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 آدمالنيب ة عصم

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟كيف يكوُن آدُم معصوًما وقد خالَف اهلَل وأكَل من الشَّجرة واستطاَع إبليُس أن يغويِه

 

 حممد حسني فضل اهلل حيث جاَء يف كالمه: )حنُنلقد ذكَّرني هذا السُّؤاُل بكالٍم للمرجِع الشِّيعيِّ 

 األكَل نَّبأ يوسببوُ  اما راَح إبليَس ولكنَّ الشببَّةر،   من األكِل عن وحوَّاَء آدَم َنَهى سبباناَنُه أنَّ اهلَل نالحُظ

 اْلَمالئكة (!! موقِع أعلى من موقًعا آدَم أعطى اهلَل أنَّ مع خالدين  َمَلَكني جيعلهما منها

اوَّ،  آدَم وغواية  اخَلَوَنة  حوَل ن يَنتدِّراْلُمقصببَِّر،  واْلُماحلشببويَّة  وهذا التَّناقُض ُيَلخُِّص التَّناقضببا   عنَد 

 آدَم  فهل ميكُن اجلمُع بيَنهما؟

 

حُت بسيِّدنا ة  اليت ال تليلقد سببببباحَت وتدَّعُن عن عصمة  سيِّدنا النَّدِّ آدَم )و(  وعن اْلُمخالوة  وال واي

(  َلْن ف ي التََّعدِّ َوآَدُم َلْم ُيْ َو َلك نَّ اْلَمْرَأَ، ُأْغِوَيْن َفَنَصالنَّدِّ آدَم )و( بدليِل قوِل سبيِّدنا النَّدِّ اسسي  )و(: ) 

بقٍة َر ما جاَء يف مقاالٍ  سببا  ولن أكرِّزاجيِّم اْل آدَمو العاصببي الذَّميِم آدَمو عصببوِمَماْل اجلليِلوتدَّعُن عن آدَم 

فيمكُن ل َمن أراَد العودَ، إليها  لكنَّين سببأناقُ  قياَ  هذا اْلَمرجعيَّا   الشببِّيعيَّة  والسببُّنِّيَّة  الذ  يؤدِّ  بها إ  

 الوقوِو باخلطأ.

 اْسُكْن آَدُم : )َوَيافاهلُل تعا  مل َيبْنَه آدَم وحوَّاء عن األكِل بل عن االقرتاب  من الشَّبةر،   لقوله تعا 

لظَّال م نَي(  واذا داللٌة على أنَّ ا م َن َفَتُكوَنا الشََّةَرَ، َهبذ ا  َتْقَرَبا َواَل ش ْئُتَما َحْيُث م ْن َفُكاَل اْلَةنََّة َوَزْوُجَك َأنَن

كُن أن َيقطَن أبًدا كما إبليُس ال مي الشببَّةرَ، مل تكْن أصببالا يف اجلنَّة  ألنَّ الشببَّةرَ، اْلَملعونَة ال تكوُن يف اجلنَّة  

اجلنََّة أبًدا  وبهذا فإنَّ اهلَل حيذُِّر من أنَّ االقرتاَب من الشببببَّةر،  يعين خروًجا من حدود  اجلنَّة  وهذا تعليم  

 آدَم الم ه  أنَّل َمعرفبة  احلحتِّ من الاباِبِل واحلالِل من احلراِم  علمًبا أنَّه ال حدوَد مكانيٌَّة للةنَّة  ألنَُّه أوحى بك    

َِِريَقا الطَّاعة  واْلَمعصية   وهذا تعليم  للمؤمننَي أنَّهم قد  وحواَء قادران على التَّنرُّك  حبريٍَّة يف اجلنَّة   وأعطاُهما 

َمعرفة  ْليعيشبُبون يف جنَّة  اْلَمعرفة  فيأتي الشببِّيطاُن ال و ُّ ل ُي ويهم وُيوق َعهم باخَلطيئة  اليت ُتخِرُجهم من َجنَّة  ا

 إ  َجنَّة  اجلهِل  دوَن أن ُيَ يُِّروا أجساَدهم وأماكَنهم ووو... إخل.
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 َمَلَكني علهماجي منها األكَل بأنَّ يوسوُ  اما راَح وبالعود،  إ  قياِ  اْلُموسِّببببرين للقصَّة  بأنَّ إبليَس

َعَلى َشَةَر،   ِإَلْيه  الشَّْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّكَفَوْسَوَ  خالدين!! فهذا غري دقيحٍت ألنَّ القوَل اإلايَّ واض  : )

(  ومل يكن هدُف ال واية  أن يصبباَ  آدُم وحوَّاُء َمَلكني  وكيي يناقُض اْلَمرجُع الشببِّيعيُّ اْلُخْلد  َوُمْلٍك الَّ َيْاَلى

ئكة (  فكيَي ُيعطى موقًعا أعلى من موقِع اْلَمال موقِع أعلى من موقًعا آدَم أعطى اهلَل أنَّ نوسببَبُه بقوله: )مع

 اْلَمالئكة  عمَّ يطمُ  ليكوَن مَلكاا!؟

ولو كاَن سيِّدنا النَّدُّ آدُم )و( الذ  عال مبوقع ه  على اْلَمالئكة  خاضًعا لل واية  والوسواِ   فهذا يعين 

أن  هذا أنَّ سيِّدنا جربائيَل )و( ميكُنأنَّ اْلَمالئكَة ختضبُع ضبمن هذا السِّياِ  لل واية  والوسواِ   فهل يعين   

خيضَع لل واية  والوسواِ  َفُيَالَِّغ شخًصا دوَن شخٍص أو ُينق َص أو َيزيَد أو ُيَنرَِّف يف َتاليِغ الوحي!!؟ معاَذ 

ُيوَحى(. َوْحي  ِإالَّ ُهَو ِإْن اْلَهَوى  َعِن َينط حُت اهلل   واهلُل تعا  يقول: )َوَما

 

 اإلِالة واهلل أعلمنكتوي لعدم 

 الااحث الديين العلو  الدكتور أمحد أديب أمحد


