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التقوى

�ملهند� ها� طاهر
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�ملسيح  
تبا�  Òن 
 -� �ملحمـد� 

هُل "  ZÉلقر� 
هل 
حّق  يقد�ها  َمن  ألننا  �حلديث، 
 ¡ مشاحة  ال  �لك  "مع  قد�ùا، 
 Åنسمي �لنا Z
 Åالصطال� "ال بأ�

 .Zحسب ما يرغبو
�لذين  هم  ُعرًفا   ZÉلقر� فأهل 
 Z
  Z"يَر" كليا،  �لسنة   Z"ينكر
�لوحيد،  منهجهم  هو   ZÉلقر�
 Jغ شيئا  يقل   ¥� �لرسو�   Z
"
�لقرZÉ، "¥ يأمر بأمر zال ما جا� 
 ¡ Zكانو� ¸تلفو Zz" .ZÉلقر� ¡
َمن ال  منهم   Z
  Ïلتفاصيل.. ح�

يصلي �لصلو�~ �خلمس. 

 ^ 
هل �حلديث ُعرًفا هم َمن يقدِّ"
 Zz" عمليًّا،   ZÉلقر� على  �حلديث 
بإعالÓم  نظريًّا  �لك  
نكر"� 
 ¡  Zتلفو¸" بينهما.  �ملسا"�� 
منهم   Zفاملتطرفو 
يضا،  �لتفاصيل 
 ZÉلقر� ينسخ  �حلديث   Z
  Z"ير
 Zمنهم يرفضو Zحيانا، "�ملعتدلو

"لكنهم   ،ZÉللقر �حلديث  نسخ 
يو�فقوZ على كل شي� بعد°، مثل 
 Ñيأ" ZÉحلديث ¸صص �لقر� Z

بأمو� ال 
صل %ا ¡ �لقرZÉ قط. 
عمليا   Zيرفضو  ZÉلقر� فأهل 

"�مر   Zيرفضو ألÓم   ،ZÉلقر�

َيَُّها  ﴿َيا   vتعا قوله  مثل  قرÉنية، 

ِطيُعو� َ"َ �هللا  
ِطيُعو� َ Éَمُنو�  �لَِّذيَن 

"zال   ..(٦٠ (�لنسا�  �لرَُّسوَ�﴾ 
نأبه  "ال  �لرسو�  نطيع  فكيف 

بأعماله "
قو�له؟ 
بقوله   Zيأֲדو ال  �حلديث  
هل "
ِمْن  zِلَْيَك  
"ِحَي ُ َما  تعاv: ﴿�تَِّبْع 
َعِن  
ْعِر³ْ َ"َ ُهَو  zِالَّ  zَِلَه  ال  َ�بَِّك 
 ..(١٠٧ (�َألنعا^  �ْلُمْشِرِكَني﴾ 
 Ñيأ  Z
 ببا%م  خطر  ما  "zال 
 ZÉصل له ¡ �لقر
�حلديث مبا ال 
�لذ� يأمر �لرسوَ� � 
Z يّتبع ما 
ص  يوحى zليه ال 
Z ينسخ 
" ¸صِّ

" يضيف. كما 
Óم يّتفقوZ عمليا 

َيَُّها " حديث:   ìمع �فض  على 
�لنَّاz Åُِنَُّه لَْيَس ِبي َتْحِرميُ َما َ
َحلَّ 

نه  Z"هللا" (صحيح مسلم)، "ير�
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ال  بأحكا^   Ñيأ" "«ر^  «لِّل   �

صل %ا ¡ �لقرZÉ �لكرمي قط. 

ال   ZÉلقر� 
هل   Z
 فاخلالصة 
يتبعوZ �لقرZÉ "ال �حلديث، "
هل 
"ال  �حلديث   Zيتبعو ال  �حلديث 

 .ZÉلقر�

ما Òن فشعا�نا قوله تعاv ﴿َفِبَأ�ِّ 
 ﴾Zَُيْؤِمُنو َ"Éَياِتِه  �هللا  َبْعَد  َحِديٍث 

� حديث  Z
 �
�)جلاثية (٧.. 
نقيم  �لقرZÉ فال  ¸الف كال^ �هللا 
 ¥� �لرسو�   Z
 "جنز^  "cنا،  له 
يُقْله، مهما قا� �لناÅ ¡ صحته. 
نقّد�  نفسه  �لوقت   ¡ "لكننا 
عليهما  "نعّض  "�حلديث  �لسنة 
 vتعا "�هللا  ال،  كيف  بالنو�جذ. 
"كيف  �؟  �لرسو�  بطاعة  يأمر 
ال، "�هللا تعاv "صفه بأنه ما ينطق 

نه  بالتو�تر  "َصَلنا   Ç و¯؟%� عن 
�  صّلى "حّج كما نصلي �ليو^ 
 ¡ جند°  ال  بتفصيل  Òّج  "كما 

"�مر �zالية  فيه  �لقرZÉ، بل جند 
ببا�  ¸طر  فهل  تفصيال،  حتتا¾ 
مسلم 
Z يقو� Zz �لرسو� � قد 

مر  عند° Ýالًفا  �فتر¯ صال� من 

�هللا؟ 
من  �لك�¯  �لنسبة   Z
 نر¯  zننا 
كما  "ليس  صحيحة،  �ألحا�يث 

�لذين يشطبوÓا   ZÉلقر� ير¯ 
هل 
كلها، "ال كما ير¯ 
هل �حلديث 
�لذين يشطبوZ �حلديث مبجر� 
نه 
¸لط   "
 ينسى  
نه   "ٍ�� عن  قيل 
نر¯  zننا  بل  ضّعفه،  فالنا   Z
  "

 ZÉحديث يتفق مع �لقر �
صحة 
ُيستبعد  مهما قيل ¡ سند°، ألنه 
 ،üلن� vz Jَينسب كا�²ٌ �خل Z

�"ما،  ينسى  ال  �لناسي   Z
 كما 
 Ç �"ما.  ¸لط  ال  ¸لط  "�لذ� 
ما   ،Jض فال  هذ�   ¡ 
خطأنا  لو 
 ^�� "ما   ،ZÉلقر�  ¡ �ألصل   ^��

�حلديث متفًقا معه.
 üلن� vz ُنسبت نبو�� ��z كذلك"
� Ç حتققت فإننا جنز^ بأÓا حديث 
له �، مهما قا� عنه �آلخر"Z ِمن 
ليست  �لسند  فمد�سة  تضعيف. 
�حلديث  
هل   Z
 "نر¯  �قيقة. 
�ألحا�يث  جلمع  سعو�  �أل"�ئل 
"قد  صحيحة،  
Óا  ظنو�  �ل§ 
"ضعو� شر"طا متفا"تة فيما بينهم 
للحكم على �حلديث بالصحة من 
�لضعف، "كلها �جتها�ية ظنية. 

مع zمياننا 
Z �حلديث ¡ جّله ظّني 

فأهل القرآن يرفضون عمليا القرآن، ألنهم يرفضون 
ِذيَن آَمُنوا  َهـا الَّ أوامـر قرآنية، مثل قوله تعا� ﴿َيا َأيُّ
َ َوَأِطيُعـوا الرَُّسـوَل﴾ (النسـاء ٦٠).. وإال  َأِطيُعـوا اهللاَّ
فكيف نطيـع الرسـول وال نأبه بأعمالـه وأقواله؟ 

ِبْع َما أُوِحَي  وأهـل احلديث ال يأبهون بقوله تعا�: ﴿اتَّ
ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْملُْشـِرِكَني﴾ 
(اَألنعـام ١٠٧).. وإال ما خطر ببا�م أن يأ¬ احلديث مبا 
ال أصـل له ! القرآن الذي يأمر الرسـوَل � أن يّتبع 
ـص أو يضيف.  مـا يوحى إليه ال أن ينسـخ أو �صِّ
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التقوى

�لسنة،   Z
 نؤمن  لكننا  �لثبو~، 
ُنقلت  قد    ،� 
فعاله  هي  "�ل§ 

بالتو�تر �لعملي. 
 Z
  vz هنا  �إلشا��  من  بد  ال 
�إلما^   vz  Zيسيئو �حلديث  
هل 
يصفونه  حني  حنيفة   £
 �ألعظم 
باجلاهل باحلديث، "يقو� بعضهم 
zنه ¥ يكن يعر¼ zال سبعة عشر 
حديثا، "هذ� يتضمن 
Z "لد� ¡ 
علما!!  منه  
كثر  �لثا<  �لصف 
حنيفة  فأبو  "جهل،  تز"ير  "هذ� 
 � �ملوعو�  �ملسيح  "صفه  كما 
�لثال�  �ألئمة  
على من " 
فضل "
�جتها�°  قو�  حيث  من  �آلخرين 
"فر�سته.  "فهمه  "���يته  "علمه 
 vتعا �هللا  "هبها  �ل§  �لقو�   Zz"
�لصائب  �لقر��   vz للوصو�  له 
 Zكا zنه  Ôيث  متقدمة  كانت 
�لثبو~  بني  يفّر�   Z
 يستطيع 
"عدمه بكل سهولة. كانت قوته 
 ¡  Üخا بوجه  موهوبة  �ملد�كة 
لطبعه   Zلكرمي. "كا�  ZÉلقر� فهم 
�هللا  كال^  مع   Üخا �نسجا^ 
�ملعرفة  من  بلغ  قد   Zكا"  ،vتعا
مبلغا 
على. لذلك �عُتِرَ¼ مبرتبته 
 ãالستنبا�" �الجتها�   ¡ �لعليا 
�ل§ تقاصر عنها �آلخر"�cz) "Zلة 

جهال  ليست  فالقضية  
"ها^).. 
"فقه  "���ية  علم  بل  باحلديث، 

"فر�سة.  

مثلـة  
ضـر²   Jألخـ�  ¡"
�لثال�  �لفـر�  تعامـل  علـى 
�ألحا�يـث،  مـع  �ملذكـو�� 
 Zْ
�ملثاE �أل,E: �حلديث " ُ
ِمْرُ~ َ
ال   Zْ
َ َيْشَهُد"�  َحتَّى   Åَلنَّا� 
َُقاِتَل 
ًد� َ�ُسوُ� �هللا  zَِلَه zِالَّ �هللا َ"َ
Zَّ ُمَحمَّ
َالَ� َ"ُيْؤُتو� �لزََّكاَ� َفِإَ��  َ"ُيِقيُمو� �لصَّ
ِ�َماَ�ُهْم  ِمنِّي  َعَصُمو�  َ�ِلَك  َفَعُلو� 
 ِ̂ �ْإلِْسَال ِبَحقِّ  zِالَّ  
ْمَو�َلُهْم َ"َ

َ"ِحَساُبُهْم َعَلى �هللا". (�لبخا��)
 Z�"عد هذ�   :ZÉلقر� 
هل  قا� 

Hض، "�حلديث باطل. 
 � نبينا  لتنـزيه  سعو�  
Óم  "مع 
 vz نسبو�  لكنهم   ،Z�"لعد� عن 
�"�� �حلديث �يعا من 
"� �لسند 
"مسلم  �لبخا��   vz" منتها°   vz

 Zيؤمنو 
Óم  
خرجه  "غùJا ممن 
بالعد"�Z "يرفضوZ �لقرZÉ. "هذ° 
zسا�� ظّن بتلك �ألجيا� �لعظيمة؛ 
�لقلب،  تقّسي  �لظن  "zسا�ُ� 
خصوصا Zz تعّلقت بالصاحلني. 

�حلديث  �حلديث:  
هل  "قا� 

Zّ علينا 
Z نقاتل  íصحيح.. "يع
�لناÅ �يعا معتدين "غJ معتدين. 
لم  
Z كل Éية قرÉنية تنا�� بالسِّ"
فهي  �ملساملني  قتا�  بتحرمي   "


Z حكمها ملًغى.  �
منسوخة.. 

ما Òن فقلنا: هذ� �حلديث عظيم، 
"ينسجم متاما مع �لقرZÉ، فهو «ر^ 

سلمو�،  ��z على �ملعتدين Z�"لعد�
بسبب  منهم  �النتقا^  من  "مينع 
مبجر�  يساHهم  بل  عد"�Óم، 
"كأÓـم  �إلسـال^،  zعالÓـم 
 ¥" يقتـلو�   ¥" يعـتد"�   ¥

يدمـر"�. 

أما Sن فشعارنا قوله تعا� ﴿َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَد اهللا 
َوآَياِتِه ُيْؤِمُنوَن﴾ (اجلاثية ٧).. أي أن أي حديث �الف 
كالم اهللا القرآن فال نقيم له وزنا، وجنزم أن الرسول � 
( يُقْله، مهما قال الناس ! صحته. ولكننا ! الوقت 
نفسه نقّدر السنة واحلديث ونعّض عليهما بالنواجذ. 
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ِمْن  "َما  �حلديث  �لثا�:   Eملثا�
ُه  َيَمسُّ  Zُْيَطا َ"�لشَّ zِالَّ  ُيوَلُد  َمْوُلوٍ� 
ِمْن  َصاِ�ًخا  َفَيْسَتِهلُّ  ُيوَلُد  ِحَني 
َمْرَيَم  zِالَّ  zِيَّاُ°   Zِْيَطا �لشَّ َمسِّ 

َ"�ْبَنَها". (�لبخا��)
حديث  هذ�   :ZÉلقر� 
هل   ���
باطل بد�هًة، ألنه ميّيز �ملسيح "
مه 

عن بقية �ألنبيا�. 
"قا� 
هل �حلديث: هذ� حق مبني، 
"هو على ظاهر°، "
نه كلما ُ"لد 
 ،Zنتيجة مّسه �لشيطا �مولو� صر
 ¥ ُ"لد�  فحني  
مه " �ملسيح  
ما 

!Zيبكيا، "لعلهما كانا يضحكا

هل   Jتفس  Z
 فنر¯  Òن  
ما 

نبيا� �هللا �يعا،  vz حلديث يسي��
�لبتة، "نر¯ ¡  
نه ال منطق فيه "

هل �لقرZÉ �ִדاًما للبخا��  Jتفس
بأنه Öهل قوله تعاZzِ﴿ vَّ ِعَباِ�� 
لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاZٌ﴾، "بقوله 
﴿"َسَالٌ̂   �  �» عن   vتعا
ُ"ِلَد﴾، مع 
Z �لبخا��   َ̂ َيْو َعَلْيِه 
هو  بل  �لو�سع،  بفقهه  معر"¼ 
�ִדا^ لكل �"�� �حلديث ñهل هذ° 
 v"أل� فاآلية  �لو�ضحة؛  �آليا~ 
تؤكد 
نه ال سلطاZ للشيطاZ على 
عبا� �هللا �ملخَلصني، "�ألنبيا� منهم 
 Z
 تؤكد  �لثانية  "�آلية  بال شك، 

ال  عليه  "سالٌ̂  ُ"لد   �  �»
ا.  َمسًّ

من هنا فإننا نر¯ �حلديث صحيحا، 
من  �حلماية  يقصر  ال  
نه  "نر¯ 
مرمي،  �بن  على   Zلشيطا� مسِّ 
 Z
"ألZ �لتمّعن ¡ �ملوضو� يبّين 
بنفسه  
شا�  قد  �لبخا��  �إلما^ 
هو  
مه " مرمي  �بن  من  �ملر��   Z

كل َمن Öمع ¡ نفسه صفاִדما" 
من  نستدّ�  "ֲדذ�  
"ها^).  (�czلة 
 Z
 ميكن  
نه  �حلديث  هذ�  خال� 
شخص  على  شخص  �سم  ُيطلق 
"ظر"فه،  صفاته   ¡ يشبهه  Éخر 
�لطائي،  �لكرَمي حامت  نسمي   Zَْكَأ
�لقد^  كر�   ¡ �ملحتر¼  "نسمي 
cيد�Z، "نسمي �ملبعو� ¡ �لزمن 
نبينا  نّزهنا  فبهذ�  مسيحا؛   Jألخ�
"نّزهنا   ،ZÉلقر� مناقضة  عن   �
مناقضة  عن  �لسابقني  فقها�نا 
Öهلها  ال  �ل§  �لقرÉنية  �آليا~ 

�ألطفا� "خرجنا مبعì ها^. 
 �ملثاE �لثالث: حديث "ال َيْنَبِغي 
ُيوُنَس  ِمْن  َخْيٌر  
ََنا  َيُقوَ�   Zْ
َ ِلَعْبٍد 

ْبِن َمتَّى". (�لبخا��)
ال يهّم كث�Jً هنا 
Z نعر¼ موقف 

ما  �حلديث  
هل "  ZÉلقر� 
هل 
موقفنا فهو قبو� �حلديث مع zمياننا 
 �
 �لنبيني..  خامت   � نبينا   Zبأ
 üعظمهم.  "لكن "�لن

كملهم "
� ¥ يقل ¡ حديثه هذ� بتفضيل 
يونس عليه، "ال بتفضيل نفسه على 
يونس، بل قا�: ال تعلنو� 
فضلي§ 
على يونس � مبا Öر� مشاعر 
�لذ�  �لوحيد  "�ملفهو^  �آلخرين. 
ميكن �ستخالصه من هذ� �حلديث 
هو 
Z �لنü � كاZ يعلِّم �ملسلمني 
"�لتهذيب"  �للباقة   ¡ ��سا 
�ملعاصر�).  "�لتحديا~  (�إلسال^ 
"مثله حديث: "ال ُتَخيُِّر"ِني َعَلى 

ُموَسى". (�لبخا��)

 �أمـا Sن فنرى أن تفسـ~ أهل احلديث يسـيء إ
أنبيـاء اهللا °يعا، وأنه ال منطـق فيه البتة، ونرى ! 
تفسـ~ أهل القرآن اتهاًما للبخاري بأنه �هل قوله 
تعـا� ﴿ِإنَّ ِعَبـاِدي َلْيَس َلـَك َعَلْيِهْم ُسـْلَطاٌن﴾...




