه. كلتطيخ  .5

 خمق هللا تعالى آدـ، فكيف خمقو؟ الحاصل:
   ىحا ما ستخبخؾ بو الفقخة اآلتية!!

o  آدمخمق: 
، كمغ كأسػدىا كأبيزيا احسخىأمغ جسيع تخاب األرض مغ ؾبزيا ؾبزة  مغبيجه  آدـ   تعالى هللا   خمق     

 بائع.الصدل عمى ىحه الش أتيلي؛ كشيبيا اخبيثيمغ ك دنيا، حسيميا ك 
 آدمَ شػ بَ  ، فجاءَ األرضِ  يا مغ جسيعِ بَز قَ  بزة  مغ قَ  آدمَ  قَ مَ خَ تعالى  هللاَ  نَّ إ" صمى هللا عميو كسمع:  قاؿ     

 ركاه ) ."يب  الصو  والخبيث   ،والحدن   والديل   ،ذلظَ  وبيغَ  واألسػد   األبيس  و  مشيع األحسخ   ، فجاءَ األرضِ  رِ جْ عمى قَ 
.(2954 خمحؼ:الت  ، كالحجيث  صحيح 

مشيع أحسخ  آدـجاءكا عمى قجر األرض: أؼ حدب ألػانيا كأنػاعيا، فجاء بشػ  آدـأف  بشي  :َحجيثومعشى ال     
ىي أصػؿ جسيع  ألن ياتيا، كقج ذكخت ىحه األلػاف دكف غيخىا خب  بحدب تكذلظ البذخة كأبيزيا كأسػدىا، 

 األلػاف.
 م غ  يكػف بيغ صاحب البذخة الحسخاء كالبيزاء كالدػداء. آدـأؼ: جاء مغ بشي  وبيغ ذلظ" "     

بع، كمشيع الصكسا جاءكا حدب أنػاع األرض، فسشيع الديل: أؼ الميغ السشقاد، كمشيع الحدف أؼ: الغميع      
 يب: أؼ: السؤمغ.الصالخبيث: أؼ: خبيث الخراؿ، كمشيع 

  كأخالقيع يجج ىحا التبايغ في الصبائع كاضًحا جميًّا.ائع الشاس كالستأم ل في شب     
تخاب، ثع خمصو مغ  – اًل أك   – آدـقج كاف بجء خمق إلى كيؽية خمق آدـ، حيث  –كالعػد أحسج  –نعػد ك      

ة التا شلس   ، ثع  الزًبا )أؼ: يمترق باليج( ابالسياه السختمفة فرار شيشً   يغ فرار حسأً الصا تغيخ ذلظ بقائو شيشً  مج 
ا صػره، فرار كالفخار الحؼ لو صػت جمثع أيبدو بع ،إندافصػرة  ا عمىا مرػرً ا أسػد متغيخً ا، أؼ شيشً مدشػنً 

 .في الدساء يغ ذرًعا، ككاف شػلو ست  بال ركح اجدجً  آدـكاف كفي ىحه األشػار  جخس صمرمة،
  يحه السخاحل:لخيع الكالقخآن  أشاروقج 

 (77افات: الص) َّام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يثُّٱٱ قاؿ تعالى:
  (٠٠الحجر: ) َّجي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمُّ قاؿ تعالى:
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 (7١الرحمن: ) َّمت خت حت جت هب مبُّٱ قاؿ تعالى:
 :ا بمغ الخكح رأسو عصذ، فقاؿفمس   ؼيو الخكح،هللا تعالى نفخ  آدـ تكامل خمق جدجلس ا  في نياية األمخ     

 العالسيغ، فقاؿ لو تبارؾ كتعالى: يخحسظ هللا. رب  الحسج هلل 
 الـ كالحخكة، ىحه حؿيقة  الككشعػر، كقجرة عمى  لى حيػاف ذؼ حذ  إا فانقمب ذلظ الجدج الحؼ كاف جسادً      

 ه تعالى لكل عمع كخيخ.الحؼ أعج   اإلنداف
ت س ع  ما يالسالئكة جمػس، ففخ مغ الشعمى أكلئظ  ع  فدم   ، فقاؿ لو تعالى: اذىب  كقاـ آدـ   نيس     نيا إػنظ، في  حا س 

ي تظتحيتظ كتحية  يجخل  غ  كرحسة هللا، فكل م   فقالػا: الدالـ عميظ كرحسة هللا، فدادكه الدالـ عميكع، :آدـ فقاؿ ،ذر 
 .فاآل، فمع يدؿ الخمق يشقز بعج حتى آدـة عمى صػرة الجش  
عمى  آدمَ  هللا   قَ مَ خَ أنو قاؿ: "  -صمى هللا عميو كسمع  - الشبيعغ  -رضي هللا عشو  -عغ أبي ىخيخة     

ا، فمّسا َخَمَقو   ػنَ ت  س   و  وشػل  صػرِتِو   ،ظَ ػنَ ِاْسَتَسَع ما ي َحي  ف السالئكةِ  غَ مِ الشفِخ  مى أولئظَ عَ  عَ مِّ دَ فَ  بْ ىَ : اذْ قالَ  ذراع 
 ، فكل  (هللاِ  ورحسة  ): دادوه  ، فَ هللاِ  عميظ ورحسة   عميكع، فقالػا: الدالم   الدالم   ، فقالَ ذّرّيِتظِ  تظ وتحية  تحي   فإّنيا

، كمدمع: (6227)ركاه البخارؼ: ) ."اآلنَ ى حتّ  يشقز   ق  مْ الخَ  لِ دَ ، فمع يَ آدمَ  عمى صػرةِ  ةَ الجشّ  ل  يجخ   غْ مَ 
(2841 )) 

 يػم   الذسذ   ميوِ عَ  ْت عَ مَ شَ  يػم   خيخ   في يػـ الجسعة، قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: " آدـ ق  م  خ   كقج   
 :مدمعركاه )" .الجسعةِ   في يػِمإالّ  ة  الداعَ  ، وال تقػم  مشيا جَ خِ خْ أ   وفيوِ  ،ةَ الجشّ  لَ خِ دْ أ   وفيوِ  ،آدم   قَ مِ خ   فيوِ  ،الجسعةِ 

854) 
    o  عميو الدالم: آدمإضيار فزل 

 ،فعمسو أسساء األشياء كميا ،لمسالئكة كشخفو آدـطيخ فزل أراد تعالى أف ي   بيجيو آدـخمق هللا تعالى لس ا      
 (٠7البقرة: ) َّّٰ ِّ ُّ َُّّٱٱٱ قاؿ تعالى:

 أسساءىا؟  آدمعمع هللا  التيما ىحه األشياء ويا تخى 
قرػد أنو ، كليذ الس عمسو إياىامغ األشياء إال   شيًئاما تخؾ أؼ كل شيء،  أسساء   آدـعم ع هللا تعالى       

كمسة )أسساء( جسع، كدخمت عمييا )أؿ( فأفادت العسـػ عمسو أسساء بعس األشياء، كالجليل عمى ذلظ جاءت 
 أؼ: كل األسساء. َُّّّٰٱٱٱٱٱٱٱذلظ العسـػ كالذسػؿ بقػلو تعالى: أ ك ج  كالذسػؿ، ثع 

خ، بحكسيل، ك  ة، كأرض،، كداب  إندافس: الشابيا  يتعارؼ   التي ىي ىحه األسساء  " قاؿ ابغ عباس:       
 (2222ابغ كثيخ: )" .كجبل، كجسل، كحسار، كأشباه ذلظ مغ األمع كغيخىا

 ىب نب مب زب رب يئُّٱ: كقاؿ ليع، عمى السالئكة شياءىحه األهللا عخض  الحاصل:     

في مزسػف كالمكع تذاىجكنيا إف كشتع صادقيغ  التيأؼ: أخبخكني بأسساء ىحه السخمػقات  (٠7البقرة: ) َّيب
مغ  اإلييًّ ا أمخً ، كليذ ىحا ليع في تمظ الحاؿ ضيخحدب ما بأكلى، ىحا  آدـؿ الحؼ مقتزاه أف تخؾ خمق األك  

 ة، كإنسا ىػ عمى جية إقخار السخاشب.كميؽي  التقبيل األكامخ 
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 مت زتُّ أسساء ىحه السدسيات، كقالػا:عغ معخفة  –عمييع الدالـ  – عجدت السالئكة  عمى كل حاؿ      

 ( ٠٧البقرة: ) َّىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت

 ىقٱُّٱ: أف يشبئيع بأسسائيععشجئح  آدـ  تعالى  خ هللا  مليع بو، فأ ذ ال شأف  إياه إعمسيع هللا  مس افمع يكغ ىحا      

عجدكا عغ عمسيا، كاعتخفػا بتقاصخ ىسسيع  التيأؼ: " أعمسيع باألسساء  (33)البقخة:  َّلك اك يق
  ابػني(الر محس جعغ بمػغ مختبتيا." )

ألجميا، فقاؿ تعالى:  آدـخمق  التيسبحانو حكستو  أ ك ج   عشجئح (٠٠البقرة: ) َّمل يك ىكُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 (33)البقخة:  َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱ
ي أعمع بسا غاب في الدسػات كاألرض عشكع، كأعمع ما تطيخكف كما أنبئكع بأن   قاؿ تعالى لمسالئكة: ألع" أؼ: 

 ابػني( الر محس جتدخكف مغ دعػاكع أف  هللا ال يخمق خمقًا أفزل مشكع." )
محاط بخعاية هللا  آدـعمى أف  مغ تعميع هللا لو، كىحا يجؿ   مدتسج   ىػ عمع   آدـبو  ح  العمع الحؼ م ج   :تأّملو ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

، بخالؼ العمع أك خملىػ عمع خاؿ مغ أؼ خصأ  آدـكلصفو، ىحا مغ جية، كمغ جية أخخػ، العمع الحؼ تمقاه 
 طخ.الشمغ شخيق الفكخ ك  اإلندافالحؼ يحرل عميو 

، يارِ الشب ومالئكة   بالميلِ  فيكع مالئكة   يتعاقبػنَ "  صمى هللا عميو كسمع:الخسػؿ  وقال كنختع ىحه الشقصة بسا    
كيف تخكتع  –بيع  ىػ أعمع  و  –يع الحيغ باتػا فيكع فيدأل   ج  خ  عْ ثع ي   ،فجخِ ال وصالةِ  عرخِ ال في صالةِ  ويجتسعػنَ 

  ((632: )مدمع(، ك 555البخارؼ: ) ركاه )" .ػنَ رمَّ ىع وىع ي  ا، وآتيشػنَ رمَّ ىع وىع ي  ا: تخكشفيقػلػنَ  عبادي؟
 عصف عمييع،التبالخيخ، كاستشصاقيع بسا يقتزي  آدـ شبياستجعاء شيادتيع لمالحكسة ؼيو قاؿ ابغ حجخ: "     

 ين ىن من خن حنٱُّٱ في مقابمة مغ قاؿ مغ السالئكة: اإلندافكذلظ إلضيار الحكسة في خمق نػع 

أؼ: كجج فييع  (٠٧البقرة: ) ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه جه
 (2222 :مرصفى العجكؼ )" .شيادتكع شز  بمغ يدبح كيقجس مثمكع 

o بميذ: إ وامتشاع دمسجػد السالئكة آل 
كعخفػا بحلظ عمى  ،يعسو ما لع يكغ في حدابم  شاىج السالئكة مغ كساؿ ىحا السخمػؽ كع  " قاؿ الدعجؼ:      
عطيع التفأراد هللا تعالى أف يطيخ ىحا  عطيع،التغاية  آدـسػا يل كالسذاىجة كساؿ حكسة هللا كعط  رفالتكجو 

 :الخحسغ الدعجػ عبج" )(34البقخة: ) َّمئ خئُّٱ :ا، فقاؿ لمسالئكةا كباششً مغ السالئكة ضاىخً  دـكاالحتخاـ آل
2222) 

 فسا أف سسع السالئكة ىحا األمخ اإلليي حتى بادركا جسيًعا بتشفيحه، فكيف كاف سجػدىع؟!     
 ل كالخزػع مع انخفاض بانحشاء كغيخه.حل  الت الدجػد لغة:بجاية:      
 ية عمى األرض بقرج العبادة.          الجب ىػ كضع   الدجػد في الذخع: أّما     
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  :دمالسقرػد بدجػد السالئكة آلأّما      
 فاقيع عمى أنو لع يكغ سجػد عبادة:عمى قػليغ بعج ات   دـفي السقرػد بدجػد السالئكة آل اختمف العمساء      
اه عمى األرض، كالدجػد السعتاد في الجبسالئكة بػضع " كاف ىحا أمًخا لم ل الجسيػر:القػل األّول: قػ    
، كإضياًرا لفزمو، دـذلظ الدجػد تكخيًسا آل د في العخؼ كالذخع، كعمى ىحا يكػف و الطاىخ مغ الدجػ ألن  الة؛ ك الر

ى لمقبمة أؼ إلى كسا يقاؿ صم   آدـإلى " أؼ:  َّمئ خئُّٱكالقبمة لشا، كمعشى  آدـكشاعة هلل تعالى، ككاف 
 (2222)القخشبي: القبمة." 

لع يكغ ىحا الدجػد كالدجػد السعتاد اليػـ الحؼ )ىػ( كضع  ػاب إن شاء هللا: "ىػ الرو القػل الثاني:      
كأقخكا لو  دـ، أؼ اخزعػا آلاالنؿيادل ك حل  التية عمى األرض، كلكشو م بًقى عمى أصل المغة، فيػ مغ الجب

 (2222أؼ: امتثمػا ما أمخكا بو." )القخشبي:  َّخئُّٱٱٱٱٱٱٱفـبالفزل، 
الرعد: ) َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ ٍَُّّّٱكمشو قػلو تعالى:      

7٢) 
بميذ بيشيع، إ، ككاف دـ كأقخكا لو بالفزلآل ع أجسعيغ بتشفيح أمخ رب يع، فخزعػايكم   بادر السالئكة   الحاصل:     
ا أحخزه مغ فزل، فامتشع عمى م آدـقج حدج  –لعشو هللا  –بميذ إكاف  لس اليو األمخ بالدجػد معيع، ك إ و  ج   كقج ك  
  ، كأبى عغ أمخ هللا كاستكبخ.ذلظمغ 

ثع صار  (،٠١البقرة: ) َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱقاؿ تعالى:      

 .(٠١البقرة: ) َّخت حت جت هبُّٱبميذ إ
  .دـبالدجػد آل بائو لتشفيح أمخ هللاإساسي في فكاف استكباره الدبب األ     
 جن يمُّٱ و، فقاؿ:تو، كالقجح في حكسرب  باالعتخاض عمى  بل باح  عغ الدجػد المعيغ باالمتشاع  كلع يكتف       
 (7٧األعراف: ) َّمه جه ين ىن من خن حن

 (2222القخشبي: مغ قاس." ) ؿ  إبميذ كىػ أك   عغ الحدغ قاؿ: " قاس       
و مخمػؽ مغ نار، ألن  ؛ آدـ، فخأػ نفدو أشخؼ مغ آدـكمعشى ىحا أنو نطخ بصخيق السقايدة بيشو كبيغ "      

في نفدو؛ فإف   مخمػؽ مغ شيغ، كالؿياس إذا كاف مقاباًل لمشز  كاف فاسج االعتبار، ثع ىػ فاسج   اإلندافبيشسا 
ير كالخفة كالدخعة كاإلحخاؽ." الصر فييا الشاسػ، ك الشيغ ؼيو الخزانة كالحمع ك الص غ الشار؛ ألف  يغ أنفع كخيخ مالص

 (    2211حمػت: الك)عجناف 

 قاؿ تعالى: ،رب  األرض كالدساءفرار مغ السصخكديغ مغ رحسة  ،بميذ عغ الدجػدإامتشع  عمى كل حال:     
بط مغ ( 7٠األعراف: ) ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّٱ ة الجش  أؼ: ـا

تي، فاخخج مشيا ذلياًل حقيخًا كمصخكدًا، قاؿ كال يشبغي لظ أف تتكبخ فييا عغ شاعتي كأنت تدكغ جش   فال يرح  
غار، فس غ  تػاضع هلل رفعو، كم غ  تكبخ عمى هللا الرا أضيخ االستكبار ألبدو هللا الحؿ  ك مخذخؼ: " كذلظ أنو لس  الد 

 ابػني(الر محس جكضعو." )
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ٱقاؿ تعالى: يغ،الجلى يػـ إو عميو لعشت  هللا ل كسج        ٱ أؼ: إف  ( ٠٧ص: ) َّجن مم  خم حم جم هل ملُّٱ
 مالزًما.ك دائًسا  صار أبًجاشخدؼ كابعادؼ لظ 

 الذيصان   اعتدلَ  جَ فدجَ  الدججةَ  آدمَ  ابغ   ذا قخأَ إ"  قػؿ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع: إبميذ كصجؽ في     
 ت  خْ مِ ، وأ  ةَ الجشّ  و  فمَ  جَ فدجَ  بالدجػدِ  آدمَ  ابغ   خَ مِ مي، أ  يْ يا وَ : أبي كخيب كفي ركاية"، .َمويْ : يا وَ يبكي يقػل  

 (144: مدمع ركاه )" .ر  الشافمي  بيت  فأَ  بالدجػدِ 

o يغ:الجإلى يػم  دمعجاوة إبميذ المعيغ آل 
بالدجػد لو،  خ  كانت مشح أف  أ م   دـالستبادر لمحىغ أف عجاكة إبميذ آلو اشتعل العجاء في نفذ إبميذ آلدـ،   

قبل نفخ الخكح ؼيو، فقج جاء في ك مجشجاًل في شيشو،  آدـبجأت مشح أف كاف  آلدـحيح أف عجاكة إبميذ الركلكغ 
جيثال  ، فجعلَ و  تخكَ  ةِ الجشّ في  آدمَ  هللا   رَ ػّ ا َص " لسّ قاؿ:  -صمى هللا عميو كسمع  -أف  رسػؿ هللا  أنذعغ  ح 

 (2611 :مدمع)ركاه  ."الظ  ال يتسِبِو َخْمق   ، قاَل: ضفخت  ا رآه أجػفَ ما ىػ، فمسّ  خ  ط  شْ ، يَ وِ بِ  يصػف   إبميذ  
ـ  الترسيع التع كصس   ء،العجا آدـ ناصبو بل خب  ل بالبػار، فمع يخزع   أيقغ الخبيث  "  عمى كل حاؿ:     عمى  ا

ي توك  آدـعجاكة  ي ةعميو الذقاء األبجؼ أف يجعػ  ع  ت   ا عمع أنو ح  غ نفدو لس  ككش   ،ذر  لى إبقػلو كفعمو كجشػده  آدـ ذر 
ليتفخغ (؛ ٠٧ص: ) َّمه جه هن من خنٱُّٱ فقاؿ: ،كتب ليع البػار غأف يكػنػا مغ حدبو الحي

ي توك  آدـيا في إلعصاء العجاكات حق    (2222 :عبج الخحسغ الدعجؼ) ".ذر 
 خالؽ شيبة أك خبيثة، ككاف الأا مغ شبائع متبايشة، ك ي مخكبً دما كانت حكسة هللا اقتزت أف يكػف اآلكلس   "    

 مغ تسييد ىحه األخالؽ، كترفيتيا بتقجيخ أسبابيا مغ االبتالء كاالمتحاف الحؼ مغ أعطسو تسكيغ ىحا العجك   بج  
)الحجخ: ( 7)َّمت زت رت يب ىب نب مب زب ربٱُّٱ :تعالى أجابوف ،مغ دعػتيع الى كل شخ  

 (2222)عبج الخحسغ الدعجؼ: " (38 – 36

  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱكقاؿ تعالى: ٱ     
 خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 (٣١ – ٣٠اإلسراء: ) َّخص حص  مس

ا ، كأيًز دب الزار  الككفي  ..،. الزار ةية التخب  لى إية أكالدىع خب  جعميع مشحخفيغ في تاف قجرت ف" إأؼ:     
ا كلع يحكخ اسع هللا عمى ذلظ في األمػاؿ كاألكالد، ا أك نكاحً أك شخابً  اعامً ذا تشاكؿ شإشارؾ مشيع مغ 

فيع عشج فيع مغ أكليائظ، كخػ  كخػ   ، يقػمػا عمى خيخمخىع أف يكحبػا بالبعث كالجداء، كأال   :أؼ َّجخُّٱ
 (2222 :عبج الخحسغ الدعجؼ)" .كىحا مغ هللا لحكع عطيسة كأسخار ،فع بالبخلالشافاؽ ناإل

                                                           

  فخة األكلى.الشأؼ: إلى كقت  َّمت زت رت يبٱُّقػلو: ( 1)
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 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يكُّ :أماـ رب  العالسيغ إبميذ أقدععشجئح     
ٱَّزي ري ٰى ين  ىن قاؿ الذيصاف جخأة ككفًخا: أرأيتظ ىحا الحؼ شخفتو " أؼ:  (٣٧اإلسراء: )ٱ

؛   (1987 قمياًل مشيع." )ابغ كثيخ: إال   ذر ي توأنطختشي ألضمغ   لئغكعطستو عمي 
ي توك  يحا السخمػؽ ل توعجاك المعيغ عمى دكاـ  -أيًزا  -كأقدع        يب ىبُّٱ، فقاؿ: يغالجلى يػـ إ ذر 
 مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
ليع كل مخصج، كآلتيشيع مغ كل  ياؼ ألقعجف  إغػائظ إ أؼ: بدبب  (7٠ – 7٣األعراف: ) َّيك ىك

  .جية مشيع
لييع إلػسػستو  ل  ث  في الغالب، كىحا م   مشيا العجك  يأتي  التي ربعثع آلتيشيع مغ الجيات األ" مخذخؼ: الد قاؿ     

 مث هت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ: عميو كقػلو ر  ج  كتدػيمو ما أمكشو كق  
 :ابغ الؿيع)(" ٣١اإلسراء: ) َّحص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج

2222) 
  تداؤل: ذكخت اآلية جسيع الجيات ما عجا مغ فػقيع، لساذا؟

أندؿ  - عد  كجل   -: فاهلل هللا مغ فػقيع، كقاؿ الذعبي   أف   ع  م  و ع  ألن  قاؿ ابغ عباس: قاؿ ابغ الؿيع: "     
غيخ أنو لع يأتظ مغ فػقظ، لع  يةمغ كل ج آدـكقاؿ قتادة: أتاؾ الذيصاف يا ابغ  ،الخحسة عمييع مغ فػقيع

 (2222 :ابغ الؿيع)" .يدتصع أف يحػؿ بيشظ كبيغ رحسة هللا
 حب جبُّٱ ، كيا لألسفيدمما جبل عميو ىحا اآل تػقعو ألن   ؛مشو اشًّ بميذ الدابقة كانت ضإكمقػلة     

 (٧٧سبأ: ) َّمث هت مت خت حت جت هب مب خب

ي ةال خػ اصا مغ  فخيقً ال  إ آدـمغ بشي  كثيخ   وبعفات   ،بميذإ كقع ضغ   "قال السعدي:      باعيع ت  أك  ،األنبياءمغ:  حر 
يقمغ  ا بل أقاـ حػليع عمييع تدمصً  هللا تعالى لع يجعل ليحا العجك   ف  إاألصؽياء، كشبقات السؤمشيغ، فك  ،يغالرج 
ال ىػ أبميذ مغ مقاكمتو أك سجاليع بو إىع كزكدىع بدالح ال يسكغ عجك   ع،ككفايتي عكىػ حسايتي، اا مشيعً سػرً 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ، تػكميع عميو قػ ةيساف باهلل ك كساؿ اإل

 (2222 :الدعجؼ الخحسغ عبج(" )٧٧حل: الن) َّخب
 o ءخمق حػا: 

كعمسو كنفخ ؼيو مغ ركحو، كأسكشو جشتو،  ،فخمقو بيجه ،بشعع كثيخة كعصاءات عطيسة آدـأنعع هللا عمى       
 شكمومغ جشدو كعمى  ،ا لوخمق مشو زكجً  نعستو عميو بأف   تع  أك  ،أسساء األشياء كميا، كأسجج السالئكة لو

جومػ كانت يا، فليإليدكغ  ؛كصػرتو ك   االندجاـق ا تحق  لس   -مثاًل  – الجغ  الحيػاف أك كجشذ  وجشدغيخ مغ  ز 
جو أف تكػف ئاـ كسا لتكاال ك   مغ جشدو. ز 

 ( 7٧٧األعراف: ) َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱُّٱقاؿ تعالى:       
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 ؛ ليدكغ إلييا.(1)بحػاء آدـأنعع هللا عمى  بخػ أف  الكعسة الشفكانت     
 كيف خمقت حػاء؟    
 طخ.الش حػؿ ىحه السدألة، كتبايشت فييا كجيات   قاش  الشكثخ     

مق إلى: أ الذعخاكؼ  حيث ذىب      مقت مثمسا خ   ، خمقت مغ شيغ.آدـف  حػاء خ 
، معتسجيغ في ذلظ عمى ضاىخ آدـؼ أقػاؿ بعس السفدخيغ: أف  حػاء خمقت مغ نفذ الجنقل الخبيشسا      

فالسخاد بالشفذ الػاحجة ىشا الشفذ اإلنداني ة ( 7ساء: الن) َّحن جن يم ىم مم خم حم جمُّٱقػلو: 
ليذ السخاد بالشفذ الػاحجة آدـ، كإنسا ىي الشفذ اإلنداني ة البذخي ة السكػنة مغ مادة كركح، ك التي تسثل الصبيعة 

 التي خمق مشيا آدـ أك اًل، ثع خمق مشيا حػاء بعج ذلظ، ثع بث  مشيسا رجااًل كثيًخا كنداء.
 ة ىحا.      القخآف كال صحيح الدش   مغ ضمع آدـ األيدخ، كليذ في ضاىخ أنيا خمقت اإلسخائيمي ةالخكايات كفي      
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱقاؿ تعالى:  ؟ما الرػاب       
 (7ساء: الن) ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن
جيثد ىحا السػضع السػضع، ثع حج  يغ ىحا ي، كلكغ دكف تعآدـفطاىخ اآلية أف  حػاء خمقت مغ       صحيح،  ح 

بيا  استستعتَ  ، فإنْ عمى شخيقة   لظَ  ، ولغ تدتقيعَ ع  مَ مغ ِض  ْت قَ مِ خ   " إنَّ السخأةَ قاؿ صمى هللا عميو كسمع: حيث 
 (2762: مدمع)ركاه يا." ىا شالق  خ  دْ يا، وكَ ت  خْ دَ يا كَ قيس  ت   ذىبتَ  ، وإنْ ج  ػَ بيا وفييا عِ  استستعتَ 

جيث، أك تكػف تمظ إشارة إلى شبيعة السخأة كفصختيا ؼ      يحتسل أف تكػف حػاء خمقت مغ ضمع آدـ كسا في الح 
 َّٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىهُّٱكركحيا كعاشفتيا، كسا في قػلو: 

 (2762" )ركاه مدمع: إْن َذَىْبَت ت قيس يا َكَدْخت يا، وَكْدخ ىا َشالق يا.لحا قاؿ بعجه، " (؛ ٠٠األنبياء: )
بعيس، كىحا السعشى ىػ الت)مغ( تجؿ  عمى حخؼ الجخ  حػاء مخمػقة مغ بعس جدع آدـ؛ ألف  كاألقخب أف      

 ، وهللا أعمع.آدـ ضمع  
 ة؟الجشّ  آدمىل خمقت حػاء قبل دخػل      
 هت متٱُّٱ: لقػلو تعالى؛ ةالجش   آدـخمق حػاء كاف قبل دخػؿ  كسياؽ اآليات يقتزي أف  "  قاؿ ابغ كثيخ:     

 ابغ كثيخ:." )كىػ ضاىخ اآليات ،سحاؽ بغ يدارإكىحا قج صخح بو (، ٠٢البقرة: ) َّجح مج حج مث
2222) 

o ة:الجشّ وحػاء في  آدم 

                                                           

 :سيت حػاء بحلظ االسعس  و يذػبيا سػاد،  التي تعشي الدسخة، أك الحسخة التي اسع  حػاء مأخػذ مغ الحػ ة( 1)
جيا آدـ.  - ك  ، كىػ ز   ألن يا خمقت مغ شيء حي 
 ألف  حػاء ىي أـ  كل حي  مغ البذخ.كقيل:   -
 ألف  حػاء كاف لػنيا يسيل إلى الدسخة.كقيل   -
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ج   أسكغ هللا آدـ        ك   ىف يث ىث نث مثٱُّٱ ، قاؿ تعالى:أيسا تستيع ةالجش  ، كمتعيسا بيحه ةالجش   حػاء وكز 

 (77٧ – 77٧طه: )( 7)َّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

 ة السأوى؟ جشّ ىي ة الجشّ ىل ىحه فيا تخى     
 اختمف العمساء في ذلظ عمى قػليغ مذيػريغ:    

جوك  آدـفييا هللا  سكغأ التي ة  الجش   ل:القػل األوّ       ك   يأكل مغ شجخة مف فييا أال  و ك  ألن   ؛ة السأكػ كغ جش  تلع  ز 
 .السأكػ ة كىحا يشافي أف تكػف جش   ،بميذ فيياإو أخخج مشيا كدخل ألن  ك  ،كاحجة
ػاب إن شاء هللا الرىػ ىحا و ، في الدساءىي  التية السأكػ نيا جش  أ :الجسيػرالقػل الثاني: وىػ قػل      

 سا يأتي:لِ 
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت متُّٱٱٱٱٱٹٱٹٱ عمى ذلظ، يجؿ   ضاىخ اآليات  -

ة ليدت لمعسـػ الجش  كاأللف كالالـ في (، ٠٢البقرة: ) َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس
 ة السأكػ.مغ جش   اشخعً  كىػ السدتقخ   ،نسا تعػد عمى معيػد ذىشيإك  ،لفطيكال لسعيػد 

 ظَ شا ونفدَ تَ أخخجْ  مى أنْ عَ  ظَ مَ سَ فسا حَ "  :عمييسا الدالـ دـكقػؿ مػسى آل -أيًزا  –حاديث كىػ ضاىخ األ  -
جيثكفي  (،4722" )ركاه أبػ داكد: .ةِ الجشّ  غَ مِ   الّ إ ةِ الجشّ  غَ ع مِ ك  جَ خَ خْ أَ  وىلْ " : آدـػيل قاؿ الصالذفاعة  ح 

 .ة السأكػ الخخكج مغ جش  عمى كبخ يكػف أف المـػ األ معمػـك  (،195: مدمع)ركاه  ".آدم أبيكع خصيئة  
o   السحشة: شجخة 

عجا شجخة كاحجة،  امشاءا  ساا حيثرغجً  ة السأكػ جش   أف يأكال مغ يسالهللا أباح ك  سكغ آدـ كزكجو الجش ة،     
 (7٧األعراف: ) َّمت خت حت جت هب مب خب حبُّٱٱقاؿ تعالى: ٱٱٱ ،انياقخبعغ  نياىسا
 فسا ىحه الذجخة؟     
 .خمةالش كأشة، التي كأالدشبمة،  كأخمة، الك عمى أقػاؿ: في تدسية ىحه الذجخة   اختمف العمساء       
شجخة يي كاف عغ جشديا كميا ال عغ الش فحكخ أف   ،شيايفي تعي-أيًزا  –ككسا اختمفػا في اسسيا اختمفػا      

 كذكخ العكذ.، كاحجة بعيشيا
قج ت  ع  ػاب أف ي  الرنسا إك  ،جه خبخ  ز  ع  عييغ ما ي  التكليذ في شيء مغ ىحا "  ابغ عصية: حيح ما قالوالرو      

رخ: ككاف الشبػ أكقاؿ الذقيخؼ  ،في األكل مشيا ىكعر ،ليياإفخالف ىػ  ،عغ شجخة آدـهللا تعالى نيى  أف  
   (2222 :القخشبي)" .شةحعمع عمى الجسمة أنيا كانت شجخة السيقػؿ: ي   -رحسو هللا  -ؼ كالج اإلماـ

                                                           

، ولكشو وأنظ ال تعخى فييا وال تزحى ،أال تجػع فييا وال تطسأن لظ إ هللا تعالى: ( كان مغ الالئق في  ىحه اآلية أن يقػلٔ)
تطسأ نفي  كالفشاسب ذكخىسا مًعا،  ،خؼ الطاىخع  لمكال تعخػ نفي  ،خؼ الباشغع  لمأال تجػع فييا نفي عجل عغ ذلظ لشكتة بجيعة: 

 .، فشاسب ذكخىسا مًعا، وهللا أعمعمحخارة الطاىخةلكال تزحى نفي  ،محخارة الباششةل
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جو السيع في نياية األمخ      ك  كاحج ىي  شجخة ة، كأباح ليسا فييا كل شيء إال  الجش   أسكغ هللا تعالى آدـ كز 
جوك  آدـكمغ لصف هللا بالسحشة، شجخة  ك  مغ ك  وححرىسا مشك ليسا،  غ تعالى ليسا أف الذيصاف عجك  بي  ف قج أ ز 
 (77٠طه: ) َّزث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّٱ ،حبائمو

جوك  آدـفيل يححر        ك   مشو؟! ز 
 اقخأ الفقخة التالية لتعخؼ الجػاب!     

o وحػاء دمغػاء الذيصان آلإ: 
ج  ك  آدـ  مكث        ك   ،أنو ال يجػع فييا كال يعخػ الػصف الحؼ ذكخه هللا تعالى: ىحا ة ما شاء هللا عمى الجش  في  وز 

كيشتطخ الفخصة  ،صجىسايخاقبيسا كيخ  ىسا ضل  أم ا عجك   ،ال يذقى كفي الجسمة ىػ سعيج   ،كال يزحىفييا كال يطسأ 
كىػ الحؼ شخد مشيا بدبب  ،كرغبتيسا العطيسة في دكاميا ،ةالجش  ا رأػ سخكرىسا بيحه كلس   ،إلغػائيسا ةالدانح

 ٰى ين ىن نن من زنُّٱفقاؿ:  ،صح السذفق األميغالشافي صػرة جاءىسا بصخيق لصيف  ،آدـ

م   غ  عمى شجخة م   آدـ أؼ: ىل أرشجؾ يا( 7٧٧طه: ) َّني مي زي  ري ة، كصار لو الجش   ج فيأكل مشيا خ 
 م مظ ال يشقصع كال يفشى؟!

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مسُّٱ :قائاًل يػسػس الذيصاف  كلع يدؿ         
كسا عغ رب  ما نياكسا " لػسػسة المعيغ، أؼ قاؿ في كسػستو ليسا:  كىحا تػضيح  ( ٧٧األعراف: ) َّمغ

ية أف تكػناألكل مغ ىحه الذجخة إال    ابػني(الر محس جة." )الجش  أك تربحا مغ الس خمجيغ في  ممكيغ ا كخـا
 حق مف خف حفُّٱكإمعاًنا في السكخ أقدع إبميذ المعيغ ليسا عمى أنو ما يخيج ليسا إال  الخيخ       
 (٧7األعراف: )( 7)َّمق

 ولعمظ تتداءل: كيف خاشب إبميذ آدم وزوجو بيحا الكالم وىػ مصخود مغ الجّشة؟      
 آدـ يفدخ كيف استصاع إبميذ أف يخاشب   ذكخ السفدخكف إجابات كثيخة، كالحق: أف  ضاىخ القخآف لع      

ـ  كىػ مصخكد خارج الجش ة، كحػاء بيحا الخصاب؟  ة دخػاًل الجش  ل ليسا؟ كىل دخل تسث   أكاف عمى ىيئتو السعخكفة أ
ثارة مغ عمع، كسػؼ يأتيظ أـ لع يجخل؟ كل ذلظ مغ الغيب الحؼ ال يسكششا أف نخػض ؼيو مغ غيخ أ حؿيؿيًّا

  مديًجا مغ الحق في ىحا السػضػع أثشاء حجيثشا عغ اإلسخائيمي ات إف شاء هللا.
مغ كال أك  ،حتى كقعا في الخصيئة أغخاىسا :أؼ( ٧٧األعراف: ) َّخكلك حكُّٱ الحاصل كانت الشتيجة:    

 حمت عمييسا العقػبة في الحاؿحتى مشيا ميا عمييسا، فسا أف أكال يسا عشيا، كحخ  رب   نياىسا التيالذجخة 
 ( 7٧7طه: ) َّخئ حئ جئُّ

                                                           

 أؼ: حمف ليسا. َّ حفُّٱ( 7)
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 َّمب خب حب جب هئ مئُّ يا هللا!! بعجما كانا مدتػريغ صارا عارييغ، فسا كاف مشيسا     
 الخحسغ الدعجؼ: عبج)" .كسقط في أيجييسا ،ليكػف بجؿ المباس ؛عمى أبجانيسا العاريةيمدقاف " أؼ: (، 7٧7طه: )

2222) 
أن يكػن بأكمو مغ  خيعَ الك الشبيَّ  آدمَ المعيغ  إبميذ  : كيف أشسع السيعالدؤال نختع ىحه الشقصة بيحا و       

 !؟ذخبالسالئكة ال تأكل وال ت أن يخى  آدمو  ،الذجخة مغ السالئكة
 مغ العمع باهلل ونفدو والسالئكة ما يسشعو عغ ذلظ؟! آدمفي ذلظ، ومع  آدمثع كيف أشاعو      

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّٱٱٱٱ: كسا قاؿ تعالى:آدـ ندياًنا كقع ذلظ مغذ كخ:      

 خؾ أؼ تخؾ االحتخاز عغ الذجخة.التدياف: نؿيس الحكخ، أك السخاد الش، كمعشى (115)شو:  ََّّ
 ،كغخىسا ،هللا سا عجك  ي  ب  ح  كإنسا ك   ،كحػاء لع يصسعا في ذلظ أصاًل  آدـ إف  "  :ػاب ما قالو ابغ القيعالرولكغ      

مة باعو تدسية األمػر السحخ  كمشو كرث أت   ،يجالكؿ السكخ ك فيحا أك   ،كخجعيسا بأف سسى تمظ الذجخة بذجخة الخمج
ـ   :فدسػا الخسخ ،فػس مدسياتياالش تحب   التيباألسساء  ا سساىا شجخة الخمج فمس   ،بالسعاممة :اخبكسسػا ال ،األفخاح أ

 ،مثل السالئكة كال تسػتا فتكػنا ،ةالجش   كخاىة أف تأكال مشيا فتخمج في كسا عغ ىحه الذجخة إال  رب  قاؿ: ما نياكسا 
فحرمت  ،ةالجش  الخمػد في كاشتيى  ،قج عمع أنو يسػت بعج -عميو الدالـ  - آدـكلع يكغ  ،الحيغ ال يسػتػف 

 ،كساعجه القجر ،فاجتسعت الذبية كالذيػة ،ليسا يسانو أنو ناصح  أ جكإقدامو باهلل جي الذبية مغ قػؿ العجك  
 (2222 :)ابغ الؿيع "كأكال مغ الذجخة. فمة،ة الغش  فأخحتيسا س  

 بدبب ىحيغ األمخيغ الخصيخيغ: الذبية كالذيػة. آدـتقع مغ بشي  التيالحنػب كالسعاصي  كل   نريحة:
o  وحػاء: آدمتػبة 

ٱكصل بشا السذيج إلى نجـ آدـ كحػاء، فكاف ذلظ بجاية تػبتيسا، حيث ما أف نادىسا ربيسا       ٰه مه جهُّٱٱٱ
  (٧٧األعراف: ) َّهب مب هئ مئ هي مي خي حي جي
 حنخن جن مم خم حم جم هلٱُّٱ، ةالحق   اإلنابةادقة ك الرػبة التفي قمػبيسا تعالى أكقع هللا  حعشجئ     

 (٠٠البقرة: ) َّمه جه هن من

كلع تحكخ اآلية ىشا تػبة حػاء؛ ألن يا تبع آلدـ في السعرية كفي التػبة، بيشسا ذكخت آية سػرة األعخاؼ          
 حم جم يل ىل ملُّٱ: قاال، حيث سامغ رب يكحػاء تػبتيسا جسيًعا، كسصخت الكمسات التي تمقاىا آدـ 

  (٧٠األعراف: ) َّحن  جن يم ىم مم خم

 مثٱُّٱ ىكحا انتيت ىحه الجػلة مغ حخب إبميذ آلدـ بأف تاب هللا تعالى عمى عبجه كنبيو آدـ، كاجتباه      

 (7٧٧طه: ) َّمخ جخ مح جح مج حج
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كال  ،قالةكلع يدأؿ اإل ،كقجح في الحكسة ،مخكاحتج كعارض األ ،عمى الحنب أصخ   العجك  "  قاؿ ابغ الؿيع:     
ػحيج التكىػ  ،ةفكفدع الى مفدع الخمي ،كاستكاف تزخ عك  جـكتاب كن ،الحبيب فاعتخؼ بالحنب أم ا، ةل  الد عمى  جـن

كنحغ  ،كفتح لو مغ الخحسة كاليجاية كل باب ،العتاب وكقبل مش ،كغفخ لو الحنب ،فأزيل عشو العتب ،كاالستغفار
 (2222ابغ الؿيع: ." )ىجؼ حدغ الذيع الستغفار فقجاػبة ك التكمغ كانت شيستو  ،فسا ضمع هء كمغ أشبو أبابشااأل
ٱٱ: قال تعالى:سيع  ال ترحيح  ونختع ىحه الفقخة بيحا ال       جح مج حج مث هت مت خت حت جتُّٱٱ

 ا مغ ذلظ؟، أخح  وغاوي ا اعاصي   آدمن يقال: كان أيل يجػز ف ،(ٕٕٔ – ٕٔٔ)شو:  َّمخ جخ مح
يقاؿ: و يجػز أف ن  أأال تخػ  ،الفاعل شالؽ اسعإجػاز ، شالؽ الفعلإال يمـد مغ جػاز  رارؼ: "األنقاؿ      

 (2223 :زكخيا األنرارؼ )" .دكف تائب آدـتاب هللا عمى  :كيجػز أف يقاؿ ،دكف متبارؾ، هللاتبارؾ 
o  وحػاء إلى األرض: آدمندول 

ف إة الجش  مخ الحؼ ححرىسا مشو كىػ الخخكج مغ األ كلكغ   ،صاباأالحنب الحؼ  اكمح كحػاء، آدـى تاب هللا عم    
أؼ: ( ٠٣البقرة: ) َّمظ حط مضُّٱقاؿ تعالى:  ،شيا قج تحتع كمزىعتشاكال مغ الذجخة السشيي 

 عب كاليسػـ.الترب ك الشلى دار عيع إالشك الدخكر الحبػر ك كاف ؼيو مغ  مس افأخخجيسا 
 اا كأخالقً كاختالؼ الدكاف ديشً  ،كاالبتالء كاالختبار كاالمتحاف ،كجالشكالدعي ك  ،جرالكلى الذقاء ك إفأـبصا      

ٱٱقاؿ تعالى: كسا ، كأفعااًل كأقػااًل  ،رادات  إك  ات  ترػ ر  ك أعسااًل ك   حي جي يه مهىه جه ين ىن منُّٱٱٱ

 (٧١األعراف: ) َّيي ىي مي خي
ي تيأف يبتمييسا ك  بج   خبخىسا سبحانو أنو الأك        و التا مغ حا كانت عاقبتو خيخً مغ آمغ كعسل صالحً  كأف   ،ساذر 

 حم يلجم ىل مل خلُّٱقاؿ تعالى:  ،أمخه الذقاء األبجؼ كالعحاب الدخمجؼى فآخخ كمغ كحب كتػل   ،األكلى

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

 (٠٧ – ٠٧البقرة: ) (1)ٌَّّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي

                                                           

بصػا)تكخر لفع تداؤل: ( ٔ)  حي جي يه ىهمه جه ين ىن منُّٱ :في قػلو تعالى ة األكلى: السخ  تيغمخ   (ـا

ٱ:ة الثانية في قػلوالسخ  ك (، ٧١األعراف: ) َّٰذ يي ىي مي خي ٱ ٱ ٱ  يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خلُّٱٱ

 في ذلك؟ فما السر  ( ٠٧البقرة: ) َّجهمه ين ىن من خن حن  جن

االشتخاط  ةالثاني ةخ  كفي الس ،عجاكتيع ؼيسا بيشيع ىكلاأل ةخ  فشاط في الس ،اا خاصًّ حكسً  ةخ  في كل مجعل : أنو تعالى ذلظفي  دخ  ال    
 (2222 ابغ كثيخ بترخؼ:) ".كمغ خالفو فيػ الذقي ،تبع ىجاه الحؼ يشدلو عمييع بعج ذلظ فيػ الدعيجمغ  عمييع أف  
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 ميوِ عَ  ْت عَ مَ شَ  يػم   خيخ   ، قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: "ة يػـ الجسعةالجش  مغ  آدـ ككاف يػـ خخكج     
  في يػِمإالّ  ة  الداعَ  ، وال تقػم  مشيا جَ خِ خْ أ   وفيوِ  ،ةَ الجشّ  لَ خِ دْ أ   وفيوِ  ،آدم   قَ مِ خ   فيوِ  ،الجسعةِ  يػم   الذسذ  
  (854 :مدمعركاه )" .الجسعةِ 

 ،كنذخىع في األرض ،ا كنداء كثيخً رجااًل  يسامشهللا  بث  كذلظ لحكسة كىي  كحػاء األرض، آدـندؿ  الحاصل:     
  ؟!ليشطخ كيف يعسمػف  ؛كاستخمفيع فييا

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى:     
ٱ (7ساء: الن) ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه

ٱ:فقاؿ تعالىر أبػييع مغ قبل، كسا حح   ،مغ الذيصاف كحبائمو آدـ ذر ي ةر حح   وأن كمغ رحستو سبحانو كتعالى     
 اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثٱُّٱ

  ( ٧٠األعراف: )ٱٱٱٱٱٱَّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن
الذجخة حتى  و كفتشتو، كسا أغػػ أبػيكع باألكل مغضالل( الذيصاف بإآدـأؼ: " ال يغػيشكع )يا بشي      

و الستدبب، كىحا ىػ ألن  دع إلى )الذيصاف( الش ب  د  ة، فشدع عشيسا المباس لتطيخ العػرات، كن  الجش  أخخجيسا مغ 
خبخ سبحانو( عغ أة، )ك ة كالسعشػي  ، كيعخيو مغ جسيع الفزائل الحدي  اإلندافف ييتظ الدتخ عغ أىجؼ المعيغ 

 بالسخصاد فاححركا كيجه كمكخه؛ ألف   ال تبرخكنو مشيا، فيػ لكع التيالذيصاف أنو يبرخكع ىػ كجشػده مغ الجية 
  ابػني(الر محس جغ." )ا كقخناء لمكافخيجعمشا الذياشيغ أعػانً 

o  ومػسى عمييسا الدالم:  آدماحتجاج 
 ظَ بحنبِ  ةِ الجشّ  غَ مِ  َس الشا تَ جْ خَ خْ أَ الحي  : أنتَ فقالَ  ،آدمَ مػسى  حاجّ "  :قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع     

 ع.ي  وأشقيتَ 
 قبلَ  عميّ  هللا   و  بَ تَ كَ  شي عمى أمخ  مػم  تَ أَ  ،وِ وبكالمِ  وِ تِ بخسال هللا   الحي اصصفاكَ  : يا مػسى أنتَ آدم   قالَ : قالَ      

 ركاه )" .مػسى آدم   جَّ حَ فَ  :صمى هللا عميو وسمع هللاِ  رسػل   قالَ  - شيقَ يخم   أنْ  قبلَ  ره عميّ أو قجّ  - شيقَ يخم   أنْ 
مػسى  آدـ غمب :أؼ (3429البخارؼ:  ركاه ) ."تيغِ مػسى مخّ  آدم   جَّ حَ " فَ (، كفي ركاية: 4738البخارؼ: 

ةب ج    في دفع المػـ مختيغ. الح 
  خالف الذخع؟ مّسغىل يرمح االحتجاج بالقجر  :كىي ة،لأدمكمػسى  آدـفي ىحا االحتجاج بيغ  دكيخ      
ة تاب كالدش  الكعمى ذلظ  االحتجاج بالقجر عمى مخالفة الذخع ال يرمح كسا دؿ   " :قاؿ ابغ العثيسيغ     

 .طخالشك 
 َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّٱ تاب:الك أّما     
 (7١٧عام: األن)

 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ :يع ىحه بقػلوت  فأبصل هللا حج        

 (7١٧عام: األن) َّزث رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ
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 ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىبٱُّٱ :كقاؿ تعالى     
 (7٣٢ساء: الن) َّ يف

ة تعالى أف   غ هللا  فبي        ج  كلػ كاف القجر  ،ة ليع عمى هللا بعج ذلظكال حج   ،س بإرساؿ الخسلالشاقامت عمى  الح 
 .ة ما انتفت بإرساؿ الخسلحج  

 ،ةِ الجشّ  غَ مِ  ه  ومقعج   رِ الشا غَ مِ  ه  مقعج   بَ تِ  وقج ك  الّ إ أحج   غْ ما مشكع مِ  " :: قػلو صمى هللا عميو كسمعةالدشّ  أّما     
مغ  كانَ  غْ مِ  أّما ،لو   قَ مِ ا خ  لسّ  خ  دَّ يَ م   ل  ك  سمػا فَ ؟ قال: اعْ العسلَ  ع  جَ شا ونَ عمى كتابِ  ل  كِ تَّ فال نَ أ ،هللاِ  يا رسػلَ  :قالػا
 حتٱُّٱ: ثع قخأَ  ،الذقاوةِ  أىلِ  لعسلِ  خ  دَّ يَ ي  فَ  ءِ الذقا أىلِ  غْ مِ  كانَ  غْ مَ  أّماو  ،الدعادةِ  ىلِ أ لعسلِ  خ  دَّ يَ ي  فَ  الدعادةِ  أىلِ 
 خل جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 (4685" )ركاه البخارؼ: (7٧ – ٢الليل: ) َّىل مل
كال يعمع  ،أكخىو عميو اأحجً  ال يذعخ أف   ،عمى ذلظ باختياره جـيق ،حـخكفاعل الس   ،: تارؾ الػاجبطخالش أّما     

 بعج كقػعو. ال  إقجره هللا تعالى  مس ا شيًئافال يعمع أحج  ،مكتػـ   القجر سخ   ألف   ؛رج  ق  ذلظ م   ف  أ
 شو؟عقجامو عمى ما اعتحر بيا إة ال يعمسيا قبل أف يحتج بحج   فكيف يرح       
هللا كتبو مغ أىل  دكف أف يقجر أف   ،ؼيعسل بعسميع ،هللا تعالى كتبو مغ أىل الدعادة كلساذا لع يقجر أف       

 كيعسل بعسميع؟! ،الذقاكة
الختار الدفخ  ...؛ مزصخب :كالثاني ،مصسئغ :حجىساأبمجيغ بيغ الدفخ  في خ  ي  حتج لػ خ  ىحا الس   ف  إثع      

 نيا كال يختاره في مقخ  الج فمساذا يختار األفزل في مقخ   ،ا بالقجرأف يختار الثاني محتجً  غكال يسك ،ؿاألك  إلى البمج 
 (1992 بغ العثيسيغ: محس ج)" اآلخخة؟

  :ذكخىسا ابغ العثيسيغ ،لو وجيان َحجيثوعمى ذلظ يكػن ال     
 ف  إف تعالى ...، لى هللاإفي معرية تاب عشيا  - عمييسا الدالـ - آدـمػسى لع يعتب عمى  : أف   لاألوّ      

نسا إ ،مغ أف يمػـ أباه كيعتب عميو في ىحا اكىػ أجل قجرً  -عميو الدالـ  -ا أف يقع مغ مػسى ججًّ  ىحا بعيج  
 ،ة الحؼ قجره هللا عميو بدبب السعريةالجش  خخاج مغ كىي اإل ،كبشيو دـحرمت آل التيعشى بحلظ السعرية 

 احخْص " فيػ كقػلو:  ،بيال عمى السعا ،عمى ذلظ بالقجر مغ باب االحتجاج بالقجر عمى السرائب آدـفاحتج 
 هللا   رَ جَّ قَ  لْ ولكغ ق   ،كحا وكحا ي فعمت  لػ أنّ  فال تقلْ  شيء   ظَ أصابَ  نْ إو  ،وال تعجدْ  باهللِ  واستعغْ  ،ظَ ع  عمى ما يشف

      (4945: مدمع ركاه )" .الذيصانِ  عسلَ  لػ تفتح   نْ إف ،فعلَ  وما شاءَ 
يحرل  التيلى قجر هللا بعج فعل األسباب إلى تفػيس األمخ إ -صمى هللا عميو كسمع  - الشبيفقج أرشج      

 خمف.تبيا السصمػب ثع ي
األثخ الستختب  ألف   ؛ػبة جائد مقبػؿالتأك فعل السحـخ بعج  ،: االحتجاج بالقجر عمى تخؾ الػاجبالثاني     

 محس القجر الحؼ احتج بو ال ال  إ فمع يبق   ،فانسحى بو تػجو المػـ عمى السخالفة ،ػبةالتعمى ذلظ قج زاؿ ب
 .عومغ كقػ  بج   تعالى الحؼ ال لى قجر هللاإا لكغ تفػيًز  ،أك فعل السحطػر ،عمى تخؾ الػاجب ليدتسخ  
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جيثكمغ ذلظ        ؟رميانِ أال ت  شخقو كفاشسة ليمة فقاؿ:  -صمى هللا عميو كسمع  -رسػؿ هللا  عمي أف   ح 
 ،شيًئا ي  لإكلع يخجع  ،فانرخؼ حيغ قمت ذلظ ،ذا شاء أف يبعثشا بعثشاإف ،يا رسػؿ هللا أنفدشا بيج هللا :فقمت       

ٱٱٱٱ:كىػ يقػؿ ،فخحه زخبكىػ مػؿ ي ،ثع سسعتو ٱ (" )رواه ٢١هف: الك) َّىن من خن حن جنُّٱٱ

  ( 7٧٧٧ البخاري:

 (1992 عثيسيغ:البغ  محس ج)" .لحا لع يشكخه عميو الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ؛صحيح   عمي   كاحتجاج       
o  َمغ ضيخه:  آدم ذّرّية ح  خْ أ 

 زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱ قاؿ تعالى:     
 (7٠٧األعراف: ) َّمت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ

؟ وما آدممغ ضيخ  حّرّيةهللا ال حِ خْ بأَ  سا السقرػد  ىحه اآلية تخبخنا عغ َأْخِح هللا تعالى الحرية مغ ضيخ آدم، ف    
 هللا تعالى في ىحه اآلية؟ خبػبّيةبإشيادىع عمى أنفديع ب السقرػد  

 اختمف العمساء في ذلظ عمى قػليغ مذيػريغ:     
ي ةبأخح ال السخاد   :لالقػل األوّ      بالػالدة إلى ىحه الحياة الجنيا إخخاجيا ب يومغ ضيػر بشىا أخح   آدـ:مغ ضيخ  حر 

 : أتيعمى ذلظ بسا ي ػا، كاستجل  التداكجتجة عغ الشاالسعخكفة 
كلع يقل مغ  َّٰى ٰرُّ ، كقاؿ تعالى:آدـلع يقل مغ حيث  َّٰذ يي ىي مي خي حيُّٱ :قاؿ تعالى    

 مه جهٱُّٱ: ا بعج قخف، كقػلو تعالىكقخنً  ،بعج جيل أؼ جعل ندميع جياًل  ٌَُّّّ ، كقاؿ تعالى:ضيخه

 هش مش هس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

عام: األن) َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئٱُّٱككسا قاؿ ، (7٣٢عام: األن) َّمك لك

7٠٠) 
الئل كاآليات الذاىجة بحلظ في اآلفاؽ الجسا نرب ليع مغ بيكػف  ربػبي ة هللا،عمى  ىعإشيادأم ا السقرػد بك     

  .شأنو انع جل  الرػحيج كاالعتخاؼ بالتالسخاد مغ إقخارىع بحلظ ىػ ما فصخكا عميو مغ  كأف   ،كفي أنفديع
ي ةأخح الالسخاد بالقػل الثاني:       ي تو، فاستخخج مشو آدـمدح بيسيشو ضيخ و تعالى أن   :آدـمغ ضيخ  حر   ،ذر 

 يكػف  خبػبي ة هللاالسقرػد بإشيادىع عمى أنفديع ب أم اك  ،عميو الدالـ آدـأخخج األجداد فييا األركاح مغ ضيخ ف
 . كع؟ فأجابػا: بمىخب  تكميسيع ؾ باًل مغ هللا تعالى: ألدت بب

 مشيا: والتي حيح إن شاء هللا؛ لرحة األحاديث السخوية في ذلظ، الروىحا القػل ىػ      
" إنَّ هللَا أخَح السيثاَق : أنو قاؿ -صمى هللا عميو كسمع  -عغ الشبي  -رضي هللا عشو  -عغ ابغ عباس      

بشعسان يػَم عخفة، فأخخَج مغ صمِبِو كلَّ ذّرّية  ذرَأىا فشثَخىا بيَغ يجِيِو وَكّمسيع  -عميو الدالم  -مغ ضيِخ آدَم 
، قال تعالى:   زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱق بال 
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ
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ٱ(ٖٚٔ – ٕٚٔ)األعخاف:  َّىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ٱ ٱ  "َّمكُّإلى قػلو: ٱ
جيث   ((،11191)ركاه الشدائي: )  .صحيح   كىػ ح 

عشيا، فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو  سئلعسخ بغ الخصاب: سسعت رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع،  كعغ     
 ىؤالءِ  ت  : خمقْ فقالَ  ،ذّرّية  مشو  فاستخخجَ  ،وِ بيسيشِ  ه  ضيخَ  حَ دَ ثع مَ  ،آدمَ  خمقَ  - عّد وجلّ  – هللاَ  إنَّ كسمع: " 

 أىلِ  وبعسلِ  ،لمشارِ  ىؤالءِ  ت  : خمقْ قالَ ف ،ذّرّية  مشو  فاستخخجَ  ه  ضيخَ  ثع مدحَ  ،يعسمػنَ  ةِ الجشّ  أىلِ  وبعسلِ  ،ةِ لمجشّ 
 العسل؟  : فؽيع  يا رسػؿ هللا فقاؿ رجل ،يعسمػنَ  رِ الشا

 أىلِ  لِ اعسأب و  استعسمَ  ةِ لمجشّ  العبجَ  إذا خمقَ  - عّد وجلّ  - هللاَ  إنَّ "  :فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع     
 لِ اعسأب و  استعسمَ  لمشارِ  العبجَ  وإذا خمقَ  ،ةَ الجشّ بو  و  فيجخم   ةِ الجشّ  أىلِ  مغ أعسالِ  عمى عسل   ى يسػتَ حتّ  ةِ الجشّ 
(، كىػ حجيث  (4723)ركاه أبػ داكد: ) ".رَ الشا بو و  ر فيجخم  الشامغ أعسال أىل  عمى عسل   ى يسػتَ حتّ  رِ الشا أىلِ 

  .صحيح  
يا مغ ىػ خالق   ندسة   كلَّ  هِ مغ ضيخِ  فدقطَ  ،ه  ضيخَ  مدحَ  آدمَ  هللا   ا خمقَ " لسّ  :كقػلو صمى هللا عميو كسمع    
 ربِّ  أي، فقال: آدمَ يع عمى ثع عخَض  ا مغ نػر  ر  مشيع وبي رجل   بيغ عيشي كلِّ  ، وجعلَ القيامةِ  إلى يػِم وذّرّيتِ 

مغ ىحا؟ فقال:  ربِّ ، فقال: أي وِ ما بيغ عيشيْ  ز  وبي و   مشيع فأعجبَ ، فخأى رجال  ظذّرّيت  ىؤالء؟ قال: ىؤالء  غْ مَ 
مغ  ه  دْ زِ  ربِّ ، قال: أي ه؟ قال ستيغ سشة  عسخَ  كع جعمتَ  ربِّ أي فقال:  ،يقال لو داود   ظذّرّيتِ مغ  األمِع آخخ   رجل  

 ، قال: أوػن سشة  أربعمغ عسخي  لع يبقَ  وأ، فقال: السػتِ  جاء ممظ   آدمَ  عسخ   ىا انقزفمسّ  ،يغ سشة  أربععسخي 
)ركاه التخمحؼ: ." ذّرّيت و ْت ئَ صِ وخ   ئَ صِ ، وخ  ذّرّيت وشديت ف يَ ِد ، ونَ ذّرّيت وفجحجت  قال: فجحجَ ؟ داودَ  ظَ يا ابشَ عصِ لع ت  

جيث   ((،3276)  .صحيح   كىػ ح 
، كىػ في أذػ الساء." )ابغ جخيخ مغ ضيخه كييئة الحر   آدـ ذر ي ةكعغ ابغ عباس أنو قاؿ: " أخخج هللا      

 (2222بخؼ: الص
 ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱكعغ ابغ عسخ قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: "      

قالػا بمى،  َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱقال: أخح مغ ضيخه كسا يأخح بالسذط مغ الخأس، فقال ليع 
" )ركاه ابغ كثيخ في تفديخه، َّزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئُّٱٱٱالسالئكة: التق

 كصحح كقفو(
o  وحػاء؟ آدمىل وقع شخك مغ 
 رت يب ىب  نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
 (7٧٧األعراف: ) َّيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت

 دـعمى ندبة الذخؾ آل ضاىخىا يجؿ   ؛ ألف  آيات الحكخ الحكيع شكلمغ أ تعج   ىحه اآلية  قاؿ أبػ شبية: "     
 (1428أبػ شبية:  محس جكحػاء." )

 وحػاء شخك؟ آدمفيل وقع مغ     



26 
 

 .كحػاء شخؾ في العبادة قط   آدـأنو لع يقع مغ العمساء عمى:  اّتفق    
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتُّٱٱٱثع اختمفػا في تفديخ قػلو تعالى:    

 عمى قػليغ مذيػريغ: (7٧٧األعراف: ) َّيق
كحػاء كلجييسا بعبج الحارث  آدـ دسية فقط، فقج سسىالتكحػاء كاف شخًكا في  آدـما كقع مغ ل: القػل األوّ     

غ ليا أنيا إذا سست ابشيا بيحا االسع ي  فد  ،بػسػسة إبميذ لحػاء حيغ عمع مػت أكالدىسا كحخصيسا عمى حياتيع
كىػ خالؼ  ،دسيةالتشخؾ في ىػ ا في العبادة إنسا كىػ ليذ شخكً  ،دسيةالتعمى ىحه  آدـىا كأقخ   ،عاش ففعمت
 .كلحا عػتبا عميو ،الالئق بيسا

  :مشيا ،خبارآثار كأبذلظ  كاستجلػا عمى
 ال يعير   وكانَ  ،بيا إبميذ   شافَ  ا ولجت حػاء  لسّ "  :أحسج قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع اإلماـما ركاه     

 ذلظ مغ وحي الذيصانِ  وكانَ  ،فعاَش  الحارثِ  تو عبجَ فدسّ  ،فإنو يعير   ،الحارث يو عبجَ فقال سسّ  ،ليا ولج
 ((3277خمحؼ: )الت(، ك 22129" )ركاه أحسج: ).وأمخه
 ٱَّحن  جن نئٱُّٱ آدـفذ الػاحجة الشالسخاد ب َّٱمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ"  خكا اآلية ىكحا:كفد      

ة، ثع ابتجاء بحالة ججيجة أخخػ ىي الجش  بيا كيصسئغ، ككاف ىحا كمو في  أنذلي َّزب ربُّٱيعشي حػاء؛ 
 ( 2222نيا بعج ىبػشيسا." )القخشبي: الجفي 
تعًبا ال تجج السخأة لو حيث ؿ الحسل أك  ما يكػف كذلظ  َّزت رت يبُّأؼ كشئيا  َّىب نبُّ    

ت س خ  أؼ ٱٱٱَّنتىت متُّصفة ثع العمقة ثع السزغة الشإنسا ىي  أك كجًعا، صارت  َّرث يتُّكباف  حسموب ت  ا س 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱكحػاء.  آدـالزسيخ في دعػا يعػد عمى ٱٱٱَّنث مث زثُّ ، ككبخ الػلج في رحسياثقل بحسميا تذا

 اك يق ىق يفُّٱٱ، قاؿ ابغ عباس: أشفقا أف يكػف بييسة سػيًّاا أؼ بذخً  َّىف يث ىثُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
 (7٧٧ – 7٧٧األعراف: ) َّىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك
 –ا، ككسػس إبميذ لحػاء، ككانت ال يعير ليا كلج، أف تدسيو عبج الحارث يفمسا رزقيسا هللا الغالـ كسا تسش      

 فدستو عبج الحارث فعاش. -ككاف مغ أسساء الذيصاف الحارث
 حيح إن شاء هللا.الروىحا ىػ دسية، التكحػاء ال في العبادة كال في  آدـ: لع يقع شخؾ مغ القػل الثاني    

اآلية في السذخكيغ مغ  َّىك مك لكُّٱكجعل قػلو  ،حػاءك  آدـلى في اآلية األك  ف قاؿ أبػ شبية: "    
ي تي : حدغ ع  فسغ ث   ،ثىاألنأؼ جشذ الحكخ ك  ،الجشذكالسخاد بيع  ،اىساتآجعال أكالدىسا شخكاء هلل ؼيسا  :أؼ ،ساذر 

ا السفرػؿ معشى، كمشيع مغ الـ مغ السػصػؿ لفطً الككيكػف ىحا  ،بالجسع َّنن من زن رنُّٱقػلو: 
كجعل مشيا أؼ مغ جشديا:  ،كىي نفذ الحكخ ،أؼ خمقكع مغ نفذ كاحجة ،كحػاء آدـ ذر ي ةجعل اآليتيغ في 

افخاف هلل شخكاء الككجاف الد  جعال أؼ كاماًل  سػيًّاا بذخً  :أؼ َّٱىك مك لكُّٱ ،ثىاألنكىي  َّيئُّٱ
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" )أبػ كحػاء ذكخ في اآليتيغ. دـال يكػف آل :كعمى ىحا ،اا بو كجحػدً هللا كفخانً  شكخكبحلظ أبجال  ،اىساؼيسا آت
 (1428شبية: 

جيثال أم اك       ركاية كدراية. زعيف  فالسحكػر سابًقا  ح 
جيثال ركايتو: فقج ذىب جيابحة  ضعف غ حيث فس       باني، ، مشيع: الحافع ابغ عجؼ، كالحافع ابغ كثيخ، كاأللح 

ى ابشو مغ أنو سس   –عميو الدالـ  – آدـ: كىحا الحؼ ندبػه إلى قج قاؿ ابغ حـد كغيخىع إلى تزعيفو، حتى إف
، كإنسا ندلت في سشجىا قط   عبج الحارث خخافة مػضػعة مكحكبة، مغ تأليف مغ ال ديغ لو كال حياء، لع يرح  

  السذخكيغ عمى ضاىخىا.
 آدـعمى أف   ما يجؿ  ىشاؾ و لع يثبت أف  إبميذ كاف اسسو الحارث، ثع ليذ درايتو: فإنضعف مغ جية أم ا ك     

 كاف يسػت لو أكالد في حياتو غيخ االبغ السقتػؿ.
 .دسيةالتكحػاء ال في العبادة كال في  آدـمغ  لع يقع شخؾ   :الرحيح الحاصل    

o آدمابشي  قّرة    : 
ةً خيع الكعميشا في قخآنو هللا  قز        ةً قز  عميشا  ،فيغ بيغ الخيخ كالذخ  الجخاع الر جميًّاتطيخ  قر   صل  ت قر 

 يمتقي فييا الزجاف التيفتمظ السخة األكلى  ،كنتائج مفجعة ،ا مخكعةاممة أحجاثً حاريخ الغابخ التمغ بيغ ثشايا 
،)  األرض كمغ عمييا،إلى أف  يخث هللا تعالى دخمجؼ البجؼ األخاع الرىحا كلغ تكػف األخيخة في  )الخيخ كالذخ 

 .نحارإ أك ا بجكف تخف  ؿيا كفاحً الت
ةإنيا       ة، أك قل: آدـابشي  قر   .كالبغي ،كالطمع ،الحدج قر 
ة  كتبجأ ىحه ال      ( ٧٠المائدة: ) َّنث مث زث رث يت ىتُّٱٱٱٱحيث قاؿ تعالى: :بيي فخع بسصمع قر 

  جؽ.الرك  بالحق   آدـاقرز عمى الييػد البغاة الحدجة خبخ ابشي  ،محس جيا  :أؼ
المائدة: ) َّىف يث ىثُّٱانيغ قاؿ تعالى: قخب آدـتقجيع ابشي  ثع يبجأ القخآف بدخد ىحا الخبخ الخصيخ بخبخ     

٧٠) 
  ؟غانيقخبالىحيغ ا جموِلَع ق     
فكاف  ، كمعو جاريةال  إمػلػد  دـيػلج آلال أنو كاف "  :ىػ ،غانيقخبال ىحيغسبب تقخيب  ف  أذكخ السفدخكف      
حتى كلج لو  ،دكج جارية ىحا البصغ غالـ ىحا البصغ اآلخخكي   ،دكج غالـ ىحا البصغ جارية ىحا البصغ اآلخخي  

ككاف  ،كبخىساأككاف قابيل  ،ككاف ىابيل صاحب ضخع ،ككاف قابيل صحاب زرع ،ابشاف يقاؿ ليسا قابيل كىابيل
 ،ىي أختي كلجت معي ، كقاؿ:فأبى عميو ،قابيل ف يشكح أختأىابيل شمب  ف  أك  ،لو أخت أحدغ مغ أخت ىابيل

 ،بالجارية أييسا أحق   - عد  كجل   -لى هللا إا انً قخبا قخبكأنيسا  ،أف أتدكج بيا كأنا أحق   ،كىي أحدغ مغ أختظ
 ،رالشافشدلت  ،كأكميا ،فػجج فييا سشبمة عطيسة ففخكيا ،قابيل حدمة سشبل قخبك  ة،سسيش جحعةىابيل  قخبف

نسا يتقبل هللا إفقاؿ ىابيل:  ،ظ حتى ال تشكح أختيشألقتم :فغزب كقاؿ ،اف قابيلقخبكتخكت  ،ىابيلاف قخبفأكمت 
  (1987 :ابغ كثيخ)" .مغ الستقيغ
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 ىي في أحدغ أحػاليا أنيا ال ترجؽ كال تكحب؛ لحا التي، ك اإلسخائيمي اتىحه الخكاية مغ  ف  إ والحي يطيخ     
ة أف السيسا، تجشيب تفديخ كالـ هللا بيا أصػب لى مثل ىحه الخكايات إكال تحتاج  ،ةكاضحة جمي   آدـابشي  قر 

ية  وهللا أعمع ما الحؼ قجـ ابشي آدـ قخبانيغ، ػاب أف يقاؿ: الر؛ لحا ةفائجة حؿيؿي  أؼ ال تزيف ليا  التيالػـا
 اه؟!جماه؟! كل ع  قجمق

 مك لك اك يق ىق يفُّٱاف أحجىسا دكف اآلخخ، قاؿ تعالى: قخبأن و قج تقبل  الحاصل:     

 ،لالنتقاـا شمبً قمبو  دـكغمى  ،ثارت نفدوف انو،قخبآثار ذلظ حؽيطة األخ السخدكد  مس ا (٧٠المائدة: ) َّىك
 َّملٱُّٱ :كنصق لدانو بصػياف ،سسعو كشع   ،فعسى برخه ،االنترارذفي ك الت حب   انتذخ في عخكقوك 
  (٧٠المائدة: )

 (7)(٧المائدة: ) َّمن زن رن مم امٱُّ :ه بػداعة كنرحػ أخعميو  فخد        

 ٰى ين ىنُّٱ قاؿ: ،ا عـد عميو كقرجهو يقمع عس  لعم   ،صح مػعطتو ألخيوالشاكيكسل األخ الػديع       
 (٧٧المائدة: ) َّ مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

ا يجج األخ  عشجىا لع الثائخ، ا مع أخيونفعً ادقة الرريحة الشلع تجج  ىحه  –كيا لألسف  –كلكغ        السقتػؿ بجًّ
 َّهت مت خت حت جت هبُّٱقاؿ: ف ا عـد عميو كنػاه،أخاه يقمع عس   ، لعل  رشادهإك  نرحوتغميع  مغ

 ( 1987ي فتبػء بيسا جسيًعا." )ابغ كثيخ: دمأؼ: أريج أف تكػف عميظ خصيئتي ك ( ٧٧المائدة: )
المائدة: ) َّجس مخ جخ جحمح مج حج مثٱُّٱ ، فقاؿ:كمبتغاه كححره مغ مػبة قرجه     

ف قاؿ( ٧٧ ٱ(1987)ابغ كثيخ: و بالشار فمع يشتو، كلع يشدجخ." ابغ عباس: " خػ 

 !جاءت الفاجعةتخجع حدجه إلى فعل، فادقة، بل الراألخ الطالع بسػعطة أخيو  لع يكتخث      
 (٠٧المائدة: ) َّجض مص خص حص مس  خسُّٱٱٱ   

لتو نفدو، أؼ الحؼ حق و أف ما سػ  رخيح بأخػتو لكساؿ تقبيح التو، ك مت لو نفد  رت كسي  قاؿ القاسسي: " رخ       
 ( 2221يحفطو مغ كل م غ  قرجه بالدػء، قج قتمو!" )محسػد السرخؼ: 

قجاـ عمى ىحا يخػ في اإل ،كالقتل االن تقاـ القاتل ميسا كانت نفدو ممػثة بحب   " :ذظالحسيج ك يقػؿ عبج     
 جـعت لو نفدو قتل أخيو كىفصػ   ،بالدػء مارةاألكال يداؿ كحلظ حتى تذجعو نفدو  ،دفيتخد   ،ا كفطاعةالعسل جخمً 

 (ذظالحسيج ك عبج)" .ما بشاه هللا كأتقشو فأصبح مغ الخاسخيغ

                                                           

كالتقجيخ كأف  ،في الكالـ ححؼف ،َّمن زن رن مم امُّٱٱٱٱٱ:فقاؿ ىابيل َّملُّٱ :"عشجما قاؿ قابيل :قاؿ الخازؼ ( 1)
الفخخ )( ٧المائدة: ) َّمن زن رن مم امُّ ما ذنبي؟ :فقاؿ ىابيل ،قخبانظ صار مقبػاًل  ألف   :قاؿ تقتمشي؟ ع  ل   :ىابيل قاؿ

 (الخازؼ 
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كأسخط  ،اريغالجخدخ  أؼ: (٠٧المائدة: ) َّمض خض حضٱُّٱ: ػياف كالطمع تأتي العاؾبةالصبعج ىحا      
 .الجنيا كاآلخخةكباء بالعحابيغ في  ،يغػالجال

 أم اك  ،لى يػـ الؿيامةإا كبقي محمػمً  ،يوكالجنيا فيػ أنو أسخط الج أم ا ،دنياه كآخختو " خدخ يقػؿ الخازؼ:     
 الخازؼ( الفخخ)" .فيػ العقاب العطيع اآلخخة
 ل  و كان أوّ ألنّ  ؛يادمِ مغ  ل  فْ كِ  لِ األوّ  آدمَ  ابغِ عمى  كان الّ إا ضمس   نفذ   قتل  ال ت   "قاؿ صمى هللا عميو كسمع:      

 (3249: مدمع ركاه )" .القتلَ  مغ سغَّ 
ه(، فػقف )جدج عيشو في صػرة سػءة أخيو أماـذا بالجخيسة ماثمة إف ،القاتل آدـابغ نفذ ىجأت ثػرة  اجمبع     

 !كحدخة فػؽ حدخة ،ا فػؽ غع  كغس   ا فػؽ ىع  زداد ىسًّ يا كىػ ال يجرؼ ماذا يفعل بيا؟! فاأمامعاجًدا 
 (٠7المائدة: ) َّمق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 رشيج رضا: محس جيقػؿ 
 ،ث في األرض أؼ: حفخ بخجميو فييا يفتر عغ شيءحؼب ،لى السكاف الحؼ ىػ ؼيوإا بعث هللا غخابً "      

و قاؿ ألن   ؛الغخاب أشاؿ البحث في األرض كالستبادر مغ العبارة أف   ،عاـالصيخ تفعل ذلظ لصمب الص كالسعيػد أف  
ا رأػ القاتل الحفخة فمس   ،ا شاؿ البحث أحجث حفخة في األرضفمس   ،االستسخاركالسزارع يفيج  ،يبحث كلع يقل بحث

كىػ دفغ أخيو في حفخة مغ  ،لى ما يصمبإكاىتجػ  ،الحيخة التز  -سػءة أخيو  ة مػارا في أمخ  كىػ متحيخ   -
 :مدمعقاؿ أبػ ك  ة،بادر مغ اآليىحا ىػ الست ،األرض

كلكغ جسيػر  ،اكىحا قخيب أيًز  ،ع مشو ذلظفتعم   ،شيًئافجفغ  ،فجاء غخاب األشياء،مغ عادة الغخاب دفغ  ف  إ     
سشقاره كرجميو حفخة ألقاه بفحفخ  ،كأنيسا اقتتال فقتل أحجىسا اآلخخ ،هللا بعث غخابيغ ال كاحج ف  إالسفدخيغ قالػا: 

 (2221 :محسػد السرخؼ )" .اإلسخائيمي اتمرجرىا  التي مغ الخكايات ال  إكما جاء ىحا  !فييا
 َّخكٱُّٱ :صخخ ،مغ الغخاب خيو السقتػؿأسػءة  يػارؼ  كيف ألخ القاتلتبي غ ل اجمعش عمى كل حال:     

 جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك لكُّ كىي كمسة تحدخ (31)السائجة: 

 (٠7المائدة: ) َّحن
 (1987 ابغ كثيخ:)" .دخافخعاله هللا بشجامة بعج " قاؿ الحدغ البرخؼ:      
ةالدتار عمى ىحه ال سجؿ  كأ         خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: السفجعة بقػؿ هللا تعالى قر 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي

 (٠٧المائدة: ) َّ رب يئ ىئ
كال حػؿ  ،ف استصعتإ، كأحياىا بعفػؾ الظبس آدـفأحييا يا ابغ  !كعطع كزىا ،أجخىا"عطع وهللا  قاؿ قتادة:     

 (2222 بخؼ:الصابغ جخيخ )" . باهللال  إ قػ ةكال 
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o عميو الدالم آدم قّرةوالسػضػعات في  اإلسخائيمّيات: 
ةكردت في       ةشػىت جساؿ ال كاذبة   مشكخة   إسخائيمي ة   ركايات   آدـ قر  مغ ىحه ك  الفائجة مشيا،، كأضاعت قر 

 قاؿ: ،بوشما ركاه ابغ جخيخ في تفديخه بدشجه عغ كىب بغ م اإلسخائيمي ةالخكايات 
ي توك  آدـا أسكغ هللا لس  "       جوأك  ذر  ك  ي توك )كىػ في أصل كتابو  –جعفخ  يمغ أب ذظ  ال – ز  كنياه عغ ( ذر 

كىي الثسخة ، ككاف ليا ثسخ تأكمو السالئكة لخمجىع ،ككانت شجخة غرػنيا متذعبة بعزيا في بعس ،الذجخة
جوعشيا ك  آدـنيى هللا  التي ك  قػائع  أربعةة ككانت لمحي   ،ةبميذ أف يدتدليسا دخل في جػؼ الحي  إا أراد فمس   ،ز 

مغ  حفأخ ،بميذإخخج مغ جػفيا  ،ةالجش  ة ا دخمت الحي  فمس   ،ة خمقيا هللامغ أحدغ داب   (أؼ: ناقة) ةكأنيا بختي
جوك  آدـنيى هللا عشيا  التيالذجخة  ك  ريحيا! لى ىحه الذجخة ما أشيب إانطخؼ  لى حػاء فقاؿ:إفجاء بيا  ،ز 
 ،حتى أكل مشيا ،مثل ذلظ :لو التفق آدـلى إثع ذىبت  ،فأكمتمشيا ت حػاء حفأخ !كأحدغ لػنيا !شعسياكأشيب 

ال أ :قاؿ ،رب  أنا ىشا يا  :أيغ أنت؟ قاؿ ،آدـيا  :و  رب  فشاداه  ،في جػؼ الذجخة آدـفجخل  ،تيساآفبجت ليسا سػ 
ثع قاؿ: يا  ،العشة يتحػؿ عسخىا شػكً  ،يامشخمقت  التيممعػنة األرض  :قاؿ ،رب  ي مشظ يا يأستح :تخخج؟ قاؿ

 :أف تزعي ما في بصشظ ذا أردت  إف ،ا حسمتيو كخىً ال  إ ال تحسميغ حساًل  نظ  إف ،غخرت عبجؼ التي أنت   ،حػاء
لعشة  نت  أممعػنة  ،عبجؼ حتى غخ   ،دخل السمعػف في جػفظ التي ة: أنت  لمحي   كقاؿ ،اعمى السػت مخارً  أشخفت  

قيل لػىب  :أعجاؤؾ، قاؿ عسخك عكى آدـة بشي عجك   أنت   ،خابالت ال  إ كال يكغ لظ رزؽ   ،تتحػؿ قػائسظ في بصشظ
 (2222بخؼ: الصابغ جخيخ )" .قاؿ: يفعل هللا ما يذاء !!كما كانت السالئكة تأكل

 في ىحا األثخ. شة  بي   حب كاالفتخاء ضاىخة  الك كآثار       
 ،ما يخكيو عغ ابغ عباس ف  ألى إفقج أشار بحكخه الخكاية عغ كىب  ،كيخحع هللا ابغ جخيخ"  :قاؿ أبػ شيبة     

كيا ليت مغ  !!ىحا مغ شيًئاقل شكيا ليتو لع ي ،تابالكة أىل مدمسلى كىب كغيخه مغ إنسا مخجعو إ ،كابغ مدعػد
  (ق 1428 :محس ج أبػ شيبة)" .جاء بعجه مغ السفدخيغ صانػا تفاسيخىع عغ مثل ىحا

ا قتل أحج ابشيو لس   آدـ مغ أف  "  :الديػشيذكخه ك في تفديخه، ابغ جخيخ  ركاه ما السكحكبة  اإلسخائيمي اتكمغ      
 ،خ بغالـكبذ   ،فأتى عمى رأس السئة فقيل لو: حياؾ هللا، كبياؾ ،عميو امكث مئة عاـ ال يزحظ حدنً  ،اآلخخ

 (ق 1428 :محس ج أبػ شبية) ".شج ذلظ ضحظعف
 كىحا كحب كىحياف!!     
 ا قتل أحجىسا اآلخخ:لسّ  آدمبشي ا ىلإما ندب الكحب  ومغ     
 ! كىحا كحب.آدـابغ  دـالحؼ عمى جبل قاسيػف ىػ  الجـ أف   :فقج ذكخ ابغ جخيخ كالديػشي في تفديخىسا     
، فسغ أجل ذلظ ال األرض آدـالسقتػؿ، فمعغ ابغ  آدـابغ  دـ  ت نذفاألرض  كعغ كىب أف  قاؿ أبػ شبية: "      

حتى أنتغ  ،قابيل حسل ىابيل سشة في جخاب عمى عشقو لى يـػ الؿيامة، كأف  إبعج ىابيل ا تشذف األرض دمً 
 مع أف   ،كيف يرشع بأخيو وسم  ع  ف   ،كدفشو بخجميو كمشقاره ،فحفخ لو ،خابيغ قتل أحجىسا اآلخخؼبعث الغ ،كتغيخ

 حف جف مغ جغ مع جع مظُّٱ، عقيب مغ غيخ تخاخالتختيب ك التعمى  تجؿ   التيف عبخ بالفاء آالقخ 

 (ق 1428: أبػ شبية محس ج" )(٠7المائدة: ) َّمق حق  مف خف
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 :آدم قّرةومغ السػضػعات في      
الئل، الجفي  ىساغيخ، كالحاكع، كأبػ نعيع، كالبييقي كالالربخاني في السعجع الصأخخجو ما قاؿ أبػ شبية: "      

الحنب الحي  آدما أذنب لسّ "  :كابغ عداكخ، عغ عسخ بغ الخصاب، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع
تبارك  :؟ فقالمحّسجومغ  ،ليوإ غفخت لي، فأوحى هللا الّ إ محّسج بحقّ  الظفقال: أس ،لى الدساءإأذنبو رفع رأسو 

فعمست أنو ليذ  ،رسػل هللا محّسج هللا الّ إلو إال  :ذا فيو مكتػبإف شظلى عخ إا خمقتشي رفعت رأسي لسّ  ،اسسظ
 ولػال ،ذّرّيتظمغ  الشبّييغنو آخخ إ ،آدميا  :ليوإفأوحى هللا  ،جعمت اسسو مع اسسظ مّسغا ا أعطع عشجك قجر  أحج  

 (1428: أبػ شبية محس ج) "( ٔ).ىػ ما خمقتظ
جيثكال       غيخ مقبػلة.بو مبالغة  رايةالج، كمغ جية ال يرح  مغ جية الخكاية  ح 

 ال  إلو إسبحانظ ال  ،محس جكآؿ  محس ج بحق   لظأأني أس الميع   و ىي:رب  مغ  آدـتمقاىا  التيمسات الك أف  ذ كخ ك      
 محس جكآؿ  محس ج بحق   لظأني أسإالميع  ،نظ أنت الغفػر الخحيعإغفخ لي، انفدي فكضمست ، ات سػءً سمع ،أنت

 التيمسات الكفيؤالء  ،ػاب الخحيعالتنظ أنت إ عمي   فتب   ،كضمست نفدي ،انت عسمت سػء  أ ال  إلو إسبحانظ ال 
 ." آدـتمقى 
 (ق 1428 :أبػ شبية)." ؽالػضع كاالختال أماراتكمثل ىحا عميو " قاؿ أبػ شبية:      
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ مغ هللا ىي: آدـتمقاىا  التي مساتالكأف   :حيحالرو      

 (٧٠األعراف: ) َّ حن جن يم
بخ ابغ حركؼ عغ ميسػف بغ ميخاف عغ ال" قاؿ األلػسي:  ،ذعخب أنو رثى ابشو آدـككحلظ ما ركؼ عغ      

 أنو قاؿ:  -رضي هللا عشيسا  - عباس
كميع  األنبياءك  -صمى هللا عميو كسمع  - امحس جً  ف  إ ،ا فقج كحبقج قاؿ شعخً  -عميو الدالـ  - آدـ :مغ قاؿ     
 ىػ( 1428أبػ شيبة:  محس ج)يي عغ الذعخ سػاء." الشفي 

 
o o o o 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (6522بخاني في السعجع األكسط: )الصركاه ( 1)
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 الفوائد المستفادة من قصة 

 –عليه السالم  –آدم 

 خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جعٱُّٱ

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

  (111)يػسف:  َّجن
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 الفرل الثاني:
  

 –عميو الدالم  – آدم قّرةالفػائج السدتفادة مغ 
o َتْسييج: 

ة        ليدت لمتدمية أك الدسخ كإنسا ألخح العبخ كالعطات،  –كالسخسميغ  األنبياءرز مغ ق   -كغيخىا  آدـ قر 
العشا عمى سيخىع، كما تحسمػه مغ أذػ في ، فاش  دربيعؿياء، كالديخ عمى األنكلالقتجاء بيؤالء األشيار األتؿياء 

 . الأل كاءمغ  ا يريبشاعس  ا، كتدمية لشا سسشلعدائسشا، كترحيح لي قػي ةسبيل هللا ت
ٱ(777يوسف: ) َّخف حف جف مغ جغ مع جعُّٱٱٱٱٱقاؿ تعالى:     

o عميو الدالم:  آدم قّرةالسدتفادة مغ  الفػائج 
 عمى صػرتو."؟ آدمَ  خمقَ  " فإنَّ هللاَ  الخسػل صمى هللا عميو وسمع:ما السقرػد بقػل   .ٔ

ا أشبوَ وجيَ  ح هللا  قبّ  كع ألحج  أحج   " ال يقػلغَّ قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع:         ظ، فإنَّ هللاَ وجيَ  ظ، ووجي 
 (2162: مدمع)ركاه ." وِ عمى صػرتِ  آدمَ  خمقَ 
 –" يخيج صػرة الخحسغ  عمى صػرتومغ لع يتحخ العمع أف قػلو: "  قاؿ ابغ خديسة رحسو هللا: تػىع بعس      
" الياء في ىحا  عمى صػرتو آدمخمق عغ أف يكػف ىحا معشى الخبخ، بل معشى قػلو "  – شا كجل  رب   عد  

عمى صػرة ىحا  آدـالسػضع كشاية عغ اسع السزخكب، كالسذتػـ، أراد صمى هللا عميو كسمع أف  هللا خمق 
 (2222بغ خديسة:  محس ج، كالحؼ ؾبح كجيو." )زخبباجتشاب كجيو بال رب  السزخكب، الحؼ أمخ الزا

شبيو كجػه بشيو، فإذا قاؿ  آدـكجو  ألف   أف يقػؿ: ككجو مغ أشبو ككجيظ، - صمى هللا عميو كسمع -فدجخ     
صمػات هللا عميو كسالمو  – آدـًحا كجو ؿب  ح هللا كجيظ ككجو مغ أشبو كجيظ، كاف م  : ؾب  آدـالذاتع لبعس بشي 

ػا فتزمػا عغ الصمعشى الخبخ، ال تغمصػا كال تغ –رحسكع هللا  –يسػا كجػه بشيو شبيية بػجو أبييع، فتف الحؼ –
 ( 2222بغ خديسة:  محس ج." )ضالؿذبيو الحؼ ىػ التكتحسمػا عمى القػؿ بسػاء الدبيل، 

)أخخجو ابغ أبي  عمى صػرة الخحسغ." قَ مِ خ   آدمَ  ابغَ  فإنَّ  حػا الػجوَ ال تقبّ قػلو صمى هللا عميو كسمع: "  أم ا    
 (، كقاؿ األلباني: ضعيف(517عاصع: )

ج بو عمساؤنا مغ أىل األثخ، ال سيسا إذا كاف ىحا الخبخ في قاؿ ابغ خديسة: كمثل ىحا الخبخ، ال يكاد يحت    
عمى صحتو كثبػتو بجالئل مغ  ، ؼيسا يػجب العمع لػ ثبت، ال ؼيسا يػجب العسل بسا قج يدتجؿ  الجشذمثل ىحا 

 مغ شخيق األحكاـ كالفقو. –صمى هللا عميو كسمع  – الشبيطخ، كتذبيو، كتسثيل بغيخه مغ سشغ الش
غ ػرة إلى الخحسغ في ىحا الخبخ إنسا ىػ مالرىحا الخبخ ...، فسعشى ىحا الخبخ عشجنا أف  إضافة  صح   فإف      

هللا  ككحلظ الرػرة تزاؼ إلى الخحسغ؛ ألف  الخمق يزاؼ إلى الخحسغ، إذ هللا خمقو،  إضافة الخمق إليو؛ ألف  
 جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطٱُّٱ: عد  كجل  رىا، ألع تدسع قػلو صػ  
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 جع مظُّٱى خمقو، ككحلظ قػؿ هللا فأضاؼ هللا الخمق إلى نفدو، إذا هللا تػل  (، 77: لُْقمان) َّلك خك حك

 قة إلى نفدو ...، فسا أضاؼ هللا إلى نفدو عمى معشييغ: الشافأضاؼ هللا (، ٠٠األعراف: ) َّمغ جغ مع

 أحجىسا: إضافة الحات.           
 كاآلخخ: إضافة الخمق.          

خمق عمى  آدـقل مدشًجا، فإف ابغ الشمغ شخيق  ػا، فسعشى الخبخ إف صح  الصفتفيسػا ىحيغ السعشييغ ال تغ    
ٱٹٱٹٱ ، ثع نفخ ؼيو الخكحآدـر خمقيا الخحسغ، حيغ صػ   التيػرة الر  َّخس حس جس مخُّٱٱ

 وعمى صػرتو، شػل   آدمَ  هللا   خمقَ أكيل قػلو صمى هللا عميو كسمع: " التليل عمى صحة ىحا كالج(، 77األعراف: )
ما  ، فاسسعْ مػس  ج   مغ السالئكةِ  ، وىع نفخ  فخِ الش ع عمى أولئظَ فدمِّ  و، وقال: اذىبْ ا خمقَ ذراع ا، فمسّ  ػنَ ست  

، فدادوه هللاِ  عميظ ورحسة   عميكع، فقالػا: الدالم   فقال: الدالم   قال: فحىبَ  ذّرّيِتظ تظ وتحية  إنيا تحي  ي حي ػنظ، ف
ى حتّ  شقز  ت الخمق   لِ دَ ػن ذراع ا، فمع تَ ست   و  شػل   آدمَ عمى صػرة  ةِ الجشّ  قال: فكل مغ يجخل   (هللاِ  ورحسة  )

 ( 2222بغ خديسة:  محس ج) (1)."اآلنَ 
 قاؿ ابغ خديسة:

خمق عمييا، ال عمى ما تػىع بعس مغ  -عميو الدالـ  - آدـأف   الشبيأخبخ  التيػف ذراًعا، ست   آدـ" فرػرة     
كعال، عغ أف يػصف  : صػرة الخحسغ، صفة مغ صفات ذاتو، جل  "عمى صػرتوأف  قػلو "  لع يتحخ العمع، فطغ  

 جي يه مهىه جه ينٱُّٱس عغ صفات السخمػقيغ، فقاؿ: ه هللا نفدو كقج  بالسػتاف كاألبذار، قج ند  

 (77الشورى: ) َّخي حي
و، ال كرفات السخمػقيغ مغ الحيػاف، كال مغ السػتاف، كسا نبي  كىػ كسا كصف نفدو في كتابو عمى لداف     

ىحيغ القػليغ ح هللا ، ؾب  آدـة معبػدىع بالسػتاف، كال كسا شبو الغالية مغ الخكافس معبػدىع ببشي شبو الجيسي  
 ( 2222بغ خديسة:  محس ج)كقائميسا." 

 آخخ السخمػقات؟ آدملساذا جعل هللا   .ٕ
آخخ السخمػقات، كفي ذلظ  آدـؿ السخمػقات القمع؛ ليكتب السقاديخ قبل كػنيا، كجعل قاؿ ابغ الؿيع: كاف أك   

ع: ك   ح 
ييج -  ار قبل الداكغ. الج ت س 
م   التيأنو الغاية  -  كالبحخ. خ  ألجميا ما سػاه مغ الدسػات كاألرض كالذسذ كالقسخ كالب   ق  خ 
 بأساسو كمبادئو. ه ع عسمو بأحدشو كغايتو كسا يبجأ ع يختالرشاأف  أححؽ  -

                                                           

 ((2814)(، كمدمع: 6227ركاه البخارؼ: )( 1) 
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خيًخا مغ األكلى،  اآلخخةماف، كجعل الد كاألمع إلى آخخ  األنبياءتب ك الكأف  هللا سبحانو أخ خ أفزل  -
 يايات أكسل مغ البجايات، فكع بيغ قػؿ السمظ لمخسػؿ: اقخأ، ؼيقػؿ: ما أنا بقارغ، كبيغ قػلو تعالى:الشك 
 (٠المائدة: ) َّىب نب مب زبٱُّٱ
 ق( 1422أنو خالصة الػجػد كثسختو، فشاسب أف يكػف خمقو بعج السػجػدات. )ابغ الؿيع:  -

 أدب العمع:     .ٖ
كالفزالء مغ  األنبياء" الػاجب مغ سئل عغ عمع لع يعمسو أف يقػؿ: هللا أعمع كال أدرؼ، اقتجاء بالسالئكة ك      

 (2222العمساء." )القخشبي: 
      (٠٧البقرة: ) َّىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زتٱُّٱ: التفالسالئكة ق     
ال يجيب عغ أسئمة كثيخة حتى يأتيو الػحي بالجػاب، مثل سؤالو عغ  –صمى هللا عميو كسمع  - الشبيككاف      
 يف كالخكح كغيخىسا.الكأىل 
جبخيل،  ى أسألَ حتّ قال: ال أدري ؟ أؼ البقاع شخ   -صمى هللا عميو كسمع  -" كركؼ أف رجاًل سأؿ الخسػؿ      

 (1)ىا األسػاؽ."البقاع السداجج كشخ   فقاؿ: ال أدرؼ حتى أسأؿ ميكائيل، فجاء فقاؿ: خيخ  فدأل جبخيل، 
 (2222)القخشبي: 

يق" كقاؿ       س.الشاة: ارجعي حتى أسأؿ لمجج   الرج 
السؤمشيغ؟ قاؿ: أف يدأؿ الخجل ، قالػا: كما ذلظ يا أميخ مخ اتبج ثالث الكككاف عمي يقػؿ: كابخدىا عمى     
 (2222" )القخشبي: ال يعمع ؼيقػؿ: هللا أعمع. اعس  

 اإلنراؼمغ بخكة العمع كآدابو " يغ، قاؿ ابغ عبج البخ: السدمسابعيغ كفقياء التحابة ك الركمثمو كثيخ مغ     
 (2222" )القخشبي: ؼيو، كمغ لع ي شرف لع يفيع كلع يتفيع.

 ف تقػؿ عس ا ال تعخفو: ال أدرؼ.كاإلنراؼ في العمع أ    
ما في زمششا شيء يقػؿ:  أنذبغ  الظسسعت ابغ كىب يقػؿ: سسعت م" ركؼ عغ يػنذ بغ عبج األعمى:     

 (2222" )القخشبي: أقل مغ اإلنراؼ.
غاـ! كش مب ؼيو الص، فكيف في زمانشا اليـػ الحؼ عع  فيشا الفداد ككثخ ؼيو الظىحا في زمغ م" قاؿ القخشبي:    

نيا كغمبة األقخاف بالسخاء كالججاؿ الحؼ ي ق دي القمب كيػرث الزغغ الج، بل لمطيػر في لمجرايةالعمع لمخياسة ال 
يغ أكؾية، كلػ كانت بشت ذؼ أربعداء عمى الشركػ عغ عسخ كقج قاؿ: ال تديجكا في ميػر  مس ا...، أيغ ىحا 

بة يعشي يديج بغ الحريغ الحارثي،  داء الشفسغ زاد ألقيت زيادتو في بيت الساؿ، فقامت امخأة مغ صػب الع ر 
 مم خمُّٱيقػؿ:  - عد  كجل   -هللا  ما ذلظ لظ! قاؿ: كل ع ؟ قالت: ألف   :التشػيمة فييا فصذ، فق

فقاؿ عسخ: امخأة أصابت ( ٧٧ساء: الن) َّمه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم
 (2222)القخشبي:  "كرجل أخصأ.

                                                           

 (4222)بخاني: الصأخخجو ( 1)
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 كىحا في زماف القخشبي! فكيف في زمانشا نحغ اآلف؟!     
 كقاؿ يديج بغ الػليج بغ عبج السمظ فأحدغ:     

ثت  إذا ما ت   جيثشاىى ت     * * *  ذ  م  ج  في م   حج   ست  م  ي إلى ما ع  ح 
ػككػػاف إذا مػا ت  *    * *  ه  يخ  ػمػػسي إلى غ  ػج  ع  ع  كلع أ                           ت  ك  ػػػػشػػػػػػاىػى س 

 فزل العمع وأىمو:   .ٗ
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىقُّٱ قاؿ تعالى:    

 (٠٠البقرة: ) َّني مي زي ري ٰى ين ىن نن
فع يذخؼ بو الشاالعمع  تعالى آدـ بالعمع، ففي اآلية الدابقة دليل عمى فزل العمع كأىمو، حيث مجح هللا    

 ة؟!الذخعي   العمػـة، فكيف بعمع نيػي  الج العمػـ، كلػ كاف ىحا العمع مغ اإلنداف
جيثكفي ال     ى لصالب العمعلتزع أجشحَ  وإنَّ السالئكةَ : " ح  ( " أؼ: تخزع 3641." )ركاه أبػ داكد: تيا رض 

ة مغ بيغ سائخ عياؿ هللا؛ ألف  كتتػاضع، كإنسا تفعل ذلظ ألىل العم عميو  آدـميا ذلظ في ألد هللا تعالى  ع خاص 
مع  في بذخ خزعت لو، كتػاضعت، كتحل   لمعمع كأىمو،  إعطاًمامت الدالـ، فتأدبت بحلظ األدب، فكمسا ضيخ ليا ع 

انييغ مشيع! جعمشا مشيع خب  الب مشيع فكيف باألحبار فييع كالالصمب لو، كالذغل بو، ىحا في الصكرًضى مشيع ب
 (2222)القخشبي:  كفييع، إنو ذك فزل عطيع."

 بشػ آدم؟  ل السالئكة أما أفزأيس .٘
 : مذيػريغ سا أفزل السالئكة أك بشػ آدـ؟ عمى قػليغاختمف العمساء: أي    
" فحىب قػـ إلى أف  الخسل مغ البذخ أفزل مغ الخسل مغ السالئكة، كاألكلياء قاؿ القخشبي:  القػل األول:    

 (2222مغ البذخ أفزل مغ األكلياء مغ السالئكة." )القخشبي: 
 (٠البينة: ) َّٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّٱٱٱٱٱٱٱكحجتيع في ذلظ: قػلو تعالى:    

 (3641" )ركاه أبػ داكد: إنَّ السالئكة لتزع أجشحتيا رضى لصالب العمع.كقػلو صمى هللا عميو كسمع: "     
)القخشبي:  "باألفزل.كبسا جاء في أحاديث مغ أف  هللا تعالى يباىي بأىل عخفات السالئكة، كال يباىي إال "     

2222) 
 ٰذ يي ىي ميُّٱ: ذخ، كاحتجػا عمى ذلظ بقػلو تعالىف  السالئكة أفزل مغ البإ القػل الثاني:    
يقػل كغيخىا مغ اآليات، كبقػؿ الخسػؿ: " (، ٧٠ – ٧٣األنبياء: ) َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 ( 4961مدمع: " )ركاه مغ ذكخني في مأل ذكختو في مأل خيخ مشيع....، : عد وجلهللا 
السالئكة خيخ مشيع."  األنبياء أفزل مغ السالئكة، كال القصع بأف   ال شخيق إلى القصع بأف  )أنو(  " والرحيح:    

 (2222)القخشبي: 
 : ىحا عمع ال يزخ الجيل بو، كال يشفع العمع بو!بالجسمةو 

 مكتػم:   الغيب سخّ  .ٙ
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 (٠٠البقرة: ) َّني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رنُّٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
كال   هللا كحجه، فال يعمع الغيب ال نبي مخسل،مكتـػ ال يعمسو إال   ت اآلية الدابقة الذخيفة عمى أف  الغيب سخ  دل      

 ممظ مقخب إال ما أعمسو هللا.
" فالسشجسػف، كالكياف، كغيخىع كحبة، كقاؿ ابغ عباس: في قػـ يكتبػف أبا جاد أؼ حخكؼ  قاؿ القخشبي:    

أبجج، كىي حخكؼ اليجاء، ؼيكتبػف الحخكؼ، كيزسػنيا إلى بعس، كيقػلػف: يقع كحا كيقع كحا، كيشطخكف في 
الحيغ يجعػف عمع الشجػـ، ما أرػ مشو فعل ذلظ عشج هللا مغ خالؽ )أؼ: نريب(، كمجسػع ما ذكخ عغ الكياف 

  (  2222الغيب ىع محمػمػف." )القخشبي: 
 ذيغ:االستكبار خمق م    .ٚ

ـ   االستكبار       خ ه  الدجػد، كاستعطسو في أك   -لعشو هللا  -، كإبميذ مذيغ   خمق   كىػ االستعطا ؿ م غ  استكبخ ف قج ك 
، (7٧األعراف: ) َّمه جه ين ىن من خن حن جن يمٱُّٱ، كقج صخح المعيغ بيحا السعشى، فقاؿ: آدـحق  

 ين ىن من خن حن جن يمُّٱ، كقػلو: (٣7اإلسراء: ) َّلك اك يق ىق يفُّٱكقػلو: 

 (٠٠الحجر: ) َّجي يه ىه مه جه
صمى هللا عميو  -مغ أكامخ هللا تعالى، كأكامخ الخسػؿ  شيًئامغ سف و  خه هللا بحلظ، فكل  قاؿ القخشبي: " فكف      

ك س و -كسمع  س و ح  ك   (2222كىحا ال خالؼ ؼيو." )القخشبي:  كاف ح 
 مغ خخدل   ذّرة   مغ كان في قمبو مثقال   ةَ الجشّ  ال يجخل  بقػلو:  -صمى هللا عميو كسمع  -بخ عبخ الككعغ ىحا     

 بخ  الكالجسال،  يحب   جسيل   هللاَ  إنَّ قاؿ رجل: إف  الخجل يحب  أف يكػف ثػبو حدًشا كنعمو حدشة قاؿ: " مغ كبخ. 
 ( 162: مدمع)ركاه ( 1)."سالشاوغسط  بصخ الحقّ 

 ؟ الجغّ أكان إبميذ مغ السالئكة أم مغ   .ٛ
 اختمف في ذلظ عمى قػليغ:      
 إف  إبميذ كاف مغ السالئكة، فمس ا عرى هللا غزب عميو، فمعشو فرار شيصاًنا. ل:القػل األوّ       
ةػاب لالر، كىحا ىػ إف  إبميذ لع يكغ مغ السالئكة قط   القػل الثاني:        كجػه، مشيا:  عج 

 ما يؤمخكف. يفعمػف و، كالسالئكة ال يعرػف هللا ما أمخىع ك رب  إف  إبميذ عرى  -
 مغ نػر.  بيشسا خمقت السالئكةإف  إبميذ خمق مغ نار ك  -
ي ةإبميذ لو  - ي ةكالسالئكة ال  ذر   كال يػصفػف بحكػرة كال أنػثة. يع ال يتشاكحػف،ألن  ليع؛  ذر 

 (٢٧هف: الك) َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيٱُّٱٱٱيف ىحا الخالؼ الك كقج حدست آية        
 ل مغ كفخ؟ ىل إبميذ ىػ أوّ و       
 .كانػا عمى األرضكىع الحيغ  الجغ  ، فقيل: كاف قبمو كفار، كىع أيًزا اختمف في ذلظ      
 ػاب، وهللا أعمع.الرؿ مغ كفخ، كىحا : نعع، إبميذ أك  كذكخ      

                                                           
 

 (2222ىع." )القخشبي: أؼ: احتقار الشاس، كازدراؤ  اس(الش)وغسط أؼ، تدفييو كإبصالو،  بصخ الحق(" )(  7)
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ا  –واختمف        ا؟ -أيز    أكان كفخ إبميذ جيال  أم عشاد 
فسغ  -كال خالؼ أنو كاف عالًسا باهلل تعالى قبل كفخه  -ة قاؿ القخشبي: " كذلظ عمى قػليغ بيغ أىل الدش        

مب العمع عشج كفخه، كمغ قاؿ كاف  كفخه عشاًدا، قاؿ: كفخ كمعو عمسو. قاؿ إنو كاف كفخه جياًل، قاؿ: س 
 أنو عشجؼ جائد ال يدتحيل مع خحؿ هللا لسغ ، إال  مع إبقاء العمع مدتبعج   )عشاًدا( فخ  الككقاؿ ابغ عصية: " ك       

 ( 2222يذاء." )القخشبي: 
 الحكسة مغ خمق إبميذ:    .ٜ

  :مشيا ،متختبة عمى خمق إبميذ أحكاًماا ك ذكخ ابغ الؿيع حكسً 
مغ أخبث ىي  التيفخمق ىحه الحات  ،تعالى عمى خمق الستزادات الستقابالت خب  تطيخ لمعباد قجرة ال - 

 ،ىي مغ أشخؼ الحكات كأشيخىا كأزكاىا التي -عميو الدالـ  -في مقابمة ذات جبخيل  شخ   كسبب كل   ،الحكات
 ،كالحياة كالسػت ،اءكالجكاء الجك  ،يارالشفي خمق الميل ك  -ا أيًز  -كضيخت قجرتو سبحانو  ،كىي سبب كل خيخ

 اللة عمى كساؿ قجرتو سبحانو كتعالى.الجأعطع  يجؿ   مس اكغيخ ذلظ  ،كالحدغ كالقبيح
ذؼ البصر  ،كسخيع الحداب ،كشجيج العقاب ،كالسشتقع ،ارالقي   :مثل ،ةخي  ضيػر آثار أسساء هللا القي   -  

عمى شبيعة  اإلنذك  الجغ  كلػ كاف  ،مغ كجػد ما تتعمق بو فيحه األسساء كاألفعاؿ ال بج   ،كالسحؿ   السعد   ،الذجيج
 السالئكة لع تطيخ ىحه األسساء.

كعتقو لسغ شاء مغ  ،وكتجاكزه عغ حق   ،كستخه ،كمغفختو ،كعفػه ،ضيػر آثار أسسائو الستزسشة لحمسو -  
 األسساء لتعصمت ىحه الحكع كالفػائج. ىحهزية إلى ضيػر آثار ففمػال خمق األسباب الس ،عبيجه

 ،والتكىػ أعمع حيث يجعل رس ،غ يذاءم   كيحؿ   ،يذاء غ  م   فيػ يعد   ،ضيػر آثار أسساء الحكسة كالخبخة -  
 لو جسيل صشعو. يذكخك  ،يرمح لقبػليا غ  كأعمع بس  

في  حب ةكالس ،كالسػاالة ،كالجياد ،لػال خمق إبميذ لسا ضيخت التيإضيار كاستخخاج العبػديات الستشػعة  -  
 ،هللا ك  عجكمخالفة  ،ػبة إلى هللا كالخجػع إليوالتك  ،يي عغ السشكخالشكاألمخ بالسعخكؼ ك  ،كالبغس في هللا ،هللا

 ( 1991 :ياسيغ محس ج) .عاظ كالححر مغ الغخكركاالت   ،كاالستعاذة باهلل مشو
 الخجل لباس لمسخأة وسكغ ليا:   .ٓٔ

جوادؽ ممـد بعج زكاجو بالديخ عمى ىجؼ اإلسالـ العالي في معاشختو لالر الحق   السدمع  "        ك  كتعاممو  د 
 يغ.الجمعيا، كلقج أكصى اإلسالـ بالسخأة، كأحميا مكانة ما عخفتيا يقيًشا في غيخ ىحا 

 يييب بالخجاؿ جسيًعا: -صمى هللا عميو كسمع  -فيا ىػ ذا رسػؿ هللا       
و ذىبت تقيس   أعاله، فإنْ  عِ في الزمَ  شيء   أعػجَ  ، وإنّ ع  مَ مغ ِض  داء خيخ ا فإنيغ خمقغّ الشب ػاص  ػْ " استَ       

 ((2762: )مدمع(، ك 5186)ركاه البخارؼ: )داء خيخ ا." الشفاستػصػا ب أعػجَ  لْ دَ تخكتو لع يَ  ، وإنْ و  تَ خْ دَ كَ 
 بيا استستعتَ  استستعتَ  لظ عمى شخيقة، فإنْ  " إنَّ السخأة خمقت مغ ضمع، ولغ تدتقيعَ : سدمعكفي ركاية ل      

  (1468: مدمع)ركاه يا." ىا شالق  خ  يا، وكدّ ت  خْ دَ يا كَ ذىبت تقيس   ج، وإنْ ػَ بيا وفييا عِ 
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بػؼ البميغ ستجج ؼيو بياف رائع لحؿيقة السخأة كمداجيا الحؼ فصخت عميو، فيي ال الشسثيل التت تأم م إف        
أف  ذلظ فييا سجية كشبع كخميقة، فال  السدمعكج الد ، فيشبغي أف يعمع أبًجاكج الد خيج تدتؿيع عمى حاؿ كاحجة كسا ي

ةيحاكلغ  أف يؿيسيا عمى  ، ثػؼ الخاص  األنساؿ، كليخاعي مداجيا الكػاب ك الرأنيا  التي كقخ في ذىشو الجاد 
 أف يؿيسيا عمى إرادتو إال  ا يخيج كيخغب في بعس األمػر، كإف  أبى كليقبميا كسا خمقيا هللا، كفييا عػج عس  

 خ السخأة شالقيا!كمداجو، فسثمو كسثل مغ أبى إعػجاء الزمع فخاح يؿيسو، فإذا ىػ يشكدخ بيغ يجيو، ككد  
 : كهلل در  حاجب بغ ذبياف      

 ىادار  ك  ان   مػع  الز   ػيع  ق  ت   أال إف     * * *يا  ؿيس  ت   ت  ػػػػػػػػػدل   جاء  ػ  الع   ع  م  الز    ي  ى  
 ىاجار  ت  يا كاق  عف  جيًبا ض  ع   أليذ  *     * *  تىمى الف  جاًرا ع  ت  عًفا كاق  ض   غ  جسع  أ ي                    

ة السخأة ع عسيق لشفدي  عمى تفي   السبشي   بػؼ  الش ادؽ ىحا اليجؼ  الر السدمعكج الد في كججاف  حيشسا يدتقخ  ف      
جوكمداجيا، يتدامح في كثيخ مغ ىفػات  ك  خؼ عغ عجيج مغ ىشػاتيا، تقخيًخا مشو لخمقتيا كفصختيا، الص كيغس  ، ز 

 كجية آمغ ىادغ سعيج ال صخاخ ؼيو، كال صخب كال خراـ. الد فإذا بيت 
صبة ػصية بيا في خ  التأف يمسح إلى  بالسخأة أنو لع يشذ   -صمى هللا عميو كسمع  -كتبمغ عشاية الخسػؿ       

خ  فييا ما يشبغي قػلو لم التيالػداع، كىي الخصبة  ت ر  يغ بعج أف أحذ  أف  ىحه آخخ كقفة لو معيع في سدمسا ع 
، لع يفتو في ىحه الخصبة الجميمة الحافمة أف يػصي ب جيثداء مفتتًحا الشالحج  عمى  اؿ  الجو التشبيو عشيغ بيحا ح 

 العشاية كاالىتساـ.
يأتيغ   أنْ ذلظ، إالّ  غيخَ  شيئ امشيغ  عشجكع، ليذ تسمكػنَ  داء خيخ ا، فإنسا ىّغ عػان  الشػصػا ب" أال واستَ       

كع فال تبغػا عمييغ شَ أشعْ  ، فإنْ بخح  م   ا غيخَ ضخب   ػىغَّ ْضِخبفي السزاجع، وا غَّ فاىجخوى   غَ فعمْ  شة، فإنْ بفاحذة مبيّ 
، أال إنَّ لكع عمى ندائكع حق  سبي ع مغ َشكخْ فَ  غَ ئْ فال يػشِ كع عمى ندائكع حق   أّماا، فا، ولشدائكع عميكع حق  ال 

." )ركاه يغّ وشعامِ  يغّ دػتِ حدشػا إلييغ في كِ ت   عميكع أنْ  يغَّ كع لسغ تكخىػن، أال وحق  في بيػتِ  تكخىػن، وال يأذنَّ 
 (1163خمحؼ: الت

بػؼ الحكيع في تحجيج الحقػؽ الشصادؽ كاعي، فيخػ فييا اليجؼ  يا الػصية التي يدسعيا كل زكج مدمعإن     
ال يجع  مس ابخ عمييغ، كاإلحداف إلييغ، الرداء، ك الشكجات في إشار الخحسة بالد ات عمى األزكاج ك كالػاجب

 .السدمعة كجي  الد كجة أك اإلضخار بيا في بيت الد مجااًل لمتفكيخ بطمع 
كج بحدغ معاشختيا حتى كلػ كاف كارًىا الد كيدسػ اإلسالـ الحشيف في إنراؼ السخأة، كتكخيسيا، كتػصية     

 جض خصمص حصٱُّٱيغ، يقػؿ تعالى: الج في ىحا ليا، كىحا ما لع ترل إليو السخأة في تاريخيا كمو إال  

 (7٧ساء: الن) َّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
ل مغ حجة ادؽ، فتيجغ مغ فػرة غزبو إذا غزب، كتقم  الر السدمعخيسة لتمسذ كججاف الكإف  ىحه اآلية     

جوكخاىيتو ل ك  س أف يكػف عخضة اط السقج  خب، كيحفع الاالنفراـة مغ كجي  الد إف كخه، كبحلظ يقي اإلسالـ عخكة  د 
 ائخ ىشا كىشاؾ.الصلشدكة العاشفة الستقمبة، أك حساقة السيل األىػج 
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جوكما أعطع قػؿ عسخ بغ الخصاب لخجل أراد أ     ك   عمى البيػت إال   و يكخىيا: " كيحظ ألع ت ب غ  ألن   ف يصمق ز 
 ؟"ع  حم  التك  ؟! فأيغ الخعاية  الحب  
غيخة، كأجل  مغ ضغط السيل الحيػاني الرة دكات العاشؽي  الشة في اإلسالـ ألكبخ مغ كجي  الد إف  عقجة     

جو  جر ما يجعمو يختفع في تعاممو معالربل كاالحتساؿ كسعة الشمغ السخكءة ك  الحق   السدمعالسدعػر، كإف  في  ك  ز 
 اجخ، كتفاىة الفخاغ.التا عغ ندكات البييسة، كشسع ججًّ التي يكخىيا بعيًجا 

جوو، ؼيحدغ معاشخة رب   أف يستثل أمخ ال يدعو إال   الحق   السدمعبل إف       ك  ، كلػ كاف كارًىا ليا، ذلظ أنو ز 
قج يكخه الذيء، كيعافو كيػد االبتعاد عشو، كىػ محفػؼ بالخيخ، مفعع  اإلندافو العميع الخبيخ بإف  رب  يتجبخ قػؿ 

انجفاع األىػج  ؟ كيعخؼ كيف يكخه؟ فال يشجفع مع مغ أحب  الحق  يعخؼ كيف يحب   السدمعبالبخكة؛ كلحلظ 
مقدًصا الجافي السعخض السشكخ الجاحج، كإنسا يكػف في السػقفيغ معتجاًل  األعسى، كال يدكر  عس غ أبغس ازكرار  

 مشرًفا.
جية السؤمشة ميسا كخىيا السدمسغ رسػؿ اإلسالـ العطيع أف  السخأة كيبي       ك  ا فإنيا ال تخمػ مغ خمق كخيع ز 

جييخضى عشو  ك  ا، فسا يشبغي لو أف يتجاىل ىحا الجانب الخضي فييا، كيبخز الجانب الحؼ يكخه، قاؿ صمى هللا ز 
ا رَ كخه مشيا خ   إنْ  مؤمشة   مؤمغ   ال َيْفَخكْ  عميو كسمع: "  (1469: مدمع)ركاه ." ه  أو قال غيخَ  مشيا آخخَ  يَ ِض مق 

 ( ق 1425الياشسي بترخؼ:  محس ج) ."كمعشى ال يفخؾ: ال يبغس
 السخأة لباس لمخجل وسكغ لو:  .ٔٔ

ة، كركشيا الخكيغ، كأساسيا الستيغ، كىي متعة الحياة األكلى في حياة السدمسالحة عساد األسخة الرالسخأة "      
 ، وخيخ  نيا متاع  الجخيع صمى هللا عميو كسمع: " الكالخجل، بل ىي خيخ متاع لو في ىحه الحياة، كسا قاؿ الخسػؿ 

 (2762: مدمع)ركاه ." الحة  الر نيا السخأة  الج متاعِ 
رب، ؼيجج عشجىا الخاحة الشجح ك الكيدكغ إلييا مغ أل  كاء العير كلغػب  بخػ عمى الخجل، إذالكعسة الشإنيا      

 متاع.أؼ  اإلندافكالدمػػ كالدكيشة كالستاع الحؼ ال يجانيو في حياة 
ز ة؟زكجيا حياةفكيف تكػف السخأة خيخ متاع في       ب ب ة م ك خ م ة م ع د   ، كزكجة ناجحة في عمياء أنػثتيا، م ح 

جيتكػف كحلظ حيشسا تكػف مصيعة ل      ك  ة بو حخيرة عمى إرضائو كإدخاؿ ا دكًما في غيخ معرية، بار  د 
 خ مغ ضيق ذات اليج، كال تزيق ذرًعا مغ أعساؿ البيت.الدخكر عمى نفدو، حتى كإف كاف فقيًخا معدًخا، ال تتحم  

ب ل عمى خالرة السدمسكجة الد إف        جيز  ة بيتيا ك جمادقة ل ت ق  جيا، كىي تعمع حق  ك  ك  ا عمييا، كإنو لحق  كبيخ ز 
، ولػ لبذخ   جَ أن يدج   ال َيْرم ح  لبذخ   أكيج في قػلو: "التأبمغ  –صمى هللا عميو كسمع  –رسػؿ هللا  ه  أ كج  كبيخ، 

 (12614 :)ركاه أحسج و عمييا."عطع حقّ َدْوِجيا؛ مغ ل جَ أن تدج   السخأةَ  لبذخ؛ ألمخت   بذخ   جَ أن يدج   حَ م  َص 
جية بيتيا ك جمخيع أف تتأفف مغ خالكبػؼ الشتدسع ىحا اليجؼ  السدمسة، بعجمافيل تدتصيع السخأة       ك  ا؟ " ز 

 (ق 1425الياشسي بترخؼ:  محس ج)
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جيل تحدغ ت ب ع   التيجحة ىي الشاكجة الد       ك  ك جيل ىػ: أف تفيع نفدية ع  ب  التدغ ا، كح  ز  ا، كتتعخؼ عمى ز 
ك جيغ ما يخضيو، كما يدخصو؛ لتخاعي ىحه األمػر في معاشختيا لعاداتو، كتتبي   ة السدمسكجة الد ا، فإف راعت د 

جيذلظ كدبت قمب  ك   ا، كحازت عمى تقجيخه كإعجابو.ز 
تتجاىل مثل ىحه األمػر، كتفعل عكديا، فسغ السؤكج أنيا لغ تكػف زكجة ناجحة، كستخدخ  التيكالسخأة      
جيقمب  ك  جي، كستجبخ ا كتقجيخه لياز  ك   أحػجتو إلى سػء الخمق ىحا. ألن ياا إلى سػء خمقو معيا؛ ز 
 :آدمبخاءة حػاء مغ ذنب إغػاء   .ٕٔ

 حتى أكل مغ الذجخة!  آدـقت بحػاء تيسة ىي مشيا بخاء أال ىي تيسة إغػاء ألر     
س كانػا يعيذػف حياة الشا )بشجكرا(، تقػؿ ىحه األسصػرة: إف  ففي األساشيخ اإلغخيؿية القجيسة أسصػرة      

جوشجكؽ فزػؿ الر يفتحو، كقج أثار ىحا سعيجة، ككاف لبشجكرا صشجكًقا، كأ م خ  أال   ك  جي، فأغخت ز  ك  ا بفتحو، ز 
 س باآلالـ كاألحداف.الشافانصمقت مشو الحذخات، كعع  الطالـ! كمشح تمظ المحطة ابتمي 

كىي  يغ يحكخ في االصحاح الثالث أف  حػاء ىي سبب الخصيئة،كػ التػراة، فدفخ التكالفكخة نفديا تججىا في      
 .التي دفعت رجميا إلييا

ر      ك جيطخة الجائخة، فجعل الحنب مشيا كمغ الشالسخأة مغ ىحه  بيج أف  القخآف حخ    ا.ز 
مغ الػصسة  ز القخآف السخأة تيسا، كبحلظ خم  كحػاء، فأكال مشيا فبجت ليسا سػآ آدـؿ كقع مغ فالحنب األك       
ٱ، قاؿ تعالى:جـلحقتيا مشح الق التي  مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱ
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 َّجك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 (٧7 – 7٧األعراف: )
 (٧٧األعراف: ) َّهل مل خل حل جل مكٱُّٱت مشيسا فإنيا تس   ت الفعمة  كحيغ تس       
 جي ٰه مه جه هن منُّٱو إلييسا مًعا يو إلى كاحج مشيسا بل يػج  هللا العتاب ال يػج  و كحيغ يػج       
 ( 19األعراف: ) َّمت هب مب هئ مئ هي مي خي حي

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱٱٱبمداف كاحج: يقػالفػبة يعتخفاف بالحنب ك التكحيغ      

يع بترخؼ:  (٧٠األعراف: ) َّخن حن  جن يم  ( 1988)عبج الحسيج ابخـا
 يشة في غيخ مػضعيا: الد وإبجاء  يَّ الفصخ الدميسة تأبى الع خّ   .ٖٔ

يخ، الصيشة في غيخ مػضعيا، كتحخص عمى الدتخ كالعفاؼ ك الد ل كإبجاء حم  التك  ؼ  الفصخ الدميسة تأبى الع خ        
طه: ) َّخئ حئ جئ يي ىيُّٱ قاؿ تعالى: ل ىػ الحنػب،حم  التؼ ك كالحؼ يحيج بيا إلى الع خ  

7٧7) 

 ايسا، فمس  بيغ هللا كبيشكاف  الحؼ دتخاليتظ ان ا كقعت مشيسا السعريةكحػاء كانا في ستخ كعاؼية، فمس   آدـف      
 .ة الباششة كالطاىخةءفالسعرية تبجؼ الدػ  ،بجت ليسا سػآتيسا ،انيتظ ذلظ الدتخ
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أؼ: يمدقاف عمى أبجانيسا  (7٧7طه: ) َّمب خب حب جب هئ مئٱُّٱ فسا كاف مشيسا إال        
ؿيس الشة؛ ليكػف بجؿ المباس، فالدتخ كالعفاؼ سسة الفصخ الدميسة في كل زماف كمكاف كعمى الجش  العارية كرؽ 

 ل سسة الفصخ السعػجة.حم  التؼ ك الع خ  
لعسخؾ  كحزارتو، اإلنداف ـج  يشة في غيخ مػاضعيا ىػ دليل عمى تقالد ؼ كإبجاء خ  الع   أف   مغ يطغ   كبحلظ      

 .مخدكدباشل ك  ىػ ضغ  
أبػيو دبة إلى الشليدتحق  ؛الدميسة اإلنداني ةيدتخ نفدو بقجر فصختو  -أـ أنثى ذكًخا كاف سػاء أ – اإلندافف      

 .ًياييسبيتعخػ يكػف ما  بقجرك  ،اإندانً يدتخ نفدو يكػف  بقجر ماكحػاء، ك  آدـ
كحػاء إلى ستخ عخكاتيسا بأكراؽ الذجخ دليل عمى أف  الحياء عشرخ أصيل مخكػز في  آدـإف  مدارعة       
اًء ، فعميو أف ييتع بو، كيحافع عميو، كيرػنو مغ أف ي ث م ع  في صيانتو كسالمتو، حفاًضا لمفصخة كاعتشاإلنداففصخة 

 يتو.دمفي انحخافيا مدًخا كتذػيًيا آل بيا مغ أف  تسدخ أك تحخؼ؛ ألف  
 قة الحدج: حقي  .ٗٔ

 (1425ازمي: حال الج)خ ".عسة مغ السشعع عميوالشي زكاؿ الحدج ىػ تسش  " : خقاؿ ابغ حج     
شافذ إذا كاف مغ نػع الػبصة كلع التفي شباع البذخ فيػ يؤدؼ إلى  مخكػز   كالحدج   كقاؿ الحازمي: "     

فستى  ،عميو نطيخه جـفة أف يتقاألنساؿ ك الكىػ السشافدة في شمب  يتجاكز حجكده، قاؿ ابغ الؿيع: كلمحدج حج  
كمتى نقز عغ ذلظ  ،كيحخص عمى إيحائو ،عسة عغ السحدػدالشى معو زكاؿ ا، يتسش  ا كضمسً جػ ذلظ صار بػيً عت

 ( 1425الحازمي:  الج)خ ".ذة كصغخ نفكاف دناءة كضعف ىس  
بالدة كبخكدة كجبًشا، كإذا انحرخ  حدًجا، كإذا نقز أصبحفيػ إف تجاكز حجكد دائختو أصبح كقاؿ أيًزا: "      

 (1425الحازمي:  الج)خ "مقبػلة بشاءة. (1)غبصةفي محيط دائختو أصبح 
ال  اإلنداف كذلظ أف   ،في ىحا فسا رأيتو كسا يقػلػف  فشطخت   ،س يحمػف الحاسجالشا رأيت  "  قاؿ ابغ الجػزؼ:ك      

لػ لع يشل  ككد   ،أف يختفع عميو كلع يحب   ،تأثخ ىػو قج عال عميو صجيقفإذا رأػ  ،أف يختفع عميو أحج يحب  
إنسا المػـ ، يغ كال لػـ في ذلظالصكىحا معجػف في  ،أك أف يشاؿ ىػ ما ناؿ ذاؾ لئال يختفع عميو ،و ما يشاؿصجيق

 ( 1999: )ابغ الجػزؼ  ".أف يعسل بسقتزاه مغ قػؿ أك فعل
 : ثالثة الحدج أقدامعميو فو 

ى أف فيتسش   ،السدمععسة عمى أخيو الشرؤية  اإلندافكىػ أف يكخه  :مخدودحدج مخفػض القدع األّول:  -
  .كفعل كيا بقػؿ أالتكقج يدعى إلى إز  ،تدكؿ عشو سػاء انتقمت إليو أـ لع تشتقل

ى كلكغ يتسش   ،ى زكالياعسة عمى أخيو كال يتسش  الش اإلندافكىػ رؤية "  حدج مدسػح مباح:القدع الثاني:  -
 (1425الحازمي:  الج)خ ."كىحا يدسى حدج الػبصة ،مثميالو أف يكػف 

                                                           

ا تشتيي بالسشافدة إذا صحبتيا غالبً  ألن يا ؛اكىي مسجكحة أيًز  ،فذ أف يكػف ليا مثل ما لغيخىاالشىي رغبة في "  :الغبصة( ٔ)
 (1425الحازمي:  الج)خ ."العسل قػ ةالعديسة ك 
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قاؿ  ،لمتشافذ في شاعة هللا تعالى اإلندافكىػ الحدج الحؼ يجفع "  :محبػب حدج مصمػبالقدع الثالث:  -
 الميل وآناءَ  فيػ يتمػه آناءَ  القخآنَ  آتاه هللا   رجل   : في اثشتيغِ إالّ  جَ حاس  ال تَ "  :رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع

و فيقػل لػ في حقِّ  و  شفق  ي   آتاه هللا ماال   ورجل   ،كسا يفعل   ىحا لفعمت   يَ ؤتِ ما أ   لَ ثْ مِ  وتيت  : لػ أ  يار، فيػ يقػل  الش
 ( 7232 :)ركاه البخارؼ  ."لفعمت كسا يفعل ،تيو مثل ما أ وتيت  أ  

 (1425الحازمي:  الج)خ" ا مغ باب االستعارة.كسساه حدجً 
 ؿ.ألخيو مغ القدع األك   آدـ يكقج كاف حدج أحج ابش   
 الذيصان واإلغػاء: .٘ٔ

 (٠٣ساء: الن) َّرث يت ىت نت متٱُّ: جباف ضعيف، قاؿ تعالىمخمػؽ الذيصاف      
دل حتى ال يتسكغ مغ العبادة الكعميو رداء  ؼيدجؿ   ،اإلندافكمغ دالالت ضعفو انتيازه فخصة نػـ "      

 ايع( الر محس ج)" .كالحكخ
 عقجة   كلَّ  زخب  ي ،قج  ع   ع إذا ىػ نام ثالثَ ك  أحجِ  رأسِ  عمى قافيةِ  الذيصان   ج  قِ عْ يَ "  كسمع:قاؿ صمى هللا عميو      

 ،ة  قجى انحمت ع  صمّ  نْ ، فإتػضأ انحمت عقجة   نْ ، فإعقجة   استيقظ فحكخ هللا انحمتْ  إنْ ف ،فارقجْ  ،شػيل   عميظ ليل  
 ((776: )مدمعك  ،(1142) :ؼ )ركاه البخار  ".كدالنَ فذ الش خبيثَ   أصبحَ وإالّ  ،فذالش بَ ا شيِّ نذيص   فأصبحَ 

كو سخعاف ما يتخمى خ  في ش   اإلندافكما أف يقع  ، الػسػسة كاإلغػاءإال  في ضخ  اإلنداف كالذيصاف ال يسمظ      
 يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّٱ :عشو، قاؿ تعالى

 هئ مئ حئخئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب
يع:  َّمخ جخ  (22)إبخـا
ي  فسا  "قاؿ الجاحع:       ذكخ قـػ إبميذ فمعشػه كتػيطػا عميو، فقاؿ أبػ حاـز األعخج: ما إبميذ؟ لقج ع ر 

 (2212ضخ! كأ شيع  فسا نفع." )الجاحع: 
 يا ؼيسا يأتي:أىس  يسكششا أف نػجد إلغػاء بشي آدـ الخبيثة الذيصاف  كبشطخة سخيعة ىادئة إلى أساليب     

 بالخمج وشػل األمل والبقاء في الذيػات. لإلندان: إغػاؤه أوال  
 ايع(الر محس ج) ."غ لو ذلظحيث مشاه بالخمج كزي   -عميو الدالـ  - آدـكىحا ما حجث مع "      

 ا: اإلغػاء بالميػ والغمبة بالسال:ثاني  
كالقسار حتى  ،ؿ في األسػاؽجػ  التكفي  اصي،ػ الشك  ،السقاىي س يزيعػف األكقات فيالشافتجج كثيخ مغ "      

كلػ باع أثاث مشدلو  ،لو حاؿ حتى يغمب خرسو في الذصخنج أك السيدخ كال يدتقخ   ،ال ييجأ لو باؿ اإلنداف إف  
 ايع(الر محس ج) ."شو لو إبميذأك سخؽ أك قتل في سبيل ما زي  
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 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفُّٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هل مل خل
 (91 – 92)السائجة:  َّحي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن

  :لإلندانيج الك :اثالث  
 السدمعمغ أخيو  االن تقاـفيجخمو في دائخة  ،كيػيطو ،حتى يكيج لو اإلندافالذيصاف بالػسػسة كراء  يطل  "      

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ.الفجػر إعالفك  ،فاخخ بالسعاصيالتك  ،كقصع صمة األرحاـ ،الدعادة في إيحاء الجيخاف كيخيو أف   ،بو التخبزك 

ٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  متنت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱٱ
 ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 ايع(الر محس ج)" (١٧فال: األن) َّرن مم ام يل

 
o o o o 
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 الكتاب خاتسة
كأسجج لو  ،فعالشاسو العمع كعم   ، كنفخ ؼيو مغ ركحو،بيجههللا ىػ أبػ البذخ الحؼ خمقو  - عميو الدالـ - آدـ     

و رب  ة فتستع في جش   ،توجش  فديح  سكشوكأ ،ليدكغ إلييا ؛ا لوكخمق لو مغ نفدو زكجً  ،اكخيسً  نبيًّاكجعمو  ،السالئكة
جوأيسا تستع ىػ ك  ك   ا.ا كامتحانً ة سػػ شجخة كاحجة اختبارً الجش  ىحه كلع يسشعيسا مغ أؼ شيء في  ،السباركة حػاء ز 

جوك  آدـبقي       ك  الحؼ  ،ىساا صجقا عجك  حتى كقعت السحشة لس   ،ما شاء هللا خميغ  ك  م   عسيغ  ش  م   سايرب  ة في جش   ز 
ا كسجل انترارً  ،أنو قج ضفخ بيساالمعيغ إبميذ  ضغ  ا جمعشك  ،ييا عشون   مس افأكال  كدىائو، احتاال عمييسا بسكخه

 كإذ بو يفاجأ بتػبة هللا عمييسا. ،عمييسا
ىسا تشاكال مغ  فة إالجش  مغ  خكجيساخاألمخ الحؼ ححرىسا هللا مشو أال ىػ  كلكغ   كحػاء، آدـى تاب هللا عم     

 .عبالتك  ،ج  الكك  ،كاالبتالء ،ا إلى دار الذقاءصػا جسيعً ب  ـ  أ  ف ،قج كقع كانقزىشيًئا ىحه الذجخة 
جوك  آدـ ط  ب  ـ  أ  ا كلس        ك  كراجت تجارة  ،قامت سػؽ االبتالء، فا كنداء كثيخً هللا مشيسا رجااًل  بث   ،إلى األرض ز 

ي تواالختبار كاالمتحاف ل في قمبو،  حدجكقع الا جمعش ؿ،األك   آدـبغ اىحه  نياالجخ في سػؽ ابتالء خدؿ مغ كأك   ،حر 
 .ميا هللاحخ   التيفذ الش فقتل ما بشاه هللا كأتقشو، جـفإذ باألخ الحاسج يتخجع حدجه بفعمة ششعاء أال ىي ى

ي ةثيخ مغ الكثيخ الكفي ىحه الدػؽ  خدخمغ الدحيق الد ذلظ  حكمش       إبميذ فييع.ضغ   ؽ  ج  كص   آدـ ذر 
ةىحه       ةأك قل  آدـ قر  ة الػجػد بأجسعو مشح أف ضيخ ، ىيالحياة كاممة مغ بجايتيا إلى نيايتيا قر   اىح قر 

ةىي ػكب األرضي إلى أف يخث هللا األرض كمغ عمييا، الكالبذخؼ عمى ضيخ ىحا  سخمػؽ ال األحقاب  قر 
ثع رحمت عشو مخمفة كراءىا ىحه  ،فعاشت ؼيو ،ت عمى ىحا العالعمخ   التيثيخة الكالستعاؾبة كاألجياؿ  ،ػيمةالص

 .البذخي ةالسطاىخ كاآلثار 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

  :قائسة السخاجع
 ـ  2222سساعيل بغ كثيخ الجمذقي، البجاية كالشياية، مكتبة الرفا، إ .1
عمي الرابػني، دار التخاث  مخترخ تفديخ ابغ كثيخ، اخترار كتحقيق دمحمسساعيل بغ كثيخ الجمذقي، إ .2

 ـ . 1987 ،العخبي لمصباعة كالشذخ
 ـ . 1981أبػ القاسع القذيخؼ، لصائف اإلشارات، مخكد تحقيق التخاث،  .3
 الفخخ الخازؼ، التفديخ الكبيخ، دار إحياء التخاث العخبي، بجكف سشة نذخ . .4
مداكغ األخالؽ كأثخىا عمى األمة، ككالة السصبػعات كالبحث العمسي كزارة الذؤكف خالج بغ حامج الحازمي،  .5

 ق. 1425 ،اإلسالمية السسمكة العخبية الدعػدية
  .ـ 2223دار الكتب العمسية،  ف،آزكخيا بغ دمحم األنرارؼ، فتح الخحسغ شخح ما يتمبذ مغ القخ  .6
 .ـ 2222الذيصاف، دار بغ رجب،  جف في مرائاشسذ الجيغ بغ الؿيع الجػزية، إغاثة الميف .7
   .ق 1422 ،دار ابغ رجب ،الفػائج ،شسذ الجيغ ابغ الؿيع الجػزية .8
يع، مقاالت في الشقج األدبي، نادؼ األدب بالسيشا .9  ـ. 1988 ،عبج الحسيج إبخـا

  .عبج الحسيج كذظ، في رحاب التفديخ، السكتب السرخؼ الحجيث، بجكف سشة نذخ .12
األنبياء، فرػؿ في ذكخ ما قز عميشا في كتابو مغ أخبار األنبياء مع قػميع عبج الخحسغ الدعجؼ، قرز  .11

 ـ  2222 ،أضػاء الدمفدار 
 .ـ2222عبج الخحسغ الدعجؼ، تيدخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كالـ السشاف، دار ابغ الييثع، .12
 ـ. 1999شخ، دار الحجيث، اعبج الخحسغ ابغ الجػزؼ، صيج الخ .13
إعالـ الدادة الشبالء بديخة صفػة العالسيغ مغ السخسميغ كاألنبياء، دار السشارة، عجناف دمحم الكحمػت،  .14

 ـ.2211
 ـ.2212عسخك بغ بحخ الجاحع، البياف كالتبيغ، مكتبة ابغ سيشا،  .15
 دمحم الرايع، الػصايا العذخ لمػقاية مغ الجغ كالذياشيغ، دار الفزيمة، بجكف سشة نذخ. .16
ليا كاألدكات التي مخت بيا مذاىيخىا كدعاتيا، مكتبة الرحابة، بجكف دمحم خميل ىخاس، دعػة التػحيج أصػ  .17

 سشة نذخ.
 ـ. 2225دمحم بغ أحسج القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف، دار الحجيث،  .18
  .ـ 2222خديسة، كتاب التػحيج كإثبات صفات الخب عد كجل، دار الحجيث، بغ سحاؽ إدمحم بغ  .19
  .ـ 2222 ،تأكيل القخآف، دار ابغ حـددمحم بغ جخيخ الصبخؼ، جامع البياف عغ  .22
 دمحم عمي الرابػني، الشبػة كاألنبياء، بجكف دار نذخ، بجكف سشة نذخ. .21
 بجكف سشة نذخ. دمحم عمي الرابػني، صفػة التفاسيخ، دار الرابػني، .22
  .ـ 1992 ،مخية، مكتبة الدشةتجدمحم بغ صالح العثيسيغ، تقخيب ال .23
 ق. 1428 ،يات كالسػضػعات في كتب التفديخ، مكتبة الدشةدمحم بغ دمحم أبػ شيبة، اإلسخائيم .24



47 
 

يا اإلسالـ في الكتاب كالدشة، ككالة السصبػعات كالبحث غدمحم عمي الياشسي، شخرية السدمع كسا يرػ  .25
 ق. 1425 ،العمسي، كزارة الذؤكف اإلسالمية السسمكة العخبية الدعػدية

اإلسالـ في الكتاب كالدشة، ككالة السصبػعات كالبحث  يرػغياكسا  ةدمحم عمي الياشسي، شخرية السدمس .26
 ق. 1425 ،العمسي، كزارة الذؤكف اإلسالمية السسمكة العخبية الدعػدية

  ـ.1991 ،دمحم نعيع ياسيغ، اإليساف أركانو، حؿيقتو نػاقزو، مكتبة الدشة .27
  .ـ 2221قرز القخآف، دار التقػػ،  ،محسػد السرخؼ  .28
 .ـ 2222 ،لسدشج مغ األحاديث القجسية، مكتبة اإليسافمرصفى بغ العجكؼ، الرحيح ا .29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
  
 


