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 وجود بشر قبل آدم

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 ؟هل كان على األرِض بشٌر قبَل إرساِل النَّيبِّ آدم )ع(

 

ُ   تلو مل يكن هناَك خلٌق كما  ُ   زعُم السُّننة ُِ  و والشُّيعة ََ بيعننا دد  ع(  بالِّيسال النةيبن فِلَمْن أ ْرسُِّ

َ  ِولع تةا): عَوَأْرَسلمَناكَ    َُ التةوِعِد  بدلع َ  للَللق  ِلُعَيَلَ  رسُّال َ  المُمِّسُِّ َِِي ٌَ من  ِ ِل ُمِّسَُّ َرُسواًل    لنةا

األبيعاِء بدًءا من سُُّّعيدبا النةيبي دد  ع(  والُُّّواًل ي) سُُّّعيدبا صمةد عِ  خا    وهذا َيجِّي على مجعع  

 النةيعيني.

 َأْرَسلمَنا    وِولع: عَوَلَقْدَلُهْم ِلُعَيعيَن َِْوِمِع ِبِلَسان  ي الَّ رةُسوٍل ِمن َأْرَسلمَنا وِمن ذلك ِولع تةا): عَوَما

ِ  ِمن ِِ َفَجاُؤوُهم ه ْمَِْوِم ي َلى ُرسًُُُُُّّّّا َِْيِلَك ِمن َُ ذلَك هو اخلطاُب المُمَوجةُع للنةا َ  ِبالمَيعيَناِت   ودلع َي

ُُ ع(  بقوِلِع مم: عا  َََيهم سُّعيُدبا النةيبن المَمسُّع َ  كما خا ي َلْعَس ُيْؤِمُن ِبي لِذي ُيْؤِمُن ِباألبيعاِء والِّنسُُُّّّ

َْ ِبالَِّذي َأْرسََُّلِني  ٍَ     وهي بفُس الدةعوِة السُّةماويةُِ ي َيَِّى الَِّذي َأْرسََُّلِني لِذي َيَِّاِباَو  َب َي بيبٍّ ُمَِّس لك

ُِ بوح علعنا ساُمُع يف اآليُ: عَلَقْد ًِا َأْرَسلمَنا كقول  رسول  الوالي  َما اللََّع اْعُيُدوام َِْو   اَي َفَقاَل َِْوِمِع ي َلى ُبو

َِاَل َعِظعٍم   وِول  سعيدبا النةيبي موسى ع(  َيْوٍ  َعَذاَب َعَلْعك ْم َخاُفَأ ي بيَي َغْعُُِّه ي َلٍُّع ميْن َلك م  يف اآليُ: ع

ُ  َياِدِهِع ِمْن َيَشاُء َمن ُيور ُثَها ِلّلِع اأَلْرَض ي نة َوااْلِيُِّوام ِبالّلِع اْسَتِةعُنوا ِلَقْوِمِع ُموَسى َِِي  ِللمُمتةِقنَي . َوالمَةا

 ٌَ فقال: ما َجَِّى مع األبيعاِء ُملَتِلٌف عمةا َجَِّى مع النةيبي دد  ع( ؟ ُبجعُيُع بقولع ويذا سأَل ساِئ

 َُ َُ اهلِل هي َتْحو يًا   فاهلل  ِلُسنةِتَنا َتِجُد َواَل رنُسِلَنا ِمن َِْيَلَك َأْرسَُّلمَنا  َِْد َمن تةا): عسُُّنة  تةا) ُيَؤَكُد أنة ُسنة

 والمُمَِّسلني ع(   وهي ال َتَتحوةُل وال َتَتغعةُِّ يف َجوهِّ ها  وين  اْخَتَلَفْت يف ظواهِّ  الشةِّائع .يرساُل األبيعاِء 

َُ للنةيبي  ُِ هو االاْلِطفاُء احلاال ُِ اآلدمعة ََ على وجوِد اخَللق  الَيَشُِّّيي وَِت الِّيسُّال كما أنة الدةلع

  ًُ ََ لببيعاِء ع(  كافَّ َِصَُُّّ ََ يرسُُّّال  النةيبي ددَ  ع(  موجوٌد وين مل َيك ْن َخلًقا ددَ  ع(  كما  فاخَللمُق ِي

َ  ِولع تةا): عي نة    ُِ والتةجِّيِد عن الفاِت اخللق  المَموجوِد بدلع  لّلَعا بشُِّّياا  واالالُِّْطفاُء يكوُن بالةصَُّم

ًِا دَدَ  ااْلَطَفى   .المَةاَلِمنَي َعَلى ِعْمَِّاَن َودَل ي ْبَِّاِهعَم َودَل َوُبو

 بكتفي لةد  اإلَالُ واهلل أعلم
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