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 أصل إبليس ومفهوم اهلبطة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

فهل التَّثنيْة  ،َطا ِمْنَها َجِميًعا َبْعضــُْمْ  ِلَبْع ع َدُوو  ـــــِ: )َقاَل اْهبتعاىل بقوله اإلهليُّ اخلطاُب ورَد

 ؟يف اجلنَّة قرِّيَنُمْلمع اكانوا  ُمنمريَنأنَّ اْل هذا يعينهل و ُمنمريَن؟واْل قرِّيَنللُمتشرُي 

 

ُ    ِتورَد ٍُواضةةةِةيف القرآِن الكريِم يف َماهلبطة ٍُ ع خمتلف عريِج تَّ، وهنا البدَّ من الومَبَعاٍن خمتلف

 .قصوُدَمَم بالضَّبِط ما هو اْلفَهَنعليها ِل

 

نا يف ْلُدوٌّ(، وق َطا ِمْنَها َجِميًعا َبْعُضك ْم ِلَبْعٍض َعةةِةقوله تعاىل: )َقاَل اْهب اْلَمقاِل السَّابِقنا يف ْحَرَش

ُِ أنَّ الفعَل مل َيَم َن مجيًعا ألنَّ يُمنِكريَن واْلقرُِّمص بآدَم وحوَّاء كشةةةخصةةةِ ، بل  َل اْلَتْخورِد اإلجاب

فقط ما ورَد يف موضةةٍع آََر يف القرآن الكريم  اثن ما يؤكُِّد أنَّهم جمموٌع وليسةةوا و .كاَن هلما اإلشةةهاَد

له: ومن قوله تعاىل: )َوق ْلَنا اْهِبط وْا َبْعضةُةك ْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلك ْم ِفا اأَلْرِ  ُمسةْةَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِىَلني ِحٍ (، وق

ََْوٌف َعا َفِإمَّا َيْأِتَينَّك م مِّنِّا ُهًدى َفَمن َت)ق ْلنَةا اْهِبط وْا ِمْنَها َجِميعً  ََُنوَن(، ِبَع ُهَداَي َفاَل  ْْ َلْيِهْم َواَل ُهْم َي

 وقوله: )َقاَل اْهِبط وْا َبْعضةةُةك ْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلك ْم ِفا اأَلْرِ  ُمسةةْةَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِىَلني ِحٍ (، وه ا يع  أنَّ 

َُ  أنَّهم كانوا أكثَر من اثن . تدلُّ علنياجلمِع  صيغ

ًُصريوَن ثقصوُد: آدم وحوَّاء وىبليس، فَيَمعقوِل أن يكوَن اْلَم: هل من اْلأحٌد قد يتساءُل  !؟الث

ُِ فلماذا ال يكوُن اْلعجيبُةُه: وهةل يُ  ُن ُِ؟ وىن كان يف اجلنَّ ُِ نِكرُمَقُل أن يكوَن ىبليُس يف اجلنَّ وَن يف اجلنَّ

ُِ وهم أقلُّ َبًثا منُه؟  ُه منها؟َجفَعَصني ربَُّه فأََر وهل ُيعَقُل أن يكوَن ىبليُس من أهِل اجلنَّ

ُِ ىبليُس أن يكوَن  ُِ كما َممن اْل كاَن يع  أنَُّهفه ا من أهِل اجلنَّ ُ   َتَعُمالئك اْلُمقصَِّرة  واحلشويَّ

ُ   وَنرتةدُّ واْلُم  يف كلِّ آياِتِه أنَّ  كْرولكنَّ القرآَن الكريَم مل َي !!دَِّتهمَفِتِه َرَج من ُعاَلَخ، لكنَُّه مُباخلونة

ُِ، بل كاَن مع اْلَمىبليَس كان من اْل ُِ، وكان دوًما اسةتثناهُُ استثناءَ َمالئك قوله تعاىل:  عٍل كما يفِف الئك

ُِ ق ْلَنا َوِىْذ)  جنٍس استثناَءاْلَكاِفِريَن(، و ِمَن اَنَوَك َرَواْسَتْكَب َأَبني ِىْبِليَس ِىالَّ َفَسَجُدوْا آلَدَم اْسُجُدوْا ِلْلَماَلِئَك
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ُِ بل كما قال تعاىل: )َوِىْذ ُِ ق ْلَنا ألنَُّه ليَس من اْلَمالئك  ِمَن َكاَن ِىْبِليَس ِىالَّ ُدواَفَسَج آلَدَم اْسُجُدوا ِلْلَمالِئَك

 َربِِّه(. َأْمِر َعْن َفَفَسَق اْلِجنِّ

 من وَن؟ وهل اهلبوط  هو هبوٌط مكاناٌُّمنِكروَن واْلقرُُّمأيَن هبَط اْلفِمْن أيَن هبَط ىبليُس ىذن؟ ومن 

 األعلني ىىل األدنني؟ أم أنَُّه هبوٌط من نوٍع آَر؟

 

ُ  و ِتلقد أَطَأ ُ  حَ  َزَعموا أ وَنرتدُّاْلُمقصَِّرة  واْلُماحلشويَّ  هبَطعصوَم )ع( َمنَّ نبيَّنا آدَم اْلاخلون

ُِ ىىل األرِ  خَب ٍُ ومَبمن اجلنَّ ٍُ معاَذ الِ طيئ ُِّ  هل لكنَّ !!عصةي م َمعنني نهَجنا العلويَّ النُّصةةرييَّ ُيَص

،ُِ َوَنِ يًرا(، وذلَك  ُمَبشًِّراَو َشاِهًدا َأْرَسْلَناَك لقوله تعاىل: )ِىنَّابإرسةاِلِه للبشةِر    ْتُه كاَنُتبَطَهف ه ُِ اهَلبط

ُِ ربِّهم رسةةواًل من اِل ن يًرا وبشةةرًيا،  عرَمايِتهم ِلَدِهِل ُِ ف ُِ النَّبويَّ دليل قوله تعاىل: بوقد َمثَّلناها باهَلبط

ُهم مِّنَّا َعَ اٌ  ْط ِبَساَلٍم مِّنَّا َوَبرَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلني أ َمٍم مِّمَّن مََّعَك َوأ َمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ُثمَّ َيَمسُِّة)ِقيَل َيا ُنوُح اْهب

ُِ ال  ها السةةَّالُم والعكاُت علني النَّبيَِّ  واْلَأِل رسةةلَ  ُميٌم(، فاهلبوط  لألنبياِء يع  ىرسةةاَلهم بالرِّسةةال

ُُِماألَرى اْل ألمِموها اإلن اُر والتَّْ يُر ل، قرِّيَنُمهم اْلوأتباِع  .ِةَرِكُمناْل خالف

 

َََعاٍم تعاىل: )َوِىْذ ق ْلُتْم َيا ُموسةةةَةني َلن نَّصةةةْةِبَر َعَلبَطُتُه يدلُّ عليها قول ُه َاجاُّ فَهِمأمَّا آدُم اْل نَي 

ِلَها َقاَل َواحِةٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك ُيْخِرْج َلَنا ِممَّا ُتنِبُت اأَلْرُ  ِمن َبْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوف وِمَها َوَعَدسةةةِةَها َوَبصةةةةَ  

ُ  ط وْا ِمصةْةًرا َفِإنَّ َلك م مَّا سةَةَأْلُتْم َوضةُةةةةةِةََْيٌر اْهبَأَتسةْةَتْبِدل وَن الَِّ ي ُهَو َأْدَنني ِبالَِّ ي ُهَو  ِرَبْت َعَلْيِهُم ال ِّلَّ

ُ  َوَبآُهْوْا ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنوْا َيْكف ُروَن ِبآَياِت اللَِّه َوَيْقُتل وَن النَّ َْقِّ َذِلَك َواْلَمْسَكَن ِبيَِّ  ِبَغْيِر اْل

ُ  مل تكن من السَّماِء ىىل األرِ ، بل َعَصوْا وََّكاُنوْا َيْعَتُدوَن(، فاهَل ِبَما ُ  حاِل اآلدبط ُِ ميَِّ  هبط من النِّعم

قصِّريَن ُضِرَبْت َعَلْيِهُم ُمؤمنَ  اْلُمكِّ والتَّْيُِّر والتَّردُِّد والعصةياِن، فَمن كانوا من الْ الشةَّ  ىىل البالِء بسةببِ 

ُ  َواْل ُ ، ومن كانوا من الكافريَن اْلال ِّلَّ  َن اللَِّه.نكريَن َبآُهْوْا ِبَغَضٍب ِمُمَمْسَكَن

ََ واألمَر والنَّها عن األكِل من الشةةةةَّجرِة مل يكن لنبيِّنا آدَم   وهة ا يع  أنَّ التَّْ يَر والتَّخوي

ُِ باريِه يف قولِه ريِّ، ال ي كان ُمنَعًما عليِهةةةَاجاِّ البشِم)ع(، بل كاَن آلدَم اْلاْلَمعصةةةوِم   تعاىل: مبعرف

ُِ الشََّجَرَة َفَتك وَنا  َُ َفك اَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِ  َن الََّّاِلِمَ (، ِم)َوَيا آَدُم اْسك ْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ

ُِ فالسةةَّكُن  ًُ ليَس سةَةيف اجلنَّ ًُ، كًنا مادًِّيا ألنَّهم مل يكونوا أجسةةاًدا بشةةريَّ اَن للموادِّ يف عامِل وال مكمادِّيَّ

 .السَّماِء
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ُِ،  السةَّكنَ  وه ا يع  أنَّ ُِ باري العيَّ ُِ مبعرف ُُ سةةيُِّدنا ايسيُ  ب من السةَّكين قوله: وهو ما أراَد

َُُرأن َت َكال ميكُن) َُِماْل متاَم األرِ علني  ُهَفعِروَت ا  يكوُن حيُث ىل األبِدى ِهكِتمَليف َم راَُُتسةةَة َك، ولكنَّعرف

َُِماْل َجُ هو  األكَلأنَّ و(، ناجِدنا وَمِتعاَدسةةَة قواُم ُِ التَّوحيديَّ ، ُء اْلُموحِّديَنال  ها غ ا عارِف الرَّبَّانيَّ

َُ َوك ل وْا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َوق  ُِ اْلَقْرَي ٌُ ووالدَّليُل علني ذلَك قوله تعاىل: )َوِىْذ ِقيَل َلُهُم اْسك ُنوْا َهةةةِ  ل وْا ِحطَّ

ْْسةِةِنَ (، وأمَّا الشةةَّجرة  فها شةةجرة  الشةةَّكِّ    َِيُد اْلُم ََِطيَئاِتك ْم سةَةَن َُل وْا اْلَباَ  سةُةجًَّدا نَّْغِفْر َلك ْم   َواْد

ُِحدوِد طِّلَ ، ووجوُد الشةةَّجرِة يف َعُمُمشةةبِّهَ  واْلأكُل اْل ا ه والشةةِّرِك واإلنكاِر ال  ها هنا مثاٌل اجلنَّ

ُِ ِلَبِنا  طِّلَ  بدليِل قوله تعاىل: )َوق ْلَنا ِمنَعُمُمشةةةةبِّهَ  واْلاْلو اْلُموحِّديَناالمتَاِج القةائِم بَ    علني َبْعِد

ِِ اخلفاِّ   ََِرِة ِجْئَنا ِبك ْم َلِفيًفا(، كما أنَُّه مثاٌل علني الفر   بِىسْةَراِئيَل اْسك ُنوْا اأَلْرَ  َفِإَذا َجاء َوْعُد اآل

ٍُ أَرى، حتَّني ال يكاَد اْل ٍُ والشِّرِك واإلنكاِر من جه ُِ بيَنهما ِلَفرُء ُيَمالتَّوحيِد من جه دَِّة اخلفاِء ةةةةِشرِّ

أَفني  رَكالشِّىنَّ أَوَف ما أَاُف عليكم الشِّرك  اخلفاُّ، فإنَّ رسةوِل اِل )((: ) سةيِّدنا  بدليِل قوِل 

ُِعلني الصَّفا  من دبيِب النَّمِل  الََّّلماِء(. يف الليل

 

ُِ صةةةاغًرا َمَمأمَّا آدُم العاصةةةا ال َّميُم فهو ىبليُس ال ي هبَط من ه ُِ اْل ُه دحوًرا ألنَّ موًما َمعرف

 ِمْنَها َفَما َيك وُن ْطِةدَّ علني الباري أمَرُُ، وقاَس برأيِه حَ  رفَض السُّجوَد، فقال له تعاىل: )َفاْهبَرأنكَر َو

َُْرْج ِىنََّك ِمَن الصةةةَّاِغِريَن(، وه ا اهلبوط  ليَس َلَك َأن َتَتَكبََّر ِفي ًَا مكانيًّا مَها َفا ، ىذ مل ن السةةةَّماِءهبو

 ُِ ُِ  يكْن يف اجلنَّ ُ  َم اْل، لكنَّ اهلبوَط هو هبوٌط حالاٌّ، ىذ ُعِرَضِتاِّاألرضاجلْيِم َط ىىل َبفَهالسةَّماويَّ عرف

ُِ وكما ُعِرَمعليِه كما ُعِرَضْت علني اْل اغًرا شِر، لكنَُّه أنكَر فهَلَك ول ِعَن وَرَج منها صْت علني الَبةةةضالئك

َُْرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم(.  ال يعوُد ىليها أبًدا لقولِه تعاىل: )َقاَل َفا

 

 عرفِة؟َممالئمْة وإبليس والبشر يف اْلقو يتساءُل متسائٌل: كيَف تساوى اْل

ُِ،َمسةاَووا يف الْ َتاجلوا : هم مل َي ْتجٌّ تجَّ ُمْلكنَّ اإلشهاَد للجميِع دوَن استثناٍء لكا ال َي عرف

 لشَّهادَةافيقول: )ر ِّ ما أشةَهْدَت ، ولو أشةَهْدَت  َلشَةِهْدُت لك(، فقطَع ال  عليهم الطَّريَق وعرَ     

َََ  لقوله تعاىل: )َوِىْذ يهم مجيًعاعل  َأنف سةِةِهْم َعَلني ُهْمَوَأشةْةَهَد ُهْمُذرِّيََّت ظ ُهوِرِهْم ِمن آَدَم َبِنا ِمن َربَُّك َأ

ُِ َيْوَم َتق ول وْا َأن شةةَةِهْدَنا َبَلني َقال وْا ِبَربِّك ْم َأَلسةةْةُت فَمن أقرَّ كان من اِفِلَ (، َغ َهَ ا َعْن ك نَّا ِىنَّا اْلِقَياَم

بليَس إل اْلُمنقاديَنعصةةةةوِم )ع(، وَمن أنكَر كةاَن من الكةافريِن   َمبقيةادِة نبيِّنةا آدم اجلليةِل الْ    ؤمنَ ُماْل
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 لَِّيْهِلَك َمْن بَُّر عنه يف قوله تعاىل: )لَِّيْقضةةةِةَا اللأُه َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًلَعُم، وهو العدُل اإلهلاُّ التَّامُّ اْلِ اللعَّ

ٍُ َوِى َْْيني َمْن َحاَّ َعن َبيَِّن ٍُ َوَي  نَّ اللأَه َلَسِميٌع َعِليٌم(.َهَلَك َعن َبيَِّن

 

 نكتفا لعدم اإلَالُ وال أعلم

 الباحث الدي  العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


