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()1

مقدمت :
وتطقطهتذ تـ ثقتأل حٕصوحذ
درطحسذذ حدؽاذخ حدؿؼرّ ع ا حدسقذ حدغ،مل
ّ
حدؿـفعقج ةو تـ ثقتأل حدؿروكتج حدؿرطوستج ة ت،ه طؾتك صطحستذذ حدؼت،بن حدغ،مقتج،
حدصتتؾج متتقـ حدؼتت،بن وحدؽاتتذخ
ذصتتج مرطحستتج ّ
وخصقصتتذ ا تؾتتؽ حدؿستتذثج حد ّ
ً
حدؿؼتترّ ع ،ثقتتأل يتتق ّ  ،تطت ّتقط حدؿـتتذهأ ةصوحذ ةك تت ،كػتتذاد درطحستتج هت ه حدصتتؾج،
وثقتتأل يتتق ّ  ،حساؽدتتذم صتتذصط ةك تت ،تـق ًطتذ ث ؽذكقتتج دؾقفتتقم طؾتتك حإل تتذ ذذ
ذصج دؾؼصص وحدد صقذذ حدؿدرتكج ،سقحا ـ ثقأل حدؿضذ قـ ةو
حدؼ،بكقج حد ّ
حٕطؿ ـ ثي،حصهذ.
ـ ثقأل حدبـذا حدس،صي حدؿ،تبط مذدؿؼصر حدؼ،بين
ّ
ومعتتر ةن كدتت،كذ ا ه ت ح حدؿؾتتػ طتتر ًصح تتـ حدؿتتقحص حداتتل متت،ظ قفتتذ حستتا رحم
ـفع ّق تذذ ةصمقتتج وكاذمقتتج ا ستتبقؾ حساقضتتذس ه ت ه حدعالفتتج متتقـ حدؼتت،بن وحدؽا ت
حدستتتذمؼج ،وكقػقتتتج ثطتتتذصد ت،كقبتتتف دفتتت ح حدؼصتتتص و ًؼتتتذ دبـقاتتتف حد ذصتتتج ستتت،صيذ
و ضؿقكقذ :كرتجؿ ه ه حدقطفج دعقن سل طيػز وحدال يظف ،قفتذ ة ت ،حداتق ّ  ،طؾتك
صتتذصط ةك تت ،حتستتذ ًطذ تتـ حدؽا ت حدستتذمؼج طؾتتك حدؼتت،بن ،وحداتتل تاعتتذوظ حدتترتحر
ترون ثدتك حداؼذدقتتر (شتبف حدؽاذمقتج) ،وحداتتل تدتتؿؾ تؾتتؽ
حدؼتذكقين حدؿؽاتتقخ ةو حدؿت ّ
كص حدرتجؿج:
( )1فذم مؽاذمج حدؿؼر ج ،وك ح حداع،يػ مذٕطالم وكاذمج حدحقحشل وحداعؾقؼذذ حدقحطصد ا ّ
سمودق فسؿ حدرتجؿذذ ا قفع ،كز تػسق ،دؾرطحسذذ حدؼ،بكقج ،وفر ّقزكذ ثقحشقـذ طـ ثقحشل حدؿمدػ
ملن كصصـذ معرهذ مت(فسؿ حدرتجؿذذ).
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حدؿ طقصتتذذ حدؿؽادتتػج ا وحصي فؿتت،حن ،وحداتتل تستتبؼ طؿؾقتتذذ تؼـتتقـ حدؽاتتذخ
ذػ دؾؼصج حدؼ،بكقج.
حدؿؼرّ ع ،ا مقذن حدبـذا حد ّ
ووطفتتج طيػتتز تتتروط مذٕستتذع ثتتقت فصتتج هتتذطوذ و تتذطوذ ،وط ت جفتتر
قؾقدقجل يعاؿر حدؿؼذطكج مقـ حداؼذدقر حدؿ اؾػج دف ه حدؼصج ،سقحا حدستذمؼج طؾتك
حدؼتت،بن ط ت حدـصتتقػ حدحري تتج حدؿؽادتتػج ةو حداذدقتتج دتتف ا حداػذستتق ،حإلستتال قج
حدؿعاؿرد طؾك حد،وحيتذذ حإلست،حلقؾقج ،متؾ وكت دؽ ا حداؼذدقتر حدقفقصيتج حدقستقطج
ثقت حدؼصج حدؿريـتج دؾاؼذدقتر حإلستال قج مصتقطد كبقت،د كؿتذ يؼتقت ،يحتذوت طيػتز
حساؽدذم مـذا حدؼصج ا ّ
كؾ هت ه حداؼذدقتر ،ويت ظ كقتػ ةن حدؼصتج حدؼ،بكقتج تدتق،
ثدك ٍ
طرص ـ حدػ،حغذذ حدال دتؿ ُت ِدت ،ثدقفتذ حدـصتقػ حدؽاذمقتج حدؼذكقكقتج ّؿتذ ّ
يترت
خذػ دؾؼصج.
طؾك مـذا
ّ
ؿج طرص ـ حدـاذلأ حدعزلقج حدال يؿؽـ حسا الصفذ ـ وطفج طيػز ،ـفتذ تذ
ياع ّؾؼ مذإلس،حلقؾقذذ حدؿسا ر ج ا حداػسق ،وكقهنذ دؿ تؽـ اق ّفػج طؾتك حدؽاتذخ
حدؿؼرّ ع حدؼذكقين ،مؾ تاعرّ حه داؼذدقر شػف ّقج طسؿ ّقج وغق ،طسؿ ّقج ،ودؽاذمتذذ ( ِشتبف
كاذم ّقج) ،وك دؽ ه ح حٕ  ،حدقح ح دؾ،وحيذذ حإلستال قج ا مـتذا ك قت ،تـ حداؼؾقتر
حداػسق،ي حدقفقصي حدالثتؼ ،وحدت ي يستا ر ف معضتفؿ -دؾؿػذطفتج -كعتزا ِتـ
تل  ،حدؼ،بن مذدؽا حٕخ،ى.
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حدت،مط
ة ّ ذ حدـاقعج حٕشؿؾ وحٕهؿ حدبذطظد ا ه ه حدقطفج ،فتل تعتذوظ ؽت،د ّ
مقـ فصج ف،بكقج حرّ صد وفصج كاذمقج حرّ صد ،ثقأل يساطقع طيػقز طت حساحضتذط
فصص حدؿت،حفبقـ حدستؿذويقـ وستػ ،ةخـتقش وحدؿاللؽتج حدستذفطقـ وحدطق تذن ةن
يؿق ع فصج هذطوذ و ذطوذ ا ستقذ ةوستع ياع ّؾتؼ معالفتج حدؿاللؽتج مذدبدت،،
ّ
وحددؽ ا فترطد حدبدت ،طؾتك ثػتظ طفتر حأل ا حٕطؼ ،وهت ح شترير حٕهؿقتج ا
تذػ
حساؽدذم حدبـذا حدؼ،بين دف ه حدؼصج :ثقأل ي،تبط منطتذصد حدبـتذا وحدست،ص حد
ّ
دؼصتج َخ ْؾتؼ بصم وحطترتحؼ حدؿاللؽتتج وكتزوت حٕطؼ ،ػتتل هت ح حدستتقذ حدؼتت،بين
ياؿق ع فؿ مـذلف دؼصج هذطوذ و ذطوذ.
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الدزاست

()1

ةسف حدؿػس،ون وحداؼؾقريقن حٕوحلؾ ا تـذوت حٔيج  102ـ سقطد حدبؼت،د
تـص طؾك ثشذطد بفؿج ثدك تتقط ٍؽ اللؽتل ا كؼتؾ عتذطم خػ ّقتج ثدتك حدعتـ
َ
ّ
حدبد،ي -ماضؿقـفذ ا صبؼج غـ ّقج مذدؿعذطم حداػسق،يج حدال ك ًق،ح تذ تـترطز تحت
حدؿؿحتص دفت ه حٔيتتج -ثدتتك جذكت
فصتج هتتذطوذ و تتذطوذ ،ويؽدتػ حدبحتتأل
ّ
ـؿؼج -طـ ،ود ـ حٕكؿذؽ حدبـققيج وحدسقذفقج حداتل تتقثل
حدؿ ّ
س،ص ّيذهتذ حد ذطجقج ُ
()2
متت،مط (حدؼصتتج) مذٕستتذصق ،حدؽاذمقتتج ِ
وش تبف حدؽاذمقتتج ( (parascripturalثتتقت
(حدؿاللؽج حدسذفطج) و َصوطهؿ حدتقحطل ا ستذص حدبدت،يج فبتؾ حدطق تذنُ .ت َبتقـ هت ه
حدقطفج طر ًصح ُ ؿ ًال ـ ه ه حٕكؿتذؽ ،وتاػ ّؽت ،ا ةستؾقخ تحقدفتذ ،وتؼترم معتض
حإلطشذصحذ داحؾقؾ حد،وحيذذ حدؿ اؾػج دت(حدؼصتج) حداتل ضفت،ذ ت،د ةخت،ى معتر
( )1رتجؿ ه ه حدؿذصد :صطػك حدػؼل ،كذت و رتجؿ ،دف طرص ـ حدؿؼذٓذ وحدرتجؿذذ حدؿـدقطد.
دؾـص حدؿؼرّ ع ملمعذصه حدز ذكقج حدال ح ارذ ط
( )2ا ثصذط حٓكدغذت حٕك دؾبذثأل جقن طيػز ثقت حداذطيل حٕمعر ّ
ثق ْتتف تـ
ف،ون طريرد ،وحدعغ،ح قج حدال شؿؾ طفعتج ث حصقطيتج وحستعج (مذمؾقتج و ذطستقج ويقكذكقتج وطو ذكقتج) و تذ َ
دغتتذذ و ؼذ تتذذ وث ـقتتذذ ك قتت،د ،و تتذ حدت ي يعـقتتف تحريتترً ح ػفتتقم (حدؽاتتذخ حدؿؼتترّ ع) ،دتتق

ؼتتط ا تتقا طالفاتتف

ةيضتذ ا تقا
مذدؽاذمذذ حٕمقك،يػقج حدال تؿ حستابعذصهذ طؾتك حدؿستاقى (حد،ستؿل)
دؾتـص ووستؿفذ مذدؿـحقدتج ،متؾ ً
ّ
حدؿ طقصذذ حدؿؽادػج ثري ًذ وحٕسذصق ،حدـدؽقكقج حٕمعر حدال ي،ى مصؿافذ جؾ ّقج طؾك (حدؽاذخ حدؿؼرّ ع حدؼذكقين)،
ب ،ذ ت،جؿج صطؾح  Parascripturalم ِ
ت(شبف حدؽاذمقتج) كقكتف يدتق ،ا صتؾ حستا رح ذتف ثدتك حدـصتقػ حٕوستع
حدسذمؼج طؾك حداؼـقـ وطؾك كدلد (حدؽاذخ حدؿؼرّ ع حدؼذكقين) .و ـ ةجؾ حدؿزير ثقت ه ح حدؿصتطؾح يؿؽتـ ،حجعتج:

( .RETHINKING THE CONCEPT OF ‘BIBLE’: SOME THESES AND PROPOSALSحدؿرتجؿ).
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ف،ون تـ حٕصمقتذذ حداػستق،يج حدقفقصيتج وحٕطوحثقتج حدقستقطج ،كؿتذ هتتاؿ حدقطفتج
خذػ مذدؽدػ طـ هقيج حدؿ،ةد حدؿسمودج طـ ثغقحا حدؿاللؽج.
مدؽ ٍؾ
ّ
(…dass wir in unserm AT nur ein Bruchstück der alten
religiösen Literatur besitzen()1(.

حداع،م طؾك حدؿصذصط حددػقيج ةو حدؿؽاقمج وحدستقذفذذ حٕصمقتج
ُتعرّ ثشؽذدقج ّ
وحٓجاؿذطقج ،حدال تعت ّ طذ قفتذ هت ه حداؼذدقتر ،ةثتر ةك ت ،حإلشتؽذدقذذ حدؿؾغتزد
حداتتل تقحجتتف صحطستتل حدؼتت،بن حدؿعذصتت،يـ وحداؼذدقتتر حداػستتق،يج حدؿاع ّؾؼتتج متتف ،كؿتتذ
تعسرذ ا حٕثذصيأل حدؿب ّؽ،د وحداػذسق ،حداؼؾقريج وطوحيذذ حدسق،د حدـبقيتجّ .ؿتج
ّ
طرص فؾقؾ ـ حدبذث قـ حدعتذ ّصيـ ثذد ًقتذ ّؿتـ يـؽت،ون حدتروط حداقدقتري حٕسذستل
حدت ي دعبتتف حدؽاتتذخ حدؿؼتترّ ع ا صتتقذغج حد طتتذخ حدؼتت،بين :ؿـت متترحيذذ حدؼتت،ن
()2

()3

وتقحصتؾ حدبحتأل
حداذسع طد ،و ع صروط ةص،وثج ةم،حهذم جقع ،حدؿم ،د ،
ُ

()1

H. Gunkel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit: Eine religionsgeschichtliche

Untersuchung über Gen 1 und Ap Joh 12 (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1895), 88.

( )2ةم،حهذم جقع )1874-1810( ،هق ساد ،ةدؿذين وث يفتقصي ،وصتذث ةهؿقتج كبقت،د ا تتذطيل حإلصتالس
حدقفتتقصي ،ثقتتأل يعاتت طحلتتر حإلصتتالثقج حدقفقصيتتج ا حدعصتت ،حدحتتريأل ،وتؿحتتقطذ صطحستتذتف ثتتقت ؼتتف حدؾغتتذذ
حدؽالسقؽقج حدع يج وحدسق،يذكقج ،وثقت حدعفر حدؼريؿ ،صذدؿذ ب َ ـ جقع ،مذدؿ،كزيج حدقفقصيج ا حٕصيذن حدؽاذمقج ومؿرى
تل ق ،حدؽاذخ حدؿؼرّ ع طؾك حدؿسقحقج وحإلسالم ،وطمؿذ ةشف ،كابف ا ه ح كاتذخ « :تذضح ةخت حؿتر تـ حدقفقصيتج؟».
(فسؿ حدرتجؿذذ).

()3

A. Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? (Bonn: F.

Baaden, 1833). For the groundbreaking nature of Geiger’s research upon Islamic literature,
see especially S. Heschel, Abraham Geiger and the Jewish Jesus (Chicago: Univ. of
Chicago Press, 1998), 52–62; R. Firestone, (The Qurʾān and the Bible: Some Modern

=
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كتت،ع حدبتتذث قن
مؿستتاقيذذ اػذوتتتج تتـ حدرتكقتتز وحدـعتتذس ثاتتك يق ـتتذ هتت حّ ،
حدغ،مققن جفق ًصح وصذفتذذ كبقت،د دؾؿحذجعتج ملكتف دتق

ؼتط حد،وحيتذذ حدؼذكقكقتج

حدؿ اؾػتتج دؾؽاتتذخ حدؿؼتترّ ع حدؿلدق تتج دتترى حدؿعاؿعتتذذ حدقفقصيتتج ةو حدؿستتقحقج
تعتتزظ طوحيتتج حدؼتت،بن ةو تؼذدقتتره حداػستتق،يج حدؿاؽت ّت،طد ثتتقت
حدؿاتتلخ،د هتتل حداتتل ّ
حدد صقذذ وحٕثرحر وحدـؿذضز حدؽاذمقج ،مؾ ّؿتج كاذمتذذ ةخت،ى تـ (حدؽاتذخ
حدؿؼرّ ع) تعؿؾ ةي ًضذ ع معض حدؼ،حاحذ ةو حداؼذدقر حدؿؿ ّقزد ،وتقحظي عذدعتذذ
()1

حدؿتتترطحغ حدقفقصيتتتج داؾتتتؽ حدد صتتتقذذ ةو حٕثتتترحر ضحهتتتتذ -ةو ا ثذدتتتج
حدـصقػ حدؿسقحقج -حداؼذدقترَ ةو حداػستق،حذ حدؿ باتج قؿتذ يستؿك مذٕمقك،يػتذ ةو
حدؽاذمذذ حدؿـحقدج حدؿزطق جّ .
ثن ه ح حدطقػ حدقحسع ـ حٕصمقذذ حدؿسفبج حداتل
حدؼت،حا ا
كـعافذ هـذ مت(شبف حدؽاذمقج) ( )parascripturalتدتاؿؾ طؾتك :جؿذطتذذ ّ
ّ
حدؿالخ،د ـ حدد ،حٕصكك حد يـ تؿ،سقح وتـذفؾقح وتعتذصقح تع
حدعصقط حدؼريؿج
(حدؽاذخ حدؿؼرّ ع) ،مذإل ذ ج ثدك حدـصقػ حدؿؼرّ سج حٕخت،ى حداتل كع ت ،طؾقفتذ
()2

ا عؿقطتتج اـقطتتج تتـ حدستتعالذ وحدصتتقغ حداػستتق،يج  .دتتؿ يؽتتـ حؿتتر هتتق

=
Studies of Their Relationship), in Bible and Qurʾān: Essays in Scriptural Intertextuality, ed.
J. C. Reeves (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003), 7–11.

حدـص
( )1حدؿرطحغ هق تػسق ،حدؽاذخ حدؿؼرّ ع ا صقغج شع،يج ،يفاؿ منم،حظ حدؿعذين حدعؿؾقج وحدؼذكقكقج ـ ّ
حدح،ا( .فسؿ حدرتجؿذذ).
()2

from R. Chartier, The Order of Books: (I borrow the useful phrase (communities of readers

Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eighteenth Centuries
(Stanford: Stanford Univ. Press, 1994), 1–23. For the definition of (parascriptural), see J. E. Bowley

=
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حدد صقج حدريـقج حدقثقرد ا حدعصتقط حدؼريؿتج حدؿاتلخ،د حدت ي ت ضتع كصقصتف
حدؿؼرّ سج دؾػحص -ستقحا كصتقذ ةم ػذهقؿقتذ -حدؿاعتذوظ دؾؿعتذيق ،حٕط قضكستقج
حدؿع،و ج ،قؿذ هق ُ ػرتؼ ةن يرخؾ تؿـ هت ح حداصتـقػ ،ودؽـتف مذدالكقتر هتق
حددذهر حٕك  ،ةهؿقج طؾك ذ فر يد ّؽؾ عذطم (كاذمقج) ةصتقؾج ا ـطؼتج حدحعتذظ
ا ةوحلؾ حدؼ،ن حدسذمع حدؿقالصي.
ةثر ةك  ،حٕ ؾج ث ذط ًد دالهاؿذم دف ح حدػفتؿ حدقحستع دؾاؼذدقتر حدؽاذمقتج ِ
يت،ص ا
حٔيج  102ـ ستقطد حدبؼت،د ،وتـطتقي طؾتك ثشتذطد غ،يبتج ثدتك ( َ َؾؽتقـ) ا مذمتؾ
ُيرطقذن :هذطوذ و ذطوذ ،وهؿذ َ ـ ياحؿؾ سمودقج حكادذط (حدسح )،وحدؿع ،ج
ةي ق تع بخت ،تـ حدؼت،بن،
حدؽدػقج مقـ حدـذع ٓ .كع  ،طؾك ه يـ حٓسؿقـ ا ّ
ةي كس ج فذكقكقتج تـ حدؽات حدقفقصيتج ةو حدؿستقحقج حداتل ستب َؼ ْ
وٓ يظف،حن ا ّ
()1

حؿرً ح ةو طذص،تف هق ةو حٕجقذت حدؼؾقؾج حٕودك ـ طؾؿذا حدؿستؾؿقـ  .وطؾتك

=
and J. C. Reeves, (Rethinking the Concept of ‘Bible’: Some Theses and Proposals), Henoch 25
(2003): 3–18.

ح ،تتج طتتـ دػظاتتل
( )1غذد ًبتتذ تتذ يػستت ،حدعؾؿتتذا حدؿعذصتت،ون ةستتؿذا حدؿ َؾؽتتقـ (هتتذطوذ) و( تتذطوذ) طؾتتك ةهنتتذ ّ
( )Haurvatātو( ،)Amərətātوهتتتل كقذكتتتذذ ة قستتتاقج  Avestanتـتتتذض ،حدد صتتتقذذ حدالثؼتتتج حدؿستتتؿذد (ختتتقطصحص)
و( قطصحص) ،وهؿذ حدؾ حن يحؽؿذن حدعقحدؿ حدؿذصيج دؾؿقذه وحدحقذد حدـبذتقج طؾك حداقحدل .حكظ:،
J. Duchesne-Guillemin, Religion of Ancient Iran (Bombay: Tata Press, 1973), 137–38; A. Bausani,
Religion in Iran: From Zoroaster to Bahaʾullah (New York: Bibliotheca Persica Press, 2000), 116

ويبرو ةن صرط ه ح حداػسق ،حدؿؼرتس يعقص ثدك مقت صي ٓغذطص :حكظ ،حدؿ،حجع حدال ضك،هذ:
(Beiträge zur vergleichenden Mythologie aus der Hagada,( in idem, :Beiträge zur( ،M. Grünbaum
.Gesammelte Aufsätze zur Sprach- und Sagenkunde, ed. F. Perles (Berlin: S. Calvary, 1901), 63 n. 5
Possible confirmation for this interreligious correlation is found in a Central Asian Manichaean
lexical list (M 109 recto), where line 16 of this Middle Persian–Sogdian glossary seems to make the

=
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ٍ
خذػ ،ت ّاسؿ تؾؽ حٔيج حدؼ،بكقج مذإليعذظ :ثض ٓ ت
كحق
ّ
طتتـ هقيتتج ه ت يـ حدؿ َؾ َؽت ْقـ حدؿعـ ِقت ْقـ ،وكقتتػ ه َب َطتذ ثدتتك مذمتتؾ ،ةو دؿتتذضح يقطصتذن

كذ -طؾك سبقؾ حدؿ ذت-

حدضتذطد ثدتك حدبدت .،و تع ضدتؽّ ،
تتـص
كػسقفؿذ ا طؿؾقج كؼؾ حدؿع ،تج
تنن حٔيتج ّ
ّ
طؾك ّ
ةن هذطوذ و ذطوذ « َ تذ ُي َعؾؿتذن ِتـ ةثت ٍر ثاتك يؼتقٓ ثِكؿتذ كحتـ اـت ٌج تال
()1
َتؽ ُػ ْ ! »،وطؾك حد،غؿ ـ ةن حٔيتج تؿضتل دؾالكقتر طؾتك ةن حٓستا رحم حدػعؾتل

داعذدقؿفؿتتذ فتتر ي ِ
ػضتل ثدتتك حداػ،يتتؼ متتقـ حدؿتت،ا وظوجتتفّ ،ثٓ ةهنتتذ ٓ تؽتتقن تتذطد
ُ

مذدػعتتؾ تتذ دتتؿ يستتؿح حأل مستت،يذن عذدقافتتذ .وهتتمٓا حدػستتؼج حدؿدتتمو قن حدت يـ
يص،ون طؾك حدازح ِم تؾؽ حداعذدقؿ وط ْ ِ
ض تعذدقؿ حأل «ٓ َخال دفؿ ا حٔخ،د» .
()2

تـذفش ه ه حدقطفج حدطت ،حداتل فتذم اتذ حدؿػست،ون وحداؼؾقتريقن حدؿستؾؿقن
حٕوحلؾ ماضؿقـ ه ه حٔيج حدؿؾغزد وحإلسفذخ ا حداعؾقؼ طؾقفذ ؿـ صبؼتج غـ ّقتج

=
)same identification. See W. B. Henning, Sogdica (London: Royal Asiatic Society, 1940), 16 (text
and 19 (commentary); P. J. de Menasce, (Une légende indo-iranienne dans l’angélologie judéomusulmane: À propos de Hārūt et Mārūt, Asiatische Studien 1 (1947): 17.

ويعتقد بعضهم

(e.g., J. Horovitz, (Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran), Hebrew Union

 )College Annual 2 [1925]: 164–65أن أريوخ وماريوخ املذكورين يف سفر أخنوخ الساليف ( ،)En. 33:11 2ومها زوج
مبهم من املالئكة وظيفتهما حفظ الكتب املقدسة ،قد يكوانن نقاط اتصال حمتملة للثنائي القرآين ،ولكن نظرا للخلفية
اللغوية املعقدة هلذا االقرتاح وحالة عدم التأكد احمليطة به ،فإنه مل يلق رواجا كثيا.
()1

M. Fakhry, An Interpretation of the Qurʾan: English Translation of the Meanings. A

Bilingual Edition (New York: New York Univ. Press, 2002), 19–20, slightly emended.

()2

Ibid., 20, slightly emended. Cf. the potentially relevant pronouncements of R. ʿAqiva

and Abba Shaul inm. Sanh. 10.1.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ةيضذ ثدك مقتذن ةكتف طؾتك حدت،غؿ تـ ةن حدست،صيذذ
مذدؿع ،ج حداػسق،يج .كؿذ تسعك ً
حد طذمقج حدؼريؿتج دتت(فصج هتذطوذ و تذطوذ) ّ
تظتؾ ثستال قج متال شتؽ تـ جفتج
هقيافذ حد ؼذ قج ،ثٓ ةن َدبِـذذ حدبـتذا حٕسذستقج حداتل ُشتقرذ ـفتذ (حدؼصتج) ت،تؽتز
طؾك ةط قج (كاذمقج) تعاؿر طؾك كس ج ةو ةك ت ،تـ (حدؽاتذخ حدؿؼترّ ع) ،وحدت ي
وحدؿعاؿترد ثذد ًقتذ متقـ
يبرو جؾقتذ ةكتف كست ج ةفترم تـ حدصتقغ حدؼذكقكقتج حدؿؽاقمتج
َ
()1

حدؿعاؿعذذ حدقفقصيج وحدؿسقحقج حدغ،مقج .

( )1طؾتتك كحتتق ازحيتتر -وطؾتتك تترحط ال تتقـ طذ ً تذ خ َؾت ْ تتـ حدبحتتأل طؾتتك يتتر تتمطخل حدعصتتقط حدؼريؿتتج
حدؿالخ،د -تؿ حٓطرتحم مذداؼ ّؾبذذ حدـص ّقج حداتل حطترتذ حدؿؽقكتذذ حداتل شت ّؽؾ ا هنذيتج حدؿطتذم تذ صتذط
يسؿك مت(حدؽاذخ حدؿؼرع) ،حكظ:،
e.g., Bowley and Reeves, (Rethinking), 3–18; R. A. Kraft, (Para-mania: Beside, before, and
beyond Bible Studies), Journal of Biblical Literature 126 (2007): 5–27; M. E. Pregill, (The
Hebrew Bible and the Quran: The Problem of the Jewish ‘Influence’ on Islam), Religion
Compass 1 (2007): 643–59; J. C. Reeves, (Problematizing the Bible . . . Then and Now),
Jewish Quarterly Review 100 (2010): 139–52; D. Selden, (Text Networks), Ancient
Narrative 8 (2010): 1–23; E. Mroczek, (Thinking Digitally about the Dead Sea Scrolls:
Book History before and beyond the Book), Book History 14 (2011): 241–69.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت

-1ػصؾج ياؿ ـ خالدفذ ق تعج
ةوطص حد،وحد حدؿسؾؿقن حٕوحلؾ خؾػقج سقذفقج ّ
ه ه حٔيج حإلشؽذدقج ،ويؿؽـ حدؿعذصدج ّ
ملن ةك  ،صتقغفذ حصتطـذ ًطذ -ةطـتل ةك ،هتذ
ةصمق ًج -ت،جع ثدك قحص ـاؼتذد تـ فصتص حدعصتقط حدقستطك ،ستاؿرد تـ ك بتج
اـقطج ـ حدؿصتذصط حدؿؽاقمتج وحددتػذهقج وحداتل صتذطذ ُتعت،م مذستؿ (فصتص
حٕكبقذا) ،وهل طوحيذذ قسقطقج ،تت،تبط قفتذ حداؼذدقتر حدست،صيج ملستالم حؿتر
حدؽاذمققـ ،تؿ تعؿقعفذ وتبقيبفذ ثس تسؾسؾفذ حدز ـل .و ِ ْؿـ ه ه حداصتـقػذذ
حدؿعقذطيتتج -كاؾتتؽ حداتتل ص تـّػفذ حد عؾبتتل وحدؽستتذلل -تتتلت تؾتتؽ حدؿتتقحص ا هق تتج
ثؽذيج ساؼؾج م حهتذ ع حد،وحيذذ حٕسطقطيج ثقت حدـبل ثصطيت  ،وطتذص ًد تذ يتاؿ
طـقكافذ مت(فصج هذطوذ و ذطوذ) .طؾك حدـؼقض تـ ضدتؽ ،ا ثؼتؾ حداػستق ،ةو
تؼذدقر حداعؾقؼذذ حدؼ،بكقج حدـؼؾقج ،كقحجف و ،د ـ حد،وحيتذذ حدؿعتزةد وحدؿدتااج ا
حددتت،وثذذ حدستت،صيج وحداعؾقؼتتذذ حداق تتقحقج حدؿ،تبطتتج متت،وحد عقـ ِتقـ ،ثاتتك ثن
()1

حدـبل ضحتتف  .ومدتؽ ٍؾ طتذ ّم ،يؿؽتـ طمتط هت ه
حدؼؾقؾ ـفؿ يؿؽـ تا ّبع ثسـذصه ثدك ّ
حدؿقحص حٕك ، ،وكج ماؾؽ حدقحطصد ا (فصص حٕكبقذا) :ثِ ْض ثهنذ ك ًق،ح ذ تعقتر ثكاتذز
ضحذ حٕسذكقر حدال تعاؿر طؾقفذ فصص حٕكبقذا.
()1

Comprehensive treatments of the tafsīr genre, coupled with copious bibliography, are C. Gilliot,

(Exegesis of the Qurʾān: Classical and Medieval), in Encyclopaedia of the Qurʾān, ed. J. D.
McAuliffe, 6 vols. (Leiden: Brill, 2001–6), 2: 99–124; idem, (Kontinuität und Wandel in der
‘klassischen’ islamischen Koranauslegung) (II./VII.–XII./ XIX. Jh.), Der Islam 85 (2010): 1–155.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
وٕغتت،حؼ حددتت،س وحداحؾقتتؾ متتقـ يتتري تؾتتؽ حدقطفتتج ،طمؿتتذ يؽتتقن حإلجتت،حا
ّ
حٕفؾ تعؼقرً ح هق حدبرا ماحريتر حدؿصتذصط حداتل ةستا ِر ُ فذ دؾؽدتػ طتـ حدعـذصت،
حدؿ ْع َؿتع حدست،صي دتت(فصتج هتذطوذ
حدس،صيج حدؿ اؾػج حدال يبرو ةهنتذ تـاؿتل ثدتك َ
حدؿطقدتج تـ حداؼذدقتر ضحذ
و ذطوذ) :دؼر فؿ ُ ثاك حٔن مؿ،حجعتج حدؿعؿقطتج
ّ
حدصتتتؾج حداتتتل ةوطصهتتتذ حدطتتت ي (ذ )923 .ا تػستتتق،ه دميتتتج  102تتتـ ستتتقطد
()1

وتاضؿـ ه ه حداؼذدقر حدد صقج حدبذطظد حدؿسؿذد كعت حٕثبتذط ،حدت ي
حدبؼ،د .
ّ
ُيدذط ثدقف غذد ًبذ مقصػف حدؿسموت طـ ثصختذت حإلست،حلقؾقذذ حددتذلـج ثدتك حإلستالم
()2

وتاضؿـ ك دؽ عذهر ،وحمـ طبذع ،وحمـ طؿ ،،وحد،مقع ،وحدسترّ ي.
حدـذشئ ،
ّ
ةيضذ ثدك كسل اؾػج ـ (حدؼصج) حدال ِت،ص ا تصذكقػ ّ
اتلخ،د تـ
كؿذ طجع ُ ً
حداصتتتذكقػ شتتتبف حداذطي قتتتج وحٕستتتطقطيج حدؿـستتتقمج ثدتتتك حدؿؼرستتتل وحد عؾبتتتل
()3

وحدؽستتتذلل وحدؼزويـتتتل ،ثقتتتأل طحجعتتت ُ حدطبعتتتذذ حدؿعاؿتتترد ا كت ّ
تتؾ ثذدتتتج .
()1

Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān, 30 vols. (Būlāq, 1905–11; repr. 12 vols.,

Beirut: Dār al-Maʿrifa,1986), 1: 350–70; idem, Jāmiʿ al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān
(Tafsīr al-Ṭabarī), 15 vols. (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002), 1: 583–614.

()2

See R. Tottoli, Biblical Prophets in the Qurʾān and Muslim Literature (Richmond,

Surrey: Curzon, 2002), 90–91; also the sources cited by J. C. Reeves, Trajectories in Near
Eastern Apocalyptic: A Postrabbinic Jewish Apocalypse Reader (Atlanta: Society of
Biblical Literature, 2005), 109–10 n. 20.

()3

Maqdisī, Kitāb al-Badʾ wa-l-taʾrīkh, ed. C. Huart, 6 vols. (Paris: E. Leroux, 1899–1919), 3:

14.1–14; Thaʿlabī, Kitāb Qiṣaṣ al-anbiyāʾ al-musammā bi-l-ʿarāʾis (Cairo: al-Sharafiyya, 1880),
48–51; Kisāʾī, Qiṣaṣ al-anbiyāʾ: Vita Prophetarum auctore Muḥammed ben ʿAbdallah al-Kisaʾi,
ed. I. Eisenberg, 2 vols. (Leiden: E. J.Brill, 1922–23), 2: 45.22–46.10, 13–17; for Qazwīnī, see
Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud el-Cazwini’s Kosmographie, ed. F. Wüstenfeld, 2 vols.
(Göttingen, 1848–49; repr. Wiesbaden: Martin Sändig, 1967), 1: 61.18–62.9.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
()1

ومحس طوم،تق تقتقدل  ،تحاقي

طقصج ثستحذ متـ مدت- ،حداتل دتؿ تـدت،

معتترُ وتحتتاػظ اتتذ ؽابتتج متتقصدل ا ةكستتػقطص -طؾتتك تؼذدقتتر ب ّؽت،د تتـ (فصتتص
ـػصال ؽق ًكذ ـ خؿ
ً
فسؿذ
حٕكبقذا) ،وتاضؿـ ً

ةوطح

طقصج تاـتذوت فصتج

()2

هذطوذ و تذطوذ  .و تع ضدتؽ ،يتزطؿ حدؿؼرستل ةكتف يـؼتؾ معتض حداؼذدقتر طتـ
ثسحذ مـ مد ،،وسقم ياع ّقـ طؾقـذ حٓطاؿذص مدؽؾ م ّف طؾك تؾتؽ حد،وحيتذذ
()3

كؿؿ تتؾ دؿ طقصتتج حمتتـ مدتت ،حدؿبؽتت،د  .و ّؿتتج طتترص تتـ حدؿصتتـػذذ حدؿدتتذاج
متتذدؾغاقـ حدع،مقتتج وحدػذطستتقج ( قتت ،خقحكتتر ،طؾتتك ستتبقؾ حدؿ تتذت) تتت،وي (حدؼصتتج)،
فؾقال طؿذ ِي،ص مذدػعؾ ا حدؿصذصط حدؿ كقطد ةطاله .
دؽـفذ ٓ تضقػ ّثٓ ً
()4

( )1طوم،تق تقتقدل ( )-1964ساد ،ثيطذدل ،ثصؾ طؾك شفذصتف ا حدؾغذذ حددت،فقج ،تؿ ثصتؾ طؾتك
حدركاقطحه ـ حد عذ عج حدع يج وجذ عج كذمقدل ،صطع حدرطحستذذ حإلستال قج ا جذ عتج تقطيـتق تؿ ا جذ عتج
كتتذمقدل ،وهتتق ةستتاذض حدرطحستتذذ حدعؾقتتذ معذ عتتج كتتذمقدل ،ترتكتتز حهاؿذ ذتتتف ا حٕصخ حإلستتال ل وا حداػستتق،
وفصص حٕكبقذا حداقطحتققـ ا حدؼ،بن ،تق ّدك تح،ي ،طرص ـ حدؿعالذ حدعؾؿقج ،ودف طرص ـ حدؽاذمذذ ثتقت
ه ح ،ةهؿفذ كاذمتف :ةكبقتذا حدؽاتذخ حدؿؼترّ ع ا حدؼت،بن وا حٕصخ حإلستال ل ،2004 ،كؿتذ شتذطيف ا ثطترحص
ف،ع دؾؿ طقصتذذ حإلستال قج تـ عؿقطتج كذهتؾ مؼستؿ حدرطحستذذ حددت،فقج معذ عتج تقطيـتق.2011 ،
(فسؿ حدرتجؿذذ).
()2

Tottoli, Biblical Prophets in the Qurʾān, 158–59 nn. 11–12. The accession number is

Oxford Ms. Bodl. Huntingdon 388; fols. 95a–99a feature the angels Hārūt and Mārūt.

()3

Note also N. Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, vol. 1: Historical Texts

(Chicago: Univ. of Chicago Press, 1957), 45–46. She speculates that her fragmentary Adam
tradent.(and Eve papyrus may stem from this (obscure

()4

See the references supplied by P. Crone, (The Book of Watchers in the Qurʾān), in H.

=

Ben-Shammai, S.Shaked, and S. Stroumsa, eds., Exchange and Transmission across
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
يؿؽتتـ دؾؿتت،ا تتـ ختتالت حدػحتتص حدؿعؿتتؾ دؾؿصتتذصط حدؿ ت كقطد ةن ُي ِع ترّ
ط ًطتذ هقؽؾقتذ ةو ستتقذ ًفذ دؾعـذصتت ،حدستت،صيج دتتت(حدؼصج) تتـ شتتلكف ةن يعؿتتؾ طؾتتك
تقثقر غذدبقج ه ه حدؿصذصط طؾتك حدت،غؿ تـ حداـذفضتذذ حدؽذ ـتج ا تػذصتقؾ ّ
كتؾ
طوحيج (حكظت ،حدعتروت  .)1وفتر كترطز هت ه حدعـذصت ،حدفقؽؾقتج حدؿدترتكج مذدااتذمع
ؿـ حٕكؿذؽ حٕطمعج حداذدقج -1 :مرحيج حدـتزحؿ ا حدعـتج -2 .يـتاأ طـفتذ :ثطستذت
تؿ.
فؿج -3 .دؾ همٓا حدؿاللؽج ا فؿتافؿ ،و تـ ّ
اللؽج ثدك حٕطؼ ٕصحا ّ
 -4طؼذخ حأل دفؿ.
و ـ خالت حدؿزير ـ ث عذن حدـظ ،،تظف ،حدعرير ـ حد قؿتذذ ةو حدؿقح تقع
حدػ،طقج صحخؾ ّ
كؾ كؿط ـ حٕكؿذؽ حٕطمعج حدؿؽقكج دؾبـقج حدست،صيج حٕكت  .طؾتك
سبقؾ حدؿ ذت ،يلت تح حدـؿط حٕوت ؽت،د متذطظد وهتل حداتق ّت ،ةو ثاتك حداـتذ
حد ي ُيعاؼر ةكف فذلؿ مقـ حدؿاللؽج ومقـ حدعـ

حدبد،ي حدؿ ؾتق ثتري ًذ .وغذد ًبتذ

ذ يـاأ طـ هت ح حداتق ّت ،تلكقت ةو طاتذخ اللؽتل دت حذ حألٕ :كتف ةخت،ز جؿذطتج
كذفصج ـ حدؿ ؾقفذذ ؾ (حدبد )،ثدك ث ّقز حدقجقص .مقـؿتذ يـترطز تحت حدتـؿط
حد ذدتتأل حإلشتتذطد ثدتتك حد طق تتج حداتتل تتتم ّ  ،طؾتتك ستتذصهؿ ،وحدؿاؿ ؾتتج ا ؿذطستتج
حدح ْستـ .و تع
حدـدذؽ حدعـسل حدػعؾتل ةو حذودتج حدؼقتذم مت دؽ تع ح ت،ةد كتذصطد ُ

=
Cultural Boundaries: Philosophy, Mysticism, and Science in the Mediterranean World
(Jerusalem: The Israel Academy of the Sciences and Humanities, 2013), 16–17 n. 1.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ضدتتؽ ،هـتتذيف معتتض حٓخاال تتذذ حدقح تتحج ا حدط،يؼتتج حداتتل يتتاؿ اتتذ َث ْب تؽ ه ت ح
حدستتقـذطيق حدعتتذم وتؼريؿتتف متتقـ

اؾتتػ حدؿزحيحتتذذ حدستت،صيج ضحذ حدصتتؾج (حكظتت،

حدعروت  .)1وتقثل عظؿ ه ه حدسؿذذ حدؿاـقطج ،دؿتذ يؿؽتـ حدؼتقت ملكتف فصتج
دؾتـص حدؼت،بين ،مذإلشتذطد ثدتك صذمعفتذ حدػقدؽؾتقطي مذٕستذع
اؽذ ؾج اعتذوظد
ّ
وجذضمقافتتذ حددتتعبقج حداتتل ت،جتتع ثدتتك عؿقطتتج اـقطتتج تتـ حد،وحيتتذذ حددتتػقيج
()1

وحدؿؽاقمج  ،وحدال ياعذوظ معضفذ ثروص حإلسالم.
و ـ ةجتؾ زيتر تـ حدرطحستج حدرفقؼتج دتت(حدؼصتج) ضحهتتذ ،ةفترم ةصكتذه حد،وحيتج
()2

تـص حدتتقحطص ا تػستتق،
حدؿـؼقدتتج طتتـ حدعتتذدؿ حدرتح تتل عذهتتر  .وفتتر ثت ّتُ ،
طذ حدت ّ
()3

حدط ي ـ ةجؾ تؼؾقؾ حداؽ،حط وط ع حٓدابذع :

()1

Note the remarks of E. Yassif, The Hebrew Folktale: History, Genre, Meaning

(Bloomington: Indiana Univ. Press, 1999), 9.

( )2عذهر مـ ج (ذ ،)722 .وصػف حمـ حدـريؿ ا حدػف،س

( The Fihrist of al-Nadīm [ed. and tr.

 )]B. Dodge, 2 vols. (New York: Columbia Univ. Press, 1970), 1: 75ملكف كذفؾ (كاذخ حمـ طبذع(
حد ي تعات تػستق،حتف هتل حٕك ت ،جترحطد مذد ؼتج .حكظت ،كت دؽ ،Gilliot, (Exegesis), 2: 105. :ثقتأل يدتق،
صحلؿذ ع حدؿذصد حدال كؼؾفذ حدط ي.
 Gilliotثدك ةن حدـس ج حدؿ طقصج ـ تػسق ،عذهر ٓ تاطذمؼ ً
()3

Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān (ed. Beirut, 1986), 1: 365; idem, Jāmiʿ al-bayān (ed. Beirut,

2002), 1: 602 (no.1692). Unless otherwise indicated, all translations into English in this
article are mine. See also E. Littmann, (Hārūt und Mārūt), in Festschrift Friedrich Carl
Andreas zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 14. April 1916 dargebracht von
Freunden und Schülern (Leipzig: Harrassowitz, 1916), 78–79; L. Jung, (Fallen Angels in
Jewish, Christian and Mohammedan Literature: A Study in Comparative Folk-Lore),
Jewish Quarterly Review n.s. 16 (1925–26): 308.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
«طـ عذهر :وة ّ ذ شلن هذطوذ و تذطوذ ،تنن حدؿاللؽتج طعبت

تـ ضؾتؿ

مـل بصم وفر جذاهتؿ حد،سؾ وحدؽات وحدبقـتذذ ،ؼتذت دفتؿ طاتؿ :حخاتذطوح تـؽؿ
َؾؽتتقـ ةكزدفؿتتذ يحؽؿتتذن ا حٕطؼ متتقـ مـتتل بصم! ذخاتتذطوح هتتذطوذ و تتذطوذ
(طـرل  ،يصرط حأل ثدك هذطوذ و ذطوذ معض حٕوح  ،وحدـقحهل دقـظ ،ح ا ذدفؿتذ
ثدك حٕ  ،حإلدفل).
ؿ َكز َٓ طؾك ضدؽ ،دق

ةثر أل ةصقؿ ـفؿذ ،حؽؿذ عرَ َٓ ،ؽذكذ يحؽؿتذن

طَ ،جذ وكذكذ ع حدؿاللؽتج ،ويـتزٓن ثتقـ يصتبحذن
حدـفذط مقـ مـل بصم ،نضح ة َس َقذ َ
قحؽؿذن قعرٓن .ثاك ةكزد طؾقفؿذ حدزه،د (يعـل كقكت حدزهت،د) ا ةثستـ
صقطد ح ٍ
ِ
،ةد ُت ِ
ذصؿ ،ؼضقذ طؾقفذ .ؾؿذ فذ وجتر ّ
كتؾ وحثتر ـفؿتذ ا كػستف،
وجترذ؟ فتذت :كعتؿَ ،بع َتذ ثدقفتذ ةن حلاقـتذ
وجرذ ِ َؾ ذ
ؼذت ةثرهؿذ دصذثبف:
ُ
َ
ِ
كؼض دؽ .ؾؿذ طج َع ْ فذٓ دفذ ،وفضقذ دفتذ ( ،تؿ فتذٓ) :حلاقـتذ! لتافؿتذ ،ؽدتػذ
دفذ طـ طقطهتؿذ .وثكؿذ كذك شفقهتؿذ ا ةكػسفؿذ ودؿ يؽقكتذ كبـتل بصم ا شتفقد
حدـسذا ود ّ هتذ.
ؾؿذ مؾغذ ضدؽ وحساحاله وح ااـذ ،صذطذ حدزه،د ،ج َع ْ ثقأل كذكت  .ؾؿتذ
طَ ،جذ ُ،صح ،ودؿ ُي ْم َضن دفؿذ ،ودؿ تحؿؾفؿذ ةجـحافؿذ :ذستاغذ ذ م،جت ٍؾ تـ
ة َس َقذ َ
مـل بصم ،لتقذه ؼذٓ :حصؿ دـذ طمؽ ،ؼذت :كقػ يدػع ُ
ةهؾ حٕطؼ ٕهؾ حدسؿذا؟
فذٓ :سؿعـذ طمؽ ي ك،يف م ق ،ا حدسؿذا ،قطرهؿذ يق ً ذ و َغرَ ح يرطق دفؿتذ ،ترطذ
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
دفؿذ ذساعق دف ُ ،ق َ،ح مقـ ط حخ حدركقذ وطت حخ حٔخت،د ،ـظت ،ةثترهؿذ ثدتك
صذثبف ؼذٓ :كعؾؿ ةن ةكقحؿ ط حخ حأل ا حٔخ،د ك ح وك ح ا حد ؾر ،و تع حدتركقذ
وظ ِطتتؿ ةهنؿتتذ عؾؼتتذن ا
ستتبع تت،حذ ؾفتتذ ،ت ُل ِ َ،ح ةن يـتتزٓ مبذمتتؾ ،ت َ ّؿ طت حاؿذُ .
(سالسؾ) حدحرير طقيذن (و) يصػؼذن ملجـحافؿذ».
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
فصج هذطوذ و ذطوذ» :طد،د كؿذضز)
(جروت ّ « .1
كعب
األحبار

مجاهد

ابن عمر

ابن
عباس

علي

السدي

الربيع

المقدسي
ةطحص حأل ةن
ي ؾؼ بصم
حثاعذز حدؿاللؽج

ُخؾِتتؼ بصم طؾتتك
ة ّيج ثذت
ختتتتت،وز
بصم تتتتتـ
حدعـج
حدؿاللؽج
تطؾتتتتتت
حد،ثؿج
جؿذطتتتتتج
تتتتتتتتتتتتـ
حدؿاللؽج
تؾقم مـتل
بصم
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الثعلبي

الكسائي

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
تت،ط
حأل يؼت ّ
حخابتتتتتتذط
تؾتتتتتتتتتؽ
حدعؿذطتتج
ـ مقـفؿ
حدؿ َؾؽتتقـ
هتتتذطوذ
و ذطوذ
حدؿاللؽج

حدؿاللؽج

ت،ى مـتل تععتتتتت

حدؿاللؽتتتج حدؿاللؽتتتج

(حدؿاللؽتتتتتج مـق بصم ي،تؽبتقن حدؿاللؽتتتج

تتت،ى مـتتل تتت،ى مـتتل

ت،ى مـل بصم حد طذيتتتتتتتتتتتتتتتتتذ تتت،ى مـتتل

بصم

تـ ضؾتؿ بصم
ي،تؽبتتتقن ي،تؽبتتتقن

بصم

يعؿؾتتتقن مـل بصم
مذد طق ج

حد طذيتتتتتذ حد طذيتتتتتذ

حد طذيتتتتتتتتتذ

ي،تؽبتتتقن

وحد كقخ)

حد طذيتتتتتذ

وحد كقخ

وحد كقخ

حدؿاللؽتتتتتج

حدؿاللؽتتتتتج حدؿاللؽتتتج

هتتتتتتذطوذ حدؿاللؽتتتتتج حدؿاللؽج تت كّ ،حدؿاللؽتتتج

طؾك

تعا طؾك ت تاّفؿ مـتتل

مـتتتتتتتل بصم

مـتتتتتتتل بصم بصم ة تتتتذم

و تتتتذطوذ تعا

ة ذم حأل

ة ذم حأل

تعا

وحد كقخ

ي،تؽبتتتتتتتتقن وحد كقخ

بصم

حدؿاللؽج

حأل

حدؿاللؽج

تمكتتتتتتتتر تمكتتتتتتتتر
ة ضؾقافذ

يافؿذن مـل مـتتتتتتتتل بصم حٕوت طؾتتتتتتتتتك طؾتتك مـتتل
بصم ة تتتتتتذم
بصم ة تتتتتذم

حأل

حدؿاللؽتتتتتتتج
تتتزطؿ ةهنتتؿ
ستتقحؽؿقن

ة ضؾقافذ

مذدعتتتتتتتترت،

طؾك مـتل طؾك مـتل

ودتتتتق كتتتتذن

بصم

بصم

دتتتتتتتتتتتتريفؿ
شتتتتتتتتفقحذ
ثكسذكقج
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طؾك حأل مذثاعذجفتتذ تعاتتتتتتتتت

ة ذم حأل

خؾؼ بصم

حأل

حدؿاللؽج
تمكتتتتتتتتر
ة ضؾقافذ
طؾك مـتل
بصم

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حأل يتتتتتترّ طل

حأل يتتتتتترّ طل

حأل يتتتتتترّ طل

يعتتتتتتتتتتزو حأل

حأل يتتتتتترّ طل

ةن حدؿاللؽج

ةن حدؿاللؽج

ةن حدؿاللؽج

خطذيتتتتذ مـتتتتل

ةن حدؿاللؽج

دتتتـ تؽتتتقن

دتتتـ تؽتتتقن

دتتتـ تؽتتتقن

ة ضتتتؾ تتتـ

ة ضتتتؾ تتتـ

ة ضتتتؾ تتتـ

بصم ثدتتتتتتتتتتتتك

دتتتـ تؽتتتقن

مـل بصم

مـل بصم

مـل بصم

ة ضتتتؾ تتتـ

غقتتتذاؿ طتتتـ

مـل بصم

ثض،تف؟

حأل يتتتتتل  ،حأل يتتتتتل  ،حأل يتتتتتل  ،حأل يتتتتتل ،

حخاقتتتتتتتتتتتتتتذط

حأل يتتتتتتتتتتتل  ،حأل يتتل  ،حدؿاللؽتتج حأل يتتتتتل ،

حدؿاللؽتتتج حدؿاللؽتتتج حدؿاللؽتتتج حدؿاللؽتتتج

هتتتتتتتتتتتذطوذ

حدؿاللؽتتتتتتتتتج مذخاقتتتتتتذط ال تتتتتتج حدؿاللؽتتتج

مذخاقتتتتتتذط مذخاقتتتتتتذط مذخاقتتتتتتذط مذخاقتتتتتتذط

و ذطوذ تـ

مذخاقتتتتتتتتتتتتذط

مقـ حدؿاللؽج

ؾؽتتقـ ح ـتتقـ

َؾؽتتتتتتتقـ

َؾؽتتتتتتتقـ

ؾؽتتتتتتتقـ

ؾؽتتتتتتتقـ

ـفؿ

ـفؿ

ؾؽتتقـ ةو

ـفؿ

ح ـتتتتتتتتتتقـ ح ـتتتتتتتتتتقـ ح ـتتتتتتتتتتقـ ح ـتتتتتتتتتتقـ
ـفؿ

اللؽج ـفؿ

مذخاقتتتتتتذط
ال تتتتتتتتتتج
ـفؿ

ـفؿ

حدفتتتتتترم

يتتتتتتلضن حأل

حدفتتترم تتتـ

يتتتتتتتتلضن حأل

حدفتتتترم تتتتـ

حدفتتتتتتتترم تتتتتتتتـ

يتتتتتتتتلضن حأل

تتتتتتتتتتتتتـ

دفتتتتتذطوذ

حٓخاقتتتتتتتتذط:

دفتتتتتتتذطوذ

حٓخاقتتذط :تتـ

حٓخاقتتذط :حدفبتتقؽ

دفتتتتتتتذطوذ

حٓخاقتتذط:

و تتتتذطوذ

حدفبتتقؽ ثدتتتك

و تتتتتتذطوذ

حدؿػتتتترتؼ ةن

متتتتتتذدفبقؽ

حٕطؼ

مذدفبقؽ ثدك

يفبطتتتذ حٕطؼ

ثدتتتتتتتتتتتتتك حٕطؼ

ثدتتتتتتتتتتتتتتك

وحدػصتتتتتؾ ا

حٕطؼ

داعؾتتقؿ حدـتتذع

حٕطؼ

حد صتتتق ذذ

ويحؿتتتتتالن

وحدػصتتتتتتتؾ ا

( ؽتتتتتتتتتذن

مقـ حدـذع

شفقحذ مـل

حد صتتتتتق ذذ

بصم ـ ةجؾ

مقـفؿ

حدفبتتتتتتقؽ
ثدتتتتتتتتتتتتتك
حٕطؼ
وحدحؽتتتؿ
متتتتتتتتتتتتتقـ

هبقصفؿتتتتذ

حدػصتتتتتؾ ا

ا مذمتتتتتتؾ)

حد صتتتتتق ذ

حدـذع

ٓخابتتتتتتتذط

ذ متتتتتتتتتتقـ

حساؼذ افؿذ

حدـذع

يحتتتتت،م حأل

يحتتتتتتتتتت،م حأل

يحتتتت،م حأل

طؾقفؿتتتتتتتتذ

طؾقفؿتتذ طتتر ًصح

يحتتتتتتتتت،م حأل

داعؾتتتتتتقؿ حدـتتتتتتذع
حدعرت

و تتتتتتذطوذ
مذدفبقؽ ثدك
حٕطؼ
ٓخابذطهؿذ

يحتتتتت،م حأل

طؾقفؿتتتتتتتتذ

طؾقفؿذ طبتذصد

طؾقفؿتتتتتتتتذ

طبتتتتتتتتتتتذصد

حٕصتتتتتتتتتتـذم

طبتتتتتتتتتتتذصد

حٕصتتتتتتـذم

حٕصتتتتتتـذم

وحدؼاتتتتتتتتتتتتتؾ

حٕصتتتتتتـذم

وحدزكذ

وحدستتتتت،فج

وحدستتتتتتتتتت،فج

وحدؼاتتتتتتتتؾ

وشتتتتتتت،خ

وحدزكتتتتتتتتتتتتتتتذ

وحدزكتتتتتتتتتتذ

طبتتتتتتتتتتتذصد
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ
حدؿحظقطحذ

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حد ؿتتتتتتتتت،

وشتتتتتتتتتتتت،خ

وشتتتتتتت،خ

وحدزكذ

حد ؿ،

حد ؿ،

حداقفق ت :

حداقفقتتتتتت :

حداقفق ت  :حداقفقتتتتتت :

ظ تتتتتتتتتتتـ

ظ ـ ثصطي

ظ تتتتتتتتتتتـ ظ ـ ثصطي
ثصطي

ثصطي
هتتتتتتذطوذ

هتتتتتتذطوذ يؼضتتتتتتتتتقذن

هتتتتتتذطوذ

و تتتتذطوذ

و تتتتذطوذ مذدعتترت ةوت

و تتتتذطوذ

يؼضتتتتتتتقذن

يؼضتتتتتتتقذن حٕ ت ،وهؿتتذ

يؼضتتتتتتتقذن

مذدعتتتتتتتترت

مذدعتتتتتتتترت

ةوت حٕ :،

ةوت حٕ :،

يؼقؿتتتتتتتتذن

يؼقؿتتتتتتتتذن

يؼقؿتتتتتتتتذن

طؾتتتتتتتتتتتتك

طؾتتتتتتتتتتتتك

طؾتتتتتتتتتتتتتك

حٕطؼ

حٕطؼ

حٕطؼ

ة ـذا حدـفذط

ة ـذا حدـفذط

ة ـذا حدـفذط

ويصتتعرحن

ويصتتعرحن

ويصتتتعرحن

ثدك حدسؿذا

ثدك حدسؿذا

ثدك حدسؿذا

ا حدؿسذا

ا حدؿسذا

ا حدؿسذا

ا حٕطؼ

مذدعتتتتتتتترت
ةوت حٕ :،

يـح ،تتتذن يـح ،تتتذن معتتتتتتتتتتتتتر يـح ،تتتذن معر هبقصفؿذ يـح ،تتتتتذن يػسرحن معر يـح ،ذن

يـح ،تتتذن

طتتتتتتتتتتتتتـ ا هنذيتتتتتتج هبقصفؿتتذ طتتتتتتتتتتتتتـ ثدتتك حٕطؼ :معتتتر طتتترد ةن يؼضتتتتتتتقذ

ا هنذيتتتتتتج

حدصتتتت،حؽ حٕ ،

ثدتتتتتتتتتتتتتك حدصتتتت،حؽ

حدؿستتاؼقؿ

حٕطؼ:

حدؿستتاؼقؿ

ا ةفتتتتتتتؾ

يػسرحن

ا ةفتتتتتتتؾ

تتتتتتـ 24
سذطج
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تتتتتتـ 24
سذطج

يػسرحن

ةيتتتتذم تتتتـ (ظ ـًذ)
هبقصفؿتتتتذ
ثدتتتتتتتتتتتتتتك
حٕطؼ

حٕ ،

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
يـح ،تتتذن يدتتتتافقذن
طـ ص،يؼ حدزهتتتتت،د:

يدتتتتافقذن يدتتتتتتتتافقذن يدتتتتافقذن يدتتتتتتتتافقذن يدافقذن ح ،ةد
ح تتتتتتتتتتتتتت،ةد

ح تتت،ةد ،ةو

طبتتتتتتتتتذصد كقكتتتتتت

تتتتتتتتتتذطن
( ُيؼت
َ

حدزهتتتتت،د:

حٕو تتتتتذن ا هق تتتتتتج

جؿذدفتتتتتتتتتتذ

كقكتتتتتت

معؿتتتتتتتتتتذت

ا هق تتتتتتج

حدزهتت،د متتقـ

ح ،ةد

وحدزكذ

ح ،ةد

ح ،ةد

ح ،ةد

يدتتتتافقذن

ح ،ةد

ستتتتتتتتتتتتتتتذل،
حدؽقحك )
يحتتتذوٓن

يحتتتذوٓن

يحتتتذوٓن يحتتتتتتتذوٓن يحتتتذوٓن يحتتتتتتتذوٓن

حإليؼتتتتتتذؿ

حإليؼتتتتتتذؿ حإليؼذؿ اذ

حإليؼتتتتتتذؿ حإليؼذؿ اذ

حإليؼتتتتتتذؿ

اذ

اذ

اذ

اذ

تعتتتتتتتتتتقص

تستتتتتتتتا رم

تستتتتتتتا رم

تستتا رم حدؿتت،ةد تستتتتا رم

حدزهتتتتتتت،د

حدؿتتتتتتتتتتتت،ةد

حدؿتتتتتتتتتتتت،ةد

حٓستتتتتؿ حدتتتتت ي حدؿتتتتتتتت،ةد

ثدتتتتتتتتتتتتتك

حٓسؿ حد ي

حدسؿذا

تعؾؿاتتتتتتتتتتتف

تعؾؿافتتتتتتتتتذ

ـفؿتتتذ تتتـ

ـفؿتتتذ تتتـ

ةجتتتتتتتتتتتتتتتؾ

ةجتتتتتتتتتتتتتتؾ

حدصعقص ثدك
حدسؿذا

(حدؽؾؿتتذذ)
حداتتتتتتتتتتتتتتتل

تعؾؿاف ـفؿذ ـ حٓستتتتتتتتؿ
ةجتتتتؾ حدصتتتتعقص حدتتتتتتتتتت ي
ثدك حدسؿذا

تعؾؿاتتتتتتتف
ـفؿذ تـ

حدصعقص ثدك

ةجتتتتتتتتتتتؾ

حدسؿذا

حدصتتتتعقص
ثدتتتتتتتتتتتتتك
حدسؿذا

تستتتتتتاعقر

تاحتتتتتتتتتتتقت تاحتتتتتتقت

تاحتتتتقت حدؿتتتت،ةد

حدزهتتتتتتت،د

حدؿتت،ةد ثدتتك حدؿتتتتتتتت،ةد

ثدتتتتتتك كقكتتتتتت

شتتتتتتتؽؾفذ

ثدتتتتتتتتتتتتتك

حٕوت
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كقك

كقك

(حدزه،د)

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ُيب َعتتتتتتتتتتتتتر يؽادتتتػذن

ُيحعبتتتتذن

يؽادتتتػذن يؽادتتتتتتتػذن

يؽادتتتػذن

يؿؽ تتتتتتتتتذن ا

حدؿؾؽتتتتتتذن ةهنؿذ غقت،

طتتتتتتتتتتتتتـ

ةهنؿذ غقت ،ةهنؿتتتذ غقتتتت،

ةهنؿذ غقت،

حٕطؼ مدؽؾ

تتتتتذصط ْيـ
ويؿؽ تتتتتذن فت
َ

حدصتتتتعقص

فذصط ْيـ طؾك
تتتتتذصط ْيـ
فت
َ
َ

تتتتتذصط ْيـ
فت
َ

طؾتتتتتتتتتتتك

ثدتتتتتتتتتتتتتك

طؾتتتتتتتتتتتك حدصعقص ثدك

طؾتتتتتتتتتتتك

حدصتتتتعقص

حدسؿذا

حدصتتتتعقص حدسؿذا

حدصتتتتعقص

ثدتتتتتتتتتتتتتك

ثدتتتتتتتتتتتتتك

ثدتتتتتتتتتتتتتك

حدسؿذا

حدسؿذا

حدسؿذا

ا حٕطؼ

مدتتتتتتتتتؽؾ
صحلتتؿ ثاتتك
تـافتتتتتتتتتتل
طؼقمافؿذ

تـافتتتتتتتتتتتتتتتتتل
طؼقمافؿذ

يبح ذن طـ

يبح تتتتتتذن

يبح تتتتتتذن يبح تتذن طتتـ

طجتتؾ تتـ

طتتتتتتتتتتتتتـ

طتتتتتتتتتتتتتـ ثصطيتتتتتتتتتت

مـتتتتتتتل بصم

ثصطيتتتتتت

ثصطيتتتتتت

دقدتتتتتتتػع

دقدتتتتتتتتػع طـر حأل

دفؿتذ طـتتر

دفؿتتذ طـتتر

حأل

حأل

يستتاعق

يستتاعق

يستتاعق

يستتتتتتاعق

دطؾبفؿذ

دطؾبفؿذ

دطؾبفؿذ

دطؾبفؿذ

يادتتتتتتتتتػع
دفؿتتذ طـتتر
حأل

دقدػع دفؿتذ

كاقعتتتتتتتتتج ي ق،هؿتتتذ

يتتتقثل حأل

ُي قتتتتتت،حن ُي ق،حن متقـ ي ق،هؿذ حأل متقـ ي ق،هؿتتتذ

كاقعج دت دؽ:

دتتتتتت دؽ :حأل متتتتتتتقـ

ثدتتتتتتتتتتتتتتك

متتتتتتتتتتتتتقـ طؼقماقـ

حأل متتتتتتتقـ

ي ق،هؿتتتذ حأل

ي ق،هؿتتتذ طؼقماقـ

(ستتؾقؿذن)

طؼقماقـ

طؼقماقـ

مقـ طؼقماقـ

حأل متتتتتتتقـ
طؼقماقـ

! متتتتتتتتتتتتلن
ي ق،هؿتتتتتذ
متتتتتتتتتتتتتتتقـ
طؼقماقـ
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صحلتتتتتؿ ثاتتتتتك

طؼقماقـ

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ي اتتتتتتتتذط ي اتتتتتتتتذط ي اتتتتتتتتذط

ي اتتتتتتتتذط ي اتتتتتتتتتتتتتذط ي اتتذط حدؿؾؽتتتذن ي اتتتتتتتتذط

حدؿ َؾؽتتتتذن حدؿؾؽتتتتذن حدؿؾؽتتتتذن

حدؿؾؽتتتتذن حدؿؾؽتتتتتتتتذن طتتتت حخ حدحقتتتتذد حدؿؾؽتتتتذن

طتتتتتتت حخ طتتتتتتت حخ طتتتتتتت حخ

طتتتتتتت حخ طتتتتتتتتتتت حخ حدركقذ

طتتتتتتت حخ

حدحقتتتتتتتتذد حدحقتتتتتتتتذد حدحقتتتتتتتتذد

حدحقتتتتتتتتذد حدحقذد حدركقذ

حدحقتتتتتتتتذد

حدركقذ

حدركقذ

حدركقذ

يؼقتتتتتتترحن

يؼقتتتتتتترحن

يعؾؼتتذن ا

ويعؾؼتتتتذن

ويعؾؼتتتتذن

مذمؾ

ا مذمؾ

ا ؽتتتتذن

حدركقذ

حدركقذ

ؽتتتتتتتتتتتتتذن يعؾؼتتتتتتذن تتتتتتـ

ؽتتتتتتتتتذن يؼقتتتتتتتتتتترحن

طؼقمافؿتتتتتتذ شتتتتتتتتتتتع،هؿذ ا طؼقمافؿتتذ ويعؾؼتتتذن ا
ا مذمؾ

ؽذن ا مذمؾ

ا مذمؾ

ا مذمؾ

مذمؾ
حدستتتتتح،د

حدستتتتتتتتتتتتتتتتتح،د حدستتتتتح،د

ياعؾؿتتتقن

ياعؾؿتتقن ـفؿتتذ ياعؾؿتتتقن

ـفؿتتتتتتتتتذ

ـفؿتتتتتتتتتذ

حدسح،
يتتاؿ طمتتط يتتاؿ طمتتط

يتتاؿ طمتتط

حدؼصتتتتتتتتج حدؼصتتتتتتتتج

حدؼصتتتتتتتتج

تػستتتتتق،يذ تػستتتتتق،يذ

تػستتتتتق،يذ

مذٔيتتتتتتتتتج مذٔيتتتتتتتتتج

مذٔيتتتتتتتتتج

 102تتتتـ  102تتـ

 102تتـ

ستتتتتتتتتقطد ستتتتتتتتتقطد

ستتتتتتتتتقطد

حدبؼ،د
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حدبؼ،د

ؽتتتتتتتتذن ا

حدبؼ،د

حدسح،

حدسح،

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
بعض املالحظاث األوليّت ذاث الصلت:
ش ،حإلكستذن وخقذكاتف هتق كؼطتج حدتق قض حٕسذستقج
 .1حداعع حدؿاللؽل ـ ّ
حدال ُترْ ِخؾ ّ
كؾ حد،وحيتذذ حدؼذلؿتج دتت(حدؼصج) ا ث،كتج ست،صيج .و تع ضدتؽ ،ياعؾتك
تعع حدؿاللؽج ـ حدؿع َطك
حإلصذط حدس،صي ضحتف ا صق ٍغ طرّ د .ا ثذداـذ تؾؽ ،يـبع ّ
حدؼذلؾ ملكف طؾك حد،غؿ ـ ةن حأل فر معأل ثدقفؿ حٕكبقذا مذدػعؾ ،وةكزت دفتؿ حدؽات ،
وةو ح دفؿ حدػ ،مقـ حدصقحخ وحد طل :نن حدبدت ،وحصتؾقح حفترتحم حٔ تذم .طمؿتذ
ذصتج دالتصتتذت! كؿتتذ ةن حدات ّ
ترخؾ حدؿبذشتت ،تتـ
ةستتذا حدبدتت ،فتتؿ هت ه حدقستتذلط حد ّ
حدستتؿذا -ا شتتؽؾ َ ال َكت ْقـ ثتتذكؿقـ ،وهؿتتذ ا ضحذ حدقفت ُة قدتتج دؾػضتتقؾج -تتـ
شلكف ةن يضع حإلكسذن طؾك حدط،يتؼ حدؼتقيؿ .تنهنؿ فتر يؽقكتقن محذجتج ثدتك تقجقتف
اللؽل دؿع ،ج حدػ ،مقـ حدسؾقيف حدصذدح وحٔ ؿ .و ع ضدتؽ ،تنن حد،وحيتج حٕك ت،
شققطذ ـ (حدؼصتج) هتل تؾتؽ حداتل تت،مط حإلصحكتج حدؿاللؽقتج دؾبدت- ،ستقحا مدتؽ ٍؾ
ً
بذشتت ،ةو غقتت ،بذشتت -،مذد،وحيتتج حدؽاذمقتتج (ةي :حدؼ،بكقتتج) طتتـ َخ ْؾ تؼ بصم .ومحس ت
ثثرى تؾؽ حد،وحيذذ حدؿـسقمج ٓمـ طبذع« :ثن حأل ة ،ز حدسؿذا دؿاللؽاف يـظ،ون
ثدك ةطؿذت مـل بصم ،ؾؿذ ةمص،وهؿ يعؿؾقن حد طذيتذ ،فتذدقح :يتذ طخ هتمٓا مـتق بصم
وةستعرْ َذ دتف اللؽاَتؽ ،وط ّؾؿاتف ةستؿذا كتؾ شتلا =يعؿؾتقن
حد ي خؾؼاف مقتريف،
َ
()1

مذد طذيذ»  ،وحدـاقعج حدؿرتتبتج طؾتك هت ح حدـتقؿ تـ حدت،مط حداػستق،ي ،ستقحا كتذن
()1

Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān (ed. Beirut, 1986), 1: 362–63; idem, Jāmiʿ al-bayān (ed. Beirut, 2002), 1:

598 (no.1684). This angelic accusation reprises certain motifs found in Quranic anthropogenic
passages such as Q 2:30–34 and 38:71–85.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
اقحط ً ذ ،هل حدارحخؾ حدس،صي مقـ ذ يؿؽتـ حدؼتقت ملكتف كتذن ستاؼال ا
ؼصق ًصح ةو
َ
ٍ
دحظج ذ ،ودؽـتف ةصتبح حٔن ـ ً ،صتذ تؿـ طـذصت ،ةو قح تقع ادتذمؽج :وهتل:
()2
 -1قتقػ( ( )1ق قطج) (حساقذا َ
وغق،د حدؿاللؽج ـ حدؿؼذم حد ي ُة ِكزت قف بصم .

 -2ؽ،د حداـذ

متقـ بصم/حدبدت ،ومتقـ َؾتؽ وحثتر ةو ةك ت ،تـ ةجتؾ تحريتر َ تـ
()3

ـفؿذ يؿ ؾ حد حذ حٕسؿك  -3 .حٕسطقطد حدؽاذمقج حدال تس،ص فصج هبقؽ ثمؾق
()5
()4
وةتبذطف  ٓ .يؿؽــذ طتيج ةي ـ ه ه حدعـذص ،حدؿع ّؼرد ا طوحيتج عذهتر  .طؾتك

ّ
حدترحت) ،وجتذا ا ععؿفؿتذ« :هتق ق تقؿ ةو
( )1يرتجؿ عري وهبج ،وكذ ؾ حدؿفـرع (حدؿقتقتػ) متت(حدؿق قؿ
تاؽ،ط ا ٍ
ثرَ ٌ
ةصخ ذ ةو ل قطحذ شعبقج ع ّقـتج» .وكستا رم هـتذ (حدؿقتقػتذذ
ر فصصل ةو ش صقج ةو ؽ،د ةو طبذطد ّ
حدؿ،كزيتتج) مؿعـتتك :حدؿق تتقطذذ حدؿ،كزيتتج حداتتل تاؿحتتقط ثقدفتتذ ةستتذصق ،ع ّقـتتج وفصتتص عقـتتج .حكظتت :،ععتتؿ
حدؿصطؾحذذ حدع،مقج ا حدؾغج وحٕصخ ،عري وهبج ،وكذ ؾ حدؿفـرع ،ؽابج دبـذن ،مق،وذ ،حدطبعج حد ذكقج،1984 ،
ػ( .396فسؿ حدرتجؿذذ).
( )2يؿؽـ ةن يعؿؾ هت ح حدعـصت ،حدست،صي مؿعتزت طتـ متذفل حدعـذصت ،كؿتذ كت،ى ا حدؿصتذصط حدحذخذ قتج .وداق تقح
حدؿصذصط حدؽالسقؽقج حدقفقصيج حدال ت ظ ؽ،د حساقذا حدؿاللؽج ـ مـل بصم ،حكظ:،
P. Schäfer, Rivalität zwischen Engeln und Menschen: Untersuchungen zur rabbinischen
Engelvorstellung (Berlin: de Gruyter, 1975). Another especially insightful analysis is that of G. A.
Anderson, (The Exaltation of Adam and the Fall of Satan), Journal of Jewish Thought and Philosophy
6 (1997): 105–34.

( )3معض حدؿصذصط حدحذخذ قج وحدؿسقحقج تععؾ ـ ه ح حدعـص ،كاقعج دؾعـص ،حدسذمؼ طؾقف.
( )4يحرُ ر ضدؽ مدؽؾ شبف ثص،ي ا حدؿصذصط حدؿسقحقج وحإلسال قج .وتعر

صقت حدحذخذم حدقعذظط Pirqe de-

وكظ،ح ٕن ه ح حدؿصرط هق طؿؾ ٓثؼ طؾك حإلسالم،
 Rabbi Eliezerمال شؽ ةوت صدقؾ يفقصي ا ه ح حدؿق قؿ،
ً
ؿـ حدؿحاؿؾ ةن يؽقن ريـًذ ا ه حدػؽ،د دؾ،وحيج غق ،حدقفقصيج دف ه حدؼصج.
( ٓ )5يدق ،ثصرحط حٕوح  ،وحدـقحهل ثدك حدؿؾؽقـ حدؼذ ققـ فبؾ كزودفؿذ مذدضت،وطد ثدتك وجتقص ؽت،د حداـتذ
ه ه حدؿ،ثؾج ـ حدس،ص :ثض ٓ تعزم حدؿاللؽج هـذ ماػقففذ حٕخالفل ص،حث ًج طؾك مـل بصم (حكظ ،حدعروت.)1 .
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طـتر

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حدـؼتتقض تتـ ضدتتؽ ،كعتتر طـتتر حمتتـ طبتتذع (وحد،وحيتتذذ حدؿقحظيتتج دتتف) ةن حأل فتتر
حساعذخ دعاذخ حدؿاللؽج ماحر فقي .وهتق يمكّتر ةن حدؿاللؽتج دتـ تؽتقن ة ضتؾ
ً
ثذٓ ـ حدبد ،دق ةهنؿ خضعقح د حذ حدـقؿ ـ حدؼتقى حددتفقحكقج وحدتروح ع حداتل
يعذكقفذ حدبد ،طؾك حٕطؼ .وه ح مطبقعج حدحذت يرطق ثدك ثكؽذط اللؽل ِـ شتلكف
ةن يساحض ،حدؿدفر د قؼ ص،حؿ تـ مطقدتج اللؽقتج تر حدؼصتقط حدبدت،ي،
وكاقعاف حرّ صد سب ًؼذ مدؽ ٍؾ لسذوي.
وت ك ،جؿقع طوحيذذ (حدؼصتج) تؼ،ي ًبتذ ّ
حدؿـْت َزد ِقـ ةو حدؿدتذطكِقـ
ةن حدؿاللؽتج ُ
وكذصطح ذ يزير طرصهؿ ثدك ال تج .يت،وي حدؿؼرستل
ا حدص،حؿ كذن طرصهؿ ح ـقـ،
ً
طتتـ معتتض حدؿتتمطخقـ حدؿعفتتقدقـ ةن حأل ة َ ت ،حدؿاللؽتتج حدؿتتمكبِقـ (ةن ي اتتذطوح
ال ج ـ ةك  ،ؿ ؾقفؿ جرحطد) ،دؽـ تؾؽ حد،وحيج تػدؾ ا ثخبذطكذ كقتػ كستاطقع
حداق قؼ مقـ همٓا حد ال ج حد يـ دتؿ ُيؽدتػ طتـ حستؿفؿ ،ومتقـ حدؿاللؽتج حدتقحطص
ضك،هؿ ا حدؼصج حؾ حدبحأل ،وهؿذ ح ـذن ؼط ،وتحريرً ح :هتذطوذ و تذطوذ؟!
ؿج طوحيج ةخ،ى ـسقمج ثدك حدؽؾبل وكعرهذ درى حد عؾبتل تحترّ ص طترص حدؿاللؽتج
()1

حدؿدذطكقـ ا حدؼصج م ال ج اللؽج .
( )1حكعؽ

ةيضذ ـ َؾؽقـ ح ـقـ ثدك ال ج اللؽج طؾك معض حداؼذدقر حدقفقصيج حدؿدذاج.
ه ح حداحقت ً

حكظ:،
Pseudo-Seder Eliahu Zuta, ed. M. Friedmann (Vienna: [s.n.], 1904), 49; Synopse zur
Hekhalot-Literatur, ed. P. Schäfer (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1981), 5–7; and compare 2 En.
18:4 (long version).
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ُ .2ي َؼ ترم هتتذطوذ و تتذطوذ مقصتتػفؿذ يؼضتتقذن مذدعتترت دؿتترّ د ظ ـقتتج غقتت،
حتترّ صد ،ؽذ َك تذ يـتتزٓن ثدتتك حٕطؼ كت ّتؾ صتتبذس ،ويؿؽ تتذن حدقتتق َم ا حدػصتتؾ ا
()1
حدترطذوى وحدـزحطتذذ (يؼتقت حدؿؼرستل ثهنتؿ كتذكقح يتل ،ون حدـتذع متذدبِ ّ ، )،تؿ

يع،جتتذن ثدتتك حدستتؿذا طـتتر ثؾتتقت حدؿستتذا .وت اؾتتػ تؾتتؽ حد،وحيتتج تتـ (حدؼصتتج)
شتتؽؾقذ طتتـ حد،وحيتتج حٕختت،ى حداتتل تحتترّ ى حأل قفتتذ حدؿاللؽتتج كتتل يمك تروح طؾتتك
سؿقهؿ طؾك مـتل بصم مق تعفؿ تحت حٓخابتذط .حدػت ،حدحذستؿ متقـ حدت،وحياقـ
يّ ،كز طؾك تتقطؽ حإلدتف مذٓشترتحيف ا تؾتؽ حدؿغتذ ،د .مذدـستبج ثدتك طوحيتج عذهتر
وحد،وحيذذ حدؿاقح ؼج عفذ :نن هذطوذ و ذطوذ بعق ذن ـ حأل وياصت ،ذن مـتذ ًا
طؾك ة ،ه ،مقـؿذ تب ّقـ حد،وحيذذ حٕخ،ى ةن حأل سؿح دفتذطوذ و تذطوذ متذدـزوت
ض ـ ةجؾ تلكقر ٍ
ثدك حٕطؼ طؾك َ َض ٍ
فؿتج حدؿاللؽتج
كؼطج ذ ،وغذد ًبذ ذ تغق
ّ
حدرتمقيتتج طتتـ ه ت ه حد،وحيتتذذ :كقهنتتذ دتتؿ َت ُع تر ؽق ًكتتذ تت،وطيذ دستتق ،حٕثتترحر
حدستت،صيج( .)2مت ً
ترٓ تتـ ضدتتؽ ،تحؽتتل تؾتتؽ حد،وحيتتذذ طتتذص ًد ةن حأل تتـح هتتذطوذ
و ذطوذ شفقحذ ثكسذكقج فبتؾ كزودفؿتذ ثدتك حٕطؼ :ثاتك ياؿؽـتقح تـ حداػتذخ،

(K. al-Badʾ (ed. Huart), 3: 14.7–8. )1

( )2تحاقي حد،وحيج حدؿـسقمج ثدك حدسرّ ي طؾك كؾقفؿذ ،وهق ذ فر يؿ ّؾ ،ثؾج حكاؼذدقج ا ثطذصد س،ص حدؼصج.
و قفذ ةن هتذطوذ و تذطوذ ٓ يـاؼترحن حدستؾقيف حدبدت،ي ،متؾ يـاؼترحن ةثؽتذم حدـتذع ،ويمكترحن طؾتك ةهنؿتذ
يؿؽـفؿذ حدؼقذم معؿؾ ة ضؾ ـ مـل بصم ،حكظ:،
Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān (ed. Beirut, 1986), 1: 363–64; idem, Jāmiʿ al-bayān (ed. Beirut,
2002), 1: 600 (no. 1689).
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ملهنؿ دتـ يساستؾؿقح ةمترً ح دؾػتاـ حدركققيتج .ومحست كعت وحمتـ طبتذع ،تنن حأل
ة ،هؿذ مدؽ ٍؾ ص،يحٍ ةن يعاـبذ معض حدؿح ،ذذ حدؿحرّ صد ،تؾ :طبتذصد حٕو تذن
وستت ْػؽ حدتتر ذا وحدزكتتذ ُ
ةخقتت،ح ،وطؾتتك حدـؼتتقض تتـ
وشتت ْ،خ حد ؿتت.،
ً
وحدستت،فج َ
حد،وحيذذ حدال تصقط هتذطوذ و تذطوذ ملهنؿتذ حداز َ تذ متنخالػ حداعتذدقؿ حإلدفقتج
ٍ
دعترص غقت ،عؾتقم تـ حٕيتذمّ ،
تنن حد،وحيتج حداتل
وفض َقذ متقـ حدـتذع طؾتك حٕطؼ
تصت ّتقطهؿذ طؾتتك ةهنؿ تذ ( ـذ َس ت ْقـ) دبـتتل بصم ت

كتتذ ملهنؿ تذ ستت،طذن تتذ حساستتؾؿذ

دإلغتتقحا حٕط تتل طؾتتك حدػتتقط تؼ،ي ًبتتذ دتترى وصتتقدفؿذ ،وطتتذص ًد ا ةفت ّتؾ تتـ ةطم ت ٍع
وطد،يـ سذطج.
 .3تـس جؿقع طوحيذذ (حدؼصج) حدؼذلؿج طؾك سؼقؽ حدؿاللؽج ثدك ح ااتذهنؿ
تتـص طؾتك ةن حستؿفذ (حدزهت،د) ،وةثقذكًتذ
حدغذ  ،مذ ،ةد جؿقؾج .و عظؿ حد،وحيذذ ّ
تضقػ حٓسؿ حدػذطستل وهتق ةكذهقت ةو مقت خ  ،وهتل تستؿقذذ

اؾػتج دت حذ

ِ
حدع،م حدسؿذوي .وهل ا ّ
مغتض حدـظت ،طؿتذ ثضح
كؾ حدحذٓذ ٌ
ضحذ ثكسذكقج تؿذ ً تذّ ،
كذك حد،وحيذذ حدؿ اؾػج تصػفذ ملهنذ ذك،د مطبقعافذ وشتفقحكقج ةو صتذه،د تؿذ ً تذ.
يد ّ حداؼؾقتر حدت ي طوحه عذهتر ا هت ح حدصترص :ثض ي

كتذ ةن حدؿت،ةد حداتل ُت ْغت ِ،ي

وتػسر فضذد حدؿاللؽج ا حدـفذيج هل ا حدقحفع ِ
حدع،م حدسؿذوي ضحتف ،وهق كقك
حدزه،د ،حد ي مرَ ح ضذه،يذ ك ٍ
حذ مد،يج مدؽ ٍؾ مف ؼط .وطؾك حد،غؿ تـ طترم
حدـص طؾك ضدؽ ص،حثج ،يبرو ةكف تتؿ ثطستذدفذ متل  ،تـ حأل كتل ي ات حدؿاللؽتج
ّ
حدؿـزدقـ ،ؿذ يدتق ،ثدتك ةن حدػؽت،د حدؿستاؼؾج حدؼذلؾتج متت(حداـتذ

()30

) متقـ حدؿاللؽتج

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ٍ
مط،يؼج ذ ثدك تؾؽ حد،وحيتج حدؿاؿقتزد ودؽتـ ا ق تع
تس،م
وحإلدف ةو حدبد ،فر ّ
()1

اؾػ ـ حدؼصج .
ّؿتتج تتالر صتتقغ

اؾػتتج طؾتتك حٕفت ّتؾ تتـ حدؼصتتج تعتت،ؼ دـتتذ دؼتتذا هتتذطوذ

و ذطوذ ع حدؿ،ةد حدعؿقؾج حداتل ستاؼقصهؿذ ثدتك حدػستذص حدؿدتموم .وكؿتذ طةيـتذ
ةيضذ كؿق ر ستؿذوي ةطستؾف حأل -طؾتك تذ
تصقط حدؿ،ةد ً
دؾاق ،هـذيف صقغج وحثرد ّ
ّ
ؿقتزح
يبروٓ -خابذط فضذد حدؿاللؽج .وكع  ،طؾك تؾؽ حدصقغج ،حدال تؿ ّؾ خؾق ًطتذ
ً
ـ

اؾػ حد،وحيذذ درى عذهر حس  .و ع ضدؽّ ،
نن حدصقغاقـ حدؿابؼقاتقـ

قظطاذن مذداسذوي متقـ طوحيتذذ حدؼصتج .ويؿؽتـ
هؿذ حٕك  ،شقق ًطذ ،ويبرو ةهنؿذ ّ
حداؿققز مدؽ ٍؾ ةسذع مقـ تؾؽ حدصقغ تـ ختالت كقػقتج وصتػفذ حدؿاغ ّقت ،دؾعذكت
تصتقطهذ ثثترى حدصتقغ طؾتك
حٕخالفل دؾؿ،ةد حدعؿقؾج حدال ةا،ذ حدؿاللؽج :ثض
ّ
ةهنتتذ ؾتتق خبقتتأل مطبقعاتتف يبتتذصت حدؿاللؽتتج ضحذ حددتتبؼ ،و ُت ِ
غ،يفؿ تذ متتذفرتحم
سؾستتؾج تتتـ حٕ عتتتذت حإلج،ح قتتتج ةو حددتتت،كقج ،و َت ِعتتترُ هؿذ مذد ضتتتقؿ د،غبذهتؿتتتذ
حدؿح ،تتج حٕختت،ى .ومذدؿ تتؾ،
حدعـستتقج شتت،يط َج ةن يدتتذطكذهذ تؾتتؽ حدستتؾقكقذذ
ّ
تساغؾ حدصتقغج حٕخت،ى شتبؼفؿذ حدؿفؾتؽ ،دؽتـ حدؿت،ةد -وهتل ا حدقحفتع ستقرد
()1

Compare n. 21 above. The version of the tale that is attributed jointly to Ibn Masʿūd

and Ibn ʿAbbās (apud Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān [ed. Beirut, 1986], 1: 363; idem, Jāmiʿ albayān [ed. Beirut, 2002], 1: 598–99 [no. 1685]) also depicts al-Zuhara as descending and
assuming the shape of a woman; note also the ninth-century Baṣran belletrist Jāḥiẓ, Kitāb
al-Ḥayawān (7 vols. in 2, ed. F. Aṭawī [Damascus: Maktabat Muḥammad Ḥusayn al-Nūrī,
1968]), 1: 113.22–23; whereas the more common opposite metamorphosis (i.e., from
woman to star) is signaled in ibid., 6: 456.3–6.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ذ تؾج ثذودت يذلست ًج حدتتاؿ ّؾص ـفؿتذ -تؿؽـت تتـ خترحؿ حدؿ َؾؽتقـ حدعذشتتؼقـ
حدؾ َ يـ تؿ ّؽـ ـفؿذ حدقلع ،وصؾب ـفؿذ ةن يؽدػذ دفذ طـ ٍ
بدقج ؽـافذ ا حدـفذيج
ْ
ـ حدػ،حط ـ م،ح ـفؿذ ،وهل :حسؿ حأل حٕطظؿ ،حدقسقؾج حداتل يصتعر اتذ هتذطوذ
و ذطوذ ثدك حدسؿذا ّ
كؾ سذا معر حكؼضذا طؿؾفؿذ حدقتق ل .ومؿعت،ص ةن تع ّؾؿت
ه ه حدؽؾؿذذ ،كطؼ اذ طؾك حدػقط وصعرذ ثدك حدسؿذا ،ثقأل كذ لهذ حأل طؾك
ثقدفذ ثدك كقك حدزه،د.
ضكذلفذ و ضقؾافذ ةن ّ
وا هتتذتقـ حدصتتقذغاقـ حٕخقتت،تقـ ،حساستتؾؿ هتتذطوذ و تتذطوذ دإلغتتقحا،
وس،طذن ذ حكادػذ ةهنؿذ حؽقم طؾقفؿذ حٔن مذدبؼتذا طؾتك حٕطؼ مدتؽ ٍؾ ٍ
صحلتؿ،
كعحتذ ثستقذ ا فضتذا شتفقهتؿذ
وه ه كاقعج ثاؿقج ّ
طؿتذ ثضح كذكَتذ فتر َ
مغض حدـظّ ،
تعذه حدزه،د ةم ٓ :ثض ُي بِ طز ُ فؿتذ طؾتك حطتؽتذخ حٕ عتذت حٔ ؿتج -طؾتك حدت،غؿ
ـ حداح،يؿ حإلدفل -ثصح َك َافؿذ ،ويمكر مدؽ ٍؾ فذصع ذ ةطؾـف حأل تـ حدبرحيتج ،وهتق
ةن حدؿاللؽج ةخطلذ طـر ذ حطا ذ ةهنذ ةسؿك ـ مـل بصم.
 .4معر ذ ةصطيف كؾ ـ هذطوذ و ذطوذ -يسالكػ عذهر -ةهنؿذ ُ ـ ِ َعذ حٔن
طجال دؿ ُي ْ َك ،حسؿف ع،و ً تذ مقططتف :تـ ةجتؾ صؾت
ـ حدعقصد ثدك حدسؿذا ،ةت َقذ ً
سذطرتف وطمؿذ دّ ،ص حطابذطهؿذ ا كظ ،حأل .وهـذيف معض حد،وحيذذ حٕخ،ى دؾؼصج
ّ
ةفؾ تحػ ًظذ وتع،م ه ح حد،جؾ حدؿعفقت طؾك ةكف ثصطي

حدـبل .و ذ ظحت معضتفؿ

حٔخ ،يحرّ ص مبسذصج حإلصذط حدز ـتل دتت(حدؼصج) م ّ ،افتذ طؾتك ةهنتذ وفعت (ا ظ تـ
ثصطي ت ) ،ؿتتذ يتتمصي ثدتتك حستتاـبذؽ ةن ثصطي ت
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هتتق حد ت ي دع ت ه ت ح حدتتروط ا

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
م حدـبتل، ُط ِت،) دتت(فصج هتذطوذ و تذطوذ، ومعقترً ح طتـ حدستقذ حدؿبذشت.حدحؼقؼج
ثدتك حأل كذكت

 فذ ثصطيت،وى ةن حدعبتذصد حداتل صت،ت
َ  و ُي،مصالثف وتؼتقحه

 يسؿح، و ـ فبقؾ حدؿصذص ج.

)1(

ثصطي

تعذصت طبذصد جؿقع ةهؾ ظ ذكف خالت ضدؽ حدقف

بكق تج مؿق تتعج (حدؼصتتج) طؾتتك حتتقط،دـتتذ ضفتتقط ةو تق تتقح ه ت ه حدد صتتقج حدؼ
حذ،محست حداػستق-

 ثض غذد ًبذ ذ تقحظي ش صقج حدـبل ثصطيت:حدؽاذخ حدؿؼرّ ع

)2(

 حدت ي كتذنEnoch  ش صقج حدعر حداقطحت ةخـقش-حدـؼريج حداؼؾقريج وحدحري ج
ةيضذ مذدصالس وحداؼقى حدؿ ذدققـ
ً  وهل ش صقج تقصػ،سذم ًؼذ طؾك صق ذن كقس
.ا حدؿصذصط ِشبف حدؽاذمقج
حأل هتذطوذ و تذطوذ متقـ حدعؼقمتذذ حداتل
ُ ، ُي قت،  كاقعج ددػذطج ثصطيت.5
د، ةو طت حخ حٔخت، ث ّ تذ طت حخ حدتركقذ حدعذجتؾ:يع ةن ياحؿالهتذ طذفبتج ضكبفؿتذ
 عؾ َؾ ت ْقـ، حخاتتذطح حدعؼقمتتج حدركققيتتج، ومعتترَ معتتض حدؿدتتذوطحذ مقـفؿتتذ.حدؿمج تؾ

See Maqdisī, K. al-Badʾ (ed. Huart), 3: 12.3–4; Thaʿlabī, ʿArāʾis, 46–47. The latter

)1(

collection is now conveniently available in English: ʿArāʾis al-majālis fī qiṣaṣ al-anbiyāʾ or
(Lives of the Prophets,( tr. W. M. Brinner (Leiden: Brill, 2002). Compare the following
divine pronouncement about Enoch in a prominent Hekhalot text: (. . . this one whom I took
from among them is the choicest one of them all. He is the equal of all the rest of them in
piety, righteousness, and proper behavior. Therefore I removed this one as My reward in
My world beneath all the heavens.( Translated from the Hebrew text of Ms. Vatican 228 in
Synopse (ed. Schäfer), 7 (my emphasis); note also 1 En. 93:3; Jub. 10:17.
G. Vajda, (Idrīs,( EI2 (= Encyclopaedia of Islam, new ed. [Leiden: Brill, 1954–2004]),

)2(

3: 1030–31; Y. Erder, (The Origin of the Name Idrīs in the Qurʾān: A Study of the
Influence of Qumran Literature on Early Islam,( Journal of Near Eastern Studies 49 (1990):
339–50; J. C. Reeves, (Some Explorations of the Intertwining of Bible and Qurʾān,( in
Bible and Qurʾān, ed. Reeves, 44–52.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
خقذطهؿتتذ متتلن حدعؼقمتتج حدركققيتتج س تاـافل ا وف ت ٍ تتذ ،مقـؿتتذ حدعؼقمتتج حٕخ،ويتتج
ساؽقن م ّمرد .تػذصقؾ صق،هؿذ وحثرد كق ًطذ ذ ،بحست طوحيتج عذهترُ ،فقترَ ح
مذدسالسؾ و ُطؾؼذ ا مذمؾ .وٓ تضقػ حد،وحيذذ حٕخ،ى دؾؼصج ثدك ه ح حدقصػ
فؾتقال :ثِ ْض تحترص معتض حد،وحيتذذ ؽتذن تعؾقؼفؿتذ ،ويت،وي
حدغـل دؿصتق،هؿذ ّثٓ ً
حدؿؼطتع
حستؿ (مذمتؾ) تؿـقذ
ُ
حدؿؼرسل ةهنؿذ طؾ َؼذ تـ شتع،هؿذ .ومتذدطبع ،يت،صص َ
حدؼ،بين حد ي تعؿؾ (حدؼصج) طؾك تض قؿف ،وتدق ،معتض طوحيتذذ (حدؼصتج) ثدتك
يحعقن ثدك تؾؽ حدبؼعج تـ ةجتؾ تعؾتؿ تػذصتقؾ ِثت َقؾفؿ
ةن حدسح،د وحدؿـعؿقـ ّ
حدسقصحا ـفؿذ ،وهل ةثر حدؿصذصط دؿع ،ج حدـذع مذدستح ،،وهتق تذ ُيستاـبط تـ
حٔيتتج  102تتـ ستتقطد حدبؼتت،د .وةخقت ًت،ح ،ؿتتج طتترص فؾقتتؾ تتـ طوحيتتذذ (حدؼصتتج)
يسارطل ص،حث ًج حٔيج حدؼ،بكقج مذطابذطهذ خذتؿج حدؼصج ،مؿذ يضػل ستحج وطظ ّقتج
طؾك حدؼصج حدسذمؼج.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت

-2) ؿتـ صطستقح (فصتج هتذطوذ و تذطوذ،مقتقن،ح تذ ةشتذط حدبتذث قن حدغ،ك ًق
 ثدتتك حدؿتتقحص حدقفقصيتتج وحدؿستتقحقج شتتبف حدؽاذمقتتج،هتتذ حٕصمقتتج،وثتتذودقح فتتؿ كظذل
 وفر ةشذطوح طؾك، حدؿبفؿجEnoch  حدال تحقط مد صقج ةخـقشparascriptural
)1(
ٍ
 حدقفقصيتتج حدقستتقطجaggadic narrative صيج حٕغذصحتقتج،تذػ ثدتك حدستت
ّ كحتق خت
)2(

 تستتترتطل هتتت ه حدؼصتتتج. )و تتتج مذستتتؿ ( تتترطحغ شتتتؿفذظي وطزحظيتتتؾ،وحدؿع
ّ
حٕفتتؾ ووحثتترد
 طؾقفتتذ ا ةطمتتع طوحيتتذذ ِط يتتج طؾتتك،حداتتل كع تت- حٓستتا ـذلقج
جؿج دؿذ يؿؽتـ، ُةفرم هـذ ت، ومـذ ًا طؾك ضدؽ،ثؾج، حهاؿذ َ ـذ ا ه ه حدؿ- بطح قج
)3(

، يحاقي حداؼؾقر حدحذخذ ل حدقفقصي حدؽالسقؽل سقحا ا حدعفر حدؼريؿ وحداؾؿقص وحدؿرطحغ،) مقجف طذ ّم1(
، حدؿاعؾؼتتج مذداؼذدقتتر غقتتAggadah  و تتقحص حٕغتتذصحد،يعج، حدؿاعؾؼتتج مذددتتHalakhah طؾتتك تتقحص حدفذٓختتذد
.) (حدؿرتجؿ. وحدؿقحص حدػؾؽؾقطيج،حدؼذكقكقج حدؿداؿؾج طؾك حدؼصص وحٕسذصق
E.g., Geiger, Was hat Mohammed, 107–9; Grünbaum, (Beiträge), esp. 58–75; J.

)2(

Halévy, (Harout et Marout,( Journal Asiatique 9e série, 19 (1902): 146–50; B. Heller, (La
chute des anges Schemchazai, Ouzza et Azael), Revue des Études Juives 60 (1910): 202–
12; Littmann, (Hārūt und Mārūt), 70–87 (he unfortunately ignores the medieval (Midrash of
Shemḥazai and ʿAzael);) Horovitz, (Jewish Proper Names), 164–65; idem, Koranische
Untersuchungen (Berlin and Leipzig: Walter de Gruyter and Co., 1926), 146–48; G. Vajda,
(Hārūt wa-Mārūt), EI2, 3: 236–37; J. T. Milik, The Books of Enoch: Aramaic Fragments of
Qumrân Cave 4 (Oxford: Clarendon Press, 1976), 330–31; J. C. Reeves, Jewish Lore in
Manichaean Cosmogony: Studies in the Book of Giants Traditions (Cincinnati: Hebrew
Union College Press, 1992), 88.
Bereshit Rabbati, Yeraḥmeʾel, Pugio Fidei, and Yalquṭ Shimoni. Milik (Books of

)3(

Enoch, 321–31) presented a synoptic edition of the four Hebrew versions and a wider
discussion of the (Midrash of Shemḥazai and ʿAzael). The Aramaic form appears in Zohar
3.207b–208a. This story is often connected to a lost midrashic collection known as Midrash
Avkir, whose allegedly surviving passages were assembled and published by S. Buber,

=
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حدؼتتقت ملكتتف َة ْفتترَ ُم تتترويـ ؽاتتقخ دفتتذ ،ا حدؿعؿقطتتج حدؿرطحشتتقج Bereshit

 Rabbati of R. Moshe ha-Darshanحداتل تعتقص ثدتك حدؼت،ن حدحتذصي طدت.،
وكؿتذ هتل حدحتذت تع حفابذستـذ حدؿطتتقت حدستذمؼ د،وحيتج عذهتر ،فؿت ُ مذخاصتتذط
حدـص حدع ي ـ ةجؾ تعـ حداؽ،حط ةو حدؿقحص غق ،ضحذ حدصؾج:
ّ
فتتذت طحم( )1يقستتػ( :)2طةذ حدؿاللؽتتج ةن حدؼتترّ وع ،بت ٌ
تذطيف هتتق ،كتتذن فؾ ًؼتذ
ٕكف خؾؼ كذلـذذ مد،يج (طحجع :ستػ ،حداؽتقيـ .)7-6 :6 ،وطؾتك حدػتقط ،وفتػ
حدت،خ حدؿبتذطيف،
َ َؾؽذن ح ـذن ـ حدؿاللؽتج ،وحستؿفؿذ شتؿفذظي وطزحظيتؾ ،ة تذم
ّ
دت،ح)،
وفذٓ دف( :يذ سقر حدؽقن ،ةدؿ كؼؾ دؽ ثقـؿذ كـ ت ؾؼ صكقذيف ٓ( :ت ؾؼ َم ً
مدت،ح ،و تذ ثدتك
كؿذ يدفر طؾك ضدؽ
ّ
حدتـص حدؿؼترع( :دؿتذضح تعاتزم ةن (ت ؾتؼ) ً
()3
ٌ
بذطيف هق( :وحدركقذ؟ ذضح ستقحرر قفتذ؟)،
حد،خ،
ضدؽ) ( ، )Ps 8:5لجذاؿ ّ

فذدقح دف( :سقم ك ب ةهؾقاـذ دفتذ) ،ؼتذت دفتؿ( :دؼتر كُدتػ دتل ووفتع ا طؾؿتل

=
Liquṭim mi-Midrash Avkir (Vienna: G. Breg, 1883); Abraham ben Elijah of Vilna, Sefer
Rav Peʿalim (Warsaw: Halṭer va-Ayzenshṭadṭ, 1894), 133–47. See also Sefer Rav Peʿalim,
27–28; A. Marmorstein, (Midrash Avkir,( Devir 1 (1923): 113–44, at 141; L. Zunz and Ḥ.
Albeck, Haderashot be-Yisrael (Jerusalem: Mosad Bialik, 21954), 430 nn. 33–34; Ḥ. Mack,
Mi-Sodo shel Mosheh ha-Darshan (Jerusalem: Mosad Bialik, 2010), 126.

( )1حد،حم ةو حدؿذط هل حدؾػظج حدال تطؾؼ طؾك حددذطس ةو حدؿػس ،ةو حدػؼقف (ة قطحلل) حدبذمؾل( .حدؿرتجؿ).
( )2طؾك ذ يبرو هق حد،حم يقسػ مـ هقذ  R. Joseph b. Ḥiyyaوهق ذط  amoraمذمؾل ا حدؼ،ن حد،حمع
حدؿقالصي.
(A more developed version of what is recounted in b. Sanh. 38b. )3
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حدد ،سقم ياح ّؽؿ تقؽؿ تؿذ ً تذ كؿتذ يستقط،
ةكؽؿ ثضح كـاؿ ا طذدؿفؿ ،نن مذطأل ّ
طؾك حدبد[ ،،و] ساؽقكقن ةسقة ـفؿ) ،لجذمقه( :ح ـحـذ حدؼرطد طؾك حدعقش مقـ
حدؽذلـذذ حدبد،يج حدؿ ؾقفج ،وسقم ت،ى كقتػ ةكـتذ كؼترّ ع حستؿؽ) ،ؼتذت دفتؿ
حدؼرّ وع حدؿبذطيف( :دؼر ـحاؽؿ مذدػعؾ ؾ ه ه حدؼرطد).
حددت ،،وطـتر ذ طةوح
ـزدقح ـ قطهؿ [ثدتك حٕطؼ] ،وتح ّؽتؿ تقفؿ مذطتأل
ّ
جؿذت ح ،ةد مد،يجّ ،ؾقح وطحاهتذ ودتؿ ياؿؽـتقح تـ كتبح شتفقهتؿ ،وكؿتذ يت،وي
حدؽاذخ حدؿؼرّ ع( ،وطةى ةمـذا حأل ...ثدل)( .تؽقيـ .)2 :6
()1
كظت ،شتتؿفذظي ثدتك مات ٍ
تقت حستؿفذ ةستترتح  .ʾAsṭerahوة عتـ حدـظتت ،ثدقفتتذ

فذلال( :هبقـل كػسؽ!) لجذماتف( :دتـ ةط تل دتؽ ثاتك تع ّؾؿـتل حستؿ حأل حدؿتبفؿ
ً
 ،Inexpressibleحٓسؿ حد ي يع،ز مؽ ثدك حدسؿذا طـر ذ تـطتؼ متف) ( ،لخ هتذ
ت،خ ،بتتذطيف هتتق:
متتف طؾتتك حدػتتقط ،اؾػظت متتف ،صتتعرذ ثدتتك حدستتؿذا) ،ؼتتذت حدت ّ
(سلجعؾفذ ًذٓ تحا ِ ي مف حدركقذٕ :هنتذ طصتؿ كػستفذ تـ حطتؽتذخ حد طق تج)،
وطؾتتك حدػتتقط ط ّؾؼفتتذ (ا حدستتؿذا) متتقـ حددتتؼقؼذذ حدستتبع دؾ ّ ،يتتذ .وطـتتر ذ طةى
ً
ةصػذٓ...
وتزوجذ حدـسذا ،وةكعبقح
شؿفذظي وطزحظيؾ ضدؽ ،فذ َ ذ،
َ
( )1האסטיר . Variant in Yalquṭ:איסטהר According to the Armenian Death of Adam, Estʿera is
the sister of Seth: see Theodor’s note to Gen. Rab. 22.2 in Midrash Bereshit Rabba, ed. J.
Theodor and Ḥ. Albeck, 3 vols. (repr. Jerusalem: Wahrmann, 1965), 1: 206; M. E. Stone,
(The Death of Adam—An Armenian Adam Book), Harvard Theological Review 59 (1966):
284.

()37

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
[طـر ه ه حدـؼطجّ ،ؿج تؼؾقرحن ضح َتذ صؾج ِي،صحن ا صقت حدحذختذم حدقعتذظط
()1

 Pirqe de-Rabbi Eliezerياصرّ يذن دؿعذدعج حدصعقمج حدعستريج حدؿاق ّفعتج تـ
حٓتصتتذت حدعـستتل حدؿػتترتؼ متتقـ حدؿاللؽتتج (حدـقطحكقتتج) وحدبدتت( ،حدطقـقتتج) ،تتؿ
يحرصحن صبقعج حدطغذد  Nefilimحدغذ ضج وحدال ِت،ص ا حٔيج حد،حمعج ـ حإلصحذس
حدسذصع ا سػ ،حداؽقيـ ،وحدعبذم،د حد يـ ِي،ص ضك،هؿ ا حٔيج  33ـ حإلصحذس
حد ذدتتأل طدتت ،ا ستتػ ،حدعتترص ،مقصتتػفؿ حد طيتتج حدـذتعتتج طتتـ ه ت ح حٓتصتتذت غقتت،
حدؿحاؿؾ ،تؿ ِ
يت،ص ضكت ،ةستؿذا (ةصػتذت) بخت،يـ ،وح ـتقـ تـ حٕستؿذا حدؿ،تبطتج
مذدؽاذخ حدؿؼرّ ع].
فتتذت طحم يقستتػ :ا حدقفت حدت ي تؼت ّت،ط قتتف عتتلا حدطق تتذن ثدتتك حدعتتذدؿ،
ُ
َ
حد،سقت قطط،وغ  Meṭaṭronثدك شؿفذظي ،ؼذت دتف:
حدؿبذطيف
حدؼروع
ةطسؾ
ُ
(ثن حدؼروع حدؿبذطيف ،ي ّطط داتر ق ،حدعتذدؿ) .تـفض شتؿفذظي ومؽتك مصتقذ
ٍ
طذت وحكاح ( ،)2وثزن طؾك حدعذدؿ وطؾك ةمـذلف( :ثض يؾافؿ ّ
كؾ وحثر تـفؿ طتذصد
ةد ًػذ تـ حإلمتؾ وةد ًػتذ تـ حد قتؾ وةد ًػتذ تـ ّ
كتؾ كتقؿ تـ ةكتقحؿ حدؿذشتقج [يق قتذ]،

(Thus Albeck, Midrash Berešit Rabbati, 30. )1

()2

Compare this pericope with 1 En. 12:3–13:5, 15:2–16:4. Meṭaṭron is, of course, the

(angelified) Enoch. Note Tg. Ps.-J. Gen 5:24: (and Enoch served the Lord faithfully, and
suddenly he was no longer together with the inhabitants of the earth, for he was snatched
up, and he ascended to heaven at the command of the Lord. He renamed him Meṭaṭron, the
great scribe). See also R. Margaliot, Malʾakey ʿelyon (Jerusalem: Mosad Harav Kook,
1945), 104.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حدتـص ثؾؿتقـ دتمو قـ
ؽقػ سقظؾقن حٔن طؾك فقر حدحقذد؟) [طـرل ٍ  ،ي،وي
ّ
طـ ح ـقـ ـ ةمـذا شؿفذظي تق ّف َعذ علا حدطق ذن].
وفر فقؾ طـف (ةي :شؿفذظي) ثكف َك ِرم وط ّؾؼ كػسف مقـ حدسؿذا وحٕطؼٕ :كتف
حدت،خ حدؿبتذطيفّ ،
وضتؾ عؾ ًؼتذ ثاتك
دؿ يؽـ دف ط ط ا سؾقكف حد ي وفع ـتف ة تذم
ّ
يق ـتذ هت ح متقـ حدستتؿذا وحٕطؼ يؼذستتل حدحست،دّ ،ثٓ ةن طزحظيتتؾ دتؿ َي ُات  ،وتتتؿ
طلقسذ دعؿقع وكالا حدصبغذذ و ساحض،حذ حدزيـج حداتل تغت،ي اتذ حدـستذ ُا
تعققـف ً
()1

َ
حد،جذت وتح ّفؿ طؾك حدػعقط حدعـسل  ،و ذ ظحت يقحصؾ كدذصف حدػذسر :د دؽ
دؾ،خ ،ثاك يؼبؾ حداؽػق ،طـ ضكتقخ ثست،حلقؾ
تؼرم ثس،حلقؾ حدؼ،حمقـ :ثصج ـفذ
ّ
()2

جؿقعفذ ،وثصج دعزحظيؾ ،ثاك ياحؿؾ ط ا خطذيذ ثس،حلقؾ .
تدتق ،حدؿؼذطكتج حدرفقؼتتج دؾ،وحيتذذ حدؿطتقطد تتـ (فصتج هتذطوذ و تتذطوذ)،
و( رطحغ شؿفذظي وطزحظيؾ) ،ـ مقـ حٕصمقذذ حٕوسع حداتل ِ
تت،ص تؿـفذ هت ه
حد،وحيتتذذ ،ثدتتك ةن حد،وحيتتج حإلستتال قج حدؿع ّؼ ترد طؾتتك حدؿستتاقى حدؽقطكقدتتقجل
وحٕصمتتتل تتتـ حدؼصتتتج تستتتبؼ حد،وحيتتتذذ حدقفقصيتتتج ا حدؿتتترطحغ طتتتـ شتتتؿفذظي

(See 1 En. 8:1. )1

( )2وهؽ ح يؼع حداؿذ ؾ ا ةصمقذذ حدؿرطحغ مقـ طزحظيؾ حدتقحطص ا تؾتؽ حدؼصتج ،وحدؾػظتج حدؿاعذكستج عتف:
طزحظلقؾ ،حدال ت،ص ا حإلصحذس حدسذصع طد ،ـ سػ ،حدالويقـ وصؼتقع يتقم حدغػت،حن حدتقحطصد ا حدؽاتذخ
حدؿؼرّ ع.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
وطزحظيؾ ،ةو كؿذ وصػفذ م،كذطص هقؾ Bernhard Heller ،فبؾ ةك ت ،تـ فت،ن تـ
تؿ ت صتتقذغافذ طؾتتك غتت،حط فصتتج
حدز تتذن( ،يبتترو ةن حٕستتطقطد -ةي :حدقفقصيتتجّ -
()1

هذطوذ و ذطوذ)  .وحدؿ،جح ةن حدصقغج حدع يج حٕفرم ـ حدؼصج ت،جتع ثدتك
()2

حدؼ،ن حدحذصي طد ،تؼ،ي ًبذ  ،ةي :معر طترّ د تذذ تـ حدستـقـ تـ ضفتقط عظتؿ
حٕصمقتتذذ حإلستتال قج .ث تتذ ج ثدتتك ضدتتؽ ،تتت،ص كت ّتؾ طوحيتتج تتـ حد،وحيتتذذ حدقفقصيتتج
حدؼذلؿج دؾؼصج تؿـ عؿقطتج ةكت

تـ حدؿعتذطم حٕستطقطيج وحداػستق،يج حداتل

ُتظف ،طوحمط -يؿؽـ حداردقؾ طؾقفذ -ع ش صقذذ ةو صذصط (شت،فقج) ةو (ضحذ
ةيضتتذ ثدتتك حد،وحيتتج حٔطح قتتج ،حدؿقجتتقصد ا
ستتؿذذ شتت،فقج) .كؿتتذ تعتترط حإلشتتذطد ً
كاذخ حدزوهذط ،وهل عؿقطج ثيبق،يج ـ حدؼ،ن حد ذدأل طد ،تضؿ تؼذدقتر صتق قج
و ققصق قج غق ،ساغ،مج مذدـظ ،ثدك ؽتذن تصتـقػفذ ،وتعاؿتر طتر ًصح تـ حد قؿتذذ
وحدؿق تتقطذذ حدؿـاؿقتتج ثدتتك حداؼذدقتتر حدؿستتقحقج وحإلستتال قج كؾقفؿتتذ .وتقجتتر
كست ج

طقصتتج تتـ كاتتذخ حدطالستتؿ حدستتح،يج حدقفتتقصي Jewish magical

 grimoireيؿؽتـ ةن ت،جتتع كست اف حٕودقتتج ثدتتك حدؼت،ن حد تتذين طدتت ،طؾتتك حٕفت ّتؾ،
()1

Heller, (Chute des anges), 210; cf. also H. Schwarzbaum, (Prolegomenon), in M. Gaster, The

Chronicles of Jerahmeel; or, The Hebrew Bible Historiale (London, 1899; repr., New York: Ktav
Publishing House, 1971), 38. The reverse relationship is uncritically assumed rather than argued by
Horovitz, (Jewish Proper Names), 165. Unable to decide is L. N. B. Chipman, (Adam and the Angels:
An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources), Arabica 49 (2002): 436.

()2

For discussion of R. Moshe ha-Darshan and his exegetical school, including issues of date and

provenance, see Albeck, Midrash Berešit Rabbati, esp. 1–30; M. Himmelfarb, (R. Moses the Preacher
and the Testaments of the Twelve Patriarchs), AJS Review 9 (1984): 55–78; eadem, (Some Echoes of
Jubilees in Medieval Hebrew Literature), in Tracing the Threads: Studies in the Vitality of Jewish
Pseudepigrapha, ed. J. C. Reeves (Atlanta: Scholars Press, 1994), 115–41; Mack, Mi-Sodo, passim.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ويؿؽــذ حدع قط قفذ طؾك ةسؿذا هذطوذ و ذطوذ

طقصج مذدع يج ،طؾك حدت،غؿ

حداـص ت طؾتتك
تتـ ةهنؿتتذ يظفتت،حن كتتت(شتتذمقـ) يصتتعرحن ثدتتك حدستتؿذا ويحتتذوٓن ّ
()1

حٕس،حط حدسؿذويج ،ثقأل يتاؿ ص،صهؿتذ معقترً ح مذدـتذط  .و تـ حدعتري ،مذدؿالثظتج
ةيضذ ةن طوحيذذ حدؿرطحغ طـ شتؿفذظي وطزحظيتؾ تحتذكل مدتؽ ٍؾ وح تحٍ حدبـقتج
ً
حدفقؽؾقتتج دتتبعض حد،وحيتتذذ حدؿصتتؼقدج مدتتؽ ٍؾ ةك تتِ ،ث ،ق ت ًج تتـ (فصتتج هتتذطوذ
و ذطوذ) :وتؿذ ً ذ كؿذ ت ااؿ فصج هذطوذ و ذطوذ م،مطفتذ تػستق،يذ مآيتج ستقطد
ةيضذ مذفابذع ـ حدؽاتذخ حدؿؼترّ ع
حدبؼ،د ،نن طوحيج شؿفذظي وطزحظيؾ ساـافل ً
حدقفقصي كؿذ دق ةن حدؼصج تػس ،حٔيتج  8تـ حإلصتحذس حدستذصع طدت ،تـ ستػ،
حدالويقـ حدال تدق ،ثدتك صؼتقع يتقم حدؽػتذطد حدت ي يظفت ،قتف كقتذن تبفؿ حستؿف
طزحظيؾ.
وهؽ ح ،يبرو ّ
ةن رطحغ حدعصقط حدقستطك حدقفتقصي فتر يؽتقن تريـًذ مـققيتذ
()2

و ق قطقذ دؾؼصج حإلسال ّقج حٕفرم  ،ودؽـ حٕ  ،ا حدقحفع ةك  ،تعؼقرً ح :عؾتك
()1

 )Ms. Vatican 245 fol. 111b: (and where are Harūt and Marūtהרות ומרות the two youths who

)?ascend to Heaven and listen to what will transpire in the world until fire shoots out to burn them
Text cited from the transcription of G. Scholem, (Some Sources of Jewish-Arabic Demonology),
Journal of Jewish Studies 16 (1965): 9. Note T.-S. K 1.1 for the twelfth-century edition of the same
work, published in Magische Texte aus der Kairoer Geniza, vol. 1, ed. P. Schäfer and S. Shaked
(Tübingen: J. C. B. Mohr, 1994), 79–82. See especially Q 72:8–9, 15:16–18; also Pirqe R. El. §7 (ed.
Luria 16b).

( )2مذدـظ ،ثدك ثذدج حداػذطؾ حدـدط مقـ حد ؼذ ذذ حٕصمقج حدقفقصيتج وحإلستال قج صحختؾ حدعتذدؿ حإلستال لٓ ،
يؿؽـ حطابذط ه ه حدظذه،د سلدج غق ،شذلعج .ودالصالؿ طؾك حدؿزير ـ ه ح حدـؿط حدؿاـؼؾ ضحتف ،فذطن مقـ:
the Muslim texts studied by Z. Hadromi-Allouche, (The Death and Life of the Devil’s Son:
A Literary Analysis of a Neglected Tradition,( Studia Islamica 107 (2012): 157–83, with

=
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حد،غؿ ـ ّ
ةن حدؼصتج حٕسذستقج حداتل تـؼؾفتذ دـتذ طوحيتذذ (حدؿترطحغ) حداتل ي،جتع
تذطي فذ ثدك حدؼ،ون حدقسطك تبترو وكلهنتذ صتقغ معتر حإلستالمّ ،
تنن طتر ًصح تـ
ػ،صحذ ة ؽذطهذ و قح تقعفذ حدػ،طقتج -حدعريتر تـ (طـذصت ،حدبـتذا) حداتل تعؿتؾ
كعـذص ،ةسذسقج ا حدس،ص حٕك  -تسبؼ وجقص حدؼ،بن .طؾك سبقؾ حدؿ تذت ،تظفت،
ش صقذذ شؿفذظي وطزحظيؾ (حدـظق،حن حدقفقصيذن دفذطوذ و تذطوذ) كؿ َؾ َؽت ْقـ
ضف،ح مدؽ ٍؾ ةصق ٍؾ ا مذصج حٕ  ،ا ش طحذ بطح قج ويقكذكقتج فريؿتج تـ
اؿَ ،ص ْيـ َ
ٍ
دعترص غقت،
حداؼذدقر حٕمقك،يػقتج حدؿ،تبطتج مذد،وحيتج حداقطحتقتج طتـ حدػستذص حدعـستل
عؾتتقم تتـ حدؽذلـتتذذ حإلدفقتتج تتع كستتذا تتـ مـتتل بصم (تؽتتقيـ ،)4-1 :6 ،وهتتل
عؿقطج ـ حداؼذدقر حٕسطقطيج حدال حكتر ع ا هنذيتج حدؿطتذم ختالت حدؼت،ون
حٕودتك تـ حدحؼبتج حدعذ تج  the common eraا تذ ةستؿذه متذث قن عذصت،ون
يابعتتقن تصتتـقػ حدؿتتمطش حدبقزكطتتل جتتقطز ستتقـؽقؾقع George Syncellus

(سػ ،ةخـقش حٕوت)( .)1كؿذ تظف ،حدػؽ،د حدؼذلؾج ّ
حظتقطح تـ حدؿع ،تج
ملن كق ًطذ
ً
مؿذ ا ضدؽ (حدسح ،وحداعقي حذ) ( ،1 :7طحجتع  -)3 :8تتؿ كؼؾفتذ طت هتمٓافؿج ا ستػ ،ةخـتقش وحٕصمقتذذ حدؿاقح ؼتج
حدؿاللؽج ثدك حدبد ،مذصج حٕ  ،ك قؿج ّ

=
the later expository text extracted from a Yemenite Jewish maḥzor manuscript by L.
Ginzberg, (Beno shel Samael,( Hagoren 9 (1913): 38–41, repr. in idem, ʿAl halakhah veaggadah (Tel Aviv: Devir, 1960), 227–28.

()1

Georgius Syncellus, Ecloga Chronographica (ed. A. A. Mosshammer; Leipzig: B. G.

Teubner, 1984), 11.19; 27.8.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
عف .ا سػ ،ةخـقش حٕوتُ ،ي َعذ َف حدؿاليف طزحظيتؾ طؾتك خطق اتف م،مطِت ِف وستعـف
ا ثػ،د ظؾؿج ا صح،حا حدرصيؾ  ،)4 :10( desert of Dudaelوهق ذ ي ك،كذ
مؿصق ،هذطوذ و ذطوذ طـتر ذ ُفقترَ ح مذدسالستؾ ا هتقد ظؾؿتج ا مذمتؾ .Babīl
ياؽفـ حدؿ،ا هـذ مذثاؿذدقج وجقص تترحخالذ هعذلقتج متقـ ثت،م
مذدطبع يؿؽـ ةن ّ

( )1()bethحٔطح تتتتتل وثتتتتت،م ) ،)2()daletةو ثتتتتت،وم ( )3((betaو((delta

()4

حدققكذكقتتج ،طؾتتك حدتت،غؿ تتـ ةن جغ،ح قتتذ حدؿدتتـذ حدؿبؽتت،د  bēt hidūdōتدتتق ،ثدتتك
حٓساؼذ ج حدؽذ ؾج دؾؿعؿقطج حدصقتقج حدال ةشتذطذ ثدقفتذ كصتقػ ستػ ،ةخـتقش
()5

ةيضتذ
حٕوت ،وهل حدعالفج حدال ٓثظفذ جقع ،فبؾ رتد صقيؾج  .تعرط حإلشتذطد ً
ثدك ةكف طـر ذ يرطيف حدؿاللؽج حدؿ ط تقن ا ستػ ،ةخـتقش ِط َظتؿ خطق تافؿ ،تنهنؿ
ياتتق ّصصون ثدتتك ةخـتتقش ،حدعتترّ حدستتذمؼ طؾتتك وفتتقؿ حدطق تتذن ،دقتتاؽؾؿ كقذمتتج طتتـفؿ
تتع حألٕ( :هنتتؿ تتـ حٔن صتتذطرً ح د تـ ياؿؽـتتقح تتـ حداحتترّ ر [ تتع حأل] ةو ط تتع

ةيضذ دػظج ( ـزت ةو مق ) ا حدؾغج حدع يج.
( )1وهق حدح،م حد ذين ـ كظذم كاذمج حٕمعريج حدسذ ّقج ،ويعـل ً
(حدؿرتجؿ).
( )2هو احلرف الرابع من نظام الكتابة املسمى ابألجبد( .املرتجم).
( )3هو احلرف الثاين من األجبدية اليواننية( .املرتجم).
( )4هو احلرف الرابع من األجبدية اليواننية( .املرتجم).
()5

Cf. m. Yoma 6.8, and A. Geiger, (Einige Worte über das Buch Henoch), Jüdische Zeitschrift für

Wissenschaft und Leben 3 (1864–65): 200–201.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
طققهنؿ كحق حدسؿذا مستب

ّدتج خطق تافؿ حداتل ُةصيـتقح تـ ةجؾفتذ) (. )5 :13
()1

حد،خ حدحذستؿ:
َي ْؼ َبؾ ةخـقش طؾك ضض تػقيضفؿ دف ،فبؾ ةن يعقص ُ َحؿ ًال ماقمقل ّ
(حضه  ،وةخ حدؿ،حفبقـ حدستؿذويقـ  the heavenly Watchersحدت يـ ةطستؾقيف
دادتػع دفتؿ ةكتف تـ حٕجترط مؽتؿ [ةي :حدؿاللؽتج] ةن تدتػعقح دؾـتذع ٓ ،ةن يدتتػع
حدـذع دؽتؿ!) :دت ح ،فتؾ دفتؿ( :دتـ ُتؿـحتقح حدستالم!) ( .)4 :16 -2 :15ومطبقعتج
حدحتتذت ،تعاؿتتر حٕصوحط حدقستتقطج حدؿـستتقمج ثدتتك ثصطيتت

ا (حدؼصتتج) حإلستتال قج

ٍ
بذشت ،طؾتك
وك دؽ حدروط حد ي دعبف قططت،وغ ا (حدؿترطحغ) حدقفتقصي مدتؽ ٍؾ
ه ح حدؿصرط حدقفقصي حدؿرون ا طفر حدفقؽؾ حد ذين.
و تتع ضدتتؽ ٓ ،تتتزحت هـتتذيف حخاال تتذذ عا ت د متتقـ طوحيتتج ةخـتتقش طتتـ (كتتزوت
حدؿتت،حفبقـ حدستتؿذويقـ) ومتتقـ (فصتتج هتتذطوذ و تتذطوذ) حإلستتال قج :ثِ ْض ٓ تاحتت،يف
حدؿاللؽج حدؿ كقطد ا طوحيج ةخـقش مرح ع حد قم ـ سؾقكقذذ حدبد ،حددت،ي،د ،ةو
حدغق،د ـ ؼذ فؿ حدسذ ل طـر خؾؼفؿ :مؾ مرح ع حٓشافذا حدعـسل حدؿحض دؾؿ،ةد
حدبد،يج ،ويبرو ةن تؾؽ حد،غبج طحوصهتتؿ ثاتك طـتر ذ كتذكقح يؼقؿتقن ا حدعـتج .طؾتك
تـص (حدؼصج) حإلسال قج وطوحيج (حدؿرطحغ) حدقفقصيج ص،حث ًج طؾك
حدعذك حٔخّ ،،
ةن حدؿاللؽج تبرة ا حدال ّ  ،مذددفقحذ حدبد،يج ؼط معر ةن يؼقؿقح طؾتك حٕطؼ دؿترّ د
()1

Quotations from 1 Enoch are based upon the following editions: for the Aramaic fragments,

Milik, Books of Enoch; The Dead Sea Scrolls Study Edition, 2 vols., ed. F. García Martínez and E. J.
C. Tigchelaar (Leiden: Brill, 1997–98), 1: 398–442; for the Greek versions, Apocalypsis Henochi
Graece, ed. M. Black (Leiden: E. J. Brill, 1970); for the Ethiopic text, Das Buch Henoch:
Äthiopischer Text, ed. J. Flemming (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1902); M. A. Knibb, The Ethiopic Book
of Enoch: A New Edition in the Light of the Aramaic Dead Sea Fragments, 2 vols. (Oxford:
Clarendon Press, 1978).
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
فصق،د .ومذدؿ ؾ ٓ ،تؼرّ م طوحيج سػ ،ةخـقش ة ّيج دذهر حسافالدقج دؾؼصج يعبت ،قفتذ
حإلدف طـ خقبج ة ؾف ةو حشؿ زحظه تـ حدؼصتقط حدبدت،ي :ثِ ْض ٓ يـاؼتر حدؿ،حفبتقن حإلدتف
مسب فص ،كظ،ه حدؿزطقم ا خؾؼ حدبد ،،وٓ ياػتذخ،ون ماستذ قفؿ طؾتك حدؽذلـتذذ
ةيضذ ياقطؽ ةك  ،ـ ؾؽقـ ا حدقحفعج ،وٓ ياؿ تعققـ ح ،ةد مدت،يج معقـفتذ
حٕط قجً .
كؿسمودج طـ ثغقحلفؿ .طتالو ًد طؾتك ضدتؽ ،يت،تبط كتص ةخـتقش حطتبذ ًصتذ و ق ًؼتذ تـ
حدـذثقج حدؾغقيج وحٕصمقج مس،صيج حدطق ذن :ثقأل يعؿؾ طؾتك تتق ق ،صح تع ؼـتع دفت ه
حدؽذط ج حدعذدؿقج حدال ةوجز حدـص حداقطحت ا عذدعافذ ا ستػ ،حداؽتقيـ طؾتك كحتق
غقتت ،عفتتقص .وطؾتتك حدتت،غؿ تتـ ضفتتقط حٕ ؽتتذط حد،لقستتج حداتتل تعذدعفتتذ طوحيتتج ستتػ،
ةخـقش مدؽ ٍؾ وح ٍح ا (فصج هذطوذ و ذطوذ) حدالثؼجّ ،ثٓ ةكتف تـ حدقح تح ةن
طوحيج سػ ،ةخـقش دقس هل حدؿصرط حدقثقر حد ي كسأ ـف حد،وح ُد حدؼصج.
ةيضذ ةن سػ ،ةخـقش حٕوت دؿ يؽـ ساقصؿ حداؼذدقر
ا حدقف ضحتف ،كحـ كعؾؿ ً
ّ
حدؿبؽ،د .وةو ّص هـتذ ةن ةدػت
حدقثقر د ك( ،حدؿاللؽج حدسذفطج) ا حٕصمقذذ حدقفقصيج
حٓكابذه مدؽ ٍؾ خذػ ثدك عؿقطتج تـ حدـصتقػ حداتل تظفت ،ا حٕصتؾ ا كاتذخ
ستػ،ح
حدققمقالذ حدع ي ،وهق صرط يفقصي غق ،فذكقين ُيـس ثدك قسك ويقحظي َ
حداؽتتقيـ وحد تت،وز ا حداتتقطحد وي،جتتع تذطي تتف ثدتتك حدؼتت،ن حد ذدتتأل ةو حد تتذين فبتتؾ

حدؿتقالص  .كؿذ ِت،ص عؿقطج ـ حداؼذدقتر ضحذ حدصتؾج ،تدتبف ثدتك ثترّ معقتر تؾتؽ
()1

كتـص ةصمتل اؽذ تؾ مذدؾغتج حٕ ققمقتج ؼتط ،طؾتك حدت،غؿ تـ وجتقص اػ،فتذذ مذدؾغتذذ حدع يتج
( )1كع  ،طؾتك كاتذخ حدقتقمقالذ ّ
وحدققكذكقج وحدالتقـقج وحدس،يذكقج .ومذدـسبج ثدك تؾؽ حدـصقػ حدققمقؾقج اعرّ صد حدؾغذذ ،ةسا رم صبعذذ:

()45

=

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حداؼذدقر حدؿـصقصج ا كاذخ حدققمقالذ وطمؿذ تعاؿر طؾقفتذ ،ا تقحطظ كؾقؿـاتقـ
حدققكذكقج حدزحلػتج  ،the Greek Pseudo-Clementine Homiliesوهتل كصتقػ ستقحقج
()1

بفؿج ٓ يتزحت تحريتر قفعفتذ حدسقستقق ؼذا حدترفقؼ ق تع ختالم  .ي

كتذ

كاذخ حدققمقالذ ةكف ا حدقف حد ي كذن قف يتذطص -وحدتر ةخـتقش -تذ يتزحت طؾتك
فقتتر حدحقتتذد( :كزدتت

حدتت،خ ثدتتك حٕطؼ ،ةود تتؽ حدتت يـ ُةصؾتتؼ طؾتتقفؿ
اللؽتتج
ّ

حدؿتت،حفبقـ ،تتـ ةجتتؾ ثطشتتذص حدبدتت ،وثطستتذا حدعرحدتتج وحدػضتتقؾج طؾتتك حٕطؼ)
( .)15:4معتر ضدتؽ مؼؾقتؾ ا كػت

حدؽاتذخ ،ومعتر وصتػف دػستذص حٕطؼ حدت ي

سقمصي ثدك وفقؿ حدطق ذن ،يؼقت( :و رّ اللؽاتف حدت يـ ةطستؾفؿ ثدتك حٕطؼ،
ٍ
كحتتذهؿ طتتـ ّ
تتقصـ دؾحؽتتؿ ،وةخ كتتذ ةهنتتؿ
كتتؾ
غضتت غضتت ًبذ شتتريرً ح :دؼتتر ّ
سقسعـقن ا ةطؿذ حٕطؼ :وهذ هؿ حٔن ،ةس،ى مرحخؾفؿ وا طزدتج) (.)6 :5
ـ حدقح ح ةن كاذخ حدققمقالذ ،طؾك طؽت

طوحيتج ،حفبتل ستػ ،ةخـتقش ،يعات
()2

ةن ثفذ ج حدؿاللؽج طؾك حٕطؼ فر مرةذ وحكاف مل  ،ـ حإلدف .

=
R. H. Charles, Maṣḥafa Kufalē, or the Ethiopic Version of the Hebrew Book of Jubilees (Oxford:
Clarendon Press, 1895), and J. C. VanderKam, The Book of Jubilees: A Critical Text, 2 vols.
(Leuven: E. Peeters, 1989(.
(Pseudo - Clementine Homilies 8.12.1–19.4. For the Greek text, see Die Pseudoklementinen, vol. )1
1: Homilien, ed. B. Rehm (Berlin: Akademie-Verlag, 1953), 126.16–129.18. Note also H. J. Lawlor,
(Early Citations from the Book of Enoch), Journal of Philology 25 (1897): 189–92.

( )2ـت وفت طومتت،ذ تدتتذطدز ،تعذ تتؾ عظتتؿ حدبتتذث قـ تتع ُ َستؾؿج دتتؽقيف قفتتذ تؼتتقت ثن فصتتج حداؿتت،ص
حدؿاللؽل حدؿت كقطد ا كاتذخ حدقتقمقالذ تذ هتل ّثٓ (ثطتذصد كاذمتج) ٓثؼتج دؼصتج حدـتقحصق ،حدتقحطصد ا ستػ،
ةخـقش حٕوت ،وهل حدال ُتعا ا ثرّ ضحهتذ تؿريرً ح دؿذ وطص ا حإلصحذس حدسذصع تـ ستػ ،حداؽتقيـ.4:1 :

=
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ً
صذطخذ ،ذ ظحد ب ذطه ،حداتل
حٔن ،يؼرّ م ه ح حداؼؾقر -تحريرً ح -تـذ ً،ح س،صيذ
ةدؼتت مظالدفتتذ طؾتتك حداػؽقتتؽ حدـؼتتري دؾؿق قدقجقتتذذ حدؼريؿتتج وحكعؽذستتذهتذ
حدؿحاؿؾتتج طؾتتك حدـصتتقػ حدؽاذمقتتج وحدحذخذ قتتج ،ق تتع تؼتتري ،تتـ فِ َبتؾ عظتتؿ

=
فست،ح ػتذهقؿ حداتلدقػ
و ع ضدؽ ،نن ه ح حدػفؿ يؿ ّقز (حدؽاذخ حدؿؼرّ ع) طؾك كحتق غقت ،دت،وؿ ،و ُيستؼط ً
وتذطيل حدؽاذخ حدؿـاؿقج ثدك حدعذدؿ حدحريأل طؾك عاؿعذذ حدبحت ،حٕمتقض حدؿاقستط حدؼريؿتج ،وياعذهتؾ
تـص) حدؿاقدتترد طتتـ حكػعتتذط ا حدؿ طقصتتذذ
مدتتؽ ٍؾ لستتذوي حٔ تتذط حدؿرتتبتتج طؾتتك (حداعرصيتتج حدرحخؾقتتج دؾت ّ
حدؿؽادػج وحدؿـدقطد خالت حدؼ،ن حدؿذ لً .
مرٓ ـ ضدؽ ،ة ضؾ حدعؿؾ ـ ختالت حدؿؼذطمتذذ حٕك ت ،ص ّفتج
صحلؿتذ) كتتؾ تتـ كقؽؾستتبق،ز  Nickelsburgو ذكتترطكؿ ،VanderKam
حداتتل ةشتذط ثدقفتتذ (ودؽـتتل ٓ ةتبعفتتذ ً
حدؾ َ ْيـ ياحر ذن طـ (طوحيذذ) اعرّ صد دؼصج هبقؽ حدـقحصق ،ثدك حٕطؼ ،ةو حدـظت ،ثدتك (حماؽتذطحذ) كاتذخ
حدققمقالذ ،وحدال فر تؽقن ( قطو ج ـ صذصط ذلعج حٔن) .وه ه حٓفابذسذذ لخقضد طؾك حداقحدل ـ:
G. W. E. Nickelsburg, 1 Enoch 1 (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 196, and J. C.
VanderKam, Enoch and the Growth of an Apocalyptic Tradition (Washington, DC: The
Catholic Biblical Association of America, 1984), 179.

دالصالؿ طؾك حدعالفج مقـ معتض حداؼذدقتر حدتقحطصد ا كاتذخ حدقتقمقالذ تع حٕ ؽتذط وحدؿمسستذذ حدؽـعذكقتج
حدؼريؿج ،حكظ:،
W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity: Monotheism and the Historical Process
(Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1940), 267, 336 n. 16; J. C.Reeves, (The Feast of the
First Fruits of Wine and the Ancient Canaanite Calendar), Vetus Testamentum 42 (1992):
350–61.

ودالصالؿ طؾك حدادذمف مقـ فصج حدققمقالذ طـ هبقؽ حدؿاللؽج ثدك حٕطؼ تحريرً ح ومتقـ حدؼصتص حدبذمؾقتج
وحدغ،خ سذ ّقج حدؼريؿج طـ ؼذ ج حٕمطذت ،طحجع:
A. Annus, (On the Origin of Watchers: A Comparative Study of the Antediluvian Wisdom
in Mesopotamian and Jewish Traditions,( Journal for the Study of Pseudepigrapha 19
(2010): 277–320, esp. 291–93; H. S. Kvanvig, Primeval History: Babylonian, Biblical, and
( Enochic (Leiden: Brill, 2011). I expropriate the useful phrase (intratextual multiplicity
from I. M. Higgins, Writing East: The (Travels( of Sir John Mandeville (Philadelphia:
Univ. of Pennsylvania Press, 1997), 19. See also n. 50 below.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
صحطسل حٕصمقذذ حدقفقصيج ا طص ،حدفقؽؾ حد ذين .عؾك حد،غؿ ـ حداطذمؼ حدز ـل
ع ظ ـ يذطص (طحجع سػ ،ةخـقش حٕوت )13:106 ،6:6 ،وهق تذ يضتؿـ دـتذ ةن
كاذخ حدققمقالذ وسػ ،ةخـقش حٕوت ياحر ذن طـ كػ

حدحرر حدست،صي -وهتق

كزوت حدؿاللؽج حدؿ،حفبقـ ـ حدسؿذا ثدتك حٕطؼ -ثٓ ّ
ةن حد،وحيتذذ حداتل تاـتذوت
حدحرر ضحتف تابذيـ قؿذ مقـفؿذ مق قس شرير :ثض ياحترر كاتذخ حدقتقمقالذ طتـ
ةف،هتذ حإلدتف كػستف ،ا
فؿج تعؾقؿقج حؿقصد ،ثاك ضحذ صبقعج ثي ذطيج دؾؿاللؽتجّ ،
ّ
ثتتقـ ياحتترر ستتػ ،ةخـتتقش حٕوت طتتـ حفاحتتذم اللؽتتل ،ست ّ
تاؼؾ وغقتت ،خذ تتع
دؾ،فذمج ،دؾؿعاؿتع حدبدت،ي ستا ر ً ذ ةدػذ ًضتذ عذظيتج طستؽ،يج ،تؾ :حٓجاقتذس
وحٓساغالت وحدسؾ  .ومقـؿذ ياحرّ ر كاذخ حدققمقالذ طـ حدبد ،حد يـ ي ط تقن
وياؾؼتتقن ثطشتتذ ًصح اللؽق تذ خذط ًف تذ ا ضتتؾ حدعرحدتتج وةطؿتتذت حدبِ ت ّ ،،ت ّ
تنن صتتـػل
ةسطقطد سػ ،ةخـتقش ي،مطقهنتذ مذإل دتذا حد بقتأل ٕست،حط ؽاق تج ،و ؿذطستذذ
حدسح ،حٕستقص ،وثكاتذز ةستؾحج تـ حدؿعتذصن ،وحإلغتقحاحذ حدؿغ،يتج دؾاتزيـ تع
حٓسا ػذم معقحفبتف حٓجاؿذطقتج حدضتذطد .و ؿتذ ٓ شتؽ قتف حٔن ةن طوحيتج ستػ،
ةخـقش طـ كزوت حدؿاللؽج ثدك حٕطؼ دؿ تؽـ هل حد،وحيج حداتل حطاؿترهتذ (فصتج
هذطوذ و ذطوذ) حإلسال قجً .
حدؿفؿج حإلطشتذصيج حداصتذدحقج
مرٓ ـ ضدؽ ،تبرو
ّ
حدال صذغفذ كاذخ حدققمقالذ هل حدعذ ؾ حدؿحػز إلطستذت حأل دفتذطوذ و تذطوذ
ثدتتك حٕطؼ ا طوحيتتذذ (حدؼصتتج) حداتتل تتتؿ حصتتفذ ةطتتاله .وا حدقحفتتع ،ضكتت،
حدؿؼرسل ص،حث ًج ا طوحياف دؾؼصج ةن حأل ةطسؾ ه يـ حدؿ َؾؽتقـ ثدتك حٕطؼ تـ

()48

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
()1

ةج ِؾ (ةن يـؼؾقح دؾـذع عذطم طـ حدص،حؽ حدؼقيؿ)  ،وهتل حدعؿؾتج حداتل تعقتر
صقذغج حدػؼت،د حداتل تاحترّ ر طتـ صوح تع ثطستذت حدؿاللؽتج ثدتك حٕطؼ ا كاتذخ
حدققمقالذ ( .)15:4ويبرو ةن حٓستاـاذز حد،حلتع هـتذ -ا هت ه حدصتقذغج حدققمقؾقتج
حدؿفؿج حإلطشذصيج حدؿاللؽقج حدال ساػسر مدتؽ ٍؾ غ،يت ٍ  -هتق ةكـتذ مترةكذ كت،ى
طـ
ّ
دؾاق حٕصقت حدؿػذهقؿقج دؿذ سقم يصبح (فصج هذطوذ و ذطوذ).
ّ
و ع ضدتؽ ،يؿؽتـ ةن ُيؼتذت حدؽ قت ،طتـ هت ح حدت،مط حدغ،يت حدت ي فتر يؾؼتل
حدتـص
معض حدضقا طؾتك طصتقط تذ فبتؾ تترويـ عؿقطتج حداؼذدقتر حداتل ُتدت ّؽؾ
ّ
ِ
كتص فتريؿ
ةي ّ
حدحذدل دؽاذخ حدققمقالذ ،وهق طؿؾ يؿؽـ حدؼتقت ثكتف فتريؿ فترَ م ّ
كتص
ةي ّ
ـ سػ ،حداؽقيـ حداقطحت ،كؿذ ةكف ٓ يمصي مذدض،ود ثدتك (ثطتذصد كاذمتج) ّ
ـ حدـصقػ (حدؼذكقكقج)( ٓ .)2يسع حدؿ،ا ّثٓ ةن يالثظ هـذ ةكف ا ّ
كؾ طوحيتج تـ
(K. al-Badʾ (ed. Huart), 3: 14.7–8. )1

حدؿؽ،سج درطحسج حدققمقالذ ثاتك حٔن -ح رتح تذن:
(ُ )2يعذخ  -ـفعقذ طؾك حدؽ ق ،ـ حدرطحسذذ حدعؾؿقج
ّ
 -1حٓ رتحؼ ملن حدؽ ق ،ـ كصقػ حدؽاذخ حدؿؼرّ ع حدؼذكقكقج كذك ثذ ،د مدؽ ٍؾ ذصي وطؿؾل وتؾع
صوطح وضقػقذ ا عاؿعذذ حدفقؽؾ حد ذين إلس،حلقؾ .و -2حٓ رتحؼ حدفق،حطكل حدؼذلؾ متلن حدقتقمقالذ عت،ص
ً
(ثطتذصد كاذمتج) دؿؽقكتتذذ هت ح حدؽاتتذخ حدؿؼترّ ع حدؼتتذكقين ضحتتف ٓ .يبترو ّ
ةن هـتتذيف ً
صدتقال ث يؼقتذ يترطؿ هت ح
حٓ تترتحؼ (حدعؿتتق ل) دؽتتبح حدعريتتر تتـ هتتمٓا حدبتتذث قـ .ومذدحتتريأل طتتـ كتتؾ تتـ حددتت،وؽ حدؿػذهقؿقتتج
وحٕطكققدقجقج (ةي :حدؿذصيج) ،يبرو دل ةن حدؿؼذطمتج حٕجترط تؽؿتـ ا حدـظت ،ثدتك حدقتقمقالذ مقصتػفذ ةثتر
حداعؾقذذ ذ فبؾ حدؼذكقكقج دؿعؿقطج ـ حداؼذدقر حدـص ّقج حد ،يج حدال تظف ،،مصقغ ضحذ صؾج ودؽـفذ ؿقزد ،ا
ةسػذط حداؽقيـ وحد ،وز حداقطحتقج ،وك دؽ ا قح ع ةخ،ى م الم تؾؽ حٕسػذط ،وحداتل تق ّضتػ حدعريتر

=
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
طوحيتذذ (فصتج هتذطوذ و تذطوذ) «وا ( ترطحغ شتؿفذظي وطزحظيتؾ) مذدـستبج
صحلؿ تذ تتذ يؽتتقن هـتتذيف هتترم تتـ ثطستتذت حأل حدؿاللؽتتج ثدتتك
ثدتتك تؾتتؽ حدـؼطتتج»ً ،
حدؿحػزد حدال تت،تبط طتذصد مذدستؾقيف
صحلؿذ ذ يسبؼف ثذدج ـ حدظ،وم ُ
حٕطؼ :ثض ً
حدبد،ي .تاحرّ ر طوحيج عذهتر حداتل ةوطصكذهتذ ةطتاله طتـ تععت حدؿاللؽتج تـ
حددت ،وحدظؾتؿ ،هت ح حداععت يتر ع حأل
حساؿ،حط حك ،حؽ حدبد ،ا حطتؽذخ ةطؿذت
ّ
ثدك ثطسذت ح ـقـ ـ حدؿاللؽج هؿذ ة قدتج حدػضتقؾج ثدتك حٕطؼ تـ ةجت ِؾ ثطشتذص
مـتتل بصم وطستتؿ ص،يتتؼ حدستتؾقيف حدؼتتقيؿ دفتتؿّ .ثٓ ةن طوحيتتج عذهتتر ت اؾتتػ طتتـ
حد،وحيذذ حدؿقحظيج ـ ثقأل ةهنتذ تغػتؾ حداسؾستؾ حدحتقحطي حدؿترتحمط حدت ي كتذن
ـظذطح تػسق،يذ ستاؼال ياع ّؾتؼ
لدق ً ذ دـذ ـ حٕصمقذذ حدحذخذ قج حدؿب ّؽ،د مذطابذطه
ً
()1

مذٔيج  26ـ حإلصحذس حٕوت دسػ ،حداؽقيـ حدال تاحرّ ر طـ خؾؼ بصم  .و ًؼذ
داؾؽ حدؿعؿقطج تـ حداؼذدقتر ،طـتر ذ ُي ْؼت ِرم حأل طؾتك خؾتؼ حدبدت،يج متذصج حٕ ت،،
تعرتؼ حدؿاللؽج طؾك طز ف هت ح وتؼترم دتف ةستبذ ًمذ دؽتل ٓ يقحصتؾ خ ّطاتف .و تـ

=
ـ حدد صقذذ وحدؼصص وحد قؿذذ ضحهتذ .و ـ ةجؾ حدؿزير ـ حدـؼذشذذ حداػصقؾقج وحدؿ،حجتع حإل تذ قج،
حكظ:،
Bowley-Reeves, (Rethinking), 7–10; Reeves, (Problematizing the Bible), 139–52, esp. 147–48; cf. the
remarks of R. S. Hendel, The Text of Genesis 1–11: Textual Studies and Critical Edition (Oxford:
Oxford Univ. Press, 1998), 100–101; S. Talmon, (Textual Criticism: The Ancient Versions), in Text
in Context: Essays by Members of the Society for Old Testament Study, ed. A. D. H. Mayes (Oxford:
Oxford Univ. Press, 2000), esp. 149–50, 157.

()1

Note esp. t. Soṭah 6.5; Gen. Rab. 8.2–5, 17.4 (= Num. Rab. 19.3); b. Sanh. 38a–b; and

the discussion of A. Altmann, (The Gnostic Background of the Rabbinic Adam Legends),
Jewish Quarterly Review n.s. 35 (1944–45): 371–79.
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ثرجامت
كذثقج ةخ،ىُ ،ي َصقط حأل ةثقذ ًكذ طؾك ةكف ياعؿر ثع

فؿج قؿتذ ياع ّؾتؼ
عؾق ذذ ّ

ّ
ياترخؾقح ةو
مطبقعج حدبد ،طـ حدؿاللؽج ةو غق،هذ تـ حدؽذلـتذذ حدستؿذويج ثاتك ٓ
يعرت تتقح طؾتتك كقحيتتذه .تظفتت ،قؿتتج حداـتتذ

حدؿاللؽتتل ةو حدغقتت،د تتـ حدؿ ؾتتق

حدعرير مدتؽ ٍؾ جؾتل ا هت ه حداؼذدقتر تحريترً ح ،وهتل حدػؽت،د حداتل ستاؾؼك كذ تؾ
تطقطهذ حدست،صي قؿتذ سقصتبح ا هنذيتج حدؿطتذم حٕستذصق ،حدؿستقحقج حدؿستاؼ ّؾج
ّ
()1

طستتؿقذ ،و تتـ تتؿ حٕستتذصق ،حإلستتال قج ،ثتتقت (ستتؼقؽ حددتتقطذن)  .تتترطز
حد،وحيذذ حٕخ،ى ـ (حدؼصج) ه ح حداسؾسؾ حدس،صي طـتر حدؿ،ثؾتج حداتل تدتفر
قفذ حدؿاللؽج طؾك حدػسذص حدعذم دبـل بصم طؾك حٕطؼ ،بؿع،ص ةن ت،ى حدؿاللؽتج
خطق تتج مـتتل بصم ،تقحجتتف حأل طؾتتك حدػتتقط وتتتريـ بذشتت،د ستتؾؽفؿ حد بقتتأل .وا
سؿقهذ طؾك حدبد ،وتاػذخ ،محصذكافذ حد حتقج رّ
معض حٕثقذن ،تم ّكر حدؿاللؽج ّ
صـقم حد،غبذذ وحددفقحذ حداتل تتمصي ثدتك ث تالت مـتل بصم .وةثقذكًتذ ،تت ه
حدؿاللؽتتج ةمعتتر تتـ ضدتتؽ ـاؼتتريـ حأل ٕكتتف خؾتتؼ حدبدتت ،حماتترح ًا ،ويتت كّ،ون حأل
()2

مذطرتح ذهتؿ حدؿب ّؽ،د طؾك خؾؼ بصم ة ـذا حٕسبقؿ حٕوت تـ خؾؼتف  .وطتذص ًد تذ

()1

A fuller discussion is in Reeves, (Some Explorations), 52–53. For a recent analysis of

the (fall of Satan) tale(s), see W. S. Bodman, The Poetics of Iblīs: Narrative Theology in
the Qurʾān (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 2011); cf. M. O. Klar, Review of The
Poetics of Iblīs . . . , Journal of Qurʾanic Studies 15 (2013): 102–32.

حٕودل
( )2ه ح هق حدسقذ (حدـصل) حٕصؾل مذدطبع ٓطرتح فؿ حد ي كُزؿ ـ سقذفف ،ؿذ يم ّكر حٓساؼالت
ّ
ع مـل بصم.
دػؽ،د حداـذ
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ثرجامت
داطتقط تؾتؽ حدحبؽتج هتق تـظتقؿ ثؾبتج تستذمؼ ةو تـتذ
تؽقن حدؿحصتؾج حدـفذلقتج
ّ
محقأل ياؿ ثطسذت ؿ ّؾقـ

اذطيـ دفمٓا حدؿاللؽج حدؿترطقـ ٓخابتذط حصطتذاحهتؿ

طـ حدقٓا وحدحصذكج ـ حد طق ج .وكؿذ طةيـذ ،معر ثخػذففؿ ا ث بذذ حصطتذاحهتؿ،
ُة ْم ِعر همٓا حدؿاللؽج حدؿ ذدػقـ طـ حدسؿذا و/ةو ُسعـقح ثدك يقم حدؼقذ ج.
ا قا ه ه حدبـقج حدس،صيج حدؿحبقكتج جقترً ح حداتل كعترهذ ا حدؼصتج حدؼ،بكقتج
وحدؿرطحغ ،يؿؽـ دؾؿ،ا ةن يالثظ ةن حداؼؾقر حددبقف دفؿذ كظ،يتذ ،حدت ي ياحترّ ر
حدؿفؿتج حد قت،د دؾؿت،حفبقـ حدستؿذويقـ حدتقحطص ا كاتذخ حدقتقمقالذ (،)15:4
طـ
ّ
ةي صح ع تدقيؼل دؾؼصج .ثض ٓ ِي،ص
ياقؿ ـ جفج حدرطع حدس،صي :كقكف يػاؼ ،ثدك ّ
حددت ،ةو حد طق تج متقـ
ةي شلا ا كاذخ حدققمقالذ فبؾ ه ه حٔيج طـ طؿتقم
ضكّ ،
ّ
حدبد ،،ودؿ كبرة ا طتيج ؾ ه ه حٕثرحر ّثٓ معر كؼطج اتلخ،د تـ حدست،ص ،ةي:
معر هبقؽ حدؿاللؽتج (طحجتع حدقتقمقالذ 1:5 ،26:4 ،24-22:4 :و تذ معترهذ).
ّ
حداترخؾ حإلدفتل؟ ا
ؿذ هق حدحرر ةو سؾستؾج حٕثترحر حداتل ص عت ثدتك هت ح
حدؿصذصط حدقفقصيج ٓ ،تاؿاتع خطق تج بصم وثتقحا حٕودتك ماؾتؽ حدؿؽذكتج حدؿ،كزيتج
حدال ساحظك اذ ٓث ًؼذ ا حداػسق،حذ حدؿسقحقج ذ معر ةوغستطقـ طتـ (حد طق تج
حٕصؾقج) حدؿفؾؽج .يؼاؾ فتذيقـ هذمقتؾ -وهتل ج،يؿتج ـؽت،د ُت ْست َػؽ قفتذ حدتر ذا
ةي ةطؿتذت فات ٍؾ
وتـافل قفذ ثقذد وططج فبؾ ةوحهنذ -ودؽـ حدققمقالذ ٓ يت ك ،دـتذ ّ
ةخ،ى (فبؾ  )15:4فر تؽقن ساقثذد ـ ذت فذيقـ ،ومصت،م حدـظت ،طتـ خت
وٓصد حمتـ دتف ،نكـتذ ٓ كع تت ،طؾتك سؾستؾج ةكستتذخ حد ُبـتذد وحدؿباؽت،يـ وحدست ّػذثقـ
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حد يـ تـذسؾقح ـ كػ

ه ه حدد صقج و ًؼذ دؾـصتقػ حدؼذكقكقتج دستػ ،حداؽتقيـ:

حإلصحذس حد،حمع .24:17 :كؿذ تؾؼتك ش صتقج ةكتقغ حدغذ ضتج -ثػقتر بصم تـ
حمـف شقأل -حهاؿذ ً ذ مذد ًغذ ثدك حدرطجج حداتل يـست ثدقتف ثؽؿتذا حدحذخذ قتج وحفعتج
ةيضذ طوحيج ةسطقطد ثغ،ح حألِ دؾعذدؿ مذدطق تذن
حخاال طبذصد حٕصـذم ،ويعقرون ً
()1

ـ ةجؾ تطفقت،ه فبتؾ كتقس ا ظ تـ ةكتقغ  .و تع ضدتؽّ ،
تنن حدؿعؾق تذذ حداتل
حدـص حدؼتذكقين
يؿركذ اذ كاذخ حدققمقالذ طـ ةكقغ ٓ تاعذوظ تؾؽ حدؿقجقصد ا ّ
دستتػ ،حداؽتتقيـّ ،ثٓ ةن حدققمقتتؾ ي

كتتذ ملستتؿذا ظوجاتتف ُك َعتتؿ ( )Noʾāmووحدرتتتف

()2

بظوطح ( ، )ʾAzurāوهق حدؿـعطػ حدؿػتذجئ حدت ي يدت ّؽؾ كؼطتج تؼتذصع ةخت،ى
ع (فصج هذطوذ و ذطوذ).

()1

See Mek., Baḥodeš §6 (ed. Horovitz-Rabin, 223.13–14); Sifre Deut §43 (ed.

Finkelstein, 97.2–3); Midr.Tanḥ., Noaḥ §18; Rashi ad Amos 5:8. Mandaean literature is
also familiar with this motif (i.e., the synchronization of Enosh and Deluge): note M.
Lidzbarski, Ginzā, der Schatz, oder das grosse Buch der Mandäer übersetzt und erklärt
(Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1925), 27.19–28.7, 45.22–46.6.

()2
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Jub. 4:8, 11–13.

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت

-3يحظك حسؿ ُك َعؿ ( )Noʾāmماطذمؼ صقت ع،وم تع حدؿت،ةد حدقثقترد حداتل
ياؿ تحريرهذ مدؽ ٍؾ فذص ٍع ا حإلصحذس حد،حمع دسػ ،حداؽقيـ كلثر ةثػتذص حدؼذتتؾ
فتتذيقـ :وهتتل كعؿتتج ) ،)Naʿamahةخت ةمطتتذت ؼتتذ ققـ  ،culture-heroesهتتؿ:
يذمتتذت ويقمتتذت وتقمتتذت فتتذيقـ (تؽتتقيـ  .)22:4وحستتؿفذ يعـتتل ا حدؾغتتج حدع يتتج
(حدػذتـتتج ،حدستتذث،د) ،ومتتذدـظ ،ثدتتك قتتؾ طوحد ستتػ ،حداؽتتقيـ (ةو ةثتتر صتتذصطه
()1
حدالسقسقج طؾك ّ
حٕفؾ) ثدك حسا رحم ةسؿذا ت ،قزيج  ،يبترو تـ حدؿـطؼتل دـتذ ةن
ٍ
ٍ
تؾؿقحقج ذ ا سقذفف حدحذدل ٓ .ياؿ حدؽدػ ا ستػ،
صبقعج
كػفؿ حسؿفذ مقصػف ضح

حداؽقيـ طـ ة ّيج عؾق ذذ ث ذ قج ثقت ه ه حدد صقج حدؿ ق،د دالهاؿذم ،ويعت
طؾقـذ ةن كـاؼؾ ثدك حداؼؾقر حداػسق،ي دؾحصقت طؾك زيتر تـ حدؿعؾق تذذ طـفتذ.
يحاػظ ستػ ،تؽتقيـ ط ّمتذه  ،Genesis Rabbahوهتق كصتقػ تػستق،يج رطحشتقج
فؿج ت،جع ثدك حدؼ،ن حد ذدأل وحد،حمع حدؿتقالصي ُكابت ا ةطؼ ثست،حلقؾ ،متذ ـقـ
ّ
ـ حداؼذدقر حدؿاضذطمج طـ حدؿ،ةد حدال ترطك كعؿج ) )Naʿamahحدال ضك،هذ ستػ،
حداؽقيـ ( :22:4فذت  :R.Abba bar Kahanaكذك كعؿتج ظوجتج كتقس ،ودؿتذضح
ستؿق كعؿتج؟ ٕهنتتذ كذكت ثستـج حدستتق،د ( ،)neʿimimودؽتـ حدحؽؿتذا فتتذدقح:

()1

Note, e.g., Gen 2:7 (Adam), 3:20 (Eve), 4:1 (Cain), 4:25 (Seth), 5:29 (Noah), etc. These

examples all purportedly stem from the so-called (J source).
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
 ؼتر كذكت تغـتل تذطم ًج طؾتك صم دفتذ:اؾػتج

ةد،) ح تNaʿamah) كذك كعؿج
)1(

يؼقت-  دؾػضقت ةن ه ه حدصػذذ حدؿاعذط ج، و ـ حدؿ ق. )وهل تاعبر حٕو ذن
 ثهنتذ:ون، مقـؿتذ يؼتقت بخت، ثهنذ كذك ظوجج ذ تؾج دـتقس مطتؾ حدطق تذن:معضفؿ
 يتتاؿ تؿ قؾفتتذ وتض ت قؿفذ طؾتتك كطتتذ وحستتع تتؿـ-ص اتتذد ا جقفتتج و ـقتتج،عتت
: يؼتقت كاتذخ حدقتقمقالذ، تـ جذكبتف.عؿقطج اـقطج ـ حدؿصذصط شبف حدؽاذمقج
) هتتل ظوجتتج ةكتتقغNoʾām/Naʿamah) كعؿتتج/تتـ حدقح تتح ةن ش صتتقج ُك َعؿ
ةد يتاؿ حإلشتذطد ثدقفتذ ٓث ًؼتذ ا حدقتقمقالذ، وهل ح ت،) ودقس ظوجج كقس13:4(
)2(

م طؾقفتذ معتر ضدتؽ ا، فؾ يؿؽـ حداع. )33:4( ʿEmzārā تح حسؿ ث زحطح
)3(

 تتج تعؿتتؾ ا خر تتج، كؿـدتترد ـح، ؾعقكتتجalter-ego ص كتت حذ مريؾتتج،حدستت
Gen. Rab. 23.3 (ed. Theodor-Albeck, 224). According to Theodor’s textual apparatus,

)1(

the Oxford manuscripts identify the initial tradent as (R. Ḥiyya bar Abba), as does also the
quotation of this passage by the fifteenthcentury homilist Isaac Arama in his ʿAqedat
Yiṣḥaq.
With regard to this name for the wife of Noah, note the homophonic variants from

)2(

Hebrew, Syriac, and Greek sources cited by Charles, Ethiopic Version, 18 n. 21, to which
can be added the overlooked testimony of al-Ṭabarī, Taʾrīkh al-rusul wa-l-mulūk, ed. M. J.
de Goeje, 15 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1879–1901), 1,1: 177.18–19: (Nūḥ b. Lamik [Noah,
son of Lamech] married ʿAmzūra…) (reading the first rāʾ of the printed text as zāy).
Compare now what may be the earliest reference to this character in 1QapGen 6.7: (and
his daughter I [i.e., Noah] took as my wife…) This last text is cited from M. אמזרעʾEmzaraʿ
Morgenstern, E. Qimron, and D. Sivan, (The Hitherto Unpublished Columns of the Genesis
Apocryphon), AbrN 33 (1995): 40; see now D. A. Machiela, The Dead Sea Genesis
Apocryphon: A New Text and Translation with Introduction and Special Treatment of
Columns 13–17 (Leiden: Brill, 2009), 44.

صيذ، ُيؼصر اذ ا حداحؾقؾ حٕصمل حد حذ حد ذكقج حدال ُيعاؼر ةهنذ ت اؾػ س،ى،) حد حذ حدبريؾج ةو حٕكذ حٕخ3(
.) (حدؿرتجؿ.صيج،طـ حد حذ حٕصؾقج دؾد صقج حدس
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حدتـص
حٕو ذن؟ يغ،ي ظوحجفذ ـ ةكتقغ ،ثدتك جذكت ستؿعاف حدؿدتفقطد ختذطز
ّ
كؿ اؾؼ دعبذصد حٕصـذم ةو كذفتؾ ٕشتؽذت دتؽقيف قفتذ تـ حدحؽؿتج ،متذدـظ ،ا
حٕ  ،،وطمؿذ يؿؽـ حدـظ ،ثدك كاذخ حدقتقمقالذ كترحطؿ تؿـل دفت ه حدػ ،تقذذ
()1

حداؼؾقريتج  .ودؽتتـ تظت ّتؾ هت ه حدػ ،تتقذذ تل ؾقتج دؾغذيتتج .فتتر يعتترط مـتتذ ةن كؽت ّت،ط
حدؼقت متلن ةكتقغ  -تؾ كتقس -يت،تبط حطتبذ ًصتذ ةستطقطيذ و ق ًؼتذ مؽذط تج حدطق تذن،
وطؾك حد،غؿ ـ ةن صق ذن ذ فبؾ كقس دؿ ياؿ وصتػف ا كاتذخ حدقتقمقالذّ ،ثٓ ةن
حد حك،د حد ؼذ قج دؾد صتقج حدبريؾتج (كعؿتج مقصتػفذ ظوجتج مطتؾ حدطق تذن) تؽػتل
دصتتقذغج ه ت ه حدػ ،تتقج حدحذدقتتج .تتنضح كتتذن كاتتذخ حدقتتقمقالذ فتتر ضكتت- ،كستتػ،
حداؽقيـ -حدسالداقـ حدؿاـذ ساقـ ّ
دؽتؾ تـ شتقأل وفتذيقـ ،تؿ و تع  -تؾ ستػ،
حداؽقيـ -ش صقج ُك َعؿ/كعؿج ص،حث ًج صحخؾ شع،د حدعذلؾتج حد ذكقتج دؼتذيقـ :دؽتذن
من ؽذكـذ حدؿعذصدج ملن حٔيج  13ـ حإلصحذس حد،حمع دؽاذخ حدقتقمقالذ تدتق ،ثدتك
حدـصل حدؿب ّؽ ،دزوحز (حمـ شقأل)=(ةفصر :ةكقغ) و(حمـج فذيقـ)=(ةطـل:
حداؿ ؾ ّ
كعؿج) ،وهق حدزوحز حد ي سقصبح ا هنذيج حدؿطتذم فت،حاد تػستق،يج شتذلعج دؾغذيتج
دؾؼصج حدؼريؿج ،ثقت حدزوحز مقـ حدؿاللؽج وكستذا مدت،يذذ ،حداتل يتاؿ تؾ قصتفذ
وثجؿذدفذ مقحسطج حدصقغج وحدؿق ع حدحذدل دفذ ا حإلصحذس حدستذصع  4:1تـ
()1

S. D. Fraade, Enosh and His Generation: Pre-Israelite Hero and History in Postbiblical

Interpretation (Chico, Calif.: Scholars Press, 1984); J. C. Reeves, (Enosh), in The Eerdmans
Dictionary of Early Judaism, ed. J. J. Collins and D. C. Harlow (Grand Rapids, Mich.:
William B. Eerdmans, 2010), 590–91.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
سػ ،حداؽقيـ .ودؽـ دسقا ح ّ
دحظ ،يػسر كاذخ حدقتقمقالذ هت ح حداػستق ،حدؿدتق
ـ خالت تعققـ ش صقج ُك َعؿ/كعؿج مدؽ ٍؾ فذص ٍع مقصػفذ دق

ؼط ظوجج ةكقغ

()1

ةيضتذ  .ومذداتذدل ٓ يؿؽتـ ةن تؽتقن (حمـتج فتذيقـ) حدبققدقجقتج :تـ
ودؽـ ةخاتف ً
حدؿمكر ةن ش صقج ُك َعؿ/كعؿج حدققمقؾقج هل (حمـج شقأل).
ٓ تزحت هـذيف ف،حاد ةخ،ى دد صقج كعؿتج حدؽاذمقتج تؼ،اتذ تـ ستذط حداؼذدقتر
حداتتل ك،حهتتذ ا (فصتتج هتتذطوذ و تتذطوذ) .وهتتل حدؿدتتذط ثدقفتتذ ا تعؾقتتؼ طح بتتذن
 Rambanا حدؼ،ن حد ذدأل طد( ،وهق قسك متـ كحؿتذن ةو كذخؿذكقتري ) طؾتك
حٔيتتج  22تتـ حإلصتتحذس حد،حمتتع دستتػ ،حداؽتتقيـ...( :و ّؿتتج تػستتق ،بختت ،ي،ويتتف
حدت،خ) :وهت ح
ثؽؿذتكذ ـ ةهنذ كذك ح ،ةد جؿقؾج جرح ،وةكف مستببفذ ّتؾ (ةمـتذا ّ
هق حدؿدذط ثدقف ا حٔيج :ةن ةمـتذا حأل طةوح مـتذذ حدـتذع ةهنتـ ثستـذذ( ...تؽتقيـ
 ،)2:6و ّؿج [تػسق ]،دذمف وطص ضك،ه ا صتقت حدحذختذم حدقعتذظط

()2

Pirqe de-

 .Rabbi Eliezerوطؾتتك حدتت،غؿ تتـ ةن حدـستتل حدؿطبقطتتج ثذد ًقتتذ تتـ صتتقت
ّ
حٕفتؾ ا حدطبعتج حداتل
حدحذخذم حدقعذظط دتؿ تعتر تحاتقي طؾتك هت ح حداؼؾقتر (طؾتك
ةشذط ثدقفتذ طح بتذن) ،ثٓ ةكـتذ كع ت ،طؾقفتذ ا ثثترى

طقصتذذ ةكستػقطص ،وهتل

( )1ا كاذخ حدققمقالذ ( 13:4وا حدققمقؾ حدسذمع ،ا حٕسبقؿ حد ذدأل ،حت

ةكقغ ةخاف كُعؿ ظوج ًج

دف.)...
(Translation of the vulgate text as reproduced in standard editions of Miqraot gedolot. )2
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ـسقخج طـ ةصؾ دذمف تؼ،ي ًبذ ،فذم ماح،ي،هذ سذدق قن متقمSalomon Buber ،

ا صبعاف ـ رطحغ تذهنق ذ  ،Midrash Tanḥumaثقأل كؼت،ة ا ستقذ ست،صيج
حإلغقحا حدحذخذ قج حٕصقت ذ يلت« :دؼر فتذم ماحقيتؾ كػستف [ةي :حددتقطذن] ثدتك
تقال ـت ظ تـ كعؿتج ،ةخت تقمتذت فتذيقـ،
ح ،ةد جؿقؾج ،ح ،ةد دؿ كدفر دعؿذدفذ ً
حدال ّؾ اللؽج حد،ثؿج مسببفذ ،كؿذ ي،وي حدؽاذخ حدؿؼترّ ع( :ةن ةمـتذا حأل طةوح
()1

مـذذ حدـذع ةهنـ ثستـذذ( ...تؽتقيـ  . »)2:6وٓ يتزحت حدتز ـ حداؼ،يبتل دفت ح
حداؼؾقتتر حدؿعـتتل مذدعؿتتذت ِ
حٔس ت ،دـعؿتتج وة تت،ه حدػتتذتـ طؾتتك كت ّتؾ َ تـ طبه -ثاتتك
ّ
()2
حدؿاللؽتتج حدؿع،و تتج معـقثفتتذ ثدتتك حدزهتتر -غقتت ،وح تتح دـتتذ  .طؾتتك ستتاقى
حداحؾقؾ حدؾغقي حٕمستط ،يدتق ،حستؿ كعؿتج ثدتك حدؿعـتك حدؿتذصي ٓ حدؿعـتقي .ثض
ُتػفؿ كعؿج  Naʿamahا هت ح حدستقذ ث ،قتذ ملهنتذ (حدػذتـتج) ،وهتل ح ت،ةد ج ّ حمتج
جسريذ ثدك حدرطجج حدال تحط مذدؿاللؽج ـ صبقعافؿ حدسؿذويج .وثضح كذن من ؽتذن
حدؿ،ا ةن ُيعذيش حٕجقذت حدسبعج وهل تاقحدك ـ فذيقـ و ـ شقأل -وهتل خطتقد
تػسق،يج تدععـذ طؾقفذ حدـصقػ حدؼذكقكقتج دستػ ،حداؽتقيـ -ستقعر حدؿت،ا كػستف

()1

Midr. Tanḥ. (Buber), hosaphah to Ḥuqqat §1. Cf. S. Buber, ed., Midrash Tanḥuma, 6

vols. (Lvov, 1883; repr. in 2 vols., Jerusalem: [s.n.], 1964), 5: 66a. This addition comes
from a second Oxford manuscript examined by Buber. A parallel version of this anecdote
appears in Yal. Šimoni §161, and is referenced by Grünbaum, (Beiträge), 59.

()2

It certainly predates the Zohar passages that some modern scholars uncritically adduce

as parallels; see, e.g., J. D. Turner in The Nag Hammadi Scriptures: The International
Edition, ed. M. Meyer (New York: HarperCollins, 2007), 607.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
()1

طؾك حدؿساقى حدس،صي ا ظ ـ اقشذدح  ،ةي :طؾتك ؼ،متج تـ جقتؾ حدطق تذن
()2

س ّقئ حدسؿعج .
و ع ضدؽ ،هـذيف صذصط قحظيج غق ،يفقصيج فر تسذطركذ ا تحرير ظ تـ تؾتؽ
صوهنتذ بمتذا
حدسقذفذذ اعترّ صد حدصتقغ .محست معتض حدـصتقػ حدف،صقفقتج حداتل ّ
حدؽـقسج خالت حدؼ،ون :حد ذين وحد ذدأل وحد،حمع ـ حدحؼبتج حدعذ تج the common

حدؿستتتؿذد
 eraقؿتتتذ ياعؾتتتؼ مذداعتتتذدقؿ وحدؽاذمتتتذذ حدؿزطق تتتج دتتتبعض حدطقحلتتتػ ُ
غـقصتتقجّ ،
تتنن حدد صتتقج حٕك قيتتج حدؽاذمقتتج حداتتل تحؿتتؾ ةستتؿذا كقطيتتذ Norea
( )Νωρίαوثقطحيذ  ،)Ὡραία( Horaiaةو غق،هذ ـ حٕسؿذا حدؿدتذاج ،تؾعت
عؿقطتتج تتـ حٕصوحط حدؿقحظيتتج تؼ،ي ًبتتذ داؾتتؽ حدؿـستتقمج ثدتتك كعؿتتج Naʿamah

ػصتال دؿعؿقطتتج تـ حدصتتػذذ
ً
مقحستطج حداؼذدقتر حدحذخذ قتتج ،كؿتذ تؼتترّ م وصت ًػذ
حٕخالفقتتج حإليعذمقتتج وحدستتؾبقج حدؿـستتقمج ثدتتك كعؿتتج مقحستتطج حداؼذدقتتر حدقفقصيتتج
حدالثؼتتج :طتتالود طؾتتك ضدتتؽ ،تم ّكتر حدافعقتتذذ حدؿ اؾػتتج دالستتؿ ( )Horaiaةهنتتذ
تعذصت ا حدقحفع حستؿ كَعؿتج ( )Naʿamahحداتقطحت ،كقهنتذ ت،جؿتج يقكذكقتج ث ،قتج

( )1وهق حمـ ةخـقش ـ سالدج شقأل ،ذذ ا ظ ـ حدطق ذن فبؾ ةن يدفره( .حدؿرتجؿ).
(A circumstance that sheds light on an otherwise curious tradition cited from Sefer ha- )2
Yashar that (Naʿamah was the daughter of Methuselah); see R. David Luria, Pirqe de-Rabbi
Eliezer ha-Gadol (Warsaw: T. Y. Bamberg, 1852), 50a in n. 3 at the bottom of the page.
According to the edition of this work that was prepared by Joseph Dan, Noah weds
(Naʿamah the daughter of Enoch); see Sefer ha-Yashar, ed. J. Dan (Jerusalem: Mosad
Bialik, 1986), 56.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
)1(

طوذ معتتتتض
َ ،Irenaeus يـقتتتتقع، محستتتت ثي. دالستتتتؿ حدعتتتت ي حدصتتتتحقح
حداتتتل حصتتتطؾح طؾتتتك تستتتؿقافذ ا حداؼؾقتتتر حدققكتتتذين- حدعؿذطتتتذذ حدغـقصتتتقج
)2(

 معتتر وٓصد،) و تـ تتؿ كقطيتتذ،فصصتذ طتـ كقػقتتج (وٓصد شتتقأل
- )ى،متت(حٕختت
ً
)3(

. ، وهق ظوحز متقـ حٕفتذطخ حكحترط ـتف مؼقتج حدبدت،،فذيقـ وهذمقؾ و ؼاؾ حٕخق
و تج مذستؿ، ةن حدطذلػتج حدغـقصتقج حدؿعEpiphanius كذ ثمقػتذكققع

 ي،ومذدؿ ؾ

)4(

. ) (تزطؿ ةن ثقطحيذ هل ظوجج شقألthe Sethians سق قذكز
 حداؼؾقتتر حدت ي يؿق تتع كقطيتتذ وكعؿتتج صحختتؾ جقتتؾ شتتقأل ويؼتترّ فذ،ٓ يؼاصتت
 ثض يبترة: حدؽاذمل حدغـقصل،ي طؾك حداػسق،كلخ ظوجج حدعر شقأل مدؽ ٍؾ ثص
Liber antiquitatum biblicarum of Pseudo-Philo كاتذخ حٔ تذط حداقطحتقتج

: طوحياف طتـ ةستطقطد مترا حد ؾتؼ كؿتذ يتلت،ن حٕوت،جع تذطي ف ثدك حدؼ،حد ي ي
A comprehensive discussion of these texts and the (Norea-Naʿamah) nexus was

)1(

supplied by B. A. Pearson, (The Figure of Norea in Gnostic Literature), in Proceedings of
the International Colloquium on Gnosticism, Stockholm, August 20–25, 1973, ed. G.
Widengren (Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1977), 143–51, rev. and repr. in idem,
Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity (Minneapolis: Fortress Press, 1990), 84–
94. Subsequent references to this article in the present essay are to the revised version.
Note, too, idem, (Revisiting Norea), in Images of the Feminine in Gnosticism, ed. K. L.
King (Philadelphia: Fortress Press, 1988), 265–75. See also the even more widely ranging
remarks of G. A. G. Stroumsa, Another Seed: Studies in Gnostic Mythology (Leiden: E. J.
Brill, 1984), 53–62.
Irenaeus, Adv. haer. 1.30.1; these anonymous groups are specified as

)2(

(Sethians/Ophites) by Theodoret, Haereticarum fabularum compendium 1.14.
Irenaeus, Adv. haer. 1.30.9. )3(
Epiphanius, Pan. 39.5.2–3. )4(
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
» وشتتقأل، وهذمقتتؾ،Noaba  وكقحمتتذ، فتتذيقـ:«ةكعت بصم ال تتج ةمـتتذا ومـ ًاتذ وحثتترد
)1(

 مقـؿذ تزير طوحيج حدعصقط حدقسطك حدع يج ا طرص مـذذ بصم ثدتك تالر. )1:1(
 (حدال ـ حدؿػرتؼ ةهنذ تساعقر حٓسؿ حدالتقـتلNoba  وتـص طؾك ةن كقمذ،مـذذ
)3(

)2(

ستتقن، مق،جتت، دؼتتر كتتذن مق. )) هتتل (تتتقةم) شتتقأل و(ظوجاتتفNoaba كقحمتتذ

) حدؿت كقطد ا كاتذخNoaba(  حؼذ مذدالكقر ا ثشذطتف ثدك ةنBirger Pearson
)Νόεμα( حدـصل دؾؽؾؿج حدققكذكقج حدؼريؿج
ّ يػ، كاع طـ حداحPseudo-Philo
)4(

.  حداؽتقيـ،حمتع دستػ، ـ حإلصتحذس حد22  ا حٔيجNaʿamah حدال تعـل كعؿج

Adam genuit tres filios et unam filiam, Cain, Noaba, Abel et Seth. Latin text cited from

)1(

Pseudo-Philo’s Liber Antiquitatum Biblicarum, ed. G. Kisch (Notre Dame, Ind. [Univ. of
Notre Dame], 1949). A persistent Muslim tradition holds that the name of the first daughter
of Adam and Eve was ʿAnāq: she was Seth’s twin sister, Cain’s wife, and the mother of the
legendary giant ʿŪj (= biblical ʿŌg of Bashan). She was also reportedly the first human to
engage in sexual fornication. See Jāḥiẓ, Kitāb al-Tarbīʿ wa-l-tadwīr, §47: (Tell me about
; cited from Le Kitāb at-tarbīʿ wa-t-tadwīr de Ğāḥiẓ, ed. C. Pellat (Damas: (ʿAnāq bt. Ādam
Institut Français de Damas, 1955), 30; B. Heller-S. M. Wasserstrom, (ʿŪdj), EI2, 10: 777;
B. Wheeler, Mecca and Eden: Ritual, Relics, and Territory in Islam (Chicago: Univ. of
Chicago Press, 2006), 231 n. 130. Jāḥiẓ (§38) also mentions ʿŪj: (How long has it been
since ʿŪj died?) (Pellat, Kitāb al-Tarbīʿ, 26).
Oxford Ms. Heb. d. 11 (2797), published as Sefer ha-zikronot huʾ Divrey ha-yamim le- )2(

.ושת ותאומתו נובא אשתוYeraḥmeʾel, ed. E. Yassif (Tel Aviv: Tel Aviv Univ., 2001), 117:
 ا ّصص ا صطحسذذ،ي دؾرطحسذذ حدريـقج معذ عج كذدقػقطكقذ،  ) ةساذض-1934( سقن، مق،ج،) مق3(
Gnosticism and

: كاذمف،  كابف ا ه ح حدسقذ، ـ ةشف،وخصقصذ حدرتحر حدغـقصل
د،حدؿسقحقج حدؿبؽ
ً

.و ذكقج وحدؼبطقج، حد، حدغـقصقج وحدؿسقحقج ا ص،Christianity in Roman and Coptic Egypt,2004
.)(فسؿ حدرتجؿذذ
Pearson, (Figure of Norea), 91; see also Stroumsa, Another Seed, 57–58. )4(
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
وهؽ ح يبرو ةن طحمطتج حدتزوحز حداتل جؿعت متقـ حددتؼقؼقـ شتقأل وكقطيتذ-كعؿتج
()1

كذك مؿ ذمج ثذ ز س،صي ب ّؽ ، ،وهق ظوحز غق ،ت،جح يبترو ةكتف يعتر تػستق،ه
حدـص تل حدق قتتؼ ا حدـصتتقػ حدؼذكقكقتتج تتـ ستتػ ،حداؽتتقيـ،
حدـفتتذلل ا حفرتحهنؿتتذ ّ
حإلصحذس حد،حمع .26:17
ةيضتذ ا كصتقػ وتؼذدقتر غـقصتقج ةخت،ى
و ع ضدؽ ،تظف ،ش صتقج كقطيتذ ً
مقصتتػفذ ظوجتتتج كتتتقس مطتتتؾ حدطق تتتذن ،وهتتتق حدتتتروط حدتتت ي ياطتتتذمؼ تتتع معتتتض
حداقصقػذذ حدؿـسقمج دد صقج كعؿج حدؽاذمقج مقحسطج ك ق ،ـ حداؼذدقر حدحذخذ قتج
()2

حدبتتذطظد  .ومحستت ثمقػتتذكققع  ،Epiphaniusحستتا ر

صذلػتتج كقؽقدقاتتتذن

( Nicolaitanكاذ ًمذ ع ّقـًذ يسؿقكف كقطيذ  ،)Noreaوفر صـّػقه ملكػستفؿ ،وثترصوح
هقيتتج حدد صتتقج كقطيتتذ حدؿـصتتقػ طؾقفتتذ ا طـتتقحن حدؽاتتذخ طؾتتك ةهنتتذ (ظوجتتج
()3

كقس)  .وفر ثؿؾ ةثر حدؽا حدال ُط  ،طؾقفذ ا ؽابج كعع ثؿذصي دؾـصتقػ

(ّ )1ؿج تؼذدقر دذاج ُتت،وى طتـ حدؿعؾستل :ثقتأل يا ت شتقأل ظوجتج دتف حستؿفذ كعقؿتج  ،Nāʿimaويؼتذت
حسؿفذ ثقطي  houriي،سؾفذ دف حأل ،حكظ:،
M. J. Kister, (Ādam: A Study of Some Legends in Tafsīr and Ḥadīṯ Literature), in idem,
Concepts and Ideas at the Dawn of Islam (Aldershot: Ashgate, 1997), 146.

()2

Gen. Rab. 23.3 as above, where R. Abba bar Kahana’s identification of Naʿamah as

Noah’s wife is also repeated by Rashi, Radaq, Ramban, and R. Baḥya b. Asher in their
respective commentaries ad Gen 4:22.

()3

Epiphanius, Pan. 26.1.3–4. With regard to the various names accorded the wife of

Noah, see the magisterial study of F. L. Utley, (The One Hundred and Three Names of
Noah’s Wife), Speculum 16 (1941): 426–52.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حدغـقصقج حدؼبطقج طـقحن ( :ؽ ،كقطيذ)  ،)NHC IX,2( The Thought of Noreaكؿتذ
ةيضذ ثثذٓذ ثدك (كاذخ كقطحيتذ) ( )Book of Noraiaو(خطتذخ ةوطحيتذ)
تقجر ً
( )Discourse of Oraiaوجؿقعفذ ا فسؿ ـػصؾ طـقكف حدبذث قن متت( :ا ةصتؾ
()1

متذطظح
صوطح ً
حدعتذدؿ) ( . )NHC II,5طتالود طؾتك ضدتؽ ،تؾعت حدد صتقج ضحهتتذ ً
كتص بخت ،يـب تؼ طتـ كاتذخ (ثؼقؼتج حدحؽتذم) The
كلثر حٕمطتذت حدترطح ققـ ا ّ

 ،)NHC II,4( Hypostasis of the Archonsوهتق ا حٕصتؾ ست،صيج ضتذصد
دؾػصتتقت حٓ ااذثقتتج تتـ ستتػ ،حداؽتتقيـ حداتتقطحت .و قتتف ي تاؿ تؼتتريؿ كقطيذ/ةوطيتتذ
()2

 Norea/Oreaمقصتتػفذ حمـتتج ثتتقحا (ةي :ةخ ت شتتقأل) ،وهتتل ط ت طحا صتتذه،د
يستتعك حدحؽتتذم حٕشتت،حط دالطاتترحا طؾقفتتذ .ودؽـفتتذ تستتاطقع حدػتت،حط تتـ حذودتتج
طخ حدؿت حٕطؾتك)
حٓطارحا حدعـسل طؾقفذ ـ خالت صطتقد (حدقحثتر حدؿؼترّ عّ ،
()3

حد ي يسذطؿ منطسذت ؾؽ إلكؼذضهذ ـ حـافتذ  .مقـؿتذ يحاتقي حدعتزا حدؿابؼتل
حدـص طؾتك ثتقحط وطظتل ي،شتر قتف حدؿتاليف (كقطيتذ) ثدتك صبقعافتذ حدحؼقؼقتج
ـ ّ
()4

وك دؽ طـ خؾؼ حدعذدؿ وصبؼاف حدحذكؿج .

()1

Orig. World 102.10–11, 24–25. This untitled work is also attested in a more

fragmentary form in NHC XIII,2 and Ms. Brit. Lib. Or. 4926(1), but these latter witnesses
do not overlap the section containing the references to Noraia/Oraia.
(Throughout this work this character’s name alternates between these two spellings. )2
(Hyp. Arch. 91.34–93.13. )3
(Hyp. Arch. 93.13–97.23. )4
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
كؿتتذ ي ت ك،هذ كػ ت

ةيضتتذ مذخاصتتذط ا فصتتج حدطق تتذن :عـتتر ذ تاتتآ ،
تـص ً
حدت ّ

حدطبؼتتج حدحذكؿتج قؿتتذ مقـفتتذ تتـ ةجتتؾ تتتر ق ،جؿقتتع ظتتذه ،حدحقتتذد حدؿذصيتتج طؾتتك
حٕطؼ طـ ص،يؼ حدطق ذن ،يػسر حدحذكؿ حداذل سذمقر  Sabaothخطتافؿ تـ
خالت تح ي ،كقس ـ حدطق ذن حدؼذصم وتقجقفف ثدك صـذطج حدػؾؽ .طـرهذ تاؼت،خ
ةوطيتتذ ( )Oreaتتـ كتتقس ،ودؽـتتف يتت ،ض طكقاتتذ حدػؾتتؽ ،اُدتتعؾ حدـتتذط ا حدػؾتتؽ
()1

ملكػذسفذ حدـذطيج ،ؿذ يع ه طؾك ثطذصد مـذلفذ ،د ةخ،ى  .و ـ حدقح تح ةن هت ح
تذػ مد صتقج كقطيذ/ةوطيتذ يدتبف ضدتؽ حدؿت كقط بك ًػتذ ثتقت
حدـصل حد
ّ
حداؿظفّ ،
حدؿ،ةد حدؿـح ،ج كعؿج حداتل تافؿفتذ ك بتج تـ حداؼذدقتر حدحذخذ قتج مذدق ـقتج ،ثقتأل
تاحر ةوطيذ هـذ مذدالكقر ع همٓا حدحؽتذم حٕشت،حط حدت يـ ي،يترون تقذ حد،جتؾ
(حدصذدح) كقس( .)2وا حدقفت ضحتتفّ ،
يترت حطتبتذؽ ستقذففذ مؼصتج كتقس طؾتك تؾتؽ
حداؼذدقر حدؿاقحت،د حدال تعا هذ ظوجاف ،كؿذ ةن حدد صقج حد بق ج دزوجج كقس تت ظ
ةيضذ ك قؿج ف،بكقج ،ثقأل تقصػ ملهنذ ح ت،ةد (كتذ ،د) رحكتج تـ فِ َبتؾ حأل و تـ تؿ
ً
()3

ةيضذ ثدتك ةن معتض
يط،ثفذ ا حدـذط [سقطد حداح،يؿ . ]10 :كؿذ تعرط حإلشذطد ً
()1

Hyp. Arch. 92.4–18. Epiphanius (Pan. 26.1.7–9) knows a somewhat garbled version of this

story. Despite the coincidence in names, it is highly unlikely that this dragon-like (N)orea is
identical with the virtuous Norea bt. Eve who figures in the narratives enveloping this pericope.

( )2فؾب

طوحيج ثمقػذكققع  Epiphaniusه ه حدقٓاحذ ،طمؿذ ا حذودج دؿقحا ج حدصقط حدؿ اؾػج

دد صقج كقطيذ/ةوطيذ .)N) orea
(What seems to be this very same (wicked) (N)orea in medieval Jewish tradition (Nīryah = a )3

] [ slight corruption of Nūrya?) has resurfaced in a Cairo Geniza incantation:דבה איתת ניריה כלת

=
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ياتتتذ، ثدتتتك ةن ظوجتتتج حمتتتـ كتتتقس (ستتتذم) تتتترطك هن،حدـصتتتقػ حدؿـرحلقتتتج تدتتتق
)1(

ّ ، وهق ج ط دغتقي ؼتذطخ، Nhūraitā
the وي كصتقػ،ح تج حداتل تت،وةن حدع
)2(

. ) كقسνύμφη(  تصػ كػسفذ ملهنذ ظوجج حمـThird Sibylline Oracle
)N)orea ةوطيتتذ/ى ةن ش صتتقج كقطيذ، حداتتل تتت،ستتقن،طتيتتج مق

دؼتتر كذك ت

حدحذخذ قتج هؿتذ ا حدحؼقؼتج ضحذ/ حدؽاذمقجNaʿamah حدغـقصقج وش صقج كعؿتج
 حدؽاذمقج حدال تتؿ، سذهؿج طحلعج كحق ثطذصد مـذا ثصذط حٕسذصق،صيج،حدد صقج حدس
حدحػذؾ طؾقفذ وثطذصد صقذغافذ مقحسطج حدعؿذطذذ حدريـقج حدؿستاـرد ثدتك حدؽاتذخ
)3(

 ّثٓ ةن. ون حداتتتل شتتتفرذ متتترحيذذ حدؿستتتقحقج حٕودتتتك،حدؿؼتتترّ ع ختتتالت حدؼتتت

=
(by which Nīryah, the bride/daughter-in-law of Noah, brought sin…); (T.-S. K 1.162 fol. נח חובת
1c lines 36–37). Is the figure of this magical text beholden to the same set of esoteric traditions
that lie behind the gnostic construction and/or utilization of a fire-breathing (N)orea?
Transliteration taken from Magische Texte, vol. 3, ed. Schäfer and Shaked (Tübingen: Mohr
Siebeck, 1999), 70; cf. 398–99 for the photograph of the relevant lines. See also R. Leicht,
(Gnostic Myth in Jewish Garb: Niriyah (Norea), Noah’s Bride), Journal of Jewish Studies 51
(2000): 133–40.
Lidzbarski, Ginzā, 410.7; E. S. Drower, The Canonical Prayerbook of the Mandaeans )1(
(Leiden: E. J. Brill, 1959), 152.2. The name (Nūraitā) is also used, however, for the wife of
Noah and the wife of the bibliomorphic (wise scribe) Dīnānūkht, an Utnapishtim-like figure who
tells his story in Lidzbarski, Ginzā, 206.11–212.19. See M. Lidzbarski, Das Johannesbuch der
Mandäer, 2 vols. (Giessen: Alfred Töpelmann, 1915), 2: 58; E. Segelberg, (Old and New
Testament Figures in Mandaean Version), in Syncretism, ed. S. S. Hartman (Stockholm:
Almqvist and Wiksell, 1969), 234; Pearson, (Figure of Norea), 86.
Sib. Or. 3.827. See S. Gero, (Henoch und die Sibylle), Zeitschrift für die Neutestamentliche )2(
Wissenschaft 73 (1982): 149.

:، حكظ،وسطقج وحدـصقػ (حدغـقصقج) حإلسال قج،مط مقـ حدـصقػ حدقفقصيج حدؼ،) دؿزير ـ حد3(
S. M. Wasserstrom, (Jewish Pseudepigrapha in Muslim Literature: A Bibliographical and
Methodological Sketch), in Tracing the Threads, ed. Reeves, 87–114, at 97–99.

)65(

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حداػستتتق،حذ حدػقؾقدقجقتتتج وحداذطي قتتتج حداتتتل يؼتتتر فذ دؾتتت،مط متتتقـ ش صتتتقال
كقطيذ/ةوطيذ وكعؿج ّ
ةفؾ ثفـذ ًطذ مؽ ق :،ثض يقضػ ف،حاد دؾؿصتذصط حدقفقصيتج تػترتؼ
مغتض
مطبقعج حدحذت فِترم وطذدؿقتج ،ومذداتذدل ةودقيتج ،تؾتؽ حداؼذدقتر حدتقحطصد قفتذ ّ
حدـظ ،طـ حداقفق حدحؼقؼل وحٕصقت حد ؼذ قج دادؽؾ تؾؽ حداؼذدقر -حدال تاـتذوت
تػسق،يذ  aggadothفصج كعؿج -وحدال تع ّؾ ٓث ًؼتذ ا ةطؿتذت يػترتؼ مق،ستقن
كصقصذ فذلؿج دغقيذ و اذثتج دتت(حدارحوت) دترى (حدؿعاؿعتذذ حدقفقصيتج
ةهنذ كذك
ً
حدـذصؼتتج مذدققكذكقتتج) ختتالت حدؼتت،ون حدؿاذخؿتتج دبتترحيذذ حدحؼبتتج حدعذ تتج

()1

the

 .common eraومحس ت مق،ستتقن ،كتتذن تتـ متتقـ ه ت ه حداحت ّتقٓذ حٕخقتت،دَ ،ة ْن
تحقت حٓسؿ حدعت ي كعؿتج (( )Na'amahנעמה) ثدتك حدققكتذين ثقطحيتذ )Horaia

) ،)(Ὡραίαوةن ه ه حداحقٓذ طؿؾت متروطهذ كقستقط متقـ هت ه حدد صتقذذ
حدسذمؼج طؾك ظ ـ حدطق تذن وحدد صتقذذ حدؿع،و تج دترى حدعؿذطتذذ حدغـقصتقج
حدؽالستتقؽقج حدؿاتتلخ،د وحدؿعذصتت،د ،تتؾ :حدـقؽقدقاتتذن  ،Nicolaitanوحدستتق قذكز
ةيضتذ متلن
 ،the Sethiansوثاك حدؿـترحلققـ  .Mandaeansكؿتذ
يتاؽفـ مق،ستقن ً
ّ
حدافعقذذ حدؿاـقطج ٓستؿ ثقطحيتذ  ،Horaiaحداتل تقضتػ حدحت،م حٕوت حٕكػتل
حدسذكـ ا حٕسؿذا (كقطيذ/كقطحيتذ) ( ،)Norea/Noraiaهتل صتقغ هعقـتج وحطقتج
تعؿؾ كبذصلج هعذلقج  prefixدؾح،م حٕوت ـ كؾؿج كَعؿج  Naʿamahحدع يتج ةو

(Pearson, (Figure of Norea), 92. )1
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
كُعؿج  Noemaحدققكذكقج ،وثاك حدح،وم حدققكذكقج حدالثؼج ا دػظج ثقطحيذ/ةوطحيذ
.)H)oraia

وةو ّص ةن ةفتترتس مت ً
ترٓ تتـ ضدتتؽ ةن تؽتتقن ةستتؿذا كستتذا حدغقحيتتج ،حداتتل تت ِت،ص ا
حدؿصتتذصط شتتبف حدؽاذمقتتج وحداتتل تقضتتػ حدحتت،م حٕوت حٕكػتتل حدستتذكـ -ستتقحا
(كقطيذ/كقطحيتتتذ) ( )Norea/Noraiaحدققكذكقتتتج ،ةو كق،يذ/كقطيتتتذ ))Nīrya/Nūrya

حٔطح قتتج ،ةو هن،ياتتذ ( (Nhūraitāحدؿـرحلقتتج ،-ضحذ تعؾتتؼ ستتقؿـطقؼل ،semantic
وا ثذدتتج حٕ ؾتتج حدققكذكقتتج ،تؽتتقن هت ه حٕستتؿذا طبتتذطد طتتـ ك َْستتل ثتت،ا طتتذمؼ
دؾد صقج (حدؿد،فج) ةو حدؽقكبقج دؾؿت،ةد حداتل تظفت ،ا حدست،صيذذ حدؿق قدقجقتج
حٕفرم درى كؾ ـ حدؿسؾؿقـ ا (فصج هذطوذ و تذطوذ) وحدقفتقص ا ( ترطحغ
شؿفذظي وطزحظيتؾ) .ويؿؽتـ حدؿعذصدتج متلن كتؾ حستؿ تـ هت ه حٕستؿذا يؿؽتـ
طمطتتف مذدعت ط حدؾغتتقي حدستتذ ل حدت ي ي،جتتع ةصتتؾف ثدتتك حدؽؾؿتتذذ حٔطح قتتج حداتتل
تاعؾج/حدقهذجج حداتتل
تصتتػ (حدض تقا) (נהורא) وحدـتتذط (נורא) وستتؿذهتؿذ حدؿدت
ّ
تظف ،مدؽؾ مذطظ ا حدحبؽج حدس،صيج دؾؼصج.
ةيضتذ ،حدت ي
وحٕك  ،ـ ضدؽ ،فر يؽقن حٓسؿ حد تذػ متت(بظوطح) ً ʾAzurā
يطؾؼف كاذخ حدققمقالذ طؾك ةخ /ظوجج شتقأل =ضح طالفتج ستقؿـطقؼقج (صٓدقتج)
ةو ثاتتك جقـذدقجقتتج  genealogicalتتع حٓستتؿ حدع،متتل (حدزهتت،د) وهتتل حدؿتت،ةد
حدػذتـج حدال ك،حهذ ا (فصج هذطوذ و ذطوذ) .وكؿذ طةيـذ تـ فبتؾ ،تنن هت ح هتق
ةيضذ حٓستؿ حدع،متل دؽقكت حدزهت،د ،ةثتر ةدؿتع حٕجت،حم ا حدػضتذا حدستؿذوي
ً
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حدؿظؾؿ .فؾ يؿؽـ ةن يؽقن حدع ط حدؾغقي حدسذ ل حدؿدترتيف (ظ ،هتت ،ط) z-h-r
()1

هق ةصؾ حدعرير ـ ث،وم حدفعتذا وحدـطتؼ حدصتقت دالستؿ حدغتذ ض بظوطح ؟
مص،م حدـظ ،طـ هتعقافتذ ا حدـست ج حإل ققمقتج تـ كاتذخ حدقتقمقالذ ،نكـتذ كعتر
تق ق ًؼذ جزلقذ دالسؿ ضحتف ا ش طحذ حدـس ج حدع يج ـ حدققمقالذ حدال ُط  ،طؾقفتذ
()2

ا حدؽفتتػ  11ا وحصي فؿتت،حن ( ، )Q1211وكعتتره كتتذ ًال ا طتترد هتعقتتذذ
()3

()4

()5

اؾػتتتتج ا حدـصتتتتقػ حداػستتتتق،يج حدققكذكقتتتتج  ،وحدستتتت،يذكقج  ،وحٕط ـقتتتتج ،
()6

وحدع،مقج  .ومحس ( رطحغ شؿفذظي وطزحظيؾ) ،تنن حستؿ حدعت طحا حدػذ تؾج
حدال فذو

مـعذس شفقحذ حدؿ،حفبقـ حدسؿذويقـ حدعذ حج مصعقصهذ س،ي ًعذ ثدتك
()7

جؾتتتل دؾعتتت ط حدؾغتتتقي
حدستتتؿذا هتتتق ةستتترتح ( ، )Asṭerahوهتتتق حستتتارطذا
ّ
حدفـر/ةوطومتل حدؿدترتيف ( )starو تـ حدؿمكتر ةكتف دتق تـ فبقتؾ حدؿصتذص ج ةن

()1

For some less than compelling etymological speculations, see R. H. Charles, The Book

of Jubilees or the Little Genesis (London: Adadlm and Charles Black, 1902), 30; K. Berger,
Das Buch der Jubiläen (Gütersloh: Gerd Mohn, 1981), 341.

( )2دسقا حدحظ ،يؿؽــذ ف،حاد حدح ،قـ حٕخق،يـ ؼط ـ حٓسؿ.
()3

Epiphanius, Pan. 39.6.4–5 apud A.-M. Denis, Fragmenta pseudepigraphorum quae

supersunt graeca
(Brit. Lib. Ms. Add. 12.154 fol. 180 apud Charles, Ethiopic Version, 183. )4

()5

Azerah. See W. L. Lipscomb, (A Tradition from the Book of Jubilees in Armenian),

Journal of Jewish Studies 29 (1978): 149–63, at 150, 156–57.
(Ṭabarī, Taʾrīkh (ed. de Goeje), 1,1:146, 153, 164. )6
(Stone, (Death of Adam,(284. )7
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ي

كذ كاتذخ the Armenian Death of Adam :ةن شتقأل كتذن دتف ةخت

حستتؿفذ ثستتاق،ح  .Estʿeraومتتذدـظ ،ثدتتك هتت ح حدتترتحكؿ حدؿ قتت ،د صدتتج حدؿاؼذطمتتج
حدؿساؼذد ـ عؿقطج وحسعج ـ حدؿصذصط حدؿ،تبطج مذدؽاتذخ حدؿؼترع ٓ ،يبترو
خط ت ًل ةن كستتاـاأ ةن تدتتبقف تؾتتؽ حدؿتت،ةد متتت(حدـعؿتتج) -ةو طؾتتك حٕفتتؾ مؿػتتذهقؿ
طـص،ح ،كزيذ طـر هت ه
حداقهأ) وطمؿذ (حدظفقط حدـعؿل) -يدؽؾ
(حدسطقؿ) و( ّ
ً
حدـؼطج ـ حٕسطقطد حٕك .
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت

-4يدتتتتتتتق ،حدؽدتتتتتتتػ طتتتتتتتـ حد ؾػقتتتتتتتج حٕستتتتتتتطقطيج دػؽتتتتتتت،د حدؿتتتتتتت،ةد
ِ
معتتض حداػستتق،حذ حدؿ قتت،د
حدعتت طحا Lichtjungfrauطؾتتك هتت ح حدـحتتق ثدتتك
()1

دالهاؿذم طـ حدر أ حدغ،يت متقـ حٕ ؽتذط حإلست،حلقؾقج وحإلستال قج حدؼريؿتج حداتل
ك،حهتتذ ا (فصتتج هتتذطوذ و تتذطوذ) :عؾتتك حدتت،غؿ تتـ حدؿزحيحتتذذ حدؿ اؾػتتج
ذصج معتر
دؿرطحغ حدعصقط حدقسطك (شؿفذظي وطزحظيؾ) ،حد ي مؾقط ةصمقذتف حد ّ
،ثؾج الخ،د محقأل ٓ يعقص ضح ةهؿقج كت ى ،ثٓ ةكتف يستذطركذ ا تستؾقط حدضتقا
طؾك حدؿسذط حدعقـذدقجل دؾؼصج -وكؿذ طةيـذ ،طمؿذ يؽقن حدؿرطحغ ريـًذ دؾؼصتج
حإلسال قج -كؿذ ُتعقر معض حدعـذص ،حدبـققيج دت(حدؿرطحغ) ف،حاد حداؼذدقر حٕصتقؾج
حدؿـب ؼج طـ صوحل ،ك ُّسذش  scribalحدفقؽتؾ حد تذين ،وحداتل ٓ تظفت ،ستقحا ا حٕصخ
()2

حدحذختتذ ل ةو ا حد،وحيتتذذ حدؼذلؿتتج تتـ (حدؼصتتج) حإلستتال قج  .وه ت ح تتذ يع ّؼتتر
حداػستق،حذ حداتتل تؼترتس ستتذطحذ تػستق،يج ةثذصيتتج حٓتعتذه ؼتتط طت حدؿتتروكذذ
( )1أستعي هذا الوصف من:

(Jewish Pseudepigrapha), 97

.Wasserstrom,

( )2جري ،مذد ك ،ةن تسؾسؾ حٕ ؽذط حدسذمؼ ُيـست ثدتك ح ـتقـ تـ كستؾ شتؿفذظي وظوجاتف (حكظت ،ةطتاله)،
وهق ذ يؿؽـ تق قؼف ؼط ا

طقصذذ وحصي فؿ،حن وكاذخ حدعؿذدؼج حدؿذكقي ،ودؾؿزير تـ حدـؼتذغ هـتذ،

طحجع:
W. Sundermann, (Mani’s ‘Book of the Giants’ and the Jewish Books of Enoch), in IranoJudaica III: Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture throughout the Ages,
ed. S. Shaked and A. Netzer (Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi, 1994), 40–48; Reeves, Jewish
Lore, 86–102; Reed, Fallen Angels, 265.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
حددػقيج ةو حدؿؽاقمج .ويبرو ةن صذصطكذ حدؽاذمقج وشتبف حدؽاذمقتج parascriptural

وحدقفقصيج حدؽالسقؽقج حدؿقجقصد -سقحا ـػ،صد ةو عاؿعتج -غقت ،كذ قتج دا ؾقتؼ
تؾؽ حدؼصج اعرّ صد حدؿدذطخ ةو ،بهتذ حدقفقصيج ا حدعصتقط حدقستطك .ا حدقفت
ضحتف ،نن صطحساـذ حٓساؼصذلقج وحداػؽقؽقج دؿعؿقطج ع ّؼرد تـ حداؼذدقتر حدرفقؼتج
حدال تحقط مػؽ،د (حدع طحا حدال تؼع ا حدؿحـج) -وهل طـص ،ةسذع ذم كعتره
ا ّ
كؾ ـ (حدؼصج) و(حدؿرطحغ) -تدق ،ثدك ّ
قسذ ،يذ ـ تؼذدقتر حٕستالم
ةن فذ ً
حدؿؾحؿقج ،حدؿاعؾؼج مذدعذلؾج حإلكسذكقج حٕودك وحٕجقذت حدؿاحترّ طد ـفتذ ،يتـغؿ
ا حداؼذدقتتر شتتبف حدؽاذمقتتج حداتتل تؽاـتتػ تتذ سقصتتبح ا حدـفذيتتج طوحيتتج فذكقكقتتج ا
حدـصقػ حدقفقصيج وحدؿستقحقج حدؿؼرّ ستج .حٓفرتحثتذذ حداتل تدتق ،ثدتك ةكتف ثاتك
حد،وحيتتذذ حدؼذكقكقتتج (دؾؽاتتذخ حدؿؼتترّ ع) تدتتق ،ثدتتك صبؼتتج تتـ حدؿضتتذ قـ حدـصت ّقج
حد ػ ّقتج ةك تت ،مرحلقتتج تتـ حٕستتذصق ،حدؿقطو تتج ،حداتتل تحتتاػظ ةثقذ ًكتذ مدت طحذ تتـ
حدادتتؽالذ حٕستتطقطيج وحدؿؾحؿقتتج حٕك تت ،تعؼقتترً ح ،ةو ةن حدؿتترطحغ حدحذختتذ ل
يؿؽـ ةن يحػظ ويساعقر حدبؼذيذ حدؿاحعت،د دؿ تؾ هت ه حدادت ّؽالذ حدؿبؽت،د ،هتل
()1

ةيضتذ ةكتف ثاتك حدؼت،بن يؿؽـتف غذد ًبتذ ةن
حفرتحثذذ ٓ خالم طؾقفذ  .وفر دقثظ ً

( )1حٕصمقذذ حدال ترطؿ كتؾ حفترتحس تـ هت ه حٓفرتحثتذذ تاتقح  ،مؽ ت،د محقتأل ٓ يؿؽتـ تػصتقؾفذ ا هت ح
حدؿق ع ،طحجع:
the various publications of Michael Fishbane, crowned by his magisterial Biblical Myth and
Rabbinic Mythmaking (Oxford: Oxford Univ. Press, 2003); also D. Boyarin, Intertextuality
and the Reading of Midrash (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1990), esp. 93–104.
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بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
وحيتذذ تـ،يج حدؿقجقصد ا معض حد،حذ حدبـققيج وحداػسق،يس ّؾط حدضقا طؾك حد غ
)1(

جتع ضدتؽ، ويؿؽتـ ةن ي. وحيتذذ حدؼذكقكقتج، مؿتذ ا ضدتؽ حد،)حدؼصص (حدؽاذمقج
ّ ثدك ثؼقؼج
بن طبتذطد طتـ كؼتذؽ جذضمتج صحختؾ،ةن كال ـ (حدؽاذخ حدؿؼرّ ع) وحدؼ
) تادتتذطيف ا ععتتؿ تتـcommon) text network دتترتكج

)2(

)(شتتبؽج كصتتقج

ٓ  وهتتق ععتتؿ،حٕمطتتذت وحٕ تتذكـ وحٕثتترحر حدؿروكتتج حداتتل تـاؿتتل د ستتالم
lemmata  ةو ثعذجفتذthe constraints of canon ستؿل،تحترّ ه فقتقص حداؼـتقـ حد
)3(

ختزحن
ّ  ويحاتقي هت ح حدؿععتؿ طؾتك. )حدؿحؽقم مت(تحؽؿقج ح رتح ذذ حداؼـقـ
M. R. Waldman, (New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the Qurʾān), Muslim

)1(

World 75 (1985): 1–16; D. J. Halperin, (The Hidden Made Manifest: Muslim Traditions
and the ‘Latent Content’ of Biblical and Rabbinic Stories), in Pomegranates and Golden
Bells: Studies in Biblical, Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of
Jacob Milgrom, ed. D. P. Wright et al. (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1995), 581–94; R.
Firestone,(Comparative Studies in Bible and Qurʾān: A Fresh Look at Genesis 22 in Light
of Sura 37), in Judaism and Islam: Boundaries, Communication and Interaction. Essays in
Honor of William M. Brinner, ed. B. H. Hary et al. (Leiden: Brill, 2000), 169–84; Reeves,
(Some Explorations), esp. 52–60; Pregill, (Hebrew Bible and the Quran), 643–59; I.
Albayrak, (Reading the Bible in the Light of Muslim Sources: From isrāʾīliyyāt to
islāmiyyāt), Islam and Christian-Muslim Relations 23 (2012): 113–27.

د تـ،يػ (حددبؽج حدـصقج) وث ؽذكقذذ تطبقؼفذ طؾتك كستل حدعصتقط حدؼريؿتج حدؿاتلخ،) دالصالؿ طؾك تع2(
: طحجع،)(حدؽاذخ حدؿؼرّ ع) ةو تؼذدقر شبف كص ّقج ع ّقـج (كلصمقذذ ةخـقش
Selden, (Text Networks), 1–23. One might compare the analogous notion of text (clusters)
independently advanced by M. E. Stone, Ancient Judaism: New Visions and Views (Grand
Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 2011), 151–53, 166–71. Note also the important
observations of A.-L. de Prémare, (Les textes musulmans dans leur environnement),
Arabica 47 (2000): 391–408.

 هتق (حٓ ااتذن منستؼذؽ ة ؽذطكتذ حدحري تج ثتقت-

ح،ذ ك، ف طوم،ط
ّ كؿذ- )حداحؽؿقج/) ه ح (حٓسابرحص3(

 طحجتع،) تفذ طؾتك تذ كرطستف تـ حدؿتقحص حدؼريؿتج،  و، ثدقف،كقػقج تد ّؽؾ «حدـص حدؿؼرّ ع» وكقػ تؿ حدـظ
.(Para-mania),

10–18; his definition appears on p. 17

:خذػ
مدؽ ٍؾ
ّ

)72(

بعض املظاهر (شبه الكجابية) يف قصة هاروت وماروت
ثرجامت
ِ
دعصت ،تذ فبتؾ
غـل مذدؼصص حدؿقف،د وحدػقدؽؾقط حدؿقطور وحداؼذدقر حدعدذل،يج
حدطق تتذن حداتتل تستتبؼ طوحيذهتتتذ حٕصمقتتج حدؿاـقطتتج ا ةطؿتتذت ،تتؾ :ستتػ ،حداؽتتقيـ،
وسػ ،ةخـقش وحدؿ،حفبقـ حدسؿذويقـ ،و زحيحتذذ كاتذخ حدقتقمقالذ حدت ي ي،جتع
ثدك طص ،حدفقؽؾ حد ذين ،وغق ،ضدؽ ـ حدعـذص ،حدؿعذص كاذمافذ ا حداتذطيل حدؼتريؿ
ةيضتتذ طؾتتك
حدؿت،وي ا حدؽاتتذخ حدؿؼتترّ ع (ستتػ ،حداؽتقيـ  .)11-1كؿتتذ يحاتتقي ً
حد حك،د حد ؼذ قج -وطمؿذ ثاك طؾك ة ؾج ذص ّيتج -دؾؿصتذصط حدؿؽاقمتج وحد طتقحذ
حداح،ي،يج حدال سبؼ حدابؾقط حد،سؿل حٕخق ،دؾؽقذكذذ حدـصقج حدؿـػصتؾج ،تؾ:
حدـصقػ حدؿذسقطتقج حدؿبؽ،د دت(سػ ،حداؽتقيـ)  ،proto-Masoreticةو (كاتذخ
حدققمقالذ).
ٓ يـبغتتل حستتابعذص حثاؿتتذت مؼتتذا حدؿصتتذصط حداتتل حس ُا ؾصتت
(حدؼذكقكقتتج) و(غقتت ،حدؼذكقكقتتج) تتـ متتقـ ةيتتريـذ ،ودتتق

ـفتتذ حدصتتقغ

تتـ حدضتت،وطي ةن تؼاصتت،

(حدؽا حد ذطجقج) ( )The outside booksحدال حكاؼرهتذ حدسؾطذذ حدفذٓخقج

()1

طؾتتك عؿقطتتذذ حدؽاتت حدزحلػتتج  pseudepigraphicalحداتتل تتتؿ تعؿقعفتتذ ا
()2
حدعصتتقط حدحري تتج  :ثض تاتتقحدك حٕص ّد تج حدتتق ق،د طؾتتك حستتاؿ،حط تتترحوت -ةو ثطتتذصد

( )1حكظ ،هذ ش طفؿ ( )1ػ.11
ـسك صحطسق حٕصمقذذ حدقفقصيج حدؿب ّؽ،د ةن تصـقػذذ ـ فبقؾ  pseudepigraphaهل تصـقػذذ
صحلؿذ ذ َي َ
(ً )2
حسرتشذصيج ثري ج ،حكظ:،
A. Y. Reed, (The Modern Invention of ‘Old Testament Pseudepigrapha), The Journal of
Theological Studies 60 (2009): 403–36.
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حكادذم وثطذصد ص أ -حداؼذدقر حٕصمقج حٕصقؾج حدال ت،جع ثدك ظ ـ حدفقؽتؾ حد تذين
ا حدؽاذمتتذذ حدقفقصيتتج وحدؿستتقحقج وحإلستتال قج ا حدعصتتقط حدقستتطك وحدعصتتقط
()1

حدقسطك حدؿاتلخ،د  .معتض حدعؿذطتذذ حدريـقتج حداتل تؿاتر جت وطهذ ثدتك طتذدؿ
حد طتتذخ حدؽاتتذمل  ٓ-ستتقؿذ حدؿتتذكقيقـ وحدؿستتؾؿقـ -تتترطيف هتت ه حدؿعتتذطم،
وسقم تـعت خ ةثقذكًتذ ثدتك حد،وحيتذذ حٕصتؾقج تـ حدؽات حدؿؼرّ ستج (حدستذمؼج)
حدال ٓ تاطذمؼ شتػفقذ تع تؾتؽ حداتل تؿاؾؽفتذ حدؿعاؿعتذذ (حدؽاذمقتج) حدؿـتذض،د،
تتؾ :حدقفتتقص ةو حدؿستتقحققـ حدؿعذصتت،يـ .وا ثتتقـ ّ
ةن حدبتتذث قـ حدؿعذصتت،يـ
ي ،ضقن ؾ ه ه حٓصطذاحذ طذص ًد مذطابذطهذ جرحٓذ حكػعذدقج ،طمؿذ يـبغتل ثيتالا
()2

وكظ،ح دؾحققيج حدؿار ؼج وحكادذط حدؽاذمذذ شتبف حدؽاذمقتج
حهاؿذم ةك  ،جرّ يج دفذ .
ً
()1

To the studies of Martha Himmelfarb cited above (n. 40), one may add L. H.

Schiffman, (Second Temple Literature and the Cairo Genizah), Proceedings of the
American Academy for Jewish Research 63 (1997–2001): 137–61; J. C. Reeves, (Exploring
the Afterlife of Jewish Pseudepigrapha in Medieval Near Eastern Religious Traditions:
Some Initial Soundings), Journal for the Study of Judaism 30 (1999): 148–77; F. Astren,
(The Dead Sea Scrolls and Medieval Jewish Studies: Methods and Problems), Dead Sea
Discoveries 8 (2001): 105–23; R. Nisse, (A Romance of the Jewish East: The Ten Lost
Tribes and the Testaments of the Twelve Patriarchs in Medieval Europe), Medieval
Encounters 13 (2007): 499–523; R. Adelman, The Return of the Repressed: Pirqe de-Rabbi
Eliezer and the Pseudepigrapha (Leiden: Brill, 2009).

( )2طؾك سبقؾ حدؿ ذت ،دؼتر ستعق ُ إلضفتذط ةن حدـبتل حدؿقزومقتتذ ل تذين حدت ي طتذغ ا حدؼت،ن حد ذدتأل فتر
يؽقن تؿؽـ مذدػعؾ ـ حدقصقت ثدك عؿقطج وحسعج ـ حٕصمقذذ شبف حدؽاذمقتج حدقفقصيتج وحدؿستقحقج حداتل
ح ارذ ثدك ذ هتق ةمعتر تـ تبـّقتف حدؿمكتر دؾؽا ّقت حٔطح تل حدقفتقصي حدت ي ي،جتع ثدتك طفتر حدفقؽتؾ حد تذين
حدؿع،وم مذسؿ كاذخ حدعؿذدؼج ،مؿذ ا ضدؽ طمؿذ ثاك كس ج غق ،ؽاؿؾج دؿذ يستؿك متت(حدؿصرط حدؽفـتقت)
( Priestly Source (Pدإلصحذثذذ حدؿبؽ،د ـ سػ ،حداؽقيـ ،حكظ:،
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مقـ حد ؼذ ذذ حدد،فقج (حدؽاذمقج) حدال تع طتـ كػستفذ مذدؾغتذذ حدققكذكقتج وحدؼبطقتج
وحدستت،يذكقج وحٕط ـقتتج وحإل ققمقتتج و اؾتتػ دفعتتذذ ثيتت،حن حدقستتطك ،يبتترو تتـ
حدؿعؼقت ّ
ةن كذفؾل ذ يسؿك مذإلست،حلقؾقذذ ا حإلستالم حدؿبؽت ،كتذكقح طؾتك صطحيتج
مؿعؿقطتتج وحستتعج تتـ حداؼذدقتتر (حدؽاذمقتتج) حٕمقك،يػقتتج حداتتل دتتؿ تؽتتـ ،تبطتتج
مذدض،وطد مؽاذمتذذ حدؽاتذخ حدؿؼترّ ع حدؿؼــتج كصتقذ دترى حدقفقصيتج ةو حدؿستقحقج
()1

حدؽالسقؽقج  .ثن حدظفقط حدؿق تؼ جقترً ح دتت( ؼذ تج حدؽاتذخ) ا حدعصتقط حدؼريؿتج
حدؿالخ،د وحدصت،حطذذ حٕيريقدقجقتج حدؿ،يت،د حداتل تؾت ضدتؽ متقـ حدؿعاؿعتذذ

=
See, e.g., for the former, J. C. Reeves, (An Enochic Motif in Manichaean Tradition), in
Manichaica Selecta: Studies Presented to Professor Julien Ries on the Occasion of His
Seventieth Birthday, ed. A. van Tongerloo and S. Giversen (Louvain: International
Association of Manichaean Studies, 1991), 295–98; idem, Jewish Lore, passim; idem,
(Jewish Pseudepigrapha in Manichaean Literature: The Influence of the Enochic Library),
in Tracing the Threads, ed. Reeves, 173–203; and for the latter, idem, (Manichaeans as Ahl
al-Kitāb: A Study in Manichaean Scripturalism), in Light against Darkness: Dualism in
Ancient Mediterranean Religion and the Contemporary World, ed. A. Lange et al.
.(Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2011), 249–65

( )1طؾك سبقؾ حدؿ ذت ،حكظ ،حدؿعؿقطج حد،حلعج ـ حدؿصذصط شبف حدؽاذمقج  parascripturalحدال ياؿ
حسارطذتهذ دد،س حداؼؾقر حدؼ،بين حد ي ي،مط ثم،حهقؿ (حداقطحت) مبـذا حدؽعبج درى:
U. Rubin, (Ḥanīfiyya and Kaʿba: An Inquiry into the Arabian Pre-Islamic Background of
dīn Ibrāhīm,( Jerusalem Studies in Arabic and Islam 13 (1990): 85–112, esp. 106–9; J.
Witztum, (The Foundations of the House (Q 2:127),( BSOAS 72 (2009): 25–40.

اذثذ ا شبف حدعزي،د حدع،مقتج فبتؾ حإلستالم مػضتؾ « ستقحقق حدحبدتج حدت يـ
يعاؼر طومـ ةن حدققمقالذ كذن ً
ؼرسذ دريفؿ» (ػ ،)9-108ودؽـ حدؿسقحقج حٕكسق قج دتؿ تؽتـ هتل حدعؿذطتج حدريـقتج
كذن ه ح حدؽاذخ
ً
حدقثقتترد حداتتل طذش ت معتتر حدفقؽتتؾ حد تتذين وحداتتل كذك ت تعاتتزّ مذدؿحذ ظتتج طؾك/وتـؼتتؾ حداؼذدق تر حدؿستتقحقج
حدؿ،تبطج طذص ًد مؽاذخ حدققمقالذ ةو غق،ه ـ حدـصقػ حٕخ،ى حدال تعقص دعص ،حدفقؽؾ حد ذين.
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تـص ؼتترع ؽاتتقخ) تتـ ةجتتؾ تدتتؽقؾ ةو
حدؿاـذ ستتج ثتتقت ةهؿقتتج ح االكفتتذ (دت ّ
حدـصل.
تػعقؾ سؾطافذ دؿ يع،م حدػ،حـ ّ
ذ فر َي ُب ا حدـفذيج مقصػف حدـاقعج حٕك  ،ةهؿقتج دفت ه حدقطفتج هتق حثاؿتذت
ٍ
فصتج تذ -كذكت
ةن (فصج هذطوذ و ذطوذ) حإلسال قج و قالهتذ طمؿذ ُتعقر مـتذا
()1

فذلؿج مذدالكقر فبؾ حإلسالم وطمؿتذ فبتؾ ةستػذط قستك حد ؿستج  -طتـ حٕجقتذت
حٕودتتك تتـ حدبدتت ،طؾتتك وجتتف حٕطؼ ،وطالفتتافؿ حدؿضتتط،مج تتع حدؽذلـتتذذ
حدسؿذويج حدال سبؼافؿ وتػذطؾقح عفذ ،وحٕصؾ حدؿدتؽقيف قتف ٕكتقحؿ ع ّقـتج تـ
ِ
حدح،م وحداؼـقذذ حدؿم ،د ،ؾ :حدػـقن حدسح،يج وطؾقم حدؿعتذصن .يق تح ستػ،
سذطح وحثرً ح ي،جع ثدك طصت ،حدفقؽتؾ حد تذين دؾاعبقت ،طتـ هت ه حدؿػتذهقؿ،
ةخـقش
ً
كؿذ ُت ِ
ٍ
سذط بخ ،دالصق،هتذ ،مقـؿتذ ٓ تتزحت
ؾؿح حدػصقت حٕودك ـ حدققمقالذ ثدك
حدؿصذصط حدؿاعرصد حدؽذ ـج وطحا ذ يسؿك ماذطيل حد ؾؼ حٕوت ا حدـسل حدؼذكقكقتج
تتـ ستتػ ،حداؽتتقيـ تؼتترم حدؿزيتتر تتـ حددت طحذ حدؿاػ،فتتج ،ثقتتأل يتتاؿ تؼققتتر تؾتتؽ
فست،ح دااـذست
حٕسذصق ،حدؿـػصؾج طـ معضتفذ وتعتريؾفذ ً

تع تذ يبترو ةكتف ثؾؼتج

()2

اسؾستتؾج (جريتترد) كستتبقذ تتـ حدؼصتتج  .تتترطقكذ (فصتتج هتتذطوذ و تتذطوذ)
(long ago by J. Finkel, (Old Israelitish Tradition in the Koran), (Called (Old Israelitish )1
PAAJR 2 (1930–31): 7–21.

ةتػؼ ع حداللحج حدؿازحيرد ـ حدبذث قـ حد يـ يعا ون سػ ،حداؽتقيـ  4-1 :6تـ مؼذيتذ كتص تتؿ
( )2د دؽ ُ
ٍ
ً
حكاؿذٓ ثقت حدعالفج مقـ حدعذ َد َؿقـ :حدسؿذوي وحٕط ل ،حكظ:،
ثؽذيج ةك ،
حجازحته طؿرً ح ـ ةصؾ

=
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حلقؾقج، تتذ فبتتؾ حداؼـقـقتتج د ستتطقطد حإلستت،حإلستتال قج ثدتتك ح تترتحؼ ةن حدؿظتتذه
ح ؿتتذ يؿقتتؾ ثدتتك ثصطحكتتف عظتتؿ،ح ًا وةصتتقت طؿت ًت، تت،صيج كذكت ةك تت،وحداؼذدقتتر حدستت
.بن،مذث ل حدؽاذخ حدؿؼرّ ع ةو حدؼ
│

=
e.g., Milik, Books of Enoch, 30–32; P. R. Davies, (Sons of Cain), in A Word in Season:
Essays in Honour of William McKane, ed. J. D. Martin and P. R. Davies (Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1986), 46–50; S. Schwartz, Imperialism and Jewish Society, 200
B.C.E. to 640 C.E. (Princeton: Princeton Univ. Press, 2001), 78; P. Sacchi, Review of
Wright, The Origin of Evil Spirits…, Journal for the Study of Judaism 37 (2006): 511–13;
Kvanvig, Primeval History, esp. 373–95; Reeves, (Manichaeans as Ahl al-Kitāb), 262–64;
D. Melvin, (The Gilgamesh Traditions and the Pre-History of Genesis 6:1–4), Perspectives
in Religious Studies 38 (2011): 23–32.
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