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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 أمجعُت، أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضيُت، يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبُت وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلُت، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال
 االستنباط مبادئ

 حبوث تطبيقية اصولية وعلى ضوء فقو ادلعاريض
 :مسألة افتتان ىاروت وماروت ومسخ كوكب الزىرة

ومن ادلسائل الكالمية، اليت جيب أن تعاجل بالطرق األصولية وعلى ضوء فقو ادلعاريض؛ نظرا لتضارب الروايات فيها، قضية ىاروت وماروت اليت 
 .ذكرت يف القران الكرمي اشارًة ويف الروايات بتفصيل أكثر

عليهم  ) عن جعفر بن زلمد ، عن أبيو، عن جده ، عن علي بن أيب طالب  )):فقد روى الشيخ الصدوق يف اخلصال وعلل الشرائع بسنده 
، الفيل، والدب، واخلنزير ، والقرد ، واجلِّري: ىم ثالثة عشر ): فقال عن ادلسوخ(صلى اهلل عليو وآلو  )سألت رسول اهلل : " ،قال(السالم 
 يارسول اهلل وما كان سبب مسخهم؟: فقيل . ( ، والعقرب ، والعنكبوت ، واألرنب ، وسهيل ، والزىرة  ، والُدعموص، والوطواطوالضب

 .فكان رجال لوطيا ال يدد رطباً وال يابساً : أما الفيل ): فقال
 .فكان رجال مؤنثا يدعو الرجال اىل نفسو : وأما الدب 
 .كانوا كفراً وأشد تكذيبا فكانو قوما نصارى سألوا رهبم انزال ادلائدة عليهم، فلما أنزلت كانوا أشد ما: وأما اخلنازير
 .فقوم اعتدوا يف السبت : وأما القردة
 . فكان رجال ديوثاً يدعو الرجال اىل حليلتو: وأما اجلِّري

 .فكان رجالً أعرابياً يسرق احلاج مبحجنو: وأما الضب
 .فكان رجال يسرق الثمار من رؤوس النخل  الوطواط وأما
 .فكان منّاما يفرق بُت األحبة  :الُدعموص وأما
اعا ال يسلم على لسانو أحد : العقرب وأما  .فكان رجال لذَّ
 .فكانت امرأة ختون زوجها  العنكبوت وأما
 .فكانت امرأة ال تطهر من حيض وال غَته  األرنب وأما
 .فكان عشاراً باليمن  سهيل وأما

 (" ((. وكان امسها ناىيل والناس يقولون ناىيدت فكانت امرأة نصرانية وكانت لبعض ملوك بٍت إسرائيل وىي اليت ُفنت هبا ىاروت ومارو الزىرة وأما
:  وموطن االشكال ادلطروح ، كما ىو مورد تضارب الروايات الظاىري، ىو يف أمرين 

 أن ىاروت وماروت فتنا بالزىرة وأهنما عصيا اهلل تعاىل بأنواد متعددة من ادلعاصي تلوحيا يف ىذه الرواية وتصرحيا يف روايات أخرى سيأيت :األول
 .أحدىا 

.  كانت امرأة فمسخت كوكباً كما ىو ظاىر رلمود صدر وذيل ىذه الرواية وصريح بعض الروايات– وىي كوكب معروف – أن الزىرة :الثاين
                                                             

قردا  اهلل مسخو : يقال ، منها أقبح ىو ما إىل صورة حتويل ، ادلسخ : ادلسوخ-  
  .ب ( 254 / 1 ) النهاية ، احليات يشبو السمك من نود ىو : اجلريث-  
خشن  عريض ذنب لو العنق قصَت الزاحفات من-  
نود من اخلفافيش وقيل ىو اكرب منو -  
 برمائي زاحف حيوان /  .ب ( 120 / 2 ) النهاية األمور يف الدّخال : أيضا والدعموص ، ادلاء مستنقع يف تكون دويبة ىي : الدعموص-  
 (شلا  )لعلها -  
 عصا معوجة الرأس-  
  178 ص 6 ج العمال كنز: ومن مصادر اىل اخلالف- / 239بابا- 488/5:، علل الشرايع494/2:اخلصال -  
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 ومتواتر ((َخاِسِئَُت  ِقَرَدةً  ُكونُوا ذَلُمْ   فـَُقْلَنا))وذلك كلو بعد وضوح ان اصل ادلسخ وبعض مصاديقو شلا الريب فيو فقد ورد فيو الكتاب كـ
  .

: طائفتان من الروايات متعارضتان ظاىراً 
 :وحول تينك القضيتُت توجد طائفتان من الروايات متعارضتان ظاىراً 

 :روايات الطائفة األوىل
ما ورد يف تفسَت القمي وتفسَت العياشي اذ ورد فيها التصريح بارتكاهبما عدداً من ادلعاصي وقيامهم بالسحر للباطل، ويف آخر : منها 

 .(وىي الكوكبة اليت ترى-  أي تلك ادلرأة ادلسماة زىرة–فمسخت )بعضها
 ادللكان معصومان والزىرة ليست مسخاً :روايات الطائفة الثانية 

من زنا وشرب اخلمر وقتل النفس )ويف مقابل ىذه الطائفة من الروايات توجد طائفة أخرى تصرح بتنزيو ادللكُت عن السحر وسائر ادلعاصي 
 فقلنا للحسن :)ما جاء يف عيون أخبار الرضا واالحتجاج: شلسوخة بل ادلسخ غَتىا، ومنها( الكوكب ) كما تصرح بنفي أن تكون الزىرة  (احملًتمة

 ثالث مع اهلل وانزذلما آدم بٍت عصيان كثر دلا ادلالئكة اختارهتما ملكان وماروت ىاروت ان : يزعمون عندنا قوما ان (عليهم السالم  )  بن علي
 ، السحر يتعلمون منهما السحرة وان ، ببابل يعذهبما اهلل وان ، احملرمة النفس وقتال ، اخلمر وشربا ، هبا الزنا وأرادا بالزىرة افتتنا واهنما الدنيا، إىل ذلما
 الكفر من زلفوظون معصومون اهلل مالئكة ان ، ذلك من اهلل معاذ : السالم عليو االمام فقال ( . الزىرة ) ىو الذي الكوكب ىذا مسخ اهلل وان

 يف  َمنْ   َوَلوُ : ))(عز وجل  )  قال اهلل و((رون ال يـَْعُصوَن اللََّو ما أََمرَُىْم َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤمَ )): مفيو (عز وجل  )   بألطاف اهلل تعاىل قال اهللوالقبائح
عز وجل  ) و قال ((َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعباَدتِِو َو ال َيْسَتْحِسُروَن ُيَسبِّبُحوَن اللَّْيَل َو النَّهاَر ال يـَْفتـُُرونَ  ال))ة عٍت ادلالئك ي(( ِعْنَدهُ  َوَمنْ  َواأْلَْر ِ  السََّماَواتِ 

 َوُىمْ  اْرَتَضى لَِمنِ  ِإالَّ  َيْشَفُعونَ  َواَل  َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بـَُْتَ  َما يـَْعَلمُ  * يـَْعَمُلونَ  ِبَأْمرِهِ  َوُىمْ  بِاْلَقْولِ  َيْسِبُقونَوُ  اَل *  ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ   َبلْ )) يف ادلالئكة أيضا  (
 (( ُمْشِفُقونَ  َخْشَيِتوِ  ِمنْ 

وأما ىاروت وماروت فكانا ملكُت َعلَّما الناس السحر ليحًتزوا عن سحر السحرة ويبطلوا بو كيدىم وما علما احدا  ... ):  ويف رواية اخرى
َنةٌ َفال َتْكُفر)):من ذلك شيئا اال قاال لو  َا ضَلُْن ِفتـْ ، فكفر قوم باستعماذلم دلا امروا باالحًتاز منو وجعلوا يفرقون مبا تعلموه بُت ادلرء وزجو قال اهلل ( ( ِإمنَّ

 .(يعٍت بعلمو( ( َوَما ُىْم ِبَضارِّبيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِ ْذِن اللَّوِ )) :(عز وجل  )
 قال ؟ السحر الشياطُتُ  َعِلمَ  أين فمن )) : يف حديث قال السائل قال (عليو السالم  )يف االحتجاج عن االمام الصادق  : (الصايف)كما روى 

 الناس يعلمان بأهنما الناس يقول وما ؟ وماروت ىاروت ادللكُت يف تقول فما :  قال .عالج وبعضو ، جتربة بعضو ، الطب األطباء عرف حيث من: 
 ، كذا لكان وكذا بكذا يعاجل ولو ، وكذا كذا لكان وكذا كذا اإلنسان فعل لو اليوم : تسبيحهما ، فتنة وموقع ، موضع ابتالء اهنما : قال ؟ السحر
  ((ينفعكم وال يضركم ما عنا تأخذوا فال فتنة ضلن إمنا ذلم فيقوالن عنهما، خيرج ما منهما فيتعلمون السحر أصناف

 النون بتخفيف" لكن "وقرئ(( َكَفُروا الشََّياِطُتَ  َوَلِكنَّ  ))الكافرون ء ىؤال قال كما السحر استعمل وال(( ُسَلْيَمانُ  َكَفرَ  َوَما)): وقال الصايف 
 َعَلى أُنزِلَ   َوَما ))(عليهما السالم  )داود  بن سليمان اىل نسبوه الذي السحر الناس بتعليمهم كفروا يعٍت (( السِّبْحرَ  النَّاسَ   يـَُعلِّبُمونَ )) .بعده ما ورفع

                                                             

 65اية :  سورة البقرة  - 
 55 ، ص 1جزء: تفسَت العياشي -  
 265 ص 2 ج الطربسي الشيخ االحتجاج-  
 (عليو السالم  )العسكري -  
 6اية :  سورة التحرمي- 
 19اية:  سورة االنبياء - 
 28 - 26اية : سورة االنبياء -  
 271 ص ، 1 ج : العيون-  
 323 ص 65 ج اجمللسي العالمة األنوار حبار-  
 212 ص 2 ج للطربسي االحتجاج-  
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. ادللكُت اسم(( َوَماُروَت  َىاُروتَ   بَِباِبلَ  ))ادللكُت على أنزل ما اياىم وتعليمهم(( اْلَمَلَكُْتِ 
 :رلموعة من طرق عالج تعار  تلك الروايات

مبدئيا ىي - صحيحًة وغَتىا، اصولية وغَتىا- والطرق.. وحيئنذ فالبد من البحث عن طرق عالج تضارب ىاتُت الطائفتُت من الروايات
 : مخسة
 :البحث السندي وطرح االضعف- 1

 البحث السندي وطرح الروايات غَت ادلستجمعة لشرائط احلجية من الطائفتُت ، واعمال قواعد الًتاجيح بُت ادلستجمع منها :الطريق األول 
 إىل يلتفت وال وأورعهما، احلديث يف وأصدقهما وأفقههما أعدذلما بو حكم ما احلكم) كـللشرائط بادلرجحات ادلنصوصة ، او مطلقاً ، على القولُت

  . وما يقارهبا يف رواية داوود بن احلصُت ورواية موسى بن اكيل او الًتجيح بالشهرة او االحدثية يف مقبولة عمر بن حنظلة(.االخر بو حيكم ما
 :التحاكم اىل العقل وطرح الطائفة األوىل - 2

 وىو الطريق العقلي الذي سلكو بعض ادلفسرين ، بدعوى أن العقل يرفض روايات الطائفة االوىل دلا فيها من اخلرافات :الطريق الثاين 
 عن الشرك وجودىم وطهارة ساحتهم نزاىة على القرآن نص الذين ادلكرمُت ادلالئكة إىل تنسب خرافية قصة ىذه )) :واإلسرائيليات قال يف ادليزان 

 وإهنا - مسخت زانية امرأة أهنا الزىرة كوكبة إىل وتنسب اخلمر وشرب والزنا والقتل الصنم عبادة: وىو ادلعصية، وأقبح الشرك أغلظ وادلعصية،
 اليوم أظهر الفلك علم أن على ،  ((اْلُكنَّسِ  اجلََْوارِ  : )) قولو يف عليها تعاىل اهلل أقسم وصنعها طليعتها يف طاىرة مساوية كوكبة  وىي -أضحوكة

 : قيل ما على اليهود عند ما تطابق السابقة الرواية يف ادلذكورة قبلها كاليت القصة فهذه . شئوهنا وسائر وكيفيتها وكميتها عن عنصرىا وكشف ىويتها
 (( .والنجوم الكواكب يف يونان خرافات تشبو اليت اخلرافية تلك القصة ، وماروت ىاروت قصة من

، فأن ادراكات العقول سلتلفة تبعاً لقوة - وحىت ان متَّ يف خصوص ىذا ادلورد - لكن ىذا الطريق ال يصح على اطالقو وان صح يف اجلملة 
..  العقول وضعفها وتبعاً للخلفيات النفسية والًتاكم ادلعريف وادلباين ادلسبقة ، فقد جيد أحدىم أمراً موافقاً لعقلو واآلخر جيده سلالفاً لو

ان العقل مرجع يف خصوص ادلستقالت العقلية ال غَت، اضافة اىل العقل اجملرد عن الغشاوة واالغطية واالىواء وادلقارنات ىو ادلرجع : واحلاصل
.  (تلك النكراء تلك الشيطنة وىي شبيهة بالعقل وليست بو)وقال  (ليثَتوا ذلم دفائن العقول ) (عليو السالم  )دون غَته ولذا قال  

اضافة اىل ان ما اظهره علم الفلك ال ينفي حتقق مسخها اذ من الوضح ان ادلسخ قد يكون بتغيَت اجلوىر ال بتغيَت الشكل فقط مع بقاء اجلوىر 
والباطن اجلينات واخلاليا كما كانت  

 .(اجلوار الُكنَّس  )كما انو المانع من االستثناء من مثل 
 .فال داعي لالطالة  (الضوابط الكلية لضمان االصابة يف االحكام العقلية )وقد فصلنا احلديث عن ذلك يف كتاب 

 :عر  الطائفتُت على زلكمات الكتاب والسنة- 3
 . عر  الطائفتُت على زلكمات الكتاب والسنة ،وىو الطريق الذي صرحت بو الروايات الصحيحة :الطريق الثالث

 )انو عند عر  الروايتُت على الكتاب صلد الطائفة األوىل سلالفة حملكمات الكتاب؛ كما سبق يف رواية االمام احلسُت بن علي : وقد يقال 
 (عليهما السالم  )   (العسكري 

َوَما يـَُعلِّبَماِن ِمْن َأَحٍد )): اضافة اىل ان الطائفة االوىل تضمنت نسبة السحر اىل ادللكُت بقصد الباطل، وقد نفت االية الشريفة عنهما ذلك صرحيا

                                                             

اكثر  او-  
 اذ ذىب الشيخ االنصاري يف الرسائل اىل التعدي اىل ادلرجحات غَت ادلنصوصة-  
  260 ص 2 ج للطربسي اإلحتجاج / 133 ص 4 ج مجهور أيب البن اللئايل عوايل-  
 ان مل نقل باختصاصهما بباب احلكم-  
 .فتدبر. الظاىر انو الرلال للًتجيج باالحدثية يف مثل ىذه الروايات-  
 16 - التكوير-  
 239 ص 1 ج للطباطبائي ادليزان-  
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َنةٌ َفال َتْكُفرْ  َا ضَلُْن ِفتـْ  . اآلية مبا المزيد عليو فراجع وقد اوضحت الرواية السابقة(( َحىتَّ يـَُقوال ِإمنَّ
واللطيف يف االمر ان روايات الطائفة الثانية صرحت بالعلة يف نفي روايات الطائفة االوىل وىي أهنا سلالفة للكتاب مع برىان ذلك ، ولعل السبب 

اشتهار روايات الطائفة االوىل وأن رواياهتم الالحقة وان ضادهتا لكنها قد ال تبلغ عند وصوذلا للرواة الالحقُت  (عليهم السالم  )يف ذلك مالحظتهم  
مرتبة ترجيحها على روايات الطائفة االوىل لذا ضمَّنتها االستدالل بالعر  على الكتاب لتكون حجة مستقلة ولتكون شاىدا قطعياً على صدور 

 .فتدبر وتأمل. وصحة ىذه الطائفة دون األوىل
 التأويل واللجوء اىل اللغة الرمزية -4

 : دعوى أن القضية كلها رموز ، واللجوء اىل تأويلها بوجو وآخر:الطريق الرابع
وأما حلها فلعل ادلراد بادللكُت الروح والقلب ف هنما من العامل ): ومن ذلك ما ادعاه الفيض الكاشاين يف حلو دلعضلة  تعار  االخبار بقولو 

الروحاين اىبطا إىل العامل اجلسماين إلقامة احلق فافتتنا بزىرة احلياة الدنيا ووقعا يف شبكة الشهوة فشربا مخر الغفلة وعبدا صنم اذلوا وقتال عقلهما 
الناصح ذلما مبنع تغذيتو بالعلم والتقوى وزلو اثر نصحو عن أنفسهما وهتيئا للزنا ببغي الدنيا الدنية اليت تلي تربية النشاط والطرب فيها الكوكب 

 فهربت الدنيا منهما وفاتتهما دلا كان من عادهتا أن هترب من طالبيها ألهنا متاد الغرور وبقي اشراق حسنها يف موضع مرتفع حبيث ال ،ادلسمى بزىرة
ا ، تناذلا أيدي طالهبا ما دامت الزىرة باقية يف السماء ومحلهما حبها يف قلبهما إىل أن وضعا طرائق من السحر وىو ما لطف مأخذه ودق فُخَتِّب

 ىذا ما خطر ،للتخلص منها فاختارا بعد التنبو وعود العقل إليهما أىون العذابُت مث رفعا إىل الربزخ معذبُت ورأسهما بعد إىل أسفل إىل يوم القيامة
 ( بالبال يف حل ىذا الرمز وأما حل بقية اجزائو اليت يف رواية أيب الطفيل فموكول إىل بصَتة ذوي البصائر

لكن التأويل شلا مل يؤت علمو اال الراسخون يف العلم وىم الرسول وأىل بيتو وأما غَتىم فال طريق ذلم دلعرفة الباطن واألْول وال لدعوى انو : أقول 
وال أن ادلراد بكل رمز منها - كربى–رمز مث تفسَت الرمز معٌت ما ، وينحصر الطريق بالرسل واالئمة، ومل يرد يف اية رواية ان ىذه مصطلحات رمزية 

 اضافة اىل استبعاد ما ذكره واستهجانو يف حد ذاتو، بل انو من أظهر مصاديق التفسَت او الـتأويل بالرأي، وقد نقد االعالم –صغرى - كذا مغزى 
يف نـَُبٍذ شلا جاء يف ان علم القران كلو :ادلقدمة الثانية) وتكفي مراجعة مقدمة نفس تفسَت الصايف مبا ال مزيد عليو (والرمزي )منهج التفسَت الباطٍت 

 (يف نـَُبٍذ شلا جاء يف ادلنع من تفسَت القران بالرأي والسر فيو : وادلقدمة اخلامسة (عليهم السالم  )امنا ىو عند أىل البيت 
 :طريق فقو ادلعاريض - 5

 .. طريق فقو ادلعاريض، وىو ما سيأيت بيانو الحقاً بأذن اهلل تعاىلالطريق اخلامس
وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 

 

                                                             

 102آية :  سورة البقرة - 
 اليت نقلناىا عن الصايف عن االحتجاج-  
 103 سورة البقرة االية 131 ص 1الصايف ج-  
 وغَتىا (العرفان االسالمي)و (عارف وصويف جو ميكويد)و  (تاريخ الفلسفة والتصوف  )راجع -  


