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تفشري قُلٌ تعاىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮊ [احلجَ ]٢٥ :اآلِتاى بعديا
تفشريا حتلّلّا
Interpretation of the verses: {And We did not send before you
any messenger or prophet except that when he spoke [or
recited], Satan threw into it} [some misunderstanding], and the
two verses after it Followed by an analytical interpretation

إعداد:
د .علْ بو جرِد بو يالل العهزٓ
األتساذذ اؼباشذرؾ بقسم الدراتسذت اإلتسالمية بكلية الرتبية كاآلداب جبذمةة اغبدكد الاشاذلية

تفسير قوله تعالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ...ﮊ [الحج ]٢٥ :واآليتان بعدها  -تفسيرا تحليليا ،د .علي بن جريد العنزي

املشتخلص
ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ

ىذه الدراتسة يف تفسري قولو تةذىل:
ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ[اغبج ]ِٓ:كاآلياذف بةدىذ ،تفسريان ربليليذن.
تنذكلت الدراتسة مسألة نزكؿ تسورة اغبج ىل كذف دبكة أـ كذف بذؼبدينة؟ مث اآليذت اليت دار
اغبديث فيهذ ككوهنذ نزلت دبكة -شرفهذ اهلل.-
يف الدراتسة صبع ألقواؿ اؼبفسرين كموازنة بينهذ كترجيح مع ذكر اغبجة غذلبذن.
كفيهذ ذكر للطذئف بالغية ،كنكت عربية.
كاذ ألقي الضوء على قصة الغرانيق كمدل صحاهذ ،كمن ضةفهذ؟ كمذ اغبجة يف تضةيفهذ؟
كمنذقاشة من قذؿ بقوهتذ.
تنذكؿ البذحث تةريف النيب كالرتسوؿ ،كىل ىنذؾ فرؽ بينهذ؟
كذف يف ثنذيذ الدراتسة ذكر صبل من االتسانبذطذت الةلاية.
كلمات مفتاحية :سبىن ،أمنياو ،الغرانيق.
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Abstract
This study focused on the interpretation of the verse: {And We did not send
before you any messenger or prophet except that when he spoke [or recited],
Satan threw into it [some misunderstanding], and the two verses after it, followed
by an analytical interpretation.
The study dealt with the issue of Surat Al-Hajj revelation, was it revealed in
Makkah or in Madinah? Then the above discussed verses, and the fact that they
were revealed in Makkah.
This study, included a collection of the interpreters' sayings, comparing
them, validating and mentioning the evidence in most cases.
It also included rhetorical witticisms and Arabic anecdote.
As it also shed light on the Garaaniq story, its authenticity and weakness?
What is the evident regarding its weakness? And discussing the thoughts of those
who support it.
The researcher dealt with the definition of a Messenger and a Prophet, and
the difference between them?
The study also included a mention of a number of scientific deductions.
Key words:
Recited (spoke), His recitation, Al-Gharaaniq.

- 77 -

تفسير قوله تعالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ...ﮊ [الحج ]٢٥ :واآليتان بعدها  -تفسيرا تحليليا ،د .علي بن جريد العنزي

املكدمٕ
اغبا ػػد هلل ضب ػػدا يػ ػوازم نةا ػػذءه ،كيبلػ ػ مرض ػػذتو ،كيوص ػػل جنذت ػػو ،كأش ػػكره ش ػػكر مق ػػر بنةا ػػو
مةرتؼ باقصريه ،كأصلي كأتسلم على من بةثو ربو بذؽبػدل مةلاػذن ،كلل ػري مرشػدان ،كلكاػذب ربػو تذليػذن،
فػػدؿ األمػػة علػػى أرشػػد تسػػبيل ،كأقػػوـ طريػػق ،فصػػلوات ر كتسػػالمو عليػػو ،مػػذ ذكػػره الػػذاكركف األبػرار،
كصػػلى اهلل كتسػػلم عليػػو مػػذ غفػػل عػػن ذكػػره الغػػذفلوف الفجػػذر ،كصػػلى اهلل كتسػػلم عليػػو مػػذ أملػػم ليػػل،
كأض ػػذء هن ػػذر ،كرضػ ػواف اهلل تة ػػذىل كرضبا ػػو عل ػػى ص ػػحذباو األاي ػػذر ،كعل ػػى أزكاج ػػو الط ػػذىرات أمه ػػذت
اؼبؤمنني األبرار ،كعلى الاذبةني كتذبةيهم بإحسذف إىل يوـ البةث كالناشور.
أمػػذ بةػػد :فػػإف اؼبػػوىل جلػػت قدرتػػو ،أنةػػم علػػى أمػػة اإلتسػػالـ بنةاػػة ع ياػػة ،كمنػػة جسػػياة،
تنلهػػذ أك ربػػهب ػػذ أمػػة مػػن األمػػم ،أال كىػػي نةاػػة إنػزاؿ الكاػػذب الة ػػيم ،كالقػػر ف الكػػر  ،فسػػةدت بػػو
أمة اإلتسالـ ،كعلت على تسذئر األمم.
ككػػذف كاػػذب اهلل رائػػدىذ إىل كػػل اػػري ،كقذئػػدىذ إىل كػػل فضػػيلة ،كدليلهػػذ إىل كػػل مكرمػػة ،كاػػري
كاذب اهلل على ىذه األمة ال حيصى ،كفضذئلو ال ربصر.
ىػػذا ،كقػػد دعػػذ اهلل عبػػذده اؼبػػؤمنني إىل تأملػػو ،كإنةػػذـ الن ػػر فيػػو ،كإدامػػة الفكػػر فيػػو ،كىػػذا مػػن
أكائل درجذت االنافذع اغبقيقي بكاػذب اهلل تةػذىل ،إذ اؼبقصػود مػن إنػزاؿ الكاػذب الكػر  ،كالغذيػة الػيت
ألجلهذ نزؿ :مهور ثػذره اغبايػدة علػى قذرئػو ،كطريػق ىػذا تػدبر الكاػذب الكػر  ،كلػذا قػذؿ ربنػذ تبػذرؾ
كتةذىل :ﮋﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﮊ [ص.]ِٗ :
كت ػػدبر كا ػػذب اهلل تس ػػبحذنو ال يا ػػأتى ب ػػدكف طل ػػي تأكيل ػػو كمةرف ػػة مةذني ػػو ،كق ػػد ح ػػث اهلل تس ػػبحذنو
كتةػذىل كنبيػػو  األمػة اإلتسػػالمية علػػى طلػي ىػػذا الاشػػأف كاباغذئػو ،فكػػذف الصػػحذبة  أكؿ مػن أتػػى بػػو،
فكػػذنوا ؾباه ػػدين يف تأكي ػػل كاػػذب ر ػػم ،حريص ػػني اغب ػػرص كلػػو عل ػػى بي ػػذف م ػراد اهلل في ػػو كمن ػػو ،كألق ػوا إىل
الاذبةني مذ علاوه كفهاوه مػن كاػذب ر ػم ،كتسػنة نبػيهم " اذلصػذ صػذفيذ ،ككػذف تسػندىم فيػو عػن نبػيهم
صلى اهلل عليو ك لػو كتسػلم عػن ج يػل عػن رب الةػذؼبني تسػندان صػحيحذن عذليػذن ،كقػذلوا :ىػذا عهػد نبينػذ إلينػذ،
كقػػد عهػػدنذ إلػػيكم ،كىػػذه كصػػية ربنػػذ ،كفرضػػو علينػػذ ،كىػػي كصػػياو ،كفرضػػو علػػيكم ،فجػػرل الاػػذبةوف ؽبػػم
بإحس ػػذف عل ػػى منه ػػذجهم الق ػػو  ،كاقاف ػػوا عل ػػى ث ػػذرىم ص ػراطهم اؼبس ػػاقيم ،مث تس ػػلا ت ػػذبةو الا ػػذبةني ى ػػذا
اؼبسػػلا الرشػػيد ،كىػػدكا إىل الطيػػي مػػن القػػوؿ ،كىػػدكا إىل ص ػراط اغبايػػد ،ككػػذنوا بذلنسػػبة إىل مػػن قػػبلهم،
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كاذ قذؿ أصدؽ القذئلني :ﮋﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﮊ [الواقةة.(ُ)"]ُْ-ُّ:
كألجػػل ىػػذا انااشػػرت اؼبؤلفػػذت ،ككثػػرت اؼبص ػػنفذت يف تفسػػري ك ػػالـ اهلل عػػز كجػػل ،كتنوع ػػت
أىػػداؼ مؤلفيهػػذ ،كتبذينػػت مقذصػػد مصػػنفيهذ ،كمػػع ىػػذا مػػذ زاؿ كاػػذب اهلل غضػػذ طريػػذ كأنػػو تنلػػو
أفهػػذـ الةلا ػػذء  -م ػػن جه ػػة اتسػػانبذط فوائ ػػده ،كاتس ػػا راج درره  ،-كش ػػذىدم عل ػػى ى ػػذا :أن ػػو م ػػذ زاؿ
الةلاذء الفطنذء ،كالفقهذء اغبكاذء يسا رجوف فوائد يسبقوا إليهذ.
كؼبذ كذف األمر كاذ ذكرت ،أحببت اؼبسذمهة يف تفسػري يػذت مػن القػر ف الكػر  ،كصبػع مػذ قيػل
فيهذ من كالـ الةلاذء كااايػذر الػراجح منهػذ يف حػذؿ االاػاالؼ ،فوقػع ااايػذرم علػى يػذت ع ياػة،
دار حوؽبػػذ نقػػذش عػريع ،ككقػػع فيهػػذ حػوار كبػػري ،كىػػي اآليػػذت الػػثالث مػػن تسػػورة اغبػػج ْٓ،)ِٓ-
كمةلػػوـ أف اآليػػة األكىل منهػػذ ىػػي مػػدار الدراتسػػة ،إذ فيهػػذ البحػػث يف مة ػػىن الاا ػ  ،كيف مةػػىن إلقػػذء
الاشيطذف ،كقصة الغرانيق ،كاآلياذف بةدىذ مااااذف ؼبوضوعهذ ،ؽبذا؛ أظبيت ىذا البحث:
تفس ػػري قول ػػو تة ػػذىل :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ
[اغبج ]ِٓ:كاآلياذف بةدىذ ،دراتسة ربليلية.
مشكلٕ البحح:
اؼب ػراد مػػن البحػػث أف ضيػػي عػػن بةػػع الاسػػذةالت الػػيت تثػػذر عنػػد ق ػراءة اآليػػة الكرديػػة كعنػػد
مطذلةة كاي الافسري ،كمن ىذه الاسذةالت:
ىل ىنذؾ فرؽ بني النيب كالرتسوؿ؟ كإف كذف شبت فرؽ ،فاذ ىو؟
مذ مةىن إلقذء الاشيطذف يف أمنية األنبيذء كاؼبرتسلني؟
مذ صحة قصة الغرانيق اليت يذكرىذ جل اؼبفسرين؟
أينّٕ املُضُع َأسباب اختّارٍ:
ُ -تبدك أمهية ىذا اؼبوضوع من كونو تفسريا ألع م كالـ كأبني بيذف كأحسن حديث.
ِ -اغبذجة اؼبذتسة ؼبةرفة حذؿ قصة الغرانيق اليت تذكر كثريان عند اؼبفسرين.
ّ -عدـ كجود دراتسة مفردة عن ىذه اآليذت الكردية.
ْ -يف ىذا البحث إثراء للاكابة القر نية ،كتلبية غبذجة البذحثني يف الوقوؼ على اآليذت الكرديذت.
ُ) ابن القيم ،ؿباد بن أ بكر" ،إعالـ اؼبوقةني عن رب الةذؼبني" .ربقيق :ؿباد عبد السالـ إبراىيم .طُ،
بريكت :دار الكاي الةلايةُُُْ ،ىػ). ٔ :ُ ،
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ٓ -ؿببة اؼبسذمهة يف ادمة كاذب اهلل تةذىل.

أيداف املُضُع:
ُ -الوقوؼ على أقواؿ أىل الافسري يف اآليذت الكردية ككيفية الاةذمل مةهذ.
ِ -إمهذر البالغة القر نية كاللطذئف الافسريية.
ّ -اإلشذرة إىل بةع اؼبسذئل اؼبسانبطة من اآليذت الكردية.
ْ -بيذف حذؿ قصة الغرانيق ،كمةرفة موقف أىل الاحقيق منهذ.
ٓ -الكالـ على يذت أارل ادعي أهنذ ذات صلة بقصة الغرانيق.
خطٕ البحح:
تاكوف اطة البحث من مقدمة كثالثة مبذحث كاذسبة كفهرس.
أمذ اؼبقدمة :فقد بينت فيهذ أمهية اؼبوضوع كأتسبذب ااايذره كأىدافو كاطاو كاؼبنهج اؼبابع يف كاذباو.
اؼببحث األكؿ ،كفيو ثالثة مطذلي:
اؼبطلي األكؿ :ىل السورة مكية أـ مدنية؟
اؼبطلي الثذين :ىل اآليذت اليت ندرتسهذ من اؼبكي أـ من اؼبدين؟
اؼبطلي الثذلث :صلة اآليذت دبذ قبلهذ
اؼببحث الثذين :تفسري اآليذت تفسريا ربليليذن ،كفيو ثالثة مطذلي:
اؼبطلي األكؿ :تفسري قولو تةذىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ [اغبج ]ِٓ:اآلية.
اؼبطلػ ػػي الثػ ػػذين :تفسػ ػػري قولػ ػػو تةػ ػػذىل :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮊ [اغبج ]ّٓ:اآلية.
اؼبطل ػ ػ ػ ػ ػػي الثذل ػ ػ ػ ػ ػػث :تفس ػ ػ ػ ػ ػػري قول ػ ػ ػ ػ ػػو تة ػ ػ ػ ػ ػػذىل :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﮊ
[اغبج ]ْٓ:اآلية.
اؼببحث الثذلث :مسذئل ماةلقة بذآليذت الكردية ،كفيو ثالثة مطذلي.
اؼبطلي األكؿ :الفرؽ بني الرتسوؿ كالنيب.
اؼبطلي الثذين :الكالـ على قصة الغرانيق.
اؼبطلي الثذلث :تسور ك يذت ادعي نزكؽبذ ألجل قصة الغرانيق.
اػبذسبة :كفيهذ أبرز الناذئج.
فهرس اؼبصذدر كاؼبراجع.
فهرس اؼبوضوعذت.
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الدراسات الشابكٕ:
أجد بةد البحث دراتسة مسػاقلة مسافيضػة ؽبػذه اآليػذت تةػىن جباػع األقػواؿ ،كتلقػي الضػوء
على مسذئلهذ ،كمذ يسانبط منهذ ،األمر الذم حدا للكاذبة على ىذا النحو.
غري أنو كجػدت بةػع الدراتسػذت اؼباةلقػة دبسػألة كاحػدة مػن مسػذئل اآليػذت الكرديػة ،أال كىػي
مسػػألة الغرانيػػق ،فقػػد ألػػف الةالمػػة ؿباػػد نذصػػر الػػدين األلبػػذين كاذبػػو" :نصػػي ا ػػذنيق لنسػػف قصػػة
الغراني ػ ػػق" ُ) ،مث أل ػ ػػف تلاي ػ ػػذه عل ػ ػػي ب ػ ػػن حس ػ ػػن اغبل ػ ػػيب كا ػ ػػذب" :دالئ ػ ػػل الاحقي ػ ػػق إلبط ػ ػػذؿ قص ػ ػػة
الغرانيق" ِ) ،كاذ كاي صذحل الاشذمي كاذبذ بةنواف" :الغرانيق قصة دايلة على السرية النبوية" ّ).
كتاشػػرتؾ ىػػذه الكاػػي الػػثالث يف أهنػػذ ربػػدثت عػػن إبطػػذؿ القصػػة فحسػػي مركػػزة علػػى بطػػالف
السند ،ك تاجذكزىذ إىل تفسري اآليذت تفسريا ربليليذن ،كال إىل اآليذت اليت قيل بنزكؽبػذ بسػبي القصػة،
فضال عن كوهنذ تاشر إىل اؼبسذئل األارل اليت تدؿ عليهذ اآليذت الكردية.
مهًج البحح:
ااػػرتت اؼبػػنهج االتسػػاقرائي كالاحليلػػي يف ىػػذا البحػػث ،فقاػػت -مػػن اػػالؿ الن ػػر يف كاػػي
الافسػػري -جباػػع كػػالـ أىػػل الةلػػم يف اآليػػذت الكرديػػة ،كربليػػل ىػػذه األق ػواؿ كاؼبقذرنػػة بينهػػذ ،مث ااايػػذر
الراجح منهذ بنذء على مذ قةده أىل الةلم من قواعد لافسري القر ف الكر .
كيف اػباػػذـ ،لسػػت أدعػػي أين أحطػػت بكػػل مػػذ قيػػل يف اآليػػذت ،كلسػػت أج ػػزـ بػػأين حقق ػػت
القوؿ يف كل لف ة قر نيػة ،إال أين بػذلت جهػدم ،كىػو جهػد اؼبقػل ،كاهلل أتسػأؿ أف يػرزق اإلاػالص
كالسداد يف صبيع أقوايل ،كتسذئر أفةذيل ،كأف يغفر يل اطػأم كتقصػريم ،كأف ينفػع ػذا البحػث كذتبػو
كقذرئو ،إنو اري مسئوؿ كأكرـ مأموؿ.
كصلى كتسلم كبذرؾ على عبده كرتسولو كعلى لو كأصحذبو أصبةني ،كاغباد هلل رب الةذؼبني.
قذؿ تةذىل :ﱣﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼﲽﱢ [اغبج.]ْٓ-ِٓ:

ُ) األلبذين ،ؿباد نذصر الدين بن اغبذج نوح "،نصي ا ذنيق لنسف قصة الغرانيق" .طّ ،بريكت :اؼبكاي
اإلتسالميُُْٕ،ىػ).
ِ ) اغبليب ،علي بن حسن" ،دالئل الاحقيق إلبطذؿ قصة الغرانيق" .جدة :مكابة الصحذبة.)ُُِْ ،
ّ) الاشذمي ،صذحل أضبد" ،الغرانيق قصة دايلة على السرية النبوية" .طُ ،بريكت :اؼبكاي اإلتسالمي.)ُُْٗ،
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املبحح األَلَ :فٌّ ثالثٕ مطالب:
املطلب األَل :يل الشُرٔ مكّٕ أم مدنّٕ؟
تةػد تسػػورة اغبػج أكثػػر تسػػورة كقػع فيهػػذ اػػالؼ بػني أىػػل الافسػػري يف كوهنػذ مكيػػة أـ مدنيػػة؟ كال
يزاؿ االااالؼ فيهذ قذئاذن بني البذحثني ُ).
قذؿ ىبة اهلل بن تسالمة:
"نزلت يف مواطن ـبالفة ،كىي من أعذجيي تسػور القػر ف؛ ألهنػذ نزلػت لػيال كهنػذرا ،كفيهػذ مكػي
كمدين ،كتسفرم كحضرم ،كحر كتسلاي ،كنذتسخ كمنسوخ ،كؿبكم كمااشذبو" ِ).
فذىي صبع من الةلاذء إىل أهنذ مكية على اااالؼ بينهم يف اتساثنذء بةع اآليذت منهذ.
كيركل ىذا القوؿ عن ابن عبذس ّ) كؾبذىد .(ْ) 
كبو قذؿ مقذتل كالسارقندم كالثةليب كمكػي كالبغػوم كالزـباشػرم كالػرازم كالبيضػذكم كالزركاشػي
كاعبالؿ احمللي ٓ).
ُ) ان ػػر :الاشػػذئع ،ؿباػػد بػػن عبػػد الػػرضبن" ،اؼبكػػي كاؼبػػدين" طُ،الريػػذض:مركز تفسػػري،)ُُْٖ،ص ،ِٔ:الفػػذحل،
ؿباد بن عبػد الةزيػز" ،اؼبكػي كاؼبػدين" طُ،الريػذض :الادمريػة،)ُّّْ،ص ،ُِْ:فقػد رجػح األكؿ كوهنػذ
مكية ،كالثذين كوهنذ مدنية.
ِ) اؼبقػػرم ،ىبػػة اهلل بػػن تسػػالمة "النذتسػػخ كاؼبنسػػوخ ".ربقيػػق زىػػري الاشػػذكي  .طُ ،بػػريكت :اؼبكاػػي اإلتسػػالمي،
َُْْ) ،ص.ُِٔ:
ّ) أارجػو النحػػذس ،أضبػد بػػن ؿباػد" ،النذتسػػخ كاؼبنسػوخ".ربقيق د .ؿباػػد عبػد السػػالـ ؿباػد طُ،الكويػػت :دار
الفالح،)َُْٖ،ص ،ُٓٔ:قذؿ السيوطي ،عبػد الػرضبن بػن أ بكػر ،يف "اإلتقػذف يف علػوـ القػر ف" ربقيػق:
ؿباد أبو الفضل إبػراىيم .د.ط ،مصػر :اؽبيئػة اؼبصػرية الةذمػة للكاػذبُّْٗ ،ى ػ)" :َْ :ُ ،إتسػنذده جيػد
رجذلو كلهم ثقذت من علاذء الةربية اؼباشهورين".
ْ) ان ػػر :ابػػن عطيػػة ،عبػػد اغبػػق بػػن غذلػػي" ،احملػػرر الػػوجيز يف تفسػػري الكاػػذب الةزيػػز" .ربقيػػق :عبػػد السػػالـ عبػػد
الاشذيف .طُ ،بريكت :دار الكاي الةلايةُِِْ،ق).َُٓ :ْ،
ٓ) ان ػػر :البل ػػي ،مقذتػػل بػػن تسػػلياذف" ،تفسػػري مقذتػػل بػػن تسػػلياذف" .ربقيػػق أضبػػد فريػػد .طُ ،بػػريكت :دار الكاػػي
الةلايةُِْْ،ىػ) ،ُُُ :ّ،السارقندم ،نصر بن ؿباد" ،تفسػري السػارقندم" .ربقيػق د .ؿباػود مطرجػي .د.
ط ،بػػريكت :دار الفكػػر) ،ْْٕ :ِ،الثةلػػيب ،أضبػػد بػػن ؿباػػد" ،الكاشػػف كالبيػػذف عػػن تفسػػري القػػر ف" .ربقيػػق أ
ؿباػػد بػػن عذشػػور .طُ ،بػػريكت :دار إحيػػذء ال ػرتاث الةػػر  ،ٓ :ٕ،)ُِِْ ،مكػػي بػػن أ طذلػػي" ،اؽبدايػػة إىل
بلػػوغ النهذيػػة" .ربقيػػق :ؾباوعػػة مػػن البػػذحثني .طُ ،الاشػػذرقة :جذمةػػة الاشػػذرقة ،ّّْٖ :ٕ،)ُِْٗ،الزـباشػػرم،
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كبذل الفريكزابذدم فنقل االتفذؽ على كوهنذ مكية ُ).
كياأيد ىذا القوؿ دبذ يلي:
أوالً :أف السورة الكردية مبادأة بػ"يذ أيهذ النذس" ،كيف ثالثة موضع أارل منهػذ ،كقػد ذكػر أىػل
الةلم َّ
أف من عالمذت السور اؼبكية ذكر "يذ أيهذ النذس" فيهذ.
لكػػن ىػػذا الضػػذبط أغلػػيب ،بػػدليل أف تسػػورة البقػػرة كتسػػورة النسػػذء مػػدنياذف بذالتفػػذؽ ،كمػػع ىػػذا
ذكر فيهاذ :يذ أيهذ النذس ِ) ،قذؿ الةالمة ابن القيم" :أمذ اػبطذب "يذ أيهذ النذس" فااشرتؾ" ّ).
كقذؿ مةلقذن على قوؿ اإلمذـ أضبد رضبو اهلل" :يذ أيهذ النذس" قذؿ" :دبكة" ،قذؿ ابن القيم:
"قلت :ﮋﮜﮝ ﮊ دبكة ،فانو مذ ىو بذؼبدينة ،كمنو مذ ىو دبكػة ،فػذلبقرة مدنيػة ،كفيهػذ:
ﮋﮜﮝﮊ" ْ).
كضػػذب أيض ػذن :بػ َّ
ػأف ىػػذا الضػػذبط يف كػػوف السػػورة مكيػػة مقذبػػل دبثلػػو ،فاػػن قػػذؿ دبدنيػػة السػػورة
احاج بأف فيهذ ﮋ ﮕ ﮖ ﮗﮊ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿباػود بػن عاػػرك" ،الكاشػذؼ عػن حقػػذئق غػوامع الانزيػل" .طّ ،بػػريكت :دار الكاػذب الةػر َُْٕ ،ى ػ ):ّ ،
ُُْ .ال ػرازم ،ؿباػػد ب ػػن عاػػر" ،مفػػذتيح الغي ػػي" .طّ ،بػػريكت :دار إحيػػذء ال ػرتاث الةػػر َُِْ،ى ػػ):ِّ ،
ُٗٗ .البيض ػ ػػذكم ،عب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػن عا ػ ػػر" ،أنػ ػ ػوار الانزي ػ ػػل كأتسػ ػ ػرار الاأكي ػ ػػل" د.ط ،ب ػ ػػريكت :دار الفك ػ ػػر)ْٔ :ْ،؛
كالزركاشػػي ،ؿباػػد بػػن عبػػد اهلل" .ال ىػػذف يف علػػوـ القػػر ف" .ربقي ػق :ؿباػػد أبػػو الفضػػل .طُ ،مصػػر :دار إحيػػذء
الكاي الةربيةُّٕٔ ،ق) ،َُٗ :ُ ،احمللي ،ؿباد بػن أضبػد ،كالسػيوطي جػالؿ الػدين عبػد الػرضبن بػن أ بكػر،
"تفس ػػري اعبالل ػػني" .طُ ،الق ػػذىرة :دار اغب ػػديث) ،ص ،ِّْ:الق ػػذظبي ،ؿبا ػػد صب ػػذؿ ال ػػدين ب ػػن ؿبا ػػد تس ػػةيد"،
ؿبذتسن الاأكيل" .ربقيق :ؿباد بذتسل ،طُ ،بريكت :دار الكاي الةلايةُُْٖ ،ىػ).ُّٔ :ٓ ،
ُ) ان ػػر :الفريكز بػػذدل ،ؿباػػد بػػن يةقػػوب" ،بصػػذئر ذكم الااييػػز يف لطػػذئف الكاػػذب الةزيػػز" .ربقي ػق ؿباػػد علػػي النجػػذر،
طُ ،القػػذىرة :ا لػػا األعلػػى للاشػػئوف اإلتسػػالمية  -عبنػػة إحيػػذء ال ػرتاث اإلتسػػالمي ،ِّّ :ُ ،)ُّّٗ،كالةجيػػي
نص يف ُ :َُِ :على أف اباداء نزكؽبذ يف غزكة بىن اؼبصطلق.
أنو يف ُ :ٗٗ :ذىي إىل أهنذ مدنية ،ك َّ
ِ) ان ػػر :الزركاشػػي" ،ال ىػػذف يف علػػوـ القػػر ف" ،َُٗ :ُ،السػػيوطي" ،اإلتقػػذف يف علػػوـ القػػر ف" ٖٔ :ُ،تةقيبػذن
على ىذا الدليل.
ّ) ابػن القػػيم ،ؿباػد بػػن أ بكػػر" ،زاد اؼبةػذد يف ىػػدم اػري الةبػػذد" .ربقيػػق شػةيي األرنػػؤكط .طِٕ ،بػػريكت:
مؤتسسة الرتسذلةُُْٓ،ىػ).ّٔ :ّ،
ْ) ابن القػيم ،ؿباػد بػن أ بكػر" ،بػدائع الفوائػد" بػريكت :دار الكاػذب الةػر  ،ُُّ :ّ،) ،كان ػر :القػرطيب،
ؿباد بن أضبد" ،اعبذمع ألحكػذـ القػر ف" ربقيػق :أضبػد الػ دكين كإبػراىيم أطفػي طِ ،القػذىرة :دار الكاػي
اؼبصريةُّْٖ ،،ىػ).ُ :ٓ ،
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غري أنو يبقى من القػرائن اؼبرجحػة ،فػذؼبراد كونػو أغلبيػذن ،قػذؿ الزركاشػي " :فػإف أراد اؼبفسػركف َّ
أف
الغذلي ذلا فهو صحيح" ُ).
ثذنيذن :أف السورة اؼببذركة فيهذ تسجدة ،كمن ضوابط اؼبكي كجود السجدة يف السورة.
كقػػد نقػػل االتفػػذؽ علػػى مكيػػة السػػور الػػيت فيهػػذ تسػػجدة عػػدا الرعػػد كالفرقػػذف ،كال ػراجح أهناػػذ
مكياذف ِ).
فيصبح ىذا القيد تسذؼبذن من االعرتاض ،كبو يرجح كوف السورة مكية.
ثذلثذن :النقل عن ابن عبذس أف تسورة اغبج مكي.
رابة ػذن :بةػػع اآليػػذت مافػػق علػػى نزكؽبػػذ يف مكػػة ،كالػػبةع اآلاػػر موضػػوعهذ موضػػوع السػػور
اؼبكية ،كذلبةث كإثبذتو كذكر دليلو.
كقيل :ىي مدنية.
كيركل ىذا القوؿ عن ابن عبذس كعبد اهلل بن الزبري كؾبذىد ّ).
كذىػػي إليػػو اإلمػػذـ أضبػػد كالطػ م كاؼبػػذكردم كالواحػػدم كشػػيخ اإلتسػػالـ كابػػن جػػزم كالسػػيوطي
كأبو السةود)ْ(.
كيسادؿ ؽبذا القوؿ دبذ يلي:
أوالً :اآلثذر اؼبركية عن ابن عبذس كابن الزبري يف كوف السورة مدنية.
ثانياً :كجود نداء أىل اإلديذف فيهذ" :يذ أيهذ الذين منوا".
ق ػ ػػذؿ الةالم ػ ػػة اب ػ ػػن الق ػ ػػيم" :أن ػ ػػو ق ػ ػػد ا ػ ػػذطبهم يف ارى ػ ػػذ بقول ػ ػػو :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ
[اغبج ]ٕٕ:كاػبطذب بذلا كلو مدين" ٓ).
ثالث ااً :ثبػػوت نػػزكؿ بةػػع اآليػػذت بةػػد اؽبجػػرة ،مثػػل قولػػو :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ

[اغبج.(ُ)]ُٗ:

ُ) الزركاشي" ،ال ىذف يف علوـ القر ف" ُ.َُٗ :
ِ) ان ر :الاشذئع" ،اؼبكي كاؼبدين" ،ص ،ِٔ:عبد الرزاؽ حسني أضبد" ،اؼبكي كاؼبدين" ُ.ُّٔ :
ّ) ان ر ىذه اآلثذر يف موتسوعة الافسري بذؼبأثورُٓ.ٓ :
ْ) ان ػػر :الط ػ م" ،جػػذمع البيػػذف"َُُٕٗ :؛ كاؼبػػذكردم" ،النكػػت كالةيػػوف"ٓ :ْ،؛ كالواحدم"،الوتسػػيط":ّ،
ِٕٓ؛ كابػػن تيايػػة" ،ؾباػػوع الفاػػذكل" ،َُٔ :ُٓ ،كابػػن جػػزم" ،الاسػػهيل لةلػػوـ الانزيػػل"ِّ :ِ،؛ كابػػن
القيم" ،بدائع الفوائد"ُُّ :ّ،؛ كأبذ السةود" ،كأبذ السةود" ،إرشذد الةقل السليم".ُٗ :ٔ،" ،
ٓ) ابن القيم" ،زاد اؼبةذد".ّٔ :ّ،
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كقولو :ﮋ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﮊ [اغبج.]ّٗ :
كىذه أكؿ ية نزلت يف فرض اعبهذد ،كمةلوـ أف فرض اعبهذد كذف يف اؼبدينة .
كىذه قرينة على أف بقية السورة مدنية.
كقيل :السورة ـبالطة ،منهذ مكي ،كمنهذ مدين.
كليا اؼبراد بكوهنذ ـبالطة أف فيهذ مكيذ كمدنيذ ،بل أرادكا أف كثريا منهذ مكي كأف مثلو أك
يقذربو مدين ،كأنو ال ياةني مذ ىو مكي منهذ كمذ ىو مدين كلذلا ع كا بقوؽبم :ىي ـبالطة.
قذلو ابن عذشور ّ).
قذؿ ابن عطية" :كىذا ىو األصح؛ ألف اآليذت تقاضي ذلا" )ْ(.
كعزاه إىل اعباهور ،ككذا الثةذليب كاأللوتسي ـباذرين لو ٓ).
كىؤالء صبةوا بني القولني ،ؼبذ رأكا اآليذت اليت تساثىن عند أربذب القولني السذبقني ،كؽبذا
أف فيهذ اؼبكي كاؼبدينَّ ،
يقوؿ الةالمة ابن القيم رضبو اهلل" :كتسيذؽ السورة يدؿ على َّ
فإف قصة إلقذء
الاشيطذف يف أمنية الرتسوؿ مكية ،كاهلل أعلم" ٔ).
كقذؿ ابن حجر" :فذلذم ي هر أف أصلهذ مكي ،كنزؿ منهذ يذت بذؼبدينة ،كؽبذ ن ذئر كاهلل أعلم")ٕ(.
كلةل ىذا القوؿ أرجح؛ ألف السورة تانذزع فيهذ أدلة اؼبكي كاؼبدين كضوابطهاذ ،كالةلم عند
اهلل تةذىل.
ِ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ) كالدليل على نزكؽبذ يف اؼبدنية :مذ قذلو قيا بن عبذد ،ظبةت أبذ ذر يقسم قساذن :إف ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮊ اغبػػج )ُٗ:إهنػػذ نزلػػت يف الػػذين بػذرزكا يػػوـ بػػدر ضبػػزة كعلػػي كعبيػػدة بػػن اغبػػذرث كعابػػة كشػػيبة ابنػػذ
ربيةة كالوليد بن عابة.
أارجو الب ذرم ِّٖٕ) ،كمسلم َّّّ).

كأارج الب ذرم ّٕٔٗ) عن علي  قولو :فينذ نزلت ىذه اآلية :ﮋﮞﮟﮠﮡﮢ ﮊ اغبج.)ُٗ:
ِ) ان ر رد الةالمة ابن القيم يف "زاد اؼبةذد" ّٔ :ّ،على من قذؿ :فرض اعبهذد يف مكة.
ّ ) ابن عذشور ،ؿباد الطذىر بن ؿباد" ،الاحرير كالانوير" تونا :الدار الاونسيةُْٖٗ،ـ).َُٖ :ُٕ،
ْ) ان ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز"َُٓ :ْ ،؛ كالثةذليب" ،اعبواىر اغبسذف".َُٔ :ْ،
ٓ) ان ر :الثةذليب" ،اعبواىر اغبسذف"َُٔ :ْ،؛ كاأللوتسي "ركح اؼبةذين".َُٓ :ٗ،
ٔ) ابن القيم" ،زاد اؼبةذد".ْٔ :ّ،
ٕ ) ابػػن حجػػر ،أضبػػد بػػن علػػي" ،فػػاح البػػذرم" .إا ػراج كتصػػحيح ؿبػػي الػػدين اػبطيػػي :بػػريكت :دار اؼبةرفػػة،
ُّٕٗ).َْْ :ٖ ،
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املطلب الجانْ :يل اآلِات اليت ندرسًا مو املكْ أم مو املدنْ؟
ىػػذه اآليػػذت يف قػػوؿ صبهػػور الةلاػػذء مػػن اؼبكػػي ،كىػػذا كاضػػح؛ فاػػن قػػذؿ دبكيػػة السػػورة فهػػذه
أحد يذهتذ ،ك أر -فبػن قػذؿ بػأف السػورة مكيػة -مػن اتسػاثىن ىػذه اآليػذت ،كأمػذ مػن قػذؿ بػأف السػورة
مدنية فقد اتساثىن ىذه اآليذت إال مذ ركم عن الضحذؾ ،فإنو قذؿ بأف السورة مدنية كلهذ ُ).
كفبن قذؿ دبدنية السورة كاتساثىن ىذه اآليذت قاذدة كحيىي بن تسالـ كاإلمذـ أضبد ِ).
ؽبػػذا ،نقػػل ابػػن حجػػر االتفػػذؽ علػػى أف ىػػذه اآليػػة نزلػػت دبكػػة ،فقػػذؿ رضبػػو اهلل" :ىػػذه القصػػة
)ّ(كقةت دبكة قبل اؽبجرة اتفذقذ")ْ(.
املطلب الجالح :صلٕ اآلِات مبا قبلًا:
ربػػدث اهلل جػػل شػػأنو يف اآليػػذت السػػذلفذت لديػػذت الػػيت كبػػن بصػػدد اغبػػديث عنهػػذ -تةزيػػة
للنػػيب  كشػػدا مػػن أزره -عػػن تكػػذيي األمػػم السػػذبقة ألنبيذئهػػذ ،ككيػػف كػػذف أاػػذه تسػػبحذنو ؽبػػم ،مث
أمػػره أف يبػػني للنػػذس أف أمػػره مقصػػور علػػى الابليػ كالنػػذارة ،مث ربػػدث اهلل بةػػد ذلػػا إىل نبيػػو  عػػن
كيػػد الاشػػيطذف ،ك َّ
أف ىػػذا دأبػػو مػػع صبيػػع األنبيػػذء كاؼبرتسػػلني ،فػػال حيزنػػا يػػذ ؿباػػد ،فلسػػت ببػػدع مػػن
ٓ)
اؼبرتسلني يف ىذا الاشأف ،ففي ىذا تسلية أارل لنبينذ . 

ُ) ان ر :السيوطي" ،اإلتقذف يف علوـ القر ف".ٖٔ :ُ،
ِ) ان ر :تفسري حيىي بن تسالـ ُّّٓ :؛ كابن القيم "بدائع الفوائد".ُُّ :ّ،
ّ) ية  :قصة الغرانيق.
ْ) ابن حجر" ،فاح البذرم".َْْ :ٖ،
ٓ) ان ػػر :أب ػػو حي ػػذف" ،البح ػػر احمل ػػيط"ِٕٓٓ :؛ كالبق ػػذعي" ،ن ػػم ال ػػدرر"ٔٗ :ُّ،؛ كاب ػػن عذش ػػور" ،الاحري ػػر
كالانوير" ،ِٕٗ :ُٕ،كتفسري اؼبراغي ُٕ.ُِٖ :
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املبحح الجانْ :تفشري اآلِات تفشريا حتلّلّاًَ ،فٌّ ثالثٕ مطالب:
املطلب األَل :تفشري قُلٌ تعاىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮊ

(احلج.)٢٥:
قولو تةذىل :ﱣﭐﱸﱹﱺﱻﱢ.
ال ػواك ىهنػػذ اتسػػائنذؼ ،كمػػذ نذفيػػة ،كمػػن األكىل الباػػداء الغذيػػة ،كأمػػذ الثذنيػػة فهػػي صػػلة؛ إلفػػذدة
اتسػػاغراؽ اعبػػنا ُ) ،ؽبػػذا؛ فذآليػػة تفيػػد اتسػػاغراؽ كي ػػوؿ صبيػػع األنبيػػذء كاؼبرتسػػلني فياػػذ ذكػػر ،كلةله ػػذ
ذكػػرت ىهنػػذ –كالةلػػم عنػػده تسػػبحذنو –؛ ألف اؼبقػػذـ يقاضػػي تأكيػػد القضػػية الػػيت تسػػاذكر ،ككػػوف صبيػػع
األنبيذء قد قدر عليهم مذ تلي عليا يذ ؿباد.
ِ)
قذؿ ابن عذشور" :أفذد أف ذلا يةد أحدان من األنبيذء كالرتسل" .
كتسيأيت -إف شذء اهلل تةذىل -اغبديث عن النيب كالرتسوؿ يف مسألة اذصة.
قولو تةذىل :ﱣﭐﲀﲁﲂ ﱢ.
يف مةىن قولو" :سبىن" قوالف ،كاذ ذكره اؼبفسركف:
أحػػدمهذ :قػرأ كتػػال ،قذلػػو األكثػػركف )ّ( ،بػػل قػػذؿ ابػػن القػػيم رضبػػو اهلل" :كالسػػلف كلهػػم علػػى أف
اؼبةىن :إذا تال ألقى الاشيطذف يف تالكتو")ْ( .
ُ) النسفي" ،مدارؾ الانزيل"ْْٕ :ِ ،؛ كأبػو حيػذف" ،البحػر احملػيط"ِٓٔ: ٕ،؛ كصػديق حسػن" ،فػاح البيػذف"ٔٔ :ٗ،؛
كدركي " ،إعراب القر ف كبيذنو"ْْٗ :ٔ،؛ كعضياة"،دراتسذت ألتسلوب القر ف الكر ".ِّٔ :ّ،
ِ) ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير"ِٕٗ :ُٕ ،؛ كان ػر :الكرمػذين ،ؿباػود بػن ضبػزة" ،أتسػرار الاكػرار يف القػر ف".
ربقيق :عبد القذدر أضبد عطذ .الريذض :دار الفضيلة).ص.ُُْ:
ّ) قذلػػو السػػاةذين يف تفسػػريه ّْْٕ :؛ كالبغػػوم يف "مةػػذ الانزيػػل"ِّٗ :ّ ،؛ كالواحػػدم يف "الوتسػػيط":ّ ،
ِٕٔ؛ كاب ػػن اعبػ ػػوزم يف "زاد اؼبس ػػري"ّْْ :ٓ،؛ كالاشػ ػػنقيطي يف "أض ػ ػواء البيػ ػػذف"ِْٖ :ٓ ،؛ كاأللبػ ػػذين يف
"نصي ا ذنيق" ،ص.ٕ:
كان ػ ػػر ى ػ ػػذا الق ػ ػػوؿ يف :السجس ػ ػػاذين" ،غري ػ ػػي الق ػ ػػر ف"ْٖ :ُ،؛ كاعبص ػ ػػذص" ،أحك ػ ػػذـ الق ػ ػػر ف"ّٖ :ٓ،؛
كاألصفهذين" ،اؼبفردات يف غريي القر ف"ْٕٔ :ُ ،؛ كابن الةر " ،أحكذـ القر ف"ْْ :ُ ،؛ كابن اعبوزم،
"ت ػػذكرة األريػ ػػي يف تفس ػػري الغريػ ػػي"ُُ :ُ،؛ كال ػ ػرازم" ،مفػ ػػذتيح الغي ػػي"ْٓ :ِّ ،؛ كالقػ ػػرطيب" ،اعبػ ػػذمع
ألحكذـ القر ف"ٕٗ :ُِ،؛ كالنسفي" ،مدارؾ الانزيل" ،َُٗ :ّ،كاأللوتسي" ،ركح اؼبةذين".ُٕٓ :ُٕ،
ْ) اب ػ ػػن الق ػ ػػيم ،ؿبا ػ ػػد ب ػ ػػن أ بكػ ػ ػر" ،إغذث ػ ػػة اللهف ػ ػػذف" .ربقي ػ ػػق :ؿبا ػ ػػد حذم ػ ػػد الفق ػ ػػي .طِ ،ب ػ ػػريكت :دار
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كأناشدكا يف عثاذف : 
سب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىن كا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذب اهلل أكؿ ليل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

ك ا ػ ػ ػ ػ ػ ػػره القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ضبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذـ اؼبقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذدر)ُ( .

كىػػذا قػػوؿ الصػػحذ اعبليػػل ابػػن عبػػذس ،يقػػوؿ اإلمػػذـ الب ػػذرم رضبػػو اهلل :قػػذؿ ابػػن عبػػذس يف
"أمنياو" :إذا حدث ألقى الاشيطذف يف حديثو ،فيبطل اهلل مذ يلقي الاشيطذف كحيكم يذتو)ِ(.
كىو قوؿ ؾبذىد كالضحذؾ )ّ( ،كىو ااايذر ابػن جريػر كالزجػذج كالواحػدم كالراغػي كالاشػوكذين
كالسةدم)ْ(.
" فاأكيل الكػالـ إذف :كمػذ أرتسػلنذ مػن قبلػا مػن رتسػوؿ كال نػيب إال إذا تػال كاػذب اهلل كقػرأ ،أك
حدث كتكلم ألقى الاشيطذف يف كاذب اهلل الذم تاله كقرأه ،أك يف حديثو الذم حدث كتكلم")ٓ(.
كالثذين :أنو من األمنية ،دبةىن حي الاشيء.
ٔ)
كاااذره السارقندم كابن حزـ كابن جزم كابن عذشور .
كأيػػدكا ىػػذا اؼبةػػىن بأنػػو اؼبةػػركؼ يف اللغػػة ،قػػذؿ ابػػن جػػزم" :كىػػذا اؼبةػػىن أشػػهر يف اللفػػهب ،أم:
سبىن النيب  مقذربة قومو كاتسائالفهم ،كألقى الاشيطذف ذلا يف ىذه األمنية؛ ليةجبهم ذلا ")ٕ(.
بل إف ابن عذشور ذكر أف عنده يف صحة إطالؽ لفػهب األمنيػة علػى القػراءة شػا ع ػيم ،كأنػو
ال ي ن أف القراءة يقذؿ ؽبذ :أمنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اؼبةرفة.ّٗ :ُ.)ُّٗٓ،
ُ ) نسبو إىل حسذف صبع من اؼبفسرين منهم :الرازم يف "مفذتيح الغيي"ْٓ :ِّ،؛ كاأللوتسي يف "ركح اؼبةذين"،
ُُّٕٕ :؛ كالاشنقيطي يف "أضواء البيذف" .ِْٖ :ٓ،كنسبو ابن عطية يف "احملػرر الػوجيز" ،ُٔٗ :ُ،كابػن
كثري يف تفسريه ُُٖ :ُ،إىل كةي بن مذلا.
ِ) صحيح الب ذرم ْ.ُٕٕٔ :
ّ) ركاه عنهاذ اإلمذـ ابن جرير يف تفسريه ُٕ ،)َُٗ/كان ر :السيوطي" ،الدر اؼبنثور".ٔٓ :ٔ،
ْ) ان ػػر :الزجػػذج" ،مةػػذين القػػر ف كإعرابػػو"ّّْ :ّ،؛ كالواحػػدم"،الوجيز"،صّٕٕ:؛ كالراغػػي األصػػفهذين يف
تفسريهِّٗ :ُ،؛ كالاشوكذين "فاح القدير"ْٓٔ :ّ،؛ كالسةدم" ،تيسري الكر الرضبن" ،ص.ِْٓ:
ٓ ) الطػ م ،ؿباػػد بػػن جرير".جػػذمع البيػػذف عػػن تأكيػػل م القػػر ف" .ربقيػػق د.عبػػد اهلل الرتكػػي .طُ ،مصػػر :دار
ىجرُِِْ ،ىػ).ُُٔ :ُٔ،
ٔ) ان ػ ػػر :الس ػ ػػارقندم" ،تفس ػ ػػري الق ػ ػػر ف"ْْٔ :ِ،؛ كاب ػ ػػن حزـ"،الفص ػ ػػل"ُٖ :ْ،؛ كاب ػ ػػن عذش ػ ػػور" ،الاحري ػ ػػر
كالانوير".ِٖٗ :ُٕ ،
ٕ) ابػػن جػػزم" ،الاسػػهيل لةلػػوـ الانزيػػل" ،ْْ :ّ،كان ػػر :الكرمػػذين" ،غرائػػي الافسػػري"ْٕٔ :ِ،؛ كابػػن عطيػػة،
"احملرر الوجيز".ُِٖ :ْ،

- ٥٥ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 781

ػص عل ػػى تا ػػذبع كث ػػري م ػػن اؼبفس ػرين كعلا ػػذء اللغ ػػة عل ػى ى ػػذا اؼبة ػػىن ال ػػذم
م ػػع أن ػػو رضب ػػو اهلل ن ػ َّ
اتساغربو.
كقد ذكر غري كاحد من اؼبفسرين أف أمنية الرتسوؿ أك النيب أف تسلم أماو كيهادم قومو.
كعلى ىذا ،فافةوؿ ألقى ؿبذكؼ ،كسبىن ،دبةىن :أحي ،أم :أحي إديذف أماو )ُ(.
كقػػد ركم عػػن ؿباػػد بػػن كةػػي القرمػػي قػػوالن غريبػػذ يف بيػػذف األمنيػػة ،حيػػث قػػذؿ :سبػػىن يومػػذ أال
يأتيو من اهلل شيء ينفر عنو بو قومو ،فألقى الاشيطذف على لسذنو ،كأنو قد سبنذه )ِ(.
كىذا األمر فبذ ينزه عنو النيب  كيف كىو القذئم بأمر اهلل من الػدعوة كاإلبػالغ لػدين اهلل ،ك
حيذب أحدان ،أك يداىن يف دين اهلل ،فهذا فبذ نقطع ببةده.
ولعل الراجح القول األول؛ لكونػو قػوؿ ابػن عبػذس ،كالصػحذبة أدرل باأكيػل كػالـ اهلل 
من غريىم ،كمن قواعد الاأكيل اؼبةاادة عند أكثر الةلاذء تقد قوؿ الصحذ على قوؿ غريه.
كيؤيده أيضذ تسيذؽ اآليػذت ،يقػوؿ اإلمػذـ الطػ م رضبػو اهلل" :كىػذا القػوؿ أشػبو باأكيػل الكػالـ
بدالل ػػة قول ػػو :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮊ عل ػػى ذل ػػا؛ ألف اآلي ػػذت ال ػػيت
أا اهلل جػل ثنػذةه أنػو حيكاهػذ ،ال شػا أهنػذ يػذت تنزيلػو ،فاةلػوـ أف الػذم ألقػى فيػو الاشػيطذف ىػو
مذ أا اهلل تةذىل ذكره ،أنو نسخ ذلا منو كأبطلو ،مث أحكاو بنس و ذلا منو" )ّ(.
كمػػذ قذلػػو ابػػن جريػػر رضبػػو اهلل كاضػػح الداللػػة علػػى ىػػذا القػػوؿ ،فػػذلراجح مػػذ ذىػػي إليػػو صبهػػور
اؼبفسرين ،كالةلم عنده تسبحذنو.
أمذ مةىن إلقذء الاشيطذف الوارد يف قولو تسبحذنو :ﮋﮓﮔﮕﮖﮊ".
فبنذء على االااالؼ يف مةىن أمنياػو ،فقػد ااالػف الةلاػذء فياػذ يلقيػو الاشػيطذف يف أمنيػة النػيب
كالرتسوؿ.
فةلى القوؿ األكؿ -كىو مذىي اعباهور ،-يكوف مذ يػيٍلقى أحد شيئني ،بل ثالثة:
إمػػذ أف يكػػوف الوتسػػذكس كالاشػػبو حػػوؿ الػػاالكة ،أم :ألقػػى الاشػػيطذف يف ق ػراءة الرتسػػوؿ أك النػػيب
الاشبو كالوتسذكس؛ ليصد النذس عن اتبذع مذ يقرةه كيالوه الرتسوؿ أك النيب.
ُ) ان ػػر :البغػػوم" ،مةػػذ الانزيػػل"ِّٗ :ّ،؛ كابػػن عطيػػة" ،احملػػرر الػػوجيز"ُِٖ :ْ،؛ كالاشػػنقيطي يف "أض ػواء
البيذف".ِْٖ :ٓ،
ِ) ذكره عنو ابن اعبوزم يف "زاد اؼبسري".ّْْ :ٓ،
ّ) الط م" ،جذمع البيذف".َُٔ :ُٔ ،
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كعلى ىذا الاقدير ،فال إشكذؿ يف اآلية ،فذلاشيطذف يوتسوس لب دـ ،كيلقي عليهم الاشبو.
كأمذ الاقدير الثذين :فذؼبةىن :ألقى الاشيطذف يف أمنياػو ،أم :قراءتػو مػذ لػيا منهػذ؛ لػي ن الكفػذر
أنو منهذ)ُ(.
كىذا حذصل مذ ركم عن صبع من السلف كذبن عبذس كأ الةذليػة الريػذحي كالزىػرم كغػريىم،
كذكر شيخ اإلتسالـ أنو اؼبأثور عن السلف ِ) ،كاااذره ابن جرير)ّ(.
كقد رجح الاشيخ الةالمة الاشنقيطي الوجو األكؿ ،فقذؿ:
"الػذم ي هػر لنػذ أنػػو الصػواب كأف القػر ف يػػدؿ عليػو داللػة كاضػحة ،كإف ينابػػو لػو مػن تكلػػم
علػػى اآليػػة مػػن اؼبفس ػرين ،ىػػو أف مػػذ يلقيػػو الاشػػيطذف يف ق ػراءة النػػيب الاشػػكوؾ كالوتسػػذكس اؼبذنةػػة مػػن
تصػػديقهذ كقبوؽبػػذ كإلقذئػػو علػػيهم أهنػػذ تسػػحر أك شػػةر أك أتسػػذطري األكلػػني كأهنػػذ مف ػرتاة علػػى اهلل ليسػػت
منزلة من عنده.
كالدليل علػى ىػذا اؼبةػىن :أف اهلل بػني أف اغبكاػة يف اإللقػذء اؼبػذكور اماحػذف اػبلػق؛ ألنػو قػذؿ:
ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ [اغبػػج ،]ّٓ :مث قػػذؿ :ﮋﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ [اغبج.]ْٓ :
فقولو :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ يػدؿ علػى أف الاشػيطذف يلقػي علػيهم أف الػذم
يقرأه النيب ليا حبق ،فيصػدقو األشػقيذء ،كيكػوف ذلػا فانػة ؽبػم ،كيكذبػو اؼبؤمنػوف الػذين أكتػوا الةلػم،
كيةلاػػوف أنػػو اغبػػق ال الكػػذب ،كاػػذ يػػزعم ؽبػػم الاشػػيطذف يف إلقذئػػو ،فهػػذا االماحػػذف ال ينذتسػػي شػػيئذ
زاده الاشيطذف من نفسو يف القراءة ،كالةلم عند اهلل تةذىل " )ْ(.
كاااذره مكي ٓ) ،كيضيف اإلمذـ الرازم كجهذ ار من اؼبةىن ،فيقوؿ:
"أمذ إذا فسرنذىذ بذلقراءة ،ففيو قوالف:
ُ) ان ر :اعبصذص" ،أحكذـ القر ف"ْٖ :ٓ ،؛ كمكي" ،اؽبداية إىل بلوغ النهذيػة"ُْٗٓ :ٕ ،؛ كالاشػنقيطي يف
"أضواء البيذف".ِٖٓ :ٓ،
ِ) ان ػػر :الواح ػػدم" ،الافسػ ػػري البس ػػيط" ُّْٓٓ :؛ اب ػػن تيايػ ػػة" ،ؾبا ػػوع الفا ػػذكل"ُِٗ :َُ،؛ "موتسػ ػػوعة
الافسري بذؼبأثور".ُٖٗ :ُٓ،
ّ) ان ر :الط م" ،جذمع البيذف".َُٗ :ُٕ،
ْ) الاشػػنقيطي ،ؿباػػد األمػػني بػػن ؿباػػد بػػن اؼب اػػذر" ،أض ػواء البيػػذف يف تفسػػري القػػر ف بػػذلقر ف" .بػػريكت ،دار
الفكرُُْٓ ،ىػ).ِْٖ :ٓ،
ٓ) ان ر :مكي" ،اؽبداية إىل بلوغ النهذية".ُْٗٓ :ٕ،
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األول :أنو تةذىل أراد بذلا أف يسػهو الرتسػوؿ  فيػو ،كياشػابو علػى القػذر دكف مػذ رككه مػن
قولو :تلا الغرانيق الةلى.
الثاني :اؼبراد منو كقوع ىذه الكلاة يف قراءتو ")ُ(.
فال ص من ىذا :أف فياذ يلقيو الاشيطذف  -بنذء على تأكيل األمنية بذلقراءة  -ثالثة و
أكجو:
األول :اػبطأ الوارد يف القراءة ،كالذم مناشأه السهو.
الثاني :الاشكوؾ اليت يلقيهذ الاشيطذف عند تالكة اآليذت.
الثالث :مذ يلقيو الاشيطذف يف تالكة النيب؛ ليوىم أف مذ ألقذه منو.
كاعلم أف أنسبهذ للسيذؽ ارىذ ،كالثذين قريي ؿباال.
أمذ األكؿ :فذلسهو الواقع من النيب  مذ زاؿ ياكرر منو ،كىو من تسجية الباشػر ،كلػذلا قػذؿ
النيب  فياذ صػح عنػو" :إ ػذ أنػذ باشػر مػثلكم ،أنسػى كاػذ تنسػوف ،فػإذا نسػيت ،فػذكركين")ِ( ،كؽبػذا
يغػػام النػػيب  ؼبػػذ أنسػػي يػػة مػػن كاػػذب اهلل ،كإ ػػذ دعػػذ ؼبػػن ذكػػره ػػذ ،فقػػذؿ عليػػو الصػػالة كالسػػالـ:
"رحم اهلل فالنذ ذكرين ية كنت أنسياهذ")ّ(.
كيرد ىذا القوؿ :الةلة اليت علػل اهلل تةػذىل ػذ ،فقػذؿ ربنػذ جػل شػأنو :ﮋﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮊ [اغبج ،]ّٓ :كىذه الةلة غري ماحققة بذلنسبة للسهو.
ك ػػذه الةلػػة نفسػػهذ نػػرد الوجػػو الثػػذين ،كنزيػػد بػػأف عػػدك اهلل مػػذ زاؿ يلقػػي الاشػػكوؾ كالوتسػػذكس
حػػوؿ يػػذت القػػر ف الكػػر  ،كاهلل ذكػػر أنػػو حيكػػم يذتػػو ،كينسػػخ مػػذ يلقيػػو الاشػػيطذف ،فػػال يكػػوف ألحػػد
حجػة علػػى ربػو تةػػذىل ،كلػنلحهب أف ىػػذا اإلحكػػذـ جػذء بةػػد إلقػذء الاشػػيطذف ْ) ،حبيػث ال يبقػػى إللقػػذء
الاشيطذف أثر ،كىذا مذ يانذتسي جدا مع الوجو الثذلث.
فلذا كذف الوجو الثذلث أنسبهذ ،فإذا قرأ النيب  مػن القػر ف أك حػدث ألقػى الاشػيطذف يف ثنذيػذ
ذلػا مػذ يلػبا بػو علػى النػػذس ،كإف كػذف الوجػػو الثػذين عنػد الاأمػػل فيػو رباالػو اآليػػة ،فػياكن أف يقػػذؿ
بكال الوجهني ،كالةلم عند اهلل تسبحذنو كتةذىل.
ُ) الرازم" ،مفذتيح الغيي".ْٓ :ِّ،
ِ) أارجو الب ذرم ِّٗ) ،كمسلم ِٕٓ) من حديث عبد اهلل بن مسةود . 
ّ) أارجو الب ذرم ُْٕٓ) ،كمسلم ٖٖٕ) من حديث عذئاشة رضي اهلل تةذىل عنهذ.
ْ ) ان ر :ابن تياية ،أضبد بن عبد اغبليم" ،ؾباوع الفاذكل" .ربقيق :عبد الرضبن بن قذتسم اؼبدينة النبوية :ؾباع
اؼبلا فهد لطبذعة اؼبصحف الاشريفُُْٔ،ىػ).ِِٗ :َُ،
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كال ية ػ ىػػذا إثبػػذت قصػػة الغرانيػػقَّ ،
ألف قصػػذرل ىػػذا أف الاشػػيطذف قػػد يػػاكلم كيلػػبا علػػى
النذس تالكة النيب .
قذؿ الةالمة األلبذين مفسران اآلية الكردية -كىو فبن ينفي قصة الغرانيق" :-فاأمػل الكػالـ إذف:
كمذ أرتسلنذ من قبلا من رتسوؿ كال نيب إال إذا تال كاذب اهلل كقرأ ،أك حػ ٌدث كتكلػم ،ألقػى الاشػيطذف
يف كاػػذب اهلل الػػذم تػػاله كق ػرأه ،أك يف حديثػػو الػػذم ح ػ ٌدث كتكلػػم ،فينسػػخ اهلل مػػذ يلقػػي الاشػػيطذف
بقولو تةذىل ،فيي ٍذ ًىي اهلل مذ يلقي الاشيطذف من ذلا ،على لسذف نبيو كيبطلو.
ىػػذا ىػػو اؼبةػػىن اؼبػراد مػػن ىػػذه اآليػػة الكرديػػة ،كىػػي كاػػذ تػػرل لػػيا فيهػػذ إال أف الاشػػيطذف يلقػػي
عند تالكة النيب  مذ يفانت بو الذين يف قلو م مرض" ُ).
أم ػػذ عل ػػى الاق ػػدير اآلا ػػر لأمني ػػة ،كى ػػو تأكيله ػػذ دب ػػذ ض ػػوؿ يف ال ػػنفا م ػػن اػب ػػذطر ،فا ػػذ يلقي ػػو
الاشػػيطذف يف ىػػذه األمنيػػة ،أيضػػذ فبػػذ كقػػع فيػػو اػػالؼ ،لكنػػو أشػػبو مػػذ يكػػوف بػػذػبالؼ اللف ػػي ،فاػػن
ذلا :مذ قذلو اإلمذـ ابن شهذب الزىرم:
ؼبػػذ أنزلػػت تسػػورة الػػنجم ،ككػػذف اؼباشػػركوف يقولػػوف :لػػو كػػذف ىػػذا الرجػػل يػػذكر ؽبانػػذ خبػػري أقرننػػذه
كأصػػحذبو ،كلكػػن ال يػػذكر مػػن اػػذلف دينػػو مػػن اليهػػود كالنصػػذرل ،دبثػػل الػػذم يػػذكر ؽبانػػذ مػػن الاشػػام
كالاشر ،ككذف رتسوؿ اهلل  قد اشاد عليو مذ نذلو كأصحذبو من أذاىم كتكذيبهم ،كأحزناػو ضػاللاهم،
فك ػػذف ياا ػػىن ك ػػف أذاى ػػم ،فلا ػػذ أن ػػزؿ اهلل تس ػػورة ال ػػنجم ق ػػذؿ :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳ﮊ[الػنجم ]َِ-ُٗ:ألقػى الاشػيطذف عنػدىذ كلاػذت حػني ذكػر الطواغيػت كذكػر بقيػة القصػة
كتساأيت إف شذء اهلل تةذىل)ِ(.
كعن عركة مثلو تسواء)ّ(.
كجذء عػن ؿباػد بػن كةػي القرمػي كؿباػد بػن قػيا أهناػذ قػذال :جلػا رتسػوؿ اهلل  يف نػذد مػن
أندية قري كثري أىلو ،فااىن يومئػذ أال يأتيػو مػن اهلل شػيء ،فيافرقػوف عنػو ،فػأنزؿ اهلل عليػو :ﮋﭑﭒ
ﭓ ﮊ [الػػنجم ]ُ:فقرأىػػذ رتسػػوؿ اهلل  حػػل بل ػ ﮋﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ﮊ
[الػػنجم ]َِ-ُٗ:ألقػػى الاشػػيطذف كلااػػني تلػػا الغرانيػػق الةلػػى كإف شػػفذعاهن لرتذب ػى ،فػػاكلم ػػذ مث
مضى ،فقرأ السورة كلهذ ،مث تسجد يف ار السورة ،كتسجد القوـ صبيةذن مةو كرضوا دبذ تكلم بو)ْ(.
فحذصػػل ىػػذه اآلثػػذر أنػػو ؼبػػذ سبػػىن النػػيب  شػػيئذن مةين ػذن مث ت ػػال ،ألقػػى الاشػػيطذف بس ػػبي تل ػػا
ُ) األلبذين "،نصي ا ذنيق" ،ص.ٗ:
ِ) أارجو ابن أ حذمت ٖ.َُِٓ :
ّ) أارجو الط اين يف الكبري ٗ :ّْ :كان ر :السيوطي" ،الدر اؼبنثور".ٔٔ :ٔ،
ْ ) تسبق زبرضو كالاةليق عليو ،كان ر :الرازم" ،مفذتيح الغيي".ْٕ :ِّ،
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األمنية يف قراءتو ،فوجد تسبيالن من االؿ تلا األمنية.
كيالحػػهب مػػن ىػػذه اآلثػػذر أف إلقػػذء الاشػػيطذف كػػذف يف الق ػراءة ،فهػػي موافقػػة للقػػوؿ السػػذبق يف
النايجة ،كلةلو ألجل ىػذا قػذؿ ابػن القػيم" :كالسػلف كلهػم علػى أف اؼبةػىن :إذا تػال ألقػى الاشػيطذف يف
تالكتو")ُ(.
كقػػد جةػػل أبػػو السػػةود يف تفسػػريه لديػػة إلقػػذء الاشػػيطذف يف نفػػا األمنيػػة ،فقػػذؿ " :ﮋ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ أم :ىيػ ػػأ يف نفسػ ػػو مػ ػػذ يه ػ ػواه ﮋ ﮓﮔﮕﮖﮊ يف تاشػ ػػهيو مػ ػػذ يوجػ ػػي اش ػ ػػاغذلو
بذلدنيذ ،كاذ قذؿ " : كإنو ليغذف على قليب ،فذتساغفر اهلل يف اليوـ تسبةني مرة)ِ(" )ّ( .
كيف ىذا القوؿ ن ر ال خيفى ،كقد تسبق منذقاشة من فسرىذ بذألمنية.
قولو تةذىل :ﮋ ﮗﮘﮙﮚﮛﮊ.
الاشاا ال َّل.
ت
مةىن النسخ يف ىذه اآلية :اإلذىذب كاإلبطذؿ ،كاذ تقوؿ :نى ىس ى ٍ
ي
كىذا أحػد مةػذين النسػخ ،فذلنسػخ ىهنػذ جػذء علػى ىػذا اؼبةػىن اللغػوم ال اصػطالحي ،كاػذ نبػو
على ىذا اؼبفسركف كاألصوليوف)ْ(.
كيف تفسري ابن عبذس :أم فيبطل اهلل -تسبحذنو كتةذىل-مذ ألقى الاشيطذف ٓ).
كاؼبةىن على ىذا :فريفع اهلل كيبطل مذ ألقذه الاشيطذف ،كليا رفع مذ شرعو اهلل تةذىل.
كللنسخ مةىن ار ،كىو :النقل ،فاقوؿ :نس ت الكاذب ،إذا نقلاو من األصل)ٔ(.
قولو تةذىل :ﮋﮜﮝﮞﮟﮊ.
كمةىن حيكم يذتو أم :ياقنهذ كيثباهذ ،قذؿ ابن جريػر " :مث خيلػص اهلل يػذت كاذبػو مػن البذطػل

ُ) ابن القيم" ،إغذثة اللهفذف".ّٗ :ُ،
ِ) أارجو مسلم َِِٕ) من حديث األغر اؼبزين  ،كفيو االتساغفذر مذئة مرة ،كليا تسبةني مرة.
ّ ) أبػػو السػػةود ،ؿباػػد بػػن ؿباػػد" ،إرشػػذد الةقػػل السػػليم إىل مزايػػذ القػػر ف الكػػر " .بػػريكت :دار إحيػػذء ال ػرتاث
الةر ).ُُّ :ٔ ،
ْ) ان ػػر :ابػػن عطيػػة" ،احملػػرر الػػوجيز" ،ُِٗ :ْ ،ال ػرازم" ،مفػػذتيح الغيػػي"ْٖ :ِّ،؛ ؿ تيايػػة" ،اؼبسػػودة يف
أصوؿ الفقو"،صُٕٗ:؛ كابن جزم" ،الاسهيل لةلوـ الانزيل"ْْ :ّ،؛ كالاشػنقيطي يف "أضػواء البيػذف":ٓ ،
ِٖٖ؛ ك"مذكرة يف أصوؿ الفقو"،ص.ٕٖ:
ٓ ) ان ػر :ابػػن كثػػري ،إظبذعيػػل بػن عاػػر" ،تفسػػري القػػر ف الة ػػيم" ،ربقيػق :تسػػذمي بػػن تسػػالمة .طِ ،الريػػذض :دار
طيبةَُِْ ،ىػ ).ْْٓ :ٓ،
ٔ) ان ر :األصفهذين" ،اؼبفردات يف غريي القر ف"،صَْٗ:؛ كابن من ور" ،لسذف الةرب".ُٔ :ّ ،

- ٥1 -

تفسير قوله تعالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ...ﮊ [الحج ]٢٥ :واآليتان بعدها  -تفسيرا تحليليا ،د .علي بن جريد العنزي

الذم ألقى الاشيطذف على لسذف نبيو .(ُ)"
كاآليذت :صبع ية ،كتطلق يف اللغة على مةذف عدة ،منهذ :الةالمة ،كاعباذعة ،كالاشيء الةجي)ِ(.
كاآليذت يف كاذب اهلل تةذىل أتت على مةنيني اثنني ،مهذ :اآليذت الكونية ،كاآليذت الاشرعية.
كاؼبراد ذ ىهنذ اآليذت الاشرعية ،أم :يذت القر ف الكر .
كإطالؽ اآليذت على اآليذت الكونية كثري ،كمنػو قولػو تةػذىل :ﮋﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﮊ [فصلت.]ّٓ :
كأمػػذ يف االصػػطالح ،فقػػد قػػذؿ األصػػفهذين " :كػػل صبلػػة مػػن القػػر ف دالػػة علػػى حكػػم يػػة تسػػورة
كذنػػت أك فصػوال أك فصػالن مػػن تسػػورة ،كقػػد يقػػذؿ لكػػل كػػالـ منػػو منفصػػل بفصػػل لف ػػي :يػػة ،كعلػػى ىػػذا
اعابذر يذت السور اليت تةد ذ السورة")ّ(.
أك :ىي طذئفة من القر ف ذات مطلع منقطةة عاذ قبلهذ كمذ بةدىذ ْ).
مث اام اهلل تسبحذنو كتةذىل اآلية الكردية بذظبني كرديني ،مهذ :ﱣﭐﲑﲒﲓﱢ.
ً
ػيم" يف
ككجػػو اػػام اآليػػة ػػذين االظبػػني مػػذىر ،فهػػو تسػػبحذنو علػػيم دبػػذ يلقػػى الاشػػيطذف " ،ىحكػ ه
شػرعو كفةلػػو ،كمػػن صبلػػة ذلػػا :أف إلقػػذء الاشػػيطذف كػػذف بةلاػػو كحبكااػػو ،أم :يفةػػل ىػػذا عػػن حكاػػة
بذلغػة ،ففيػو تنزيػو لػػو تسػبحذنو عػن فةػل األشػػيذء بػدكف حكاػة ،فاػذ الػػى عػن اغبكاػة ،كصػف بكونػػو
عبثذن كلةبذن ،كلذا نزه نفسو عن الةبث يف الق الساذكات كاألرض ،فقذؿ :ﮋﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄ ﮊ [األنبيذء.]ُٔ :
ُ) الط م" ،جػذمع البيػذف" ،َُٗ :ُٕ ،كان ػر :السػارقندم" ،تفسػري القػر ف"ْٔٓ :ِ،؛ كالسػاةذين" ،تفسػري
القػػر ف"ْْٗ :ّ ،؛ كالبغػػوم "مةػػذ الانزيػػل" ،ِْٗ :ّ،كابػػن اعبػػوزم" ،زاد اؼبسػػري"ّْْ :ٓ ،؛ كالنسػػفي،
"مدارؾ الانزيل"َُٗ :ّ،؛ كالاشنقيطي يف "أضواء البيذف" .ِٖٖ :ٓ ،كال يوافق ابن جرير على قولو األاري،
كاؼبراد نقل مةىن اإلحكذـ كأنو تثبيت اآليذت كزبليصهذ فبذ ألقذه الاشيطذف.
ِ) ان ر :الةسػكرم" ،الوجػوه كالن ػذئر" ،صُٗ:؛ كابػن اعبػوزم" ،نزىػة األعػني النػوامر" ،صُْٓ:؛ كالقػرطيب،
"اعب ػػذمع ألحك ػػذـ الق ػػر ف" ،)ٔٔ/ُ ،كاب ػػن من ػػور" ،لس ػػذف الة ػػرب"ِٔ :ُْ،؛ كالس ػػاني اغبل ػػيب" ،عا ػػدة
اغبفػػذظ"ُْٖ: ُ،؛ كالزركاشػػي" ،ال ىػػذف يف علػػوـ القػػر ف"ِٔٔ :ُ،؛ كالفريكز بذدم"،بصػػذئر ذكم الااييػػز"
ِ ،ّٔ :كالاشنقيطي" ،الةذب الناري".ُّٓ :ُ،
ّ) األصفهذين" ،اؼبفردات يف غريي القر ف" ،ّّ :ُ،كابن اؽبذئم" ،الابيذف يف تفسري غريي القر ف"،صُٖ.
ْ) ان ر :مكي" ،اؽبدايػة إىل بلػوغ النهذيػة"َِٗ :ُ،؛ كالزركاشػي" ،ال ىػذف يف علػوـ القػر ف"ِٔٔ :ُ،؛ اإلتقػذف
يف علوـ القر فَِّ :/ُ،؛ كأبو شهبة" ،اؼبدال لدراتسة القر ف الكر " ،ص.َّٗ:
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املطلب الجانْ :تفشري قُلٌ تعاىل :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵ ﮊ (احلج.)٢٥:
الػػالـ يف قولػػو تةػػذىل :ﱣﭐﲕ ﱢ ىػػي الـ الاةليػػل ،فيؤاػػذ مػػن ىػػذا االتسػػادالؿ علػػى مسػػألة
عقدية طذؿ اػبالؼ فيهذ كع م ،أال كىي :الاةليل يف أفةذؿ اهلل تةذىل ،أم ىل اهلل يفةل الفةػل لةلػة
كغبكاة ،أـ ال؟
فهػػذه فبػػذ دار فيهػػذ النقػػذش بػػني أىػػل السػػنة كاعباذعػػة كبػػني األشػػذعرة ،فأىػػل السػػنة أثباػوا الةلػػة
كاغبكاة يف أفةذؿ البذرم جل شأنو ،كاآلاركف يثباوىذ.
كاآلية الكردية دليل ألىل السنة كاعباذعة ،فقد أثبت اهلل تةذىل الةلة لفةلو.
كك ػػوف ال ػػالـ يف قول ػػو :ﱣﭐﲕ ﱢ للاةليػ ػل ،ق ػػوؿ صب ػػع م ػػن احملقق ػػني ،ك ػػذلط م كأ حي ػػذف
كالاشوكذين كاأللوتسي كالاشنقيطي كغريىم)ُ(.
ً
ػخ " ،كقيػػل :ىػػي
كقػػد ذىػػي
نسػ ي
)ِ( اإلمػػذـ ابػػن عطيػػة إىل أف الػػالـ يف قولػػو":ليى ٍج ىة ىل" ماةلقػػة بػػ" فىػيى ى
ػ"حي ًك يم" .
ماةلقة ب يٍ
والصواب األول؛ ألف األصػل يف الاةليػل تةلقػو دبػذ قبلػو ال دبػذ بةػده ،ىػذا ىػو األصػل ،إال إف
دؿ دليل على االؼ ىذا األصل ،كال دليل.
كاعبةل ىهنذ كوين قدرم.
كقولو " :فًٍاػنىةن " أم :ااابذر كاباالء.
كأص ػػل الفان ػػة يف اللغ ػػة :كض ػػع ال ػػذىي يف الن ػػذر؛ لي ا ػ ػ بذلس ػػبا ،أزائ ػػف ى ػػو أـ ا ػػذلص،
كأطلقت الفانة يف القر ف على أربةة و
مةذف:
األول :إطالقه ػػذ عل ػػى االااب ػػذر ،كى ػػذا ى ػػو أكثرى ػػذ اتس ػػاةاذالن ،كقول ػػو تة ػػذىل :ﮋﯿﰀ
ﰁﰂﮊ [األنبيذء.]ّٓ:
الثاني :إطالقهذ على اإلحراؽ بذلنذر ،كقولو تةذىل :ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﮊ [الذاريذت.]ُّ:

ُ) ان ػػر :الط ػ ػ م" ،ج ػػذمع البي ػػذف" ،ُُٗ :ُٕ ،كأبػ ػػذ حي ػػذف" ،البح ػػر احمل ػػيط"ِٕٓ: ٕ،؛ كالاش ػػوكذين" ،فػ ػػاح
القدير" :ِْٔ :ّ ،كاأللوتسي" ،ركح اؼبةذين" ُُْٕٕ :؛ كالاشنقيطي يف "أضواء البيذف".ِٖٗ :ٓ ،
ِ) ان ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" ،ُِٗ :ْ ،كاأللوتسي" ،ركح اؼبةػذين"ُْٕ :ُٕ ،؛ كالاشػنقيطي يف "أضػواء
البيذف".ِٖٗ :ٓ ،
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الثالااث :إطالقهػػذ علػػى نايجػػة االاابػػذر إف كذنػػت تسػػيئة اذصػػة ،كمػػن ىنػػذ أطلقػػت الفانػػة علػػى

الكفر كالضالؿ ،كقولو تةذىل :ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﮊ [البقرة ]ُّٗ:أم :ال يبقى شرؾ.

الرابع :إطالقهذ على اغبجة يف قولو تةػذىل :ﮋﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴ ﮊ

[األنةذـ ،]ِّ:أم :تكن حجاهم ،كاذ قذلو غري كاحد ،كالةلم عند اهلل تةذىل)ُ(.
كاهلل تةػػذىل خيا ػ عبػػذده دبػػذ شػػذء ،كاغبكاػػة مػػن ىػػذا االاابػػذر كاضػػحة جليػػة ،في هػػر اؼب ػػؤمن
كياايز عن اؼبنذفق كغريه ،فذهلل نسألو أف يثبانذ على دينو.
كاهلل تس ػػبحذنو ن ػػص عل ػػى ى ػػذه اغبكا ػػة يف ى ػػذتني اآليا ػػني ،فذإللق ػػذء فان ػػة ؽب ػػؤالء فياا ػػذدكف يف
كفرىم كغيهم ،كأمذ أىل اإلديذف فيةلاوف أنو اغبق من ر م.
كقولو تةذىل :ﮋﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮊ.
جةل اهلل تةذىل إلقذء الاشيطذف فانة لنوعني اثنني ،مهذ:
النوع األول :الذين يف قلو م مرض.
النوع الثاني :القذتسية قلو م.
كعل ػ ػػى ى ػ ػػذا ،فياحص ػ ػػل أف القل ػ ػػوب عل ػ ػػى ثالث ػ ػػة أن ػ ػواع ،ى ػ ػػذاف نوع ػ ػػذف ،كالثذل ػ ػػث :القل ػ ػػوب
اؼب باة ِ).
الاشبهة.
أمذ النوع األكؿ :فذؼبراد بذؼبرض مرض الاشا ك ي
كأمذ القذتسية قلو م ،فهم اؼباشركوف.
ف ػػذؼبرض ىهن ػػذ ض ػػةف القل ػػي كدا ػػوؿ الوتس ػػذكس كالاش ػػكوؾ علي ػػو- ،كإف ك ػػذف يق ػػذؿ :قل ػػي
الكػػذفر فيػػو مػػرض الكفػػر ،ككػػذا اؼبنػػذفق فيػػو مػػرض النفػػذؽ-؛ لكػػن ؼبػػذ ذكػػر اهلل -جػػل شػػأنو -القلػػوب
القذتسية كىي قلوب الكذفرين بةد مرض القلي دؿ على تبذينهاذ.
قذؿ الةالمة ابن القيم" :فذكر القلي اؼبريع ،كىػو الضػةيف اؼبنحػل الػذم ال تثبػت فيػو صػورة
اغبق ،كالقلي القذتسي اليذبا الذم ال يقبلهذ كال تنطبع فيو فهذاف القلبذف شقيذف مةذبذف" ّ).

ُ) أف ػػذده الةالم ػػة الاش ػػنقيطي يف "أض ػواء البي ػػذف" ،ُُٗ :ٔ،كان ػػر مةذنيه ػػذ يف :حي ػػي ب ػػن تس ػػالـ" ،الاص ػػذريف"،
صُٕٗ:؛ كالةسكرم" ،الوجوه كالن ذئر" ،صَّٖ:؛ كابن اعبوزم" ،نزىة األعني النوامر" ص.ْٕٖ:
ِ) ان ر :ابن تياية" ،ؾباوع الفاذكل"َِٕ :ُّ،؛ كابن القيم" ،إغذثة اللهفذف".َُ :ُ،
ّ) ابن القيم" ،شفذء الةليل"،ص ،َُٔ:كان ر :السارقندم" ،تفسري القر ف" :ْٔٔ :ِ ،الكاشف كالبيذف ٕ:
َّ :مكي" ،اؽبداية إىل بلوغ النهذية" ،ُْٕٗ :ٕ،كالبغوم "مةػذ الانزيػل" :ّٗٓ :ّ ،كابػن اعبػوزم" ،زاد

- 11 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 781

ك ػػذا فسػػرىذ اإلمػػذـ ابػػن ج ػريج ،فقػػذؿ :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ
)ُ(

قذؿ :اؼبنذفقوف ،ﮋﮮﮯﮊ ية  :اؼباشركني
كذىػػي ابػػن عطيػػة إىل قػػوؿ اػػر ،ىػػو :أف الػػذين يف قلػػو م مػػرض ،ىػػم عذمػػة الكفػػذر ،كأمػػذ
القذتسية قلو م فهم اواصهم كالةاذة منهم ،كأ جهل كالنضر كعقبة )ِ(.
قولو تةذىل :ﮋﮱ﮲﮳﮴﮵ ﮊ.
يف ىذه اعبالة مؤكداف ،مهذَّ :
إف ،فإهنذ تفيد الاأكيد ،كاذ ىو مةلوـ.
كالالـ يف ﮋ﮳ﮊ ،كىي الـ االباداء اؼبفيدة للاوكيد.
كاؼبراد بذل ذؼبني يف اآلية :الذم يف قلو م مرض كالقذتسية قلو م.
قػػذؿ الزـباشػػرم :ﮋ﮲ﮊ يريػػد :كإف ىػػؤالء اؼبنػػذفقني كاؼباشػػركني ،كأصػػلو :كإهنػػم ،فوضػػع
)ّ(
ال ذىر موضع الضاري" .
كإ ذ كضع ال ذىر موضع اؼبضار-كالةلم عنده تةذىل -بيذنذن ل لاهػم كاثبذتػذ التسػاحقذقهم ىػذا
النةت اؼباشني ْ).
ككصػػفهم اهلل تةػػذىل بػػذل لم دكف غػػريه مػػن األكصػػذؼ األاػػرل الالئقػػة ػػم؛ ألف ال لػػم ىهنػػذ
أنسي من غريه ،كبيذنو -كالةلم عند اهلل تةذىل:-
أف ال لػم كضػع الاشػػيء يف غػري ؿبلػػو ،فلاػذ كصػػف ىػؤالء القػر ف بغػػري الالئػق بػػو ،كاعاقػدكا فيػػو
كيف الن ػػيب  غ ػػري م ػػذ يلي ػػق ،كم ػػذ ال ض ػػوز ك ػػذنوا م ػػذؼبني يف فةله ػػم ى ػػذا ،حي ػػث كض ػػةوا الاك ػػذيي
كالااشكيا موضع الاصديق كاإلديذف.
كمػػن أحكػػذـ اآليػػة الةقديػػة :أهنػػذ دليػػل علػػى أف اهلل خيا ػ عبػػذده دبػػذ ياشػػذء ،فيضػػل مػػن ياشػػذء
.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اؼبسري" :ّْْ :ٓ ،كالبيضذكم" ،أنوار الانزيل" :ٕٔ :ْ ،كابن القيم" ،مفاذح دار السةذدة" ُ :َُُ :كابن
كثري" ،تفسري القر ف الة يم".ْْٓ :ٓ ،
ُ) عزاه السيوطي يف :الدر اؼبنثور ٔ :ٔٗ :إىل ابن اؼبنذر ،كقد أارج ابن جرير ُٕ :ُُٗ :تأكيل القذتسية قلو م.
ِ) ان ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز".ُِٗ :ْ،
ّ) الكاشػػذؼ ّ :ُٕٔ :كان ػػر :البيضػػذكم" ،أنػوار الانزيػػل" :ُّٔ :ْ ،كالنسػػفي" ،مػػدارؾ الانزيػػل"َُٗ :ّ،؛
كابن جزم" ،الاسهيل لةلوـ الانزيل" :ْْ :ِ ،كأبذ السةود" ،إرشذد الةقل السليم".ُُْ :ٔ ،
ْ) ان ر :الرازم" ،مفػذتيح الغيػي" ،ُِْ: ِّ،كالبيضػذكم" ،أنػوار الانزيػل" :ُّٔ :ْ ،كابػن جػزم" ،الاسػهيل
لةلػػوـ الانزيػػل" :ْْ :ِ ،كأبػػذ حيػػذف" ،البحػػر احملػػيط" :ِٕٓ :ٕ ،كابػػن عػػذدؿ" ،اللبػػذب يف علػػوـ الكاػػذب"،
ُْ.ُِٓ :
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كيهػػدم مػػن ياشػػذء ،فذآليػػة حجػػة علػػى اؼبةازلػػة القػػذئلني بػػأف اهلل ال يهػػدم كال يضػػل ،كلكػػن الةبػػد ىػػو
من يفةل ذلا.
قػػذؿ الكرجػػي القصػػذب :كقولػػو :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ حجػػة
علػػى اؼبةازلػػة كالقدريػػة كاضػػحة ،كقػػد أا ػ نص ػذن ع ػػن نفسػػو أنػػو جذعػػل مػػذ يلقػػي الاشػػيطذف يف أمني ػػة
الرتسوؿ فانة للذين يف قلو م مرض ،كالقذتسية قلو م" ُ).
كقولو تةذىل :ﮋ﮳﮴﮵ﮊ.
يف قولػػو :ﮋ﮳ﮊ لفاػػة لطيفػػة إىل أف الضػػالؿ كالبةػػد عػػن اهلل  قػػد أحػػذط ػػم مػػن كػػل
جذني ،كأهنم قد انغاسوا فيو ،فال ـبرج ؽبم منو إال أف ياشػذء ربػا ،كاػذ يرشػد إىل ىػذا اؼبةػىن حػرؼ
ال رفية "يف".
كان ػ ػ ػ ػ ػ ػػر-رضبػ ػ ػ ػ ػ ػػا اهلل -إىل قولػ ػ ػ ػ ػ ػػو تةػ ػ ػ ػ ػ ػػذىل :ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﮊ
تسبأ )ِْ:كيف اتساةال مع اؼبؤمنني حرؼ على ،كأمذ الكذفركف فجػذء اتسػاةاذؿ حػرؼ "يف" إشػذرة
إىل اؼبةىن اؼبذكور ،كقل مثل ىذا يف قولو تةذىل :ﮋﭓﭔﭕﭖﮊ [الةصر.]ِ:
كالاشقذؽ :اؼب ذلفة كاؼبةذداة ،كىو مأاوذ إمذ مػن :الاشػق ،ككونػا يف شػق غػري شػق صػذحبا،
فذؼب ػذلف يف شػػق اػػر ؼب ذلفػػو ،كمنػػو قولػػو تةػػذىل :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮊ [البقػػرة ،]ُّٕ :أم:
ـبذلفة ،كقذؿ شةيي  :ﮋﭑﭒﭓﭔ ﮊ [ىود.]ٖٗ:
أك من شق الةصذ ،كىو :الافرؽ كاالااالؼ ،كمنو قوؽبم يف اػبذرج :شق عصى اؼبسلاني.
أك ىػػو مػػأاوذ مػػن اؼباشػػقة؛ ألف كػػل كاحػػد منهاػػذ حيػػرص علػػى مػػذ ياشػػق علػػى صػػذحبو كيؤذيػػو،
كاػػذ يف قػػوؿ اهلل تةػػذىل :ﮋﭾﭿﮀﮁﮊ النسػػذء )ّٓ:أم :ف ػراؽ بينهاػػذ يف االا ػػاالؼ،
حل ياشق أحدمهذ على اآلار)ِ(.
مث كصف اهلل شقذؽ ىؤالء بذلبةد ،مع أف الاشقذؽ يفيػد البةػد ،تأكيػدان كمبذلغػة يف بةػدىم عػن
شرع اهلل.
القصذب ،أضبد ؿباد بن علي" ،النكت الدالػة علػى البيػذف يف أنػواع الةلػوـ كاألحكػذـ" .ربقيػق علػي الاػوضرم
ُ) َّ
ك ارين .طُ ،الريذض :دار ابن القيم :-دار ابن عفذف ُِْْ،ىػ).ّّْ :ِ ،
ِ) ان ر :السجساذين" ،غريي القر ف"ِِٗ: ُ،؛ النحذس ،مةذين القر ف"ُٖ: ِ،؛ كاألصػفهذين" ،اؼبفػردات يف
غريي القر ف"،صِْٔ:؛ كالػرازم" ،مفػذتيح الغيػي"ّٕ :ِّ،؛ كابػن من ػور" ،لسػذف الةػرب"،ُّٖ :َُ،
كالاشنقيطي يف "أضواء البيذف".َّّ :ٔ ،
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املطلب الجالح :تفشري قُلٌ تعاىل :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ(احلج.)٢٥ :
الواك يف قولو :ﱣﭐﲧ ﱢ عذطفة على مذ تسبق ،كالالـ للاةليل.
كأمذ ﱣﭐﲨﲩﲪﱢ فقد ااالف أىل الةلم يف اؼبراد م على ثالثة أقواؿ ،ىي:
الق ػ ػػوؿ األكؿ :قي ػ ػػل ى ػ ػػم أى ػ ػػل اإلدي ػ ػػذف .ااا ػ ػػذره الس ػ ػػارقندم كالثةل ػ ػػيب كالواح ػ ػػدم كالبغ ػ ػػوم
كغريىم)ُ( .ك يذكر ابن اعبوزم غريه ِ).
القوؿ الثذين :ىم أصحذب النيب  .قذلو ابن عطية كالثةذليب )ّ(.
القوؿ الثذلث :ىم أىل الكاذب .حكذه السارقندم كالقرطيب بصيغة الااريع)ْ(.
كلةػػل اآليػػة رباػػل علػػى صبيػػع مػػذ ذكػػر ،إذ ال تةػػذرض بينهػػذ ،كالقذعػػدة يف الافسػػري :أف األقػواؿ يف
اآلية إذا يكن بينهذ تةذرض ،ككذنت اآلية رباالهذ ضبلت على صبيع األقواؿ؛ لسةة كاذب اهلل تةذىل.
كقػػد جػػذء يف القػػر ف كصػػف أىػػل الكاػػذب بكػػوهنم مػػن ذكم الةلػػم ،فقػػذؿ تسػػبحذنو :ﮋﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﮊ [اإلتسراء.]َُٕ:
كاػػذ قػػد جػػذء ذكػػر االماحػػذف ألىػػل الكاػػذب يف كاػػذب اهلل تةػػذىل ،كاػػذ يف عػػدة ازنػػة جهػػنم،
فال عجي إذان أف يراد بأىل الةلم يف اآلية أىل اإلديذف كأىل الكاذب.
كالضػػاري يف قولػػو تةػػذىل :ﱣﭐﲫﲬﱢ عذئػػد علػػى القػػر ف الكػػر  ،كاػػذ ىػػو ااايػػذر صبػػع مػػن
أىل الةلم)ٓ(.

ُ) ان ػػر :السػػارقندم" ،تفسػػري القػػر ف"ْٔٔ :ِ ،؛ الكاشػػف كالبيػػذف ُّٕ :؛ كالواحػػدم" ،الافسػػري الوتسػػيط"،
ِّٕٕ :؛ كالبغوم "مةذ الانزيل"ِٗٓ :ّ ،؛ كالقرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القر ف".ٖٕ :ُِ ،
ِ) ان ر :ابن اعبوزم" ،زاد اؼبسري".ّْْ :ٓ ،
ّ) ان ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز"ُِٗ :ْ ،؛ كالثةذليب" ،اعبواىر اغبسذف".ٖٔ :ّ ،
ْ) ان ر :السارقندم" ،تفسري القر ف"ْٔٔ :ِ ،؛ كالقرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القر ف".ٖٕ :ُِ ،
ٓ) ان ر :البغوم "مةذ الانزيل"ِٗٓ :ّ،؛ كابن عطيػة" ،احملػرر الػوجيز" ،ُِٗ :ْ،كالقػرطيب" ،اعبػذمع ألحكػذـ
القر ف"ٖٕ :ُِ ،؛ كالبيضذكم" ،أنوار الانزيل" :ُّٔ :ْ ،كابن جزم" ،الاسهيل لةلوـ الانزيػل":ْْ :ِ ،
كابن كثري" ،تفسري القر ف الة يم" :ْْٔ :ٓ ،كالثةذليب" ،اعبواىر اغبسػذف" :ٖٔ :ّ ،كأبػذ السػةود" ،إرشػذد
الةقل السليم".ُُْ :ٔ ،
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كذىي السدم)ُ( إىل أف الضاري عذئد على النسخ ،كاااذره مكػي كابػن اعبػوزم ،كاؼبةػىن علػى
ىػػذا كاػػذ قػػذؿ ابػػن اعبػػوزم :ﱣﭐﲫﲬﱢ إشػػذرة إىل نسػػخ مػػذ يلقػػي الاشػػيطذف ،فػػذؼبةىن :ليةلا ػوا أف
نسخ ذلا كإبطذلو حق من اهلل ،فيؤمنوا بذلنسخ" )ِ(.
كيؤيػػد ىػػذا القػػوؿ :أف قولػػو تةػػذىل :ﮋﯘﯙﯚﯛ ﮊ [اغبػػج ]ْٓ :مةطػػوؼ
عل ػ ػ ػ ػػى قول ػ ػ ػ ػػو :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮊ [اغب ػ ػ ػ ػػج]ّٓ :
فذلبحث إذان يف إلقذء الاشيطذف ،فيكوف الضاري عذئدا على نسخ مذ ألقى الاشيطذف.
رد ىػػذا القػػوؿ الاشػػوكذين ،حيػػث قػػذؿ" :كقيػػل :إف الضػػاري يف :ﱣﭐﲫﲬﱢ راجػػع إىل
كقػػد َّ
سبكػػني الاشػػيطذف مػػن اإللقػػذء؛ ألنػػو فبػػذ جػػرت بػػو عذدتػػو مػػع أنبيذئػػو ،كلكنػػو يػػرد ىػػذا قولػػو :ﮋﯠ
ﯡﮊ [اغبج ،]ْٓ:فإف اؼبراد :اإلديذف بذلقر ف ،أم :يثباوا على اإلديذف بو")ّ(.
كمػػذ ذكػػره رضبػػو اهلل ماجػػو ،كىػػو ػػذا أيضػػذ ياكػػف علػػى قذعػػدة تفس ػريية ،كىػػي أف األصػػل يف
الضاذئر عودىذ إىل كاحد.

لكػػن مػػن قػػذؿ بةػػود الضػػاري يف ﱣﭐﲫﲬﱢ علػػى النسػػخ يقػػوؿ بةػػوده عليػػو يف ﮋﯠ

ﯡﮊ كعلي ػػو؛ فيس ػػلم م ػػن ى ػػذا االع ػرتاض ،لك ػػن ياش ػػكل علي ػػو قول ػػو تة ػػذىل :ﮋﯢﯣﯤ ﮊ

[اغبج ]ْٓ:فذلضاري بال شا عذئد على القر ف ،كليا على نسخ مذ ألقى الاشيطذف.
فكػوف الضػاري يف قولػو تةػذىل :ﮋﯠﯡﮊ عذئػػد علػى القػر ف أكىل؛ ألنػو اؼبطلػوب األجػػل
كاؼبقصود األع م ،كىي القضية اعبوىرية ،كاؼبسألة األصلية ،كمذ تسواىذ فرع عنهذ.
فإف قيل :القر ف ييذكر يف ىذه اآليذت الكرديذت ،فكيف يةود الضاري إىل مذ ييذكر؟!!.
فذعبواب :أنو مػذكور ضػانذن يف قولػو تةػذىل :ﮋ ﮐ ﮑﮒﮊ أم :قػرأ القػر ف ،علػى أنػو ال ينكػر
عػػود الضػػاري إىل مػػذ يػػذكر إذا كػػذف يف قػػوة اؼبػػذكور ،حبيػػث أنػػو يةلػػم مػػن السػػيذؽ ،كىػػذا كاقػػع يف
كاػػذب اهلل تةػػذىل يف غػػري موضػػع ،كقولػػو تةػػذىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜ ﮊ [فػػذطر ]ْٓ:فهنػػذ ضػػر لػػأرض ذكػػر ،لكنػػو مةلػػوـ مػػن السػػيذؽ ،ككػػذا قولػػو:
ُ) نسبو إليو البغوم يف "مةذ الانزيل" ِّٗٓ :؛ كابن اعبوزم يف" :زاد اؼبسري" ٓ.ّْْ :
ِ) ابن اعبوزم" ،زاد اؼبسري" :ّْْ :ٓ ،كان ر :السػارقندم" ،تفسػري القػر ف" :ْٔٔ :ِ ،كمكػي" ،اؽبدايػة إىل
بلوغ النهذية"ُْٖٗ :ٕ،؛ كالبيضذكم" ،أنوار الانزيل".ُّٔ :ْ ،
ّ) الاشوكذين" ،فاح القدير" ،ِْٔ :ّ ،كان ر :أبذ السةود" ،إرشذد الةقل السليم".ُُْ :ٔ،
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ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮊ[النحل.)ُ ]ُٔ:
على أنو ديكن أف يقذؿ :ال تةذرض بني القولني ،فإف من قذؿ بذلنسخ يػرد النسػح الػذم ىػو
فةػػل اهلل ،كمػػذ نسػػخ فحسػػي ،كإ ػػذ أراد مػػذ نسػػخ كمػػذ أحكػػم مػػن كػػالـ اهلل تةػػذىل فةػػذد إىل قػػوؿ مػػن
قػػذؿ :الضػػاري راجػػع إىل القػػر ف الكػػر  ،كىػػذا مػػذ يلاػػح يف كػػالـ ابػػن جريػػر رضب ػػو اهلل حيػػث يق ػػوؿ:
"يقػػوؿ تةػػذىل ذكػػره :ككػػي يةلػػم أىػػل الةلػػم بػػذهلل ،أف الػػذم أنزلػػو اهلل مػػن يذتػػو الػػيت أحكاهػػذ لرتس ػولو،
كنسخ مذ ألقي الاشػيطذف فيػو ،أنػو اغبػق مػن عنػد ربػا يػذ ؿباػد ،ﮋﯠﯡﮊ يقػوؿ :فيصػدقوا بػو
ﮋﯢﯣﯤ ﮊ يقوؿ :فا ضع للقر ف قلو م")ِ(.
كال ػواك يف قولػػو تةػػذىل :ﮋﯠﯡﮊ عذئػػد علػػى أىػػل الةلػػم ،كقػػد تسػػبق تفسػػريه بػػأهنم أىػػل
اإلديػػذف كأىػػل الكاػػذب ،فأىػػل اإلديػػذف مؤمنػػوف بػػو قبػػل كقػػوع ىػػذا اإللقػػذء أك النسػػخ ،إال أهنػػم ينافةػػوف
زيذدة اليقني كالبصرية يف دين اهلل تةذىل.
كأىػػل الكاػػذب عنػػدىم علػػم بػػأحواؿ األنبيػػذء ،كحينئػػذ يةلاػػوف أف مػػذ جػػرل لنػػيب اهلل ؿباػػد 
قد جرل لغريه ،فيسايقنوف أنو مرتسل من ربو.

قولو تةذىل :ﮋﯢﯣﯤ ﮊ [اغبج.]ْٓ:
مة ػػىن زبب ػػت :زبض ػػع كت ػػذؿ ،م ػػأاوذ م ػػن اػبب ػػت ،كى ػػو اؼبطا ػػئن م ػػن االرض)ّ( ،كاإلاب ػػذت:
اػباشوع هلل ،فذؼب بت اذشع هلل تةذىل ،تسذكن القلي ؼبواله جل كعز.
قػػذؿ الزجػػذج" :كاشػػاقذقو مػػن اػببػػت مػػن األرض ،كىػػي اؼبكػػذف اؼبػػن فع منهػػذ ،فكػػل ـببػػت
ماواضع" ْ).
كقػػذؿ ابػػن فػػذرس " :اػبػػذء كالبػػذء كالاػػذء أصػػل كاحػػد يػػدؿ علػػى ااشػػوع ،يقػػذؿ أابػػت خيبػػت
إابذتذ ،إذا ااشع كأابت هلل تةذىل ،قذؿ عز ذكره :ﮋﮒﮓ ﮊ [اغبج.)ٓ "]ّْ:

ُ) ان ر :الساني" ،الدر اؼبصوف"ِْٗ: ٖ ،؛ كابن عذدؿ" ،اللبذب يف علوـ الكاذب".ُِٕ :ُْ ،
ِ) الط م" ،جذمع البيذف".ُُٗ :ُٕ ،
ّ) ان ػ ػ ػػر :األزىػ ػ ػػرم" ،هتػ ػ ػػذيي اللغػ ػ ػػة"ُّٔ :ٕ ،؛ كاألصػ ػ ػػفهذين"،اؼبفردات"،صُُْ؛ كابػ ػ ػػن عطيػ ػ ػػة" ،احملػ ػ ػػرر
الوجيز" ،ُِٗ :ْ،كابن من ور" ،لسذف الةرب"ِٖ :ِ ،؛ كالثةذليب" ،اعبواىر اغبسذف".ٖٔ :ّ ،
ْ ) الزجذج ،إبراىيم بن السرم" ،مةذين القر ف كإعرابػو" ،ربقيػق :عبػد اعبليػل عبػده ،طُ ،بػريكت :عػذ الكاػي،
َُْٖىػ).ِْٕ :ّ،
ٓ ) الرازم ،أضبد بن فذرس" ،مقذييا اللغة" .ربقيق :عبد السالـ ؿباد ىذركف .بريكت :دار الفكرُّٗٗ ،ىػ)،

- 1٢ -

تفسير قوله تعالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ...ﮊ [الحج ]٢٥ :واآليتان بعدها  -تفسيرا تحليليا ،د .علي بن جريد العنزي

كى ػػذه شب ػػرة جليل ػػة كعذئ ػػدة ع يا ػػة كبرك ػػة م ػػن برك ػػذت كا ػػذب اهلل تة ػػذىل ،كص ػػدؽ اهلل تة ػػذىل إذ
يقوؿ :ﮋﭲﭳﭴﭵ ﮊ [ص.]ِٗ:
كقيل مةىن زببت :زبلص)ُ(.
كاألكؿ أكىل إف شذء اهلل تةذىل ،فإف القلوب إذا اضةت هلل أالصت لو.

كقػػد بػػني اهلل عػػز ذكػػره عالمػػذت اإلابػػذت يف قولػػو تةػػذىل :ﮋﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮊ [اغبج.]ّٓ–ّْ :
قػػذؿ الةالمػػة ابػػن القػػيم" :فػػذكر للا باػػني أربػػع عالمػػذت :كجػػل قلػػو م عنػػد ذكػػره -كالوجػػل
اػػوؼ مقػػركف يبػػة كؿببػػة ،-كص ػ ىم علػػى أقػػداره ،كإتيػػذهنم بذلصػػالة قذئاػػة األركػػذف مػػذىران كبذطن ػذن،
كإحسذهنم إىل عبذده بذإلنفذؽ فبذ تذىم ،كىذا إ ذ ياأتى للقلي اؼب بت" ِ).
قولو :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﮊ [اغبج.]ْٓ :
يف ى ػػذه اعبال ػػة مؤك ػػداف اثن ػػذف ،كالاوكي ػػد إ ػػذ ي ػػأيت ب ػػو للدالل ػػة عل ػػى أمهي ػػة القض ػػية اؼبؤك ػػدة،
كاؼبؤكداف ،مهذ :ﱣﭐﱩﱢ :كىي حرؼ نصي كتأكيد.
كالالـ يف :ﱣﭐﯨﱢ كىي الـ االباداء اؼبؤكدة.
كحذفت اليذء من ىذد اكافذءن بذلكسرة ،كاذ ىي القراءة اؼباواترة ،كيف قراءة شذذة بانوين الداؿ)ّ(.
ْ)
تسر حذؼ اليذء ،فقذؿ:
كقد ربدث بةع الةلاذء عن ِّ
"حػػذفت؛ ألن ػػو يه ػػديهم دبػػذ نص ػػي يف ال ػػدنيذ مػػن ال ػػدالئل كالة ػ إىل الص ػراط اؼبس ػػاقيم برف ػػع
درجذهتم يف ىداياو إىل حيث ال إىل غذية".
ك قبد الةلاذء تةرضوا ؼبثل مذ تةرض لو ،كال جةلوه من اىااذمهم ،كلو كذف اريا لسبقوه إليو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ.ِّٖ :
ُ) ذكره القرطيب يف تفسريه .)ٖٕ/ُِ :
ِ ) ابػػن القػػيم ،ؿباػػد بػػن أ بكػػر" ،شػػفذء الةليػػل يف مسػػذئل القضػػذء كالقػػدر كاغبكاػػة كالاةليػػل" .بػػريكت :دار
اؼبةرفةُّٖٗ ،ىػ)،ص.َُٔ:
ّ) كى ػػي قػ ػراءة أ حي ػػوة كاب ػػن أ عبل ػػة ،ان ػػر :اب ػػن عطي ػػة" ،احمل ػػرر ال ػػوجيز" ،ُِٗ :ْ ،كالةكػ ػ م" ،إعػ ػراب
القراءات الاشواذ"ُْٖ :ِ،؛ كالقػرطيب" ،اعبػذمع ألحكػذـ القػر ف" ،)ٖٕ/ُِ ،كأبػذ حيػذف" ،البحػر احملػيط"،
ٕ ،)ِٕٓ/كالساني" ،الدر اؼبصوف" ،)ِْٗ/ٖ ،كابن عذدؿ" ،اللبذب يف علػوـ الكاػذب"،)ُِٖ/ُْ ،
كالاشوكذين" ،فاح القدير".ّْٔ :ّ ،
ْ) ىو ابن البنذء اؼبراكاشي يف عنواف الدليل ص )َُّ:كنقلو الزركاشي يف ال ىذف ُ.)َْٔ/
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كاؼبراد بذؽبداية ىهنذ ىداية الاوفيق كاإلؽبذـ ،فذهلل  يهدم أىل اإلديذف ،كيوفقهم ،كييسر ؽبػم
تسلوؾ طريق االتساقذمة ،كيبني ؽبم حقيقة مذ ااالف فيو النػذس ،كيػرزقهم اتبذعػو ،كقػد جػذء ىػذا مبينػذ
يف يػػذت عػػدة ،منه ػػذ :قولػػو تة ػػذىل :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱ ﮊ [البقػػرة ،]ُِّ:كقولػػو :ﮋﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤ ﮊ [البقرة ،]ِٔ:كقولو :ﮋﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮊ [األنةذـ.]ٖٖ :
كمػػذ ذكػػره اهلل تسػػبحذنو عػػن حػػذؿ أىػػل اإلديػػذف يف ىػػذه القضػػية اػبطػػرية كثبػػذهتم ،ىػػو مػػن ىدايػػة
اهلل تةػذىل ؽبػم ،كلػذلا -كالةلػم عنػده تةػذىل -جػذء الاةقيػي بػذكر ىدايػة اهلل تةػذىل ألىػل اإلديػذف بةػد
ذكر موقفهم.
كيف قولو تةػذىل :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﮊ إمهػذر يف موضػع اإلضػاذر ،فلػم يقػل تسػبحذنو:
فإف اهلل يهديهم ،بل صرح بوصف اإلديذف ،كىذا لو فوائد عدة ،منهذ:
مدح اؼبؤمنني ،كالانويو باشأهنم كع يم قػدرىم عنػد اهلل تةػذىل ،كبيػذف الةلػة الػيت ألجلهػذ ىػداىم
اهلل كعصػػاهم مػػن الضػػاللة ،كىػػي اإلديػػذف ،كالداللػػة علػػى أف ىدايػػة اهلل ال زبػػاص ػػم ،بػػل ىػػي عذمػػة
لكل من كجدت فيو ىذه الةلة ،كىي اإلديذف ُ).
كقولو تةذىل :ﮋ ﯬﯭ ﮊ.
الصراط يف اللغة :الطريق ،يقذؿ :الصراط كالسراط كالزراط)ِ(.
أمػػذ اؼب ػراد بػػو يف اآليػػة ،فقػػد كقػػع فيػػو اػػالؼ بػػني اؼبفس ػرين ،كىػػو أشػػبو مػػذ يكػػوف ب ػػذػبالؼ
اللف ي ،فقيل يف مةىن الصراط :ىو الن ر الصحيح اؼبوصل للحق)ّ(.
كقيل :ىو اإلتسالـ .قذلو مقذتل كالساةذين كالبغوم كغريىم )ْ(.
كال تةذرض بني ىذين القولني -إف شذء اهلل تةذىل ،-كأيلهذ اإلتسالـ.
ُ) ان ر :السةدم" ،تيسري الكر الرضبن"،صِْٓ:؛ كابن عذشور" ،الاحرير كالانوير".َّٕ :ُٕ ،
ِ) ان ػ ػ ػػر :اعبوىرم"،الصػ ػ ػػحذح"ُُّٗ :ّ،؛ كال ػ ػ ػرازم" ،ـباػ ػ ػػذر الصػ ػ ػػحذح"ُ ُُٓ:؛ كابػ ػ ػػن من ػ ػ ػػور" ،لسػ ػ ػػذف
الةرب".َّْ :ٕ،
ّ) ان ػػر :البيضػػذكم" ،أن ػوار الانزيػػل"ُّٔ :ْ،؛ كالنسػػفي" ،مػػدارؾ الانزيػػل"ْْٗ :ِ،؛ كأبػػذ السػػةود" ،إرشػػذد
الةقل السليم".ُُْ :ٔ ،
ْ) ان ػػر :البل ػػي" ،تفسػػري مقذتػػل بػػن تسػػلياذف"ُّْ :ّ ،؛ كالسػػاةذين" ،تفسػػري القػػر ف"َْٓ :ّ ،؛ كالبغػػوم
"مةذ الانزيل"ِٗٓ :ّ،؛ تفسري اعباللني ،ص.ُْْ:
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كقػػد فسػػرىذ اإلمػػذـ الةالمػػة ابػػن كثػػري بأكتسػػع مػػن ىػػذا ،فجةػػل الصػراط عػػذـ يف الػػدنيذ كاآلاػػرة،
فق ػ ػ ػ ػػذؿ :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﮊ أم :يف ال ػ ػ ػ ػػدنيذ كاآلا ػ ػ ػ ػػرة :أم ػ ػ ػ ػػذ يف ال ػ ػ ػ ػػدنيذ:
فريشدىم إىل اغبق كاتبذعو ،كيوفقهم ؼب ذلفة البذطل كاجانذبو.
كيف اآلاػػرة :يهػػديهم الصػراط اؼبسػػاقيم اؼبوصػػل إىل درجػػذت اعبنػػذت ،كيزحػػزحهم عػػن الةػػذاب
األليم كالدركذت")ُ(.
كال شػػا أف مػػذ فسػػر بػػو ابػػن كثػػري اآليػػة ىػػو األكىل؛ ألف األصػػل ضبػػل األلفػػذظ القر نيػػة علػػى
الةاوـ.
مث ان ػر كصػف اهلل تةػذىل الصػراط الػذم ىػدل لػو عبػذده اؼب باػني ،فقػد كصػفو تسػبحذنو بكونػو
مسػػاقياذن ،كىػػو كصػػف جػػذمع مػػذنع ،فذؼبسػػاقيم ىػػو اؼبوصػػل إىل اؼبطلػػوب مػػن غػػري اعوجػػذج كال الاػواء،
كى ػػذا يفي ػػد اتس ػػاقذمة أى ػػل اإلدي ػػذف يف صبي ػػع ش ػػئوهنم الديني ػػة منه ػػذ كالدنيوي ػػة ،كذل ػػا بس ػػبي الطري ػػق
اؼبساقيم الذم ىم عليو ،كاذ يفيد أيضذ  -كصف الصراط بذالتساقذمة  -كصػوؿ أىػل اإلديػذف إىل اهلل
عز كجل ،فذلسذلكوف للطريق اؼبساقيم كاصلوف بػإذف اهلل إىل جنػة اهلل كرضػوانو ،كىػذا خبػالؼ كصػف
االعوجذج ،فقد ال يوصل تسذلكو إىل مطلوبو.

ُ) ابػػن كثػػري" ،تفسػػري القػػر ف الة ػػيم" ،ُِّ :ّ،ككػػذا قػػذؿ اإلضػػي يف "جػػذمع البيػػذف" ،ٔٔ :ّ ،كان ػػر :تفسػػري
حيىي بن تسالـ ُ.ّٖٓ :
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املبحح الجالح :مشائل متعلكٕ باآلِات الكرميَٕ ،فٌّ ثالثٕ مطالب:
املطلب األَل :الفرم بني الرسُل َالهيب.
قبل البدء بذكر ىذه اؼبسألة كاالؼ الةلاذء أعرج على مةىن ىذتني الكلااني لغة ،فأقوؿ:
النيب يف مػذىي بةػع الةلاػذء فةيػل دبةػىن مفةػوؿ ،كمنػو النبػوة كالنبػذكة كىػي االرتفػذع ،فسػاي
النيب نبيذن؛ الرتفذع منزلاو عن النذس ،كالفةل نبذ ُ).
كقيل :النيبء :فةيل دبةىن فذعل للابذلغة ،مػن النبػإ :اػبػ ؛ ألنػو أنبػأ عػن اهلل ،أم أاػ  ،يقػذؿ:
أنبأ كنبَّأ كنػىبىأ أم :ا  ،كمنو قولػو تةػذىل :ﮋﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ
ِ)
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮊ [الاح ػػر  ، ]ّ :كقول ػػو :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﮊ
[النبأ.]ِ-ُ :
كينقػػل غػػري كاحػػد أف ىػػذا ىػػو األصػػل يف النػػيب دكف األكؿ ،ؿباجػػني بقػػوؿ تسػػيبويو :لػػيا أحػػد مػػن
الةرب إال كيقوؿ :تنبأ مسيلاة ،بذؽباز ،غري أهنم تركوا اؽباز يف النػيب ،كاػذ تركػوه يف الذريػة كال يػة كاػبذبيػة،
إال أىل مكة ،فإهنم يهازكف ىذه األحرؼ الثالثة ،كال يهازكف غريىذ ،كخيذلفوف الةرب يف ذلا ّ).
كىذا لو كجذىاو ،كيؤيده قراءة اؽباػز يف النػيب ،كاػذ ىػي قػراءة نػذفع ْ) ،كتكػوف القػراءة األاػرل
على تسهيل اؽباز ،ال أف أصلو نبو أك نبذ.
ككأف الراغي يرتع ىذا ،فذىي إىل أف النيب بغري اؽباػز أبلػ مػن النػيبء بػذؽباز؛ ألنػو لػيا
كل منبأ رفيع القدر كاحملل.
ٓ)
كعورض ىذا دبثلو ،بأف مذ أكثر من علت منزلاو ،أمذ اؼبنبأ من اهلل عز كجل فاشرفو ال يبذرل .
ُ) ان ػػر :اػبطػػذ " ،غريػػي اغبػػديث"ُّٗ :ّ ،؛ كابػػن فػػذرس" ،ؾباػػل اللغػػة"صّٖٓ:؛ كابػػن تسػػيدة "،احملكػػم
كاحمليط األع م"ُٓٗ :َُ،؛ كاألصفهذين" ،اؼبفردات يف غريي القر ف"،صَٕٗ:؛ كالرزام"،ـباذر الصحذح
"،صَّْ:؛ كالفريزك بذدم"،القذموس احمليط" ،ص.ُّّٔ:
ِ) ان ر :اػبطذ " ،غريي اغبػديث لل طػذ "ُّٗ:ّ ،؛ "الفػركؽ اللغويػة" ،صِٓٗ:؛ كابػن األثػري" ،النهذيػة يف
غريي اغبديث "ْ:ٓ ،؛ كالفريزك بذدم" ،القذموس احمليط" ،صّٓ:؛ كالزبيدم" ،تذج الةركس".ْْْ :ُ ،
ّ) ان ر :ابن تسيدة "،اؼب صص"ْْٕ :ّ ،؛ كابن األثري" ،النهذية يف غريي اغبديث"ْ :ٓ ،؛ كالزبيدم" ،تذج
الةركس"ْْْ :ُ ،؛ كد.ؿباد حسن" ،اؼبةجم االشاقذقي اؼبؤصل".ُِْٔ :ْ ،
ْ) ابن اعبزرم" ،الناشر يف القراءات الةاشر"ّْٕ :ِ ،؛ كالبنذء" ،إربذؼ فضالء الباشر" ،ص.ُْٓ:
ٓ) جبػػل ،ؿباػػد حسػػن" ،اؼبةجػػم االشػػاقذقي اؼبؤصػػل أللفػػذظ القػػر ف الكػػر " .طُ ،القػػذىرة :مكابػػة اآلداب،
ََُِـ).ُِْٕ :ْ ،
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كاآلية الكردية تدؿ على الافريق بني النيب كالرتسوؿ ،كأف النيب مرتسل كاذ أف الرتسوؿ مرتسل ُ).
أمػػذ األكؿ فقػػد جػػذء النػػيب مةطوفػػذ علػػى الرتسػػوؿ ،كالةطػػف يقاضػػي اؼبغػػذيرة ،كاػػذ ىػػو مةػػركؼ
عنػد أىػػل الةلػػم ،قػػذؿ أبػػو الةبػػذس ابػػن تيايػة" :كعطػػف الاشػػيء علػػى الاشػػيء يف القػػر ف كتسػػذئر الكػػالـ
يقاضػػي مغػػذيرة بػػني اؼبةطػػوؼ كاؼبةطػػوؼ عليػػو مػػع اشػرتاؾ اؼبةطػػوؼ كاؼبةطػػوؼ عليػػو يف اغبكػػم الػػذم
ذكر ؽباذ" ِ).
قذؿ الزـباشرم " :ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮊ دليل بني على تغذير الرتسوؿ كالنيب" ّ).
ك ذا يرد على اؼبةازلة القذئلني بأنو ال فرؽ بينهاذ ْ).
أف النيب ىو الرتسوؿ؛ َّ
كالةجيي أف مكي ٓ) جةل ىذه اآلية دليالن على َّ
ألف كال منهاذ مرتسل.
كى ػػذا غ ػػري ص ػػحيح ،ف ػػداللاهذ عل ػػى أف كالمه ػػذ مرتس ػػل ش ػػيء -كى ػػو م ػػذ ت ػػدؿ علي ػػو اآلي ػػة،-
كداللاهذ على أهناذ دبةىن كاحد شيء ار ال تػدؿ عليػو اآليػة ،بػل تػدؿ علػى االفػو؛ ألف األصػل يف
الةطف الاغذير.
كدؿ عل ػػى الف ػػرؽ أيضػ ػذن :اآلي ػػذت ال ػػيت كص ػػف ػػذ اهلل بة ػػع أنبيذئ ػػو بوص ػػف الرتس ػػذلة كالنب ػػوة
كاوتسى كإظبذعيل يف تسورة مر قذؿ اهلل يف حقهاذ :ﮋﭪﭫﭬﮊ [مر .]ْٓ ،ُٓ :
كىذا يػدؿ علػى اؼبغػذيرة بػني الوصػفني ،كإال لػزـ الاكػرار ،قػذؿ الػرازم" :كال شػا أهناػذ كصػفذف
ـبالفذف" ٔ).
ككذا قذؿ غريه من اؼبفسرين ٕ).
ُ) كاذ تسيأيت تقريره -إف شذء اهلل تةذىل -يف منذقاشة قوؿ من قذؿ :النيب ال يؤمر بذلابلي .
ِ) ابن تياية" ،ؾباوع الفاذكل".ُِٕ :ٕ ،
ّ) الزـباشرم" ،الكاشذؼ".ُْٔ :ّ ،
ْ) "ذكػػره عػػنهم ال ػرازم يف تفسػػريه"ِّٔ :ِّ ،؛ "ككػػذف الاشػػيخ عبػػد اهلل بػػن زيػػد ؿ ؿباػػود كاػػي رتسػػذلة بةن ػواف" :
إربػػذؼ األحفيػػذء برتسػػذلة األنبيػػذء " ذىػػي فيهػػذ إىل عػػدـ الافريػػق بػػني الرتسػػوؿ كالنػػيب ،كقػػد رد عليػػو الةالمػػة ضبػػود
الاػػوضرم يف كاذبػػو ":فػػاح اؼبةبػػود يف الػػرد علػػى ابػػن ؿباػػود"" .قػػذؿ الةالمػػة األلبػػذين يف الصػػحيحة"ّٔٓ :ٔ ،؛ عػػن
رتسػذلة ابػػن ؿباػػود" :كحبثػو فيهػػذ يػػدؿ احملقػق اؼبطلػػع علػػى حبػوث الةلاػػذء كأقػواؽبم ،علػى أف اؼبؤلػػف ؽبػػذ -حف ػػو اهلل-
ارذبلهذ ارذبذال دكف أف ياةي نفسو بذلبحث عن أقواؿ الةلاذء يف اؼبسألة" مث ذكر الاشيخ مذ يدؿ على ذلا.
ٓ) ان ر :مكي" ،اؽبداية إىل بلوغ النهذية".ُّْٗ :ٕ،
ٔ) الرازم" ،مفذتيح الغيي".ْٖٓ :ُِ،
ٕ) ان ػػر :ابػػن عطيػػة" ،احملػػرر الػػوجيز"َِ :ْ ،؛ كابػػن جػػزم" ،الاسػػهيل لةلػػوـ الانزيػػل"ِْٖ :ُ،؛ كابػػن كثػػري،
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كاذ دؿ على الفرؽ بينهاذ األحذديث الواردة يف ىذا البذب ،كمنهذ:
حديث أ ذر :قلت :يػذ رتسػوؿ اهلل! كػم كىف عػدد األنبيػذء؟ قػذؿ :مذئػة ألػف كأربةػة كعاشػركف
ألفذ ،الرتسل من ذلا ثالشبذئة كطبسة عاشر ،صبذ غفريا " ُ).
أما الفرق بينهما:
فقد قيل :الرتسوؿ من أيرتسل إليو كحي كأيمر بابليغو ،كالنػيب مػن أيكحػي إليػو تسػواء أيمػر بابليغػو أك
يؤمر ِ) ،لكنو ال ينهى عن الابلي .
كىذا أشهر األقواؿ يف الفرؽ بينهاذ ،كاذ قذؿ الاشنقيطي ّ) ،كىو مذىي اعباهور ْ).
كقذؿ ابن أ الةز :إنو أحسنهذ ٓ).
كفبن اااذره اغبلياي كابن القيم كالسفذري كابن بذز كاأللبذين كابن عثياني ٔ).
كعلى ىذا؛ "فذلرتسوؿ أاػص مػن النػيب ،فكػل رتسػوؿ نػيب ،كلػيا كػل نػيب رتسػوالن ،كلكػن الرتسػذلة أعػم
من جهة نفسهذ ،فػذلنبوة جػزء مػن الرتسػذلة ،إذ الرتسػذلة تانػذكؿ النبػوة كغريىػذ ،خبػالؼ الرتسػل ،فػإهنم ال يانػذكلوف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"تفسػػري القػػر ف الة ػػيم"ِّٕ :ٓ ،؛ كالاشػػوكذين" ،فػػاح القػػدير"ّٗٗ :ّ ،؛ كاأللوتسػػي" ،ركح اؼبةػػذين":ٖ ،
ُِْ؛ كابن عذشور" ،الاحرير كالانوير".ُِٕ :ُٔ ،
ُ) "أارجػػو أبػػو داكد الطيذلسػػي"ّْٖ :ُ ،؛ كأضبػػد ُٕٖ :ٓ،؛ كالنسػػذئي َٕٓٓ،؛ كابػػن حبػػذف ب ػرقم ُّٔ،؛
كالط اين.ُِٕ :ٖ ،
قذؿ الاشيخ األلبػذين يف" السلسػلة الصػحيحة "" :ّّٔ :ٔ،كصبلػة القػوؿ :إف عػدد الرتسػل اؼبػذكورين يف حػديث الرتصبػة
صحيح لذاتو ،كأف عدد األنبيذء اؼبذكورين يف أحد طرقو ،كيف حديث أ ذر من ثالث طرؽ ،فهو صحيح لغريه".
ِ) ان ر :اػبطذ " ،أعالـ اغبديث"ِٖٗ :ُ ،؛ كابن أ الةز" ،شرح الطحذكية".ُٓٓ :ُ ،
ّ) الاشنقيطي" ،الةذب الناري"َِٓ :ْ ،؛ كقذؿ السفذري يف" لوامع األنوار البهية"":ْٗ :ُ،علػى اؼباشػهور" ككػذا
قذؿ ابن بذز يف فاذكل "نور على الدرب "َٖ :ُ ،؛ كابن عثياني يف فاذكل "نور على الدرب".َِّ :ُ ،
ْ) قذلػو الةالمػػة الةثياػػني ،ؿباػػد بػػن صػػذحل" ،شػرح الةقيػػدة السػػفذرينية" .طُ ،الريػػذض :مػػدار الػػوطن،)ُِْٔ،
ص.ِٕٓ :
ٓ ) ابن أ الةز ،ؿباػد بػن عػالء الػدين" ،شػرح الطحذكيػة" ،ربقيػق :شػةيي األرنػؤكط -عبػد اهلل الرتكػي .طَُ،
بريكت :مؤتسسة الرتسذلة.ُٓٓ :ُ ،)ُُْٕ،
ٔ) ان ر" :اؼبنهػذج يف شػةي اإلديػذف"ِّٗ :ُ،؛ كابػن القػيم" ،طريػق اؽبجػرتني" ،صَّٓ:؛ كالسػفذري " ،لوامػع
األن ػ ػوار البهي ػػة"ْٗ :ُ،؛ كاب ػػن ب ػػذز" ،فا ػػذكل ن ػػور عل ػػى ال ػػدرب"َٖ :ُ،؛ كاأللب ػػذين" ،تسلس ػػلة األحذدي ػػث
الصحيحة"ّْٔ :ٔ ،؛ كابن عثياني" ،شرح الةقيدة السفذرينية"ُ.ِٕٓ :
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األنبيذء كغريىم ،بل األمر بذلةكا ،فذلرتسذلة أعم من جهة نفسهذ ،كأاص من جهة أىلهذ" ُ).
لكن ياشكل على ىػذا القػوؿ :اآليػة الػيت كبػن بصػددىذ ،فإهنػذ تػدؿ علػى أف النػيب مرتسػل ،فػذهلل
ػهور
جػػل شػػأنو يقػػوؿ :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ قػػذؿ الةالمػػة الاشػػنقيطي" :كىػػذا الفػػرؽ ماشػ ه
علػى ألسػػنة الةلاػػذء ،تأبػػذه يػػة مػػن تسػػورة اغبػػج ،كىػػي قولػػو تةػػذىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ
فإنو صرح فيهذ بأف ىنذؾ نبينذ مرتسالن كرتسوالن مرتسالن ،كمػع أهناػذ مرتسػالف فهاػذ ماغػذيراف كاػذ دؿ عليػو
الةطف" ِ).
كي ػػرده أيضػ ػذن قول ػػو اهلل تة ػػذىل :ﮋﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮊ الزا ػػرؼ ،)ٔ:كقول ػػو تة ػػذىل :ﮋﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ األعراؼ.)ْٗ:
فهذتذف اآلياذف كاضحاذف يف إرتسذؿ األنبيذء إىل قومهم.
كاػػذ يػػرده حػػديث :ابػػن عبػػذس ": عرضػػت علػػي األمػػم ،فرأيػػت النػػيب كمةػػو الػػرىيط،
كالنيب كمةو الرجل كالرجالف ،كالنيب ليا مةو أحد" ّ).
كىذا مةنذه أف النيب مرتسل إىل ىؤالء القوـ ،كدعذىم إىل اهلل تةذىل فلم ضبو أحد منهم.
فهذه األدلة كغريىذ فبذ يف مةنذىذ تدؿ على إرتسذؿ األنبيذء إىل أقوامهم.
كقيل :الرتسوؿ :من أينزؿ إليو كاذب مساقل كاحاد  كموتسى . 
كالنػيب :مػن أيمػػر بذلاةبػد بكاػػذب منػزؿ علػػى غػريه كأنبيػػذء بػ إتسػرائيل الػذين يػػؤمركف بذلاةبػد دبػػذ
يف الاوراة.
ْ)
ذكػره الاشػنقيطي عػػن بةػع الةلاػػذء ،كاااػذره الزـباشػرم  ،فجةلػوا الفػرؽ الكاػػذب ،فاػن نػػزؿ
عليو كاذب فهو رتسوؿ ،كمن ال فهو نيب.
كىذا مردكد بأف إظبذعيل ينزؿ عليو كاذب مساقل ،كمع ىذا كصفو اهلل بكونو رتسوالن.
كقػػد ينػػذق ىػػذا الػػرد بػػأف عػػدـ الػػذكر لػػيا دلػػيال علػػى الةػػدـ ،كاػػذ ىػػو مةلػػوـ ،فكػػوف كاػػذب
إظبذعيل  يذكر ال يدؿ على أنو ليا لو كاذب ،فذلنفي حياذج إىل دليل.
ُ) قذلو ابن أ الةز يف شرح الطحذكية.ُٓٓ :ُ ،
ِ) الاش ػػنقيطي ،ؿبا ػػد األم ػػني ب ػػن ؿبا ػػد "،الة ػػذب النا ػػري م ػػن ؾب ػػذلا الاش ػػنقيطي يف الافس ػػري" .طِ،دار ع ػػذ
الفوائدُِْٔ،ق).َِٓ :ْ ،
ّ) أارجو الب ذرم َٕٓٓ) )ِٕٓٓ ،كمسلم ّْٕ) كاللفهب ؼبسلم.
ْ) ان ر :الزـباشرم"،الكاشذؼ"ُْٔ :ّ،؛ كالاشنقيطي" ،الةذب الناري".َِٓ :ْ ،
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كقيل :النػيب مػن نبػأه اهلل كأرتسػلو إىل قػوـ مػؤمنني ،كالرتسػوؿ مػن أرتسػل إىل مػن اػذلف أمػر اهلل؛
ليبلغو رتسذلة من اهلل إليو.
فذألنبيػػذء يػػأتيهم كحػػي مػػن اهلل دبػػذ يفةلونػػو كيػػأمركف بػػو اؼبػػؤمنني الػػذين عنػػدىم؛ لكػػوهنم مػػؤمنني
م؛ كاذ يكوف أىل الاشريةة الواحدة يقبلوف مذ يبلٌغو الةلاذء عن الرتسوؿ.
قصػة
ككذلا أنبيذء ب إتسرائيل يأمركف باشريةة الاوراة ،كقد ييوحى إىل أحدىم كحي اذص يف ٌ
فهاو اهلل يف قضية مةىن يطذبق القر ف.
مةينة ،فكذنوا يف شرع الاوراة كذلةذ ً الذم يي ِّ
كلػػيا مػػن شػػرط الرتسػػوؿ أف يػػأيت باشػريةة جديػػدة؛ فػػإ ٌف يوتسػػف كػػذف علػػى ملػػة إبػراىيم ،كداكد
كتسلياذف كذنذ رتسولني ،ككذنذ على شريةة الاوراة.
فكل رتسوؿ نيب كليا كل نيب رتسوالن.
ُ)
كىذا ااايذر شيخ اإلتسالـ ابن تياية .
كأيد ىذا رضبو اهلل بأف الرتسل يف القػر ف يقػرتف مةهػم الاكػذيي ،فبػذ يػدؿ علػى أهنػم أرتسػلوا إىل
ـب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلفني ،كاث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل قول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﮊ
[الذاريذت ،]ِٓ:كقولو تةذىل :ﮋﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮊ [فصلت.]ّْ:
كىػػذا الق ػػوؿ لػػو قوت ػػو كح ػػو مػػن الن ػػر ،فذألنبي ػػذء ك ػ دـ كم ػػن بة ػػده إىل ن ػػوح أرتس ػػلوا إىل ق ػػوـ
موحدين ،كنوح أكؿ الرتسػل بػدليل حػديث الاشػفذعة الطويػل ،كفيػو" :فيػأتوف نوحػذ ،فيقولػوف :يػذ نػوح،
أنت أكؿ الرتسل إىل أىل األرض" ِ).
لكػن ياشػػكل علػى ىػػذا القػوؿ حػػديث ابػن عبػػذس ":كالنػيب كلػػيا مةػو أحػػد" ،كىػذا يػػدؿ علػػى
أف النيب يبةث إىل قوـ مكذبني فال يابةو أحد.
املطلب الجانْ :الكالم علٖ قصٕ الغرانّل:
اعلم َّ
أف كثريا من اؼبفسرين يوردكف أثنذء كالمهم على ىذه اآلية قصػة الغرانيػق ،كالػبةع مػنهم
ضةلهذ تسببذ لنزكؿ اآلية ،فكذف من اؼباحام الكالـ على ىذه القصة ،فأقوؿ مساةينذ بذهلل:
تسػػذؽ اإلمػػذـ البغػػوم القصػػة مػػن كػػالـ ابػػن عبػػذس كغػػريه مػػن أىػػل الاأكيػػل مؤلفػػذ بػػني كالمهػػم،
فقذؿ " :قذؿ ابن عبذس كؿباد بن كةي القرمي كغريمهذ من اؼبفسرين:
ُ) ان ر :ابن تياية"،النبوات" ،ُْٕ :ِ،ك"الفاذكل الك ل".ِٓٔ :ٓ،
ِ) أارجػػو الب ػػذرم َّّْ) كمسػػلم ُْٗ) مػػن حػػديث أ ىريػػرة  ،كأارجػػذه مػػن حػػديث أنػػا 
الب ذرم َُْٕ) كمسلم ُّٗ).
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ؼبػػذ رأل رتسػػوؿ اهلل  تػػويل قومػػو عنػػو ،كشػػق عليػػو مػػذ رأل مػػن مبذعػػدهتم عاػػذ جػػذءىم بػػو مػػن
اهلل ،سبػػىن يف نفسػػو أف يأتيػػو مػػن اهلل مػػذ يقػػذرب بينػػو ،كبػػني قومػػو؛ غبرصػػو علػػى إديػػذهنم ،فكػػذف يومػػذ يف
ؾبلػػا لق ػري  ،فػػأنزؿ اهلل تةػػذىل تسػػورة كالػػنجم ،فقرأىػػذ رتسػػوؿ اهلل  حػػل بل ػ قولػػو :ﮋﮭﮮ
ﮯﮰﮱ﮲﮳ﮊ [الػػنجم ]َِ-ُٗ:ألقػػى الاشػػيطذف علػػى لسػػذنو دبػػذ كػػذف حيػػدث بػػو
نفسو ،كياانذه :تلا الغرانيق الةلى كإف شفذعاهن لرتذبى ،فلاذ ظبةت قري ذلا فرحوا بػو ،كمضػى
رتس ػػوؿ اهلل  يف قراءت ػػو فق ػرأ الس ػػورة كله ػػذ ،كتس ػػجد يف ا ػػر الس ػػورة ،فس ػػجد اؼبس ػػلاوف بس ػػجوده،
كتسػجد صبيػػع مػػن يف اؼبسػػجد مػػن اؼباشػػركني ،فلػم يبػػق يف اؼبسػػجد مػػؤمن كال كػػذفر إال تسػػجد إال الوليػػد
بػػن اؼبغػػرية كأبػػو أحيحػػة تسػػةيد بػػن الةػػذص ،فإهناػػذ أاػػذا حفنػػة مػػن البطحػػذء ،كرفةذىػػذ إىل جبهايهاػػذ
كتسػػجدا عليهػػذ؛ ألهناػػذ كذنػػذ شػػي ني كبػريين ،فلػػم يسػػاطيةذ السػػجود ،كتفرقػػت قػري  ،كقػػد تسػػرىم مػػذ
ظبةػوا مػن ذكػػر ؽبػاهم ،كيقولػػوف :قػد ذكػػر ؿباػد ؽبانػػذ بأحسػن الػػذكر ،كقػذلوا :قػػد عرفنػذ أف اهلل حييػػي
كدييت كخيلق كيرزؽ ،كلكن ؽبانػذ ىػذه تاشػفع لنػذ عنػده ،فػإف جةػل ؽبػذ ؿباػد نصػيبذ فػنحن مةػو ،فلاػذ
أمسى رتسػوؿ اهلل  أتػذه ج يػل ،فقػذؿ :يػذ ؿباػد ،مػذذا صػنةت؟ لقػد تلػوت علػى النػذس مػذ تػا
بو عن اهلل  ،فحزف رتسوؿ اهلل  حزنػذن شػديدان ،كاػذؼ مػن اهلل اوفػذ كثػريان ،فػأنزؿ اهلل ىػذه اآليػة
يةزيو ،ككػذف بػو رحياػذن ،كظبػع بػذلا مػن كػذف بػأرض اغبباشػة مػن أصػحذب النػيب  ،كبلغهػم تسػجود
قري  ،كقيل :أتسلات قري كأىل مكػة ،فرجػع أكثػرىم إىل عاشػذئرىم ،كقػذلوا :ىػم أحػي إلينػذ ،حػل
إذا دنوا من مكة بلغهم أف الذم كذنوا حيدثونو من إتسالـ أىل مكة كذف بػذطالن ،فلػم يػدال أحػد إال
جبوار ،أك مسا فيذن ،فلاذ نزلت ىذه اآلية ،قذلت قري  :ندـ ؿباد على مذ ذكر من منزلة ؽبانػذ عنػد
اهلل فغػػري ذلػػا ،ككػػذف اغبرفػػذف اللػػذاف ألقػػى الاشػػيطذف علػػى لسػػذف رتسػػوؿ اهلل  قػػد كقةػػذ يف فػػم كػػل
ماشرؾ ،فذزدادكا شرا إىل مذ كذنوا عليو كشدة على من أتسلم")ُ(.
ىذه ىي قصة الغرانيق كىذا تسيذقهذ ،لكنهذ قصة ال تصح ،بل ىي بذطلة تسندا كمانذن.
أمذ أتسذنيدىذ ،فذعلم أهنذ جذءت بأتسذنيد مرتسلة ،كإليا أقواؿ الةلاذء احملققني النقذد فيهذ:
ق ػػذؿ القذض ػػي عي ػػذض" :يكفي ػػا -يف توىين ػػو  -أف ى ػػذا ح ػػديث خيرج ػػو أح ػػد م ػػن أىػ ػػل
الصػػحة ،كال ركاه ثقػػة بسػػند صػػحيح تسػػليم ماصػػل ،كإ ػػذ أكلػػع بػػو كدبثلػػو اؼبفسػػركف كاؼبؤراػػوف اؼبولةػػوف
بكل غريي ،اؼبالقفوف من الصحف كل صحيح كتسقيم")ِ(.
ُ) البغوم ،مةذ الانزيل.ِِٗ :ّ،
ِ) اليحصيب ،عيذض بن موتسى "،الاشفذ باةريف حقوؽ اؼبصطفى" .بريكت :دار الفكرَُْٗ،ق).ُِٔ-ُِٓ :ِ ،
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مث أطذؿ يف ردىذ.
كقذؿ ابن حزـ" :كأمذ اغبديث الذم فيو :كأهنن الغرانيػق الةلػى ،كإف شػفذعاهذ لرتذبػى ،فكػذب
حبت موضوع؛ ألنو يصح قط من طريق النقل ،كال مةىن لالشػاغذؿ بػو؛ إذ كضػع الكػذب ال يةجػز
عنو أحد" ُ).
كق ػػذؿ اب ػػن الة ػػر اؼب ػػذلكي" :كل ػػيا يف الق ػػر ف إال غذي ػػة البي ػػذف بص ػػيذنة الن ػػيب  يف اإلتسػ ػرار
كاإلعالف عن الاشا كالكفراف ،كقد أكعدنذ إلػيكم توصػية أف ذبةلػوا القػر ف إمػذمكم كحركفػو أمػذمكم،
فال ربالوا عليهذ مذ ليا فيهذ ،كال تربطوا فيهذ مذ ليا منهذ ،كمذ ىدم ؽبذا إال الط م جباللػة قػدره،
كصػػفذء فكػػره ،كتسػػةة بذعػػو يف الةلػػم ،كشػػدة تسػػذعده كذراعػػو يف الن ػػر ،ككأنػػو أشػػذر إىل ىػػذا الغػػرض،
كصػػوب علػػى ىػػذا اؼبرمػػى ،فقػػرطا بةػػدمذ ذكػػر يف ذلػػا ركايػػذت كثػػرية كلهػػذ بذطلػػة ال أصػػل ؽبػػذ ،كلػػو
شذء ربا ؼبذ ركاىذ أحد كال تسطرىذ ،كلكنو فةذؿ ؼبذ يريد")ِ(.
كقذؿ ابن كثري" :كلكنهذ من طرؽ كلهذ مرتسلة ،ك أرىذ مسندة من كجو صحيح".
مث قذؿ" :كقد ذكرىذ ؿباد بن إتسحذؽ يف السرية بنحو من ىذا ،ككلهذ مرتسالت كمنقطةذت")ّ(.
كقذؿ ابن اعبوزم" :كقد ذىي إىل مذ قلاو ْ) كبذر الةلاذء ،منهم أبو اغبسني بن اؼبنذدم ،كأبػو
جةفر النحذس ،كأبو الوفذء بن عقيل ،يف الق كثري من احملققني" ٓ).
كيلحػػق ػػؤالء ابػػن الةػػر كال ػرازم كالقػػرطيب كالطيػػيب كأبػػو حيػػذف كالػػدمذمي كالةي ػ كمػػال علػػي
كالاشوكذين كصديق حسن كالقذظبي كأضبد شذكر كابن بذز كإاوانو يف اللجنة الدائاة ٔ).
كقػػذؿ الةالمػػة الاشػػوكذين" :ك يصػػح شػػيء مػػن ىػػذا ،كال ثبػػت بوجػػو مػػن الوجػػوه ،كمػػع عػػدـ
ُ ) ابن حزـ ،علي بن أضبد" ،الفصل يف اؼبلل كاألىواء كالنحل" .القذىرة :مكابة اػبذقبي).ُٖ :ْ ،
ِ) ابن الةر  ،ؿباد بن عبد اهلل ".أحكذـ القر ف" طّ ،بريكت :دار الكاي الةلاية ُِْْ،ىػ).َّٕ :ّ،
ّ) ابن كثري" ،تفسري القر ف الة يم".ُِّ، َِّ :ّ ،
ْ) ية انكذر القصة.
ٓ) ابن اعبوزم" ،كاشف اؼباشكل" ،ِٕٓ :ُ،كيف "زاد اؼبسري" ُْْ :ٓ،قذؿ " :قذؿ الةلاذء احملققوف :كىذا ال يصح".
ٔ) ان ػػر :ابػػن الةػػر " ،أحكػػذـ القػػر ف"َّّ :ّ ،؛ كالقػػرطيب" ،اعبػػذمع ألحكػػذـ القػػر ف"ْٖ :ُِ ،؛ كالطيػػيب" ،شػػرح
اؼباشػػكذة"ُُُُ :ْ ،؛ كأبػػذ حيػػذف" ،البحػػر احملػػيط"ِٓٔ :ٕ ،؛ كابػػن الػػدمذمي " ،مصػػذبيح اعبػػذمع"َّٔ :ٖ،؛
كالةيػ " ،عاػدة القػذرم" ،ٔٔ :ُٗ ،كالقػذرم" ،مرقػذة اؼبفػذتيح"َٖٗ :ِ،؛ كالاشػوكذين" ،فػاح القػدير"،ِْٔ :ّ ،
كص ػػديق حس ػػن" ،ف ػػاح البي ػػذف"ٕٔ :ٗ ،؛ كالق ػػذظبي" ،ؿبذتس ػػن الاأكي ػػل"ِٓٓ :ٕ،؛ كأضب ػػد شػ ػذكر" ،ربقي ػػق تس ػػنن
الرتمذم"ْٔٓ :ِ،؛ كابن بذز" ؾباوع فاذكل ابن بذز"َُّ :ٖ ،؛ "فاذكل اللجنة الدائاة". ُّْ :ْ ُ-
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صحاو بل بطالنو...
قذؿ البزار :ىذا حديث ال نةلاو يركل عن النيب  بإتسنذد ماصل.
كقػػذؿ البيهقػػي :ىػػذه القصػػة غػػري ثذباػػة مػػن جهػػة النقػػل ،مث أاػػذ يػػاكلم أف ركاة ىػػذه القصػػة
مطةوف فيهم .كقذؿ إمذـ األئاة ابن ازدية :إف ىذه القصة من كضع الزنذدقة" )ُ(.
كقذؿ أيضذ" :كاغبذصل أف صبيػع الركايػذت يف ىػذا البػذب إمػذ مرتسػلة أك منقطةػة ال تقػوـ اغبجػة
باشيء منهذ ،كقد أتسلفنذ عن اغبفذظ يف أكؿ ىذا البحث مذ فيو كفذية ".
)ِ(
كقذؿ الةالمة األلوتسي " :كقد أنكر كثري من احملققني ىذه القصة" .
كقػػذؿ الةالمػػة الاشػػنقيطي" :اعلػػم أف مسػػألة الغرانيػػق مػػع اتسػػاحذلاهذ شػػرعذ ،كداللػػة القػػر ف علػػى
بطالهنػػذ ،تثبػػت مػػن طريػػق صػػذحل لالحاجػػذج ،كصػػرح بةػػدـ ثبوهتػػذ الػػق كثػػري مػػن علاػػذء اغبػػديث،
كاذ ىػو الصػواب ،كاؼبفسػركف يػرككف ىػذه القصػة عػن ابػن عبػذس ،مػن طريػق الكلػيب ،عػن أ صػذحل،
عػػن ابػػن عبػػذس ،كمةلػػوـ أف الكلػػيب مػػرتكؾ ،كقػػد بػػني الب ػزار رضبػػو اهلل أهنػػذ ال تةػػرؼ مػػن طريػػق ض ػوز
ذكره ،إال طريق أ باشر ،عن تسةيد بن جبري مع الاشا الذم كقع يف كصلو")ّ(.
قذؿ الةالمة األلبذين بةد أف تسػذؽ ركايػذت القصػة" :تلػا ىػي ركايػذت القصػة ،كىػي كلهػذ كاػذ
رأيػػت مةلػػة بذإلرتسػػذؿ كالضػػةف كاعبهذلػػة ،فلػػيا فيهػػذ مػػذ يصػػلح لالحاجػػذج بػػو ال تسػػياذ يف مثػػل ىػػذا
األمر اػبطري")ْ(.
ككذا قذؿ الاشيخ أضبد شذكر.
كإ ػػذ أطلػػت يف ذكػػر أق ػواؿ أىػػل الةلػػم ػبطػػورة اؼبسػػألة ،كشػػدة لوازمهػػذ اؼبفضػػية دبةاقػػدىذ إىل
الكف ػػر -نس ػػأؿ اهلل الةذفي ػػة ،-كتس ػػيأيت ذك ػػر لوازمه ػػذ الفذتس ػػدة -إف ش ػػذء اهلل تة ػػذىل ،-كلاقن ػػع نف ػػا
النذمر ،كيطائن فؤاده ،كيسلم لو دينو كعقيدتو.
كأمذ ذكر أتسذنيدىذ فلم أر الاطرؽ لذلا؛ ألف أىل الةلػم كفونػذ ذلػا -حباػد اهلل ،-فػأقوؿ مػذ قذلػو
ٓ)
الةالمػػة الاشػػوكذين" :كىف البػػذب ركايػػذت مػػن أحػػي الوقػػوؼ علػػى صبيةهػػذ ،فلين رىػػذ يف" :الػػدر اؼبنثػػور"
ُ) الاشوكذين" ،فاح القدير". ِْٔ :ّ ،
ِ ) األلوتسي ،ؿباود بن عبػد اهلل"،ركح اؼبةػذين يف تفسػري القػر ف الة ػيم كالسػبع اؼبثػذين" .طُ،بػريكت:دار الكاػي
الةلايةُُْٓ،ق).ُٕٕ :ُٕ ،
ّ) الاشنقيطي يف "أضواء البيذف".ِٖٔ :ٓ ،
ْ) األلبذين" ،نصي ا ذنيق" ،صّٓ.
ٓ) يف ٔٔٓ :؛ كان ر" :موتسوعة الافسري بذؼبأثور".ُٖٗ :ُٓ،
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للسيوطي ،كال يأيت الاطويل بذكرىذ ىنذ بفذئدة ،فقد عرفنذؾ أهنذ صبيةهذ ال تقوـ ذ اغبجة")ُ(.
لكن ياشكل على ىذا أف اغبذفهب ابن حجر قول ىذه القصة ،فقذؿ:
" ككلهػػذ تسػػول طريػػق تسػػةيد بػػن جبػػري :إمػػذ ضػػةيف ،كإال منقطػػع ،لكػػن كثػػرة الطػػرؽ تػػدؿ علػػى
أف للقصػػة أصػػال " مث قػػذؿ" :فػػإف الطػػرؽ إذا كثػػرت ،كتبذينػػت ـبذرجهػػذ َّ
دؿ ذلػػا علػػى أف ؽبػػذ أصػػال،
كقد ذكرت أف ثالثة أتسذنيد منهذ على شػرط الصػحيح ،كىػي مراتسػيل حيػاج دبثلهػذ مػن حيػاج بذؼبرتسػل،
ككذا من ال حياج بو؛ العاضذد بةضهذ ببةع")ِ(.
كأثبت القصة ابن بطذؿ ّ) ،كذكر شيخ اإلتسالـ شهرهتذ عند السلف كاػبلف ْ).
كصححهذ الاشيخ تسلياذف بن عبد اهلل بن ؿباد بن عبد الوىذب ٓ).
لكن أىل الةلم يرتضوا ىذا ال تسػياذ مػن ابػن حجػر ،حػل قػذؿ الاشػيخ أضبػد شػذكر " :كقػد
أاطأ يف ذلا اطأ ال نرضذه لو ،كلكل عذ زلة ،عفذ اهلل عنو" ٔ).
كقد نذقاشو الةالمة الاشنقيطي ،فقذؿ" :كقد اعرتؼ اغبذفهب ابن حجػر مػع اناصػذره لثبػوت ىػذه
القصة :بأف طرقهذ كلهذ :إمذ منقطةة ،أك ضةيفة ،إال طريق تسةيد بن جبري.
كإذا علاػػت ذلػػا ،فػػذعلم أف طريػػق تسػػةيد بػػن جبػػري يركىػػذ ػػذ أحػػد ماصػػلة ،إال أميػػة بػػن اذلػػد،
كىو كإف كذف ثقة فقد شا يف كصػلهذ ،فقػد أاػرج البػزار كابػن مردكيػو مػن طريػق أميػة بػن اذلػد عػن شػةبة
عن أ باشر عن تسةيد بن جبري عن ابن عبذس فياذ أحسي مث تسذؽ حديث القصة اؼبذكورة.
كقػذؿ البػزار :ال يػػركل ماصػػال إال ػػذا اإلتسػػنذد ،تفػػرد بوصػػلو أميػػة بػػن اذلػػد كىػػو ثقػػة ماشػػهور.
كقذؿ البزار :كإ ذ يركل من طريق الكليب عن أ صذحل عن ابن عبذس ،كالكليب مرتكؾ.
فاحص ػػل أف قص ػػة الغراني ػػق ت ػػرد ماص ػػلة إال م ػػن ى ػػذا الوج ػػو ال ػػذم ش ػػا راكي ػػو يف الوص ػػل،
كمةلػػوـ أف مػػذ كػػذف كػػذلا ال حيػػاج بػػو؛ ل هػػور ضػػةفو ،كلػػذا قػػذؿ اغبػػذفهب ابػػن كثػػري يف تفسػػريه :إنػػو
ُ) الاشوكذين ،ؿباد بن علي" ،فاح القدير بني ف الركاية كالدراية من علم الافسري" .بريكت :دار الفكر).ّْٔ :ّ ،
ِ) ابن حجر" ،فاح البذرم".ّْٖ :ٖ ،
ّ) ان ر :ابن بطذؿ ،علي بن الف" ،شرح صحيح الب ذرم" .ربقيق :يذتسر بن إبراىيم .طِ ،الريذض :مكابة
الرشدُِّْ ،ىػ).ٕٓ :ّ،
ْ ) ان ر :ابن تياية " ،منهذج السنة النبوية"َْٗ :ِ ،؛ ك"الفاذكل الك ل".ِٕٓ :ٓ ،
ٓ ) ؿ الاشػػيخ ،تسػػلياذف بػػن عبػػد اهلل" ،تيسػػري الةزيػػز اغبايػػد يف شػػرح كاػػذب الاوحيػػد" .ربقيػػق :زىػػري الاشػػذكي .
طُ ،بريكت :اؼبكاي االتسالميُِّْ،ىػ) ،ص.ِّٓ:
ٔ) أضبد شذكر" ،ربقيق تسنن الرتمذم".ْٔٓ :ِ،
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يرىذ مسندة من كجو صحيح" )ُ(.
لكػػن يبقػػى مػػذ أثػػذره اغبػػذفهب مػػن تقويػػة اؼبرتسػػل دبجيئػػو مػػن طػػرؽ ،كىػػذا يفيػػد قوتػػو ،كقػػد أجػػذب
الةالمة األلبذين عن ىذا جوابذن شذفيذن كذفيذن ،فقذؿ:
" كمػػع أف الاحقػػق مػػن كجػػود ىػػذا الاشػػرط)ِ( يف كػػل مرتسػػل مػػن ىػػذا النػػوع لػػيا بػػذألمر اؽبػػني،
فإنػػو لػػو ربققنػػذ مػػن كجػػوده ،فقػػد يػػرد إشػػكذؿ اػػر ،كىػػو أنػػو حيااػػل أف يكػػوف كػػل مػػن الواتسػػطاني أك
أكثػػر ضػػةيفذ ،كعليػػو؛ حيااػػل أف يكػػوف ضػػةفهم مػػن النػػوع األكؿ الػػذم ينجػ دبثلػػو اغبػػديث علػػى مػػذ
تسبق نقلو عن ابن الصالح ،كحياال أف يكوف من النػوع اآلاػر الػذم ال يقػول اغبػديث بكثػرة طرقػو،
كمع كركد ىذه االحااذالت يسقط االتسادالؿ بذغبديث اؼبرتسل كإف تةددت طرقو.
كى ػػذا الاحقي ػػق فب ػػذ أج ػػد م ػػن تس ػػبق إلي ػػو ،ف ػػإف أص ػػبت فا ػػن اهلل تة ػػذىل كل ػػو الاش ػػكر ،كإف
أاطأت فان نفسي ،كأتساغفر اهلل من ذنيب")ّ(.
مث قػػذؿ" :كبةػػد ىػػذه اؼبقدمػػة نسػػاطيع أف نقػػوؿ :إننػػذ لػػو ألقينػػذ الن ػػر علػػى ركايػػذت ىػػذه القصػػة
أللفينذىػػذ كلهػػذ مرتسػػلة )ْ( ،حذشػػذ حػػديث ابػػن عبػػذس ،كلكػػن طرقػػو كلهػػذ كاىيػػة شػػديدة الضػػةف ،ال
تنجػ ػػذ تلػػا اؼبراتسػػيل ،فيبقػػى الن ػػر يف ىػػذه اؼبراتسػػيل ،كىػػي كاػػذ علاػػت تسػػبةة :صػػح إتسػػنذد أربةػػة
منهذ ،كىي:
مرتسػػل تسػػةيد بػػن جبػػري ،كأ بكػػر بػػن عبػػد الػػرضبن بػػن اغبػػذرث ،كأ الةذليػػة ،كمرتسػػل قاػػذدة،
كىػػي مراتسػػيل يػػرد عليهػػذ أحػػد االحااػػذلني السػػذبقني؛ ألهنػػم مػػن طبقػػة كاحػػدة ،فوفػػذة تسػػةيد بػػن جبػػري
تسػػنة ٓٗ) ،كأ بكػػر بػػن عبػػد الػػرضبن تسػػنة ْٗ) ،كأ الةذليػػة-كاظبػػو رفيػػع مصػػغرا -تسػػنة َٗ)،
كقاػػذدة تسػػنة بضػػع عاشػػرة كمذئػػة ،كاألكؿ :كػػويف ،كالثػػذين مػػدين ،كاألا ػرياف بص ػريذف ،فجػػذئز أف يكػػوف
مصػػدرىم الػػذم أاػػذكا منػػو ىػػذه القصػػة ،كرككىػػذ عنػػو كاحػػدا ال غػػري كىػػو ؾبهػػوؿ ،كجػػذئز أف يكػػوف
صبة ػذن ،كلكػػنهم ضػػةفذء صبية ػذن ،فاػػع ىػػذه االحااػػذالت ،ال ديكػػن أف تطاػػئن الػػنفا لقبػػوؿ حػػديثهم
ىػذا ،ال سايما فااي مثاال هاادا الحااد الع ااي الاادي يماام المقااام ال اري  ،فػػال جػػرـ تاػػذبع الةلاػػذء
على إنكذرىذ بل الانديد ببطالهنذ ،كال كجو لذلا من جهة الركاية إال مذ ذكرنذ ")ٓ(.
ُ) الاشنقيطي" ،أضواء البيذف".ِٖٔ :ٓ ،
ِ ) ىذا الاشرط ىو :ؾبيء اؼبرتسل من كجهني كل من الراكيني أاذ الةلم عن غري شيوخ اآلار.
ّ) األلبذين" ،نصي ا ذنيق" ،ص.ْْ:
ْ) كىذا مذ أقر بو اغبذفهب نفسو.
ٓ) نصػػي ا ػػذنيق صْٓ ،)ْٔ-كان ػػر :اؼببػػذركفورم" ،ربفػػة األحػػوذم" ُّٕ :ّ،فقػػد نػػذق ابػػن حجػػر يف
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قلػػت :كيبقػػى كجػػو اػػر ماةلػػق بذلسػػند ،أال كىػػو أف ىػػذه القصػػة تػػأت مػػن طريػػق موصػػوؿ
ص ػػحيح ،كإ ػػذ ج ػػذءت م ػػن ط ػػرؽ مرتس ػػلة ،ف ػػأين أك ػػذبر الص ػػحذبة ال ػػذين ش ػػذىدكا القص ػػة ،كعذص ػػركا
اغبذدثػة عػن ركاياهػػذ ،مػع تػوافر الػدكافع ،كاجااػذع اؽباػػم علػى ركاياهػػذ ،كمػع ىػذا يركىػػذ أحػد مػػنهم،
فهػػذا كحػػده فب ػذ ضةػػل يف الػػنفا مػػن ثبوهتػػذ شػػيئذ ،بػػل ىػػو فبػػذ تػػرد بػػو القصػػة؛ إذ األمػػر الػػذم ذبااػػع
الدكافع على نقلو ،مث ال ينقلو أىلو ،يكوف ىذا عند أىل اغبديث دليالن على ضةف اؼبنقوؿ.
ىذا ،كقد ردىذ أكثر أىػل الةلػم مػن جهػة نكػذرة مانهػذ ،كلوازمهػذ الاشػنيةة ،حػل إف ابػن حجػر
مػػع إثبذتػػو ؽبػػذ -منػػع ضبلهػػذ علػػى مذىرىػػذ؛ التسػػاحذلاو ،فقػػذؿ" :كإذا تقػػرر ذلػػا تةػػني تأكيػػل مػػذ كقػػعفيه ػػذ فب ػػذ يس ػػانكر ،كى ػػو قول ػػو ُ) :ألق ػػى الاش ػػيطذف عل ػػى لس ػػذنو تل ػػا الغراني ػػق الةل ػػى كإف ش ػػفذعاهن
لرتذبى ،فإف ذلا ال ضوز ضبلو على مذىره؛ ألنو يساحيل عليو  أف يزيد يف القر ف عاػدا مػذ لػيا
منو -ككذا تسهوان -إذا كذف مغذيران ؼبذ جذء بو من الاوحيد ؼبكذف عصااو" ِ).
كإليا بةع اللوازـ البذطلة ؽبذه القصة )ّ(:
يلزـ :ارتفذع األمذف عن شرعو ،كالةيػذذ بػذهلل تةػذىل ،كعبػذز يف كػل كاحػد مػن األحكػذـ كالاشػرائع
أف يكوف كذلا كيبطل.
كيلزـ منو :عدـ عصاة األنبيذء يف الابلي  ،كبسبي القصػة قػذؿ البيضػذكم" :كاآليػة :تػدؿ علػى
جواز السهو على األنبيذء ،كتطرؽ الوتسوتسة إليهم")ْ(.
كؼبذ تثبت القصة يكن يف اآلية مذ يدؿ عليو.
كيلزـ منو أيضذن :جواز أف ينطق النيب بذلكفر بذهلل تةذىل كبسي اهلل تةذىل بسبي الاشيطذف.
كىذا -كاهلل -ع ياة من الة ذئم ضي تنزيو أنبيذء اهلل عنهذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقوية اؼبرتسل دبجيء طريقني ارين.
ُ) ية ابن عبذس رضي اهلل عنهاذ.
ِ) ابن حجر" ،فاح البذرم" ،ّْٗ :ٖ ،كالذين ذكركا تقوية ابن حجر ؽبذ يذكركا ىذا النص مع أنو يصي يف
قوؿ اؼبذنةني لصحة القصة.
ّ ) ان ر ىذه اللوازـ كزيذدة يف :ابن الةر " ،أحكذـ القر ف"َّٔ-َّْ :ّ ،؛ كالقذضي عيػذض" ،الاشػفذ":ِ ،
ُُِِٖٔ-؛ كال ػرازم" ،مفػػذتيح الغيػػي"ْٓ :ِّ،؛ كالةي ػ " ،عاػػدة القػػذرم"ٔٔ :ُٗ،؛ األلوتسػػي" ،ركح
اؼبة ػ ػػذين"ُٕٕ :ُٕ ،؛ كالاش ػ ػػنقيطي" ،أض ػ ػواء البي ػ ػػذف" .ِٖٓ :ٓ ،كالاش ػ ػػنقيطي" ،دف ػ ػػع إيه ػ ػػذـ االض ػ ػػطراب"
ص.ُُٔ:
ْ) البيضذكم" ،أنوار الانزيل".ُّٓ :ْ ،
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كاػػذ يلػػزـ منهػػذ :تسػػلط الاشػػيطذف علػػيهم علػػيهم الصػػالة كالسػػالـ ،حػػل يقول ػوا الكفػػر كىػػم ال
ياشةركف ،كاهلل تةذىل ضةل للاشيطذف على اؼبؤمنني تسبيالن ،فكيف بأنبيذئو كاريتو من القو.
"كمنهػػذ :اعاقػػذد النػػيب مػػذ لػػيا بقػػر ف أنػػو قػػر ف ،مػػع كونػػو بةيػػد االلائػػذـ ،مانذقضػػذ فباػػزج اؼبػػدح
بذلذـ ،كىو اطأ شنيع ال ينبغي أف ياسذىل يف نسباو إليو . (ُ)"
قػػذؿ ابػػن اعبػػوزم" :فإنػػو لػػو صػػح ىػػذا الاػػالط اغبػػق بذلبذطػػل ،كجػػذز أف ياشػػا يف الصػػحيح،
فيقذؿ :لةل ىذا فبذ ألقذه الاشيطذف أيضذ ،كقد عصم اهلل نبيو من مثل ىذا" ِ).
فهذاف كجهذف ّ) دفع أىل الةلم اذ ىذه القصة ،كنزيػد كجهػذ ثذلثػذن ،أال كىػو أف ىػذه القصػة
تةذرض يذت من كاذب اهلل تةذىل ،كمذ كذف كذلا ،فكيف يقبل؟!!.
فان ذلا :أف ىذه الكلاذت مةذرضة ؼبذ جذء من ذـ ؽباهم يف تسورة النجم ،فكيف يث
عليهذ الرتسوؿ  ،مث يذمهذ ،ككيف يثبت ؽبذ الاشفذعة ،مث ينقضهذ كينفيهذ عنهم ،كل ىذا يف موضع
كاحد ،فذن ر قولو تةذىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮊ [النجم ]َِ–ُٗ:مث
جذءت ىذه الكلاذت اؼبفرتيذت ،كىي تفيد إثبذت شفذعة اآلؽبة ،مث جذء ذمهذ كتسبهذ الذم اعاذدكه
من نبينذ  ،فقذؿ تةذىل :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [النجم ، ]ِّ:مث نفى اهلل عنهذ الاشفذعة ،فقذؿ:
ﮋﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ ﮊ [النجم.]ِٔ:
فهذا الاةذرض ينفي صحة القصة ْ).
كأيضذن :أف ىذه السورة فيهذ ت ئة النيب  من أف يقوؿ على اهلل غػري اغبػق ،فكيػف يػأيت فيهػذ
مػذ ينقضػو ،قػػذؿ ابػن عطيػة " :كتسػػبي ىػذه السػورة أف اؼباشػػركني قػذلوا :إف ؿباػدا ياقػػوؿ القػر ف كخيالػػق
أقوالو فنزلت السورة يف ذلا" ٓ).
ُ) ىذه عبذرة األلوتسي يف "ركح اؼبةذين".ُٕٕ :ُٕ ،
ِ ) ابػػن اعبػػوزم ،عبػػد الػػرضبن بػػن علػػي" ،كاشػػف اؼباشػػكل مػػن حػػديث الصػػحيحني" .ربقيػػق علػػي حسػػني البػواب
طُ ،الريذض:دار الوطنُُْٖ،ق).ِٕٓ :ُ ،
ّ) ضةف السند ،كنكذرة اؼبنت.
ْ) ان ر :أبذ حيذف" ،البحر احمليط"ِٕٓ :ٕ ،؛ كالاشنقيطي" ،أضواء البيذف".ِٖٔ :ٓ ،
ٓ) اب ػػن عطي ػػة" ،احمل ػػرر ال ػػوجيز" ،ُٗٓ :ٓ ،كجةل ػػو الغرن ػػذطي يف "ال ى ػػذف يف تنذتس ػػي تس ػػور الق ػػر ف" صُّٗ:
مقصدا لنزكؿ السورة الكردية كان ر :البقذعي" ،ن م الدرر".ُْ :ُٗ ،
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كقػػذؿ ابػػن عذشػػور" :أكؿ أغراضػػهذ :ربقيػػق أف الرتسػػوؿ  صػػذدؽ فياػػذ يبلغػػو عػػن اهلل تةػػذىل،
كأنو منزه عاذ ادعوه ،كإثبذت أف القر ف كحي من عند اهلل بواتسطة ج يل" ُ).
كفبذ تةذرضو ىذه القصة أف اهلل حفهب الوحي كصذنو من تالعي الاشيذطني ،فقذؿ تةذىل :ﮋﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﮊ [الاشةراء.]ُِِ-َُِ :
كقػذؿ ابػػن اعبػػوزم" :كبػػني كيفيػػة حفػهب الػػوحي مػػن الاشػػيذطني ،فقػػذؿ تةػػذىل :ﮋﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﮊ[اعبػػن ،]ِٕ:كاؼبةػػىن :أف حيػػرس الػػوحي عنػػد تػػالكة اؼبلػػا لػػو علػػى الرتسػػوؿ مػػن
اتسرتاؽ الاشيذطني؛ لئال يسبقونو إىل الكػذىن ،فيػاكلم بػو قبػل الرتسػوؿ ،كىػذه الةصػاة تنػذيف صػحة مػذ
ادعي فبذ أنكرنذه" ِ).
كاػػذ أف القصػػة تةػػذرض قولػػو تةػػذىل :ﱣﭐ ﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﱢ [اغبذقة.]ْٕ-ْْ:

يقوؿ الةالمة الاشوكذين" :فقػد دفةػو احملققػوف بكاػذب اهلل تسػبحذنو ،قػذؿ اهلل :ﮋﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮊ [اغبذق ػ ػ ػػة ،]ْٔ-ْْ:كقول ػ ػ ػػو :ﮋﭛﭜﭝﭞ ﮊ

[الػ ػػنجم ،]ّ:كقولػ ػػو :ﮋﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﮊ [اإلتس ػ ػراء ،]ْٕ:فنفػ ػػى
اؼبقذربة للركوف فضال عن الركوف")ّ( .
كيف قولو تةذىل :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮊ [اغبجر ]ٗ:رد ؽبذه القصة اؼبفرتاة.
ؽبذا قذؿ الةالمػة الاشػنقيطي ":اعلػم :أف مسػألة الغرانيػق مػع اتسػاحذلاهذ شػرعذ ،وداللاة القار ن
على بطالنها تثبت من طريق صذحل لالحاجذج.)ْ " ،
ىذا ،كقد أجذب بةع أىل الةلم عن ىذه القصة على فرض صحاهذ)ٓ(:

ُ) ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير".ٖٖ :ِٕ،
ِ) ابن اعبوزم" ،كاشف اؼباشكل".ِٕٓ :ُ ،
ّ) الاشوكذين" ،فاح القدير".ِْٔ :ّ ،
ْ) الاشنقيطي" ،أضواء البيذف".ِٖٔ :ٓ ،
ٓ) ان ػػر :السػػارقندم" ،تفسػػري القػػر ف"ْٔٔ :ِ ،؛ كاعبصػػذص" ،أحكػػذـ القػػر ف"ْٖ :ٓ،؛ كالسػػاةذين" ،تفسػػري القػػر ف"،
ّْْٖ :؛ كالبغوم "مةذ الانزيل"ِْٗ :ّ ،؛ كالقذضي عيذض"،الاشػفذ"َُّ :ِ،؛ كالػرازم" ،مفػذتيح الغيػي":ِّ،
ْٓ؛ كالق ػػرطيب "اعب ػػذمع ألحك ػػذـ الق ػػر ف" ،ٖٓ :ُِ ،كاب ػػن ج ػػزم" ،الاس ػػهيل لةل ػػوـ الانزي ػػل"ْْ :ّ ،؛ اب ػػن كث ػػري،
"تفسري القر ف الة يم"ُِّ :ّ ،؛ كاأللوتسي" ،ركح اؼبةذين" ،ُٕٔ :ُٕ ،كالاشنقيطي" ،أضواء البيذف".ِٖٕ :ٓ ،
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فقي ػ ػػل :إف الن ػ ػػيب  ك ػ ػػذف يرت ػ ػػل الس ػ ػػورة ت ػ ػرتيال تا لل ػ ػػو تس ػ ػػكاذت ،فلا ػ ػػذ ق ػ ػرأ :ﮋﮱ﮲

﮳ﮊ [النجم ]َِ:قذؿ الاشيطذف لةنو اهلل ؿبذكيذن لصوتو :تلا الغرانيق الةلى ،فساةهذ اؼباشػركوف
دكف اؼبؤمنني كمن اؼباشركوف أف الصوت صوتو  كىو بر من ذلا براءة الاشاا من اللاا.
كىذا الوجو قد اتساحسنو صبػع مػن أىػل الةلػم كػذبن الةػر كابػن جػزم كابػن كثػري كالاشػنقيطي،
كبو أفل علاذء اللجنة الدائاة برئذتسة الاشيخ ابن بذز ُ).
كاناقػػده ال ػرازم ،فقػػذؿ" :كىػػذا أيضػػذ ضػػةيف ،فإنػػا إذا جػػوزت أف يػػاكلم الاشػػيطذف يف أثنػػذء
كػالـ الرتسػوؿ  دبػػذ ياشػابو علػػى كػل السػػذمةني كونػو كالمػػذ للرتسػوؿ ،بقػػي ىػذا االحااػػذؿ يف كػل مػػذ
ياكلم بو الرتسوؿ  فيفضي إىل ارتفذع الوثوؽ عن كل الاشرع")ِ(.
كىذا اعرتاض صحيح لو كذف يلاػبا علػى اعبايػع ،لكػنهم يقولػوف :كقػع اللػبا علػى الػبةع،
كؽبذا يرد ىذا القوؿ عند اؼبؤمنني.
كمػػن األكجػػو أيض ػذن :أف النػػيب  يػػاكلم بالػػا الغرانيػػق الةلػػى ،كال الاشػػيطذف تكلػػم بػػو ،كال
أحد تكلم بو ،لكنو  ؼبذ قرأ تسورة النجم اشػابو األمػر علػى الكفػذر ،فحسػبوا بةػع ألفذمػو مػذ رككه
مػػن قػػوؽبم :تلػػا الغرانيػػق الةلػػى ،كذلػػا علػػى حسػػي مػػذ جػػرت الةػػذدة بػػو مػػن تػػوىم بةػػع الكلاػػذت
على غري مذ يقذؿ.
كىػػذا مػػردكد؛ ألنػػو ال ديكػػن أف ياػػوىم ذلػػا صبيػػع اغبذض ػرين ،كيافقػػوف علػػى ىػػذا الػػوىم ،مث
يسجدكف مذنني أف النيب  أثىن على ؽباهم ،ىذا بةيد جدان.
كقيل :إف اؼباكلم بذلا بةع شيذطني اإلنا كىم الكفرة ،فإنو  ؼبػذ اناهػى
يف قػراءة ىػػذه السػػورة إىل ىػػذا اؼبوضػػع ،كذكػػر أظبػػذء ؽبػػاهم ،كقػػد علاػوا مػػن عذدتػػو أنػػو يةيبهػػذ ،فقػػذؿ
بةػػع مػػن حض ػػر :تلػػا الغراني ػػق الةلػػى ،فذش ػػابو األمػػر علػػى الق ػػوـ؛ لكث ػػرة لغطه ػػم كطلػػبهم تغليط ػػو
كإافذء قراءتو.
كىهنذ تسؤاالف اثنذف ياجهذف على القوؿ الصحيح -بطالف القصة -مهذ:

ُ) ان ػ ػػر :ابػ ػػن جػ ػػزم" ،الاسػ ػػهيل لةلػ ػػوـ الانزيػ ػػل"ّْ :ِ،؛ كابػ ػػن كثػ ػػري" ،تفسػ ػػري القػ ػػر ف الة ػ ػػيم"ُِّ :ّ ،؛
الاشنقيطي" ،أضواء البيذف" .ِٖٔ :ٓ ،فاذكل اللجنة الدائاػة .ُّْ :ْ ُ-كقػذؿ القذضػي عيػذض عػن ىػذا
الوجػػو يف "الاشػػفذ"" :َُّ :ِ ،كالػػذم ي هػػر كيػػرتجح يف تأكيلػػو عنػػده -ية ػ ابػػن الةػػر  -كعنػػد غػػريه مػػن
احملققني على تسلياو" ،كنقل عنو ابن حجر يف الفاح ٖ َْْ :قولو" :كىذا أحسن الوجوه".
ِ) الرازم" ،مفذتيح الغيي".ْٔ :ِّ،
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أف الاأكي ػػل ال ػػذم ذكرت ػػو يف تفس ػػري إلق ػػذء الاش ػػيطذف يف ت ػػالكة الن ػػيب  ،ياش ػػةر بثب ػػوت قص ػػة
الغرانيق ،فذعبواب أف يقذؿ :ليا بينهاذ تالزـ حباد اهلل ،كبيذف ذلا:
أف الذم ينكره أكثر الةلاذء نسبة ذلا القػوؿ كمػذ فيػو مػن الاشػرؾ بػذهلل تةػذىل إىل جنػذب نبينػذ
 ،أمػػذ نسػػباو إىل الاشػيطذف كأنػػو ألقػػذه يف أظبػػذع اؼباشػػركني كقػػت تػػالكة النػػيب  فهػػذا قػػذؿ بػػو بةػػع
الةلاذء-كاذ تسبق.-
أك يقذؿ :إف اهلل تةذىل أا أف الاشيطذف يلقػي مػذ يلقػي عنػد تػالكة النػيب  أك حديثػو بقصػد
الااشػػويو كالوتسوتسػػة علػػى اؼبػػؤمنني ،كلػػيا بذلضػػركرم أف تكػػوف ىػػذه الوتسوتسػػة جذريػػة علػػى لسػػذف النػػيب
الكػػر  ،أك بصػػوت الاشػػيطذف الػػذم حيػػذكي صػػوت النػػيب  ،بػػل قػػد يكػػوف إلقذئػػو علػػى أظبػػذع
بةع النذس فيهيأ إليو أف قذؿ شيئذن ،كاغبقيقة أنو يقلػو ،كاػذ يقػع ألكثػر النػذس حػذؿ ظبػذع اػبطبػة،
حيث ياوىم أنو اػبطيي قذؿ كذا ككذا ،كاألمر خبالفو ،فليا يف اآلية إذان مذ يؤيد قصة الغرانيق.
كيقػػذؿ ثذنيػذن :إف بةػػع أىػػل الةلػػم فسػػر إلقػػذءه بذلاشػػكوؾ كالوتسػػذكس عنػػد الػػاالكة ،كعليػػو؛ فػػال
إشةذر أك إشذرة بوجو من الوجوه إىل قصة الغرانيق ،كتسبق أف قلنذ :إف ىذا القوؿ ماجو جدا.
كالسؤاؿ الثذين :مذ السبي الذم ألجلو تسجد كفذر قري ؟
فذعبواب :أف الذم ثبت يف صحيح الب ػذرم كغػريه أف النػيب  كػذف يقػرأ تسػورة الػنجم ،ككػذف
كفػػذر قػري يسػػااةوف إليػػو ،حػػل إذا بلػ ارىػػذ تسػػجد صػػلوات اهلل كتسػػالمو عليػػو ،فأاػػذىم القػػر ف
بركعاو كصبذلو ،فلم ديلا الكفذر إال أف تسجدكا مةػو ،ىػذا غذيػة مػذ يف القصػة ،فكيػف قبةػل ؽبػذ تسػببذ
ار حياذج إىل مذ يثباو ،كليا -كاهلل -غريبذن على كاذب ربنذ تةذىل أف يأاذ بركعاو األلبػذب ،كديالػا
القلوب؛ لا ر لر ذ تسجدا.
كبنحػػو ىػػذا قػػذؿ األلوتسػػي" :ضػػوز أف يكونػوا تسػػجدكا لدىاشػػة أصػػذباهم ،كاػػوؼ اعػرتاىم عنػػد
ظبػػذع السػػورة ؼبػػذ فيهػػذ مػػن قولػػو تةػػذىل :ﮋﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮊ [الػ ػػنجم ]ْٓ-َٓ:إىل اػ ػػر اآليػ ػػذت،
فذتسااشةركا نزكؿ مثل ذلا م ،كلةلهم يسػاةوا قبػل ذلػا مثلهػذ منػو  كىػو قػذئم بػني يػدم ربػو
تسبحذنو يف مقذـ اطري كصبع كثري ،كقد منػوا مػن ترتيػي األمػر بذلسػجود علػى مػذ تقػدـ أف تسػجودىم
كلو يكن عن إديذف كذؼ يف دفع مذ تومهوه" ُ).
كذكػػر القذضػػي عيػػذض تسػػببذ اػػر ،كىػػو أهنػػذ كذنػػت أكؿ تسػػورة نزلػػت فيهػػذ تسػػجدة ِ) ،كع ػزاه البػػن
ُ) األلوتسي" ،ركح اؼبةذين"ٗ.ُْٕ :
ِ) ان ر :إكاذؿ اؼبةلم ِ.ِٓٓ :
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مسةود ،كليا يف قوؿ ابن مسةود مذ ياشةر السببية ،بل النص على كوهنذ أكؿ تسورة نزلت فيهذ تسجدة ُ).
كقيل :كقع ذلا منهم من غري قصد.
كىػػذا مػػردكد ،ف ػػذىر القصػػة أهنػػم قذصػػدكف ،مث ىػػل يقػػع غػػري القصػػد مػػن صبػػيةهم ،كا ػػذ أف
شي ذ أاذ كفذ من حصى أك تراب ،كرفةو إىل جبهاو فسجد عليو ،كقذؿ :يكفي ىذا.
فهذا يدؿ على القصد.
أك أهنم اذفوا يف ذلا ا لا من ـبذلفاهم.
كىذا بةيد ،بل الصحذبة يف مكة كذنوا ىم اػبذئفني.
قذؿ ابن حجر يف ىذه الثالثة األتسبذب" :فيهذ ن ر" ِ).
املطلب الجالح :سُر َآِات ادعْ نزَهلا ألجل قصٕ الغرانّل:
قبد يف بةع الركايذت كيف كالـ بةػع اؼبفسػرين إشػذرة إىل ثػالث يػذت كتسػورة يػذكركف نزكؽبػذ
بسػػبي قصػػة الغرانيػػق ،فأحببػػت إلقػػذء الضػػوء عليهػػذ؛ لنابػػني حقيقػػة األمػػر ،فػػأكؿ اآليػػذت قولػػو تةػػذىل:

ﱣﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺﲻ

ﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﱢ[اإلتسراء.]ْٕ-ّٕ:
ركم عن ؿباد بن كةي القرمي ،كؿباد بن قػيا قصػة الغرانيػق كفيهػذ أنػو ؼبػذ عػرض النػيب 
تسػػورة الػػنجم كبلػ الكلااػػني اللاػػني ألقذمهػػذ الاشػػيطذف علػػى لسػػذنو ،قػػذؿ لػػو ج يػػل :مػػذ جئاػػا ػػذتني،
فقػػذؿ رتسػػوؿ اهلل  :افرتيػػت علػػى اهلل ،كقلػػت علػػى اهلل مػػذ يقػػل؛ فػػأكحى اهلل إليػػو :ﮋﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﮊإىل قولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو :ﮋﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﮊ
[اإلتسػراء ]ٕٓ:فاػػذ زاؿ مغاومػػذ مهاومػػذ حػػل نزلػػت عليػػو :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ
[اغبج ]ِٓ:اآلية ّ).
ُ) أارج الب ذرم ّْٖٔ) كمسلم ٕٔٓ) عن ابن مسةود قذؿ :أكؿ تسورة أنزلت فيهذ تسػجدة كالػنجم ،قػذؿ:
فسجد رتسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كتسلم كتسجد من الفو إال رجال رأياو أاذ كفذ من تراب فسجد عليو ".
فليا يف األثر أهنم تسجدكا ألجػل أهنػذ أكؿ تسػورة فيهػذ تسػجدة ،كمػذ أدرل اؼباشػركني أهنػذ أكؿ تسػجدة تنػزؿ يف
الكاذب ،مث ىل القوـ مة اوف لكاذب اهلل تةذىل حل يسجدكا؛ ألجل أكلياهذ.
ِ) ابن حجر" ،فاح البذرم" ٖ ،ُْٔ :كصذحي ىذه األتسبذب الكرمذين.
ّ) أارجو الط م ُٕ ، ُُٗ :كيف الطريػق أبػو مةاشػر ،قبػيح بػن عبػد الػرضبن ضػةيف ،كان ػر :األلبػذين" ،نصػي
ا ذنيق"ص.ِِ:
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لكػػن اآليػػة تػػنقع الركايػػة مػػن أصػػلهذ ،فذآليػػة تػ النػػيب  مػػن مقذربػػة الركػػوف إلػػيهم ،فكيػػف
بذلركوف إليهم كموافقاهم علػى بػذطلهم ،ؽبػذا أكردىػذ غػري كاحػد مػن اؼبفسػرين -كػذلرازم كالقػرطيب -يف
رد ىذه الفرية البذطلة ،قذؿ القػرطيب رضبػو اهلل" :كفبػذ يػدؿ علػى ضػةفو أيضػذن كتوىينػو مػن الكاػذب قولػو
تةػػذىل :ﮋﯟﯠﯡﮊ اآلياػػني ،فإهناػػذ تػػرداف اػب ػ الػػذم رككه؛ ألف اهلل تةػػذىل ذكػػر أهنػػم
كذدكا يفانونو حل يفرتم ،كأنو لػوال أف ثباػو لكػذف يػركن إلػيهم .فاضػاوف ىػذا كمفهومػو أف اهلل تةػذىل
عصاو من أف يفرتم كثباو حل يركن إليهم قليال فكيف كثريا ،كىػم يػرككف يف أابػذرىم الواىيػة أنػو
زاد على الركوف كاالفرتاء دبدح ؽبػاهم ،كأنػو قػذؿ عليػو الصػالة كالسػالـ :افرتيػت علػى اهلل كقلػت مػذ
يقل .وهدا ضد مفهوم اآلية ،كىي تضةف اغبديث لو صح ،فكيف كال صحة لو" ُ).
إذا علم ىذا ،ف ية اإلتسػراء تػرد القصػة كتنقضػهذ مػن أصػلهذ ،فكيػف يقػذؿ :إهنػذ نزلػت باشػأهنذ،
كؽبػػذا فػػأكثر الةلاػػذء يػػذكركا يف تفسػػري يػػة اإلتسػراء أهنػػذ نزلػػت باشػػأف قصػػة الغرانيػػق ،ك يػػذكركا عػػن
عذ تبنِّيو ؽبذا القوؿ ،ك يذكره اؼبفسركف اؼبةانوف بنقل اػبالؼ كذبن اعبوزم كغريه ِ).
كاآليػػة بينػػة اؼبةػػىن كاضػػحة اؼبغػػزل ،كلقػػد أحسػػن ابػػن كثػػري حيػػث أعػػرض عاػػذ يػػذكره كثػػري مػػن
اؼبفس ػرين مػػن أتسػػبذب نػ و
ػزكؿ يػػدعوهنذ لديػػة الكرديػػة ،فلػػم يػػذكر كاحػػدان منهػػذ ،مقاص ػرا علػػى تفسػػريىذ،
فقذؿ" :خي تةذىل عن تأييد رتسولو -صلوات اهلل عليػو كتسػالمو ،-كتثبياػو كعصػااو كتسػالماو مػن شػر
األشػرار ككيػػد الفجػػذر ،كأنػػو تةػػذىل ىػػو اؼباػػويل أمػػره كنصػػره ،كأنػػو ال يكلػػو إىل أحػػد مػػن القػػو ،بػػل ىػػو
كليو كحذف و كنذصره كمؤيده كم فره ،كم هر دينو على مػن عػذداه كاذلفػو كنػذكأه ،يف ماشػذرؽ األرض
كمغذر ذ ،صلى اهلل عليو كتسلم تسلياذ كثريا إىل يوـ الدين" ّ).
كأمػ ػػذ اآليػ ػػة الثذنيػ ػػة ،فهػ ػػي قولػ ػػو تةػ ػػذىل :ﮋﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮊ [الزمر.]ْٓ:
فقػد ذكػر بةػع اؼبفسػرين أهنػذ نزلػت عنػد قصػػة الغرانيػق ،قػذؿ مقذتػل بػن تسػلياذف بةػد أف فسػػر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كقد ذكر ىذا األثر -كفيو ية اإلتسراء -عند تفسري ية اغبج بةع اؼبفسرين ،ان ر :مكي" ،اؽبداية إىل بلػوغ
النهذية".ُْْٗ :ٕ،
ُ) الق ػػرطيب" ،اعب ػػذمع ألحك ػػذـ الق ػػر ف" ،ْٖ :ُِ ،كان ػػر :أحك ػػذـ الق ػػر ف الب ػػن الة ػػر َّّٔ :؛ كال ػ ػرازم،
"مفذتيح الغيي"ِّٕ :ِّ،؛ كالاشوكذين" ،فاح القدير"ْٓٔ :ّ ،؛ كصديق حسن" ،فاح البيذف".ٕٔ :ٗ،
ِ) ان ر :اؼبذكردم" ،النكت كالةيوف"ِٓٗ :ّ ،؛ كابن اعبوزم" ،زاد اؼبسري".ٖٔ :ٓ ،
ّ) ابن كثري" ،تفسري القر ف الة يم".ََُ :ٓ ،
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ىػػذه اآليػػة" :كىػػذا ي ػػوـ ق ػرأ النػػيب  تس ػػورة الػػنجم دبكػػة فق ػرأ :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱ﮲

﮳ﮊ [النجم ،]َِ-ُٗ :تلػا الغرانيػق الةلػى ،عنػدىذ الاشػفذعة ترجػى ،ففػرح كفػذر مكػة حػني
ظبةوا أف ؽبذ شفذعة" ُ).
كىذا مذ يفهم من كالـ ؾبذىد ِ).
ككذا قذؿ الط م كالثةليب كمكي ّ).
قػػذؿ القػػرطيب بةػػد أف حكػػى ىػػذا القػػوؿ ،كأف اآليػػة نزلػػت ألجػػل قصػػة الغرانيػػق ،قػػذؿ" :قذلػػو
صبذعة اؼبفسرين" ْ).
كىذا ال يقبل؛ ألف اآلية ليا فيهػذ ذكػر للقصػة ،كلف هػذ ال ياشػةر دبػذ ذكػر كال يػدؿ عليػو ،ك
يذكر يف أتسبذب النزكؿ أهنذ نزلت للقصة ،فكيف نقوؿ :إهنذ بسػببهذ ،كأهنػذ نذزلػة ألجلهػذ ،مػع ضػةف
القصة ككىذئهذ.
ؽب ػػذا؛ فق ػػد أع ػػرض أكث ػػر اؼبفس ػرين ع ػػن ى ػػذا ،ك ي ػػذكركا أف ي ػػة الزم ػػر نذزل ػػة لقص ػػة الغراني ػػق،
كفسركا اآلية على أهنذ إذا ذكرت ؽباهم على لسذف من يةبدىذ اتساباشركا كفرحوا ٓ).
ُ) البل ي" ،تفسري مقذتل بن تسلياذف" ،َٖٔ :ّ ،كان ر تةقي اؼبذتريدم عليو يف تفسريه ٖ.ٖٔٗ :
ِ) ان ػػر :ؾبذىػػد" ،تفسػػري ؾبذىػػد"،صٕٓٗ:؛ كالطػ م" ،جػػذمع البيػػذف" ،ُِٖ :َِ ،قػػذؿ ؾبذىػػد :قولػػو" :ﮦ "
قذؿ :انقبضت ،كذلا يوـ قرأ عليهم النجم عند بذب الكةبة.
فهذا يفهم منو أنو ية قصة الغرانيق ،مث كجدت البغوم كابن عطية ينسبذف لو ىذا القوؿ.
ان ر :البغوم "مةذ الانزيل"ُِّ :ٕ ،؛ كابن عطية" ،احملرر الوجيز".ّْٓ :ْ ،
ّ) ان ر :الط م" ،جذمع البيذف"ُِٖ :َِ ،؛ كالثةليب" ،الكاشف كالبيذف"ِّٗ :ٖ،؛ مكي" ،اؽبداية إىل بلوغ
النهذية".َّٔٓ :َُ ،
ْ) القػػرطيب" ،اعبػػذمع ألحكػػذـ القػػر ف" ،ِْٔ :ُٓ ،كان ػػر :السػػاةذين" ،تفسػػري القػػر ف"ِْٕ :ْ ،؛ كالكرمػػذين
"غرائػػي الافسػػري"َُُٔ :ِ،؛ كابػػن جػػزم" ،الاسػػهيل لةلػػوـ الانزيػػل"ِِِ :ِ ،؛ كابػػن عػػذدؿ" ،اللبػػذب يف
عل ػػوـ الكا ػػذب"ُِٓ :ُٔ ،؛ كاإلض ػػي" ،ج ػػذمع البي ػػذف"ّ ،َٖٓ :كاػبطي ػػي" ،الس ػ ػراج اؼبن ػػري" ِّْٓ :؛
كاأللوتسي" ،ركح اؼبةذين" ُِ.)ِٔٓ/
ٓ) ان ػ ػ ػػر عل ػ ػ ػػى تس ػ ػ ػػبيل اؼبث ػ ػ ػػذؿ ال اغبص ػ ػ ػػر :تفس ػ ػ ػػري الق ػ ػ ػػر ف الةزي ػ ػ ػػز الب ػ ػ ػػن أ زمن ػ ػ ػػني ُُْْ :؛ كالواح ػ ػ ػػدم،
"الوجيز"،صّٗٓ:؛ كالرازم" ،مفذتيح الغيي"ْٕٓ :ِٔ،؛ كالبيضذكم" ،أنوار الانزيل"ْْ :ٓ ،؛ كالنسفي،
"مدارؾ الانزيل"ُْٖ :ّ ،؛ كأبذ حيذف" ،البحر احمليط"َِٖ :ٗ ،؛ كابن كثري" ،تفسري القر ف الة يم":ٕ ،
َُِ؛ كأب ػػذ الس ػػةود" ،إرش ػػذد الةق ػػل الس ػػليم"ِٕٓ :ٕ ،؛ كالاش ػػوكذين" ،ف ػػاح الق ػػدير"ّٓٔ :ْ،؛ كص ػػديق
حسن" ،فاح البيذف" ُِ.ُِْ :
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قذؿ الةالمة السةدم:
"يػػذكر تةػػذىل حذلػػة اؼباشػػركني كمػػذ الػػذم اقاضػػذه شػػركهم أهنػػم "إً ىذا ذيكًػ ىػر اللَّػػوي" توحيػػدا لػػو ،كأمػػران
بإاالص الدين لو ،كترؾ مذ يةبد من دكنو ،أهنم ياشائزكف كينفركف ،كيكرىوف ذلا أشد الكراىة.
ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﮊ مػن األصػنذـ كاألنػػداد ،كدعػذ الػػداعي إىل عبذدهتػذ كمػػدحهذ ﮋ ﮲
﮳﮴ﮊ بذلا؛ فرحذ بذكر مةبوداهتم" ُ).
كام ػػأ اآليػ ػػة الثذلثػ ػػة ،فهػ ػػي قولػ ػػو تةػ ػػذىل :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮊ [القصص.]ٖٖ:
فهذه اآلية من اآليذت اليت ذكرت مع قصة الغرانيق كأهنذ نزلت ألجلهذ ،قذؿ ابن عطية:
"كتسبي ىذه اآليػة مػذ كذنػت قػري تػدعو رتسػوؿ اهلل  إليػو مػن تة ػيم أكثػذهنم ،كعنػد ذلػا
ألقى الاشيطذف يف أمنياو أمر الغرانيق" ِ).
ك يذكر رضبو اهلل دليالن على مذ قذؿ.
كمةلوـ َّ
أف أتسبذب النزكؿ ال تثبت إال نقالن ،كليست من قبيل االجاهذد ،ك أجد بةد البحػث
عن الصحذبة أك الاذبةني -كعليهم اؼبةوؿ يف ىذا البذب -مذ يثبت ىذا القوؿ.
ؽبذا؛ يذكره أغلي اؼبفسرين.
كعليػػو؛ فذلصػػحيح أف اآليػػة الكرديػػة ال ارتبػػذط ػػذ بقصػػة الغرانيػػق لػػو صػػحت ،فكيػػف كىػػي
تصح.
كأمػػذ الس ػػورة الػػيت ذك ػػر بةض ػػهم نزكؽب ػػذ ألجػػل ى ػػذه القصػػة فه ػػي تس ػػورة الك ػػذفركف ،كقػػد نس ػػبو
الواحدم عباذعة اؼبفسرين ،فقذؿ:
"قذؿ صبذعة اؼبفسرين :ؼبذ قرأ رتسوؿ اهلل  تسػورة الػنجم دبكػة علػى اؼباشػركني ،كألقػى الاشػيطذف
يف قراءتو :تلا الغرانيق الةال  -على مذ ذكرنذ  -طاع ماشركو قػري فيػو ،كقػذلوا :إف ؿباػد قػد داػل
يف بةع ديننذ ،فأتوه كقذلوا لو :تةبد ؽبانذ تسنة ،كنةبد إؽبػا تسػنة ،فػإف كػذف الػذم جئػت بػو اػريا فبػذ
كبػن فيػو كنػذ قػد شػػركنذؾ فيػو ،كأاػذنذ حب نػذ منػػو ،كإف كػذف الػذم كبػن عليػػو اػريا كنػت قػد شػػركانذ يف
أمرنذ ،كأاذت حب ا منو ،فقذؿ رتسوؿ اهلل ":مةذذ اهلل أف أشرؾ بػو غػريه" ،فػأنزؿ اهلل :ﮋﭑﭒ
ُ) السةدم" ،تيسري الكر الرضبن" ،ص.ِٕٔ:
ِ) ابػػن عطيػػة" ،احملػػرر الػػوجيز"َّْ :ْ ،؛ كان ػػر :القػػرطيب" ،اعبػػذمع ألحكػػذـ القػػر ف"ِِّ :ُّ،؛ كالةلياػػي،
"فاح الرضبن يف تفسري القر ف".ِِٔ :ٓ ،
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ﭓﮊ [الكذفركف.)ُ "]ُ:
ك ذا قذؿ مقذتل بن تسلياذف ِ).
ك أجد من كافقو من أىل الةلم على ىذا ،فقوؿ الواحدم :قػذؿ صبذعػة اؼبفسػرين ،لةلػو قصػد
بةػػع مػػن لػػو عنذيػػة بذلافسػػري ك ييصػػنف فيػػو ،أك يبلغنػػذ قولػػو ،ككبػػو ذلػػا ،كأمػػذ اؼبةااػػد علػػيهم يف
النقػػل كالركايػػة فلػػم أجػػد عػػنهم شػػيئذ يثبػػت ىػػذا" ،كنقػػل مقذتػػل كحػػده فبػػذ ال ييةااػػد عليػػو بذتفػػذؽ أىػػل
اغبػػديث كنقػػل الكلػػيب ،كؽبػػذا كػػذف اؼبصػػنفوف يف الافسػػري مػػن أىػػل النقػػل ال يػػذكركف عػػن كاحػػد منهاػػذ
شيئذ كاحاد بن جرير كعبد الرضبن بن أ حذمت كأ بكر بن اؼبنذر ،فضالن عن مثل أضبد بػن حنبػل
كإتسحذؽ بن راىويو" ّ).
كاؼبػػذكور مػػن تسػػبي نػػزكؿ السػػورة أف أنذتس ػذن مػػن ق ػري عرض ػوا علػػى النػػيب  أف يةبػػد ؽبػػاهم
تسنة ،كيةبدكف اهلل تسنة ْ) من دكف ذكر لقصة الغرانيق.

ُ) الواحػػدم ،علػػي بػػن أضبػػد" ،الافسػػري البسػػيط" .ربقيػػق ؾباوعػػة مػػن البػػذحثني .طُ ،الريػػذض :جذمةػػة اإلمػػذـ
ؿباد بن تسةود اإلتسالميةَُّْ ،ق).َّٗ :ِْ ،
ِ) ان ر :البل ي:،تفسري مقذتل بن تسلياذف" ،ٖٖٕ :ْ ،كان ػر :كالػرازم" ،مفػذتيح الغيػي" ،ِّٕ :ِّ ،فقػد
جةلو الرازم تسببذ من أتسبذب البداءة ب ػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ ال أنو تسبي نزكؿ للسورة الكردية ،فانبو.
ّ) قذلو شيخ اإلتسالـ كاذ يف "ؾباوع الفاذكل".َْٓ :ُٔ ،
ْ) ان ر :الواحدم" ،أتسبذب النزكؿ" ،صْٕٔ:؛ كالسيوطي" ،الدر اؼبنثور"ْٔٓ :ٖ،؛ كالسيوطي" ،لبذب النقوؿ"
ص ،ُِٖ:كاؽباليل" ،االتسايةذب يف بيذف األتسبذب"ُٕٓ :ّ ،؛ "موتسوعة الافسري بذؼبأثور".َْٔ :ِّ ،
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اخلامتٕ:
من كتفضل ،كبةد:
اغباد هلل على مذ أنةم ،كالاشكر لو على مذ بو َّ
فقد تسرت يف ىذا البحث اؼببذرؾ مع يذت طيبة مبذركة مػن كاػذب اهلل تةػذىل ،رأيػت فيػو فوائػد
عديدة ،ديكن حصرىذ بةضهذ فياذ يلي:
 تسورة اغبج تسورة فيهذ اؼبكي كاؼبدين ،على مذ ترجح.
 اآليذت اليت قات بدراتساهذ من قبيل اؼبكي.
 ىنذؾ فرؽ بني النيب كالرتسوؿ ،كاذ فرؽ اهلل بينهاذ يف ىذه اآلية ،كبني الةلاذء االؼ يف حد
كل منهاذ ،كلةل أقواىذ :أف كالن منهاذ مرتسل كموحى إليو ،لكن الرتسوؿ يرتسل إىل قوـ كذفرين
ـبذلفني ،كالنيب إىل قوـ مؤمنني.
 يف قولو ":سبىن" مةنيذف :أحدمهذ :قرأ ،كالثذين :من الاا كىو اذطر القلي.
 ذكر اؼبفسركف يف مةىن :إلقذء الاشيطذف يف الاالكة ثالثة و
أكجو:
األكؿ :اػبطأ الوارد يف القراءة ،كالذم مناشأه السهو.
الثذين :الاشكوؾ اليت يلقيهذ الاشيطذف حوؿ مةىن اآليذت.
الثذلث :مذ يلقيو الاشيطذف يف تالكة النيب ليوىم أف مذ ألقذه منو.
 اؼبراد بذلنسخ يف اآلية النسخ اللغوم ،كىو اإلبطذؿ. أفةذؿ اهلل تبذرؾ كتةذىل تكػوف لةلػل كغذيػذت كحكػم ،منهػذ مػذ أطلةنػذ اهلل عليػو ،كمنهػذ مػذ يطلةنػذ
اهلل عليو.
 من اغبكم اليت أطلةنذ اهلل عليهذ إللقذء الاشيطذف يف تالكة كل نيب اماحذف النذس كااابذرىم.
 من الفوائد اليت دلت اآليذت الكردية عليهذ أف اهلل تةذىل قسم القلوب إىل ثالثة أقسذـ ،ىي:
قلوب أىل اإلديذف ،كقلوب اؼباشركني ،كقلوب أىل النفذؽ.
 يف اآليذت بيذف ألثر القر ف اؼببذرؾ على أىلو من السكوف ،كاػباشوع هلل عز كجل.
 ترشد اآليذت إىل ىداية اهلل  ألىل اإلديذف ،كتثبياو ؽبم يف الدنيذ كاآلارة.
 ال تصح قصة الغرانيق ال تسندا كال مانذن.
 يثبت َّ
أف ية أك يذت أك تسورة نزلت ألجل قصة الغرانيق.
كاغباد هلل أكال ك ارا كمذىرا كبذطنذ
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املصادر َاملراجع
ابػن أ الةػز ،ؿباػد بػن عػالء الػدين" ،شػرح الطحذكيػة" ،ربقيػق :شػةيي األرنػؤكط -عبػد اهلل الرتكػي.
طَُ ،بريكت :مؤتسسة الرتسذلة.)ُُْٕ،
اب ػػن األث ػػري ،اؼبب ػػذرؾ ب ػػن ؿبا ػػد" ،النهذي ػػة يف غري ػػي اغب ػػديث كاألث ػػر" .ربقي ػػق ط ػػذىر الػ ػزاكل كؿبا ػػود
الطنذحي .د.ط ،بريكت :اؼبكابة الةلايةُّٗٗ،ىػ).
اب ػػن اعب ػػزرم ،ؿبا ػػد ب ػػن ؿبا ػػد" ،الناش ػػر يف الق ػراءات الةاش ػػر" .ربقي ػػق عل ػػي ؿبا ػػد الض ػػبذع .اؼبطبة ػػة
الاجذرية الك ل).
ابػػن اعبػػوزم ،أبػػو الفػػرج عبػػد الػػرضبن بػػن علػػي" ،زاد اؼبسػػري يف علػػم الافسػػري" .طّ ،بػػريكت :اؼبكاػػي
اإلتسالميَُْْ ،ق".
ابػػن اعبػػوزم ،عبػػد الػػرضبن بػػن علػػي" ،كاشػػف اؼباشػػكل مػػن حػػديث الصػػحيحني" .ربقيػػق علػػي حسػػني
البواب طُ ،الريذض :دار الوطنُُْٖ،ق).
ابن اعبوزم ،عبد الرضبن بن علي" ،نزىة األعني النوامر" .طُ ،بريكت :مؤتسسة الرتسذلةَُْْ ،ق).
ابن الةر  ،ؿباد بن عبد اهلل" ،أحكذـ القر ف" .طّ ،بريكت :دار الفكر الةلايةُِْْ،ق).
ابن القيم ،ؿباد بن أ بكر" بدائع الفوائد" بريكت :دار الكاذب الةر ).
ابن القيم ،ؿباد بن أ بكر" .إعالـ اؼبوقةني عػن رب الةػذؼبني" .ربقيػق :ؿباػد عبػد السػالـ إبػراىيم.
طُ ،بريكت :دار الكاي الةلايةُُُْ ،ىػ).
ابػػن القػػيم ،ؿباػػد بػػن أ بكػػر" .زاد اؼبةػػذد يف ىػػدم اػػري الةبػػذد" .ربقيػػق شػػةيي األرنػػؤكط .طِٕ،
بريكت :مؤتسسة الرتسذلةُُْٓ،ىػ).
ابػػن القػػيم ،ؿباػػد بػػن أ بكػػر" ،إغذثػػة اللهفػػذف" .ربقيػػق :ؿباػػد حذمػػد الفقػػي .طِ ،بػػريكت :دار
اؼبةرفة.)ُّٗٓ،
ابن القيم ،ؿباد بن أ بكر" ،شفذء الةليػل يف مسػذئل القضػذء كالقػدر كاغبكاػة كالاةليػل" .بػريكت:
دار اؼبةرفةُّٖٗ ،ىػ).
ابن اؽبذئم ،أضبد بن ؿباد" ،الابيذف يف تفسري غريػي القػر ف" .طُ ،بػريكت :دار الغػرب اإلتسػالمي،
ُِّْق)
ابن بذز ،عبد الةزيز بن عبد اهلل" .فاذكل نػور علػى الػدرب" .صبػع د .ؿباػد بػن تسػةد الاشػويةر طُ،
الريذض :الرئذتسة الةلاية للبحوث الةلاية كاإلفاذءُِْٖ،ق).
ابن بذز ،عبد الةزيز بن عبد اهلل ".ؾباوع فاذكل كمقذالت مانوعة" .أشػرؼ علػى صبةػو كطبةػو :ؿباػد
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الاشويةر .طِ ،الريذض :دار ابن القذتسمَُِْ،ق).
ابػن تيايػػة ،أضبػػد بػن عبػػد اغبلػػيم" .ؾباػػوع الفاػذكل" .ربقيػق :عبػػد الػػرضبن بػن قذتسػػم ،اؼبدينػػة النبويػػة:
ؾباع اؼبلا فهد لطبذعة اؼبصحف الاشريفُُْٔ،ىػ).
ابن تياية ،أضبد بن عبد اغبليم" .منهذج السنة النبويػة يف نقػع كػالـ الاشػيةة القدريػة" .ربقيػق :ؿباػد
رشذد تسذ  ،طُ ،الريذض :جذمةة اإلمذـ ؿباد بن تسةود اإلتسالميةَُْٔ،ىػ).
ابن جزم ،ؿباد بن أضبد" ،الاسهيل لةلوـ الانزيل" .طُ ،بريكت :دار االرقمُُْٔ ،ق).
ابػػن حجػػر ،أضبػػد بػػن علػػي" ،فػػاح البػػذرم" .إا ػراج كتصػػحيح ؿبػػي الػػدين اػبطيػػي :بػػريكت :دار
اؼبةرفة.)ُّٕٗ ،
ابن حزـ ،علي بن أضبد ".احمللى بذآلثذر" .بريكت :دار الفكر).
ابن حزـ ،علي بن أضبد" ،الفصل يف اؼبلل كاألىواء كالنحل" .القذىرة :مكابة اػبذقبي).
اب ػػن حنب ػػل ،أضب ػػد ب ػػن ؿبا ػػد" .مس ػػن د اإلم ػػذـ أضب ػػد ب ػػن حنب ػػل" .ربقي ػػق ش ػػةيي األرن ػػؤكط .طُ،
بريكت :مؤتسسة الرتسذلة ُُِْ،ىػ).
ابن تسيده ،علي بن إظبذعيل" ،احملكم كاحمليط األع م" .ربقيق عبد اغبايػد ىنػداكم .طُ ،بػريكت:
دار الكاي الةلايةُُِْ،ىػ َََِ -ـ).
اب ػ ػ ػ ػػن ع ػ ػ ػ ػػذدؿ ،عا ػ ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػ ػػن علي"،اللب ػ ػ ػ ػػذب يف عل ػ ػ ػ ػػوـ الكا ػ ػ ػ ػػذب" .طُ ،ب ػ ػ ػ ػػريكت  :دار الكا ػ ػ ػ ػػي
الةلايةُُْٗ،ق)
ابن عذشور ،ؿباد الطذىر بن ؿباد" ،الاحرير كالانوير" .تونا :الدار الاونسية للناشرُْٖٗ ،ىػ)
ابػػن عثياػػني ،ؿبا ػػد بػػن ص ػػذحل" .فاػػذكل ن ػػور علػػى ال ػػدرب" .طُ ،اؼبالك ػػة الةربي ػػة السػػةودية :م ػػن
إصدرات مؤتسسة الاشيخ ؿباد بن صذحل الةثياني اػبريية.)ُّْْ ،
ابن عطية ،عبد اغبق بػن غذلػي" ،احملػرر الػوجيز يف تفسػري الكاػذب الةزيػز" .ربقيػق :عبػد السػالـ عبػد
الاشذيف .طُ ،بريكت :دار الكاي الةلايةُِِْ،ق)،
ابػػن كثػػري ،إظبذعيػػل بػػن عاػػر ".تفسػػري القػػر ف الة ػػيم" .ربقيػػق تسػػذمي السػػالمة .طِ ،الريػػذض :دار
طيبةَُِْ،ىػ.).
ابن من ور ،عبد القذدر بن عار" ،لسذف الةرب" .طْ ،القذىرة :مكابة اػبذقبيُُْٖ ،ق).
أبو السػةود ،ؿباػد بػن ؿباػد الةاػذدم" ،إرشػذد الةقػل السػليم إىل مزايػذ القػر ف الكػر " .بػريكت :دار
إحيذء الرتاث).
أبو اؼب فر ،منصور بن ؿباد" ،تفسري الساةذين" .طُ ،الريذض ،دار الوطنُُْٖ ،ق).
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أبو بكر اعبصذص ،أضبد بن علي الرازم" ،أحكذـ القر ف" .طُ ،بريكت :دار الكاي الةلايةُُْٓ ،ىػ)
أبو حيذف ،ؿباد بن يوتسف" ،البحر احمليط يف الافسري" .بريكت :دار الفكرَُِْ،ىػ).
أب ػػو داكد ،تس ػػلياذف ب ػػن األش ػػةث" .تس ػػنن أ داكد" .ربقيػ ػق ش ػ ىػةيي األرن ػػؤكط .طُ ،ب ػػريكت :دار
الرتسذلة الةذؼبية َُّْ،ىػ).
أبو يشهبة ،ؿباد بن ؿباد" ،مدال لدراتسة القر ف الكر " .طِ ،القذىرة :مكابو السنةُِّْ ،ىػ).
أ حيذف ،ؿباد بن يوتسف" ،البحر احمليط" .طُ ،بريكت :دار الكاي الةلايةُِِْ،ق).
األصػػفهذين ،اغبس ػػني ب ػػن ؿبا ػػد" ،اؼبف ػػردات يف غريػػي الق ػػر ف" .ربقي ػػق :ؿبا ػػد تس ػػيد ك ػػيالين ،طُ،
بريكت :دار القلمُُِْ،ق).
ؿ الاش ػػيخ ،تس ػػلياذف ب ػػن عب ػػد اهلل" ،تيس ػػري الةزي ػػز اغباي ػػد يف ش ػػرح كا ػػذب الاوحي ػػد" .ربقيػ ػق :زى ػػري
الاشذكي  .طُ ،بريكت :اؼبكاي االتسالميُِّْ،ىػ).
ؿ تيايػػة ،عبػػد السػػالـ ،عبػػد اغبلػػيم ،أضبػػد ".اؼبسػػودة يف أصػػوؿ الفقػػو" .ربقيػػق :ؿباػػد ؿبيػػي الػػدين
عبد اغبايد .بريكت :دار الكاذب الةر ).
األلبػػذين ،ؿباػػد نذصػػر الػػدين بػػن اغبػػذج نػػوح "،نصػػي ا ػػذنيق لنسػػف قصػػة الغرانيػػق" .طّ ،بػػريكت:
اؼبكاي اإلتسالميُُْٕ،ىػ).
األلبذين ،ؿباد نذصر الدين" .تسلسلة األحذديث الضػةيفة كاؼبوضػوعة كأثرىػذ السػيف يف األمػة" .طُ،
الريذض :دار اؼبةذرؼ ُُِْ،ىػ).
األلبػػذين ،ؿباػػد نذصػػر الػػدين ".تسلسػػلة األحذديػػث الصػػحيحة كشػػيء مػػن فقههػػذ كفوائػػدىذ" .طُ،
الريذض :مكابة اؼبةذرؼ ُُْٓ،ق).
األلوتس ػ ػػي ،ؿبا ػ ػػود ب ػ ػػن عب ػ ػػد اهلل"،ركح اؼبة ػ ػػذين يف تفس ػ ػػري الق ػ ػػر ف الة ػ ػػيم كالس ػ ػػبع اؼبث ػ ػػذين" .طُ،
بريكت:دار الكاي الةلايةُُْٓ،ق).
ا ًإلضي ،ؿباد بن عبد الرضبن" ،جذمع البيذف يف تفسػري القػر ف" .طُ ،بػريكت :دار الكاػي الةلايػة،
ُِْْىػ).
الب ػػذرم ،ؿباػػد بػػن إظبذعيػػل" .صػػحيح الب ػػذرم= اعبػػذمع اؼبسػػند الصػػحيح اؼب اصػػر مػػن أمػػور رتسػػوؿ اهلل
 كتسننو كأيذمو" .ربقيق :ؿباد زىري النذصر .طُ ،بريكت :دار طوؽ النجذةُِِْ ،ق).
البغ ػػوم ،اغبسػػني بػػن مسػػةود" ،مةػػذ الانزيػػل يف تفسػػري القػػر ف" .ربقيػػق اذلػػد عبػػد ال ػػرضبن الة ػػا.
طِ ،بريكت :دار اؼبةرفةَُْٕ ،ق).
البقذعي ،إبراىيم بػن عاػر" ،ن ػم الػدرر يف تنذتسػي اآليػذت كالسػور" .تصػحيح كتةليػق :ؿباػد عاػراف
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القذىرة :دار الكاذب اإلتسالمي.)َُْْ-ُّٖٗ ،
البل ػػي ،مقذتػػل بػػن تسػػلياذف" ،تفسػػري مقذتػػل بػػن تسػػلياذف" .ربقيػػق أضبػػد فريػػد .طُ ،بػػريكت :دار
الكاي الةلايةُِْْ،ىػ).
البيض ػػذكم ،عب ػػد اهلل ب ػػن عا ػػر" ،أنػ ػوار الانزي ػػل كأتسػ ػرار الاأكي ػػل" .طُ ،ب ػػريكت :دار احي ػػذء الػ ػرتاث
الةر ُُْٖ،ق).
البيهقػػي ،أضبػػد بػػن اغبسػػني" .السػػنن الك ػ ل" .ربقيػق :ؿباػػد عبػػد القػػذدر عطػػذ .طّ ،بػػريكت :دار
الكاي الةلايةُِْْ ،ىػ).
الرتم ػػذم ،ؿبا ػػد ب ػػن عيس ػػى" ،ج ػػذمع الرتم ػػذم" .ربقي ػػق أضب ػػد ش ػػذكر ك اػ ػرين ،طِ ،ب ػػريكت :دار
الكاي الةلاية.)ُّٕٗ ،
الاياي موالىم ،حيىي بن تسالـ" ،تفسري حيػىي بػن تسػالـ" .ربقيػق :د .ىنػد شػليب .طُ ،بػريكت :دار
الكاي الةلايةُِْٓ ،ىػ).
الاياػػي مػػوالىم ،حيػػىي بػػن تسػػالـ" ،الاصػػذريف لافسػػري القػػر ف فبػػذ اشػػابهت أظبذئػػو كتصػػرفت مةذنيػػو".
تونا :الاشركة الاونسية للاوزيعُٕٗٗ،ـ).
الثةػػذليب ،عبػػد الػػرضبن بػػن ؿباػػد" ،اعب ػواىر اغبسػػذف يف تفسػػري الق ػػر ف "ربقيػػق ؿباػػد مة ػػوض كعػػذدؿ
أضبد .طُ ،بريكت :دار إحيذء الرتاث الةر ُُْٖ ،ىػ).
الثةلػػيب ،أضبػػد بػػن ؿباػػد" ،الكاشػػف كالبيػػذف عػػن تفسػػري القػػر ف" .ربقيػػق أ ؿباػػد بػػن عذشػػور .طُ،
بريكت :دار إحيذء الرتاث الةر .)ُِِْ ،
جب ػػل ،ؿبا ػػد حس ػػن" ،اؼبةج ػػم االش ػػاقذقي اؼبؤص ػػل أللف ػػذظ الق ػػر ف الك ػػر " .طُ ،الق ػػذىرة :مكاب ػػة
اآلدابََُِ ،ـ).
اعبوزجػػذين ،تسػػةيد بػػن منصػػور" .الافسػػري مػػن تسػػنن تسػػةيد بػػن منصػػور" .ربقيػػق :د تسػػةد ؿ ضبيػػد.
طُ ،الريذض :دار الصايةي ُُْٕ ،ىػ).
اػبطػػذ  ،ضبػػد بػػن ؿباػػد" ،غريػػي اغبػػديث" .ربقيػػق كزب ػريج عبػػد الكػػر الغربػػذكم ك ا ػرين .طِ،
دماشق :دار الفكرَُِْ،ىػ).
دركي  ،ؿبيي الدين بن أضبد" ،إعراب القر ف كبيذنو" .طْ ،تسػوريذ :دار اإلرشػذد للاشػئوف اعبذمةيػة،
ُُْٓىػ).
الدمذمي  ،ؿباد بن أ بكر" ،مصذبيح اعبذمع" .طُ ،تسوريذ :دار النوادرَُّْ،ق).
الػرازم ،عبػػد الػػرضبن بػػن ؿباػد" ،تفسػػري ابػػن أ حػػذمت" .طّ ،اؼبالكػة الةربيػػة السػػةودية :مكابػة نػزار
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مصطفى البذزُُْٗ ،ىػ).
الػ ػ ػرازم ،ؿبا ػ ػػد ب ػ ػػن أ بك ػ ػػر" ،ـبا ػ ػػذر الص ػ ػػحذح" .ربقي ػ ػػق ؿبا ػ ػػود ا ػ ػػذطر .د.ط ،مكاب ػ ػػة لبن ػ ػػذف،
ُُْٓق).
الرازم ،ؿباد بن عار" ،مفذتيح الغيي" .طّ ،بريكت :دار إحيذء الرتاث الةر َُِْ،ىػ).
الراغػي األصػػفهذين ،اغبسػػني بػػن ؿباػػد" ،تفسػػري الراغػػي األصػػفهذين" .طُ ،طنطػػذ :كليػػة اآلداب -
جذمةة طنطذَُِْ ،ىػ).
الزجذج ،إبراىيم بن السرم" ،مةذين القػر ف كإعرابػو" ،ربقيػق :عبػد اعبليػل عبػده ،طُ ،بػريكت :عػذ
الكايَُْٖ ،ىػ).
الزركاشي ،ؿباد بن عبد اهلل" .ال ىذف يف علوـ القر ف" .ربقيق :ؿباد أبػو الفضػل .طُ ،مصػر :دار
إحيذء الكاي الةربيةُّٕٔ ،ق).
الزـباشػػرم ،ؿباػػود بػػن عاػػرك" ،الكاشػػذؼ عػػن حقػػذئق غػوامع الانزيػػل" .طّ ،بػػريكت :دار الكاػػذب
الةر َُْٕ ،ىػ).
السجس ػ ػ ػػاذين ،ؿبا ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػن عزي ػ ػ ػػر" ،غري ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػػر ف" .ربقي ػ ػ ػػق ؿبا ػ ػ ػػد أدي ػ ػ ػػي .طُ ،تس ػ ػ ػػوريذ :دار
قايبةُُْٔ،ىػ).
السػػةدم ،عبػػد الػػرضبن بػػن نذصػػر" ،تيسػػري الكػػر الػػرضبن يف تفسػػري كػػالـ اؼبنػػذف" .ربقيػػق :عبػػد الػػرضبن
اللوحيق .طُ ،بريكت :مؤتسسة الرتسذلةَُِْ،ىػ).
السػػارقندم ،نصػػر بػػن ؿباػػد" ،تفسػػري السػػارقندم" .ربقيػػق د.ؿباػػود مطرجػػي .د .ط ،بػػريكت :دار
الفكر).
الساني اغبليب ،أضبد بن يوتسف" ،الػدر اؼبصػوف يف علػوـ الكاػذب اؼبكنػوف" .ربقيػق د .أضبػد اػبػراط.
طُ ،دماشق :دار القلمَُْٖ ،ق).
السػػاني اغبلػػيب ،أضبػػد بػػن يوتسػػف" ،عاػػدة اغبفػػذظ" .ربقيػػق :ؿباػػد بذتسػػل عيػػوف السػػود .طُ ،دار
الكاي الةلايةُُْٕ،ق).
السػػيوطي ،جػػالؿ الػػدين عبػػد الػػرضبن بػػن أ بكػػر" ،الػػدر اؼبنثػػور يف الافسػػري بذؼبػػأثور" .بػػريكت :دار
الفكرُّٗٗ ،ـ).
السػػيوطي ،عبػػد الػػرضبن بػػن أ بكػػر" .اإلتقػػذف يف علػػوـ القػػر ف" ربقي ػق :ؿباػػد أبػػو الفضػػل إب ػراىيم.
د.ط ،مصر :اؽبيئة اؼبصرية الةذمة للكاذبُّْٗ ،ىػ).
الاشذفةي ،ؿباد بن إدريا" ،أحكذـ القر ف" .طِ ،القذىرة :مكابة اػبذقبيُُْْ ،ىػ).
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الاشذئع ،ؿباد بن عبد الرضبن" ،اؼبكي كاؼبدين" طُ ،الريذض :مركز تفسري.)ُُْٖ،
الاشػػنقيطي ،ؿباػػد األمػػني بػػن ؿباػػد بػػن اؼب اػػذر" ،أضػواء البيػػذف يف تفسػػري القػػر ف بػػذلقر ف" .بػػريكت،
دار الفكرُُْٓ ،ىػ).
الاشػػنقيطي ،ؿباػػد األمػػني بػػن ؿباػػد" ،الةػػذب الناػػري مػػن ؾبػػذلا الاشػػنقيطي يف الافسػػري" .طِ ،دار
عذ الفوائدُِْٔ،ق).
الاشػػنقيطي ،ؿباػػد األمػػني بػػن ؿباػػد" ،مػػذكرة يف أصػػوؿ الفقػػو" .طٓ ،اؼبدينػػة اؼبنػػورة :مكابػػة الةلػػوـ
كاغبكمََُِ،ـ).
الاشػػوكذين ،ؿباػػد بػػن علػػي ".الفوائػػد ا اوعػػة يف األحذديػػث اؼبوضػػوعة" .ربقيػق :عبػػد الػػرضبن بػػن حيػػي
اؼبةلاي .د.ط ،بريكت :دار الكاي الةلاية).
الاشػػوكذين ،ؿباػػد بػػن علػػي" ،فػػاح القػػدير بػػني ف ػ الركايػػة كالدرايػػة مػػن علػػم الافسػػري" .بػػريكت :دار
الفكر).
الط اين ،تسلياذف بػن أضبػد" .اؼبةجػم الكبػري" ربقيػق :ضبػدم بػن عبػد ا يػد السػلفي .طِ ،القػذىرة:
مكابة ابن تياية.)ُُْٓ،
الط ػ م ،ؿباػػد بػػن جريػػر ".جػػذمع البيػػذف عػػن تأكيػػل م القػػر ف" .ربقيػػق د .عبػػد اهلل الرتكػػي .طُ،
مصر :دار ىجر ُِِْ ،ىػ).
الطحذكم ،أضبد بن ؿباد ".شرح ماشػكل اآلثػذر" .ربقيػق شػةيي األرنػؤكط .طُ ،بػريكت :مؤتسسػة
الرتسذلة ُُْٓ،ىػ).
الطييب ،اغبسني بن عبد اهلل" .شرح الطييب علػى ماشػكذة اؼبصػذبيح" ربقيػق :د .عبػد اغبايػد ىنػداكم.
طُ ،مكة اؼبكرمة :مكابة نزار مصطفى البذز ُُْٕ ،ىػ).
الةثياني ،ؿباد بن صذحل" ،شرح الةقيدة السفذرينية" .طُ ،الريذض :مدار الوطن.)ُِْٔ،
الةسػػكرم ،اغبسػػن بػػن عبػػد اهلل" ،الفػػركؽ اللغويػػة" .ربقيػػق ؿباػػد إب ػراىيم تسػػليم .القػػذىرة :دار الةلػػم
كالثقذفة للناشر كالاوزيع.)،
الةسػ ػػكرم ،اغبسػ ػػن بػ ػػن عبػ ػػد اهلل" ،الوجػ ػػوه كالن ػ ػػذئر للةسػ ػػكرم" .طُ ،القػ ػػذىرة :مكابػ ػػة الثقذفػ ػػة
الدينيةُِْٖ،ق).
عضياة ،ؿباد عبد اػبذلق" ،دراتسذت ألتسلوب القر ف الكر " .القذىرة :دار اغبديث).
الة ػػيم ب ػػذدم ،ؿبا ػػد أش ػػرؼ ب ػػن أم ػػري" .ع ػػوف اؼبةب ػػود ش ػػرح تس ػػنن أ داكد" .طِ ،ب ػػريكت :دار
الكاي الةلايةُُْٓ ،ىػ).
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الةك م ،عبد اهلل بن اغبسني" ،إعراب القػراءات الاشػواذ" .ربقيػق ؿباػد السػيد .طُ ،بػريكت :عػذ
الكايُُْٕ ،ىػ).
الةي  ،ؿباود بن أضبد" .عاػدة القػذرم شػرح صػحيح الب ػذرم" .د .ط ،بػريكت :دار إحيػذء الػرتاث
الةر ).
الفذحل ،ؿباد بن عبد الةزيز" ،اؼبكي كاؼبدين" طُ ،الريذض :الادمرية.)ُّّْ،
الفريكز بذدل ،ؿباد بن يةقوب" ،بصذئر ذكم الااييز يف لطذئف الكاذب الةزيز" .ربقيق :ؿباػد علػي
النج ػ ػ ػ ػػذر ،طُ ،الق ػ ػ ػ ػػذىرة :ا ل ػ ػ ػ ػػا األعل ػ ػ ػ ػػى للاش ػ ػ ػ ػػئوف اإلتس ػ ػ ػ ػػالمية  -عبن ػ ػ ػ ػػة إحي ػ ػ ػ ػػذء الػ ػ ػ ػ ػرتاث
اإلتسالميُّّٗ،ق).
الفريكز بذدم ،ؿباد بن يةقوب" ،القذموس احمليط" .ربقيق مكاػي ربقيػق الػرتاث يف مؤتسسػة الرتسػذلة.
طٖ ،بريكت :مؤتسسة الرتسذلةُِْٔ،ىػ).
الق ػ ػ ػػذرم ،عل ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػن تس ػ ػ ػػلطذف" .مرق ػ ػ ػػذة اؼبف ػ ػ ػػذتيح ش ػ ػ ػػرح ماش ػ ػ ػػكذة اؼبص ػ ػ ػػذبيح" .طُ ،ب ػ ػ ػػريكت :دار
الفكرُِِْ،ىػ).
القذظبي ،ؿباد صبذؿ الدين بن ؿباػد تسػةيد "،ؿبذتسػن الاأكيػل" .ربقيػق :ؿباػد بذتسػل ،طُ ،بػريكت:
دار الكاي الةلايوُُْٖ ،ىػ).
القػػرطيب ،ؿباػػد بػػن أضبػػد" ،اعبػػذمع ألحكػػذـ القػػر ف" .ربقيػػق :أضبػػد ال ػ دكين كإب ػراىيم أطفػػي طِ،
القذىرة :دار الكاي اؼبصريةُّْٖ ،ىػ).
القصػذب ،أضبػػد ؿباػد بػػن علػي" ،النكػػت الدالػػة علػى البيػػذف يف أنػواع الةلػػوـ كاألحكػذـ "ربقيػػق :علػػي
َّ
الاوضرم ك اركف .طُ ،الريذض :دار ابن القيم  :-دار ابن عفذف ُِْْ،ىػ).
ً
فاح البيذف يف مقذصد القر ف" .بىريكت :اؼبكابة الةصريَّةُُِْ ،ىػ).
القنَّوجي ،ؿباد صديق" ،
ي
ى
الكرمذين ،ؿباود بن ضبزة" ،أتسرار الاكػرار يف القػر ف" .ربقيػق :عبػد القػذدر أضبػد عطػذ .الريػذض :دار
الفضيلة).
الكرم ػ ػػذين ،ؿبا ػ ػػود ب ػ ػػن ضب ػ ػػزة" ،غرائ ػ ػػي الافس ػ ػػري كعجذئ ػ ػػي الاأكي ػ ػػل" .ج ػ ػػدة :دار القبل ػ ػػة للثقذف ػ ػػة
اإلتسالمية).
اللجنػػة الدائاػػة للبحػػوث الةلايػػة كاإلفاػػذء ".فاػػذكل اللجنػػة الدائاػػة " .صبػػع كترتيػػي :أضبػػد بػػن عبػػد
الرزاؽ الدكي  .طُ ،الريذض :الرئذتسة الةذمة للبحوث الةلاية كاإلفاذءُِْٖ ،ق).
اؼببػػذركفورل ،ؿباػػد عبػػد الػػرضبن بػػن عبػػد الػػرحيم" .ربفػػة األحػػوذم باشػػرح جػػذمع الرتمػػذم" .د .ط،
بريكت :دار الكاي الةلاية).
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احمللي ،ؿباد بن أضبػد ،كالسػيوطي جػالؿ الػدين عبػد الػرضبن بػن أ بكػر" ،تفسػري اعباللػني" .طُ،
القذىرة :دار اغبديث).
اؼبراغي ،أضبد بن مصطفى" ،تفسري اؼبراغي" .طُ ،مصر ،مكابة مصطفى البذىب ُّٔٓ،ىػ)
مركز الدراتسذت كاؼبةلومذت القر نية" ،موتسوعة الافسري بذؼبأثور" .طُ ،بريكت :ابن حزـُّْٗ ،ىػ).
اؼبق ػػرم ،ىب ػػة اهلل ب ػػن تس ػػالمة "النذتس ػػخ كاؼبنس ػػوخ" .ربقي ػػق زى ػػري الاش ػػذكي  .طُ ،ب ػػريكت :اؼبكا ػػي
اإلتسالمي.)َُْْ ،
مك ػػي ب ػػن أ طذل ػػي" ،اؽبداي ػػة إىل بل ػػوغ النهذي ػػة" .ربقي ػػق :ؾباوع ػػة م ػػن الب ػػذحثني .طُ ،الاش ػػذرقة:
جذمةة الاشذرقة.)ُِْٗ،
النحذس ،أضبػد بػن ؿباػد" ،النذتسػخ كاؼبنسػوخ" .ربقيػق :د .ؿباػد عبػد السػالـ ؿباػد طُ ،الكويػت:
دار الفالح.)َُْٖ،
النحػػذس ،أضبػػد بػػن ؿباػػد" ،مةػػذين القػػر ف" .ربقيػػق ؿباػػد الصػػذبوين .طُ ،مكػػة اؼبكرمػػة :جذمةػػة أـ
القرلَُْٗ ،ق).
النسذئي ،أضبد بن شةيي" ،تسنن النسذئي" .إشراؼ كمراجةة صػذحل ؿ الاشػيخ .طُ ،الريػذض :دار
السالـَُِْ ،ىػ).
النسػػفي ،عبػػد اهلل بػػن أضبػػد" ،مػػدارؾ الانزيػػل كحقػػذئق الاأكيػػل" .ربقيػػق :يوتسػػف علػػي بػػديوم .طُ،
بريكت :دار الكلم الطييُُْٗ ،ىػ).
النيسذبورم ،مسلم بن اغبجذج "،صحيح مسلم" .طُ ،الريذض :دار اؼبغ ُُْٗ ،ىػ).
اؽباليل ك ؿ نصر ،تسليم بن عيد كؿباد بػن موتسػى" ،االتسػايةذب يف بيػذف األتسػبذب" .طُ ،اؼبالكػة
الةربية السةودية ،دار ابن اعبوزمُِْٓ ،ىػ).
الواح ػػدم ،عل ػػي ب ػػن أضب ػػد" ،الػ ػػوجيز يف تفس ػػري الكا ػػذب الةزي ػػز" .ربقي ػػق صػ ػػفواف داككدم .طُ،
دماشق :دار القلمُُْٓ ،ق).
الواحػػدم ،علػػي بػػن أضبػػد" ،الافسػػري البسػػيط" .ربقيػػق ؾباوعػػة مػػن البػػذحثني .طُ ،الريػػذض :جذمةػػة
اإلمذـ ؿباد بن تسةود اإلتسالميةَُّْ ،ق).
اليحصيب ،عيذض بن موتسى" ،إكاذؿ اؼبةلم" .طُ ،مصر :دار الوفذءُُْٗ ،ق)
اليحصيب ،عيذض بن موتسى "،الاشفذ باةريف حقوؽ اؼبصطفى" .بريكت :دار الفكرَُْٗ،ق).

- 11 -

 علي بن جريد العنزي. د، تفسيرا تحليليا- ] واآليتان بعدها٢٥ :ﮊ [الحج... ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ:تفسير قوله تعالى
Bibliography
Bun Abil Izz, Muhammad bun Alaa ad-Din. "Sharh At-Tahawiyya", Investigated
by: Shu'aib al-Arnaout and Abdullah At-Turki. 10th Ed. Beirut: Alresalah
Foundation, 1417ah.
Bun al-Atheer, al-Mubarak bun Muhammad. "An-Nihaayah fee Ghareeb AlHadith wa Al-Atharr". Investigated by: Tahirr az-Zawawi and Mahmoud AtTannahi. Beirut: The Scientific Bookshop, 1399 AH.
Bun al-Jazari, Muhammad bun Muhammad. "An-Nashr fee Al-Qiraa'at Al-Ahsr",
Investigated by: Ali Muhammad ad-Dabaa'. The Grand Commercial Printing
House.
Bun al-Jawzi, Abu al-Faraj Abdurrahman bun Ali. "Zaad Al-Museer fee Ilm AtTafseer." 3rd ed. Beirut: The Islamic Office, 1404 AH.
Bun al-Jawzi, Abdurrahman bun Ali. "Khasf Al-Mushkil min Hadiths AsSahihain". Investigated by: Ali Hussein al-Bawaab. 1st ed., Riyadh: Dar alWatan, 1418 AH.
Bun al-Jawzi, Abdurrahman bun Ali. "Nuzhat Al-A'yun An-Nawaazirr". 1st ed.
Beirut: Al-Resalah Foundation, 1404 AH.
Bun al-Arabi, Muhammad bun Abdillah. "Ahkaam Al-Quran", 3rd ed. Beirut: Dar
al-Fikr al-'Elmiyah, 1424 AH.
Bun al-Qayyim, Muhammad bun Abibakr. "Badaa'ei Al-Fawaaid". Beirut: Dar alKitab al-Arabi.
Bun al-Qayyim, Muhammad bun Abibakr. "I'laam Al-Muwaqi'een an Rabbi AlAlameen". 1st ed. Investigated by: Muhammad Abdu As-Salaam Ibrahim.
Beirut: Dar al-Kuttab al-Elmiyah, 1411 AH.
Bun al-Qayyim, Muhammad bun Abibakr. "Zaad Al-Ma'aad fee Hadyi Khair AlIbaad". 27th ed. Investigated by: Sho'aib Al-Arnaout. Beirut: Al-Resalah
Foundation, 1415 AH.
Bun al-Qayyim, Muhammad bun Abibakr, "Ighaathat Al-Luhfaan". 2nd ed.
Investigated by: Muhammad Hamed al-Faki. Beirut: Dar Al-Maarifah, 1395 AH.
Bun al-Qayyim, Muhammad bun Abibakr, "Shifaa Al-aleel fee Masaail Al-Qadaa
wa Al-Qadr wa Al-Hikmat wa At-Ta'leel". Beirut: Dar al-Maarifah, 1398 AH.
Bun Al-Haiem, Ahmad Bun Muhammad. "At-Tiby:aan fee Tafseer Ghareeb AlQuran", 1st ed. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1423 AH.
Bun Baz, Abdul Aziz bun Abdullah. "Fatwas of Noor alaa Ad-Darb program".
Collected by: Dr. Muhammad bun Saad Al-Shua'eer. 1st ed. Riyadh:
Scientific Chair for Scientific Research and Ifta, 1428 AH.
Bun Baz, Abd al-Aziz bun Abdillah. "A Collection of fatwas and various articles"
2nd ed. Collected and printed by: Muhammad al-Shuwairr. Riyadh: Dar Bun
al-Qasim, 1420 AH.
Bun Taymiyyah, Ahmad bun Abd al-Halim. "Majmou' Al-Fataawaa".
Investigated by: Abdurrahman bun Qasim. Al-Madinah an-Nabawiah: King
Fahd Complex for printing the Holy Koran, 1416 AH.
Bun Taymiyah, Ahmad bun Abd al-Halim. "Minhaaj As-Sunnah An-Nabawiyah fee
naqd As-Shi'ah Al-Qadariyah", 1st ed. Investigated by: Muhammad Rashad
Salim. Riyadh: Imam Muhammad bun Saud Islamic University, 1406 AH.
Bun Jazi, Muhammad bun Ahmad. "At-Tasheel li Uloum At-Tanzeel", 1st ed.
Beirut: Dar al-Arqam, 1416, AH.

- 18 -

781 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Bun Hajar, Ahmad bun Ali. "Fat-h al-Baari". Edited and corrected by: Muhib AdDin al-Khatib. Beirut: Dar al-Maarifah, 1379 AH.
Bun Hazm, Ali bun Ahmad. "Al-Muhallah be Al-Athaarr". Beirut: Dar al-Fikr.
Bun Hazm, Ali bun Ahmad. "Al-Fasl fee Al-Milal wa Al-Ahwaa wa An-Nihal".
Cairo: Al-Khanji bookshop.
Bun Hanbal, Ahmad bun Muhammad. "Musnad Imam Ahmad bun Hanbal" 1st ed.
Investigated by: Shu'aib al-Arnaout. Beirut: Al-Resalah Foundation, 1421 AH.
Bun Seedah, Ali bun Ismail. "Al-Muhakkam wa Al-Muheet Al-A'zam", 1st ed.
Investigated by: Abdul Hamid Hindawi. Beirut: Dar al-Kuttab al-Alami, 1421
AH. 2000 AD.
Bun Adil, Omar bun Ali. "Al-Lubaab fee Uloum Al-Quran" 1st ed. Beirut: Dar alKuttab al-elmiyah, 1419 AH.
Bun Ashour, Muhammad At-Tahir bun Muhammad. "At-Tahreer wa AtTanweer". Tunis: Tunisian Publishing House, 1984.
Bun Uthaimeen, Muhammad bun Saleh. "Fatwa Noor Ala el-Darb program", 1st
Ed. Saudi Arabia: published by:: Sheikh Muhammad bun Saleh AlOthaimeen Charitable Foundation, 1434 AH.
Bun Attiyah, Abdul Haq bun Ghalib. "Al-Muhararr Al-Wajeez fee Tafseer AlKitaab Al-Azeez", 1st ed. Investigated by:: Abdel Salam Abdel Shafi. Beirut:
Dar al-Kutub al-'Elmiah, 1422 AH.
Bun Katheer, Isma'il bun 'Umar, "Tafseer Al-Quran Al-Azeem" 2nd ed.
Investigated by: Sami Alsalamah. Riyadh: Dar Taiba, 1420 AH.
Bun Manzoor, Abd al-Qadir bun Umar, "Lisaan Al-Arab", 4th ed. Cairo: AlKhanji Bookshop, 1418 AH.
Abu al-Saud, Muhammad bun Muhammad al-Imaadi. "Irshaad Al-Aql As-Saleem
ilaa mazaayaa Al-Quran Al-Kareem." Beirut: House of Heritage Revival.
Abu al-Muzaffar, Mansour bun Muhammad. "Tafseer As-Sama'ani", 1st ed.
Riyadh, Dar Al-Watan, 1418 AH.
Abu Bakr al-Jassas, Ahmad bun Ali al-Razi, "The rulings of the Qur'an", 1st ed.
Beirut: Dar al-Kutob al-Elmiah, 1415 AH.
Abu Hayyaan, Muhammad bun Yusuf. "Al-Bahr Al-Muheet fee At-tafseer".
Beirut: Dar al-Fikr, 1420 AH.
Abu Dawud, Sulaiman bun al-Ash'ath. "Sunan Abu Dawood", 1st ed. Investigated
by: Shuaib Al-Arnaout. Beirut: Dar Al-Resalah Al-Alamiya, 1430 AH.
Abu Shuhba, Muhammad bun Muhammad, " Madkhal li diraasat Al-Quran AlKareem ", 2nd ed. Cairo: al-Sunnah Bookshop, 1423 AH.
Abu Hayyan, Muhammad bun Yusuf. "Al-Bahr al-Muheet", 1st ed. Beirut: Dar alKuttub al-Elmiah, 1422 AH.
Al-Asfahaani, al-Husayn bun Muhammad. "Al-Mufradaat fee Ghareeb Al-Quran"
1st ed. Investigated by: Muhammad Sayyid Kilani. Beirut: Dar Al-Qalam,
1412 AH.
Aala-Sheikh, Suleiman bun Abdullah. "Taiseer Al-Azeez Al-Hameed fee Sharh
Kitaab At-Tawheed", 1st ed. Investigated by:: Zuhair Shawish. Beirut: The
Islamic Office, 1423 AH.
Aal Taymiyyah, Abd al-Salam, and Abd al-Halim, Ahmad. "Al-muswadda fee
Usoul Al-Fiqh". Investigated by: Muhammad Muhyi ad-Deen Abdul Hamid.

- 11 -

 علي بن جريد العنزي. د، تفسيرا تحليليا- ] واآليتان بعدها٢٥ :ﮊ [الحج... ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ:تفسير قوله تعالى
Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi.
Al-Albani, Muhammad Nasir ad-Din Bun al-Haaj Nooh. "Nasb Al-Majaaneeq li
Nasf Qissat Al-Gharaaneeq" 1st ed. Beirut: Islamic Office, 1417 AH.
Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. "Silsilat Al-Ahaadeeth Ad-Da'eefah wa AlMawdou'a wa Atharuhaa As-Sayyi fee Al-Ulmah", 1st ed. Riyadh: Dar Al
Ma'arif, 1412 AH.
Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, "Silsilat Al-Ahaadeeth As-Shahihah wa Saii
min Fiqhiha wa Fawaaidhaa." 1st ed. Riyadh: al-Maa'rif Bookshop, 1415 AH.
Al-Alousi, Mahmoud bun Abdullah. "Rouh Al-Ma'aani fee Tafseer Al-Quran AlAzeen wa sab' Al-Mathaani", 1st ed. Beirut: Dar al-Kutob al-'Elmiah, 1415.
Al-Iji, Muhammad bun Abdurrahman. "Jaami' Al-Bayaan fee Tafseer Al-Quran",
1st ed. Beirut: House of Scientific Books, 1424 AH.
Bukhari, Muhammad bun Ismail. "Sahih al-Bukhari- Al-Jaami' al Musnad Assaheeh Al-Mukhtasarr min Umouri Rasoulil Laah (salal Laahu alaihi wa
sallam) wa Sunanihi wa Ayyaamih the authentic, short history, and Sunnah of
the Messenger of Allah", 1st ed. Investigated by: Muhammad Zuhair anNassir. Beirut: Dar Touq An-Najat, 1422 AH.
Al-Baghawi, al-Husayn bun Mas'ud. "The Landmarks in the Interpretation of the
Qur'an" 12th ed. Investigated by: Khalid Abdurrahman Al-'Ak. Beirut: Dar
Al-Maarifah, 1407 AH.
Al-Beqaa'i, Ibrahim bun Umar. "Nazm Ad-Durarr fee Tanasub Al-Ayaat wa asSuwarr ". Correction and Commentary of Muhammad Emran. Cairo: Dar alKitab al-Islami, 1389-1404 AH.
Al-Balkhi, Muqatel bun Sulaiman. "Tafseer Muqatel bun Sulaiman"1st ed.
Investigated by: Ahmad Farid. Beirut: Dar al-Kuttab al-Elmiah, 1424 AH.
Al-Baydawi, Abdullah bun Omar, " Anwaar At-tanzeel wa Asraar At-Taaweel"1st
ed. Beirut: Revival of Arab Heritage, 1418 AH.
Al-Bayhaqi, Ahmad bun al-Hussein. "As-Sunan Al-Kubraa" 3rd ed. Investigated
by: Muhammad Abdelkader Atta. Beirut: House of Scientific Books, 1424 AH.
Tirmidhi, Muhammad bun Issa, "Jaami' At-Tirmidhi ", 2nd ed. Investigated by:
Ahmad Shakir and Others., Beirut: House of Scientific Books, 1397 AH.
Taimi Mawlaahum, Yahya bun Salam. "Tafseer Yahya bin Salam " 1st ed.
Investigated by: Dr. Hind Shalaby:. Beirut: Scientific Book House, 1425 AH.
Taimi Mawlaahum, Yahya bun Salam. "At-Tashareef li Tafseer Al-Quran minmaa
Ishtabahat Aasmaaouh wa Tasharrafat Ma'aanih". Tunis: Tunisian
Distribution Company, 1979.
Al-Tha'alabi, Abdurrahman bin Muhammad. "Al-Jawaahir Al-Hisaan fee Tafseer
Al-Quran", 1st ed. Investigated by: Muhammad Moawad and Adel Ahmad.
Beirut: Revival of Arab Heritage, 1418 AH.
Al-Tha'ali, Ahmad bun Muhammad. "Al-Khasf wa Al-Bayaan an Tafseer AlQuran " 1st ed. Investigated by: Abu Muhammad bun Ashour. Beirut: Revival
of Arab Heritage, 1422 AH.
Jabal, Muhammad Hassan. "Al-Mu'jam Al-Ishtiqaaqi al-Muassil li Al-Faaz AlQuran Al-Kareem", 1st ed. Cairo: Library of Arts, 2010.
Al-Jazujaani, Sa'eed bun Mansour. "At-Tafseer min Sunan Sa'eed bin Mansour."
Investigated by: Dr. Saad Al-Humaid. Riyadh: Dar Al-Sumai, 1417 AH.
Alkhataabi, Hamad bun Muhammad. "Ghareeb Al-Hadith", 2nd ed. Investigated

- 11 -

781 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

and hadith authenticated by: Abdul-Karim al-Gharabawi et. al., Damascus:
Dar al-Fikr, 1402 AH.
Darwish, Muhyi Ad-Deen bin Ahmad. "I'raab Al-Quraan wa Bayaanuh", 4th ed.
Syria: Dar Al-Ershad for University Affairs, 1415 AH.
Damamini, Muhammad bun Abi Bakr. "Mashaabih Al-Jaami'", 1st ed. Syria: Dar
al-Nawader, 1430 AH.
Ar-Razi, Abdul Rahman bun Muhammad. "Tafsir Ibn Abi Hatim", 3rd ed.
Kingdom of Saudi Arabia: Bookshop of Nizar Mustafa Baz, 1419 AH.
Ar-Razi, Muhammad bun Abibakr. "Mukhtar as-Sihaah". Investigated by:
Mahmoud Khater. Library of Lebanon, 1415 AH.
Ar-Razi, Muhammad bun Umar. "Mafaatih Al-Ghaib", 3rd ed. Beirut: Revival of
the Arab Heritage, 1420 AH.
Ar-Raghib al-Asfahani, al-Husayn bun Muhammad. "Tafseer Al-Ragheb AlAsfahani " 1st ed. Tanta: Faculty of Arts - Tanta University, 1420 AH.
Az-Zajjaaj, Ibrahim bun as-Saari. "Ma'aani Al-Quran wa I'raabuh" 1st ed.
Investigated by:: Abdul Jalil Abdo. Beirut: World of the Books, 1408 AH.
Az-Zarkashi, Muhammad bun Abdullah. "Al-Burhaan fee Uloum Al-Quran"1st
ed. Investigated by:: Muhammad Abu al-Fadl. Egypt: House of Revival of
Arabic Books, 1376 AH.
Az-Zamakhshari, Mahmoud bun Amr. "Al-Khassaf an Ghawaamid At- Tanzeel ",
3rd ed. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 AH.
As-Sijistaani, Muhammad bun Uzayr. "Ghareeb Al-Quran"1st ed.. Investigated
by: Muhammad Adeeb. Syria: Dar Qutaiba, 1416 AH.
As-Sa'di, Abdurrahman bin Nassir. "Tayseer Al-Kareem Ar-Rahmaan fee Tafseer
Kalaam Al-Mannan" 1st ed. Investigated by: Abdul Rahman Al-Luwayhiq.
Beirut: ar-Resalah Foundation, 1420 AH.
As-Samarqandi, Nasr bun Muhammad. "Tafseer As-Samarqandi". Investigated
by: Dr. Mahmoud Matraji. Beirut: Dar Al Fikr.
As-Sameen al-Halabi, Ahmad bun Yusuf. "Ad-Durr Al-Masoun fee Uloum AlKitaab Al-Maknoun", 1st ed. Investigated by: Ahmad Al-Kharrat. Damascus:
Dar al-Qalam, 1408 AH.
Al-Sameen Al-Halabi, Ahmad bun Yusuf. "‘Umadat Al-Huffaaz"1st ed. Investigated
by: Muhammad Basil As-Soud. House of Scientific Books, 1417 AH.
As-Suyouti, Jalal ad-Deen Abdurrahman bin Abibakr. "Ad-Durr Al-Manthour fee
Tafseer Al-Quran be Al-Mathour. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
As-Suyouti, Abdurrahman bun Abibakr. "Al-Itqaan fee Uloum Al-Quran".
Investigated by: Muhammad Abu Fadl Ibrahim. Egypt: Egyptian General
Book Organization, 1394 AH.
As-shafi'i, Muhammad bun Idris. "Ahkaam Al-Quran", 2nd ed. Cairo: Al-Khanji
Bookshop, 1414 AH.
Al-Shaai', Muhammad bun Abdirrahman. " Al-Makki wa Al-Madani ", 1st ed.
Riyadh: Center of Interpretation, 1418 AH.
As-Shinqeeti, Muhammad al-Ameen bin Muhammad bin al-Mukhtaar. "Adwaa
Al-Bayaan fee Tafseer Al-Quran be Al-Quran" Beirut, Dar al-Fikr, 1415 AH.
As-Shinqeeti Muhammad al-Ameen bin Muhammad. "Al-Azb An-Nameer min
Majaalis As-Shinqeeti fee At-Tafseer " 2nd ed. Dar Alam Alfawa'd, 1426 AH.

- 17 -

 علي بن جريد العنزي. د، تفسيرا تحليليا- ] واآليتان بعدها٢٥ :ﮊ [الحج... ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ:تفسير قوله تعالى
As-Shinqeeti Muhammad al-Amin bin Muhammad. "Muzakiratun fee Usoul AlFiqh ", 5th ed. Medina: Ma'ktabat Alulum Wal Hikam, 2001.
As-Shawkani, Muhammad bun Ali. "Al-fawaaid Al-Majmou'ah fee Al-Ahaadith
Ad-Da'eefah". Investigated by: Abdul Rahman bun Yahya al-Ma'lami.
Beirut: House of Scientific Books.
As-Shawkani, Muhammad bun Ali. "Fatthu al-Qadeer baina Fannai Ar-Riwaayah
wa Ad-Diraaya fee At-Tafseer" . Beirut: Dar al-Fikr.
At-Tabarani, Suleiman bun Ahmad. "Al-Mu'jam Al-Kabeer", 2nd ed. Investigated
by: Hamdi bun Abdul Majid As-Salafi. Cairo: Bun Taymiyyah Bookshop,
1415 AH.
At-Tabari, Muhammad Bun Jarir. "Jaami' Al-Bayaan an Taaweel Ayi Al-Quran."
1st ed. Investigated by: Dr. Abdullah Turki. Egypt: Dar Hager, 1422 AH.
At-Tahawi, Ahmad Bun Muhammad. "Sharh Muskil At-Athaar", 1st ed.
Investigated by: Shuaib Al-Arnaout. Beirut: Al-Resalah Foundation, 1415 AH.
At-Tayyibi, Al-Hussein bun Abdillah. "Sahrh At-Tayyibi alaa Mishkaat AlMasaabih", 1st ed. Investigated by: Dr. Abdul Hamid Hindawi. Makkah:
Bookshop of Nizar Mustafa Baz, 1417AH.
Al-Askari, Hassan Bun Abdillah. "Al-Furouq Al-Lughawiyah". Investigated by:
of Muhammad Ibrahim Selim. Cairo: House of Science and Culture for
publication and distribution.
Al-Askari, Hassan bun Abdillah. "Al-Wujouh wa An-Nazaair li Al-Askari", 1st
ed. Cairo: Library of Religious Culture, 1428 AH
Udaimah, Muhammad Abd al-Khaliq. "Diraasaat fee Usoul Al-Quran", 2nd ed.
Cairo: Dar Alhadith
Al-Abaadi, Muhammad Ashraf bun Amir. "Awn Al-Ma'boud Sharh Sunan Abi
Dawoud, 2nd ed. Beirut: Dar al-Kut al-Elmiayh, 1415 AH
Al-Ukburi, Abdullah bin Al-Hussein. "I'raab Al-Qiraat As-Shawaaz". Investigated
by: Muhammad As-Sayyid. Beirut: World of Books, 1417 AH.
Al-Aini, Mahmoud bun Ahmad. "Umdat Al-Qari Sharh Sahih alBukhari". Beirut:
Revival of the Arab Heritage House.
Al-Faleh, Muhammad bun Abdul Aziz. "Makki and Madani verses" Riyadh:
Tadmuriya, 1433 AH.
Al-Fayrouzabadi, Muhammad bun Ya`qub. "Bashairr Zawi At-Tamyeez fee
Lataaif Al-Kitaab Al-Azeez"1st ed. Investigated by: Muhammad Ali AlNajjar, Cairo: Supreme Council for Islamic Affairs - Committee for the
revival of Islamic heritage, 1393 AH.
Al-Fayrouzabadi, Muhammad bun Yaqoub. "Al-Qamous Al-Muheet", 8th ed.
Investigated by: The Office of Heritage Verification by: at Al-Resala
Foundation. Beirut: Al-Resala Foundation, 1426 AH.
Al-Qari, Ali bun Sultan. "Mirqaat Al-Mafaateeh Sharh Mishkaat Al-Masaabeeh"
1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1422 AH.
Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din bun Muhammad Saeed. "Mahaasin AtTaaweel". 1st ed. Investigated by: Muhammad Basil. Beirut: House of
Scientific Books, 1418 AH.
Al-Qurtubi, Muhammad bun Ahmad. "Al-Jaami' li Ahkaam Al-Quran". 2nd ed.
Investigated by: Ahmad al-Bardouni and Ibrahim Atfeesh. Cairo: Egyptian
Book House, 1384 Ah.

- 1٥ -

781 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Al-Qassaab, Ahmad Muhammad bun Ali. "An-Nukat Ad-Daalat ala Al-bayaan fee
Anwaa' Al-Uloum wa Al-Ahkaam". 1st ed. Investigated by: Ali Al-Tuwaijri
and Others. Riyadh: Bun al-Qayyim House, Dar Bun Affan, 1424 AH.
Qinnawji, Muhammad Siddiq. "Fathu Al-Bayaan fee Mashaadir Al-Quran".
Beirut: Modern Library, 1412 AH.
Al-Kirmani, Mahmud bun Hamza. "Asraar At-Tikraar fee Al-Quran". Investigated
by: Abdul Qader Ahmad Atta. Riyadh: Dar al-Fadilah.
Al-Karmani, Mahmud bun Hamza. "Ghraaib At-Tafseer wa Ajaaib At-Taweel".
Jeddah: Dar Al-Qibla for Islamic Culture.
Permanent Committee for Scientific Research and Fatwas. "Fatwas of the
permanent committee", 1st ed., compiled and arranged by: Ahmad bun Abdul
Razzaq Al-Daweesh. Riyadh: General Presidency for Scientific Research and
Fatwas, 1428 Ah.
Al-Mubarkafouri, Muhammad Abdul Rahman bun Abdul Rahim. "Tuhfat AlAhwadhi be Sharh Jaami' At-Tirmidhi". Beirut: House of Scientific Books.
Al-Muhalla, Muhammad bun Ahmad, and Suyouti Jalaluddin Abdul Rahman bun
Abi Bakr. 1st ed. "Tafsir al-Jalaalin". Cairo: Dar al-Hadith.
Al-Maraghi, Ahmad bun Mustafa. " Tafseer Al-Maraghi's ". 1st ed. Egypt,
Mustafa al-Babi Bookshop, 1365 AH.
Center for Quranic Studies and Information. "Mawsou'at At-Tafseer be AlMaathour". 1st ed. Beirut: Bun Hazm, 1439 AH.
Al-Maqri, Hibbat Allah bun Salama. "An-Naashikh wa Al-mansoukh".1st ed.
Investigated by: Zuhair Al-Shawish. Beirut: The Islamic Office, 1404 AH.
Makki Bun Abi Talib. "Al-Hidaayat ilaa Bulough An-Nihaayat." 1st ed. Investigated
by: a group of researchers Sharjah: University of Sharjah, 1429 AH.
An-Nahhaas, Ahmad bun Muhammad, " An-Naashikh wa Al-mansoukh ".1st ed.
Investigated by: Dr. Muhammad Abdul Salam Muhammad. Kuwait: Dar alFalah, 1408 AH.
An-Nahhaas, Ahmad bun Muhammad. "Ma'aani aaaaal-Quran." 1st ed.
Investigated by: Muhammad al-Sabouni. Makkah: Umm al-Qura University,
1409 AH.
An-Nasaai, Ahmad bun Shu'aib "Sunan An-Nasai". 1st ed. Reviewed by: Saleh al
al Sheikh. Riyadh: Dar al-Salaam, 1420 AH.
An-Nasafi, Abdullah bun Ahmad. Midraak At-Tanzeel wa Haqaaiq At-Taaweel." 1st
ed. Investigated by: Yusuf Ali Badawi. Beirut: Dar al-Kalam Tayeb, 1419 AH.
An-Naisaburi, Muslim bun Al-Hajjaj. "Sahih Muslim". 1st ed. Riyadh: Dar alMughni, 1419 AH.
Al-Hilali and Ala-Nasr, Salim bun Eid and Muhammad bun Musa. "Al-Isti'aab fee
Bayaan Al-Asbaab" 1st ed. Saudi Arabia, Dar Al-Jawzi, 1425 AH.
Al-Waahidi, Ali bun Ahmad. "Al-Wajeez fee Tafseer Al-Kitaab Al-Azeez" 1st ed.
Investigated by: Safwan Daoudi. Damascus: Dar Al-Qalam, 1415 AH.
Al-Waahidi, Ali bun Ahmad. " At-Tafseer Al-Baseet "
Al-Yahsubi, Iyaad bun Musa. "Ikmaal Al-Mu'allim". 1st ed. Egypt: Dar AlWafaa, 1419 AH.
Al-Yahsubi, Iyaad bun Musa. "As-Shifaa be ta'reef Huqouq Al-Mustaphaa".
Beirut: Dar al-Fikr, 1409 AH.

- 11 -

- 11 -

The contents of the issue
No.

The research

The page

1)

Interpretation of the verses: {And We did not send before
you any messenger or prophet except that when he spoke
[or recited], Satan threw into it} [some misunderstanding],
and the two verses after it Followed by an analytical
interpretation
Dr. Ali bun Jareed bun Hilal Al-Anazi

9

2)

The Emergence of Hypocrisy in This Nation through the
Holy Quran
Dr. Khalid bun 'Uthman As-Sabt

75

3)

The nonverbal Illustrative methods in Tafseer (Quranic
interpretation) narrations
Dr. Ali bun Abdillah bun Hamad As-Sakaakir

137

4)

The Impact of The Quranic Story in Forming the Islamic
Character
Dr. Nabeel bun Muhammad Mar'ee Sa'eed

189

5)

A Study of "Kuthayyir bun Abdullah Al – Muzani's"
status with a study of the hadith: "reconciliation is
permissible among Muslims"
Dr. Muhammad bun Saalim bun Abdullaah Al-Haarithi

261

6)

The prophetic approach on facing the problems of
migration, an analytical study
Dr. Awaatif Ali Muhammad Al-Januubi

329

7)

The Narration of the Un-Named Narrators and its effect
on the Ruling of a Hadeeth
Dr. Abdullaah bun Ghaali Abu Rab'ah As-Sihli

375

8)

The belief Issues Related to the Distress Hadith
Dr. Taariq bun Sa'eed bun Abdillah Al-Qahtaani

443

9)

Rulings of the Muslim spy
(Comparative Fiqh Study)
Dr. Ahmad Ali Muhammad Al-Ghamidi

503

10)

The jurisprudential provisions concerning the shadow
Dr. Muhammad bun Sanad Ash-Shaamaani

533

11)

Efforts of jurisprudence scholars in Saving the sources of
Islamic law _ Selected Models
Dr. Salman bun Muhammad An-Najran

575

Publication Rules at the Journal ((
 The research should be new and must have not been published before.
 It should be genuine, innovative and informative.

 It should not been excerpted from a previous published works of the
researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and its
methodology.
 It should include the following:
 Title page in Arabic.
 Title page in English.
 An abstract in Arabic.
 An abstract in English.
 Introduction.
 Body of the research.
 A conclusion that includes the research findings and recommendations.
 Bibliography in Arabic.
 Transliteration of Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate list.
 Necessary appendices (if any).

 If the research is published in paper form (hardcopy), the researcher will be
given one free copy of the journal's issue in which his work was published
and (10) copies excerpted from his research paper.
 In case the research is approved for publication, the journal assumes all of its
copyrights and reserves the right to republish it in a hard or soft copy, and it
also have the right to include it in a local and global databases with or
without compensation, and without having to obtain the researcher's
permission.
 The researcher shall not republish his research which has been accepted for
publication in the journal in any other publishing channel without a prior
written permission from the editor-in-chief.
 The style of documentation adopted in the journal is Chicago style.
() These general rules are explained in detail in the journal's website:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

The consulting board

Prof. Dr. Amin bun A’ish Al-Muzaini

Prof.dr. Sa’d bun Turki Al-Khathlan
A former member of the high scholars

(editor)

A professor of Quranic science and its
interpretation at Islamic University

His highness Prince Dr. Sa’oud bun Salman
bun Muhammad A’la Sa’oud

Prof. Dr. Abdullah bun Julaidaan Az-

Associate professor of Aqidah at King Sa’oud University

A professor of Aqidah at Islamic University

His excellency Prof. dr. Yusuff bun

Zufairi

Prof. Dr. Hafiz bun Muhammad AlHakami

A professor of Hadith Sciences at Islamic
University

Prof. Dr. Muhammad Sa’d bun Ahmad
Al-Youbi

A professor of Fundamentals of Fiqh at Islamic
University

Prof. Dr. Ahmad bun Muhammad ArRufaa’i

A professor of Fiqh at Islamic University

Prof. Dr. Abdu Raheem bun Abdillah
As-Shinqiti

A professor of Quranic recitations at Islamic
University

Prof. Dr. Ali bun Sulaiman Al-Ubaid
A former professor of Quranic science and its
interpretation at Imam Muhammad bun Saud’s
University

Prof. Dr. Mubarak Muhammad Ahmad

Muhammad bun Sa’eed
Vice minister of Islamic affairs
Prof.dr. A’yaad bun Naami As-Salami
The editor –in- chief of Islamic Research’s Journal
Prof.dr. Abdul Hadi bun Abdillah Hamitu
A professor of higher education in Morocco
Prof.dr. Musa’id bun Suleiman At-Tayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s University
Prof. dr. Ghanim Qadouri Al-hamad
Professor at the college of education at Tikrit University
Prof. dr. Mubarak bun Yusuf Al-Hajiri
former Chancellor of the college of sharia at Kuwait
University
Prof. dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij
A professor of higher education at Al-Hassan the second’s
University

Rahmat

Prof. dr. Falih Muhammad As-Shageer
A professor of Hadith at Imam bun Saud’s University

Islamic University

Prof. dr. Hamad bun Abdil Muhsin At-

A professor of Quranic studies at Ummu Darrman

Prof. Dr. Muhammad bun Khalid Abdil

Tuwaijiri
A professor of Aqeedah at Imam Muhammad bun Saud’s

A professor of Fiqh and its fundaments at

University

Azeez Mansour

Jordanian and Kuwait University

***

Editorial Secretary: Khalid bun Sa’d Al-Ghamidi
Publishing department: Omar bun Hasan al-abdali

Prof. dr. Abdul Azeez bun Abdurrahman Ar-

Rabee’a
Professor of compared Fiqh at the higher school for Judiciary

Paper version

Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439 and the date of
17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 7898-1658

Online version
Filed at the King Fahd National Library No. 8738/1439 and
the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN) 7901-1658

the journal’s website

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The papers are sent with the name of the Editor - in – Chief of the
Journal to this E-mail address
Es.journalils@iu.edu.sa

(The views expressed in the published papers reflect the views of the
researchers only, and do not necessarily reflect the opinion of the journal)



