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 آدم صورة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 ؟(هل جيوُز األخُذ بقوِل رسول اهلِل )ص(: )إنَّ اهلَل خلَق آدَم على صورِتِه

 

 يف قوِل سيِّدنا النَّيبِّ حممَّد )ص(: )إنَّ اهلَل خلَق آدَم على صورِتِه(، فأهُلوالشِّيعُة السُّنَُّة  ِتلقد ضاَع

جعلوا هلِل يًدا ورجاًل وجلوًسا على كرسيٍّ مفسِّريَن اآلياِت القرآنيَِّة بشكٍل حريفٍّ، وفهموا من احلديِث السُُّّنَِّة  

صورَة وجِه اإلنساِن على صورِة وجِه الرَّمحن!! وقد أضاَف أبو هريرَة هلذا احلديِث إضافًة مشبوهًة فقال  أنَّ

 نقاًل عن رسوِل اهلِل )ص(: )خلَق اهلُل عزَّ وجلَّ آدَم على صورِتِه طوُلُه ستُّوَن ذراًعا(!!

( على مثاِلِهم متذرِّعنَي بقوِلهم: )إنَّ رسوَل اهلِل مرَّ برجلنِي يظنُّوَن أنَّ اهلَل خلَق آدَم )عوأهُل الشُِّّيعِة  

َيَتسابَّاِن، فسمَع أحدهما يقوُل لصاحِبِه: قبََّح اهلُل وجَهَك ووجَه َمن ُيشِبُهَك، فقال الرَّسوُل )ص( له: يا عبَد 

ظنُّ  على صورِة أخيَك(!! ويف َمن ياهلِل، ال تقْل هذا ألخيَك فإنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ خلَق آدَم على صُّورِتِه  يع  

 (.اهلل َلَقِويٌّ َعِزيٌز َما َقَدُروا اهلل َحقَّ َقْدِرِه ِإنَّهذه الظُّنوَن وقَع قوُلُه تعاىل: )

َن َتظهُر جليًَّة للِعياِن دوَن تشُُّّبيهخب قلِقِه وال إنكاٍر لوجوِدِه، فاُلُمشُُّّبِّهووتعاىل  ُهسُُّّبناَن اهلِلإنَّ آياِت 

وَن أثبتوا أنَّ صُّفاِت الصُُّّورِة اُلَمنسُّوسَة ُمشَتَرَكةني بني اإلنساِن واهلِل كصفاِت السَّمِع والبصِر والوجِه    اُلُمجسُِّّم 

واليديِن، وأنَّها حقيقةني ِلُكْنِه اإللِه، وظنُّوا أنَّ له يًدا ورجاًل ووجًها وأصابَع وضنًكا وغضًبا وغري ذلك دوَن أن 

(، ْوَم ُيُكَشُف َعن َساٍقَي(، )َبْل َيَداُه َمْبسُُّوَطَتانِ (، )َيُد اهلل َمْغُلوَلةنيوله تعاىل: )يعلموا كيفيََّة ذلَك حني قرأوا ق

طِّلوَن لع( أَكَد على ثبوِت الوجِه والصُُُُّّّّورِة هلِل. أمَّا اُلُمع)(، حتَّى أنَّ ابن تيميََّة ُكلُّ شَُُُّّّْيهخب َهاِلكني ِإاَل َوْجَهُه)

ْنَها َوآَتْيَناُهْم آَياِتَنا َفَكاُنوُا َعنُّدوهُّا وَعَطُلوا وجوَدهُّا ألنَّهم كمُّا قُّال تعُّاىل: )      فُّأنكروا اآليُّاِت البيِّنُّاِت وجَ   

 (.ُمْعِرِضنَي

 مهيِّوِغ مهالِلضَُُُّّّمن خالِل ا، دواًنا وُعلًمُظيتَّهموَن اآلخرين  وتراُهم بعَد إنكاِرهم هلِل أو شُُُّّّرِكهم به

ن َعجٍز وَضعفخب م خلوقنَيَماُل صفاِت هاًلَجَخلًطا و إىل اهلِل نسبوَنم َياُهَر، وَتمهتكباِرُُُّّّواس موِِّهُتوُع مهوعدوانيَِّت

 ثمَّ يتَّهموَننا بعبادِة األشخاِص!؟، ننرفُةُمهم اُلأوهاُمما ُتَصوُِّرُه  حبسِبوَوهٍن ووالدةخب وموتخب وقتٍل 

عَد وهل اختَفِت الصُّورُة بوهنا نسُّالُلهم علًنا: هل هلِل صورةني قبَل خلِق آدَم حتَّى خلَقُه على مثاِلها؟  

 خلِق آدَم أو تالَشْت؟ وَمن هو آدُم ها هنا؟
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إنَّ عقيَدتنا العلويََّة النُّصُّرييََّة ااالصَُّة تقوُم على اإلقراِر باآلياِت اُلَمنسوسِة واُلَمعقولِة الع َعرفناها   

ُُ االرتقاِه إىل الغايِة، وليست الغايَة حبدِّ ذ  َُِفُلَيْرَتُقاِتها لقوله تعاىل: )وشَُِّهْدناها ألنَّها أسبا (، وا ِفي اُلَأْسَبا

ُِلَفُلَيْرَتُقوا وهو مل يقْل: ) َُ ُمطلًقا َفَتاهوا وكانوا َنن قاَل تعاىل فأَلسَُُّّْبا يهم: (، ألنَّ اُلُمعطِّلنَي أنكروا األسُُّّبا

(، أمَّا اُلَمشُُّّبِّهوَن فجعلوا اِويَنَفَأْتَبَعُه الشَُُّّّْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اُلَغ َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اَلِذَي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانسََُُّّلَ  ِمْنَها)

َُ غايَتهم الكمجي، وميُعهم توَقفوا عند ربِّهم ذي اليِد والرِّجِل والوجِه واحلوااِّ، والذي تعرََّ    األسُُُُّّّّبُّا

 ُدُه الظُّنون.سبناَنُه ال تبلُغ كنَهُه العقوُل وال حتدِّللصَّلِب أو القتِل أو الذَّبِح، ومل ُيدِركوا أنَّ اهلَل حيٌّ ال ميوُت 

اخصِة أن وال لألبصاِر الشَّ، حمدودَةالاَل ُهقدرَت فاإللُه عزَّ شُُُّّّأُنُه ال ميكُن للعقوِل البشُُّّريَِّة أن تدر َ 

، أو هيئةخب أو كيفيَّةخب ةخب يف ذاِتهَتثُبَت لنوِرِه السَّاطِع، فكيف هلا أن تتوهََّم ُكنَه ذاِتِه، أو أن جتعَلُه خاضًُّعا لصور

 لَك ال يكوُنو من بدايةخب لَك الذي ليَس حَدنا األهَلإبك  عرتُفأو ماهيَّةخب، وسُُُّّّيِّدنا النَّيبُّ ايسيُح )ع( يقول: )أ

 (.بني البشِر لَك َهَبال َشو، من نهايةخب

َم مثاِلها، وال ُيعَقُل أن خيلَق اهلُل آدورة يف الِقَدِم حتَّى خيلَق آدَم على ُُُُّّّّ َس هلِل صُُُُّّّّ  وهنا نقوُل: لي

ورِة رجٍل جاَه بعَدُه يف الوجوِد، وهنا سقطوا يف التَّفسري، ألنَّ اهلاَه يف )صورِتِه( راجعةني للنيبِّ ُُُُّّّّعلى مثاِل ص

، فردَّ عليهم ِةآدَم )ع(، ألنَّ احلديَث َيُردُّ على الذيَن حاولوا أن يساووا بني ذاِت احلقِّ وآدَم يف الصِّفِة واُلَماهيَّ

 ىبأنَّ آدَم أوَّاًل مألوٌه، واحلقُّ هو إهُلُه، وهذا أوَُّل فرٍق، وأنَّ الصُّورَة اآلدميََّة حقيقًة له ال هلِل، لذلَك قاَل: )عل

يِم، وأمَّا ظصُّورِتِه(  أي على صُّورِة آدَم اااصَِّة بِه، والدَّاللُة يف ذلَك هي إثباُت الكيفيَِّة واُلَماهيَِّة للنَّيبِّ الع  

ُّ اُلَمعبوُد فال يقُع حتت الكيفيَِّة واُلَماهيَِّة والتَّصُّويِر جلَّ اُلُمَصوُِّر عن التَّجسيِم والتَّجسيِد، وعزَّ َمن   يََّف َكالرَّ

؟ ألنَُّه َنالكيَف وخلَق اُلَماهيََّة وأبَدَع الوجوَد، بدليل ما ورَد عن أمرِي ايؤمننَي اإلماِم علي )م(: )ال ُيقاُل له: أي

 أيََّن األينيََّة، وال يقاُل له: كيَف؟ ألنَُّه كيََّف الكيفيََّة، وال يقاُل: ما هو؟ ألنَّه خلَق اُلَماهيََّة(.

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الدي  العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


