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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 على األبدية الدائمة واللعنة أألرضني يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبني وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال ، أمجعني أعدائهم
االستنباط  مبادئ

اصولية وعلى ضوء فقو ادلعاريض : حبوث تطبيقية 
 (الزىرة  )بقية طرق عالج تعارض روايات عصيان ىاروت وماروت، ومسخ 

اللجوء اىل تعدد القراءات - 5
ُلو َما  َواتَـّبَـُعوا)فان قولو تعاىل  السِّلْ رَ  النَّاسَ  يـَُعلِّلُمونَ  َ َفُروا اللََّياِطنيَ  َوَلِ نَّ  ُسَلْيَمانُ  َ َفرَ  َوَما ُسَلْيَمانَ  ُمْل ِ  َعَلى اللََّياِطنيُ  تـَتـْ

وأّن مِل ني من ملوك االرض مها  (مِل ني  )ان تقرأ  (مَل ني  ) حيتم  يف قولو () (َوَماُروَت  َىاُروتَ  بَِباِب َ  اْلَمَلَ نْيِ  َعَلى أُْنزِلَ  َوَما
 ليس االنزال من ِقَب  اهلل تعاىل (اْلَمَلَ نْيِ  َعَلى  أُْنزِلَ )ومها اللذان علَّما الناس الس ر ، وأن ادلراد بـ... اللذان قتال وشربا اخلمر و 

وال من السماء ، ب  االنزال من جهة اخرى اعلى ولعلها  انت من اللياطني او مجاعة ظهرية ذلما  انت تس ن بعض اعايل 
. االرض  اجلبال او الربوات و انت ىي اليت متدمها بالس ر وغريه

ادلناقلة يف ىذا الوجو مبٌت وبناءاً 
: ل ن ىذا التوجيو يتوقف على امور

. بالقول بتعدد القراءات : مبًٌت : االمر االول 
. بثبوت ىذه القراءة ممن يعتمد عليو: بناء : االمر الثاين
. بال سر  (ادلِل ني  ) صالحية الروايات ذلذا التوجيو وام انية محلها على :االمر الثالث
 فالظاىر عدم متاميتو سواء أقي  بتعدد النزول على عدد القراءات السبع او العلر او اال ثر ، ام قي  بنزول احدىا :اما االول

 ()وامضاء البقية ، وتنقي و يف زللو
ومعٌت قوذلما  ) ()قال يف رلمع البيان.  فان ىذه القراءة قد رويت عن ابن عباس ،  ما ُروي التوجيو السابق عنو :واما الثاين

وجيوز على ىذا التأوي  . ، ال على سبي  النصي ة والت ذير() ي ون على طريق االستهزاء والتماجن (فال ت فر) (إمنا حنن فتنة)
وما )أيضا الذي يتضمن النفي واجل د، أن ي ون ىاروت وماروت امسني للمل ني، ونفي عنهما إنزال الس ر، وي ون قولو 

 (ما) وروي ىذا التأوي  يف مح  ،راجعا إىل قبيلتني من اجلن واإلنس، أو إىل شياطني اجلن واإلنس، في سن التثنية ذلذا (يعلمان
 ()وح ي عنو أيضا أنو  ان يقرأ على ادلل ني ب سر الالم، ويقول مىت  ان العلجان. على النفي، عن ابن عباس وغريه من ادلفسرين

ودي ن على ىذه القراءة يف اآلية . إليهما (وما يعلمان من أحد)مَل ني إمنا  انا مِل ني؟ وعلى ىذه القراءة ال ين ر أن يرجع قولو 
أن ي ون ىؤالء الذين أخرب عنهم اتبعوا ما تتلوه : على اجل د والنفي، وىو (وما أنزل على ادلل ني)وجو آخر، وإن مل حيم  قولو 

                                                             

 102اية : سورة البقرة -  ( )
 للسيد الوالد وغريه (مىت مجع القرآن  )يراجع - ( )
 329ص 1ج: رلمع البيان - ( )
 .متازح: متاجن- ( )
 .الرج  الضخم من  فار العجم، وبعضهم يطلقو على ال افر مطلقا: العلج- ( )
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اللياطني وتدعيو على مل  سليمان، واتبعوا ما أنزل على ادلل ني من الس ر، وال ي ون اإلنزال مضافا إىل اهلل تعاىل، وإن أطلق 
وإن  ان من األرض مح  إليهما ال من  (أنزل)ألنو، ج  وعز، ال ينزل الس ر ب  ي ون أنزلو إليهما بعض الضالل، وي ون معٌت 

 (نزل : ر، يقالفإن من ىبط من النجد إىل الغو. السماء أنو أيت بو من جنود البالد وأعاليها
ول ن مع قطع النظر عن الب ث ادلبنائي فه  يثبت ورود القراءة بقول ابن عباس ؟ 

ف يف ال تثبت بو ؟  (...مث  عاصم وحفص و)قد يقال نعم ، النو اليق ُّ عن غريه من القراء فاذا ثبتت القراءة باحدىم 
او  (صلى اهلل عليو وآلو  )اضافة اىل ان اصالة احلسِّل زل َّمة لو دار االمر بني  ون قراءتو اجتهاداً منو او نقاًل ومساعاً عن رسول اهلل 

على احلدس واالجتهاد مع انفتاح -  وىي مسألة خطرية جداً –او الستبعاد ان يعتمد يف قراءة القرآن  (عليو السالم  )امري ادلؤمنني
 ()فتأم . باب السؤال واحلس

 يأباه بلدة فاهنا صرحية يف  وهنما من ادلالئ ة ال من ادللوك من البلر () فالظاىر ان لسان الروايات:واما االمر الثالث
. فراجعها
ان ادلراد بالقضية احلملية يف الروايات ىو القضية اللرطية - 6

بان الروايات ادلثبتة الرت اب ىاروت وماروت لل بائر اليراد هبا ظاىرىا من القضية احلملية :  ان يقالومن وجوه اجلمع
واإلخبار عن الوقوع ، ب  ادلراد هبا القضية اللرطية اي اهنما لوال ان ثبّتهما اهلل تعاىل لقتال وزنيا وشربا اخلمر وعّلما الس ر 

َناكَ  أَنْ   َوَلْواَل )اهنما  انا قد قتال ان مل تتدار هما رمحة من اهلل فهي تفيد ما يقيده قولو تعاىل : بالباط ، او فق    ِ ْدتَ  َلَقدْ  ثـَبَّتـْ
 () (َقِلياًل  َشْيًئا إِلَْيِهمْ  تـَرَْ نُ 

ومح  احلملية على اللرطية وان  ان خالف الظاىر ، ل ن القرينة اليت تدعو إليو ىي روايات الطائفة االخرى النافية لوقوع ىذه 
. ادلعاصي منهم جزماً ، فت م  ادلثِبتة على اجملاز بادللارفة او على القضية اللرطية  ما سبق 

عرفية ووقوع ارادة اللرطية من احلملية 
اص  عرفية مح  احلملية على اللرطية ووقوع ذل  يف بعض االيات : االول: لــــــ ـــــن متامية ىذا الوجو متوقفة على امرين

. عرفية ذل  يف ادلقام : الثاين. والروايات
:  فالظاىر عرفيتو ووقوعو يف موراد عديدة :اما االمر االول 

 ()(نَِعاِجِو  ِإىَل  نـَْعَجِت َ  ِبُسَؤالِ  ظََلَم َ   َلَقدْ )قولو تعاىل : ومنها
ومعناه إن  ان االمر على ما تدعيو لقد ظلم  بسؤال نعجت  إىل نعاجو، فاضاف  ) ()قال الليخ الطوسي يف التبيان
وقال . مث اخرب ان  ثريا من اللر اء واخللطاء ليبغي بعضهم على بعض فيظلَمو. وإن أضيف إليها السؤال إىل ادلفعول بو وىي النعجة

 ان موضع اخلطيئة أنو قال للخصم لقد ظلم  من غري ان يسأل خصمو عن دعواه ويف آداب القضاء أال حي م بلئ : أص ابنا
 وىو إن :وىذا ترك الندب يف ذل ، ويف ذل  قول آخر. وال يقول حىت يسأل خصمو عن دعوى خصمو، فما أجاب بو ح م بو

                                                             

 .فان ظاىره االجتهاد واحلدس (...ومىت  ان العلجان مَل ني   )جلهات ومنها ان قولو - ( )
 .ومنها رواية العياشي وتفسري القمي- ( )
 74اية :سورة االسراء - ( )
 24اية : سورة ص -  ( )
 553 ص 8ج :التبيان يف تفسري القرآن- ( )
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 إن ذل   ان صغرية منو وقعت م ّفرة: يف الناس من قال
 واللرط الذي ذ رناه البد فيو، النو ال جيوز ان خيرب النيب ان اخلصم ظلم صاحبو قب  العلم بذل  على وجو القطع، وإمنا جيوز 

. وذىب اىل نظريه يف رلمع البيان او تبعو فيو ( مع تقرير اللرط الذي ذ رناه
جملرد مساع قول احد  (ُح ِمِو بغري احلق ) القول بـ-أفان عصمة االنبياء متنع عن    من : ووجو اللجوء للقضية اللرطية واضح 

. الطرفني قب  ان يسمع للطرف اآلخر ، ب  ذل  منقصة للقاضي العادل ف يف بادلعصوم ؟ ب  ىو حرام 
وان  ان قب  احل م فان االخبار خبالف الواقع قب  التثبُّت وقب  مساع  (...لقد ظلم   )بـ (اخباره  )  ما متنع القول بـ-ب

 الم الطرف اآلخر منقصة جيَِّ  عنها متوسطوا العقالء ف يف باالنبياء وىم سادة العقالء ؟ فال مناص من مح  احلملية على 
. فتأم  . اللرطية 

لوال ان رأى ) فان ظاىرىا محلية ل ن واقعها شرطية اي  (رَبِّلوِ  بـُْرَىانَ  رََأى أَنْ  َلْواَل  هِبَا َوَىمَّ  ِبوِ  مَهَّتْ  َوَلَقدْ ): قولو تعاىل: ومنها 
وىذا ىو احد زلام  االية  (برىان ربو ذلمَّ هبا ف يث رأى برىان ربو مل يـَُهّم هبا 

 َلنْ  أَْعيُـُنُ مْ  تـَْزَدرِي لِلَِّذينَ  أَُقولُ  َواَل  َمَل ٌ  ِإينِّل  أَُقولُ  َواَل  اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  َواَل  اللَّوِ  َخزَاِئنُ  ِعْنِدي َلُ مْ  أَُقولُ  َواَل )قولو تعاىل : ومنها
رًا اللَّوُ  يـُْؤتِيَـُهمُ   () (الظَّاِلِمنيَ  َلِمنَ  ِإًذا ِإينِّل  أَنْـُفِسِهمْ  يف  دبَا أَْعَلمُ  اللَّوُ  َخيـْ

 ِمنْ  َآَخرَانِ  َأوْ  ِمْنُ مْ  َعْدلٍ  َذَوا اثْـَنانِ  اْلَوِصيَّةِ  ِحنيَ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُ مُ  َحَضرَ  ِإَذا بـَْيِنُ مْ  َشَهاَدةُ  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها  يَا)ومنها قولو تعاىل 
 ََثًَنا ِبوِ  َنْلًَتِي اَل  اْرتـَْبُتمْ  ِإنِ  بِاللَّوِ  فَـيُـْقِسَمانِ  الصَّاَلةِ  بـَْعدِ  ِمنْ  ََتِْبُسونـَُهَما اْلَمْوتِ  ُمِصيَبةُ  َفَأَصابـَْتُ مْ  اأْلَْرضِ  يف  َضرَبْـُتمْ  أَنْـُتمْ  ِإنْ  َغرْيُِ مْ 
. فتأم  () (اآْلََثِنَي  َلِمنَ  ِإًذا إِنَّا اللَّوِ  َشَهاَدةَ  َنْ ُتمُ  َواَل  قـُْرَ   َذا َ انَ  َوَلوْ 

ادلناقلة يف الوجو السادس 
 فان الظاىر ان مراجعة متام روايات الطائفة ادلثِبتة الرت اهبما ادلعاصي ، تفيد القطع بعدم عرفية محلها على :واما االمر الثاين

اللرطية ابداً اذ ليست ظاىرة يف احلملية ب  ىي نص فيها ب  ىي من اوضح النصوص ، فتأم  
فائدة ىذا الوجو اما يف ادلقام او غريه 

 الخيفى ان الوجوه السابقة والالحقة، ان استظهر بعَضها الفقيو يف مورِد الب ث فبها ونعمت واال فان ذل  ال ينفي :تنبيو
.. صلة ولل ديث. امهيتها نظراً جلرياهنا يف العديد من ادلوارد االخرى فتدبر جيداً 

الطاىرين  وآلو زلمد على اهلل وصلى

                                                             

 31اية : سورة ىود - ( )
 106االية : سورة ادلائدة - ( )


