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 املقذمة :
إف الحمد هلل . . نحمده ونستعينو ونستيديو ونستغفره . . ونعوذ باهلل مف 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . . مف ييد اهلل فيو الميتد . . ومف يضمؿ 

تجد لو وليًا مرشدًا . . وأشيد أال إلو إال اهلل وحده الشريؾ لو . . وأف  فمف
 محمدًا عبده ورسولو . . وبعد : 

وقر فى ذىنى أف ، القاصرة  ىومف خالؿ قراءات، ليس ببعيد فمنذ زمف 
قصة ىاروت وماروت التى حشد أصحاب التفسير النقمى أخبارىا عند تفسير  

ََّكَفَرََّوات  َّ: ) آية سورة البقرة ََّوَما َُّسَلْيَماَن َُّمْلِك ََّعَلٰى َّالش َياِطيُن ُلو َّتَ ت ْ ََّما بَ ُعوا
َّاْلَمَلَكْيِنَّ ََّعَلى َّأُنِزَل ََّوَما َّالسِّْحَر َّالن اَس َّيُ َعلُِّموَن ََّكَفُروا َّالش َياِطيَن ََّولَٰ ِكن  ُسَلْيَماُن

ََّوَماُروتَّ ََّىاُروَت ، وليف مف أساطير األ ورة ط[ ، أنيا أس014(]البقرة :بَِباِبَل
 وقد أثبت  مجاراًة لمف أنكرىا ، وأف أخبارىا التقـو أماـ ميزاف النقد العممى ، 

التى ُتْعنى بالجانب النقدى لمرويات التفسير النقمى ،  ىذلؾ فى بعض مؤلفات
المتكاممة لما اكتنؼ القصة مف مرويات واعتراضات ، بيد أننى مع القراءة 

يف عمى قبوؿ أخبار القصة أو ردىا ، رأيت أف العمماء المحققيف غير متفق
نما  ليا ، ومؤيد  بيف منكرٍ ، ت مواقفيـ تجاىيا تبايناختمفت أقواليـ و وا 

والناظر فى اجتيد كؿ مف الفريقيف إلثبات صحة ماذىب إليو ، لقبوليا ، و 
لى يو وآرائالنصوص المتعمقة بأقواؿ العمماء  منا ىذه ، يـ فى ىذا المقاـ ، وا 

حوؿ تقويـ الروايات بينيـ كاف شاسعًا ، والخالؼ كاف كبيرًا  يالحظ أف البوف 
، سواء كانوا مفسريف أو محدثيف ، فقياء أو متكمميف ،إلى حٍد تشعر معو 
مف خالؿ عبارات بعضيـ أنيا كانت معركة حامية الوطيس ، اجتيد كؿ منيـ 

ات ر لتأييد مدعاه فى ثبوت القصة أو نفييا . وقبوؿ القصة أو ردىا . وعبا
مف وا شايعمقمدوف ، المحققوف متفحصوف ، كثير منيـ تشى أنيـ مشايعوف 

وبعضيـ يقيـ إشكاالت التنيض دلياًل لممعارضة ،  .قبميـ دوف تحرير وتأمؿ 



  

 ا.ظ/أتٛ عّؽ ٔاظٜ تٓ ِسّٛظ زكٓ األؾ٘ؽٜ  ختيٓ اإلٔىاؼ ٚاٌثثٛ لصح ٘اؼٚخ ِٚاؼٚخ  
 

 0001     ـ  4102والثالثوف  الثانيوؿ الديف بأسيوط ،العدد مجمة كمية أص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والعجب أف يأتى مف بعده ليحاكيو فى التحقيؽ .  دقةوالفى التحميؿ  عمؽفال 
 ؾ ! . بذلكأنيـ تواصوا ، ودوف أف يضيؼ شيئًا ،و فيما قاؿ 

ىذا عمى الرغـ أف قصة ىاروت وماروت تحتاج إلى نظرة متأنية قبؿ 
ا مف و إلييج  ماوُ  الحكـ عمييا باإلنكار أو الثبوت ، وتتطمب الوقوؼ عند

والتمعف فى ألفاظيا ، بعيف ، وسبر أغوارىا ،  أخبارىا وتفحص انتقادات ، 
حث المنصؼ مف ف البامك  وفكٍر مجرد ، قد يوعقمية حاضرة  ، ، فاحصة 

أو ردىا عمى وجو اليقيف ، أو إيجاد نقاط التقاء بيف المنكريف  ابوليق
ومف ثـ . . كاف ىذا البحث محاولة لسبر أغوار المرويات  ؛والمثبتيف 

واستظيار أى واستجالء حقيقتيا ،  ، التفسيرية لقصة ىاروت وماروت 
ما تكف النتيجة التى وميوأسدَّ فى توجييو ، فى تقويمو  الفريقيف كاف أصوبَ 

ت إطالعى ، يبقى جيد مَّ أتوصؿ إلييا مف خالؿ ىذا البحث بقصور باعى وقِ 
والرغبة المخمصة فى إنشاد الصواب ، فى البحث عف الحقيقة ، المحاولة 

ة المؤمف أينما وجدىا فيو أحؽ بيا ، والمجتيد مأجور ، جانبو فالحكمة ضال
السداد والتوفيؽ ، إنو خير مسئوؿ ونعـ الصواب أو حالفو ، وأرجو اهلل تعالى 

المجيب ، وصمى اهلل عمى البشير النذير ، وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب 
 العالميف . 

 المؤلؼ                                           
 ا.د/أبو عمر نادى بف محمود حسف األزىرى                         
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 بني يذي انبحث .
ر اسمى " ىاروت وماروت " فى القرآف الكريـ فى موضع واحد ورد ذك
 قولو تعالى: سورة البقرة ، فقط فى وآية واحدة 

ََّولَٰ ِكن َّ) َُّسَلْيَماُن ََّكَفَر ََّوَما َُّسَلْيَماَن َُّمْلِك ََّعَلٰى َّالش َياِطيُن ُلو َّتَ ت ْ ََّما َوات  بَ ُعوا
َّالسِّْحرَّ َّالن اَس َّيُ َعلُِّموَن ََّكَفُروا ََّىاُروَتََّّالش َياِطيَن َّبَِباِبَل َّاْلَمَلَكْيِن ََّعَلى َّأُنِزَل َوَما

َّفَ َيتَ َعل ُموَنَّ ََّتْكُفْر ََّفََل َنٌة َِّفت ْ ََّنْحُن َِّإن َما َّيَ ُقوََل ََّحت ٰى ََّأَحٍد َِّمْن َّيُ َعلَِّماِن ََّوَما َوَماُروَت
َّبَ ْيَنَّاْلَمْرِءََّوَزْوِجِوََّوَماَُّىمَِّبَضارِّيَنَِّبوَِّ ُهَماََّماَّيُ َفرُِّقوَنَّبِِو َّبِِإْذِنَّالل  ِوََِّّمن ْ ِمْنََّأَحٍدَِّإَل 

َِّمْنَّ َِّفيَّاْْلِخَرِة ََّلُو ََّما َّاْشتَ َراُه ََّلَمِن ََّعِلُموا ََّوَلَقْد َّيَنَفُعُهْم ََّوََل ََّيُضرُُّىْم ََّما َويَ تَ َعل ُموَن
َّيَ ْعلََّ ََّكانُوا ََّلْو ََّأنُفَسُهْم َِّبِو ََّشَرْوا ََّما ََّولَِبْئَس [ ، 014]البقرة:( 014  ُمونََّخََلٍق

واعتقدوا بعد موت سميماف لما نبذوا كتاب اهلل تعالى وراء ظيورىـ ، فالييود 
مكو عمى اإلنس والجف مأف السحر منو ، وأف انتظاـ  –عميو السالـ  -

َوَما  والطير والوحش والريح إنما كاف بو ، نفى اهلل تعالى ذلؾ عنو ، فقاؿ :)
فُ ۡ  َكَفَر ُسَمي مطالعة كتب السحر ، ابتالىـ اهلل تعالى ب(، و 0..( اآلية ) مََٰ

واتباع السحرة ، وكذلؾ مف لـ يتبع الحؽ اتبع الباطؿ ، ومف أعرض عف 
 ( .  4كتاب اهلل ابتمى بكتاب الشيطاف )

وىاروت وماروت اسماف أعجمياف ، وىو الصحيح الذى صوبو األكثروف 
ضيـ لما منعا مف ، ولو كانا مشتقيف مف اليرت والمرت كما زعـ بع

 ( 4)الصرؼ.
تضاربت أقواؿ المفسريف وغيرىـ فى تفسير اآلية ، واختمفوا فى  ولقد

                                                           

 (  2/55ٔظُ اٌعؼؼ فٝ ذٕاقة اآلياخ ٚاٌكٛؼ ٌٍثماعٝ) (1))(  

 (  1/482أٝ)أظؽ ذفكيؽ ِفاذير األقؽاؼ ِٚصاتير األتؽاؼ ٌٍشٙؽ قر (2))(  

ٚاٌٙرؽخ   ( 1/418٘ؽخ[ ٚذفكيؽ إٌّاؼ)-( ِاظج]ِؽخ141-5/44أظؽ ذاج اٌعؽٚـ) (3))(  

ٚلرررع ؼٜٚ اٌاثؽأرررٝ فرررٝ  وثرررؽخ اٌىررراَ فرررٝ اٌٙرررػؼ ل ٚاٌّرررؽخ   اٌصرررفا ِرررٓ اٌصرررطؽج .

( عٓ اترٓ عثراـ لراي   وراْ اقرُ ٘راؼٚخ ِٚراؼٚخ ٚ٘رُ فرٝ اٌكرّا    2524األٚقظ)

 ضعف . َعْؿؼا ل ُٚعَؿْيؽاً   . ٚفيٗ
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معناىا اختالفًا بينًا ، وجميور المفسريف عمى أف ىاروت وماروت ممكاف مف 
 (  0مالئكة السماء . )

ومنشأ تصدييما لتعميـ الناس السحر كما أفادت بعض الروايات ، أنو لما 
يف فى عيد سيدنا سميماف ، كثر السحرة الذيف تتممذوا عمى أيدى الشياط

وادعوا النبوة وتحدوا الناس بالسحر ، أنزؿ اهلل ممكيف مف مالئكتو الكراـ 
وىما ىاروت وماروت ليعمما الناس ماىو السحر ، فيتمكنوا مف تمييز السحر 
مف المعجزة ، ويتبيف كذب السحرة فى دعواىـ النبوة ، ولكى اليمتبس عمى 

طؿ ر يعارض بسحر أقوى منو ، فقد يبُ بعض الناس حاليـ ، فإف السح
 (.4السحر ساحر آخر ، وىذا مف أحسف األغراض والمقاصد )

واستظير ابف عاشور أف ليس المراد باإلنزاؿ )وماأنزؿ عمى الممكيف( 
إنزاؿ السحر ، إذ السحر أمر موجود مف قبؿ ،  ولكنو إنزاؿ األمر لمممكيف أو 

تصديا لبث خفايا السحر بيف المتعمميف إنزاؿ الوحى أو اإللياـ لمممكيف أف ي
أف السحرة فى ؛ ليبطؿ انفراد شرذمة بعممو . وأف الحكمة مف تعميـ تعميمو 

اتخذوا السحر وسيمة لتسخير العامة ليـ فى أبدانيـ وعقوليـ قد بابؿ كانوا 
وأمواليـ ، ثـ تطمعوا منو إلى تأسيس عبادة األصناـ والكواكب ، وزعموا أنيـ 

مترجموف عنيـ وناطقوف بإرادة اآللية ، فحدث فساد عظيـ  –رة أى السح –
وعمت الضاللة ، فأراد اهلل تعالى عمى معتاد حكمتو إنقاذ الخمؽ مف ذلؾ 
فأرسؿ أو أوحى أو أليـ ىاروت وماروت أف يكشفا دقائؽ ىذا الفف لمناس 
حتى يشترؾ الناس كميـ فى ذلؾ ، فيعمموا أف السحرة ليسوا عمى ذلؾ ، 

                                                           

( . ٚصرر غٌره عرٓ عٍرٝ 1/228أظؽ    اٌرفكيؽ اٌٛقيظ ٌٍشيص ِسّرع قريع طٕاراٜٚ ) (1))(  

 ( .1/234(. ٚأظؽ اٌعؼ)1111تٓ أتٝ طاٌة  تكٕع زكٓ عٕع اتٓ أتٝ زاذُ ؼلُ)

( غؽائرررررررة اٌمرررررررؽ ْ 1/54(اٌثيضررررررراٜٚ)2/426أظرررررررؽ   ذفكررررررريؽ اترررررررٓ خؽيرررررررؽ) (2))(  

ٚذأٚيرررررً ِطرٍرررررف اٌسرررررعي   ترررررٓ ( 1/138(ٚأترررررٝ اٌكرررررعٛظ )1/285ٌٍٕيكررررراتٛؼٜ)

( اٌىثيررؽج 2/153(ٚاٌؿٚاخررؽ عررٓ الرررؽاا اٌىثررائؽ  تررٓ زدررؽ اٌٙيرّررٝ)266لريثررح) 

 (  5/18اٌعشؽْٚ تعع اٌثٍثّائح . ٚظؼٚـ ٌٍشيص األٌثأٝ)
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 جع الناس إلى صالح الحاؿ . وير 
وقيؿ : ىاروت وماروت ممكاف أنزليما اهلل تعالى تشكاًل لمناس يعممونيـ 

أنيـ آلية أو رسؿ ،  فالسحر لكشؼ أسرار السحرة ؛ ألف السحرة كانوا يزعمو
فكانوا يسخروف العامة ليـ ، فأراد اهلل تعالى تكذيبيـ ، ذبًا عف مقاـ النبوة ؛ 

 ( .0)فأنزؿ ممكيف لذلؾ 
لى ىذا ذىب أكثر المفسريف كما يقوؿ القاضى عياض ،  وقرره الرازى وا 

ف اهلل وصحح البغوى التأويؿ بأوزاد عميو وجوىًا عدة فى سبب اإلنزاؿ ، 
تعالى امتحف الناس بالممكيف فى ذلؾ الوقت ، فمف شقى يتعمـ السحر منيما 

باعتقاد أنو حؽ  فيكفر ؛ ألف العمؿ بو كفر ، أو ويأخذه عنيما ويعمؿ بو 
ومف سعد يتركو مغٍف عما جاء عف اهلل تعالى ، أو أف السحر مؤثٌر بنفسو  ، 

فيبقى عمى اإليماف ، ويزداد المعمماف بالتعميـ عذابًا ، ففيو ابتالء لممعمـ 
 . ( 4ف يمتحف عباده بما شاء ، فمو األمر والحكـ . )أوالمتعمـ،وهلل 

 ف، وكااًل بالسحرت أكثر البالد عمألنيا كان واختصت بابؿ باإلنزاؿ؛ 
ثـ جروىـ إلى  السحر وسيمة لتسخير العامة ليـ،سحرتيا قد اتخذوا مف 

وعمت األباطيؿ ، فأليـ اهلل تعالى األصناـ والكواكب فحدث فساد عظيـ،عبادة 
حتى يعمموا أف يكشفا لمناس حقيقة السحر ودقائقو،ف أىاروت وماروت 

خدعوىـ  دة اهلل إلى عبادة الكواكب وغيرىا قدالسحرة الذيف صرفوىـ عف عبا
 .  (4لى الصراط المستقيـ . )، وبذلؾ يعودوف إوأضموىـ

وبابؿ المذكورة فى اآلية ىى بابؿ العراؽ ، والدليؿ عمى ذلؾ مارواه أبو 
مرَّ  –رضى اهلل عنو  –داود وغيره عف أبى صالح الغفارى قاؿ : إف عميًا 

                                                           

(اٌرسؽيرررؽ 3/214-2/151( ذفكررريؽ اٌرررؽاؾٜ)2/155أظرررؽ   اٌشرررفا ٌٍماضرررٝ عيرررا ) (1))(  

 (1/641ٚاٌرٕٛيؽ)

 (2/58( ٚٔظُ اٌعؼؼ فٝ ذٕاقة اآلياخ ٚاٌكٛؼ ٌٍثماعٝ)1/124اٌثغٜٛ) أظؽ   ذفكيؽ (2))(  

 (1/228أظؽ   ذفكيؽ اٌٛقيظ ٌٍشيص ِسّع قيع طٕااٜٚ) (3))(  
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لمؤذف يؤذف لصالة العصر ، فمما برز منو أمر ببابؿ ، وىو يسير ، فجاءه ا
أرض أف أصمى ب انى، نيالمؤذف فأقاـ الصالة ، فمما فرغ قاؿ : إف حبيبى 

 (  .0")بابؿ ، فإنيا ممعونة 

                                                           

(ل ٚأٚؼظٖ اتررٓ 1113(اتررٓ أتررٝ زرراذُ )2/452(اٌثيٙمررٝ)441-441( قررٕٓ أتررٝ ظاٚظ )1))(  

ألٔرٗ ؼٚاٖ ٚقررىد وثيرؽ فرٝ ذفكرريؽٖ ٚلراي   ٚ٘رػا اٌسررعي  زكرٓ عٕرع اإلِرراَ أترٝ ظاٚظ   

عٍيٗ ل ففيرٗ ِرٓ اٌفمرٗ وؽا٘يرح اٌصراج ترأؼ  تاترً ل وّرا ذىرؽٖ ترعياؼ  ّرٛظ اٌرػيٓ ٔٙرٝ 

 عٓ اٌعضٛي إٌٝ ِٕاؾٌُٙ ل إ  أْ يىٛٔٛا تاويٓ .  ؼقٛي هللا 



  

 ا.ظ/أتٛ عّؽ ٔاظٜ تٓ ِسّٛظ زكٓ األؾ٘ؽٜ  ختيٓ اإلٔىاؼ ٚاٌثثٛ لصح ٘اؼٚخ ِٚاؼٚخ  
 

 0001     ـ  4102والثالثوف  الثانيوؿ الديف بأسيوط ،العدد مجمة كمية أص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صورة توضح موقع بابؿ بأرض مابيف النيريف)بالد الرافديف :ِدجمة 

 والفرات( .
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 :نقصة هاروت وماروت انذراسات انسابقة 
 ىا بالتصنيؼ ، منيـ : و ض العمماء بقصة ىاروت وماروت فأفرداعتنى بع

 ىػ( لو مصنؼ وسمو ب :0111العالمة الشيخ / عبد الغنى النابمسى) -
 (0)ت" " برىاف الثبوت فى تبرئة ىاروت ومارو               

 "  " القوؿ المثبوت فى قصة ىاروت وماروتوىناؾ كتاب بعنواف : -
عبد اهلل ، الشيير بالواعظ القمقشندى  لمحمد حجازى بف محمد بف

 (4ىػ( )0141الشافعى )ت:
ىذا ماأمكف الوقوؼ عميو مف مصنفات فى ىذا المقاـ ، ولعؿ ىناؾ 

تشر إلييا الكتب المعنية مصنفات أخرى حوؿ قصة ىاروت وماروت ، لـ 
بيد مف معرفتيا والوقوؼ عمييا . تسعؼ القراءة المتواضعة بالتراجـ ، أو لـ 

ىػ( بعنواف : " تنزيو المالئكة 241ناؾ مؤلفًا لمكى بف أبى طالب )ت:أف ى
ت و (، ويترجح الظف أف قضية ىار 4عف الذنوب وفضميـ عمى بنى آدـ " )

 وماروت كانت مركز الحديث أو أىـ محاور الكتاب
 
 
 
 
 

                           

                                                           

 (5/541أظؽ   ٘عيح اٌعاؼفيٓ) (1))(  

 (6/254يٓ)( ٚ٘عيح اٌعاؼف3/14( ٚأظؽ   إيضاذ اٌّىْٕٛ)2/252إيضاذ اٌّىْٕٛ) (2))(  

 (5/255ٚفياخ األعياْ  تٓ ضٍىاْ) (3))(  
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 املبحث األول
 سري:فً كتب انتف قصة هاروت وماروت زوياتعزض مل

قصة ىاروت وماروت وردت فى كتب التفسير وغيرىا مف طرؽ كثيرة 
عند مف  طوع ، وكؿ طرقيا لـ تسمـ مف النقدمنيا المرفوع والموقوؼ والمق

سأكتفى فى عرض مرويات القصة بما جاء فييا مف أنكر القصة ، لذا 
؛ ألنو إذا لـ  -رضى اهلل عنيـ  –المرفوعات والموقوفات عمى الصحابة 

لى ؛ ألف المرسؿ مـ ىذه مف الطعف ، فالمقطوع عف التابعيف مف باب أو تس
،   اد عميو فى الغيبيات، ولو صح سنده اليصمح لإلعتممف أنواع الضعيؼ

السيما أف غالب مرويات التابعيف فى ىذا المجاؿ تمقوىا عف مسممة أىؿ 
إلى اإلشارة مع ، عرض المرفوع ثـ الموقوؼ فى القصةوىاأنذا أستالكتاب،
 ، وتقويـ العمماء ليا . مصادرىا

 ماجاء مف األحاديث المرفوعة فى قصة ىاروت وماروت :
مف رواية  البييقى  وأخرجنقؿ السيوطى فى " الدر المنثور " ما  -0

 قاؿ :  مرفوعاً موسى بف جبير عف موسى بف عقبة عف سالـ عف ابف عمر 
فقالت : يارب ،  " أشرفت المالئكة عمى الدنيا ، فرأت بنى آدـ يعصوف ،

ماأجيؿ ىؤالء ! ماأقؿ معرفة ىؤالء بعظمتؾ ! فقاؿ اهلل : لو كنتـ فى 
حمدؾ لوا : كيؼ يكوف ىذا ، ونحف نسبح بلعصيتمونى . قا (0ِمْسالخيـ )

فاختاروا ىاروت وماروت ، ثـ  قاؿ : فاختاروا منكـ ممكيف .، ونقدس لؾ ؟ 
نى آدـ ، وُمث مت ليما امرأة ، فما ُأىبطا إلى األرض ، وُرك َبت فييما شيوات ب

ُعِصما حتى واقعا المعصية ، فقاؿ اهلل تعالى : اختارا عذاب الدنيا أو عذاب 
 اآلخرة . فنظر أحدىما إلى صاحبو ، قاؿ : ماتقوؿ ؟ 

ف عذاب اآلخرة الينقطع . أفاختر . قاؿ  قوؿ : إف عذاب الدنيا ينقطع ، وا 
                                                           

 اٌّكاش   اٌٙعٜ ٚاٌاؽيمح وّا فٝ إٌٙايح  تٓ األ يؽ ِاظج]قٍص[  (1))(  
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َوَمٓا ُأنِزَؿ َعَمى ف ذكر اهلل فى كتابو : )فاختارا عذاب الدنيا ، فيما المذا
ُروتَ  الًممكَيف ُروَت َومََٰ   . (0. )( اآلية... ۡ  ِبَباِبَؿ ىََٰ
ولو طريؽ أخرى مف رواية موسى بف جبير عف نافع عف ابف عمر  -4

يقوؿ : " إف آدـ لما أىبطو اهلل إلى األرض ، قالت  أنو سمع النبى 
مف يفسد فييا ويسفؾ الدماء ، ونحف نسبح المالئكة : أى رب ، أتجعؿ فييا 

بحمدؾ ونقدس لؾ . قاؿ : إنى أعمـ ماالتعمموف . قالوا : ربنا ، نحف أطوع 
لؾ مف بنى آدـ . قاؿ اهلل تعالى لممالئكة : ىمموا ممكيف مف المالئكة حتى 
ييبطا بيما إلى األرض ، فننظر كيؼ يعمالف . قالوا : ربنا ، ىاروت وماروت 

َرة ، امرأة مف أحسف البشر ، إلى األرض ، وُمث َمت ليما الز ىْ . فأىبطا 
تكمما ىذه الكممة مف تتيما فسأالىا نفسيا ، فقالت : ال واهلل حتى فجاء

ثـ رجعت ، اإلشراؾ . فقاال : ال واهلل ، النشرؾ باهلل شيئًا ، فذىبت عنيما 
ىذا الصبى ، بصبى تحممو ، فسأالىا نفسيا ، قالت : ال واهلل حتى تقتال 

فقاال : ال واهلل النقتمو أبدًا ، فذىبت ثـ رجعت بقدح مف خمر ، فسأالىا 
نفسيا ، فقالت : ال واهلل حتى تشربا ىذا الخمر ، فشربا ، فسكرا ، فوقعا 
عمييا ، وقتال الصبى ! ، فمما أفاقا ، قالت المرأة : واهلل ماتركتما شيئًا مما 

حيف سكرتما ، فخيرا بيف عذاب الدنيا واآلخرة ،  أبيتماه عمىَّ إال قد فعمتماه ،
 ( .4فاختارا عذاب الدنيا " . )

                                                           

( ٌٍثيٙمررٝ فمررظ . ٚفررٝ 1/511( ٚعررؿاٖ فررٝ اٌررعؼ)163اٌشررعة ؼلررُ)فررٝ  ؼٚاٖ اٌثيٙمررٝ   (1))(  

اٌررػ٘ثٝ فررٝ قررٕعٖ ِسّررع تررٓ يررٛٔف تررٓ ِٛقررٝ ٚ٘ررٛ اٌىررعيّٝ اٌثصررؽٜ ل ذررؽخُ ٌررٗ 

( ٚلرراي   أزررع اٌّرررؽٚويٓ . ٚلرراي اٌثيٙمررٝ عمررة اٌؽٚايررح   ٚؼٚيٕرراٖ ِررٓ 8353اٌّيررؿاْ)

ٚخٗ  ضؽ عٓ ِدا٘ع عٓ اتٓ عّؽ ِٛلٛفاً عٍيرٗ ٚ٘رٛ أصرر ل فربْ اترٓ عّرؽ إّٔرا أضرػٖ 

 عٓ وعة (ا٘ـ . 

-وشررف( ٚعثررع تررٓ زّيررع )ِٕرطررة-2438( ٚاٌٍفررل ٌررٗ ل اٌثررؿاؼ)2/134ؼٚاٖ أزّررع) (2))(  

( اٌثيٙمرٝ 655(اتٓ اٌكٕٝ عّرً اٌيرَٛ ٚاٌٍيٍرح)1515-()ِٛاؼظ6186ثاْ)(اتٓ ز585

( اترٓ أترٝ اٌرعٔيا فرٝ 1644( اتٓ أتٝ زاذُ فٝ اٌعًٍ ؼلُ)162( ٚاٌشعة )11/4اٌكٕٓ)

 –(خّيعُٙ ِٓ طؽيك ؾ٘يؽ تٓ ِسّع عٓ ِٛقٝ تٓ خثيؽ عٓ ٔراف  222اٌعمٛتاخ ؼلُ)

ِٚٓ طؽيك أزّع أضؽخٗ اٌطاي فرٝ تٗ . إ  أْ ٌفل اتٓ أتٝ زاذُ ٚاتٓ اٌكٕٝ ِطرصؽ ل 
= 
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 :لو متابع مف وجو آخر عف نافع و -4 
رواه ابف مردويو مف طريؽ سعيد بف سممة حدثنا موسى بف سرجس  

 ( .0يقوؿ : . . . فذكره بطولو ) عف نافع عف ابف عمر سمع النبى 
 عف نافع قاؿ : معاوية بف صالح مف طريؽ ولو متابعة أخرى  -2

سافرت مع ابف عمر ، فمما كاف آخر الميؿ ، قاؿ : يانافع ، طمعت 
الحمراء ؟ قمت : ال ، مرتيف أو ثالثًا ، ثـ قمت : قد طمعت . قاؿ : المرحباً 

: ماقمت لؾ إال  قاؿبيا والأىاًل ! قمت : سبحاف اهلل ، نجـ ساطع مطيع ! . 
: " إف المالئكة  ، أو قاؿ : قاؿ لى رسوؿ اهلل  سمعت مف رسوؿ اهلل ما

قاؿ : إنى  قالت : يارب ، كيؼ صبرؾ عمى بنى آدـ فى الخطايا والذنوب ؟
ابتميتيـ وعافيتكـ . قالوا : لو كنا مكانيـ ماعصيناؾ . قاؿ : فاختاروا ممكيف 
                                                                                                                                        

= 
( ٚلراي   ؼخاٌرٗ ؼخراي 5/68ٚأٚؼظٖ اٌٙيثّٝ فرٝ ِدّر  اٌؿٚائرع)إٌّرطة( -144اٌعًٍ)

( 6/313اٌصسير ضا ِٛقٝ تٓ خثيؽ ٚ٘ٛ  مح . ٚأٚؼظٖ فٝ ِٛضر   ضرؽ ِرٓ اٌّدّر )

ٚٔمً اٌطاي عٓ اإلِراَ أزّرع لٌٛرٗ   ٘رػا ِٕىرؽ ل إّٔرا يُرؽٜٚ عرٓ ٚغوؽ ٔسٛ لٌٛٗ ٘ػا . 

  . ٚٔمً اتٓ أتٝ زاذُ عٓ أتيٗ لٌٛٗ     ٘ػا زعي  ِٕىرؽ   . ٚلراي اٌثرؿاؼ   ؼٚاٖ  وعة

عٓ اتٓ عّؽ ِٛلٛفاً ل ٚإّٔا أذرٝ ؼفر  ٘رػا عٕرعٜ ِرٓ ؾ٘يرؽ   ألٔرٗ ٌرُ تعضُٙ عٓ ٔاف  

يىٓ تاٌسافل ل عٍٝ أٔٗ لع ؼٜٚ عٕرٗ اترٓ ِٙرعٜ ل ٚاترٓ ٚ٘رة ل ٚأترٛ عراِؽ ل ٚغيرؽُ٘ 

عٍٝ لٌٛرٗ اٌثيٙمرٝ فرٝ اٌكرٕٓ ل ٚ٘رػا عديرة ِرٓ اٌثيٙمرٝ  (ا٘ـ .وػا لاي اٌثؿاؼ ل ٚذاتعٗ

ألٔٗ ؼٜٚ ٌؿ٘يؽ ِراتعاً  فٝ اٌشعة ِٓ طؽيك قعيع ترٓ قرٍّح ل فؿ٘يرؽ ٌرُ يٕفرؽظ تؽفعرٗ 

تً ذاتعٗ قعيع اتٓ قٍّح تٓ أتٝ اٌسكاَ اٌمؽشٝ اٌععٜٚ ل ؼٜٚ ٌٗ ِكرٍُ ٚاقرشرٙع ترٗ 

وّرررا فرررٝ ذٙرررػية  اٌثطررراؼٜ ٚؼٜٚ ٌرررٗ زرررعيثاً ل ٚضرررعفٗ إٌكرررائٝ ٚلرررٛاٖ اترررٓ زثررراْ

(ٚلرررررررراي اٌسررررررررافل فررررررررٝ 2/23(. ٚاٌرٙررررررررػية)1411( ٚاٌىاشررررررررف)2288اٌىّرررررررراي)

(     صعٚق صسير اٌىراب ل يطائ ِرٓ زفظرٗ  . ٚلراي اترٓ وثيرؽ فرٝ 2326اٌرمؽية)

اٌرفكيؽ تعع أْ غوؽ اٌسعي  ِٓ ؼٚايرح ِٛقرٝ ترٓ خثيرؽ   ؼخاٌرٗ وٍٙرُ  مراخ ِرٓ ؼخراي 

كررٛؼ اٌسرراي ل ٚلرع ذفررؽظ ترٗ عررٓ ٔرراف  اٌصرسيسيٓ إ  ِٛقررٝ ترٓ خثيررؽ ٘رػا . . . ٚ٘ررٛ ِ

(ا٘ـ .ورػا لراي ل ٚاٌؽٚايرح اٌكراتمح ذرعف  لرٛي  ٌِٛٝ اتٓ عّؽ عٓ اتٓ عّؽ عٓ إٌثٝ 

اتٓ وثيؽ ل فّٛقٝ ٌُ يرفؽظ تٗ ِٓ ٘ػا اٌٛخٗ ٚإّٔا ؼٚاٖ عٓ قاٌُ عٓ اتٓ عّؽ ؼفعٗ . 

فررٝ  وّررا فررٝ ؼٚايررح اٌثيٙمررٝ ٌىررٓ فررٝ قررٕعٖ اٌىررعيّٝ . ِٚٛقررٝ تررٓ خثيررؽ لرراي اٌررػ٘ثٝ

 .(    مح   5581اٌىاشف)

( ٚلاي عٓ ٘ػا اإلقرٕاظ ٚاٌرػٜ يٍيرٗ     غؽيثراْ خرعاً 1/524)لاٌٗ اتٓ وثيؽ فٝ اٌرفكيؽ (1))(  

(   ِٛقٝ تٓ قؽخف  يثعع أْ يىرْٛ ٘رٛ األٚي 151  ٚلاي األٌثأٝ فٝ اٌضعيفح ؼلُ)

 ل اضرٍف اٌؽٚاج فٝ اقُ أتيٗ 
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 فألقى اهللمنكـ ، فمـ يألوا أف يختاروا ، فاختاروا ىاروت وماروت ، فنزال ، 
قاؿ : " .  ( 0) ؽ ؟ قاؿ : الشيوة قمت : وماالشبؽ " . تعالى عمييـ الشَّب

فنزال ، فجاءت امرأة يقاؿ ليا الزىرة ، فوقعت فى قموبيما ، فجعؿ كؿ واحد 
منيما ُيخفى عف صاحبو مافى نفسو ، فرجع إلييا أحدىما ، ثـ جاء اآلخر ، 

عـ ، فطمباىا نفسيما ، فقاؿ : ىؿ وقع فى نفسؾ ماوقع فى قمبى ؟ قاؿ : ن
فقالت : الأمكنكما حتى تعممانى االسـ الذى تعرجاف بو إلى السماء وتيبطاف 
. فأبيا . ثـ سأالىا أيضًا ، فأبت ففعال ، فمما استطيرت مسخيا اهلل كوكبًا 

فقاؿ : إف شئتما ، وقطع أجنحتيا ! ثـ سأال التوبة مف ربيما ، فخيرىما 
ف شئتما رددتكما إلى ماكنتما عميو  ، فإذا كاف يـو القيامة عذبتكما ، وا 

عذبتكما فى الدنيا ، فإذا كاف يـو القيامة رددتكما إلى ماكنتما عميو . فقاؿ 
، فاختارا عذاب الدنيا عمى أحدىما لصاحبو : إف عذاب الدنيا ينقطع ويزوؿ 

 عذاب اآلخرة ، فأوحى اهلل إلييما أف ائتيا بابؿ ، فانطمقا إلى بابؿ فُخِسؼ
 . ( 4)بيما ، فيما منكوساف بيف السماء واألرض ، معذباف إلى يـو القيامة . 

 وىناؾ طرؽ أخرى عف عمى رفعو :-1
"...وأما الزىرة فكانت بنتًا لبعض المموؾ مف بنى إسرائيؿ، افتتف بيا  

 ( . 4ىاروت وماروت ")
                                                           

 . اٌّعدُ اٌٛقيظ ِاظج]شثك[ٚاٌشثك   اشرعاظ اٌشٙٛج ٌؤلٔثٝ   (1))(  

( ِٚرٓ طؽيمرٗ اترٓ اٌدرٛؾٜ 4152ؼٚاٖ اٌطاية فٝ ذاؼيص تغعاظعٕع ذؽخّح قٕيع ؼلُ)  (2))(  

( ِطرصرؽاً وٍٙرُ ِررٓ 1688( ٚؼٚاٖ اترٓ خؽيرؽ)384( ؼلرُ)1/245فرٝ اٌّٛضرٛعاخ )

طؽيك اٌسكيٓ تٓ ظاٚظ ٌٚمثٗ قريع لاي   زع ٕا اٌفؽج تٓ فضاٌح عرٓ ِعاٚيرح ترٓ صراٌر 

ٚأعٍرٗ اترٓ اٌدرٛؾٜ ٚاٌشريص شراوؽ فرٝ ذعٍيمرٗ عٍرٝ اٌاثرؽٜ تفرؽج ترٓ   _ تٗ . عٓ ٔاف

فضاٌح . لاي اتٓ اٌدٛؾٜ   ٘ػا زعي   يصر ل ٚاٌفؽج تٓ فضاٌح لع ضعفٗ يسٝ ل ٚلاي 

اترررٓ زثررراْ   يمٍرررة األقرررأيع ل ٚيٍرررؿق اٌّررررْٛ اٌٛا٘يرررح تاألقرررأيع اٌصرررسيسح ل  يسرررً 

اٚظ ل ٚلرراي إٌكررائٝ   ٌرريف تثمررح . ٚأعٍررٗ اإلزردرراج تررٗ ل ٚأِررا قررٕيع فمررع ضررعفٗ أتررٛ ظ

 ( تكٕٕيع ٚأْ اٌسعي  ِّا أٔىؽ عٍيٗ .2/236اٌػ٘ثٝ فٝ اٌّيؿاْ)

( ٚلاي اٌكريٛطٝ     ِٛضرٛ"   1/144ؼٚاٖ اتٓ ِؽظٚيٗ وّا فٝ اٌؤلٌئ اٌّصٕٛعح )  (3))(  

( ٚ وٕررررررؿ اٌعّرررررراي 1/532(  ٚاٌرررررعؼ إٌّثررررررٛؼ)1/155. ٚأظرررررؽ ذٕؿيررررررٗ اٌشررررررؽيعح )

 (  15254ؼلُ)
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ا ىى التى فتنت ىاروت يوعف عمى مرفوعًا : " لعف اهلل الزىرة ، فإن-
 (0وماروت " . )

 .ىذه ىى الطرؽ المرفوعة لمقصة ، والطريؽ األولى انفرد بيا البييقى 
 
 
 

                                                           

( ٚاترٓ ِؽظٚيرٗ وّرا فرٝ ذفكريؽ اترٓ وثيرؽ 3843ؼٚاٖ اتٓ ؼا٘ٛيٗ ل اٌّااٌرة اٌعاٌيرح )  (1))(  

(ٚلراي   ٘رػا  يثثرد ِرٓ ٘رػا اٌٛخرٗ ل ٚؼٚاٖ اترٓ ِؽظٚيرٗ ِرٓ طرؽيميٓ 525عمة ؼلرُ)

(   1/146 ضؽيٓ ... ٚ٘ػا أيضاً  يصر ل ٚ٘رٛ ِٕىرؽ خرعاً . ٚلراي اٌكريٛطٝ فرٝ اٌؤلٌرئ)

( 5254ٌدعفرٝ ٚ٘رٛ ورػاب . ٚضرعفٗ فرٝ اٌدراِ  اٌصرغيؽ ) يصر ل ِعاؼٖ عٍٝ خراتؽ ا

( ٚ وٕررؿ 1/188( ٚاٌّٛضررٛعاخ  تررٓ اٌدررٛؾٜ)1/66ٚأظررؽ ِعدررُ اٌاثؽأررٝ اٌىثيررؽ)

ٚ٘رران ؼٚايررح عٕررع اٌسىرريُ ( .413ٚاٌكٍكررٍح اٌضررعيفح ٌؤلٌثررأٝ) (15652اٌعّرراي ؼلررُ)

ترٓ تكرؽ اٌرعؼظا  اٌؽ٘راٜٚ عرٓ عثرع هللا  أترٝ( ِٓ طؽيك 141اٌرؽِػٜ فٝ إٌٛاظؼ ؼلُ)

قسؽ ِرٓ ٘راؼٚخ ِٚراؼٚخ ألإٔٙا ٛاٌػٜ ٔفكٝ تيعٖ ل اٌّاؾٔٝ ِؽفٛعاً     اذمٛا اٌعٔيا ف

( 4/522ٚلاي اٌػ٘ثٝ فرٝ اٌّيرؿاْ) (145ٚقىد عٕٗ اٌكيٛطٝ فٝ اٌداِ  اٌصغيؽ)  .

( ٚاٌثيٙمرٝ 132   يعؼٜ ِٓ أتٛ اٌعؼظا  . ٚؼٚاٖ اتٓ أتٝ اٌعٔيا فٝ   غَ اٌعٔيا   ؼلرُ)

عٓ أتٝ اٌعؼظا  اٌؽ٘اٜٚ ِؽقاً ٚلراي اٌرػ٘ثٝ فرٝ اٌّيرؿاْ   ٘رػا ( 11514فٝ اٌشعة)

 (34ِٕىؽ  أصً ٌٗ. ٚأظؽ اٌكٍكٍح اٌضعيفح ٌؤلٌثأٝ ؼلُ)
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 بيان املىقىفات مه انزوايات فً قصة هاروت وماروت :.
عف مجاىد قاؿ : كنت نازاًل عمى عبد اهلل بف عمر فى سفر ، فمما  -0

بيا والأىاًل ،  كاف ذات ليمة ، قاؿ لغالمو : انظر ىؿ طمعت الحمراء ؟ المرحباً 
والحياىا اهلل ؛ ىى صاحبة الممكيف ؛ قالت المالئكة : يارب ، كيؼ تدع 

الحمراء ، ويفسدوف فى األرض ؟ ! .  اءعصاة بنى آدـ ، وىـ يسفكوف الدم
قاؿ : إنى ابتميتيـ ، فمعمى إف ابتميتكـ بمثؿ الذى ابتميتيـ بو فعمتـ كالذى 

روا مف خياركـ اثنيف ، فاختاروا ىاروت يفعموف ؟ . قالوا : ال . قاؿ : فاختا
وماروت ، فقاؿ ليما : إنى ميبطكما إلى األرض ، وعاىد إليكما : أال تشركا 
، والتزنيا ، والتخونا ، فأىبطا إلى األرض ، وألقى عمييما الشيوة ، وأىبطت 

عف نفسيا ،  ليما الز ْىَرة فى أحسف صورة امرأة ، فتعرضت ليما ، فراوداىا
قاال : ى إال إذا كاف عمى مثمو. ين، اليصح ألحد أف يأت: إنى عمى ديففقالت 

المجوسية . قاال : الشرؾ . ! ىذا شئ النقربو . فمكثت :  ومادينؾ ؟ قالت
عنيما ماشاء اهلل تعالى ، ثـ تعرضت ليما ، فراوداىا عف نفسيا . فقالت : 

منى ، فأفتضح ، ماشئتما ، غير أف لى زوجًا ، وأنا أكره أف يطمع عمى ىذا 
فإف أقررتما لى بدينى ، وشرطما لى أف تصعدا بى إلى السماء ، فعمت . فأقرا 
ليا بدينيا وأتياىا فيما يرياف ، ثـ صعدا بيا إلى السماء ، فمما انتييا بيا 
إلى السماء ، اختطفت منيما ، وقطعت أجنحتيما فوقعا خائفيف ، نادميف ، 

ف الجمعتيف ، فإذا كاف يـو الجمعة أجيب يبكياف ، وفى األرض نبى يدعو بي
. فقاال : لو أتينا فالنًا فسألناه ، فطمب لنا التوبة ، فأتياه ، فقاؿ : رحمكما 

األرض ألىؿ السماء ؟! . قاال : إنا ابتمينا . قاؿ  أىؿُ  اهلل ، كيؼ يطمب التوبةَ 
ى فى ائتيان، بت فيكما بشئ ـو الجمعة . فأتياه . فقاؿ : ماأج: ائتيانى ي

تارا ، فقد خيرتما ، إف اخترتما معافاة معة الثانية . فأتياه ، فقاؿ : اخالج
ف أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يـو القيامة عمى حكـ  الدنيا وعذاب اآلخرة ، وا 
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اهلل . فقاؿ أحدىما : إف الدنيا لـ يمض منيا إال القميؿ . وقاؿ اآلخر : ويحؾ 
، فأطعنى اآلف ، إف عذابًا يفنى ليس كعذاب ، إنى قد أطعتؾ فى األمر األوؿ 

يبقى . فقاؿ : إننا يـو القيامة عمى حكـ اهلل ، فأخاؼ أف يعذبنا . قاؿ : ال ، 
إنى أرجو إف عمـ اهلل منا أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب اآلخرة ، أال 

د ، فى يجمعيما عمينا . قاؿ : فاختارا عذاب الدنيا ، فجعال فى بكرات مف حدي
 ( . 0قميب ممموءة مف نار ، عالييما سافميما . )

وساقو ابف كثير فى التفسير وقاؿ : ىذا إسناد جيد إلى عبد اهلل بف عمر 
أثبت  –يعنى طريؽ مجاىد  –: "وىذا  -ثـ ذكر أنو روى مرفوعًا ، ثـ قاؿ  –

 وأصح إسنادًا (اىػ . 
 ورواه سعيد بف منصور عف مجاىد مختصرًا بمفظ : -4

، فقاؿ لى : اْرُمؽ لى   –أحسبو قاؿ: فى سفر –كنت مع ابف عمر 
الكوكبة ، فإذا طمعت أيقظنى ، فاستوى جالسًا ، فجعؿ ينظر إلييا ويسبيا 
سبًا شديدًا ! . فقمت : يرحمؾ اهلل أبا عبد الرحمف ، نجمًا سامعًا مطيعًا ، 

، فمقيا الممكاف  مالو يسب ؟ فقاؿ : ىا ، إف ىذه كانت بغيًا فى بنى إسرائيؿ
 (. 4منيا مالقيا . )

ورواه الحاكـ مف طريؽ سعيد بف جبير عف ابف عمر ، بنحو سياؽ -4
 (. 4مجاىد مع االختالؼ فى بعض األلفاظ ، وسياؽ مجاىد أتـ )

 ولو طريؽ رابعة عف سالـ عف أبيو عف كعب األحبار  قاؿ: - 2
فقيؿ ليما : اختارا  ذكرت المالئكة أعماؿ بنى آدـ ومايأتوف مف الذنب ،

                                                           

(   قرٕعٖ 1/323ٚلراي اٌسرافل فرٝ اٌعدراب)( 1115ؼٚاٖ اتٓ أتٝ زاذُ فٝ اٌرفكيؽؼلُ) (1))(  

ٛلٛفرح عٍرٝ اترٓ صسير . ٚ٘ػٖ ِراتعح لٛيح ٌؽٚايح ِٛقٝ تٓ خثيؽ عرٓ ٔراف  ل ٌىٕٙرا ِ

 . عّؽ ٌُ يضفٙا إٌٝ إٌثٝ 

( ٚلاي ِسممرٗ   قرٕعٖ زكرٓ ٌػاذرٗ ل ٚ٘رٛ صرسير ٌغيرؽٖ 216-قعيع تٓ ِٕصٛؼ)ذفكيؽ (2))(  

 عٓ اتٓ عّؽ ِٛلٛفاً 

( ٚذعمثٗ اٌرػ٘ثٝ تمٌٛرٗ   يسرٝ ترٓ قرٍّح ترٓ وٙيرً لراي إٌكرائٝ   4/615ؼٚاٖ اٌساوُ) (3))(  

   ِرؽٚن ل ٚلاي أتٛ زاذُ   ِٕىؽ اٌسعي
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ممكيف . فاختارا ممكيف ، فاختاروا ىاروت وماروت . قاؿ : فقاؿ ليما : إنى 
أرسؿ رسمى إلى الناس ، وليس بينى وبينكـ رسوؿ ، انزال والتشركا بى شيئاً 

 ، والتزنيا ، والتسرقا ، . 
 قاؿ عبد اهلل بف عمر : قاؿ كعب : 

 ( . 0ى عمال ماحـر اهلل عمييما . )فما استكمال يوميما الذى أنزال فيو حت
أصح وأثبت إلى  -يعنى طريؽ سالـ  –قاؿ ابف كثير فى التفسير : فيذا 

عبد اهلل بف عمر مف اإلسناديف المتقدميف ، وسالـ أثبت فى أبيو مف مواله 
نافع ، فدار الحديث ورجع إلى نقؿ كعب األحبار عف كتب بنى إسرائيؿ ، واهلل 

 (4أعمـ (اىػ . )
 وأخرجو سعيد بف منصور مف رواية ُخَصْيؼ قاؿ : -1

كنت مع مجاىد ، فمر بنا رجؿ مف قريش ، فقاؿ لو مجاىد : حدثنا 
ماسمعت مف أبيؾ . قاؿ : حدثنى أبى أف المالئكة حيف جعموا ينظروف إلى 

وليس يستر الناس مف  –أعماؿ بنى آدـ ومايركبوف مف المعاصى الخبيثة 
يـ يقوؿ لبعض : انظروا إلى بنى آدـ كيؼ فجعؿ بعض –المالئكة شئ 

فقاؿ اهلل عزوجؿ يعمموف كذا وكذا ، ماأجرأىـ عمى اهلل ! . يعيبونيـ بذلؾ . 
ليـ : قد سمعت الذى تقولوف فى بنى آدـ ، فاختاروا منكـ ممكيف أىبطيما 
إلى األرض ، وأجعؿ فييما شيوة بنى آدـ . فاختاروا ىاروت وماروت ، فقالوا 

ليس فينا ِمْثُمُيما ، فُأىبطا إلى األرض وُجعؿ فييما شيوة بنى آدـ : يارب ، 
أف تناوال  ، وُمث مت ليـ الز ْىَرة فى صورة امرأة ، فمما نظرا إلييا ، لـ يتمالكا

                                                           

( ِٚٓ طؽيمٗ ٚطؽيرك ِمِرً ترٓ اقرّاعيً أضؽخرٗ 1/53ؼٚاٖ عثع اٌؽؾاق فٝ اٌرفكيؽ) (1))(  

(ٚاترررٓ أترررٝ زررراذُ 35355(ٚؼٚاٖ اترررٓ أترررٝ شررريثح فرررٝ اٌّصرررٕف)1684اترررٓ خؽيرررؽ)

( خّيعُٙ ِرٓ 164(اٌثيٙمٝ فٝ اٌشعة)224( اتٓ أتٝ اٌعٔيا فٝ اٌعمٛتاخ ؼلُ)1116)

( 1685تٗ . ٚأضؽخٗ اتٓ خؽيرؽ) -قاٌُ طؽيك قفياْ اٌثٛؼٜ عٓ ِٛقٝ تٓ عمثح عٓ 

ترٗ . تٕسرٖٛ . ٚعثرع اٌعؿيرؿ    –ِٓ طؽيك عثع اٌعؿيؿ تٓ اٌّطراؼ عٓ ِٛقٝ ترٓ عمثرٗ 

  مح   ؼٜٚ ٌٗ اٌدّاعح . وّا لاي اٌشيص شاوؽ فٝ ذعٍيمٗ عٍٝ اٌاثؽٜ .

 ( ط   اٌرؽو1/83ٝ( ٚأظؽ أيضاً اٌثعايح ٚإٌٙايح )1/525ذفكيؽ اتٓ وثيؽ) (2))(  
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، وأخذت الشيوة بأسماعيما وأبصارىما ، فمما أرادا أف  منيا مااهلل أعمـ بو
مؾ ، فقاؿ : إنكما قد فعمتما يطيرا إلى السماء لـ يستطيعا ، فأتاىما م

مافعمتما ، فاختارا عذاب الدنيا أو عذاب اآلخرة . فقاؿ أحدىما لآلخر : ماذا 
ترى ؟ قاؿ : أرى أف أعذب فى الدنيا ثـ أعذب ، أحب إلىَّ مف أف أعذب 

كساف فى السالسؿ ، وُجغال ساعة واحدة فى اآلخرة ، فيما معمقاف من
 ( 0)فتنة.
يخبر  -رضى اهلل عنو  –قاؿ : سمعت عميًا عف عمير بف سعيد -1
 القـو :
كانت (، 4َرة تسمييا العرب الزىرة ، وتسمييا العجـ )أناىيد( )إف ىذه الزَّىَ  

اءة  وكاف ىذاف  –وفى لفظ -ف يحكماف بيف الناس ،افكاف الممكامرأة وضَّ
 الممكاف ييبطاف أوؿ النيار فيحكماف بيف الناس  ويصعداف آخر النيار ، 

تتيما كؿ واحد منيا عف غير عمـ صاحبو ، فقاؿ أحدىما لصاحبو : ياأخى فأ
، إف فى نفسى بعض األمر ، أريد أف أذكره لؾ ، قاؿ : اذكره ياأخى ، لعؿ 
الذى فى نفسى مثؿ الذى فى نفسؾ ، فاتفقا عمى أمر فى ذلؾ ، فقالت ليما 

بو إلى األرض : ال ، حتى تخبرانى بما تصعداف بو إلى السماء ، وماتيبطاف 
بو نيبط وبو نصعد . فقالت : ماأنا بمواتيتكما ،  األعظـ . قاال : باسـ اهلل

الذى تريداف حتى تعممانيو ، فقاؿ أحدىما لصاحبو : عمماىا إياه . قاؿ : 
                                                           

تٗ  –( زع ٕا عراب تٓ تشيؽ عٓ ضصيف 215-ؼٚاٖ قعيع تٓ ِٕصٛؼ فٝ اٌكٕٓ)ذفكيؽ (1))(  

( ٌكعيع فمظ . ٚضصيف فيرٗ وراَ ِسرّرً ٌىرٓ ذثمرٝ 1/243. ٚعؿاٖ اٌكيٛطٝ فٝ اٌعؼ)

 خٙاٌح اٌؽخً ِٓ لؽيش . 

أٔا٘يع أٚ أٔا٘يػ تاٌػاي اٌّعدّح   اقُ اٌؿ٘ؽج ل ٚ٘رٝ اٌىٛورة اٌّعرؽٚا ل فاؼقرٝ غيرؽ  (2))(  

ََ٘ؽج 4/442ِعؽب . ذاج اٌعؽٚـ ٌٍؿتيعٜ) تضُ اٌؿاٜ ٚفررر اٌٙرا  –( ِاظج]ٔٙػ[ . ٚاٌؿُّ

(     4/232ٚلراي اٌطفراخٝ فرٝ ٔكريُ اٌؽيرا ) –ٚاٌؽا  اٌٍّّٙح ل ٚتفرر اٌؿاٜ أيضاً 

ٚاٌؿ٘ؽج تضُ اٌؿاٜ ٚفرر اٌٙا  ل ٚذكىيٕٙا ٌسٓ ل ٚ ِأ  ِٕٗ ذطفيفراً   . أزرع وٛاورة 

( ٍِيررْٛ ويٍررٛ ِرررؽ ل ٚ٘ررٝ أٌّرر  خررؽَ 118عررع عٕٙررا زررٛاٌٝ )اٌّدّٛعررح اٌشّكرريح ل يث

قّاٜٚ تعع اٌشّف ٚاٌمّؽ ل ٚ٘ٝ  ٌٙح اٌدّاي عٕع اإلغؽيك ل ٚيكّٛٔٙا   أفؽٚظيرد ل 

 ٚاقّٙا فيٕٛـ عٕع اٌؽِٚاْ .
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كيؼ لنا بشدة عذاب اهلل ؟ فقاؿ اآلخر : إنا نرجو سعة رحمة اهلل عزوجؿ ، 
لى السماء ، ففزع ممؾ لصعودىا ، فعمماىا إياه ، فتكممت بو ، فطارت إ

 تعالى فكانت كوكبًا فى فطأطأ رأسو ، فمـ يجمس بعد ، ومسخيا اهلل
 ( .0)السماء.
 عف ابف عباس: -1

لما )َوَما أُْنِزَؿ َعَمى اْلَمَمَكْيِف ِبَباِبَؿ َىاُروَت َوَماُروَت( قاؿ :  في قولو 
يو مف المعاصى والكفر فيما وقعوا ف -عميو السالـ–وقع الناس مف بعد آدـ 

باهلل ، قالت المالئكة فى السماء : يارب ، ىذا العالـ الذى إنما خمقتيـ 
دتؾ وطاعتؾ ، قد وقعوا فيما وقعوا فيو ، وركبوا الكفر ، وقتؿ النفس ، العب

وأكؿ الماؿ الحراـ ، والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر . فجعموا يدعوف عمييـ 
نيـ فى غيب ، فمـ يعذروىـ . فقيؿ ليـ : اختاروا ، واليعذرونيـ ، فقيؿ : إ

، منكـ مف أفضؿ ممكيف ، آمرىما وأنياىما . فاختاروا ىاروت وماروت 
أف يعبداه  ا شيوات بنى آدـ ، وأمرىما اهلل عؿ ليمفأىبطا إلى األرض ،وجُ 

واليشركا بو شيئًا ، وُنيى عف قتؿ النفس الحراـ ، وأكؿ الماؿ الحراـ ، وعف 
، والسرقة ، وشرب الخمر . فمبثا فى األرض زمنًا يحكماف بيف الناس الزنا 

، وفى ذلؾ الزماف امرأة  -عميو السالـ–بالحؽ ، وذلؾ فى زمف إدريس 
حسنيا فى النساء كحسف الزىرة فى سائر الكواكب ، وأنيما أتيا عمييا 

                                                           

( 1683( اتررٓ خؽيررؽ)5614( ٚاإلذسرراا)3522ؼٚاٖ اتررٓ ؼا٘ٛيررٗ .اٌّااٌررة اٌعاٌيررح) (1))(  

(  ٚاترٓ 648ٖ اٌػ٘ثٝ . ٚأتٛ اٌشريص فرٝ اٌعظّرح ؼلرُ)( ٚصسسٗ ٚألؽ2/265ٚاٌساوُ )

( قرٕعٖ صرسير . 1/322( ٚلراي اٌسرافل فرٝ اٌعدراب)223أتٝ اٌعٔيا فرٝ اٌعمٛتراخ ؼلرُ)

( فمع خؿَ تأْ اٌسعي  وػب   ألٔرٗ ِرٓ طؽيرك عّيرؽ ترٓ 4/61ٚأِا اتٓ زؿَ فٝ اٌفصً)

زعيثاْ واّ٘را  إ  –ؼضٝ هللا عٕٗ –قعيع ٚ٘ٛ ِدٙٛي تّؽج ل أٚ أٔٗ ٌيف ٌٗ عٓ عٍٝ 

(   ٌٚمررع اقرررعظّد ٘رػا اٌمررٛي ل ٌٚررٛ  6114ورػب  . لرراي اتررٓ زدرؽ فررٝ اٌرٙررػية ؼلرُ)

شؽطٝ فٝ وراتٝ ٘ػا ِاعؽخد عٍيٗ ل فبٔٗ ِٓ أشٕ  ِاٚل   تٓ زؿَ قاِسٗ هللا ل ٚلرع 

عٍٝ زعي   ضؽ. . .ٌٚٗ ؼٚاياخ عٓ غيرؽ عٍٝلفّرا أظؼٜ  –ؼضٝ هللا عٕرٗ –ٚلفٕا ٌٗ عٓ عٍٝ 

 ٓ اتٓ زؿَ .٘ػا اٌدؿَ ِ
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ىا فخضعا ليا فى القوؿ ، وأراداىا عف نفسيا ، فأبت إال أف يكونا عمى أمر 
وعمى دينيا ، فسأالىا عف دينيا ، فأخرجت ليما صنمًا ، فقالت : ىذا أعبده 

، ثـ أتيا ( 0). فقاال : الحاجة لنا فى عبادة ىذا ، فذىبا فغبرا ماشاء اهلل 
، ثـ أتيا عمييا فراوداىا  عمييا فأراداىا عف نفسيا ، ففعمت مثؿ ذلؾ . فذىبا

يعبدا الصنـ ، قالت ليما : اختارا أحد عف نفسيا ، فمما رأت أنيما قد أبيا أف 
ما  ما أف تقتال ىذه النفس ، وا  الخالؿ الثالث : إما أف تعبدا ىذا الصنـ ، وا 

 أف تشربا ىذه الخمر . 
فقاال : كؿ ىذا الينبغى ، وأىوف ىذا شرب الخمر . فشربا الخمر ، 

، فمما  فأخذت فييما ، فواقعا المرأة ، فخشيا أف يخبر اإلنساف عنيما فقتاله
ذىبا عنيما السكر ، وعمما ماوقعا فيو مف الخطيئة ، أرادا أف يصعدا إلى 
السماء ، فمـ يستطيعا ، وحيؿ بينيما وبيف ذلؾ ، وُكِشؼ الغطاء فيما بينيما 
وبيف أىؿ السماء ، فنظرت المالئكة إلى ماوقعا فيو ، فعجبوا كؿ العجب ، 

بعد ذلؾ يستغفروف  فجعمواوعرفوا أنو مف كاف فى غيب فيو أقؿ خشية ، 
َواْلَمََلِئَكُةَُّيَسبُِّحوَنَِّبَحْمِدَّرَبِِّهْمََّوَيْستَ ْغِفُروَنَّ، فنزؿ فى ذلؾ : )لمف فى االرض 

َّالر ِحيمَُّ َّاْلَغُفوُر َُّىَو َّالل  َو َِّإن  ََّأََل َّاْْلَْرِض َِّفي [ . فقيؿ ليما : 1(]الشورى: ِلَمن
قطع ، ن: أما عذاب الدنيا فإنو ي اختارا عذاب الدنيا أو عذاب اآلخرة . فقاال

وأما عذاب اآلخرة فال انقطاع لو ، فاختارا عذاب الدنيا ، فُجِعال ببابؿ فيما 
 (. 4يعذباف . )

 عف ابف عباس قاؿ : -0
                                                           

 فغثؽا   أٜ غاتا ِاشا  هللا .  (1))(  

( اٌكّؽ لٕعٜ فٝ ذفكيؽٖ   تسرؽ اٌعٍرَٛ 1115( اتٓ أتٝ زاذُ )1682ؼٚاٖ اتٓ خؽيؽ) (2))(  

( ٚصرررررسسٗ ٚألرررررؽٖ اٌرررررػ٘ثٝ ل ٚعٕرررررٗ اٌثيٙمرررررٝ فرررررٝ 2/442( اٌسررررراوُ)1/143  )

ٚلاي اترٓ  (   قٕعٖ زكٓ .1/325( ٚلاي اٌسافل  اتٓ زدؽ فٝ اٌعداب )6646اٌشعة)

(   ٘ػا ألؽب ِاٚؼظ فٝ غٌه . . ٚألؽب ِاٚؼظ فرٝ شرأْ اٌؿ٘رؽج 1/528وثيؽ فٝ اٌرفكؽ)

 (   ٚ٘ػا أزكٓ ٌفل ُؼٜٚ فٝ ٘ػٖ اٌمصح . 1/83. ٚلاي فٝ اٌراؼيص)
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إف ىاروت وماروت أىبطا إلى األرض ، فإذا أتاىما اآلتى يريد السحر 
كاف كذا وكذا ، فإذا أتاه ه أف يأتى مانيياه أشد النيى ، فإذا أبى عمييما ، أمر 

عايف الشيطاف فعممو ، فإذا تعممو خرج منو النور ، فنظر إليو ساطعًا فى 
 (.0السماء ، فيقوؿ : ياحسرتاه ، ياويمو ، ماذا صنع ؟! . )

 عف ابف عباس قاؿ :  –1
تف بيا الممكاف مسخت ، فيى ىذه الكوكب الحمراء ، رأة التى فإف الم

 (.4)يعنى الزىرة . 
 بيو عف عائشة أنيا قالت :أعف ىشاـ بف عروة عف -01
بعد ة مف أىؿ دومة الجندؿ ، جاءت تبتغى رسوؿ اهلل امرأ قدمت عمىَّ  

تسألو عف أشياء دخمت فييا مف أمر السحر ولـ تعمؿ بو ، موتو حداثة ذلؾ 
 . قالت عائشة لعروة : ياابف أختى ، فرأيتيا تبكى حيف لـ تجد رسوؿ اهلل 

فكانت تبكى حتى إنى ألرحميا ، وتقوؿ : إنى أخاؼ أف أكوف قد  فيشفييا ،
وز فشكوت ذلؾ إلييا ، ف لى زوج فغاب عنى ، فدخمت عمى عجىمكت ، كا

بكمبيف  عمو يأتيؾ ، فمما كاف الميؿ جاءتفقالت : إف فعمت ماآمرؾ بو فأج
ذ أسوديف ، فركبت أحدىما وركبت اآلخر ، فمـ يكف ا شئ حتى وقفنا ببابؿ ، وا 

برجميف معمقيف بأرجميما ، فقاال : ماجاء بؾ ؟ قمت : نتعمـ السحر . فقاال : 
َنةٌَّ) َِّفت ْ ََّنْحُن وقمت : ال . قاال : فاذىبى ، فارجعى ، فأبيت ، فال تكفرى  (ِإن َما

، ولـ أفعؿ ، فرجعت إلييما  ففزعتُ  ، فذىبتُ (.4)إلى ذلؾ التنور فبولى فيو 
فقاال : ىؿ رأيت شيئًا ؟ فقمت : لـ أر شيئًا ، فقاال : أفعمت ؟ فقمت : نعـ . 

                                                           

 (  ٚقٕعٖ زكٓ .1121ؼٚاٖ اتٓ أتٝ زاذُ ؼلُ) (1))(  

(   ٚ٘رػا قرٕع 1/325ب)( ٚلراي اٌسرافل فرٝ اٌعدرا11ؼٚاٖ عثع اٌؽؾاق فٝ اٌرفكيؽ)  (2))(  

 صسير أضؽخٗ اٌساوُ ِٓ ٘ػا اٌٛخٗ ٚأضؽخٗ اٌاثؽٜ ِٓ ٚخٗ  ضؽ أذُ ِٕٗ . 

اٌرٕٛؼ  اٌفؽْ يطثؿ فيٗ . ٚيماي   إٔٗ فٝ خّي  اٌٍغاخ ورػٌه . إٌٙايرح ٚاٌّعدرُ اٌٛقريظ  (3))(  

 ِاظج]ذٕؽ[
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فقاال : ( ، 0) تفقاال : لـ تفعمى ، ارجعى إلى بالدؾ والتكفرى . فأرببت وأبي
اذىبى إلى ذلؾ التنور فبولى فيو ، فذىبت فاقشعررت وخفت ، ثـ رجعت 
إلييما ، وقمت : قد فعمت . فقاال : فما رأيت ؟ قمت : لـ أر شيئًا . فقاال : 

بت ، لـ تفعمى ، ارجعى إلى بالدؾ والتكفرى ، فإنؾ عمى رأس أمرؾ . كذ
إليو فبمت فيو . فأرببت وأبيت . فقاال : اذىبى إلى التنور فبولى فيو ، فذىبت 

عًا بحديد خرج منى فذىب فى السماء ، وغاب حتى ماأراه ، فرأيت فارسًا مقن
رأيت فارسًا مقنعًا خرج فجئتيما فقمت : قد فعمت . فقاال : فما رأيت ؟ قمت : 

فقاال : صدقت ، ذاؾ إيمانؾ خرج ، منى فذىب فى السماء وغاب حتى ماأراه 
 منؾ ، اذىبى . فقمت لممرأة : واهلل ماأعمـ شيئًا ، وماقاال لى شيئًا . 

فقالت : بمى ، لـ تريدى شيئًا إال كاف . خذى ىذا القمح فابذرى ، فبذرت 
مت : احقمى ، فأحقمت . ثـ قمت : افركى ، . وقمت : اطمعى ، فطمعت ! . وق

 فأفركت . 
ثـ قمت : أيبسى ، فأيبست . ثـ قمت : اطحنى ، فأطحنت . ثـ قمت : 

يت أنى الأريد شيئًا إال كاف ، سقط فى يدى ، أاخبزى ، فخبزت . فمما ر 
. . ورواه ابف أبى "وندمت واهلل ياأـ المؤمنيف ، مافعمت شيئًا والأفعمو أبدًا 

حداثة  وزاد بعد قوليا : " والأفعمو أبدًا . فسألت أصحاب رسوؿ اهلل حاتـ 
، وىـ يومئذ متوافروف ، فما دروا مايقولوف ليا ، وكميـ  وفاة رسوؿ اهلل 

أو  -ىاب ، وخاؼ أف يفتييا بما اليعممو ، إال أنو قد قاؿ ليا ابف عباس : 
 :  –بعض مف كاف عنده 

 ( . 4. ) كانا يكفيانؾ أو أحدىما للو كاف أبواؾ حييف 
                                                           

ظاِرد. اٌّعدرُ اٌٛقريظ  يماي   ؼبَّ تاٌّىاْ ل ٌؿِٗ ٚألاَ تٗ فٍُ يثؽزٗ . ٚأؼترد اٌرؽير ل (1))(  

 ِاظج ]ؼب[

( ٚلراي اٌشريص شراوؽ   ٘رٝ لصرح عديثرح ل  ٔرعؼٜ أصرعلد ذٍره 1645ؼٚاٖ اتٓ خؽيؽ) (2))(  

اٌّؽأج فيّا أضثؽخ تٗ عائشح ؟ أِا عائشح فمع صعلد فٝ أْ اٌّؽأج أضثؽذٙرا ل ٚاإلقرٕاظ 

أصرٛي ( ٚاٌاٌىرائٝ فرٝ شرؽذ 1122إٌٝ عائشح خيع تً صسير . ٚؼٚاٖ اترٓ أترٝ زراذُ)
= 



  

 ا.ظ/أتٛ عّؽ ٔاظٜ تٓ ِسّٛظ زكٓ األؾ٘ؽٜ  ختيٓ اإلٔىاؼ ٚاٌثثٛ لصح ٘اؼٚخ ِٚاؼٚخ  
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 وجو اإلشكاؿ فى ىذه األخبار :بياف 
ىذه ىى جممة الروايات المرفوعة والموقوفة الواردة فى قصة ىاروت 

والتى ساقيا أصحاب التفسير المأثور عند تفسير آية البقرة ، ، وماروت 
اهلل تعالى أنزؿ إلى األرض ممكيف )ىاروت( أف  ووجو اإلشكاؿ فييا

نيما عصيا اهلل تعالى ، فشربا الخمر ، وزنيا ، وقتال النفس و)ماروت( وأ
ؿ ؛ لما فيو مف القدح بعصمة كِ شْ التى حـر اهلل إال بالحؽ ، ، وىذا الظاىر مُ 

والتى قررىا القرآف الكريـ فى غير ماآية ، كقولو  –عمييـ السالـ  –المالئكة 
 : تعالى
َِّعباَدتِوَِّ) ََّعن ََّيسَتكِبروَن ََّل َِّعنَدُه ََّيسَتحِسرونَََّّوَمن َّالل يَلَّ ٩١ َوَل ُيَسبِّحوَن

ُصوَف ۡ  الَّ َيعقولو سبحانو : )[ و 41-01]األنبياء  ( 41  َوالن هاَرََّلَّيَفُترونَّ
بكثير  امما حد[ ، 1(]التحريـ 1َمُروَف ۡ  َعُموَف َما ُيؤۡ  َوَيؼ ۡ  ٱلمََّو َمٓا َأَمَرُىـ

مف أصوؿ اإلعتقاد مف العمماء إلى الدفع بعدـ حجيتيا ؛ لمصادمتيا بأصؿ 
زيييـ عف ارتكاب الخطايا واآلثـ . ومرة المتعمؽ بعصمة المالئكة الكراـ ، وتن

، وصحبو   ى النبى خير األناـ لالتشكيؾ فى نسبتيا إبالطعف فى أسانيدىا و 
تحتوى عمى كثير مف الخرافات  عمى أف أصميا إسرائيميات ، األعالـ ، والتأكيد

وتعميقات ، تثبت أصؿ وتوجييات ، ، ريجات وكاف لممثبتيف لمقصة تخ .
 ، وتوجو مافييا مف إشكاالت ،وتدفع ماوجو إلييا مف انتقاداتالقصة ، 

  والجميع متفقوف عمى مبدأ العصمة لممالئكة .
 
 

                                                                                                                                        
= 

( ٚصرررسسٗ ٚألرررؽٖ اٌرررػ٘ثٝ . اٌثيٙمرررٝ 4/151(ٚاٌسررراوُ)5/353اعرمررراظ أ٘رررً اٌكرررٕح )

(   أ رؽ غؽيرة ٚقرياق عديرة .. . 1/533( ٚلاي اتٓ وثيرؽ فرٝ اٌرفكريؽ)8/135اٌكٕٓ)

 (4/51( ٚذفكيؽ اٌّاٚؼظٜ)1/524ٚإقٕاظٖ خيع إٌٝ عائشح . ٚأظؽ اٌعؼ إٌّثٛؼ)
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 املبحث انثاوً :
   بيان انعهماء انذيه أثبتىا أصم انقصة وصححىا بعط طزقها      

وت وماروت وجدت مف العمماء مف ىذه األخبار الواردة فى قصة ىار 
بعض طرقيا ، كابف حباف ، والحاكـ ،  يصححينتصر لثبوت أصؿ القصة و 

ومف والذىبى ، والييثمى ، كما ىو مالحظ فيما أثبتو فى حاشية البحث ، 
أوائؿ مف انبرى إلى إثبات أصؿ القصة اإلماـ ابف قتيبة كما يظير مف كالمو 

، فقد ساؽ بعضًا مف أخبار القصة الحديث "  ؼفى كتابو القيـ " تأويؿ مختم
وىذا شئ لـ نؤمف بو مف جية القياس ، والمف جية حجة العقؿ ثـ قاؿ : ، 

نما آمنا بو مف جية الكتب وأخبار األنبياء   –عميو الصالة والسالـ –، وا 
 .  (0)وتواطؤ األمـ فى كؿ زماف عميو . 

روت وماروت " فقد ويظير مف الحافظ الذىبى اعتماده أصؿ قصة " ىا-
قاؿ عند ترجمة مجاىد فى " النبالء " : بمغنا أنو ذىب إلى بابؿ ، وطمب مف 
متولييا أف يوقفو عمى ىاروت وماروت . قاؿ : فبعث معى ييوديًا ، حتى 
أتينا تنورًا فى األرض ، فكشؼ لنا عنيا ، فإذا بيما معمقاف منكساف ، فقمت 

ى عمىَّ وعمى الييودى ؛ ثـ أفقنا بعد آمنت بالذى خمقيما ؛ فاضطرب ، فُغش
حيف ، فالمنى الييودى وقاؿ : ِكْدَت أف ُتْيِمَكنا " . ثـ ساؽ الخبر عف 
األعمش قاؿ : كاف مجاىد اليسمع بُأعجوبة إال ذىب فنظر إلييا ، ذىب إلى 

(، وذىب إلى بابؿ ، عمييا واٍؿ ، فقاؿ لو مجاىد 4بئر َبَرُىوت بحضر موت )
ىاروت وماروت ؟ قاؿ : فدعا رجاًل مف السحرة ، فقاؿ : اذىب  َتْعِرض عمىَّ 

بو ، فقاؿ الييودى : بشرط أال تدعو اهلل عندىما ، قاؿ : فذىب بى إلى قمعة 

                                                           

 (251ذأٚيً ِطرٍف اٌسعي )  (1))(  

وػا ضثاٗ اٌؿتيعٜ فٝ ذاج اٌعؽٚـ ِاظج ]تؽ٘رد[ ل ٚ٘رٛ ٚاظم ِعرؽٚا ل أٚ تعرؽ عّيمرح  (2))(  

ُ٘ررٛخ   وعصررفٛؼ .  تسضررؽ ِررٛخ اٌرريّٓ ل  يكررراا" إٌررؿٚي إٌررٝ لعؽ٘ررا ل ٚيمرراي   تُْؽ

 (1/415ٚأظؽ ِعدُ اٌثٍعاْ   تؽ٘ٛخ   )
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، فقطع منيا حجرًا ، ثـ قاؿ : خذ برجمى . فيوى بى حتى انتيى إلى َجْوَبة 
: سبحاف اهلل (، فإذا ىما معمقاف منكساف ، كالجبميف ، فمما رأيتيما قمت 0)

خالقكما . فاضطربا ، فكأف الجباؿ تدكدكت ، فُغشى عمىَّ وعمى الييودى ، ثـ 
( . ولـ يتعقب الذىبى الخبر 4)،فقاؿ : أىمكت نفسؾ وأىمكتنى " أفاؽ قبمى

 بشئ ولـ يستغربو . 
، ح بعض طرقيا يصحوأطنب فى ت، لثبوت أصؿ القصة وممف انتصر -

فقاؿ ، مؤلفاتو مواضع عدة مف فى  بف حجر االحافظ ورد عمى مف أنكرىا ، 
 : فى الفتح 

قصة ىاروت وماروت جاءت بسند حسف مف حديث ابف عمر فى مسند 
أحمد ، وأطنب الطبرى فى إيراد طرقيا ،بحيث يقضى بمجموعيا عمى أف 

ومحصميا أف لمقصة أصاًل ، خالفًا لمف زعـ بطالنيا ؛ كعياض ومف تبعو . 
كيف مف المالئكة اختبارًا ليما ، وأمرىما أف يحكما فى اهلل ركب الشيوة فى مم

األرض ، فنزال عمى صورة البشر ، وحكما بالعدؿ مدة ، ثـ افتتنا بامرأة جميمة 
وابتميا بالنطؽ بعمـ أف حبسا فى بئر ببابؿ منكسيف ، ، فعوقبا بسبب ذلؾ ، ب

حذراه  السحر ، فصار يقصدىما مف يطمب ذلؾ ، فال ينطقاف بحضرة أحدحتى ي
وينيياه ، فإذا أصر تكمما بذلؾ ليتعمـ منيما ذلؾ ، وىما قد عرفا ذلؾ ، 

 ( . 4)، واهلل أعمـ فيتعمـ منيما ماقص اهلل عنيما 
 : فى القوؿ المسدد وقاؿ أيضًا -

لو طرؽ كثيرة جمعتيا فى جزء مفرد ، يكاد الواقؼ عميو أف يقطع بوقوع 
 ( 2، وقوة مخارج أكثرىا ، واهلل أعمـ )ىذه القصة ؛ لكثرة طرقو الواردة فييا 

                                                           

 اٌدٛتح   فدٛج ل أٚ ِٕفرك ِٓ األؼ  تا تٕا  .  (1))(  

 (  243( ؼلُ)3/2254( . ٚاٌطثؽ ؼٚاٖ أتٛ ٔعيُ فٝ اٌسٍيح)4/444َ إٌثا )قيؽ أعا (2))(  

 (11/225فرر اٌثاؼٜ) (3))(  

 (  48اٌمٛي اٌّكعظ فٝ اٌػب عٓ اٌّكٕع)  (4))(  
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زيادات ىذه رد ابف حجر فى كتابو " العجاب فى بياف األسباب " و وأ-
 ثـ ذكر مف أنكرىا ، ورد عمييـ ، ثـ قاؿ أخيرًا : القصة 

فإنو  فى طرؽ ىذه القصة القوى والضعيؼ ، والسبيؿ إلى رد الجميع ،
عمى رد مااليعممو ، لكف األولى  إلطالع واإلقداـينادى عمى مف أطمقو بقمة ا

يؤخذ بما اجتمعت عميو ، ختمفت فيو بالزيادة والنقص ، فاأف ينظر إلى ما
ويؤخذ مف المختمؼ ماقوى ويطرح ماضعؼ واضطراب ، فإف اإلضطراب إذا 
َبُعد بو الجمع بيف المختمؼ ، ولـ يترجح شئ منو التحؽ بالضعيؼ المردود ، 

 1(0)واهلل المستعاف 
 الشيخ زكريا األنصارى شيخو ابف حجر بقولو :وأيد -
  1(4)أف ليا طرقًا تفيد العمـ بصحتيا. الحؽ ماأفاده ىنا شيخنا ابف حجر     
 السيوطىُ  حجر فى ثبوت القصة وصحة بعض طرقيا اإلماـُ  وتابع ابفَ -

فاتو ، فصحح قصة ىاروت وماروت مف حديث لفى مواضع متعددة مف مؤ 
 ( 212نتثرة فى األحاديث المشتيرة رقـ)ابف عمر فى الدرر الم

( : 0411وقاؿ أيضًا فى " مناىؿ الصفا فى تخريج أحاديث الشفا " رقـ)-
الصحيح وغيره ، كما استوعبت طرؽ القصة فى  روى فييا عف النبى 
 التفسير المسند " . 

 -يعنى ابف حجر –: وقد وقفت عمى الجزء الذى جمعو فى الآللئ قاؿ و -
رد فيو يضعة عشر طريقًا ، أكثرىا موقوفًا ، وأكثرىا مف تفسير ، فوجدتو أو 

ابف جرير ، وقد جمعت أنا طرقيا فى التفسير المسند ، وفى التفسير المأثور 
، فجاءت نيفًا وعشريف طريقًا ، مابيف مرفوع وموقوؼ ، ولحديث ابف عمر 
 بخصوصو طرؽ متعددة ، مف رواية نافع ، وسالـ ، ومجاىد ، وسعيد بف
جبير ، عنو . وورد مف رواية عمى بف أبى طالب ، وابف عباس ، وابف 

                                                           

 (343-1/315اٌعداب فٝ تياْ األقثاب) (1))(  

 (1/234( ٚفرر اٌثياْ)1/82أظؽ ذفكيؽ اٌكؽاج إٌّيؽ) (2))(  
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 ( . 4(، واهلل أعمـ . )4(، وعائشة ، وغيرىـ )0مسعود )
: إلى أف قصة ىاروت  -صاحب فيض القدير –المناوى  وذىب اإلماـ-

ت مف نحو عشريف طريقًا ، بعضيا حسف ، فزعـ وماروت المشيورة ورد
   (2بطالنيا غير صواب . )

وقاؿ العجمونى فى كشؼ الخفا : وممف صحح ىذه القصة السيوطى ، -
والعبرة بمف أنكرىا كالرازى والقرطبى ، فإنيـ ليسوا فى مرتبة المصححيف 

 (.1رواية والدراية . )
كاف اإلماـ ابف حجر الييتمى أوسع العمماء خطًا ، وأكثرىـ توسعًا فى و -

الت الواردة عمييا ، فى ااإلشك إثبات أصؿ القصة وصحة بعض طرقيا ، ودفع
 ( 1. )كما سيتضح بعد" " الزواجر عف اقتراؼ الكبائركتابو فتاويو الحديثية ، و 

شرحو لمشفا ، فقاؿ فى  ت أصؿ القصة المال عمى القارىوماؿ إلى ثبو -
بعد أف ساؽ بعض طرؽ القصة مرفوعة وموقوفة : " واليخفى أف الحديث 

و أصؿ ثابت فى الجممة لتعدد طرقو واختالؼ سنده كما تراه مرفوعًا وموقوفًا ل
 . (1صحتيا . )يؿ : ليذه القصة طرؽ تفيد العمـ ب. . . وقد ق

وىذا ماحدا بالعالمة الكتانى إيراد قصة ىاروت وماروت فى كتابو " نظـ -
                                                           

( عرٓ اترٓ ِكرعٛظ 221(اترٓ أترٝ اٌرعٔيا فرٝ اٌعمٛتراخ ؼلرُ)1682ٓ خؽيؽ ؼلرُ)ؼٚاٖ ات (1))(  

 ٚاتٓ عثاـ ل ٚفٝ اإلقٕاظ عٍٝ تٓ ؾيع تٓ خععاْ فيٗ ِماي .

ورأتٝ اٌرعؼظا  ِؽفٛعراً     ازرػؼٚا اٌررعٔيا ل فبٔٙرا أقرسؽ ِرٓ ٘راؼٚخ ِٚرراؼٚخ   ؼٚاٖ   (2))(  

ٝ ٌضعفٗ فرٝ اٌدراِ  اٌصرغيؽ ( ٚؼِؿ اٌكيٛط132اتٓ أتٝ اٌعٔيا فٝ   غَ اٌعٔيا   ؼلُ)

(   لرع ؼٜٚ فرٝ لصرح ٘راؼٚخ ِٚراؼٚخ 1/532( ٚلاي اتٓ وثيؽ فٝ اٌرفكريؽ)245ؼلُ)

عٓ خّاعح ِٓ اٌراتعيٓ ل وّدا٘ع ٚاٌكعٜ ٚاٌسكٓ ل ٚلراظج ل ٚأتٝ اٌعاٌيح ل ٚاٌؿ٘رؽٜ 

 ل ٚاٌؽتي  تٓ أٔف ل ِٚماذً تٓ زياْ ل ٚغيؽُ٘ . 

 (1/154اٌآلٌئ اٌّصٕٛعح) (3))(  

 (  145أظؽ فيض اٌمعيؽ عٕع ؼلُ) (4))(  

 (2851وشف اٌطفا ؼلُ) (5))(  

اٌىثيرررؽج اٌعشرررؽْٚ تعرررع اٌثا ّائرررح  (2/152أظرررؽ   اٌؿٚاخرررؽ عرررٓ الررررؽاا اٌىثرررائؽ) (6))(  

 (85.ٚاٌفراٜٚ اٌسعيثيح) 

 (4/231أظؽ   شؽذ اٌشفا ٌٍماؼٜ تٙاِش ٔكيُ اٌؽيا  ٌٍشٙاب اٌطفاخٝ) (5))(  
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 ( 0المتناثر مف الحديث المتواتر " )
 (4)لتفسير.كما يظير مف كالمو فى ا وماؿ الشوكانى إلى تصحيح القصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

                                                           

 (282( ؼلُ)222ِٓ اٌسعي  اٌّرٛاذؽ) ٔظُ اٌّرٕا ؽ  (1))(  

 (1/158فرر اٌمعيؽ) (2))(  
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 بيان انعهماء انذيه أوكزوا انقصة وحكمىا بععفها
إلى تصحيح بعض مدوا أصؿ القصة وانبروا توفى مقابؿ العمماء الذيف اع
، ىا و أنكر قديمًا وحديثًا ىؿ العمـ أجماعة مف طرقيا ، نرى فى الجانب اآلخر 
: ائؿ مف قاؿ بضعؼ الرواية ونكارتيا ومف أو وبعضيـ بالغ فى اإلنكار ، 

، (2)، والقاضى عياض  (4) ، وابف حـز  (4)، وأبو حاتـ (0)اإلماـ أحمد 
الموضوعات التفسير و وابف الجوزى فى ،  (1، وابف العربى ) (1وابف عطية )

وابف ،  (01وأبو حياف )،  (1)، والقرطبى  (0)، والفخر الرازى فى التفسير  (1)
والشيخ (02والقاسمى ) ، (04)، واأللوسى  (04)و السعود ، وأب(00)وابف كثير 
 (، 01واأللبانى )،  (01)أحمد شاكر 

كما ىو ظاىر (،00)، وغيرىـ (01)والشيخ عبد اهلل بف الصديؽ الغمارى 
فمنيـ مف أنكرىا متنًا ، ومنيـ مف ضعفيا سندًا  ، فى حواشى البحث ، 

                                                           

 إٌّرطة(-144أظؽ   اٌعًٍ ٌٍطاي ) (1))(  

 (1644أظؽ   اٌعًٍ  تٓ أتٝ زاذُ ؼلُ ) (2))(  

 (  4/61-3/315أظؽ   اٌفصً فٝ األ٘ٛا  ٚاًٌٍّ ٚإٌسً ) (3))(  

 (2/154أظؽ   اٌشفا) (4))(  

 (1/421اٌّسؽؼ اٌٛخيؿ) أظؽ   ذفكيؽ (5))(  

 (1/45أظؽ   أزىاَ اٌمؽ ْ  تٓ اٌعؽتٝ) (6))(  

 ( واّ٘ا  تٓ اٌدٛؾ384ٜ( ٚاٌّٛضٛعاخ ؼلُ )1/124أظؽ   ذفكيؽ ؾاظ اٌّكيؽ) (5))(  

 (1/235أظؽ   ذفكيؽ اٌؽاؾٜ) (8))(  

 (2/51أظؽ   ذفكيؽ اٌمؽطثٝ) (4))(  

 (1/324أظؽ   ذفكيؽ اٌثسؽ اٌّسيظ ) (11))(  

 (1/525أظؽ   ذفكيؽ اتٓ وثيؽ) (11))(  

 (1/138أظؽ   ذفكيؽ إؼشاظ اٌعمً اٌكٍيُ ٌّؿايا اٌمؽ ْ اٌعظيُ ) (12))(  

 (1/341أظؽ   ذفكيؽ ؼٚذ اٌّعأٝ) (13))(  

 (1/212أظؽ   ذفكيؽ ِساقٓ اٌرأٚيً ) (14))(  

 (6158أظؽ   ذعٍيك اٌشيص أزّع شاوؽ عٍٝ اٌّكٕع ؼلُ) (15))(  

 (151أظؽ   اٌكٍكٍح اٌضعيفح ؼلُ) (16))(  

 (41-25  ٌٍغّاؼٜ)  –عٍيٗ اٌكاَ –أظؽ   ؼقاٌح تػيً   لصح إظؼيف  (15))(  

( ِٚسّرررررع عررررؿج ظؼٚؾج فرررررٝ اٌرفكررررريؽ 1/45واألقررررراغ قررررريع لارررررة فررررٝ ذفكررررريؽٖ) (18))(  

( ٚاٌصرراتٛٔٝ فررٝ   1/248)( ٚقررعيع زررٜٛ فررٝ األقرراـ فررٝ اٌرفكرريؽ5/215اٌسررعي )

 (1/84ألغ٘اْ ِٓ ذفكيؽ ؼٚذ اٌثياْ   )ذٕٛيؽ ا
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أحمد وأبو حاتـ حكما  فاإلماـ -، ومنيـ مف حكـ بنكارة المتف وضعؼ السند 
ابف حـز اعتبر ىذه األخبار المتضمنة قصة ىاروت بنكارة الحديث ، و 

تعارضيا مع آيات القرآف  وماروت ، كذب مفترى ، وبرىف عمى بطالف ذلؾ 
 (.0) الكريـ 
وقاؿ القاضى عياض : قصة ىاروت وماروت وماذكر فييا أىؿ األخبار -

ف عباس فى خبرىما وابتالئيما ، ونقمة المفسريف ، وماروى عف عمى واب
أف ىذه األخبار لـ يرو منيا شئ السقيـ والصحيح عف -أكرمؾ اهلل -فاعمـ 

وليس ىو شيئًا يؤخذ بقياس ، والذى منو فى القرآف اختمؼ .  رسوؿ اهلل 
وىذه المفسروف فى معناه ، وأنكر ماقاؿ بعضيـ فيو كثير مف السمؼ ، 

 (4يـ . )األخبار مف كتب الييود وافترائ
واستغرب ابف حجر صدور ىذا القوؿ مف القاضى عياض وعمؽ عميو 

  بقولو :
وىذا مف غريب ماوقع ليذا اإلماـ المشتير بالحديث ، المعدود مف 

، المصنؼ فى شرحو ، كيؼ يجـز بما نفاه مف ورود خبر مرفوع فى حفاظو 
 ! .ىذه القصة ؟ 

فتراء الييود ، مع أف وكيؼ يجـز بأف الذى ورد مف ذلؾ إنما ىو مف ا
د و عميًا وابف عباس وابف عمر وغيرىـ ثبت عنيـ اإلنكار عمى مف سأؿ اليي

 . (4)، وكثرة األخبار الواردة فى ىذه القصة ؟!  عمى شئ مف األمور 
الروايات الواردة فى قصة ىاروت وماروت وحكـ ابف عطية وساؽ -

 ( .2)بضعفيا كميا 
                                                           

 (4/61-3/315اٌفصً فٝ األ٘ٛا  ٚاًٌٍّ ٚإٌسً ) (1))(  

( 1/284ٚأظؽ ذفكيؽ اٌدٛا٘ؽ اٌسكاْ ٌٍثعراٌثٝ) ( ِٚاتعع٘ا ترٍطيص .2/154اٌشفا ) (2))(  

 (12/554ٚقثً اٌٙعٜ ٚاٌؽشاظ ٌعاِح اٌشاَ يٛقف اٌصاٌسٝ)

 (1/341اٌعداب فٝ تياْ األقثاب) (3))(  

 (1/421ذفكيؽ اٌّسؽؼ اٌٛخيؿ) (4))(  
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 ولخص بعض ماورد فى ذلؾ ، ثـ قاؿ :  وأما ابف العربى فذكر القصة ،-
نما سقت ىذا الخبر ؛ ألف العمماء رووه ودونوه ، فخشينا أف يقع لمف  وا 
يضؿ بو ، وتحقيؽ القوؿ فيو أنو لـ يصح سندًا ، ولكنو جائز كمو فى العقؿ 

 (0لو صح النقؿ  . )
فابف العربى جوز وقوع ذلؾ ، ودفع صحة النقؿ بوقوعو ، وتمقاه عنو 

اليصح وكؿ ىذا :   بعد أف ذكرا القصة ممخصة  وقاالوأبو حياف بى القرط
  ( .4منو شئ )

أف يستشعر  -وىـ جميعًا مف عمماء األندلس  –والناظر فى كالميـ 
فكالميـ ، لمسابؽ فى إنكار القصة ، ولـ يضؼ جديدًا  الالحؽ مقمد ومجارىٍ 

ـز الذى كاف ء ابف حباستثنايتقارب فى المفظ ، ويتطابؽ فى المعنى ، 
االستبشاع ، فقد قاؿ  القوؿ إلى حد فى أفرطلمقصة ، حتى أنو أوسعيـ إنكارًا 

فى كتابو " الفصؿ فى األىواء والممؿ والنحؿ " بعد أف قرر عصمة األنبياء 
واستدؿ باآليات الواردة فى ذلؾ ، وأطنب فى التمسؾ بظاىرىا وعموميا ، ثـ 

ؿ : إف ىاروت وماروت كانا ممكيف ختـ بأف قاؿ : " وىذا يبطؿ ظف مف قا
فعصيا بالزنا وشرب الخمر ، وقتؿ النفس " . ثـ أخذ يتأوؿ القصة التى فى 
نما جاء ذلؾ فى خرافة  اآلية ، قاؿ : " ولـ يقؿ اهلل إنيما كفرا والعصيا ، وا 
موضوعة ، التصح مف طريؽ اإلسناد أصاًل ، والىى مع ذلؾ عف رسوؿ اهلل 

 ى مف دونو ، فسقط التعمؽ بيا " . إلى أف قاؿ : " ، بؿ ىى موقوفة عم
نما ىو كذب مفترى ، إف اهلل  نسبوا إلى اهلل مالـ يأت بو أثر ُيشتغؿ بو ، وا 

وأنيما عصيا بشرب الخمر ، ا ىاروت وماروت ، مأنزؿ إلى األرض ممكيف وى
والحكـ بالباطؿ ، وقتؿ النفس المحرمة ، والزنا ، وتعمـ الزانية اسـ اهلل 

                                                           

 (  1/45أزىاَ اٌمؽ ْ) (1))(  

( ٚورررػا لرراي اترررٓ اٌدررٛؾٜ فرررٝ ؾاظ 1/324ٚاٌثسرررؽ اٌّسرريظ ) (2/53ذفكرريؽ اٌمؽطثررٝ) (2))(  

 (1/124اٌّكيؽ)
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ألعظـ ، فطارت بو إلى السماء فُمسخت كوكبًا وىى الزىرة ، وأنيما ُعذبا فى ا
غار ببابؿ " . قاؿ : " وأعمى مافى ىذا الباب خبر رويناه مف طريؽ عمير 

بف سعيد وىو مجيوؿ ، مانعمـ لو رواية إال ىذه الكذبة ، وليست مرفوعة ، ا
(اىػ  يسنو النبى  ، وكذبة أخرى فى أف حد الخمر لـ بؿ وقفيا عمى عمى  

 . كالمو
 وقد نقؿ الحافظ ابف حجر كالمو ىذا وعقب عميو بقولو : 

وكالمو فى ىذا الفصؿ ينبئ عف قصوره فى النقؿ ، فإف عمير بف سعيد 
وثقو يحى بف معيف ، ومحمد بف سعد . وحديثو فيما يتعمؽ بحد الخمر 

، والجرح قبمو ،والنعرؼ أحدًا قدح فى سنده (0أخرجو البخارى فى صحيحو )
عمير بف سعيد ، والقاؿ : إنو مجيوؿ ! . وأما قولو : إنو ليس لو إال ىذاف 

فحصر مردود ؛ ألف لو رواية عف أبى موسى وعبد اهلل بف مسعود األثراف 
وسعد بف أبى وقاص والحسف بف عمى وغيرىـ مف الصحابة ، وعف عمقمة 

تابعيف ، فسقط كالمو ومسروؽ وغيرىـ مف التابعيف ، وحدث عنو خمؽ مف ال
 ( . 4، وتمقاه منو بالقبوؿ أبو حياف . )

وقاؿ الحافظ فى التيذيب عند ترجمة " عمير بف سعيد: وأفرط ابف حـز 
نو روى حديثيف عف عمى مانعمـ لو غيرىما . . .  فقاؿ : إنو مجيوؿ ، وا 
وكالىما كذب ! . قاؿ ابف حجر :كذا قاؿ ولقد استعظمت ىذا القوؿ ، ولوال 

 –رطى فى كتابى ىذا ماعرجت عميو ، فإنو مف أشنع ماوقع البف حـز ش
 ( . 4) -سامحو اهلل 

القصة ،  جالء الذيف أنكروا وقوعحجر ذكر أقواؿ ىؤالء العمماء األ وابف
فيقوؿ أواًل : طعف فى ىذه ، أقواليـ وبعد عرضيا  ولو تعميقاف قبؿ استعراض

                                                           

 (6558ؼٚاٖ اٌثطاؼٜ وراب اٌسعٚظ تاب   اٌضؽب تاٌدعيع ٚإٌعاي ) (1))(  

 (  1/334اب)اٌعداب فٝ تياْ األقث (2))(  

 ( . 8/146ذٙػية اٌرٙػية) (3))(  
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، وكثير مف المتأخريف ، وليس القصة مف أصميا بعض أىؿ العمـ ممف تقدـ 
العجب مف المتكمـ والفقيو ، إنما العجب ممف ينسب إلى الحديث ، كيؼ 
يطمؽ عمى خبر ورد بيذه األسانيد القوية مع كثرة طرقيا أو تبايف أسانيدىا 

دعواىـ تقوية أحاديث غريبة ، أو أنو باطؿ ، أو نحو ذلؾ مف العبارة ؟ مع 
. وفى يا والعمؿ بمقتضاىا ! ب، واحتجاجيـ  واردة مف أوجو لكنيا واىية

 يقوؿ ابف حجر : ، نياية عرض ماقالوه وأوردوه فى كتبيـ 
وليعتبر الناظر فى كالـ ىؤالء ، والعجب ممف ينتمى منيـ إلى الحديث ، 

ى عند كثير مف الناس بالحافظ ، ويدعى التقدـ فى معرفة المنقوؿ ، وُيسمَّ 
يجـز بو ، مع وجوده فى تصانيؼ مف ذكرنا مف ـ عمى ىذا النفى و دِ قْ كيؼ يُ 

  (0)طرؽ الكثيرة ؟! ، واهلل المستعاف .األئمة باألسانيد القوية وال
والمفسروف كالفخر الرازى والبيضاوى وأبى السعود والخازف وغيرىـ -
 قالوا :
إف مايحكى فى ىذه القصة فمما التعويؿ عميو ؛ لما أف مداره رواية  

 .  (4مف المخالفة ألدلة العقؿ والنقؿ . ) الييود ، مع مافيو
 وأبو السعود تابع فى ذلؾ لمبيضاوى التابع فى ذلؾ لمرازى .

وابف عاشور ، و نص ، فى تفسيره القاسمى العالمة قاؿ بنحو ىذا و -
 : كالـ القاسمى 

لمقصاص فى ىاروت وماروت أحاديث عجيبة ! ثـ ذكر أف القصة مف 
نما ذكرىا  " التممود " ، اختالؽ  الييود وتقوالتيـ  لـ يقؿ بيا القرآف قط ، وا 

. ثـ نقؿ عف  يـفأخذوىا منوجاراه جيمة القصاص مف المسمميف، ثـ قاؿ :

                                                           

 (343-1/332أظؽ   اٌعداب فٝ تياْ األقثاب) (1))(  

( أترررررررٝ 1/51( اٌطررررررراؾْ)1/54( اٌثيضررررررراٜٚ)1/235أظرررررررؽ   ذفكررررررريؽ اٌرررررررؽاؾٜ) (2))(  

(ٚوراب   أقٕٝ اٌّااٌة فٝ أزاظير  1/24( أزىاَ اٌمؽ ْ  تٓ اٌعؽتٝ)1/138اٌكعٛظ)

 (1632ِطرٍفح اٌّؽاذة ؼلُ)
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  (0الرازى وجوه بطالف ىذه القصة )
وقاؿ األلبانى : باطؿ مرفوعًا . . . ومما يؤيد بطالف رفع الحديث أف -

واع مف المعاصى ، عمى فيو وصؼ الممكيف بأنيما عصيا اهلل تعالى بأن
الى :)اليعصوف اهلل عخالؼ وصؼ اهلل تعالى لعمـو مالئكتو فى قولو ت

 (4. ) [1]التحريـ:ماأمرىـ ويفعموف مايؤمروف(
وأما الحافظ ابف كثير ، فذىب إلى أف القصة ثابتة عف ابف عمر لكف -

 مف روايتو عف كعب األحبار ، وأعؿ الطرؽ التى رويت عنو مرفوعة  . وقاؿ
ف : فيذا أظنو مف وضع اإلسرائيمييفى تاريخو  كعب  كاف قد أخبر بوف ، وا 

األحبار وتمقاه عنو طائفة مف السمؼ ، فذكروه عمى سبيؿ الحكاية ،  
 ( 4والتحديث عف بنى إسرائيؿ ، واهلل اعمـ (اىػ )

 وعمؽ الشيخ محمد رشيد رضا عمى كالـ ابف كثير بقولو : -
تذكر فى كتبيـ المقدسة ، فإف لـ تكف  مف المحقؽ أف ىذه القصة لـ

وضعت فى زمف روايتيا ، فيى مف كتبيـ الخرافية ، ورحـ اهلل ابف كثير الذى 
 . (2بيف لنا أف الحكاية خرافية إسرائيمية ، وأف الحديث المرفوع اليثبت )

 وأعؿ الروايةونصر العالمة أحمد شاكر ماذىب إليو ابف كثير ، -
(ونقؿ كالـ الحافظ ابف 1010مى أحاديث المسند) المرفوعة عند تعميقو ع

 حجر السابؽ ذكره ، وتعقبو بقولو : 
أما ىذا الذى جـز بو الحافظ بصحة وقوع ىذه القصة ، صحة قريبة مف 
القطع ؛ لكثرة طرقيا ، وقوة مخارج أكثرىا ، فال ؛ فإنيا كميا طرؽ معمولة ، 

ف جية عصمة المالئكة أو واىية ، إلى مخالفتيا الواضحة لمعقؿ ، ال م
                                                           

اٌرسؽيررررؽ (1/343ؼٚذ اٌّعررررأٝ)( 213-2/211ذفكرررريؽ ِساقررررٓ اٌرأٚيررررً ٌٍماقررررّٝ) (1))(  

 (1/642ٚاٌرٕٛيؽ)

 (413-412-411( ٚأظؽ ؼلُ)151اٌكٍكٍح اٌضعيفح ؼلُ) (2))(  

 ط  اٌرؽوٝ . (1/83اٌثعايح ٚإٌٙايح  تٓ وثيؽ) (3))(  

 (6158ؼلُ) ٔمٍٗ اٌشيص شاوؽ فٝ ذعٍيمٗ عٍٝ اٌّكٕع عٕع اٌسعي  (4))(  
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القطعية فقط ، بؿ مف ناحية أف الكوكب الذى نراه صغيرًا فى عيف الناظر ، 
قد يكوف حجمو أضعاؼ حجـ الكرة األرضية باآلالؼ المؤلفة مف األضعاؼ ، 

 .فأنى يكوف جسـ ىذه المرأة الصغيرة إلى ىذه األجراـ الفمكية اليائمة ؟! 
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 املبحث انثانث:
 ت واالعاراظات عهً قصة هاروت وماروتمىاقشة اإلشكاال

ى الضرب فى الريب أف قضية ىاروت وماروت مف الغيبيات التى الينبغ
كؿ غيب النعمـ منو إال مايقدمو لنا النص الصحيح ، متاىاتو بغير دليؿ ، ف

، وقد تبيف لؾ اختالؼ أنظار العمماء وتبايف وفى حدود مدلولو بال زيادة 
وعدمًا ، والكؿ فى نياية األمر كاف ينشد الصواب ،  موقفيـ مف القصة ثبوتاً 

وسطر بقممو ماأداه إليو اجتياده فى الحكـ عمى القصة ، وفى ىذه اإلطاللة 
بًا ، بالبحث فى اأسد رأيًا ، وأقرب صو أحاوؿ أف أصؿ قدر جيدى إلى ماُأراه 

االعتراضات والنظر فى اإلشكاالت ، ىؿ تسمـ مف المعارضة وتدفع بالقصة 
لى الدر األسفؿ مف الحط والوضع ، واإلنكار والرفض ، أـ أف القضية قابمة إ

 أقوؿ وباهلل التوفيؽ : ف؟ . لممناقشة ودفع اإلشكاالت ، ورد اإلعتراضات 
الحكـ بنكارة الحديث كما قاؿ اإلماـ أحمد وأبو حاتـ كاف ذلؾ مبنيًا عمى 

كذا تضعيؼ ، و  سياؽ رواية موسى بف جبير عف نافع عف ابف عمر مرفوعاً 
حكـ ابف الجوزى فى الموضوعات كاف و الشيخ أحمد شاكر واأللبانى وغيرىـ ، 

ونالحظ أف ىناؾ توافقًا بيف عمى طريؽ سنيد عف الفرج بف فضالة ، 
لبعض العمماء فيما  وتفرداً  ،  المنكريف لمقصة عمى جممة مف اإلشكاالت 

 اعترض بو . 
 اً نة قصة ىاروت وماروت ، كذبفابف حـز اعتبر ىذه األخبار المتضم

ماَّنُ نَ زُِّلَّالَمَلِئَكَةَِّإَّلَّ(مفترى ، وبرىف عمى بطالف ذلؾ كمو بقوؿ اهلل تعالى : 
َُّمنَظرينَّ َِّإًذا َّكانوا ََّوما [ قاؿ : فقطع اهلل عزوجؿ أف 0(]الحجر:0  بِالَحقِّ

المالئكة التنزؿ إال بالحؽ ، وليس شرب الخمر والالزنا والقتؿ النفس 
، التى يرتفع بيا إلى السماء  -عزوجؿ–مة ، والتعميـ العواىر أسماءه المحر 

 ، والالسحر مف الحؽ ، بؿ كؿ ذلؾ مف الباطؿ . 
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[ ، 1( ]األنعاـ:1َوَلْوََّجَعْلَناُهََّمَلًكاَّل َجَعْلَناُهََّرُجًَلَّكذلؾ قولو تعالى : )و  -
ََّأنَزْلَناَّوََّ فأبطؿ عزوجؿ أنو يمكف ظيور ممؾ إلى الناس ، وقاؿ تعالى :) َلْو

 [ ، فكذب اهلل تعالى كؿ مف قاؿ 0(]األنعاـ:0  َمَلًكاَّل ُقِضَيَّاْْلَْمُرَّثُم َََّلَّيُنَظُرونَّ
 ألنبياء بالحؽ . اإف ممكًا نزؿ قط مف السماء ظاىرًا إال إلى 

َّيُ ْؤَمُرونَّ وبقولو تعالى :)- ََّما ََّويَ ْفَعُلوَن ََّأَمَرُىْم ََّما َّالل  َو َّيَ ْعُصوَن  (1 َل 
[ ، قاؿ : فيذا مبطؿ ظف مف ظف أف ىاروت وماروت كانا ممكيف 1: ]التحريـ

فعصيا بشرب الخمر والزنا والقتؿ ، وقد أعاذ اهلل عزوجؿ المالئكة مف مثؿ 
ىذه الصفة بما ذكرنا آنفًا أنيـ اليعصوف اهلل ماأمرىـ ويفعموف مايؤمروف 

 (.0(اىػ )
ىف بيا عمى كذب القصة ؛ وبر اإلشكاالت التى أوردىا ابف حـز ىذه ىى 

وتضامف معو كثير مف العمماء الذى أتوا لما حوتو مف تناقضات مع القرآف . 
 مايمى : أف ماأورده يمكف الجواب عميو بوبالتأمؿ نجد بعده قديمًا وحديثًا ، 

أف وصؼ المالئكة بأنيـ اليعصوف واليستكبروف ، يسبحوف الميؿ -
وف ، دليؿ تصور العصياف منيـ ، ولوال مايؤمر  فوالنيار اليفتروف ، ويفعمو

ذلؾ مامدحوا بو ، إذ اليمدح أحد عمى الممتنع ، لكف طاعتيـ طبع ، 
وعصيانيـ تكمؼ ، عمى عكس حاؿ البشر . فيذا يقتضى جواز الوقوع . . . 
فأىبطا بالتركيب البشرى ففعال مافعال ، وىذا ليس ببعيد ، إذ ليس مجرد 

ال لظير مف جبريؿ وغيره ىبوط الممؾ مما يقتضى العصي اف ، وذلؾ ظاىر ، وا 
، أال ترى أف إبميس لو الشيوة والذرية ، مع أنو كاف أحد المالئكة عمى أحد 
القوليف ؛ ألنيا مما حدثت بعد أف محى مف ديوانيـ ، فيجوز أف تحدث 
الشيوة فى ىاروت وماروت بعد أف أىبطا األرض الستمزاـ التركيب البشرى 

فى آكاـ المرجاف: إف اهلل تعالى بايف بيف المالئكة والجف ذلؾ . وقد قاؿ 
                                                           

 ( ترٍطيص .4/61-3/315اٌفصً فٝ األ٘ٛا  ٚاًٌٍّ ٚإٌسً ) (1))(  
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واإلنس فى الصورة واألشكاؿ ، فإف َقَمَب اهلُل الممَؾ إلى صورة اإلنساف ظاىرًا 
وباطنًا خرج عف كونو ممكًا ، وكذلؾ لو قمب الشيطاف إلى بنية اإلنساف خرج 

 (.0بذلؾ عف كونو شيطانًا )
باستحالة ظيور ممؾ إلى الناس ، صة أما مااستدؿ بو عمى بطالف الق-
قط مف السماء ظاىرًا إال إلى األنبياء بالحؽ . فيذا مدفوع مردود ممؾ نزؿ وما

بف حصيف أنو كاف يسمـ عمى المالئكة . . . ابما رواه مسمـ عف عمراف 
فى اهلل ، فقاؿ  وقد رصد اهلل مَمكًا لرجؿ زار أخًا لو  (.4وكاف يراىـ عيانًا ")

 (.4" )ؾ أف اهلل قد أحبؾ كماأحببتو فيو. . . فإنى رسوؿ اهلل إليجؿ:"الممؾ لمر 
وفى حديث األعمى واألبرص واألقرع الذيف ابتالىـ اهلل تعالى وأنزؿ إلييـ 

عا المَمؾ عندىـ أنو رجؿ مسكيف وابف سبيؿ تقطعت بو ممكًا ليختبرىـ إدَّ 
عائو ىذا اليكوف كاذبًا ( ، والممؾ فى اد2) " الخ الرواية.الُسُبؿ فى سفره . . 

وأورد ابف عادؿ فى ؛ ألف مراده ضرب المثؿ بما فعؿ ، وكمو بأمر اهلل تعالى .
وجوىًا عدة أثبت بيا أنو اليبعد مف اهلل تعالى إنزاؿ الممكيف  " المباب" تفسيره 

 (.1لتعميـ الناس)
د اسإشكاالت عدة حممتو عمى القوؿ بف كذلؾ نجد اإلماـ الرازى أقاـ-
ابف حجر الييتمى  ونازعو فى ذلؾة ، والدفع بردىا وعدـ قبوليا ، القص

 : فقاؿ ،وأطنب فى جواب الرازى 
ونازع جماعة فى ثبوت أصؿ ىذه القصة ، وليس كما زعموا لورود 
الحديث ، بؿ صحتو بيا . . . ومف المنازعيف الفخر الرازى قاؿ : ىذه القصة 

                                                           

( ٚذفكيؽ   زعائك اٌؽٚذ ٚاٌؽيسراْ 1/151أظؽ   ذفكيؽ ؼٚذ اٌثياْ إلقّاعيً زمٝ) (1))(  

( ٚ وررراَ اٌّؽخررراْ فرررٝ أزىررراَ اٌدررراْ ٌثرررعؼ اٌرررعيٓ 2/143إٌرررٝ ؼٚاترررٝ عٍرررَٛ اٌمرررؽ ْ)

 (1/141اٌشثٍٝ)

 (  5/81راب اٌسح تاب   خٛاؾ اٌرّر  . اٌثيٙمٝ اٌع ئً)ؼٚاٖ ِكٍُ و (2))(  

 ٚلاي ِسممٗ   قٕعٖ صسير . (4458ؼٚاٖ أزّع) (3))(  

 (2464( ِكٍُ)3464ؼٚاٖ اٌثطاؼٜ ) (4))(  

 (2/34أظؽ   ذفكيؽ اٌٍثاب فٝ ذفكيؽ اٌىراب) (5))(  
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مايدؿ عمييا ، بؿ فيو مايبطميا مف رواية فاسدة مردودة ، ليس فى كتاب اهلل 
 وجوه : 

األوؿ : عصمة المالئكة مف كؿ ذنب . ويجاب : بأف محؿ العصمة 
 ماداموا بوصؼ المالئكة ، أما إذا انتقموا إلى وصؼ اإلنساف فال . 

كما أف القوؿ بثبوت عصمة المالئكة ، فيو خالؼ ، وقيؿ : القوؿ فى 
نبياء . وخصو قـو بالمقربيف منيـ . الرسؿ منيـ كالقوؿ فى الرسؿ مف األ 

ونقؿ ابف السمعانى فى العصمة عف المعتزلة وغيرىـ ، قاؿ : وعند أىؿ 
 السنة أنو يصح وقوع ذلؾ منيـ .  

يرا بيف العذابيف فاسد ، بؿ األولى أف يخيرا بيف ـ أنيما خُ عْ الثانى : زَ 
عمره ، فيذاف التوبة والعذاب ؛ ألف اهلل تعالى خير بينيما مف أشرؾ طواؿ 

 أولى . 
بمف أشرؾ  ويجاب : بأف ذلؾ إنما ُفعؿ تغميظًا لمعقوبة عمييما ، واليقاساف

 ية المجاؿ فييا . ، ؛ ألف األمور التوقيف
ونيما كالثالث : مف أعجب األمور أنيما يعمماف الناس السحر فى حاؿ 
ذلؾ ،  يعذباف ، ويدعواف إليو وىما يعاقباف ! ! . ويجاب : بأنو العجب فى

إذ المانع أف يفتر العذاب عنيما فى ساعات فيعمماف فييا ؛ ألنيما أنزال فتنة 
 .  (0) عمييما لما وقع ليما مما ُذكر وعمى الناس لتعم ِميـ منيما السحر

أما ابف كثير ومف وافقو كالشيخ محمد رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر -
ونيا مف اإلسرائيميات ومما ك:وغيرىـ فقد رفضوا القصة ودفعوا بعدـ قبوليا 

تمقفو السمؼ عف كعب األحبار  ، مع إعالؿ اإلسناد المرفوع بموسى بف 
 والجواب عف ىذا مف ناحيتيف : جبير ، 
عمى الظف واالحتماؿ ، العمى الجـز واليقيف ، ىذابنى أف ابف كثير -

                                                           

اٌىثيرؽج  (2/152ؽ)اٌؿٚاخؽ عٓ الرؽاا اٌىثائٚ( 4/154أظؽ اٌثسؽ اٌّسيظ ٌٍؿؼوشٝ) (1))(  

 اٌعشؽْٚ تعع اٌثا ّائح .
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 ونص كالمو فى تاريخو : " فيذا أظنو مف وضع اإلسرائيمييف . . . " الخ .
نما افترضو فيو   لـ يجـز بما قاؿ وا 
وأقرب مايكوف فى ىذا أنو مف رواية عبد " ونص كالمو فى التفسير :  

، ثـ ساؽ رواية عبد الرزاؽ   اهلل بف عمر عف كعب األحبار العف النبى
وابف جرير وابف أبى حاتـ مف طريؽ سالـ عف ابف عمر عف كعب األحبار 

 قاؿ : . . . فذكره . 
: وىذا إسناد جيد إلى عبد اهلل بف عمر . . . وىذا أصح  قبوثـ قاؿ ع-

مف رواية ابف عمر عف كعب كما تقدـ  –واهلل أعمـ  –وأثبت إسنادًا ، ثـ ىو 
بيانو مف رواية سالـ عف أبيو . وقولو إف الزىرة نزلت عمى صورة امرأة 

ر ويستطرد ابف كثيحسناء ، وكذا فى المروى عف عمى ، فيو غرابة جدًا . 
 فيقوؿ : ، بعد ويدلى بدلوه 

" وقد روى فى قصة ىاروت وماروت عف جماعة مف التابعيف وغيرىـ . . 
. وقصيا خمؽ مف المفسريف مف المتقدميف والمتأخريف ، وحاصميا راجع فى 
تفصيميا إلى أخبار بنى إسرائيؿ ، إذ ليس فييا حديث مرفوع صحيح متصؿ 

الذى الينطؽ عف اليوى ، وظاىر  اإلسناد إلى الصادؽ المصدوؽ المعصـو
سياؽ القرآف إجماؿ القصة مف غير بسط والإطناب فييا ، فنحف نؤمف بما 

 واهلل أعمـ بحقيقة الحاؿ " . –تعالى  –ورد فى القرآف عمى ماأراده اهلل 
ىذا كؿ ماقالو ابف كثير فى تفسيره ، نقمتو حتى يمكف أف نستخمص منو 

، ويمكف قصة ىاروت وماروت بجالء رؤية واضحة تكشؼ عف موقفو مف 
 أف نحددىا فى النقاط التالية 

 ة .توغراب ؿ الرواية المرفوعة بضعؼ السندأنو يجـز بإعال -
عمى  لى اإلسرائيميات ، لكف كالمو مبنىيرى أف أصؿ القصة راجع إ -
 الظف .
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يصحح الرواية الموقوفة عف ابف عمر ، لكف َيْحَتمؿ أنيا مستقاة مف  -
 يميات.اإلسرائ
أبى حاتـ  ابف عباس رواىا ابف مطولة موقوفة عمىوساؽ رواية  -

 ب ماورد فى شأف الزىرة . ر ، وأقماورد فى ذلؾ  قربوالحاكـ ورأى أنيا أ
مرفوعة ، ويرتضييا ونخمص مف كؿ ىذا إلى أف ابف كثير اليقبؿ القصة 

 قوه عف مسممة أىؿ الكتاب . وفة عمى السمؼ مما تمموق
أمر مختمؼ فيو موسى بف جبير ، عالؿ الرواية المرفوعة بإف إ: وأقوؿ

( وقاؿ : 1/210بيف عمماء الحديث ،فموسى ذكره ابف حباف فى الثقات)
 الؼ . يخطئ ويخ

 ( : " مستور " . 1112وقاؿ الحافظ فى التقريب)
وىو ىو الذى قاؿ فى " العجاب " : السند عمى شرط الحسف ورجالو رجاؿ 

جبير ، فإنو مدنى ، روى عنو جماعة ولـ أر فيو الصحيح إال موسى بف 
خراج حديثو فى  تجريحًا والتعدياًل إال ذكر ابف حباف لو فى الثقات ، وا 

 ( .  0صحيحو "  )
وقد اطمئف الحافظ الذىبى لتوثيؽ ابف حباف ، ومف ثـ أورده فى الكاشؼ 

رىـ ، الييثمى فى " مجمع الزوائد " وغي( وقاؿ : " ثقة " . وكذا 1101رقـ)
المال عمى القارى بعد أف نقؿ أقواؿ  العمماء فى رجاؿ اإلسناد وماؿ إلى و 

توثيقيـ قاؿ : فيحتاج ىذا الحديث إلى جواب عمى وجو صواب . . . وبعد أف 
ساؽ بعض طرؽ القصة مرفوعة وموقوفة قاؿ : واليخفى أف الحديث كما تراه 

قو واختالؼ سنده . . . مرفوعًا وموقوفًا لو أصؿ ثابت فى الجممة لتعدد طر 
وقد قيؿ : ليذه القصة طرؽ تفيد العمـ لصحتيا . فالجواب الصواب أف الكالـ 
فى عصمة المالئكة الكراـ ، وىذاف قد خرجا عف صفة المالئكية بإلقاء نعت 
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 (0البشرية مف الشيوة النفسية عمييما ابتالء ليما فى القضية . )
ة عف عمى بف أبى طالب وعف الرواية جاءت مف طرؽ موقوفثانيًا : -

، وصحح  -رضى اهلل عنيـ –ابف عباس وابف عمر وابف مسعود ، وعائشة 
ابف كثير وغيره بعض الطرؽ عف عمى وابف عباس ، ولـ تصح بعضيا ، 

فترضنا أف ابف عمر قد تمقاه عف كعب طريؽ ابف مسعود ، فإذا امنيا 
األخذ عف أىؿ ب رؼعُ  -رضى اهلل عنو  –عمى بف أبى طالب  األحبار ، فيؿ

 ؟  الكتاب 
ولذا قاؿ الحافظ فى " العجاب " عف الرواية :ىذا سند ىذا لـ يقمو أحد . 

–صحيح ، وحكمو أف يكوف مرفوعًا ؛ ألنو المجاؿ لمرأى فيو ، وماكاف عمى 
وأخرجو عبد بف حميد بسند آخر يأخذ عف أىؿ الكتاب .  –رضى اهلل عنو 

 ( 4صحيح إلى عمى أتـ منو )
جاء فييا عف ابف عمر الموقوفة األمر اآلخر أف بعض سياؽ الرواية -

فقاؿ لى ابف عمر : اْرُمؽ لى الكوكبة ، فإذا طمعت أيقظنى ، قوؿ مجاىد : " 
فاستوى جالسًا ، فجعؿ ينظر إلييا ويسبيا سبًا شديدًا ! . وفى لفظ : " انظر 

د ىذا الخبر جوَّ ، و " هلل ىؿ طمعت الحمراء ؟ المرحبًا بيا والأىاًل ، والحياىا ا
وابف عمر سوى جممة ليس ىذا منيا ، ابف كثير إسناده ولـ يستغرب فيو 

فأقوؿ : ىؿ يحكى القصة حكاية المقر ، بؿ يدعو عمى الزىرة تفريعًا عمييا ، 
مسممة يسب ابف عمر خمقًا مف خمؽ اهلل تعالى بناء عمى خبر يسمعو مف 

المعروؼ ر فقياء الصحابة فى عصره ، و ىو مف كبا، و ومعارفيـ أىؿ الكتاب 
ابف عمر عف سبب  إلى التعجب فسأالونافع ؟ وىذا مادعى مجاىد بتشدده 
أال ترى معى عزيزى القارئ أف القوؿ بأف قصة ىاروت وماروت ثـ  - ذلؾ .

غفاؿ ابف عمر وغيره مف  أصميا اإلسرائيميات وفييا مافييا مف المآخذات ، وا 
                                                           

 (4/231ٔكيُ اٌؽيا  شؽذ اٌشفا ٌٍماضٝ عيا ) (1))(  

 (1/323اٌعداب فٝ تياْ األقثاب) (2))(  
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يمـز منو قدح فى الصحابة واتياـ ليـ ، لرد عمى كعب الصحابة دفع القصة وا
 ىاو بالسمبية تجاه مايسمعونو مف خرافات ، وصمت إلى المعتقدات ، فمـ ينكر 

  ىا ؟ولـ يزيفو 
القصة كانت معروفة عند الييود ؛ بدليؿ أنيـ لـ يكذبوا ىذه ثـ إف  -

ذا يا . اإلشارة المجممة لقصة ىاروت وماروت فى القرآف ولـ يعترضوا عمي وا 
كاف ابف كثير يفترض مرجع الخبر فى أصمو  إلى أىؿ الكتاب بناء عمى 

عف  وحكى ذلؾ المنذرى ، ألخرى عف ابف عمر عف كعب األحبارالرواية ا
فإف ابف حجر أجاب عف ىذا بقولو : لو لـ يرد فى ذلؾ ، (0) بعض العمماء

نافع ، لكف جاء أف رواية سالـ أولى مف رواية  غير ىاتيف الروايتيف لسممت
ذلؾ مف عدة طرؽ عف ابف عمر ، ثـ مف عدة طرؽ عف الصحابة ، 

 ( . 4)ومجموع ذلؾ يقضى بأف لمقصة أصاًل أصياًل ، واهلل أعمـ . 
ما المانع مف االفتراض أيضًا أف يكوف ماقالو كعب جاء موافقاً و -

 . وىذا معنى ماقالوفى أصؿ القصة ؟  لماسمعو ابف عمر مف رسوؿ اهلل 
ابف حجر ، ونص كالمو بعد أف أورد رواية ابف عمر موقوفة عميو ولـ 

 ، قاؿ :يضفيا إلى النبى 
" وجاءت مف وجو آخر عف ابف عمر عف كعب األحبار موقوفةعميو ،  

خرجو ابف أبى حاتـ أيضًا وعبد بف حميد مف طريؽ الثورى عف موسى بف أ
ثـ قاؿ : " قمت :  -عقبة عف سالـ عف ابف عمر عف كعب _ وساؽ المتف

وسند الثورى أقوى مف سند زىير ، إال أف رواية كعب مختصرة جدًا ، فيحتمؿ 
أف يكوف ابف عمر استظير برواية كعب ؛ لكونيا توافؽ ماحممو ابف عمر 

                                                           

( ِررٓ ؼٚايررح اتررٓ عّررؽ ِؽفٛعرراً ل 3555أٚؼظٖ إٌّررػؼٜ فررٝ اٌرؽغيررة ٚاٌرؽ٘يررة ؼلررُ) (1))(  

 عؿٖٚ ألزّع ٚاتٓ زثاْ   ٚلع ليً   إْ اٌصسير ٚلفٗ عٍٝ وعة ل ٚهللا أعٍُ .  ٚلاي تعع

ٚأظررؽ اٌرؽغيررة ٚاٌرؽ٘يررة ٌٍّٕررػؼ وررراب اٌسررعٚظ  (1/326اٌعدرراب فررٝ تيرراْ األقررثاب) (2))(  

 (3555زعي  ؼلُ)
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  (0. )عف النبى 
ولعؿ ىذا ىو األقرب إلى اإلحتماؿ لما عرؼ عف ابف عمر مف احتياطو -

فى  ولو لـ يكف عنده خبر عف رسوؿ اهلل وتشدده فى التزامو السنة . 
عميو بما ألبدى اعتراضو أصؿ قصة ىاروت وماروت لما َقِبؿ ماقالو كعب ، و 

 مما ساقو المنكروف لمقصة .عميو ترض يعيمكف أف 
ويجاب بمثؿ ىذا أيضًا عما قالو الشيخ أحمد شاكر فى تعميقو عمى -

ة عجيبة ، الندرى بقولو : " ىى قص –رضى اهلل عنيا –رواية عائشة 
عائشة فقد صدقت فى أف  اأصدقت تمؾ المرأة فيما أخبرت بو عائشة ؟ أم

 المرأة أخبرتيا ، واإلسناد إلى عائشة جيد بؿ صحيح " . 
ؿ وبنفس أسموبو ، لكف يمكف لممرء أف يتساءىذا كالمو بنصو 

ت اإلستفيامى : ماالذى منع السيدة عائشة مف اإلنكارى عمى المرأة إذا كان
قد اشتمت فى حديثيا الخرافة ؟ بؿ مامنع الصحابة الذيف سمعوا بخبر المرأة 

وىؿ يميؽ بجمع مف ومنيـ ابف عباس أف يستنكروا عمى المرأة ماقالت ؟ 
الصحابة أف يسمعوا مايمكف أف يكوف حديث خرافة ثـ اليكف منيـ موقؼ 

 إيجابى يزيفوف بو الترىات ، ويردوف بو الخزعبالت ؟ 
السيدة عائشة ممف عرفت باألخذ عف اإلسرائيميات ، واألقرب أف  ولـ تكف

عدـ اإلنكار عمييا راجع فى تقديرى إلى ثبوت أصؿ قصة ىاروت وماروت 
 ويقوؿ ابف قتيبة : عندىـ ، وىذا يؤيد ماذىب إليو الحافظ ابف حجر . 

رضى اهلل عنيا –وقد روى ىذا ابف جريج عف ابف أبى مميكة عف عائشة 
نما ، وىذ - ا شئ لـ نؤمف بو مف جية القياس ، والمف جية حجة العقؿ ، وا 

وتواطؤ  –عميو الصالة والسالـ –آمنا بو مف جية الكتب وأخبار األنبياء 
 (4)األمـ فى كؿ زماف عميو . 

                                                           

 (1/326اٌعداب فٝ تياْ األقثاب) (1))(  

 (251ذأٚيً ِطرٍف اٌسعي )  (2))(  
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لرد أصؿ ماقالو الشيخ أحمد شاكر ونحوه ، الينبغى البناء عمى ف -
يحمؿ  لحكـ عمى كؿ خبروا، القصة والغض عف تمحيص غثيا مف سمينيا 

كما وقع ، إليياينبغى اإلعراض عنيا وعدـ اإللتفات  غيبيات  بأنو إسرائيميات
حيف تجاوز فى إنكار اإلسرائيميات  -رحمو اهلل  –ذلؾ مف الشيخ رشيد رضا 

ليقيـ إشكااًل عمى متف حديث متفؽ عميو ، ويشكؾ أيضًا فى ، حتى إنو 
ى بعض روايات الصحيحيف والسنف مثؿ ثـ يقوؿ : فإذا كاف ف، صحة سنده 

فما القوؿ ، ىذه العمؿ وراء احتماؿ دخوؿ اإلسرائيميات ، وخطأ النقؿ بالمعنى 
 ( .0فيما تركو الشيخاف ، وماتركو أصحاب السنف أيضًا ؟ . )

لينكر األخبار الصحيحة ويزعـ أنيا مف قبيؿ اإلسرائيميات وحتى أنو 
 ة والدجاؿ ، ونص كالمو :لمجرد غرابتيا كما فى قصة الجساس

" وجممة األقواؿ فى حديث الجساسة أف مافييا مف العمؿ واالختالؼ 
واإلشكاؿ مف عدة وجوه يدؿ عمى أنو مصنوع ، وأنو عمى صحتو ليس لو 

 .  (4حكـ المرفوع ، وكذا يقاؿ فى سائر أحاديث الدجاؿ المشكمة )
حديث فى مع أف ال –أى مخترع موضوع  –كذا قاؿ الحديث مصنوع 

وماقالو تخيؿ فاسد يتطرؽ منو  صحيح مسمـ ، ولـ يشكؾ فى صحتو مسمـ .
عدـ الوثوؽ بجميع مافى الصحيح ؛ ألنو إذا جاز فى واحد البعينو ، جاز فى 

بما فى الصحيح ، واتفاؽ العمماء ينافى كؿ فرد فرد ، فال يبقى ألحد الوثوؽ 
 (4ذلؾ . )

لغمارى شتات اإلشكاالت وقد جمع الشيخ عبد اهلل بف الصديؽ ا -
 لدفع القصة وردىا فى رسالة خاصة قاؿ فييا : واإلعتراضات وزاد عمييا ؛ 

اختمفت أنظار الحفاظ فى ىذه القصة اختالفًا متباينًا ، فأنكرىا " 
                                                           

 (8/211ٕاؼ)ذفكيؽ اٌّ (1))(  

 (4/445ذفكيؽ إٌّاؼ) (2))(  

 (5/161أظؽ فرر اٌثاؼٜ) (3))(  
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البييقى وابف العربى وعياض والمنذرى ، وذكرىا ابف الجوزى فى 
 .  (0)الموضوعات

التفسير ، وأكثر مف تخريج طرقيا وماؿ إلى إثباتيا ابف جرير فى 
وأغمبيا موقوفات ، وجاء الحافظ ابف حجر فجمع مارواه ابف جرير ، وضـ 
إليو بعض الطرؽ األخرى فأوصميا إلى بضعة عشر طريقًا جمعيا فى جزء 
مفرد . . . وتتبع الحافظ السيوطى طرقيا فى التفسير المسند وفى الدر 

ريقًا أغمبيا ضعيؼ أو واٍه ، وقد المنثور فأوصميا إلى نيؼ وعشريف ط
تتبعت طرقيا المشار إلييا وأعممت فييا فكرى ، فوجدتيا قصة شاذة منكرة 
المعنى ، تخالؼ القرآف والسنة وقواعد العمـ ، ىذا إلى تضارب ألفاظيا 

 ..حديث صحيح سالـ مف عمة . ورواياتيا ، وليس فييا عف النبى 
 ويستطرد بعد فيقوؿ : 

 مخالفتيا لمقرآف ولقواعد العمـ ، ويتبيف ذلؾ مف وجوه :  بقى بعد ىذا
األوؿ : ذكر الحديث األوؿ أف المالئكة قالوا حيف أىبط آدـ إلى  -

ُف ُنَسب ُح ۡ  ِفُؾ ٱلد َمٓاَء َوَنحۡ  ِسُد ِفيَيا َوَيسۡ  َعُؿ ِفيَيا َمف ُيؼۡ  َأَتجاألرض )
ـُ مَ ۡ  َقاَؿ ِإن ٓي َأع ۡ  ِدَؾ َوُنَقد ُس َلؾَ ۡ  ِبَحـ ،  [41]البقرة:(41َلُموَف ۡ  ا اَل َتعَل

 . (4)والقرآف يفيد أف ىذا القوؿ صدر منيـ قبؿ خمؽ سيدنا آدـ 
الثانى : أفادة معظـ طرؽ القصة أف المرأة حيف عرجت إلى  -

السماء مسخت نجمًا وىى كوكب الزىرة ، أحد الكواكب السبعة السيارة ، 
السموات والكواكب وىذا يخالؼ المعقوؿ والمنقوؿ ، فإف اهلل خالؽ 

                                                           

ٚاتٓ اٌدٛؾٜ أٚؼظٖ  ِٓ طؽيك اٌفرؽج ترٓ فضراٌح عرُ ِعاٚيرح  (384اٌّٛضٛعاخ ؼلُ) (1))(  

تٗ . ٚلاي   يصر . لراي اترٓ زدرؽ فرٝ   اٌعدراب     ٚتريٓ قرياق –تٓ صاٌر عٓ ٔاف  

ضؽخٗ ِٓ طؽيك ؾ٘يؽ تٓ ِسّع ذفاٚخ ل ٚلع أ ٚقياق ؾ٘يؽ تٓ ِسّعِعاٚيح تٓ صاٌر 

 أيضاً أتٛ زاذُ تٓ زثاْ فٝ صسيسٗ ل ٌٚٗ طؽق وثيؽج .

ٚخرررً  (1/145ٚ٘رررػا اإلشرررىاي غورررؽٖ أيضررراً اٌشررريص أزّرررع شررراوؽ فرررٝ عّرررعج اٌرفكررريؽ)  (2))(  

اإلشررررىا خ اٌرررررٝ قررررالٙا اٌشرررريص اٌغّرررراؼٜ ِٕمٌٛررررح ِررررٓ زاشرررريح اٌشرررريص ؾاظٖ عٍررررٝ 

 (2/211اٌثيضاٜٚ)
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 والشيب قبؿ خمؽ آدـ بآالؼ السنيف . 
ف اهلل تعالى ذكر المالئكة فى القرآف أكثر مف ثمانيف أالثالث :  -

سبيح وغير ذلؾ ، ولـ يجئ فى مرة ، يثنى عمييـ كؿ مرة بالطاعة والت
صير أو توجيو عتاب إليو ، والسنة المتواترة القرآف قط وصؼ ممؾ بتق

الثناء عمييـ والتنويو بقدرىـ ، وحديث ىاروت  عمى نمط القرآف فى
ت يخالؼ القرآف والسنة فى ىذه الناحية ، فيكوف منكرًا شاذًا يجب و ومار 

 رده ولو صح سنده . 
الرابع : أف المالئكة معصوموف اليجوز فى حقيـ أف يراجعوا اهلل  -

ـ ، فيقولوا : نحف أطوع لؾ مف بنى آدـ ، لو كنا مكانيـ ماعصيناؾ ، ث
لى المراجعة الفعمية فيختاروف ممكيف نتقموف مف المراجعة القولية إي

ينزلوف إلى األرض ، ولماذا ؟ ليثبتا هلل أنيـ أطوع لو مف بنى آدـ !! . 
 ۥِبُقوَنوُ ۡ  اَل َيسنعـ اليجوز فى حقيـ ىذا ، كيؼ واهلل يقوؿ فى حقيـ : )

 [ . 41(]األنبياء:41َمُموَف ۡ  َيع ۦرِهِ ۡ  ِؿ َوُىـ ِبأـَۡ  َقوۡ  ِبٱؿ
الحديث الثالث أنيما سجدا لمصنـ ، وىذا شرؾ  أفاد امس :الخ -

اليحصؿ مف المالئكة ، فإف اإلجماع منعقد عمى عصمة األنبياء والمالئكة 
مف الشرؾ. السادس : ذكر الحديث الثانى والثالث أف اهلل ألقى عمييما 

:  الشيوة فوقعا فى المعصية ، وىذا مبنى عمى مايفيمو كثير مف الناس
لعدـ وجود الشيوة عندىـ ، والواقع  ف عدـ وقوع المعصية مف المالئكةأ

أف عدـ وقوع المعصية منيـ لعصمتيـ منيا ، والعصمة صفة قائمة 
بالعبد تمنعو مف الوقوع فى المعاصى مع بقاء التكميؼ واالختيار ، 
فالمعصـو التحصؿ منو معصية ، سواء أوجدت عنده الشيوة أـ ال ، أال 

عندىـ شيوة األكؿ والشرب والجماع  –عمييـ السالـ  -لى األنبياء ترى إ
، وىـ مع ذلؾ معصوموف اليعصوف اهلل أبدًا ، فالمالئكة مثميـ سواء 
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 . (0بسواء . )
لمتدليؿ عمى ىذه جممة اإلشكاالت التى ساقيا الشيخ الغمارى  -

، وىى التسمـ مف النقؿ )النص القرآنى(تصادـ الرواية مع العقؿ و 
 يا بما يمى :معارضة أيضًا ، ويمكف الجواب عنال

وؿ : إنو اليمـز أف يكوف نزوؿ الممكيف بعد صدور اإلشكاؿ األ   -
بؿ ظاىر الخبر يدؿ عمى أف القوؿ القوؿ مف المالئكة )أتجعؿ فييا . .. ( 

. . "   تكرر منيـ بعد ىبوط آدـ : " إف آدـ لما أىبطو اهلل إلى األرض
مف رواية موسى بف جبير عف موسى بف عقبة  النص اآلخرويؤكد ىذا 

عف سالـ عف ابف عمر رفعو قاؿ : " أشرفت المالئكة عمى الدنيا ، فرأت 
بنى آدـ يعصوف ، فقالت : يارب ، ماأجيؿ ىؤالء ! ماأقؿ معرفة ىؤالء 

لوا : كيؼ لعصيتمونى . قا(4)بعظمتؾ ! فقاؿ اهلل : لو كنتـ فى ِمْسالخيـ 
حمدؾ ونقدس لؾ ؟ قاؿ : فاختاروا منكـ ممكيف ب يكوف ىذا ، ونحف نسبح

  . . . " الخ الرواية .
 وجاء نحوه فى رواية ابف عمر ، وفى رواية ابف عباس بمفظ :  -

فيما وقعوا فيو مف  -عميو السالـ–" لما وقع الناس مف بعد آدـ 
 المعاصى والكفر باهلل ، قالت المالئكة فى السماء : . . . " 

عمى أف ماصدر مف المالئكة كاف بعد  تدؿ فكؿ ىذه السياقات -
عمار األرض بالخميقة ، وتوافؽ استفياميـ مع االستفياـ  خمؽ آدـ وا 
األوؿ قبؿ خمؽ آدـ " كيؼ يكوف ىذا ونحف نسبح بحمؾ ونقدس لؾ " ، 

ف ىذا الجممة  حرية بالتأمؿ وجديرة بالتفحص ، حيث إنيا تكشؼ عف وا 

                                                           

أظرررؽ   )لصرررح ٘ررراؼٚخ ِٚررراؼٚخ ( ٌٍغّررراؼٜ . ٚ٘رررٝ ؼقررراٌح ضاصرررح أٌفٙرررا فرررٝ ٘رررػا   (1))(  

 (41-25اٌّٛضررٛ" ِاثٛعررح تررػيً وررراب   لصررح قرريعٔا إظؼيررف عٍيررٗ اٌكرراَ    

 (2/211ٚزاشيح اٌشيص ؾاظٖ عٍٝ اٌثيضاٜٚ).

 اٌّكاش   اٌٙعٜ ٚاٌاؽيمح ِا فٝ إٌٙايح  تٓ األ يؽ ِاظج]قٍص[  (2))(  
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 وىو : ، أمر ىاـ 
كاف عف الكيفية ، ولـ يكف األمر مراجعة كما ىو  أف سؤاؿ المالئكة

 -عميو السالـ –ىذا مف باب قوؿ إبراىيـ  د  عَ ظاىر السياقات األخرى . ويُ 
[ ، فكما أرى 411(]البقرة: ۡ  َتىَٰ ۡ  َموۡ  ِي ٱؿۡ  َؼ ُتحۡ  َرب  َأِرِني َكي: )

المولى عزوجؿ إبراىيـ الكيفية عيانًا ، أرى اهلل تعالى مالئكتو بيانًا مف 
 أنفسيـ . 

 ويمكف الجواب عف اإلشكاؿ الثانى : -
بما قالو بعض المفسريف : إف كوكب الزىرة قد كاف ، ولكف اهلل تعالى  

 ( . 0مسخ ىذه المرأة عمى شبو الكوكب فيى تعذب ىناؾ . )
وذىب ابف حباف بعد إخراجو الحديث إلى أف : الُزىرة ىذه امرأة  -

التى ىى فى السماء التى ىى مف كانت فى ذلؾ الزماف ، ال أنيا الزىرة 
        الُخنَّس . 

 : ونصيا  فى رواية ابف عباس صريحًا وقد جاء ذلؾ 
حسف الزىرة فى لزماف امرأة ُحْسُنيا فى النساء ك" . . . وفى ذلؾ ا

،  واعتبر ابف كثير ىذا المفظ أقرب ماروى فى شأف الزىرة سائر الكواكب " 
(4)  . 

ابف حباف يعطينا صورة متكاممة يمكف ولعؿ ماقالو المفسروف و 
عالقة بيف زىرة مف معرفتنا بطبيعة كوكب الزىرة ، وأف نجد  ااستنتاجي

 كواكبفكوكب الزىرة ثانى األرض )المرأة( وزىرة السماء)الكوكب( ، 
المجموعة الشمسية مف حيث قربو إلى الشمس ، وأما سبب تسميتو 

زىرة ، ىى الحسف والبياض ، بالزىرة فبحسب ماجاء فى لساف العرب : ال
والزىرة : البياض النير ، ومف ىنا اسـ كوكب الزىرة يعود إلى سطوع ىذا 

                                                           

 (  1/143ؽ اٌعٍَٛ ٌٍكّؽلٕعٜ)ذفكيؽ تس (1))(  

 (1/525ذفكيؽ اتٓ وثيؽ) (2))(  
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الكوكب مف الكرة األرضية . ويعتبر الزىرة كوكبًا مرتفع الحرارة ، وأسخف 
كواكب المجموعة الشمسية ، ويشبو األرض فى البراكيف والزالؿ البركانية 

نيما أف جوه حار جدًا اليسمح لمحياة فوقو النشطة ، والخالؼ األساسى بي
ى أكسيد الكربوف نائ. واكتشؼ أف الغالؼ الجوى ليذا الكوكب يتكوف مف ث

درجة مئوية ، 221حمض الكبريتيؾ والنيتروجيف ، متوسط حرارتو و 
عزى ىذه الحرارة الالىبة إلى اإلحتباس الحرارى الذى يؤدى إلى اإلحتراؽ وتُ 

الذى تغنى  –الكربونى الذى يحيؿ ىذا الكوكب  الناتج عف كثافة الغاز
 ( .0) إلى جحيـ اليطاؽ . -بجمالو القدماء

ة والكوكب فى أؾ المر اومف خالؿ ىذا الذى نقمتو نالحظ اشتر  -
صفة الحسف ، والكوكب اشتدت حرارتو واليصمح لمحياة ، فال مانع االسـ و 

زيادة فى  موضعًا لياأف يكوف اهلل تعالى مسخ المرأة وجعؿ الكوكب 
عقابيا وعذابيا ، وتكوف النسبة إلى الكوكب نسبة حاؿ ومكاف المكيف . 
وكأف اهلل تعالى عامميا بنقيض قصدىا ، حيث اتخذت مف فعؿ المعصية 

رضيا بالصعود إلى السماء ، فجعمو اهلل تعالى صعوداً وسيمة لتحقيؽ غ
الفضاء  فى كوكب، فى الدرؾ األسفؿ مف العذاب الدنيوى  إلى ىاويتيا

واليمكف أف نجـز بيذا االحتماؿ ، الىو فى األرض والىو فى السماء . 
 لكف ىذا االفتراض اليمنع منو العقؿ . 

والشيخ أحمد شاكر لما طعف فى الخبر المرفوع مف جية العقؿ  -
 قاؿ : 

" إف الكوكب الذى نراه صغيرًا فى عيف الناظر ، قد يكوف حجمو 
الؼ المؤلفة مف األضعاؼ ، فأنى يكوف أضعاؼ حجـ الكرة األرضية باآل

 جسـ ىذه المرأة الصغيرة إلى ىذه األجراـ الفمكية اليائمة ؟!  " .

                                                           

 أظؽ ِٛقٛعح ٚيىيثيعيا اٌعؽتيح ]وٛوة اٌؿ٘ؽج[ (1))(  
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لكف ىذا المنطؽ العقالنى اليستقيـ مع طالقة القدرة اإلليية ، وأنو  
سبحانو اليعجزه أف يجعؿ الذرة فى أى حجـ كانت ، وىو عمى كؿ شئ 

 قدير . 
 وأما اإلشكاؿ الثالث :  -
يمكف الجواب عما وقع منيما مع عصمة المالئكة مف الوقوع فى ف

الذنوب بما قالو ابف كثير: ذىب كثير مف السمؼ إلى أنيما كانا ممكيف 
مف السماء ، وكاف مف أمرىما ماكاف ، وقد ورد فى ذلؾ حديث مرفوع 
رواه اإلماـ أحمد فى مسنده . . . وعمى ىذا فيكوف الجمع بيف ىذا وبيف 

الدالئؿ عمى عصمة المالئكة ، أف ىذيف سبؽ فى عمـ اهلل  ماورد مف
  ( .0ليما ىذا ، فيكوف تخصيصًا ليما ، فال تعارض حينئذ )

ونقؿ الشوكانى فى تفسيره قوؿ القرطبى : إنو قوؿ تدفعو األصوؿ -
فى المالئكة الذيف ىـ أمناء اهلل عمى وحيو ، وسفراؤه إلى رسمو ، 

مامعناه : إف العقؿ  ذكرهوف مايؤمروف . ثـ اليعصوف اهلل ماأمرىـ ويفعم
اليدرى إال بالسمع ، ولـ يجوز وقوع ذلؾ منيـ ، لكف وقوع ىذا الجائز 

، ثـ تعقبو الشوكانى بقولو : ىذا مجرد استبعاد ، وقد ورد الكتاب " يصح 
العزيز فى ىذا الموضع بما تراه ، والوجو إلخراجو عف ظاىره بيذه 

أف األصوؿ تدفع ذلؾ ، فعمى فرض وجود ىذه  التكمفات ، وماذكره مف
األصوؿ ، فيى مخصصة بما وقع فى ىذه القصة ، والوجو لمنع 
التخصيص ، وقد كاف إبميس يممؾ المنزلة  العظيمة ، وصار أشر البرية 

 (4، وأكفر العالميف (اىػ )
واستصوب المال عمى القارى فى الجواب أف الكالـ فى عصمة -

                                                           

صرّح األٔثيرا  ِٚراٚؼظ فرٝ ٚ٘رػا اٌدّر  ِرٓ اترٓ وثيرؽ تريٓ ع (1/522ذفكيؽ اتٓ وثيؽ) (1))(  

 تاضاؽاب ِٛلفٗ ِٓ لثٛي اٌؽٚايح ٚؼظ٘ا . اٌطثؽ يشٝ

 (1/158اٌمعيؽ)ذفكيؽ فرر  (2))(  
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وىذاف قد خرجا عف صفة المالئكية بإلقاء نعت البشرية المالئكة الكراـ ، 
 (0مف الشيوة النفسية عمييما ابتالء ليما فى القضية . )

  وقاؿ ابف حجر الييتمى :  -
فى شأنيما ، أنيما  وأما ماوقع لياروت وماروت ، كما صح عنو 

مانيا ، تنا بالزىرة ، وكانت أجمؿ نساء ز كانا مف المالئكة ، وأنيما افت
ى زنيا بيا وشربا الخمر ، وقتال ، فمسخت كوكبًا ؛ ألنيما عمماىا حت

االسـ األعظـ الذى كانا يرقياف بو إلى السماء ، فرقيت إلييا ، فمسخت 
ىذا الكوكب المضئ المعروؼ ، فذلؾ أمر خارؽ لمعادة أوجده اهلل تأديبًا 

ُؿ عَ ۡ  َأَتجلممالئكة فى قوليـ كما صح فى الحديث أيضًا عند خمؽ آدـ )
(اآلية ، فبيف ليـ تعالى أنو لو ركب فييـ ماركب فى ِسدُ ۡ  ِفيَيا َمف ُيؼ

اإلنساف ألفسدوا أيضًا ، فتعجبوا ، فأمرىـ أف يختاروا ففعموا ، ونزؿ 
ىاروت وماروت ، فوقع ليما ماوقع تأديبًا لبقية المالئكة وزجرًا ليـ عف 

الجواب عف ىذه أف يخوضوا فيما العمـ ليـ بو  . وىذا الذى ذكرتو مف 
القصة مف أنيا أمر خارؽ لمعادة ، وبيذه الحكمة التى ذكرتيا يتبيف بو 
الرد عمى مف أطاؿ فى إنكار قصتيما . . . وأف ذلؾ الوقوع لتمؾ الحكمة 
اليخؿ بعصمة المالئكة مف حيث ىى ، والينافيو شئ مف األدلة والقواعد ، 

ىذا المحؿ ، وتعارضت فيو  فاحفظ ماقررتو وتأممو ، فإف الكالـ قد كثر فى
اآلراء والظنوف ، وماذكرتو فيو ىو األوفؽ بالسنة ، وغير مناؼ لمقواعد ، 

ف لـ أر مف سبقنى إليو . )  (   4وا 
 وأما اإلشكاؿ الرابع : -
َعُؿ ِفيَيا َمف ۡ  َأَتجفيقاؿ فيو : إف ماوقع مف المالئكة مف المخاطبة ) 

                                                           

 (4/231أظؽ شؽذ اٌشفا ٌٍّا عٍٝ اٌماؼٜ تٙاِش ٔكيُ اٌؽيا  ٌٍشٙاب اٌطفاخٝ ) (1))(  

( اٌىثيرؽج اٌعشرؽْٚ تعرع اٌثا ّائرح . ٚاٌفرراٜٚ اٌسعيثيرح 116-2/115)أظؽ   اٌؿٚاخؽ  (2))(  

 (85-88) 
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. . . (  ِدَؾ َوُنَقد ُس ۡ  ُف ُنَسب ُح ِبَحـۡ  َوَنح ِفُؾ ٱلد َمٓاءَ ۡ  ِسُد ِفيَيا َوَيسۡ  ُيؼ
لـ يكف األمر منيـ عمى سبيؿ اإلعتراض أو المراجعة كما وصفيا اآلية ، 

نما أجمع العمماء المحققوف والمفسروف المعتبروف أف  الشيخ الغمارى ، وا 
قاؿ ابف كثير  سؤاليـ إنما ىو سؤاؿ استعالـ واستكشاؼ الحكمة فى ذلؾ ،

المالئكة سائميف عمى وجو االستكشاؼ واالستعالـ عف وجو  قالت: 
الحكمة ، ال عمى وجو االعتراض والتنقيص لبنى آدـ والحسد ليـ ، كما قد 

 .(  0يتوىمو جيمة المفسريف . )
 :  الشربينى فى تفسيره الخطيب ويقوؿ  -

وقصدىـ استكشاؼ ماخفى عمييـ مف الحكمة التى بيرت تمؾ المفاسد 
ليس باعتراض عمى اهلل تعالى ، والطعف فى بنى آدـ عمى وجو وألغتيا ، و 

َبلَِّعباٌدََّّ) :ف يظف بيـ ذلؾ ؛ لقولو تعالى أعمى مف أالغيبة ، فإنيـ 
َّيَعَملونَّ 41 ُمكَرمونَّ َّبَِأمرِِه ََّوُىم َّبِالَقوِل ََّيسِبقونَُو  [(41]األنبياء: (41 َل

 .(4)اىػ
ـ مف صورتو ونحو ذلؾ واألظير أنيـ قالوا ذلؾ تفرسَا بحكـ ماظير لي

، مف إعالميـ بأنو يجمع فيو بيف الشيوة والعقؿ ، ومف المعمـو أف 
ف يوفؽ أالشيوة حاممة عمى الفساد ؛ وعمـ سبحانو ماخفى عنيـ ، مف 

مف أراد منيـ لمعمؿ بمقتضى العقؿ مف غير منازع لو ، فيظير تماـ القدرة 
 (4) .، واهلل اعمـ 

أف استعداد ممؾ الخالفة واستحقاقيا ليس وقيؿ : أعمميـ اهلل تعالى 
بكثرة الطاعات ولكنو مالؾ الممؾ يؤتى الممؾ مف يشاء وينزع الممؾ ممف 

                                                           

 ( ط  اٌرؽوٝ 1/165أظؽ   اٌثعايح ٚإٌٙايح ) (1))(  

 (1/131( ٚاٌرفكيؽ إٌّيؽ ٌٍؿزيٍٝ)1/44ذفكيؽ اٌكؽاج إٌّيؽ)أظؽ    (2))(  

 (1/88أظؽ   ذفكيؽ ٔظُ اٌعؼؼ ٌٍثماعٝ) (3))(  
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وىذا التوجو مف العمماء مبنى عمى االستفياـ األوؿ الذى صدر  .(0يشاء )
ستفياـ منيـ أواًل ينسحب عميو االمف المالئكة قبؿ خمؽ آدـ ، فاالستفياـ 

نيًا ، السيما بعد ماعاينوا وشاىدوا معاصى بنى آدـ ، الذى كاف منيـ ثا
وماجاء ماتو ، رُ حُ انتياؾ فصدر منيـ ماصدر غضبًا لربيـ ، وغيرة عمى 
فال يمتفت إليو واالعتراض فى بعض سياقات القصة مما ظاىره المراجعة 

 واليعوؿ عميو ، واليكف ذلؾ سبياًل لنفى أصؿ القصة .
 وأما اإلشكاؿ الخامس :  - 

ـ رواه ابف أبى فإف الخبر الذى جاء فيو سجودىفال عبرة بو ، 
غراب  (.0101حاتـ) وقاؿ ابف كثير : ىذا السياؽ فيو زيادات كثيرة ، وا 

ونكارة " . والنص الصحيح فى القصة  : " . . . فمما رأت أنيما قد أبيا أف 
 وىى طريؽ أخرى البف أبى حاتـ قالت ليـ : . . " الخ .، يعبدا الصنـ 

وحسنيا الحافظ ابف حجر ، واعتبر  والحاكـ وصححيا ووافقو الذىبى .
ابف كثير سياؽ ىذه الطريؽ أقرب ماورد فى القصة وأقرب ماورد فى شأف 

 الزىرة .
 وأما اإلشكاؿ السادس : 

فاإلماـ ابف العربى عمى الرغـ مف قولو بعدـ صحة الخبر إال أنو قاؿ 
، ويوجد منو خالؼ ماكمفوه ،  :واليمتنع أف تقع المعصية مف الممؾ

وتخمؽ فييـ الشيوات ، فإنو الينكر ذلؾ إال جاىؿ اليدرى الجائز مف 
المستحيؿ ، أو مف شـ ورد الفالسفة القائميف بأف الممؾ روحانى بسيط 
التركيب فيو ، وشيوة الطعاـ والشراب التكوف إال فى مركب . وىذا تحكـ 

، وأما والدؿ العقؿ عمييا  ،إلييـ أخبروا عف كيفية لـ يروىا ، والنقمت 
، [41( ]األنبياء:41ُيَسبِّحوَنَّالل يَلََّوالن هاَرََّلَّيَفُترونَّماأخبر اهلل بو عنيـ )

                                                           

 (1/55أظؽ   ذفكيؽ ؼٚذ اٌثياْ  قّاعيً زمٝ) (4))(  
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فيو خبر صدؽ وحؽ ،   [1(]التحريـ:1َمُروفَ ۡ  َعُموَف َما ُيؤۡ  َوَيؼوأنيـ )
وقد انتيى ابف حجر بعد عرضو ألقواؿ .  (0ولكنو إخبار عف حاليـ . )

يف لمقصة ، والطاعنيف فى أسانيدىا إلى القوؿ : " فى طرؽ ىذه المنكر 
فإنو ينادى عمى مف ، القصة القوى والضعيؼ ، والسبيؿ إلى رد الجميع 

أطمقو بقمة اإلطالع ، واإلقداـ عمى رد مااليعممو ، لكف األولى أف ينظر 
 إلى مااختمؼ فيو بالزيادة والنقص ، فيؤخذ بما اجتمعت عميو ، ويؤخذ مف
المختمؼ ماقوى ، ويطرح ماضعؼ أو مااضطراب ،  فإف اإلضطراب إذا 
َبُعَد بو الجمع بيف المختمؼ ولـ يترجح شئ منو التحؽ بالضعيؼ المردود 

 ( 4، واهلل المستعاف . )
وىذا كالـ رجؿ محقؽ مدقؽ ممحص ، الينفى جممة واليقبؿ جممة ، 

عمى كالميـ مف غيره ممف أنكروا القصة ، فأكثر مف وقفت  كما فعؿ
عمى القصة برمتيا إنكارىـ واعتراضيـ بنوا  العمماء والباحثيف المعاصريف

، وناقشيا العمماء بعض اإلشكاالت التى وجيت إلى القصة مف خالؿ 
الطعف فى بعض أسانيدىا ، دوف النظر إلى كؿ طرقيا ، ووجيوىا ، أو 

ى أف يتحمى بيا وىذا اختزاؿ مخؿ بالبحث العممى ، والموضوعية التى ينبغ
مف ينشد الحؽ ويبغى الصواب . مع االحتكاـ إلى القواعد العممية المقررة 

 فى ىذا المجاؿ . 

                                                           

 (1/45أظؽ   أزىاَ اٌمؽ ْ) (1))(  

 (343-1/332أظؽ   اٌعداب فٝ تياْ األقثاب) (2))(  
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 . خالصة انكالو فً هذا املقاو
، وأقرب إلى الصواب وماانتيى إليو الحافظ ابف حجر ُأراه أولى بالقبوؿ 

فى بعض  ، السيما أف ماقالو المنكروف لمقصة مف جية النقؿ ُيَسمَّـ ليـ
طرؽ القصة ، ومااستنكروه يقبؿ منيـ فى سياقات ومتوف بعض القصة ، 

ه مف إشكاالت واعتراضات عمى القصة مف جية العقؿ ومعارضتيا و وماأورد
ف لمقصة إلى ؛ حيث تجرد كثير مف العمماء المثبتي، فغير مسمَّـ ليـ فييا 

خالؿ توجيو اإلشكاالت أو دفع اإلعتراضات ، كما أوضحت ذلؾ مف 
ذبة مما مشنصوصيـ المنقولة فى ىذا البحث ، فيبقى ثبوت أصؿ القصة 

ماوجو لمقصة  خاصة وأف المالحظ فى جؿ  ومنتقاة ممايستبشع ، يستغرب ، 
مف غمز ونكارة كاف موجيا إلى رواية موسى بف جبير عف نافع عف ابف 

ييقى مف عمر مرفوعًا ، ولـ يتعرضوا لمسياؽ اآلخر الذى انفرد بروايتو الب
سالـ بف عبد اهلل بف عمر موسى بف جبير عف موسى بف عقبة عف طريؽ 

الطريؽ فيو أوجو مف التبايف مع السياؽ  ، فسياؽ ىذهعف أبيو مرفوعًا 
فجممة . إلى القصة  تاآلخر ، يسقط معو جممة مف اإلعتراضات التى وجي

التفصيؿ  الروايات المرفوعة والموقوفة تثبت أصؿ القصة عمى اإلجماؿ دوف
المتبايف فى سياؽ الروايات ، وىو ماتوصؿ إليو الحافظ ابف حجر أف 
الواقؼ عمى مجموع الروايات يكاد يقطع بثبوت أصؿ القصة ، وابف حجر 
ىو مف ىو فى الصنعة الحديثية والتمحيص لمروايات ، وليس مف 
الموضوعية العممية أف ننسب كؿ ماىو مف قبيؿ القصص الغريبة عمى 

ع إلى أىؿ الكتاب وثقافاتيـ ، ونرده بناء عمى ىذا الزعـ ، السيما أف األسما
مف يتأمؿ فى األخبار التى أوردتيا فى البحث يرى أف فى سياقاتيا قواسـ 

، عمى قدر يثبت أصؿ القصة ، ونجمؿ ىذا القدر  اً كبير  اً مشتركة ، وتوافق
 فى النقاط التالية : 



  

 ا.ظ/أتٛ عّؽ ٔاظٜ تٓ ِسّٛظ زكٓ األؾ٘ؽٜ  ختيٓ اإلٔىاؼ ٚاٌثثٛ لصح ٘اؼٚخ ِٚاؼٚخ  
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 أف ىاروت وماروت مف المالئكة . -0
فتنة لعباد كانا يعمماف الناس السحر بأمر اهلل تعالى ليما ، أنيما  -4

 وهلل تعالى أف يمتحف مف عباده مف شاء بما شاء .اهلل امتحانًا وابتالء. 
بقدر  -ةبنى آدـ بعدما ُرك بت فييما شيو –أنيما وقعا فى المعصية -4

 اهلل تعالى السابؽ فى عممو امتحانًا وابتالء .  
ليما ماوقع تأديبًا لبقية المالئكة وزجرًا ليـ عف أف يخوضوا أنو وقع -2

 فيما العمـ ليـ بو . 
أف ماوقع ليما بسبب افتتانيما بالزىرة ، وكشفيما ليا عف اسـ اهلل  -1

األعظـ دوف أف يقع منيما قتؿ أو زنى ، أو شرب خمر ، فضاًل عف عبادة 
 الوثف . 
أىؿ التحصيؿ ، كما  صحتيا ليس مف دأبأف رد الروايات بعد -1

ف اإلحتماالت العقمية المدخؿ ؛ أل بزعـ عدـ احتماليا عقاًل ردىا  الينبغى
(، فكـ مف أمور غريبة لوال صحتيا فى 0ليافى األمور النقمية بعد صحتيا )

النقؿ ماقبميا العقؿ ، أسمعت عما رواه البخارى عف عمرو بف ميموف قاؿ 
مييا ِقَرَدة قد زنت ، فرجموىا ، فرجمتيا : رأيت فى الجاىمية ِقْرَدة اجتمع ع

 ( 4معيـ ".)
فظ ابف حجر ومف لؼ حاوفى النياية يبقى رأيى ىذ الذى جاء موافقًا لم

                                                           

 (1/143ٌثاؼٜ)أظؽ   فرر ا (1))(  

لصرح عّرؽٚ ترٓ ِيّررْٛ تعضرُٙ ( ٚلرع اقرررٕىؽ 3845اٌثطراؼٜ ورراب ِٕالرة األٔصراؼ ) (2))(  

٘ػٖ ل ٚلاي   فيٙا إضافح اٌؿٔا إٌٝ غيؽ ِىٍف ل ٚإلاِد اٌسع عٍرٝ اٌثٙرائُ ل ٚ٘رػا ِٕىرؽ 

عٕع أً٘ اٌعٍُ ل لاي   فبْ وأد اٌاؽيك صسيسح فٍعً ٘م   وأٛا ِٓ اٌدٓ   ألُٔٙ ِرٓ 

اٌّىٍفرريٓ . ٚعٍررك اتررٓ زدررؽ عٍررٝ ٘ررػا تمٌٛررٗ   ٚإّٔررا لرراي غٌرره   ألٔررٗ ذىٍررُ عٍررٝ خٍّررح 

ل ٚأخيرة   تأٔرٗ  يٍرؿَ ِرٓ  -ٚ٘رٝ ضرعيفح  –اٌاؽيك اٌرٝ أضؽخٙا اإلقّاعيٍٝ فسكرة 

وْٛ صٛؼج اٌٛالعح صٛؼج اٌؿٔا ٚاٌؽخُ أْ يىْٛ غٌه ؾٔرا زميمرح ٚ زرعا ل ٚإّٔرا أطٍرك 

إيمررررا" اٌرىٍيررررف عٍررررٝ اٌسيررررٛاْ . فرررررر غٌرررره عٍيررررٗ ٌشررررثٙٗ تررررٗ ل فررررا يكرررررٍؿَ غٌرررره 

 (5/161اٌثاؼٜ)
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اجتيدت فى ماء المثبتيف ألصؿ  القصة . مجرد رأى لفيفو مف العم
فإف كنت أصبت عرض حجج المثبتيف والمنكريف لمقصة ،  استخالصو بعد 
والحؽ أردت ، اجتيدت نت األخرى ، فحسبى أننى اف كوا  ، فيو فالحمد هلل 

ليو أنيب . ال باهلل وماتوفيقى إ، قصدت والخير    ، عميو توكمت وا 
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 . دروس مستخهصة مه قصة هاروت وماروت
فى ىذه القصة إشارة إلى أنو اليجوز االعتماد إال عمى فضؿ اهلل  -0

 ( .0ورحمتو ، فإف العصمة مف آثار حفظ اهلل تعالى . )
وفى ىذا مف العبرة الخشية مف سوء العاقبة والخاتمة ، وعدـ  -4

الثقة بظاىر الحالة ، والخوؼ مف مكر اهلل تعالى ، فيذا بمعاـ فى 
اآلدمييف ، كياروت وماروت فى المالئكة المقربيف ، فأنزلوا كؿ فف فى 

 ( . 4مرتبة ، وحققوا مقداره فى درجتو )
مف كؿ مف جاء بعدىـ  الصحابة أفقو وأورع وأحرص عمى الديف -4

واستف بسنتيـ . فدفع القصة برمتيا بحجة أنيا إسرائيمية وفييا مااليميؽ 
بالمالئكة ، حجة تحتاج إلى مراجعة فى التفكير والتقرير ؛ ألف الصحابة 

 .الذيف رووا القصة أعمـ مف غيرىـ بمايميؽ بالمالئكة 
كفر ، السحر عمؿ يؤثر عمى عقيدة ممارسو ؛ ألنو يؤدى إلى ال -2

لذا كانت النصيحة المشددة لمممكيف )إنما نحف فتنة فال تكفر( قبؿ البدء 
فى التعميـ . لكف يالحظ أنو بعد أف تؤدى النصيحة ويتـ التحذير يتـ تعميـ 
ألواف مف السحر وعمى وجو الخصوص الكيفية التى يتـ بيا التفريؽ بيف 

ـ مقاصد السحر المرء وزوجو ؛ وىذا ألف التفريؽ بيف األزواج مف أى
والسحرة ، فحيث تكوف المودة والرحمة والسكينة يكوف الخير . . 

 وماالسحر إال محض شر 
والمستفاد مف جميع ذلؾ أف لمسحر تأثيرًا فى نفسو ولكنو اليؤثر  -1

ضررًا إال فيمف أذف اهلل بتأثيره فيو ، وقد أجمع أىؿ العمـ عمى أف لو تأثيرًا 
 (.4الؼ فى ذلؾ إال المعتزلة وأبو حنيفة )فى نفسو وحقيقة ثابتة ولـ يخ
                                                           

 (1/152ذفكيؽ إلقّاعيً زمٝ ؼٚذ اٌثياْ) (1))(  

 (1/48أزىاَ اٌمؽ ْ  تٓ اٌعؽتٝ) (2))(  

 (1/186ذفكيؽ فرر اٌمعيؽ ٌٍشٛوأٝ) (3))(  
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ومف الدروس فى اآلية : أف السحر يمكف التوصؿ بو إلى  -1
المفاسد والمعاصى ، فالينبغى لإلنساف بعد الوقوؼ عميو أف يستعممو 

 (. 0فيما نيى اهلل عنو ، أو يتوصؿ بو إلى شئ مف األغراض العاجمة . )
كؿ مااليجوز اتباعو ، وفى اآلية إيماء إلى أف تعمـ السحر ، و  -1

نما الذى يحظر ويمنع ىو العمؿ بو فحسب .  والعمؿ بو ليس محظورًا ، وا 
(4 .) 

أف السحر أمر خارؽ لمعادة ، مف نفٍس شريرة خبيثة ، بمباشرة  -0
أعماؿ مخصوصة ، يجرى فييا التعمـ والتعميـ ، وبيذيف االعتباريف يفارؽ 

ر خارؽ لمعادة يظير عمى يد المعجزة والكرامة ؛ وذلؾ ألف المعجزة : أم
مف يدعى النبوة والرسالة عند رد الممحدة ، والكرامة : أمر خارؽ لمعادة 

 ( .4يظير عمى يد عبد مف عباد اهلل الصالحيف . )
أف االبتالء مف سنف اهلل لعباده ؛ لينظر كيؼ يعمموف ، قاؿ تعالى  -1
ۡ  َنةۡ  ِر ِفتۡ  َخيۡ  ُلوُكـ ِبٱلشَّر  َوٱؿۡ  َوَنب: ) لَ  ۡ  َجُعوَف ۡ  َنا ُترۡ  يَواِ 
َنًة ۡ  ِفت ۡ  ضۡ  ِلَبع ۡ  َضُكـۡ  َنا َبعۡ  َوَجَعؿ[ . )41(]]األنبياء:41
[ ، ولقد مضى فى 41(]الفرقاف:41ا ۡ  َوَكاَف َرب َؾ َبِصير ۡ  ِبُروفَ ۡ  َأَتص

دراكيا فى كؿ  تاريخ البشرية مف اآليات واإلبتالءات مايناسب حالتيا وا 
ورة مَمكيف ، فميس ىذا غريباً طور مف أطوارىا ، فإذا جاء اإلختبار فى ص

والشاذًا بالقياس إلى شتى الصور وشتى اإلبتالءات الخارقة ، التى مرت 
 (2بيا البشرية . )

وفى الروايات دليؿ عمى إباحة التحديث عف بنى إسرائيؿ وكذا  -01

                                                           

 (2/145ذفكيؽ زعائك اٌؽٚذ ٚاٌؽيساْ) (1))(  

 (1/154ذفكيؽ اٌّؽاغٝ) (2))(  

 (2/145زعائك اٌؽٚذ ٚاٌؽيساْ)ذفكيؽ  (3))(  

 ( ترٍطيص1/261أظؽ   فٝ ظاي اٌمؽ ْ   ) (4))(  
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 (0غيرىـ مف األمـ ، لمتحذير مما عصوا فيو . )
ـ اليأس مف وفييا مف الدروس بياف سعة عفو اهلل تعالى وعد -00

 رحمتو . 
عمى فرض صحة السياؽ الوارد  –وفييا بياف بشاعة الخمر  -04

أعظـ الكبائر  كما ثبت فى فإنيا مفتاح كؿ شر ، وىى  –فى ذلؾ 
 (4)الحديث

 
 
 
 
 
 
 

                             

                                                           

 (11/355أظؽ . فرر اٌثاؼٜ) (5))(  

( ِرٓ زرعي  اترٓ عثراـ ِؽفٛعراً ل 5588( ٚاٌثيٙمرٝ)3/145اٌٍفل األٚي ؼٚاٖ اٌسراوُ) (1))(  

تٝ اٌرعٔيا فرٝ ( ِٓ زعي  اتٓ عّؽ ٚأظؽ ؼٚايح اتٓ أ4/145ٚاٌٍفل اٌثأٝ ؼٚاٖ اٌساوُ)

( عرررررٓ عثّررررراْ ِؽفٛعررررراًل ٚؼٚاٖ عثرررررع 5586( ٚاٌثيٙمرررررٝ)1  غَ اٌطّرررررؽ   ؼلرررررُ)

 ( ِٛلٛفاً ل ٚلاي اتٓ وثؽ   اٌّٛلٛا أصر1161اٌؽؾاق)
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 . نبحثا خامتة
 الحمد هلل رب العالميف .. والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف

 .. سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف .. وبعد :
فمف خالؿ ىذه القضية المتعمقة بقصة ىاروت وماروت تجمت حقائؽ 

 وظيرت نتائج ، يمكف أف نجمميا فى النقاط التالية : 
غراب  -0 فى بعض سياقات قصة ىاروت وماروت زيادات كثيرة ، وا 

يرًا متفقًا عميو فى ونكارة  ، لكف مف يجمع الروايات يرى فييا قدرًا كب
 سياقاتيا ، يمكف أف يعطينا صورة مقبولة تثبت بيا أصؿ القصة . 

أف أصؿ السحر مف الشياطيف ، وأف الييود كانوا حمقة الوصؿ فى   -4
نشر السحر وسط البشر  ، وقد جاء فى االصحاح الحادى عشر مف سفر 

ف ارتد وكفر أف السحرة ىـ الذيف أقاموا ممؾ سميماف ، وأف سميما: المموؾ 
، فأخذوا يذكروف ىذا السحر !! . وذلؾ ألف الذيف يضموف دائمًا عف 

 . (0الحؽ يتبعوف أوىامًا الأساس ليا مف المنطؽ وال مف العقؿ . )
أف التعبير بالمضارع فى قولو تعالى)واتبعوا ماتتموا الشياطيف (إشارة  -4

ر مف حيث إلى كثرة السحر وفشوه واستمراره زمف ممؾ سميماف ، وىو كف
قصر عميو مف إف حقيقتو أمر يبطؿ بذكر اسـ اهلل ، ويظير أثره فيما 

وه ، باالقتصار بو مف دوف اسـ اهلل الذى ىو كفر التخييؿ والتمريض ونح
. قاؿ البقاعى : وكأف السحر كاف فى تمؾ األياـ ظاىرًا عاليًا عمى 

ب ، فيكوف مايفيمو التعبير بعمى ، وأحسف مف ىذا أف يضمف )تتموا( تكذ
 ( .4التقدير : تتموا كذبًا عمى ممكو . )

                                                           

ِٚراٚؼظ فرٝ قرفؽ اٌٍّرٛن ِرٓ اؼذرعاظ ٚوفرؽ  (1/335ذفكيؽ ؾ٘ؽج اٌرفاقيؽ ألتٝ ؾ٘رؽج) (1))(  

تمٌٛررٗ  )ِٚرراوفؽ قررٍيّاْ  مررؽ ْوررػب ٚافرررؽا  أظزضررٗ اٌ-عٍيررٗ اٌكرراَ-ٔثررٝ هللا قررٍيّاْ 

 ( .يعٍّْٛ إٌاـ اٌكسؽ ٌٚىٓ اٌشياطيٓ وفؽٚا

 (1/215ذفكيؽ ٔظُ اٌعؼؼ ٌٍثماعٝ) (2))(  
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والجميور عمى فتح تاء ىاروت وماروت ، وىما بناء عمى فتح الـ  -2
الممكيف بدؿ منيما . . . وىو الصحيح لمقراءة المتواترة ولمتصريح بو فى 
الحديث . فالممكيف كانا مف المالئكة وليسا مف البشر والداود وسميماف ، 

طبرى وجميور المفسريف ، كما أنيما لـ يكونا مف مموؾ وىو مارجحو ال
 الجف كما ادعاه ابف حـز ، وضعفو ابف حجر وغيره . 

التاريخ لـ يذكر أبدا وجود مِمكيف بيذيف االسميف قد حكما بابؿ فى  -1
أى عصر مف العصور ،وىذا يتنافى مع كونيما بشرا ، ولو كانا بشرا 

مف عمـ الناس السحر ، ولذكرىما لطبقت شيرتيما اآلفاؽ ؛ كونيما أوؿ 
 التاريخ 

وىذا يتوافؽ مع الدراسات ، أوؿ مكاف انتشر فيو السحر ىو بابؿ  -1
 .التاريخية 

السحر مما قد نيى اهلل تعالى عباده مف بنى آدـ عنو ، فغير منكر  -1
عمَّمو الممكيف المذيف سماىما فى تنزيمو ، وجعميما  -جؿ ثناؤه-أف يكوف 

ؾ ى آدـ كما أخبر عنيما أنيما يقوالف لمف يتعمـ ذلفتنة لعباده مف بن
)إنما نحف فتنة فال تكفر ( ؛ ليختبر بيما عباده الذيف نياىـ عف منيما :

التفريؽ بيف المرء وزوجو ، وعف السحر ، فيمحص المؤمف بتركو التعم ـ 
فى –منيما ، ويخزَى الكافَر بتعم مو السحر منيما . ويكوف الممكاف 

هلل مطيعيف ، إذ كانا عف إذف اهلل ليما بتعميـ  –عمَّما ذلؾ  تعمميما مف
 . (0ذلؾ مف عمماه . )

 

                                                           

 (2/426أظؽ ذفكيؽ اٌاثؽٜ) (1))(  
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