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التقوى

 هانـي طاهـر

"�طة   �  ùلسقو�
�فض �ألحا�يث �لنبوية 
� ممن � يؤمن  متوقَّع جدًّ
خصوصا   ،� �ملوعو�  باملسيح 
ممن "جد � �لفكر �لتقليد� مثالَب 

 .�Nكب" �Nثغر�ٍ{ كث"
هذ�  منهجهم   Yّ
 هؤال¨  "يظّن 
هذ�  سعيهم  "لكن  باألمة،  سينهض 
�بط  �ل�  �ألمة   Yأل شيئا؛  Ãقِّق  لن 
سبحانه  بدينه  بالتز�مها  ¸ضتها  �هللا 
�اللتز�\.  ֲדذ�  vال  تنهض   Y
 ميكن  ال 
لذ� فجهو�هم هذ¬ ﴿َكَرَماٍ� �ْشَتدَّْ{ 
(vِبر�هيم  َعاِصٍف﴾  َيْوٍ\  ِفي  �لرِّيُح  ِبِه 
َيْحَسُبُه  ِبِقيَعٍة   Àٍَكَسَر�﴿  "
  ،(١٩
َيِجْدُ¬  َلْم   ¬َُ̈ �jَvِ َجا ً̈ َحتَّى  َما  Yُْمآ �لظَّ
 ê٤٠). هذ� على فر �َشْيًئا﴾ (�لنو


¸ا جهو� � �الجتا¬ �لصحيح، فكيف 
"هي � �الجتا¬ �خلاطئ جد�؟ 

"هذ¬ �لبدعة ليست جديد�، بل كانت 
� ´من �ملسيح �ملوعو� �، "يظهر 

Y بعض �لقائلني ֲדا قد Ìمنو� Ýضرته 
� "ظّل بعضهم ملوَّثا ֲדا، "ملا علم 

حضرته بذلك كتب ما يلي: 
"لقد تناهى uv ¤عي 
Y بعًضا منكم 
ال يؤمنوY باحلديث مطلًقا. فإY كانو� 
 �  ªنv  .� جدًّ  Yطئوò فإ¸م  كذلك 
 Y

عّلم هذ� 
بًد�، بل Yv مذهÅ هو 
�هللا تعاu قد 
عطاكم %د�يتكم ثالثة 
 â �لكرمي...   YÌلقر� 
ّ"%ا  
شيا¨؛ 
�حلديث   Yv �حلديث...   â �لسنة... 
 Yأل للهد�ية،  �لثالثة  �لوسيلة  هو 
من   �Nًكث شيًئا  لنا  تفّصل  �ألحا�يث 

"�ألخالقية  �لتا�÷ية  �إلسال\  
مو� 
 Yفإ jلك،   uv "باإلضافة  "�لفقهية. 
خا�\  
نه  هي  للحديث  فائد�  
ك� 
 YÌلقر�  Yv �لسّنة....  "خا�\   YÌلقر�
�هللا،  �سو�  فعُل  "�لسّنة  �هللا،  قوُ� 
فِمَن  للسّنة.  مؤيِّد  شاهٌد  "�حلديث 
�خلطأ �لقو� بأYّ �حلديث َحَكٌم على 
 Yكا �jv .لكj باهللا من jنعو ،YÌلقر�
 YÌلقر� فهو   YÌلقر� على  َحَكٌم  ÿة 
نفسه، 
ما �حلديث -"هو على مرتبة 
ظنية- فال ميكن 
Y يكوY َحَكًما على 
�لقرv ،YÌمنا هو Èر� شاهد مؤيِّد له. 
لقد 
جنز �لقرYÌ "�لسّنة �لعمَل �ألساَ� 
كله، "ليس �حلديث vال شاهد مؤّيد، 

نَّى للحديث 
Y يكوY َحكًما على "
"�لسّنة   YÌلقر�  Yكا لقد  �لقرYÌ؟ 
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فيه  يكن   � ´من   � �خللَق   Yيهديا
 Yv ثر. ال تقولو�
%ذ� �َحلَكم �ملزعو\ 
�حلديث َحَكٌم على �لقرYÌ، بل قولو� 
"�لسّنة.....   YÌللقر مؤيِّد  شاهد  vنه 

كثر¬ على مرتبة  Y
Yv �حلديث -مع 
شريطة  به  بالتمسك  جلديٌر  �لظن- 
vنه  "�لسّنة.   YَÌلقر�  ê�يعا ال   Y

على  "Ãتو�  "�لسّنة،   YÌللقر مؤيٌِّد 
�إلسالمية،  �ملسائل  من   �Nكب  �Nخj
بْتَر   Yيع باحلديث  �ألخذ   Oُفعد لذ� 
عضٍو من -عضا` �إلسالO.... �قد�"� 
�ألحا�يث حقَّ قد�ها "�نتفعو� منها، 
"ال   ،� �هللا  �سو�   uv ُتنسب  فإ¸ا 
ال  "�لسّنة   YÌلقر�  \�� ما  بوها  تكذِّ
�لنبوية  باألحا�يث  متسكو�  با¸ا.  يكذِّ
منكم حركٌة  يصد�  ال  متّسًكا Ýيث 
vّال  فعل  ترُ�   "
 فعٌل   "
  Yسكو  "

"لكن  يؤيد¬.  حديٌث  هنا�   Yيكو"
�jv كاY هنا� حديث يعا�ê قصص 
 Y
 فعليكم  صرÃة،  معا�ضًة   YÌلقر�
حتا"لو� �لتطبيق "�لتوفيق بينهما، فلعل 
فهمكم،  سو¨   uv ��جع   ê�لتعا�
بأ� طريق،   ê�لتعا� يُز�   � �jv 
ما 
ليس  فإنه  �حلديث،  هذ�  مثل  فانبذ"� 
هنا�   Yكا  �jv"  .� �هللا  �سو�  من 
ضعفه-  -مع  يو�فق  ضعيف  حديث 
ُقه.  مصدِّ  YÌلقر�  Yّأل فاقبلو¬،   YَÌلقر�

(سفينة نو§). 

�أل-ديني  من  عد��   Y
 "يبد"   
 � ما  حّد   uv  Yقعو�" �ملعاصرين 
هذ¬ �لبدعة، "ميكن �عتبا� 
نª كنُت 
بد�ية   � �لنو°  هذ�  من  ما  حّد   uv
"قبل   � �ملوعو�  باملسيح  vميا& 
هنا�   Yكا لذ�  
قو�� حضرته،  قر�¨� 
بعض  تضعيف   � �لتسّر°  من  شي¨ 
�لر"�يا{ � بعض كتÅ �أل"u، "فيما 

يلي 
jكر بعض �ألمثلة:
١: بعض 
حا�يث طاعة �حلكا\: 

سأقتبس ما كتبُته قبل  عشر سنو�{: 

Y �ألحا�يث �ل� تدعو  ¬��
""�لذ� 
�ستنكا�  "عد\  �حلكا\،  طاعة   uv
�ملشا�كة  بعد\  �الكتفا¨  بل  
فعا%م، 
 ... ضعيفة  
حا�يث  %ي  �حلر�\،   �
"هي تعا�ê �آليا{ �لقرÌنية �لعديد� 
"�لنهي  باملعر"²  �ألمر  توجب  �ل� 
عن �ملنكر. "ال يستقيم هذ� مع Èر� 
بد  ال  بل  �ملعاصي،   � �لطاعة  عد\ 

باملنكر.....  �لرضا  عد\  vظها�  من 
هذ¬  من  
صح  هو  �لذ�  "�حلديث 
 Øمنكم منكر �
�ألحا�يث هو "من �
فليغN¬ بيد¬، فإY � يستطع فبلسانه، 
فإY � يستطع فبقلبه، "jلك 
ضعف 
يوجب  فهو  (مسلم)..   "Yإلميا�
�الكتفا¨   ùيشتر "�لتغيN، "ال  �لعمل 
 � �حلاكم  طاعة  عن  باالمتنا° 
�ملحرما{، بل ال بّد من Jاسبته على 
يه  معاصيه "ظلمه "فسقه، "ال بّد من̧ 
 .Y"عن �ملنكر كما ُينهى �لنا� �آلخر
لكن طريقة هذ� �لنهي Ðتلف حسب 
�لظر"². فاإلسال\، Yjv، يأمر �ملسلم 
�إلسالمية  (�لد"لة  �ملنكر"..  مبعا�ضة 

بني �لنص "�لتا�يخ)

ما �آلY فأقو�: 
حا�يث طاعة �حلكا\ 
ال تأمر باالكتفا¨ باالمتنا° عن طاعة 
تأمر  هي  بل  �ملحرما{،   � �حلكا\ 
بذلك "لكنها ال تقو�: �كتفو� بذلك 

فِمَن اخلطأ القول بأّن احلديث َحَكٌم على القرآن، نعوذ 
باهللا من ذلك. إذا كان �ة َحَكٌم على القرآن فهو القرآن 
نفسه، أما احلديث -وهو على مرتبة ظنية- فال ميكن أن 
يكون َحَكًما على القرآن، إمنا هو }رد شاهد مؤيِّد له. 
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التقوى

"�لقو�  منكرهم..  عن  َتْنَهْوهم  "ال 
هو  �ملنكر  عن  �لنهي  من  متنع  بأ¸ا 
 uv  ��ّ
" فو� طاقته،  للنّص  حتميل 
�ألحا�يث،  من  �لنو°  هذ�  تضعيف 
%ا  صحيحة  
حا�يث  
¸ا  مع  
سياِقها. "موضوُعها فقط هو �حلّض 
òطئا  بد�  مهما  �حلاكم  طاعة  على 
"ظاملا، فالو�جب طاعته "عد\ �لتمر� 
عليه. لكن هذ� ال يعª عد\ ¸يه عن 
منكر¬، "عد\ نصحه، "عد\ �لسعي 
فأحا�يث  �لشرعية.  بالطر�   ¬Nلتغي
 Y"� بالطاعة من تأمر  طاعة �حلاكم 
تطر� uv موضو° �لنهي عن �ملنكر، 
 Y
"هذ� هو موضوعها، "ليس "�جبا 
لكل  شامال  �لو�حد  �حلديث   Yيكو

�ملو�ضيع. 
٢: حديث: "جئتكم بالذبح"

سأقتبس ما كتبُته قبل  عشر سنو�{ 
:Àيضا من نفس �لكتا



-د � مسند¬ قا�: َعْن َعْبِد  Òخر
"
�هللا ْبِن َعْمِر" ْبِن �ْلَعاِ� َقاَ� ُقْلُت َلُه َما 

ْكَثَر َما َ�
َْيَت ُقَرْيًشا َ
َصاَبْت ِمْن َ�ُسوِ� َ
�هللا ِفيَما َكاَنْت ُتْظِهُر ِمْن َعَد�َ"ِته؟ َقاَ� 
َحَضْرُتُهْم َ"َقِد �ْجَتَمَع َ
ْشَر�ُفُهْم َيْوًما ِفي 
َفَقاُلو�  َفَذَكُر"� َ�ُسوَ� �هللا �  �ْلِحْجِر 
َهَذ�  ِمْن  َعَلْيِه  َصَبْرَنا  َما  ِمْثَل  
َْيَنا �َ َما 
ََ̈نا  �لرَُّجِل َقطُّ َسفََّه َ
ْحالَمَنا َ"َشَتَم Ìَبا
َ"َسبَّ  َجَماَعَتَنا  َ"َفرََّ�  ِ�يَنَنا   Àََعا"َ

َعِظيٍم  
ْمٍر َ ِمْنُه َعَلى  َلَقْد َصَبْرَنا  Ìِلَهَتَنا 
َفَبْيَنَما ُهْم َكَذِلَك  َقاَ�  َقاُلو�.  
ْ" َكَما َ
َفَأْقَبَل   � �هللا  َ�ُسوُ�  َعَلْيِهْم  َطَلَع   jْvِ
َيْمِشي َحتَّى �ْسَتَلَم �لرُّْكَن ُثمَّ َمرَّ ِبِهْم 
ا َ
Yْ َمرَّ ِبِهْم َغَمُز"ُ¬  َطاِئًفا ِباْلَبْيِت َفَلمَّ
ِبَبْعِض َما َيُقوُ� َقاَ� َفَعَرْفُت jَِلَك ِفي 
�لثَّاِنَيَة  ِبِهُم  َمرَّ  ا  َفَلمَّ ُثمَّ َمَضى،  َ"ْجِهِه 
َغَمُز"ُ¬ ِبِمْثِلَها َفَعَرْفُت jَِلَك ِفي َ"ْجِهِه 
َفَغَمُز"ُ¬  �لثَّالَِثَة  ِبِهُم  َمرَّ  ُثمَّ  َمَضى،  ُثمَّ 
َمْعَشَر  َيا   Yََتْسَمُعو َفَقاَ�:  ِبِمْثِلَها. 
ِبَيِدِ¬  ٍد  ُمَحمَّ َنْفُس  َ"�لَِّذ�  
َما َ ُقَرْيٍش 

ْبِح. (مسند 
-د) َلَقْد ِجْئُتُكْم ِبالذَّ
�لقرÌنية  �آليا{  Ðالف  �لعبا��  هذ¬ 

�لتالية:
vِّال  
ْ�َسْلناَ� َ ﴿"ما   uتعا ١-قوله 

َ�ْحَمًة لِْلعاَلمَني﴾ ال لتذÝهم.
�لصفح   uv تدعو  �ل�  ٢-�آليا{ 

.� "�لص� "هي كث�N جدًّ
٣-�آليا{ �ل� تدعو uv �ملجا�لة بال� 

هي 
حسن، فالذبح يتنا	 مع jلك.
فلو  �لنبوية،   �Nلس� Ðالف  
¸ا  كما 
كاY �لنÅ � قد 
تى بالذبح ما عفا 

نه  كما  �خلها.  يو\  مكة  
هل  عن 
� ير� 
Y �لكفا� �جتمعو� "
صد�"� 
بالذبح"  "جئتكم  فيه  �ستغلو�  بيانا 
�ملستمر.  "عد"�¸م  vجر�مهم  لي��"� 
بل كاY "�ضًحا 
Y كفا� مكة كانو� 
عن  �لتخلي  �ملسلمني  من   Yيطلبو
�ألصنا\  "�حتر�\  �إلسالمية  �لعقيد� 
"عد\ نقدها." (�لد"لة �إلسالمية بني 

�لنص "�لتا�يخ)
ال  �حلديث  هذ�  فأقو�:   Yآل� 
ما 
Ýكمة  "�لدعو�  �لر-ة  مع  يتناقض 
ألنه  �لعفو،  مع  "ال  حسنة  "موعظة 

"إذا كان هناك حديث يعارض قصص القرآن معارضًة 
صر�ة، فعليكم أن حتاولـوا التطبيق والتوفيق بينهما، 
فلعـل التعارض راجع إJ سـوء فهمكم، أما إذا � يُزل 
التعارض بأي طريق، فانبذوا مثل هذا احلديث، فإنه ليس 
من رسول اهللا �. وإذا كان هناك حديث ضعيف يوافق 
ُقه."  -مع ضعفـه- القرآَن فاقبلوه، ألّن القـرآن مصدِّ

(تعريب ملقتبس لسيدنا �ملسيح �ملوعو� عليه �لسال\)
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بر�¨  كل  سأjبح  %م:  يقو�  ال 
عليكم،  سأتآمر  يقو�:  "ال  فيكم، 
 Yال يقو�: ال جد"� من �لدعو� أل"
�لسيف هو طريق �إلمياY!! ال يقو� 
"عيد  نبو¨�  هو  بل  هذ�،  من  شيئا 
 Yv لقو\ بالقتل بالسيف� �ֲדال� كبا
بد�.   � jلك  حتقق  "قد  يتوبو�،   �
"هي نبو¨� تتفق مع نبو¨�{ �ألنبيا¨ 
"هالكهم  قومهم  بدما�  �لسابقني 

معن �لكفا� بالعد�¨ "�لظلم،  Y
بعد 
كما نقر
 jلك � �آليا{ �لتالية على 
ِبَما  ﴿َفْأِتَنا  �حلصر:  ال  �ملثا�  سبيل 
اِ�ِقَني (٧١)  Yْvِ ُكْنَت ِمَن �لصَّ َتِعُدَنا 
َقاَ� َقْد َ"َقَع َعَلْيُكْم ِمْن َ�بُِّكْم ِ�ْجٌس 
 .(٧١-٧٢ (�َألعر�²  َ"َغَضٌب﴾ 
 Yْvِ َتِعُدَنا  ِبَما  �ْئِتَنا  َيا َصاِلُح  ﴿َ"َقاُلو� 
(�َألعر�²  �ْلُمْرَسِلَني﴾  ِمَن  ُكْنَت 
َجاَ�ْلَتَنا  َقْد  ُنوُ§  َيا  ﴿َقاُلو�   .(٧٨
 Yْvِ َتِعُدَنا  ِبَما  َفْأِتَنا  ِجَد�لََنا  َفَأْكَثْرَ{ 
 .(٣٣ (هو�  اِ�ِقَني﴾  �لصَّ ِمَن  ُكْنَت 
﴿َقاُلو� َ
ِجْئَتَنا لَِتْأِفَكَنا َعْن Ìِلَهِتَنا َفْأِتَنا 
اِ�ِقـَني﴾  ِبَما َتِعُدَنا Yْvِ ُكْنَت ِمَن �لصَّ
﴿لَُنْهِلـَكنَّ   .(٢٣ (�َألحـقـا² 
 êَ�َْْأل� َ"لَُنْسِكَننَُّكُم  اِلِمَني (١٤)  �لظَّ
 .(١٤-١٥ (vِبر�هيم  َبْعِدِهْم﴾  ِمْن 

َيَّاٍ\  َثَالَثَة  َ��ِ�ُكْم  ِفي  َتَمتَُّعو�  ﴿َفَقاَ� 
(هو�   ﴾Àٍ"َمْكُذ َغْيُر  َ"ْعٌد  jَِلَك 
�لكرمي   YÌلقر� نبو¨�{  
ما "  .(٦٦

فمنها  "Ýjهم  قريش  هال�  عن 
 Yَُيَولُّو"َ �ْلَجْمُع  ﴿َسُيْهَزُ\   uتعا قوله 
حتققت  "�ل�   ،(٤٦ (�لقمر  ُبَر﴾  �لدُّ

� عد"�Y �ملشركني � بد�. 
�ألحا�يث  بعض  تضعيف  قضية  
ما 
 ،Åكت بعض   � كُثر  "�لذ�  سند�، 
ما  قر�¨�  "بعد   ªنv" %ا،  م��  فال 
كتبه �ملسيح �ملوعو� � "خصوصا 
م��   �
  ��
 ال  لدهيانة  مناظر� 
لوصف �حلديث بالضعيف سند�، بل 
�لكرمي،   YÌلقر� على  بعرضه  ُيكتفى 
به  لألخذ  ممكن  جهد  
قصى  "بْذِ� 
"فهمه � ضو¨ �لقرv" ،YÌال تركنا¬ 

"تركنا �حلكم عليه. 
منهج �ملسيح �ملوعو� � � �حتر�\ 
�لوجه �ألهد�  �حلديث "فهمه على 
قا�   Y
 سبق  قد  "�ألنقى  "�ألتقى 
 ä
 بن  علّي  مثل  �لصحابة  كبا�  به 
�ضي  مسعو�  بن  �هللا  "عبد  طالب 

�هللا عنهما، "فَعْن َعِليٍّ َ�ِضَي �هللا َعْنُه 
 � �هللا  َ�ُسوِ�  َعْن  ْثُتْم  ُحدِّ  �jَvِ َقاَ�: 

ْهَياُ¬ َ  � �هللا  ِبَرُسوِ�  َفُظنُّو�  َحِديًثا 
"َعْن  
-د)،  (مسند  
ْهَد�ُ¬ َ"َ 
َْتَقاُ¬ "َ
ْثُتُكْم  َعْبِد �هللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍ� َقاَ�: �jَvِ َحدَّ
َعْن َ�ُسوِ� �ِهللا � َفُظنُّو� ِبَرُسوِ� �ِهللا 

َْتَقاُ¬. "َ 
ْهَد�ُ¬ َ"َ 
ْهَناُ¬ َ ُهَو  �لَِّذ�   �

(سنن �بن ماجة)
�ملسيح  
�سل  �لذ�  هللا  فاحلمد 
"vال  �لعصر،  هذ�   �  � �ملوعو� 

حا�يث  YترموÃ لذين ال� لكّنا من 
 Y
�لنÅ �. "�حلمد هللا �لذ� هّيأ لنا 
با{ معظمها  �، "قد  نقر
 كتبه 

متر�ا بفضل �هللا "ِمنَّته. 
قبل  �لتأّني  �لتأّني  �ألحبة،  
يها  فيا 
�لظّن   Yُحساv" حديث.   �
 �فض 
بالر"�� "بالسابقني هو �ألسلم للقلب 
"ال  "َقْوُ�  "طيبته،  "نقائه  "طها�ته 


علم" 
سهل �لطر� "
سلمها. 

وإنـ� وبعـد قـراءة ما كتبـه املسـيح املوعود � 
وخصوصا مناظرة لدهيانـة ال أرى أي مaر لوصف 
احلديـث بالضعيف سـندا، بل ُيكتفـى بعرضه على 
القـرآن الكرمي، وبـْذِل أقصى جهد ممكـن لألخذ به 
وفهمه ! ضوء القرآن، وإال تركناه وتركنا احلكم عليه. 


