قصة انشقاق القمر
دراسة حديثية فقهية لمرويات انشقاق القمر وبيان
تعارضها مع آيات الكتاب

كتبه
أمحد فوزي وجيه

بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه وبعد:
فاالميان ابملعجزات فرع من االميان ابهلل تعاىل وقدرته سبحانه إذا قضى
أمراً فإمنا يقول له كن فيكون .وإنكار املعجزات ابلكلية يتعارض مع
نصوص القرآن الكرمي وذكر معجزات األنبياء فيها ,فاملعجزات من

دالئل النبوة ودالئل االميان .ولكن ليس معناه االميان بكل ما ورد يف
الرتاث من غري التثبت من صحته وحتقق حدوثه ,فاالميان ابملعجزات
اثبت يف االسالم ,واالميان بكرامات األولياء أمر غري مستبعد وال
اعرتاض عليه ,وهللا خيتص بفضله من يشاء سبحانه .ولكن الشأن يف
التثبت من وقوعها قبل االميان هبا وإال صار االميان ابملعجزات ابابً
لالميان ابخلرافات وهذا ليس مراد الشرع ابلتأكيد .
ومن هذه قصة انشقاق القمر يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وهو مبكة .وهي قصة يؤمن هبا عامة املسلمني ويؤكدها مجهور علمائهم
عرب القرون ,والقصة بتفاصيلها مل تذكر يف القرآن الكرمي مع أهنا شيء
عظيم جليل القدر ال تقل يف املنزلة وعظيم القدرة عن انقة صاحل وعصا
موسى وقد تكرر ذكرمها يف القرآن مراراً ,أما هذه اآلية الباهرة فلم أيت

ذكرها يف القرآن اللهم إال يف قوله تعاىل ( اقرتبت الساعة وانشق القمر)
وقد تنازع العلماء يف تفسريها ومعناها وهل املراد هبا هذه القصة أم أهنا

من عالمات يوم القيامة وسيأيت بيانه .

أما القصة وفحواها فقد رواها مجع من الصحابة يف الصحيحني وغريمها
من دواوين السنة املشهورة ,وقد جهدت يف حتقيق هذه املروايت عمن
ورد عنهم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملعرفة أصل
القصة وحقيقتها وهللا املوفق .
أحاديث انشقاق القمر:
-1عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :انشق القمر على عهد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شقتني فقال النيب صلى هللا عليه وسلم
اشهدوا )1(.متفق عليه وهو اثبت عن عبد هللا بن مسعود من غري وجه.
ال :ب ي نما ََْنن مع رس ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ول هللا َ
ويف رواية عند مسلم قَ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ
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صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :ا ْش َه ُدوا .
ول هللا َ
َ َُ
 1رواه البخاري ( )206/4ومسلم ( )2158/4وأحمد ( )60/6والترمذي
( )251/5وغيرهم من طريق أبي معمر عبد هللا بن سخبرة األزدي عن ابن مسعود
وعند البخاري تعليقا ً ( )3869واالعتقاد للبيهقي(ص )269ودالئل النبوة البي نعيم
( )280/1والطبري ( )567/22باسناد صحيح من طريق أبي الضحى عن
َ
س َح َر ُك ْم ِب ِه اب ُْن أ ِبي
مسروق عن ابن مسعود وفيه :فَقَا َل ُكفَّ ُ
ار أ َ ْه ِل َم َّكةََ :ه َذا ِس ْح ٌر َ
شةَ ا ْن ُ
ص َدقَ َوإِ ْن َكانُوا لَ ْم يَ َر ْوا َما َرأ َ ْيت ُ ْم
َك ْب َ
ظ ُروا ال ُّ
ار فَإ ِ ْن َكانُوا َرأ َ ْوا َما َرأ َ ْيت ُ ْم فَقَ ْد َ
سفَّ َ
سفَّا ُر َوقَ ِد ُموا ِم ْن ُك ِل َو ْج ٍه فَقَالُواَ :رأ َ ْينَا
س ِئ َل ال ُّ
س َح َر ُك ْم ِب ِه قَا َل :فَ ُ
فَ ُه َو ِس ْح ٌر َ
وفي تفسير عبد الرزاق ( )259/3والطبري ( )567/22من طريق سماك بن
حرب عن إبراهيم عن األسود عن ابن مسعود
وفي دالئل النبوة البي نعيم ( )279/1عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن
مسعود ,وفي تفسير الطبري ( )567/22باسناد صحيح إلى ابن سيرين قال :نبئت
أن ابن مسعود كان يقول :قد انشق القمر .

وفيه التصريح من ابن مسعود حبضوره وشهوده احلادثة .
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-2عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما :أن القمر انشق على زمان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .متفق عليه
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صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَ َقالُوا ُس ِح َر الْ َق َم ُر فَ َق َ
ال النِ ُّ
َّيب َ
َ
{اقْ َرتب ِ
ستَ ِم ٌّر} .مصنف عبد الرزاق ()104/3
ت َّ
الس َ
اعةُ َوانْ َش َّق الْ َق َم ُر} إِ َىل ُ
ََ
{م ْ
( )3
ابسناد صحيح إىل عكرمة مرسالً وال يصح مرفوعاً
( )2

 2رواه البخاري ( )49/5ومسلم ( )2159/4والحاكم ( )513/2وغيرهم من
طريق عراك بن مالك عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس.
وعند الطبري في التفسير ( )568/22باسناد صحيح عن علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس قال :انشق القمر قبل الهجرة أو قال :قد مضى ذاك .
وفي دالئل النبوة البي نعيم ( )280/1عن الضحاك عن ابن عباس قال :جاءت
أحبار اليهود إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :أرنا آية حتى نؤمن فسأل
النبي صلى هللا عليه وسلم ربه عز وجل أن يريهم آية فأراهم القمر قد انشق فصار
قمرين أحدهما على الصفا واآلخر على المروة قدر ما بين العصر إلى الليل
ينظرون إليهما ثم غاب القمر فقالوا :هذا سحر مستمر  .وفيه بشر بن الحسين وهو
متهم بالكذب والرواية بذكر اليهود منكرة .أما ما رواه أبو نعيم في الدالئل ()279/1
عن ابن عباس أن المشركين قالوا للنبي صلى هللا عليه وسلم :إن كنت صادقا فشق
القمر لنا فرقتين .فهو حديث موضوع وفيه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني
يضع الحديث (لسان الميزان )210/8
 3رواه مرفوعا ً الطبراني ( )250/11عن عكرمة عن ابن عباس وال يصح ففي
اسناده محمد بن بكر البرساني وهو صدوق يخطئ ورفعه إلى ابن عباس خطأ ,ثم
في هذه الرواية المرفوعة عن ابن جريج عن عمرو بالعنعنة وابن جريج مدلس,
بخالف رواية عبد الرزاق عن عكرمة فقد صرح فيها ابن جريج بالسماع قال:
أخبرني عمرو بن دينار .وذكر الطبراني متابعة البن جريج من طريق إبراهيم بن

-3عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :انشق القمر فرقتني.
رواه البخاري ( )142/6ومسلم ( )2159/4وغريهم من طرق عن قتادة
عن أنس .
-4عن ابن عمر قال :انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اشهدوا .رواه مسلم
وأبو داود الطيالسي ( )408/3والطربي ( )567/22وابن حبان
وغريهم ابسناد صحيح وصححه األلباين يف
.

()2801

()421/14

التعليقات احلسان ()226/9

( )4

يزيد عن عمرو بن دينار وإبراهيم متروك فهي متابعة ساقطة .ورواه نعيم بن حماد
في الفتن ( )603/2عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة بلفظ (انشق) ونعيم
بن حماد ضعيف .وفي جزء سعدان بن نصر (ص )23عن ابن عيينة عن عمرو عن
عكرمة بلفظ (انشق) ورواية عبد الرزاق عن ابن جريج أعلى وأوثق .فأصح
المرويات هنا هي رواية االمام عبد الرزاق الصنعاني عن عكرمة من قوله بلفظ
ف ْالقَ َم ُر).
( َك َ
س َ
وقد حاول االمام ابن كثير بعد أن صحح الرواية عن ابن عباس الجمع بينها وبين ما
صح عن ابن عباس في ذكر انشقاق القمر ,وال حاجة للجمع هنا مع بيان ضعف
الرواية عن ابن عباس ,والصحيح أنها من رواية عكرمة مرسلة وهي وإن كانت ال
تصح مرفوعة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أنها من كالم عكرمة وتفسيره
لآلية وهللا أعلم .
 4قال الشيخ شعيب األرناؤوط :وأورد الحاكم من الشواهد حديث عبد هللا بن عمرو
أخرجه  472/2من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن األعمش عن مجاهد
عن ابن عمرو وهذا وهم وقع أيضا ً عند الذهبي في "التلخيص" والصواب :عن ابن
عمر كما هو عند الطيالسي في "مسنده" برقم  ، 1891وكذلك هو عند مسلم كما
ذكرنا آنفاً .هـ ( مسند أحمد  )62/6وبعضهم ضعف الحديث عن ابن عمر أيضا ً
بزعم أن شعبة أخطأ في اسم الصحابي وصوابه عن أبي معمر عن ابن مسعود.
وهذا احتمال والجزم به يحتاج إلى دليل وقد يكون لمجاهد فيه اسنادان واألصل
قبول خبر االمام الحافظ ,والراوي قد يكون عنده الحديث من غير وجه وعن غير
صحابي السيما إن كان هذا الراوي من بحور العلم والرواية كشعبة واألعمش
ومجاهد .وتكلم البعض في عنعنة األعمش وقد صرح بالسماع عند أبي نعيم في

-5عن أيب عبد الرمحن السلمي قال :مسعت حذيفة يوم اْلمعة وهو
على املنرب قرأ اقرتبت الساعة وانشق القمر فقال :قد اقرتبت الساعة
وقد انشق القمر فاليوم املضمار وغدا السباق  .اسناده صحيح

( )5

-6عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال :انشق القمر وَنن مع
رسول هللا عليه السالم .ضعيف منكر

( )6

-7عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال :انشق القمر على عهد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصار فرقتني فرقة على هذا اْلبل وفرقة
على هذا اْلبل فقالوا سحران حممد فقالوا إن كان سحران فإنه ال
يستطيع أن يسحر الناس كلهم  .رواه أمحد ( )314/27والرتمذي

دالئل النبوة ( )208ثم هو من رواية شعبة عنه وشعبة من أميز الناس لمرويات
األعمش وما سمعه .فالحديث اسناده صحيح إلى عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما .
 5رواه عبد الرزاق في مصنفه ( )193/3وابن أبي شيبة ( )139/7والطبري
( )568/22وأبي داود في الزهد (ص )246والحاكم ( )651/4والطحاوي في
مشكل اآلثار ( )181/2وغيرهم باسناد صحيح من طريق جمع من الرواة عن
عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي وعطاء قد اختلط إال من سمع منه
قديما ً كشعبة وسفيان بن عيينة فسماعهم صحيح (تهذيب الكمال  )92/20وهم من
الرواة عن عطاء في هذا األثر ,وصححه األلباني موقوفا ً كما في الضعيفة
(. )479/10
 6رواه الطحاوي في شرح مشكل االثار ( )177/2وفيه حديج بن معاوية الجعفي
علَى قلَّة ِر َوايَته
تفرد به وهو ضعيف قال ابن حبانُ :منكر ْال َحدِيث كثير ْال َوهم َ
(المجروحين )271/1

( )251/5وابن

حبان ( )422/14واحلاكم ( )513/2والبزار ()357/8

والطرباين ( )132/2والطربي ( )568/22وغريهم ابسناد ضعيف معلول

( )7

 7فيه علة قادحة نبه عليها النقاد من أهل العلم فقد سئل االمام الدارقطني عن حديث
سو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
محمد بن جبير عن أبيه أنه قال :انشق القمر ونحن بمكة َم َع َر ُ
َّللا َ
َّللاُ
الر ْح َم ِن َو ْ
ف َع ْنهُ فَ َر َواهُ أ َبُو كدينة
سلَّ َم .فقال :يرويه حصين ب ُْن َع ْب ِد َّ
َ
علَ ْي ِه َو َ
اخت ُ ِل َ
ومفضل بن مهلهل ،وأبو جعفر الرازي وورقاء عن حصين عن جبير بن محمد بن
جبير عن أبيه عن جده .وكذلك قال أحمد بن بديل عن ابن فضيل عن حصين.
وخالفه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد األشج فروياه عن ابن فضيل عن حصين
عن محمد بن جبير عن أبيه .وقول من قال عن جبير بن محمد عن أبيه عن جده
أشبه( .علل الدارقطني  )418/13وكذا قال الذهبي في تاريخ االسالم ()211/1
وقال البزار بعد ذكر رواية أبي جعفر الرازي عن حصين عن جبير بن محمدَ :و َه َذا
ع ْن ُج َبي ِْر ب ِْن ُم ْ
ْال َحد ُ
ي َع ْن َ
غي ِْر
ي َ
ط ِع ٍم ِم ْن َه َذا ْال َو ْج ِه الَّذِي َذ َك ْرنَاهُ َو ُر ِو َ
ِيث قَ ْد ُر ِو َ
ُج َبي ٍْر بِ َغي ِْر َه َذا اللَّ ْف ِظ َوإِنَّ َما َذ َك ْرنَاهُ ِألَنَّ ُه ُم ْ
صي ٍْن َوقَ ْد تَابَ َع أَبُو َج ْعفَ ٍر
اختَلَفُوا َ
ع ْن ُح َ
يم بْنَ َ
صي ِل ِه( .البحر الزخار )358/8
َّ
علَى ِر َوا َي ِت ِه َوتَ ْو ِ
ط ْه َمانَ َ
الر ِاز ُّ
ي ِإب َْرا ِه َ
وقال مقبل الوادعي :إذا نظرت إلى سند هذا الحديث فهو محتمل للحسن وقد رواه
ابن حبان وعنده متابعة محمد ابن فضيل بن غزوان لسليمان بن كثير فيرتقي
الحديث في ظاهره إلى الصحة ولكن الحديث رواه الحاكم (ج2ص )472من طريق
هشيم عن حصين عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده وهشيم أثبت من
سفيان وشعبة في حصين قاله يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كما في تهذيب
التهذيب .وقال أبو داود قال أحمد ليس أحد أصح حديثا عن حصين من هشيم كما
في تهذيب التهذيب أيضاً .وفيه اختالف آخر ففي تحفة األشراف عن المزي رحمه
هللا رواه محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبى الجعد عن محمد بن جبير
عن أبيه .اهـ وذكر الحافظ هذا اإلختالف في النكت الظراف ثم قال :ولوال هذا
اإلختالف لكان الحديث على شرط الصحيح .اهـ
والظاهر أن اإلختالف من حصين بن عبد الرحمن فإنه كان قد تغير وهللا أعلم .هـ
(أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم )104
وضعفه الشيخ شعيب األرناؤوط في تحقيق المسند ( )16750وقال :جبير بن محمد
بن جبير بن مطعم مجهول وهو كما قال ,وقد صححه األلباني جريا ً على ظاهر
إسناده والصواب مع من ضعفه لما فيه من علة قادحة نبه إليها العلماء النقاد كما
بينته والحمد هلل .
ع ْن ُج َبي ِْر
ومع ضعف إسناده فالمتن فيه نكارة ومخالفة لما في الصحيحين وغيرهما َ
ب ِْن ُم ْ
اء ْال ُم ْش ِركِينَ َي ْو َم
سو ِل هللاِ صلى هللا عليه وسلم فِي فِ َد ِ
علَى َر ُ
ط ِع ٍم قَا َل :قَد ِْمتُ َ
سو ُل ِ
ص ِلي
َبد ٍْر َو َما أ َ ْسلَ ْمتُ َي ْو َمئِ ٍذ فَ َدخ َْلتُ ْال َمس ِْج َد َو َر ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم يُ َ
ب فَقَ َرأ َ ِب ُّ
ور فَلَ َّما َبلَ َغ َه ِذ ِه ْاآلية {أ َ ْم ُخ ِلقُوا ِم ْن َ
ش ْيءٍ أ َ ْم ُه ْم ْالخَا ِلقُونَ  ,أ َ ْم
غي ِْر َ
ْال َم ْغ ِر َ
الط ِ

هذه هي مروايت القصة ومن رواها من أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم
ويُستفاد من التخرجيات السابقة فوائد:

-1القصة ال يصح نقلها إال عن أربعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وهم :عبد هللا بن مسعود – عبد هللا بن عمر بن اخلطاب

–

عبد هللا بن عباس ورابعهم أنس بن مالك رضي هللا عنهم أمجعني .
ُ -2ج َّل هؤالء الرواة من صغار الصحابة الذين مل يشهدوا القصة ومل
يروها أبنفسهم ومنهم من مل يكن قد ولد بعد .

-3عبد هللا بن مسعود هو الصحايب الوحيد الذي صحت عنه الرواية يف
حضوره للحادثة.
 -4ال يصح عن أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه
رأى هذه احلادثة أو شهدها أو نُقل عنه ذلك ابسناد صحيح إال عبد هللا
بن مسعود فهو أصل القصة ومصدرها وعنه نقلها صغار الصحابة كأنس

وابن عمر وابن عباس .

سي ِْط ُرونَ }
س َم َوا ِ
َخلَقُوا ال َّ
ض بَ ْل َال يُوقِنُونَ  ,أ َ ْم ِع ْن َد ُه ْم َخزَ ائِ ُن َربِ َك أ َ ْم ُه ْم ْال ُم َ
ت َو ْاأل َ ْر َ
اإلي َم ُ
ان فِي قَ ْل ِبي( .المتن بتمامه من
قَا َلَ :كا َد قَ ْل ِبي أ َ ْن َي ِط َ
ير َو َذ ِل َك أ َ َّو َل َما َوقَ َر ْ ِ
مجموع طرقه كما في الجامع الصحيح للسنن والمسانيد )324/21
وقصة انشقاق القمر كانت في مكة قبل يوم بدر ,فدل الحديث على نكارة الرواية عن
جبير ,فلو رأى انشقاق القمر آلمن أو كان ذلك أول ما وقر من االيمان في قلبه
ولذكرها كما ذكر قصته مع اآليات من سورة الطور وهللا أعلم .

-5بيان خطأ من زعم النقل املتواتر للقصة فهي ال تصح إال عن أربعة
ابتداء عدد ال يبلغ حد التواتر ,واثنياً أن حقيقة رواية
من الصحابة وهذا
ً

هؤالء تعود لواحد منهم هو الذي نقلها ومنه أخذ الباقون .فحقيقة
القصة أهنا خرب ٍ
واحد ال غري .واْلزم ابلتواتر البد فيه من ثبوت التواتر
ُ
يف كل طبقة من طبقات االسناد ,وطبقة الصحابة أمهها وأعالها .

وقد قال ابن كثري يف السرية النبوية ( :)114/2وقد أمجع املسلمون على
وقوع ذلك يف زمنه عليه الصالة والسالم وجاءت بذلك األحاديث
املتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط هبا ونظر فيها .مث
ذكر أحاديث الباب اليت أوردهتا هنا وقال يف آخرها :فهذه طرق متعددة
قوية األسانيد تفيد القطع ملن أتملها وعرف عدالة رجاهلا .ه
وها أان قد ذكرت لك طرقها ومن رواها من أصحاب رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم كما أوردها ابن كثري وغريه ليحيط هبا القارئ وينظر فيها
ويتأملها ليعلم خطأ دعوى التواتر وبُعد اْلزم ابلقطع واليقني وفوق كل
ذي علم عليم .

ولذلك قال االمام ابن تيمية وهو معروف بدقة العبارة وحتري األلفاظ:
يث ِ
ِ
يض( .اْلواب الصحيح  )425/1وذلك لضعف
يح ُم ْستَ ِف ٌ
َو َه َذا َحد ٌ َ
صح ٌ
دعوى التواتر وعدم صحتها .أما دعوى االمجاع ففيها نظر كما قال
احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( .)183/7وقد صح عن عكرمة خالفه
كما سبق وسيأيت بيانه عند ذكر أقوال املفسرين واختالفهم .

 -6رواية حذيفة بن اليمان مع صحتها ليست ظاهرة الداللة على ذكر
القصة بل الظاهر منها الوعظ والرتهيب بقرب جمىء الساعة وتوقع
أحداثها ال ىف كالم عن أحداث قد حصلت أتييدا للرسول وإثباات لنبوته
يصرح بشهود هذا أو
ألن ذلك كان ىف معرض العظة واالعتبار ومل َّ

وقوعه .فحديث حذيفة خطبة مجعة الغرض منها الوعظ وحث الناس
على املسارعة يف اخلري وليس فيها إشارة للقصة أبحداثها أو أهنا من

معجزات الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم .
تفسير قوله تعالى (اقتربت الساعة وانشق القمر)
وأما اآلية الكرمية وقوله تعاىل (اقرتبت الساعة وانشق القمر) فجمهور
املفسرين من السلف واخللف على أن املراد منها ما ورد يف األحاديث
السابق ذكرها وأهنا نزلت يف حادثة انشقاق القمر ,وهذه بعض أقواهلم:
ول تَ َع َاىل ِذ ْك ُرهَُ :وإِ ْن يَ َر ال ُْم ْش ِرُكو َن َع َال َم ًة تَ ُد ُّهلُ ْم
قال االمام الطربي :يَ ُق ُ
َعلَى ح ِقي َق ِة نُب َّوِة ُحمَ َّم ٍد صلَّى هللا َعلَْي ِه وسلَّم وِد َاللَةً تَ ُد ُّهلُم َعلَى ِ
ص ْدقِ ِه
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ََ َ َ
ضوا َع ْن ها فَ ي ولُّوا م َك َّذب ْ ِ ِ ِ
ِ
ين أَ ْن
اء ُه ْم بِ ِه َع ْن َرهبِِ ْم يُ ْع ِر ُ
َ َُ ُ َ
فَ
ني هبَا ُم ْنك ِر َ
يما َج َ
يَ ُكو َن َح ًّقا يَِقينًا َويَ ُقولُوا تَ ْك ِذيبًا ِم ْن ُه ْم ِهبَا َوإِنْ َك ًارا َهلَا أَ ْن تَ ُكو َن َح ًّقاَ :ه َذا
ِسحر سحرَان بِ ِه ُحمَ َّم ٌد ِ
ني َخيَّل إِلَْي نَا أ ََّان نَ َرى الْ َق َم َر ُم ْن َفلِ ًقا ِابثْ نَ ْ ِ
ني
ح
َ
ٌْ َ ََ
َ
ِ ِ
بِ ِسح ِرِه وهو ِسحر مستَ ِم ٌّر ي ع ِِن ي ُق ُ ِ
ب ِم ْن قَ ْوهلِِ ْم قَ ْد
ْ َ َُ ٌْ ُ ْ َْ َ
ول س ْح ٌر ُم ْستَم ٌّر َذاه ٌ
م َّر ه َذا ِ
ِ
ال أ َْه ُل التَّأْ ِو ِ
يل .
ه
ذ
ا
ذ
إ
ر
ح
الس
ك قَ َ
َ
َ
ب َوبِنَ ْح ِو الَّ ِذي قُلْنَا ِيف َذلِ َ
َ
َ َ
ْ
َ
ُ

ه تفسري الطربي
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ت بِنَ ْق ِل ْاآلح ِ
اد الْعُ ُد ِ
ول أ َّ
َن الْ َق َم َر انْ َش َّق ِمبَ َّكةَ َو ُه َو
وقال القرطيبَ :وقَ ْد ثَبَ َ
َ
ظَ ِ
اه ُر التَّ ْن ِز ِ
ت آيَةً لَْيلِيَّةً َوأ ََّهنَا
َّاس فِ َيها ِأل ََّهنَا َكانَ ْ
يل َوَال يَل َْزُم أَ ْن يَ ْستَ ِو َ
ي الن ُ
ت ِابستِ ْدع ِ
اَّلل تَ ع َاىل ِ
اَّلل علَي ِه وسلَّم ِمن َِّ
َّ
ِ
َّ
َّح ِدي .
ت
ال
د
ن
ع
ى
ل
ص
َّيب
ن
ال
اء
ِ
ْ
َ
َ
َكانَ ْ ْ َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ََ َ َ
ه (تفسري القرطيب )126/17
وقال الثعليب :اقْ َرتب ِ
اعةُ دنت القيامة َوانْ َش َّق الْ َق َم ُر قال ابن
ت َّ
الس َ
ََ
كيسان :يف اآلية تقدمي وأتخري جمازها :انْ َش َّق الْ َقمر واقْ َرتب ِ
اعةُ،
ت َّ
الس َ
َ ُ ََ
يدل عليه قراءة حذيفة (اقرتبت الساعة وقد انشق القمر)( )8وروى
عثمان بن عطاء عن أبيه أن معناه (وسينشق القمر) والعلماء على
خالفه واألخبار الصحاح انطقة أبن هذه اآلية قد مضت  .ه

(تفسري

الثعليب )160/9

وقال نظام الدين النيسابوري :يف الصحيحني عن أنس أن الكفار سألوا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آية فانشق القمر مرتني .وعن ابن عباس
انفلق فلقتني فلقة ذهبت وفلقة بقيت .وقال ابن مسعود رأيت حراء بني
فلقيت القمر .وعن حذيفة أنه خطب ابملدائن مث قال :أال إن الساعة قد
اقرتبت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم صلى هللا عليه وسلم .هذا
قول أكثر املفسرين,وعن بعضهم أن املراد سينشق القمر وصيغة املاضي
على عادة إخبار هللا وذلك أن انشقاق القمر أمر عظيم الوقع يف
النفوس فكان ينبغي أن يبلغ وقوعه حد التواتر وليس كذلك .وأجيب
 8وقراءة حذيفة من وجوه القراءات الشاذة كما قال ابن جني في المحتسب في تبيين
وجوه شواذ القراءات ( .)297/2ولعله مأخوذ من خطبة حذيفة بالمدائن فقال :قد
اقتربت الساعة وقد انشق القمر .وسبق نقله وبيان المراد منه وهللا أعلم .

أبن الناقلني لعلهم اكتفوا إبعجاز القرآن عن تشهري سائر املعجزات
حبيث يبلغ التواتر  .ه

تفسري النيسابوري ()216/6

وقال ابن السمعاين :فَِإن قيل ابْن َعبَّاس مل يكن رأى انْ ِش َقاق الْ َق َمر
فَكيف تصح ِرَوايَته؟ َوأما ابْن َم ْسعُود فقد تفرد ِهبَ ِذ ِه ِ
الرَوايَة َولَو َكا َن قد
انْ َش َّق الْ َقمر لرواه َِ
ضا لَو َكا َن َاثبتا لرواه
َص َحاب َر ُسول هللا َوأَيْ ً
مجيع أ ْ
َ
َِ
َرخوا َما دون َه َذا من ا ْحلََو ِادث
مجيع النَّاس وألرخوا لَهُ َات ِرخيا ألَهنم قد أ ُ
ك يَ ْوم ال ِْقيَ َامةَ .ويُ َقال :معن
َوإِ َّمنَا معن ْاآليَة انْ َش َّق الْ َق َمر أَي :ينشق َو َذلِ َ
انْ َش َّق الْ َق َمر أَي :انكسف.
وا ْْلواب :أَنه قد ثَبت انْ ِش َقاق الْ َقمر ابلرواية َّ ِ
يحةَ .رَواهُ ابْن
الصح َ
َ
َ ََ
َم ْسعُود َوجبري بن مطعم َشهدا ِاب ُّلرْؤيَِةَ ،وَرَواهُ ابْن َعبَّاس َوابْن عمر َوأنس

وروى بَعضهم َعن بَعضهم َعن عبد هللا بن َع ْمرو(َ )9ومن ال ُْم ْحتَمل أَنه
ي َعن ُرْؤيَةَ ،وقد َكا َن ابْن َم ْسعُود روى َه َذا َعن ُرْؤيَته َومل يُنكر َعلَْي ِه
ُر ِو َ
الدلِيل الْ َق ِ
الص َحابَة فَ َكا َن َذلِك اتَِفاقًا ِم ْن ُهم مثَّ َّ
اطع على ثُبُوته
أحد من َّ
ْاآليَة .
َوقَوله إِن َم ْعنَاهُ سينشق الْ َق َمر .قُلْنَاَ :ه َذا ع ُدول َعن ظَاهر ْاآليَة َوَال جيوز
يعرضوا ويقولوا سحر
إَِّال بِ َدلِيل قَاطع َوِألَن هللا تَ َع َاىل قَ َ
{وإِن َيروا آيَة ُ
ال َ
 9كذا قال وصوابه عبد هللا بن عمر بن الخطاب كما بينته في تخريج األحاديث وهو
لم يشهد الحادثة .وجبير بن مطعم ال تصح الرواية إليه فال يصح االعتداد به هنا
كشاهد عيان ,فاألمر في حقيقته وأصله يدور على عبد هللا بن مسعود ونعم قد تفرد
بهذه الرواية .

ُم ْستَمر} َو َه َذا َدلِيل على أَهنم قد رأوها َوِألَنَّهُ َمسَّاهُ آيَة َوإِ َّمنَا يكون آيَة
الدنْ يَا ِألَن ْاآليَة َه ُ ِ
إِذا َكانَت ِيف ُّ
ْعربة.
اهنَا مبَ ْعن الد َاللَة َوال ْ َ
زمان غَفلَة النَّاس أَو
َوقَوله :إِن النَّاس مل َيروا .قُلْنَاْ :حيتَمل أَنه َكا َن ِيف َ
تسرت َع ْن ُهم بغيم َوقد رد هللا تَ َع َاىل َّ
الش ْمس ليوشع بن نون َومل ي ْنقل أرخ
سحران ابْن
ل َذلِك أَيْضاَ .وقد ذكر ِيف بعض التفاسري أَن أهل َم َّكة قَالُوا
َ
سحران
يقدمو َن فَِإنَّهُ إِن َكا َن
أيب َك ْب َشة فَ َق َ
َ
ال بَعضهم سلوا السفار الَّذين ُ
فَ َال يقدر أَن يسحر َِ
مجيع النَّاس فَقدم السفار وسألوهم وأخربوا أَهنم قد

َرأ َْوا .ه تفسري السمعاين
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ض أ َْه ِل ال ِْعل ِْم ِم َن القدماء أن املَُراد
ب بَ ْع ُ
وقال احلافظ ابن حجرَ :ذ َه َ
َي َسيَأِْيت
َي َسيَ ْن َش ُّق َك َما قَ َ
ال تَ َع َاىل أَتَى أَمر هللا أ ْ
بقوله َوانْ َش َّق الْ َق َمر أ ْ
ك فَ نُ ِز َل َم ْن ِزلَةَ ال َْواقِ ِع
ادةُ ال ُْمبَالَغَ ِة ِيف َحتَُّق ِق ُوقُ ِ
وع َذلِ َ
َوالنُّ ْكتَةُ ِيف َذلِ َ
ك إِ َر َ
والَّ ِذي َذ َهب إِلَي ِه ا ْْلمهور أَص ُّح َكما جزم بِ ِه ابن مسع ٍ
ود َو ُح َذيْ َفةُ
َ ُْ
َ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ َ َ
َ
ضوا َويَ ُقولُوا ِس ْح ٌر
َوغَ ْريُ ُمهَا َويُ َؤيِ ُدهُ قَ ْولُهُ تَ َع َاىل بَ ْع َد َذلِ َ
ك َوإِ ْن يَ َرْوا آيَةً يُ ْع ِر ُ
ك ظَ ِ
اه ٌر ِيف أ َّ
اد بَِق ْولِ ِه َوانْ َش َّق الْ َق َمر ُوقُوعُ انْ ِش َقاقِ ِه
ُم ْستَمر فَِإ َّن َذلِ َ
َن ال ُْم َر َ
ِ ِ
ني أ َّ
ِأل َّ
ك إِ َّمنَا ُه َو
َن قَ ْوَهلُ ْم َذلِ َ
َن الْ ُك َّف َار َال يَ ُقولُو َن َذلِ َ
ك يَ ْوَم الْقيَ َامة َوإِ َذا تَ بَ َّ َ
ني وقُوعُ ِاالنْ ِش َق ِ
ِيف ُّ
اد ِاب ْآليَِة الَِّيت َز َع ُموا أ ََّهنَا سحر
اق َوأَنَّهُ ال ُْم َر ُ
الدنْ يَا تَ بَ َّ َ ُ
ِ
ِ
ٍ
ل  .ه (فتح الباري
َوَوقع َذلك َ
ص ِرحيًا ِيف َحديث بن َم ْسعُود َك َما بَيَّ نَّاهُ قَ ْب ُ
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وذهب بعض املفسرين أن تفسري قوله تعاىل (اقرتبت الساعة وانشق
القمر) هو من عالمات يوم القيامة وليس املراد منه حادثة انشقاق
القمر اليت جاءت يف اآلاثر املروية عن الصحابة الكرام .
ال قَ ْوٌم َملْ يَ َق ِع انْ ِش َقا ُق الْ َق َم ِر بَ ْع ُد َو ُه َو
نقل ذلك عنهم القرطيب فقالَ :وقَ َ
َي اقْ َرت ِ
اعةَ إِ َذا قَام ِ
اع ِة َوانْ ِش َقا ُق الْ َق َم ِر َوأ َّ
ت
َن َّ
ام َّ
الس َ
الس َ
ب قيَ ُ
ُم ْن تَظٌَر أ ِ َ َ
َ
انْ َش َّق ِ
ي َوذَ َك َر
الس َماءُ ِمبَا فِ َيها ِم َن الْ َق َم ِر َوغَ ِْريِهَ .وَك َذا قَ َ
ال الْ ُق َش ِْري ُّ
ت َّ
ِ
َن ه َذا قَ و ُل ا ْْلمهوِر وقَ َ ِ
الْماورِ
َّ
َح ٌد إَِّال
أ
ي
د
ُّ
َ
ُ
ْ
َ َْ
ال :ألَنَّهُ إِ َذا انْ َش َّق َما بَق َي أ َ
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ال ا ْحلسن اقْ َرتب ِ
اعةُ فَِإ َذا
ت َّ
الس َ
َّاس ِيف ْاآل َايت َس َواءٌَ .وقَ َ َ َ ُ ََ
َرآهُ ألَنَّهُ آيَةٌ َوالن ُ
ت انْ َش َّق الْ َقمر ب ع َد النَّ ْف َخ ِة الثَّانِي ِة .وقِ
جاء ِ
ض َح
َي َو َ
ْ
َ
(وانْ َش َّق الْ َق َم ُر) أ ْ
َ
يل َ
َ
َ
ََ
ُ
َ
ضح  .ه (تفسري القرطيب
ب ِابلْ َقمر ً
ب تَ ْ
مثال فِيما َو َ
ض ِر ُ
ْاأل َْم ُر َوظَ َه َر َوال َْع َر ُ
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وقال بيان احلق الغزنوي :قال احلسن أي ينشق .فجاء على صيغة
املاضي وهي للمستقبل إما لتحقيق أمره ووجوب وقوعه أو لتقارب وقته
أو ألن املعن مفهوم أنه يف املستقبل فال يلتبس وعلى هذا نظائر هذا
القول كقوله (وإذ قال هللا اي عيسى ابن مرمي) وقوله (واندى أصحاب
اْلنة) وغريمها .قال احلطيئة :شهد احلطيئة يوم يلقى ربه  ...أن الوليد
أحق ابلعذر .والذي يدل على هذا القول أنه لو انشق ملا بقي أحد إال
رآه .وقال القاضي املاوردي وهذا على طريق االستعارة واملثل لوضوح
األمر كما يقال يف األمثال :الليل طويل وأنت مقمر .ه

(ابهر الربهان ىف معاىن مشكالت القرآن -أول سورة القمر)
وقال أمحد مصطفى املراغي :والذي يدل على أن هذا إخبار عن حدث
مستقبل ال عن انشقاق ماض أمور:
( )1إن اإلخبار ابالنشقاق أتى إثر الكالم على قرب جمىء الساعة،
والظاهر جتانس اخلربين وأهنما خربان عن مستقبل ال عن ماض.
( )2إن انشقاق القمر من األحداث الكونية اهلامة اليت لو حصلت
لرآها من الناس من ال حيصى كثرة من العرب وغريهم ولبلغ حدا ال
ميكن أحدا أن ينكره وصار من احملسوسات اليت ال تدفع ولصار من
املعجزات اليت ال يسع مسلما وال غريه إنكارها.
( )3ما ادعى أحد من املسلمني إال من شذ أن هذه معجزة بلغت حد
التواتر ولو كان قد حصل ذلك ما كان رواته آحادا بل كانوا ال يعدون
كثرة.
( )4إن حذيفة بن اليمان وهو ذلكم الصحايب اْلليل خطب الناس يوم
اْلمعة ىف املدائن حني فتح هللا فارس فقال :أال إن هلل تبارك وتعاىل
يقول :اقرتبت الساعة وانشق القمر أال وإن الساعة قد اقرتبت أال وإن
القمر قد انشق أال وإن الدنيا قد آذنت بفراق أال وإن اليوم املضمار
وغدا السباق أال وإن الغاية النار والسابق من سبق إىل اْلنة .فهذا
الكالم من حذيفة ىف معرض قرب جمىء الساعة وتوقع أحداثها ال ىف
كالم عن أحداث قد حصلت أتييدا للرسول وإثباات لنبوته ألن ذلك
كان ىف معرض العظة واالعتبار.

وبعد أن ذكر قرب جمىء الساعة وكان ذلك مما يستدعى انتباههم من
غفلتهم والتفكري ىف مصريهم والنظر فيما جاءهم به الرسول من األدلة
املثبتة لنبوته واملؤيدة لصدقه لكنهم مع كل هذا ما التفتوا إىل الداعي هلم
إىل الرشاد واهلادي هلم إىل سواء السبيل بل أعرضوا وتولوا مستكربين
ضوا َويَ ُقولُوا ِس ْح ٌر ُم ْستَ ِم ٌّر) أي وإن ير
(وإِ ْن يَ َرْوا آيَةً يُ ْع ِر ُ
كما قالَ :
املشركون عالمة تدهلم على حقيقة نبوتك وترشدهم إىل صدق ما جئت
به من عند ربك يعرضوا عنها ويولوا مكذبني هبا منكرين أن يكون ذلك
حقا ويقولوا تكذيبا منهم هبا :هذا سحر سحران به حممد وهو يفعل ذلك
على مر األايم .وىف هذا إمياء إىل ترادف اآلايت وتتابع املعجزات .ه
تفسري املراغي ()77/27

وقال السيد حممد رشيد رضا :وقد زعم اآللوسي وغريه أن قوله تعاىل
ضوا َويَ ُقولُوا ِس ْح ٌر ُّم ْستَ ِم ٌّر} حجة على أن املراد ابآلية
{وإِن يَ َرْوا آيَةً يُ ْع ِر ُ
َ
انشقاق القمر ولو كان كذلك لقال :فأعرضوا وقالوا سحر مستمر ،وأما

الشرط فلالستقبال أو لبيان الشأن وال عالقة بني انشقاق القمر ودعوى
النبوة فيكون آية عليها ولفظ اآلية يُطلق يف القرآن على كل ما يدل
على وجود هللا ووحدانيته يف ربوبيته وألوهيته وقدرته ورمحته وحكمته

وعلى ما يؤيد به رسله وأكثر ما يذكر فيه اإلعراض عن اآلايت يف
القرآن يُراد به هذه الدالئل أو آايت القرآن ،كقوله تعاىل يف النوع األول
ِ ِ ٍ
السمو ِ
ات َواأل َْر ِ
ضو َن}
ض َميُُّرو َن َعلَْي َها َو ُه ْم َع ْن َها ُم ْع ِر ُ
{وَكأَين م ْن آيَة ِيف َّ َ َ
َ

وقوله يف النوع الثاين {وما َأتْتِي ِهم ِمن آي ٍة ِمن آاي ِ
ت َرهبِِ ْم إِالَّ َكانُوا َع ْن َها
ََ
ْ َ ْ َ
ضني} وأما قوهلم ِ
{س ْح ٌر ُّم ْستَ ِم ٌّر} فأول ما قالوه يف القرآن وهو ما
ُم ْع ِر ِ َ
حكاه عنهم يف سورة املدثر {إِ ْن َه َذا إِالَّ ِس ْح ٌر يُ ْؤثَ ُر} وهي اثلث سورة
نزلت مبكة أو الرابعة على القول أبن الفاحتة أول ما نزل ويف معناها آية
ال الَّ ِذين َك َفروا لِ
ِ
ني} وآية
ج
ا
م
ل
ق
ْح
ل
{وقَ َ
َ
َّ
اء ُه ْم إِ ْن َه َذا إِالَّ ِس ْح ٌر ُّمبِ ٌ
َ
َ
سبأ َ
َ
َ ُ
اء ُه ُم احلَ ُّق قَالُوا َه َذا ِس ْح ٌر َوإِ َّان بِ ِه َكافِ ُرو َن} وإنك
الزخرفَ :
{ولَ َّما َج َ
ب لِلن ِ
َّاس
لرتى أوائل سورة األنبياء مبعن أوائل سورة القمر وهي {اقْ ََرت َ
ضو َن * ما أيْتِي ِهم ِمن ِذ ْك ٍر ِمن َّرهبِِم ُّْحم َد ٍ
ث إِالَّ
ِح َس ُاهبُ ْم َو ُه ْم ِيف غَ ْفلَ ٍة ُّم ْع ِر ُ
َ َ
استمعوه وهم ي لْعبو َن * ِ
َّ ِ
ين ظَلَ ُموا َه ْل
الهيَةً قُلُ ُ
َس ُّروا الن ْ
ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َُ
وهبُ ْم َوأ َ
َّج َوى الذ َ
ه َذا إِالَّ ب َشر ِمثْ لُ ُكم أَفَ تَأْتُو َن ِ
الس ْحر وأَنْ تُم تُ ْب ِ
ص ُرو َن}.
َ
َ َ ْ
ْ
َ ٌ
وقال رمحه هللا :العلماء الذين تساهلوا بقبول رواايت انشقاق القمر

وجعلها آية كونية حسية جعلت حجة على كفار مكة عندما اقرتحوها
ومتحلوا يف األجوبة عن االعرتاضات العقلية األصولية عليها فجاءوا مبا
ال يقبله العاقل املستقل إمنا محلهم على ذلك حب تكثري املعجزات
النبوية كما تقدم وتفنيد منكريها ألن العوام يفهمون من إعجازها ما ال
يفهمون من إعجاز القرآن وقد تغريت احلال يف هذا الزمان الذي كثر
فيه استقالل الفكر ورفض التقليد يف أكثر املتعلمني فصارت هذه
الرواايت تعد طعنًا يف علم املسلمني وعلمائهم وخيشى أن تعد طعنًا يف
اإلسالم نفسه ،واحلق أهنا ليست من أصول اإلسالم وال من فروعه

فأصول العقائد اإلسالمية ال تثبت إال بدليل قطعي وهذا أمر جممع عليه

بني املسلمني والدليل القطعي إما عقلي وإما نقلي والنقلي هو النص
القطعي الداللة عن هللا ورسوله واآلية ليست قطعية الداللة على كون
االنشقاق هو صريورة القمر فلقتني منفصلة إحدامها عن األخرى كما
اعرتف بذلك الذين فسروها بذلك وآخرهم اآللوسي وقد بيَّنا َنن أن

داللتها على ما ذكر مرجوحة فما كانت لتخطر على ابل أحد لوال تلك
الرواية املنقوضة بنص القرآن واحلديث املرفوع املتفق عليه وسائر
الرواايت ليس فيها شيء يصلح لتفسري اآلية به إال من وجه بعيد ال يعد
ظاهرا فيه ،وهو عد انشقاق القمر من عالمات قرب الساعة
ًّ
نصا وال ً
ابلتبع لآلايت يف انشقاق السماء وانفطار الكواكب أو الدخول يف

عموم الثاين إذ مل يذكر القمر يف آايت الساعة إال يف قوله تعاىل{ :فَِإ َذا
ف ال َقمر * و ُِ
َّ
س َوالْ َق َم ُر} ...إخل  .ه (جملة
م
الش
ع
مج
بَ ِر َق البَ َ
ْ
َ
ص ُر * َو َخ َس َ َ ُ َ
ُ
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وقال االمام الطاهر بن عاشور رمحه هللا:
َن ه ِذ ِه ْاآليةَ نَزلَ ْ ِ
ِ
ِ
ني
ين َعلَى أ َّ َ
ت َشاه َد ًة َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
َ َ
َو ُمجْ ُه ُ
ور ال ُْم َفس ِر َ
ات النَِّيب ِ
بِظُ ُهوِر آي ٍة ُك ْربى وم ْع ِجزٍة ِمن م ْع ِجز ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َو ِه َي
ء
َ َ َُ َ ْ ُ َ
َ
م ْع ِج َزةُ انْ ِش َق ِ
اق الْ َق َم ِر.
ُ
الرتِم ِ
فَِفي ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
ِ
ِ
َ
الَ :سأ ََل
ن
أ
ن
ع
ي
ذ
ك قَ َ
َ
َ
وجامع ِ ْ
َ
َ
ْ
صحيح البُ َخا ِري َ
ِ
اه ُم انْ ِش َقا َق
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أَ ْن يُ ِريَ ُه ْم آيَةً فَأ ََر ُ
أ َْه ُل َم َّكةَ النَِّيب َء َ

ت :اقْ َرتب ِ
ني فَ نَ َزلَ ِ
ي َع ْنهُ فَانْ َش َّق الْ َق َم ُر ِمبَ َّكةَ فِ ْرقَ تَ ْ ِ
ت
الرتِم ِذ ُّ
الْ َق َم ِرَ .ز َ
اد ِ ْ
ََ
اعةُ َوانْ َش َّق الْ َق َم ُر إِ َىل قَ ْولِ ِهِ :س ْح ٌر ُم ْستَ ِم ٌّر.
َّ
الس َ
ٍ ِ
مث قال :وظَ ِ
الروااي ِ
ت ِحل ِد ِ
الرتِم ِذ ِي أ َّ
ِ
ِ
َن
ض
ع
ب
ر
اه
ْ
يث ابْ ِن َم ْسعُود ع ْن َد ِ ْ
ََ َ
َ َُ
ول انْ ِش َق ِ
ص ِ
اق الْ َق َم ِر ال َْواقِ ِع ِمبَ َّكةَ لَ َّما َسأ ََل ال ُْم ْش ِرُكو َن
ْاآليَةَ نَ َزلَ ْ
ت قَ ْب َل ُح ُ
ول َِّ
ِ
ِ
اه ُم
َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم آيَةً أ َْو َسأَلُوهُ انْش َقا َق الْ َق َم ِر فَأ ََر ُ
اَّلل َ
الس َ ِ
ي َه َذا
انْ ِش َقا َق الْ َق َم ِر َوإِ َّمنَا ُه َو انْ ِش َقاق حيصل ِع ْند ُحلُول َّ
اعةَ .وُر ِو َ
َع ِن ا ْحلس ِن و َعطَ ٍاء وهو الْمع َّرب َع ْنه ِاب ْخلُس ِ
ِ
ورِة ال ِْقيَ َام ِة (فَِإذا بَ ِر َق
س
يف
وف
ُ
َ
ََ َ
َ َُ َُ ُ ُ ُ
وع انْ ِش َق ِ
اق الْ َق َم ِر الَّ ِذي
ص ُر َو َخ َس َ
ف الْ َق َم ُر) ْاآليَةََ .و َه َذا َال يُنَ ِايف ُوقُ َ
الْبَ َ
َسأَلَهُ ال ُْم ْش ِرُكو َن َولَ ِكنَّهُ غَ ْريُ ال ُْم َر ِاد ِيف َه ِذ ِه ْاآليَِة لَ ِكنَّهُ ُم َؤَّو ٌل ِمبَا ِيف ِرَوايَتِ ِه
ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
الرتِم ِذ ِي .و ِحل ِد ِ
ت ب ْع َد انْ ِش َق ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َ
اق
ل
ز
ن
ة
ي
اآل
َن
أ
ك
ن
أ
يث
ري
غ
د
ن
ع
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ََ
َ
َ
الروااي ِ
الْ َقم ِر .و َعلَى َِ
ت فَانْ ِش َقا ُق الْ َق َم ِر الَّ ِذي ُه َو ُم ْع ِج َزةٌ
مجي ِع تِل َ
ْك ِ َ َ
َ َ
الدنْ يا .وِيف الْب َخا ِر ِي َع ِن اب ِن مسع ٍ
َّ
َ
ني
َخ
:
ال
ق
ه
ن
أ
ود
َ
َ
َ
ْ
س قَ ْد َم َ
ُ
ضَْ
َح َ
ْ َ ُْ
ص َل ِيف ُّ َ َ ُ
ٌ
الد َخا ُنَ .و َع ِن ا ْحلَ َس ِن َو َعطَ ٍاء أ َّ
شةُ َوالْ َق َم ُر َو ُّ
َن انْ ِش َقا َق
اللِ َز ُام َو ُّ
وم َوالْبَطْ َ
الر ُ
ي ور ِوي َع ِن الْب ل ِ
الْ َقم ِر ي ُكو ُن ِع ْن َد ال ِْقيام ِ
ِ
ال
ري
ش
ق
ْ
ل
ا
ه
ار
ت
خ
ا
و
ة
ْخ ِيَ .وقَ َ
ُ
ُّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ َ
ََ َ َ
َُ َ
ف َذلِ َ ِ
ْج ْم ُهوِر ..مث قال يف
ي ُه َو قَ ْو ُل ا ْْلُ ْم ُهوِرَ ،وَال يُ ْع َر ُ
ال َْم َاوْرِد ُّ
ك لل ُ
قوله(وإِ ْن ي روا آيةً) :جيوز أَن ي ُكو َن تَ ْذيِ ًيال لِ ِْْل ْخبا ِر ِابنْ ِش َق ِ
اق الْ َق َم ِر
َ
َ
َ ََ ْ َ
اد ِ
وز أَ ْن يَ ُكو َن
ب آيَ ًة ِيف قَ ْولِ ِهَ :وإِ ْن يَ َرْوا آيَةً الْ َق َم َرَ ...وَجيُ ُ
فَ يَ ُكو ُن ال ُْم َر ُ
ِ ِ
َح َو ِال تَ ْك ِذيبِ ِه ْم َوُم َكابَ َرِهتِ ْم َو َعلَى ِك َال ال َْو ْج َه ْ ِ
ني
َك َال ًما ُم ْستَأْنَ ًفا م ْن ذ ْك ِر أ ْ
اق َّ ِ ِ
وع آيةً و ُهو نَ ِكرةٌ ِيف ِسي ِ
ِ
ومَ .و ِجيءَ ِهبَ َذا ْ
اخلََِرب
الش ْرط يُفي ُد الْعُ ُم َ
َ
فَإ َّن ُوقُ َ َ َ َ َ
َن َه َذا َديْ َد ُهنُم و َدأْ ُهبم .و َ ِ
لد َاللَ ِة َعلَى أ َّ
ورِة َّ
الش ْر ِط لِ َّ
ري يَ َرْوا َعائِ ٌد
ِيف ُ
ْ َ ُْ َ
صَ
ضم ُ

ٍ ِ
اء ِيف
إِ َىل غَ ِْري َم ْذ ُكوٍر ِيف الْ َك َالِم َدال َعلَْيه الْم َقام وهم ال ُْم ْش ِرُكو َن َك َما َج َ
ِ ِ
اضع َكثِريٍة ِمن الْ ُقر ِ
ِ
َن قِ َّ ِ ِ
آن َم َع أ َّ
ور
صةَ انْش َقاق الْ َق َم ِر َوطَ ْعن ِه ْم ف َيها َم ْش ُه ٌ
َم َو َ َ َ ْ
ٍِ
َصحابهُ فَ ُهم مستَ ِم ُّرو َن َعلَْي ِه ُكلَّما رأَوا آيةً َعلَى ِ
ص ْد ِق
َ َْ َ
يَ ْوَمئذ َم ْع ُروفَةٌ أ ْ َ ُ ْ ُ ْ
ِ
الر ُس ِ
سلَّ َم .ه التحرير والتنوير ()172-168-167/27
َّ
ول َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َ
وما ذهب إليه االمام من الفصل بني األحاديث يف حدوث معجزة
انشقاق القمر وتفسري اآلية الكرمية أبن ذلك من عالمات القيامة له
وجه قوي السيما وأن هذا التفسري هو املؤيد من اآلايت األخرى كمثل
ف الْ َق َم ُر) وهي بنفس املعن واملراد
ص ُر َو َخ َس َ
قوله تعاىل (فَِإذا بَ ِر َق الْبَ َ

يوم القيامة .

إال أن ما ذكره فيه مالحظتان:
أوالً :قوله أن اآلية نزلت قبل احلادثة وعزاه لبعض طرق احلديث فهذا
غري صحيح بل جاء الربط بني اآلية وحادثة االنشقاق صرحيا يف بعض

طرق حديث أنس عند أيب يعلى املوصلي ( : )307/5عن أنس يف قوله
اقرتبت الساعة وانشق القمر قال :قد انشق زمن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم .واسناده صحيح ويف تفسري عبد الرزاق ( )259/3عن ابن
مسعود كذلك .
اثنياً :أثبت الشيخ حادثة انشقاق القمر بعيداً عن اآلية وإمنا من أجل

األحاديث املشهورة املستفيضة عن الصحابة كما هي عبارته يف موضع

آخر .وقد سبق بيانه أن القصة على التحقيق أصلها رواية عبد هللا بن
مسعود رضي هللا عنه .

واخلالصة مما سبق أن قوله تعاىل (اقرتبت الساعة وانشق القمر) اختلف
يف معناها املفسرون والراجح أن هذا من عالمات الساعة كما يف قوله
ف الْ َق َم ُر) وَنوها من اآلايت اليت تتكلم
ص ُر َو َخ َس َ
تعاىل (فَِإذا بَ ِر َق الْبَ َ
عن عالمات الساعة السماوية والكونية كما نبه على ذلك من نقلنا
عنهم من أهل العلم والتفسري .وآايت القرآن يفسر بعضها بعضا .وقوله
تعاىل بعدها ( َوإِ ْن يَ َرْوا آيَةً) ليست صرحية الداللة على أن ما قبلها آية
وقعت ,بل أتيت أيضاً لالستقبال أو لبيان الشأن وتكون اْلملة مستأنفة
من ذكر أحوال املشركني وتكذيبهم ومكابرهتم كما يف قوله ( َوَما َأتْتِي ِهم
ت رهبِِم إِالَّ َكانُوا َع ْن َها م ْع ِر ِ
ِمن آي ٍة ِمن آاي ِ
ني)
ضَ
ُ
ْ َ ْ َ َ ْ
(وكثري من املفسرين ما صرفهم عن هذا التفسري إال اغرتارهم بكثرة
الرواايت يف كون االنشقاق كان آية معجزة اقرتحها الكفار فأجيبوا
إليها ،ومنشأ ذلك توهم التواتر وعدم التحقق من كون احلديث من
ضا بنصوص
معار ً
أخبار اآلحاد ومل يبلغ حد التواتر ،وكونه مع هذا َ

القرآن القطعية وما يؤيدها من األحاديث املسندة املرفوعة إىل النيب

صلى هللا عليه وسلم يف كون آيته اليت جعلها هللا تعاىل حجة نبوته وأمره
ابلتحدي هبا يف مجلتها اترة وبعشر سور مثله وبسورة من مثله
وابالحتجاج ببعض ما اشتملت عليه اترات أخرى هي القرآن وحده،

اتبعا يوم
وما كان صلى هللا عليه وسلم يرجو هبذا أن يكون أكثر األنبياء ً

القيامة إال ألن هذه اآلية أعظم وأظهر وأهبر وأقهر من كل آايت
األنبياء إمجاالً وتفصيالً وأشد جذابً إىل االميان)

[ ما بني القوسني من جملة

املنار ( )361/30بتصرف يف بعض اْلمل ]

أما عن مروايت قصة انشقاق القمر يف عهد رسول هللا فقد صح
إسنادها عن مجع من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أنه مل
يبلغ حد التواتر كما زعم بعضهم بل الظاهر أن القصة مصدرها عبد هللا
بن مسعود ومنه أخذوا ,فإن ابن عمر وابن عباس وأنساً من صغار

الصحابة مل يشهدوا القصة ,فحتماً نقلوها عمن شهدها وال يُعرف هذا
إال عن ابن مسعود رضي هللا عنه .فالقصة يف أصلها من ابب خرب

الواحد ,وخرب الواحد مقبول ومعمول به إال إن خالف ما هو أقوى منه
كما تقرر عند علماء األصول أن خرب الواحد ما مل يبلغ حد التواتر ال
يعمل به إذا تعارض مع أصل قطعي فال يعارض الظن القطع فكيف إذا
خالف جمموعة من األخبار والنصوص القرآنية القطعية املتواترة واليت
تنفي حدوث مثل هذه اآلايت واملعجزات الكونية العامة يف حق النبوة
اخلامتة خبالف ما كان عليه األمر عند األنبياء السابقني .
فاملشركون يف مكة كانوا يطالبون الرسول ابآلايت الكونية فال جييبهم هللا
إىل ما طلبوا واآلايت يف هذا الباب كثرية:
قال هللا عزوجل:

{وي ُق ُ َّ ِ
ت ُم ْن ِذ ٌر َولِ ُك ِل
ين َك َف ُروا لَ ْوَال أُنْ ِز َل َعلَْي ِه آيَةٌ ِم ْن َربِ ِه إِ َّمنَا أَنْ َ
ََ
ول الذ َ
ول الَّ ِ
قَ وٍم َه ٍ
ين َك َف ُروا لَ ْوَال أُنْ ِز َل َعلَْي ِه آيَةٌ ِم ْن َربِ ِه قُ ْل
ذ
ق
ي
و
{
)
7
(الرعد
}
اد
ُ
ُ
ََ
ْ
َ
ِ
ِ
إِ َّن َّ ِ
ب}(الرعد)27
اَّللَ يُض ُّل َم ْن يَ َشاءُ َويَ ْهدي إِلَْيه َم ْن أ ََان َ
{وقالوا لوال أيتينا آبية من ربه .أومل أتتيهم بينة ما يف الصحف األوىل}
(طه )133

{وقالوا لوال أنزل عليه آية من ربه قل إن هللا قادر على أن ينزل آية
ولكن أكثرهم ال يعلمون}

(األنعام )37

{ويقولون لوال أنزل عليه آية من ربه قل إمنا الغيب هلل فانتظروا إين
معكم من املنتظرين}
ك قَ َ َّ ِ
{وقَ َ َّ ِ
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن لَ ْوَال يُ َكلِ ُمنَا َّ
ين
اَّللُ أ َْو َأتْتِينَا آيَةٌ َك َذلِ َ
َ
ال الذ َ
ال الذ َ
ت قُلُوُهبم قَ ْد ب يَّ نَّا ْاآلاي ِ
ت لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن}
ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم ِمثْ َل قَ ْوهلِِ ْم تَ َش َاهبَ ْ
ُْ َ
َ
(يونس )20

(البقرة )118

اس فَ لَمسوهُ ِأبَي ِدي ِهم لََق َ َّ ِ
ِ
{ولَو نَ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
ين َك َف ُروا إِ ْن
ْ
َْ
ك كتَ ًااب ِيف ق ْرطَ ٍ َ ُ ْ ْ
ال الذ َ
ك َولَ ْو أَنْ َزلْنَا َملَ ًكا
ني (َ )7وقَالُوا لَ ْوَال أُنْ ِز َل َعلَْي ِه َملَ ٌ
َه َذا إَِّال ِس ْح ٌر ُمبِ ٌ
لَ ُق ِ
ض َي ْاأل َْم ُر ُمثَّ َال يُ ْنظَُرو َن (( })8األنعام)
وأقوى من هذا وأصرح قوله تعاىل:
ت ِع ْن َد َِّ
ِ
اَّلل َوإِ َّمنَا أ ََان
آاي ٌ
ت ِم ْن َربِ ِه قُ ْل إِ َّمنَا ْاآل َاي ُ
{ َوقَالُوا لَ ْوَال أُنْ ِز َل َعلَْيه َ
ني ( )50أَوَمل ي ْك ِف ِهم أ ََّان أَنْ زلْنَا َعلَي َ ِ
نَ ِ
ِ
اب يُ ْت لَى َعلَْي ِه ْم إِ َّن ِيف
ب
م
ير
ذ
ٌ
ْ
َ
ْ
ك الْكتَ َ
ُ
َ َ ْ
ٌ
ك لَر ْمحةً وِذ ْكرى لِ َقوٍم ي ْؤِمنو َن ( )51قُل َك َفى ِاب َِّ
ِ
َّلل بَ ْي ِِن َوبَ ْي نَ ُك ْم َش ِهي ًدا
َذل َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
ْ

اط ِل وَك َفروا ِاب َِّ
ِ ِ
ات و ْاألَر ِ َّ ِ
ي ْعلَم ما ِيف َّ ِ
ك
َّلل أُولَئِ َ
الس َم َاو َ ْ
ين َ
َ َُ
ض َوالذ َ
آمنُوا ابلْبَ َ ُ
اخلَ ِ
ُه ُم ْ
اس ُرو َن (( } )52العنكبوت)

كذلك قوله تعاىل {وما منعنا أن نرسل ابآلايت إال أن كذب هبا األولون
وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا هبا وما نرسل اآلايت إال ختويفا}
(اإلسراء)59

و َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أَ ْن َْجي َع َل
اس قَ َ
الَ :سأ ََل أ َْه ُل َم َّكةَ النِ َّ
َّيب َ
ِ
ت أَ ْن
الص َفا َذ َهبًا َوأَ ْن يُنَ ِح َي ا ْْلِبَ َ
َهلُ ُم َّ
يل لَهُ إِ ْن ِش ْئ َ
ال َع ْن ُه ْم فَ يَ ْزَرعُوا فَق َ
ت أَ ْن نُ ْؤتِيَ ُه ُم الَّ ِذي َسأَلُوا فَِإ ْن َك َف ُروا أ ُْهلِ ُكوا َك َما
تَ ْستَأِْينَ هبِِم َوإِ ْن ِش ْئ َ
ت َم ْن قَ ْب لَ ُهم قَ َ
َستَأِْين هبِِ ْم فَأَنْ َز َل هللاُ َع َّز َو َج َّل َه ِذ ِه ْاآليَةَ
أ َْهلَ ْك ُ
الَ :ال بَل أ ْ
ِ
ِ
ود النَّاقَةَ
ب ِهبَا ْاأل ََّولُو َن َوآتَ ْي نَا َمثُ َ
{وَما َمنَ َعنَا أَ ْن نُ ْرس َل ِاب ْآل َايت إِال أَ ْن َك َّذ َ
َ
م ْب ِ
ص َرًة} .رواه أمحد ( )2333وغريه وصححه األلباين يف السلسلة
ُ
الصحيحة

()3388

ومثلها كثري من النصوص اليت تدل على أن هللا مل ينزل على املشركني ما
طلبوه من اآلايت ,بل رد عليهم طلبهم ونبههم إىل أن آايت الكتاب
كافية يف إمياهنم إن كانوا صادقني .
وهذه اآلايت الكثرية قد نزلت يف مواضع متفرقة وأوقات متغايرة مما
يدل على تكرار الطلب من املشركني وإحلاحهم يف سؤال وطلب اآلايت
ويف كل مرة ينزل القرآن بعدم إجابتهم إىل ما طلبوا وهذا يعطيك داللة
واضحة قوية أن املنهج القرآين وخطة رب العاملني يف النبوة اخلامتة أن
ليس هناك آايت كونية عامة يراها الناس ليؤمنوا به على خالف ما كان

مع السابقني من األنبياء واملرسلني )10( .وأن اآلية الباهرة يف النبوة
ص على هذا الغرض
اخلامتة هي احلجة والربهان آبايت القرآن .وقد نُ َّ
والقصد صرحياً يف القرآن والسنة الصحيحة يف قوله تعاىل ( َوقَالُوا لَ ْوَال
ت ِع ْن َد َِّ
ِ
آاي ٌ
ت ِم ْن َربِ ِه قُ ْل إِ َّمنَا ْاآل َاي ُ
اَّلل َوإِ َّمنَا أ ََان نَ ِذ ٌير ُمبِ ٌ
ني  .أ ََوَملْ
أُنْ ِز َل َعلَْيه َ
ي ْك ِف ِهم أ ََّان أَنْ زلْنَا َعلَي َ ِ
ك لََر ْمحَةً َوِذ ْك َرى
اب يُ ْت لَى َعلَْي ِه ْم إِ َّن ِيف َذلِ َ
ْ
َ
ك الْكتَ َ
َ ْ
لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن)
قال االمام الطربي :يقول تعاىل ذكره :أومل يكف هؤالء املشركني اي حممد
القائلني :لوال أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم آية من ربه ،من

ِ
اآلايت واحلجج َّ
تاب يُ ْت لَى َعلَْي ِه ْم) يقول:
(أان أنزلْنا َعلَْي َ
ك) هذا (الك َ

يُقرأ عليهم َّ
ذلك لََر ْمحَةٌ) يقول :إن يف هذا الكتاب الذي أنزلنا
(إن ِيف َ
عليهم لرمحة للمؤمنني به وذكرى يتذكرون مبا فيه من عربة وعظة.

()11

 10وأما معجزات النبي الكريم كخروج الماء من بين أصابعه وبركة الطعام وغير
ذلك من الكرامات فنؤمن بها وليس الكالم فيها .كذا ما اختصه هللا بحمايته ممن يريد
قتله أو حادثة االسراء وهي من أكبر المعجزات والكرامات وليست من اآليات فإن
المشركين لم يروها وإنما حكاها لهم النبي الكريم .فالكالم هنا على اآليات الكونية
العامة التي يراها الناس للداللة على النبوة وتصديقا ً للرسل.
 11وقد ورد في سبب نزول اآلية عن يحيى بن جعدة أن ناسا من المسلمين أتوا نبي
هللا صلى هللا عليه وسلم بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود فلما أن نظر فيها
ألقاها ثم قال :كفى بها حماقة قوم أو ضاللة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى
ما جاء به غير نبيهم إلى قوم غيرهم .فنزلت (أ َ َو َل ْم َي ْك ِف ِه ْم أَنَّا أ َ ْ
اب يُتْلَى
علَي َْك ْال ِكت َ َ
نزلنَا َ
علَ ْي ِه ْم ِإ َّن ِفي َذ ِل َك لَ َر ْح َمةً َو ِذ ْك َرى ِلقَ ْو ٍم يُؤْ ِمنُونَ ) .الطبري ( )53/20والمراسيل
َ

ِ
ِ
يب
ال :قَ َ
و َع ْن أَِيب ُه َريْ َرَة قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ :ما م َن األَنْبِيَاء نَِ ٌّ
ال النِ ُّ
َّيب َ
ِ
ِ
يت َو ْحيًا أ َْو َحاهُ َّ
آم َن َعلَْي ِه البَ َش ُر َوإِ َّمنَا َكا َن الَّ ِذي أُوتِ ُ
اَّللُ
إَِّال أُ ْعط َي َما مثْلهُ َ
ِ
ام ِة .رواه البخاري ()4981
إِ ََّ
ل فَأ َْر ُجو أَ ْن أَ ُكو َن أَ ْكثَ َرُه ْم َاتبِ ًعا يَ ْوَم القيَ َ
ومسلم ()239
وهذا احلديث متأخر بال شك فأبو هريرة ممن أتخر إسالمه وقصة
انشقاق القمر كانت يف مكة .فدل ذلك على أن األمر على ما هو عليه
من عدم االرسال .كذلك قوله (وما منعنا أن نرسل ابآلايت) االمتناع
هنا يتناىف مع احلدوث .ويف سبب نزوهلا أن النيب صلى هللا عليه وسلم
ُخِري بني نزول اآلايت أو أن يستأين هبم قال ال بل أستأين هبم فكيف

يُقال بعد ذلك بنزول اآلايت ؟!

وقد زعم بعضهم أن االمتناع عن إرسال اآلايت ليست على عمومها
وإمنا هي اآلايت اليت طلبها املشركون بعد ذلك يف قوله تعاىل ( َوقَالُوا لَ ْن
ك َح ََّّت تَ ْف ُج َر لَنَا ِم َن ْاأل َْر ِ
ك َجنَّةٌ ِم ْن
وعا ( )90أ َْو تَ ُكو َن لَ َ
نُ ْؤِم َن لَ َ
ض يَ ْن بُ ً
يل َو ِعنَ ٍ
ََِن ٍ
اء َك َما
ب فَ تُ َف ِج َر ْاأل َْهنَ َار ِخ َال َهلَا تَ ْف ِج ًريا ( )91أ َْو تُ ْس ِق َ
ط َّ
الس َم َ
ت علَي نا كِس ًفا أَو َأتِْيت ِاب َِّ
ت
ك بَ ْي ٌ
َّلل َوال َْم َالئِ َك ِة قَبِ ًيال ( )92أ َْو يَ ُكو َن لَ َ
َز َع ْم َ َ ْ َ َ ْ َ
ِمن ُز ْخر ٍ
ك َح ََّّت تُنَ ِز َل َعلَْي نَا كِتَ ًااب
ف أ َْو تَ ْرقَى ِيف َّ
الس َم ِاء َولَ ْن نُ ْؤِم َن لِ ُرقِيِ َ
ْ ُ
وال ()93
ت إَِّال بَ َش ًرا َر ُس ً
نَ ْق َرُؤهُ قُ ْل ُس ْب َحا َن َرِيب َه ْل ُك ْن ُ
البي داود (ص )321وغيرهما وهو مرسل ال يصح رفعه انظر :االستيعاب في
بيان األسباب ( )47/3والسلسلة الضعيفة ()5865

فمثل هذه اآلايت أبعياهنا هي املمتنعة أما انشقاق القمر فلم يطلبوه
بعينه فال ميتنع .وهذا أتويل بعيد وختصيص لعموم اآلية بغري دليل.
والربط بني اآلية وبني آايت أخرى أتيت بعد ذلك يف سياق آخر إن صح
فهذه اآلايت طلبها املشركون كأمثلة يف طلبهم رؤية اآلايت املادية
والكونية وليست مطالب حصرية ال يريدون غريها ولو كان أعظم منها!
هذا بال شك فهم خاطئ .
وقد ذكر هللا قوهلم يف غري موضع (وقالوا لوال أنزل عليه آية من ربه)
على العموم من غري تعيني آلايت بعينها كما يزعم من يتكلف التأويل.
ومما يؤكد بطالن هذا الكالم إضافة إىل ما ذكرت احلديث الصحيح يف
سبب نزول اآلية وفيه مطلب آخر غري املذكور يف اآلايت ( َسأ ََل أ َْه ُل
الص َفا َذ َهبًا َوأَ ْن يُنَ ِح َي
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أَ ْن َْجي َع َل َهلُ ُم َّ
َم َّكةَ النِ َّ
َّيب َ
ال َع ْن ُه ْم فَ يَ ْزَرعُوا) وهي مطالب أخرى فاألمر ليس خاصاً مبا طلبوه
ا ْْلِبَ َ
يف اآلايت كما زعموا ,بل املراد طلب املشركني آلية مادية عظيمة ابهرة
يروهنا ويتحققوا منها أبنفسهم .
فاآلية على عمومها يف نفي حدوث اآلايت الكونية املادية اليت يراها
عموم اخللق كما كان لبعض األنبياء من قبل وقد جاءت اآلايت بذلك
يف غري موضع وكذلك يف األحاديث كما نقلته وبينته واحلمد هلل .
وقال أخرون :اْلمع بني اآلية وأحاديث معجزة االنشقاق أن اآلايت
اليت مل يرسلها هللا تعاىل هي اليت طلبها املشركون من رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم فال ُجيابون إىل ما طلبوه من آايت هذه أو غريها  .وهذا يف

البطالن كسابقه وال فرق ,وقد جاء يف بعض طرق احلديث يف صحيح
البخاري (َ )4867عن أَنَ ٍ
اه ُم
س قَ َ
الَ :سأ ََل أ َْه ُل َم َّكةَ أَ ْن يُ ِريَ ُه ْم آيَةً فَأ ََر ُ
انْ ِش َقا َق ال َق َم ِر .
فكيف ُجيابوا إىل ما طلبوا واآلية صرحية يف املنع؟!

وقال آخرون :إن املقصود يف اآلايت إذا َّ
كذبوا ابآلية املعينة اليت طلبوها
أما إذا مل يطلبوا آية معينة وإمنا طلبوا جنس اآلايت كانشقاق القمر فهو
آية عظيمة من آايت هللا لكن املشركني مل يطلبوها بعينها بل طلبوا من
النيب صلى هللا عليه وسلم آية فأراهم القمر شقني كما ثبت ذلك يف
األحاديث الصحيحة .فليس يف األحاديث أن املشركني طلبوا من النيب
صلى هللا عليه وسلم أن يشق هلم القمر شقني بل سألوا آية غري معينة!.
وهذا ابطل أيضاً وهو من جنس ما سبق ,وأي فرق يف طلب املشركني
لآلايت ابالهبام أو ابلتعيني ! وإمنا هو حماولة اخلروج من مأزق التعارض
على غرار عنزة ولو طارت! وسبق نقل اآلايت القطعية الداللة أن
الكفار طالبوا النيب صلى هللا عليه وسلم آبية من اآلايت الكونية اليت
أويت مثلها الرسل على اإلهبام من غري تعيني مرات ومرات فلم جيابوا إىل
طلبهم .

وفرعون أهلكه هللا وأغرقه هو وجنوده وصار يف هالكه آية وعربة للعاملني
ت ِمن َّ ِ ِ
ِ ٍ
ني) ومل يُ ِ
عني آية ...إىل
الصادق َ
وإمنا قال ملوسى (فَأْت ِآبيَة إِ ْن ُك ْن َ ْ
غري ذلك من التأويالت املتكلفة حملاولة صرف اآلية عن ظاهرها وداللتها

بغري دليل .مع أن هللا يقول ملا طلب املشركون من نبينا اآلايت (أ ََوَملْ
ي ْك ِف ِهم أ ََّان أَنْ زلْنَا َعلَي َ ِ
ك لََر ْمحَ ًة َوِذ ْك َرى
اب يُ ْت لَى َعلَْي ِه ْم إِ َّن ِيف َذلِ َ
ْ
َ
ك الْكتَ َ
َ ْ
لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن) فهذا جواب رابين على من يطلب اآلايت الكونية أننا قد
أنزلنا إليكم كتاابً فيه اآلايت والبينات على صدق نبينا وصدق رسالته
فال حتتاجون لغريها كما كان َم ْن قبلكم .ولذلك قال النيب صلى هللا عليه
ِ
ِ
ِ
ِ
آم َن َعلَْي ِه البَ َش ُر َوإِ َّمنَا َكا َن
وسلمَ :ما م َن األَنْبِيَاء نَِ ٌّ
يب إَِّال أُ ْعط َي َما مثْلهُ َ
يت َو ْحيًا أ َْو َحاهُ َّ
ل فَأ َْر ُجو أَ ْن أَ ُكو َن أَ ْكثَ َرُه ْم َاتبِ ًعا يَ ْوَم
اَّللُ إِ ََّ
الَّ ِذي أُوتِ ُ
ِ
القيَ َام ِة .
وقد تتبعت حماولة بعض العلماء للتوفيق واْلمع بني اآلايت املذكورة

وحدوث انشقاق القمر -وقد نقلت أمجعها وأشهرها -وكلها أتويالت
متكلفة وفيها تعسف ظاهر وليس عليها أي دليل يؤيده السمع أو النظر
الصحيح ,وحقيقتها ٌ
إبطال لداللة اآلايت الواضحات يف امتناع حدوث
اآلايت الكونية العامة يراها الناس .والرتجيح هو املتعني الحتمال اخلطأ
والوهم من الراوي السيما واحلادثة عظيمة والتواتر فيها متعني لقبوهلا
ف َمل ينقلها الْع َّامةُ وَمل ي ْذ ُكرها َش ِ
اع ٌر َوَملْ يُ ْسلِ ْم
َ َ ْ َ ُْ
وهو غري موجود فَ َك ْي َ ْ

ِع ْن َد ُها َكافِ ٌر وتعارض حدوثها مع نصوص الشرع ظاهر وعند التعارض
فالرتجيح هو املتعني كما بينته

ورد خرب الواحد إذا تعارض مع املتواتر القطعي هو من طرائق أهل العلم
يف احلكم على املروايت كما قرره علماء األصول .
ِن الْمعا ِر ِ
َص ٍل قَط ِْع ٍي
قال االمام الشاطيبَ :وأ ََّما الثَّالِ ُ
ض أل ْ
ثَ :و ُه َو الظَِّ ُّ ُ َ ُ
َصل قَط ِْع ٌّي فَمر ُدو ٌد بِ َال إِ ْش َك ٍ
الدلِ ِ
ال َوِم َن َّ
ك
يل َعلَى َذلِ َ
َْ
َوَال يَ ْش َه ُد لَهُ أ ْ ٌ
ِ
ف أُص ِ
ان :أَح ُد ُمهَا :أَنَّهُ ُُمَالِ ٌ ِ
ِ
وهلَا َال ي ِ
ُص ِ
ص ُّح ِألَنَّهُ
ول الشريعة َو ُُمَال ُ ُ
ف أل ُ
أ َْم َر َ
َ
لَي ِ
س ِم َن َّ
ف يُ َع ُّد ِم ْن َها ؟
الش ِر َيع ِة َك ْي َ
س م ْن َها َوَما لَْي َ
ْ َ
َّاين :أَنَّهُ لَْيس لَهُ ما ي ْش َه ُد بِ ِ
َوالث ِ
ط ِاال ْعتِبَا ِر َوقَ ْد
ك َساقِ ُ
ص َّحتِ ِه َوَما ُه َو َك َذلِ َ
َ َ َ
مثَّلُوا ه َذا ال ِْقسم ِيف الْمنَ ِ
ب الْغَ ِر ِ
اس ِ
يب ِمبَ ْن أَفْ ََّت إبجياب شهرين متتابعني
َ َ
ُ
َْ
ابتِ َداء علَى من ظَ ِ
الصيام ِيف ِ
ِِ
ِ ِ
الظ َها ِر إَِّال لِ َم ْن َملْ َِجي ْد
ْ ً َ َْ َ
اه َر م َن ْام َرأَته َوَملْ َأيْت َ ُ
َرقَ بَةً.
ِ
ض ْربَ ْ ِ
َص ِل قَط ِْعيَّةً فَ َال
َو َه َذا ال ِْق ْس ُم َعلَى َ
َح ُد ُمهَا :أَ ْن تَ ُكو َن ُُمَالََفتُهُ ل ْْل ْ
ني أ َ
بُ َّد ِم ْن َرِد ِهَ .و ْاآل َخ ُر :أَ ْن تَ ُكو َن ظَنِيَّةً إِ َّما ِأبَ ْن يَتَطََّر َق الظَّ ُّن ِم ْن ِج َه ِة
ِ
ِ
الدلِ ِ
َّ
َص ِل َملْ يَتَ َح َّق ْق َك ْونُهُ قَط ِْعيًّا َوِيف َه َذا
يل الظَِِِّن َوإِ َّما م ْن ِج َهة َك ْو ِن ْاأل ْ
ض ِع َجمَ ٌ ِ
ِ
الْمو ِ
ت ِيف ا ْْلُ ْملَ ِة أ َّ
َن ُُمَالََفةَ الظَِِِّن
ين َولَ ِك َّن الثَّابِ َ
َْ
ال لل ُ
ْم ْجتَ ِهد َ
ِ
ط ا ْعتِبَ َار الظَِِِّن َعلَى ِْ
ف فِ ِيه.
َص ٍل قَط ِْع ٍي يُ ْس ِق ُ
اإلط َْال ِق َو ُه َو ِممَّا َال ُخيْتَ لَ ُ
أل ْ
ِ
ِ
السلَ ِ
ف َّ
َّت َعائِ َشةُ
َص ٌل ِيف َّ
الصالِ ِح فَ َق ْد َرد ْ
مث قال بعد ذلكَ :ولل َْم ْسأَلَة أ ْ
ب بِبُ َك ِاء أ َْهلِ ِه عليه هبذا األصل نفسه لَِق ْولِ ِه
َح ِد َ
يث إِ َّن ال َْميِ َ
ت لَيُ َع َّذ ُ
تَ ع َاىل {أ ََّال تَ ِزر وا ِزرةٌ ِوْزر أُ ْخرى ،وأَ ْن لَْيس لِ ِْْلنْس ِ
َّت
ان إَِّال َما َس َعى} ورد ْ
َ
َُ َ َ َ َ
َ
َ

اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم لَِربِ ِه لَْي لَةَ ِْ
صلَّى َّ
يث ُرْؤيَِة النِ ِ
اإل ْس َر ِاء لَِق ْولِ ِه تَ َع َاىل {الَ
َح ِد َ
َّيب َ
ِ
ود ِالستِن ِ ِ
آخ َر
َص ٍل َ
ار} َوإِ ْن َكا َن ع ْن َد غَ ِْريَها غَ ْ َري َم ْر ُد ٍ ْ َ
اده إِ َىل أ ْ
تُ ْد ِرُكهُ ْاألَبْ َ
صُ
وت رْؤي ِة َِّ
ِ
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ض ْاآليَةَ َو ُه َو ثُبُ ُ ُ َ
ص َّح ِة ُّ ِ
تَ ْب لُ ُغ الْ َقطْع وَال فَ ر َق ِيف ِ
ني ُّ
الدنْ يَا َو ْاآل ِخ َرِة.
الرْؤيَة بَ ْ َ
ََ ْ
َّت ِه َي َوابْ ُن َعبَّ ٍ
اس َخ ََرب أَِيب ُه َريْ َرَة ِيف غَ ْس ِل الْيَ َديْ ِن قَ ْب َل إِ ْد َخاهلِِ َما ِيف
ورد ْ
ِْ ِ
وع بِ ِه َو ُه َو َرفْ ُع ا ْحلََر ِج َوَما َال طَاقَةَ بِ ِه َع ِن
َص ٍل َم ْقطُ ٍ
استِنَ ً
ادا إِ َىل أ ْ
اإل َانء ْ
ِ
الدي ِن فلذلك قاال فكيف يصنع ابملهراس ؟
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َُ
ضا َخ ََرب ابْ ِن عُ َم َر ِيف ُّ ْ َ
ث َعن أَقْ و ِال ا ْْل ِ
اهلِيَّ ِة لِمعار َ ِ
َّ ِ َّ ِ
َص َل الْ َقط ِْع َّي أ َّ
َن
ضتِه ْاأل ْ
َ
َُ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم ُحيَد ُ ْ َ
ْاألَمر ُكلَّه َِِّ
َّلل َوأ َّ
َن َش ْي ئًا ِم َن ْاألَ ْشيَ ِاء َال يَ ْف َع ُل َش ْي ئًا َوَال طرية وال عدوى.
َْ ُ
السلَ ِ
إىل أن قالَ :وِيف َّ
ف لَهُ نَ ْق ٌل
الش ِر َيع ِة ِم ْن َه َذا َكثِريٌ ِج ًّدا َوِيف ا ْعتِبَا ِر َّ
َكثِري .ولََق ِد ا ْعتم َده مالِ
اضع َكثِريٍة لِ ِ
س ِيف مو ِ
ٍ
َ
ص َّحتِ ِه ِيف ِاال ْعتِبَا ِر.
ن
أ
ن
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ك
َ
ُ
ْ
َ
ََ ُ َ
ٌ َ
ُ
َ َ َ
ه (املوافقات  185/3وما بعدها)
وهذا األصل معروف عند أهل العلم ومما ال ُخيتلف فيه كما قال

كل
الشاطيب وإمنا اختلفوا يف تطبيقه على النصوص املتعارضة واملختلفة ٌ
حبسب فهمه واجتهاده .

وقد حاول البعض قدمياً وحديثاً أتييداً لوقوع القصة ودفعاً العرتاضات
ف بِ َذلِ
ِ
ن
ال
خ
ر
ؤ
ي
مل
و
ة
ام
ْع
ل
ا
ك
ف َملْ تَ ْع ِر ْ
َ
ِ
َّ
ُ
من يقول :فَ َك ْي َ
َّاس بِ َذلِ َ
َ
َ
ك ال َْع ِام َوَملْ
ْ
َ
َ ُ
ُ

ِ
اعر وَمل يسلِم ِع ْن َدهُ َكافِر وَمل َْحيتَ ُّج بِ ِه مسلِم َعلَى مل ِ
ْح ٍد؟
ٌ َْ
ُ
يَ ْذ ُك ْرهُ َش ٌ َ ْ ُ ْ ْ
ُْ ٌ

()12

زعموا أن اهلنود قد عرفوا ذلك وسجلوه يف تراثهم وعلى أبنيتهم.

واعتمدوا يف ذلك على أخبار جمهولة وقصص مل يُتحقق من مصدرها
املباشر وإمنا جاء ذكرها بعد قرون !

قال رمحة هللا اهلندي :ويف املقالة احلادية عشر من اتريخ "فرشته" أن
أهل مليبار من إقليم اهلند رأوه أيضاً ،وأسلم وال تلك الداير اليت كانت
من جموس اهلند بعد ما حتقق له هذا األمر .وقد نقل احلافظ املزي عن

()13
اهلند
بالد
يف
وجد
أنه
ذكر
ين
ر
املساف
بعض
أن
ابن تيمية
بناء قدمياً
ً
مكتوابً عليه" :بِن ليلة انشق القمر" .ه اظهار احلق ()1039/4

قلت :اتريخ فرشته من أتليف حممد قاسم هندوشاه

اسرتآابدي (ت

بعد 1033ه) ،وهو ابحث مسلم متأخر والكتاب مطبوع ابللغة الفارسية
وما ينقلونه عن بعض املسافرين رواية جمهولة ال تفيد يف العلم شيء
فهذه وَنوها حكاايت وأخبار يتناقلها البعض بال إسناد وال حتقق,
ولعلها من وضع بعض اهلنود قدمياً لتأكيد القصة يف أذهان الناس كما
فعل بعض الصاحلني يف تعمد الكذب ووضع األحاديث على لسان

 12وهذه اعتراضات قوية ولها أهميتها .فما الفائدة من حدوث هذه اآلية العظيمة ولم
يُسلم بسببها أحد ,وهذا ما جاء في الرواية قالوا سحرنا محمد .فهل هذه اآلية
العظيمة التي لو رآها الناس آلمن معظمهم أو كثير منهم أو بعضهم على أقل تقدير
ال يأتي من ورائها إيمان وإسالم ولو لواحد منهم ال غير! وتخيل نفسك من أحدهم
فماذا كنت فاعالً لو رأيتها؟ أليس هذا من دواعي التشكيك في القصة وحدوثها أن
ليس ولو نفرا ً واحدا ً يدخل االسالم بسببها ويقول أنا أسلمت يوم انشق القمر!
 13ولم أره البن تيمية وإنما ذكره ابن كثير تلميذ ابن تيمية في البداية والنهاية
( )120/3بصيغة التمريض (ويقال) !

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرتغيب الناس يف أفعال اخلري والعبادة
زعموا !
ومثله ما يفعله بعض املعاصرين من الزعم أن حضارة املااي قد رأت هذا
االنشقاق وسجلته يف رموزها وتراثها ويعزون ذلك ملقال على أحد
املواقع األجنبية التارخيية املتخصصة يف حضارة املااي !
وهكذا لْلسف بِن جلدتنا عندما يرون املصدر من املراجع األجنبية أو
اسم الكاتب ابحدى اللغات األوروبية يصدقون بال تردد ويؤمنون بال
حبث أو حتقق ,وهذا من عقدة نقص الثقافة اليت نعاين منها يف جمتمعاتنا
لْلسف .
مع أن املوقع نفسه الذي ينقلون منه هذه املعلومات قد حذف هذا
املقال لعدم دقته وتقدميه معلومات زائفة للقراء وليس حقداً على

االسالم كما يدعون ,فبطالن هذه الدعوى ظاهرة للعيان وأبسط دليل

على بطالهنا أن حضارة املااي هذه كانت يف أمريكا الوسطى (املكسيك

والسلفادور وما حوهلما) وهذه البالد يف النصف اآلخر من الكرة األرضية
واختالف التوقيت فيها واضح ظاهر .
فالشمس تشرق عندان يف بالد العرب وهي تغرب عندهم يف اْلهة
األخرى ,والليل والقمر يكون يف جانبنا ويف اْلانب اآلخر عندهم
الشمس يف رابعة النهار فكيف يشاهدون القمر إذا انشق عند العرب
وهم يف نفس الوقت على اْلانب اآلخر يف وضح النهار؟! هذا معناه أن
القمر ظل منشقاً كما هو طيلة الليل حَّت إذا أشرقت الشمس يف بالد

العرب وجن الليل أرض شعوب املااي من الناحية األخرى ظهر هلم
منشقاً مث التأم ! أليس هذا من الكذب الصريح واالستخفاف بعقول
الناس ؟

هذا وأنبه من خطورة اقحام العلم احلديث ونتائجه واستكشافاته للداللة
على حدوث هذه القصة كما يفعله الكثريون من املشتغلني مبا يسمى
ابالعجاز العلمي وأغلبهم من غري املتخصصني يف العلوم أو هم
متخصصون يف فن ويتكلمون يف فن آخر ال حيسنوه ,ولْلسف أيتون
أبشياء تروج على اْلهال ويضحك منها املتخصصون .
وحماولة التفسري العلمي للمعجزات واخلوارق أراها وهللا أعلم يعرتيها
القصور فإمنا ُمسيت خوارق ألهنا خترق املعتاد يف الطبيعة بقدرة هللا تعاىل,

وقد حاول وحياول يف ذلك بعض املعاصرين وهللا أعلم بصحة ما ذهبوا
إليه .

وختاماً فمروايت قصة انشقاق القمر هي من حكاية عبد هللا بن مسعود
رضي هللا عنه نقلها عنه بعض الصحابة ومل تبلغ حد التواتر ومل يتابعه

على روايتها أح ٌد حضرها أو شهدها وهي ختالف نصوص الكتاب

والسنة القطعية الصرحية ابمتناع نزول اآلايت الكونية العامة على النيب

اخلامت وإمنا اآلية الكربى يف الكتاب والوحي املبني .وقد ذكرت يف مقدمة
البحث أن احلادثة لو وقعت فهي معجزة عظيمة ال تقل شأانً عن معجزة

انقة صاحل وعصا موسى وقد تكرر ذكرمها يف القرآن صراحة خبالف هذه
فلم تُذكر صراحة يف القرآن بل ما ذكر يف القرآن صراحة هو نفي
حدوث مثلها كما سبق بيانه على التفصيل واحلمد هلل .

وقد ذهبت املعتزلة إىل تكذيب الصحايب اْلليل عبد هللا بن مسعود

واهتامه يف روايته.وهذه من اْلرأة والغرور وقلة الدين والورع ,ونَعوذُ ِاب ِ
هلل
َُ
اب رس ِ ِ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َو ْ
وج َع ْن َم َذ ِاهبِ ِهم
اخلُُر ِ
من اهتام أ ْ
ول هللا َ
َص َح ِ َ ُ
 .وإمنا هو اخلطأ والوهم وال عصمة يف هذا ألحد بعد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وهللا املوفق واهلادي .
واحلمد هلل رب العاملني

كتبه أمحد فوزي وجيه

(ال جيوز النقل واالقتباس إال بذكر املصدر)

