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التقوى

�ملهند� ها~ طاهر

 َّ̂ 
 تصوُُّ�  َلَوْهٌم  |نه 
"�لتـابعني  �لصحابـة 
قد  بعدهم  من  "�ألمَة 
 "
  bألحكا� بعض  فهم   £ 
خطأ"� 
�خلطأ  هذ�  ظّل    � �لعقائد،  بعض 

^ جا� 
حد "�لفطاحل  r| ُمتََّفًقا عليه
أل^  خطأها؛  لألمة  فصّحح  �جلد�" 
هذ� �لتصّو� يتضّمن 
^ �لقر¥^ �لكرمي 
ليس كتابا ُمبيًنا، بل طالسم ³ ُتفهم 
"هذ�   .bعا 
لف  من  
كثر  بعد  |ال 
مثل  عديد�،  قر¥نية  ¥يا�  مع  يتنا� 
َعَرِبيًّا  ُقْر¥ًنا  
َْنَزْلَناُ�  ﴿|ِنَّا   rتعا قوله 
 �
  ..(٣ (يوسف   ﴾ َ̂ َتْعِقُلو َلَعلَُّكْم 
"مقر"نة  "�ضحة  َمطالُِبه   ªكتا 
نه "
 ..(Qلكب� Qلتفس�) ."باأل�لة "�ل��هني
كا^   ��|" �لفهم.  سهل  فهو  "بالتا¬ 

هنا� ُحكم 
" عقيد� ظّلت ُتفهم خطًأ 
لكن  ِعَو¾،  فهذ�  �لقر"^  هذ�  طو�� 
�هللا تعاr يقو�: ﴿ُقْر¥ًنا َعَرِبيًّا َغْيَر ِ�� 

ِعَوٍ¾﴾ (�لزمر ٢٩). 
فيبتدعو�  �لنا  بعض  يشّذ   ^
 ميكن 
خطأ،  ¥ية  "يفهمو�  جديد�،  حكما 

ما  حتتمل،  ال  ما  منها  "يستنتجو� 

عموb �لصحابة "َمن تبعهم فال. 
 ��Qلتفس� � من هنا فإ^ علينا 
^ نقدِّ
"�ملتعلقة  �لصحابة   bعمو عن  �ملر"ية 
بقضية  |مياننا  مع  خاصًة.   bباألحكا

خرu "هي 
^ �لقر¥^ �لكرمي ال تنقضي 
عجائبه، "
^ ¥ياته حتمل معاD عديد� 
 ^
 �لزعَم  لكنَّ  �لزمن.  مع  تنكشف 
�لصحابة 
vعو� على �خلطأ غQ مقبو� 

"غQ معقو� "تنقضه ¥يا� عّد�. 

 ،Ûلصحا� عصمة  بذلك  
قصد  "ال 
بل  �إلvا�،  عن  
حتد¹  ال  كما 
�لصحابة   ��تفا �ستحالة  هو  �ملقصو� 
 "
على خطأ £ فهم عقيد� 
" حكم 

ُخلق. 
"سأضرª بعض �ألمثلة على �لك.. 

لو قا� لنا 
حدهم |^ |بر�هيم � ³ 
َيِصْل مكة قط "ال |¡اعيل، بل هذ� 
قلنا  للع��!  �فتر�ضية  �لقر¥نية  �لقصة 
 u"ُير ظلَّ  ما  فهذ�  عليك،  هوِّ^  له: 
لنا تو�تر� منذ �من �لرسو� �، "قا� 
يتتبعو^  "ظّلو�  
vعو^،  �لصحابة  به 
¥ثا�� �، "لو صحَّ قولك ملا كا^ 
b َ"ْهَمك على  �لقر¥^ عرÛ. فهل نقدِّ

هذ� �حلقائق؟ 
�ألنثى  نصيب   ^| 
حد:  لنا  قا�  "لو 
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 ،¹�Qليس نصف نصيب شقيقها £ �مل
بل %ذ� �آلية معå ½تلف جد� ³ ينتبه 

نا،  |ال   � �هللا  �سو�  منذ  
حد  له 
"سأثبت لكم �لك، قلنا له: ليس من 
�حلكمة 
^ نضّيع "قتنا £ مثل �لك. 
اِ�َقُة  َ"�لسَّ  �اِ�ُ ﴿َ"�لسَّ لنا:  قيل  "لو 
ال   (٣٩ (�ملائد�  
َْيِدَيُهَما﴾  َفاْقَطُعو� 
�ملعنو�  بل  �ملا��،  �لقطع  به  ُيقصد 
�كتشافك  ظّل  "ملا��  قلنا:  فقط، 
غامضا على �لصحابة "تابعيهم؟ "ملا�� 
قط؟  هذ�  %م   � �هللا  �سو�  َيُقل   ³
�لنا  
يد�  يقطعو^  تركوهم  "ملا�� 

ظلًما؟ 
"لو قا� 
حد: |^ �آلية ﴿َفاْنِكُحو� َما 
َ"ُثَال¹َ  َمْثَنى  �لنَِّساِ�  ِمَن  َلُكْم   ªََطا
ْ̂ ِخْفُتْم َ
الَّ َتْعِدُلو� َفَو�ِحَدً�﴾  َ"ُ�َباَ� َفِإ
من  بأكثر  �لز"�¾  متنع   (٤ (�لنسا� 
تقو�  ¥ية  هنا�  أل^  "�حد�،  �"جة 
ْ̂ َتْعِدُلو� َبْيَن �لنَِّساِ�  
﴿َ"َلْن َتْسَتِطيُعو� َ
َ"َلْو َحَرْصُتْم﴾ (�لنسا� ١٣٠).. قلنا: 
|�^، كا^ �لصحابة vيعا على �لباطل، 
يعد�"^   � �هللا  �سو�  �¥هم  "قد 
 Ëل� �آلية  هذ�  ½الفتهم  عن  "سكت 
  Ñلن� Üنه ح
حترb �لتعد�!! "هذ� يع¿ 


يضا ³ يفقه ما فقهَت! �
من  مينع   bإلسال� 
حد:  قا�  "لو 
كانت  
يًّا  كليا،  �لز"جة   ªضر
 £ ªلضر�  ^
" �لز"جة،  هذ�  طبيعة 

 ªلضر� يع¿  ال  ("�ضربوهن)  ¥ية 
قلنا  ¥خر،  شيئا  يع¿  بل  
بًد�،  �ملا�� 
�ملعر"®،   ªلضر� هو   ªلضر� له: 

نه  "بّين   � �لرسو�  "ّضحه  "قد 
خيا�  
نه  �آلية  "بّينت  جد�،  �خلفيف 
به  �ملقصو�  كا^  "لو  خيا���.  من 
شيئا ¥خر غQ �ملتبا�� |r �لذهن لفهمه 
على  بعضهم  عن  "لُر"�  �لصحابة 

�ألقل �ستنكا�� �لشديد %ذ� �لفهم. 
هذ� بعض �ألمثلة نو�جه ֲדا �ملبِدعني! 


" �ملبتدعني. 
 ^
 يظنو^  �ملتسرعني  بعض   ^
 بيد 
vاعتنا �الف ما كا^ عليه �لصحابة 
£ كثQ من �ألمو�، مثل "فا� �ملسيح 
ال  �ملسيح  شبيه  بنـز"�  "�لقو� 
�لنبو�  ختم   Qتفس" نفسه  �ملسيح 
 Èملنسو�" "�لناسخ  �لساعة  "عالما� 
"�جم  �لدفاعي  "�جلها�  �ملرتد  "قتل 
�لز�D �ملتز"¾ "نقض �"�¾ �ملتعة من 
�لشبحي "ما  جذ"��،  "تفسQ �جلن 

يتعلق به مثل قصة سليما^ �. 
"لو متّعنو� قليال لوجد"� 
¶م هم �لذين 
Óالفو^، ال çن، "
ننا çن 
كثر من 
�لقر¥^  منهجنا  قاعد�:  عليه  تنطبق 
فيها  ما  مع  �لصحابة،  بفهم  "�لسنة 
من  �ملقصو�  �قة   £ |شكاال�  من 
 £ �ملشايخ  طريقة   £" �لقاعد�  هذ� 

تطبيقها. 
�لصحابة  فإ^   � �ملسيح  "فا�  
ما 
قالو� به، "حو��هم عند "فا� �لرسو�    
هذ�  مع  "لكن  �لك،  يتضمن   �
لنفر± –جدال- 
¶م ³ يقولو�، فهذ� 
�لسما�،   £ Êياته  قالو�  
¶م  يع¿  ال 
بل يع¿ 
¶م فوَّضو� �لك |r �هللا "³ 

Óوضو� فيه. 
نز"�  "منها  �لساعة،  عالما�  
ما "
نبو���  غالبها   £ فهي  �ملسيح، 
� £ كشو®  �لرسو�   r| 
"ِحَيت 
 ³" تأ"يل،   r| Êاجة  "هي   ،uÍ�"
يكن �لصحابة يأخذ"¶ا على ظاهرها، 

القـرآن الكـرمي ال تنقضـي عجائبـه، وأن آياتـه 
حتمـل معاT عديـدة تنكشـف مع الزمـن. لكنَّ 
 �الزعـَم أن الصحابـة أ¥عـوا علـى اخلطأ غ
مقبـول وغـ� معقـول وتنقضـه آيـات عـّدة. 
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التقوى

بل كانو� يفوِّضو¶ا |r �هللا، "¯ا"لو^ 
ليس  "لكن  فهمها،   £ »تهد"�   ^

طريقة  على  بل  �ملشايخ،  طريقة  على 

¶م  بدليل  للنبو���،  �حلقيقي  �لفقه 
�بن صيا�   ^
 بعضهم  
يقن  بل  ظّنو�، 
هو �لدجا� مع 
نه ³ ُيحِي �ملوتى "³ 

عو�  يكن   ³" �أل�±  كنو�  تتبعه 

�لعني. 
عائشة  فإ^  �لنبيني  خامت   Qتفس 
ما "
ما  مثل  عن  حتدثت  عنها  �هللا  �ضي 
ظلو�  �لصحابة   bعمو  ^|" نقو�، 
يؤمنو^ بنـز"� �ملسيح، "هو نÑ، مع 
|ميا¶م �تم �لنبو�، |ً�� ال بد 
^ يكونو� 
 bيستلز ال  �لنبو�  ختم   ^
 فهمو�  قد 
يتضمنه.  |نه  بل  تابع،   Ñّن بعثة   bعد
"لو كانو� ينكر"^ �لك لسألو� �سو� 
�هللا � حني حتد¹ عن نز"� �ملسيح 
¥خر  
نت " ينـز�  كيف  "قالو�: 
 �
�ألنبيا� يا �سو� �هللا؟ لكنه ³ ُيرَ" 

نّص مثل هذ�. 
�لصحابة  فإ^   Èملنسو�" �لناسخ  
ما "
�لفهم  حسب  به  يقولو^  يكونو�   ³
يقصد"^  كانو�  بل   ،bليو� �لسائد 
"�لتقييد.  "�لتخصيص  �الستثنا�  به 
بالنسخ  يؤمنو^  �لصحابة  كا^  "لو 
عن   � �هللا  �سو�  لسألو�  �لتقليد� 

�ألحكاb �ملنسوخة. 
هللا  فحاشا   D�"لعد� �جلها�  
ما "

بل  به،  قالو�  قد  �لصحابة  يكو^   ^

حا�بو� �ملعتدين، "لكن ملا كا^ جّل 
فقد   bأليا� تلك   £ معتدين  �لنا 
بعدهم،  جا�  من  على  �ألمر  �ختلط 
قتا�  قلَت »ب  لو   bأليا� تلك  ففي 
�لعبا��  هذ�  لكانت  كافة  �لنا 
Mا�بو^.  عموما  �لنا  أل^  عا�ية، 
 � �لرسو�   �Qس فإ^  يكن،  مهما 

نه   Éبوضو تبّين  �لصحابة   �Qس"
كا^ هنا� تفريق بني �ملحا�بني "بني 

�ملساملني، "معاهد�ִדم خQ �ليل. 

ما قتل �ملرتد، فلم يقل به �لصحابة "
�ملحا�ª؛  �ملرتد  بقتل  قالو�  بل  قط، 
 Ûفهم �لذين عاشو� قصة �لك �ألعر�

ِقْل¿ َبْيعË، "هم  � Ñلذ� قا� للن�
صلح  توقيع  ظر"®  عاشو�  �لذين 
�حلديبية "شاهد"� كيف َقِبل �لرسو� 
"يذهب  �ملدينَة  �ملرتد  يتر�  بأ^   �

Êرية |r مكة. 

ما �جم �ملتزّ"¾ فأين قا� �لصحابُة "
كلها  هذ�  عليه؟  
vعو�  
ين " به؟ 

ظنو^. نعم، يبد" من بعض �لر"�يا� 
�لبعض،  به  قا�  قد  هذ�  من  شيئا   ^

"لكن هذ� �لقضية Êاجة |r شي� من 
قد   � �لرسو�   ^
 خصوصا  �لدقة، 
�جم 
حد �لزنا�، "حيث |^ هذ� �حلكم 
قد ُنفِّذ قبل نز"� ¥ية �جللد فقد �ختلط 
�ألمر على �لفقها� الحقا.. فقولنا ليس 

كثر من تبيا^ هذ� �لغمو± �حلاصل، 
لنّص..  جديد�  فهما  ليس  "هو 
فاخلال® مع �لفكر �لتقليد� £ هذ� 
�ملسألة ليس £ فهم ¥ية، بل £ "جو� 
هذ� �آلية؛ فهم يقولو^ |^ هنا� ¥ية 
هنالك  ليس  نقو�:  "çن  منسوخة، 
هو  �ملقا�  هذ�  "موضو�  �لك،  مثل 
 bباألحكا يتعلق  لنص  فهم  �بتد��   £
 "
خاصة، "ليس £ �ختر�� �لنصو× 

|نكا�ها. 
 ^
  £ شك  فال  �لشبحي  �جلن  
ما "
�لصحابة فهمو� منه ما نفهمه çن £ 
بدليل  �أل-دية،  �إلسالمية  �جلماعة 
سو��  نز"�  ظر"®  يعرفو^  
¶م 

لو متّعنوا قليال لوجدوا أنهم هم الذين nالفون، ال ¦ن، 
وأننا ¦ن أكثر من تنطبق عليه قاعدة: منهجنا القرآن 
والسنة بفهم الصحابة، مع ما فيها من إشكاالت ! دقة 
املقصود من هذه القاعدة و! طريقة املشايخ ! تطبيقها. 
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بأنا  متعلقة  
¶ا  "يعرفو^  �جلن، 
غربا� جا�"� خفيًة، ففهمو� من �لك 

^ �جلّن ُيطلق على �لغربا� £ �لقر¥^ 
على  ُيطلقونه  هم  كانو�  كما  �لكرمي 

�لغربا� 
يضا. 
�ألنبيا�  معجز��  بعض   Qتفس 
ما "
"بعض �لقصص �لقر¥D فنحن ال نصّر 
"ثانيا:  
"ال،  %ا  "�حد   Qتفس على 
 Üح �لصحابة   ��Qتفس تصلنا   ³
 ^
 بد  ال  "ثالثا:  الفهم،  |ننا  ُيقا� 
عموb �لصحابة قد تركو� �خلو± £ 
"هذ�  �ملعجز��  هذ�   Éشر تفاصيل 
ال   bلعمو�  £ فنحن  لذ�  �لقصص. 

الف 
قو�%م. 
 ^

ما حتديد ق� �ملسيح � "|ثبا� "
�للغا� "ما شابه   b
 �لعربية هي  �للغة 
�لك من 
مو� فليس فيها 
� خال® 
ملا قا� به �لصحابة �لذين فّوضو� هذ� 
"ال  فيها.  يبحثو�   ³" �هللا   r| �ملسائل 

بقاها  قد  �ألمو�  هذ�  مثل   ^
 شك 
�هللا للمسيح �ملوعو� � لُتكشف £ 
 ðعصر� لتكو^ �ليال على صدقه "لتأ

£ "قتها �ملناسب "مكا¶ا �ملناسب. 
قد يقا� هنا ما قيمة بعثة �ملسيح �ملوعو� 

� ما �منا نتبع �لصحابة؟ 
فنقو�: حاشا هللا 
^ تكو^ بعثة حضرته 
 "
� لنقض ما كا^ عليه �لصحابة 
 Ëتصحيحه، بل لتصحيح �ألخطا� �ل

"قعت الحقا "�لË صا�� 
فعى تريد 
مثل  �لظر"®،  نتيجة   bإلسال� �بتال� 
 Ëقضية حيا� �ملسيح � £ �لسما� �ل
فّندها حضرته، "
ثبت 
^ �إلسالb هو 
�لدين �حلّي �لوحيد، "
^ �لصاحلني من 
من  �لوحي  يتلقى  من  فقط  هم  
تباعه 
 Dمعا توضيح  من  �لك   Qغ  r| �هللا. 
�لعصو�   £ �لفقها�  عن  غابت  قر¥نية 

�ملتأخر�. 
 ªقر
�ملهم توضيحه £ هذ� �ملقا� 
ننا 


كثر  
ننا "  ،D¥لقر� �لنص   r| �لنا 

خذنا  مع  �للفظ،  بظاهر  
خذ�  �لنا 

يضا باملعاD �لعميقة �ألخرu له، /7ننا 
7كثر �لنا� "سلفيًة"، "
^ فهمنا هو 
�ألقرr| ª فهم �لصحابة، "
ننا 
شّد 
�لنا Mا�بًة للشذ"� £ �لتفسQ، لذ� 
نصّر 
^ �لوفا� هي �لوفا� "ليس �لرفع 
 bَّملحر� �لدين   £ �إلكر��   ^
" "�فيا، 
هو كل |كر�� "ليس نصفه، "
^ �هللا 

نه ¯ّب  "ليس  
� عد"�^،  ال ¯ب 
بعضه، "
^ �لقطع يع¿ �لقطع �ملعر"® 
 ªلضر� ^
" ،uخر
 ٍ̂ |ضافة |r معا
هو �لضرª �ملعر"® 
يضا، مع |مكانية 

^ سنة �لرسو� " ،uخر
 Dله معا-
 bآليا� "�ألحكا� Qهامة £ تفس �
�ألمة  �طئـة  نرفض  
ننا " �لقر¥نية، 
عـ� تا�Óها، "
ننا ال نقبل �الستهز�� 
"�الستخفا® مباضينا، /7نه ال ��عي 

لإلتيا� مبا � تأِ; به �أل/�ئُل.

وال شك أن مثل هذه األمور 
للمسيح  اهللا  أبقاها  قد 
 ! لُتكشف   � املوعود 
على  دليال  لتكون  عصره 
وقتها   ! ولتأ©  صدقه 
املناسب ومكانها املناسب. 

... أننـا أقـرب النـاس إ1 النص القـرآT، وأننا 
أكثـر الناس أخذا بظاهر اللفـظ، مع أخذنا أيضا 
باملعـاT العميقـة األخرى لـه، وأننا أكثـر الناس 
"سلفيًة"، وأن فهمنا هو األقرب إ1 فهم الصحابة، 
....�وأننا أشـّد الناس Iاربًة للشـذوذ ! التفسـ


