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 2016يونيو  8 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

حتمًا لم يكن سبحانه وتعالى في حاجة إلى استشارة المالئكة عندما 
الرغم من بلغت األرض حالة النضج لكي تحتضن وجود اإلنسان، وعلى 

ذلك فإنه سبحانه وتعالى حاورهم واستمع آلرائهم، على الرغم من أن 
سورة التحريم « ال يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»المالئكة 

 .6 اآلية –

وقصة خلق آدم عليه السالم وحواراته سبحانه وتعالى مع المالئكة 
ذكرت في العديد من السور مثل سورة البقرة،  -عليه لعنة اهلل  -وإبليس 

 (.واألعراف، والحجر، والكهف و)ص

وتبدأ القصة عندما فتح سبحانه وتعالى بابًا للحوار مع المالئكة وأخبرهم 
سبحانه وتعالى أن األرض غدت جاهزة وصالحة لخلق البشر، على الرغم 

لى يريد أن من أنه أغنى األغنياء عن كل شيء، إال أنه سبحانه وتعا
من  جزءً – الحوار مبدأ –يؤسس لنا مبدأ الحوار، وأن يكون هذا المبدأ 

حياتنا إن لم يكن كلها، فنحن من المفروض أن نتحاور مع أنفسنا ومع 
 .أهلنا ومن يعيش حولنا، وحتى األطفال يجب أن نشملهم بهذا المبدأ
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ذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِ» 30يقول اهلل سبحانه وتعالى في سورة البقرة اآلية 
لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا 
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا ال 

 .«تَعْلَمُونَ

اآلية العظيمة يؤسس اهلل سبحانه هذا الحوار البسيط، وفي هذه 
وتعالى مبدأ الحوار، فهو يخاطب المالئكة، والمالئكة تحادثه سبحانه 

 .وبكل بساطة ومن غير أي تكليف أو حواجز، كما يفعل الكثيرون اليوم

ومن المالحظ أن الحوار لم ينتهي عند هذا الحد، وإنما أبى سبحانه 
من فعل، فيؤسس لنا هناك أيضًا  وتعالى إال أن يقنع المالئكة بما يراه

آخر في الحوار والتعليم وهو مبدأ التعليم العملي، وذلك يمكن أن  أمبد
وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ » 33إلى  31نقرأه في سورة البقرة في جزء من 

( 31نْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُالءِ إِ
( قَالَ يَا 32قَالُوا سُبْحَانَكَ ال عِلْمَ لَنَا إِال مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )

آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي 
 .« (33) يْبَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَأَعْلَمُ غَ

عند هذه المرحلة اقتنع المالئكة بخلق آدم من غير أن يجبرهم اهلل 
سبحانه وتعالى على هذه القناعة، وإنما بالحوار العقالني الهادئ، وبالفكر 

مد بين المالئكة وبني آدم، وهي المستنير حتى يؤسس لعالقة طويلة األ
 .عالقة أزلية سرمدية ال تنتهي حتى يوم القيامة

 .وحتى عند هذا الحد لم ينتهي الموضوع
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فبعد أن اقتنع المالئكة بآدم عليه السالم وساللته قفز إلى الوجود 
ا من اهلل سبحانه وتعالى إلى ا مباشرًإبليس عليه لعنة اهلل، فرفض أمرً

التي تأتي بجزء آخر من الصورة التي  (ص)نتقل إلى سورة المالئكة، وهنا ن
لم يذكرها اهلل سبحانه وتعالى في سورة البقرة، فيقول تعالى في اآليات 

( إِال إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ 73فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ )» 85إلى  73من 
يسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ( قَالَ يَا إِبْل74ِوَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ )

( قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ 75أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ )
لى يَوْمِ ( وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إ77( قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ )76مِن طِينٍ )

( قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ 79( قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )78الدِّينِ )
( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ ألُغْوِيَنَّهُمْ 81( إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ )80الْمُنظَرِينَ )

الَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ( ق83َ( إِال عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ )82أَجْمَعِينَ )
 .« (85( ألمْألنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )84)

هذا الحوار الراقي بين اهلل سبحانه وتعالى وإبليس ذلك المخلوق الذي 
ا من اهلل سبحانه، يبين لنا رحمته وعدله وحكمته ا صريحًخالف أمرً

س مخلوق مغرور يعتقد أنه أفضل المخلوقات بليإو ،سبحانه وتعالى
التي خلقها اهلل سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنّ اهلل تعالى لم يغضب 
عليه ولم يلجمه ولم يعنفه ولم يمسك لسانه حتى يمنعه من الكالم، 
وإنما حاوره وبهدوء وخاصة عندما طلب لعنه اهلل وقال )قَالَ رَبِّ 

 (.ثُونَ(، فرد تعالى عليه )قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَفَأَنظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبْعَ

عندما نقرأ مثل هذه اآليات في القرآن الكريم أال نجد أنها بالفعل تؤسس 
لنا مجموعة من المبادئ العظيمة التي لو عشناها اليوم لساهمت 
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؟  وبصورة فعالة في حل الكثير من المشاكل الحضارية التي نعيشها
 .مثل تلك اآليات وهذا القرآن، حتمًا سنجد ضالتنا أيًا ما كانتلنتأمل في 

 

 


