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آَت مُها ص ح
اِلًا
نذكر يف هذه الورقة املذهب الثاين الذي يرى أن قول هللا تعال{ :فَلَ َّما َ َ َ
ح
ش حمكو َن} [األعراف ]190 :فيه نسبة الشرك إل آدم
اَّللم َع َّما يم ْر
ال َّ
آَت مُهَا فَتَ َع َ
يما َ
َج َع ََل لَهم مرشََكاءَ ف َ
عليه السَلم ،وهذا مذهب ضعيف قرران يف الورقة السابقة بطالنه ووجه إيرادان له اآلن
هو الرد عليه وإظهار وجوه ضعفه وتوضيح بطالنه وسنورد أدلتهم ،ونناقشها على ضوء
الكتاب والسنة وأسس النقد العلمي.
فنقول :نُسب إىل السلف زورا وهبتاان إجراء هذه اآلية يف قصة آدم وحواء على
ظاهرها ،وبناء عليه فقد نسبوا للسلف القول بشرك آدم وحواء عليهما السالم أو إىل
أحدمها ،وزعموا أن املراد ابآلية عند السلف :أن آدم وحواء عليهما السَلم قد وقعا يف

الشرك؛ وأن النسبة هنا متوجهة إليهما أصالة ال إل ذريتهما ،وبعد أن اتفق أصحاب هذا
الرأي على نسبة الشرك إل آدم وحواء أو أحدُها اختلفوا يف ماهية هذا الشرك الذي وقعوا
فيه إل عدة أقوال وهي:
القول األول :منهم من قال :إنه شرك يف التسمية ،ومل يكن شركا يف العبادة.

وهذا القول قد روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،فقد قال يف تفسري اآلية" :ملا
لتطيعن
تغشاها آدم محلت ،فأَتُها إبليس فقال :إين صاحبكما الذي أخرجتكما من اجلنة،
حّ

خيوفها ،مسياه عبد
أو ألجعلن له قرين أيل ،فيخرج من بطنك فيشقه ،وألفعلن ،وألفعلنّ ،
اِلارث .فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتًا ،مث محلت فآَتُها فقال مثل قوله ،فأبيا أن يطيعاه فخرج
ميتا ،مث محلت فأَتُها فذكر هلا ،فأدركهما حب الولد فسمياه عبد اِلارث؛ فذلك قوله:
ح
آَت مُهَا}"( .)1وقالوا :إن مثل هذا ال يقال ابلرأي ،بل له حكم الرفع؛
يما َ
{ َج َع ََل لَهم مرشََكاءَ ف َ
ألنه من الغيب الذي ال يعلم إال ابلوحي(.)2
وقد روي هذا القول عن :قتادة( ،)3وسعيد بن جبري( ،)1والسدي( ،)2وهو اختيار ابن
جرير الطربي( ،)3بل وقد نقل الطربي إمجاع املفسرين على هذا التفسري فقال" :وأول
( )1ينظر :تفسري ابن أيب حامت ( )1634 /5رقم (.)3654
( )2ينظر :روح املعاين ،لآللوسي (.)185 /9
( )3أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه ( ،)245 /2وابن جرير يف تفسريه (.)145 /6
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ح
آَت مُها ح
آَت مُهَا}
يما َ
القولني ابلصواب قول من قال :عىن بقوله{ :فَلَ َّما َ َ َ
صاِلًا َج َع ََل لَهم مشَرَكاءَ ف َ
يف االسم ال يف العبادة ،وأن املعن بذلك آدم وحواء إلمجاع اِلجة من أهل التأويل على
ذلك"( ،)4وهو قول أيب املظفر السمعاين( ،)5وابن عطية( ،)6وابن اجلوزي( ،)7والسيوطي(،)8
واآللوسي(.)9
القول الثاين :أنه كان شركا يف الطاعة ،ومل يكن شركا يف العبادة.
وهذا مروي أيضا عن :ابن عباس رضي هللا عنهما( ،)10وقتادة(.)11
القول الثالث :أن الذي وقع يف الشرك حواء ال آدم عليه السالم ،فلم يشرك آدم
قط.
ح
آَت مُهَا} بصيغة التثنية أبنه قد يسند
يما َ
وقد أتول جميء قوله تعالَ :
{ج َعَلَ لَهم مشَرَكاء ف َ
فعل الواحد إل االثنني ،بل إل مجاعة ،وهو شائع يف كَلم العرب ،وهذا قول القنوجي(.)12
هذا خمتصر قول أصحاب هذا املذهب ،ففيه التصريح بنسبة الشرك إل آدم وحواء أو
حواء وحدها دون آدم ،وإن اختلفوا يف نوع هذا الشرك الذي وقعا فيه.

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسريه (.)146 /6
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ،)146 /6وابن أيب حامت يف تفسريه (.)1634 /5
( )3تفسري ابن جرير الطربي (.)147 /6
( )4تفسري الطربي (.)629 /10
( )5تفسري السمعاين (.)239 /2
( )6احملرر الوجيز (.)487 /2
( )7زاد املسري (.)231 /3
( )8تفسري اجلَللني ( ،)223 /1واإلتقان (.)280 /1
( )9روح املعاين (.)189 /9
( )10أخرجه ابن جرير يف تفسريه (.)145 /6
( )11أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ،)145 /6وابن أيب حامت يف تفسريه (.)1634 /5
( )12نقله عنه املباركفوري يف حتفة األحوذي (.)367 /8
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وقد استدل القائلون هبذا املذهب الذي يقول :إن املراد من اآلية آدم وحواء
عليهما السالم أبربعة أدلة ،وهي:
 -1إمجاع اِلجة من أهل التأويل على أن املعن ابآلية آدم وحواء ،كما نقل ذلك
الطربي رمحه هللا كما سبق.
 -2حديث َمسمَرةَ ب حن مجْن مدب رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :لَ َّما
اف ههبا إهبله
ه
الَ :هسم هيه َع ْب َد ا ْْلا هر ه
ث
يش ََلَا َولَ ٌد ،فَ َق َ
ََحَلَ ْ
يسَ ،وَكا َن َال يَع ُ
َ
ت َح َّواءُ طَ َ َ ْ ُ
ه
الش ْيطَ ه
ه
ك هم ْن َو ْحي َّ
ان
اشَ ،وَكا َن َذله َ
س َّم ْوهُ َع ْب َد ا ْْلَا هرث فَ َع َ
فَهإنَّهُ يَع ُ
يش ،فَ َ
َوأ َْم هرهه»(.)1

 -3أثر ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري اآلية ،قال" :فلما تغشاها ءادم محلت محَل
خفيفا ،أَتُها إبليس فقال :إين صاحبكما الذي أخرجتكما من اجلنة ،لتطيعنن أو
رين أيل؛ فيخرج من بطنك فيشقه ،وألفعلن وألفعلن خيوفها ،مسياه عبد
ألجعلن له قَ َ
اِلارث .فأبيا أن يطيعاه ،فخرج ميتة .مث محلت -يعن الثانية -فأَتُها أيضا ،فقال:
أان صاحبكما الذي فعلت ما فعلت ،لتفعلن أو ألفعلن وألفعلن خيوفها ،فأبيا أن
يطيعاه فخرج ميتة .مث محلت الثالثة فأَتُها أيضا فذكر هلا ،فأدركها حب الولد،
ح
يما ءَ َاَت مُها}"(.)2
فسمياه :عبد اِلارث .فذلك قولهَ { :ج َع ََل لَهم مرشََكاءَ ف َ
 -4الدليل اللغوي؛ فقد استدل أصحاب هذا القول أبن قوله تعالَ { :ج َع ََل لَهم مشَرَكاءَ
ح
آَت مُهَا} جاء بصيغة التثنية ،فاملراد إذن آدم وحواء عليهما السَلم ،ولو كان
يما َ
فَ
املراد ذريتهما لعرب بصيغة اجلمع.
قرران يف اجلزء األول أن هذا
هذه هي األدلة اليت ذكرها أصحاب هذا املذهب ،وقد َّ

يصح نسبته إىل آدم وحواء عليهما
املذهب ضعيف ،وأن الراجح هو أن الشرك ال ُّ
السالم ،وأن اآلية إما أهنا نسبت إليهما الشرك وعنت الذرية ،أو أهنا مل تنسب الشرك
إال إىل الذرية ،واستدللنا على ذلك جبملة من األدلة ،ومن معامل صحة القول أن ميكن
( )1أخرجه أمحد ( ،)20117والرتمذي ( ،)3077وسيأيت بيان ضعفه.
( )2أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ( )1634 /5رقم (.)8654
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دفع اإليرادات عليه ،واإلجابة عن أدلة القول اآلخر ،وستتم مناقشة أدلة هذا املذهب يف

األوجه اآلتية:

الوجه األول :اجلواب على نقل اإلمجاع:
إن اإلمجاع هنا ال يصح حبال ،وهذا يتضح جبالء إذا عُلم منهج ابن جرير يف التعبري

بلفظ اإلمجاع ،فَلبن جرير رأي خاص يف معىن اإلمجاع ،فهو يرى أن اإلمجاع ينعقد بقول
األكثرين ،وال يعتد مبخالفة الواحد واالثنني ،ويعده شذو ًذا( ،)1وأما اجلمهور من العلماء فإن

احدا( ،)2وهبذا
اإلمجاع ال ينعقد عندهم إذا كان يف املسألة ٌ
آخر ،ولو كان القائل به و ً
قول َ
تعرف أن ما حيكيه ابن جرير من اإلمجاع إمنا يعين به قول اجلمهور يف الغالب ،وعليه فال
يصح دعوى اإلمجاع يف أتويل هذه اآلية(.)3
يصح
الوجه الثاين :أن حديث َسَُرَة ب هن ُج ْن ُدب رضي هللا عنه
حديث ضعيف ال ُّ
ٌ
مرفوعا:
فقد أخرجه أمحد والرتمذي وغريُها من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ،وابن أيب
حامت( )4والطرباين( )5وابن عدي( )6وغريهم من طريق شاذ بن فياض -ومساه ابن أيب حامت
هَلل بن فياض( ،-)7كَلُها عن عمر بن إبراهيم ،عن قتادة ،عن اِلسن البصري ،عن مسرة
مرفوعا.
به ً
( )1ينظر :اللمع للشريازي ( ،)704 /2والربهان إلمام اِلرمني ( ،)721 /1والعدة أليب يعلى (/4
 ،)1119وروضة الناظر البن قدامة (.)473 /2
( )2انظر :شرح اللمع ( ،)704 /2وكشف األسرار ( ،)245 /3واإلحكام لآلمدي (،)235 /1
والتمهيد ،أليب اخلطاب (.)261-260 /3
( )3ينظر :التحقيق فيما نسب آلدم وحواء يف قوله تعال جعَل له شركاء (ص.)20 :
( )4تفسري ابن أيب حامت (.)1631 /5
( )5املعجم الكبري (.)215 /7
( )6الكامل يف الضعفاء (.)43 /5
( )7قال ابن كثري يف تفسريه (" :)286 /2وشاذ هو هَلل ،وشاذ لقبه".
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مرفوعا إال من حديث عمر بن إبراهيم ،عن
وقال الرتمذي" :حسن غريب ،ال نعرفه ً
قتادة .ورواه بعضهم عن عبد الصمد ومل يرفعه"( .)1وصححه اِلاكم(.)2
واْلديث ال يصح مرفوعا ،وهو معلول من أوجه:
العلة األوىل :أنه من رواية عمر بن إبراهيم ،وهو العبدي أبو حفص البصري صاحب

اهلروي ،وهو ضعيف يف روايته عن قتادة ،قال اإلمام أمحد" :يروي عن قتادة أحاديث مناكري
خيالف" .وقال ابن عدي :يَروي عن قتادة أشياء ال يموافق عليها ،وحديثه خاصةً عن قتادة
مضطرب" .وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال" :خيطئ وخيالف" ،وذكره يف الضعفاء فقال:
"كان ممن يتفرد عن قتادة مبا ال يشبه حديثه؛ فَل يعجبن االحتجاج به إذا انفرد ،فأما فيما
أبسا"(.)3
روى عن الثقات فإن اعترب به معترب مل َأر بذلك ً
العلة الثانية :أن اِلديث قد مروي من قول مسرة رضي هللا عنه موقوفًا عليه.

أخرجه ابن جرير( )4من طريق معتمر وابن علية ّ -فرقهما ،-عن سليمان التيمي ،عن أيب
العَلء يزيد بن عبد هللا بن الشخري ،عن مسرة رضي هللا عنه أنه حدث :أن آدم عليه السَلم
مسى ابنه عبد اِلارث ...وهو أثر صحيح.
وأخرجه الطرباين( )5من طريق قتادة ،عن يزيد بن عبد هللا بن الشخري ،عن مسرة رضي هللا
آَت مُها ص ح
آَت مُهَا فَتَ َع َال
اِلًا َج َعَلَ لَهم مشَرَكاء فح َيما َ
عنه قال :مسياه عبد اِلارث ،يف قوله{ :فَلَ َّما َ َ َ
اَّللم َع َّما يم ْش حرمكو َن}.
ّ
مشهورا بني علماء اِلديث ،مث هو
العلة الثالثة :أن يف مساع اِلسن من مسرة خَلفًا
ً
مدلس ومل يصرح يف هذا اِلديث بسماعه من مسرة ،قال الذهيب" :كان اِلسن كثري
ضعمف احتجاجه"(.)1
التدليس؛ فإذا قال يف حديث( :عن فَلن) َ

( )1السنن (.)3077
( )2املستدرك (.)594 /2
( )3انظر :هتذيب التهذيب (.)373 /7
( )4تفسري الطربي (.)144 /6
( )5مسند الشاميني (.)83 /4
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ميب بن كعب رضي هللا عنه من قوله ،وهذا يدل
العلة الرابعة :أن اِلديث قد روي عن أ حّ

على أن أصله من اإلسرائيليات املتلقفة عن مسلمة أهل الكتاب.

ابن أيب حامت( )2من طريق قتادة ،عن جماهد ،عن ابن عباس ،عن أيب
ميب م
وقد أخرج َ
أثر أ يّ
بن كعب قال" :ملا محلت حواء أَتها الشيطان فقال :أتطيعين ويسلم لك ولدك؟ مسيه :عبد
اِلارث ،فلم تفعل ،فولدت فمات ،مث محلت فقال هلا مثل ذلك فلم تفعل ،مث محلت الثالث
فجاءها فقال :إن تطيعين يسلم وإال فإنه يكون هبيمة ،فهيبهما فأطاعاه".
فسر اآلية بغري هذا ،فلو كان هذا عنده عن مسرة
العلة اخلامسة :أن اِلسن نفسه َّ
ح
آَت مُهَا} فقال" :كان هذا
يما َ
ً
مرفوعا ملا عدل عنه ،وقد فسر قوله تعالَ :
{ج َعَلَ لَهم مرشََكاء ف َ
()3
ن هبذا ذرية آدم من أشرك منهم
يف بعض أهل امللل ومل يكن آبدم"  ،وعنه قال" :عم َ
()4
ونصروا"( ،)5وقد ذكر
فهودوا َّ
أوالداَّ ،
بعده"  ،وعنه قال" :هم اليهود والنصارى رزقهم هللا ً
ذلك اْلافظ ابن كثري من طرق عنه ،مث قال" :وهذه أسانيد صحيحة عن اِلسن رضي هللا
عنه أنه فسر اآلية بذلك ،وهو من أحسن التفاسري وأول ما مح
لت عليه اآلية ،ولو كان هذا
مح ْ
اِلديث عنده حمفوظًا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا عدل عنه هو وال غريه ،وال
سيما مع تقواه هلل وورعه ،فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحايب ،وحيتمل أنه تلقاه من
بعض أهل الكتاب من آمن منهم ،مثل كعب أو وهب بن منبه ،وغريُها"(.)6
الوجه الثالثَّ :
أثر ضعيف:
أن أثر ابن عباس رضي هللا عنهما ٌ

( )1ميزان االعتدال (.)281 /2
( )2تفسري ابن أيب حامت ( .)1633 /5ويف إسناده سعيد بن بشري األزدي أبو عبد الرمحن وهو
ضعيف ،انظر :التقريب (.)284 /1
( )3أخرجه ابن جرير يف تفسريه (.)147 /6
( )4أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه ( ،)245 /2وابن جرير يف تفسريه (.)147 /6
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسريه (.)147 /6
( )6تفسري ابن كثري (.)286 /2

8

فهذا األثر مداره على خصيف بن عبد الرمحن اجلزري أيب عون ،وهو سيئ اِلفظ ،وقد
ضعفه أئمة اِلديث كأمحد بن حنبل ،وحيىي بن سعيد القطان( ،)1وقال أبو حامت الرازي:
"خصيف صاحل خيلط" ،وتكلم يف سوء حفظه( ،)2وقال النسائي" :ليس ابلقوي"( ،)3وقال
ابن حبان" :كان خيطئ كثريا فيما يروي ،وينفرد عن املشاهري مبا ال يتابع عليه"( ،)4وقال ابن
حجر" :صدوق سيئ اِلفظ ،خلط آبخره ،ورمي ابإلرجاء"(.)5
ويف السند أيضا شريك بن عبد هللا النخعي ،قال فيه اِلافظ ابن حجر" :صدوق خيطئ
كثريا ،تغري حفظه منذ ويل القضاء ابلكوفة"(.)6
وهذا األثر يف قصة آدم أخذه ابن عباس -فيما يظهر -عن أهل الكتاب ،مث تلقفه

عن ابن عباس مجاعة من أصحابه ،قال ابن كثري هللا" :وقد تلقى هذا األثر عن ابن عباس

مجاعة من أصحابه ،کمجاهد ،وسعيد بن جبري ،وعكرمة .ومن الطبقة الثانية :قتادة،
والسدي ،وغري واحد من السلف ،ومجاعة من اخللف ،ومن املفسرين من املتأخرين مجاعات
ال حيصون كثرة ،وكأنه -وهللا أعلم -أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فإن ابن عباس رواه عن
أيب بن كعب ،كما رواه ابن أيب حامت( )7عن قتادة ،عن جماهد ،عن ابن عباس ،عن أيب بن
كعب قال( :ملا محلت حواء أَتها الشيطان ،فقال هلا :أتطيعين ويسلم لك ولدك؟ مسيه عبد
اِلارث ،فلم تفعل ،فولدت فمات ،مث محلت ،فقال هلا مثل ذلك ،فلم تفعل .مث محلت
الثالث فجاءها فقال :إن تطيعين يسلم ،وإال فإنه يكون هبيمة ،فهيَّبهما فأطاعا) .وهذه
اآلاثر يظهر عليها -وهللا أعلم -أهنا من آاثر أهل الكتاب ...وأما حنن فعلى مذهب اِلسن

( )1ينظر :اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت ( ،)403 /3والكامل يف الضعفاء (.)523 /3
( )2اجلرح والتعديل (.)404 /3
( )3الضعفاء واملرتوكني (ص.)98 :
( )4اجملروحني (.)287 /1
( )5تقريب التهذيب (ص.)297 :
( )6تقريب التهذيب (ص.)297 :
( )7تفسري ابن أيب حامت ( )1633 /5رقم (.)8653
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البصري رمحه هللا يف هذا ،وهللا أعلم ،وأنه ليس املراد من هذا السياق آدم وحواء ،وإمنا املراد
ش حمكو َن}"(.)1
ال هللام َع َّما يم ْر
من ذلك املشركون من ذريته؛ وهلذا قال هللا{ :فَتَ َع َ

ويبني الشيخ ابن عثيمني رَحه هللا أهنا قصة مكذوبة ،وإن صحت فإهنا من

اإلسرائيليات ،فقال" :أما القصة اليت تروى عن ابن عباس ..فإن هذه القصة قصة مكذوبة

ليست بصحيحة ،وحىت إن صحت عن ابن عباس فإنه رضي هللا عنه ممن عرفوا ابألخذ من
بن إسرائيل ،فتكون هذه القصة من اإلسرائيليات"( ،)2وقال ابن جربين رمحه هللا" :هذه
القصة مل تثبت مرفوعة ،وإذا كانت موقوفة على بعض الصحابة فإهنم أخذوها من كتب بن
إسرائيل ،وعن قصاصهم ،ومل يتثبتوا ،واعتقدوا أن هذا تفسريها اِلق"(.)3
مث إن بعض تالمذة ابن عباس رضي هللا عنه الذين نقلوا عنه هذا القول قالوا خبالفه،

ومنهم عكرمة مول ابن عباس رضي هللا عنه ،قال النحاس" :روي عن عكرمة أنه قال :مل
خيص هبذا آدم وحواء وحدُها .والتقدير على هذا :اجلنس كله ،أي :خلق كل واحد منكم
{ حمن نَ ْف ي ح ي
ح
اها} على اجلنس كله،
س َواح َدة َو َج َع َل مْن َها} أي :من جنسها زوجها{ ،فَلَ َّما تَغَ َّش َ
ش حمكو َن} به على معنی
ال هللام َع َّما يم ْر
وكذا { َد َع َوا} ويراد به اجلنسان الكافران ،مث محل {فَتَ َع َ
اجلميع .فهذا أول -وهللا أعلم -من أن ينسب إل األنبياء عليهم السَلم مثل هذا"(.)4

وهناك أدلة أخرى تؤيد بطالن هذه القصة غري أن ابن عباس رضي هللا عنه كان
أيخذ من اإلسرائيليات ،أمهها:
السالم مات على الشرك،
أوال :يلزم من إثبات هذه القصة الزعم أبن آدم عليه َّ

وهذا افرتاء على آدم عليه السَلم ،وعلى األنبياء عليهم السَلم كافة؛ إذ فيه جتويز ملوت
األنبياء عليهم السَلم على الشرك.

( )1تفسري ابن كثري (.)528 /3
( )2شرح رايض الصاِلني (.)589-588 /4
( )3السبك الفريد شرح کتاب التوحيد (.)386 /2
( )4معاين القرآن ( .)116 /3وينظر :تنزيه آدام مما نسب إليه من الشرك اجللي (ص.)88 :
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يقول الشيخ ابن عثيمني" :لو كانت هذه القصة يف آدم وحواء لكان حاهلما إما أن يتواب
من الشرك أو ميوَت عليه ،فإن قلنا :ماَت عليه كان ذلك أعظم ..فمن جوز موت أحد من
األنبياء عليهم السَلم على الشرك فقد أعظم الفرية ،وإن كان َتاب من الشرك فَل يليق حبكمة
هللا وعدله ورمحته أن يذكر خطأُها وال يذكر توبتها منه ،فيمتنع غاية االمتناع أن يذكر هللا
اخلطيئة من آدم وحواء وقد َتاب ،ومل يذكر توبتهما"(.)1
اثنيا :أن آدم عليه السالم كان أعرف إببليس وعداوته الشديدة له ،فكيف يكرر
خطأه ويطيعه يف معصية هللا؟!
يقول ابن العريب" :فإن آدم وحواء -وإن كان غرُها ابهلل الغرور -فَل يلدغ املؤمن من
جحر مرتني ،وما كاان بعد ذلك ليقبَل له نصحا وال يسمعا منه قوال"( ،)2ويقول الشيخ ابن
عثيمني" :يف هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال :أان صاحبكما الذي أخرجتك من
اجلنة .وهذا ال يقوله من يريد اإلغواء ،وإمنا أييت بشيء يقرب قبول قوله ،فإذا قال :أان
صاحبكما الذي أخرجكما من اجلنة ،فسيعلمان علم اليقني أنه عدو هلما ،فَل يقبَلن منه
صرفا وال عدال"( ،)3ويقول الشيخ الغنيمان" :هذا من العجب! فهل يعقل أن آدم الذي هو
أكمل اخللق عقَل ،وعقول أبنائه ابلنسبة إليه ضعيفة ،أنه أيتيه الشيطان ،ويقول له :أان
صاحبك الذي أخرجتكما من اجلنة ،وسأفعل وأفعل ،ويطيعه ويصدقه؟! هذه من األمور
املمتنعة"(.)4
نصوص تفيد تصديق آدم بقدرة إبليس على اخللق ،وهذا
اثلثا :وردت يف القصة
ٌ
شرك يف الربوبية ،ال يقع فيه من كان ضعيف اإلميان ،فكيف بنيب مکلَّم؟!
يقول الشيخ ابن عثيمني" :إن يف قوله -أي :الشيطان -يف هذه القصة( :ألجعلن له
قرين أيل) إما أن يصدقا أن ذلك ممكن يف حقه؛ فهذا شرك يف الربوبية؛ ألنه ال يقدر على
( )1القول املفيد على كتاب التوحيد ( ،)86 /3وينظر :احملاورات لطلب األمر الرشيد يف تفهم كتاب
التوحيد (.)1062 /2
( )2أحكام القرآن ( .)355 /2وينظر :السبك الفريد شرح كتاب التوحيد (.)385 /2
( )3القول املفيد على كتاب التوحيد (.)85 /3
( )4ينظر :احملاورات لطلب األمر الرشيد يف تفهم کتاب التوحيد (.)1060 /2
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ذلك إال هللا ،أو ال يصدقا؛ فَل ميكن أن يقبَل قوله ،وُها يعلمان أن ذلك غري ممكن يف
حقه"( ،)1كما أنه ليس من املعقول أن الشيطان أييت إل آدم وحواء ،ويهددُها يقول:
سأجعل له قرن أيل ،فهذا ال ينطلي على آحاد الناس ،فكيف يغرت به أكملهم وهو
أبوهم؟!(.)2
رابعا :خص هللا تعاىل آدم بتعليمه األساء كلها ،واملراد ابألمساء كلها -كما قال

األلوسي -أمساء األشياء علوية أو سفلية( ،)3قال ابن تيمية" :إن هللا علمه أمساء كل شيء،
وهذا هو قول األكثرين ،کابن عباس وأصحابه؛ قال ابن عباس( :علمه حىت الفسوة والفسية،
والقصعة والقصيعة) ،أراد :أمساء األعراض واألعيان ،مكربها ومصغرها .والدليل على ذلك ما

ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف حديث الشفاعة« :إن الناس
يقولون :اي آدم ،أنت أبو البشر ،خلقك هللا بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وعلمك أساء
كل شيء»( .)4وأيضا قوله{ :األَ ْمسَاءَ مكلَّ َها} لفظ عام مؤكد؛ فَل جيوز ختصيصه

ابلدعوى"(.)5

وال شك يف أن إبليس من ضمن هذه األمساء على القول أبن من أمسائه :اِلارث ،فمن
الثابت أن آدم عليه السَلم كان من أشد الناس معرفة إببليس ،وكان عاملا جبميع األمساء،
آد َم األَ ْمسَاءَ مكلَّ َها} [البقرة ،]31 :فَل بد أن يكون قد علم أن اسم
كما قال تعالَ { :و َعلَّ َم َ
إبليس هو اِلارث ،فمع العداوة الشديدة اليت بينهما ،ومع علمه أبن اسم إبليس اِلارث،
كيف يسمي ولده بعبد اِلارث؟! وكيف ضاقت عليه األمساء حبيث مل جيد سوى هذا
االسم؟!(.)6
( )1القول املفيد على كتاب التوحيد ( ،)86 /3وينظر :احملاورات لطلب األمر الرشيد (-1060 /2
.)1061
( )2احملاورات لطلب األمر الرشيد (.)1065 /2
( )3روح املعاين (.)319 /1
( )4أخرجه البخاري ( ،)4476ومسلم ( )475من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )5جمموع الفتاوی (.)94 /7
( )6انظر :تفسري اللباب ،البن عادل (.)418 /8
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أيضا لو أن أحدان حصل له ولد ،فجاءه إنسان ودعاه إل أن يسمي ولده هبذا االسم؛
ً
لزجره وأنكر عليه أشد اإلنكار ،فآدم عليه السَلم مع نبوته وعلمه الكثري الذي حصل من
َمسَاءَ مكلَّ َها} وجتاربه الكثرية اليت حصلت له بسبب الزلة ألجل وسوسة
آد َم ْاأل ْ
{و َعلَّ َم َ
قولهَ :
إبليس ،كيف مل يتنبه هلذا القدر املنكر؟!(.)1
خامسا :مل أيت ذكر للشيطان يف اآلية ،فلو كان هو املتسبب يف التسمية جلرى له

ذكر ،فاملقام مقام التحذير من االخنداع بوسوسة إبليس؛ کما نص يف واقعة األكل من
الشْيطَا من} [األعراف]20 :؛ ليحذر
س َهلمَما َّ
الشجرة على أنه كان بوسوسة الشيطان{ :فَ َو ْس َو َ
أبناء آدم وحواء من وسوسة الشيطان هلم ،ولو كانت التسمية من وحي الشيطان ووسوسته
نص على ذلك يف واقعة األكل من الشجرة(.)2
حتذيرا ألبناء آدم ،كما َّ
َّ
لنص عليها ً
ش حمكو َن َما َال َخيْلم مق َشْي ئًا َومه ْم مخيْلَ مقو َن}
قال الرازي يف تفسري قوله تعال{ :أَيم ْر
" :]191هذا يدل على أن املقصود من اآلية :الرد على من جعل األصنام شرکاء هلل تعال،
ومل جير إلبليس اللعني يف هذه اآلية ذكر ...ولو كان املراد إبليس لقال :أيشركون من ال
خيلق؟! ألن العاقل إمنا يذكر بصيغة (من) ال بصيغة (ما)"(.)3

[األعراف:

سادسا :ومما يقدح أيضا يف هذه القصة كون الشيطان اسه :اْلارث ،هذا حيتاج إل
ي
إثبات عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وليس يف هذا شيء يثبت ،وقد صح عن النيب صلى
هللا عليه وسلم أنه قال« :خري األساء :عبد هللا وعبد الرَحن ،وأصدقها :حارث
ومهام»( ،)4ولو كان الشيطان امسه اِلارث ملا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا ،وال

( )1ينظر :تفسري اللباب ،البن عادل (.)418 /8
( )2ينظر :عصمة األنبياء عليهم السَلم ،حملمد أبو النور اِلديدي (ص.)248 :
( )3تفسري الرازي ( .)15 /70وينظر :تفسري اللباب ،البن عادل (.)418 /8
( )4رواه أمحد ( ،)19032وأبو داود ( ،)49 50وصححه ابن تيمية يف اجملموع (/14 ،43 /7
 ،)295وابن القيم يف زاد املعاد (.)305 /2
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جعل التسمية به جائزة يف قوله« :أصدقها حارث» ،فيجوز أن يسمي اإلنسان ولده حاراث

أو ُهاما؛ ألن اِلرث هو العمل ،واهلم هو عمل القلب(.)1

ه
يما
الوجه الرابع :اجلواب على االستدالل اللغوي أبن قوله تعاىلَ { :ج َع َال لَهُ ُش َرَكاءَ ف َ

آَت ُمهَا} جاء بصيغة التثنية ،ولو كان املقصود املشركني لعرب بصيغة اجلمع:
َ

أجاب الرازي عن هذا االعرتاض أبن التثنية هي جلنس الذكر وجلنس األنثى؛ "ألن ولده
قسمان :ذکر وأنثی ،فقولهَ { :ج َع ََل} ،املراد منه الذكر واألنثى ،مرة عرب عنهما بلفظ التثنية
ال هللام َع َّما
لكوهنا صنفني ونوعني ،ومرة عرب عنهما بلفظ اجلمع ،وهو قوله تعال{ :فَتَ َع َ
يم ْش حرمكو َن}"(.)2

ويتلخص من هذه الورقة جبزأَيها أن نسبة الشرك إل آدم عليه السَلم قول ابطل ،فيه
كثري من األخطاء املنهجية والعلمية كما بينا ،وكانت املشكلة يف اعتمادهم على تفسريات
اِلق،
خاطئة ،وأحاديث واهية معلولة ،ومىت ما أانخ اإلنسان قلبه عند األدلة احملكمة عرف َّ
واألدلة الصحيحة الصرحية تؤكد أن األنبياء معصومون من الوقوع يف الشرك ،وأهنم ال ميكنهم
أن ميوتوا على الشرك ،وقد مت تقرير نفي الشرك عن آدم أبدلته ،والرد على من نسب الشرك
إليه.
وصلى هللا وسلم على نبيحّنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

( )1شرح فتح اجمليد ،لعبد هللا الغنيمان ،دروس صوتية مفرغة ،الدرس ( .)115وينظر :املسائل العقدية
املتعلقة آبدم عليه السَلم (ص.)81 :
( )2مفاتيح الغيب (.)429-428 /15

