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 أسطورة الغرانيق
 حقي الشيخ خاشع  

اليت وردت يف التفاسري على أهنا رواية خمتلقة لكن بعض  (قصة الغرانيقكثريون منا قرأ أو مسع )
اجملالت الرخيصة اليت حيلو ألصحاهبا أن يشككوا املسلمني البسطاء أو ذوي ثقافة حمدودة يف حقائق 
ال جدال فيها وال خالف عليها إذ هي كالشمس يف رابعة النهار كهذه القصة اليت بّينها العلماء  

 املتلبسني ومفرتايت املشركني واملنافقني.وأوضحوا على أهنا اختالق 
إىل رواية خمتلقة واهنة تصيدها من بني رواايت عدة وردت يف كتب املفسرين  (1) فيعمد كاتب ما 

مث يقدمها إىل القراء على أهنا كشف جديد يف عامل يتجدد من قبل الكاتب األملعي صاحب املؤلف  
عدته حبوثه وأسأمته فلم يعثر على ما عثر عليه هو يف  أو املقال, وإن من سبقه قد أعجزته علومه وأق

 ..!.هذا العصر
مث يقدم هذه الرواية املختلقة على أهنا صحيحة ال شبهة فيها وال ريب, كيف ال وقد جاء ذكرها 

.. وال .يف الكتب املشهورة اليت اتصف أصحاهبا بغزارة يف العلم وأمانة يف النقل وصدق يف البحث
ضوعه ذاك من هذا الكالم املنمق والسرد اجلميل حىت يقنع القارئ أو قل يوقعه يزال يضفي على مو 

( أن املفسر أو احملدث الذي استقى منه الكاتب  أي القارئ يف شباكه, وحينئذ ال خيطر على ابله )
فيتلقفه القراء إذ الرواية كما هو احلال يف قصة الغرانيق اليت ولع هبا املستشرقون وأعداء اإلسالم 

تهويهم البحث ويغريهم املقال ويقبلون عليه بشغف ويقرؤونه مبزيد من الشوق, ويغدو حديث  يس 
 جمالسهم ومسر نواديهم ولياليهم.

عن سلف ور األمة خلفا   والقصة وما فيها كما جاءت يف كتب أهل العلم املعتمدين لدى مجه
 هي: 

والنجم إذا هوى ما ضل   –وسلم صلى هللا عليه  –روى بعض املفسرين أنه قرأ رسول هللا 
مسع املشركون: تلك   , صاحبكم وما غوى فلما بلغ : أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى

 الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لرتجتى.

 
 . (رشدي ( يف كتابه )آايت شيطانية  كما فعل األفاك ) سلمان   1
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  : .! فقال النيب صلى هللا عليه وسلم.فلقيه املشرتكون والذين يف قلوهبم مرض فسلموا عليه وفرحوا
  أَْلَقى  ََتّنَّ  ِإَذا ِإلَّ  َنِبِ   َوَل  رَُّسول   ِمن قَ ْبِلكَ  ِمن َأْرَسْلَنا َوَما}ن, فأنزل هللا: إن ذلك من الشيطا

 . 52احلج{ َحِكيم    َعِليم   َواّللَُّ  آََيتِهِ  اّللَُّ  ُُيِْكمُ   ثَّ   الشَّْيطَانُ  يُ ْلِقي َما اّللَُّ  فَ َينَسخُ  أُْمِنيَِّتهِ   ِف  الشَّْيطَانُ 
لألدلة والوقائع   وإن تكن واردة يف كتب املفسرين  –هذه الرواية ابطلة من عدد من الوجوه 

 التالية :  
 :: من الوجهة اللغويةأوال  

إذ ليس يف اللغة متىن مبعىن قرأ, مث إن الغرنوق والغرنيق مل يعرف يف اللغة إال امسا   لطائر مائي  
من الشعر املفتلة الغرنوق, كما يسمى به ضرب  أسود أو أبيض أو هو اسم للكركي, وتسمى اخلصلة 

صيح الكالم, فال  من الشجر, وال شيء من هذه املعاين يالئم اإلهلام أو األصنام حىت يطلق عليه يف ف
 . أظنك تعتقدها إال من مفرتايت األعاجم وخمتلقات املتلبسني كما يقول حممد عبده

 : : من انحية السنداثنيا  
فلم خيرج حديثها أحد من أهل العلم الصحيح وال رواه ثقة بسندٍ  سليم متصل كما قال القاضي  

 . 140/   4 .عياض يف الشفاء
النيب ذلك وال والية للشيطان عليه يف يقظة وال نوم, وأن من قال وال يصح لكونه ال جيوز على 

 جرى ذلك على لسانه حني أصابته سنة من النوم مردود عليه كما سيأيت بعد قليل.
األحاديث املروية يف نزول هذه اآلية ليس فيها شيء يصح.   –رمحه هللا  –وقال القرطيب 

: تلك الغرانيق العلى من ( إن قوله األنبياء) قصص   , وقال الشيخ منصور املاتريدي يف كتابه81/ 12
مجلة إحياء الشيطان إىل أوليائه من الزاندقة حىت يلقوها بني الضعفاء وأرقاء الدين لرياتبوا يف صحة 

 . 177/  17روح املعاين :  .الدين, وحضرةُ  الرسالة بريئة من هذه الرواية
ن جهة النقل مث تكلم يف أن رواة هذه القصة : هذه القصة غري اثبتة موقال الرازي ما خالصته

 .مطعونون
إنه عليه الصالة والسالم قرأ سورة ) والنجم ( وسجد معه املسلمون  :وقال البخاري يف صحيحه

 . واملشركون واإلنس واجلن, وليس فيه حديث الغرانيق
قال ابن   : وقد طعن يف هذه القصة غري واحد من األئمة. وقال قسطالين يف شرحه للبخاري

ابن أسحق إنه من   أسحق وقد سئل عنها: هي من وضع الزاندقة, وكفى يف إنكار حديث يقول فيه
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وضع الزاندقة مع حال ابن أسحق املعروفة لدى احملدثني, وألنه يرد يف كالم العرب وصف كان جاراي    
 على ألسنتهم إال ما جاء يف معجم ايقوت احلموي غري مسند وال معروف الطريق الصحيح.

 : من جهة املنت أيضا   فاسدة. اثلثا   
ت ) إهنن لفي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لرتجتى (.   ألهنا وردت أبلفاظ خمتلفة, فقد جاء

 وتلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى ومثلهن ال ينسى (. 
وهذه الرواايت املختلفة تدل على أهنا خمتلقة من قبل املشركني, كما كثر االختالف يف املواضع  

الصالة, وآخر يقول إنه قاهلا يف اندي  اليت قرئت فيها, فقائل يقول: إنه عليه الصالة والسالم قاهلا يف 
قومه حني نزلت السورة, واثلث يقول: قاهلا وقد أخذته سنة من النوم, ورابع يقول, إن الشيطان قاهلا  

 على لسانه, إىل غري ذلك من اختالف الرواة.  
وعزيت حكاية الغرانيق إىل ثالثة أشخاص غري موثوقني ومن غري سند, ومجيعهم مل يعاصروا 

 ول صلى هللا عليه وسلم.الرس
 وهم : 

 عبد هللا بن حنطب: وهو شخص غري معروف, ومل يكن من الصحابة ومل يسمع من رسول هللا. 
حممد بن كعب القرظي: من أبناء بين قريظة يف املدينة, وقد اطلق الرسول سراح والده أايم الرسالة  

عليه وسلم ومع ذلك نسبوا الرواية   النبوية, وأجنب ابنه حممد بن كعب بعد وفاة الرسول صلى هللا
 إليه...! 

دون سن  كنه كان صغريا   وهو وإن كان عاصر الرسول ل –رضي هللا عنه  –عبد هللا بن عباس  
ة, واآلايت من  , وأتخر إسالم أبيه ) العباس ( حىت فتح مكغ إذ ولد قبل اهلجرة بثالث سنوات البلو 

 . سورة )النجم( مكية
: : وهي رابعا    مردودة من جهة املعىن أيضا  

تسلطا   على النيب صلى هللا عليه وسلم, وهو ابإلمجاع معصوم من ألهنا تدل على أن للشيطان 
  ِإنَّ }: بصريح القرآن قال تعاىل أمتهالشيطان, فال سلطان للشيطان على املخلصني من املؤمنني من 

فكيف يكون له سلطان على الرسول املعصوم بعصمة , 65اإلسراء{ُسْلطَان   َعَلْيِهمْ  َلكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي
 ؟ ه هللا تعاىل ؟ واحملفوظ برعايت 

 . 48الطور{تَ ُقومُ  ِحيَ  رَبِِكَ  ِبَْمدِ   َوَسبِِحْ  ِبَِْعيُِنَنا فَِإنَّكَ  رَبِِكَ  ِِلُْكمِ  َواْصِبْ } :قال تعاىل
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 َرَصدا   َخْلِفهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْيِ  ِمن َيْسُلكُ  فَِإنَّهُ  رَُّسول   ِمن اْرَتَضى َمنِ  ِإلَّ }وقال تعاىل : 
 .27اجلن{

من املالئكة حيرسونه  ني يدي املرتضى ومن خلفه حراسا   ومعىن اآلية : إن هللا تعاىل يسلك من ب
 . من اختطاف الشياطني وختاليطهم كما قال البيضاوي 

شرعه, وجلاز يف كل حكم أن يكون فيه زايدة  ولو جوزان والية الشيطان عليه الرتفع األمان عن 
 .. وهذا مستحيلأو نقص

َنا  تَ َقوَّلَ  }َوَلوْ : وكيف يصح وقد قال تعاىل  ِمْنهُ  َْلََخْذنَ {44} اْْلَقَاِويلِ  بَ ْعضَ  َعَلي ْ
  {47}َحاِجزِينَ  َعْنهُ  َأَحد   مِِنْ  ِمنُكم َفَما {46}اْلَوِتيَ  ِمْنهُ  َلَقطَْعَنا  ثَّ {45}ِِبْلَيِميِ 
 (. 47-44احلاقة)

َلى َوِإَذا}وقال جل شأنه:    َغْيِ  ِبُقْرآن   اْئتِ  ِلَقاءنَ  يَ ْرُجونَ  لَ  الَِّذينَ  قَالَ  بَ يَِِنات   آََيتُ َنا َعَلْيِهمْ  تُ ت ْ
ْلهُ   َأوْ  َه َذا َلهُ  َأنْ  ِل   َيُكونُ  َما ُقلْ  َبدِِ  15يونس{ِإَلَّ  يُوَحى َما ِإلَّ  أَتَِّبعُ   ِإنْ  نَ ْفِسي تِْلَقاء ِمن أَُبدِِ

الرواية لكان املعىن أن مجيع األنبياء واملرسلني قد سلط عليهم الشيطان فخلط يف ولو صحت 
ما يلقي الشيطان وحيكم هللا آايته.   –أي يزيل  –الوحي املنزل عليهم, ولكنه بعد اخللط ينسخ هللا 

هللا عز وجل واختياره ألنبيائه من خرية خلقه وصفوة  وهذا من أقبح ما يتصور متصور يف حق 
 خلصائه.

 . ستحالة هذه القصة نظرا   وعرفا   : اخامسا  
متناقض األقسام ممتزج املدح ابلذم  االلتئاموذلك أن هذا الكالم لو كان كما روي لكان بعيد 

ني ممن خيفي عليهم وملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم ومن حبضرته من املسلمني وصناديد املشرك
 ذلك.

إنه علم من عادة املنافقني ومعاندة املشركني وضعفة اإلميان واجلهلة نفورهم ألول وهلة,  :سادسا  
فتنة وارتداد من يف قلبه مرض ألدىن شبهة, ومل   لوختليط األمر على النيب صلى هللا عليه وسلم ألق

 حيك أحد يف هذه القصة شيئا   سوى الرواية الواهية يف األصل.
.  :سابعا    وهي مردودة من الناحية التارخيية أيضا  

فقد كتب العامل اهلندي ) حممد علي ( أن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطربي ومع 
احلقيقة وأن كل عمل من أعمال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مناقض ملثل  ذلك فأهنا ال ظل هلا من
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هذا االجتاه, أضف إىل ذلك أن الواقدي معروف بسرد اإلسرائيليات واخلرافات, وكذلك الطربي 
 .معروف جبمع الكثري واستقصاء الرواايت مهما كان حظها من الصحة

إىل صحيح البخاري وهو الذي مل يغادر من    على إننا لو رجعنا إىل رواية حممد بن اسحق أو
, وابن أسحق جاء قبل الواقدي أبربعني سنة   حياة الرسول شيئا   إال ذكره مل نر لقصة الغرانيق أثرا  

 . زيدتوقبل الطربي بنحو مائة ومخسني سنة أو  
مل يضع األحاديث وأنه غري ثقة فيما يروي, كذلك مث أن الواقدي معروف لدى احملدثني أبنه 

 يروها أحد من رواة احلديث.
وبعد هذا االستعراض لقصة الغرانيق وأدلة زيفها وبطالهنا تعال أخي القارئ إىل تفسري اآلية 

  اّللَُّ  فَ َينَسخُ  أُْمِنيَِّتهِ  ِف  الشَّْيطَانُ  أَْلَقى ََتّنَّ  ِإَذا ِإلَّ  َنِبِ   َوَل  رَُّسول   ِمن قَ ْبِلكَ  ِمن َأْرَسْلَنا َوَما}: الكرمية
   .52احلج{ َحِكيم   َعِليم   َواّللَُّ  آََيتِهِ  اّللَُّ  ُُيِْكمُ  ثَّ  الشَّْيطَانُ  يُ ْلِقي َما

 وتفسريها من وجهني :
األول: ما أرسل هللا رسوال   وال نبيا   ليدعو قومه إىل هدى  جديد أو شرع سابق شرعه هلم   

وحيملهم على الصدق بكتاب هللا إال له أمنية يف قومه وهي أن يتبعوه وخيالفوا أهواءهم ويستجيبوا 
الذي يطعم  لندائه, وما من رسول إال كان أحرص على إميان أمته وتصديقهم برسالته منه على طعامه 

 .وشرابه الذي يشرب ومسكنه الذي أيوي إليه ويغدو ويروح عليهم
: لى واملكان األمسى حىت قال تعاىلوقد كان نبينا صلى هللا عليه وسلم من ذلك يف املقام األع

 . 6ف الكه{ َأَسفا   اِْلَِديثِ  ِِبََذا يُ ْؤِمُنوا  ّلَّْ  ِإن آََثرِِهمْ  َعَلى ن َّْفَسكَ  َِبِخع   فَ َلَعلَّكَ }
والوجه الثاين: ما أرسل هللا قبلك رسوال   وال نبيا   إال حدث قومه عن ربه أو تال وحيا   أنزل فيه  
هدى هلم قام يف وجهه مشاغبون حيولون ما يتلوه عليهم عن املراد منه ويلغطون أثناء تالوته ليصرفوهم 

  تَ ْغِلُبونَ  َلَعلَُّكمْ  ِفيهِ  َواْلَغْوا اْلُقْرآنِ  ِِلََذا َتْسَمُعوا َل  َكَفُروا  الَِّذينَ  َوقَالَ } :عن االستماع إليه, قال تعاىل
 .26فصلت{

ويتقولون عليه ما مل يقله وينشرون ذلك بني الناس ليبعدوهم عنه مث حيق هللا احلق ويبطل الباطل, 
 .ورمبا كان هذا الوجه أكثر قبوال   من الوجه األول

تَ  }َأفَ َرأَيْ ُتمُ  :قراءة اآلايت الكرمية نفسها ابلرتتيب القرآين وجدانهاوإذا عدان إىل   الَّلَّ
  ِقْسَمة   ِإذا   تِْلكَ { 21}اْْلُنَثى َوَلهُ  الذََّكرُ  أََلُكمُ { 20}اْْلُْخَرى الثَّالَِثةَ  َوَمَناةَ { 19}َواْلُعزَّى
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ُتُموَها َأْْسَاء ِإلَّ  ِهيَ  ِإنْ { 22}ِضيَزى   ِإلَّ  يَ تَِّبُعونَ  ِإن ُسْلطَان   ِمن ِِبَا اّللَُّ  أَنَزلَ  مَّا َوآَِبؤُُكم أَنُتمْ  َْسَّي ْ
 (.23-19)النجم  {23}اِْلَُدى  رَِّبِِِمُ  مِِن َجاءُهم َولََقدْ  اْْلَنُفسُ  ََتَْوى َوَما الظَّنَّ 

متناقضة هلا يف أصل العقيدة اإلسالمية  فكيف تقحم بني هذه اآلايت املتتالية املنسجمة آية 
 وصلب دعوة حممد صلى هللا عليه وسلم؟ إن كل متذوق للغة العربية وعذوبتها ينكر ذلك وميجه...! 

َنا الَِّذي َعنِ  لَيَ ْفِتُنوَنكَ  َكاُدواْ   }َوِإن : هلذه القصة أن فيها نزلت: ذكر الرواة اثمنا     ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ
َنا لِتْفََتِيَ  َناكَ  َأن َوَلْولَ { 73}َخِليَّل   لََّّتََُّذوكَ  َوِإذا   َغْيَهُ  َعَلي ْ   َشْيئا   ِإلَْيِهمْ  تَ رَْكنُ  ِكدتَّ  َلَقدْ  ثَ ب َّت ْ

ََذقْ َناكَ  ِإذا  { 74}قَِليَّل   َنا َلكَ  َتَِدُ  لَ  ثَّ  اْلَمَماتِ  َوِضْعفَ  اِْلََياةِ  ِضْعفَ  ْلَّ  {75}َنِصيا   َعَلي ْ
 (. 75-73سراء)اإل

ومعىن اآلية  السابقة: وإن مهوا وقاربوا أن يفتنوك عن الذي أوحينا إليك ويستنزلوك عن طريق 
احلق الذي ارتضاه ربط لتفرتي عليه غريه وتبدل فيه, إنك لو فعلت ذلك أبي صورة الختذوك  

, ولكنك خترج من والية هللا حينئذ وتطرد من رمحته, ولوال أن ثبتناك وع صمناك لقد كدت خليال  
, إنك لو فعلت ذلك ألذقناك ضعف احلياة أي عذابه وضعف املمات عذاب  تركن إليهم شيئا   قليال  
املمات, إذ روي أن قبيلة ثقيف قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم: ال ندخل يف أمرك حىت تعطينا 

وإن كل راب علينا موضوع   خصاال   نفتخر هبا على العرب, فال يكون علينا زكاة وال جهاد وال صالة, 
وكل راب لنا فهو لنا, فإن قالت العرب مل فعلت ذلك؟ فقل إن هللا أمرين, وطمع القوم أن يعطيهم النيب 

 (. 75-73)اإلسراء{ لَيَ ْفِتُنوَنَك...  َكاُدواْ   َوِإن} : ما طلبوا فأنزل هللا
ألنه بشر ولكن هللا عز وجل عصمه ألنه نيب, فمضمون   ,بته هللا لكاد يركن إليهم قليال  ولوال ث

؟ وهذا   هذا أو مفهومه أن هللا عصم نبيه من أن يفرتي, وثبته حىت مل يركن إليهم قليال   فكيف كثريا  
ُهمْ  طَّآئَِفة   َِلَمَّت َوَرْْحَُتهُ  َعَلْيكَ  اّللِِ  َفْضلُ  َوَلْولَ } :مثل قوله تعاىل   ِإلُّ  ُيِضلُّونَ  َوَما ُيِضلُّوكَ  َأن  مُّن ْ

 . 113النساء{أَنُفَسُهمْ 
على آهلتهم أن يقبل بوجهه إليها ووعدوه ابإلميان  ولقد طالبته قريش وثقيف إذ مر   قال القشريي: 

 .فما فعل وال كان ليفعل ,إن فعل
 وقال األنباري : ما قارب الرسول وال ركن.

وإذا عدان إىل رواية البخاري يف صحيحه وهي أنه عليه الصالة والسالم قرأ والنجم وسجد معه 
املسلمون واملشركون واإلنس واجلن وليس فيها حديث الغرانيق, لرأيناها هي املنسجمة واملتالئمة مع 
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رمي وبالغتها  النسق القرآين وأقوال املفسرين, وسبب سجود املشركني أتثرهم لسلطان آايت القرآن الك
 َأْهَلكَ  }َوأَنَّهُ :وما اعرتاضهم من خوف عند مساع ما فيها من هتديد شديد ووعيد أكيد, كقوله تعاىل 

ُمْ  قَ ْبلُ  مِِن نُوح   َوقَ ْومَ { 51}أَبْ َقى َفَما َوََثُودَ { 50}اْْلُوَل  َعادا   { 52}َوَأْطَغى َأْظَلمَ  ُهمْ  َكانُوا  ِإَّنَّ
-50)النجم:{55}تَ َتَماَرى رَبِِكَ  آَلء فَِبَأيِِ { 54}َغشَّى َما فَ َغشَّاَها{ 53}َأْهَوى َواْلُمْؤَتِفَكةَ 

55 .) 
مث ليس غريبا   عليهم أتثرهم ابلقرآن الكرمي وآايته عند مساع ما فيه من الوعيد والتهديد فقد روي  

  أَنَذرُْتُكمْ  فَ ُقلْ  َأْعَرُضوا فَِإنْ }له تعاىل: أن عتبة بن ربيعة ملا مسع النيب يقرأ ) فصلت ( وفيها قو 
ْثلَ  َصاِعَقة   أمسك على فم الرسول وانشده الرحم, ورجع إىل   ,13فصلت{ َوََثُودَ  َعاد   َصاِعَقةِ  مِِ

علمتم أن حممدا    املشركني من قريش وهو يقول: أمسكت على فيه وانشدته الرحم أن يسكت وقد 
 . يكذب فخشيت أن ينزل بكم العذاب ملإذا قال شيئا   

خفون من الوحيد الذي أتثر ببالغة القرآن بل أن زعماء املشركني من قريش كانوا يستوليس عتبة 
ويسرتقون السمع إليه خاشعني ملا أحسوا بروعة القرآن وهزهتم معانيه ورأوا آاثره  أتباعهم ويتسللون ليال   
 على أتباعهم ومواليهم.

بن اخلطاب رضي هللا عنه الذي ذهب متوشحا   سيفه يريد قتل حممد ووأد دعوته فما  عمر  اوهذ
قال: ما أمجل هذا الكالم...! وأعلن إسالمه, إىل  كاد يقرأ الصحيفة اليت خطفها من يد أخته حىت 

غري ذلك من الوقائع واحلوادث اليت تبني مدى أتثري القرآن وفاعليته يف األفئدة فال عزو أن يسمعه  
 .املشركون مث يقعوا ساجدين لبالغته وروعته وهم أهل الفصاحة واللسن


