
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 الحج سورة من 25و 25 اآلية
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين

 أجمعين، أما بعد: 
َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبيٍّ ِإالا ِإَذا َتَمناى أَْلَقى الشاْيَطاُن }في سورة الحج:  -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 

اُن ِفْتَنًة ِلَيْجَعَل َما ُيْمِقي الشاْيطَ * ِفي ُأْمِنياِتِو َفَيْنَسُخ الماُو َما ُيْمِقي الشاْيَطاُن ُثما ُيْحِكُم الماُو آَياِتِو َوالماُو َعِميٌم َحِكيٌم 
نا الظااِلِميَن َلِفي ِشَقاٍق َبِعيدٍ  ، ىذه اآلية من نظر في [25-25الحج:] {ِلماِذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة ُقُموُبُيْم َواِ 

صمى -كثير من كتب التفسير وجد أن الكثيرين منيم يذكرون في معنى ىذه اآلية قصة الغرانيق، وذلك أن النبي 
 -عميو الصالة والسالم-   لما اشتد عميو تكذيب قومو وردىم لدعوتو "فيما تذكر تمك الرواية:  -عميو وسمم اهلل

يقرأ في  -صمى اهلل عميو وسمم-تمنى أن ال ينزل عميو شيء يكون سببًا لتنفير قومو من اإلسالم، فبينما ىو 
َت َواْلُعزاى  َأَفرََأْيُتمُ } :لمشركينعمى مأل من المسممين وا -تعالىو تبارك -قرأ قولو  ،سورة النجم َوَمَناَة الثااِلَثَة * الَّلا

ن شفاعتيا لُترتجى، ففرح  ،تمك الغرانيق الُعمى :، فجرى عمى لسانو أو ألقى الشيطان[52-91النجم:] {اأُلْخَرى وا 
آية السجدة في آخرىا سجد، وسجد جميع من حضر  -صمى اهلل عميو وسمم-المشركون بذلك، ولما بمغ النبي 

نيا من وضع إ :-رحمو اهلل-زيمة رواية كما قال إمام األئمة ابن خ، ىذه ال(9)"من المسممين والمشركين
تبارك -وحاشاه، وذلك أن اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-لم يقع ذلك من رسول اهلل  ،، وىي كذب(5)الزنادقة
ال ينطق عن اليوى، وأخبر أيضًا عن ىذا القرآن بأنو ال يأتيو  -اهلل عميو وسممصمى -أخبر أنو  -وتعالى

ناا َلُو } :عن حفظو ليذا القرآن -تبارك وتعالى-الباطل من بين يديو وال من خمفو، وأخبر  ِإناا َنْحُن َنزاْلَنا الذِّْكَر َواِ 
خمصين ليس ، فعباد اهلل الم-عز وجل-، كما بين أن الشيطان ال ُيسمط عمى أولياء اهلل [1الحجر:] {َلَحاِفُظونَ 

-، فكيف ُيسمط الشيطان عمى النبي [922:النحل] {َيَتَولاْوَنوُ  الاِذينَ  َعَمى ُسْمَطاُنوُ  ِإناَما}لمشيطان عمييم سمطان، 
صمى اهلل -عمى الناس والنبي  -عز وجل-في مثل ىذه الحاالت وىي قراءة وحي اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم

 .؟في أمر التبميغ -جل جاللو-قد عصمو اهلل  -عميو وسمم
ال أساس ليا من الصحة، وقد صنف بعض العمماء كتبًا خاصة في إبطاليا  ،الحاصل أن ىذه الرواية باطمة

  .وردىا من أصميا

                                                           

 وكتب رواياتيا بجميع القصة ىذه بطالن األلباني الشيخ بين وقد ،(6595) وبرقم ،(2215) برقم الكبير، في الطبراني أخرجو - 9
 (.الغرانيق قصة لنسف المجانيق نصب: )بعنوان مستقمة رسالة ذلك  في
 إييام ودفع ،(562/ 2) لمشنقيطي بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان وأضواء ،(245/ 5) لمشوكاني القدير فتح: انظر - 5

 (.955: ص) الكتاب آيات عن االضطراب



َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبيٍّ ِإالا ِإَذا َتَمناى أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي }مراد بيذه اآلية: بعد ذلك أقول: ما ال
  .؟"تمنى"، ما معنى [25الحج:] {ُأْمِنياِتوِ 

فيذا  ،وتطمح إلى حصولو ،أىل العمم من فسر ذلك بالتمني، والتمني ىو أن تتطمع النفس إلى شيء"تمنى" من 
قد قدر ليؤالء في سابق  -تبارك وتعالى-يعني تمنى ىداية قومو، فيكون اهلل  "إذا تمنى"منية المعروفة، بمعنى األ

 -عميو الصالة والسالم-وبعضيم ال يؤمن، فتكون أمنية الرسول  ،عممو أنيم ال يؤمنون، أو أن بعضيم يؤمن
فيكون  ،، يتمنى ىداية ىؤالء جميعاً -جاللوجل -تعدية عمى ما قدره اهلل الذي بعثو اهلل إلى قومو زائدة وم

وقدر أنيم  ،وقضى ،ليم، وقد عمم اهلل -عز وجل-الشيطان قد ألقى ذلك إليو فصارت أمنيتو أكثر مما قدره اهلل 
بعض أىل العمم، وعمى ىذا  و، ىذا قال-صمى اهلل عميو وسمم-ال يؤمنون، أو أن األمر ال يكون كما تمناه النبي 

  التفسير ليس ىناك إشكال في معنى ىذه اآلية.
قرأ، وىذا معنى معروف في كالم العرب، وىذا الذي عميو عامة  :أي "تمنى"وىو أن معنى  :والمعنى اآلخر

نما فسروىا با ،بالمعنى األول ،المفسرين من السمف والخمف، ىذا قول الجماىير، لم يفسروىا بالتمني لقراءة، وا 
 :-رضي اهلل عنيما-بمعنى قرأ، كما قال حسان يمدح عثمان  "تمنى"

مام المقادر  *** وآخر ه الق   و  ليم   اهلل أول   تمنى كتاب    ى ح 
 وقول اآلخر: 

 ل  عمى ر س   الزبور   داود   ي  *** تمن   و  ليم   اهلل آخر   تمنى كتاب  
، وفي -رضي اهلل عنو-يل ُقتل، ىذا عثمان ثم في آخر الم ،يعني قرأ كتاب اهلل في أول الميل :تمنى كتاب اهلل
 البيت اآلخر: 

 ،كتاب اهلل الزبور -عميو الصالة والسالم-، أي: قراءة داود داود   ي  و، في آخر الميل، تمن  تمنى كتاب اهلل آخر ليم  
 .ةعمى ر سل، يعني: عمى تؤد

َوِمْنُيْم ُأمِّيُّوَن ال َيْعَمُموَن اْلِكتَاَب }: -تبارك وتعالى-فالتمني يأتي بمعنى القراءة وىو أحد القولين في تفسير قولو 
ن كان ىذا المعنى ليس ىو المشيور في تفسير آية البقرة[26البقرة:] {ِإالا َأَماِنيا   .، يعني: إال قراءة، وا 
، فمنيم من قال: ُيجري الشيطان [25الحج:] {ِإالا ِإَذا َتَمناى أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي ُأْمِنياِتوِ }بالقراءة التمني فإذا ُفسر 

 ،وىو يقرأ عمى لسانو مثل ىذه: تمك الغرانيق الُعمى، والغرانيق جمع غرنوق وىو الطائر المعروف طائر أبيض
ئر ثم تصعد إلى السماء وتشفع لعابدييا، تمك يزعمون أن ىذه األصنام تتشكل بصور أرواح عمى صورة ىذا الطا

ن شفاعتيا لُترتجى.الغرا  نيق الُعمى وا 
مثل  ، يعني في قراءتو[25الحج:] {أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي ُأْمِنياِتوِ }، أي: قرأ، [25الحج:] {ِإالا ِإَذا َتَمناى}فبعضيم قال: 

وىو الذي نبيت عميو أواًل، وال يمكن أن يقع ذلك، وذكرنا النصوص الدالة عمى  ،ىذا الكالم، وىذا المعنى باطل
ن ا  وأنو كما يزعمون تمك الغرانيق الُعمى و  ،ىذا، ومما يدل عمى بطالنو من ىذه اآلية لو فرضنا أن ذلك وقع

َت َواْلُعزاى  َأَفرََأْيُتمُ }لما ذكر الالت والُعزى في سورة النجم  -تبارك وتعالى-شفاعتيا لُترتجى، ماذا قال اهلل  * الَّلا
ْيُتُموَىا}، إلى أن قال: [59-91النجم:] {الذاَكُر َوَلُو اأُلنَثى أََلُكمُ * َوَمَناَة الثااِلَثَة اأُلْخَرى   {ِإْن ِىَي ِإالا َأْسَماٌء َسما

فكيف يكون ولم يجعل ليا شيئًا من حقيقة اإلليية أو النفع أو الضر،  -تبارك وتعالى-، فأبطميا اهلل [55النجم:]



طرائ َت َواْلُعزاى َأَفرََأْيُتمُ } :يا في ىذه اآليةالكالم في مدحيا وا  تمك الغرانيق  :، ثم يقولون: إنو قال[91النجم:] {الَّلا
ْيُتُموَىا}الُعمى، ثم يقول:   .[55النجم:] {ِإْن ِىَي ِإالا َأْسَماٌء َسما

فيذا كالم متناقض، فيذا مما ُيبطل ىذا القول، بمعنى أن ىؤالء الكفار لو أنيم سمعوا تمك الغرانيق الُعمى 
 ،، سيسمعون ذميا بعد ىذه، فكيف يفرحون ويسجدون[55النجم:] {ِإْن ِىَي ِإالا َأْسَماٌء َسماْيُتُموَىا} :سيسمعون بعده

والرواية باطمة أصاًل، واآلية فييا قرينة  ،ل باطل تدل عمى بطالنو النصوص، فيذا القو ؟تضمن لذمياموالكالم 
 تدل عمى سقوطو وبطالنو.

، قال: نعم ىي بمعنى قرأ، لكن ماذا ألقى الشيطان؟ قالوا: ُيمقي في [25الحج:] {ِإالا ِإَذا َتَمناى}وبعضيم فسر 
بيات في قموب السامعين ما يصرف بعضيم عن قبولو، وذلك من تمبيس قراءتو من الخواطر والوساوس والش

، لكن إذا قرأ -صمى اهلل عميو وسمم-ذلك يجري عمى لسان الرسول أن الشيطان، ال أنيم يسمعون شيئًا، أو 
، والتمبيس والوساوس وما إلى ذلكبو لسامعين ما قد يصرفيم عنو من الشكتاب اهلل فإن الشيطان ُيمقي في قموب ا

وىذا الذي اختاره الشيخ محمد األمين  ،وىذا معنى جيد، وعمى ىذا التفسير ال إشكال في معنى اآلية إطالقاً 
 راجع كالمو فإنو جيد.ومن شاء فمي ،، وأطال في تقريره-رحمو اهلل-الشنقيطي 

 .الشيطان في قولو، ألقى -يعني: ليس قراءة القرآن- بمعنى قال، إال إذا قال "تمنى"ومن أىل العمم من فسر 
 .ث غير القرآنبمعنى حد   "تمنى"ومنيم من فسر 
وىو يقرأ، ولكن  -صمى اهلل عميو وسمم-وليس ذلك مما يجري عمى لسان الرسول  ،بمعنى قرأ :ومنيم من قال

الشاْيَطاُن ِفي أَْلَقى }ولم يقمو،  ،قد قالو -صمى اهلل عميو وسمم-الشيطان ُيمقيو في أسماعيم فيظنون أن النبي 
قرأه، وىؤالء  -صمى اهلل عميو وسمم-، يعني في قراءتو، ألقى في أسماع ىؤالء فظنوا أن النبي [25الحج:] {ُأْمِنياِتوِ 

 -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،-عز وجل-د مثل ىذا عمى كالم اهلل قالوا ىذا توقيًا لما سبق، كيف ير  
 .صمى اهلل عميو وسمم-ذلك عمى لسان النبي  م يجر  قالوا: يمقيو في أسماعيم ولمعصوم، 
جرى عمى لسانو: تمك الغرانيق الُعمى في ىذه  -صمى اهلل عميو وسمم-أن القول بأن النبي  أو الخالصة المقصود

بحال من األحوال، وال يجوز ألحد أن  الرواية قصة الغرانيق فيذا باطل من أساسو، ال يجوز ألحد أن يعتقده
  في غيره. أوُيورد ذلك عمى سبيل التقرير في كتاب في التفسير 

منيتو فجمحت أ ،فيما تمناه ،[25الحج:] {أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي ُأْمِنياِتوِ }بعد ذلك تأتي ىذه المعاني متفاوتة في القوة، 
، أي: [25الحج:] {ِإالا ِإَذا َتَمناى}وذىب بعيدًا فيما تمناه، وقد قدر اهلل أمرًا دون ذلك، وأحسن من ىذا أن ُيفسر 

ي: في قموب بعض السامعين بعض ، أ[25الحج:] {أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي ُأْمِنياِتوِ }قرأ، وىو األقرب لظاىر اآلية، 
 .ويبطمو -عز وجل-يطان فينسخو اهلل بيات ونحو ذلك، ألقاه الشالش

ن كان دونو في القوة قول من قال:  كما ىو اختيار كبير  ،أو قال ،ثبمعنى حد   "تمنى"وكذلك أيضًا يقرب منو وا 
 رحمو اهلل.-المفسرين ابن جرير الطبري 

ياكم ىداة ميتدين. -تبارك وتعالى-سأل اهلل أو  ،ىذا  أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، ويجعمنا وا 
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


