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الملخص

إن موضوع بحثــي يف علم األديان، ويتعلق بالجن 

والشياطني، وهو دراســة تحليلية، حاولت تسليط 

الضوء عىل موضــوع مهم من مواضيــع العقيدة، 

فعنــوان البحــث هو: الجــن بني القــرآن الكريم 

والكتاب املقدس – دراسة مقارنة، وكانت منهجيتي 

يف الكتابــة أن جمعت اآليــات القرآنية ونصوص 

الكتاب املقــدس، التي ورد فيها ذكــر الجن، ثم 

قمت بدراســتها وتحليلها، مستفيدا مام كتبه علامء 

التفسري، وما كتبه علامء املسيحية واليهودية، وهو 

من املواضيــع التي ورد ذكرهــا يف القرآن الكريم 

مرات كثــرية، كام ذكر يف الكتــاب املقدس لكن 

بألفاظ أخرى أكرث مــن 200 مرة، كام أن موضوع 

الجن يتم التطرق إليه كثريا يف الزمن الحارض، كام 

يدعي كثري من الناس سيطرتهم وتحكمهم بالجن، 

ويبالغ بعضهم وينســب كثريا من األمراض إليهم، 

من غري دليل عقيل وال نقيل وال طبي، والحمد لله 

رب العاملني.

الكلامت املفتاحية: جن، شــيطان، القرآن الكريم، 

مقارنة أديان، الكتاب املقدس.

Summary:

The topic of my research is in the science 

of religions, and it is related to the jinn and 

demons, and it is an analytical study, I tried 

to shed light on an important topic of faith. 

, in which the jinn was mentioned, then I 

studied and analyzed it, taking advantage 

of what was written by scholars of interpre-

tation, and what was written by Christian 

and Jewish scholars, and it is one of the top-

ics that was mentioned in the Holy Qur’an 

many times, as it was mentioned in the Bible 

but in other words more than 200 times, as 

The subject of the jinn is frequently touched 

upon in the present time, as many people 

claim their control and control of the jinn, 

and some of them exaggerate and attribute 

many diseases to them, without mental, 

mental, or medical evidence, and praise be 

to God, Lord of the Worlds.

Keywords: Jinn, Satan, the Noble Qur’an, 

comparative religions, the Bible
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المقدمة

الحمد لله، والصاة والســام عىل ســيدنا محمد 

رسول الله، وعىل آله وصحبه ومن وااله.

وبعد؛ فإن الباحث يف علم مقارنة األديان يتســنى 

له االطاع عىل غري اإلســام من األديان، فيتعرف 

عىل طقــوس األديــان األخرى التي تشــاركنا يف 

هــذا الكوكب، ويعرف ما يعتقده مــن يدينون بها، 

وهنا تكمن لذة هذا التخصص، فالباحث شــغوف 

دامئا يف ســر أغــوار قلام يطلع عليهــا الباحثون 

مــن التخصصات األخرى، وقــد جلت بنظري يف 

مواضيع العقيدة وأقســامها، من إلهيات، ونبوات، 

وســمعيات، أبحث عن موضوع أكتب فيه دراســة 

مقارنة بني األديان الســاموية الثاث، فوقع برصي 

عىل موضوع الجن والشــياطني، وبحثت عنه فلم 

أجد من كتب فيه دراســة مقارنة، فاخرتته موضوعا 

لبحثــي، فكان عنــوان البحث: الجن بــني القرآن 

الكريم والكتاب املقدس – دراسة مقارنة.

وكانت منهجيتــي يف الكتابــة أن جمعت اآليات 

القرآنية ونصــوص الكتاب املقدس، التي ورد فيها 

ذكر الجن، ثم قمت بدراســتها وتحليلها، مستفيدا 

مام ســطره علامء التفســري، وكتبه قساوســة أهل 

الكتاب، مســتعينا بالله تعاىل، ومنه التوفيق وعليه 

التكان، والحمد لله أوال وآخرا.

الباحث      

المبحث األول

الجن في القرآن الكريم

املطلب األول: خلق الجان وأصلهم	 

أكــد القــرآن الكريم يف كثــري من آياتــه أن الجن 

مخلوقون قبل اإلنس مبدة طويلة، وأنهم موجودون 

عىل األرض قبل اإلنس أيضا، قال تعاىل يف سورة 

ُموِم  الحجر: حمس َوٱلۡجَآنَّ َخلَۡقَنُٰه ِمن َقۡبُل ِمن نَّارِ ٱلسَّ

٢٧ ىجس)1( روى الطــري رحمه الله عــن ابن عباس 
قوله: » كان إبليس من حي من أحياء املائكة يقال 

لهم الجّن، ُخلقوا من نار السموم من بني املائكة. 

قال: وُخلقت الجّن الذين ذُكروا يف القرآن من مارج 
من نار”.)2(

وقَاَل بَْعُضُهْم: الجان: هو إبليــس. وقَاَل بَْعُضُهْم: 

الجان: هو أبو الجن، وإبليس: هو أبو الشــياطني؛ 

سموا شياطني لتمردهم يف فعلهم، ذلك مقتدر من 

فعلهم، أال ترى أنه ذكر من اإلنس والجن شياطني؛ 

( وذلك لتمردهم،  وهو قوله: )َشيَاِطنَي اإْلِنِْس َوالِْجنِّ

والجــان مقتــدر عن الجــن. واللَّه أعلــم بذلك، 

والسموم: قَاَل بَْعُضُهْم: السموم: لهب النار؛ وليس 

له دخان؛ وهو املارج من نار، واملارج هو املنقطع 

منها. وقَاَل بَْعُضُهْم: من جنس النار؛ كأنه أراد لهبها، 

)1( سورة الحجر، اآلية: 27

)2( جامع البيان: 17/ 100.
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ــُموِم(: الحــارَّة التي تقتل، فإذا  وقال: )ِمْن نَاِر السَّ

كان الســموم، واملارج - ما ذكــر بعضهم أنه لهب 

النــار - فمن طبعه االرتفاع والعلــو، فعىل ذلك ما 

خلق منه طبعه االرتفاع والعلــو؛ وهو الجاّن الذي 

ذكر، والطني طبعه التسفل واالنحدار إىل األرض؛ 

 فعىل ذلك ما خلق منه طبعــه الهوى إىل األرض، 
وامليل إليها.)1(

والحــأ: جمع حمئة وهو الطــني املتغري  َوالَْجانَّ 

ُموِم وهي نار ال دخان   َخلَْقناُه  ِمْن  قَبُْل آدم ِمْن ناِر السَّ
لها، وهم يف األرض مع إبليس سكان األرض.)2(

وقــال تعاىل يف كتابه العزيز: حمسوََخلَــَق  ٱلۡجَآنَّ ِمن 

ارِٖج ّمِــن نَّارٖ ١٥ىجس)3( واملــارج اللهب املختلط  مَّ
بسواد النَّار،)4( وقيل: هو الصايف من لهب النار،)5( 

فــإن قلت: فام معنى قوله ِمْن نــاٍر؟ قلت: هو بيان 

ملارج، كأنه قيل: من صاف من نار، أو مختلط من 

نار أو أراد من نار مخصوصة، كقوله تعاىل فَأَنَْذرْتُُكْم 
ناراً تَلَظَّى.)6(

قال ابن عباس: هو لسان النار الذي يكون يف طرفها 

إِذا التهبــت. وقــال مجاهد: هــو املختلِط بعُضه 

ببعض من اللهب األحمر واألصفر واألخرض الذي 

)1( تأويات أهل السنة: 6/ 436.

)2( بحر العلوم: 2/ 255.

)3( سورة الرحمن، اآلية: 15.

)4( معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 5/ 99.

)5( التفسري الوسيط للواحدي: 4/ 220.

)6( الكشاف: 4/ 445.

يعلو النار إذا أُوِقــَدْت. وقال مقاتل: هو لهب النار 

الصــايف من غري دخان. وقال أبــو عبيدة: املارج: 

َخلْط من النار. وقال ابن قتيبة: املارج: لهب النار، 

من قولك: قد َمِرَج اليشُء: إذا اضطرب ومل يستقّر. 
وقال الزجاج: هو اللهب املختلط بسواد الّنار.)7(

َويِف الَْجانِّ َوْجَهــاِن أََحُدُهاَم: ُهَو أَبُو الِْجنِّ كَاَم أَنَّ 

اإْلِنَْساَن الَْمْذكُوَر ُهَنا ُهَو أَبُو اإْلِنِْس َوُهَو آَدُم ثَانِيِهاَم: 

ُهَو الِْجنُّ ِبَنْفِســِه فَالَْجانُّ َوالِْجــنُّ َوْصَفاِن ِمْن بَاٍب 

َواِحٍد، كَاَم يَُقاُل: ِملٌْح َوَمالٌِح، أَْو نَُقوُل الِْجنُّ اْســُم 

َفــِة كَالاَْملِح...  الِْجْنــِس كَالِْملِْح َوالَْجانُّ ِمثُْل الصِّ

َوالْــاَمرُِج الُْمْختَلُِط ثُــمَّ ِفيِه َوْجَهــاِن أََحُدُهاَم: أَنَّ 

الْــاَمرَِج ُهَو النَّاُر الَْمُشــوبَُة ِبُدَخــاٍن َوالثَّايِن: النَّاُر 

ا  اِفيَُة َوالثَّايِن أََصحُّ ِمْن َحيُْث اللَّْفِظ َوالَْمْعَنى أَمَّ الصَّ

اللَّْفــُظ: فَِلَنَُّه تََعاىَل قَاَل: ِمْن مــارٍِج ِمْن ناٍر أَْي نَاٍر 

َمارَِجــٍة، َوَهَذا كََقْوِل الَْقائِِل: ُهــَو َمُصوٌغ ِمْن َذَهٍب 

فَِإنَّ قَْولَُه ِمْن َذَهٍب ِفيِه بَيَاُن تََناُسِب اأْلَْخَاِط فَيَُكوُن 

الَْمْعَنى الُْكلُّ ِمْن َذَهٍب َغرْيَ أَنَُّه يَُكوُن أَنَْواًعا ُمْختَلَِفًة 
ُمْختَلِطًَة.)8(

املطلب الثاين: الجن يف قصص األنبياء	 

ورد ذكر الجان كثريا يف قصص األنبياء الســابقني 

عليهم وعىل نبينا أفضل الصاة والسام، قال تعاىل 

ا  ّلِ نَِبّىٍ َعُدّوٗ
يف محكم التنزيل: حمسَوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنا لِكُ

َشــَيِٰطيَن ٱلۡإِنِس  َوٱلِۡجّنِ يُوِحــي َبۡعُضُهۡم إِلَٰي َبۡعٖض 
ۖ فََذۡرُهۡم  زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغُروٗرۚا َولَۡو َشآَء َربَُّك َما َفَعلُوهُ

)7( زاد املسري يف علم التفسري: 4/ 207.

)8( التفسري الكبري للرازي: 29/ 349.
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َوَما َيۡفتَُروَن ١١٢ ىجس)1(
وســيكون الكام يف هذا املطلــب عن الجن يف 

قصص ثاثة من األنبياء الذين ورد ذكرهم يف القرآن 

الكريم، ومن الله التوفيق:

أوال: الجن وسيدنا آدم عليه السالم

قال تعــاىل يف كتابه العزيــز: حمسَوِإۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ 

َّٓا إِبۡلِيــَس َكاَن ِمــَن  ٱۡســُجُدواْ ٓأِلَدَم فََســَجُدٓواْ إِل
ۥٓ  َفَتتَِّخُذونَُهۥ َوُذّرِيََّتُه

َ
ۦٓۗ أ ۡمرِ َرّبِهِ

َ
  ٱلِۡجّنِ َفَفَســَق َعۡن أ

ٰلِِميَن  ۚۢ بِۡئَس لِلظَّ ۡولَِيآَء ِمن ُدونِي َوُهۡم لَُكــۡم َعُدوُّ
َ
أ

بََدلٗا ٥٠ ۞ىجس)2(
يقول تعاىل ذكره مذكرًا هؤالء املرشكني حسد إبليس 

أباهم ومعلمهم ما كان منه من كره واستكباره عليه 

حني أمره بالســجود له، وأنه من العداوة والحســد 

لهم عىل مثل الذي كان عليــه ألبيهم: )َو( اذكر يا 

محمد ﴿إِْذ قُلَْنا لِلَْمائَِكِة اْســُجُدوا آلَدَم فََســَجُدوا 

إاِل إِبْلِيَس﴾ الذي يطيعه هؤالء املرشكون ويتبعون 

أمره، ويخالفون أمر الله، فإنه مل يسجد له استكبارا 

﴾ واختلف  عىل الله، وحسدا آلدم ﴿كَاَن ِمَن الِْجنِّ

﴾ فقال  أهل التأويل يف معنى قوله ﴿كَاَن ِمَن الِْجنِّ

بعضهــم: إنه كان من قبيلة يقــال لهم الجّن. وقال 

آخرون: بل كان من خزّان الجنة، فنسب إىل الجنة، 

وقال آخرون: بــل قيل من الجّن، ألنــه من الجّن 
الذين استجنوا عن أعني بني آدم.)3(

)1( سورة األنعام، اآلية: 112.

)2( سورة الكهف، اآلية: 50.

)3( جامع البيان للطري: 18/ 39.

فإن قال قائل: فكيف استثنى مع ذكر املائكة، فقال 

فََسَجُدوا إاِلَّ إِبْلِيَس، فكيف وقع االستثناء وليس هو 

من األول، فالجواب يف هذا أنه أُمر َمَعُهْم بالسجود 

فاستثنى من أنه لَْم يَْسُجد، والدليل جمىل ذلك أنك 

تقول: أمــرت َعبِْدي وأخويت فأطاعوين إال عبدي، 

: ﴿فَِإنَُّهْم َعــُدوٌّ ِل إاِلَّ رَبَّ  وكذلــك قوله عزَّ وجلَّ
الَْعالَِمنَي﴾ ورب العاملني ليس كمثله يشء.)4(

وتضمن رفض إبليس الســجود عداوته لإلنســان، 

لذا وبــخ تعاىل كل مــن اتخذ الشــيطان وأتباعه 

أولياء: أعوانا ونرصاء ألنهم أعداء، والعدو ال ينرص 

من عاداه وال يؤمتن عــىل نرصته. وكذلك تضمن 

الرفض التكر عــىل آدم والرتفع عليه، ملّا ادعى أن 

أصلــه أرشف من أصل آدم، إذ هو من نار، وآدم من 

طــني، فوجب أن يكون هو أرشف مــن آدم، فكأنه 

تعاىل قــال ألولئك الكافرين الذيــن افتخروا عىل 

فقراء املسلمني برشف نسبهم وعلو منصبهم: إنكم 

يف هذا القول اقتديتــم بإبليس يف تكره عىل آدم. 

لكل ما ذكر بئس عبادة الشيطان بدال عن عبادة الله، 
أو بئس إبليس بدال عن عبادة الله تعاىل.)5(

ثانيا: الجن وسيدنا موىس عليه السالم

ورد ذكر الجن أو الجان يف قصة سيدنا موىس عليه 

الســام يف القرآن الكريــم، يف معرض الكام عن 

بعثته نبيا، واألمر بإلقاء العصا التي أصبحت أفعى، 

َها  نَّ
َ
ا َرَءاَها َتۡهتَزُّ  َكأ لۡــِق َعَصاَكۚ فَلَمَّ

َ
قال تعاىل: حمسَوأ

)4( معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 3/ 293.

)5( ينظر: التفسري املنري للزحييل: 15/ 275.
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َّٰي ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعّقِۡبۚ َيُٰموسَــٰى لَا َتخَۡف إِنِّي لَا   َجآّنٞ َول
َيخَاُف لََديَّ ٱلُۡمۡرَسلُوَن ١٠ىجس.)1(

ا َرَءاَها  لِۡق َعَصاَكۚ فَلَمَّ
َ
ۡن أ

َ
وقال جل من قائــل: حمسَوأ

ۡقبِۡل 
َ
َّٰي ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعّقِۡبۚ َيُٰموسَىٰٓ أ َها  َجآّنٞ َول نَّ

َ
َتۡهتَزُّ  َكأ

َولَا َتخَۡفۖ إِنََّك ِمَن ٱٓأۡلِمنِيَن ٣١ىجس.)2(
وفيه وجهان: أحدهــام: أن الجان الحية الصغرية ، 

سميت بذلك الجتنانها واستتارها. والثاين: أنه أراد 

بالجان الشــيطان من الجن ، ألنهم يشبهون كل ما 

استهولوه بالشــيطان ، كام قال تعاىل: }طَلُْعَها كَأَنَُّه 

ــيَاِطنِي{)3( وقــد كان انقاب العصا إىل  رُُءوُس الشَّ

أعظم الحيات ال إىل أصغرها ، كام قال تعاىل: }فَِإَذا 

ِهَي ثُْعبَاٌن ُمِبنٌي{ ]األعراف: 107[ و ]الشعراء: 33[

ثالثا: الجن وسيدنا سليامن عليه السام

املوقف األول: تسخري الجن لسيدنا سليامن

قال تعاىل: حمسوَُحِشــَر لُِســلَۡيَمَٰن ُجُنوُدهُۥ ِمَن  ٱلِۡجّنِ 

ۡيــِر َفُهۡم يُوزَُعوَن١٧ىجس.)4( وقال تعاىل:  َوٱلۡإِنِس َوٱلطَّ
َسۡلَنا 

َ
حمسَولُِسلَۡيَمَٰن ٱلّرِيَح ُغُدوَُّها َشۡهٞر َوَرَواُحَها َشۡهٞرۖ َوأ

لَُهۥ َعيَۡن ٱلۡقِۡطرِۖ َوِمَن  ٱلِۡجّنِ َمن َيۡعَمُل َبيَۡن يََديۡهِ بِإِۡذِن 
ۡمرِنَا نُِذۡقُه ِمۡن َعَذاِب 

َ
َرّبِهۦِۖ َوَمن يَزِۡغ ِمۡنُهۡم َعــۡن أ

عِيِر ١٢ ىجس.)5( وقال تعاىل: ﴿ومن الشياطني من  ٱلسَّ
يغوصون له ويعملون عمــان دون ذلك وكنا لهم 

)1( سورة النمل، اآلية: 10.

)2( سورة القصص، اآلية: 31.

)3( سورة، الصافات، اآلية: 65.

)4( سورة النمل، اآلية: 17.

)5( سورة سبأ، اآلية: 12.

بناء  حافظني﴾.)6( وقال تعاىل: ﴿والشــياطني كل 
وغواص * وآخرين مقرنني يف األصفاد﴾.)7(

أما أعاملهم فقد ذكرت اآليات أن الجن والشياطني 

الذين ســخروا لســليامن، كانوا يقومــون بأعامل 

خاصــة ال يقدر عليها أحد، ومن هذه األعامل التي 

ذكرها القرآن الكريم:

1. الغوص يف أعــامق البحار، قال تعاىل: ﴿ومن 

الشــياطني من يغوصون له ويعملــون عما دون 

ذلك﴾.)8( وقال: ﴿والشياطني كل بناء وغواص﴾.

الدخول  الراغب األصفهــاين: »والغوص  يقول   )9(

تحت املاء، وإخراج يشء منه«.)10(

2. البنــاء، قــال تعــاىل: ﴿والشــياطني كل بناء 

وغــواص﴾.)11( لقد ســخر ســليامن  الجن 

والشــياطني يف بناء املبــاين العظيمــة والكبرية، 

واستفاد من طاقات الجن وقدراتهم عىل ذلك، وقد 

ذكــرت آية من القرآن هذه األعامل: ﴿يعملون له ما 

يشاء من محارب ومتاثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات﴾.)12(

)6( سورة األنبياء، اآلية: 82.

)7( ص: 37 ، 38.

)8( األنبياء: 82.

)9( ص: 37.

)10( معجم ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين: 141.

)11( ص: 37.

)12( سبأ: 13.
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واآلية ذكرت أربع صناعات كان يعملها الجن:

أ. املحاريــب: وهــي املســاجد، أو القصور، أو 
األبنية دون القصور.)1(

ب. التامثيــل: والتمثال هو مــا نحت من حجر أو 

صنع من نحاس ونحوه، يحايك به خلق الطبيعة، أو 
ميثل به معنى يكون رمزا له.)2(

ج. الجفان الكبرية كالجواب: والجفنة هي القصعة 

الكبــرية، وقد ذكــر اآللويس يف تفســريه ما نصه: 

»فالجفنــة أعظــم القصاع، ويليهــا القصعة، وهي 

ما تشــبع العــرشة، ويليها الصحفة وهي ما تشــبع 

الخمســة، ويليها املئكلة وهي ما تشبع االثنني أو 
الثاثــة، ويليها الصحيفة وهي تشــبع الواحد«.)3( 

واآلية تتحدث عن عظم القصاع التي كان يطعم فيها 

الناس حتى تبدو لكرها كأنها أحواض ماء كبرية.

د. القدور الراسيات

والقدور هي أوعية الطعــام املعروفة، التي توضع 

عىل النار ويطبخ بها، وقد ذكر البيضاوي يف تفسريه: 

وقدور راســيات: ثابتات عىل األثايف ال تنزل عنها 

لعظمها.)4( إذن فهي قدور عظيمة واســعة لعظمها 

ال تتحــرك وال تحمل من مكانهــا، وقد ذكر بعض 

املفرسين أن القدور كانت من النحاس، وهذا أمر 

)1( ينظر: زاد املسري يف علم التفسري: عبد الرحمن بن عيل 

بن محمد الجوزي، دار النرش: 6/ 439.

)2( ينظر: املعجم الوسيط: 2/ 854.

)3( روح املعاين لآللويس: 22/ 119.

)4( تفسري البيضاوي: 4/ 394.

وارد وقريب، وقد ذكرنا أن الله تعاىل أسال لسليامن 

 عني القطر، وهي النحاس املذاب.

املوقف الثاين: الجن وعرش بلقيس

ن 
َ
نَا۠ َءاتِيــَك بِهِۦ َقۡبَل أ

َ
حمسقَــاَل ِعۡفرِيٞت ّمَِن  ٱلِۡجّنِ أ

ِميٞن ٣٩ ىجس. )5(
َ
َقاِمَكۖ َوِإنِّي َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ أ َتُقوَم ِمن مَّ

ملا علم ســيدنا ســليامن بقدوم امللكة، فأراد أن 

يفاجئ امللكة بآية باهرة ومعجزة قاهرة، تكون دليا 

عىل أنه نبي مرســل، فجمع أهل الحل والعقد يف 

َها الَْملَُأ  يُّ
َ
مملكتــه وعرض عليهم خطته حمسقَاَل يَــا أ

تُونِي ُمْسلِِميَن * قَاَل 
ْ
ْن يَأ

َ
تِينِى بَِعرِْشَها َقبَْل أ

ْ
يُُّكْم يَأ

َ
أ

ْن َتُقوَم ِمْن 
َ
نَا آَتِيَك بِــهِ َقبَْل أ

َ
ِعْفريٌت ِمَن الِْجّنِ أ

َِّذي ِعنَْدهُ  ِميٌن * قَاَل ال
َ
َمَقاِمَك َوِإنِّي َعلَيْهِ لََقــوِيٌّ أ

ْن يَْرتَدَّ إِلَيَْك 
َ
نَــا آَتِيَك بِهِ َقبَْل أ

َ
ِعلٌْم ِمَن الِْكَتاِب أ

ا ِعنَْدهُ قَاَل َهَذا ِمْن فَْضِل  ا َرآَهُ ُمْســَتقِرًّ َطْرفَُك فَلَمَّ
ْكُفُر َوَمْن َشــَكَر فَإِنََّما 

َ
ْم أ

َ
ْشــُكُر أ

َ
أ
َ
َربِّي لَِيبْلَُونِي أ

يَْشُكُر لَِنْفِسهِ َوَمْن َكَفَر فَإِنَّ َربِّي َغنِىٌّ َكرِيٌم * قَاَل 
ْم تَُكوُن ِمَن 

َ
َتْهَتِدي أ

َ
ُروا لََها َعرَْشــَها َننُْظْر أ نَّكِ

َِّذيَن لَا َيْهَتُدوَنىجس.)6( ال
وقد ذكــر العلــامء أوجها كثرية يف ســبب طلب 

سليامن إحضار العرش منها: ليعلم صدق الهدهد، 

أو ليجعل ذلك دليا عــىل صدق نبوته، أو ليختر 

عقلهــا وفطنتها، أو ألن صفتــه أعجبته فخيش أن 

تســلم فيحرم عليها مالها، أو لرييها قدرة الله تعاىل 

)5( سورة النمل، اآلية: 39.

)6( النمل: 38 – 41.
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وعظم سلطانه.)1(

قــال البيضاوي: أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه 

الله تعاىل به من العجائب الدالة عىل عظم القدرة، 

وصفــة يف دعوة النبــوة، ويختر عقلهــا بأن ينكر 
عرشها فينظر تعرفه أم تنكره.)2(

لقــد عرف ســليامن  أن للملكة عرض عظيم، 

ومن املؤكــد أن امللكة قبل خروجها وخفت عليه 

حراسة مشددة. ولكن مع ذلك، أراد سليامن العرش 

قبل أن تصل امللكة وقومها، وجاء العرض األول: 

﴿قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 

مقامــك وإين عليه لقوي أمني﴾ إنه بعرض إحضار 

العرش يف ساعات قبل أن يقوم سليامن من مقامه. 

وقد روي أنه عليه كان جالســا للقضاء، وقالوا: أنه 
كان يعقد  مجلسه هذا إىل انتصاف النهار.)3(

قال الراغب األصفهــاين: العفريت من الجن: هو 

الصارم الخبيث، ويســتفاد ذلك لإلنســان استعارة 

الشيطان له، وأصله من العفاريت الرتاب، وعافره: 
صارعه فألقاه يف العفر.)4(

العرض الثاين: تقدم به أحد الجالسني وكان عرضا 

مغريا غاية الدهشــة، ﴿قال الذي عندهم علم من 

الكتــاب أنا آتيك بــه قبل أن يرتــد إليك طرفك﴾ 

والطرف يف اللغــة: تحريك الجفــن وعر به عن 

)1( ينظر: زاد املسري البن الجوزي: 6/ 173.

)2( تفسري البيضاوي: 4/ 268.

)3( ينظر: جامع البيان للطري: 19/ 162.

)4( معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين: 379.

النظر، إذا كان تحريك الجفن الزمة النظر.)5(

إىل آخر القصة القرآنية الشهرية...

املوقف الثالث: وفاة سيدنا سليامن عليه السام

َُّهۡم عَلَٰى  ا قََضۡيَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمۡوَت َما َدل قال تعاىل: حمسفَلَمَّ

ا َخرَّ  ۥۖ فَلَمَّ تَُه
َ
ُكُل ِمنَســأ

ۡ
ۡرِض تَأ

َ
َّا َدآبَُّة ٱلۡأ ۦٓ إِل َمۡوتِهِ

َّۡو َكانُواْ َيۡعلَُموَن ٱلَۡغۡيَب َما لَبُِثواْ فِي  ن ل
َ
تَبَيََّنِت  ٱلِۡجنُّ أ

ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهيِن ١٤ ىجس.)6(
لقد تحدثت اآلية الكرمية عن وفاة سليامن  وقد 

ابتدأت بقوله تعاىل: ﴿فَلَــامَّ قََضيَْنا َعلَيِْه الَْمْوَت﴾ 

وقىض تايت بالعربيــة لعدة معان: فقيل اوقعنا عليه 

املــوت وقيل حكمنا عليه باملــوت وقيل اوجبناه 

عليه وقيــل انفذنا عليه ما قضينــا عليه باالزل من 

املوت واخرجناة اىل حيز الوجود.)7( وقوله تعاىل: 

﴿َما َدلَُّهــْم﴾ الضمري يف دل اما انه يعود اىل الجن 

واما يعود عىل ســليامن  )8( و ﴿َدابَُّة اأْلَرِْض﴾ 

هي االرضة الحرشة املعروفة التي تاكل الخشــب، 
)ِمْنَسأَتَُه( هي العصا بلسان اهل الحبشه.)9(

وقال اآللويس: »منســاته العىص من: نسأت البعري 

اذا طردته النها يطرد بها،او منســأته اذا اخرته ومنه 

النــيء ويظهر من هذا انها العــىص الكبرية التي 

)5( معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين: 339.

)6( سورة سبأ، اآلية: 14.

)7( ينظر روح املعاين لالويس 121/22.

)8( ينظر تفسري البيضاوي 395/4.

)9( ينظر جامع البيان للطري 73/22.
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تكون مع الراعي«.)1(

﴿فَلاَمَّ َخرَّ﴾ الخرور: الســقوط، بحيث يســمع له 

﴾ »املقصود بالجن هنا  خريــر،)2( ﴿تَبيََنت الِْجــنُّ

الجنس او املــراد كرائهم املدعــون علم الغيب 

،أي علم املدعون الغيــب منهم عجزهم وانهم ال 
يعلمون الغيب«.)3(

ويكون معنى اآليات انه: ملا حكمنا عىل ســليامن 

 باملــوت واوقعناه عليه مــا دلهم أي الجن او 

آل سليامن  عىل موته اال حرشة االرض جاءت 

تأكل عصاه التي يتوكأ عليها وهو ميت فلام اهرتت 

العصا ســقط ســليامن  وعند ذلــك ادركت 

 الجن انهم لو كانوا يعلمــون الغيب لعلموا مبوت 

.  سليامن

  وقد حفظ الله تعاىل جثامن ســيدنا ســليامن

من السقوط وذلك العتامده عىل العصا وظل متكئا 

عليهــا والجن تعمل حتى ارســل الله تعاىل حرشة 

االرضة تأكل الخشــب من االسفل فسقط سليامن 

 اىل األرض، اما االرسائيليات فقد ذكرت اشياء 

ال يقبلها العقل، فيقولون ان سليامن  بقي حوال 

كاما ميتا، وهذا يشء مردود الن سليامن  كان 

ملك كبري، وحاكم عظيــم، ونبي كريم، فهل يعقل 

ان يبقــى حوال كاما ميتا دون ان يفتقده أحد ودون 

)1( روح املعاين لالويس 121/22.

)2( ينظــر معجم مفردات الفاظ القران للراغب االصفهاين 

.162

)3( روح املعاين لالويس 122/22 .

ان يقدم له طعاما او رشابا، فاملدة والله تعاىل اعلم 

بني موته وبني ســقوطه مدة قصرية ال تتجاوز االيام 

والذي يرتجح ان االرضة اكلــت طرف العصا فلم 

تعد تحتمل ثقل جســم ســليامن فخر اىل االرض 

ميتا.

املطلب الثالث: عبادة اإلنس للجن	 

بني القــرآن الكريم أن بعض البــرش يعبدون الجن 

والشياطني، سواء كانت العبادة حقيقية، أو اعتبارية 

من باب التقديــس والخوف، قال تعاىل: حمسوََجَعلُواْ 

ِ ُشــَرَكآَء  ٱلِۡجنَّ وََخلََقُهۡمۖ وََخَرقُواْ لَُهۥ بَنِيَن َوَبَنٰتِۭ  لِلَّ
ا يَِصُفوَن ١٠٠ىجس.)4(  بَِغۡيِر ِعۡلٖمۚ ُســۡبَحَٰنُهۥ َوتََعٰلَٰى َعمَّ
وقال أيضا: حمسوََجَعلُواْ بَۡيَنُهۥ َوَبيَۡن ٱلِۡجنَّةِ نََسٗباۚ َولََقۡد 

 َعلَِمِت  ٱلِۡجنَُّة إِنَُّهــۡم لَُمۡحَضُروَن ١٥٨ىجس.)5( وقال جل 
من قائل: حمسَوَيۡوَم َيۡحُشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمَّ َيُقوُل لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ 

ُؤلَآِء إِيَّاُكۡم َكانُواْ َيۡعُبُدوَن ٤٠ قَالُواْ ُســۡبَحَٰنَك  َهٰٓ
َ
أ

 ۖ َنا ِمن ُدونِِهــمۖ بَۡل َكانُواْ َيۡعُبــُدوَن  ٱلِۡجنَّ نــَت َولِيُّ
َ
أ

ۡؤِمُنوَن٤١ىجس.)6( ۡكثَرُُهم بِِهم مُّ
َ
أ

ِكََة إِلِبْلِيَس  : نَزَلَْت يِف الزَّنَاِدقَِة، أَثْبَتُوا الرشَّ قَاَل الَْكلِْبيُّ

َوابَّ  يِف الَْخلِْق، فََقالُوا: اللَُّه َخالُِق النُّوَر َوالنَّاَس َوالدَّ

ــبَاِع َوالَْحيَّاِت  َواأْلَنَْعاَم، َوإِبْلِيُس َخالُِق الظُّلَْمِة َوالسِّ

َوالَْعَقارِِب، َوَهَذا كََقْولِِه: ﴿َوَجَعلُوا بَيَْنُه َوبنَْيَ الِْجنَِّة 

نََســبًا﴾ َوإِبْلِيُس ِمَن الِْجنَِّة، }َوَخرَقُوا{ أَِي: اْختَلَُقوا 

)4( سورة األنعام، اآلية: 100.

)5( سورة الصافات، اآلية: 158.

)6( سورة سبأ، اآلية: 41.
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﴿لَُه بَِننَي َوبََناٍت ِبَغرْيِ ِعلٍْم﴾.)1(

وقيل: الِجنَّة، املائكة عند بعضهم، ســموا بذلك 

الســتتارهم عن العيون. وقيــل: ألنهم يف الجنان، 
وعد بعضهم الجن املعروف.)2(

ياطنَي حيُث  وقيل: }بَْل  كَانُواْ  يَْعبُُدوَن  الجن{ أي الشَّ

أطاُعوهم يف عباِدة غريِ الله ســبحانه وتعاىل وقيل 

كانُوا يتمثَّلــون لهم ويخيِّلون لهــم أنَّهم املائكُة 

فيعبدونهــم وقيل يدخلــوَن أجــواَف األصناِم إذا 

ْؤِمُنوَن{  ُعبدت فيعبــدون بعبادتِها }أَكْرَثُُهم ِبِهــم مُّ

مرُي األوَُّل لإلنِس أو للمرشكنَي واألكرثُ مبعنى  الضَّ
)3(. الكلِّ والثَّاين للجنِّ

نَُّهۥ َكاَن رَِجاٞل ّمَِن ٱلۡإِنِس َيُعوُذوَن 
َ
وقال تعاىل: حمسَوأ

بِرَِجاٖل ّمَِن  ٱلِۡجّنِ فََزاُدوُهــۡم َرَهٗقا ٦ىجس)4( وذلك أنَّ 
الرَّجل يف الجاهليَّة كان إذا سافر فأمىس يف األرض 

الفقر قال: أعوذ بســيِّد هذا الوادي من رشِّ ســفهاء 

قومــه أَي: الجنِّ يقول الله: }فزادوهــم رهقاً{ أَْي: 

فزادهم بهذا التَّعوُّذ طغياناً وذلك أنَّهم قالوا: ُســْدنا 
الجنَّ واإلِنس.)5(

املطلب الرابع: الجن مكلفون ومحاسبون	 

بني القرآن الكريم يف كثري من آياته أن الجن مكلفون 

مثل اإلنســان، وأن النبي عليه الصاة والســام قد 

)1( تفسري البغوي: 3/ 173.

)2( ينظر: غرائب التفسري وعجائب التأويل: 2/ 986.

)3( إرشاد العقل السليم: 7/ 137.

)4( سورة الجن، اآلية: 6.

)5( التفسري الوجيز للواحدي: 1140.

بعث إىل الجن واإلنس كافــة، حمسَوَما َخلَۡقُت  ٱلِۡجنَّ 
َّا لَِيۡعُبُدوِن ٥٦ىجس.)6( َوٱلۡإِنَس إِل

بينت اآلية الكرمية رصاحــة أن الجن مثل اإلنس، 

يشملهم التكليف والخطاب القرآين، مطلوب منهم 

عبادة الله تعاىل وحده، كذلك ورد يف القرآن الكريم 

  أن الحق تعاىل قد رصف نفرا من الجن إىل النبي

ليك يستمعوا القرآن الكريم، بل سميت سورة كاملة 

باســمهم، قال تعاىل: حمسَوِإۡذ َصَرۡفَنآ إِلَۡيَك َنَفٗرا ّمَِن 

 ْۖ نِصُتوا
َ
أ ا َحَضُروهُ قَالُٓواْ   ٱلِۡجّنِ يَۡسَتِمُعوَن ٱلُۡقۡرَءاَن فَلَمَّ

نِذرِيَن ٢٩ قَالُواْ َيَٰقۡوَمَنآ  َّۡواْ إِلَٰي قَۡوِمِهم مُّ ا قُِضَى َول فَلَمَّ
ٗقا لَِّما َبيَۡن  نزَِل ِمۢن َبۡعِد ُموسَٰى ُمَصّدِ

ُ
إِنَّا َسِمۡعَنا كَِتًٰبا أ

ۡســَتقِيٖم٣ىجس)7(  يََديۡهِ َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَّقِ َوِإلَٰي َطرِيٖق مُّ
نَُّه ٱۡســَتَمَع َنَفٞر 

َ
وِحَي إِلَيَّ أ

ُ
وقال جل من قائل: حمسقُۡل أ

ّمَِن  ٱلِۡجّنِ َفَقالُٓواْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ١ىجس.)8(
ذكر املفرسون أنهم كانوا تســعة نفٍر من الجنِّ من 

ــام  نينــوى من أرض املوصل وذلك أنَّه عليه السَّ

أُمر أن يُنذر الجنَّ فرصف إليه نفٌر منهم ليتســمعوا 

ويبلِّغوا قومهم }فلام حرضوه{ قال بعضهم لبعض: 

}أنصتوا{ أَْي: اســكتوا }فلام قــي{ أَْي: فرغ من 

تاوة القرآن رجعوا }إىل قومهم منذرين{ وقالوا لهم 

ما قصَّ الله يف كتابه.)9( قَاَل َســِعيُد بُْن ُجبَرْيٍ: كَانَِت 

الِْجنُّ تَْستَِمُع فَلاَمَّ رُِجُموا قَالُوا: َهَذا الَِّذي َحَدَث يِف 

)6( سورة الذاريات، اآلية: 56.

)7( سورة األحقاف، اآلية: 3.

)8( سورة الجن، اآلية: 1.

)9( التفسري الوجيز للواحدي: 998.
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ٍء يِف اأْلَرِْض فََذَهبُوا يَطْلُبُوَن  َا َحَدَث ليَِشْ اَمِء إِنَّ السَّ

بََب، وَكَاَن قَِد اتُِّفَق أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم  السَّ

لاَمَّ أَِيَس ِمْن أَْهِل َمكََّة أَْن يُِجيبُوُه َخَرَج إِىَل الطَّائِِف 

لِيَْدُعَوُهْم إِىَل اإْلِْسَاِم، فَلاَمَّ انرَْصََف إِىَل َمكََّة، وَكَاَن 

ِببَطِْن نَْخــٍل قَاَم يَْقَرأُ الُْقرْآَن يِف َصــَاِة الَْفْجَر، فََمرَّ 

ِبِه نََفٌر ِمْن أرَْشَاِف ِجنِّ نَِصيِبــنَي، أِلَنَّ إِبْلِيَس بََعثَُهْم 

اَمِء ِبالرَّْجِم،  بََب الَِّذي أَْوَجَب ِحرَاَسَة السَّ لِيَْعرِفُوا السَّ
بَُب.)1( فََسِمُعوا الُْقرْآَن َوَعرَفُوا أَنَّ َذلَِك ُهَو السَّ

املطلب الخامس: الوقاية من الجن	 

اِس  ُعوُذ بَِرّبِ ٱلنَّاِس ١ َملِِك ٱلنَّ
َ
قال تعاىل: حمسقُۡل أ

٢ إَِلٰهِ ٱلنَّاِس ٣ ِمن َشــّرِ ٱلۡوَۡســَواِس ٱلۡخَنَّاِس ٤ 
َِّذي يُوَۡســوُِس فِــي ُصُدورِ ٱلنَّاِس ٥  ِمــَن  ٱلِۡجنَّةِ  ٱل

 َوٱلنَّاِس ٦ ىجس)2(
اشتملت هذه الســورة، وهي ثاين املعوذتني عىل 

االســتعاذة باللَّه تعاىل وااللتجــاء إىل رّب الناس 

امللــك اإلله الحق من رّش إبليــس وجنوده الذين 

يغوون الناس بوسوستهم، وإن هذه السورة وسورة 

الفلــق واإلخاص تعــوذ بهن رســول اللَّه  من 

ســحر اليهود. وقيل: إن املعوذتني كان يقال لهام 

املقشقشــتان، أي ترئان من النفــاق، روى اإلمام 

مســلم يف صحيحه عن ُعْقبََة بِْن َعاِمــٍر، قَاَل: قَاَل 

رَُســوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَســلََّم: »أَلَْم تََر آيَاٍت 

، قُْل أَُعوُذ ِبرَبِّ الَْفلَِق،  أُنْزِلَِت اللَّيْلََة  لَْم  يَُر  ِمثْلُُهنَّ  قَطُّ

)1( التفسري الكبري للرازي: 28/ 27.

)2( سورة الناس، اآليات: 1 – 6.

َوقُْل أَُعوُذ ِبرَبِّ النَّاِس«.)3(

وقد أوضحت الســورة أن املوســوس إما شيطان 

الجــن، وإما شــيطان اإلنس. قال الحســن: هام 

شــيطانان أما شيطان الجن فيوســوس يف صدور 

الناس، وأما شيطان اإلنس فيأيت عانية. وقال قتادة: 

إن من الجّن شــياطني، وإن من اإلنس شــياطني، 
فتعّوذ باللَّه من شياطني اإلنس والجن.)4(

❊ ❊ ❊

)3( صحيــح مســلم، 1/ 558 برقــم )814( كتاب صاة 

املسافرين وقرصها، باب فضل قراءة املعوذتني.

)4( التفسري املنري للزحييل: 30/ 483.



الجن بني القرآن الكريم والكتاب املقدس )دراسة مقارنة(

 288    د. طالل أحمد عبد الله الجمييل

المبحث الثاني

الجن في الكتاب المقدس

املطلب األول: الجن يف العهد القديم	 

ال يوجد ذكر كثري للشيطان يف كتاب العهد القديم 

ألن الرتكيــز األكــر كان دوما موجهــا نحو اإلله 

الواحد رب الجنود،)1( وقوته العظيمة عىل األرض، 

فجروته فاق آلهة الوثنيني الذين كانوا ميثلون بطريقة 

أو بأخرى حضور الشيطان يف العامل وهيمنته عليه 

يف الفرتة ما قبل قدوم املســيح،)2( وذلك تحاشيا 

النغرار بني إرسائيل بقدراتــه الفائقة مام قد يؤدي 

النجذابهم لعبادة األوثان فعبادة الشــيطان ضمنيا 
كام فعلوا من قبل مرات كثرية.)3(

ويف مطلع ســفر التكوين أول كتــب العهد القديم 

يظهر الشــيطان متخفيا بهيئة حيَّة يف فردوس عدن 

ليجرب أم الجنس البرشي .. حواء ، فيصف الكتاب 

الحيَّة بـــ )أحيل جميع حيوانات الريــة()4( وبأنها 

خّداعــة،)5( انفردت تلك الحية بحواء وبأســلوب 

ماكر دفعتها لتناول مثر الشــجرة التي نهاهم الرب 

)1( 1 صموئيل 17 :45.

)2( مزمزور 96 :5.

)3( تثنية 13 :3.

)4( تكوين 3 :1.

)5( تكوين 3 :13.

مــن أكلها واســتعمل الشــيطان يف إغــواء حواء 

الخطيئة ذاتها التي كانت ســببا يف ســقوطه وهي 

الكرياء، حيث قال لهــا بأنها إن أكلت تلك الثمرة 

هي وآدم فسيصريان كاإلله عارفني الخري والرش،)6( 

وبعد أن ســقطت حواء ورجلهــا بالتجربة عاقبهم 

الله بأن طردهم من فردوســه إىل أرض الشقاء كام 

عاقب الحيَّة أيضــا فلعنها من بني جميع مخلوقاته 

وأعطى الرب وعده للبرش ووعيــده للحيَّة )َوأََضُع 

َعَدأَوًة بَيَْنِك َوبنَْيَ الَْمْرأَِة َوبنَْيَ نَْســلِِك َونَْسلَِها. ُهَو 

يَْســَحُق رَأَْسِك َوأَنِْت تَْســَحِقنَي َعِقبَُه()7( يف إشارة 

لقدوم املسيح من نسل امرأة وليس من رجل حيث 

تؤمن املســيحية بأن املســيح ليس له أب برشي، 

ويسوع سحق الشيطان تحت أقدامه بعمله الكفاري 

بينام يرتصد إبليس يف كل حني عقبه أي املؤمنني 

باملسيح ليأخذهم معه إىل الهاك.

ثم يظهر الشــيطان مجددا يف ســفر أيــوب بهيئة 

املشــتيك عىل املؤمنني يف محرض الرب، حيث 

يأيت و يسأل الرب أنه إن إبتىل أيوب فإنه سيجدف 

يف وجهه،)8( فيسمح الرب إلبليس بأن يجرب أيوب 

إىل حني ولكنه برشط أن ال مييته.

ويف سفر إشعياء نجد صورة رمزية للشيطان والذي 

دعي بزهرة بنــت الصبح قاهر األمــم الذي اعتقد 

أنه يستطيع أن يســمو مبجده إىل مجد الله فيصري 

)6( تكوين 1 :5.

)7( تكوين 3 :15.

)8( أيوب 1 :6 – 12.
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مثل العيل، وهذا كان ســبب ســقوطه إىل أسافل 

األرض،)1( ومرة أخرى يف ســفر حزقيال اإلصحاح 

28 يعــود الكتاب يخرنا عن قصة ســقوط إبليس 

بصــورة رمزية أيضا يكون فيهــا ملك صور فيتكلم 

الرب إىل نبيه حزقيال بيشء من األسف لريفع مرثاة 

عىل امللك الــذي كان خاتم الكــامل بني أعيانه 

ومــآلن بالحكمة والجامل وكان يقيم يف جنة عدن 

وحظي بنعمة الله بأنــه كان من املائكة املقربني 

حتــى ُوِجــَد فيه إثــم، فطرحه الــرب إىل األرض 

 ليعاقبه عىل نجاســته ويتوعده بأنه سيخرج نارا من 
وسطه لتأكله.)2(

ويقول القس لبيب ميخائيل: “أوىص الله يف التوراة 

أن ال يلتفت شــعبه إىل الجن أو يتصلوا بهم،)3( “الَ 

ُسوا ِبِهْم”.  تَلْتَِفتُوا إِىَل الَْجانِّ َواَل تَطْلُبُوا التََّواِبَع فَتَتََنجَّ

لقد ذكر الشــيطان و الجــن يف الكتاب املقدس 

أكرث من 200 مرة، بل ُوصف الشيطان يف الكتاب 

املقــدس بأنه )إله هذا الدهــر()4( : الَِّذيَن ِفيِهْم إِلَُه 

ْهِر قَْد أَْعَمى أَْذَهاَن َغرْيِ الُْمْؤِمِننَي. َهَذا الدَّ

وهو لــه أوالد،)5( وله خدام،)6( ولــه مائكة،)7( وله 

)1( إشعياء 14.

)2( حزقيال 28.

)3( الويني 19 : 31.

)4( كو 4:4.

)5( يو 12:1 ؛ 8 :44  و 1يو 10:3.

)6( 2كو 4:6 ؛ 15:11.

)7( يو 15:1 ومت 25 :41.

جنود،)8( وله معجزات،)9( وله تعاليم،)10( أي تعاليم 

من الشيطان!

وورد يف العهد القديم أن الشــيطان رضب نبي الله 

ــيْطَاُن ِمْن  أيوب، جاء يف ســفر أيوب: »فََخَرَج الشَّ

َحرْضَِة الرَّبِّ َورَضََب أَيُّوَب ِبُقــْرٍح رَِديٍء ِمْن بَاِطِن 
قََدِمِه إِىَل َهاَمِتِه”.)11(

يْطَاُن مَثَايِنَ  “َوَهِذِه، َوِهَي ابَْنُة إِبْرَاِهيَم، قَْد َربَطََها الشَّ
َعرْشََة َسَنًة”.)12(

املطلب الثاين: الجن يف املسيحية	 

املطلــع عىل الكتــاب املقدس، بعهديــه القديم 

والجديــد، يجــد أن كلمة الجــان ال توجد إال يف 

الرتجامت العربية، ولعلها تأثر بالفلســفة اإلسامية 

 King James يف الرتجمة. ففي ترجمة كينج جيمز

ترتجم بـ: Familiar Spirits، ويف ترجامت أخرى 

بكلمة Spirits وكاهام تعني الروح حرفيا، أو شبيه 

الروح، وقد ســأل البابا شنوده الثالث بعض أساتذة 

اللغة العربية فقالــوا: إن معناها مجرد أرواح تحت 

األرض، وما يســمونه جــان يف الرتجامت العربية 

للكتاب املقدس هم شــياطني، وكلمة جن اليشء 

ســرته، وبه ســمي الجن الســتنارهم واختفائهم 

عن االبصــار.. وكانوا يعتقــدون ان »الجان« روح 

)8( مز104  : 21 و إش 21:24.

)9( أع2 : 22و 2تس 2 :9.

)10( يو 17:7و 1يت 1:4.

)11( أيوب 2:7.

)12( لوقا 16:13.
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تلبي دعــوة صاحبه. والكلمــة العربية هي ترجمة 

للكلمة العرية »اوب« ومعناهــا »أجوف« أو »اناء 

فــارغ«، ألنهم كانوا يظنون ان صــوت الجان يأيت 

 من بطــن صاحب الجــان، أو بالنســبة »للصوت 

االجوف« الذي كان يتكلم به وكانه خارج من باطن 
األرض.)1(

وكانت االســتعانة بالجان عادة شائعة بني الشعوب 

الوثنية، ولكن الناموس قد نهــى عنها،)2( وقد نفي 

امللك شاول يف اول عهده اصحاب الجان والتوابع 

مــن األرض، ولكن يف نهايــة ايامه بعــد ان تركه 

الرب، لجأ إل امــرأة صاحبة جان يف عني دور،)3( 

وقد اقرتف منــىس نفس هذا الرش،)4( ولكن امللك 

يوشيا أباد »الســحرة والعرافني والرتافيم واألصنام 

وجميع الرجاسات التي رئيت يف ارض يهوذا ويف 

أورشــليم«،)5( رغم ذلك يبدو ان هذا الرش ظل إل 
حد ما ميارس يف يهوذا إل أيام السبي.)6(

جاء يف سفر اشعياء: 19 وإذا قالوا لكم: اطلبوا إىل 

أصحاب التوابع والعرافني املشقشقني والهامسني. 

أال يسأل شعب إلهه ؟ أيسأل املوىت ألجل األحياء، 

20 إىل الرشيعة وإىل الشــهادة. إن مل يقولوا مثل 

)1( إش 8: 19، 29: 4.

)2( ال 19: 31، 20: 6 و27، تث 18: 11.

)3( 1 صم 28: 3 و7 و8 و9، أخ 10: 13.

)4( 2 مل 21: 6، 2 أخ 33: 6.

)5( 2 مل 23: 24.

)6( إش 8: 19، 19: 3.

هذا القــول فليس لهــم فجر، 21 فيعــرون فيها 

مضايقني وجائعني. ويكــون حينام يجوعون أنهم 

يحنقــون ويســبون ملكهم وإلههــم ويلتفتون إىل 

فوق، 22 وينظرون إىل األرض وإذا شــدة وظلمة، 
قتام الضيق، وإىل الظام هم مطرودون”.)7(

وقد أكــد القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار 

بالكنيسة اإلنجيلية واألمني العام املشارك مبجلس 

كنائس الرشق األوسط، أن املسيحية ال تؤمن بالجن 

وال يوجد يف الكتاب املقدس مصطلح » الجن« بل 

ذكر يف الكتاب املقدس »الشــياطني« والعديد من 

املعجزات للسيد املسيح وهو يخرج الشياطني من 

أجســاد البرش، وأن الشخص الذي يعاين من الجن 

يكــون يف الغالب نتيجة إلصابتــه مبرض نفي، 

ويحتاج إىل الخضوع للعاج النفي، وقال القمص 

عبد املسيح بسيط راعي كنيسة العذراء مسطرد: إن 

الشياطني ذكرت يف الكتاب املقدس وكانت ترصخ 

عند خروجهم من األجسام املمسوسة واملسكونة، 

كام ذكر يف الكتاب املقدس: »وكانت الشــياطني 

تخرج من كثريين وتقول أنت هو املســيح ابن الله 

فكان ينتهرهــم وال يدعهم ينطقون ألنهم قد عرفوه 

أنه ابن الله« وأن دخول الشــيطان للجســد تتعلق 

بابتعاد الشــخص عن الله والعيش لشهواته ولنفسه 

فقط، فاإلنســان الفارغ روحيا فقط هو الذي يحبه 

الشيطان.)8( 

)7( سفر اشعياء 8 : 19 - 22.

)8( رأي املســيحية يف الجــن، مقال منشــور عىل موقع 
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ويطلق الكتاب املقدس أســامء مختلفة عىل كائن 

رشيــر يعيث فســادا يف األرض، فيســتعمل كلمة 

شيطان العرية والتي تعني املقاوم ألنه يقاوم مشيئة 

اللــه، ويســتخدم أيضا كلمة إبليــس ذات األصل 

اليوناين diabolos ومعناها املشــتيك، و الشيطان 

بحسب املســيحية هو كائن روحي له سلطان عىل 

زمرة مــن الكائنات الروحية النجســة الخاضعة له 
وهم شياطني أيضاً.)1(

وكان الشــيطان يف األصل من مائكــة الله ولكنه 

وبسبب غروره وكريائه سقط من املجد الذي كان 

فيه جــاراً معه مجموعة من املائكــة املوالني له 

لتتحول إىل أرواح نجســة حيث اعتقد أنه يستطيع 

َحاِب.  أن يصري مثل اإلله )أَْصَعُد فَْوَق ُمرْتََفَعاِت السَّ

 )2(. أَِصرُي ِمثَْل الَْعيِلِّ

ورغم سقوطه فأنه مل يفقد القوة املائكية التي كان 

يتمتع بها فقدراته أقوى بكثري من قدرات اإلنســان 

العادي، وله ملكات عقلية كاإلدراك والتمييز والتذكر 

وأحاســيس مختلفة كالخوف واألمل واالشتهاء،)3( 

كام أنه ميتلك القدرة عىل االختيار،)4( وبسبب مترد 

الشــيطان أمر الله بطُرده مع أتباعه إىل جهنم بقيود 

https://m.( أخبــار اليوم، بتاريــخ 19/ ينايــر/ 2021م

.)/akhbarelyom.com

)1( متى 9 :34.

)2( أشعياء 14: 15-14.

)3( مرقس 7:5.

)4( أفسس 12:6.

يف الظام محــروس من املائكة،)5( ولكن هذا مل 
يوقفه من العمل بالرش عىل األرض.)6(

ويروي لنــا إنجيل مرقس فاتحة معجزات يســوع 

يف كفــر ناحوم حيث أخــرج روح نجس من رجل 

ممســوس وهناك رصخ ذلك الروح )آِه! َما لََنا َولََك 

؟ أَتَيَْت لِتُْهلَِكَنــا! أَنَا أَْعرِفَُك َمْن  يَا يَُســوُع النَّارِصِيُّ

وُس اللَِّه(،)7( وعىل هــذا املناول تتواىل  أَنَْت قُــدُّ

يف األناجيل األربعة قصص مشــابهة إلخراج تلك 

الشــياطني من النــاس ويف كل مــرة كانت تفزع 

مرتعبة من ســلطان املسيح وتعلن للجميع بأنه ابن 

الله العيل، ويف وقت الحق يرســل يسوع تاميذه 

ليكرزوا ومينحهم السلطان لشفاء املرىض وإلخراج 

الشياطني.)8( 

وتلــك كانــت املــرة األوىل التي مُينــح فيها يف 

الكتاب املقدس إنسان القوة عىل إخراج الشيطان 

وبكل األحــول تلك القوة منحت ألتباع املســيح 

لتكون عىل مــدى القرون القادمة مــن العامات 

الفارقة يف البشــارة باإلنجيل،)9( ومن ناحية أخرى 

ال يرشح الكتاب بوضوح عن ســبب وكيفية دخول 

األرواح النجســة يف البــرش، إال أنه يبني أن دخول 

الشياطني كان يسبب أمراض خطرية للناس جسدية 

)5( 2 بطرس 4:2، يهوذا 6.

)6( 1 بطرس 8:5.

)7( مرقس 1 :24.

)8( متى 10 :8.

)9( مرقس 16 :17.
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وعقلية كالبكم،)1( والــرصع،)2( والعمى،)3( وحتى 

الجنون،)4( ويف سفر أعامل الرسل نقرأ قصة إخراج 

بولس الرســول لروح نجس من فتــاة خادمة وكان 

ذلــك الروح قد وهبهــا القدرة عــىل العرافة وكان 
أسيادها يجنون املال بسببها.)5(

وهكــذا فاملســيحية تؤمــن بوجــود نوعني من 

الله  املخلوقات العاقلة: البرش واملائكة )مائكة 

األخيار، والشيطان ومائكته األرشار(.

❊ ❊ ❊

)1( متى 9 :32.

)2( مرقس 9 :27-17.

)3( متى 12 :22.

)4( متى 8:28.

)5( أعامل 16 :18-16.

الخاتمة

يف ختام هذه الرحلة الشــيقة، يف دراسة مقارنة يف 

موضوع الجن بني القرآن الكريم والعهدين القديم 

والجديد، ميكن القول إن البحث توصل إىل النتائج 

التالية:

1( أكــد القرآن الكريم يف كثري مــن آياته أن الجن 

مخلوقون قبل اإلنس مبدة طويلة، وأنهم موجودون 

عىل األرض قبل اإلنس أيضا

2( قيــل: الجان: هو إبليس. وقَاَل بَْعُضُهْم: الجان: 

هو أبو الجن، وإبليس: هو أبو الشــياطني؛ ســموا 

شياطني لتمردهم يف فعلهم 

3( ذكر القرآن الكريم أن الجن مخلوقون من النار، 

واإلنس من الطني.

4( ورد ذكــر الجــن يف قصص ثاثة مــن األنبياء 

الســابقني، وهم سيدنا آدم، وسيدنا موىس، وسيدنا 

سليامن عليهم وعىل نبينا أفضل الصاة والسام.

5( ذكر القرآن الكريم أن سيدنا سليامن عليه السام 

قد متيز عن غريه من البرش بحكمه عىل الجن، فقد 

كانوا خدما له، يبنون له ما يشاء.

6( ذكر القرآن الكريم أن بعض البرش يعبدون الجن، 

ويعظمونهم، ويخشونهم، وأن الجن سيترأون منهم 

يوم القيامة.

7( ذكر القرآن الكريــم أن الجن مكلفون باإلميان 

والعبادة والطاعة، مثل اإلنس متاما.
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8( ذكر القرآن الكريم طريقــة مضمونة للوقاية من 

رشور الجن، وهي املعوذتان.

9( ال يوجد ذكــر كثري للشــيطان يف كتاب العهد 

القديم.

10( يظهر الشــيطان يف سفر التكوين متخفيا بهيئة 

حيَّة يف فردوس عدن.

11( ذكر الشــيطان و الجــن يف الكتاب املقدس 

أكرث من 200 مرة.

12( ورد يف العهد القديم أن الشــيطان رضب نبي 

الله أيوب

13( املطلع عىل الكتاب املقدس، بعهديه القديم 

والجديــد، يجــد أن كلمة الجــان ال توجد إال يف 

الرتجامت العربية، ولعلها تأثر بالفلســفة اإلسامية 

يف الرتجمة

14( ويطلق الكتاب املقدس أســامء مختلفة عىل 

كائن رشير يعيث فسادا يف األرض، فيستعمل كلمة 

شيطان العرية والتي تعني املقاوم ألنه يقاوم مشيئة 

اللــه، ويســتخدم أيضا كلمة إبليــس ذات األصل 

اليوناين

15( يذكر الكتاب املقدس أن الشــيطان كان - يف 

األصــل - من مائكــة الله ولكنه وبســبب غروره 

وكريائه ســقط من املجد الذي كان فيه جاراً معه 

مجموعة من املائكة املوالني له

16( املسيحية تؤمن بوجود نوعني من املخلوقات 

العاقلة: البرش واملائكة. 

المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم

1(إرشاد العقل الســليم إىل مزايا الكتاب الكريم: 

أبو السعود العامدي محمد بن محمد بن مصطفى 

)املتوىف: 982هـــ( دار إحياء الــرتاث العريب – 

بريوت، د. ت. 

2(بحر العلوم: نرص بن محمد بن أحمد أبو الليث 

السمرقندي، دار الفكر - بريوت، تحقيق: د.محمود 

مطرجي

3(تأويات أهل السنة: محمد بن محمد بن محمود، 

أبو منصور املاتريدي )املتوىف: 333هـ( تحقيق: 

د. مجدي باســلوم، دار الكتــب العلمية - بريوت، 

لبنان، ط1 ، 1426 هـ - 2005م 

4(معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي: 

محيي الســنة ، أبو محمد الحســني بن مسعود بن 

محمد بــن الفراء البغــوي الشــافعي )املتوىف : 

510هـ( تحقيق: عبد الــرزاق املهدي، دار إحياء 

الرتاث العريب -بريوت، ط1 ، 1420 هـ

5(أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل: نــارص الدين 

أبو ســعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشــريازي 

البيضاوي )املتوىف: 685هـ( تحقيق: محمد عبد 

الرحمن املرعشــيل، دار إحياء الــرتاث العريب – 

بريوت، ط1 ، 1418 هـ

6(التفســري الكبري أو مفاتيح الغيــب: فخر الدين 
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محمد بــن عمر التميمــي الرازي الشــافعي، دار 

الكتــب العلمية - بــريوت - 1421هـ - 2000م، 

الطبعة: األوىل

7(التفسري املنري للدكتور وهبة الزحييل، ط1 ، دار 

الفكر، دمشق، 1991م.

8(الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أبو الحسن عيل 

بن أحمد بن محمد بن عيل الواحدي، النيسابوري، 

الشــافعي )ت 468هـــ( تحقيق: صفــوان عدنان 

داوودي، دار القلم , الدار الشامية - دمشق، بريوت، 

الطبعة: األوىل، 1415 هـ

9(الوسيط يف تفسري القرآن املجيد: أبو الحسن عيل 

بن أحمد بن محمد بن عيل الواحدي، النيسابوري، 

الشافعي )املتوىف: 468هـ( تحقيق وتعليق: الشيخ 

عــادل أحمد عبــد املوجود، الشــيخ عيل محمد 

معوض، الدكتور أحمد محمد صرية، الدكتور أحمد 

عبد الغني الجمل، الدكتــور عبد الرحمن عويس، 

قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، 

دار الكتــب العلمية، بريوت – لبنان، ط1 ، 1415 

هـ - 1994 م

10(جامع البيان يف تأويل القرآن: محمد بن جرير 

بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطري 

)املتوىف: 310هـ( تحقيق: أحمد محمد شــاكر، 

مؤسسة الرسالة، ط1 ، 1420 هـ - 2000 م

11(رأي املســيحية يف الجن، مقال منشــور عىل 

موقــع أخبار اليــوم، بتاريخ 19/ ينايــر/ 2021م 

 .)/https://m.akhbarelyom.com(

12(روح املعاين يف تفســري القرآن العظيم والسبع 

املثاين: العامة أبو الفضل شــهاب الدين الســيد 

محمــود األلويس البغــدادي، دار إحيــاء الرتاث 

العريب – بريوت

13(زاد املســري يف علم التفسري: جامل الدين أبو 

الفرج عبــد الرحمن بن عيل بــن محمد الجوزي 

)املتوىف: 597هـــ( تحقيق: عبد الرزاق املهدي، 

دار الكتاب العريب – بريوت، ط1 ، 1422 هـ

14(املســند الصحيح املختــرص بنقل العدل عن 

العدل إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم: مسلم 

بن الحجاج أبو الحســن القشــريي النيســابوري 

)املتوىف: 261هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار إحياء الرتاث العريب – بريوت

15(غرائب التفســري وعجائب التأويل: محمود بن 

حمزة بن نرص، أبو القاســم برهان الدين الكرماين، 

ويعرف بتــاج القراء )املتوىف: نحــو 505هـ( دار 

القبلة للثقافة اإلسامية - جدة، مؤسسة علوم القرآن 

– بريوت

16(الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 

يف وجــوه التأويل: أليب القاســم محمود بن عمر 

الزمخرشي الخوارزمي، دار إحياء الرتاث العريب - 

بريوت، تحقيق: عبد الرزاق املهدي

17(معــاين القرآن وإعرابــه: إبراهيم بن الرسي بن 

ســهل، أبو إســحاق الزجاج )املتوىف: 311هـ( 

تحقيــق: عبد الجليل عبده شــلبي، عامل الكتب – 

بريوت، ط1 ، 1408 هـ - 1988 م
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18(املعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر 

/ محمد النجار(، دار الدعوة، د.ت.

19(املفردات يف غريب القرآن: أبو القاسم الحسني 

بن محمد املعروف بالراغب األصفهاىن )املتوىف: 

502هـ( تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، 

الدار الشامية - دمشق بريوت، ط1 ، 1412 هـ

❊ ❊ ❊


