سلسلة تحريف وانتحال

الهدي النبوي  -اإلصدار ٢

f
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
سيدنا محمد املبعوث رحمة للعاملني وعلى آله وصحبه أجمعني
قال اهلل تعالى:

ل لا َ تَعْبُدُو َ
اق بَنِي ِإسْر َ ئِا�ي َ
﴿ و َِإ ْذ أَ خ َ ْذنَا م ِيث َ َ
ن ِإ َ
لا ّ ال َل ّه َ و َ ب ِالْوَالِدَي ْ ِن ِإحْ سَانًا وَذِي الْقُر ْبَى

حسْنًا وَأَ ق ِيمُوا ْ َ ّ
لا ّ قَلِيلا ً
س ُ
الصلاة َ وَآتُوا ْ ال َز ّكَاة َ ث ُ َم ّ تَو َل ّي ْتُم ْ ِإ َ
وَال ْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا ْ لِلنَّا ِ
ّم ِنك ُ ْم وَأَ نتُم ُ ّمعْرِ ُ
ضو َن﴾.

1

وحدة القيم واألخالق
اس َ
ُ
ال ُ
األفعال واألقوال بدون فكر و رويّة.
خ ٌة في النفس تصدر عنها
خلُق :حالة ر َ ِ
الخلق الحسن قيمة إنسانية دعت إليها جميع الشرائع السماوية...
سن الخلق وصف متعلق بالفطرة اإلنسانية...
ُ
ح ْ
المبادئ والقيم ثابتة ال تقبل التجزؤ وال التحيُّز وال العنصرية ...

إذا كان األمر كذلك فلم هذه األسطر؟
إن مــا نعانيــه اليــوم مــن تدهــورٍ أخالقــي خطيــر يف منظومــة األخــاق التــي دعــت
واختــال نفســي يف ميــزان وصــف ا ُ
ٍ
خللــق املتعلــق بالفطــرة
اليهــا الشــرائع الســماوية
اإلنســانية ،الــذي ال يعــرف التح ُّيــز وال العنصريــة يف أحكامــه ،أدى إلــى وجــود خلــل
يف ثبــات قيمــة القــول والفعــل احلســن يف كيــان األمــة أفــراد ًا وجماعــات ،فــكل ذلــك
يدعــو إلــى الوقــوف واإلجابــة عــن عــدة أســئلة مهمــة تتعلــق باآليــة الســابقة.
●
●
●
١

●

●هــل اخلطــاب يف اآليــة خــاص ببنــي إســرائيل كمــا ّيدعــي البعــض
أم أنــه يشــمل هــذه األمــة؟ وهــل نســخته آيــة الســيف كمــا يزعــم البعــض اآلخــر
أم أنــه ُم ْح َكــم؟
●من املقصود بالناس يف اآلية؟
بح ْسنِ القول يف اآلية؟
●ما املقصود ُ
●ما صلة األمر بالقول احلسن بالتعاليم الواردة يف نفس اآلية؟
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من المخاطب في اآلية ؟

جليــا أنَّ التعاليــم التــي يف اآليــة ثبــت توجيههــا إلينــا يف الشــريعة
ُيظهــر ســياق اآليــة ًّ
اإلســامية ،فقــد أمرنــا اهلل بتوحيــده وباإلحســان إلــى الوالديــن وذوي القربــى واليتامــى
واملســاكني وبالصــاة والــزكاة ،وجــاء األمــر بحســن القــول جلميــع النــاس يف وســط هــذه
التعاليــم ،فكيــف ُيستســاغ اســتثناء هــذا األمــر مــن بينهــا باعتبــار أنــه خــاص ببنــي
إســرائيل؟
خاصــا ببنــي إســرائيل ،وال يكــون يف
فــا ُيتصــور اعتبــار األمــر بحســن اخللــق شـ ً
ـرعا ًّ
شــريعة اإلســام الســمحة اخلامتــة للشــرائع .كما أنــه ال ميكــن اعتبــار األخــاق والقيــم
محـ ً
ـي 
ا للنســخ أو التغييــر وهــي مــن ثوابــت الفطــرة الســليمة ،ال ســيما أن النبـ َّ
2
ُ
ـم َمـ َ
ـكا ِر َم ا َأل ْخــاق».
قــد قــال« :إنَّ ــا ُب ِعثْـ ُ
ـت ألتَ ِّـ َ
هــذا وقــد أورد اإلمــام الفخــر الــرازي يف التفســير الكبيــر واإلمــام ابــن حيــان
األندلســي يف البحــر احمليــط أدلــة مــن القــرآن تؤكــد شــمول األمــة احملمديــة بهــذه
التعاليــم الســامية وبقائهــا دون نســخ ،إذ قاال" :وزعــم أبــو جعفــر محمــد بــن
علــي الباقــر أن هــذا العمــوم ٍ
بــاق علــى ظاهــره وأنــه ال حاجــة إلــى التخصيــص،
3
وهــذا هــو األقــوى ،والدليــل عليــه ؛ أنَّ موســى وهــارون مــع جــال منصبهمــا أُ ِمــرا
بالرفــق واللــن مــع فرعــون ،وكذلــك نبينــا محمــد  مأمــور بالرفــق وتــرك
4
ل ر َب ّ َ
ك ب ِٱلْح ِ ْكمَة ِ وَٱلْمَوْعِظَة ِ ٱلْحَسَنَة ِ﴾،
الغلظــة و قــول اهلل تعالــى﴿ :ٱ ْدعُ ِإل ِى ٰ َسب ِي ِ
وقولــه﴿ :وَلا َ تَسُب ّ ُوا ْ ٱل ّ َذ ِي َن ي َ ْدعُو َن م ِن دُو ِن ٱلل ّ َه ِ فَيَسُب ّ ُوا ْ ٱلل ّ َه َ ع َ ْدوًا بِغَيْرِ عِلْم ٍ﴾ 5،وقولــه:
7
ن الجاَه ِلِي ْن﴾
مروا ْ ب ِالل ّ َغْوِ م َ ّ ُروا ْ ك ِرامًا﴾ 6،وقوله﴿ :وَأَ ْعر ْ
ِض ع َ ِ
﴿و َِإذَا ّ ُ

وقــال ابــن عجيبــة يف تفســيره« :كل عهــد أُخــذ علــى بنــي إســرائيل ُيؤخــذ مثلــه علــى
األمــة احملمديــة ،وهــذا حكمــة ذكــر قصصهــم لنــا ،وســرد مســاوئهم علينــا لنتحــرز مــن
8
الوقــوع فيمــا وقعــوا فيــه ،فنهلــك كمــا هلكــوا».

٢
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ال يمكن اعتبار األخالق والقيم
مح ً
ال للنسخ أوالتغيير وهي من
ثوابت الفطرة السليمة

يعتمــد جمهــور املفســرين القــول بــأنَّ هــذه التعاليــم تشــمل األمــة احملمديــة وأنهــا باقيــة
ولــم ُتنســخ علــى الرغــم مــن نقلهــم بعــض املرويــات التــي تقــول بخــاف ذلــك.
وقــال األلوســي يف تفســيره« :ومــن قــال :إن املخاطــب بــه األمــة ،وهــو محكــم ،أو
منســوخ بآيــة الســيف ،أو إن (النــاس) مخصــوص بصاحلــي املؤمنــن ،إذ ال يكــون القــول
9
احلســن مــع الكفــار والفســاق ،ألنــا أمرنــا بلعنهــم ،وذمهــم ،ومحاربتهــم ،فقــد أبعد».
من المقصود بالناس في اآلية؟

جــاءت اآليــة الكرميــة مخبــرة عــن ميثــاق عــام أخــذه اهلل علــى بنــي إســرائيل ،وقــد
ســبق أن أنكــر اهلل علــى طائفــة منهــم حــن جعلــوا االلتــزام بالقيــم مشــو ًبا بالعنصريــة،
واجبــا حــن يكــون التعامــل مــع بنــي جنســهم ،و ُيسـ َّوغ لديهــم
فيكــون االلتــزام بالقيــم ً
ُ
انتهاكهــا عنــد التعامــل مــع اآلخريــن مــن غيرهــم ،فقــال جــل وعــا يف ذلــك ﴿ وَم ِنْ

ْك وَمِنْه ُ ْم مَنْ ِإ ْن تَأْ مَن ْه ُ بِدِينَا ٍر لَا يُؤ َ ّدِه ِ ِإلَي َ
اب مَنْ ِإ ْن تَأْ مَن ْه ُ بِقِنْطَا ٍر يُؤ َ ّدِه ِ ِإلَي َ
ْك
ل الْكِت َ ِ
أَ ه ْ ِ
ن عَلَى ال َل ّه ِ
ِإ َ ّلا مَا دُم َ
ل و َ يَقُولُو َ
ن َسب ِي ٌ
ْس عَلَي ْنَا فِي ا ْل ُأ ّمِيِّي َ
ِك ب ِأَ َ ّنه ُ ْم قَالُوا لَي َ
ْت عَلَيْه ِ ق َ ِئا�مًا ذَٰل َ
ِب وَه ُ ْم يَعْلَمُو َ
ا�لْكَذ َ
ن

۩

بَلَى مَنْ أَ وْفَى بِع َ ْهدِه ِ و َ َات ّ َقى ف َِإ َ ّن ال َل ّه َ ُيح ُ ِّب الْم ُ َت ّق ِي َ
ن﴾
ٰ
ٰ
ٰ
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فكيــف ُيستســاغ أن يأخــذ اهلل عليهــم ميثا ًقــا ميكــن أن ُيفهــم منــه قبــول هــذا النــوع مــن
التحيــز يف القيــم واألخــاق؟
ّ
فيتضــح مــن هــذا أن املقصــود يف اآليــة هــو عمــوم النــاس وأن املبــادئ والقيــم ال تعــرف
العنصريــة .والقائلــون إن األمــر اإللهــي هنــا يشــمل جميــع النــاس هــم:
اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب  ،iواإلمــام محمــد الباقــر بــن علــي زيــن
العابديــن بــن احلســن ،وعطــاء بــن أبــي ربــاح ،كمــا نقل ذلــك عنهــم احلافظ الســيوطي
يف الــدر املنثــور وهــو مــا ذهــب إليــه كل مــن شــيخ املفســرين ابــن جريــر واإلمــام الفخــر
الــرازي واحلافــظ ابــن كثيــر واإلمــام ابــن حيــان األندلســي واإلمــام القرطبــي واإلمــام
املــاوردي واإلمــام الصــاوي واإلمــام البروســوي واإلمــام البقاعــي والطاهــر بــن عاشــور يف
تفســيرهم للقــرآن العظيــم.
٣

 9تفسير روح المعاني لأللوسي
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ومــا أحوجنــا إلــى تأمــل عبــارة اإلمــام القرطبــي يف تفســيره لآليــة 11حيــث قال« :فينبغي
والســني
البـ ّـر والفاجــرُّ ،
لإلنســان أن يكــون قولــه للنــاس لَي ًنــا ،ووجهــه منبسـ ًـطا َطلْ ًقــا مــع َ
واملبتــدع ،مــن غيــر مداهنة».
س ُ
حسْنًا﴾ تشمل عموم الناس.
إ ًذا﴿ ،وَقُولُوا ْ لِلنَّا ِ
ن في اآلية؟
ما المقصود بال ُ
ح ْ
س ِ

الواضــح مــن الســياق يف اآليــة عمــوم احلســن وشــموله لــكل مــا ميكــن أن يكــون حسـ ًنا،
دون تخصيصــه بجــزء دون آخــر ألن مــا ســبق هــذا األمــر كان بــه تخصيــص ألنــواع مــن
املعاملــة احلســنة التــي تشــمل القــول والفعــل كاإلحســان إلــى الوالديــن وذوي القربــى
واليتامــى واملســاكني فــا يســتقيم أن يأتــي بعــد ذلــك أمــر عــام ُيقصــد بــه أمــر خــاص.
وقــد جــاءت روايــات عــن ســيدنا عبــد اهلل بــن عبــاس تخصــص املعنــى ،ومــع ذلــك
فقــد نبــه احلافــظ ابــن كثيــر يف تفســيره علــى أن تفســير البعــض معنــى « ا ُ
حلســن» هنــا
بتفســيرات خاصــة ال ُيلغــي عمــوم املعنــى بــل ينــدرج ضمنــه فقــال« :أي كلموهــم
جانبــا» ويدخــل يف ذلــك األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر كمــا
طيبــا ولينــوا لهــم ً
ً
ّ
ً
ُ
َ
ُ
ُ
َ
فاحلســن مــن القــول؛
س حسْنا﴾،
قــال احلســن البصــري يف قولــه تعالــى﴿ :وقولوا ْ لِلنا ِ
ْ
يأمــر باملعــروف ،وينهــى عــن املنكــر ،ويحلــم ويعفــو ويصفــح ،ويقــول للنــاس حس ـ ًنا؛
كمــا قــال اهلل ،وهــو كل خُ ُلـ ٍـق َحســن َر ِض َيــه اهلل.
و ُنقــل عــن اإلمــام محمــد الباقــر مــا يفيــد تأكيــد ارتبــاط املعنــى يف اآليــة مبفهــوم عدالــة
12
املبــادئ ،وهــو قولــه « :كلموهــم مبــا حتبــون أ ْن يقولــوا لكــم».
وقــد كان بعــض الســلف ُيلقــي الســام علــى غيــر املســلمني مــن أهــل الكتــاب ،فقيــل
13
س ُ
حسْنًا﴾ وهــو الســام.
لــه يف ذلــك ،فقــال :إن اهلل تعالــى يقــول﴿ :وَقُولُوا ْ لِلن ّ َا ِ
س ُ
حسْنًا﴾ تشــمل عمــوم القــول
إ ًذا﴿ ،وَقُولُوا ْ لِلن ّ َا ِ
احلســن وليســت مقتصــرة علــى نــوع منــه.

٤
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قال األحنف بن قيس " :أال أخبركم
بأدوأ الداء؟
ء
قالوا بلى .قال :ال ُ
الدني
خلق
ُّ
واللسان البذيء"

حسن ظاهر وباطن

واإلحســان بالقــول هــو القــدر الــذي ميكــن معاملــة جميــع النــاس بــه ،ثــم إنــه البــد
نابعــا مــن اعتقــاد القلــب مبــا ينطــق بــه اللســان وليــس مجــرد
أن يكــون هــذا اإلحســان ً
املجاملــة اللفظيــة ،فاملســلم إذا قــال للنــاس ُحسـ ًنا فقــد أضمــر لهــم خيـ ًـرا وذلــك أصــل
حســن املعاملــة مــع اخللــق ،14قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم« :ال يؤمــن أحدكــم
حتــى يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه» 15.وملَّــا لــم يكــن ُوســع جميــع الناس باإلحســان
س ُ
حسْنًا﴾ .فــإذا عجــز
بالفعــل ممك ًنــا أمــر اهلل بجعــل ذلــك بالقــول ،فقــال ﴿وَقُولُوا ْ لِلن ّ َا ِ
اإلنســان عــن مســاعدة كل النــاس فعليـ ًا ،فــا ينبغــي أن يبخــل عليهــم بحســن املعاملــة
16
والقــول احلســن وبــذل النصيحــة.
ما صلة هذا األمر ببقية التعاليم الواردة في نفس اآلية؟
ل لا َ تَعْبُدُو َ
اق بَنِي ِإسْر َ ِئا�ي َ
تأمــل معــي أخــي الكــرمي ســياق اآليــة﴿ :و َِإ ْذ أَ خ َ ْذنَا م ِيث َ َ
ن

س ُ
ِإ َ
لا ّ ال َل ّه َ و َ ب ِالْوَالِدَي ْ ِن ِإحْ سَانًا وَذِي الْقُر ْبَى وَال ْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا ْ لِلنَّا ِ
حسْنًا وَأَ ق ِيمُوا ْ

َّ
لا ّ قَلِيلا ً ّم ِنك ُ ْم وَأَ نتُم ُ ّمعْرِ ُ
الصلاة َ وَآتُوا ْ ال َز ّكَاة َ ث ُ َم ّ تَو َل ّي ْتُم ْ ِإ َ
ضو َن﴾.

17

فقد شملت اآلية أخذ الميثاق والعهد على بني إسرائيل في عدة أمور:

●
●
●
●

●توحيد اهلل بالعبودية.
●اإلحسان القولي والعملي مع
(الوالدين فاألقارب فاأليتام فاملساكني).
●القول احلسن لكل ال َّناس.
●إقامة الصالة وإيتاء الزكاة  .

ثم عاب على األكثر منهم إعراضهم عن االلتزام بامليثاق.
14
15

٥

16
17

تفسير الطاهر بن عاشور
صحيــح البخــاري بــاب مــن اإليمــان أن يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه ،صحيــح مســلم بــاب الدليــل علــى أن مــن خصــال
اإليمــان أن يحــب ألخيــه المســلم مــا يحــب لنفســه مــن الخيــر.
تفسير البقاعي
سورة البقرة 83 :

ونالحظ عظمة الخطاب في اآلية من جوانب عدة:

● ●جمع التوجيه اإللهي هنا بني اإلحسان الفعلي والقولي.
● ●قــدم اهلل إحســان القــول والفعــل علــى الصــاة والــزكاة مــع أنهمــا مــن أهــم الفرائض
بــل همــا مــن أركان اإلســام! فــدل على أن اإلحســان هــو األصــل يف كل املعامالت
املأمــور بهــا مــن الــرب جــل جاللــه.
18

الخالصة
س ُ
حسْنًا﴾ أنّ اآلية:
اتضح من قول اهلل تعالى ﴿وَقُولُوا ْ لِلن ّ َا ِ
●
●
●

●

●تشمل جميع الناس ،وليست خاصة مبخاطبة الصاحلني أو املؤمنني.
●تضم معاني اإلحسان ،وليست مقتصرة على األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
●ثابتة يف الشريعة اإلسالمية ،وليست خاصة ببني إسرائيل.
●محكمة باقية ،وليست منسوخة.

وك ُّ
ُ
دواء
جراحـة فلهـا
ل
ٍ
ٌ
ء
الخلق
ء
َ
ليس له دوا ُ
وسو ُ
ِ
علي بن أيب طالب i

٦
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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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