
النبي ] في أخذ  وأصح ما جاء عن 
»يَُقاُل  قوله ]:  آدم  ذرية  على  امليثاق 
الِْقيَاَمِة:  يَـــْوَم  ــاِر  الــنَّ أَْهـــِل  ــْن  ِم ُجِل  ِللرَّ
ِمْن  اْلَْرِض  َعلَى  َما  لََك  َكاَن  لَْو  ــَت  أََرأَيْ
َشْيٍء أَُكنَْت ُمْفتَِدًيا؟ َفيَُقوُل: نََعْم. َفيَُقوُل 
اهلل: َقْد أََرْدُت ِمنَْك أَْهَوَن ِمْن َذِلَك، َقْد 
أََخْذُت َعلَيَْك ِفي َظْهِر آَدَم أَْن َل تُْشِرَك 
ِبي«.  ــِرَك  تـُـشْ أَْن  ِإلَّ  َفَأبَيَْت  َشيًْئا  ِبي 

متفق عليه.
آدم وهم  ذريــة  أن اهلل أخذ على  ففيه 
بــه، لكن لم  في صلبه عــدم اإلشـــراك 

يصرح فيه باإلخراج. 
قال القاضي عياض في )إكمال املعلم(: 
»هذا تنبيه على ما جاء فى قوله: }َوِإْذ 

ُظُهوِرِهْم  ِمن  آَدَم  بَِني  ِمن  ــَك  َربُّ ــَذ  أََخ
أَلْسُت  أَنُفِسِهْم  َعلَى  َوأََشَهَدُهْم  يَّتَُهْم  ُذرِّ
ِبَربُِّكْم َقالُوا بَلَى َشِهْدنَا{، فهذا امليثاق 
فمن  آدم،  فى صلب  عليهم  أخذ  الذى 
ــوده فــى الــدنــيــا فهو  ــى بــه بعد وجـ ـ َوفَّ

مؤمن، ومن لم يف به فهو الكافر. 
ومراد احلديث - واهلل أعلم ونبيه - : 
قد أردت منك هذا وأنت فى صلب آدم 
ذلك  عليك  أخذت  بى حني  تشرك  أَل 
الدنيا  إلى  أخرجتك  إذ  فأبيت  امليثاق، 

إل الشريك«.

اإلخراج واإلشهاد
وقد جاء اإلخــراج واإلشهاد فيما روى 

رضي  عباس  ابن  عن  والنسائي  أحمد 
اهلل عنهما عن النبي ]: »إن اهلل أََخَذ 
يثَاَق ِمْن َظْهِر آَدَم عليه السالم ِبنَْعَماَن  امْلِ
يٍَّة  -يَْعِني َعَرَفَة- َفَأْخَرَج ِمْن ُصلِْبِه ُكلَّ ُذرِّ
ِقبَاًل  َكلََّمُهْم  ثُمَّ  يََديِْه  بنَْيَ  َفنَثََرُها  َذَرأََها 
َشِهْدنَا  بَلَى  َقالُوا  ِبَربُِّكْم  }أَلَْسُت  َقاَل: 
َهَذا  َعْن  ُكنَّا  ِإنَّا  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  تَُقولُوا  أَْن 

َغاِفِلنَي{ إلى قوله: }امْلُبِْطلُوَن{«.
أن  إل  واإلشــهــاد،  ــراج  اإلخـ فيه  فهذا 
على  وقفه  الصواب  كون  بني  كثير  ابن 
ابن عباس، وأقره اللباني -رحمه اهلل 

تعالى- في )الصحيحة(.
ــراج واإلشــهــاد أيــًضــا فيما  وجــاء اإلخـ
روى ابن جرير عن عبد اهلل بن عمرو 
رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 
ِمْن  آَدَم  بَِني  ِمْن  َربَُّك  أََخَذ  ]: »}َوِإْذ 
يَِّتِهْم{ َقاَل: »أخذ ِمْن َظْهِرِه  ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
َفَقاَل  أِْس،  الــرَّ ِمَن  ِبامْلُْشِط  يُْؤَخُذ  َكَما 
لَُهْم: )أَلَْسُت ِبَربُِّكْم؟( َقالُوا: بَلَى، َقالَِت 
امْلاََلِئَكُة: }َشِهْدنَا أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقيَاَمِة 

ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي{«.
الصواب  أن  أيًضا  كثير  ابــن  بني  وقــد 

وقفه على ابن عمرو.

أحاديث أخذ الذرية من صلب آدم
وقــد جــاءت أحــاديــث في أخــذ الذرية 
من صلب آدم، ومتييزهم إلى أصحاب 
اليمني وأصحاب الشمال دون اإلشهاد.
مــنــهــا: مــا أخـــرج أحــمــد أن عــمــر بن 
اآليـــة: }َوِإْذ  اخلــطــاب سئل عــن هــذه 
ُظُهوِرِهْم  ِمــْن  آَدَم  بَِني  ِمــْن  ــَك  َربُّ ــَذ  أََخ
بَلَى{ اآلية،  َقالُوا  ِبَربُِّكْم  أَلَْسُت  يَِّتِهْم  ُذرِّ
رسول  اخلطاب سمعت  بن  عمر  فقال 
اهلل ] سئل عنها فقال: »إن اهلل خلق 
آدم عليه السالم ثم مسح ظهره بيمينه، 

عقيدة
الشيخ: يوسف الساكت

وقفات مع الميثاق الذي أخذه
 اهلل على ذرية بني آدم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وصحبه أجمعني.
َك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن  أما بعد، فهذا مقال يتعلق بامليثاق امُلَفاِد من قوله تعالى: }َوِإْذ أََخَذ َربُّ
ُكْم َقاُلوا َبَلى َشِهْدَنا أَْن َتُقوُلوا َيْوَم  َتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعَلى أَْنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربِّ يَّ ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

ا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي{ )األعراف: 172(. ا ُكنَّ اْلِقَياَمِة ِإنَّ
فمذهب جمهور املفسرين من أهل األثر في هذه اآلية أن الرب سبحانه وتعالى أخرج 
ذرية آدم من صلبه، وأصالب أوالده، وأخذ عليهم امليثاق أنه ربهم، فأقروا بذلك واعترفوا.
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فاستخرج منه ذرية، قال: خلقُت هؤلء 
للجنة، وبعمل أهل اجلنة يعملون.

ذريــة،  منه  فاستخرج  ظهره  مسح  ثــم 
أهل  وبعمل  للنار،  هــؤلء  خلقُت  قــال: 

النار يعملون«.
فقال رجل: يا رسول اهلل؛ ففيم العمل؟ 
قال رسول اهلل ]: »إذا خلق اهلل العبد 
اجلنة،  أهــل  بأعمال  استعمله  للجنة 
أهل  أعمال  من  على عمل  حتى ميوت 
استعمله  للنار  العبد  خلق  وإذا  اجلنة، 
بعمل أهل النار، حتى ميوت على عمل 
من أعمال أهل النار، فيدخله به النار«.
فهذا فيه إخراج الذرية، ومتييزهم إلى 
أصحاب اليمني وأصحاب الشمال دون 

اإلشهاد.
فهذا قول جمهور املفسرين، وهو املنقول 
عن الصحابة، كما في أثر ابن عباس، 
وابــن عمرو، وهو املــروي عن عدد من 
مزاحم،  بن  الضحاك  منهم:  التابعني، 

ي. دِّ وعطاء، والسُّ
وقد نُِقَل اإلجماُع على هذا القول؛ فقد 
أهل  »وأجمع  راهويه:  بن  إسحاق  قال 
العلم أن اهلل خلق الرواح قبل الجساد، 

وأنه استنطقهم وأشهدهم«.
وقال ابن النباري: »مذهب أهل احلديث 
وكبراء أهل العلم في هذه اآلية، أن اهلل 
أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولده 
وهم في صور الذر، فأخذ عليهم امليثاق 
أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا 
بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم 
عقوًل عرفوا بها ما عرض عليهم، كما 
وكما  خوطب،  حني  عقاًل  للجبل  جعل 
فعل ذلك للبعير ملا سجد، والنخلة حتى 

سمعت وانقادت حني ُدِعيَْت«.
هذا  على  متفقني  السلِف  كوَن  ويُقوِّي 

المِر أموٌر:
لم  حامت  أبي  وابــن  الطبري  أن  الوُل: 

يذكرا غيره عنهم.
تفسير  فــي  الثاني  الــقــول  أن  الثاني: 
اآلية -والذي سأذكره قريًبا- ذكره ابن 
اجلوزي، وعزاه للزجاج، ولو كان القول 
ملن  لعزاه  السلف،  عن  معروًفا  الثاني 

يقول به منهم.
لم  الثاني  القول  أصحاب  أن  الثالث: 
السلف،  من  معني  لعالم  قولهم  يعزوا 
ولو كان قوًل لبعضهم لعزوه إليه، وقد 
عزاه ابن كثير للحسن البصري، ولكن 
محتمل،  هذا  في  احلسن  عن  جاء  ما 
اهلل  رحمه   - اللباني  تعقب  هنا  ومن 
تعالى- ابن كثير في عزوه ذلك للحسن.

موقف الصحابة والتابعني
وقد بني اللباني - رحمه اهلل تعالى- أن 
الصحابة والتابعني تلقوا ما دلت عليه 
الحاديث في هذه املسألة دون اختالف 
بينهم، حيث قال: »وقد تلقاها أو تلقى 
الذرية من  إخــراج  اتفقت عليه من  ما 
أنفسهم  عــلــى  وإشــهــادهــم  آدم  ظــهــر 
السلُف الصالُح من الصحابة والتابعني 
دون اختالف بينهم، منهم عبد اهلل بن 
وناس  مسعود،  بن  اهلل  وعبد  عمرو، 
وسلمان  كعب  بن  وأبــي  الصحابة،  من 
الفارسي، ومحمد بن كعب، والضحاك 
بن مزاحم، واحلسن البصري، وقتادة، 
ــو جعفر  وفــاطــمــة بــنــت احلــســني، وأبـ

الباقر وغيرهم«.
كثير،  وابــن  القيم،  وابــن  تيمية،  ولبــن 
وابن أبي العز، والسعدي، قول آخر في 
اآلية: وهو أن اآلية ليست تدل على أن 
اهلل أخرج من آدم ذريته فأشهدهم على 
كون  بها  املــراد  وإمنا  فأقروا،  أنفسهم 
كانوا  أن  بعد  وأخرجهم  أنشأهم  اهلل 
نطًفا في أصالب آبائهم إلى الدنيا على 
ترتيب الوجود مفطورين على التوحيد، 
فاملراد باإلشهاد َفْطُرهم على التوحيد 
املذكور في قوله ]: »كل مولود يولد 

على الفطرة«.
وقــد نــصــروا مــا ذهــبــوا إلــيــه بــوجــوه، 
في  القاعدة  أن  إل  قــوة،  بعضها  وفــي 
التفسير أن تفسير النبي ] والصحابة 
وقد  بعدهم،  من  على  مقدم  والتابعني 
جاء تفسير اآلية مبا يوافق القول الول 
عباس  ابــن  حديث  من   [ النبي  عن 

وابن عمرو رضي اهلل عنهما.
ما  وقف  رجح  من  العلم  أهل  من  نعم، 

جاء عنهما.
عنهما  جــاء  مــا  كــان  إن  نــقــول:  لكننا 
ــجــاج بـــه مـــن بــاب  مـــرفـــوًعـــا، فــالحــت

الحتجاج بتفسير النبي ].
الحتجاج  مــن  فهو  مــوقــوًفــا  كــان  وإن 
مقدم  حجة  وهــو  الصحابي،  بتفسير 

على من بعده.
ثم إن التابعني أيًضا على هذا القول.

من  والتابعني  الصحابة  في  جند  فلم 
القول  وأصحاب  الثاني،  بالقول  يقول 
لواحد  قولهم  يعزوا  لم  أنفسهم  الثاني 
من الصحابة والتابعني إل احلسن، وقد 

سبق كون كالمه محتماًل.
َل آَخُروَن َهِذِه  قال الطحاوي: »َوَقْد تََأوَّ
َعْن  ُرِوَي  َما  َعلَى  يَِقُفوا  لَْم  ْن  ِمَّ اآْليَــَة 
ـُـَراِد ِبَها: أَنَّ اهلَل  َرُســوِل اهلِل ] ِفي امْل
َخلِْقِه  ِفي  آَدَم ]  ــةَ  يَّ ُذرِّ أَلَْهَم  َوَجلَّ  َعزَّ 
ِإيَّاُهُم امْلَْعِرَفَة ِبِه الَِّتي ِهَي َمْوُجوَدةٌ ِفي 
َوأَنَُّهْم  ِسَواُهْم  َخاِلًقا  لَُهْم  أَنَّ  َجِميِعِهْم 
اِلَق  َعاِجُزوَن َعْن َخلِْق أَْمثَاِلِهْم، َوأَنَّ اخْلَ
َعلَى  ــَقــاِدُر  الْ ـــُه  ِلَنَّ ِبِخاَلِفِهْم؛  ُهــَو  لَُهْم 
ِمثِْل  َعْن  َعاِجُزوَن  ــْم  ــهُ َوِلَنَّ َخلََقُهْم،  أَْن 
يَْستَِطيُعوَن  َل  َحتَّى  ِسَواُهْم  ِفيَما  َذِلَك 
َذِلَك  َوَكــاَن  ِخاَلَفُه،  يَُقولُوا  أَْن  َذِلَك  َمَع 
َعزَّ   ِ هلِلَّ أَنـْـُفــِســِهــْم  َعلَى  ِمنُْهْم  ــاَدًة  ــَه َش
َقالُوا  أَْن  َعلَيِْهْم  ًة  َوَحجَّ َربُُّهْم،  أَنَُّه  َوَجلَّ 
ِبَعَذاِب  الِْقيَاَمِة  يـَـْوَم  ِإيَّاُهْم  أَْخــِذِه  ِعنَْد 
اْلَْشِقيَاِء ِمنُْهْم َعلَى أَْعَماِلِهُم الَِّتي َكانُوا 
َهَذا  َعــْن  ُكنَّا  ــا  ِإنَّ نْيَا:  الدُّ ِفي  َعِملُوَها 
ا يَُعاِقبُنَا َعلَى َما َعِملْنَا  َغاِفِلنَي، أَْي: َعمَّ
َوِإَذا  بُوِبيَِّة،  ِبالرُّ لََك  نُِقرَّ  لَْم  أَْن  َعلَى  أَْو 
نْيَا َقْد بََعَث ِإلَيِْهْم  َكاَن َعزَّ َوَجلَّ ِفي الدُّ
لَُهْم   َ ــنيَّ َوبَ ُكتُبَُه،  َعلَيِْهْم  ــَزَل  َوأَنْـ ُرُســلـَـُه، 

ــرون  ــك ــن املـــعـــتـــزلـــة ي
إخراج الذرية من ظهر 
ومتييز  واإلشهاد،  آدم، 
فريقني ــى  إل ــة  ــذري ال
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ِفيَها َما تََعبََّدُهْم ِبِه، َوَما أََمَرُهْم ِبِه، َوَما 
َرُهْم  َوَحذَّ َعنُْه،  نََهاُهْم  َوَما  ِمنُْهْم،  أََراَدهُ 
ِمَن الُْعُقوبَِة َعلَيِْه ِإْن َعِملُوهُ َوَهَذا تَْأِويٌل 
َعْن َرُسوِل اهلِل ]  لَْو لَْم نَُكْن َسِمْعنَاهُ 
َلْستَْحَسنَّاهُ   ِ لَــنيْ اْلَوَّ ِديثنَْيِ  احْلَ ِفي  مِبَا 
لُوا اآْليََة َعلَى  ِإْذ َكانُوا تََأوَّ ِليِه؛  ِمْن ُمتََأوِّ
َ َرُسوُل  َما ِهَي ُمْحتَِملٌَة لَُه، َولَِكْن مَلَّا بنَيَّ
اهلِل ] ُمَراَد اهلِل َعزَّ َوَجلَّ الَِّذي أََراَدهُ 
َة الَِّذي َل يَُجوُز  جَّ ِبَها َكاَن َذِلَك ُهَو احْلُ
َما  َعلَى  التَّْأِويُل  َوَل  ِبِخاَلِفِه،  الْــَقــْوُل 

ِسَواهُ. َواهلَل َعزَّ َوَجلَّ نَْسَألُُه التَّْوِفيَق«.

وهنا تنبيهات
الول: القائلون بالقول الثاني يقرون مبا 
دلت عليه النصوص من إخراج الذرية 
من ظهر آدم، ومتييزهم لهل الشمال 
وأهل اليمني، فقولهم بأن اإلشهاد هو 
نفيَهم  يعني  ل  التوحيد  على  َفْطُرهم 
تيمية  فابن  ومتييَزها،  الذرية  إخــراَج 
الثاني  بالقول  قال  من  وهو  -مثاًل- 
ــراج  ــرح فــيــه بــإثــبــات إخـ ــالم صـ لــه كـ
»اإلقرار  قال:  حيث  ومتييزها،  الذرية 
والشهادة املذكورة في قوله : }َوِإْذ أََخَذ 
يَّتَُهْم  ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمْن  آَدَم  بَِني  ِمْن  َربَُّك 
ِبَربُِّكْم  أَلَْسُت  أَنُْفِسِهْم  َعلَى  َوأَْشَهَدُهْم 
َقالُوا بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقيَاَمِة 
ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي )١٧٢( أَْو تَُقولُوا 
يًَّة ِمْن  َا أَْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن َقبُْل َوُكنَّا ُذرِّ ِإمنَّ

بَْعِدِهْم أََفتُْهِلُكنَا مِبَا َفَعَل امْلُبِْطلُوَن{. 
فإن هذه اآلية فيها قولن: 

مــن الــنــاس مــن يــقــول: هــذا اإلشــهــاد 
آدم، كما  كان ملا استخرجوا من صلب 
نقل ذلك عن طائفة من السلف، ورواه 
اهلل  صلى  النبي  إلى  مرفوًعا  بعضهم 
لكن  احلاكم،  ذكــره  وقــد  سلم،  و  عليه 

رفعه ضعيف.
كأبي  السنن،  في  الــذي  املرفوع  وإمنــا 
مــالــك، من  ومــوطــأ  ــرمــذي  ــت وال داود 
حديث أبي هريرة ومن حديث عمر: هو 
أنهم استخرجهم، ليس في هذه الكتب 

أنهم نطقوا ول تكلموا.
ولكن في حديث أبي هريرة أنه أراهم 
آدم، وفي حديث عمر وغيره أنه قال: 

هؤلء للجنة وهؤلء للنار. 
ما  علم  اهلل  وأن  الــقــدر  إثــبــات  ففيها 
الشقي  وعلم  يــكــون،  أن  قبل  سيكون 
ما  كان  وسواء  آدم،  ذرية  من  والسعيد 
أو  أمثالهم  هــي  آدم  ــرآه  ف استخرجه 

أعيانهم. 
ــا نــطــقــهــم فــلــيــس فـــي شـــيء من  ــأم ف
الحاديث املرفوعة الثابتة ول يدل عليه 

القرآن«.
وكــذا ابــن القيم حيث قــال: »وهــا هنا 
أربع مقامات: أحدها أن اهلل سبحانه 
استخرج صورهم وأمثالهم فميز شقيهم 
 ... مبتالهم  من  ومعافاهم  وسعيدهم 
به  متظاهرة  فاآلثار  الول  املقام  فأما 

مرفوعة وموقوفة«.
استخراج  بأن  يصرح  هنا  القيم  فابن 
عليه  تضافرت  قد  ومتييزهم  الذرية 

املرفوعات واملوقوفات.
ومثلهما ابن كثير وابن أبي العز احلنفي، 

رحم اهلل اجلميع.
الول  بالتفسير  القائلني  أن  الثاني: 
العباد  على  قائمة  احلجة  أن  يــرون  ل 
من  إخــراجــهــم  بعد  عليهم  بــاإلشــهــاد 
الثاني  بالقول  والقائلني  آدم،  صلب 
قائمة  تعالى  اهلل  حجة  كــون  ــرون  ي ل 
ملا  وذلــك  فقط،  بالفطرة  اخللق  على 
بإرسال  احلجة  إقامة  من  اآليــات  في 

ِريَن  ُمبَشِّ تعالى: }ُرُساًل  كقوله  الرسل، 
 ِ اهللَّ َعلَى  ِللنَّاِس  يَُكوَن  ِلئاَلَّ  َوُمنِْذِريَن 

ُسِل{ )النساء: ١65(. ٌة بَْعَد الرُّ ُحجَّ
قــال شيخ اإلســالم: »وهــذا ل يناقض 
َحتَّى  ِبنَي  ُمَعذِّ ُكنَّا  ــا  }َوَم تعالى:  قوله 
نَبَْعَث َرُسوًل{؛ فإن الرسول يدعو إلى 
الفطرة  في  يكن  لم  إن  لكن  التوحيد، 
لم  الصانع  إثبات  به  يُعلم  عقلي  دليل 
عليهم،  حجة  الرسالة  مجرد  في  يكن 
فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن 
إقرارهم بأن اهلل ربهم، ومعرفتَهم بذلك 
وأن هذه املعرفة والشهادة أمر لزم لكل 
تعالى في  به تقوم حجة اهلل  آدم،  بني 
تصديق رسله؛ فال ميكن أحًدا أن يقول 
يوم القيامة: إني كنت عن هذا غافاًل، 
الذنب كان لبي املشرك دوني؛  ول إن 
لنه عارف بأن اهلل ربه ل شريك له؛ فلم 
يكن معذوًرا في التعطيل ول اإلشراك، 

بل قام به ما يستحق به العذاب.
ل  وإحسانه  رحمته  بكمال  اهلل  إن  ثم 
ــال رســول  ــًدا إل بــعــد إرســ يــعــذب أحــ
إليهم، وإن كانوا فاعلني ملا يستحقون به 
العرب  والعقاب، كما كان مشركو  الذم 
وغيرهم من بعث إليهم رسول فاعلني 
للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم 
والعقاب، والرب تعالى مع هذا لم يكن 

معذًبا لهم حتى يبعث إليهم رسوًل«.
أخبر  سبحانه  ــه  »أن القيم:  ابــن  وقــال 
احلجة  إقامة  اإلشهاد  هذا  حكمة  أن 
عليهم؛ لئال يقولوا يوم القيامة: إنا كنا 
قامت  إمنا  واحلجة  غافلني.  هذا  عن 
فطروا  التي  والفطرة  بالرسل  عليهم 
ِريَن  بَِشّ ُساًل ُمّ عليها، كما قال تعالى: }ُرّ
اهلَلِّ  َعلَى  ِللنَّاِس  يَُكوَن  ِلئاََلّ  َوُمنِذِريَن 

ُسِل{«. ٌة بَْعَد الُرّ ُحَجّ
الذرية  إخراج  ينكرون  املعتزلة  الثالث: 
من ظهر آدم، واإلشهاد، ومتييز الذرية 

إلى فريقني: أهل اجلنة، وأهل النار.
والرد عليهم يكون بالنصوص السابقة.

بذا مت املقصود؛ فاحلمد هلل، والصالة 
والسالم على رسول اهلل. 

ــى ذريــــة آدم  ــال ــع أخــــرج ربــنــا ســبــحــانــه وت
عليهم  ــذ  وأخـ أوالده،  ــاب  ــ وأص صــلــبــه،  ــن  م
ــه ربــهــم، فــأقــروا بــذلــك واعــتــرفــوا املــيــثــاق أن
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