


 قصة آدم عليه السالم
 
 
 
 

 أنشاءت إرادة اهلل تعالى 
يخلق آدم .. فكيف خلقه و مما 

 خلقه ؟؟
 

سنحاول أن نعرف القصة من 
خالل آيات القرآن الكريم و 

 األحاديث الشريفة
 

عن أبي هريرة مرفوعًا: "وخلقق  
آدم في آخر سقاعة مقن سقاعات    

موسقى   أبقي يوم الجمعة " عقن  
 األشعري قال: ققال رسقول اهلل  
صققلى اهلل عليققه وسققلم : "إن  
اهلل خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع األرض، فجاء بنقو آدم  
علققى قققدر األرض، فجققاء مققنهم  
األبيض واألحمقر واألسقود وبقين    
ذلقق ، والسققهل والحققنن وبققين 
ذل ، والخبيقث والييقو وبقين    

 ."ذل 
 

عن ابن مسعود، وعن نقا  مقن   
أصققحاو رسققول اهلل صققلى اهلل 

فبعققث    اعليققه وسققلم قققالو
اهلل عن وجل جبريل فقي األرض  
 ليأتيقققه بيقققين منها،فقالقققت
األرض: أعققوذ بققاهلل منقق  أن   

 



فرجقع   تنقص مني أو تشقينني 
ولم يأخذ، وقال: رو إنها عاذت 

 .ب  فأعذتها
فبعققث ميكاليققل فعققاذت منققه 
فأعاذها، فرجع فقال كما ققال  

 .جبريل
فبعث اهلل مل  الموت فعقاذت  
 منه، فقال: وأنا أعقوذ بقاهلل  
أن أرجققع ولققم أنفققذ أمققر ،   
فأخققذ مققن وجققه األرض وخليققه، 
ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ 
من تربة بيضاء وحمراء وسوداء، 
 .فلذل  خرج بنو آدم مختلفين

فصعد به فبل التراو حتى عاد 
يينًا النبًا. والقالنو: هقو القذي    

ثقم ققال   .  يلنق بعضقه بقبعض  
 : للماللكة

َِِذا   ِإنِِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن} ِييٍن. َفق
َسوَِّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيقِه ِمقْن ُروِحقي    

 .{َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن
فخلقه اهلل بيد  للال يتكبقر  
إبلي  عنه، فخلقه بشرًا، فكان 
جسدًا من يين أربعين سنة مقن  
مقدار يوم الجمعقة، فمقرت بقه    
الماللكققة ففنعققوا منققه لمققا  
رأو ، وكان أشدهم منقه فنعقًا   

يمر بقه فيضقربه،   إبلي ، فكان 
فيصققوت الجسققد كمققا يصققوت    
الفخار يكون له صلصلة، فذل  
حقققين يققققول: }ِمقققْن َصْلَصقققال   

 {َكاْلَفخَِّاِر

 



وكققان إبلققي  يقققول: ألمققر مققا 
ُخقلقت، ودخل من ِفقيه وخرج من 
دبر ، وقال للماللكة: ال ترهبوا 
من هذا فِن ربكقم صقمد وهقذا    
أجققوف، لققلن ُسقققليت عليققه    

 .ألهلكنه
َِِذا  { َسوَِّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيقِه ِمقْن   َف

 .{ُروِحققي َفَقُعققوا َلققُه َسققاِجِدينَ  
 

فلما بلغ الحين القذي يريقد   
اهلل عققن وجققل أن يققنف  فيققه 
القققروق، ققققال اهلل تعقققالى   
للماللكقة: إذا نفخققت فيقه مققن   
روحي فاسجدوا له، فلمقا نفق    
فيه الروق فقدخل القروق فقي    
رأسه عي ، فقالت الماللكة قل: 

 . الحمد هلل
فقققال: الحمققد هلل، فقققال لققه  
اهلل: رحمقق  ربقق ، فلمققا دخلققت 
الروق فقي عينيقه ن قر إلقى     
ثمار الجنة، فلما دخلت القروق  
في جوفه اشتهى اليعام، فوثقو  
قبققل أن تبلققغ الققروق إلققى   
رجليه عجالن إلى ثمار الجنقة،  
وذل  حين يقول اهلل تعقالى:  

 { .}ُخِلَق اإِلنَساُن ِمْن َعَجل 
اِلَكققققة ُكلُُِّهققققْم َفَسققققَجَد اْلَمَل}

َأْجَمُعوَن، ِإلَِّقا ِإْبِلقيَ  َأَبقى َأْن    
 {َيُكققققوَن َمققققَع السَِّققققاِجِدينَ  

 
وهققذ  بعققض األحاديققث الدالققة 

 : على ذل 

 



عن أنق  أن النبقي صقلى اهلل    
لمقا خلقق   »عليه وسقلم ققال:   

اهلل آدم تركقققه مقققا شقققاء أن 
يدعه، فجعل إبلي  يييف به، 
فلما رآ  أجوف عرف أنه خلقق  

 » ال يتمال
عن أن  بن مال  أن رسول اهلل 
صققلى اهلل عليققه وسققلم قققال: 
"لما نف  في آدم فبلغ الروق 
رأسه عي ، فققال: الحمقد هلل   
رو العالمين، فقال لقه تبقار    

 . وتعالى: يرحم  اهلل
وعن أبقي هريقرة رفعقه ققال:     
"لما خلق اهلل آدم عي ، فقال 
الحمد هلل، فقال له ربه رحمق   

 . رب  يا آدم
ر بقن عبقد العنيقن:    وقال عم

لما أمقرت الماللكقة بالسقجود    
كقققان أول مقققن سقققجد مقققنهم  
إسقرافيل، فتتققا  اهلل أن كتققو  

 .القرآن في جبهته
عن أبي هريرة، أن رسقول اهلل  
صلى اهلل عليه وسلم ققال:"إن  
اهلل خلققق آدم مققن تققراو، ثققم  
جعله يينًا ثم تركقه، حتقى إذا   
كققان حمققأ مسققنون خلقققه اهلل  

إذا كقان   وصور  ثم تركقه، حتقى  
صلصققااًل كالفخققار قققال: فكققان   
إبلي  يمر بقه فيققول: لققد    

 .ُخقلقت ألمر ع يم
ثققم نفقق  اهلل فيققه مققن روحققه 
فكان أول ما جقر  فيقه القروق    

 



بصر  وخياشيمه، فعي  فلققا   
اهلل رحمة به، فقال اهلل يرحم  

 .رب 
ثم قال اهلل: يا آدم اذهو إلى 
هؤالء النفر فققل لهقم فقان ر    

 ماذا يقولون؟
فجققاء فسققلم علققيهم فقققالوا: 
وعليقق  السققالم ورحمققة اهلل   

 .وبركاته
فقال: يا آدم هذا تحيت  وتحية 

 .ذريت 
 قال يا رو: وما ذريتي؟

 " يقدي يقا آدم،  إحد قال: اختر "
قال: أختقار يمقين ربقي وكلتقا     
يققدي ربققي يمققين، فبسققي كفققه 
فِذا من هو كالن من ذريته في 
كف الرحمن، فقِذا رجقال مقنهم    

لنققور، وإذا رجققل  أفققواههم ا
 يعجو آدم نور ،
 قال يا رو من هذا؟

 قال ابن  داود
قال: يا رو فكم جعلقت لقه مقن    

 العمر؟
 قال جعلت له ستين

قال: يا رو فأتم له مقن عمقري   
حتى يكون له من العمقر مالقة   
سنة، ففعل اهلل ذلق ، وأشقهد   

 .على ذل 
فلما نفذ عمر آدم بعقث اهلل  
مل  المقوت، فققال آدم: أولقم    

 من عمري أربعون سنة؟يبق 

 



قال له الملق : أولقم تعيهقا    
ابن  داود؟ فجحد ذلق ، فجحقدت   

 ."ذريته، ونسي فنسيت ذريته
وعن أبي الدرداء، عن النبقي  
صققلى اهلل عليققه وسققلم قققال: 
"خلقققق اهلل آدم حقققين خلققققه 
فضققرو كتفققه اليمنققى، فققأخرج  
ذرية بيضاء كأنهم الدر، وضرو 
كتفققه اليسققر  فققأخرج ذريققة   

م الحمققم، فقققال سققوداء كققأنه
للذي في يمينقه: إلقى الجنقة    
وال أبالي، وقال للذي في كتفه 
 ."اليسر : إلى النار وال أبقالي 

وعققن الحسققن قققال: خلققق اهلل  
آدم حققين خلقققه فققأخرج أهققل  
الجنققة مققن صققفحته اليمنققى،   
وأخرج أهل النقار مقن صقفحته    
اليسققر ، فققألقوا علققى وجققه  
األرض؛ مقققنهم األعمقققى واألصقققم 

 .والمبتلى
آدم: يا رو أال سويت بقين   فقال

 ولدي؟
ققققال: يقققا آدم إنقققي أردت أن 

 .ُأشكر
وعن أبقي هريقرة، عقن النبقي     
صققلى اهلل عليققه وسققلم قققال: 
"خلققق اهلل آدم ويولققه سققتون 
ذراعًا، ثم قال اذهو فسلم على 
أوللقق  "النفققر" مققن الماللكققة، 
فاسققتمع مققا يجيبونقق ، فِنهققا 
تحيتقق  وتحيققة ذريتقق ، فقققال:  

ققالوا السقالم   السالم عليكم، ف

 



عليقق  ورحمققة اهلل. فققنادو    
ورحمققة اهلل. فكققل مققن يققدخل  
الجنققة علققى صققورة آدم، فلققم 

 ."ينل الخلق ينقص حتى اآلن
وعن ابن عبا ، قال لما ننلقت  
آيققة الققدين قققال رسققول اهلل 
صققلى اهلل عليققه وسققلم : "أن  
أول من جحقد آدم، أن أول مقن   
جحد آدم، أن أول من جحد آدم. 

آدم مسقق   أن اهلل لمققا خلققق 
 هر ، فأخرج منه مقا هقو ذار    
إلققى يققوم القيامققة، فجعققل    
يعققرض ذريتققه عليققه، فققرأ   
فيهم رجاًل ينهر، قال: أي رو من 
 هقققققققققققققققققققققققققققققققذا؟
قال: هذا ابن  داود،ققال أي رو  

 كم عمر ،
 قال: ستون عامًا،

 .قال: أي رو ند في عمر 
قال: ال، إال أن أنيد  من عمقر ،  
وكان عمر آدم ألف عام فناد  

ين عامًا. فكتو اهلل عليه أربع
بققذل  كتابققًا وأشققهد عليققه   
الماللكة. فلما احتضر آدم أتته 
الماللكة لقبضه، قال: أنقه ققد   
 .بقي من عمقري أربعقون عامقاً   

فقيل له: إن  قد وهبتها البن  
قال: مقا فعلقت، وأبقرن    ،  داود

اهلل عليقققه الكتقققاو وشقققهدت 
 .عليه الماللكة

ِني آَدَم ِمقْن  َوِإْذ َأَخَذ َربَُِّ  ِمْن َب}
ُ ُهوِرِهْم ُذرِِّيََِّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى 

 



َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِِّكْم َقاُلوا َبَلى 
 { َشِهْدَنا

ُسلل عمر بن الخياو عقن هقذ    
اآلية فققال: سقمعت رسقول اهلل    
صلى اهلل عليه وسقلم يسقلل   
عنها فقال: "إن اهلل خلقق آدم  
عليققه السققالم، ثققم مسقق   هققر  

نه، فاسقتخرج منقه ذريقة،    بيمي
قال: خلقت هؤالء للجنة وبعمل 
أهل الجنة يعملقون. ثقم مسق     
 هر  فاستخرج منه ذريقة ققال:   
خلقت هؤالء للنار، وبعمل أهل 

 ."النار يعملون
فقال رجل: يا رسول اهلل ففيم 

 العمل؟
ققققال رسقققول اهلل صقققلى اهلل 
عليه وسقلم : " إذا خلقق اهلل   
العبد للجنة استعمله بعمقل  

هققل الجنققة، حتققى يمققوت علققى أ
عمققل مققن أعمققال أهققل الجنققة 
فيققدخل بققه الجنققة، وإذا خلققق 
اهلل العبد للنقار، اسقتعمله   
بعمل أهقل النقار حتقى يمقوت     
علققى عمققل مققن أعمققال أهققل  

 ."النار فيدخل به النار
وهذ  األحاديث كلها دالة علقى  
استخراجه تعالى ذرية آدم مقن  
 هر  كالذر، وقسمتهم قسقمين:  

ن وأهققل الشققمال، أهققل اليمققي
وقال: هؤالء للجنقة وال أبقالي،   

 .وهؤالء للنار وال أبالي

 



فأمققققا اإلشققققهاد علققققيهم   
واسققققققتنياقهم بققققققاإلقرار  
بالوحدانية؛ فجاء فقى الحقديث   
الذي روا  أحمد عن ابن عبا ، 
عققن النبققي صققلى اهلل عليققه 
وسقققلم ققققال: إن اهلل أخقققذ   
الميثاق مقن  هقر آدم عليقه    
السققالم بنعمققان يققوم عرفققة،  

أخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ف
فنثرها بين يديقه ثقم كلمهقم    

 :قباًل قال
َأَلْسُت ِبَربُِِّكْم َقاُلوا َبَلى َشقِهْدَنا  }

َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمقِة ِإنَِّقا   
َِققاِفِليَن. َأْو     ُكنَِّققا َعققْن َهققَذا 
َتُقوُلوا ِإنََِّما َأْشَرَ  آَباُؤَنا ِمقْن  

ِمققْن َبْعققِدِهْم َقْبققُل َوُكنَِّققا ُذرِِّيَِّققًة 
 .{َأَفُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل اْلُمْبِيُلوَن

وعن أبي بقن كعقو، فقي قولقه     
تعالى: }َوِإْذ َأَخَذ َربَُِّ  ِمقْن َبِنقي   
آَدَم ِمْن ُ ُهوِرِهْم ُذرِِّيََِّتُهْم{ اآليقة  

 .والتي بعدها
قققال: فجمعهققم لققه يوملققذ    
جميعًا ما هو كقالن منقه إلقى    
يققوم القيامققة، فخلقهققم ثققم   

ورهم، ثم استنيقهم فتكلموا، ص
وأخققققذ علققققيهم العهققققد   
والميثقققاق، وأشقققهد علقققيهم 
أنفسهم: }َأَلْسقُت ِبقَربُِِّكْم َققاُلوا    

 .َبَلى{ اآلية
قققال: فققِني أشققهد علققيكم    
السققماوات السققبع واألرضققين   
السبع، وأشهد علقيكم أبقاكم   

 



آدم، أن ال تقولقققققوا يقققققوم  
القيامققة: لققم نعلققم بهققذا،    

وال اعلموا أنه ال إلقه ِيقري   
رو ِيري، وال تشركوا بي شقيلًا،  
وإنققي سأرسققل إلققيكم رسققاًل    
ينققذرونكم عهققدي وميثققاقي،  

 .وأننل عليكم كتابي
قالوا: نشهد أن  ربنا وإلهنا، 
ال رو لنا ِيقر ، وال إلقه لنقا    
ِيققر . فققأقروا لققه يوملققذ   

 .بالياعة
ورفع أباهم آدم فن ر إليهم، 

الغنقي والفقيقر،    فرأ  فيهم
 وحسقققن الصقققورة ودون ذلققق ،
فقققال: يققا رو لققو سققويت بققين 

 عباد ؟
 .فقال: إني أحببت أن أشكر

ورأ  فققيهم األنبيققاء علققيهم  
النور، وخصوا بميثاق آخر مقن  
الرسالة والنبقوة، فهقو القذي    
يقول اهلل تعالى: }َوِإْذ َأَخْذَنا 
ِمققْن النَِِّبيِِّققيَن ِميَثققاَقُهْم َوِمْنققَ  

وٍق َوِإْبققَراِهيَم َوُموَسققى َوِمققْن ُنقق
َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوَأَخْذَنا ِمْنُهْم 
َِِلي ققققققققققًا  {ِميَثاقققققققققققًا 

وعن أن  بن مال ، عقن النبقي   
صققلى اهلل عليققه وسققلم قققال: 
"يقال للرجقل مقن أهقل النقار     
يوم القيامة: لقو كقان لق  مقا     
علقققى األرض مقققن شقققيء أكنقققت 
مفتديًا به؟ قال: فيققول نعقم.   

دت منق  مقا هقو    فيقول ققد أر 

 



أهون من ذل ، قد أخذت عليق   
فققي  هققر آدم أن ال تشققر  بققي  

 ."شيلًا، فأبيت إال أن تشر  بي
ولما أمر اهلل تعالى الماللكة 
بالسقجود آلدم، امتثلقوا كلهقم    
األمر اإللهي، وامتنع إبلي  من 
السجود له حسدًا وعداوة لقه،  
فيرد  اهلل وأبعد ، وأخرجقه  
 مققن الحضققرة اإللهيققة ونفققا   
عنها، وأهبيه إلى األرض يريدًا 

 .ملعونًا شييانًا رجيمًا
عن أبي هريرة قال: قال رسقول  
اهلل صلى اهلل عليقه وسقلم :   
"إذا ققققرأ ابقققن آدم السقققجدة 
فسجد، اعتقنل الشقييان يبكقي    
يقول: يا ويله، أمقر ابقن آدم   
بالسققجود فسققجد فلققه الجنققة، 
وأمرت بالسجود فعصقيت فلقي   

 ."النار
الجنقة التقي   ثم لما اسكن آدم 

أسكنها ، أقام بها هقو ونوجتقه   
حققواء عليهمققا السققالم، يققأكالن 
منها رِدًا حيث شاءا، فلما أكقال  
من الشجرة التقي نهيقا عنهقا،    
سلبا ما كانا فيقه مقن اللبقا     
وأهبيا إلى األرض. وقد اختلقف  
العلمققاء فققي مواضققع هبويققه 

 .منها
واختلفوا في مقدار مقامه فقي  

 الجنة
اهلل قال: يقا  عن ابن عبا : أن 

آدم إن لي حرمًا بحيال عرشقي،  

 



فانيلق فقابن لقي فيقه بيتقًا،     
فيققف بققه كمققا تيققوف ماللكتققي  
بعرشي، وأرسل اهلل لقه ملكقًا   
فعرفه مكانه وعلمه المناس ، 
وذكر أن موضع كل خيوة خياها 

 .آدم صارت قربة بعد ذل 
وعنه: أن أول يعام أكله آدم 
في األرض، أن جاء  جبريل بسبع 

 من حنية، فقال: ما هذا؟حبات 
هذا من الشجرة التي نهيت  قال:

 . عنها فأكلت منها
 فقال: وما أصنع بهذا؟

قال: ابقذر  فقي األرض، فبقذر .    
وكان كل حبة منها ننتها أنيقد  
من مالة ألف، فنبتت فحصد ، ثم 
درسققه ثققم ذرا ، ثققم يحنققه ثققم 
عجنه ثقم خبقن ، فأكلقه بعقد     
جهد ع يم. وتعو ونكد، وذلق   

تعقالى: }َفَلقا ُيْخِرَجنَُِّكَمقا    قوله 
 .{ِمْن اْلَجنَِِّة َفَتْشَقى

وكققان أول كسققوتهما مققن شققعر 
الضأن: جنا  ثقم ِقنال ، فنسق     
آدم لققه جبققة، ولحققواء درعققًا  

 .وخمارًا
وذكروا أنه كان يولد له فقي  
كل بين ذكقر وأنثقى، وأمقر أن    
ينوج كل ابن أخقت أخيقه التقي    
ولدت معه، واآلخر باألخر  وهلم 

ولم يكن تحقل أخقت ألخيهقا     جرا،
 .الذي ولدت معه

ذكر قصقة ابنقى آدم قابيقل و    
 هابيل

 



قال اهلل تعالى: }َواْتُل َعَلْيِهْم 
َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِبقاْلَحقِِّ ِإْذ َقرََِّبقا   
ُقْرَبانًا َفُتُقبَِِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلقْم  
ُيَتَقبَِّْل ِمقْن اآلَخقِر َققاَل أَلْقُتَلنَِّقَ      

َمققا َيَتَقبَِّققُل اللَِّققُه ِمققْن  َقققاَل ِإنَِّ
اْلُمتَِِّقيَن. َلِلْن َبَسيَت ِإَليَِّ َيقَدَ   
ِلَتْقُتَلِني َما َأَنقا ِبَباِسقيي َيقِدي    
ِإَلْيَ  أَلْقُتَلَ  ِإنِِّي َأَخاُف اللََِّه َروَِّ 

 .}  اْلَعاَلِميَن
ونذكر هنا ملخص ما ذكر  ألمة 

 .السلف في ذل 
أن آدم كان ينوج ذكر كل بيقن  

"البين" اآلخر وأن هابيقل   بأنثى
أراد أن يتققنوج بأخققت قابيققل،  
وكققان أكبققر مققن هابيققل، وأخققت 
قابيل أحسن، فقأراد قابيقل أن   
يستأثر بها على أخيه، وأمقر   
آدم عليققه السققالم أن ينوجققه 
إياها فأبى، فأمرهما أن يقربقا  
قربانًا، وذهو آدم لقيح  إلقى   
مكة، واسقتحف  السقماوات علقى    

ن والجبال بنيه فأبين، واألرضي
فققأبين، فتقبققل قابيققل بحفقق   

 .ذل 
فلما ذهو قربا قربانهما؛ فقرو 
هابيل جذعة سمينة، وكان صاحو 
ِنم، وقرو قابيل حنمة من نرع 
مققن رديء نرعققه، فننلققت نققار  
فأكلققت قربققان هابيققل وتركققت  
قربققان قابيققل، فغضققو وقققال:  
 ألقتلنقق  حتققى ال تققنك  أختققي،  

 



فقققال: إنمققا يتقبققل اهلل مققن  
 .المتقين

وروي عن ابن عبا : وأيم اهلل 
إن كان المقتول ألشد الرجلين، 
ولكن منعه التحقرج أن يبسقي   

 !إليه يد 
وذكر أبو جعفر : أن آدم كقان  
مباشققرًا لتقريبهمققا القربققان  
والتقبل من هابيل دون قابيل، 
فقال قابيقل آلدم: إنمقا تقبقل    
منه ألن  دعوت له ولقم تقدع   
لي. وتوعد أخقا  فيمقا بينقه    

 .وبينه
فلما كان ذات ليلة أبيأ هابيل 
في الرعي، فبعقث آدم قابيقل   
لين ر ما أبيأ به، فلمقا ذهقو   
إذا هو به، فقال له: تقبل منق   

 .ولم يتقبل مني
فقققال: إنمققا يتقبققل اهلل مققن  

 .المتقين
فغضو قابيقل عنقدها وضقربه    

 .بحديدة كانت معه فقتله
وقيل: إنه إنما قتلقه بصقخرة   
رماها علقى رأسقه وهقو نقالم     

 .فشدخته
وقيل: بل خنققه خنققًا شقديدًا    
وعضه كما تفعل السباع فمات. 

 .واهلل أعلم
وقوله له لما توعد  بالقتل: 
}َلِلْن َبَسيَت ِإَليَِّ َيَدَ  ِلَتْقُتَلِني 
َما َأَنا ِبَباِسيي َيِدي ِإَلْيَ  أَلْقُتَلَ  
ِإنِِّي َأَخاُف اللََِّه َروَِّ اْلَعقاَلِميَن{  

 



ف مقن  دل على خلق حسقن، وخقو  
اهلل تعقققالى وخشقققية منقققه،   
وتورع أن يقابل أخا  بالسقوء  
 .الققذي أراد منققه أخققو  مثلققه

ولهذا ثبت في الصقحيحين عقن   
رسققول اهلل صققلى اهلل عليققه 
وسققلم أنققه قققال: " إذا تواجققه  
المسلمان بسيفيهما فالقاتقل  
والمقتول في النار. قالوا يا 
رسول اهلل: هقذا القاتقل، فمقا    

كقان   بال المقتقول؟ ققال: إنقه   
 ."حريصقققًا علقققى قتقققل صقققاحبه

وقولققه: }ِإنِِّققي ُأِريققُد َأْن َتُبققوَء 
ِِْثِمي َوِإْثِمَ  َفَتُكوَن ِمْن َأْصقَحاِو   ِب
النَِّاِر َوَذِلَ  َجَناُء ال َِّاِلِميَن{ أي 
إني أريقد تقر  مقاتلتق  وإن    
كنت أشد منق  وأققو ، إذ ققد    
عنمت على ما عنمت عليقه، أن  
 تبوء بِثمي وإثمق ، أي تتحمقل  
إثم مققاتلتي مقع مقا لق  مقن      

 .األثام المتقدمة قبل ذل 
ققققال رسقققول اهلل صقققلى اهلل 
عليققه وسققلم : "ال تقتققل نفسققًا 
 لمققًا إال كققان علققى ابققن آدم  
األول كفل من دمهقا؛ ألنقه كقان    

 ."أول من سن القتل
َُِرابقًا َيْبَحقُث ِفقي     } َفَبَعَث اللَِّقُه 

 اأَلْرِض ِلُيِرَيُه َكْيَف ُيَواِري َسقْوَأةَ 
َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجقْنُت َأْن  
َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِو َفقُأَواِرَي  
 َسْوَأَة َأِخي َفَأْصَبَ  ِمْن النَِّاِدِميَن

} 

 



ذكققر بعضققهم أنققه لمققا قتلققه 
حمله علقى  هقر  سقنة، وققال     
آخرون حمله مالقة سقنة، ولقم    
يققنل كققذل  حتققى بعققث اهلل    
 ِرابين أخوين، فتققاتال فقتقل  
أحدهما اآلخر، فلما قتله عمقد  
إلى األرض يحفقر لقه فيهقا ثقم     
ألقققا  ودفنققه ووارا ، فلمققا  
رآ  يصنع ذل  }َقاَل َيا َوْيَلَتا 
َأَعَجققْنُت َأْن َأُكققوَن ِمْثققَل َهققَذا    
اْلُغققَراِو َفققُأَواِرَي َسققْوَأَة َأِخققي{ ؟ 
ففعل مثقل مقا فعقل الغقراو     

 .فوارا  ودفنه
وذكر أهقل التقواري  والسقير    

آدم حنن على ابنقه هابيقل    أن
 حننًا شديدًا

وقققد ذكققر مجاهققد أن قابيققل   
عوجققل بالعقوبققة يققوم قتققل  
أخا ؛ فعلقت ساقه إلقى فخقذ ،   
وجعل وجهه إلى الشم  كيفمقا  
دارت، تنكياًل به وتعجياًل لذنبه 

 .وبغيه وحسد  ألخيه
و قد رنق اهلل آدم بعد وفاة 
ابنه هابيل بقِبن سقما  آدم و   

 " حواء " شيث
نى شيث: هبة اهلل، وسقميا   ومع

بذل  ألنهما رنقا  بعد أن قتل 
 .هابيققققققققققققققققققققققققققققل

قققال أبققو ذر فققي حديثققه عققن 
رسققول اهلل صققلى اهلل عليققه 
وسققلم : "إن اهلل أنققنل مالققة  

 



صحيفة وأربع صحف، علقى شقيث   
 ."خمسين صحيفة

ذكر وفاة آدم و وصقيته البنقه   
 شيث

ولما حضرت آدم الوفقاة عهقد   
إلى ابنه شقيث وعلمقه سقاعات    

ليقققل والنهقققار، وعلمقققه  ال
عبادات تل  الساعات، وأعلمقه  

 .بوقوع اليوفان بعد ذل 
قال: ويقال أن أنساو بني آدم 
اليوم كلها تنتهقي إلقى شقيث،    
وسقققققالر أوالد آدم ِيقققققر  
 .انقرضوا وبادوا. واهلل أعلم
 -ولما توفي آدم عليه السالم 

جاءتقه   -وكان ذل  يوم الجمعة 
الماللكة بحنوي، وكفن من عند 
اهلل عن وجل من الجنة، وعنوا 
فيه ابنه ووصيه شقيثًا عليقه   

 .السالم
 :عن أبي بن كعو، قال

إن آدم لما حضر  المقوت ققال   
لبنيه: أي بني، إني أشتهي من 
ثمققار الجنققة. قققال: فققذهبوا    
ييلبقققون لقققه، فاسقققتقبلتهم  
الماللكقققة ومعهقققم أكفانقققه   
وحنويقققه، ومعهقققم الفقققؤو   
والمسققاحي والمكاتققل، فقققالوا 

يا بني آدم مقا تريقدون   لهم: 
ومققا تيلبققون؟ أو مققا تريققدون 

 وأين تيلبون؟
قالوا: أبونا مريض واشتهى من 

فقققالوا لهققم:   ثمققار الجنققة، 

 



ارجعققوا فقققد قضققي أبققوكم.    
فجققاءوا فلمقققا رأتهقققم حقققواء  
عققرفتهم فققالذت بققتدم، فقققال:  
إلي  عني فِني إنما أتيت من 
قبل ، فخلي بيني وبين ماللكة 

 .ربي عن وجل
ِسققلو  وكفنققو   فقبضققو  و

وحنيو ، وحفروا لقه ولحقدو    
وصلوا عليه ثم أدخلو  قبر  
فوضققعو  فققي قبققر ،ثم حثققوا  
عليه، ثم قالوا: يقا بنقي آدم   
 .هقققققققققققذ  سقققققققققققنتكم 

واختلفققوا فققي موضققع دفنققه: 
فالمشققهور أنققه دفققن عنققد   
الجبل الذي أهقبي عليقه فقي    
الهند، وقيل بجبل أبقي قبقي    

 بمكة
وقققد ماتققت بعققد حققواء بسققنة  

 .واحدة
ختلف في مقدار عمر  عليه وا

السالم: وقد ذكرنا في الحقديث  
عققن ابققن عبققا  وأبققي هريققرة  
مرفوعققًا: أن عمققر  اكتتققو فققي 

 .اللوق المحفو  ألف سنة
وقال عياء الخراساني: لما مات 
آدم بكت الخاللق عليقه سقبع   

 .أيام. روا  ابن عساكر
فلمققا مققات آدم عليققه السققالم 
قام بأعباء األمر بعقد  ولقد    

عليه السقالم وكقان نبيقًا    شيث 
بققنص الحققديث الققذي روا  ابققن 
حبان فقي صقحيحه، عقن أبقي ذر     

 



مرفوعًا أنقنل عليقه خمسقون    
 .صحيفة

 . واهلل واعلم
 

 


