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التقوى

 هانـي طاهـر

]اعتنا   1ّ للعا�  '�ضح 
تعا�  �هللا  لتنـزيه  تسعى 
ما  'كتابه '�سله، 'هذ� 
�لذ�  لكن  منهم،  �ملنصفو1  به  يشهد 
ينبغي �ضافته �� هذ� 1ّ ]اعتنا تسعى 
مبا  يضا،  �إلسالمي  ماضينا  لتنـزيه 
'�لتابعني  �لصحابة  جيل  <لك  يشمل 
'�ملجتهدين  '�لتفس$،  �حلديث  ئمة '
ع8 �تلف �لعصو�. 'كلما كاµ 1من 
هؤال× قر� �� �لرسو; � �µ/�/ سعينا 
لتÙيههم '�لدفاÂ عنهم، '�حسا1 �لظّن 
ֲדم 'بأقو�Fم '�لها على �مل يتضمن 

تقو�هم ''�عهم 'فقههم. 
لذ� ليس مقبوال 1 ُينسب �ليهم �لقو; 
�آلمنني  على  '�لعد'�1  �ألبريا×  بقتل 
'�باحة  قرÜنية  حكا4  بإلغا×  '�لقو; 
جهدهم  قصا�±  بذ;  'عد4  �لكذ� 
 ،Âلتنقية �حلديث �لصحيح من �ملوضو

'غ$ <لك. 
'�<� كا1 �ملسيح �ملوعو/ � قد ّكد 
1 �لقر1Ü �لكرمي هو �حلَكم 'ّنه ال بّد 
فما  عليه  �آلحا/  حا/يث   Öعر من 
بد  ال  نه ' فال.  '�ال  به  خذنا  '�فقه 
�مل.  فضل  على  �حلديث  من �ل  
]اعته  'علما×  'خلفا×·  حضرته  فإ1ّ 
 � �لنبوية  �ألحا/يث  على  يقتصر'�   �
�لها على فضل �مل، بل توسعو� � 
عموما  �لسابقني  قو�;  �ل   �� <لك 
�ملنهج  هو  'هذ�  �مل.  فضل  على 

�لذ� علينا �لتقّيد به. 
 �/�/µ�' ،ֲדذ� نكو1 قد نّزهنا ماضينا'
به، ''جدنا سو	 �يد	 � كل  ثقتنا 
�ألجيا;  ֲדذ·  لالقتد�×  'سَعينا  مر، 

�لعظيمة. 
تقسي  فإÐا  باملاضي  �لظّن  �سا×	  ما 
'تؤ/�  بالدين كله،  �لثقة  'ִדّز  �لقلب 

فالسفة   � قد'	  عن  �لبحث   ��
�لغر� 'مناهجه �لعميا×؛ مما يقّر� من 

�إلحلا/. 
'فيما يلي ضر� مثلًة على منهج �لثقة 

'�حسا1 �لظّن بالسابقني: 

١. جها� �لطلب.. 
�لفقها× �لقد�مى كانو� يقّسمو1 �جلها/ 
��: جها/ �لدفع 'جها/ �لطلب، فبدال 
قتاال  باعتبا�·  �لطلب  جها/  تفنيد  من 
 1ّ ُيقا;   1 ينبغي  للمعتدين '�ملساملني 
�ملقصو/   1ّبه، '  ªلتقسيم ال بأ� هذ� 
�لقبائل  �لبد× مبها]ة  �لطلب هو  þها/ 
�ملسلمني،  حر�  نّيتها  عن  تعلن   ºل�
فالذ� يعلن �حلر� ال ننتظر· ليغز'نا، 
�لفقها×  تفنيد قو;  ما  ّ'ال.  بل نغز'· 
يقولو1  بأÐم  Fم  �ִדاًما  فيتضمن 
بالعد'�1 على �ملساملني مستهترين بقوله 

◊Ë⁄°\;◊¬�’\;Ì÷¡;Ô]zfil;Å⁄¢\

Ô]fim’\;œuiâÁ;fl∏;

Z∞]¬h;!\;ÓÊà;Å⁄¢]d;œt^;flŸÂ

Ï÷ë’\;√ŞŒfi⁄z’\;II;‹Ö-\

ã]fiz’\Â;∞]¬h;!\;√Ÿ;
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ُيِحبُّ  ال  �هللا   َّ1�ِ َتْعَتُد'�  ﴿َ'ال  تعا� 
�ْلُمْعَتِديَن﴾ (�لبقر	 ١٩١).. 'هذ� غ$ 

جدير َمبن ينا/� بإحسا1 �لظّن.

٢.  قتل �ملرتد 'حديث "من بّد; /ينه 
فاقتلو·".

ميكن  �حلديث  هذ�  تضعيف  من  فبدال 
�ملحا��،  باملرتد  خا�  بأنه  تفس$· 
 � �ا�با  كا1  مرتد  كل   1ّ� 'حيث 
لكن  تعميمه.  فيمكن  �لزمن  <لك 
�لوضع �آل1 �تلف، 'كث$ من �ملرتدين 
غ$ �ا�بني، فال قتل لكل مرتد. 'ֲדذ� 
بّرنا عمو4 فقهائنا �لسابقني من �لقو; 
عقائدهم،  تغي$  ملجر/   ªلنا� بقتل 
﴿ال  تعا�  بقوله  �جلهل  ِمن  'برناهم 
يِن﴾ (�لبقر	 ٢٥٧)، 'من  ِ�ْكَر�َ· ِفي �لدِّ

Üيا� كث$	 حتمل �ملع¸ <�ته. 

٣. �لنسخ u �لقرEt �لكرمي 
1 �لصحابة �  �علينا 1 نسعى إلثبا
يكونو� يقولو1 بالنسخ �لذ� صا� شائعا 
ند�فع   1 � 'قت متأخر، '1 °ا'; 
حÌ عن �لقائلني بالنسخ، م�8ين قوFم 
جيد�،  <لك  َبعا/   �� ينتبهو�   � بأÐم 
'�ختلط عليهم �ألمر � نسخ �ستقبا; 
�نه ليس نصا قرÜنيا 'ال  �لقبلة، حيث 
 ªعد� عن 'ضوحه ثانيا. فالنسخ ال بأ
'�ضحا  �ملنسو¹  كا1  لو  مبدئيا  به 
ما  ناسخه.  'منصوصا عليه، 'كذلك 

�إلشكا; فهو � 1 ننسب �� كتا� 
�لنسخ  ِمْثل هذ�  �هللا �لذ� ال �يب فيه 
�لذ� كله �يب. 'قد صا� توضيح هذ· 
�ملفاهيم ضر'�يا جد� � 'قت خر'´ 
�لدجا; هذ�، بينما � يكن �ألمر كذلك 

قبل مئا� �لسنني.
 

ِشَهاٍ�  �ْبن  'قو;   Jلكذ� <باحة   :٤
ا  ِممَّ َشْيٍ×  ِفي  ُص  ُيَرخَّ ْسَمْع َ "َلْم 
َثَالٍ :  ِفي  ِ�الَّ  َكِذٌ�   ªُلنَّا� َيُقوُ; 
�ْلَحْرُ� َ'�ْإلِْصَالُ½ َبْيَن �لنَّاªِ َ'َحِديُث 
µَْ'َجَها"   	ِ�ْلَمْرَ َ'َحِديُث  �ْمَرََتُه  �لرَُّجِل 

(مسلم)
'�ִדا4  �لقو;  هذ�  شطب  من  فبدال 
 1� نقو;:  �لكذ�،  بإباحة  به  �لقائلني 
هنا� حاال� ليست من �لكذ�، '�1ْ 
فتنميُة  للحقيقة،  �الفا  ظاهرها  كا1 
'Ïاملُة  �لكذ�،  من  ليست  �خل$ 
�لكذ�،  من  ليست   ªلنا�' �لز'جة 
عن  '�خفاðها  �لعسكرية  '�خلطُط 
�لعد' '�لتمويه عليه ليس من �لكذ�.. 
�لقو;.  هذ�  صحا�  قصد  هو  'هذ� 
 1فهذ� �لذ� Æب 1 نذهب �ليه بد; 
نقو;: �1 �لقائلني بذلك ينا/'1 بإباحة 
�لكذ� �لذ� هو مثل عبا/	 �لوثن؛ أل1 
Fؤال×  �لكذ�  باستحال;  �ّتها4  هذ� 
لكبا� هل �حلديث   ï 	�'للر  ï ªلنا�
�لذين نقلو� هذ· �لر'�ية � كتبهم! 'هم 
�ملعر'فو1 بالتقو± '�لو�Â، 'هم �لذين 

�لرِّْجَس  ﴿َفاْجَتِنُبو�  تعا�  قوله   1'يقر
�لزُّ'ِ�﴾  َقْوَ;  َ'�ْجَتِنُبو�  �ْألَْ'َثا1ِ  ِمَن 

(�حلج ٣١) 'َيُعوَنه جيد�. 

٥. �لتعامل مع كتب �لتفس4: 
بدال من �لتركيز على �لقو; �خلاطئ � 
كتب   1ّ� �لقو;  علينا  �لتفاس$  كتب 
فيها   1ّ' �ألقو�;،  تذكر كلَّ  �لتفاس$ 
ّننا ' <لك،  غ$  هو  'ما  جيد  هو  ما 
�ألقو�;  ]ع  يريد'1  كانو�  °سبهم 
Ðم يؤيد'1 هذ·  Øكلها، 'هذ� ال يع

�ألقو�;.
 

٦. 'حا�يث �لبخا
j ,مسلم
ال يصّح �لقو; 1ّ � �لبخا�� 'مسلم 
قد  نقو;:  بل  غ$ صحيحة،  حا/يث 
'هذ�  حا/يثهما صحيحة،  تكو1 كل 
قصا�±  سنبذ;  ما  'هذ�  نأمله،  ما 
جهدنا من جله، '<لك مبحا'لة �لتوفيق 
بني هذ· �ألحا/يث 'بني �لقر1Ü �لكرمي. 
'هذ� هو منهج �ملسيح �ملوعو/ �. 

 �سنو� عشر  قبل   �فر/ُ قد  'كنُت 
�لفكر   �  �"نظر� برنامج   � حلقة 
 � ما  كل  "هل  بعنو�1  �إلسالمي" 
كا1  حيث  'مسلم صحيح"  �لبخا�� 
فكر	  نقض  على  ُمْنَصبًّا  فيها  �لتركيز 
�لقو; بصحة كّل ما فيهما، أل1ّ بينهما 
 ºتناقضا '�ضحا � عد/ من �لقضايا �ل

يستحيل �جلمع بينها.
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التقوى

'قد كا1 منطلق هذ· �حللقة هو نقض 
�صر�� �لسلفيني على منهجهم، '<لك 
مبا  �لز�مهم   � فو�ههم..  من  بنقضه 
يؤمنو1 به، فكانت �حللقة منصّبة على 
عندنا..  ما  بنا×  ال  عندهم  ما  هد4 
فيها مفيد	 �   �/�' ºل�  �'�ملعلوما
منهج  'فق  ليست  لكنها  �إللز�4،  هذ� 
مع  �لتعامل   �  � �ملوعو/  �ملسيح 

�لر'�يا� 'ال مع جهو/ �لسابقني. 
بل �1 علينا 1 نقو; بالنسبة �� قاعد	 
�لكرمي   1Üلقر� على  �حلديث   Öعر
öية  على  متفقو1  عموًما  �لفقها×   1ّ
عرÖ �حلديث على �لقر1Ü �لكرمي، '�1ْ 
� يصرِّحو� عموما بذلك، أل1ّ �ملسألة 

öيتها Fم. �� تكن قد ظهر
 

"Etلسنة قاضية على �لقر�" :
٧. شعا
�مل  على  �له  ميكن  �لشعا�  هذ� 
 1Üلقر� تفسر  �لسنة   1 'هو  مقبو;، 
بالقائلني  �لظّن  'سنحسن  'توضحه.. 
كانو�  �Ðم  'نقو;:  �لتا�يخ،  ع8  به 
كله،  �حلديث  يرفض  َمن  على  يرّ/'1 
فرفعو� مثل هذ� �لشعا� �لذ� ال يعنو1 
�لكرمي   1Üلقر� من  هّم  �حلديث   1ّ به 
نه على مستو± '�حد معه،  'ال على 
'لن نسي× ֲדم �لظّن حÌ نتهمهم Ðم 
قصد'� <لك.. بل سنسعى 1 °مل كل 
شعا� سابق على �مل حسن 'نضعه � 
سياXٍ ينسجم مع �حسا1 ظّننا بتا�Ýنا 

ال  جد�/نا  هم  فالسابقو1  'سلفنا.. 
ال  �لسلفيو1  '°ن  خصومنا،  جد�/ 
هم، '°ن �Æابيو1 ال سلبيو1، بنا×'1 

ال هد�مو1. 

طريقة   jبأ  ,' 
|ا  �لز�{  قتل   .٨
'خر~

بد; �لقو; بنفي هذ� �حلكم كليًّا علينا 
مما�سته  ¡ترفو1  بالذين  �صصه   1
'يسعو1 لنشر· إلفسا/ �ملسلمني، فهذ� 
تعا�  قوله  من  عليه  ُيستد;  �حلكم 
﴿�ِنََّما َجَز�ُ× �لَِّذيَن ُيَحاِ�ُبو1َ �هللا َ'َ�ُسوَلُه 
 'َْ'َيْسَعْو1َ ِفي �ْألÖِ�َْ َفَساً/� َ1ْ ُيَقتَُّلو� َ
ُيَصلَُّبو�﴾ (�ملائد	 ٣٤)، 'من قوله تعا� 
ِفي  َ'�لَِّذيَن  �ْلُمَناِفُقو1َ  َيْنَتِه  َلْم  ﴿لَِئْن 
�ْلَمِديَنِة  ِفي  َ'�ْلُمْرِجُفو1َ   Öٌَمَر ُقُلوِبِهْم 
ِفيَها  ُيَجاِ'ُ�'َنَك  َال  ُثمَّ  ِبِهْم  لَُنْغِرَينََّك 
ِخُذ'� ُ ُثِقُفو�  َْيَنَما  َمْلُعوِنَني  َقِليًال *  ِ�الَّ 
َ'ُقتُِّلو� َتْقِتيًال﴾ (�ألحز�� ٦١-٦٢). 

بعلمائنا  �لظّن  °سن  �لقو;  'ֲדذ� 
على  منهم  جز×�   1� 'نقو;  �لسابقني، 
�ألقل كا1 ير± 1 �لرجم خا� بفئة 
µنا  مبجر/  خاصا  'ليس  �لّزنا	،  من 
�ملجّر/  �لزنا  حكم   1ّ <لك  �ملتز'´. 
َ'�لزَّ�ِني  ﴿�لزَّ�ِنَيُة  تعا�  قوله   � '�ضح 
َفاْجِلُد'� ُكلَّ َ'�ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍ	﴾ 
(�لنو� ٣).. 'ُيستبعد Ý 1الف سلفنا 
'�لرجُم  �لقاطع.  �حلكم  هذ�  �لصا� 
¡د/ها  �لقتل  'طريقة  �لقتل.  من   Âٌنو

�لقاضي. 
�لذ�  �ملنهج  هذ�  على  كث$	  '�ألمثلة 
من   � �ملوعو/  �ملسيح  منهج  هو 

خال; كتبه 'مناظر�ته 'قو�له. 
�لفسا/  بأ1ّ  �مياننا  مع  يتناقض  'هذ� ال 
عّم �لقر'1 �ملتأخر	 حÌ صا� "�لعلما× 
ِمن عندهم  �لسما×؛  /مي  شّر َمن حتت 
نر±  ننا ' تعو/"،  '�ليهم  �لفتنة  ر´ 
من  �لسابقة  �ألجيا;  قُربت  كّلما  ّنه 
قّل صالحها، 'قّلْت  هذ� �جليل �ألخ$ 

/�فعيتنا للدفاÂ عنها. 
�1ّ صدX �ملسيح �ملوعو/ � ال ¡تا´ 
1 ننقض شيئا من تا�Ýنا 'قو�; سلفنا، 
بل علينا 1 نركز على 1 �ملاضي خٌ$ 
� Ïمله، '1ّ �ال°ر�¥ بد بعد �لقر1 
�لثالث �Fجر� 'بعد ]ع �ألحا/يث ال 
فشيئا  شيئا   بد �ال°ر�¥   1ّ' قبلها.. 
حو�له  حلك   �  Ìح ّنه ' 'ببط×، 

كا1 هنا� متقو1 '¡سنو1 �لفهم. 
فيا يها �إلخو	، قولو� �حلّق كلَّه بأفضل 
 � متَِّبعني  �لظّن،  حِسنو� ' سلو�، 
ّكد  �لذ�   � �ملوعو/  �ملسيح  <لك 
1 �ألئمة �أل�بعة مبÙلة جد��1 �إلسال4 
�أل�بعة، 'ظّل يؤكد على öية �حسا1 
يتكئ   �' 'تقدير·،  بتا�Ýنا  �لظّن 
على  للتدليل  �لتا�يخ   �سلبيا على 
/عو�· قّط، بل ظّل ¡ا'; ت8ير قو�; 
 � ''ضعها  عنها   Âلدفا�' �لسابقني 

سياX مناسب. 


