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 آلدم مالئكةـال سجود

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟هل كاَن سيِّدنا آدُم )ع( الذي َسَجَدْت له اْلمالئكُة هو أبو البشر

 

ن أراَد اهلُل اإلشَََّّّارَإ تو لوِآديمي مما َيهمُّنا يف قصَََّّّ سي دَََّّّآدد ا كد  للَم اليَملا ي اللاآمَس ال   

َلْمِتْبليآَسِتالََّفَسَجُدوايآلَدَ  اْدُجُدوايليليَمآلئيَكسيُقليَناُثم َصو ْرَ اُكْمُثم َخَلقيَناُكْمَوَلَقْدخالليها، تْذ قاَل للاو: )

 (.الس اجيدييَنمدَنَيُكن

يُم يف هذم من ثم  ُأميَر اليَمالئكُس بالسُّجودي، فإالَ  َيرمُز القركُن الكرلقد مت  اخللُق ثم  متَ  الت صويُر، و

اآليس و اائِرها؟ هل كدُ  هنا َبَشٌر أو َ بييٌّ؟ أو هو َمَثٌل َأَجلُّ من ذلَم؟ هل كاَن كدُ  قبَل اخللِق موجوًدا 

 أ  َبْلَدُم؟ هل كاَن قبَل اليَمالئكسي؟

لكريم ال  َرَوْت قص سي الَبدءي،  الُِظ أ ه ال يوجُد لرلآٌب زمينٌّ بني تذا دقَّقنا يف كياتي القركِن ا

(، ولكن  آلَدَ  ُدوايادََََُّّّّْج ليليَمآلئيَكسي ُقليَنادََََّّّّآدد ا كد  واليَمالئكسي، فدائًما لبدُأ اآلياُت بقوله للاو: )َوِتْذ 

َقاَلِتْذكدَ ( صَََّّراِس ، ِآق قال للاو: )اآلياتي ال  لناولتي الت رلآَب الز مين  للخلِق مل َلذكر ادَََّّم )

صَََّّليصَََّّاٍل مدنَبشًَََّّراَخاليٌقِت ديليليَماَلئيَكسيَربَُّمَقاَلَوِتْذ(، وقال: )طينٍيمينَبشًَََّّراَخاليٌقِت ديليليَمالئيَكسي َربَُّم

 كد ، فلماذا كاَن ذلم؟(، ومل َيْذُكْر ُهَنا االدَم الص ريَح لسآدد ا م ْسُنوٍنََِمٍإمدْن

الِاوا أن  تبلآَس للَنُه اهلُل كاَن دائًما مع اليَمالئكسي، ومل يكْن منهم، ولكن ه كاَن ملهم ليَآَتحقََّق 

ِدُد واليُمشِرُك....  وجوُد الضدد ين: اخلرُي والش رُّ، الطَّآدُب واخلبآُق، اليُمؤمُن والكافُر، اليُمو

رُّ من أصِل اخلرِي، ولكن ه يوجُد مله ليَآَتبآ َن اخلرُي من الش رد، وال ميكُن وال ميكُن أن يكوَن الش 

ِدُد مين اليُمشركي، واليُمحيقُّ مين   ََ اليُمو ِدديَن، بل َمَلُهم، أ  أ  ُه ُيوَجُد لُآلَر أن يكوَن اليُمشَّرُك من اليُمَو

وجود دََّّآدد ا كد ، ودََّّآدُد ا كد  هنا َمَثُل اَ قد الذ   اليُمبطيِل، وأدََّّاُ  هذم اليَملرفسي وهذا الت مآآِز كاَن

ُأميَر اجلمآُع بطاعتيهي، ومبا أن  ا ق  لآَس له بدايس  وال  هايس ، فسََّّآدُد ا كد  مل ُيذَكْر له َبدٌء وال َخلٌق، 

 اَن وجوُدُم، أو أيَنفكَّاَن القوُل اإلييُّ ُيوِي دائمًَّا بَّه َّ ه موجوٌد، مل ُيحددْد زمَن وجوديمي، أو مَت  ك    

 كاَن وجوُدُم، يف الس ماءي أو يف األرِض، بل اكتف  باإلشارإي تو األمِر اإلييد بالسُّجودي.
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َلَقْدَوتذن: ال يَّدخُل دََََّّّّآدُد ا كد  يف الن قد القرك يد يف عدادي اليَمخلوقاتي، وهنا قال للاو: ) 

من جهسي اخلالِق، وهو ُمَتَللٌِّق بالن فِس، أ  جَبوهِر اليَمخلوِق، دَََّّّواَء (، فاخللُق صََََّّّو ْرَ اُكْمُثم َخَلقيَناُكْم

كاَن َبشًرا أو َمالًكا، أم ا الت صويُر فهو من جهسي اليَمخلوِق، وهو ُمَتَللٌِّق باجلسِم، أ  باألعراِض واألمساءي 

مي اليَمالكي موجوٌد قبَل جوهِروالصَّدفاتي، فهل جسَُّم اإل ساِن موجوٌد قبَل  فسيهي أو اللكُس؟ وهل هآكُل   

م ُثأو اللكُس؟ فالن فُس قبَل اجلسِم، واجلوهُر قبَل الَلَرِض، لذلَم كاَن اخللُق قبَل الت صويِر. ثم قاَل: )

 (. ليَماذا مل يقْل: )ثم قلنا لكم( َكَتتاُبٍع ليسيَآاِق الكالِ ؟َفَسَجُدوايآلَدَ  اْدُجُدوايليليَمآلئيَكسيُقليَنا

َفَسَجْدُلْم تالَّ تبلآَس( وهذا غرُي وارٍد، ألن  آلَدَ  اْدُجُدوايلكمُقليَناُثم و قال ذلَم َلَكاَ تي اآليُس: )ل

( كاَن كافََّس اخَللِق من مؤمٍن وكافٍر ودََّّلآٍد وشََّّقي  صَََّّو ْرَ اُكْمُثم َخَلقيَناُكْمَوَلَقْداليُمَخاَطَب يف بدايسي اآليسي )

وخبآٍق، ولكْن: لآَس كلُّ َمن َيسََّّمِع األمَر ُيسََّّاِرىُل تو الطَّاعسي، فالطَّاعُس ةصََّّورإ  باليَمالئكسي، وطآدٍب 

 وهم مين عيَدادي اليُمخاَطبني، ولآسوا مجآَع اليُمخاَطبنَي، َفُهم َمن أقر  بالطَّاعسي واللبادإي.

)َفَسَجُدوا(، والسُّجوُد هنا دجوُد  وكاَن األمُر: )اْدُجدوا( ومل يكن: )اْعُبُدوا(، وكان اجلواُب:

تقراٍر ولكريٍم وطاعٍس ال دَّجوُد عبادٍإ، فلو كاَن دآدد ا كدُ  هنا بشًرا فهل ووُز دجوُد األ واِر للجسدي  

اليَمصَّنوىِل من الطِّنِي؟ وهل يسَّجُد النُّوُر للطِّنِي؟ وهل يسجُد اليمالئكُس للبشِر؟ ال، فسآدُد ا كد  هنا تذن   

 ًقا، بل هو َأَجلُّ من اليَمخلوقنَي.لآَّس خملو

(، ولن يكوَن من الس اجدين، الس اجيدييَنمدَنَيُكنَلْمأم ا تبلآُس دَّائُس أهِل الشَّدركي واجلحودي )  

 (.طينٍيمينَوَخَلقيَتُه  اٍرمينَخَلقيَتنييمدْنُهَخْآٌرَأَ األ  ه ال َيدخُل يف عيَداديهم، لكن ه قال: )

ُِْمَقُه وقيآادََََُّّّه، فاهلُل مل يذكْر أن  اليَمَثَل اآلدمي  من طنٍي، ومل َيذكْر أ  ُه  الِاوا َمكَرُم وكيْبَرُم و

َمخلوٌق، لكن  تبلآَس ظن  بيَجهليهي أن  اهلَل دَََّّّبحا ه يهمُرُم بالسَََُّّّّجودي جَلسٍََََّّّد َظاهِر، َظننا منُه أن  هذمي   

َل الاَّاهَرَإ ماهآ س  وِقآقس  للذ اتي اإليآ سي، وَبقيَي أعواُ ُه وألباُعُه األعراَض واألمسَّاَء والصََََّّّّدفاتي واألفلا 

َي، واالدََِّّم   عل   فِس الن هِج والت فكرِي، ُيسَََّّاووَن بنَي اليَمَثِل والذ اتي اإليآ سي، والصََّّدفسي وذاتي اليَموصََّّو

َجَهن َمَهْمَلَهن َلتبلآَس الذيَن قال للاو فآهم: ) وذاتي اليُمَسم  ، َفَضلُّوا وكا وا من اليُمشركنَي، وهم ألباىُل

 (.َأْجَملينَيميْنُهْم َلبيَلَمَوميم نمينَم

 

  كتفي للد  اإلطالس واهلل أعلم

 الباِق الديين الللو  الدكتور أمحد أديب أمحد


