سلسلة تحريف وانتحال

كشف الشبهات  -اإلصدار ٦

f
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
سيدنا ونبينا محمد األمني وآله وصحبه أجمعني

قال رسول اهلل :
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ٌ
مدخل إلى فهم الحديث

صحيحا ينبغي اإلشارة إلى جانبني:
فهما
ً
لنفهم داللة احلديث ً
أهمية اللسان العربي يف فهم النصوص.
قراءة اإلسالم بنظرة متكاملة .
أهمية اللسان العربي في فهم النصوص

لقــد شــر َف ُ
ـزل بهــا ِ
اهلل اللغــة العربيــة فأنـ َ
ـي ُمبـ ٍ
ـن﴾ وجعلهــا
آخـ َـر ُكتبــه ﴿بلســان عربـ ٍّ
َّ
ِ
والسـ َّنة) معلومـ ٌة ال ِمــراء فيها...
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ـ
ي
ح
الو
ـن
ـ
م
ـا
ـ
فمكانته
ـله؛
ـ
س
ر
ـامت
ـ
َ ْ
لســانَ خ ُ ُ
ُّ
خاصــةً تلــك التــي يف ظاهرهــا إشـ ٌ
واجلهـ ُ
ـل بالعربيــة جهـ ٌ
ـكال ال
ـل بال ِّديــن ونصوصــه َّ
يــزول َّإل مبعرفــة قوانــن العربيــة وقواعدهــاَّ ،
ـوء الفهــم عــن اهلل ورســوله وقــت
وإل فــإنَّ سـ َ
ـرار بالغ ـ ٌة وشُ ــرور كبيــرة ،إذ ًا فأســاس االنحــراف هــو
تطبيــق األحــكام يــؤدي إلــى أضـ ٌ
ســوء الفهــم عــن اهلل تعالــى ورســوله .

١

الص ـ َ
ا َة َوآ َت ـ ُوا ال ـ َّزكَ ا َة ف ََخ ُّلــوا َس ـبِي َل ُه ْم﴾)؛
 1متفــقٌ عليــه أخرجــه البخـ ُّ
ـابَ ﴿ :ف ـ ِإ ْن َتا ُبــوا َوأَقَا ُمــوا َّ
ـاري (( )25كتــاب اإليمــانَ ،بـ ٌ
ـلم (( )22كتــاب اإليمــان ،بــاب األمــر بقتــال النــاس حتــى يقولــوا ال إلــه إال اهلل) مــن حديــث عبــد اهلل بــن عمــر رضــي
ومسـ ٌ
اهلل عنهمــا.

بنظرة متكاملة
قراءة اإلسالم
ٍ

إنَّ الناظــر يف نصــوص الشــرع ال بــد أن تكــون لــه نظــر ٌة ُمتكاملـ ٌة يجمــع فيهــا بــن أصولــه
وفروعــه ،و ُمنطلقاتــه ومقاصــده؛ ال بــد أن يجمــع بــن النصــوص وقواطــع ال ِّديــن ،فمــا
حكمات ،كمــا هــو صريــح القــرآن
ـم
ٌ
كان منهــا مــن املتشــابهات امللتبســات ُر َّد إلــى الــ ُ
بي ،وســبب
ـم َّ
ـم ْج َمل والــ ُ
واملقيــد ،والــ ُ
الكــرمي ،مــع معرفــة العــام واخلــاص ،واملطلــق َّ
النــزول أو الــوررد ،وغيرهــا ممــا هــو معلــو ٌم مــن أصــول الفقــه .فيجــب أن ال ُتغفــل
واضحــا
النصــوص ،فاجلمــع واإلعمــال أولــى مــن اإلهمــال ،وبهــذا يبــدو لنــا األمــر
ً
ـكاة واحـ ٍ
يتجــزأ وال يتناقــض ،بــل يخــرج مــن مشـ ٍ
ـدة.
جليــا ،فــإنَّ احلــقَّ ال َّ
ًّ
س :هل يُفهم من الحديث المذكور ً
آنفا استباحة ال ِّدماء
والقتل على العقيدة؟

للجواب عن هذا السؤال نقول أ َّو ًل:

صنفان
المخطئون في فهم الحديث ِ

الصنــف األول :مــن أبنــاء جلدتنــا مــن الشــباب الذيــن لــم يتثقَّفــوا بثقافــة اإلســام
ٍ
أصــول وقواعــد ،ولــم يتذ َّوقــوا يو ًمــا روح تعاليمــه الســمحة ومبادئــه
شيدة علــى
ُ
الـــم َّ
العظيمــة التــي اعتنــت بجعــل حفــظ نفــس اإلنســان ،أي إنســان مهمــا كانــت عقيدته،
ضــرور ًة ِمــن ضــرورات هــذه الشــريعة الســمحة ،ومقصـ ًـدا أساسـ ًـيا مــن الكليــات اخلمس
للشــريعة اإلســامية (الديــن والنفــس والعقــل والعــرض واملــال) ،قــال تعالــى:

َاس َ
ل الن ّ َ
ض فَكَأَ نَّمَا قَت َ َ
ل ن َ ْف ً
﴿..مَن قَت َ َ
جم ِيعًا وَمَنْ أَ حْ يَاهَا
س أَ ْو فَسَا ٍد فِي الأَ ْر ِ
سا بِغَيْر ِ ن َ ْف ٍ
(املائــدة.)32 :
َاس َ
فَكَأَ نَّمَا أَ حْ يَا الن ّ َ
جم ِيعًا﴾..

ولــم يقــف اإلســام عنــد حــد حفــظ النفــس بــل أمــر باحترامهــا؛ إذ قــرر القــرآن هــذا
(اإلســراء)70 :
الس ـ ّنة
املبــدأ صراحــةً يف قولــه تعالــى﴿ :وَلَقَ ْد كَر ّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾..
 ،وجــاءت ُ
املطهــرة بالنمــوذج العملــي لهــذا التكــرمي بغــض النظــر عــن اختــاف الديــن والعقيــدة،
ومــن ذلــك قيامــه  جلنــازة يهــودي وقولــه  ،بعــد أن قــال الصحابــة إ ّنهــا
نفســا؟» .1
ليهــودي وهــم مســتغربون« :أليســت ً
٢

ـلم (( )961كتــاب الجنائــز ،بــاب
ـاري (( )1312كتــاب الجنائــز ،بــاب مــن قــام لجنــازة يهـ ٍّ
 1متفــقٌ عليــه؛ أخرجــه البخـ ُّ
ـودي)؛ ومسـ ٌ
القيــام للجنــازة) مــن حديــث قيــس بــن ســعد ،وســهل بــن حنيــف رضــي اهلل عنهمــا.

لكــن هــؤالء لــم يتل َّقــوا عــن العلمــاء األكفــاء الر َّبانيــن ،املشــهود لهــم بالقبول وبالرســوخ
يف العلــم ،فــأ َّدى بهــم ســوء فهمهــم حلديــث "أمــرت أن أقاتــل النــاس "...إلــى أن
اعتقــدوا أ ّنــه ركيــزة يســتدلون بــه ،وينطلقــون منــه يف زعمهــم إلــى التدميــر والتخريــب
َ (املائدة:
والتفجيــر ،فعاثــوا يف األرض فســا ًدا باســم الديــن﴿ ،وَال َل ّه ُ لَا ُيح ُ ِّب الْم ُ ْف ِ
سدِين﴾
 ،)64فكــم مــن دمـ ٍ
ـاء أُريقــت ،وأرواح أُزهقــت! وقــد أحلقــوا الضــرر بأنفســهم وبغيرهــم
ُ
وبأمتهــم ،حتــى أصبحــوا معبـ ًـرا لتنفيــذ مخططــات األعــداء مــن حيــث يشــعرون ومــن
حيــث ال يشــعرون.
الصنــف اآلخــر :مــن غيــر املســلمني و َمــن تأثــر بثقافتهــم ِمــن املســلمني الذيــن ُيلحقــون
ٍ
ٍ
نقيصــة و َم ِذ َّم ٍــة ويلصقــون بــه َّ
باإلســام َّ
تهمــة ،زاعمــن أنــه ديــن الترويــع
كل
كل
طيــات نصوصــه
والتخويــف ،وأنــه ال يحســن التعايــش مــع اآلخــر وأنــه يحمــل يف َّ
ـن ال يصلــح
دعــاوى شـ ٍّر وقتــل وتخريــب ،بــل انتهــى بهــم إلــى القــول إنَّ اإلســام ديـ ٌ
حليــاة عصريــة تنشــر الســام واالســتقرار.
ً
رئيســا يف
املغــرر بهــم كانــوا
واحلــقُّ أنَّ الصنــف األول مــن الشــباب املســلم
َّ
عامــا ً
وتبنيهــم العنــف
ترشــيح هــذه النظــرة الظاملــة يف أذهــان النــاس ،وذلــك بقبيــح ُّ
تصرفهــم ِّ
التصرفــات
منهجــا حتــى صــار ُيحكــم علــى اإلســام عا َّمــةً ِمــن خــال هــذه
والتخريــب ً
ُّ
غيــر املســؤولة التــي ُتســيء وتضـ ُّـر وال تنفــع.

٣

شبهة والرد عليها

" -1أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل "...احلديث.
الســؤال األول :هــل يف احلديــث داللــة علــى قتــل اآلخــر ،بــل وجــوب ذلــك حتــى
يديــن بديــن اإلســام كمــا فهــم الصنــف األول؟
الســؤال الثانــي :هــل اإلســام ديــن ترويـ ٍـع وقتــل ونصوصــه حتمــل علــى الكراهيــة
والبغضــاء وعــدم قبــول اآلخــر كمــا فهــم الصنــف الثانــي؟
رد الشبهة

إنَّ نظــر ًة ِ
وضــح املقصو َد وتدفع اإلشــكال
فاح َصــةً ُمتأنِّيــةً لفقــه اللغــة يف ألفــاظ احلديــث ُت ِّ
املتو َّهم.
مفردات لغوية :الفرق بين (أقاتل) وأقتل.

س :هل هناك فرق بين أقتل وأقاتل؟

هــذا اللفــظ الدقيــق هــو محــل الفهــم اخلاطــئ يف أذهانهــم ،فتراهم خلطــوا بــن (أقاتل)،
ـص احلديــث ،وأقتــل ،وبينهمــا فــرق بعيد وبون شاســع.
التــي يف نـ ُّ

«أُقاتــل» ِمــن صيــغ املفاعلــة التــي ُّ
تــدل علــى التشــارك يف الفعــل ،فــكال الطرفــن
يقاتــل ،كمــا تقــول :جتــا َدل اخلصمــان يف املناظــرة .أي أنَّ ًّ
كل منهمــا فعــلَ املجادلــة،
وهنــا ٌ
كل منهمــا ف ََعــلَ املقاتلــة.
ـافعي رحمــه اهلل أن يقــول« :ليــس القتــال
وهــذا مــا دفــع إما ًمــا
ً
عظيمــا يف اللغــة كالشـ ِّ
1
مــن ال َقتْــل بســبيل ،وقــد يحــل قتــال الرجــل وال يحــل قتلــه» .
3
ـص عليــه عــد ٌد مــن العلمــاء كابــن دقيــق العيــد ،2وابــن رجــب  ،وابــن
وهــذا مــا نـ َّ
5
حجــرٍ  4وغيرهــم حتــى ابــن تيميــة نفســه...

٤

1
2
3
4
5

"فتح الباري" (.)76 /1
"شرح عمدة األحكام" (.)220 /2
"جامع العلوم والحكم" البن رجب (ص .)230
"فتح الباري" (.)76 /1
مجموع الفتاوى" ( ،)20/19و()354/28

جميعا حتى يدخلوا في اإلسالم؟
س :هل المراد من الحديث قتال البشر
ً

كل وألــف َّ
َّ
ـد مــن علمــاء األ َّمــة يف مختلــف القــرون ،بــل هــو
كل ..لــم يقــل بهــذا أحـ ٌ
مصــاد ٌم لتعاليــم ال ِّديــن احلنيــف والشــريعة املطهــرة .وبيــان ذلــك:
والسـ َّنة
أنَّ لفــظ (النــاس) مــن العــام املــراد بــه اخلــاص ،ولــه أمثلــة كثيــرة يف الكتــاب ُّ
س ب ِالْح َ ِّج يَأْ تُوك َ رِجَالًا﴾ (احلــج،)27 :
ولســان العــرب :قــال اهلل عــز وجــل﴿ :وَأَ ّذِ ْن فِي النَّا ِ
النــاس هنــاُ :يقصــد بهــم املؤمنــون فقــط وليــس كل النــاس.
ن َّ
كهْلًا وَم ِ َ
َاس فِي الْم َ ْهدِ و َ َ
وقــال تعالــى﴿ :و َ يُكَل ِّم ُ الن ّ َ
الصالِ حِي َن﴾ (آل عمــران ،)46 :النــاس
هنــا :هــم الذيــن كلمــوا مــرمي عليهــا الســام يف ابنهــا وليــس كل النــاس .وقال ســبحانه:
جمَعُوا �لَك ُ ْم فَاخْ شَو ْه ُ ْم فَزَادَه ُ ْم ِإ يمَانًا وَقَالُوا َ
َاس ق َ ْد َ
َاس ِإ َ ّن الن ّ َ
ل لَهُمُ الن ّ ُ
﴿ال َ ّذ ِي َن قَا َ
حسْبُنَا

ال َل ّه ُ وَنِعْمَ الْوَك ِي ُ
ل﴾ (آل عمــران ،)173 :لفــظ النــاس األول املقصــود بــه :أبــو ســفيان كمــا قــال
مجاهــد وعكرمــة.1
فاملقصــود أن النــاس هنــا مــن العــام الــذي أريــد بــه اخلــاص وهــم مشــركو العــرب الذيــن
قاتلــوا النبــي  ،2وأرادوا اســتئصاله وأصحابــه والقضــاء علــى دعوتــه ،وليــس كل
ن ِإ ً ّلا وَلَا ذِ َ ّمة ً و َ ُأول ِئَ� َ
النــاس ،وقــد جــاء وصفهــم يف ســورة التوبــة ﴿لا يَرْقُبُو َ
ك
ن فِي مُؤْم ِ ٍ
هُمُ الْمُعْتَدُو َ
اج ال َر ّ ُ
ن﴾ (التوبــة  ،)10ويف قولــه تعالــى﴿ :ن َ َ
ل وَه ُ ْم
سو ِ
كثُوا أَ يْمَا َنه ُ ْم وَه َُم ّوا ب ِِإ ْ
خر َ ِ
بَدَءُوك ُ ْم أَ َ ّو َل م َ َ ّرة ٍ﴾ (التوبــة .)13

حياة النبي
واقعٌ يؤيِّد ما ذكرناه من مذهب جمهور العلماء في فهم الحديث

املتأمــل يف حياتــه وســيرته ومواقفــه  يعلــم متــام العلــم ،أنــه الرحمــة املهــداة
إ ِّن ِّ
ـماه القــرآن الكــرمي ،وهــذا ممــا ال يحتــاج إلــى
للعالــم ،وأنــه الــرؤوف الرحيــم كمــا سـ َّ
دليــل ،فهــو ممــا ســطره التاريــخ يف صفحـ ٍ
ـات ناصعـ ٍـة لــم تشــهد البشــرية مثلهــا.
رحيمــا حتــى مبَــن ناصبــه العــداء مــن بدايــة أمــره إلــى نهايتــه ،ويكفيك
فقــد كان  ً
يف هذا:
٥

" 1تفسير الطبري" (.)251 ،250 /6
 2انظر" :حاشية السندي على سنن ابن ماجه" (.)457 /2

"اللهــم ِ
اهــد قومــي فإنهــم ال
● ●رفضــه  إهالكهــم يف بدايــة الدعــوة وقولــه:
َّ
يعلمــون" ،قالهــا بفطنــة النبــوة ورحمــة الرســالة .وانظــر إلــى لطيــف العبــارة التــي
بدأهــا بالدعــاء "اللهــم اهـ ِ
ـد" ثــم نســبهم إلــى نفســه مــع كفرهــم فقــال" :قومــي"،
ثــم اعتــذر لهــم فقــال" :فإنهــم ال يعلمــون".
● ●عفــوه عنهــم وقــد قــدر عليهــم ،إذ قــال" :اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء" ،فأطلــق
ســراحهم ،بــل قــال مبالغــة يف األمــان" :مــن دخــل داره فهــو آمــن".
ولــو كان املقصــود هــو القتــل لــكل مــن لــم يؤمــن لقــال" :مــن أســلم فهــو آمــن"،
وليــس "مــن دخــل داره فهــو آمــن".
تناقض مرفوض
النبي  قتل غير المسلمين ،ثم يبيح برهم ،واإلهداء إليهم؟!
كيف يأمر
ُّ

ن ال َ ّذ ِي َن ل َ ْم يُقَاتِلُوك ُ ْم فِي ال ّد ِي ِن وَل َ ْم
وقــد أنــزل عليــه قولــه تعالــى﴿ :لا يَنْهَاكُم ُ ال َل ّه ُ ع َ ِ
ُيخْرِ ُ
جوك ُ ْم م ِنْ دِيَارِك ُ ْم أَ ْن تَب َُ ّروه ُ ْم وَت ُ ْق ِسطُوا ِإلَيْه ِ ْم ِإ َ ّن ال َل ّه َ ُيح ُ ِّب الْم ُ ْق ِسط ِي َن﴾ (املمتحنــة.)8 :

ـال :يــا رسـ َ
وقــد صــح يف احلديــث أن عمــر رضــي اهلل عنــه َرأَى ُح َّلــةً ِسـ َـي َر َاء فقـ َ
ـول اهلل،
لــو اشْ ـ َت َريْ َت هــذه ،ف َل ِب ْس ـ َت َها يــو َم ا ُ
جل ُم َع ـ ِة ،ولل ُو ُفــو ِد إذا أتـ َ
ـوك ،فقــال"َ :يــا ُع َمـ ُـر ،إِنَّ َــا
ـم أُ ْهـ ِ
ـس َهـ ِ
ـد َي لل َّن ِبــي  ِمنهــا ُح َلـ ٌ
ـن َل َخـ َ
ـدى إلــى ُع َمـ َـر
ـل ،ف َأ ْهـ َ
ـذ ِه َمـ ْ
ـاقَ لَـ ُه"ُ ،ثـ َّ
َيلْ َبـ ُ
ِّ
ـاء عمـ ُـر إلــى رســول اهلل  فقــال :يــا رسـ َ
ـي هــذه،
ـول اهللَ ،ب َعثْـ َ
ِمنهــا ُح َّلــةً  ،فجـ َ
ـت إلـ َّ
ُ
وقــد َسـ ِ
ـت ،قـ َ
ـال" :إنِّــي لــم أ ْه ِدهــا لــك ل َتلْ َب َسـ َها ،إنَّ َــا أَ ْه َديْ ُت َهــا
ـت فيهــا مــا ُقلـ َ
ـم ْع ُت َك ُقلـ َ
ٍ 1
ألخ لــه ِمــن ِّأمـ ِه ُمشْ ـرِك  ،ألنــه غيــر ُملــزم
إليــك لتبيعهــا أو ل َت ْك ُسـ َـو َها" ،فأهداهــا عمـ ُـر ٍ
بتحــرمي لبــس احلريــر علــى الرجــال.

ـي يف عــام الوفــود ( 8للهجــرة) ،أي بعــد فتــح مكــة،
وهــذا املوقــف كان يف العصــر املدنـ ِّ
ــخته آيــة
نس َ
فــا يصــح القــول إن األمــر بالبــر والقســط للكفــار غيــر املعتديــن قــد َ
الســيف،كما زعــم البعــض ،فغيــر املســلم إذا كان مسالــ ًـما ال َيعتــدي وال يحــارِب ،ال
ُيقا َتــل بــل يجــوز بـ ُّـره واإلهــداء إليــه.

٦

البخاري األدب المفرد (( )71باب صلة ذي الرحم المشرك).
 1أخرجه
ُّ

تقرير وإيضاح لدفع الشبهة

اإلســام ديــن رحمــة ومــكارم أخــاق ،وهــو ِم ّنــة كبــرى ونعمــة عظمــى قــد امــن اهلل
بهــا علــى أتباعــه .فقــد جــاء لينظــم عالقــة املخلــوق بخالقــه ،وعالقــة املســلم بأخيــه
املســلم ،وعالقتــه باملخالــف لــه يف العقيــدة ،فهــو شــامل ملناحــي احليــاة ،صالــح ُمصلــح
ـان ومـ ٍ
لــكل زمـ ٍ
ـكان .ومــا زال املســلم يستشــعر هــذا الفضــل العظيــم ،ومبــا أنــه بعيــد كل
البعــد عــن األنانيــة فهــو يريــد أن يعــم هــذا اخليــر اإلنســانية كلهــا ،فضـ ً
ـا عــن أنــه
مأمــور بالبــاغ والدعــوة إلــى اهلل باحلكمــة واملوعظــة احلســنة ،فالدعــوة يف حالتهــا تلــك
ـل ِ
مــن أوجــب الواجبــات ،قــال َ َ :
ـك َر ُجـ ٌ
ـد َخيْـ ٌـر لَـ َ
ـدى بـ َ
ـن ُح ْمـ ِر
واحـ ٌ
"ل ْن ُي ْهـ َ
ـك ِمـ ْ
ــم" .1وقــال تعالى﴿:فَم َ ِن اه ْتَدَى ف َِإنَّمَا َيه ْتَدِي لِن َ ْف ِسه ِ﴾ (يونــس ،)108 :ومــن لــم يقبــل
ال َّن َع ِ
ٰ
فقــد قــال تعالــى﴿ :لَا ِإك ْرَاه َ فِي ال ّد ِي ِن ق َ ْد تَبَي ّ َ َن الر ّ ُشْ دُ م ِ َن الْغ َ ِي﴾ (البقــرة ،)256 :وقــال عــز
جم ِيعًا أَ فَأَ ن َ
ض كُل ّ ُه ُ ْم َ
ك لَآم َ َ
وجــل لنبيــه الكــرمي ﴿ :وَلَو ْ َشاء َ ر َ ب ّ ُ َ
ْت
ن مَنْ فِي الْأَ ْر ِ
اس َ
تُكْرِه ُ الن ّ َ َ
حت ّ َى ي َ ُكونُوا مُؤْم ِنِي َن ﴾ (يونــس.)99 :
مهمــة الدعــوة ،وإيصــال النــور إلــى
ِمــن هــذا املنطلــق أخــذ املســلمون علــى عواتقهــم َّ
جميــع النــاس ،حتــى تتح َّقــق ســعادة البشــرية يف الدنيــا واآلخــرة.
ٍ
كل ٍ
ومكان.
زمان
دائم مع اخلير ،وتلك نواميس احلياة يف ِّ
صراع ٍ
الشر يف ٍ
ولكن َّ
فبينمــا الدعــوة إلــى اهلل باحلســنى قائمــة قــد يعترضهــا معتــرض ،بــل ويتح ـ َّول رفضــه
مــن اعتــراض إلــى بغــي .وعليــه فالقتــال مشــروع إذا اعتــدى علــى الدعــوة وأصحابهــا
معتـ ٍـد ،وحمايــة النفــس مــن أوجــب الواجبــات ،كمــا هــو مقـ َّـر ٌر يف الشــرائع الســماوية
وغيــر الســماوية ،بــل هــو مركــو ٌز يف الطبــاع ،ال ينكــره َّإل َمــن خالفــت فطرتــه قوانــن
احليــاة .وهــذا هــو املعنــى الــذي يرمــي إليــه احلديــث الشــريف.
أي أمــرت أن أبلِّــغ دعــوة ربــي با ِ
ـاغ وقاتلنــي
حلكمــة واملوعظــة احلســنة ،فــإن بغــى علــي بـ ٍ
ليمنــع النــاس حقهــم يف حريــة اختيــار اإلميــان قاتلتــه حتــى أحــرر النــاس ممــن يجبرهــم
علــى الكفــر فتكــون ثمــرة إزاحــة املانــع مــع وجــود الدعــوة باحلكمــة واملوعظــة احلســنة
هــي أن يشــهدوا أن ال إلــه إال اهلل.
وبهذا اجلمع بني النصوص وفق النظرة املتكاملة لإلسالم يتضح معنى احلديث.
٧

ومســلم
البخــاري (( )2942كتــاب الجهــاد والســير ،بــاب دعــاء النبــي إلــى اإلســام)،
() متفــقٌ عليــه؛ أخرجــه
1
ُّ
ٌ
(( )2406فضائــل الصحابــة ،بــاب مــن فضائــل علــي بــن أبــي طالــب).

خالصة البحث

 -1أهميــة العربيــة يف فهــم نصــوص الديــن ،وال ســبيل للوصــول إلــى مقاصــد الــكالم
إال بهــا.
 -2أهميــة اجلمــع بــن نصــوص الشــرع ،والنظــرة املتكاملــة لإلســام ،ومعرفــة العلــوم
اخلادمــة للنــص بالرجــوع إلــى العلمــاء الراســخني فيمــا ظاهــره اللبــس.
ـدد فيهــا َّ
ـن أحكامهــا بنصــوص قاطعــة ،كيــف
 -3حـ َّـرم اإلســام الدمــاء وشـ َّ
وغلــظ ،وبـ َّ
ل ن َ ْف ً
وقــد قــال تعالــى يف كتابــه الكــرمي﴿ :مَنْ قَت َ َ
ض
س أَ ْو فَسَا ٍد فِي الْأَ ْر ِ
سا بِغَيْر ِ ن َ ْف ٍ
جم ِيعًا وَمَنْ أَ حْ يَاهَا فَكَأَ نَّمَا أَ حْ يَا الن ّ َ
َاس َ
ل الن ّ َ
فَكَأَ نَّمَا قَت َ َ
َاس َجم ِيعًا﴾ (املائــدة ،)32 :وظهــر ذلــك
جليــا يف معامــات النبــي  وأصحابــه الكــرام رضــوان اهلل عليهــم.
ًّ
 -4مــن النصــوص التــي اســتغلها البعــض وأســاء فهمهــا البعــض هــذا احلديــث ،وهــو
بخــاف زعمهــم.
 -5لفــظ «أقاتــل» يف احلديــث صيغــة مفاعلــة تقتضــي حــدوث مفاعلــة مــن جانبــن،
مبعنــى أنــه يقاتــل مــن قاتلــه وبــدأه بالعــداء ،ومنعــه مــن تبليــغ دعــوة اهلل بالقتــال.
أناســا بعينهــم وهــم مشــركو العــرب
 -6لفــظ «النــاس» (ال) فيــه للعهــد ،أي :يخاطــب ً
الذيــن قاتلــوا صاحــب الدعــوة ووقفــوا أمامهــا حجــر عثــرة.
 -7ال يجــوز قتــل مــن لــم يقبــل الدخــول يف الديــن قــال تعالــى:
﴿لا ِإك ْرَاه َ في ال ّد ِي ْن﴾(البقرة.)256 :
كل مــن أقـ َّـر بالتوحيــد ،وحســابهم علــى اهلل بــأن َنـ ِ
ـكلَ ســرائرهم
 -8قبــول الظاهــر مــن ِّ
إليــه ســبحانه وتعالــى ،ويؤخــذ منــه حرمــة دم املســلم وعرضــه ومالــه.
فهــذا احلديــث ال يــدل بحــال مــن األحــوال علــى قتــل النــاس أو إذايتهــم أو إكراههــم
وال يدعــو إلــى ذلــك كمــا َّبينــا.
واهلل أعلم.

٨

سلسلة تحريف وانتحال
قــال رســول اهلل صلــى عليــه وآلــه وســلم (يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف
1
عدولــه ينفــون عنــه حتريــف الغالــن وانتحــال املبطلــن وتأويــل اجلاهلــن)
فهــم بعــض أصحــاب األفــكار اخلاطئــة كالم اهلل ســبحانه وتعالــى وكالم نبيــه
ﷺ بصــورة ال تتســق مــع املنهــج العلمــي املــوروث عــن الســلف الصالــح ،وال
تتناغــم مــع املقاصــد والقيــم الكبــرى للوحــي اإللهــي.
وقصــدوا بعــض آيــات القــران الكــرمي التــي نزلــت يف غيــر املســلمني فأنزلوهــا
باملســلمني وتناولــوا آيــات وردت علــى ســبيل االســتثناء فجعلــوا منهــا أحكامـ ًا
عامــة وحرفــوا معانــي كالم اهلل وأحاديــث نبيــه الكــرمي بصــورة أدت إلــى رســوخ
(تكون)مفاهيــم يف عقــول عامــة املســلمني خاطئــة فادحــة ،نتــج عنهــا
أو ٌ
ســلوكيات وأفعــال ال صلــة لهــا بديــن اإلســام احلنيــف.
نتعــرف ضمــن هــذه السلســلة علــى مــا وقــع فيــه أصحــاب هــذه األفــكار
ّ
ٍ
ٍ
اخلاطئــة مــن حتريــف ملعانــي كالم اهلل وكالم رســوله ،وضــال يف بعــض
ن ملفاهيــم مغلوطــة ،مبــا جعلهــم منفصلــن عــن مــراد
األحــكام الشــرعية ،وتـ ٍّ
اهلل ورســوله وفهــم الســلف الصالــح.
 - 1حديث مشهور صححه ابن عبد البر ،وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال :هو حديث صحيح.
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