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 امللخص
من املسائل التي  متعّد مسألة الغرانيق التي جاء ذكرها عند أهل التفسري وغريه

اختلف فيها العلامء، وُألفت فيها الرسائل والكتب، ومنها ما ألفه الشيخ اإلمام 

مصطفى العرويس الصغري هذه الرسالة اللطيفة معتمًدا عىل من سبقه من العلامء 

رأيه الذي يردَّ هذه املسألة مجلة وتفصياًل، مستنًدا عىل ومناقًشا آلرائهم، ومنترًصا ل

واملعقول. ونظًرا ملا حتويه الرسالة من إجابة عن  ×كتاب اهلل وسنة رسوله 

ا يف كتاب اهلل،  تساؤالت تطرح حول قصة الغرانيق، والتي حتمل يف طياهتا شكًّ

هذه الرسالة،  بتحقيق -مستعينًا باهلل تعاىل-، قمت  ×وصدِق نبوة سيدنا حممد 

وخامتة، ثم أتبعتها بفهرسني للمراجع  ،وقسمني ،عىل مقدمة مشتمالً وجاء العمل 

 واملصادر، واملوضوعات.

 ومنهج التحقيق للمخطوط. ،وتتضمن بيان خطة البحث املقدمــــــة:

الدراسة، وتتضمن أربعة مباحث: املبحث األول: التعريف  القسم األول:

سمه ونسبه، ومولده ونشأته، وتسلمه مشيخة األزهر، باملؤلف، ويشتمل عىل: ا

املبحث الثاين: التعريف بالرسالة، من حيث نسبتها إىل ووفاته، مصنفاته، شيوخه. 

بحث الثالث: وصف فيها. ثم امل وسبب تأليفها، ومصادر املؤلف مؤلفها،

 .املخطوط

 نص الرسالة حمقًقا. القسم الثاين:

 أمنيته، العرويس الصغري، دراسة وحتقيق. الغرانيق، :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
احلمد هلل الرمحن، الذي عّلم القرآن، وأنزله عىل رسولنا سيد ولد عدنان، 

وحفظه من التحريف والتبديل، والزيادة والنقصان، والصالة والسالم عىل من 

ران، وعىل آله وصحبه أرسله اهلل بالفرقان، وعصمه من الزلل واخلطأ والكف

 والتابعني هلم بإحسان، وبعد:

فإن اهلل تعاىل حفظ كتابه، من كل حتريف وتبديل ودخيل، وتكّفل بحفظه ومل 

ا كام أُ  يوكل   ا غضًّ نزل، وقد حاول بعض من يف قلبه به أيَّ إنسان، فوصلنا طريَّ

نا الذين ء علامورسالته، ولكنَّ  ×يدسَّ ما يطعن يف نبوة سيدنا حممد  مرض أن  

وكلهم اهلل تعاىل بحراسة هذا الدين يتصدون لكل حماولة، ويقفون يف وجه كل 

متعدٍّ عىل رشعه، ومن هنا جاءت هذه الرسالة التي ينافح فيها كاتبها جزاه اهلل خرًيا 

الرسول  رُ ك  عن مسألة شغلت املسلمني لفرتة من الزمن، أال وهي قصة الغرانيق وذِ 

ت، وقد تكلم فيها كثري بِ لنجم، فبقيت بني ناٍف هلا ومث  هلا يف معرض سورة ا ×

من العلامء املفرسين منهم كالطربي، والرازي، والقرطبي خالل تفسريهم هذا اآلية 

الكريمة، أو يف سورة النجم، وعلامء رشح احلديث كابن حجر العسقالين، 

عياض، واملباركفوري، وعلامء السرية كموسى بن عقبة، والقايض  والقسطالين،

وأيب الفرج ابن الربهان احللبي، وعلامء العقائد كأيب احلسن اآلمدي، والتفتازاين، 

نصب املجانيق "وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وأفرد الشيخ األلباين رسالة اسامها 

 ."لنسف قصة الغرانيق
جاء الشيخ مصطفى بن حممد العرويس ليدلو بدلوه فيها، ويف هذه الرسالة 

عزمت أن  ملا كانت هذه الرسالة قد وافقت تساؤالت يف صدريفأجاد وأفاد، و

لتجيب عىل تساؤاليت من جهة، ومن جهة أخرى خدمة  أقوم بتحقيقها ودراستها؛
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لكتاب اهلل تعاىل، وإخراج هذه الرسالة اللطيفة من خزائن املخطوطات إىل 

 املكتبات اإلسالمية، عّل اهلل تعاىل ينفع هبا.

 خطة البحث: 
 ــــة: وتتضمن بيان خطة البحث ومنهج التحقيق للمخطوط.املقدمــ

 القسم األول: ويشتمل عىل الدراسة، وجاءت عىل أربعة مباحث:

املبحث األول: التعريف باملؤلف، ويشتمل عىل: اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، 

 وتسلمه مشيخة األزهر، وفاته، مصنفاته، شيوخه.

ن حيث نسبتها إىل مؤلفها، وسبب تأليفها، املبحث الثاين: التعريف بالرسالة، م

 ومصادر املؤلف فيها.

 املبحث الثالث: وصف املخطوط.

 القسم الثاين: النص املحقق.

 منهج التحقيق:
 قمت بنسخ املخطوط، وتصويب األخطاء وإقامة النص. – 1

يف القرآن  موضعهاكتبت اآليات القرآنية بالرسم العثامين، وعزوهتا إىل  – ٢

 بجوار اآلية، بوضع اسم السورة ورقم اآلية بني معقوفتني.الكريم 

وضعت يف هناية كل صفحة من الصفحات رقاًم وبجواره حرًفا، فرمزت  – 3

لوجه الصفحة بالرمز )و(، ولظهرها بالرمز )ظ(، والرقم يعني رقم الورقة التي 

 حتوي الصفحة، فالصفحة اليرسى من الورقة هي الوجه، واليمنى هي الظهر.

 خرجت األحاديث، وبينت حكمها إذا مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها. – 3

 عزوت األقوال املأثورة والنصوص التي ذكرها املؤلف إىل مصادرها. – 4

عرفت بالرجال الذين نقل عنهم املؤلف، من غري التعريف برجال  – ٥

قد حكم األسانيد للروايات؛ كي ال أثقل احلوايش، وليس جمال بحثها هنا؛ ألنه 
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 عليها ابن حجر والقايض عياض وغريمها.

 رشحت بعض األلفاظ الغريبة. – 6

 وضعت ثبًتا ملراجع ومصادر التحقيق والتخريج. – 7

يف أسفل الصفحة،  عىل جانبي املخطوطاملوجودة  اهلوامشقمت بكتابة  – 8

ىل وجعلتها باخلط املسّود لتمييزها عن عميل، وختريج األقوال فيها أو عزوها إ

 أصوهلا بني معقوفتني وبخط فاتح.

 عرفت بعض املصطلحات العلمية التي حتتاج إىل تعليق. -9

والصفحة، وبقية بيانات  ،واجلزء ،ذكرت يف احلاشية اسم الكتاب – 10

 الكتاب ذكرهتا يف فهرس املصادر واملراجع.
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 الدراسة:  القسم األول
 وفيه مبحثان: 

 )1(  حث األول: التعريف باملؤلفاملب

 امسه ونسبه:  -أ 
إىل منية  نسُب مصطفى بن حممد بن أمحد بن موسى بن داود العرويس. يُ 

 إمامٍ  . وهو ثالُث يف مرص عروس، وتسمى اآلن )منيل العروس(، يف حمافظة املنوفية

 لألزهر من العائلة نفسها.

 مولده ونشأته: -ب 
حفظ القرآن الكريم عىل أبيه، ، م1798املوافق  ـه1٢13لد يف القاهرة سنة وُ 

الذهن،  ِح يف تفت   كان آيةً وعىل كبار علامئه،  املختلفة   ى العلوم  وتلقَّ  ،والتحق باألزهر

، ولوال عزله الذي ال مربر له من اخلديوي إسامعيل جارِب ، وكثرة التَّ ق املوهبةِ وتأل  

 لغت احلركة العلمية غايتها.شهى الثامر عىل يديه، ولبأه جلنى األزهر وأهلُ 

 تسلمه مشيخة األزهر:  -ج 
، وهو اإلمام العرشون من مشايخ األزهر، ـه1٢81األزهر عام  د مشيخة  تقلَّ 

فعاد للتدريس. وكان مشهوًرا  املشيخة   ِل  وكان قد ترك التدريس يف األزهر إىل أن و  

نت ال تأخذه يف اهلل لومة خصية، واحلرص عىل النظام، وكاوقوة الشَّ  ،قةبالتزام الد  

الئم، فهابه املشايخ، وخافه الطلبة، ومىض يف طريق اإلصالح بعزم ورصامة، 

فأبطل كثرًيا من البدع الشائعة، واخلرافات يف ذلك العرص، مثل الشحاذة بالقرآن 

 الكريم.

                                       
. وينظر: األعالم للزركيل 69-٢/6٥تنظر ترمجته يف كتاب األزهر يف ألف عام، للخفاجي وغريه  (1)

7/٢43. 
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د  من ليس كفًؤا للتدريس وال يصلح هلا يف األزهر بعد زيارته هلم يف حلقات  ط ر 

 ن أراد أن  امع هلم ومناقشتهم، وعزم عىل عقد جلنة امتحان لكل م  رس والسَّ الدَّ 

 له. ابعةِ ى للتدريس يف األزهر واملدارس التَّ يتصدَّ 

ا رأى فيه من ـم  ـ؛ لِ ـه1٢13قام اخلديوي إسامعيل بعزل اإلمام العرويس سنة 

بثورة  يقوم   أن   اف  ك بتعاليم اإلسالم، ومقاومة البدع واخلرافات، فخمس  ة والتَّ القوَّ 

بب الرئيس لعزله هو السَّ  ولة يف اإلفالس، ويعد  بعد وقوع الدَّ  ةٍ ، وبخاصَّ ةٍ شعبيَّ 

 املظامل. ه، وارتكاُب ه وجربوتُ احلاكم وطغيانُ  استبدادُ 

 وفاته: -د 
 .ـه1٢93رمحه اهلل تعاىل عام  تويف   

 مصنفاته: -ه 
 ضها، وبعضها خمطوط، منها:يخ مصطفى العرويس مؤلفات كثرية ُنرش بعللشَّ 

العالمة مصطفى العرويس املسامة نتاج األفكار القدسية يف بيان  حاشية – 1

معاين رشح الرسالة القشريية، لشيخ اإلسالم زكريا بن حممد األنصاري )ت(، وهو 

مطبوع بأربعة جملدات، ضبطه: الشيخ عبد الوارث حممد عيل، دار الكتب العلمية، 

 ـ.ه٢007، ٢ط بريوت،

 القول الفصل يف مذهب ذوي الفضل. – ٢

 العقود الفرائد يف بيان معاين العقائد. – 3

 أحكام املفاكهات يف أنواع الفنون املتفرقات. – 4

 األنوار البهية يف بيان أحقية مذهب الشافعية. – ٥

 .فيام يتعلق بالبسملة واحلمدلة الفوائد املستحسنة – 6

 أدعية سيد األمة.كشف الغمة يف تقييد معاين  – 7

 ﴾ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ﴿ ٱرشح آية:  –اهلداية بالوالية  – 8



 (ه1439)ذو احلجة           السادس والعشرون جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

331 

 التي نحن بصددها.  [،[٥٢احلج: ]

 شيوخه:  -و 
 .(هـ1٢36)تالسفطي  أمحد بن عبد اجلواد الشافعيالشيخ  – 1

 .(ـه1٢4٥)والده الشيخ حممد بن أمحد العرويس  – ٢

طاوع القويسني، برهان الدين،  بن درويش بن عبد اهلل بن محسنيالشيخ  – 3

 .(ـه1٢٥4)ت

 .(ـه1٢77)تإبراهيم بن حممد بن أمحد الباجوري  – 4

 تالميذه: 

واملعروف أّن الشيخ اإلمام مصطفى »يقول صاحب كتاب األزهر يف ألف عام: 

العرويس دّرس لكثري من الطلبة والعلامء، ولو أن املصادر مل حتدد أسامءهم نتيجة 

يف ذلك العرص، لكنهم كانوا عىل هنجه يف سعة العلم، والرغبة يف  االرتباك السيايس

 . )1(«اإلصالح، وتطوير األزهر

 

 

 

 

 

                                       
 .69األزهر يف ألف عام للخفاجي وغريه،  (1)
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 املبحث الثاني
 بالرسالةالتعريف  

 نسبتها إىل مؤلفها: -أ 
جاء يف غالف املخطوط )رسالة يف قوله تعاىل: ... للشيخ مصطفى العرويس 

 دمتها ما نصه: )فيقول الفقري مصطفى العرويس الصغري(.الصغري(، وُذكر يف مق

هذه النسخة وقد نقلتُ : )الناسِخ  وجاء يف الورقة األخرية من املخطوط قوُل 

الكني، وساللة املصطفني األخيار املحققني، وقدوة السَّ  فها خامتةِ مؤل   من نسخةِ 

واثق بربه اللطيف اخلبري: ال  )1(األغيار، سيدي ومالذي بقةِ اهرين من رِ يبني الطَّ الطَّ 

 السيد مصطفى العرويس الصغري(.

ت كتب ترمجته أن له رسالة يف تفسري قوله تعاىل: ...، فقد جاء يف كتاب كر  وذ  

رشح آية  –األزهر يف ألف عام عندما ذكر مؤلفات الشيخ، فذكر: اهلداية بالوالية 

  )2(﴾ٱ...يق ىق يف ىف يث ىث نث مث﴿

ية رشح آية ...( غري مذكور يف املخطوط الذي لكن هذا االسم )اهلداية بالوال

 ما هو مكتوب يف الورقة األوىل منها. بني أيدينا، فلذلك أثبت  

 سبب أتليفها:  –ب 
: )إنَّ الداعي  إىل مبينًا سبب تأليفه هلذه الرسالة يف مقدمة الرسالة قال املؤلف

عىل كثرٍي من  اجلهابذِة  حتريِر هذه الُعجالِة، وتنقيِح هذه الرسالِة ما أشكل  فهُمه

رين  من آيات الكتاب العزيز، فقالوا ما ال يليق  مني منهم واملتأخ  ين  املتقد  املفرس 

 مث ﴿ ُيفهم  من مبانيها، وهي قوُله جل جالله وعز شانُه: بمعانيها، وال يصح  أن  
 .﴾ٱ...ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

                                       
 املالذ ال يكون إال باهلل تعاىل. (1)

 .٢/69ينظر: األزهر يف ألف عام، للخفاجي وغريه ( ٢)
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 مصادرها:  –ج 
 .هـ(٥44)صطفى، للقايض عياض الشفا بتعريف حقوق امل .1

 .هـ(606)تالتفسري الكبري، أو مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي  .٢

 .هـ(7٥6)ت الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احللبي  .3

، وجالل الدين هـ(864)تتفسري اجلاللني، تأليف: جالل الدين املحيل   .4

 هـ(.911)تالسيوطي 

لبيضاوي ل ،يل املسمى تفسري البيضاويأنوار التنزيل وأرسار التأو .٥

 .(ـه791)

رشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أليب السعود إتفسري  .6

 .هـ(98٢)

اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز الدباغ، تأليف: سيدي أمحد بن املبارك  .7

 (1).هـ(11٥6)تالسجلاميس املالكي 

دقائق اخلفية، اجلمل الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني لل .8

 .هـ(1٢04)ت

 
 

 
 

                                       
هذا الكتاب ذكر فيه املؤلف سرية شيخه عبد العزيز الدباغ، وما سمعه من كالمه، وما رآه منه، ومنها  (1)

بعض األسئلة املتعلقة بتفسري بعض اآليات، منها سؤاله عن قصة الغرانيق هذه وإجابته عنها، وهو من 

ا مالحظ من خالل مقدمة الكتاب وابوابه، وبعض ما ذكره يعّد من التفسري كتب املتصوفة، وهذ

 اإلشاري.
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 املبحث الثالث
 وصف املخطوط

واحدة من خمطوطات املكتبة األزهرية،  ملخطوط عىل نسخةٍ ايف حتقيق  اعتمدُت 

وهي إذ مل أحصل عىل غريها بعد بذل اجلهد يف التقِّص  والبحِث عىل نسخة أخرى، 

  يأيت وصف هلذه املخطوط: واضحة، وفيام دة  جي   نسخة كاملة  

 (.481٥9( عام )190٢مصدر املخطوط: املكتبة األزهرية رقم خاص ) .1

 مجادى األوىل//14تاريخ النسخ:  ناسخها: عيل بدوي السفطي. .٢

 هـ.1٢80

ق ف  هذه الرسالة األستاذ فريد عرصه الشيخ حممد بن حممد بن حسني  .3 و 

 هـ.1٢81اإلنبايب، وذلك يف تاريخ الثاين من شعبان سنة 

عدد لوحات املخطوط: عرش لوحات، األوىل مفردة، والبقية مزدوجة  .4

 الصفحات.

عدد أسطر الصفحة: واحد وعرشون سطًرا، عدد الكلامت يف كل سطر   .٥

 تقريًبا أحدى عرشة كلمًة.

 نسخ معتاد، وواضح. نوع اخلط: .6

ن كاتُبها وعىل الغالب من املؤلف ن .7 فسه، عىل هوامشها تعليقات، مل أتبنيَّ  م 

ويدل  عىل ذلك كلمُة الناسِخ يف هناية كثري من اجلمل قوله: مؤلفه. وقوله 

يف أحد اهلوامش: ]كام يعلم مما ذكرناه يف هذه الرسالة[، وهي إشارة 

ا من قول املؤلف، وهذا ما أرجحه، وربام يكون  واضحة تدل  عىل أهنًّ

 الواقف أو الناسخ هلا واهلل أعلم.

وهنا منقولة من نسخة املؤلف رمحه اهلل، إذ يقول متتاز هذه النسخة بك .8

 الناسخ: )وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مؤلفها ...(.
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 ذج من املخطوطامن

 

 الورقة األوىل من املخطوط
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 الورقة الثانية من املخطوط
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 الورقة األخرية من املخطوط
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 القسم الثاني
 النص احملقق

تاب: األستاذ فريد عرصه الشيخ حممد اإلنبايب، وق ف  وحب س  وسبَّل  هذا الك

ة حياته  ط  النظر لنفسه مدَّ ابن املرحوم احلاج حممد اإلنبايب ابن حسني اإلنبايب، ورش 

الِح  تِه، ثمَّ لرجٍل مشهوٍر بالصَّ يَّ حفظه اهلل، ثمَّ ِمن بعِده لألصلِح األعلِم من ذر 

ب،  والعلِم واحلفِظ للكتِب، وقًفا صحيًحا رشعيًّا عىل طلبِة العلِم، ال ُيباُع، وال ُيوه 

 جل مكلك خك حك جك مق حق مف حفخف جف ٱ﴿،وال ُيرهنُ 
 ، جزاه اهلل خرًيا، آمني.[181البقرة: ] ﴾ هل  مل خل حل

 .1٢81وذلك يف ثاين شعبان، سنة 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم ظ(1)
 وبه نستعني 

راِت غياِهب   )1(محًدا ملن كشف عن وجوه املخد 
ن  )2( بهاِت، وأرشد  م  الش 

الالِت باآلياِت البي ناِت.  سبقت له العناياُت إىل إماطِة التَّخي الِت، بتوضيح الدَّ

ٍد  ن عصمهم اهلل من وساوِس الغواياِت، سيِدنا حممَّ وصالًة وسالًما عىل سّيِد م 

ِد بخوارِق العاداِت، وعىل إخوانه من   ساالِت، واملؤيَّ  يباألن املبعوِث بالر 
ِ
اء

، والصَّ   ابعني:والتَّ  حابةِ واملرسلني، وآِل كلٍّ
غري: إنَّ الداعي  إىل حتريِر هذه  وبعد: فيقول الفقرُي مصطفى العرويس  الصَّ

ين   الُعجالِة، وتنقيِح هذه الرسالِة ما أشكل  فهُمه عىل كثرٍي من  اجلهابذِة املفرس 

رين  من آيات الكتاب ا مني منهم واملتأخ   لعزيز، فقالوا ما ال يليق بمعانيها، والاملتقد 

 ىث نث مث﴿ يصح  أن ُيفهم  من مبانيها، وهي قوُله جل جالله وعز شانُه:
 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث
)3(مي زي ري ين ىن نن من زن رن

 جئ يي ىي ني 
                                       

قوله: )ملن كشف(، من باب رضب، يقال: كشفته فانكشف، واألكشف الذي انحرس مقدم رأسه، واسم  (1)

 املوضع: الكشفة، بفتحتني، ورجل أكشف ال ترس  معه، واملعنى: أزال عن ذوات املعاين اخلفية الدقيقة

غني الشبهات، مجع شبهة: وهي األمر امللبس، سميت بذلك؛ ألهنا تشبه احلق، يقال: شّبهت عليه 

  [.٢/٥34 ، للفيوميتشبيًها، مثل: لبست عليه تلبيًسا  وزًنا ومعنى. ]املصباح املنري

 .1/6٥3الغيهب: الظلمة، ومجعها غياهب. ينظر: لسان العرب، البن منظور  (٢)

لرسول من بعثه اهلل برشيعة جمددة، يدعو الناس إليها، والنبي يعّمه، ومن بعثه ا ،َّنث مثُّٱ قوله: (3)

لتقرير رشٍع سابق، كأنبياء بني إرسائيل بني موسى وعيسى. وقيل: الرسول من مجع إىل املعجزة كتاًبا، 

املنام. يف  والنبي من له كتاب. وقيل: الرسول من يأتيه امللك بالوحي، والنبي يقال له وملن يوحى إليه

 [ مؤلفه.4/7٥]تفسري البيضاوي

  ×، سيقت هذه اآلية تسلية له [٥٢]احلج:  َّإخل...  يف ىف يث ىث نث مث ُّ قوله:
  [.4٢احلج: ] َّإخل... ام يلُّٱ بعد تقدم نظريها يف قوله تعاىل:
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زائدة  َّ يف ىف ُّٱ البتداء الغاية، و)من( الثانية يف قوله:؛ َّيث ىثُّ و)من( األوىل يف قوله:

يف موضع نصب ، [٥٢]احلج:  َّاكُّ إلفادة استغراق اجلنس، واجلملة الرشطية بعد قوله:يف املعمول 

عىل احلال حمصورة، وحيتمل: أهنا يف حمل الصفة، فيجوز أن حُيكم عىل موضعها باجلر باعتبار لفظ 

مزيدة فيه،  ]هكذا يف املخطوط والصواب: من، املراجع[املوصوف، وبالنصب باعتبار حمله، فإن ما 

استثناء  تمل: أهنا يف موضع االستثناء من غري اجلنس، إذ املستثنى حال، واملستثنى منه ذات، فهووحي

الظرفية. هـ  منقطع، و)إذا( جيوز أن تكون رشطية، وهو الظاهر كام ذهب إليه احلويف، وأن تكون ملجرد

 [9/164، وروح املعاين، لآللويس 8/٢9٢منه. ]ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي 

التمني يف اللغة جاء ألمرين: متني القلب، والقراءة، قال أبو مسلم: :  َّ  إخل... مك لك ُّٱ قوله:

ل  من ُمنِي ُت، ومن اهلل لك، أي: قدر لك، فعىل أهنا القراءة، فاملراد: ما  ع  فَّ التمني: هو التقدير، ومت  نَّى: ت 

هنا مما ال جيوز يف حقه من قصة الغرانيق،  جيوز أن يسهو الرسول فيه، ويشتبه عىل القارئ، دون ما يروى

التي مل تصح دراية وال رواية، بل احلق أنه مل يتكلم أحد  هبا، وال الشيطان وال أحد تكلم هبا، بل اشتبه 

األمر عىل الكفار، فحسبوا بعض ألفاظه ما رووه، وهذا الوجه ذهب له مجاعة، وهو ضعيف؛ لبعد 

 [٢3/٢38ك عادة.]ينظر: التفسري الكبري، للرازيالتوهم فيام مل يسمع، فال يقع ذل
، إنام أفرد الضمري، وإن تقدمه اثنان معطوف أحدمها عىل اآلخر؛ ألن يف الكالم حذًفا، َّ مك ُّٱ قوله:

 جم ُّٱ تقديره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إال إذا متنى وال نبي إال إذا متنى، فهو كقوله تعاىل:
لثاين، أو من األول، والضمري يف )أمنيته( يعود عىل ، واحلذف إما من اَّ ىم مم  خم حم

، وبدالً من قوله: يعود عىل النبي، قال: وهو الذين ينبغي أن النبي، وهو الذي ينبغي، وقيل: عىل الرسول

 .[8/٢93]ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي، .يكون أنه ضمري الشيطان
ب: يكون عن ظن وختمني، وقد يكون عن قرأ، الظاهر أنه جماز. قال الراغ: َّمك اكلكُّ قوله:

كثرًيا ما يبادر إىل ما ينزل به الوحي قيل له: ال تعجل  ×روية، وبناء عىل األصل، وملا كان النبي 

بالقرآن، سميت تالوته عىل هذا الوجه متنًيا، وأن للشيطان تسلًطا عىل مثله يف أمنيته، وذلك من حيث إن 

، وتفسري الراغب األصفهاين 6/30٥ينظر: حاشية الشهاب ] .شأن العجلة أن تكون من الشيطان

 ، ويف املخطوط: يكون ال عن روية، والصواب ما أثبت من املراجع[٢39/1
، قرأ، قال بعضهم: وإنام سميت القراءة أمنية؛ ألن القارئ إذا قرأ آية رمحة متنى َّ مك اكلكُّ قوله:

 [.٢3/٢38]التفسري الكبري للرازي ،حصوهلا، وإذا قرآ آية عذاب متنى أن ال يبتىل به. رازي
 جن ُّ األمنية واحدة األماين، تقول: منها متنى الكتاب: قرأه، قال تعاىل:: َّ مك اكلكُّ قوله:

 قرأه، ويف القاموس: ومتنى الكتاب: [،78]البقرة: َّ جه ين ىن من خن حن

 [ ومن ذلك:1336]القاموس املحيط، للجوهري 

لِ            متنَّى كتاب  اهلل أول  مرة      متن ي  داود  الزبور  عىل ِرس 

، والدر املصون،  3/٥64قاله حسان يمدح به عثامن ريض اهلل تعاىل عنه.]ينظر: التفسري الكبري، للرازي 

 ، ومجيع املراجع تذكر: أول ليلة[1/447للسمني احللبي، 
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 خت حت جت هبمب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث )1(هت مت
  مع جع مظ حط و (٢)  )3(مض خض حض جضمص خص )2(حص  مس

 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ )4(جغ
 .[٥٥ – ٥٢]احلج:  ﴾ جم هل مل خل حل جل

 هو نبيٌّ ُأمر  بالتَّبليِغ،: ﴾ يف ىف يث ىث نث مث ٱ﴿» :)5(قال اجلالل
 مل يك ىك ٱ﴿ ،أ  ر  : ق  ﴾ مك لك اك ٱ﴿ ، أي: مل ُيؤمر  بالتَّبليِغ، ﴾ يق ىقٱ﴿

                                       
 مل ُّٱ [7/491٥،]ينظر: اهلداية إىل بلوغ النهاية، البن أيب طالب ، أي: وسوسَّٱيك ىكُّقوله: 
 أي: يف متمناه، ابعتبار قلوب أمة دعوته، كما سيأيت توضيحه آخر الرسالة. ،َّ ىل

أي: فيزيل هللا الذي ألقاه الشيطان يف قلب من آمن ابلفعل، وقلب من يشاء منه اإلميان ، َّٱام يل ُّقوله: 
 .[9/3٢8.]ينظر: التفسري الوسيط، لطنطاوي يف املستقبل. مؤلفه

.]ينظر: ي: يثبتها، ويوضحها، ويكشف عنها الغياهب اليت ألقاها الشيطانأ، َّٱٰىين ىن نن منُّقوله: 

 .[3/449، وتفسريالقرآن، للسمعاين 6/113إرشاد العقل السليم، أليب  السعود 
، أليب ]ينظر: جماز القرآن، املراد: الشّك، فهو جماز باالستعارة. مولفه.َّٱحب جب هئ مئُّ قوله: (1)

 [. 1/3٢عبيد

: يف القاسية موصولة، والصفة صلتها، وقلوهبم: فاعل هبا، ، )ال(َّٱمب خبُّ قوله:

لُة؛ ألن مرفوعها جمازي، ولو وضع فعل موضعها  والضمري املضاف إليه، هو عائد املوصول، وُأن ثِت الص 

جلاز تأنثيه، والقاسية: عطف عىل )الذين(، أي: فتنة للذين يف قلوهبم مرض، الذين، وفتنة للقاسية 

 [. 8/٢94الدر املصون، للسمني احللبي، قلوهبم. سمني. ]

 كتب فوقها يف املخطوط: فينقادوا. (٢)

 يف املخطوط: هلادي، بإثبات الياء. (3)

، أي: ليتجدد للذين أوتوا القرآن والتوحيد يقني التوحيد،  َّٱمح جح مج حجُّ قوله: (4)

 وثبوت أن القرآن منزل  من لدن حكيم عليم.
 اإليامن بذلك، أو يدوموا عىل اإليامن الثابت قبل. مولفه.، أي: فيتجدد هلم َّٱمس خسُّ وقوله:

هو جالل الدين أبو عبد اهلل حممد بن شهاب الدين أمحد بن كامل الدين العبايس األنصاري املحيّل  (٥)

( يف القاهرة، أصول مفرس وقد فرس يف هذا الكتاب من سورة الكهف إىل سورة ـه864الشافعي )ت

 . 31٢-8/311 ، كحالة، ومعجم املؤلفني8٥-٢/84فرسين، للداوودي طبقات املالناس. ينظر: 
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ُل إليهم: ﴾ ىل  .)1(قراءُته ما ليس من  القرآِن مما يرضاه املرس 

 خب حب﴿ٱيف سورة النجم بمجلس من قريش بعد × )2(بُي النَّ وقد قرأ 
: )3(علمه ه من غريِ عىل لسانِ  يطانِ ، بإلقاء الشَّ ﴾ختمت حت جت مبهب

 )5(أخربه جربيُل  ى، ففرحوا بذلك، ثمَّ ت   لرُت  هنَّ شفاعت   ، وإنَّ ىل  العُ  )4(انيُق ر  تلك الغ  

إىل   )6( « ... ليطمئنَّ  هبذه اآليةِ ، فُسيل   ن  ه من ذلك، فحزِ عىل لسانِ  يطانُ بام ألقاه الشَّ 

 آخر ما قال.

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث﴿:)7(وقال البيضاوي
                                       

 قوله: )ما ليس من القرآن( مفعول أللقى. (1)

 وقوله: ما يرضاه: بيان ملا.

 وقوله: املرسل إليهم: هم الكفار.

وقوله: وقد قرأ النبي أي: يف رمضان سنة مخس من املبعث، وكانت اهلجرة إىل احلبشة يف رجب يف تلك  (٢)

لسنة، وقدوم املهاجرين إىل مكة كان يف شوال من تلك السنة. من رشح املواهب. ]ينظر: املواهب ا

 [.1/٢48 ، للقسطالين اللدنية باملنح املحمدية

 قوله: )بإلقاء الشيطان عىل لسانه من غري علمه به ...إلخ(، فيه أن صدور املكفر عىل لسانه ال جيوز عمًدا (3)

ا ذكرناه يف هذه الرسالة، فكان الصواب عدم ذكر هذه القصة رأًسا؛ للقطع بكذهبا. وال سهًوا، كام يعلم مم

 مولف.

قوله: )الغرانيق(: هي يف األصل الذكور من طري املاء، واحدها غرنوق: كفردوس، أو غرنوق مثل: ( 4)

عصفور، أو غرنيق: كمسكني، سمي به الصنم؛ لبياضه، وقيل: هو الكركي، وجيوز به عن الشاب 

ألبيض الناعم، وكانوا يزعمون أّن األصنام تقرهبم إىل اهلل، وتشفع هلم، فشبهت بالطيور التي تعلو يف ا

 [1/٢49 ، للقسطالينالسامء وترتفع.]املواهب اللدنية باملنح املحمدية
قوله: )ثم أخربه جربيل(، أي: بعد أن قرأ إىل آخر السورة، وسجد وسجد مجيع من كان يف املسجد، ( ٥)

، فقال له: ما صنعت، تلوت عىل الناس ما مل آتك به من عند  × ذلك اإلخبار بعد أن أهنى النبي وكأن

[، وقد علمت  أنه هبذا املعنى 18/664 جامع البيان، للطربياهلل، وقلت ما مل أقله لك، فحزن،]ينظر: 

 باطل ال أصل له، كام سيأيت يف الرسالة إيضاحه لك من مؤلفه.
 .441 تفسري اجلاللني (6)

والبيضاوي: هو أبو سعيد عبد اهلل بن عمر البيضاوي، الشريازي الشافعي،  .4/7٥تفسري البيضاوي ( 7)

هـ( يف تربيز، ودفن هبا. ينظر: الوايف 68٥وأصوله، والتفسري والعربية وغريها، تويف سنة ) عامل بالفقه

 .8/1٥7، وطبقات الشافعية الكربى، للسبكي 17/٢06بالوفيات، البن أيبك 
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ر  يف نفسهإذا زوَّ ،  ﴾ىل مل يك ىك
اهو  بام ي    )1(

 مل يك ىكٱ﴿ ،)2(
وإنه لُيغاُن على »: × اشتغاله بالدنيا، كام قال ُب وجِ ما يُ  )3(، يف شبهته﴾ىل

:  ﴾زن رن مم ام يل﴿ ، )5(«ني مرة، فأستغفُر هللَا يف اليوم سبع)4(قليب
 نن من ٱ﴿ ه،زحيُ عن الركوِن إليه، واإلرشاد إىل ما يُ  )6(فُيبطُِله، وُيذهب به؛ لعصمتِه

اعية   ﴾ين ىن : ﴾ زي ري﴿ اآلخرة، إىل االستغراق يف أمرِ  : ثمَّ ُيثبُت آياتِه الدَّ
، ةِ ملسكن  ه بزوال انفس   ث  ه هبم، قيل: حدَّ يفعلُ  : فيام﴾ميٱ﴿ و (٢)  اسِ النَّ  بأحوالِ 

هبم إليه، واستمرَّ به أن  ي   )7(ه عىل إيامن قوِمهفنزلت. وقيل: متنَّى حلرِص  نزل  ما ُيقر 

                                       
 زّور  يف نفسه: هيأ؛ ألنه يعدل به عن طريقة تكون أقرب إىل قبول السامع. لسان العرب، البن منظور (1)

3/36.  
 إرشاد العقل السليم، أليب السعود]ينظر:  قوله: )إذا زور يف نفسه(، أي: هيأ وقّدر يف نفسه يام يواه، (٢)

 مولف. [ وال خيفى ما يف هذا التعبري باعتبار ظاهره.6/113

، للسمني ]الدر املصون قوله: )هبواه(، أي: حيبه، واألمنية: الصورة احلاصلة يف النفس، من متنى اليشء.

 [.1/448 احللبي
 : تشهيه، وهو الصواب.4/7٥يف تفسري البيضاوي  (3)

خ فيه كالم طويل، والغني قريب من يقوله: )وإنه ليغان عىل قلبي ... إلخ( حديث صحيح، وللمشا (4)

أي: يعرض لقلبي ويغشاه بعض أمور  [13/316]ينظر: لسان العرب البن منظور لغيم لفًظا ومعنى،ا

من املخاطر البرشية فيام يلزمه، للتبليغ، لكنها إلشغاهلا عن اهلل، والتفويض له بعدها، كالذنوب، فيفزع 

رة بقول بعض إىل االستغفار منها، فهي من قبيل حسنات األبرار سيئات املقربني، ولذلك اإلشا

 العارفني: هي أغيان األنوار ال أغيان أغبار، فافهم. مولفه.

قال ابن تيمية رمحه اهلل عن قوهلم: حسنات األبرار سيئات املقربني: هذا من كالم بعض الناس، وليس هو 

 .18/383جمموع الفتاوى، البن تيمية . ×من كالم النبي 

 ر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب استحباب االستغفارأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الذك (٥)

 (.٢70٢رقم احلديث ) 4/٢07٥واالستكثار منه، 

 : بعصمته.4/7٥يف تفسري البيضاوي  (6)

 قوله: )وقيل: متنى حلرصه عىل إيامن قومه ...إلخ(، النادي، بمعنى: املجلس، واملراد موضع اجتمع فيه (7)

 ، البن منظور، ولسان العرب11/61 ، للسمني احللبيلدر املصوناملسلمون واملرشكون. ]ينظر: ا

1٥/31٥.] 



 مريراحممد أديب د.                  [٥٢]احلج:  َّ... يث ىث نث مث ُّٱتفسري قوله تعاىل: رسالة يف 

344 

 ، فأخذ  يقرُؤها، فلام بلغ  )1((النَّجم)ذلك حتى كان يف ناديم، فنزلت عليه سورُة 
، إىل أن )2(ى سبق لساُنه سهًواحتَّ  يطانُ إليه الشَّ  ، وسوس   ﴾ختمت حت جتٱ﴿

، وإنَّ شفاعتُهنَّ لرُتت  ى، ففرح به املرشكون حتى شايعوه ىل  لغرانيُق العُ قال: تلك  ا

، مؤمن  وال مرشك  إال سجد   يف آخرها، بحيُث مل يبق  يف املسجدِ  بالسجود لـامَّ سجد  

اه اهلل هبذه اآلية. ُه جربيُل، فاغتمَّ به، فعزَّ  ثم نبَّه 

فابتالء   وإن صحَّ  ،)3(وهو مردود عند املحققني
عىل اإليامن،  ابُت به الثَّ  زُ يتميَّ  )4( 

 فيه. عن املتزلزلِ 

  ، كقوله:أ  ر  : ق  ﴾مك﴿ وقيل: 
ةٍ  ل مرَّ مت  نَّى كتاب  اهللِ أوَّ

لِ            )5( بور  عىل ِرس   مت  ن ي  داود  الزَّ
                                       

 : )والنجم(.4/7٥يف تفسري البيضاوي  (1)

 قوله: )سبق لسانه(: فيه أن السهو  بمثل هذا من كالم مسجع مناسب لسياقه وحلاقه بعيد جًدا، وكونه  (٢)
 [6/30٥ه.]ينظر: حاشية الشهاب أفصح الناس، فال يقاس حاله بغريه، ال وجه له هنا. مولف  ×

حمفوظ عن السهو بام خيالف الدين والرشع باإلمجاع، فال   ×قوله: )سبق لسانه(: غري صحيح؛ ألنه 

يف صالة ونحوها؛ للترشيع، ولذا   ×جيوز ذلك عليه، وال عىل باقي النبيني واملرسلني البتة، وسهوه 

 [6/30٥]ينظر: حاشية الشهاب  هقال بعضهم: إن سجود السهو يف حقه سجود شكر. مولف

 قوله: )وهو مردود عند املحققني(: يشري إىل عدم صحته دراية ورواية، أما األول: فألنه يؤدي إىل عدم (3)

حاشية الشهاب[ يف تقدير صحته يف الثقة بالقرآن، وعىل]يف املخطوط وال عىل، واملثبت هو الصواب كام 

م، أو عىل اإلنكار ال غري، أو املراد الغرانيق: املالئكة، وإمجاله يكون خرج خمرج الكالم الوارد عىل زعمه

لالبتالء به، وأما كونه ابتالء من اهلل؛ ليخترب به الناس، كام ذكره املصنف رمحه اهلل فال يليق؛ ألنه إن كان 

من  بسهو منه فقد علمت أنه حمفوظ منه، وإن كان بتكلم الشيطان وإسامعه إياهم فكذلك ملا يلزم عليه

عدم الوثوق بالوحي، وأما الثاين: فلام قال القايض عياض: إنه مل يوجد يف يشء من كتب احلديث املعتمدة 

ما يعتمد عليه سند صحيح حتى بالغ بعضهم فقال: إنه من وضع الزنادقة، وأكثر املحدثني عىل عدم 

 [.6/30٥صحته. مولفة من الشهاب وغريه. ]ينظر: حاشية الشهاب 

فابتالء(: لعله مفروض فيام إذا أريد بالغرانيق املالئكة، ويكون االبتالء فيه باإلمجال وإال فال قوله: ) (4)

 [6/30٥كونه ابتالء من اهلل للناس؛ ألنه ال جيوز. مولفه ]ينظر: حاشية الشهاب  يصح
 باب يف علوم، والل4/1٢8وهو من البحر الطويل ]ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية  .ةٍ : ليليف املراجع (٥)

قوله: )كقوله: متنى كتاب اهلل ...إلخ( الشعر حلسان. والرسل والرتسل:  ،٢/٢04الكتاب، البن عادل 

 [.6/30٥.]حاشية الشهاب الرتتيل والقراءة بتؤدة وسكينة من غري رسعة، فضمري متنى لعثامن 
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 إه، و: قراءتِ ﴾ىل﴿و
ِ
يطاِن فيها أن  يتكلَّم  بذلك رافًعا صوت ه، بحيُث  لقاء  الشَّ

: بأنه خُيِل  بالوثوِق . × معون  أنَّه من قراءة النبي  ظنَّ السا ،  )1(عىل القرآن وقد ُردَّ

؛ ألنَّه  ﴾ين ىن )2(نن من زن رن اممم يلٱ﴿ وال يندفع بقوله:

هوِ  ،)3(أيًضا حيتمُله واآليُة تدل  عىل جواز السَّ
ِق الوسوسةِ  )4(  عىل األنبياء، وتطر 

 انتهى املقصود منه. )5("إليهم
 و (3)  الغرانيق هلا أصل   : أّن قصة  )7(يف حاشيته عىل اجلاللني )6(ونقل اجلمُل  

جها ابن أيب حاتم وأنه خرَّ
، وابن املنذر من طرق: عن شعبة، عن )9(، والطربي)8(

ه ، عن سعيد بنِ رٍش بِ  ُدوي  ر  جبري، وكذا ابن م 
، وابن إسحاق يف )11(، والبزار)10(

 ه  ، كام نبَّ )14(ريةوأبو معرش يف الس  ، )13(، وموسى بن عقبة يف املغازي)12(ريةالس  
                                       

 األوىل أن يقول: خيل بالوثوق بالقرآن، وليس عىل القرآن. (1)

(؛ ألن األحكام أعىل رتبة من النسخ، وفرس النسخ بإزالة ما وقع يف نفسهقوله:  (٢)  )ثم حيكم(: أتى بـ )ُثمَّ

 [.6/30٥]ينظر: حاشية الشهاب  بسبب أنه يعصمه ويرشده بتثبيت قلبه عىل ما هو األوىل. مف

 قوله: )ألنه أيًضا حيتمله(: الضمري عائد عىل الناسخ املعلوم من ينسخ. (3)

 واآلية تدل عىل جواز السهو ...إلخ: قول غري صحيح يف مثل ما نحن به وبصدده من السهوقوله:  (4)

 [6/306باملكفر، فال جيوز ذلك إمجاًعا البتة. مولفه.]ينظر: حاشية الشهاب 

 .٢/4٥4 تفسري البيضاوي (٥)

الفه أوىل. واهلل وقوله: )ونقل اجلمل...(: أقول: ومع كون ما نقله وأطال به قلياًل جلدوى الصواب خ (6)

 أعلم. مؤلف.

  .409-8/407نقاًل عن ابن حجر العسقالين يف فتح الباري  3/18٥ة اجلمل يينظر: حاش (7)

ي  137٢6تفسري القرآن العظيم، البن أيب حاتم ) (8)
 ( عن حممد بن كعب الُقرظِ

 ، عن حممد بن كعب القرظي، وحممد بن قيس.18/663جامع البيان، للطربي ( 9)

 .6/6٥ينظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور، للسيوطي  (10)

 (، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس.٥096) 11/٢96مسند البزار  (11)

 .٢18ينظر: السرية النبوية، البن إسحاق  (1٢)

 .67املغازي ملوسى بن عقبة   (13)

 مل أجد الكتاب.( 14)
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 من وجهٍ  ه، لكن  قال: إنَّ طرق ها كلَّها مل يروها مسندةً ، وغريُ )1(كثري عليه احلافظ ابنُ 

، وكذا نبَّه  ابن عباسٍ  ب  بام سيأيت قريًبا من إخراج مجاعٍة هلا عنِ صحيح. وهذا متعقَّ 

، فقال: أخرج ابن أيب )2(حجر العسقالين اإلسالم ابنُ  أصلها شيُخ  عىل ثبوِت 

والطربي   )3(حاتم
من طرٍق، عن شعبة  عن ابن برِش، عن سعيِد  )5(املنذر وابنُ  )4(

 ، فلام بلغ:[1النجم:] ﴾ىليل مل خل﴿ٱ:× اهلل بن جبري، قال: قرأ رسوُل 

 يطانُ ، ألقى الشَّ [٢1–٢0النجم:] ﴾مججح حج مث هت مت خت حت جت﴿

ر  آهلتنا ت   لرُت  هنَّ شفاعت   العىل وإنَّ  عىل لسانه: تلك الغرانيُق  ك  ى، فقال املرشكون: ما ذ 

رُب   ورة  سجد وسجدوا، فك  بخري قبل اليوم، فلام ختم الس 
،  ×ذلك عىل النبي  )6(

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ﴿له:  فنزل تسليةً 
وابن مرُدوي ه)7(ه بني كلامته. وأخرجه البزارأي: يف قراءتِ  ﴾ىل مل يك

)8( 
                                       

 .٥/441ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري ( 1)

أبو الفضل، شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين، من أئمة العلم والتاريخ، تويف  (٢)

وما بعدها، واألعالم للزركيل  ٢/36. ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي ـه8٥٢

1/178. 

كبار حفاظ احلديث، تويف سنة  أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد بن أيب حاتم التميمي احلنظيل الرازي، من (3)

 .3/3٢4، واألعالم للزركيل 3/3٢4هـ. ينظر: سري أعالم النبالء، للذهبي، 3٢7

هـ. 310أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد الطربي، املؤرخ واملفرس والفقيه واإلمام، تويف يف بغداد سنة ( 4)

 .14/٢67، للذهبي ، وسري أعالم النبالء4/191ينظر: وفيات األعيان، البن خلكان 

هـ. ينظر: 310أو 309أبو بكر، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، فقه جمتهد، من احلفاظ، تويف سنة  (٥)

 .14/491سري أعالم النبالء، للذهبي 

 [.٢/801 ، للجوهريقوله: )فكرُب(، بضم املوحدة، أي: عظم.]الصحاح (6)

حافظ من العلامء باحلديث،  صاحب املسند الكبري البزار، البرصي أبو بكر، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق (7)

 .1/189، واألعالم، للزركيل 13/٥٥4ينظر: سري أعالم النبالء، للذهبي  .ـه٢9٢تويف سنة 

ه(، يقرأ باهلاء وصاًل ووقًفا.  (8) ي  ُدو  ر   قوله: )وابن م 

سري أعالم  . ]ينظر:ـه410تويف سنة  أبو بكر، أمحد بن موسى بن مردويه األصبهاين، حافظ مؤرخ مفرس،

 [.1/٢61األعالم للزركيل وما بعدها، و 17/308النبالء، للذهبي 
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، فقال: يف إسناده عن سعيد بن جبري عن ابن من طريق أميَّة  بِن خال د، عن شعبة 

روى املذكور، وقال البزار: ال يُ  ساق احلديث   ، ثمَّ )1(ُب أحِس  ظ (3) عباس فيام 

خالد، وهو ثقة مشهور، وقال  بنُ  ةُ بوصله أميَّ  د  متصاًل إال هبذا اإلسناد، وتفرَّ 

: ح، عن ابن عباس، والكلبي  ، عن أيب صالالبزار: إنام يروى هذا من طريق الكلبي  

، آخر فيه: الواقدي   بسندٍ  )2(اُس حَّ عتمد عليه، وكذا أخرجه النَّ ، وال يُ مرتوك  

وإسنادها عن حممد بن كعب، وكذا  يف السرية مطولة، )3(وذكرها ابن إسحاق

يف السرية  )5(، وكذا أبو معرشيف املغازي عن ابن شهاب الزهري   )4(موسى بن عقبة

د بن كعب القرظي، وأورده ابن أيب حاتم من طريق: أسباط عن له عن حمم

ه من طريق عبَّ  اد بن صهيب، عن حييى بن كثري، عن الّسدي، ورواه ابن مرُدوي 

، وأيوب، عن عكرمة، وعن سليامن ، عن أيب صالح، وعن أيب بكر اهلذل  الكلبي  

يف ذلك واحد، وكل  همعباس، ومعناهم كل   هم عن ابنِ ، عمن حدثه، ثالثتُ التيمي  

 )6(من طرقها سوى طريق سعيد ابن جبري إما منقطع، أو ضعيف، لكن كثرة الطرق

                                       
قوله: )أحِسب(: بكرس السني من باب: تِعب، يف لغة مجيع العرب، إال بني كنانة؛ فإهنم يكرسون املضارع  (1)

ب بالكرس، بمعنى بترصف.  : ظننت. من املصباحمع كرس املايض أيًضا عىل غري قياس، واملصدر: احِلس 

 [.1/134 ، للفيوميمولفه. ]ينظر: املصباح املنري

. ـه338هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي املرصي النحاس، مفرس، أديب، تويف بمرص  (٢)

 .1/٢08للزركيل  ،، واألعالم1/99 ، البن خلكانينظر: وفيات األعيان

هـ. ينظر: وفيات األعيان، البن خلكان 1٥1يسار املطلبي املدين، تويف  أبو بكر، حممد بن إسحاق بن (3)

 .6/٢8، واألعالم، للزركيل ٢76/4

أبو حممد، موسى بن عقبة بن أيب عياض األسدي بالوالء، موىل آل الزبري، عامل بالسرية النبوية، من ثقات  (4)

وما  6/114أعالم النبالء، للذهبي ينظر: سري .ـه141رجال احلديث، تويف يف املدينة املنورة، سنة 

 .7/3٢٥األعالم للزركيل بعدها، و

. ينظر: ـه٢7٢أبو معرش، جعفر بن حممد بن عمر البلخي، املنجم املشهور، كان إمام وقته يف فنه، تويف  (٥)

 .1٢8-٢/1٢7للزركيل  ،وما بعدها، واألعالم 1/3٥9 ، البن خلكانوفيات األعيان

 =رق ...إلخ(: قول هذا االستدراك مع ما انضم إليه من الطريقني املرسلني ال يفيدقوله: )لكن كثرة الط (6)
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لنِي، رجاهلام عىل رشط  تدّل عىل أنَّ للقصة أصاًل مع أنَّ هلا طريقني آخرين مرس 

حيِح، أحدمها: أخرجه الطَّربي  من طريق يونس  بِن يزيد عن ابن شهاب،  الصَّ

ثني أبو بكر بن  بن احلارث بن هشام، فذكر نحوه، والثاين:  و (4) عبد الرمحن حدَّ

ما أخرجه أيًضا من طريق املعتمد بن سليامن، ومحاد بن سلمة، وكالمها عن داود 

 بن أيب هند عن أيب العالية.

كعادته، فقال: ذكر الطَّربي  العريب   أ ابنُ وقال احلافظ ابن حجر أيًضا: وقد ترَّ  

وهو إطالق  مردود  عليه، وكذا قول القايض  )1(ال أصل هلا، ةً كثري يف ذلك رواياٍت 

مع  صلٍ بسند سليم متَّ  وال رواه ثقة   ةِ حَّ الص   ه أهُل ج  : هذا احلديث مل خير  )2(عياض

ه، وانقطاع أسانيده، وكذا قول عياض أيًضا: ومن ، واضطراب رواياتِ هِ تِ ل  ق  ن   ضعِف 

منهم، وال رفعها إىل  ها أحد  سند  ين مل يُ من التابعني واملفرس عنه القصةُ  ت  ي  كِ ُح 

، فهذا مردود أيًضا. قال القايض واهية   ، وأكثر الطرق عنهم يف ذلك ضعيفة  صحايبٍ 

ه إال من طريق أيب ذكرُ  جيوزُ  من طريٍق  عرُف ال يُ  احلديث   أنَّ  ارُ البزَّ  عياض: وقد بنيَّ  

فال توز  ما الكلبي  الذي وقع يف وصله، وأ ك  برش عن سعيد بن جبري مع الشَّ 

ممن  كثري   ذلك لو وقع الرتدَّ  ، بأنَّ ظرِ رده من طريق النَّ  ه، ثمَّ ة ضعفِ عنه لقوَّ  وايةُ الر  

ى مع  )3(أسلم، قال: ومل ينقل ذلك، قال: احلافظ ابن حجر: ومجيع ذلك يتمشَّ

أنَّ هلا  رق  إذا كُثرت، وتباينت خمارُجها، دلَّ ذلك عىلثني، فإنَّ الط  قواعد املحد  

                                       
فيام نحن فيه من االعتقادات؛ حيث ال يفيد فيها إال قواطع الرباهني، ال مثل هذه املراسيل، نعم يكتفي =

 [.٢06 ، يف العمل الكفاية خرب الواحد فيه، واهلل أعلم. مولفه.]ينظر: اإلبريز، للدباغ هبا

 .3/307عريب الينظر: أحكام القرآن البن  (1)

أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، عامل املغرب وإمام أهل احلديث  (٢)

سري . ينظر: ـه٥44يف وقته، وأعلم الناس بكالم العرب وأنساهبم وأيامهم، تويف بمراكش مسموًما، سنة 

 .وما بعدها٢0/٢1٢أعالم النبالء، للذهبي 

 وما بعدها. ٢/٢89ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (3)
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أسانيد منها عىل رشِط الصحيح، وهي مراسيُل  ظ (4) أصاًل، وقد ذكرنا أنَّ ثالثة  

حُيتج  بمثلها
ن حيتج  باملرسل، وكذا من ال حيتج   )1( بعضها ببعض،  به العتضادِ  م 

ز   رُ  وإذا تعزَّ نيَّ  تأويل ما وقع فيها مما ُيستنك  ذلك ت ع 
يطان )2( ، وهو قوُل: ألقى الشَّ

ه عىل ذلك ال جيوز محلُ  ى، فإنَّ ت   لرُت   هنَّ شفاعت   ، وإنَّ ىل  العُ  ىل لسانه: تلك الغرانيُق ع

أن  يزيد  يف القرآن عمًدا ما ليس منه، وكذا  - × -ظاهِره ألنَّه يستحيُل عليه 

يف  سهًوا إذا كان مغايًرا ملا جاء  به من التَّوحيِد ملكاِن عصمته، وقد سلك العلامءُ 

 نحو السبعة: مسلك   ويلِ ذلك التأ

، وهو ال يشعر، فلام ومِ النَّ  من   ة  ن  ه ِس حني أصابت   )3(ى ذلك عىل لسانهفقيل: جر  

ه القايض ه اهلل بذلك أحكم آياته، وهذا أخرجه الطربي عن قتادة، وردَّ أعلم  

بأنه ال يصح   عياض:
يطان ذلك، وال والية للشَّ  × بي  لكونه ال جيوز عىل النَّ  )4(

                                       
 قوله: )حيتج بمثلها(: فيه أنه مسّلم يف العمليات ال يف االعتقاديات. كام سيأيت الترصيح به بعد. مولفه. (1)

نيَّ  تأويل ما وقع فيها مما ُيستنكر ...إلخ(: أقول: التأويل ال (٢) تدي فائدة ملا يلزم عىل كل منها من  قوله: )ت ع 

 اخللل الغري اجلائز وقوعه، كام سيتضح لك مما ذكرناه يف هذه العجالة. مؤلفه عفا عنه]يف املخطوط: عفى

 عنه، وما أثبت الصواب[ عنه.

ا، قوله: )جرى ذلك عىل لسانه ...إلخ(: حاصل ما يف  املقام أن يقال: إما أن يكون قال هذه الكلمة سهوً  (3)

أو قرًسا، أو اختياًرا، أما األوىل فمروي عن قتادة ومقاتل، وهو ممنوع ألنه لو جاز هذا جلاز يف سائر 

املواضع، فتزول الثقة عن الوحي، عىل أن السهو بمثل هذا املطابق يف الوزن والطريقة واملعنى غري واقع 

 ثاين مرة؟يف العادة، وعىل فرضه، فكيف مل يتنبه عند تالوته ذلك عىل جربيل 

لكان اقتداره علينا أقوى وأكثر، فوجب أن  × أما الثاين: وهو كونه قرًسا فهو فاسد؛ ألنه لو قدر بمثله

 يزل الناس عن دينهم، وألنه يرتفع األمان عن الوحي.

حلرصه عىل إيامن قومه  ×قاله اختياًرا، وقد ذكر بعضهم توجيه ذلك بأنه  × وأما الثالث: وهو أنه 

لكلمة من عند نفسه، ثم رجع عنه، وهذا الوجه ال يرغب فيه مسلم البتة؛ ألنه يقتيض خيانته أدخل هذه ا

 [.٢40-٢3/٢39يف الوحي، وذلك خروج عن الدين. مؤلفه. ]ينظر: التفسري الكبري، للرازي  ×

رشع؛ وألن قوله: )بأنه ال يصح(: أي: ألنه لو جاز هذا السهو جلاز يف سائر املواضع، وتزول الثقة عن ال (4)

الساهي ال جيوز أن يقع منه مثل هذه األلفاظ املطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها، فإنا نعلم أن 

 واحًدا لو أنشد قصيدة ملا جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر يف وزهنا ومعناها وطريقتها، وهب أنه
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 .)1(وميف النَّ عليه 

العريب   ه ابنُ ه. وردَّ قال ذلك بغري اختيارِ  إىل أن   هُ أجلأ   يطان  الشَّ  وقيل: إنَّ 
بقوله  )2(

إبراهيم: ] ﴾...ىن نن من زن رن مم﴿ يطان:عن الشَّ  حكايةً  )3(تعاىل

 عىل طاعة. ة  عىل ذلك ملا بقي ألحد قوَّ  )4(  ة  يطان قوَّ ، فلو كان للشَّ [٢٢

 ذلك بحفظه  ق  كانوا إذا ذكروا آهلتهم وصفوها بذلك فعلِ املرشكني  وقيل: إنَّ 
 القايض عياض، فأجاد. )5(هلسانه سهًوا. وقد ردَّ  و (٥) فجرى عىل   ×

إذا  ار. قال القايض عياض: وهذا جائز  للكفَّ  )6(ه قال ذلك توبيًخاوقيل: لعلَّ 

                                       
لسالم، واحلاصل أن هذا الوجه ظاهر تكلم بذلك سهًوا، فكيف مل يتنّبه لذلك حني قرأها جربيل عليه ا

 [.٢3/٢39]ينظر: التفسري الكبري، للرازي  البطالن.

 .٢/٢98الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض ينظر:  (1)

 .3/30٥ينظر: أحكام القرآن، البن العريب  (٢)

كتًبا يف احلديث والفقه أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري اإلشبييل املالكي ابن العريب، صنف و

طبقات املفرسين، للداوودي  ه. ]ينظر:4٥3واألصول والتفسري وغريها، وتويف بقرب فاس سنة 

 .وما بعدها ٢0/197، وسري أعالم النبالء، للذهبي 167/٢

 هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ :وبقوله تعاىل (3)
]احلجر:  َّ ىك مك لك اك يقُّٱ ، وبقوله تعاىل:[100–99]النحل: َّ خت حت جت

 سيدهم. واهلل أعلم. ×[، وهو 40

 قوله: )فلو كان للشيطان قوة..(: حمصله: أنه لو جاز هذا الوجه لوجب أن يزيل الشيطان الناس عن (4)

الدين، أي: وجلاز أن يكون أكثر ما يتكلم به الواحد منا بإجبار الشياطني، وللزم رفع األمان عن الوحي 

 [٢3/٢39 ، للرازيينظر: التفسري الكبريلقيامه هذا االحتامل. مولفه.]

إمجاًعا البتة.]ينظر: حاشية  ×قوله: )وقد رده (: أقول: وجه الرد أن السهو بالكفر ال جيوز بحقه  (٥)

 [.6/306الشهاب 

قوله: )قال ذلك توبيًخا(، أي: وإنكاًرا عليهم، أي: فكأنه قال: أشفاعتهن ترتى؟ أقول لو جاز ذلك بناء  (6)

التأويل، فلم ال جيوز أن يظهر كلمة الكفر يف مجلة القرآن أو يف الصالة بناء عليه؟ ولكن األصل عىل هذا 

يف الدين أن ال جيوز عليهم يشء من ذلك؛ ألنه تعاىل قد نّصبهم حجًجا عىل الناس، فال جيوز يف حقهم 

تي حثه اهلل عىل تركها، صدور ما يطعن يف الدين، أو ينفر منه، ومثل ذلك يف التنفري أعظم من األمور ال

 للرازي ،كنحو: الفظاظة والغلظة، وقول الشعر، فاحلق بطالن هذا الوجه. مؤلفه.]ينظر: التفسري الكبري

٢3/٢40]. 
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الة ك الوقت يف الصَّ يف ذل وال سيام وقد كان الكالمُ  عىل املرادِ  تدل   كان هناك قرينة  

 حت جت﴿:)3(ه ملا وصل إىل قولهوقيل: إنَّ  .)2(، وإىل هذا نحا الباقالين)1(جائًزا
هم به كعادته إذا ذكرها آهلت   بعدها بيشء يذم   يأيت   ، خيش املرشكون أن  ﴾ختمت

 جت ﴿عىل عادهتم يف قوهلم: ×النبي يف تالوةِ  فخلطوه فبادروا إىل ذلك الكالمِ 
، أي: أظهروا فيه اللغو برفع [٢6ت: فصل] ﴾مث هت مت خت حت

هلم عليه، أو  ه احلامل  ؛ لكونِ يطانِ ذلك للشَّ  سب  األصوات ختليًطا وتشوًيا عليه، ونُ 

 .)4(اإلنس يطان شيطانُ املراد بالشَّ 

 بناُت  يقولون: املالئكةُ  ارُ ، وكانت الكفَّ )5(وقيل: املراد بالغرانيق العىل: املالئكةُ 

 ﴾مججح حج مث هت﴿ ق  ذكر الكل؛ لريّد عليهم بقوله:اهلل، ويعبدوهنا، فن س  
وا بذلك، آهلتنا، ورُض  م  فلام سمعه املرشكون محلوه عىل اجلميع، وقالوا: قد عظَّ 

ى، ت   لرُت  هنَّ شفاعت   ، وإنَّ ىل  العُ  تينك الكلمتني، ومها قوله: تلك الغرانيُق  فنسخ  

  )6(آياته. م  وأحك  

                                       
 .٢/1٢9ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (1)

 رئاسة املالكية يف وقته، تويف القايض أبو بكر، حممد بن الطيب الباقالين البرصي ثم البغدادي، انتهت إليه (٢)

 .17/190هـ. ينظر: سري أعالم النبالء، للذهبي  403سنة 

إزالة الشبهة،  ×قوله: )وقيل: ملا وصل إىل قوله...إلخ(، فيه أنه لو كان كذلك؛ لكان جيب عليه  (3)

ولو كان  والترصيح باحلق، وتبكيت ذلك القائل، وإظهار ان هذه الكلامت إنام صدرت من ذلك القائل،

 [.٢3/٢39 ، للرازي]التفسري الكبري فعل ذلك لكان أوىل بالنقل. مؤلفه.

 .٢/13٢ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (4)

قوله: )وقيل: املراد بالغرانيق العىل: املالئكة ...إلخ(: فيه أن ذلك ملبس، وموقع يف الشبهة، ويدل عىل  (٥)

إيضاح اآليات ال إلباسها، عىل أنه يبعد هذا   ×رشكون ...إلخ، ومنصب النبي ذلك قوله: فلام سمعه امل

 .ه: )فنسخ تينك الكلمتني...إلخ(قولُ  املراد  

قول احلسن، وبه فرسه الكلبي: بأن الغرانيق هي املالئكة. وينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي  (6)

1٢/8٥. 
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من  يطان يف سكتةٍ ه الشَّ د  رآن، فرتصَّ الق ُل يرت   × )1(بيوقيل: كان النَّ 

ه سمع   بحيُث   × بي  صوت النَّ  ظ (٥) كتات، ونطق بتلك الكلامت، حماكًيا السَّ 

. قال القايض عياض: وهذا )3(وأشاعها × بي  النَّ  ها من قولِ إليه، فظنَّ  )2(ن دنام  

 تفسري وي عن ابن عباس يفه ما رُ دُ أحسن الوجوه، وهو الذي يظهر توجيهه، ويؤي  

 انتهى املنقود من هذا. )6(.)5(هذا التأويل ، وكذا استحسن ابن العريب  )4(ى( بت ال  نَّ )مت   
اظ ين واحلفَّ فيام تقدم عن هؤالء اجلهابذة من املفرس   ظرِ وأنت خبري بعد النَّ 

وغريهم من العلامء األعالم هداة الدين، بأّن ما فرسَّ  به كلٌّ منهم هذا اآلية، وما 

، وال بكامٍل من الكامالت بأرسها، من البالغةِ  هناية   البالغِ  بالقرآنِ  فيها ال يليُق  ذكره

 إرشاق أنواره.

ين من قصة ذكر ما ذكره غريه من املفرس   بعد أن   )7(يف تفسريه ازي  الرَّ  وعبارةُ 

قالوا:  حقيق فقدالتَّ  ني، أما أهُل اهري  ين الظَّ املفرس   عامةِ  هذا روايةُ "الغرانيق، قال: 

 .وا عليه بالقرآن والسنة واملعقول، واحتج  موضوعة   هذه الرواية باطلة  

 فوجوه:  أما القرآنُ 

                                       
 أّنا إذا جّوزنا مثل هذا االحتامل، احتمل ذلك يف كل ما يتكلم به قوله: )وقيل: كان النبي ...إلخ(: فيه  (1)

بالوحي، فقول  ، وأنه من كالم الشيطان أدخله يف تضاعيف كالم الرسول، وبه يرتفع الوثوق×

، وأّن صحيحةٍ  غريُ  االحتامالِت  مجيع   القايض عياض: وهذا أحسن الوجوه، ال وجه له، وهناية األمر أنَّ 

 اطلة، رواية ودراية، واهلل أعلم. مؤلف عفا اهلل عنه.القصة بأرسها ب

 .؛ ألهنا من دنا يدنويف املخطوط: دنى، وما أثبت الصواب (٢)

، ولكن مل أجد قول القايض: وهذا ٢/130ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (3)

 أحسن الوجوه، ولكنه قال: عند غريه من املحققني عىل تسليمه.

يف تنوير  وينظر: قول ابن عباس  .؛ ألهنا من تال يتلواملخطوط: تىل، وما أثبت الصواب يف (4)

 ، 3٥4املقباس، للفريوزآبادي 

 . 307-3/306ينظر: أحكام القرآن، البن العريب  (٥)

 .409-8/407 ، وفتح الباري، البن حجر 176-3/174ينظر: حاشية اجلمل  (6)

(7) ٢3/٢37. 
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 ىث نث)1(مث زث رث ىتيت نت مت رتزت﴿ قوله تعاىل: أحدها:
 .[46 – 44احلاقة: ] ﴾يثىفيفىق

)2(جي يه ىه مه ٱ﴿ قوله: اثنيها:
 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي 

 .[1٥يونس: ] ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ

 – 3النجم: ] ﴾ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن﴿ قوله: اثلثها:

اهلل تعاىل  ، لكان قد ظهر كذُب ىل  العُ  هذه اآلية: تلك الغرانيُق  ب  قِ ، فلو أنه قرأ ع  [4

 ، وذلك ال يقوله مسلم.يف احلالِ 

)3(حس جسٱ﴿ تعاىل و (6) قوله:  ورابعها:
 خص حص مس خس 

، وكلمة [73اإلرساء: ] ﴾جعمع مظ حطمض  )5(خض حض جض)4(مص

                                       
أي: ، َّٱمث زث رثُّ قوله:. سّمي االفرتاء تقّوالً؛ ألنه قول متكّلف: َّٱزت رت ُّ :قوله (1)

، أي: مناط  برضب عنقه، وهو تصوير إلهالكه بأفضع ما َّٱيف ىف يث ىث ُّ بيمينه، وقوله:

 [.3/444.]ينظر: تفسري البيضاوي يفعله امللوك بمن يغضبون عليه. مؤلفه

 ىي مي خي حي ُّ : ما يصح وما يستقيم، وال يمكنني أصالً َّٱجي يه ىه ُّ :قوله (٢)
 َّ ٍّ ٌّ ٰرٰىُّوفيه تنبيه عىل امتناع ما اقرتحوه؛ الستحالته.  .، أي: من قبل نفيس َّ ٰذيي
ِ حاله عىل ما  َّٱُِّّ َّ ٍّ ٌُّّ: إنام أتبع يف يشء مما آيت وأذر َُِّّّ من غري تغيري له، عىل معنى ق رص 

 .4/127، أيب السعود ]ينظر: إرشاد العقل السليم: تعليل ملضمون ما قبله.َّرئ ُّّٰٱٱيوحى إليه، وقوله:
: ال ندخل يف أمرك حتى تعطينا  ×نزل يف ثقيف حني قالوا للنبي ، َّإخل...حس جسٱُّ قوله: (3)

بي يف صالتنا، وكل ِرًبا لنا فهو لنا، وكل  رًبا  ، وال ن ج  ُ رش  ، وال ُنح  ُ خصاالً نفتخر هبا عىل العرب، ال ُنع رش 

نا بالالت س مت  مكة، وإذا قالت العرب: مل فعلت علينا فهو موضوع، وإن مُت ت ع  نا كام حرَّ م  وادي  نة، وأن حُتر 

 [.٢/313]تفسري البيضاوي  هذا؟ فقل: إن اهلل أمرين بذلك.

. نحرش: أي ال 3/476نعرش: أن ال ُيؤخذ عرش أمواهلم. النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري 

. وقيل: ال حيرشون إىل عامل الزكاة؛ ليأخذ صدقة يندبون إىل املغازي، وال ُترضب عليهم البعوث

بى: املراد أهنم ال يصلون. املرجع السابق 1/967أمواهلم، بل يأخذوهنا يف اماكنهم. املرجع السابق  . نجَّ

1/67٥. 

مدارك التنزيل، أي: عن أوامرنا ونواهينا، ووعدنا ووعيدنا.] :َّٱمص خص حص مس ُّٱقوله: (4)

 [.٢/٢70 للنسفي

 حطٱُّ : أي: لتتقول علينا غري الذي أوحينا إليك بام اقرتحته ثقيف،َّٱخض حض جضُّٱقوله: (٥)
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 ه مل حيصل.كذلك، مع أنَّ  يكون األمرُ  أن   ب  رُ )كاد( عند بعضهم معناه ق  
 ﴾حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغٱ﴿ قوله: وخامسها:

كون الر   ذلك عىل أنَّ  النتفاء غريه، فدلَّ  ء  انتفاء اليشَّ  فيدُ ، وكلمة لوال تُ [74اإلرساء: ]

 مل حيصل. القليل  

 .[3٢الفرقان: ] ﴾خل حل جل مك﴿ :هقول وسادسها:

 .[6األعىل: ] ﴾ حج مث هت )1(مت﴿قوله وسابعها:
 والسنة: 

ل عن هذه القصة، فقال: هذا ئِ بن إسحاق بن خزيمة: ُس  وي عن حممدِ فهي ما رُ 

ع  من الزَّ  ض  ف فيه كتاًبا، وقال اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني: هذه وصنَّ  )2(،نادقةِ و 

ن  هذه القصة مطعو رواة   ، ثمَّ أخذ يتكلم يف أنَّ قلِ من جهة النَّ  ثابتةٍ  ة غريُ القصَّ 

قرأ سورة والنجم، :  × بيَّ النَّ  يف صحيحه أنَّ  وأيًضا فقد روى البخاري    )3(فيهم.

واجلن   وسجد املسلمون واملرشكون واإلنُس 
، وليس فيه حديث الغرانيق، )4(

                                       
: اتبعت[ أهواءهم فرًضا لكنت هلم مدارك التنزيل، للنسفي، أي: لو أثبت]يف َّجع مظ

 حف ُّٱ : عىل ما أنت عليه من احلق بعصمتنا لك،َّ جف مغ جغ ُّٱ ولًيا، وخلرجت عن واليتي،
ى ميل؛ لقوة خدعهم وشدة احتياهلم، : من الركون الذي هو أدنَّ جك مق حق مف  خف

ولكن أدركتك العصمة فمنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون إليه، فضاًل عن الركون، وهذا 

 مدارك التنزيل، للنسفي]ينظر:  ما هّم بإجابتهم مع قوة الدواعي إليها. مؤلفه. ×رصيح يف أنه 

٢/٢70-٢71.] 
إثر بيان هدايته العامة لكاّفة خملوقاته،   ×اخلاصة برسول اهلل : بيان هلدايته تعاىل َّ متٱٱُّ :قوله (1)

استثناء مفرغ من أعم : َّٱجخ مح جح مجُّٱ فهو وعد باستمراره عىل اهلدى والوحي واحلفظ. وقوله:

املفاعيل، أي: ال تنسى مما تقرؤه شيًئا من األشياء إال ما شاء اهلل أن تنساه أبًدا بنسخ تالوته. ]ينظر: البحر 

 [.7/٢86يف تفسري القرآن املجيد، البن عجيبة  املديد

:  أن ابن خزيمة 46، وذكر الشيخ األلباين يف كتابه نصب املجانيق ٢3/٢37التفسري الكبري، للرازي  (٢)

 املعني به هو صاحب الصحيح مؤيًدا الفخر الرازي، أما ابن حيان فقد عزاه ملحمد بن إسحاق. 

 .٢3/٢37التفسري الكبري، للرازي  (3)

ب ِد اهللَِّ 397٢) ٥/7٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب قتل أيب جهل،  (4) ن  ع  ،  (، ع 
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 ، وليس فيها البتة  حديُث الغرانيق.من طرق كثريةٍ  احلديُث  )1(وي هذاورُ 

 ، فمن وجوه:وأما املعقوُل 

ن جّوز  عىل الرَّ  أحدها: أنَّ  ن املعلوم األوثان فقد كفر؛ ألنَّ مِ  تعظيم   ×سول م 

 .أعظم  سعيه كان يف نفي األوثانِ  أنَّ  ورةِ بالرضَّ 

يصيل   أن   األمرِ  لِ ظ ( ما كان ُيمكنُه يف أوَّ 6ه عليه الصالة والسالم ) وثانيها: أنَّ 

وا أيدعند الكعبة آمنًا أذى املرشكني حتى كانوا ر ويقرأ القرآن   ،  )2(م )إليه(يبَّام مد 

لوٍة، وذلك يبطل قوهلم.  وإنام كان يصيل إذا مل حيرضوها لياًل، أو يف أوقات خ 

وا هبذا القدر من سول كانت أعظم  من أن  أنَّ معاداهِتم للرَّ  وثالثها:  ُيِقر 

حتى م آهلتهم ه عظَّ األمر، فكيف أمجعوا عىل أنَّ  دون أن يقفوا عىل حقيقةِ القراءة ِ

 له؟! ه مل يظهر عندهم موافقة  ا مع أنَّ دً وا سجَّ خر  

 احلج:] ﴾ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿ ورابعها: قوله:

سوِل أقوى من بإزالة ما يُ  ، وذلك ألنَّ إحكام  اآلياِت [٥٢ يطاُن عن الرَّ لقيه الشَّ

ى الشبهة معها، فإذا أراد اهلل إحكام اآليات لئال هِ سخِ ن   ب ق  ِيلتبس   هبذه اآليات التي ت 

 ما ليس بقرآٍن قرآًنا، فبأن  ُيمنع  الشيطاُن من ذلك أصاًل أوىل.

ا لو جوَّ  زنا ذلك ارتفع األماُن عن رشعه، وخامسها: وهو أقوى الوجوه، أنَّ

ب ُطُل قوله: زنا يف كل  واحٍد من األحكام والرشَّ وجوَّ   رب﴿ائع أن يكون كذلك، وي 
 ىف يث ىث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
يادة )3( ، فإنَّه ال فرق  ]يف العقل[[67املائدة:] ﴾ىقيف  فيه. بني الن قصاِن عن الوحي وبني الز 

                                       
ِن النَّبِي   ُه إِ :  ×ع  ع  ف  ر  اٍب ف  ا ِمن  ُتر  فًّ ذ  ك  ي ًخا أ خ  ري   أ نَّ ش  ُه، غ  ع  ن  م  د  م  ج  س  د  هِب ا، و  ج  ِم ف س  النَّج  أ  و  ر  ُه ق  ىل  أ نَّ

تِ  ب ه  ا ج  ذ  ِفينِي ه  ك  : ي  ال  ق  افًِرا. "ِه، ف  ُد ُقتِل  ك  ع  ُتُه ب  أ ي  د  ر  ل ق  ب ُد اهللَِّ: ف  ال  ع   ق 

 يف املخطوط: هذى، وما أثبت الصواب. (1)

  .٢3/٢37زيادة من تفسري الرازي يقتضيها السياق  (٢)

 .٢3/٢38زيادة من تفسري الرازي يقتضيها السياق  (3)
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. أكثُر ما يف  فبهذه الوجوه عرفنا عىل سبيل اإلمجاِل أنَّ هذه القصة  موضوعة 

، وخرُب )1(ما بلغوا حدَّ التواتر و (7) هم ين ذكروها لكنَّ الباب أنَّ مجًعا من املفرس  

انتهى املقصود من  )3(املتواترة. ة  والعقليَّ  ة  قليَّ النَّ  الئل  ال يعاِرُض الدَّ  )2(الواحدِ 

 عبارة الرزاي. 

كيت فيها، وما ة كالمه يف تفاصيل مسألة الغرانيق واالحتامالت التي ُح ويف بقيَّ 

 أورده عليها من األوجه املبِعدة هلا واملفسدة ما ينبغي الوقوف عليه، فارجع إليه إن  

 شئت.

من مسألة الغرانيق، ومن  يشء   × بي  ه ما وقع للنَّ عنه أنَّ  الذي ال حميد   واحلق  

هؤالء األعيان كيف صدر عنهم هذا الكالم مثل احلافظ ابن حجر  العجيب أنَّ 

بالرشيعة،  قةُ الث   الرتفعِت  × بي  النَّ  من ذلك من   ه لو وقع يشء  فإنَّ  )4(ن وافقه؟وم  

                                       
إِنَّ املتواتر:  (1) ن اِدِه ِمنِ ف  ال  ُبدَّ يِف إِس  ًة، و  ور  ُ ِقِه رض  ُم بِِصد  ِعل  ن  حي  ُصُل ال  ن ُقُلُه م  ِذي ي  ِ الَّ ِن اخل  رب  ة  ع  اِر ُه ِعب ار  ر  تِم   اس 

اهُ  لِِه إىِل  ُمن ت ه  اتِِه ِمن  أ وَّ ِط يِف ُرو  ا الرشَّ  ذ   .٢67. معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح  ه 

، أو هو: 1/٥1لواحد: ما مل جيمع رشوط املتواتر. نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجرخرب ا (٢)

 .96. التعريفات، للجرجاين ما مل يبلغ الشهرة والتواترا؛ هو احلديث الذي يرويه الواحد أو االثنان، فصاعدً 

 .٢38-٢3/٢37التفسري الكبري، للرازي  (3)

جر العسقالين رمحه اهلل بأنه متساهل يف بعض أحكامه عىل األحاديث، يتهم بعضهم أن احلافظ ابن ح (4)

إن تظاهر الروايات جيعل هلا أصالً "ذكر هنا:  –مستدلني عىل ذلك بقبول حديث الغرانيق، فقد قال عنها 

فهل يعّد مثل هذا الكالم قدًحا يف طريقة ابن حجر يف التصحيح والتضعيف، واحلكم عىل "ما...

 احلديث؟

إن مثل هذا ال يعّد قدًحا يف منهج ابن حجر ويف حكمه عىل األحاديث، فقد كان ابن حجر معتدالً  أقول:

 يف أحكامه النقدية، بعيًدا عن التشدد والتساهل، وهذا ما دل عليه ثناء العلامء قدياًم وحديًثا.

رة الطرق دليل عىل أن كام أّن ابن حجر رمحه اهلل تعاىل مل يصحح حديث الغرانيق، فليس معنى قوله: إن كث

للقصة أصاًل، فهو قد حمّص أقوال العلامء واملفرسين من قبله، وكأنه بذلك ينّبه عىل ما وقع فيها من خطأ 

وفهم ما حدث، فقد قال يف الفتح: وإذا تقرر ذلك تعنّي تأويل ما وقع فيها مما يستنكر، وهو قوله: ألقى 

شفاعتهن لرتتى، فإن ذلك ال جيوز محله عىل ظاهر؛ ألنه  الشيطان عىل لسانه: تلك الغرانيق العىل وإن

أن يزيد يف القرآن عمًدا ما ليس منه، وال سهًوا إذا كان مغايًرا ملا جاء به من التوحيد  ×يستحيل عليه 

 ."ملكان عصمته
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ُم العصمة وصار  يطانِ كان للشَّ  ، حيُث اسِ سوُل كغريه من آحاِد النَّ الرَّ  وبطل ُحك 

، وال حيُبه،  × سوُل حتى يزيد  فيها ما ال يريُده الرَّ  لِ سلطة  عليه وعىل الوحي املنزَّ 

غني يف ه ال يُ أنَّ  وال يرضاه، وأي  ثقٍة تبقى يف الرسالِة مع هذا األمر العظيم، ومعلوم  

 ؛ الحتامل أن  ﴾ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿اجلواب قوله: 

عىل الوحي يف  ط  يتسلَّ  ه كام جاز أن  أيًضا؛ ألنَّ  يطانِ الشَّ  من   اسُخ النَّ  هذا الكالمُ  يكون  

تها، أن يتسلَّط عىل الوحي بزيادِة هذه اآليِة برمَّ  كذلك جيوزُ  يادةِ مسألة الغرانيق بالز  

ق )  سوِل ال سهًوا وال ظ ( أنَّه ال جيوز التكل م بالكفر من النَّ 7وحينئذ يتطرَّ بي  والرَّ

يطاِن بذلك عىل كل  معمًدا إمجاًعا، واست ِط الشَّ نهام، وقد قال البيضاوي حالة تسل 

 )2(نفسه ث  بمعنى حدَّ  :ىنَّ : مت   )1(، حيث قال: وقيلةِ بوَّ أيًضا ما ال يليق بمنصب الن  
ه تِ يف أمنيَّ  يطانُ ى الشَّ فألق   ،اهيف نفسه بام يو ر  زوَّ  :ىنَّ ، فنزلت. وقال: مت   بزوال املسكنةِ 

يه ما يوجب اشتغاله بالدنيا يف تشه 
ه ، إىل آخر ما ذكره مما ال يصح إطالقه يف حق  )3(

 الم. والسَّ  الةُ عليه الصَّ 

يطان يف حديثه عىل جهة ى الشَّ ، فألق  )4(ى، أي: حّدث نفسهنَّ : مت   ي  رب  وقال الطَّ 

يف  الح  املسلمون، واهلل يعلم الصَّ  سع  يغنمك؛ ليتَّ  ن  اهلل أ ، فيقول: لو سألت  يلةِ احلِ 

 يتحيَّل   فيه، إذ كيف يصح  أن   فى ما، وال خي  يطانُ لقي الشَّ اهلل ما يُ  فيبطُل  ،غريه

                                       
ن ينظر: عىل الشبكة العنكبوتية، موقع بيان اإلسالم للرد عىل شبهات حول اإلسالم، بعنوان: اهتام اب

 م٢3/4/٢018حجر بالتساهل يف أحكامه النقدية، تاريخ املشاهدة: 
 http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0145#_ednref3  

 تفصيل هذا الكالم، فهو كالم جيد ودفاع ناجح. يف

 .٢/130هو من قول الكلبي، ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  (1)

 حئ جئ يي ىيُّٱ قوله: )حدث نفسه ...إلخ( ضّعفه، حيث حكاه بقيل؛ ألنه ال يالئم قوله: (٢)
 مؤلفه.. َّ... حب جب هئ مئ خئ

 .4/7٥تفسري البيضاوي  (3)

 ، ونقله عن ابن عباس.668و18/667جامع البيان، للطربي  (4)

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0145#_ednref3
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منها الكون  ستنريُ الصافية التي ي   ، وهو صاحب البصريةِ  ×عىل النبي  يطانُ الشَّ 

 .)1(كل ه
هلا، : بالعموم الذي يف أوَّ أمورٍ   بثالثةِ الذي يوّفَّ هو  حيُح الصَّ  فسريُ وباجلملة فالتَّ 

ها، وليس ذلك بحسب ما حقَّ  سالة  والر   بوة  ي الن  عطِ الذي يف آخرها، ويُ  عليلِ والتَّ 

- )2(يف اإلبريز له ِح ، املوضَّ باغِ الدَّ  الشيِخ  األكربِ  العارِف  عليه إال تفسري   وقفت

قوله تعاىل:  عندكم يف تفسريِ  ُح ل ما الصحيئِ حني ُس  -عنه اهلل تعاىل ريض  

 مل يك ىك مك لك اك ىقيق (و8) ىثيثىفيف مثنث﴿
 التي تشري إليه؟ اآليةِ  وما نورُ  ،﴾ىل

من  تعاىل ما أرسل   اهلل  ها الذي تشري إليه هو أنَّ فقال ريض اهلل تعاىل عنه: نورُ 

 ى اإليامن  سول يتمنَّ  وذلك الرَّ األمم إالَّ  من   أمةِ  ٍل، وال بعث  نبيًّا من  األنبياء إىلرسو

 احلرص، ويعاجلهم عليه أشدَّ  عليه غاية   ُص فيه، وحيرِ  ه، ويرغُب ه وحيب  ته، ويطلبُ ألمَّ 

 يهٱ﴿ سبحانه: ب  الذي قال له الرَّ  ×نا ، ومن مجلتهم يف ذلك نبي  املعاجلةِ 
، وقال  [6الكهف: ] ﴾ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي

،  وقال تعاىل: [103يوسف: ]﴾حيخي جي ٰه مه جه هن﴿تعاىل: 

ذلك من  ، إىل غريِ [99يونس: ] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ﴿

 ىئ ﴿ كام قال اهلل تعاىل: ختتلُف  إن األمة   هلذا املعنى، ثمَّ  نةِ اآليات املتضم  
 :[٢٥3البقرة: ] ﴾يب ىب نب مب زب  رب يئ

سالة املوجبة لكفره، له يف الر   الوساوس القادحة   يطانُ فقد ألقى الشَّ  ن كفر  ا م  فأمَّ 

 لإليامن بالغيب يف الغالب، وإن   ا الزمة   خيلو من وساوس؛ ألهنَّ وكذا املؤمن أيًضا ال

                                       
. ومثل هذا الكالم ال جيوز فهو خمالف عقيدة السلف، وإعطاء لبرش تعظيم ٢07اإلبريز، للدباغ، للدباغ  (1)

 فوق حقه. 

 .٢07اإلبريز، للدباغ، للدباغ  (٢)
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هذا، فمعنى  ر  قات. إذا تقرَّ ، وبحسب املتعل  ة والكثرةِ اس بالقلَّ يف النَّ  كانت ختتلُف 

 ألمَّ  اإليامن   أحبَّ  ه:ى( أنَّ نَّ )مت   
، جاِح والنَّ  والرشدِ  الِح هلم يف اخلري والصَّ  ه ورغب  تِ

يف قلوب  هِ لقي  يكون بام يُ  ظ (8) فيها  يطانِ ، وإلقاُء الشَّ ونبيٍّ  سولٍ ر فهذه أمنية كل  

ذلك  اهلل املؤمنني، فينسُخ  املوجبة لكفر بعضهم، ويرحمُ  الوساوسِ  عوة من  الدَّ  ةِ أمَّ 

، ويبقي ذلك يف قلوب سالةِ والر   ةِ عىل الوحدانيَّ  الةِ الدَّ  من قلوهبم، وحُيكم اآلياِت 

يف قلوِب  أواًل  ىُتلق   الوساوس   ليفتتنوا به، فخرج من هذا أنَّ  املنافقني والكافرين؛

   )1(عىل الكافرين. ا ال تدوم عىل املؤمنني، وتدومُ الفريقني مًعا، غري أهنَّ 
 الذي ألقاه يف قلوِب  بطُل زيل ويُ ، أي: يُ  ﴾يلامممرنزن﴿ وقوله:

عن  الغياهب   كم آياته: يثبتها، ويكشُف حُي  ه من املؤمنني، ثمَّ إسعادُ  م  ن تقدَّ م  

  وجوهها التي كانت حدثت بواسطةِ 
ِ
بإلقاء  ﴾ ريزي﴿ الُشب ِه فيها، يطانِ الشَّ  إلقاء

  يف متكينه من   ﴾مي﴿ يطان،يطان، واهلل عليم بإلقاء الشَّ الشَّ 
ِ
 يف قلوِب  اإللقاء

 ىيييجئ﴿، وقوله: واملؤمنني   واملنافقني   الكافرين   املذكورين من  

 ،ونفاق   وشكٌّ  ﴾حب مئهئجبٱ﴿ ،وابتالءً  ، أي: حمنةً ﴾حئخئ
 بـ ق  متعل   ﴾ىي﴿ من املرشكني. فقوله: احلق   بولِ عن ق   ﴾خبمب﴿
 )2(،اعرتاضية   مجلة   ﴾مي ريزي ﴿ ، وقوله:كم ليجعل  حُي  ، أي: ثمَّ  ﴾ننٱ﴿

ة، ا للعلَّ إهنَّ  و (9) : )3(أحدمها فيها قوالن: ﴾ىيٱ﴿ كام ذكره احلويف، والالم يف

أي: خالٍف  ﴾ختمتهتمث حت جت﴿. وقوله: )4(ا للعاقبةوالثاين: إهنَّ 

                                       
. وهذا تفسري فيه نوع من التكلف؛ إذ إن عود الضمري فيه بعيد، فاإللقاء هو ٢07اإلبريز، للدباغ  (1)

 وليس ألمته. ×للرسول 

 .6/4٥0 ، درويشينظر: إعراب القرآن وبيانه (٢)

 تكررت الكلمة يف املخطوط ، فحذفت أحدامها. (3)

 .1٢86، واللباب يف علوم الكتاب، البن عادل 3/4٥4ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي  (4)



 مريراحممد أديب د.                  [٥٢]احلج:  َّ... يث ىث نث مث ُّٱتفسري قوله تعاىل: رسالة يف 

360 

الذي هو  عن اإلضامرِ  وُل والعدُ  )2(واملنافقني، ، يعني هبم: املرشكني)1(طويلٍ 

  إىل اإلظهارِ  األصُل 
ِ
 حجمججح﴿ ، وقوله:)3(لمِ عليهم بالظ   للنداء

، أي:  ﴾جخمخٱ﴿ بالقرآنِ  صديِق ، والتَّ وحيدِ للتَّ  هلم التوفيُق  ، أي: سبق  ﴾مح

 متكني   ه منه، وقيل: ليعلموا أنَّ لُ إنزا الثابُت  ﴾حس جس مخ ﴿، )4(القرآنُ 

ه مما جرت به ؛ ألنَّ البالغة   احلكمة   نُ املتضم   هو احلق   اإللقاء املذكورِ  من   يطانِ الشَّ 

 .)5(من لدن آدم عليه الصالة والسالم سِ ه يف جنس اإلن  عادتُ 
عىل اإليامن بالقرآن، فيزدادوا إيامًنا  )6(أي: فيدوموا،  ﴾مس خسٱ﴿ وقوله:

، باالنقياد واإلذعان  ﴾مص خص حص﴿ يف قلوهبم، يطانُ ما ألقاه الشَّ  د  بر  

يف األمور  ﴾مظ حط مض خض حض ﴿ والنواهي، واخلشية ملا فيه من األوامرِ 

 خصوًصا يف مثل هذه املداحض واملشكالت التي من مجلتها ذلك اإللقاء، ةِ ينيَّ الد  
حيِح  ، يعني: طريق  النَّظِر الصحيِح املوصِل إىل احلق  ﴾جغ مع جعٱ﴿ الصَّ

يِح.  الرصَّ

، ﴾جك﴿ ،وجدالٍ  كٍّ ، أي: ش   ﴾جك مق حق)7(مف خف حف جف﴿وقوله:
، يعني:  ﴾لك خك  حك﴿ظ( 9) × سولِ الرَّ  ، وقيل: من  القرآنِ  أي: من  

                                       
 .441ينظر: تفسري اجلاللني  (1)

 .3734وم الكتاب، البن عادل ، واللباب يف عل٢3/٢41ينظر: التفسري الكبري، للرازي  (٢)

األصل: وإهنم لفي ..، لكن أظهر االسم؛ للشهادة عليهم هبذه الصفة الذميمة. ينظر: وضع الظاهر  (3)

 موضع املضمر يف القرآن،

http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611 

 .٢3/٢41التفسري الكبري، للرازي  (4)

 .6/114إرشاد العقل السليم، أليب السعود  (٥)

 أي: أدينوا اإليامن بالتوفيق اإلهلي. مف. (6)

ح : ملّا ذكر الكافرين أوالً، ثم حال املؤمنني ثانًيا، عاد إىل رشَّ مف خف حف جف ُّٱ قوله: (7)

 [3/176حال الكافرين. بحر مولف. ]حاشية اجلمل 

http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611
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 باإلتيانِ  هي املوصوفةُ  ، حيُث ، أي: فجأةً  ﴾مك﴿ به قوله تعاىل: نُ ؤذِ كام يُ  القيامةُ 

 يلدُ  يومٍ  كلَّ  نَّ ، كأ)1(هبعد   ال يوم   ، أي: يوم   ﴾هل مل خل حل جل﴿كذلك، 

ا، فوضع ذلك ه قيل: أو يأتيهم عذاهُب أيًضا، كأنَّ  ، واملراد به الساعةُ امِ األيَّ  ه من  ما بعد  

املراد   ، وما قيل من أنَّ هويلِ التَّ  من   ضمريها ملزيدٍ  موضع  
، )3(بدرٍ  يومِ  حرِب  يومُ  )2(

شجًرا، فمام ال  ح  لق  نشئ مطًرا، ومل يُ يُ ؛ ملا مل )4(العقيمِ  يِح فيه هلم، كالر   ال خري   أو يوم  

ما  عندي من أبدعِ  ، قلت: وهذا التفسريُ )5(أصالً  الكريمِ  ظمِ النَّ  ه سياُق يساعدُ 

التي قيلت يف اآلية  فاسريِ التَّ  بعضِ  ه إال بجلِب وضوُح  ، وذلك ال يتم  عُ سم  يُ 

 -)6(وعنا بربكات أنفاسه  األكربِ  العارِف  فيام بينها وبني تفسريِ  ينظرُ  ، ثمَّ يفةِ الرشَّ 

 بمسألة رس  فُ  ، حيُث اآليةِ  لِ الذي يف أوَّ  العمومِ  ، وخمالفةُ العقيدةِ  ففي بعضها خمالفةُ 

الذي يف آخرها، وعدم رعاية ما جيب يف حق سيد  عليلِ وخمالفة التَّ  ،الغرانيق الباطلةِ 

قِة بالقرآن، والقوِل  الث  يطاِن املؤد ي إىل عدمِ ِل وإخوانه من تويِز تسل ِط الشَّ مَّ الكُ 

                                       
قوله: )أي: يوم ال يوم بعده(، أي وال ليل بعده، وفيه استعارة بالكناية، بأن شبه اليوم املنفرد عن سائر  (1)

األيام بالنساء العقيم تشبيًها مضمًرا يف النفس، وإثبات العقم ختييل، فإن األيام بعضها نتاج بعض، فكل 

 [.3/176، وحاشية اجلمل 7/٥٢8 ، أليب حيان]ينظر: البحر املحيط مثله. مؤلفه.يوم يلد 

قوله: )ما قيل من أّن املراد ...إلخ(، أي: وعىل أنه املراد، فإنام سمي يوم احلرب عقياًم؛ ألن أوالد النساء  (٢)

ياًم، فوصف اليوم يقتلون فيه، فيرصن كالعقيم، أو ألن املقاتلني أوالد احلرب، فإذا اقتتلوا صارت عق

خري هلم فيه، ومن ذلك الريح العقيم؛ ملا مل ينشئ مطًرا ... إلخ، أو ألنه ال مثل  بوصفها اتساًعا، أو ألنه ال

 .[4/76]تفسري البيضاوي  لقتال املالئكة فيه. مؤلف

يف تفسريه  قال هبذا القول جمموعة من املفرسين، بأن اليوم العقيم هو يوم بدر، منهم: اإلمام الطربي (3)

 ، عن جماهد وقتادة. 1٢/87، والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن 18/67٢

قوله: )كالريح العقيم(، أشار هبذا إىل أن يف عقيم استعارة بالكناية، حيث شبه ما ال خري فيه من الزمان  (4)

يًها مضمًرا يف بالنساء العقيم، كام شبهت الريح التي ال حتمل السحاب، وال تلقح األشجار هبّن تشب

 .[3/176]ينظر: حاشية اجلمل  النفس، وإثبات العقم ختييل. مؤلف.

 .11٥-6/114ينظر: إرشاد العقل السليم، أليب السعود  (٥)

وال جيوز مثل هذا التوسل؛ ملا يف ذلك من خمالفة للعقيدة يف أن التوسل إنام يكون باإليامن وطاعة  (6)

 وما بعدها.1/٢00ى الرمحن... إلخ ينظر: جمموع الفتاو
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 ن يشاء.، ويدي اهلل لنوره م  املفاسدِ  ، إىل غري ذلك من  )1(بخرِب الواحِد يف املعتقداِت 

ه ه، وعىل إخوانِ بعد   ن ال نبيَّ عىل م   والسالمُ  و (10) وحده، والصالةُ  هللِ واحلمدُ 

  من  
ِ
، والتابعني هلم إىل يوم ا واملرسلني، وصحابةِ  األنبياء  لدين، آمني آمني آمني.كلٍّ

الكني، السَّ  قني، وقدوةِ املحق   ها خامتةِ ف  مؤل   من نسخةِ  هذه النسخة   وقد نقلُت 

،  )2(األغيار، سيدي ومالذي بقةِ اهرين من رِ يبني الطَّ الطَّ  األخيارِ  ني  املصطف   اللةِ وُس 

ملجأ  غري، ال زاليد مصطفى العرويس الصَّ اخلبري: السَّ  طيِف بربه اللَّ  الواثِق 

 القاصدين، ومؤيًدا به وتباليغه الدين. آمني آمني.

 العاملني. هلل رب   عىل املرسلني واحلمدُ  وسالم  

 بالعجزِ  املقر  إىل اهللِ ه الفقريِ كاتبِ  توفيقه عىل يدِ  سنِ بحمده وُح  ل  وكمُ  تمَّ 

املبارك أربعة مذهًبا، يف يوم الثالثاء  افعي  بلًدا، الشَّ  : عيل بدوي السفطيَّ قصريِ والتَّ 

ومئتني وثامنني  ألٍف  يوًما خلت من شهر مجاد األول الذي هو من شهورِ  )3(عرش

 اهلل . وصىلَّ ةِ حيَّ والتَّ  سليمِ التَّ  وأتم   الصالةِ  عىل صاحبها أفضُل  ،)4(ةِ بويَّ النَّ  اهلجرةِ  من  

 وآله وصحبه وسلم. نا حممدٍ عىل سيدِ 

                                       
 . 11٥-6/114ينظر: إرشاد العقل السليم، أليب السعود  (1)

يشري هنا املؤلف رمحه اهلل إىل عدم جواز األخذ باخلرب الواحد يف االعتقادات، وهذا ما أخذ به املعتزلة 

ألحاديث تفيد القطع واليقني. أما أهل السلف فجعلوا ا واألشاعرة واملاتريدية؛ ألهنا تفيد الظن، وال

اآلحاد حّجة يف نفسها يف العقائد واألحكام، ال تفريق بينها وبني األحاديث املتواترة. ينظر: جمموع 

 ، 18/48و 4٢-18/41الفتاوى، البن تيمية 

. وهذا ال يكون إال هلل جل وعز 3/٥08املالذ هو االلتجاء، واالمتناع، ينظر: لسان العرب، البن منظور  (٢)

ه. ينظر: تيسري العزيز  وحده، وال جيوز أن يقال لغريه، ملا يف ذلك من إرشاك أمر خاص باهلل تعاىل غري 

 . 18٢احلميد يف رشح كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل عىل العبيد، سليامن بن عبد اهلل 

 يف املخطوط: أربع عرشة يوًما، والصواب ما أثبت. (3)

 النبوة. يف املخطوط: (4)
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 املصادر واملراجعفهرس 
، تأليف: سيدي أمحد بن املبارك السجلاميس سيدي عبد العزيز الدابغ اإلبريز من كالم .1

 م.٢00٢-هـ14٢3، 3هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط11٥6املالكي )ت

هـ(، راجع ٥43، للقايض حممد بن عبد اهلل بن العريب اإلشبييل املالكي )تأحكام القرآن .2

-هـ14٢4، 3العلمية، بريوت، ط أصوله وخرج أحاديثه: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب

 م.٢003

، للقايض أيب السعود حممد بن إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي )تفسري أيب السعود( .3

 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.98٢حممد بن مصطفى العامدي )ت

محص، ودار ، حميي الدين درويش، دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية، إعراب القرآن وبيانه .4

 هـ.141٥، 4الياممة، دمشق، ودار ابن كثري، دمشق، ط

هـ(، دار العلم 1396، خري الدين بن حممود بن حممد الزركيل الدمشقي )األعالم .5

 م.٢00٢، 1٥للماليني، بريوت، ط

تأليف: القايض نارص الدين أيب سعيد  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل املسمى تفسري البيضاوي .6

(، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: ـه791عمر بن حممد الشريازي البيضاوي ) عبد اهلل بن

حممد صبحي بن حسن حالق، ود. حممود األطرش، دار الرشيد بريوت، ومؤسسة اإليامن 

 م.٢000-ـه14٢1بريوت، 

، أليب حيان حممد بن يوسف بن عيل بن حيان، أثري الدين األندليس البحر احمليط يف التفسري .7

 هـ.14٢0، حتقيق: صدقي حممد مجيل، دار الفكر، بريوت، هـ(74٥)ت

، أليب العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد .8

هـ(، حتقيق: أمحد عبد اهلل القريش رسالن، النارش: د. حسن عباس زكي، 1٢٢4احلسني )

 هـ.1419القاهرة، 

هـ(، ضبطه وحققه مجاعة من العلامء، 816اجلرجاين )، عيل بن حممد الرشيف التعريفات .9

 م.1983-هـ1403، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

هـ(، وجالل الدين 864، تأليف: جالل الدين حممد بن أمحد املحيل )تتفسري اجلاللني .10

 هـ(، دار احلديث، القاهرة، )د.ت(.911عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت
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، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين تفسري الراغب األصفهاين .11

، 1هـ(، حتقيق: د. حممد عبد العزيز بسيوين وغريه، كلية اآلداب، جامعة طنطا، ط٥0٢)ت

 م.1999-هـ14٢0

هـ(، حتقيق: 774، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش )تتفسري القرآن العظيم .12

 م.1999-هـ14٢0، ٢ة، طسامي بن حممد سالمة، دار طيب

هـ(، 3٢7، أليب حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي ابن أيب حاتم )تتفسري القرآن العظيم .13

، 3حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، اململكة العربية السعودية، ط

 هـ.1419

ازي، امللقب ، أو مفاتيح الغيب، أليب عبد اهلل حممد بن عمر التيمي الرالتفسري الكبري .14

 هـ.14٢0، 3هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط606بفخر الدين الرازي )ت

هـ(، دار هنضة مرص، 1431، حممد سيد طنطاوي )تالتفسري الوسيط للقرآن الكرمي .15

 م.1998، 1القاهرة، ط

، مجعه: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب تنوير املقباس من تفسري ابن عباس .16

 م.199٢-هـ141٢، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط817ادي )الفريوزآب

، سليامن بن عبد تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد .17

هـ(، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، 1٢33اهلل بن حممد بن عبد الوهاب )ت 

 م.٢00٢-هـ14٢3، 1بريوت، ط

هـ(، حتقيق: 310، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )تأتويل القرآنجامع البيان يف  .18

 م.٢000-هـ14٢0، 1أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

، لإلمام أيب عبد اهلل وسننه وأايمه × اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا .19

، 1النجاة، طحممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: حممد زهري نارص النارص، دار طوق 

 هـ، مع الكتاب رشح وتعليق د. مصطفى البغا.14٢٢

، أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن أمحد األنصاري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن .20

 م.٢003هـ14٢3هـ(، حتقيق: هشام سمري البخاري، دار عامل الكتب، الرياض، 671)ت

ىل تفسري البيضاوي، لشهاب ، املسامة عناية القايض وكفاية الرايض عحاشية الشهاب .21

 هـ(، دار صادر، بريوت، )د.ت(.1069الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املرصي احلنفي )ت
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، أليب العباس، شهاب الدين أمحد بن يوسف بن الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون .22

، دار القلم، هـ(، حتقيق: د. أمحد حممد اخلراط7٥6عبد الدائم، املعروف بالسمني احللبي )ت 

 م.1986-هـ1406، 1دمشق، ط

، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي الدر املنثور يف التفسري ابملأثور .23

 هـ(، دار الفكر، بريوت.911)ت

، شهاب الدين حممود بن عبد اهلل روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .24

 عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، هـ(، حتقيق: عيل1٢70احلسيني اآللويس )

 هـ.141٥، 1ط

هـ(، حتقيق: شعيب 748، لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي )سري أعالم النبالء .25

 م.198٢-هـ140٢، ٢األرنؤوط وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

ق أمحد فريد هـ(، حتقي1٥1، حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي املدين )السرية النبوية .26

 .م٢004-هـ14٢4املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  الشفا بتعريف حقوق املصطفى، .27

 م.1988-هـ1409هـ(، دار الفكر، بريوت، ٥44اليحصبي السبتي )ت

، هـ(400، إلسامعيل بن محاد اجلوهري )ت نحو الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية .28

 م.1987-هـ1407، 4حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط

هـ(، 771، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )تطبقات الشافعية الكربى .29

 هـ.1413، ٢حتقيق:د. حممود الطناحي، ود. عبد الفتاح احللو، دار هجر للطباعة والنرش، ط

هـ(، دار الكتب 94٥دين حممد بن عيل الداوودي املالكي )، لشمس الطبقات املفسرين .30

 م.1983-هـ1403العلمية، بريوت، 

، للحافظ أيب الفضل، أمحد بن عيل بن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري .31

هـ(، طبعة منقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها: الشيخ عبد 8٥٢العسقالين )ت

 م.٢001-هـ14٢1، 1قي، دار مرص للطباعة، مرص، طالعزيز بن باز وحممد فؤاد عبد البا

، تأليف: الشيخ الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية= حاشية اجلمل .32

هـ(، ضبطه وخرج آياته: إبراهيم شمس 1٢04سليامن بن عمر العجييل الشهري باجلمل )

 م.٢011الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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هـ(، حتقيق: مكتب 817ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت، القاموس احمليط .33

 م.٢00٥-هـ14٢6، 8حتقيق الرتاث مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط

، 3، د. حممد عبد املنعم خفاجي، ودكتور عيل عيل صبح، طكتاب األزهر يف ألف عام .34

 م.٢01٢-هـ143٢املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، 

، أليب حفص رساج الدين عمر بن عيل بن عادل احلنبيل م الكتاباللباب يف علو  .35

هـ(، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب 77٥)ت

 م.1998-هـ1419، 1العلمية، بريوت، ط

هـ(، حتقيق: حممد فؤاد سزكني، مكتبة ٢09، أليب عبيدة معمر بن املثنى )تجماز القرآن .36

 م.196٢-هـ1381، 1القاهرة، طاخلانجي، 

هـ(، 7٢8، تقي الدين، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )جمموع الفتاوى .37

 م.199٥-هـ1416حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد، املدينة املنورة، 

بن عطية األندليس ، أليب حممد عبد احلق بن غالب احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .38

، ٢ط (، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، لبنان،٥4٢)ت 

 م.1993-هـ1413

تفسري النسفي، أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، .39

 م.٢00٥، 1النسفي، حتقيق: مروان حممد الشعار، دار النفائس، بريوت، ط

، أليب بكر أمحد بن عمرو العتكي املعروف بالبزار د البزار املنشور ابسم البحر الزخارمسن .40

 هـ(، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل وغريه، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،٢9٢)ت

 هـ.1409، 1ط

، لإلمام أيب احلسن  × املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا .41

هـ(،  حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار ٢61لم بن احلجاج القشريي النيسابوري )تمس

 إحياء الرتاث العريب، بريوت )د.ت(.

، أليب العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري .42

 م.1987هـ(، املكتبة العلمية، بريوت، 770احلموي )ت

، عمر بن حممد راغب كحالة الدمشقي صنفي الكتب العربيةمعجم املؤلفني تراجم م .43

 هـ(، مكتبة املثنى، بريوت، ودار إحياء الرتاث العريب، بريوت )د.ت(.1408)ت
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، ويعرف بمقدمة ابن الصالح، أليب عمرو تقي الدين عثامن بن معرفة أنواع علوم احلديث .44

وريا، دار الفكر املعارص، هـ(، حتقيق: نور الدين عرت، دار الفكر، س643عبد الرمحن )ت

 م.1986-هـ1406بريوت، 

هـ(، مجع ودراسة وختريج: حممد باقشيش أبو مالك، 141، ملوسى بن عقبة )تاملغازي .45

 م.1994جامعة ابن زهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أكادير، 

، هـ(9٢3، أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين )تاملواهب اللدنية ابملنح احملمدية .46

 م.٢004-هـ14٢٥، ٢حتقيق: صالح أمحد الشامي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

، أليب الفضل أمحد بن عيل ابن نزهة النظر يف توضيح حنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر .47

، 3هـ(، حتقيق: نور الدين عرت، مطبعة الصباح، دمشق، ط8٥٢حجر العسقالين )ت

 م.٢000-هـ14٢1

، أليب يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحكامه ومجل من فنون علومهاهلداية إىل بلوغ النهاية  .48

هـ(، حتقيق: جمموعة رسائل جامعية بكلية 437حممد مكي بن أيب طالب القرطبي املالكي )

الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإرشاف أ.د. الشاهد البوشيخي، 

 م.٢008-هـ14٢9، 1النارش: كلية الرشيعة، جامعة الشارقة، ط
هـ(، حتقيق: أمحد 764، لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )تالوايف ابلوفيات .49

 م.٢000-هـ14٢0األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، 

مقال عىل الشبكة العنكبوتية، موقع إسالم  ،وضع الظاهر موضع املضمر يف القرآن الكرمي .50

 م.٢٢/4/٢018ويب، تاريخ املشاهدة 

 http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611 

، أليب العباس شمس الدين أمحد بن حممد ابن خلكان وفيات األعيان وأنباء الزمان .51

 هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت. 681بيل )تالربمكي اإلر
 
 

 

http://articles.islamweb.org/media/index.php?page=article&lang=A&id=171611
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