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

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

اصولية وعلى ضوء فقو ادلعاريض : حبوث تطبيقة 
سائر طرق عالج تعارض روايات عصيان ىاروت وماروت 

 التورية يف الروايات النافية – 7
ابقاء روايات االثبات على ظاىرىا ومحل روايات النفي لتلك ادلعاصي االربعة عن ادللكُت ، على التورية ، : ومن وجوه اجلمع 

وىي من ادلعاريض على تفسٍَت او ىي ىي على تفسَت آخر ، وذلك استناداً اىل قرائن توجد يف نفس روايات النفي واىل لسان 
. روايات االثبات وما تضمنتو من النكات والدقائق والفلسفة ، واىل قرينة عامة خارجية 

: من روايات االثبات 
ويتضح وجو اجلمع ىذا مبراجعة روايات االثبات اواًل لنتعرف على ادلراد هبا حبقيقتو مث مراجعة روايات النفي واكتشاف القرائن 

. فيها الدالة على االثبات واقعاً لكن بنحو التورية وبلسان النفي الظاىري 
عليهم السالم  )انو سألو عطاء عن ىاروت وماروت فقال )) :  (عليهم السالم  )فقد روى القمي والعياشي عن االمام الباقر 

 اجلنّ  من و آدم ولد من األرض اىل أوساط اعمال حيفظون ليلة و يوم كل يف األرض إىل السماء من ينزلون كانوا ادلالئكة إن : (
.  السماء إىل هبا يعرجون و يسطروهنا و

 شلا اللَّو نزّىوا و عليو جرأهتم و تعاىل اهلل على الكذب و ادلعاصي يف األرض اىل أوساط اعمال من السماء أىل  فضضّ  :قال
 يقولون و الكذب فيك يصفون، ما و أرضك يف خلقك يعمل شلا تغضب اما ربّنا يا ادلالئكة من طائفة فقالت يصفون و يقولون

  قدرتك؟ حتت و قبضتك يف ىم و عنها هنيتهم اليت ادلعاصي من يرتكبونو شلا و الزّور
 الطاعة من عليو طبعهم شلا عليهم بو منّ  ما ويعرّفهم خلقو مجيع يف علمو سابق ادلالئكة يُري ان جل و عز اهلل فأحب: قال
 اجعل و األرض إىل أىبطهما حىت ملكُت منكم انتدبوا ان إليهم جل و عز اهلل فأوحى اإلنسانية، الشهوات من عنهم بو وعدل
  اذلوى سلالفة و يل الطاعة يف اختربمها مث آدم ولد يف ىو كما األمل و احلرص و الشهوة من البشرية الطبائع فيهما

 عليهم، تعاىل اهلل غضب استيثار و آدم لولد العيب يف قواًل  ادلالئكة أشد من كانا و ماروت و ىاروت لذلك فندبوا: قال
 جعلت كما أمثاذلا و األمل و واحلرص الشهوات طبائع فيكما جعلت فقد األرض إىل اىبطا :إليهما  تعاىل و سبحانو اهلل فأوحى

 صورة يف األرض إىل اىبطا مث اخلمر، تشربا ال و تزنيا ال و حرمتها اليت النفس تقتال ال و شيياً  يب تشركا أال آمركما اين و آدم بٍت يف
 مستبشرة مسفرة متعطرة متزينة حسناء مجيلة امرأة ببابو فإذا ضلوه فأقبال مشرف بناء ذلما فرفع بابل ناحية يف فَـَهبطا لباسهم و البشر

                                                             

سابق علم اهلل كاشف وليس علة أي ىو حاٍك عن الشيء وليس موجداً لو ؛ فان العلم مثل ادلرآة الكاشفة عن احلقائق وليست ادلرآة : اقول -  
لو علم ادلدرِّس ان الطالب سَتسب يف االمتحان لكونو كسوالً جداً ، فان علمو كاشف : موجدة لالشياء بل ىي حاكيو عنها ومثالو الواضح 

ومرآه وليس علمو ىو سبب سقوطو يف االمتحان بل سبب سقوطو ىو تكاسلو عن الدرس والتحضَت واالستعداد 
وكذلك لو رأى شخص شخصاً اعمى يسَت باجتاه حفرة فعلم انو سيقع فيها ، فان علمو ليس سبب سقوط االعمى بل رلرد كاشف عنو ، 

واما سبب سقوطو فهو سَته يف ىذا اخلط دون احتياط 
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 ميل إليها فماال فيهما جعلت اليت الشهوة هبما اشتدت و موقع أشد قلوهبما يف وقعت ناطقاىا و مجاذلا و حسنها تأمال فلّما ضلومها
 ((... ذلما  فقالت نفسها عن راوداىا و حادثاىا و خذالن و فتنة

: زلاور واعمدة احلل يف الروايات ادلثبتة 
وصريح ىذه الرواية امور  

فضض اىل  ) ان ادلالئكة اعًتضوا على اهلل تعاىل المهالو بٍت ادم وعدم تعجيلو اياىم بالعقوبة واهنم بالغوا ىف االشكال :االول 
 –... ( وكانا من اشد ادلالئكة قواًل يف العيب لولد آدم واستيثار غضب اهلل تعاىل عليهم...( ) ياربنا اما تغضب  )(... السماء 

َماَء  َوَيْسِفكُ  ِفيَها يـُْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأجَتَْعلُ   َقاُلوا)وذلك كما اعًتضوا من قبل عند خلق آدم : اقول   لكن اهلل تعاىل اكتفى (الدِّ
، اضاف جل امسو الربىان   واما ىنا ، فحيث مل ينقطع اشكاذلم(تـَْعَلُموَن  اَل  َما أَْعَلمُ  ِإينِّ   َقالَ )ىنالك باجلواب النظري والتعبدي 

.   العملي والتجرييب 
فقبلوا مطمينُت اىل صلاحهم   ان اهلل تعاىل حيث احتجوا ومل يكن اجلواب النظري مقنعاً ذلم عرض عليهم احلل التجرييب:الثاين 

يف التحدي، فغَّت طبائعهم كي تتم التجربة يف ظروف مساوية لظروف البشر فاصبح ادللكان على حقيقٍة مغايرة حلقيقة ادلالئكة ، اذ 
من الشهوة واحلرص واالمل كما ىو يف  )مل يركب اهلل يف ادلالئكة الطبائع البشرية، لكنو رّكب يف ىاروت وماروت الطبائع البشرية 

  (ولد آدم 
. ان ادللكُت حتواًل حتوَّاًل جوىرياً واختلفت طباعهما الذاتية عن طباع ادلالئكة : واحلاصل 

وبذلك يظهر اهنما خرجا خروجاً ختصُّصياً عن دائرة ادلعصومُت من ادلعاصي؛ اذ ادلالئكة اجملردون عن الطبائع البشرية ىم الذين 
  (يـَْعَمُلوَن  بَِأْمرِهِ  َوُىمْ  بِاْلَقْولِ  َيْسِبُقونَوُ   اَل )و  (ِعَباَدتِِو  َعنْ  َيْسَتْكربُونَ   اَل )و  (يـُْؤَمُروَن  َما َويـَْفَعُلونَ  أََمَرُىمْ  َما اللَّوَ  يـَْعُصونَ   اَل )

. كما يف االيات الشريفة ، ال من كان كذلك فتحول تكويناً بامر اهلل ، وبقبولو ، اىل حقيقة اخرى 
 ان ادللكُت حيث اتكال على انفسهما واغًتا باطاعتهما هلل تعاىل ومل يعتمدا على لطف اهلل تعاىل هبما وبغَتمها يف :الثالث 

وىنا موضع العربة وسبب استثنائهما عن العصمة  (فماال اليها ميل فنتنة وخذالن  )احلفظ من ادلعصية، وََكَلُهما اهلل اىل انفسهما 
 مسعا و أيديهما، يف رياشهما واسقطا عنهما نزع و سوءاهتما ذلما وبدت ... ))العامة للمالئكة، وقد اكدتو الرواية يف آخرىا ايضاً 

 هناكما قد و ادلعاصي كبائر من بأربع النهار فَـَعَصيتما من ساعة تعاىل اهلل خلق من البشر بُت األرض إىل ىبطتما  إنكما :ىاتفاً 
 غضبو اسجر و ادلعاصي األرض اىل على نقم من أشد قد كنتما و منو استحييتما ال و تراقباه مل و فيها إليكما قدم و عنها

  ((فيكم  خذالنو موضع رأيتم كيف ادلعاصي، من عصمكم كان البشري، و خلقو طبع من فيكما جعل دلّا عليهم، و

                                                             

 129 ص 1ج: تفسَتالصايف -  
 30اية :  سورة البقرة  - 
. او وجدوا مادة جديدة لتقوية اشكاذلم ، وادلقصود اشكال بعضهم -  
 حتداىم: وبالتعبَت الدارج -  
 6اية : سورة التحرمي -  
 206اية : سورة االعراف -  
 27اية : سورة االنبياء -  
 54 ص1ج: والعياشي  / 57 ص1ج: عن تفسَت القمي  / 130 ص 1ج : تفسَتالصايف -  
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حيث تومّها اهنما بانفسهما ومن دون لطف خاص إذلي ، ملتزمان بعدم ادلعصية، فوكلهما اهلل اىل  (خذالن  )فاالمر اذاً امر 
َناكَ  أَنْ   َوَلْواَل )وانو  (اللَِّو  َفِمنَ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ   َوَما)انفسهما ، فكان ما كان وثبت انو   (َقِلياًل  َشْيًيا إِلَْيِهمْ  تـَرَْكنُ  ِكْدتَ  َلَقدْ  ثـَبَّتـْ

 (فَـُهَو َحْسُبُو  اللَّوِ  َعَلى يـَتَـوَكَّلْ   َوَمنْ )وانو 
ومن ذلك كلو يظهر ان خروج ىذين ادللكُت عن دائرة العصمة ىو خروج ختصصي واقعاً ، فال ينقض بعصمة مالئكة اهلل ، مث 

فتدبر . على فرضو فانو اخص مطلقاً من ادلة عصمتهم 
: من روايات النفي 

... واما روايات النفي فالظاىر اهنا تورية واهنا ظاىرىا النفي لكن باطنها االثبات وبداللة قرائن خارجية وداخلية على ذلك
. النافية من جديد لنرى مواضع االستشهاد فيها على ذلك  (عليهم السالم  )فلنقرأ رواية االمام العسكري

 بٍت عصيان كثر دلّا ادلالئكة اختارهتما ملكان ماروت و ىاروت أن يزعمون عندنا فان قوماً  السالم عليو زلمد أليب قلت )) 
 اهلل تعاىل أن و احملرمة النفس قتال و اخلمر شربا و هبا الزنا أرادا و بالزىرة افتتنا اهنما و الدنيا إىل ذلما مع ثالث اهلل انزذلما و آدم

 اهلل معاذ االمام ؟ فقال ىو الزىرة الذي الكوكب ىذا ادلرأة تلك مسخ اهلل ان و السحر يتعلمون منهما السحرة ان و ببابل يعذهبما
 ما اللَّوَ  يـَْعُصونَ   ال)  :فيهم جل و عز اهلل قال اللَّو تعاىل بألطاف القبائح و الكفر عن زلفوظون معصومون اهلل مالئكة ان ذلك من

ََمَرُىمْ  َمُرونَ  ما يـَْفَعُلونَ  وَ  أَا ْرضِ  السَّماواِت وَ  يف  َمنْ  َلوُ   وَ )  :قال و (يـُؤَْا  ِعَباَدتِوِ  َعنْ  َيْسَتْكربُونَ  اَل  ) ادلالئكة يعٍت ( . ِعْنَدهُ  َمنْ  وَ  ااْلََٔا
َْمرِهِ  ُىمْ  وَ  بِاْلَقْولِ  َيْسِبُقونَوُ  ال *ُمْكَرُمونَ  ِعبادٌ  َبلْ   )ايضاً  ادلالئكة يف قال و (يـَْفتُـُرونَ  اَل  َوالنـََّهارَ  اللَّْيلَ  ُيَسبُِّحونَ *  َيْسَتْحِسُرونَ  َواَل   بِأَا

 (( (ُمْشِفُقوَن ) قولو إىل ( يـَْعَمُلونَ 
 الشواىد يف روايات النفي على التورية 

:  وحل ادلعضلة  (فقو احلديث  )والتدبر يف ىذه الرواية يسوقنا اىل امور هبا ينكشف 
معاذ اهلل من ىذه  ادلعاصي )أو  (من ان نبتلى مبثل ذلك؟)فهل ادلراد بو  (معاذ اهلل من ذلك) (عليهم السالم  ) قولو :االول
والظاىر وان كان ىو االخَت لكنو تورية ، وادلراد ىو احد االولُت ، ال لقرينّية ( معاذ اهلل من ان ننسب للملكُت ذلك)او  (واالفعال

كما سيأيت ، بل للقرائن  طائفة الروايات ادلثبتة فقط وداللتها على اخلروج التخصصي بل حىت التخصيصي لو كان ، وان صحت
. االتية بعد التدبر يف الرواية ادلثبتة االوىل جيداً 

 عدول االمام عن اجلواب ادلصداقي عن خصوص حال ادللكُت اىل اجلواب العام الكلي مع بداىة ان اخلاص مقدم على :الثاين
.  فتأمل. وانو ال يصح االستدالل بالعام على نفي االستثناء واخلاص لوضوح ان اخلاص مقدم . العام

معاذ اهلل من ذلك، ان ىاروت وماروت مل يفعال ذلك ومل يعصيا ومل  ): ادلعٌت الظاىري لقال  (عليهم السالم  )ولو اراد االمام 
عدل عن اجلواب عن اجلزئي اىل تقرير امر عام ال شك فيو وىو ان مالئكة اهلل معصومون مع انو مل ( عليهم السالم ) لكنو  (يقتال 

                                                             

 53أية : سورة النحل -  
 74اية : سورة االسراء -  
 3آية : سورة الطالق -  
 128 ص 1ج: تفسَت الصايف -  
 اي قرينة الروايات ادلثبتة مبا حتملو من دقائق وفلسفة -  
 فتأمل. االرجاع للعام يف مقابل اخلاص دليل على نفيو لو بو : اذ قد يقال -  
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تنِف الروايات النافية ذلك بل بّينت خروج ادللكُت ختصصاً اذ ركبت فيهما الطبائع البشرية ، افليس يف ذلك داللة على ان ىهنا 
توريًة وان االمام ال ينفي مفاد تلك الروايات بل يثبت امراً واضحاً ال تنفيو تلك الروايات ، حلكمٍة اخرى فالبد من البحث عنها 

وكشف السر وراء العدول بعد وضوح انو ليس نفي تلك االفعال عن ادللكُت ؟ 
نص يف ان حفظهم عن  (معصومون زلفوظون من الكفر والقبائح بالطاف اهلل تعاىل  ) : (عليهم السالم  ) قولو :الثالث

وال تنايف بُت  (اخلذالن)ادلعاصي مرهتن بلطف اهلل تعاىل ، وتلك الروايات ادلثبتة صرحت اهنما عصيا حيث سلب اهلل لطفو عنهما بـ
أي )اذ الباء سببية فكانو يشَت اشارة خفية اىل النفي عند النفي  (بالطاف اهلل)االمرين اذ علقت ىذه الرواية العصمة واحلفظ على 

. وىذا ىو منطوق الروايات ادلثبيتة (نفي احلفظ عن ادلعصية عند انتفاء لطف اهلل
َناكَ  أَنْ   َوَلْواَل ) ان لساهنا ال يزيد على قولو تعاىل :واحلاصل  (َقِلياًل  َشْيًيا إِلَْيِهمْ  تـَرَْكنُ  ِكْدتَ  َلَقدْ  ثـَبَّتـْ

 سلبت – العصمة –فحفظهم امنا ىو بلطف اهلل تعاىل وقد استمر لطفو بالرسول واالئمة وادلالئكة لذا بقيت العصمة ، لكنها 
اذ سلب منهما لطف اهلل ، اذ اتكال على انفسهما فعصيا اهلل تعاىل ، فاي تناٍف بُت االمرين؟ بل الروايات ادلثبتة شارحة لدقائق ما 

. اضمرتو الروايات النافية ووجهها
 ان مالئكة اهلل مبا ىم مالئكة وحبسب طبعهم االويل معصومون، وال ينايف ذلك عصياهنم بعد التغيَت يف ذواهتم :واحلاصل

. والتحول اجلوىري فيهم واتكاذلم على انفسهم وخذالن اهلل تعاىل ذلم 
: وجو احلكمة يف ىذه التورية 

عليهم السالم  )ولعل االمر يتضح اكثر مبالحظة وجو احلكمة يف ىذه التورية ؛ فان الروايات ادلثبتة صدرت عن الباقرين واالمَت 
 غالباً، ولعل السبب ان ىذين االمامُت (عليهما السالم  )غالباً ، واما النافية فقد صدرت عن االمام الرضا واالمام العسكري  (

كانا يف بطن الدولة العباسية ويف اوساط احلكام اجلائرين الفاسدين حيث كان يف قصة عصيان ادللكُت افضل حجة الوليك احلكام 
ال رتكاب ادلعاصي بدعوى انو اذا كان ملكان عظيمان من مالئكة اهلل جيًتحان الكبائر وال ميكنهما االمساك عنها فكيف يُتوقع 

 ضبط النفس واالبتعاد عن ادلعاصي ؟ وكيف حيتض عليهم ؟ – اي اوليك احلكام –منهم 
. فاجاب االمام مبا ظاىره النفي ، توريًة، كي ال تتخذ تلك القضية ذريعة ال جًتاح كل مفسدٍة ومظلمة 

 االخالقية وىي ان ال يغًت االنسان  اما حيث كان االمر يف اوساط الشيعة فقد اجاب االمام بالواقع مع نكتتو الكالمية
َناكَ  أَنْ  َوَلْواَل )بل  (اللَِّو  َفِمنَ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ   َوَما)بتقواه فيصاب بالُعجب فيكلو اهلل اىل نفسو بل عليو ان يعلم ان   ِكْدتَ  َلَقدْ  ثـَبَّتـْ

.  فيكون االنسان متوجهاً اليو دائماً متوكاًل عليو خائفاً وجاًل ابداً (اللَُّو  َيَشاءَ  أَنْ  ِإالَّ  َتَشاُءونَ   َوَما) (َقِلياًل  َشْيًيا إِلَْيِهمْ  تـَرَْكنُ 
 ان ذكر احلقائق زلكوم بعدم اداء ذكرىا للمفاسد ، فان كانت يف مظان ذلك حرم الصدق ، وكان البد من التورية :واحلاصل

                                                             

 74اية : سورة االسراء -  
وىي اجلواب العملي عن اعًتاض ادلالئكة على بٍت آدم ، على خلقو اوالً يف احتجاجهم ضد آدم وعلى تركهم يعصون يف احتجاجهم مرة -  

 .اخرى ومن ىاروت وماروت 
 53اية : سورة النحل -  
 74اية : سورة االسراء -  
 30آية : سورة االنسان -  
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وال ىي صدق يُطِغي ، بل سًٌت عن  ( التورية )ففيها اجلمع بُت احلقُت فال ىي كذب على ادلنصور الذي حققناه يف مباحث 
اعُت وامساع من ال يتحمل بيان احلق بظاىر قد جرى تضمينو اشارات لذوي االلباب تشَت اىل احلق، مع صدور روايات اخرى يف 

. وللتأمل فيما ذكر رلال فتأمل .  مواطن اخرى  ال زلذور فيها تصرح باحلق
واهلل العامل اذلادي اىل سواء السبيل 

 
 الطاىرين وآلو زلمد على اهلل وصلى

 

                                                             

 (التورية  )لوجود القرائن على التورية ، وتكفي اخلفية كما فصلناه يف مباحث -  
َا يـَُقواَل  َحىتَّ  َأَحدٍ  ِمنْ  يـَُعلَِّمانِ   َوَما)ـــلكن االية صرحت ب: ال يقال -   َنةٌ  ضَلْنُ  ِإمنَّ ال داللة لالية على نفي ما يف الروايات :  اذ يقال (َتْكُفْر  َفاَل  ِفتـْ

 كان يف بداية امرمها ، بل ىو الظاىر اذ اضلرافهما بدأ بعد اللقاء بتلك ادلرأة ، فال – اي االلتزام بالشرع والضوابط – لعل ذلك :اواًل ادلثبتة اذ 
.  ينايف ظاىر اآلية الروايات

 ال تنايف ىذه االية تلك الرواية ونظائرىا شلا ذكرت ادلعاصي االربعة ومل تذكر السحر ، نعم تنفي ىذه اآلية الروايات ادلصرحة بارتكاهبما :ثانياً 
. واهلل العامل . معصية السحر لإلغواء 


