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التقوى

 G. كما حتب Oتعامل �لنا G. هو Qلعد�
يعاملوv؛ هو .G يكوG لك َكْيل �Eحد 
تزG به �ألمو
 كلهـا حيثما كنت. 
مر���،  �لكرمي   Y°لقر� عليه  
ّكد  "قد 

حيث نقر
 �آليا� �لكرمية �لتالية: 
 Yِْإلِْحَسا�"َ  bِِباْلَعْد َيْأُمُر  �هللا   َّY|ِ﴿
َ"|ِيَتاِ£ �rِ �ْلُقْرَبى َ"َيْنَهى َعِن �ْلَفْحَشاِ£ 
َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َ"�ْلَبْغِي  َ"�ْلُمْنَكِر 

ُر"Yَ﴾ (�لنحل ٩١) َتَذكَّ
﴿ِ|Yَّ �هللا َيْأُمُرُكْم َ
Yْ ُتَؤ�ُّ"� �ْألََماَناِ� 
 Yْ
َ Uَِحَكْمُتْم َبْيَن �لنَّا �rَ|ِ"َ ْهِلَها
|َِلى َ
ا َيِعُظُكْم  َتْحُكُمو� ِباْلَعْدY|ِ bَِّ �هللا ِنِعمَّ
 ﴾�Nًَبِص َسِميًعا   Yََكا �هللا   َّY|ِ ِبِه 

(�لنسا£ ٥٩)

ِمْرَ� ُ َكَما  َ"�ْسَتِقْم  َفاْ�ُ§  ﴿َفِلَذِلَك 
 bََْنَز
َ"َال َتتَِّبْع َ
ْهَو�َ£ُهْم َ"ُقْل °َمْنُت ِبَما 
�هللا ِمْن ِكَتاٍ� َ"ُ
ِمْرُ� ِألَْعِدbَ َبْيَنُكُم﴾ 

(�لشو�¤ ١٦)
�ِمَني هللا  ﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن °َمُنو� ُكوُنو� َقوَّ
 Yَُشَنآ َيْجِرَمنَُّكْم  َ"َال  ِباْلِقْسِط  ُشَهَد�َ£ 
َقْوٍ[ َعَلى َ
الَّ َتْعِدُلو� �ْعِدُلو� ُهَو َ
ْقَرُ� 

لِلتَّْقَو¤﴾ (�ملائد� ٩)

ما�H ُيـبz علـيه؟ 

Y تعامل جاَ�� كما حتب 
Y يعاملك 
جاُ��، "
Y تتصر� ± 
"�"با كما 

حتب 
Y يتصر� �أل"�بيوY ± بلد�، 

Y ال تسخر من 
حد ألنك ال حتب "

Y يسخر منك 
حد، "
Y تسمح له 
ببنا£ كنيسة حيثما كاY هنالك م�� 
ببنا£  لك  يسمح   Y
 حتب  كما  %ا 
 Y
مسجد حيثما كاY هنا� م�� له، "
ال تعاقب من يرتّد عن �إلسال[ كما 
�ينه  يتر�  من  ُيعاَقب  ال   Y
 ترغب 
 Uال تقاتل �لنا Y
"يعتنق �إلسال[، "
كما  معك،  �لدي�  �ختالفهم  ملجر� 
تريد 
Y ال يقاتلو� ملجر� |سالمك، 
�ملتعصبني  �ملشايخ  تنتخب  ال   Y
"
 Y"بيو�أل"� ينتخب  ال   Y
 تو�  كما 

 هانـي طاهـر
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 Nغ  øُتخر ال   Y
" منهم،  �ملتعصبني 
�ملسلمني من جزير� �لعر� كما تريد 
 Y

Y ال ُيخرجك 
حد من بيتك، "

حد كما  على  �لطريق  تضيق ±  ال 

تريد 
Y ال يضّيق عليك فيها 
حد. 
ظهر  يقصم  �لعظيم   
�ملبد هذ�   Y|
�لبد§ �لتالية: قتل �ملرتد ملجر� ��ته، 
 Uلنا�  bقتا "هو  �لعد"�&،  "�جلها� 
�لضر"�ية  �لكنائس  بنا£  كافة، "منع 
على  �لطريق   ± "�لتضييق  ألهلها، 
�ملسلم  قتل  "عد[  �ملسلمني،   Nغ
بالكافر، "�لتفريق ± �لدية بني �ملسلم 
"غN �ملسلم، "عد[ �ّ� �لسال[ على 
بني  تفريق   �
 "على  �ملسلمني،   Nغ
�ملو�طنني على 
ساU �ي� 
" عرقي. 

 o.
لكن مشايـخ �لسـو@ �ـم 
�ـتلف كليا مبا سـبق 

 
مبد  Yبطال على   Yيستدلو حيث 
"%م ما لنا "عليهم ما علينا" مبا يلي 

من 
�لة: 

"%ا: قوله تعا} ﴿َ
َفَنْجَعُل �ْلُمْسِلِمَني 
َكاْلُمْجـِرِمَني * َمـا َلُكْم َكْيـَف 

َتْحُكُموYَ﴾ (�لقلم ٣٦-٣٧)
كتابية  من   ø�"لز� جو��  "ثانيها: 

 .üمن كتا ø�"حترمي �لز"
�فع  على  �لذمي  |جبا�  "ثالثها: 

�جلزية. 

مسلم  ُيقتل  "ال  �حلديث:  "��بعها: 
بكافر".

 �"ðتبد "ال  �حلديث:  "خامسها: 
�ليهو� "�لنصا�¤ بالسال[...". 

مناقشـة .�لتـهم 
�ْلُمْسِلِمَني  
َفَنْجَعُل َ﴿ �آلية  
ما 
 ،
َكاْلُمْجِرِمَني﴾ فال تنقض هذ� �ملبد
بل تع� 
Y �هللا تعا} ال يسا"� بني 
�ملسلم "�لكافر، بل |نه سبحانه ينصر 
عن  "يرضى  �لثا&،  "يهز[   b"أل�
�لثا&، "ُيدخل  �أل"b "يسخط على 
"�ملسا"��  �لناَ�.  "�لثا&  �جلنَة   bَ"أل�
 Y
 �لعدb، فال çو�  هنا ليست هي 
 "
نسا"� بني �ملجر[ "�لضحية مثال، 
بني �لنشيط "�لكسوb، بل ُيعطى كلٌّ 
حقَّه بالعدr" ،bلك حسب �لقاعد� 
ترضى  ما   bلكسو� فتعطي  �لسابقة، 

مثله،  كسوال  كنَت  لو  ُتعطى   Y

"تعاِقب �ملجر[ مبا ترضى 
Y ُتعاَقب 

به لو كنت ÿرما مثله. 
من   ø�"لز� "هو  �لثا&  �ليلهم  
ما 
هذ�   Yكا  Y| صحيح  فهو  كتابية 
 ± ظلم  فهو   ،µباإلكر� يتّم   ø�"لز�
هذµ �حلالة بال شك، لكن ما ��مت 
ֲדذ�  |���ִדا  مبحض  تقبل  �لكتابية 
"Ôن  حر�  فهي  ظلم،  فال   ø�"لز�
فهذ�  |جبا�.  هنا�  "ليس  
حر��، 
 òلكتابية ح� �
�لز"�ø يفتح بابا للمر
جتد �"جا، فهو ± مصلحتها، "ليس 

Y �ملسألة  �
± rلك ظلم ألحد.. 
نسا£   {|  Yإلحسا� با�   ± تدخل 
 ø�"هل �لكتا� بإعطائهن فرصة للز

من مسلمني �غم 
Íن كافر�� بسيد 

�لبشر �، فأين �لظلم ± هذ�؟ 

ما �جلزية فليست للتفريق بني �ملسلم "

وأن  جاُرك،  يعاملك  أن  حتب  كما  جاَرك  تعامل  أن 
األوربيون !  أن يتصرف  أوروبا كما حتب  تتصرف ! 
بلدك... وأن تسمح له ببناء كنيسة حيثما كان هنالك 
م�ر {ا كما حتب أن يسمح لك ببناء مسجد حيثما كان 
هناك م�ر له، وأن ال تعاقب من يرتّد عن اإلسالم كما 
ترغب أن ال ُيعاَقب من ي�ك دينه ويعتنق اإلسالم.....
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التقوى

"�لكافر، "ليست علتها كفر �لكافر، 
فهي ال تؤخذ من �ملو�طن غN �ملسلم 
خاصة  هي  بل  |سالمه،  عد[  ملجر� 
باملعتدين �لذين ُهزمو�.. 
� هي جز�£ 
�ملسلم  �ملو�طن؛  
ما  عد"�Íم.  على 
"�ملسيحي فال فر� بينهما ± �حلقو� 
"�لو�جبا�. �ملسلم ُيخرø �كا� ماله، 
"ال  يتصد�،   Y
 ميكنه  "�ملسيحي 
 ،Yإلحسا�  {|  µيدعو �ينه   Y
 شك 

 .bلدين على كل حا� ± µال |كر�"

ما حديث  "ال ُيقتل مسلم بكافر"، "
 �r| ما
فاملقصو� به �لكافر �ملحا��. 
 Ä  Yْ| ُيقتل  فإنه  مسيحيا  مسلم  قتل 
يعُف 
هل �لقتيل 
" Ä يقبلو� بالدية. 

�ليهو�   �"ðتبد "ال  �حلديـث  
ما "
"�لنصا�¤ بالسال[" فهو خاÑ باليهو� 

�لذين كانو� قد نقضو� �لعهد. 
فهذµ ليست 
�لة، بل هي 
مثلة �ستنتجو� 

" �ستنتجو�  ،
منها 
Y �لعدb ليس مبد
 Y
 Nمن غ bتعريف �لعد Yمنها بطال
 b"جهل هؤال£ بأ �rيأتو� بتعريف له. فإ
 Nغ علومهم  هي  فما  
ùها " �ملبا�� 
�ملنفعة؟  قلة  مع  �لكال[  "كثر�  �لتُّخمة 

فشرُّ �لكال[ ما َكُثَر "
ضّل.
مهما يكن فإY �هللا تعا} يأمر مبا هو 
فهو  
ùيته،  �غم   bلعد� من  
على 
 Yِْإلِْحَسا�"َ  bِِباْلَعْد (َيْأُمُر  سبحانه 
َ"|ِيَتاِ£ �rِ �ْلُقْرَبى).. "± تفسr Nلك 

�لسال[:  عليه  �ملوعو�  �ملسيح   bيقو
 Y
 |ّال  ليس  منك؟  �هللا  يريد   �rما"
"فو�   ،bبالعد �لبشر  �يع  تعامل 
rلك 
Y تشمل مبعر"فك من Ä يسبق 
كله  rلك   {| 
ضف  مبعر"�،  |ليك 
كأمنا  مبؤ�سا�  �هللا  خلق  تعاِمل   Yْ

"كما  �لرحـم،   �"r من  %م  
نت 
 Yّلك ألr" . تعامل �ألّمها� 
"الَ�ُهنَّ
 Yيشوبه شي£ من �لزهو، "أل Yإلحسا�
�ملحسن قد ميّن بإحسانه، "لكن �لذ� 
يفعل �خلN بد�فع طبيعي كما تفعل �أل[ 

 Yبًد�. لذلك فإ
 فال ميكن 
Y يز�هي 
منتهى ��جا� �خلN هو ��فع طبيعي 
"�آلية  �أل[،  من  يصد�  ما  غر��  على 
�ملذكو�� ال Éص �ملخلو� فقط "|منا 
تشمل ��r �هللا 
يًضا. فالعدb مع �هللا 
 Yإلحسا� 
ما  فتطيعه،  نعمه  تذكر   Y


ما " ،µتوقن به كأّنك تر� Y
|ليه فهو 
 Y
 فهو  �هللا  حق   ± �لقر�   �r |ِيتا£ 
خوًفا  "ال  �جلنة   ± طمًعا  ال   µتعبد

Y ال  من �جلحيم، "�غم rلك çب 
�فترضنا  "لو  "�لطاعة  �حلب  ينقص 
نا�".  "ال  جنة  هنا�  ليس  
نه  جدًال 
ÿلد  �لر"حانية  �خلز�ئن   ،Îنو (سفينة 

(٣٠-٣١ Ñ ١٩
 bيضا، فيقو
"يأمرنا �هللا تعا} بالعفو 
ِمْثُلَها  َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة  عز "جل: ﴿َ"َجَز�ُ£ 
�ِهللا﴾  َعَلى   µَُفَأْجُر 
ْصَلَح َ"َ َعَفا  َفَمْن 
�لص�  على  "Õثنا   .(٤١ (�لشو�¤ 
"�لتسـامح، فيقـوb: ﴿َ"َلَمْن َصَبَر 
�ْألُُموِ�﴾  َعْزِ[  َلِمْن  rَِلَك   َّY|ِ َ"َغَفَر 
(�لشو�¤ ٤٤). "Õثنا على 
Y نو�جه 
�خلصم  يصبح   òح باحلسنة،  �لسيئة 

ْحَسُن َ ِهَي  ِبالَِّتي  "ليا -يما: ﴿�ْ�َفْع 
َفِإ�rَ �لَِّذ� َبْيَنَك َ"َبْيَنُه َعَد�َ"ٌ� َكَأنَُّه َ"ِليٌّ 

َحِميٌم﴾ (فصلت ٣٥). 
 òفم ،bَجهل هؤال£ �ملشايخ �لعد �rفإ
"|يتا£  "�لعفو   Yإلحسا�  {|  Yيتفّطنو

�r �لقر�؟ 

فـإذا جهل هـؤالء بأول 
املبـادئ وأهمهـا فما هي 
علومهم غj التُّخمة وكثرة 
املنفعة؟  قلـة  مع  الكالم 
فشرُّ الكالم ما َكُثَر وأضّل.

فإذا جهل هؤالء املشـايخ 
العـدَل، فمـ¤ يتفّطنون 
والعفـو  اإلحسـان   uإ
القربــى؟  ذي  وإيـتـاء 


