
يؤمن املسلمون أن ه��اروت وم��اروت ملكان 
من السماء نزال في أرض بابل، وأُن��ِزل عليهما 

السحر؛ امتحاًنا وابتالًء للناس.
هاروت وماروت في القرآن

ورد ِذك��ر اسمي “ ه���اروت وم���اروت “ في 
القرآن الكرمي في موضع واحد فقط، قال تعالى: 
َياِطنُي َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن  َبُعوا َما َتْتلُوا الَشّ »َواَتّ
َياِطنَي َكَفُروا ُيَعلُِّموَن  َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َوَلِكَنّ الَشّ
ْحَر َوَم��ا أُْن���ِزَل َعلَى امْلَلََكنْيِ ِبَباِبَل  ال��َنّ��اَس الِسّ
َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحَتّى َيُقوال 
��ا َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر َفَيَتَعَلُّموَن ِمْنُهَما َما  َ إَِنّ
يَن ِبِه  ُقوَن ِبِه َبنْيَ امْلَْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضاِرّ ُيَفِرّ
ُهْم َوال  ِمْن أََحٍد إاَِلّ ِبإِْذِن اللَِّه َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضُرّ
َيْنَفُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموا مَلَِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي اْلِخَرِة 
ِمْن َخالٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا 
َيْعلَُموَن«. )سورة البقرة، الية 102(. وبتأمل 

هذا املوضع يعرف املرء احلقائق التالية:
أنهما من املالئكة، ال من البشر.

أنهما مرَسالن من الله؛ تعليماً ألناس شيئاً 
يقيهم من الشر، ال أنهما معاقبان على ذنب.

قال عبد الرحمن السعدي: وكذلك اتبع اليهوُد 
السحَر الذي أُنزل على امللَكني، الكائنني بأرض “ 
بابل “، من أرض العراق، أنزل عليهما السحر؛ 
امتحاناً واب��ت��الًء من الله لعباده، فيعلمانهم 
السحر. ) َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحَتّى ( ينصحاه، 
ا َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر ( أي : ال تتعلم  َ و ) َيُقوال إَِنّ
السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر، ويخبرانه 
عن مرتبته. فتعليم الشياطني للسحر على وجه 
التدليس، واإلض��الل، ونسبته، وترويجه، إلى 
أه الله منه، وهو سليمان عليه السالم،  َمن ب��َرّ
وتعليم امللكني امتحاناً مع نصحهما : لئال يكون 
لهم حجة. فهؤالء اليهود يتبعون السحر الذي 
ُتعلِّمه الشياطني، والسحر الذي يعلمه امللكان، 
فتركوا علم األنبياء واملرسلني، وأقبلوا على 
علم الشياطني، وكل يصبو إلى ما يناسبه. ثم 
ذكر مفاسد السحر فقال : ) َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما 
ِء َوَزْوِج��ِه ( مع أن محبة  ُقوَن ِبِه َبنْيَ امْلَ��رْ َما ُيَفِرّ
الزوجني ال تقاس مبحبة غيرهما ؛ ألن الله قال 
ًة َوَرْحَمًة (، وفي  في حقهما : ) َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوَدّ
هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر 
بإذن الله، أي ب��إرادة الله، واإلذن نوعان : إذن 
ق��َدري، وهو املتعلق مبشيئة الله، كما في هذه 
الية، وإذن شرعي، كما في قوله تعالى في الية 
ُه نزَلُه َعلَى َقلِْبَك ِبإِْذِن اللَِّه (. وفي  السابقة : ) َفإَِنّ
هذه الية وما أشبهها : أن األسباب مهما بلغت 
في قوة التأثير : فإنها تابعة للقضاء والقدر، 
ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا 
ة غير “ القدرية “ في أفعال  األصل ِمن ِفَرق األَمّ
العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، 
فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله، 
وسَنّة رسوله، وإجماع الصحابة، والتابعني. 
ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة، ليس فيه 
منفعة، ال دينية وال دنيوية، كما يوجد بعض 
املنافع الدنيوية في بعض املعاصي، كما قال 
تعالى في اخلمر وامليسر : ) ُقْل ِفيِهَما إِْثٌم َكِبيٌر 
َوَمَناِفُع ِللَنّاِس َوإِْثُمُهَما أَْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما ( فهذا 
السحر مضرة محضة، فليس ل��ه داع أص��ال، 
فاملنهيات كلها إم��ا مضرة محضة، أو شرها 

أكبر من خيرها، كما أن املأمورات إما مصلحة 
محضة، أو خيرها أكثر من شرها. ) َوَلَقْد َعلُِموا ( 
أي : اليهود، ) مَلَِن اْشَتَراُه ( أي : رغب في السحر 
رغبة املشتري في السلعة : ) َما َلُه ِفي الِخَرِة ِمْن 
َخالٍق ( أي : نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم 
يكن فعلهم إياه جهالً، ولكنهم استحبوا احلياة 
الدنيا على الخرة. ) َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَْنُفَسُهْم 

َلْو َكاُنوا َيْعلَُموَن ( علماً يثمر العمل : ما فعلوه.
وكل ما عدا ظاهر القرآن في حال هذين امللَكني 
: فهو من اإلسرائيليات، يردها ما ثبت من عصمة 
املالئكة، على وجه العموم، دون ورود استثناء 
ْحَمُن َوَل��ًدا  َخَذ الَرّ لهذا ألصل العام : َوَقاُلوا اَتّ
ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن اَل َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل 
َوُهْم ِبأَْمِرِه َيْعَملُوَن Aya-27.png َيْعلَُم َما َبنْيَ 
أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن إاَِلّ مِلَِن اْرَتَضى 
َوُه��ْم ِم��ْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن )س��ورة األنبياء، 

اليات 28-26(.
قال ابن كثير: وقد روي في قصة “ هاروت 
وم��اروت “ عن جماعة من التابعني، كمجاهد، 
وال��س��دي، واحلسن البصري، وق��ت��ادة، وأبي 
العالية، والزهري، والربيع بن أنس، ومقاتل 
بن حيان، وغيرهم، وقصها خلق من املفسرين، 
م��ن املتقدمني وامل��ت��أخ��ري��ن، وحاصلها راج��ع 
في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس 
فيها حديث مرفوع صحيح متصل اإلسناد إلى 
الصادق املصدوق املعصوم الذي ال ينطق عن 
الهوى، وظاهر سياق القرآن : إجمال القصة من 
غير بسط، وال إطناب فيها، فنحن نؤمن مبا ورد 
في القرآن، على ما أراده الله تعالى، والله أعلم 

بحقيقة احلال.
عصمة املالئكة

يقول ابن كثير: وذهب كثير من السلف إلى 
أنهما كانا ملكني من السماء، وكان من أمرهما ما 
كان، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه اإلمام 
أحمد في مسنده. وعلى هذا فيكون اجلمع بني 
هذا وبني ما ورد من الدالئل على عصمة املالئكة 
أن هذين سبق في علم الله لهما ه��ذا، فيكون 
تخصيصاً لهما، فال تعارض حينئذ، كما سبق 
في علمه من أم��ر إبليس ما سبق. مع أن شأن 
هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من 
إبليس لعنه الله( ، لكن هذا الكالم يسقط تباعا 
لكون ال��ق��ران يشير بصريح العبارة إل��ى أن 
املالئكة ال تنزل إلى األرض كي تعلم الناس بل 
فقط األنبياء، أما الناس فقد كلف الله األنبياء 
حملاورتهم و ليس املالئكة، كما أن القول بأن 
امللكني يعلمان الناس الوقاية من السحر هو 
ك��الم باطل ك��ون الي��ة تقول “َوَيَتَعلَُّموَن َما 

ُهْم َوال َينَفُعُهْم”. َيُضُرّ
أما الصحيح من التفاسير فقد وصلنا:

ِرين ابن جرير - بإْسناده  روى شيخ املفِسّ
– إل��ى اب��ن عباس رض��ي الله عنهما في قوله 
تعالى : )َوَما أُْنِزَل َعلَى امْلَلََكنْيِ(. قال: لم ُيْن�ِزل 
ْحر. وروى أيضا عن الربيع بن أنس  الله الِسّ
)َوَما أُْنِزَل َعلَى امْلَلََكنْيِ( قال: ما أْنَزل الله عليهما 
ْحر. ثم قال ابن جرير: َفَتأويل الَية َعلى َهذا  الِسّ
ِبيع ِمن  امْلَْعَنى الذي َذَكْرَناه عن ابن عباس والَرّ
َتوِجيِههما َمْعَنى َقوله : )َوَما أُْنِزَل َعلَى امْلَلََكنْيِ( 
َبُعوا الذي  إلى: “ ولم ُيْن�ِزل على امْلَلََكني “ واَتّ

ْحر،  ياِطني َعلى ُمْلك ُسلَيَمان ِمن الِسّ َتُتُلوا الَشّ
ْحر على  وم��ا َكَفر ُسلَيَمان وال أَْن���َزل الله الِسّ
َياِطني َكَفُروا ُيَعلُِّمون الَنّاس  امْلَلََكني، ولِكَنّ الَشّ
ْحر ِبَباِبل َهاُروت وَم��اُروت، َفَيُكون ِحينئذ  الِسّ
ر الذي  قوله: )ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت( ِمن امْلُؤَخّ

َمْعَناه الَتّْقِدمي.
وقال القرطبي: قوله تعالى : )َوَما أُْنِزَل َعلَى 
او للَعْطف على َقوِله  امْلَلََكنْيِ( “ َما “ َنِفي، وال��وَ
: )َوَم��ا َكَفَر ُسلَْيَماُن(، وذلك أَنّ الَيُهود َقاُلوا : 
ْحر ؛ َفَنَفى  إَنّ الله أْنَزل ِجْبِريل وِميَكائيل بالِسّ
ْقِدير :  الله ذلك، وفي الَكالم َتْقِدمي وَتأِخير، الَتّ
وَما َكَفر ُسلَيَمان وَما أُْن��ِزل على امْلَلََكني، ولِكَنّ 
ْحر ِبَباِبل  ياِطني َكَفُروا ُيَعلِّمون الَنّاس الِسّ الَشّ
َه��اُروت وَم��اُروت ؛ َفَهاُروت وَم��اُروت َب��َدل ِمن 
َياِطنَي َكَفُروا(.  ياِطني في َقوله : )َوَلِكَنّ الَشّ الَشّ
هذا أْوَلى ما ُحِملَْت عليه الية ِمن الَتّأويل، وأَصّح 
ْحر ِمن  ما ِقيل ِفيها، وال ُيْلتَفت إلى ِسواه ؛ فالِسّ
ياِطني ِللََطاَفة َجْوَهِرهم وِدّق�ة  اْسِتْخَراج الَشّ

أْفَهاِمهم.
ورّج���ح القاسمي ك��ون “ م��ا “ نافية، وأَنّ 
َه����اُروت وَم����اُروت َك��ان��ا َرُج��لَ��ني ُمَتَظاِهَرين 
الح. فقال : اْعلَم أَنّ للُعلََماء في هذه الية  بالَصّ
ُوُجوًها َكثيرة، وأْقواالً َعديدة ؛ فمنهم َمن َذَهب 
ِمني،  فيها َمْذهب األْخَباِريني َنَقلة الّغّث والَسّ
ل مِلَا  َحّ وِمنهم َمن َوَقَف َمع َظاِهِرها الَبْحت وَتَ
ِحيح في ِغنى َعنه،  ��ا امْلَْعَنى الَصّ اْعَتَرَضه مِبَ
ْقِدمي والَتّأِخير، وَرّد  َع��ى ِفيها الَتّ وِمنهم َمن اَدّ
��ا َجَعلها أشَبه باألْلَغاز  آِخَرها على أّولها، مِبَ

ه عنها َبيان أْبلَغ َكالِمهم،  َيات، التي َيَتَنَزّ وامْلَُعَمّ
إلى غير ذلك مما َيَراه امْلَُتَتِبّع مِلَا ُكِتب فيها. والذي 
ِقُّقون أَنّ َه��اُروت وَم��اُروت َكانا  َ َذَه��ب إليه احمْلُ
الح والَتّْقوى في َباِبل ...  َرُجلنَي ُمَتَظاِهَرين بالَصّ
ْحر. َوَبلَغ ُحْسن اْعِتَقاد  وكانا ُيعلَِّمان الَنّاس الِسّ
َماء، وما  الَنّاس ِبِهما أْن َظُنّوا أَنهما َملََكان ِمن الَسّ
ُيعلَِّماِنه للَنّاس هو ِبوْحي ِمن الله، وَبلَغ َمْكر 
ُجلنَي وُمَحاَفظتهما على اْعِتَقاد الَنّاس  َهَذين الَرّ
َسن ِفيهما أنهما َص��اَرا َيُقوالن ِلُكّل َمن أَراد  احْلَ
ا َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر(، أي  َ أن َيَتَعلَّم ِمنهما : )إَِنّ
: إنا َنْحن أُولو ِفْتَنة َنْبلُوك وَنْخَتِبُرك، أَتْشُكر 
أْم َتْكُفر، وَنْنَصح َل��ك أالَّ َتْكُفر. يقوالن ذلك 
ِلُيوِهما الَنّاس أَنّ ُعلوَمهما إَلِهَيّة، وِصَناَعتهما 
ير ... ف� “ ما  َرْوَحاِنَيّة، وأنهما ال َيْقِصَدان إالَّ اخْلَ
“ هنا نافية على أَصَحّ األْقوال، ولفظ )امْلَلََكنْيِ( 
��اِري َبنْي الَنّاس في  هنا واِرد َحسب الُعْرف اجْلَ
ذلك الَوْقت. ثم َخلَص القاسمي إلى : “ أَنّ َمْعنى 
لها إلى آِخرها هكذا : أن الَيهود َكَذُّبوا  الية ِمن أَوّ

الُقرآن وَنَبُذوه َوَراء ُظهوِرهم، واْعَتاُضوا َعنه 
اَف��ات التي َيْسَمُعوَنها ِمن  ��رَ باألَقاِصيص واخْلُ
ُخَبَثائهم عن ُسلَيَمان وُمْلِكه، وَزُعُموا أنه َكَفر، 
وَهو َلْم َيْكُفر، ولكن َشياِطينهم ُهم الذين َكَفُروا، 
ْحر، وَيّدُعون أنه  وَص��اُروا ُيعلُِّمون الَنّاس الِسّ
أُْن��ِزل على َه��اُروت وَم���اُروت، اللذين َسَمّوهما 
َملََكني، ولم َيْنِزل َعليهما َش��يء ... فأْنَت َتَرى 
ّم، فال َيِصّح أن َيِرد فيه َمْدح  أَنّ َهذا املَقام ُكله َذَ

َهاُروت وَماُروت.
ة َما ُقلَْناه ِفيهما أَنّ الُقرآن  والذي َيُدّل على ِصَحّ
أنَكر ُنُزول أّي َملَك إلى األْرض ِلُيَعلِّم الَنّاس َشيئا 
ِمن ِعند الله، َغير الَوْحي إلى األْنِبَياء، وَنَصّ 
ا َصِريًحا أّن الله َلم ُيْرِسل إالَّ اإلْنس ِلَتْعلِيم  َنًصّ
َبِني َنْوِعهم، فقال : )َوَما أَْرَسْلَنا َقْبلََك إاِلَّ ِرَجاال 
ْك��ِر إِْن ُكْنُتْم ال  ُنوِحي إَِلْيِهْم َفاْسأَُلوا أَْه��َل ال��ِذّ
َتْعلَُموَن(]األنبياء:7[، وقال ُمنِكراً َطلَب إْنَزال 
َل َعلَْيِه َملٌَك َوَلْو أَْنَزْلَنا  امْلَلَك : )َوَقاُلوا َلْوال أُْن��زِ
َملًَكا َلُقِضَي األَْمُر ُثَمّ ال ُيْنَظُروَن(]األنعام:8[، 
ُسوِل  وقال في سورة الفرقان: َوَقاُلوا َماِل َهَذا الَرّ
ِشي ِفي اأْلَْسَواِق َلْواَل أُْنِزَل إَِلْيِه  َعاَم َوَيْ َيأُْكُل الَطّ
َملٌَك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا أَْو ُيلَْقى إَِلْيِه َكْنٌز أَْو َتُكوُن 
امِلُوَن إِْن َتَتِّبُعوَن إاَِلّ  ٌة َيأُْكُل ِمْنَها َوَقاَل الَظّ َلُه َجَنّ
َرُج��اًل َمْسُحوًرا اْنُظْر َكْيَف َضَرُبوا َلَك اأْلَْمَثاَل 
َفَضلُّوا َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبياًل )سورة الفرقان، 

اليات 9-7(.
القصة الكاملة

َبُعوا َما َتْتلُوا  قال الله في سورة البقرة: َواَتّ
َياِطنُي َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن  الَشّ
ْحَر  َياِطنَي َكَفُروا ُيَعلُِّموَن الَنّاَس الِسّ َوَلِكَنّ الَشّ
َوَما أُْن��ِزَل َعلَى امْلَلََكنْيِ ِبَباِبَل َه��اُروَت َوَم��اُروَت 
ا َنْحُن ِفْتَنٌة  َ َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحَتّى َيُقوال إَِنّ
ُقوَن ِبِه َبنْيَ امْلَْرِء  َفال َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفِرّ
يَن ِبِه ِمْن أََحٍد إاَِلّ ِبإِْذِن اللَِّه  َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضاِرّ
ُهْم َوال َيْنَفُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموا  َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضُرّ
ِة ِمْن َخالٍق َوَلِبْئَس  مَلَِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي اْلِخ��رَ
َما َشَرْوا ِبِه أَْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعلَُموَن )سورة 

البقرة، الية 102(.
ذَكر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
بعَض مخازي اليهود من بني إسرائيل، الذين 
لم يؤمنوا به وال بالقرآن الكرمِي املصِدّق للتوراة 
األصلية التي أُن��زل��ت على موسى وتضمنِت 
ال��دع��وَة إل��ى اإلي���اِن باللِه وح���َده ال شريَك 
ا  وال شبيه له واإلي���اِن مبوسى رس��والً ونبًيّ

وباإلسالِم ديًنا وشريعًة.
وكان من املخازي التي ارتكبها الكفاُر من بني 
إسرائيل أَنّهم في عهد سليمان تركواالَزّبوركتاَب 
بعوا ما ألَقت إليهم الشياطني من كون  الله واَتّ

سليمان ساحرا و مشعوذا.

وق��د ُروي��ت أخبار في قصة امْلَ��لَ��ك��ني، وهي 
أخ��ب��ار ال َت��ِص��ّح. ق��ال اب��ن عطية بعد سياق 
الروايات : وهذا ُكّله َضعيف. وقال القرطبي 
: ال َيِصّح منه شيء، فإنه َقول َتْدَفعه األُصول 
في املالئكة الذين ُهم أَمناء الله على َوْحِيه، 
وُس��َف��َراؤه إل��ى ُرُس��ل��ه. وق��ال اب��ن كثير : وقد 
ُروَي في ِقصة هاُروت وَماروت عن جماعة من 
التابعني ... وَحاِصلها َراِجع في َتْفِصيلها إلى 
أْخَبار بني إْسرائيل، إْذ ليس فيها َحديث َمرفوع 
اِدق املصدوق  َصحيح ُمَتِّصل اإلْسناد إلى الَصّ
املعصوم ال��ذي ال َينطق عن ال��ه��وى، وظاِهر 
ة ِمن غير َبْسط وال  سياق القرآن إجمال الِقَصّ
إْطناب، فنحن ُنؤمن مبا َوَرد في الُقرآن على ما 
��ال.  أَراَده الله تعالى، والله أعلم ِبَحِقيَقة احْلَ
وق��ال القاسمي : وللُقّصاص ف��ي “ َه���اُروت 
وَماُروت “ أَحاديث َعجيبة ! ثم َذَكَر أَنّ هذا في 
اص  “ التلمود “ ثم قال : وَج��اَراه َجَهلَة الُقَصّ
ِمن املسلمني، فأَخُذوها منه. ثم َنَقَل عن الرازي 

وجوه ُبطالن تلك القصة.
سبب ن��زول الي��ة الكرية سبب ن��زول هذه 
الية أّن اليهود سألوا محمداً صلى الله عليه 
وسلم عن السحر، ويقال أّنه عندما ذكر سيدنا 
سليمان في القرآن، قال اليهود أّن محمداً يّدعي 
أّن اب��ن داوود ك��ان نبياً، وه��م ال يرونه كذلك 
بل هو برأيهم ساحٌر سخر اجلن والشياطني 
خلدمته كما الكهنة، فنزلت هذه الي��ة لتكذب 
أقوالهم ولتبرئ سليمان بن داوود عليهما 
السالم مما ينسبون إليه من تهم وافتراءات. 
ه��اروت وم��اروت في التراث القدمي لهاروت 
وم���اروت قصة قدية عرفت قبل أن يوضح 
القرآن حقيقتهم، تدور القصة حول ملكني هبطا 
إلى األرض، بعد أن تساءلت املالئكة ملاذا يصبر 
الله على البشر وهم يقترفون املوبقات، لكن الله 
قال أّنه حتى املالئكة لن تقاوم العصيان لو زرع 
فيها الشهوة، وكان نزول امللكني فأبليا حسناً 
حتى رأيا امرأة ذات حسٍن وجمال لم يستطيعان 
مقاومتها، لكنها كانت من عبدة األصنام فدعتهما 
إل��ى دينها فرفضا، لكن ظلت امل���رأة جتتاح 
أفكارهم فقالت لهم أخيراً أن لهم اخليار فإما أن 
يقبال دينها أو يقتال قتيالً أو يشربا اخلمر، فظّن 
امللكني أّن اخلمر أقّل الشرور، فشربا حتى ثمال، 
فرآهما إنسان فقتاله حتى ال يشي بهما، وفي 
حالتهم تلك اقترفا الزنا أيضاً مع تلك امل��رأة، 
فكان أن استيقظا وقد اقترفا املعاصي كلها، فناال 
العقاب في الدنيا، وقيل أّن املرأة قد تعلّمت منهم 
كلمات فصعدت إلى السماء، لكن الله حولها 
إلى الزهرة فلم تقبل مع أهل اجلنة، ومما يجدر 
ذكره أّن هذه القصة ليست صحيحة وال تت 

للقصة القرآنية بصلة.

ملكان نزال من السماء في أرض بابل

هـــــــاروت و مــــــــاروت

ابــــــــــــــن كـــــــثـــــــيـــــــر: ذهــــــــــــــب كــــــثــــــيــــــر مـــــــــــن الـــــــســـــــلـــــــف إلــــــــــــــى أنـــــــهـــــــمـــــــا كـــــــــانـــــــــا مــــــلــــــكــــــن مـــــــــــن الــــــســــــمــــــاء

فــــقــــط واحـــــــــــــــــــد  مبــــــــــوضــــــــــع  الــــــــــــكــــــــــــرمي  الـــــــــــــقـــــــــــــرآن  فــــــــــــي  ومــــــــــــــــــــــــــــــاروت«  »هــــــــــــــــــــــــــاروت  اســـــــــــــــم  ورد 

ــــــــبــــــــعــــــــوا مــــــــا ألــــــــَقــــــــت إلـــــيـــــهـــــم الــــشــــيــــاطــــن بـــــــــــور واَتّ الـــــــكـــــــفـــــــاُر مــــــــن بـــــنـــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل تــــــــركــــــــوا الـــــــــــَزّ

حينما نتطرق إلى قصص القرآن الكرمي نستذكر احلوادث الواقعة وأحوال األمم املاضية والنبوات السابقة كما أخبرنا بها الله في كتابه العزيز، 
فقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع املاضي وذكر البالد والديار وتتبع آثار كل قوم وحكى صورة ناطقة ملا كان يدور في هذه العصور، واملغزى من 
ذلك قوة التأثير في إصالح القلوب واألعمال واألخالق، فهناك قصص عرضت بالكامل في سورة واحدة وأخرى عرض جزء منها في سورة والخر في 

سورة أخرى.
 فقد بني الله لنا أصول الدين املشتركة بني جميع األنبياء. فهذه القصص ليست مفتراة بدليل وجود أمثالها بني الناس، ففيها احلكم والعبر 

ونستفيد منها الكثير.
وبعد ما ذكرناه، نترككم كي تعايشوا هذا اجلو القصصي في حلقات رمضانية متتالية، سيتم نشرها تباعا لكي نستفيد من مغزاها والدروس 
املستفادة منها، وتكون خير معني لنا في فهم ديننا وإيصاله للناس بالصورة الصحيحة وفقنا الله وإياكم ملا يحب ويرضى إنه نعم املولى ونعم 

النصير.

علموا الناس السحر فاستغلوه بطريقة غير صحيحة
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إعداد:

هشام املنشاوي

احللقة
8

قصص القرآن..  
مواعظ وعبر

املوقع املرجح نزولهم فيه

تاثيل من احلضارة البابلية

رسومات توضح بعض معالم حضارة بابل


