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الخالصة
يعد هذا البحث من مباحث علوم القران الذي يهتم بالدفاع عن القرآن من ما يثيره المستشرقون وغيرهم

 وأسطورة الغرانيق تتهم الرسول عليه الصالة والسالم بالنسيان والخطأ في,من تساؤالت حول بعض اآليات
 ويثبت هذا البحث أن الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) لم,تالوة القرآن جها اًر أمام المشركين في مكة
ِ
 ويثبت ذلك بالكثير, وان قصة الغرانيق باطلة وغير صحيحة من كل الجوانب,يخطئ قط في قراءة القرآن
 ولكن هذا البحث لم يذكر كل األدلة بل ما,من األدلة العقلية والنقلية التي تدل على زيف هذه القصة

. واهلل المستعان,تيسر للباحث الوقوف عليه

The Transmitted and Logical proofs about the Annulment of
(the Story of AL-Garaneq)
AL-Garaneq, Transmitted Proofs, Logical Proofs
Written By
Ahmed Abdul Sattar Azeez Mamig
Al-Mustansaryah University/ College of Education/Department of AlQuran Sciences
Abstract
This research is one of the studies on AL-Quran Sciences that is dedicated to
defend the holly Quran and the Prophet Mohammad (Allah pray and peace on
Him and on His Household). The study rejects the oreintalists' accusations that
the Prophet Muhammad forgot and read a verse in Quran in a wrong way i.e. not
in the way He was told, in front of a crowd of the disbelievers in Mecca. This is
the claimed story of AL-Garaneq . Thus, the resent research assures that the
Prophet did never make any mistakes while telling the verses of Quran, and that
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the story of AL-Garaneq was improper and wrong from all sides, supporting this
perspective by transmitted and logical pieces of evidence that affirm the
wrongness of this story. However, the research does not present all the proofs
that are given on the point under discussion, and is sufficed merely to the
prominent and plain proofs , with the assistance of Allah.

المقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد والشكر هلل الذي عنت الوجوه لجالله الكريم ,ودانت لعظمته العقول ,والصالة والسالم على سيدنا
محمد أسمى البشرية عقالً ,وأصفاهم روحا ,وأكملهم خلقاً وخلقاً ,وخاتم األنبياء والمرسلين .وبعد...

لما كان القرآن هو المصدر األول للتشريع ,والذي دارت حوله الكثير من الدراسات والبحوث

لالستدالل بما جاء فيها من أحكام؛ لذلك حاول أعداء اإلسالم من الزنادقة والملحدين إثارة الشبهات حوله,
وأسطورة الغرانيق واحدة من هذه الشبهات التي استغلها المستشرقون وغيرهم إليجاد ثغرة في هذا الكتاب

المعجز في كل جوانبه ,ومن هنا رأيت أن أكتب بحثاً لرد هذه الشبهة الباطلة عنه ,ويقسم هذا البحث إلى
مبحثين رئيسين :المبحث األول بعنوان :ماهية الغرانيق وكيفية دخولها في التفسير ,وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول :تعريف الغرانيق لغةً واصطالحاً ,والمطلب الثاني :كيفية دخول قصة الغرانيق في التفسير,
والمطلب الثالث :األدلة النقلية على بطالن أسطورة الغرانيق ,والمطلب الرابع :األسطورة تعارض العصمة.

أما المبحث الثاني كان بعنوان :األدلة العقلية على بطالن قصة الغرانيق (وبطالن سندها) ,وفيه أربعة

مطالب أيضاً ,المطلب األول ,تعريف العقل لغةً واصطالحاً ,والمطلب الثاني :األدلة العقلية ,والمطلب

البحث
الثالث :دراسة في سند الرواية ,والمطلب الرابع :أقوال العلماء في أسطورة الغرانيق .واختتمت
َ
بخاتمة جاء فيها أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتليها قائمة بالمصادر والمراجع التي اعت ِمدت في

البحث ,وختاماً أقول :إن ما جاء في هذا البحث من آراء تمثل وجهة نظر الباحث ,فإن أصبت الواقعَ
علي ,وان أخطأت فهو من نفسي ,وأسأل اهلل العفو والمغفرة ,وآخر
والصو َ
اب فهو من فضل اهلل ونعمته ّ

دعوانا أ ن الحمد والشكر هلل الكريم والصالة والسالم على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين وصحبه
الميامين.
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المبحث األول

ماهية الغرانيق وكيفية دخولها في التفسير
تعريف الغرانيق لغة واصطالحا

المطلب األول

الغرانيق لغة :الغرانق :هو الشاب الحسن ذا شعر جميل ناعم ,والغرنوق :الخصلة المفتلة من الشعر,
طائر أبيض,
والغرنوق :نبات ناعم ينبت في أصول العوسج ,والغرنوق والغرنيق ,بضم الغين وفتح النونٌ :
طائر أسود من طير الماء طويل العنق ,وغرنوق بالضم هو الشاب الناعم ,وجمعها غرانق,
وقيل:
ٌ

وغرانيق ,والغرانقة ,وامرأةٌ غرانق :أي شابة ممتلئة ,وشجرج الغرانق والغرنقة :غزل العينين من شعاع
1
كفيات القدم ,طويالت الساق ,مائي أبيض عريض الساقين.
الشمس ,وغرانق :طائر من فصيلة ّ
وفي االصطالح" :هو قراءة النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) في سورة النجم بمجلس من قريش بعد قوله

تعالى{ :أفرأيتم الآلت َوالعزى َو َمناة الثالثة األخرى} 2بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) به( :تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى) ,ففرحوا بذلك ثم اخبره جبريل (عليه
السالم) بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن ,فسلى بهذه اآلية ليطمئن ,قال تعالى{ :وما أرسلنا
نبي إال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ اهلل ما يلقي الشيطان ثم ي ِ
ٍ
حكم اهلل
من قبلك من
رسول وال ٍ

آياته واهلل عليم حكيم} 3اهلل تعالى يبطل ما يلقي الشيطان في تمكينه منه بفعل ما يشاء".4

ويرى الباحث أنه ال يوجد ارتباطٌ بين المعنى اللغوي للغرانيق والمعنى االصطالحي له؛ ألن الغرانيق

ٍ
مظهر حسن ,أو يدل على نوع من
في اللغة تدل على نوع من أنواع الطيور ,أو تدل على الشاب ذا
أنواع النبات ,بينما الغرانيق في االصطالح تدل على آلهة قريش التي كانت تعبد في الجاهلية ,فكل

المعاني اللغوية للفظة (الغرانيق) بعيدة عن المعنى االصطالحي له ,ولعل السبب في ذلك أنه كان من

باب التشبيه ,أي تشبيه األصنام بالطائر ,أو تشبيهها بالشاب ذي المظهر الحسن ,واهلل أعلم.

 1ينظر :لسان العرب ,أبو الفضل جمال الدين ابن منظور (ت711ه) ,قم( ,محرم1405 ,ه) ,نشر أدب الحوزة ,فصل
الغين المعجمة .288 -286 /10 ,وينظر :محيط المحيط ,بطرس البستاني ,تحقيق :محمد عثمان ,بيروت ,دار الكتب
العلمية ,ط2009 ,1م ,باب الغين.407 /6 ,
 2النجم.20- 19 :
 3الحج.52 :
 4تفسير الجاللين ,جالل الدين المحلي ,والسيوطي ,راجعه :مروان سوار ,القاهرة ,دار الرسالة ,د.ط2008 ,م.338 .
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المطلب الثاني

كيفية دخول (أسطورة الغرانيق) إلى التفسير

اء استشراقياً؛ ألن أصلها قد جاء في تفسير الطبري ,5حيث َذ َك َر الطبري
لم تكن أسطورة الغرانيق افتر ً
في جامع البيان (أسطورة الغرانيق) واعتمدها سبباً لنزول اآلية  52من سورة الحج ,إذ قال ما نصه" :عن

ق عليه ما
لما رأى الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) تولي قومه عنه ,و َش ّ
محمد بن كعب القرضي قالّ :
يراه من مباعدتهم ,تمنى أن يأتيه من اهلل ما يقارب بينه وبين المشركين وكان يسره مع حبه وحرصه
فلما انتهى إلى قوله:
عليهم أن يلين له بعض ما غلظ عليه من أمرهم ,فأنزل اهلل :والنجم إذا هوىّ ...
{أفرأيتم الالت والعزى} 6ألقى الشيطان على لسانه ,لما كان يحدث به نفسه ,ويتمنى أن يأتي به قومه,

(تلك الغرانيق العلى ,وا ن شفاعتهن لترتجى) ,فلما سمعت قريش ذلك فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به

آلهتهم ,فأصاخوا له ,والمؤمنون مصدقون ,نبيهم فيما جاءهم به من ربهم ,فلما انتهى إلى السجدة منها

وختم السورة ,سجد فيها وسجد المسلمون بسجود نبيه ,تصديقاً لما جاء به نبيهم ,واتباعاً ألمره ,فسجد من

يبق في المسجد من مؤمن وال كافر إال وسجد ,إال الوليد بن
في المسجد من المشركين وغيرهم ,فلم َ
المغيرة فإنه كان شيخاً كبي اًر فلم يستطع فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها ,ثم تفرق الناس,
وخرجت قريش مسرورةً مما سمعوا من ذكر آلهتهم ,فبلغ سجود النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) لألصنام
النبي (صلى اهلل عليه وآله
إلى الحبشة فنصفت منهم رجا ٌل وتخلف آخرون ,واتى جبرائيل (عليه السالم)
َ

وسلم) فقال :ماذا فعلت يا محمد؟ لقد تلوت ما لم آتك به عن اهلل ,فحزن الرسول (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) عند ذلك ,فأنزل اهلل تعالى{ :وما أرسلنا ِمن قبلك من ر ٍ
منى ألقى ال َشيطان في
سول وال َن ٍ
بي إال إذا تَ ّ
َ
َ
ِ 7
ِ
ِ ِ
نبي
ليم َحك ٌ
أمن َيته َفين َسخ اهلل ما يلقي الشيطان ث َم يحكم اهلل آياته واهلل َع ٌ
يم}  ,أي انه لم يكن قبله رسو ٌل وال ٌ

أحب إال والشيطان قد ألقى في أمنيته كما ألقى على لسانه ,فنسخ اهلل ما
أح ّ
ب كما َ
تمنى كما تمنى ,وال َ
ِ
الحزن ,وآمنه من
ألقى الشيطان وأحكم آياته ,أي فأنت كبعض األنبياء والرسل ...فأذهب اهلل عن نبيه َ
الذي كان يخاف ,ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم.8"..
أما في كتب الحديث ,فقد جاءت رواية في صحيح البخاري تشير إلى أسطورة الغرانيق ,إذ قال ما نصه:
ال َس ِمعت األَس َوَد َعن َعبِد اللَّ ِه
اق قَ َ
ال َح َّدثََنا غن َدٌر قَ َ
" َح َّدثََنا م َح َّمد بن َب َّش ٍار قَ َ
ال َح َّدثََنا شع َبة َعن أَبِى إِس َح َ
النبِي (صلى اهلل عليه وسلم) َّ
ال قَ َأَر َّ
النج َم بِ َم َّكةَ فَ َس َج َد ِفيهَا َ ,و َس َج َد َمن َم َعه َ ,غي َر
 -رضي اهلل عنه  -قَ َ

 5ينظر :الوحي القرآني بين المفسرين والمستشرقين ,د .إقبال بن عبد الرحمن ,عمان ,دار دجلة( ,ط.255 ,)2011 ,1
 6النجم.19 :
 7الحج.52 :
 8جامع البيان عن تأويل آي القرآن ,ابن جرير الطبري (ت310ه) ,تحقيق وضبط :خليل الميس ,وصدقي جميل العطار,
بيروت ,دار الفكر ,د.ط1415( ,ه1995 -م).246 /17 ,
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ِ
صى أَو تر ٍ
ال َيك ِفينِي َه َذا  .فَ َأرَيته َبع َد َذلِ َك قتِ َل َك ِاف ًار" .9وروى
اب َف َرفَ َعه إِلَى َجبهَتِ ِه َوقَ َ
َشي ٍخ أ َ
َخ َذ َكفًّا من َح ً
َ
البخاري أيضاً بطريق آخرَ " :ح َّدثََنا أَبو َمع َم ٍر َح َّدثََنا َعبد الو ِار ِث َح َّدثََنا أَيُّوب َعن ِعك ِرَمةَ َع ِن اب ِن َعب ٍ
َّاس -
َ
ِ
النبِي (صلى اهلل عليه وسلم) بِ َّ ِ
ال َس َج َد َّ
ون َوال ِج ُّن
رضي اهلل عنهما  -قَ َ
ون َوالمش ِرك َ
النجم َو َس َج َد َم َعه المسلم َ
وِ
اإلنس" ,10ولم ترد كلمة( :الغرانيق) في رواية البخاري.
َ
ويبدو أن الطبري قد نقل هذه الرواية من صحيح البخاري ,ومثلها في صحيح مسلم.11

وفي رواية أخرى قال ابن حجر" :إن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) كان يرتل القرآن ,فارتصده

الشيطان في سكتة من السكتات ,ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمته ,بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من
12

قوله وأشاعها ,قال وهذا أحسن الوجوه ,ويؤيده ما قاله ابن عباس من تفسير (تمنى) بتال "
وهناك سبب نزول مغاير لما ذكره الطبري في تفسيره ,وهو ما ذ ِكر في تفسير القمي ,وهي كاآلتي:

"روي عن أبي عبد اهلل (عليه السالم) أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أصابه خصاصة فجاء
إلى رجل من األنصار فقال له :هل عندك من طعام؟ فقال :نعم يا رسول اهلل ,وذبح له عناقاً وشواه فلما

أدناه منه تمنى رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ان يكون معه علي وفاطمة والحسن والحسين

(عليهم السالم) فجاء منافقان ثم جاء علي بعدهما فأنزل اهلل في ذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول وال
طان} يعني لما جاء علي (عليه السالم) بعدهما
نبي - ...يعنى فالنا وفالنا – { َفين َسخ اهللَ َما يل ِقى ال َشي َ
{ثم يحكم اهلل آياته} يعني ينصر أمير المؤمنين (عليه السالم) ".13
ويرى الباحث إن هذا التفسير األخير هو التفسير الصحيح لآلية؛ وذلك لما سيأتي من أدلة نقلية وعقلية

تدل على استحالة سهو النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) في تالوة القرآن.

 9صحيح البخاري ,البخاري (ت256ه) ,كتاب الكسوف ,أبواب سجود القرآن ,باب ما جاء في سجود القران وسنتها/1 ,
 ,363رقم الحديث.)1017( :
 10المصدر نفسه ,أبواب سجود القران ,باب سجود المسلمين مع المشركين ,364 /1 ,رقم (.)1021
 11ينظر :صحيح مسلم ,مسلم النيسابوري ,كتاب المساجد ومواضع الصالة ,باب سجود التالوة .88 /2 ,رقم الحديث:
(.)1325
 12فتح الباري شرح صحيح البخاري ,ابن حجر العسقالني (ت852ه) ,تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار السالم
الرياض ,ودار الفيحاء دمشق( ,ط1421 ,3ه2000 -م.559/8 ),
 13تفسير القمي ,أبي حسن القمي (ت329ه) ,تحقيق :لجنة التحقيق في مؤسسة األعلمي ,بيروت ,دار األعلمي ,ط,2
(1435ه2014 -م).442 ,
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المطلب الثالث

األدلة النقلية على بطالن أسطورة الغرانيق

أولُ -يعرف الدليل النقلي انه" :األخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا ودللة".14
ثانيا -أدلة من القرآن:
 – 1قال تعالى{ :ما ض َّل ص ِ
احبكم َو َما َغ َوى َو َما َين ِطق َعن الهَ َوى إن ه َو إال َوح ٌي يوحى} ,15وهذا يدل
َ َ َ
على أن الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) لم يخرج عن الطريق الموصل إلى الغاية المطلوبة ,ولم
يخطئ في اعتقاده ورأيه فيها ,بمعنى أنه لم يخطئ ال في الغاية المطلوبة التي هي السعادة اإلنسانية وهو

عبوديته تعالى ,وال في طريقتها التي تنتهي إليها ,والمراد بالهوى :هوى النفس ورأيها ,والنطق وان كان
16

مطلقاً إال أنه ورد عليه النفي بمعنى نفي الهوى عن مطلق نطقه صلى اهلل عليه وآله وسلم.
األقاويل َأل َخذ َنا ِمنه بالي ِمين ثم لقَ َ ِ
ِ
الوتِين},17
ض
َ
قو َل علينا َبع َ
{ولو تَ ّ
َ
طعنا منه َ
– 2قال تعالىَ :
والشاهد فيه" :لو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صب اًر ,كما يفعل الملوك بمن يكذب عليهم معالجةً
بالسخط واالنتقام".18

ت به فؤ َادك} ,19قال الطبرسي" :أي لنقوي به قلبك فتزداد بصيرة ,وذلك انه إذا كان
– 3قال تعالى{ :لنثَب َ
20
يأتيه الوحي متجدداً في كل حادثة وكل أمر ,كان ذلك أقوى لقلبه ,وأزيد في بصيرته".
ويتضح لنا من هذا أن نزول القران على النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) هو تثبيت واطمئنان لقلبه

(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ويزداد به بصيرة ,ال كما تذهب إليه الرواية بأنه ألقى الشيطان على لسانه ما

لم ي ِرد أن يقوله (صلى اهلل عليه وآله وسلم).
ِ ِ ِ
ِ
ِ
إلي إني أخاف إن
– 4قال تعالى{ :قل َما َيكون لي أن َأبدلَه من تلقاء َنفسي إن أتّبع إال ما يوحى ّ
ذاب ٍ
يوم عظيم} .21إذ قال الزمخشري في تفسيرهَ {" :ما َيكون لِى } ما ينبغي لي وما يح ّل
صيت َربي َع َ
َع َ
ق } { .22أَن أ َب ّدلَه ِمن تِلقَاء َنف ِسي } من قبل
 ,كقوله تعالى َ { :ما َيكون لِي أَن أَق َ
ول َما لَي َس لِي بِ َح ّ
نفسي ...من غير أن يأمرني بذلك ربي { إِن أَتَّبِع إِالَّ َما يوحى إِلَ َّى } ال آتي وال أذر شيئاً من نحو ذلك ,
 14فرائد األصول ,مرتضى األنصاري (ت1281ه) ,تحقيق :مؤسسة إحياء تراث الشيخ األعظم ,نشر :مجمع الفكر
اإلسالمي ,قم مطبعة باقري ,د.ط1419( ,ه).328 /2 ,
 15النجم.4 ,3 ,2 :
 16ينظر :الميزان في تفسير القرآن ,محمد حسين الطباطبائي (ت1412ه) ,بيروت ,مؤسسة األعلمي( ,ط1417 ,1ه-
1998م).27 /19 ,
 17الحاقة.46 ,45 ,44 :
 18الكشاف عن حقائق التنزيل ,جار هللا الزمخشري (ت538ه) ,تحقيق :خليل مأمون شيحا ,بيروت ,دار المعارف ,ط,3
(1430ه2009 -م).981 ,
 19الفرقان.32 :
 20مجمع البيان في تفسير القرآن ,الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548ه) ,تحقيق لجنة من العلماء والمحققين( ,ط,1
1425ه1995 -م).295 /7 ,
 21يونس.15 :
 22المائدة.116 :
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إالّ متبعاً لوحي اهلل وأوامره  ,إن نسخت آية تبعت النسخ  ,وأن بدلت آية مكان آية تبعت التبديل  ,وليس
23
اب َيوٍم َع ِظ ٍيم}".
إلي تبديل وال نسخ {إِّني أ َ
{ع َذ َ
صيت َرّبي} بالتبديل والنسخ من عند نفسي َ
َخاف إِن َع َ
ّ
ِ ِ 24
ين ي َد ِ
ِ
ِِ
يه َوال ِمن َخلفه} .
– 5قال تعالى{ :ال يأتيه الباطل من َب ِ َ
نون باآلخ ِرة ِحجاباً َمستورا}.25
– 6قال تعالى{ :واذا قر َ
أت القرآن َج َعلنا بِ َين َك َ
الذين ال يؤ ِم َ
ين َ
وب َ
ك
كان لهَ َعلَيهم ِمن سلطان إال َلنعلَ َم َمن يؤمن باآلخرة ِم َمن هو ِمنها ِفي َشك َوَرب َ
– 7قال تعالى{ :وما َ
علَى ك ّل َش ٍ
يء َح ِفيظ}.26
َ
27
– 8قال تعالىِ { :
ِ
الغاوين} .
طان إال َمن ات َب َع َك ِم َن
بادي لَي َس لَ َك َعلَيهم سل ٌ
ّ
إن ع َ

وعلى َرّب ِهم َيتََوكلون}.28
ليس له س ٌ
الذين آمنوا َ
لطان َعلى َ
– 9قال تعالىّ { :إنه َ
باد َك ِمنهم المخلَ ِ
صين} , 29وال شك بأنه صلى اهلل عليه وآله وسلم كان سيد
– 10قال تعالى{ :إال ِع َ
المخلصين.

ِ
َِّ
يال َولَوَال
وك َخلِ ً
ي َعلَي َنا َغي َره َوِا ًذا َالتَّ َخذ َ
ون َ
– 11قال تعالىَ { :وِان َكادوا لََيفتِن َ
ك َع ِن الذي أَو َحي َنا إِلَي َك لتَفتَِر َ
ف المم ِ
ِ ِ
اك ِ
ات ث َّم َال تَ ِجد لَ َك َعلَي َنا
ت تَرَكن إِلَي ِهم َشيًئا َقلِ ً
يال إِ ًذا َألَ َذق َن َ
أَن ثَبَّت َن َ
ضع َ
اك لَقَد ِكد َ
ف ال َح َياة َوضع َ َ َ
َن ِ
ير}.30
ص ًا
ان ِلي َعلَيكم ّمن سلطان إِالَّ أَن َد َعوتكم فاستجبتم ِلي فَالَ تلوموني ولوموا أنفسكم
– 12قال تعالىَ { :و َما َك َ
}.31
ثالثا -دليل من السنة النبوية:
وفي السنة النبوية المطهرة وردت روايات تدل على أن الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أكثر الناس

علماً وتقوى ,ومنها قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم( :إن أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا).32

وكل ما ذكر هي أدلة نقلية من القرآن والسنة تدل على استحالة وقوع الخطأ والنسيان والسهو من

شخص النبي عليه أفضل الصالة والسالم.

 23الكشاف ,الزمخشري.428 ,
 24فصلت.42 :
 25اإلسراء.45 :
 26سبأ.21 :
 27الحجر.42 :
 28النحل.99 :
 29الحجر.40 :
 30اإلسراء.75 ,74 ,73 :
 31ابراهيم.22 :
 32صحيح البخاري ,كتاب اإليمان ,باب قول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم  :أنا أعلمكم باهلل 16/1 .رقم الحديث:
(.)20
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المطلب الرابع

األسطورة تعارض العصمة
َّ
ِ
صمه
ص َمه الط َعام أي َم َن َعه من الجوِع .والعصمة أيضاً :الحفظ ,وقد َع َ
المنع ,يقالَ :ع َ
العصمة لغةًَ " :
صمه بالكسر ِعصمةً فانعصم .واعتَصم باهلل أي امتََنع بلطفه من المع ِ
يع ِ
صية " ,33ومنه قوله تعالى{ :ال
َ
َ
َ َ
َ
ِ
وم ِمن أَم ِر اهلل}.34
عاص َم َ
الي َ
35
العصمة اصطالحاً" :هي التنزه عن الذنوب والمعاصي ,صغارها وكبارها وعن الخطأ والنسيان".
وقد نقل الشيخ الطوسي (ت460ه) إجماع األ َمة على أن الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ال يجوز
36
له الكذب فيما ِ
يؤديه عن اهلل تعالى.
أما في ما يخص عالقة العصمة بأسطورة الغرانيق ,فقال السيد الطباطبائي :إن الرواية مروية بطرق

عدة عن ابن عباس ,وجمعٌ من التابعين ,وقد صححها جماعة ,ومنهم الحافظ ابن حجر ,لكن األدلة
القطعية على عصمته (صلى اهلل عليه وآله وسلم) تكذب متنها وان فرضت صحة سندها ,فمن الواجب
تنزيه ساحته صلى اهلل عليه وآله وسلم المقدسة عن مثل هذه الخطيئة ,إضافة إلى أن الرواية تنسب إليه
أشنع الجهل و ِ
أقبحه ,فقد تال ( :تلك الغرانيق العلى ,وان شفاعتهن لترتجى) وجهل أنه ليس من كالم اهلل,
ولم ينزل به جبريل (عليه السالم) ,وجهل أنه كفر صريح يوجب االرتداد ,ودام على جهل حتى سجد في

آخر السورة ,ولم ينتبه ,فال متن الحديث على ما فيه من تفصيل الواقعة ينطبق على هذه المعذرة ,وال

دليل العصمة ي ّجوز له مثل هذا السهو.

37

المبحث الثاني

األدلة العقلية على بطالن قصة الغرانيق
(وبطالن سندها)

تعرف العقل لغة واصطالحا

المطلب األول

الولَد ,أدرك حقائق األشياء ,وعقل الشاب :أدرك وتميز ,أدركه على حقيقته,
العقل لغةً" :مأخوذ من عقل َ
وعقل اإلنسان :هو قوة اإلدراك والتميز والتفكير عنده ,وعقل الشيء فهمه وتَ َدّبرهٌ ".38
 33مختار الصحاح ,محمد بن عبد القادر الرازي (ت606ه) ,تحقيق :محمد الحالق ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي,
د.ت ,د.ط.203 /1 ,
 34هود.43 :
 35عقائد اإلمامية ,محمد رضا المظفر ,تحقيق :حامد حفني داوود ,قم ,مطبعة بهمن ,انتصارات أنصاريان.54 ,
 36ينظر :العدة في أصول الفقه ,الشيخ الطوسي (ت460ه) ,تحقيق :محمد رضا األنصاري ,قم ,مطبعة ستارة( ,ط,1
1417ه).34 /1 ,
 37ينظر :الميزان ,الطباطبائي.396 /14 ,
 38محيط المحيط ,البستاني ,باب العين.255 -254 /6 ,

28

الجامعة المستنصرية-مجلة كلية التربية  ........... 2019 ........العدد الرابع
العقل اصطالحاً" :وهو الحكم العقلي الذي ينتقل منه إلى الحكم الشرعي ,فت َخ ّرج المسألة عن األدلة
العقلية".39
ومن هذا يتضح أن هنالك ارتباطٌ وثيق بين المعنى اللغوي للعقل وبين المعنى االصطالحي له ,فكالهما

يدل على التفهم واإلدراك.

األدلة العقلية

المطلب الثاني

الدليل األول -إن األدلة العقلية تتعارض مع رواية الغرانيق ,إذ ذكر فخر الدين الرازي (ت606ه)" :إن

من جوز على الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) من تعظيم األوثان فقد كفر؛ ألن من المعلوم بالضرورة
ان أعظم سعيه كان في نفي األوثان ,وما كان يمكنه (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أن يصلي ويق أر القرآن
ِ
الكعبة آمناً ,أذى المشركين له ,حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه ,إنما كان يصلي إذا لم يحضروها
عند

ليالً ,أو في أوقات خلوة ,فضالً عن ذلك أن معاداتهم للرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) كانت أعظم
من أن يقروا بهذا ِ
القدر من القراءة ,دون أن يقفوا على حقيقة األمر ,فكيف أجمعوا على أنه (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) عظم آلهتهم حتى خروا سجداً مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم؟ "

40

الدليل الثاني -ما قاله العالمة المجلسي (ت112ه) بعد أن نفى أن يكون الرسول (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) قد قال ذلك سهوا أو قس اًر أو اختيا اًر؛ ألنه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع ,وحينها
تزول الثقة عن الشرع ,وأن الساهي ال يجوز أن يقع منه مثل هذه األلفاظ المطابقة لوزن السورة ,طرقتها

جاز منه أن يسهو إلى درجة ان يتفق منه
ومعناها ,فنحن نعلم بالضرورة أن أحداً منا لو أنشد قصيدةً لما َ
بيت ٍ
شعر في وزنها وقافيتها ومعناها وطريقتها ,وهب أنه تكلم بذلك سهواً ,فكيف لم ينتبه لذلك حين قرأها
قوم بأن الشيطان
على جبريل (عليه السالم)؟ وذلك ظاهر .أما إذا تكلم الرسول بذلك قس اًر- ,وهو ما قاله ٌ
قد أجبر النبي على التكلم به -وهذا قو ٌل ِ
فاس ٌد أيضاً؛ ألن الشيطان لو قدر على ذلك في حق النبي لكان

الناس عن الدين ,ولجاز في أكثر ما يتكلم به الواحد منا أن
اقتداره علينا أكبر ,فوجب أن يزيل الشيطان
َ
41
يكون ذلك بإجبار الشيطان.
ٍ
أن
الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) كان أكثر الناس علماً وحلماً
َ
الدليل الثالث -ال يخفى على أحد ّ
ودراية بما يقوله ويفعله ,وهذا ما قاله األلباني" :استحالة هذه القصة نظ اًر وعرفاً؛ ألن هذا الكالم لو كان
 39تقريرات آية هللا المجدد الشيرازي ,المولى علي الروزدري ,تحقيق ونشر ,مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ,قم ,ط,1
1409ه.316 /2 ,
 40مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) ,فخر الدين الرازي (ت606ه) ,بيروت ,دار الفكر( ,ط1401 ,1ه1981 -م)/11 ,
.135
 41ينظر :بحار األنوار ,العالمة المجلسي (ت1112ه) ,تحقيق :عبد الرحيم الرباني ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي,
(ط1403 ,3ه1983 -م).62 -61 /17 ,
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كما روي ,لكان بعيد االلتئام متناقض األقسام ,ممتزج المدح بالذم ,متخاذل التأليف والنظم ,وال كان النبي

(صلى اهلل عليه وآله وسلم) وال من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ,ممن يخفى عليه ذلك,

وهذا ال يخفى على أدنى متأمل ,فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكالم

علمه"( 42صلى اهلل عليه وآله وسلم).

الدليل الرابع -إن هذه األسطورة تدل على أن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) قد تعب من أداء مهمته,
شق عليه ابتعاد الوثنين عنه ,فكان يبحث عن مخلص من هذا الوضع
التي ألقاها اهلل تعالى عليه ,وقد ّ
المتعب ,والعقل يحكم بأن المرشدين الذين يبعثهم اهلل تعالى إلى البشرية لهدايتها وتزكيتها وارشادها

مصونون من أي خطأ أو زلل بقوة العصمة التي أتوها؛ ألن تعرض مثل هؤالء إلى الخطأ لزالت ثقة

الناس بهم وبكالمهم.

43

الدليل الخامس -إن نص األسطورة تقول أن الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ق أر السورة وكبار قريش
كانوا حاضرين في المسجد ,ومنهم الوليد بن المغيرة الذي كان معروفاً بالفصاحة والبالغة والدهاء وغيره
من الحاضرين كانوا كذلك ,وقد سمعوا جميعاً هذه السورة إلى ختامها ,حيث سجد الجميع سجدتها ,فكيف
اكتفى هذا الجمع المؤسس للفصاحة والبالغة الذين كانوا ينتقدون كل ما يعرض عليهم نقداً دقيقاً ,وكيف
اكتفوا بالجملتين اللتين امتدحتا آلهتهم وقد تضمنت اآليات السابقة عليهما والالحقة لهما على شتم وتفنيد

آلهتهم؟

44

المطلب الثالث

دراسة في سند الرواية

(من حيث الصحة والضعف)
وفالن سند أي معتمد ,واإلسناد في الحديث :رفعه إلى
السند لغة :ما قابلك من الجبل ,وعال عن السفح,
ٌ
45
قائله ,والسند معتمد اإلنسان كالمستند ,وهو مجاز ويقال سيد سند.
والسند اصطالحاً :هو"طريق المتن ,ويطلق على مجموع من رواة حتى يصل إلى معصوم" .46واإلسناد

هو رفع الحديث إلى قائله".47

 42نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ,محمد ناصر الدين األلباني ,بيروت ,المكتب اإلسالمي ,ط1417 ,3ه-
1996م).57 ,
 43ينظر :سيد المرسلين ,جعفر السبحاني ,بيروت ,دار البيان العربي ,ط1413 ,1ه1992 -م).490 /1 ,
 44ينظر :المرجع نفسه.492 /1 ,
 45ينظر :تاج العروس ,الزبيدي ,تحقيق :علي شيري ,بيروت ,دار الفكر ,د.ط1414 ,ه1994 -م).2043 /1 ,
 46ثالثيات الكليني وقرب اإلسناد ,أمين ترمس العاملي ,تحقيق :أحمد المددي ,قم ,مؤسسة دار الحديث الثقافية(,ط,1
1417ه).17 ,
 47نهاية الدراية ,حسن الصدر (ت1351ه) ,تحقيق :ماجد الغرباوي ,قم ,مطبعة اعتماد.94 ,
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وقد وردت أسطورة الغرانيق من طرق عدة ,وكل هذه الطرق منقطعات ,ومرسالت ,ورواتها هم :البزار,

وابن مردويه ,من طريق أمية بن خالد ,عن شعبة في إسناده عن سعيد بن الجبير ,عن ابن عباس ,ثم
ساق الحديث ,وقال البزار ال يروى متصالً إال بهذا اإلسناد ,تفرد بوصلها أمية بن خالد ,وقال إنما يروى

عتمد عليه ,وكذلك
هذا من طريق الكلبي ,عن طريق أبي صالح عن ابن عباس ,والكلبي متروك ال ي َ
أخرجه أخرجه النحاس ٍ
بسند آخر فيه الواقدي ,وذكره ابن أسحق في السيرة ,مطوالً ,وأسندها عن محمد
ابن كعب ,وكذلك موسى بن عقبة في المغازي ,عن ابن شهاب الزهري ,وكذا ذكره ابن معشر في السيرة
له عن محمد ابن كعب ,القرضي ,ومحمد ابن قيس وأورده عن طريق الطبري ,وأورده ابن أبي حاتم من
طريق أسباط عن السدي ,ورواه ابن مردويه عن طريق عباد بن صهيب ,عن يحيى بن كثير عن الكلبي,

عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي ,وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي ,عمن حدثه ثالثتهم عن ابن
عباس ,وأورده الطبري أيضاً عن طريق العوفي عن ابن عباس ,ومعناهم كلهم في ذلك واحد ,وكلها سوى

طريق سعيد ابن الجبير أما ضعيف واما منقطع.

48

أحد من أهل الصحة
وقال القاضي عياض فيما يخص سند حديث الغرانيق" :إن هذا الحديث لم يخرجه ٌ
ٍ
سليم متصل ,وانما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب,
وال رواه ثقةٌ بسند
49

والمتلقفون من الصحف ك َل صحيح وسقيم".
ومن أهم األدلة القطعية على بطالن نظرية الغرانيق هو ما ذكره ابن حجر العسقالني ,أن قصة

مكية اتفاقاً ,وأن سورة الحج التي استدل بها
الغرانيق قد وقعت في مكة ,قبل الهجرة ,وأن سورة النجم ّ
القائلون :أن فيها آيات كانت سبباً لنزول قصة الغرانيق ,أنها مدنية ,والدليل أن سورة الحج جاء فيها قوله
50
ِ
{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلِموا
تعالى:
{هذان َخص َمان} فإنها نزلت في أهل بدر ,وكذلك قوله تعالىَ :
وا َّن اهللَ على نصرهم لقدير} 51وبعدها قوله تعالى {الذين أخرجوا من ديارهم} 52فإنها نزلت في الذين
هاجروا من مكة إلى المدينة –وهذا ال خالف فيه -فكيف وقعت حادثة قبل الهجرة ونزلت فيها آيات بعد

الهجرة؟

53

إن رواة الغرانيق الذين وردت أسماؤهم في تاريخ الطبري ,وتفسيره ,وتفسير الواقدي ,وتفسير

الزمخشري ,وتفسير البيضاوي ,وتفسير السيوطي ,وغيرهم ,لم يشهدوا وقوع حادثة الغرانيق ,إنما كانت
رواياتهم عن ابن عباس ,الذي ولد السنة العاشرة للبعثة" ,وفي رواية أنه ولد السنة الثالثة قبل الهجرة" ولم

 48ينظر :فتح الباري ,ابن حجر العسقالني (ت852ه).558 /8 ,
 49الشفا بتعريف أصول المصطفى ,أبي الفضل عياض اليحصبي (ت554ه) ,تحقيق :أحمد بن محمد الشمني ,بيروت,
دار الفكر ,د.ط1409( .ه1988 -م).125 /2 ,
 50الحج.19 :
 51الحج.39 :
 52الحج.40 :
 53ينظر :فتح الباري ,ابن حجر.559 /8 ,
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يكن قد ولد في السنة التي تتحدث عنها األسطورة ,أما روايته عن طريق سعيد بن الجبير فهو من

التابعين ,ولم يكن من الصحابة ,ولم يدرك عصر الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ورواها محمد بن
كعب بن سليم القرضي الذي كان من ساللة يهود بني قريضة وولد سنة  40للهجرة ,وروي عن أبي عالية
البراء واسمه زياد وقيل كلثوم وقيل أدينة وقيل ابن أدينة مات سنة  90للهجرة ,ورواها الضحال بن مزاحم

الهاللي وهو من الطبقة الخامسة من الرواة ,توفي سنة  94للهجرة ,وروي عن محمد بن قيس الذي كان

الناطق الرسمي للخالفة في عصر عمر بن عبد العزيز ,وعن مجاهد بن الجبير وهو من الطبقة الثالثة

(توفي سنة 103ه-أو 104ه) ,وعن قتادة بن دعامة السدوسي ,وهو من الطبقة الرابعة توفي سنة
بضعة عشر بعد المائة ,وعن السدي أبي محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن (ت127ه) ,وليس كل من
هؤالء ممن ِ
ب النبي و رآه (صلى اهلل عليه وآله وسلم) غير ابن عباس الذي قلنا أنه ولد سنة  10من
صح َ
َ
أحد من هؤالء الرواة موجوداً في العصر الذي تتحدث عنه األسطورة ,ولم نجد رواية
البعثة ,ولم يكن ٌ
نسبت إلى غيرهم في كتب التفسير والحديث والسير والتأريخ ,فقد انحصرت الرواية في هؤالء.

54

ؤيد ذلك أيضاً ما قاله البغوي (ت516ه) في سند أسطورة الغرانيق" :والذي َيتتبع طرق هذه القصة
وي ّ
يجد أن جميع طرقها مرسلة أو منقطعة أو معلة أو فيها جهالة ,فالطرق مهما َكث َرت وكانت ضعيفة ال

تزيد الرواية إال ضعفاً ,فإن قاعدة تقوية الحديث على اإلطالق ال تقبل على إطالقها".

55

المطلب الرابع

نماذج من أقوال العلماء في أسطورة الغرانيق
واجه العلماء أسطورة الغرانيق بمختلف العبارات ,وضعفوها سنداً ومتناً ,بل أن بعضهم كفّر القائلين به –
كما سيأتي" -لهذا نفى جميع الباحثين اإلسالميين من السنة والشيعة حديث الغرانيق واعتبروه مختَلقاً".56
فمن العلماء المتقدمين أبدأ بأبي بكر الجصاص (ت370ه) حيث قال" :فأما الغلط في قراءة تلك الغرانيق

فإنه غير ٍ
جائز وقوعه من النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) كما ال يجوز وقوع الغلط على بعض القرآن
57

بإنشاء شعر في إضعاف التالوة على أنه من القرآن".
ِ
ِ
ين َمن ِزلَةً َ ,وأَ َقل ِهم َمع ِرفَةً بِ َما َوفَّقَنِي اللَّه لَهَ ,وآتَانِي
وقال ابن العربي (ت443ه)َ " :وأ ََنا من أَد َنى المؤ ِمن َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِمن ِعل ِم ِهَ ,ال َيخفَى َعلَ َّي َو َعلَيكم أ َّ
اد َر الك ُّل
َح ٌد لَكم لَتََب َ
َن َه َذا كفٌر َال َيجوز وروده من عند الله َ .ولَو قَاَله أ َ

 54ينظر :أحاديث أم المؤمنين عائشة ,مرتضى العسكري ,المجمع العلمي اإلسالمي ,مطبعة النهضة( ,ط1418 ,1ه-
1998م).317-316 /2 ,
 55تفسير البغوي (معالم التنزيل) ,البغوي (ت516ه) ,تحقيق :محمد عبد هللا النمر ,ود .عثمان جمعة ,الرياض ,دار
طيبة ,ط1423( ,1ه2002 -م).227 /3 ,
 56األمثل في تفسير الكتاب المنزل ,ناصر مكارم الشيرازي ,مطبعة أمير المؤمنين ,مدرسة اإلمام علي( ,ط,1
1379ش1421 -ه).278 /10 ,
 57أحكام القرآن ,أبو بكر الجصاص (ت370ه) ,تحقيق :محمد صادق ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي( ,د.ط.
1412ه1992 -م).322 /3 ,
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الرد ِع  ,والتَّث ِر ِ
ير بِ ِ
إلَي ِه قَب َل التَّف ِك ِ
يع  ,فَض ًال َعن أَن َيجهَ َل َّ
ي صلى اهلل عليه وآله
يب َوالتَّشنِ ِ
اإلن َك ِار َو َّ
النبِ ُّ
َ
ال القَو ِل  ,ويخفَى علَي ِه قَوله  ,وَال يتَفَطَّن لِ ِ
صفَ ِة األَص َن ِام بِأََّنهَا ال َغ َرانِقَة الع َال َ ,وأ َّ
اعتَهَا
وسلم َح َ
َن َشفَ َ
َ َ
َ
ََ
ات َال تَسمع وَال تب ِ
ِ ِ
ضر ِ
صر.58"..
اد ٌ
وريًّا أََّنهَا َج َم َ
ترتَ َجىَ ,وقَد َعل َم عل ًما َ
َ َ
وقال االسترآبادي (ت1041ه)" :ال يستريب ذو بصيرة أنه باط ٌل مردود ,ال يستصحه العقل وال النقل,

قوم من السؤال يضعون على رسول اهلل
والبرهان قائم بالقسط على كذبه وبطالنه ,ومن الكذبة الواضعين ٌ
59
أحاديث يرتزقون بها ويستأكلون منها".
وقال العالمة المجلسي (ت1112ه)" :إن من يجيز السهو عن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يجب

أن ال يجيز ما تضمنته هذه الرواية المنكرة؛ لما فيها من غاية التنفير عن النبي (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) ألن اهلل تعالى قد نبيه من األمور الخارجة عن باب المعاصي ,كالغلظة والفظاظة وقول الشعر,

وغير ذلك مما هو دون مدح األصنام المعبودة من دون اهلل تعالى.60"..

وقال اآللوسي (ت1270ه)" :إن النبي معصوم من الشيطان باإلجماع ,السيما في مثل هذا من أمور

الوحي والتبليغ واالعتقاد...,أي أن يمزج المدح بالذم وهو خطأٌ شنيع ال ينبغي أن يتساهل فيه في نسبته
كفر ومحا ٌل في َحقّ ِه".61
إليه (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وهو ٌ
وقال د.عدنان فرحان" :إن قصة الغرانيق تتنافى مع ما هو المقطوع به بين كافة المسلمين من عصمة
النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) عن الخطأ والسهو وخاصة في أمر التبليغ ,وهو قائم عليه إجماع األمة
اإلسالمية".

62

الخاتمة
الحمد هلل على ما أنعم علينا ,وله الحمد والشكر على إتمام البحث ,ويمكن إيجاز أهم ما توصل إليه
البحث بما يأتي:

– 1إن أسطورة الغرانيق نسبت للرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) السهو والجهل وما لم يقله ,ولكن

هناك عدد من المفسرين قد اعتمدوها في التفسير على الرغم من األدلة القطعية على بطالنها ,وجعلوها
سبب لنزول قوله تعالى { :وما أَر َسل َنا ِمن قَبلِ َك ِمن َّرسول والَ َنبِي إِالَّ إِ َذا تَمَّنى أَلقَى َّ
الشيطَان ِفي أمنِيَّتِ ِه
َ
ََ
َ
63
ِ
ِِ
ِ
نسخ اهلل ما يل ِقى َّ
يم َح ِكيم } .
الشي َ
فََي َ
طان ث َّم يحكم اهلل آ َياته َواهلل َعل ٌ
َ
 58أحكام القرآن ,ابن العربي (ت543ه) ,تحقيق :محمد عبد القادر عطا ,بيروت ,دار الكتب العلمية( ,ط ,1د.ت).305 ,
 59الرواشح السماوية في شرح أحاديث اإلمامية ,محمد باقر الداماد االسترآبادي (ت1041ه) ,تحقيق :غالم محسن,
ونعمة هللا الجليلي ,قم ,دار الحديث( ,ط1422 ,1ه).281
 60بحار األنوار ,المجلسي.65 /17 ,
 61روح المعاني ,اآللوسي( ,ت1270ه) ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي( ,ط1405 ,4ه).177 -176 /17 ,
 62دروس في السيرة النبوية ,د.عدنان فرحان آل قاسم ,أبو أنس ,قدم له :باقر شريف القرشي ,بيروت ,دار السالم,
(1432ه2011 -م).393 ,
 63الحج.52 :
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– 2ال يوجد ارتباط بين المعنى اللغوي للغرانيق وبين المعنى االصطالحي لها ,فالغرنيق في اللغة هو نوع
من أنواع الطيور ,بينما في االصطالح يراد به األوثان ,وهذا ينفي أن يكون الرسول (صلى اهلل عليه وآله

وسلم) قد قالها وهو أبلغ العرب وأفصحهم.

– 3وجود أدلة قطعية من القرآن والسنة تفند قصة الغرانيق ,فضالً عن تعارضها مع األدلة العقلية.

– 4إجماع األمة على أن الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ال يجوز له الكذب في أمور ما يؤديه عن

اهلل تعالى.

أحد بسند متصل ,وأغلب رواتها ليسوا ثقات.
– 5إن قصة الغرانيق ضعيفة اإلسناد ,ولم يذكرها ٌ
– 6إن سورة النجم مكية اتفاقاً ,بينما سورة الحج مدنية ,وهذا يرد على من قال أن في سورة الحج آية

كانت سبب لنزول قصة الغرانيق.

– 7إن الرواية تنسب للرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) الكفر والجهل ,والكفر من كبائر الذنوب ,وال
يجوز عقالً أن يصدر مثل هذا من الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم).

– 8إن أكثر العلماء قد حاربوا األسطورة بأشد العبارات ,وبمختلف األساليب ,وجابهوها باألدلة النقلية
والعقلية ,وجرحوا رواتها ,ورفضوا متنها باألدلة القطعية.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

– 1أحاديث أم المؤمنين عائشة ,مرتضى العسكري ,مطبعة النهضة ,المجمع العلمي اإلسالمي( ,ط,1
1417ه1998 -م) .ج.2
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1412ه1992 -م) ,ج.3
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ط ,1د.ت.

– 4األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل ,ناصر مكارم الشيرازي ,قم ,مطبعة أمير المؤمنين ,مدرسة اإلمام
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دار األعلمي ,بيروت( ,ط1435 ,2ه2014 -م).
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