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التقوى

هي  كثــ#� 
�لقرºنية  �آليا0 
 wلُقّصا� lتمل   ¯ �ل� 
��م  `لك  +طالقها؛ 
مناسبة  يرْ&�   *� يريد&* 
 �&yيقر  *�& ºية،  لكل 
بنـز&�ا،  متعلقة  قصة 
�كثر  عندهم  فهذ� 

!!�Kثا+
&كث# من هذ� �ملناسبا0 
لك  �ملزعومة ال قيمة �ا،̀ 
��ا ال تؤثر } �ملع�؛ &ال 
&ال  تنقصه،  &ال  تزيد� 

تقيد� &ال �ّصصه. 
عد�9  يضعو*  ما  &كث#� 
باعتباKها  �لقصص  من 
 E&تلفة لنـزÖ 0مناسبا

ºية.. 
&قد &ّضح �خلليفة �لثا� 
�لكب#  �لتفس#   {  �
من  ُ̀كر  ما   *�  �Kمر�
ºية   E&لنـز مناسبا0 
قد  �نه  فقط   Ãيع +منا 
&قعت } iمن �لصحابة 
�حد�Í تنطبق عليها هذ� 
 Íحلد�  *� &ليس  �آلية، 
قد حصل فنـزلت �آلية 

من �جله. 
 Qنتطر بيد �* هذ� �ألموK ال تسبب +شكالية؛ فال 
+ليها بأمثلة. �ما �ملشكلة �حلقيقية فهي } �ملناسبا0 
بعض  هي  &ها  &9ينه.  &Kسله  هللا  �ملسيئة  �ملزعومة 
 (E&لنـز� (�سبا�  قر�ִדا } عجالة }  �ل�  �ألمثلة 

.bKلنيسابو� bللو�حد

W;أل� Wملثـا�
 &قوله ﴿ِ+*َّ �لذين ºمنو� 
 ¢Kَلَِّذيَن َها9ُ&� َ&�لنََّصا�&َ
باهللا  ºَمَن  َمْن  اِبِئَني  َ&�لصَّ
َ&َعِمَل  �آلِخِر  َ&�ْلَيْوِ? 
َصاِلًحا َفَلُهْم َ�ْجُرُهْم ِعْنَد 
َعَلْيِهْم  َخْوٌ¤  Kَبِِّهْم َ&ال 
َ&ال ُهْم َيْحَزُنوَ*﴾. حيث 
�اهد  عن  بسند�   9K&�
سلما*  قّص  ملا   :Eقا
 � Ïعلى �لن (سيKلفا�)
 Eقصة �صحا� �لدير قا
 ،Kهم } �لنا :(� Ïلن�)
فأظلمت  سلما*:   Eقا
فنـزلت   ¨Kأل� علي 
�آلية قاE: فكأمنا كشف 

عÃ جبل.

�لتعليق
 �yسا+ �لر&�ية  هذ�   {
حيث  للنÏ؛  &�ضحة 
تتهمه مبخالفة قوله تعا( 
َ َحتَّى  ِبني ﴿َ&َما ُكنَّا ُمَعذِّ
فلما`�  Kَُسوًال﴾.  َنْبَعَث 
�لقو?   yهؤال �هللا  يعذ� 
باحثو*   yتقيا� ��م  مع 
كا*  &هل  �حلق؟  عن 

حقيقةحقيقة
أسباب النـزولأسباب النـزول

بقلم �ألستا`: ها� طاهر
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�حلكم  هذ�  �هل   Ïلن�
�آلية؟  نـزلت   Øح
مسألة  فهذ�  حاشا�، 
مركو�i } �لفطر�، فاهللا 
�حد�  lاسب  ال   Eلَعْد�
بسبب عد? &صوE �حلق 

+ليه.
ºخر  مـتـن  &هذ� 
فـقـد  ºخـر:  بسند 
 bKلنيسـابـو�  9K&�
 َّ*+ِ﴿ bبسند� عن �لسد
&�لَّذيَن  ºَمنـو�  �لَّذيـَن 
 :Eقا �آلية  هـا9&�﴾ 
�صحا�   { نـزلت 
سلما* �لفاKسي؛ ملا قد? 
�هللا   EسوK على  سلما* 
� جعل ¼C عن عبا�9 
&�جتـها9هم  �صحابه 
�هللا   EسوK يا   :Eقا&
كانو� يصلو* &يصومو* 
&يؤمنو* بك &يشهد&* 
فلما  نبًيا،  تبعث  �نك 
ثنائه  من  سلما*   èفر
�هللا   EسوK  Eقا عليهم 
من  هم  سلما*  "يا   :�
�هللا   Eفأنـز  ،Kلنا� �هل 

�آلية".

�ملثـاW �لثـا� 
 :Eبسند� عن حصيفة قا
نبتت   �`+ سليما*  كا* 
 y�9  bأل  :Eقا �لشجر� 
لكذ�   :Eفتقو �نت؟ 
&كذ�، فلما نبتت شجر� 
 yشي bأل :Eقا �خلر&بة 
خلر��  قالت:  �نت؟ 
�ربينه؟   :Eقا بيتك، 
بئس   :Eقا نعم،  قالت: 
�لشجر� �نت! فلم يلبث 
 sلنا� فجعل  تو}،   *�
مرضاهم:   { يقولو* 
سليما*،  مثل  كا*  لو 
�لشيـاطني  فأخذ0 
فكتبو� كتاًبا &جعلو� } 
&قالو�:  سليما*  مصلى 
ما  على  ندلكم  ~ن 
كا* سليما* يد�&b به، 
فـاستخرجو�  فانطلقو� 
سحر  فيه  فإ`�  `لك 
�هللا   Eفأنـز &Kقي، 
َتتلو  ما  ﴿َ&�تََّبعو�  تعا( 
ُملِك  َعلى  �لَشياطُني 
(َفال  قوله   )+ ُسَليماَ*﴾ 
 *+  :bلسر�  Eقا َتكُفر) 
سليما*  iمن   {  sلنا�

فاشتغلو�  �لسحر  كتبو� 
سليما*  فأخذ  بتعلمه، 
تلك �لكتب فدفنها حتت 
لك،  كرسيه &�اهم عن̀ 
&ملا ما0 سليما* &`هب 
9فن  يعرفو*  كانو�  به 
شيطا*  فتمثل  �لكتب، 
فأتى  +نسا*   �Kصو على 
+سر�ئيل   Ãب من  نفًر� 
على  �9لكم  هل   :Eقا&
�بًد�؟  تأكلونه  ال  كنـز 
قالو� نعم، قاE: فاحفر&� 
فحفر&�  �لكرسي،  حتت 
�لكتب،  تلك  فوجد&� 
 Eقا �خرجوها  فلما 
سليما*   *+ �لشيطا*: 
&�إلنس  �جلن  ضبط 
&�لشياطني &�لطيوK ֲדذ�، 
تلك  +سر�ئيل  بنو  فأخذ 
ما  �كثر  فلذلك  �لكتب، 
يوجد �لسحر } �ليهو9، 
فC� �هللا عز &جل سليما* 
من `لك، &�نـزE هذ� 

�آلية.

�لتعليق 
مثل هذ� �لقصص سببت 

 Eشاعا0 شعبية حو+ {
&خامته،  سليما*   Æبسا

&كلها �&ها? &�ساط#.

�ملثـاW �لثـالث
﴿ما  تعا(:  قوله   
ُننِسها   &�َ ºيٍة  ِمن  َننَسخ 
 Eقا ِمنها﴾  ِبَخٍ#  َنأ0ِ 
�ملشركني   *+ �ملفسر&*: 
�مد   )+ �تر&*  قالو�: 
 ¾ بأمر  �صحابه  يأمر 
&يأمرهم  عنه  ينهاهم 
�الفه، &يقوE �ليو? قوًال 
&يرجع عنه غًد�، ما هذ� 
} �لقرº* +ال كال? �مد 
نفسه،   yتلقا من  يقوله 
&هو كال? يناقض بعضه 
 � بعًضا، فأنـزE �هللا ﴿+ِِ̀
ºَية﴾  َمكاَ*  ºَيًة  لنا  َبدَّ
�آلية &�نـزE �يضË ﴿ما 
ُننِسها   &�َ ºَيٍة  ِمن  َننَسخ 

َنأ0ِ ِبَخٍ# مِّنها﴾ �آلية.

�لتعليق 
 ¯ سخيف   KCم هذ� 
ألنه   ،Kلكفا�  Eببا ¼طر 
�&�مر  هنالك  يكن   ¯
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التقوى

 

كانت  +�ا   Eُيقا  Øح
متناقضة. ¾ لو صّح هذ� 
لكا* هذ� �العتر�¨ من 

�لكفاK &جيها. 
�ين هي �آليا0 &�ألحكا? 
�ل�   *ºلقر�  { �ملتناقضة 
يالحظو�ا  �ليهو9  كا* 
 { يشككو*   �&yفجا
�لقرº*؟ +�ا غ# موجو�9 
ضعيفة!   Eعقو  { +ال 
�هي تغي# �لقبلة؟ هذ� ¯ 
 b� .نية �لبتةºية قرº تكن
قرºنية  ºية  لدينا  ليس  �نه 
بيت  ~و  بالتوجه  �مر0 
 Eلرسو� لكن   ،sملقد�
مو�فقة  lب  كا*   �
 Eينـز  ¯ فيما  �ليهو9 
شرعي؛  حكم  فيه 
�لصال�  قبلة  فكانت 
�نفسهم.  �ليهو9  قبلة 
 { تعا(  �هللا  غ#ها   ¾
كتابه. فاملناسبة �ملزعومة 
&�آليا0  �ضة.  كذبة 
 Íتتحد ال  �لقرºنية 
بل  �ألحكا?،  تغي#  عن 
تتحدÍ عن نسخ �حكا? 
�آلية   Íتتحد&  ،��Kلتو�

�ألخر¢ عن ºية �لعذ�� 
�لسما&b �لذb يقع على 

�ملكذبني.

�ملثـاW �لر�بـع
&قاE �بن iيد: مر +بر�هيم 
 Cو0 ميت نصفه } �لà
فما  �لبحر،   { &نصفه 
فد&��  �لبحر   { كا* 
�لبحر تأكله، &ما كا* } 
تأكله،   Cل� فد&��   Cل�
�خلبيث:  +بليس  له   Eفقا
 yمع �هللا هذ� �ألجز�� Øم
 :E؟ فقاyمن بطو* هؤال
حتيي  كيف   �K�  �K
�ملوتى، قاE: �&¯ تؤمن؟ 
ليطمئن  بلى &لكن   :Eقا
&سوسة  بذها�   ،Ïقل

+بليس منه.

�لتعليق 
Kغم �* هذ� ال ميكن �* 
 ،E&للنـز سببا  يكو* 
 �9K&�  bKلنيسابو� لكن 
} كتابه، فهو يشبه فكر� 
�سبا� �لنـز&E، &ميكن 
�لقصة  مناسبة  تسميته 

�ملناسبة   b� �ألصلية.. 
 � +بر�هيم  9عت  �ل� 
يريه   *� Kبه  من  يطلب 

+حياy �ملوتى.
هذ�  ببطال*  Kيب  &ال 
9خلت  فهل  �لقصة، 
&سا&s +بليس �لسخيفة 
كال،  �هللا؟   Ïن قلب 
 Qلف كال. لكن عشا�&
يتنبهو*  ال  �لقصص 
من  للدين  يتسببو*  ملا 

+شكاليا0!

�ملثـاW �خلامـس 
�لَّذيَن   )+ِ َتَر  ﴿�ََلم  �آلية 
ِبما  ºَمنو�  �َنَُّهم  َيزُعموَ* 

�ُنـزEَ +ِليَك﴾ 
 äصا  Á� عن   Ïلكل�  Eقا
نـزلت   :sعبا �بن  عن 
} Kجل من �ملنافقني كا* 
بينه &بني يهوb9 خصومة، 
بنا  �نطلق   :b9ليهو�  Eفقا
�ملنافق:   Eقا& �مد،   )+
بل نأÅ كعب بن �ألشر¤ 
تعا(  �هللا  pا�   bلذ� &هو 
 b9ليهو�  íفأ �لطاغو0، 
 EسوK )+ ال �* ¼اصمه+

�ملنافق   ¢�K فلما   ،� �هللا 
 EسوK  )+ معه  �تى  `لك 
+ليه،  فاختصما   ،� �هللا 
 � �هللا   EسوK فقضى 
خرجا  فلما   ،b9لليهو
�ملنافق  لزمه  عند�  من 
ننطلق +( عمر بن   :Eقا&
�خلطا�، فأقبال +( عمر، 
�ختصمنا   :b9ليهو�  Eفقا
�نا &هذ� +( �مد فقضى 
بقضائه،  ير¨  فلم  عليه 
+ليك  Öاصم  �نه  &iعم 
+ليك  فجئت   Á &تعلق 
للمنافق:  عمر   Eفقا معه، 
 Eفقا نعم،   :Eقا �كذلك؟ 
�خر½   Øح K&يًد�  �ما: 
+ليكما، فدخل عمر &�خذ 
 ¾ عليه،  فاشتمل  �لسيف 
به  &ضر�  +ليهما  خر½ 
 :Eقا& بر9،   Øح �ملنافق 
 ¯ ملن  �قضي  هكذ� 
 yقضا& �هللا   yبقضا ير¨ 
 ،b9ليهو� Kسوله، &هر� 
 Eنـزلت هذ� �آلية، &قا&
 Qيل �: +* عمر فرCج
بني �حلق &�لباطل، فسمي 

.Q&Kلفا�
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�لتعليق
�لباطـلة  �ملناسبة  هذ� 
تتناقـض مع K&�يـا0 
 � Ïصحيحة تفيد �* �لن
¯ يقتل من �ִדمه بالظلم، 
بل ¯ يو�ه، &قد �&9Kها 
�لنيسابوbK نفسه } هذ� 
فبسند  �يضا،   Qلسيا�
عن عر&� بن �لزب#، عن 
�نه   Íدl *نه كا� �بيه، 
 Kجًال من �ألنصاK خاصم
 Ïلن�  )+  �Kًبد شهد  قد 
�حلر� كانا  � } شر�½ 
 Eيسقيا* ֲדا كال×ا، فقا

�سق  للزب#:   �  Ïلن�
 ،cKجا  )+ �Kسل   ¾
 bKألنصا� فغضــب 
�هللا   EسوK يا   :Eقا&
عمتك،  �بن  كا:   :&
�هللا   EسوK &جه  فتلو* 
&�هللا  �لزب#:   Eقا  ...�
�آلية  هذ�  �حسب  ما 
`لك.   { +ال  �نـزلت 
علي  عن   bKلبخا�  ��&K
بن عبد �هللا، عن �مد بن 
 ��&K& .جعفر، عن معمر
قتـيبة، عن  مسلم، عن 
عن  كال×ـا  �لليـث، 

 .bلزهـر�
فهذ� K&�ية تنقض �أل&(. 
 Eحو Eyميكننا �* نتسا&
حتض  �ال  �لقتل:  K&�ية 
�لباطلة على  �لر&�ية  هذ� 
باألK&��؟  �الستخفا¤ 
قتل  على  حتض  �ال 
�اكمة   *&9 من   sلنا�
عا9لة؟ �ال ترفع من شأ* 
 ¯ ملا`�  �لنÏ؟   Qفو عمر 
يعتر¨ �لنÏ � على هذ� 
 b� 9ْلقتل؟ �& ملا`� ¯ َيِر�
باملد�   yسو� منه  تعليق 
�ر²  &هل  بالذ?؟   ?�

+نسا*  قتل  صحاÁ على 
من 9&* �* يعو9 +( &ّ� 
�ألمر؟ فكيـف +* كا* 
 EسوK هـو  �ألمر   �ّ&

�هللا �؟
عن  �مثلة  �ر9  هذ� 
 bلذ�  E&لنـز� �سبا� 
هو  &ما  علما.  pو� 
باطلة  قصص  بل  بعلم. 
متناقضة  معظمها،   {
حني  مفيد�  غ#  �حيانا، 
تصّح. فلنترc هذ� �لعلم! 
&ْلَنُغْص } �لقرº* �لعظيم 

نفسه.
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