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 : ملقدمةا
  الكتاب  من ذلك على األدلة  تواترت وقد اإلطالق، على البشر أفضل هم األنبياء 

 أَن  َعمَ  اَلِذينَ  َمعَ  فَأُولَِئكَ  َوالَرُسولَ  اّللََ  يُِطعِ  }َوَمن   أوليائه: مراتب يبني وهو تعاىل يقول والسنة،
يِقنيَ  الَنِبيِ نيَ  ِمنَ  َعَلي ِهم   اّللَُ   ،[69 لنساء:]ا َرِفيًقا{ أُولَِئكَ  َوَحُسنَ  َوالَصاِِلِنيَ  َوالشَُّهَداءِ  َوالصِ دِ 

 فاآلية  األنبياء، متهممقد   يف وجعل األفضلية، حسب ءهأوليا رتب قد وتعاىل سبحانه  فاهلل
 .اإلطالق على درجة  وأرفعهم هللا أولياء أفضل فهم ،البشر على األنبياء تفضيل يف نص 

َناَها ُحَجتُ َنا }َوتِل كَ  تعاىل: قوله : ذلك على األدلة ومن  نَ ر َفعُ  قَ و ِمهِ  َعَلى ِإب  رَاِهيمَ  آتَ ي  
َنا (83) َعِليم   َحِكيم   َرَبكَ  ِإنَ  َنَشاءُ  َمن   َدَرَجات   َحاقَ  َلهُ  َوَوَهب    َونُوًحا  َهَدي  َنا ُكاًل   َويَ ع ُقوبَ  ِإس 

 ََن زِي وََكَذِلكَ  َوَهاُرونَ  َوُموَسى َويُوُسفَ  َوأَيُّوبَ  َوُسَلي َمانَ  َداُوودَ  ُذر ِيَِتهِ  َوِمن   قَ ب لُ  ِمن   َهَدي  َنا
ِسِننيَ  َاِعيلَ  (85) الَصاِِلِنيَ  ِمنَ  ُكل    َوإِل َياسَ  َوِعيَسى َوََي َي  َكرّيَ َوَز  (84) ال ُمح   َوال َيَسعَ  َوِإْس 

 على هللا "فضلهم اِلسن: قال .[86-83 ]األنعام:{ ال َعاَلِمنيَ  َعَلى َفَضل َنا وَُكاًل  َولُوطًا َويُوُنسَ 
 .(1)لرهبم" املصطفني األتقياء األنبياء هم  كانوا  كلهم،  الناس على ابلنبوة، العاملني
  من إن» وسلم: عليه هللا صلى قوله ذلك ومن ،متوافرة  كثرية   فهي السنة من األدلة أما

 ويف ،(2)«يلوهنم الذين مث يلوهنم،  الذين مث يلوهنم،  الذين مث األنبياء،  بالء الناس أشد
 بالء؟ أشد الناس أي ،هللا رسول ّي سعد: قال قال: سعد بن مصعب عن اآلخر اِلديث

 صلب كان  فإن ذاك دينه،  قدر على العبد يبتلى حىت فاألمثل، األمثل مث األنبياء، » قال:
 .(3)«ذاك قدر على ابتلي الدين

 أن على تعاىل هللا أولياء وسائر وأئمتها األمة  سلف اتفق "وقد هللا: رمحه تيمية  ابن يقول
 أربع عليهم  املنعم السعداء عباده هللا رتب وقد أبنبياء، ليسوا الذين األولياء من أفضل  األنبياء 

 

 (.327 /6تفسري الطربي )ينظر:  (1)
 (.145(، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )27079خرجه أمحد )أ (2)
 (.143(، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )1555أمحد ) أخرجه (3)
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}َوَمن  يُِطِع اّلَلَ َوالَرُسوَل فَأُولَِئَك َمَع اَلِذيَن أَن  َعَم اّلَلُ َعَلي ِهم  ِمَن الَنِبيِ نَي  تعاىل: فقال  مراتب،
يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالَصاِِلِنَي َوَحُسَن أُولَ   .(1)"[69لنساء: ]اِئَك َرِفيًقا{ َوالصِ دِ 

  رسالته  وإبالغ للخلق، أمانته ِلمل هللا اصطفاهم وقد البشر، أفضل هم والرسل فاألنبياء
 اِلميدة الصفات من هلم وجعل ا،خاصً  إعدادا هللا همأعدَ  قد الرسل فإن هذا تقرر فإذا هلم،

 االخالق. ورذائل الشرك دنس من رهموطهَ  الكثري، الكرمية  واخلصال
 : متهيد

 إىل الناس دعوة  على -أمجعي  عليهم وسالمه هللا صلوات- الرسل كلمة    تفق  ات  
 نُوِحي ِإاَل  َرُسول   ِمن   قَ ب ِلكَ  ِمن   أَر َسل َنا }َوَما تعاىل: قال كما  ،سواه  ما دون وحده  هللا عبادة 

  َما اّللََ  }اع ُبُدوا لقومه: قال إال رسول من فما ،[25 ]األنبياء: {فَاع ُبُدونِ  َأنَ  ِإاَل  إَِلهَ  اَل  أَنَهُ  إِلَي هِ 
ُُه{ إَِله   ِمن   َلُكم    الرسل بني ابألساس فيه اخلصومة  كانت  الذي وهذا ،[59 ]األعراف: َغري 

 ومميتهم؛ حمييهم كونه  وال  رازقهم وال خالقهم هللا كونَ   أنكروا ما  األمم أكثر إن إذ وأقوامهم؛
 هللا صلى النيب دعا ملا وهلذا ؛سواه  ما دون للعبادة  املستحق   وحده  يكون أن أنكروا إمنا

هِلَةَ  }َأَجَعلَ  قالوا: أن إال منهم كان  ما املعىن ذلك إىل قريش كفار  وسلم عليه  ِإنَ  َواِحًدا ِإهَلًا اآل 
ء   َهَذا  .[5  ]ص: ُعَجاب{ َلَشي 

 مواضعه، عن الكلم حتريف إال أيبون البدع أهل أن إال ذلك وضوح من الرغم علىو 
 توحيد شأن من هبا لواويقل ِ  الشبهات، إبلقاء  املسلمني عوام ليخدعوا ابلباطل؛ اِلق ولبس

 الكفر من النبوة  بعد األنبياء عصمة بعدم القول وما ،فيه الشرك أمر من ويُ َهوِ نوا األلوهية،
 يف  األنبياء عصمة  أن إىل ذلك يف  يلتفتوا ومل ،يلقوهنا اليت الشبه هذه  إحدى إال والشرك 

 َأن   َجائِز   َغري ُ " :القرطيب يقول ذلك فيف ،العلم أهل بني  اعليه جممع ابب املعتقد والتوحيد
َو قَاتِ  ِمنَ  َوق ت   َعَلي هِ  أَي ِت  َرُسول   تَ َعاىَل  ّلِلَِ  َيُكونَ  ، َوِبهِ  ُمَوحِ د   تَ َعاىَل  ّلِلَِ  َوُهوَ  ِإاَل  األ    َوِمن   َعاِرف 

َلةِ  َفِفي" :اإلسالم شيخ ويقول، (2)"يءبر  سواه معبود كل ُم   نُ بُ َوِِتِم   يف  يَ ق َدحُ  َما ُكلُّ   اْل 

 

 (.89الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان )ص:  (1)
 (.25 /7تفسري القرطيب ) (2)
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 َمنَ َعتِ " :األندلسي حيان أبو يقولو ، (1)َعن ُه" تَ ن زِيِهِهم   َعَلى ُمَتِفُقونَ  فَ ُهم   اّللَِ  َعنِ  َوتَ ب ِليِغِهم  
َُمةُ  َن ِبَياءِ  ِمنَ  ال ُكف رِ  ُوُقوعَ  األ   من إال اإلمجاع هذا يف خيالف ومل ،(2)َوالَساَلُم" الَصاَلةُ  َعَلي ِهمُ  األ 

 خبالفهم. يُعتد ال
 واألقوالالباطلة  اآلراء من اكثري   لسنتهمأب يلوكون الناسكل هذا ال يزال بعض   رغمو 

 يف  الضعيفة األقوال  من ورد ما الباب:  هذا يف به  يتمسكون ما أعجب ومن ،الواهية 
 وبعض التفسري،  يف الواردة  األقوال ببعض ذلك يف متمسكي ؛ األنبياء إىل الشرك  نسبة

عموًما وقوعهم يف الشرك،  األنبياءوقد ن سب إىل  الكرام،  الصحابة عن املأثورة  النصوص
هنا ما وجه لنيب هللا  وسنتناوللكون بعض اآلاثر توهم ذلك،  ؛ وخصوًصا إىل بعض األنبياء

خطأ  ابني فيهنورقة هما كل نيب   منل براهيم عليهما السالم علي وجه اخلصوص وسنفردإآدم و 
 .تويه من مآالت خطريةَيوما  ،عاء وخطورتههذا االد ِ 

ه   ذه الش   بهَة املزعوم   ة بش   يء م   ن  ف   يهم نتن   اَول   ىورق   ة علمي   ة تتبعه   ا ورق   ات آخ   ر  ه   ذهف
 زعمه  م، َي  رر ُمش  كلَيق  ق و و  الق  ائلني هب  ا إف  ك ي ُ ربز مع  املو  التفص  يل ي  ريق القل  وب ويطمِئُنه  ا

 .سائالً هللا العون والتوفيق وحسن التحرير والتحقيق
يف الق  دو واِل  ديث ألر بك  ر حمم  د الش  رك  منه  ا ابلبح  ث ع  دة كت  ب،تن  اول املس  ألة  وق  د

، اإلبطال مل ا نس ب إىل األنبي اء م ن ش به الش رك والض الل، لل دكتور س ليمان ب ن ص فية و  ،زكرّي
تنزيه آدم عليه السالم عما نسب إليه من الشرك اْللي، للدكتور س عيد ب ن حمم د ب ن حس ني و 

، ألط  اف ال  رمحن ب  ن  ن  اء هللااملس  ائل العقدي  ة املتعلق  ة يدم علي  ه الس  الم، للش  يخ و  ،ب  ن معل  وي
 .أحباث نفعة أفدت منها يف حترير هذه الورقة  وكل ما سبق من كتب

آدم عليه السالم، ولكون بعض أبينا نسبة الشرك إىل  هنا ابِلديث عن أوسنبد 
 : سنقسم هذه الورقة إىل جزأينهم منها البعض نسبة الشرك إىل آدم صراحة النصوص فَ 

تفسري اآلية اليت سنقرر أن آدم عليه السالم مل يقع يف الشرك، وسنبني  يف اجلزء األول
 .يف الشرك هقد توهم وقوع 

 

 (.472 /1منهاج السنة النبوية ) (1)
 (.261 /1البحر احمليط يف التفسري ) (2)
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سنورد املذهب الذي ينسب الشرك إىل آدم عليه السالم مستندين يف   ويف اجلزء الثاين
صحة  مدى ذلك إىل آية وآاثر، وسنضع ذلك املذهب وأدلته حتت النقد العلمي لنرى

 .(1)اآلاثراستدالهلم بتلك 
 فنقول:  

عدة أدل ة  إىل ذلك يف واستندوا السالم،  عليه آدم إىل الشرك الناس بعض نسب قد
 نَ ف س   مِ ن َخَلَقُكم اَلِذي }ُهوَ الثاين، لكن أمهها وأشهرها قوله تعاىل:  اجلزءسيأيت بياهنا يف 

َها َوَجَعلَ  َواِحَدة   ُكنَ  َزو َجَها ِمن   َها لَِيس   فَ َلَما ِبهِ  َفَمَرت   َخِفيًفا مَح اًل  مَحََلت   تَ َغَشاَها فَ َلَما إِلَي  
تَ َنا لَِئن   َرهَبَُما اّلل َ  َدَعَوا أَ   َقَلت  َلهُ  َجَعالَ ا َصاِلًِ  آََتُُهَا فَ َلَما * الَشاِكرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَ ا َصاِلًِ  آتَ ي  
رُِكوَن{ َعَما اّلل ُ  فَ تَ َعاىَل  آََتُُهَا ِفيَما شُرََكاء  .[190 ،189:]األعراف ُيش 

ذلك  مؤيدينها بعض الناس صرَية يف نسبة الشرك إىل آدم عليه السالم، فهذه اآلية ظنَ 
كما ،(2)ر عن الصحابة الكرام عدة شواهد من اآلية الكرمية، ومستندين على بعض اآلاثب

فإهنم رأوا أن هذه اآلية ال تدل على نسبة الشرك إىل آدم عليه  العلماء الرابنيون، أما سيأت
السالم، وأنه مل يقع فيه هو، فآدم عليه السالم نيب  من األنبياء مل يتلبس ابلشرك يوًما من 

 األّيم، ويؤكد على هذا احملاور اآلتية: 
 : معصومون األنبياء أبن املسلمي عند مستقر  األمر  أن األول:  احملور

  هنا  عليه التنبيه ينبغي الذي لكن عديدة، ومباحث فروع له طويل حبث األنبياء وعصمة 
 يرتكهم أال وعدلِه ِحكمته مقتضيات من كان  اخللق، هللا خلق حني  وتعاىل سبحانه هللا أن هو

 تبليغ  هي الكربى ووظيفتهم الرُّسل، أرسل أن وحكمِته وعدله هللا رمحةِ  من فكان ُهاًل،
 

 عدة أحباث، ومن ذلك: هذا املوضوع ُكتب حول  (1)
 للدكتور سليمان بن صفية. ،اإلبطال ملا نسب إىل األنبياء من شبه الشرك والضالل -1
 للدكتور سعيد بن حممد بن حسني بن معلوي. ،تنزيه آدم عليه السالم عما نسب إليه من الشرك اْللي -2
 للشيخ ألطاف الرمحن بن  ناء هللا. ،املسائل العقدية املتعلقة يدم عليه السالم -3

 .هذه الورقة حترير يف فدت منهاأوهي أحباث نفعة 
. و https://www.youtube.com/watch?vأنظر:  (2)

https://www.youtube.com/watch?v . 

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
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 هذه  يف التفصيل أوان هنا وليس ،أمور عدة يف معصومني يكونوا أن يقتضي  وهذا الرسالة،
 االعتقاد. يف العصمة  :وهو منها، واحد أمر إىل اإلشارة جتدر ولكن كلها؛  األمور

 قسمي:  إىل نقسمت االعتقاد  يف والعصمة
 من إال ذلك يف خيالف ومل األمة، أكثر قول وهذا النبوة، بعد االعتقاد يف العصمة :أواًل 

ثَ رَ  ِعن دَ  َجائِز   َغري ُ  َذِلكَ  فَِإنَ  َوالَضاَللَ  ال ُكف رَ  اع ِتَقاُدُهمُ  "أََما الرازي: يقول ،خبالفه يعتد ال  َأك 
َُمِة"  .(1)األ 

 حني والرافضة ،(3)واألزارقة  ،(2)اخلوارج من الفضيلية  فهم: القضية  هلذه املخالفون أما
 ال خالف الصرَية األدلة  ظهور مقابل واخلالف ،(5)والسمانية  ،(4) تقية  الكفر إظهار أجازت

 به.  يعتد
 وقد واْلماعة، السنة  أهل فيه اختلف قد وهذا النبوة، قبل االعتقاد يف العصمة  :اثنًيا

 هناك أنَ  إال ،(6)ابلعصمة  القول  على هبم  يعتد من إمجاع املكي عزوز بن إسحاق حكى
 وشيخ  الطربي جرير ابن منهم: النبوة، قبل العصمة  بعدم القول اختاروا قد اكبارً   علماء

 فيها،  للمخالف تبديًعا تلزم ال اجتهادية  املسألة أن بني أنه إال هللا، رمحهم تيمية  ابن اإلسالم
  كما   النبوة قبل الكفر من معصومون األنبياء إن يقولون: السنة  أهل من "وكثري هللا: رمحه يقول
 هذا أن واملقصود: والبغوي... اْلوزي، وابن عطية، وابن والزجاج، األنباري، ابن ذلك: قال

 أصحاب بني هو بل فقط، املعتزلة قول هو ليس النبوة قبل منهم الذنوب وقوع يف النزاع
  .(7)السنة" وأهل اِلديث

 

 (.455 /3تفسري الرازي ) (1)
 (.261 /1(، البحر احمليط يف التفسري )455 /3تفسري الرازي ) :انظر (2)
 (.426 /3كتاب املواقف )  :انظر (3)
 (.261 /1التفسري )(، البحر احمليط يف 455 /3تفسري الرازي ) :انظر (4)
 (.393 /1الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) :انظر (5)
 (.18إعالم املسلمني بعصمة النبيني )ص:  :( انظر6)
 (.186-181 /1تفسري آّيت أشكلت على كثري من العلماء ) (7)
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 هذا أدلة  أن بني النبوة قبل األنبياء بعصمة  القول اليماين الوزير ابن قرجَ  حني ولذلك
 بدالئل  النُّبَوة قبل  معصومون الَسالم عليهم األنبياء أنَ  "واملختار هللا: رمحه يقول ظنية، القول
 .(1)قطعية" بدالئل وبعدها  ،ظن  ي ة 

  أهل  أكثر  هذا وعلى والشرك،  الكفر  من النبوة  قبل معصومون األنبياء أن اجحوالر  
 من معصومون األنبياء إن يقولون: السنة  أهل من وكثري" هللا: رمحه تيمية  ابن يقول  السنة، 
 .(2)النبوة" قبل الكفر

تفسري العلماء هلذه اآلية ينفي وقوع الشرك من آدم عليه السالم، وقد  الثاين:  احملور
 مها: مذهبي علىاختلف العلماء يف تفسري هذه اآلية 

والصحيق أنه إجراء أول اآلية فقط على - إجراء اآلية على ظاهرها : األول املذهب
والذي يقتضي نسبة الشرك إىل آدم وحواء عليهما السالم لقوله: }فَ َلَما آََتُُهَا  -ظاهرها 

، وسيأتينا من ذهب إىل هذا القول [190]األعراف: َصاِِلًا َجَعاَل َلُه ُشرََكاَء ِفيَما آََتُُهَا{ 
 وأدلتهم األخرى ابلتفصيل يف اْلزء الثاين.

توارد عدد  كبري من املفسرين إىل أن املراد من اآلية ظاهرها، لكن ظاهر   الثاين:  املذهب
ن إىل هذا القول،  كل اآلية، فآخرها يفسر أوهلا، كما أن جمموع األدلة يف ذات املوضوع يصريِ 

 إىل اآلية  من املراد يف اختلفوا مث السالم، عليهما وحواء آدم هو ليس ابآلية: املراد أنوهو 
 ها:ُهُّ أ أقوال، عدة

 كاليهود أوالدمها،  به واملعن  وحواء،  آدم إىل ن سب الشرك أن األول:  القول
  واملشركي.  والنصارى، 

 أول فإن اْلنس؛ إىل النوع ذكر من انتقال  فيها واآلية  الشرك، من بريئان وحواء فآدم
أوهلا فسر ي، وآخر اآلية أوالدُها من اْلنس إىل الكالم انتقل مث وحواء، آدم يف الكالم

 وضحه.يو 

 

 (. 243 /1الروض الباسم يف الذب عن سنة أىب القاسم ) (1)
 (.186-181 /1تفسري آّيت أشكلت على كثري من العلماء ) (2)
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 "كان اآلية: تفسري يف اِلسن قال ،هللا رمحه البصري اِلسن عن القول هذا اشتهر وقد
 منهم  أشرك من آدم ذرية  هبذا "ُعنَ  قال: وعنه ،(1)يدم" يكن ومل امللل أهل بعض يف هذا

فاملراد ابآلية  ،(3)ونَصروا" فهَودواا أوالدً  هللا رزقهم والنصارى اليهود هم" :قال وعنه ،(2)بعده"
ما السالم ال منهما، وإن نسب هذا الشرك هإذن بيان وقوع الشرك من ذرية آدم وحواء علي

 املفسرين من مجع القول هذا اختارقد و نسبة ذلك إىل ذريتهما،  إليهما فإن املراد منه
 وغريهم.  ،(7) القيم وابن ،(6)جزي وابن ،(5)والنسفي ،(4)القرطيب هللا عبد أبو منهم:و  واحملققني،

َهبِ  فَ َعَلى ََن نُ  "َوأََما :رمحه هللا كثري   ابن قال َسنِ  َمذ   َوأَنَهُ  هذا، يف هللا َرمِحَهُ  ال َبص رِي ِ  اِلَ 
َياقِ  َهَذا ِمن   ال ُمرَادُ  لَي سَ   قَالَ  َوهِلََذا ؛ِ ُذر ِيَِته ِمن   ال ُمش رُِكونَ  َذِلكَ  ِمن   ال ُمرَادُ  َوِإََّنَا َوَحَواُء، آَدمُ  السِ 

 بعدُها  ملا كالتوطئة   أوال وحواء آدم فذكر ...[190]األعراف: : }فَ تَ َعاىَل اّلَلُ َعَما ُيش رُِكوَن{ اّللَُ 
َماَء السَ  َزيَ َنا َوَلَقد  } :من ذكر الشخص إىل اْلنس، كقوله كاالستطراد  وهو الوالدين، من

ن  َيا ِبََصابِيقَ   السماء هبا زينت اليت النجوم وهي املصابيق أن ومعلوم ،[5 ]امللك:اآلية  {الدُّ
 نظائر وهلذا جنسها، إىل املصابيق شخص  من استطراد هذا وإَّنا هبا، يرمى اليت هي ليست

 .(8)"أعلم وهللا القرآن، يف
 آلدم تعرض فيها وليس ،اعمومً  آدم بن من املشركون هبا معني  اآلية أن الثاين:  القول

 الوجوه.  من بوجه وحواء
أن القول الذي قبله يقول بنسبة الشرك يف اآلية إىل  والفرق بني هذا القول والذي قبله

آدم وحواء عليهما السالم لكن املعن هبذا الشرك ذريتهما، والقول الثاين جيزم أبن اآلية مل 
تنسب الشرك إىل آدم وحواء عليهما السالم أصاًل، وإَّنا املراد من اآلية أصالة: ذرية آدم عليه 

 

 (.147 /6أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) (1)
 (.147 /6(، وابن جرير يف تفسريه )245 /2أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه ) (2)
 (.147 /6أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) (3)
 (.215 /7تفسري القرطيب ) (4)
 (.130 /2تفسري النسفي ) (5)
 (.316 /1التسهيل لعلوم التنزيل ) (6)
 (.165 ص(، والتبيان يف أقسام القرآن )289 صروضة احملبني ) (7)
 (.477 /3تفسري ابن كثري ) (8)
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تيجة يف أن املراد ذرية آدم عليه السالم، خمتلفان يف وقوع فالقوالن متفقان يف النالسالم، 
 النسبة يف اآلية إىل آدم وحواء. 

 وابن  ،(4)والرازي ،(3)العرر وابن ،(2)حزم وابن ،(1) النحاس اختيار: القول الثاين هو وهذا
أن هذه اآلية مرتبطة ابليت قبلها   رمحه هللاابن عثيمني  الشيخ وقد بنَي ، (6)وغريهم ،(5)املنريِ  

َها ُكَن إِلَي  َها وهي قوله تعاىل: }ُهَو اَلِذي َخَلَقُكم  ِمن  نَ ف س  َواِحَدة  َوَجَعَل ِمن   { َزو َجَها لَِيس 
وهو أسلوب  ،وأن املراد هنا اْلنس ال آدم وحواء، فاآلية الثانية مرتبطة هبذه [189]األعراف: 

لص اإلنسان هبذا القول من اإلشكاالت، يقول رمحه هللا: "ومن وميكن أن يتخ ،عرر فصيق
أتمل اآلية وجدها دالة على أن قوله: }َخَلَقُكم  ِمن  نَ ف س  َواِحَدة { أي: من جنس واحد، 
وليس فيها تعرض آلدم وحواء بوجه من الوجوه، ويكون السياق فيها جارّي على األسلوب 

آن; كقوله تعاىل: }َلَقد  َمَن اّلَلُ َعَلى ال ُمؤ ِمِننَي ِإذ  بَ َعَث العرر الفصيق الذي له نظري يف القر 
أي: من جنسهم، وهبذا التفسري الواضق البني  [164]آل عمران: ِفيِهم  َرُسواًل ِمن  أَن  ُفِسِهم { 

 .(7)يسلم اإلنسان من إشكاالت كثرية"
اجح، وهو الذي دلت عليه أدلة أخرى كثرية، ومن املعلوم أن وهذا املذهب هو الر  

اإلنسان مىت ما أراد أن حيقق املسألة وجب عليه أن جيمع كل األدلة فيها، وجبمع كل 
القول جبملة من األدلة  هبذا القائلون استدل  قد و األدلة جند أن هذا املذهب هو الراجح، 

 :منها
رُِكوَن{ َعَما هللاُ  فَ تَ َعاىَل } اآلية: آخر يف تعاىل قوله األول:  ليلالد    أن على يدل وهذا ُيش 

 بصيغة  عنهما لعرَبَ  -السالم عليهما- وحواء آدم املراد كان  ولو مجاعة، الشرك هبذا أتوا الذين

 

 (.116 /3معاين القرآن ) (1)
 (.288 /2الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) (2)
 (.355 /2) أحكام القرآن (3)
 (.71 /15مفاتيق الغيب ) (4)
 (.180 /2االنتصاف ) (5)
 (.10التحقيق فيما نسب آلدم وحواء يف قوله تعاىل جعال له شركاء )ص:  (6)
 .(304/ 2القول املفيد على كتاب التوحيد )( 7)
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وأما قوله تعاىل: ، أو املراد ا نان من هذا اْلنس كما يقول ابن عثيمني رمحه هللا: "(1)التثنية 
}فَ تَ َعاىَل اّلَلُ َعَما ُيش رُِكوَن{ فجمع ألن املراد ابملثىن ا نان من هذا اْلنس، فصق أن يعود 

 .(2) الضمري إليهما جمموًعا"
رُِكونَ  :اآلية  هذه بعد قال تعاىل أنه الثاين:  الدليل ئً  خَي ُلقُ  الَ  َما }أَُيش   خُي َلُقوَن{، َوُهم  ا َشي  

 وليس تعاىل، هلل شركاء األصنام جعل من على الرد اآلية  هذه من املقصود أن على يدل وهذا
 .(3)السالم عليهما وحواء آدم هبا املراد

 ،"اشيئً  خيلق ال من أيشركون" لقال: إبليس به أشركوا ممن املراد كان  لو الثالث:  الدليل
، والنصُّ اآلخر الذي (4)"ما" بصيغة  ال "من" بصيغة  يُذكر إَّنا العاقل ألن "ما"؛ يقل ومل

اِلارث، كما  استدلوا به إَّنا كان يف طاعتهم إلبليس يف هذه القضية، وهي تسمية االبن بعبد
 ذا فإن اآلية ليست يف طاعة إبليس وإَّنا األصنام. سيأت بيانه يف اْلزء الثاين، وعلى ه

 الذي والقول الشرك، من السالم عليه آدم ملقام تنزيه فيه القول هذا أن الرابع:  الدليل
 قدح فيه الذي القول على التفسري يف  مقدم ملقامهم وإجالل األنبياء ملقام تنزيه فيه

 .(5)منزلتهم من وحط   بعصمتهم،
  من وابيتُ  أن اإمَ  حاهلما لكان ؛وحواء دمآ يف القصة  هذه كانت  لو أنه : اخلامس الدليل

 جيوز ال ألنه عظيمة؛ فرية  فيه القول هذا كان  عليه ماَت قلنا: فإن عليه، ميوَت أو الشرك ذلك
 وعدله هللا حبكمة  يليق فال الشرك من َتاب كان  وإن الشرك، على األنبياء من أحد موت

 من اخلطيئة  هللا يذكر أن االمتناع غاية  فيمتنع منه، توبتهما يذكر وال خطأُها يذكر أن ورمحته

 

(، وتفسري 73، 70 /15(، ومفاتيق الغيب )180 /2(، والكشاف )116 /3القرآن، للنحاس )معاين ينظر:  (1)
 /2(، وأضواء البيان )316 /1(، والتسهيل لعلوم التنزيل )130 /2(، وتفسري النسفي )215 /7القرطيب )

343). 
 .(305/ 2القول املفيد على كتاب التوحيد )( 2)
 (.70 /15مفاتيق الغيب )ينظر:  (3)
 (.70 /15انظر: مفاتيق الغيب ) (4)
 /1(، والتسهيل لعلوم التنزيل )71 /15(، ومفاتيق الغيب )355 /2انظر: أحكام القرآن، البن العرر ) (5)

 (.67 /3(، والقول املفيد على كتاب التوحيد )316
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 ذكر ورسله أنبيائه بعض  خطيئة  ذكر إذا تعاىل وهللا توبتهما،  يذكر ال مث َتاب وقد وحواء آدم
 .(1)ذلك من وَتاب وزوجه هو الشجرة من أكل حني نفسه آدم قصة  يف كما  منها، توبتهم

  منه  يطلبون آدم إىل أيتون الناس أنَ  الشفاعة  حديث يف  بت أنه : السادس الدليل
 كان  فلو ،اْلنة  يف منها ابألكل تعاىل هللا عصى اليت (2)الشجرة من أبكله فيعتذر الشفاعة،

 .(3)وأحرى وأوىل أقوى منه اعتذاره لكان الشرك منه وقع
  لذريتهما، أصل ألهنما وحواء؛ آدم إىل الذرية  فعل أسند تعاىل هللا أن : السابع الدليل

َناُكم   َوَلَقد  } تعاىل: قوله يف كما  ؛آدم ألبيكم بتصويرن :أي [11 :األعراف]{ َصَور َنُكم   مثَُ  َخَلق 
ُجُدوا   لِل َمآلِئَكةِ  قُ ل َنا مثَُ } :بعده قوله بدليل أصلهم، ألنه  .(4){آلَدمَ  اس 

َها َوَجَعلَ } اآلية: هذه يف قال تعاىل هللا أن : الثامن الدليل  سورة يف وقال ،{َزو َجَها ِمن  
َها َوَخَلقَ } :النساء  وعرب ،ابتفاق وحواء آدم هبا معن النساء وآية، [1 :النساء]{ َزو َجَها ِمن  
َها َوَخَلقَ } :بقوله  :فقال األعراف آية  يف وأما ،آدم نفس من خملوقة  حواء ألن ؛{َزو َجَها ِمن  

َها  َوَجَعلَ }  اخللق بني والفرق ،آدم وهو النوع ذكر ال اْلنس، ذكر املراد ألن ؛َزو َجَها{ ِمن  
 من شيء إجياد فهو اْلعل وأما ،سابق مثال غري من ءالشي ابتداء هو اخللق أن :واْلعل
 من ويتوالدون يتناسلون فإهنم ؛آدم بن من فرد كل  حال هو وهذا ،(5)منه وتكوينه شيء

 ، فيكون املرادأب   وال أم    غري من آدم من ابتداء ُخِلَقت   فإهنا حواء وأما ،البعض  بعضهم
 .(6)ابلنفس: اْلنس، وجعل من هذا اْلنس زوجه ومل جيعل زوجه من جنس  آخر

 قوله :منها ،اْلنس به فاملراد "جعل" لفظ ورد إذا أنه على تدل آّيت عدة وردت وقد
{ َوَحَفَدةً  بَِننيَ  أَز َواِجُكم مِ ن   َلُكم َوَجَعلَ  أَز َواًجا أَنُفِسُكم   مِ ن   َلُكم َجَعلَ  َواّلل ُ } :تعاىل

َها َجَعلَ  مثَُ  َواِحَدة   نَ ف س   مِ ن َخَلَقُكم} :تعاىل ولهوق ،[72النحل:]  مِ ن   َلُكم َوأَنَزلَ  َزو َجَها ِمن  
 

 (.67 /3انظر: القول املفيد على كتاب التوحيد ) (1)
 (.194(، ومسلم )4712حديث الشفاعة أخرجه البخاري ) (2)
 (.67 /3انظر: القول املفيد على كتاب التوحيد ) (3)
 (.341 /2انظر: أضواء البيان ) (4)
 (.296، 196انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب ) (5)
 (.299/ 2القول املفيد على كتاب التوحيد البن عثيمني ) :نظر( ا6)
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َن  َعامِ  { َ اَلث   ظُُلَمات   يف  َخل ق   بَ ع دِ  ِمن َخل ًقا أَُمَهاِتُكم   بُطُونِ  يف  خَي ُلُقُكم   أَز َواج   ََثَانَِيةَ  األ 
َن  َعامِ  َوِمنَ  أَز َواًجا أَنُفِسُكم   مِ ن   َلُكم َجَعلَ }  :تعاىل ولهوق ،[6الزمر:] َرؤُُكم   أَز َواًجا  األ  { ِفيهِ  َيذ 
 .[11الشورى:]

 بذكر  يصرح مل أنه :العموم وجه على املشركون هبا معن   اآلية  أن يؤكد اممَ  : التاسع الدليل
 الكرو القرآن يف الواردة األنبياء قصص  يف واملتأمل ،اآلية  يف السالم عليهما وحواء آدم

  يذكر قصته ذكرت إذا فإنه ؛السالم عليه آدم هؤالء ومن ،أْسائهم بذكر التصريق يالحظ
 . اغالبً  الصريق ابْسه

 بعد  اليت اآلّيت يف االستطراد :عامة  املشركني يف اآلية  أن على ويدل : العاشر  الدليل
 آدم ال ،الشرك هبذا املعنيون هم أبهنم صرَية  وهي ،العرب مشركي حال وصف يف اآلية  هذه

رُِكونَ } :تعاىل قال ، السالم عليهما  وحواء ئً  خَي ُلقُ  الَ  َما أَُيش  َتِطيُعونَ  َوالَ  * خُي َلُقونَ  َوُهم  ا َشي    َيس 
ُعوُهم   َوِإن * يَنُصُرونَ  أَنُفَسُهم   َوالَ  َنص رًا هَلُم   َُدى ِإىَل  َتد   أَم   أََدَعو ُُتُوُهم   َعَلي ُكم   َسَواء يَ َتِبُعوُكم   الَ  اهل 

ُعونَ  اَلِذينَ  ِإنَ  * َصاِمُتونَ  أَنُتم   ثَاُلُكم   ِعَباد   اّلل ِ  ُدونِ  ِمن َتد  َتِجيُبوا   فَاد ُعوُهم   أَم   ُكنُتم    ِإن َلُكم   فَ ل َيس 
 .[194-191 :األعراف]{ َصاِدِقنيَ 

  عليهما  وحواء آدم هبا معن اآلية  أن على دليل يثبت مل أنه : احلادي عشر  الدليل
 يف عباس ابن عن روي وما ،ضعيف وهو ،عنه هللا رضي ْسرة حديث من روي ما إال السالم

 وكال األ رين سيأت مناقشتهما، ،الكتاب أهل مسلمة  عن املتلقفة  اإلسرائيليات  من  يعد اآلية 
 ،الرواّيت هذه بسبب  وحواء آدم يف أهنا وظنوا ،األمر املفسرين من كثري  على التبس وإَّنا

  ابن اِلافظ قال التفسري، يف السيئ الدخيل من تعترب اليت اإلسرائيليات آفات من آفة  وهذه
َ َ رَ  َهَذا  ىتَلق   "َوَقد   اآلية: يف عنهما هللا رضي  عباس ابن أ ر أورد أن بعد كثري  اب نِ  َعنِ  األ 

رَِمَة. ُجَبري  ، ب نِ  َوَسِعيدِ  َكُمَجاِهد ،  َأص َحاِبِه، ِمن   مَجَاَعة   َعَباس    قَ َتاَدُة، الثَانَِيِة: الطَبَ َقةِ  َوِمنَ  َوِعك 
ََلِف، ِمنَ  َومَجَاَعة   الَسَلفِ  ِمنَ  َواِحد   َوَغري ُ  َوالسُّدِ يُّ،   مَجَاَعات   ال ُمَتَأخِ رِينَ  ِمنَ  ال ُمَفسِ رِينَ  َوِمنَ  اخل 

ُلهُ  -أَع َلمُ  َواّللَُ - وََكأَنَهُ  َكث  َرًة،  َُي َصو نَ  اَل  لِ  ِمن   َمأ ُخوذ   َأص    َعن   َرَواهُ  َعَباس   اب نَ  فَِإنَ  ال ِكَتاِب، أَه 
"   ب نِ  ُأر  .(1()1)َكع ب 

 

 (.528 /3تفسري ابن كثري ) (1)
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اآلية مل ترد لنسبة الشرك إىل آدم وحواء عليهما السالم، وإَّنا املراد هذه ن أ: الصة اخل و 
سواء كانت اآلية نسبت الشرك إىل آدم وحواء وعىن به  هبذه اآلية ذريتهما من املشركني،

  هذا  ترجيح  يؤيد  ومماذريتهما، أو أهنا من األصل مل تنسب الشرك إليهما وإَّنا إل ذريتهما، 
 ومجاعها: عديدة  أدلة من ذكرانه  ما القول
  عليهم  األنبياء حال هو وذلك وكثريه، الشرك قليل من وزوجه آدم براءة يقتضي أنه -1
  والسالم. الصالة
  َعَما  اّلل ُ  }تَ َعاىَل  تعاىل: لقوله وذريته آدم أوالد هم أشركوا الذين أن على يدل  أنه -2

رُِكون{   اْلمع. بضمري ُيش 
 صحيق، بسند نقل إىل يفتقر اِلارث عبد الولد وتسمية  آدم قصة  من ذكروه ما أن -3

  .(2)القصة  تلك يف موجود غري وهو
إن  :بيان من قال هذه الورقة وسيأت يف اْلزء الثاين من  ،الكثرية األدلة  من ذلك غري إىل

املراد ابآلية نسبة الشرك إىل آدم وحواء عليهما السالم، وسنستعرض أدلتهم على ذلك 
 ونناقشها. 

 

 (.20التحقيق فيما نسب آلدم وحواء يف قوله تعاىل جعال له شركاء )ص:  (1)
 (.545 /1انظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) (2)


