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 التوبة واهلبطة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

َْْطا ُُ آَدَم يف قوله تعاىل: )َفَوْسَوَس ِإ َلها اهلُل سبحاَنُه منـِالتَّوبُة حصَلْت قبَل اهلبطِة، وقد َقب ِْْه الََّّ َل

ََا  ََا ســــَْوآُتُه َِْ ِمْ َها َفَبَدْه َلُه َي ْب ََْبَل ، َفَ  ُِلدِد َوُملد ِْ الد ََِا َََل  َــــَ  ََ ََْل ََُدلك ََ ََا آَدُم  ـَا ََا َو ق ِِ ََط

َِبَّ ــَ  آَدُم  ََصـ َِ َِّة َو َِِا الد ََا ِمن َو ِْْه َََل َِا ُِ  ــِ ِْصـ َِبُُّه َفَتاَبََ ََ  ُه َفَغَوى، ُثمَّ اْجَتَباُه  َََدى، َقا ِْْه َو َََل

ََُداَي َفْ ََِض ََِن اتََّبَع  ًَُدى َف َْ َُّكم مِّ ِّي  ََُدوٌّ َفِإمَّا ََ دِت ًَِْعا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض  َِْبَطا ِمْ َها َج ََ   لُّا  َوب َََّْ

ََف  ؟وبةَلْت التَّـَِا ُقبِانت اهلبطُة َطاَل اذاِل

 

 إنَّ هذا السُّؤاَل مهمٌّ جدًّا، وسنناقُشُه من عدَِّة جوانَب:

 اجلانُب األوَُّل:* 

سيلَة ُل اإلغواِء، وأنَّها كانت و     تداَولِة بأنَّ حوَّاَء هي أصُممبعتقِد التَّوراِة اْلنَُّة      عتقُد الس ُّ ت

الشَّيطاِن إلقناِع آدَم، يعين أنَّ آدَم توقََّف وحتيََّر؛ أي َشكَّ، فسيطَر الشَّيطاُن على حوَّاَء، اليت دفَعْت 

ُُ تسيطُر عليهم نساههم  ي كير ٍ من ااحاتا ِِ ألآدَم  ِِ الرججاِل حي كِل التََُّّّاحِة، كما هو ااحاُل  ي بع

س   ؤوليَُّة  ي جروِآ آدَم من اجلنَِّة، هي مس   ؤوليَُّة حوَّاء وليس   ت   َمهم وُيغرَينَّهم، وبالتَّالي فاْلوُيغوينَّ

 !!حسَب َزعِمهم مسؤوليََّة آدَم

زعُم أنَّ آدَم وحوَّاَء كانا جاضَعاِن إلبليَس مًعا، وشريكاِن  ي العصياِن نهم َمن َيفِميعُة     أمَّا الشج

واتاس  تس  وِم وِاعِة الش  َّيطاِن!! ومنهم من يزعُم أنَّ آدَم سمُل مس  ؤوليََّة ما حص  َل دوَن حوَّاء، وقد 

 انطلَق من جوِل الضَّعِف البشريج!!

آدَم )ع( خبض   وِعِه إلغواِء حوَّاء )ع(، النَّيبج وهنا نتس   اءُل: ما الَّرُب بَا اتجهاِمهم لس   يجدنا  

ِِ أزواِجِه كما تقوُل روايا ُِيبج النَّواتجهاِمهم لسيجدنا  البخاري  صحيِح حممَّد )ص( خبضوِعِه إلغواِء بع

 ومسلم؟
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 اجلانُب اليَّاني:* 

ىل اتاحنراِف إِوَس آلدَم وحوَّاء ليدَفَعُهما  تطاَع أن ُيوس   أنَّ إبليَس اسيعُة    والشجنَُّة    روي السَُّت

عمَّا نهاُهما اهلُل عنُه من األكِل من الشَّجرِة، ألنَّ إبليَس محَل ااحقَد على آدَم وذرَّيَِّتِه منذ أمَرُه اهلُل أن 

 وئكِة!!َميسجَد له مع اْل

َك َفو ِجومع أنَّ اهلَل س    بح اَنُه قد حذََّر آدَم وحوَّاَء من إبليَس بقوله: )ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزوْ 

 يتُيْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقى(، إتاَّ أنَّ إبليَس جطََّط آلدَم وحوَّاَء ِلَيعيشا  ي نطاِب األحوِم الورديَِّة ال

ختاُِب مشاعَرُهما وأحاسيَسُهما ِلَينَسيا حتذيَر اهلِل هلما!! وعندما ألقى األمنيا ِِ بااحياِة اخلالدِة  ي 

تكْن لديهما جتربٌة  ي هذا اجملاِل، س   َ ِمَعا منه ذلَك كلَُّه، وبذلَك أنس    اُهما التَّحذيَر   ِذهَنيهما، ومل

 !!حسَب زعِمهم اإلهليَّ

 عصوِم؟َمنيبج اهلِل اْل)ع( عقوِل أن تكوَن إلبليَس سلطٌة على آدَم َمهل من اْل

يسجُد  وئكَة بالس ُّجوِد له؟ فهل َماْل ًرا وقد أمَر اهلُلش َ ظَُّم َبَعُمهل جيوُز أن يكوَن هذا النَّيبُّ اْلو

 النُّوُر للطِِّا؟

ك اَن اإلنس    اُن حَا يدجُل اجلنََّة بعَد يوِم القيامِة تا ينحرُف عن أمِر ربجِه بل يبقى عبًدا   إْن

 نحرُف النَّيبُّ وهو أوَُّل جلِق اهلِل وأقرُبُه إليه؟، فهل َيلًِّو هلِلَهِائًعا عابًدا ُم

ُه تكاثراِن وس  تكون هلما ذرجيٌَّة، وأنَّهبطان لألرِض وس  َييُس أنَّ آدَم وحوَّاَء س  َيكيَف عرَف إبل

 سيحقُد عليهما وعلى ذرجَيِتهما؟

إذا كاَن النَّيبُّ آدم )ع( قد جالَف اهلَل وهو  ي اجلنَِّة يراُه ويس   مُعُه، فما الذي يض   مُن أنَُّه لن 

  ي السَّماِء يعصيِه  ي األرِض؟ خيالََُّه على األرِض؟ أفليَس َمن يعصي ربَُّه

أجوٍذ عن آدَم وحوَّاَء ساقطًة وغُر م يعِة والشج نَِّة هذه التَّساهتا ُِ تقتضي أن تكوَن روايا ُِ السُّ

 معصوٌم عصمًة تكوينيًَّة تا جيوُز فيها اخللُل وتا الزَّلُل.)ع( بها، ألنَّ النَّيبَّ آدَم 

 

 اجلانُب اليَّالُ:* 

آدَم إِوًقا  النَّيبَّتا يعصموَن نََّة   آدم )ع(، حيُ أنَّ السُّالنَّيبج يجدنا   مِة س      وهو يتعلَُّق بعص

أنَّ آدَم مل يكْن  مواوضوِع حيُ َزَعَمَُّّوا كعاَدِتهم على اْلَتفقد اْلويعتربوَنُه كأيج بشريٍّ منَّا، أمَّا الشجيعُة 

وٌر من ارتكاِب حذسألِة العصمِة، وبالتَّالي تا يكوُن هناك َمَمنبيًّا عندما كاَن  ي اجلنَِّة ليخض َع موقُعُه لِ 
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ِِض ْ عص  يِة  ي اجلنَِّة، وقالوا: لو افَرآدَم للَم  نقا ِِ نا أنَُّه كاَن نبيًّا فاألنبياُء بش  ٌر، وقد خيض  عوَن لبع

 ي اْلُمَتشيجعوَن واليت قد تنطلُق من جول بش ريَِّتهم!! وهكذا تس اوا الس ُّنَُّة والشجيعُة     الض َّعِف الذَّاتيَّةِ 

 نظرِتهم لألنبياِء.

 

َُ: َمن خيطُئ وخيضُع ل َاِط الضَّعِف َل َو ُم ٌََن َل  تبلِْغ الاِّسالِة السََّاوََِّة؟وَ ا نتساء  ؤَت

 

 َقوَ:

إىل اهلِل  ُءيعتقدا ِِ اليت ُتس  ِ ُمواْل ؤمُن العاقُل هذه الرجوايا ُِِماُن اْلس   اإلنبنَّى َتخجِل أن َيُمإنَّه َلِمَن اْل

َب  ي َدع(، وقد َصعص ومَا ) َمليُق باألنبياِء اْلظهِر الذي تا َيَموجُرهم باْلص َ وأنبياِئِه ورس ِلِه، ألنَّ هذه الرجوايا ِِ تُ 

ْن ِجَراِفي(، وبذلَك نجي ُقْلُت َلُكْم َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمسيح )ع(: )ِإَماْلالنَّيبج عيسى قائليها قوُل سيجدنا 

 أنواع ٍ من اآلداِم: علينا أن نَّرجَب با ثوثِة

وئكُة َمعصي ربَُّه وهو الذي سجَد ِْ له اْللذي تا خيطُئ وتا َي)ع( اعصوُم َماألول: هو نبيُّنا آدُم اجلليُل اْل -

ُهْم ذكور  ي قوله تعاىل: )َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضَمًرا ورتبًة، وهو اْلْدُه أعلى منها َقسجوَد ِاعٍة ألنَّ

ا َوآَل ًحَعَلى اْلَمَوِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء َه     ُؤتاء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَا(، وقوله: )ِإنَّ اهلل اْصَطََّى آَدَم َوُنو

 يَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمَا(.ِإْبَراِه

كوُر  ي قوله تعاىل: ذَمى ربَُّه وجتبََّر وتكبََّر واتَّبَع الش  َّيطاَن، اْلص َ الياني: هو آدُم العاص  ي الذَّميُم الذي َع -

 )َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًما(.

لذي جلَقُه اهلُل ا الَبَشريُّاجيُّ الذي مل ُيذَكْر تا بالذَّمج وتا بااحمِد إتاَّ بَّعِلِه، وهو آدُم َزِماْلاليالُ: هو آدُم  -

ه تعاىل: )َوُقْلَنا َيا آَدُم قصودُ  ي قولَمبشجريَن، وهو اْلَدُه وأرسلَ له األنبياءَ ُمهاُه وأرَشعُبَدُه، فأمَرهُ وَنَفُه وَيعِرَيِل

ُُ ِشْئُتَما َوتَا َتْقَرَبا َه ِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلاْسُكْن َأنَت َو ِمَا(، وهم َزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكَو ِمْنَها َرَغًدا َحْي

س    كنوا فيها ِائعَا َيعرفِتِه ِلقبَل أن تلبَس األبداَن البش    ريََّة فعَرَض اهلُل عليهم جنََّة َم اْلُمؤمنَاُس نََُّأ

 بغواَيِتهم، ها إبليس الذي توعََّدبغويِهم ُياإلنكارِ اليت َس قربوا شجرَةدِ الوتايِة واإلقراِر، وتا َيَغن َرويأكلوا م

َمِعَا، ِإتاَّ لقول ه تع اىل: )قَ اَل َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَينَُّهْم َأجْ    اْلُمؤمنَااي َة تا تقُع على األنبي اِء ب ل على    َوألنَّ الِغ

 َربَُّه قص  ودوَن  ي قوله تعاىل: )َوَعص َ ى آَدمُ َمم اْلِت الغوايُة عليهم ُهَعَقاْلُمْخَلص ِ َا(، وَمن َوِعَباَدَك ِمْنُهُم 
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َتُهْم  يَّيياَب  ي قوله: )َوِإذْ َأَجَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدمَ ِمن ُظُهوِرِهمْ ُذرجِمَفَغَوا(، وهي اخلطيئُة، ولكنَّ اهللَ أجَذ اْل

 عائدوَن إىل موِِنهم األصليج ؤمنَاُمَت ِبَربجُكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا(، لذلك فإنَّ اْل ِهْم َأَلْس َأنَُِّسَهَدُهْم َعَلى  َوَأْش

ا(، وهذا ايِة لذلك قال تعاىل: )ُثمَّ اْجَتَباُه َربُُّه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدِم اهلَدايِة إىل عاَلَوهم من عامِل الِغبعَد ارتقاِئ

َلقَّى آَدُم جربِة والتَّدريِب وجهاِد النََِّّس وتابدَّ أنَُّه حاصٌل لقوله تعاىل: )َفَتيكوُن إتاَّ باخلضوِع للتَّ اتارتقاُء تا

رِض لذلك ِمن رَّبجِه َكِلَما ٍِ َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم(، وهذا تا يكوُن  ي عامِل السَّماِء بل  ي عامِل األ

 ٍ َعُدوٌّ( َل التَّوبُة فقال تعاىل: )َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعا َبْعُضُكْم ِلَبْعحَصزاجيج حتَّى َتِمبو ُِ آلدَم اْلوجَب اهل

ألنَّ آدَم وحوَّاء مل يكون ا ع دوَّيِن تا  ي الس    َّماِء وتا  ي األرِض، ولو كان    ،وليس آدَم وحوَّاء األنَُُّسوهم 

ُكما لبع ٍ(، لكنَُّه قاَل: )بعُضكم لبع ٍ( ليدلَّ أنَّ العدَد يَّوُب اتاثنِا وهم اخلطاُب تاثنِا لقاَل: )بعض  

كان  ريَن ألنَّ اإلش   هاَدُمنِكيَن واْلِقرجُمكلُّ األنَِّس اليت كانت  ي الذَّرج، ولكنَُّه ثنَّى بلَِّظ )اهبَطا( ليش   مَل اْل

رس  ُل أنَُّه س  ُيعَدهم بَو، َومن جديٍد نكَرنكَر َمن ُيرُّ وُيِقرَّ َمن ُيِقلتكوَن ااحجَُّة على اجلميِع فُي هلما، وذلَك

َن ِقرُّوُمم اْلرسلا فقال: )َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكم مجنجي ُهًدا َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفو َيِضلُّ َوتا َيْشَقى(، وهُمهلم األنبياَء واْل

 َلُه َمِعيَشًة اإلقراِر، وأرَدَف تعاىل: )َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّوَن ألنَّ ِيَنَتهم الطَّيجَبَة ُجبَلْت على خِلُصُماْل

 على اإلنكاِر. ألنَّ ِينَتهم اخلبييَة ُجِبَلْت النَّاكيوَنَن ورُمنِكَضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى(، وهم اْل

 

 نكتَّي لعدم اإلِالة واهلل أعلم

 الدكتور أمحد أديب أمحدالباحُ الديين العلوي 


