من منهـج األئمــة األعـالم

يف أصول التلقي يف اإلسالم ()3

خمتصر

حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة
بني حتريف الغالني وتأويل اجلاهلني

بقلم :د.عصام بن عبد اهلل السناني

أستاذ السنة بكلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

وعضو جملس اإلدارة باجلمعية العلمية السعوديـة للسنة النبوية

قرأه وقدم له

معايل الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان

عضـو هيئـة كبـار العلماء وعضـو اللجنـة الدائمـة واإلفتاء

(عام .)6241

أوالً  :خطورة باب الوالء والرباء :
قددًما
ألّنا أحد أبواب التكفري التي ولج منها اخلوارج
إن عقيدة الوالء والرباء من أخطر أبواب املعتقد  ،ه
ً
ٍ
بادية وا يد ٍ عد
ومن سار عىل طرًمقتهم ممن جداء بعدد م لتكفدري املعتتعداد و ددمري املتتبكداد
العنكيود  ،وقد قال شيخنا العالم حمتد بن صالح العثيتني الذي دو مدن أ ثدر مدن جدالب الادياب
قبا صربه أحد  ،و و ًمتكبم عن املواالة واملعاداة ودخول خزاع يف عهد النيدي  و دم
صربا ه
وصرب هلم ً
فار يف صبح احلدًميي ألّنم أ ل نصح(الياب املفتوح -644/3:سؤال" :)7051و ذه املسأل من ه
أدق
أن أي يشء ًمكون فية ا صال مع الكفار
املسائل وأخطر ا وال سيا عند الاياب  ،ألن بعض الاياب ًمظن ه
فهو مواالة هلم ؛ وليب ذلك"أ .د .وقد رأًمت ذلك بنفيس عيانًا يف بعض الاياب الذًمن دخل عبيهم
بعض التاوًم

من جه عدم فهتهم حلقيق الوالء والرباء عند أ ل السن واجلاع  ،بل رصح أ ثر م د

إن مل أقل بهم د أّنم مل ًمكونوا عىل عبم بكثري مما ستعوه من أحكام الوالء والرباء  ،وأن مدواالة الكفدار
نصوصا لعباء يف أزمدان تتبفد و دح خطدورة
أقسام  ،لكل منها حكم خيتبف عن غريه  ،ولننقل نا
ً
ألن األمر فية ال ًمقف عىل كفري والة
االنحراف يف فهم ذا الياب والتهاون يف عالجة يف أرًمخ املسبتني ؛ ه
األمر  ،بل قد ًمصل هبم إىل كفري أ ل العبم واملعتتعاد :
 قال شيخ اإلسالم ابن يتي (السياس الرشعي  )872/7:وذ ر مرشوعي بذل والة األمور األموال ملنًمرجى نفعة أو دفع رضره من الكفار ؛ ألن النيي  أعطى ًموم حنني املؤلف قبوهبم افر م ومسدبتهم :
"و ذا النوع من العطاء  ،وإن ان ظا ره إعطاء الرؤساء و رك الضعفاء دا ًمفعدل املبدوك ؛ فداألعال
بالنياد  ،فإذا ان القصد بذلك مصبح الددًمن وأ بة ان من جنب عطاء النيي  وخبفائة  ،وإن ان
املقصود العبو يف األرض والفساد ان من جنب عطاء فرعون  ،وإندا ًمنكدره ذوو الددًمن الفاسدد دذي
اخلوًمرصة الذي أنكره عىل النيي  حتى قال فية ما قال  ،و ذلك حزبة اخلوارج أنكروا عىل أمري املؤمنني
عيل  ما قصد بة املصبح من التحكيم وحمو استة  ،وما ر دة مدن سديي نسداء املسدبتني وصديياّنم ،
ٍّ
و ؤالء َأ َمر النيي  بقتاهلم ؛ ألن معهم دًمنا فاسد ًا ال ًمصبح بة دنيا وال آخرة"أ .د.
 وقال الايخ عيد البطيف بن عيد الرمحن بن حسن بن حمتد بن عيد الو اب رمحهم اهلل ملدا ابدتيل عبداءالدددعوة السددبفي يف وقتددة بددأقوام ًمتكبتددون يف بدداب الددوالء والددرباء بنصددو

مل ًمفهتو ددا (الدددرر

السني " : )642/7:وببغنا عنهم كفري أئت املسبتني بتكا ي املبوك املرصًمني  ،بل فروا من خالط من
ا يهم من مااًمخ املسبتني  ،نعوذ باهلل من الضالل بعد اهلد  ،واحلور بعد الكور .وقدد ببغندا  :عدنكم
نحو من ذا  ،وخضتم يف مسائل من ذا الياب د الكالم يف املواالة واملعداداة  ،واملصداحل واملكا يداد ،

وبذل األموال واهلداًما  ،ونحو ذلك من مقال أ ل الرشك باهلل والضالالد  ،واحلكم بغدري مدا أندزل اهلل د
عند اليوادي ونحو م من اجلفاة  ،ال ًمتكبم فيها إال العباء من ذوي األلياب  ،ومدن رزق الفهدم عدن اهلل
وأويت احلكت وفصل اخلطاب  ...وأما التكفري هبذه األمور التي ظننتتو ا من مكفدراد أ دل اإلسدالم ،
فهذا  :مذ ب احلرورًم املارقني اخلارجني عىل عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ومدن معدة مدن الصدحاب ،
فإّنم أنكروا عبية حتكيم أيب موسى األشعري وعترو بن العا

يف الفتن التي وقعت بيندة وبدني معاوًمد

وأ ل الاام  ،فأنكرد اخلوارج عبية ذلك  ،و م يف األصل مدن أصدحابة مدن قدراء الكوفد واليرصدة ،
وقالدوا  :حكهتت الرجال يف دًمن اهلل  ،وواليت معاوًم وعتر ًا و وليتها  ،وقد قال اهلل عاىل  :إِ ِن حُ
حدم
احلك ُ
إِالَّ هللهِ"أ .د.
ٍ
لضعف فيهم
عتن ًمطعن يف العباء وًمفسقهم أو ًمكفر م
 وقال الايخ العالم صالح بن فوزان الفوزان هيف الوالء والرباء (الفتاو الرشعي " : )758:قال عاىل ُ ق حل إِنَّا حرم ريب ا حل َفو ِ
اح َ َما َظ َه َدر ِمن َحهدا َو َمدا
َ َ َّ َ َ ي َ َ
ب َطن و ِ
األ حث َم َوا حل َيغ َحي بِغ ح ِ
احل يق َو َأ حن ح ِ
َري حَ
ُرش ُوا بِاهللَِّ َما َمل ح ًُمنَزي حل بِ ِة ُس حب َطان ًا َو َأ حن َ ُقو ُلوا َع َ
دون
دىل اهللَِّ َمدا ال َ حع َب ُت َ
َ َ َ
[األعراف ، ]33:فال جيوز لبعا ل أن ًمتكبم يف مسائل العبدم  ،وال سديا املسدائل الكيدار مثدل التكفدري
واجلهاد والوالء والرباء .وأما النتيت والغييد والوقيعد يف أعدراض والة األمدر  ،والوقيعد يف أعدراض
العباء فهذه أشد أنواع الغيي  ،و ذا أمر ال جيوز .وأما مسأل األحداث التي حدثت والتي حتدث وأمثاهلا
 ،فهي من شؤون أ ل احلل والعقد م الذًمن ًمتياحثون فيها وًمتااورون فيها  ،ومن شأن العباء أن ًمييندوا
حكتها الرشعي  ،وأما عام الناس والعوام  ،وأما الطبي امليتدؤن ليب ذا من شؤوّنم قال اهلل عز وجل
ِ
ِ
ِ
وإِ َذا جاء م َأمر ِمن األَم ِن َأ ِو حَ ِ
اعوا بِ ِة َو َل حو ر ُّدو ُه إِ َىل الرس ِ
ول َوإِ َىل ُأ ِ
ًمن
وِل األَ حم ِر من ُحه حم َل َعب َت ُة ا َّلدذ َ
اخل حوف َأ َذ ُ
َّ ُ
َ
َ َ َُ ح حٌ َ ح
ِ
ان إِالَّ َقبِي ً
مح ُت ُة ال َّ َي حعت ُُم َّ
ال[ النساء"]23:أ .د.
الا حي َط َ
ًَم حس َتنحيِ ُطو َن ُة من ُحه حم َو َل حوال َف حض ُل اهللَِّ َع َب حيك حُم َو َر ح َ
 وسئل معاِل الايخ صالح بن عيد العزًمز آل الايخ عتن ًمكفر بحع مظا رة املرشد ني  ،فدذ ر مدنوعديل  واهتتهدا بدالكفر ،
اعرتض عىل النيي  يف قست لبال بعدم العدل  ،ومن خرج عدىل عدثان
ٍّ
وخطورة باب التكفري  ،ثم قال (فتاو األئت يف الندوازل املدهلتد " : )862:والتكفدري معنداه  :احلكدم
باخلروج من الدًمن  ،احلكم بالردة .واحلكم بالردة عىل مسبم ثيت إسالمة ال جيوز إال بدليل رشعي ًمقيني
بتثل اليقني الذي حصل بدخولة يف اإلًمان  ،واألصل يف ذلك قول اهلل جل وعال يف سورة بدراءة يف ذ در
ِ
ِ
ُدم[ التوبد ، ]44:
املنافقني َ و َ َف ُروا َب حعدَ إِ حسالم ِهم[التوب  ، ]16:ويف آًم أخر َ قدح َ َف حر حُم َب حعدَ إِ ًَمانك ح
ِ
ًمن َ َف ُروا َب حعدَ إِ ًَما ِ ِّن حم ُث َّم ازح َدا ُدوا ُ حفر ًا[آل عتران]25:
ويف آًم سورة آل عتران قال اهلل جل وعال إِ َّن ا َّلذ َ
 ،ونحو ذلك يف أن املؤمن أو من أسبم أو آمن قد خيرج من الدًمن  ،ولكن ديطها أ دل السدن واجلاعد

بضوابط ث رية معبوم  ،ثم إن أ ل السن ًمفرقون بني الكالم عىل الفعل والقول والعتل بأنة فر  ،وقيدام
ذا العتل بتك هبف ل و خيرج بة من الدًمن أم ال ؟ ألن املكبف قد ًمكون جا ً
ال بيعض املسدائل ،وقدد
ًمكون متأوالً  ،وقد ًمكون مل يبغة احلع التي ًمصري هبا قد قامت عبية احلع  ،وقد ًمكون معدذور ًا وقدد ال
ٌ
وسط يف ذا الياب بدني اخلدوارج الدذًمن
ًمكون  ،و ذه حتتاج إىل إقام رشوط وانتفاء موانع .فأ ل السن
ًمكفرون بالذنب  ،وًمكفرون بتطبق احلكم بغدري مدا أندزل اهلل  ،وبتطبدق املدواالة لبكفدار ونحدو ذلدك
وأشيا ة .وما بدني املرجئد الدذًمن ال ًمدرون مدن ثيدت إًماندة أندة خيدرج مدن اإلًمدان بفعدل أو بقدول أو
باعتقاد"أ .د.

ثاني ًا  :عرًمف الوالء والرباء :
 الوالء  :يف البغد دو القرب  ،عن أبى معاذ النحوي ًمقال  :واله ا يعة وريض بة  ،ومنة قولدة عداىل
دو َُّهلم يمددنك حُم َفإِ َّن د ُة ِم دن ُحه حم[املائدددة"]07:أ .ددد .وقددال شدديخ اإلسددالم ابددن يتي د (جمتددوع
َ و َمددن ًَم َتد َ
الفتاو " : )745/77:والوالًم

د العداوة  ،وأصل الوالًم  :املحي والقرب ،وأصل العداوة  :اليغض

والدو ِ ُِّل
الولدي ستي ولي ًا من مواال ة لبطاعاد  ،أي متابعتدة هلدا  ،واألول أصدح ،
واليعد .وقد قيل  :إن
َ
َّ
القرًمب  ،فيقال  :ذا ًميل ذا أي ًمقرب منة"أ .د.
درََ إِذا ََ َّبد َ  ،و َب ِ
ابدن األَعدرايب (لسدان العدربَ " : )304/7:ب ِ
درََ إِذا َ نَدزَّ َه
الدرب ُاء  :فقدال ُ
 وأما َ َ
ياعدَ "أ .د .فالرباءة نا التياعد من اليشء  ،قال شيخ اإلسالم (الفتاو " :)640/75:والرباءة دد
و َ
الوالًم  ،وأصل الرباءة اليغض  ،وأصل الوالًم احلب"أ .د.
ُ
ًمنادأ عنهدا املوافقد ُ
 أما عرًمف الوالء والرباء يف االصطالح  :فريجع إىل معنى املحي يف املواالة التي
والنُّرص ُة  ،وإىل معنى اليغض يف الرباء الذي ُ
ًمناأ عنة املعاداة :
 قال شيخ اإلسالم ابن يتي (قاعدة املحي " :)722 :أصل املدواالة دي املحيد  ،دا أن أصدل املعدادةاليغض .فإن التحاب ًموجب التقارب واال فاق  ،والتياغض ًموجب التياعد واالختالف"أ .د.
 وقال أًمض ًا ( يسدري الكدرًمم الدرمحن )664:يف قولدة عداىل الَ َ ت َِّخ ُ
دوا َنك حُم َأ حولِ َيداء
دذو حا آ َبداء حُم َوإِ حخ َ
[التوب " : ]83:وأصل الوالًم  :املحي والنرص ُة  ،وذلك أن اَاذ م أولياء موجب لتقدًمم طداعتهم عدىل
طاع اهلله  ،وحميتهم عىل حمي اهلله ورسولة"أ .د.
 وعىل ذا فالوالء والرباء يف االصطالح الرشعي مستتد من أصدبة البغدوي دو د دا أشدار
لذلك املحققون د  :حمي اهلل ورسولة  ونرصة دًمنة بتحقيددق التوحيدد وإفدراده بالعيودًمد  ،مدع بغدض
ومعاداة ل ما ًمعيد من دون اهلل من الطواغيت واآلهل واألنداد واأل واء .قال شيخ اإلسددالم حمتدد بدن
عيد الو اب (الدرر السني " : )88/8:أصدل دًمن اإلسالم وقاعد ة  :أمران ؛ األول  :األمدر بعيدادة اهلل
وحده ال رشًمك لة  ،والتحرًمض عىل ذلك  ،واملواالة فية  ،و كفري من ر ة .الثاين  :اإلنذار عن الرشك يف
عيادة اهلل  ،والتغبيظ يف ذلك  ،واملعاداة فية  ،و كفري من فعبدة"أ .دد .وًمتفدرع مدن دذا الدوالء والدرباء
العيودًم الكامب بتوافق العيد ربة فيا حيية وًمر اه أو ًمسخطة وًمكر ة وال ًمر اه من األقوال واألفعدال
واالعتقاداد والذواد والعتل بتقتىض ذلك.
 وبذلك ًمعبم أن الوالء والرباء مها من أعال القبوب ؛ فيدراد بة املدودة القبيي اخلالص لإلسدالم
وأ بة وحمي انتصاره  ،واليغض القبيي لبكفر وأ بة وحمي اندحاره  ،وجيب أن ًمظهر عىل اجلدوارح لدوازم

ذا املعتقد من اجلهاد والنرصة واملوافق واألنب واملعاون واملصافاة ونحو ذلك ،فإن َبفت بغري عذر دل
ذلك عىل انتفاء اإلًمان أو عفة:
 قال شيخ اإلسالم ابن يتي (اقتضاء الرصاط املستقيم )723/7 :مقرر ًا أن التاية ظا ر ًا باملرش ني منآثار الوالء والرباء " :واملواالة واملوادة وإن انت متعبق بالقبب  ،لكن املخالفد يف الظدا ر أعدون عدىل
مقاطع الكافرًمن ومياًمنتهم" أ .د  .وًمقول رمحدة اهلل (الفتداو  :)71/1:يف قولدة عداىل الَ َ ِ
َتددُ َق حومد ًا
ُون بِاهللَِّ وا حليو ِم ِ
ون َم حن َحا َّد اهللََّ َو َر ُسو َل ُة" : فإذا ان الرجل ًمدواِل أعدداء اهلل بقبيدة دان
اآلخ ِر ًُم َوا ُّد َ
ًُم حؤ ِمن َ
َ َح
ذلك دلي ً
ال عىل أن قبية ليب فية اإلًمان الواجب".
 وقال الايخ العالم عيد البطيف بن عيد الرمحن (الدرر السدني " : )380/8:أصدل املدواالة احلدب
وأصل املعاداة اليغض  ،وًمناأ عنها من أعال القبوب واجلوارح ما ًمدخل يف حقيقد املدواالة واملعداداة ،
النرصة واألنب واملعاون  ،واجلهاد واهلعرة ونحو ذلك "أ .د.
 وهبذا ًمتيني أن مناط التكفري يف باب الوالء والرباء و عىل عتل القبب ال عىل آثداره وثترا دة ،
فإذا اجتاعا حكم بة  ،وإذا اختبفا فاحلكم لعتل القبب دون عتل اجلوارح ؛ ألنة قد ًمظهر من املسبم نوع
والء ظا ر لبكافرًمن أو رك والء ظا ر لبتسبتني فيكون بذلك عاصي ًا ال افر ًا إذا مل ًمكن فعبدة صدادر ًا
عن والء قبيي ا يف قص حاطب  وغري ا.
ون إِ َل حي ِهم بِا حَمل َو َّد ِة[ املتتحن ً ]7:معندي
 قال ابن العريب (أحكام القرآن" : )7123/6:قولة عاىل  ُ  :حب ُق ٍَ
حاطب ان سبي ًا بالتوحيد  ،بدليل أن النيدي  قدال هلدم ( :أمدا صداحيكم فقدد
يف الظا ر ؛ ألن قبب
صدق)  ،و ذا ن

يف سالم فؤاده وخبو

اعتقاده"أ .د.

 وقال ابن عطي (املحرر الوجيز )781/0:عند قولة عاىل َ  :و َمن ًَمت ََو َُّهلم يمنك حُم َفإِ َّن ُة ِمن ُحه حم[املائدة]07:" :ومدن وال م بت عتقده ودًمنة فهو منهم يف الكفر واستحقاق النقت واخلبدود يف الندار  ،ومدن دوال م
بأفعالة من العضد ونحوه دون معتقدد وال إخدالل بدإًمان فهدو مدنهم يف املقدت واملذمد الواقعد عبديهم
وعبية"أ .د.
 وقال الايخ الطا ر بن عاشور (التحرًمر والتنوًمر )835/6:عند نفدب اآلًمد " :وملدا دان املدؤمن إذااعتقد عقيدة اإلًمان وا يع الرسول ومل ًمنافق ان مسب ًا ال حمال انت اآلًم بحاج إىل التأوًمل .وقدد أوهلا
املفرسون بأحدد أوًمبني  :إما بحتل الوالًم يف قولة َ و َمن ًَمت ََو َُّهلم عىل الدوالًم الكامبد التي ي الرىض
بدًمنهم والطعن يف دًمن اإلسالم  ...وإما بتأوًمل قولة َ فإِ َّن ُة ِمن ُحه حم عىل التايية اليبيغ أي فهو واحد منهم

يف استحقاق العذاب  ...وقد ا فق عباء السن عىل أن ما دون الر ا بالكفر ومماالهتم عبية من الوالًمد ال
ًموجب اخلروج من الربق اإلسالمي  ،ولكنة الل عظيم و و مرا ب يف القوة بحسب قوة املواالة"أ .د.
دو َُّهلم يمددنك حُم َفإِ َّند ُة
 وقدال الادديخ حمتددود األلدوي(روح املعدداين" : )701/4:قولددة عدداىل َ  :و َمدن ًَم َتد َِمن ُحه حم[املائدة ،]07:أي من مجبتهم  ،وحكتة حكتهم املستنتج مما قيبدة  ،و دو خدرج تدرج التاددًمد
افرا  ،ولديب بتقصدود .وقيدل :املدراد َ و َمدن
وامليالغ يف الزجر ؛ ألنة لو ان املتوِل منهم حقيق لكان ً
ًَمت ََو َُّهلم يمنك حُم فإنة افر مثبهم حقيق  ،وحكى عن ابن عياس  ، ولعل ذلك إذا ان وليهم من حيد
وّنم هيو ًدا أو نصار "أ .د.
 وقال الايخ عيد اهلل بن عيد العزًمز العنقري ميين ًا مناط لتكفري يف املواالة(الدرر السني " )702/2:فإناملراد بة  :موافق الكفار عىل فر م  ،وإظهار مودهتم  ،ومعداونتهم عدىل املسدبتني  ،وحتسدني أفعداهلم ،
وإظهار الطاع واالنقياد هلم عىل فر م"أ .د.
ِ
 قال الايخ عيد الرمحن السعدي يف (القواعد احلسان  )86:يف قولة عاىل  :الَ ًَمن َحها ُُم اهللَُّ َع ِن ا َّلدذ ًَمن َمل ح
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ َ
ًمن َو َمل ح ُ ح ِ
ًُم َقا ِ ُبو حُم ِيف الدي ِ
ني اآلًمد
دب ا حُمل حقسدط َ
َربو ُ حم َو ُ حقسد ُطوا إِ َلد حي ِه حم إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
خير ُجو ُم يمن د ًَمار حُم أن َ ُّ
[املتتحن " : ]2-2:فالنهي واقع عىل التوِل واملحي ألجل الدًمن  ،واألمدر باإلحسدان والدرب واقدع عدىل
اإلحسان ألجل القراب  ،أو ألجل اإلنساني عىل وجة ال خيل بدًمن اإلنسان"أ .د.

ثالث ًا  :األدل الدال عىل وجوب الوالء والرباء :
من أصول العقيدة اإلسالمي أنة جيب عىل ل مسبم ًمدًمن بكبت التوحيد أن ًمواِل أ بها وًمعادي أعداء ا
؛ فيحب أ ل التوحيد واإلخال

وًمواليهم  ،وًميغض أ ل اإلرشاك وًمعادهيم :

َت
 وذلك من مب إبرا يم والذًمن معة الذًمن أمرنا باالقتداء هبم  ،حي ًمقول سيحانة و عاىل َ  :قدح َان ح
ِ
ِ
ون ِمن ُد ِ
ون اهللَِّ َ َف حرنَا بِك حُم
ًمن َم َع ُة إِ حذ َقا ُلوا لِ َق حو ِم ِه حم إِنَّا ُب َراء ِمنك حُم َو ِممَّا َ حع ُيدُ َ
يم َوا َّلذ َ
َلك حُم ُأ حس َو ٌة َح َسنَ ٌ ِيف إِ حب َرا َ
َو َبدَ ا َب حينَنَا َو َب حينَك ُُم ا حل َعدَ َاو ُة َوا حل َيغ َحضاء َأ َبد ًا َحتَّى حُؤ ِمنُوا بِاهللَِّ[ املتتحن .]6:

دذًمن آمنُدو حا الَ َ ت ِ
ِ
َّخ ُ
دذو حا ا حل َي ُهدو َد
 و و من دًمن حمتد عبية الصالة والسالم ا قدال عداىل ًَ  :مدا َأ ُّ َهيدا ا َّل َ َ
ِ
ِ
ِ
َوالن ََّص َار َأ حولِ َياء َب حع ُض ُه حم َأ حولِ َياء َب حع ٍ
ني
دو َم ال َّظدامل َ
َدو َُّهلم يمدنك حُم َفإِنَّد ُة مدن ُحه حم إِ َّن اهللهَ الَ َ حهيددي ا حل َق ح
ض َو َمن ًَمت َ

[املائدة ، ]07:و ذه يف حترًمم مواالة أ ل الكتاب خصوص ًا .وقال  يف حترًمم مدواالة الكفدار عتومد ًا :
ًما َأهيا ا َّل ِذًمن آمنُوا الَ َ ت ِ
َّخ ُذوا َعدُ يوي َو َعدُ َّو حُم َأ حولِ َياء[ املتتحن .]7:
َ َ
َ ُّ َ
 بل لقد حرم عىل املؤمن مواالة الكفار ولو انوا من أقرب الناس إلية نسي ًا ا قدال عداىل ًَ  :مدا َأ ُّ َهيدا
ا َّل ِذًمن آمنُو حا الَ َ ت ِ
َّخ ُذو حا آ َباء حُم َوإِ حخ َوا َنك حُم َأ حولِ َياء َإ ِن حاست ََح ُّيو حا ا حل ُك حف َر َع َىل ا ِ
إل ًَما ِن َو َمن ًَمت ََو َُّهلم يمنك حُم َف ُأ حو َلدئِ َ
ك
َ َ
ُون بِاهللَِّ وا حليو ِم ِ
ون[ التوب  ، ]83:وقال عاىل  :الَ َ ِ
اآلخ ِ
ُ ُم ال َّظ ُ
دن َحدا َّد اهللََّ
دوا ُّد َ
َتدُ َق حوم ًا ًُم حؤ ِمن َ
امل ِ َ
ون َم ح
در ًُم َ
َ َح

َو َر ُسو َل ُة َو َل حو َانُوا آ َباء ُ حم َأ حو َأ حبنَاء ُ حم َأ حو إِ حخ َو َاّنُ حم َأ حو َع ِا َري َ ُهت حم[ املعادل .]88:

حرم مواالة الكفار أعداء العقيدة اإلسالمي فقد أوجب سيحانة مدواالة املدؤمنني
 و ا أن اهلل سيحانة َّ
أنصار العقيدة وحميتهم ا قال عاىل :إِنَّا ولِيكُم اهللهُ ورسو ُلة وا َّل ِذًمن آمنُو حا ا َّل ِذ ِ
الص َ
ُون
ال َة َو ًُم حؤ َ
يت َ
ون َّ
َ
َ َ ُّ ُ َ َ ُ ُ َ
ًمن ًُمق ُ
َ َ
ُون إِ حخ َو ٌة[ احلعراد .]75:فاملؤمنون إخوة
ون[ املائدة .]00:وقال عاىل :إِن ََّا ا حُمل حؤ ِمن َ
الزَّ َا َة َو ُ حم َرا ِ ُع َ
دذًمن جداؤُ وا ِمدن بع ِ
ِ
دد ِ حم
َح
يف الدًمن والعقيدة وإن ياعدد أنساهبم وأوطاّنم وأزمداّنم قدال عداىلَ  :وا َّل َ َ
إلًما ِن والَ َ حَتع حل ِيف ُق ُبوبِنَا ِغ ًّ ِ
ون ربنَا اغح ِفر َلنَا و ِ ِ ِ
ًمن َآمنُوا َر َّبنَا إِن َ
وف
َّك َرؤُ ٌ
ال يل َّبذ َ
َ
ًمن َس َي ُقونَا بِا ِ َ َ
إل حخ َواننَا ا َّلذ َ
ح َ
ًَم ُقو ُل َ َ َّ

ِ
يم[ احلرش .]75:فاملؤمنون من أول اخلبيق إىل آخر ا مها ياعدد أوطاّنم وامتدد أزماّنم إخوة
َّرح ٌ
متحابون ًمقتدي آخر م بأوهلم وًمدعو بعضهم ليعض وًمستغفر بعضهم ليعض.

رابع ًا  :مكان عقيدة الوالء والرباء :
 األول  :أّنا من معنى الاهادة "ال إلة إال اهلل"  :فإن من معنا ا الرباءة من ل ما ًُمعيد من دون اهلل من
اآلهل والطواغيت ودعاهتا  ،والوالء هلذه الكبت بأن ًمكون احلب واليغدض هلل ويف اهلل وباهلل  ،قدال عداىل
ِ
ِ
ِ
ميين ًا ذلك من ًم حك ُفر بِال َّطاغُ ِ
ود َو ًُم حؤ ِمن بِاهللهِ َف َق ِد حاست حَت َس َ
يع
دو حث َق َى الَ انف َصدا َم َهلدا َواهللهُ َسدت ٌ
ك بِدا حل ُع حر َوة ا حل ُ
َ ح َ ح
ِ
يم[ اليقرة ، ]80:والطاغود ل ما عيد من دون هلل :
َعب ٌ
عبدا ومعرفد وعتد ً
ال
 قال ابن القيم (مدارج السالكني )741/7:وذ ر حتقيق شهادة أن ال إلدة إال اهلل ًوحاالً وقصدً ا " :وحقيقتة أًمضا الرباء والوالء  :الرباء من عيادة غري اهلل والوالء هلل ا قدال عداىل َ قددح
ِ
ِ
ون ِمدن ُد ِ
ون اهللَِّ
َان ح
ًمن َم َع ُة إِ حذ َقا ُلوا لِ َق حو ِم ِه حم إِنَّا ُب َراء ِمدنك حُم َو ِممَّدا َ حع ُيددُ َ
يم َوا َّلذ َ
َت َلك حُم ُأ حس َو ٌة َح َس َن ٌ ِيف إِ حب َرا َ
َ َف حرنَا بِك حُم َو َبدَ ا َب حينَنَا َو َب حينَك ُُم ا حل َعدَ َاو ُة َوا حل َيغ َحضاء َأ َبد ًا َحتَّى حُؤ ِمنُوا بِاهللَِّ َو ححدَ ُه[ املتتحن  ، ]6:وقال َ  :وإِ حذ
ِ
يم ألَبِ ِية َو َق حو ِم ِة إِنَّنِي َب َراء يممَّا َ حع ُيدُ ون*إِالَّ ا َّل ِذي َف َط َر ِين َفإِنَّد ُة َسد َي حه ِد ِ
ًمن[ الزخدرف ، ]84:وقدال
َق َال إِ حب َرا ُ

دذي َف َطدر السداو ِ
دت وج ِهدي لِ َّب ِ
دو ِم إِ يين َب ِ
يء يممَّدا ُ ح ِ
أًمضا َ ق َ
اد َواألَ حر َض
رشد َ
َ َّ َ َ
دال ًَمدا َق ح
ُون  إِ يين َو َّج حه ُ َ ح َ
در ٌ
ون
ون  ال َأ حع ُيددُ َمدا َ حع ُيددُ َ
َحنِيف ًا[األنعام ، ]12-12:وقال اهلل عاىل لرسولة ُ ق حل ًَما َأ ُّ َهيدا ا حلكَدافِ ُر َ
[الكافرون ، ]8-7:إىل آخر ا  ،و ذه براءة منهم ومن معيود م  ،وسا ا براءة من الرشك"أ .د.
 ومن الععب أن َتد ثري ًا من الدعواد احلر ي الدًمنيد املعاصدرة اليوم ال أبة لبدوالء والدرباء

عىل عقيدة التوحيد بل الوالء والرباء عىل اجلاع أو الدعوة احلزبي فيعتتدع السدني والقيدوري الصدويف
والرافيض ألن رابط العصيي أقو عند م من رابط التوحيد  ،بل ًمرصح يار م بأن اليهود والنصدار
إخوة هلم ألن العدواة التي بينهم وبني اليهود والنصار ليست دًمنيد بدل عدداوة عدىل األرض فحسدب.
ذلك َتد من ًمواِل عياد القيور واألرضح باسم اجلهاد وحتت مظب ًمعذر بعضنا بعض ًا فيا اختبفندا فيدة
ونعتل فيا ا فقنا عبية  ،يف الوقت الذي ًمتربأ من أ ل التوحيد السبفيني باسدم إنكار املنكراد .مع أن اهلل
ون َذلِ َ ِ
ِ َ
اء[ النساء .]62:وًمقدول  رسدول
رش َك بِ ِة َو ًَمغ ِحف ُر َما ُد َ
ك َملن ًَم َا ُ
عاىل ًمقول إِ َّن اهللهَ الَ ًَمغحف ُر أن ًُم ح َ
اهلل  فيا رواه الايخان َ " :م حن َش ِهدَ َأ حن الَ إِ َل َة إِالَّ اهللَُّ َو ححدَ ُه الَ َ ِ
رش َ
حم َّتددً ا َع حيددُ ُه َو َر ُسدو ُل ُة َو َأ َّن
ًمك َل ُة َو َأ َّن ُ َ
ِ
ِ
اجلنَّ ُ َح ٌّق َوالن َُّار َح ٌّق َأ حد َخ َب ُة اهللَُّ حَ
وح ِمنح ُة َو حَ
اجلنَّد َ َع َ
دىل َمدا
يسى َع حيدُ اهللَِّ َو َر ُسو ُل ُة َو َب َت ُت ُة َأ حل َقا َ ا إِ َىل َم حر ًَم َم َو ُر ٌ
ع َ
َان ِم حن ا حل َع َت ِل"  ،ثم انظر إىل موقف أ ل احلق حينا قال ساح الايخ ابن باز ميين ًا رمحة اهلل موقف دل
َ
موحد من ذه الدول (رشًمط فتاو العباء يف اجلاعاد وأثر ا عىل بالد احلرمني)" :فالعداء هلذه الدول
عداء لبحق  ،عداء لبتوحيد  ،أي دول قوم بالتوحيد اآلن مدن حولنا  :مرص  ،الاام  ،العراق  ،من ًمدعو
دن ؟ أًمن م ؟ أًمن الدولد التدي
إىل التوحيد اآلن وحيكم رشًمع اهلل وهيدم القيور التي عيد من دون اهلل َم ح

قوم هبذه الرشًمع ؟ غري ذه الدول  ،أسال اهلل لنا وهلا اهلداًم والتوفيق والصدالح ونسدأل اهلل أن ًمعينهدا
عىل ل خري  ،ونسأل اهلل أن ًموفقها إلزال ل رش و ل نق

 ،عبينا أن ندعو اهلل هلدا بدالتوفيق واإلعاند

والتسدًمد والنصح هلا يف ل حال"أ .د .أقول  :لقد أخذ الايخ رمحدة اهلل دذا مدن قولدة  فديا رواه
ار َوآ ًَم ُ الني َف ِ
اق ُبغ ُحض األَن َحص ِ
ب األَن َحص ِ
الايخان " :آ ًَم ُ ا ِ
ار"  ،ألن ل مدن نرصد اهلل بدة التوحيدد
إل ًَما ِن ُح ُّ
()7

فحية إًمان وبغضة نفاق ولو أخطأ ؛ ألن األنصار ليسوا بتعصومني  ،بل صدر من بعضهم ألفاظ خطرية.
ِ
ِ
ًمن َ َف ُرو حا َليِدئ َحب
 الثاين َّ :
أن الوالء والرباء رشط يف اإلًمان  :ا قال عاىل ََ ر َثري ًا يمن ُحه حم ًَمت ََو َّل حو َن ا َّلذ َ
ت َُهلم َأن ُفسهم َأن س ِ
خ َط اهللهُ َع َب حي ِه حم َو ِيف ا حل َع َذ ِ
ُون بِاهلل والنَّيِ يي َو َما
ون َ و َل حو َانُوا ًُم حؤ ِمن َ
اب ُ حم َخالِدُ َ
َما َقدَّ َم ح ح ُ ُ ح َ
ُأ ِنز َل إِ َلي ِة ما َّاَ َُذو م َأولِياء و َلدكِن َثِري ًا منحهم َف ِ
اس ُقون[ املائدة ، ]25،27:قال شيخ اإلسالم ابن يتي
َّ
ُ ح ح َ َ
ي ُ ح
ح َ

(الفتاو  )71/1:عن ذه اآلًم " :فدل ذلك عىل  :أن اإلًمان املذ ور ًمنفي اَاذ م أولياء وًمضداده  ،ال
جيتتع اإلًمان واَاذ م أولياء يف القبب"أ .د .و ذه ليست يف أ ل الكتاب فقط ا ًمنزلة بعض النَّاس ،
بل شامب جلتيع أ ل الكفر األصبيني اليهود والنصار  ،أو املنتسيني لإلسالم ممن ًمعيدون الطواغيدت
وًمدعون األولياء وًمذبحون لبقيور وًمسألون أ بها املدد  ،ومع ذلك ًمواليهم ثري من الناس وًمنرصدوّنم
ربا عىل أ ل التوحيد وًمدافعون عنهم َ أ ُ َّف ُار حُم َخ ح ٌري يم حن ُأ حو َلئِك حُم َأ حم َلكُم َب َراء ٌة ِيف الزُّ ُب ِر[ القتر.]63:
َث َم حن َُّن فِ ِية َو َجدَ َحال ََو َة ا ِ
أن الوالء والرباء أوثق عر اإلًمان  :ا قال َ " ثال ٌ
ًمدا ِن َأ حن
 الثال َّ :
إل َ
ِ
ِ ِ ِ
ب ا حَمل حر َء الَ ُحيِ ُّي ُة إِالَّ هللَِّ َ ،و َأ حن ًَمك َحر َه َأ حن ًَم ُعدو َد ِيف ا حل ُك حف ِ
در ََدا
ًَمك َ
امها َ ،و َأ حن ُحي َّ
ُون اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُة َأ َح َّ
ب إِ َل حية ممَّا س َو ُ َ
ف ِيف الن ِ
َّار" رواه الايخان .وقال العالم ابن القيم (شفاء العبيل" : )715/7:و دذا احلب
ًَمك َحر ُه َأ حن ًُم حق َذ َ
واليغدض حتقيق شهادة أن ال إلة إال اهلل  ،و و إثياد ألة القبب هلل  ،وحميتة ونفي أهلة لغريه و را تة فدال
ًمكفي أن ًمعيد اهلل وحيية وًمتو ل عبية وًمنيب إلية وخيافة وًمرجوه  ،حتى ًمرتك عيادة غدريه والتو دل عبيدة
واإلناب إلية وخوفة ورجاه وًميغض ذلك"أ .د.
 يف لو رأ

ؤالء األفذاذ أبناء ذا الزمان الذًمن جعبوا الوالء والدرباء عدىل الفكدر والتوجدة

والرمز  :فهوالء الالدًمنيون حيتفون بزنادق ومالحدة العرص من األدباء فيدعوّنم إىل حمافبهم كرًم ًا هلم ،
وًمنرشون رواًماهتم التي سب الدًمن و قدح بالذاد اإلال يد رصدحي ًا باسدم األدب الدذي ال عالقد لدة
عند م بالدًمن والعقيدة  ،وبعض املتدًمنني ًمعظتون عىل الرمز ال عىل الدًمن َ ،تد من الكتداب مدن جيتدع
الطوام من اليدع يف تية املضب من  :إساءة األدب مع األنييداء أو سدب الصدحاب أو كفدري املعتتعداد
بالعتوم أو قرًمر العقائد الياطب يف باب األساء والصفاد وغري ذلك  ،ومدع ذلدك جيعبدون تدب دذا
وأمثالة أساس ًا يف العبم والتبقي ًموصون هبا الصغار والكيار  ،وجيعبونة قدوة وإمام ًا وشهيد ًا مع ل دذه

األباطيل  ،فهل عرف ؤالء و ؤالء معنى الوالء والرباء واحلب يف اهلل واليغض يف اهلل .فدرحم اهلل شديخ
اإلسالم ابن يتي حني قال عن أمثال ؤالء(الفتاو " : )738/8:وجيب عقوب ل من انتسب إليهم ،
أو ذب عنهدم  ،أو أثنى عبيهم  ،أو عظم تيهم  ،أو ُع ِرف بتساعدهتم ومعاونتهم  ،أو ره الكالم فيهم،
أو أخذ ًمعتذر هلم  :بأن ذا الكالم ال ًُمدر ما و ؟ أو من قال إنة صدنف دذا الكتداب ؟ وأمثدال دذه
املعاذًمر التي ال ًمقوهلا إال جا ل أو منافق  ،بل َتب عقوب ل من عرف حداهلم  ،ومل ًمعداون عدىل القيدام
عبيهم  ،فإن القيام عىل ؤالء من أعظم الواجياد  ،ألّندم أفسددوا العقدول واألدًمدان  ،عدىل خبدق مدن
املااًمخ والعباء  ،واملبوك واألمراء  ،و م ًمسعون يف األرض فساد ًا"أ .د.

خامس ًا  :صور من القرآن يف الوالء و الرباء يف العقيدة :
ُوح َّر َّب ُة َف َق َ
دال َر يب إِ َّن ا حبنِدي
 األوىل  :ما ذ ره اهلل  من قص نوح  مع ابنة يف سورة ود َ ونَا َد ن ٌ
نت َأحكَم حَ ِ ِ
ِم حن َأ ح ِيل َوإِ َّن َو حعدَ َك حَ
ُوح إِ َّن ُة َل حي َب ِم حن َأ ح بِ َ
دري َصدالِحٍ
احلا ت َ
ني َ ق َال ًَما ن ُ
احل ُّق َو َأ َ ح ُ
ك إِ َّن ُة َع َت ٌل غَ ح ُ
ُون ِمن حَ ِ ِ
ك َأ حن َأ حس َ
دأ َل َ
ني َ ق َال َر يب إِ يين َأ ُعو ُذ بِ َ
ك بِ ِة ِع حب ٌم إِ يين َأ ِع ُظ َ
ال حَس َأ حل ِن َما َل حي َب َل َ
َف َ
ك َمدا
اجلا ب َ
ك َأن َ ك َ َ
َليب ِِل بِ ِة ِع حبم وإِالَّ َ غ ِحفدر ِِل و َرمحنِدي َأ ُدن مدن حَ ِ
ًمن [دود ، ]61 -60:نقدل الطدربي (جدامع
اخلدا ِ َ
ي َ
ح َ ح َح
ٌ َ
ح َ
الييان )38/78:عن الضحاك أنة قرأليب من أ بك ، قالً :مقول  :ليب و من أ ل والًمتك ،وال ممن
وعد ك أن أنعي من أ بك إنة عتل غري صالح .قال ً :مقول  :ان عتبة يف رشك"أ .د.
دو ٌة
 الثاني  :ما ذ ره اهلل  من قص إبرا يم  من االستغفار ألبية قال عاىل َ قددح َان ح
ُدم ُأ حس َ
َدت َلك ح
ِ
ِ
ون ِمن ُد ِ
ون اهللَِّ َ َف حرنَا بِك حُم َو َبدَ ا َب حينَنَدا
ًمن َم َع ُة إِ حذ َقا ُلوا لِ َق حو ِم ِه حم إِنَّا ُب َراء ِمنك حُم َو ِممَّا َ حع ُيدُ َ
يم َوا َّلذ َ
َح َسنَ ٌ ِيف إِ حب َرا َ
ِ
ِ
ك َل َ
ك َو َما َأ حمبِ ُ
يم ألَبِ ِية ألَ حس َتغ ِحف َر َّن َل َ
ك
َو َب حينَك ُُم ا حل َعدَ َاو ُة َوا حل َيغ َحضاء َأ َبد ًا َحتَّى حُؤمنُوا بِاهللَِّ َو ححدَ ُه إِالَّ َق حو َل إِ حب َرا َ

ِ
ِ
ك َأ َن حينَا َوإِ َل حي َ
ك ََو َّ حبنَا َوإِ َل حي َ
يش ٍء َّر َّبنَا َع َب حي َ
ك ا حَمل ِص ُري[ املتتحن  ، ]6:قدال العالمد عيدد الدرمحن
م َن اهللَِّ من َ ح
السددعدي عنددد قولددة عدداىل يف ددذه اآلًمد إِالَّ َقددو َل إِبددرا ِ يم ألَبِيد ِ
دة ألَ حسد َتغ ِحف َر َّن َلد َ
دك ( يسددري الكددرًمم
ح ح َ َ

الرمحن": )7854:فبيب لكم أن قتدوا بإبرا يم يف ذه احلال التي دعا هبدا لبترشدك  ،فبديب لكدم أن
دعوا لبترش ني  ،و قولوا  :إنا يف ذلك متيعون ملب إبرا يم  ،فإن اهلل ذ ر عدذر إبدرا يم يف ذلدك بقولدة
ِ
ِ
ِ
وما َ ِ
يم ألَبِ ِية إِالَّ َعن َّم حو ِعدَ ٍة َو َعدَ َ ا إِ ًَّما ُه َف َبا َ َي َّ َ َ
يم
َدرب َأ منحد ُة إِ َّن إِ حب َدرا َ
َان حاست حغ َف ُار إِ حب َرا َ
ََ
َّ
ني َل ُة أنَّد ُة َعددُ ٌّو هللهِ َ َّ
ِ
يم[ التوب "]77:أ .د.
َّ
ألوا ٌه َحب ٌ
ِ
 الثالث  :ما ذ ره اهلل عزوجل من قص حمتد  يف قولة عاىل ما َ ِ
ًمن َآمنُو حا َأن ًَم حس َتغ ِحف ُرو حا
َان لبنَّيِ يي َوا َّلذ َ
َ
اجل ِ
ِ
ِ
لِ حبت ح ِ ِ
اب حَ
حدي ِم[التوبد  ، ]773:ففدي
ني َو َل حو َانُو حا ُأ حو ِِل ُق حر َبى من َب حعدد َمدا َ َي َّ َ
رش َ
دح ُ
دم َأ حص َ
دم َأ َّّنُ ح
دني َُهل ح
ُ
الصحيحني عن ا حُمل َس َّي ِ
ب حب ِن َحزَ ن َ ق َالَ " :ق َال َر ُس ُ
ك َما َمل ح ُأ حن َة َعن َ
ول اهللَِّ َ :واهللَِّ ألَ حس َتغ ِحف َر َّن َل َ
حكَ .ف َأ حنزَ َل
َان لِبنَّيِي وا َّل ِذًمن آمنُوا َأ حن ًمس َتغ ِحفروا لِ حبت ح ِ ِ
دال لِرس ِ
نيَ ، و َأ حنزَ َل اهللَُّ ِيف َأ ِيب َطالِ ٍ
دول اهللَِّ 
اهللَُّ َ ما َ
رش َ
ي َ
ب َف َق َ َ ُ
ُ
َ ح ُ
َ َ
ِ
ِ
إِن َ
اء["القص  .]04:وقال الايخ السعدي يف فسدري
َّك الَ َ حهت ِدي َم حن َأ حح َي حي َ
ت َو َلك َّن اهللََّ َ حهيدي َم حن ًَم َا ُ
ذه اآلًم ( يسري الكرًمم الرمحن" :)612:فإن النيي والذًمن آمنوا معة عبيهم أن ًموافقدوا رهبدم يف ر داه
وغضية  ،وًموالوا من وااله اهلل  ،وًمعادوا من عاداه اهلل  ،واالستغفار منهم ملن يني أنة مدن أصدحاب الندار
مناف لذلك مناقض لة"أ .د.

سادساً  :أقسام الناس يف الوالء و الرباء :
من املعبوم أن الوالء لكبت التوحيد ًمستبزم أن ًمكون الوالء اخلال
اخلال

أل بها  ،ا ًمستبزم أن ًمكون الرباء

من أعدائها الذًمن مل ًمذعنوا هلا وًمأ وا برشائطها من الكفرة و املرش ني عىل اختالف مببهدم  ،وال

ًمعبددق الددوالء والددرباء عددىل غددري أمددور العقيدددة و الدددًمن  ،قددال شدديخ اإلسددالم ابددن يتيد (قاعدددة يف
املحي  )733/7:يف بيان وجوب أن ًمكون الدًمن بة هلل" :فإن املواالة موجيهدا التعداون والتندارص  ،فدال
ًمفرق بني املؤمنني ألجل ما ًمتتيز بة بعضهم عن بعض مثل  :األنساب واليبدان والتحالف عدىل املدذا ب
والطرائق واملسالك والصداقاد وغري ذلك  ،بل ًمعطى ل من ذلك حقة ا أمر اهلل ورسولة  ،وال جيتدع
بينهدم وبني الكفار الذًمن قطع اهلل املواالة بينهم وبينة"أ .د .ولذلك فأ ل السدن واجلاعد خيدالفون فديا
جيب لبناس من حق الوالء والرباء أ ل اليدع من اخلوارج واملرجئ فيقستون الناس فيا جيب من الدوالء
والرباء إىل ثالث أقسام :
 القسم األول  :من ُحيب حمي خالص ال معاداة معها  ،و م املؤمنون اخلب مدن األنييداء والصددًمقني
والاهداء والصاحلني  ،ثم املؤمنون األمثل فاألمثل قال عاىل  :وَا َّل ِذًمن جاؤُ وا ِمن بع ِ
دون َر َّبنَدا
دد ِ حم ًَم ُقو ُل َ
َح
َ َ
َ
َّدك رؤُ ٌ ِ
إلًما ِن والَ َ حَتع حل ِيف ُق ُبوبِنَا ِغ ًّ ِ
اغح ِفر َلنَا و ِ ِ ِ
ديم، 
ال يل َّبذ َ
َ
ًمن َس َي ُقونَا بِا ِ َ َ
إل حخ َواننَا ا َّلذ َ
ح َ
وف َّرح ٌ
ًمن َآمنُوا َر َّبنَا إِن َ َ
وهلذا األصل صار شعار أ ل السن واجلاع عظيم أصحاب رسول اهلل ومن بعد م من سبف األم  ،فال
ًميغض الصحاب وسبف ذه األم من يف قبية إًمان  ،وإنا ًميغضهم أ دل الزًمغ والنفاق وأعداء اإلسالم ،
دار َ ،وآ ًَمد ُ ال ين َف ِ
حدض األَن َحص ِ
دب األَن َحص ِ
الرافض واخلوارج دا قدال " : آ ًَمد ُ ا ِ
داق ُبغ ُ
دار" رواه
ًمدا ِن ُح ُّ
إل َ
الايخان .و ععب إذا رأًمت بعض الذًمن ًمستوّنم باملفكرًمن من املعارصًمن ًمطعدن يف بعدض أصدحاب
رسول اهلل  فيععل خالف عثان  فعوة  ،وًمر أن الثورة عبية من قيل اخلوارج وأمثاهلم متثدل روح
اإلسالم  ،وًمتهم معاوًم بن أيب سفيان وعترو بن العا

 بالنفاق ورشاء الذمم  ،ثم ر من ًمزعم أنة

من الدعاة إىل اهلل عىل منهج السبف  ،وًمزعم أنة من أ ل الوالء والرباء والغرية عىل الددًمن ًمدريب الناشدئ
عىل تب أمثال ذا الرجل  ،بل جيعبة إمام د ًمقرن بايخي اإلسالم ابن يتيد وابدن عيدد الو داب ،
فرحم اهلل اإلمام أمحد حني قال لبتيتوين فيتن كبم يف معاوًم ( اعتقاد أ ل السن " : )7808/1:مدا
هلم وملعاوًم ؟ أسأل اهلل العافي  .أبا احلسن إذا رأًمت أحد ًا ًمذ ر أصحاب رسول اهلل  بسوء فاهتتة عدىل
اإلسالم".
 القسم الثاين  :من ًُميغض و ًُمعادي بغض ًا ومعاداة خالصدني ال حميدة وال مدواالة معهدا  ،و دم الكفدار
اخل َّب

من الكفار واملرش ني واملنافقني واملر دًمن واملبحدًمن عىل اختالف أجناسهم ؛ ا قدال  : الَ

ُون بِاهللَِّ وا حليو ِم ِ
َِ
دو َاّنُ حم
اآلخ ِر ًُم َوا ُّد َ
َتدُ َق حوم ًا ًُم حؤ ِمن َ
ون َم حن َحا َّد اهللََّ َو َر ُسو َل ُة َو َل حو َانُوا آ َباء ُ حم َأ حو َأ حبنَاء ُ حم َأ حو إِ حخ َ
َ َح
َأ حو َع ِا َري َ ُهت حم[ املعادل  .]88:قال شيخ اإلسالم ابن يتي (الفتداو " : )852/82:ولديعبم أن املدؤمن
َتب مواال ة وإن ظبتك واعتد عبيك  ،والكافر َتدب معادا دة وإن أعطداك وأحسدن إليدك ؛ فدان اهلل
سيحانة بع الرسل وأنزل الكتب ليكون الددًمن بدة هلل  :فيكدون احلدب ألوليائدة والديغض ألعدائدة ،
واإل رام ألوليائة واإل ان ألعدائة  ،والثواب ألوليائة والعقاب ألعدائة"أ .د.
 القسم الثال  :من ُحيب من وجة و ًُميغض من وجدة  ،فيعتتدع فيدة املحيد والعدداوة  ،و دم عصداة
املؤمنني ؛ حييون ملا فيهم من اإلًمان خالفا لبخوارج واملعتزل الذًمن خيرجوّنم من اإلسالم  ،وًميغضون ملا
فيهم من املعصي التي ي دون الكفر والرشك خالفا لبترجئ الذًمن جيعبون إًماّنم ام ً
ال مها فعبوا مدن
املعايص و ر وا من الفرائض .وحميتهم قتيض مناصحتهم واإلنكار عبديهم ؛ فدال جيدوز السدكود عدىل
معاصيهم  ،بل ًمن كر عبيهم  ،وًمؤمرون باملعروف  ،وًمنهون عن املنكر  ،و قام عبيهم احلدود والتعزًمدراد
حتى ًمكفوا عن معاصيهم وًمتوبوا من سيئاهتم  ،لكن ال ًُم حيغَضون ُبغض ًا خالص ًا وًمتدربأ مدنهم دا قولدة
اخلوارج يف مر كب الكيرية التي ي دون الرشك  ،وال ُحي ُّيون وًموالون حي ًا ومدواالة خالصدني دا قولدة
املرجئدد  ،بددل ًمعتدددل يف شددأّنم ددا ددو مددذ ب أ ددل السددن واجلاعدد ؛ قددال شدديخ اإلسددالم
(الفتاو " : )852/82:وإذا اجتتع يف الرجل الواحد  :خري ورش  ،وفعور وطاع  ،ومعصي وطاعد ،
وسن وبدع استحق من املواالة والثواب بقدر ما فية من اخلري  ،واستحدق من املعاداة والعقاب بحسب ما
فية من الرش  ،فيعتتع يف الاخ

الواحد موجياد اإل رام واإل ان فيعتتع لة من ذا و ذا ؛ الب

الفقري قطع ًمده لرسقتة وًمعطى من بيت املال ما ًمكفية حلاجتة  ،ذا و األصدل الدذي ا فدق عبيدة أ دل
السن واجلاع  ،وخالفهم اخلوارج و املعتزل ومن وافقهم عبية فبم جيعبوا الناس ال مستحق ًا لبثواب فقط
 ،وال مستحق ًا لبعقاب فقط  ،وأ ل السن ًمقولون إن اهلل ًمعذب بالنار من أ دل الكيدائر مدن ًمعذبدة  ،ثدم
خيرجهم منها بافاع من ًمأذن لة"أ .د.

سابعا  :ضوابط يف فهم الوالء والرباء تتضمن رد شبهات يف التكفري :
ال شك أن ثري ًا من أ ل الغبو و اجلهل بسيب عدم فهم مناط التكفري يف باب الوالء والدرباء اسدتخدموا
عتوماد النصو

يف التكفري باألعال الظا رة التي َالف الكال أو الواجب يف ذا الياب  ،ونتج عدن

ذا الفهم اخلاطئ لبرباءة من الكفار أعال حمرم يف اإلسدالم اسدتياح دمداء ي
الدذميني أو املعا ددًمن أو
أمواهلم أو االعتداء عبيهم بغري وجة حق  ،وقد سيقت اإلشارة أن مناط التكفري يف (الوالء والدرباء) دو
فحب الكافر لكفره  ،أو متنيي انتصار دًمن الكفار عىل دًمن املسبتني  ،ذا و الكفر يف باب
َع َت ُل القبب ،
ُّ
(الوالء والرباء) .قال شيخ اإلسالم ابن يتي (اقتضاء الرصاط املستقيم" : )723/7:واملدواالة واملدوا هدة
وإن انت متعبق بالقبب  ،لكن املخالف يف الظا ر أعون عىل مقاطع الكافرًمن ومياًمنتهم"أ .د .وقال يف
ُون بِاهلل والنَّيِ يي َو َما ُأ ِنز َل إِ َل حي ِة َمدا َّاَ ُ
َدذو ُ حم َأ حولِ َيداء: 
(الفتاو  )71/1:عند قولدة عاىل َ و َل حو َانُوا ًُم حؤ ِمن َ
"ال جيتتع اإلًمان  ،واَاذ م أولياء يف القبب"أ .د .ونذ ر وابط عني عىل فهم مناط الكفر من عدمة
يف ذا الياب.
 الضابط األول 
مع أن اهلل بع حمتد ًا  ملحو الرشك واألصنام و الكفر من األرض ليكون الدًمن بة هلل ا قال  فديا
ان  ،و َأ حن ًموحدَ اهللَُّ الَ ًم حرش ُ ِ
رو مسبم َ " :أ حر َس َبنِي بِ ِص َب ِ األَ حر َحا ِم َ ،و ح ِ
يش ٌء" .ومدع ذلدك
َرس األَ حو َث ِ َ ُ َ َّ
دك بِدة َ ح
ُ َ
فاإلسالم أقر رك الكفار األصبيني من أ ل الذم و املعا دًمن و املستأمنني أن ًميقوا عىل فر م فبم جيدرب
أحد ًا منهم عىل الدخول يف اإلسالم قال اهلل عاىل  :الَ إِ َحرا َه ِيف الدي ِ
ًمن[ اليقرة ، ]804:وليب ذلدك ممدا
ًمنايف عقيدة الوالء والرباء  ،بل إنة فل محاًمتهم والقيام بحقوقهم وعددم ظبتهدم إذا دانوا حتدت حكدم
َداس ِمن األَ حني ِ
ِ
ِ
ِ
اط بِ َّ
الادا ِم
رشًمعتنا  ،ا رو مسبم عن ُع حر َو َة َق َال َ :م َّر َاا ُم حب ُن َحكي ِم حب ِن حزَ ا ٍم َ ع َىل ُأن ٍ ح َ
ِ
ب َ ،ف َق َال َ :ما َش حأ ُّنُ حم ؟ َقا ُلوا ُ :حيِ ُسوا ِيف حِ
الا حت ِ
ت َر ُس َ
يتدوا ِيف َّ
دول
اجلزح ًَم ِ َ ،ف َق َال ِ َاا ٌم َ :أ حش َهدُ َل َس ِت حع ُ
َقدح ُأق ُ

ِ
اهللَِّ ًَ م ُق ُ
َّاس ِيف الدُّ حن َيا" َ ،ق َال َ :و َأ ِم ُري ُ حم ًَم حو َمئِ ٍذ ُع َت ح ُري حب ُن َس حع ٍد َع َ
دىل
ًمن ًُم َع يذ ُب َ
ون الن َ
ول " :إِ َّن اهللََّ ًُم َع يذ ُب ا َّلذ َ
ِ ِ
ني َفدَ َخ َل َع َب حي ِة َف َحدَّ َث ُة َف َأ َم َر ِهبِ حم َفخُ ُّبوا"  .وذ ره ابن القيم يف (أحكام أ دل الذمد  )36/7:حتدت
ف َب حسط َ
()8

":فصل  :وال حيل كبيفهم ماال ًمقدرون عبية  ،وال عذًميهم عىل أدائها  ،وال حيسهم ورضهبم"أ .د.
 الضابط الثاين 
اإلسالم أباح معاقدة ومعا دة الكفار ولو عىل رشوط فيها حيف عىل املسبتني إذا ان يف ذلدك مصدبح
راجح لبتسبتني دفع رضر عنهم خاص عند الضعف والععز  ،وأوجدب حفدظ العهدد الدذي بينندا

ِ
ِ
ِ
دني
دب ا حُملتَّق َ
وبينهم  ،إذا و هفوا بعهد م وذمتهم .قال اهلل عاىل َ  :ف َأمتُّو حا إِ َل حي ِه حم َع حهدَ ُ حم إِ َىل ُمدَّ ِهتِ حم إِ َّن اهللهَ ُحي ُّ
[التوب  ، ]6:ومما ًميني معنى اآلًم السابق :
الرش ِ
احلر ِ ِ ِ
اد وا حُملص َ ِ
وط ِيف حِ ِ
الرش ِ
وط}  ،ورواه ابن
اجل َه َ َ
احل َم َع َأ ح ِل حَ ح
ب َو تَا َب ُّ ُ
( )7ما رو اليخاري يف { َباب ُّ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب لِ ِ
ني َ د َع ًفا
ني َأ حعدَ اء اهللِ إِ َذا َر َأ بِا ُمل حسدبت ح َ
إل َما ِم حاست حع َا ُل ا ُمل َها َد َن َب حينَ ُة َو َب ح َ
حيان َو َب َّوب َعب حية {ذ ُحر َما ًُم حست ََح ُّ
إلمام من جاء ب َبدَ ه مسبِا ِمدن ا ُمل ح ِ ِ
ِ
ِ
ني}
رشد ح َ
زُو َن َعن ُحه حم} َ ،و َب َّو َب َع َب حية ال َي حي َهق ُّي { َباب ُاهلدح َن َع َىل َأ حن ًَم ُر َّد ا ِ َ ُ َ ح َ َ َ ُ ُ ح ً ح
ًَم حع َع ح
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ان يف ِقحص ِ ُ
َع حن ا حمل ِ حس َو ِر حب ِن َ ح
ب َف َق َال ال َّنيِ ُّي
ت َر َم َ َو َم حر َو َ
احلدَ حًميِ َي ِيف َحدًم َطو حًم ٍل وف حية َ " :فدَ َعا ال َّنيِ ُّي  ا حلكَا َ
 : بِس ِم اهللَِّ الرمح ِن الر ِحي ِم َ ،ق َال سهي ٌل َ :أما الرمحن َفواهللَِّ ما َأد ِري ما دو  ،و َلكِددن ا ح تُدب  :بِاس ِ
دت َ
ك
ح
ح
َّ َّ ح َ ُ َ َ ح َ ُ َ َ
ح
ُ َح
َّ ح َ َّ
ح
الدر ِحي ِم َ ،ف َق َ
دي : 
ال َّب ُه َّم ََا ُ ن َ
ُب َ ،ف َق َال ا حُمل حسبِ ُت َ
الدر ح َ
حت َ حكت ُ
دال النَّيِ ُّ
مح ِن َّ
ون َ :واهللَِّ الَ َن حك ُت ُي َها إِالَّ بِ حسد ِم اهللَِّ َّ
حم َّتدٌ َر ُس ُ
اس ِت َ
ك ال َّب ُه َّم"ُ .ث َّم َق َال َ َ " :ذا َما َق َ
ول اهللَِّ" َ ،ف َق َال ُس َه حي ٌلَ :واهللَِّ َل حو ُ نَّا َن حع َب ُم
اىض َع َب حي ِة ُ َ
"ا ح ت ح
ُب بِ ح
حمتددُ بدن عي ِ
ِ
َاك عن ا حليي ِ
دد اهللََِّ ،ف َق َ
َّك َر ُس ُ
ت َوالَ َقا َ حبن َ
َأن َ
دي : 
ُب  َّ َ ُ :ح ُ َ ح
َاك َ ،و َلك حن ا ح ت ح
دال النَّيِ ُّ
ول اهللَِّ َما َصدَ حدن َ َ ح َ ح
ول اهللَِّ َوإِ حن ََّذ حبت ُُت ِ
" َواهللَِّ إِ يين َل َر ُس ُ
دن َع حي ِد اهللَِّ"َ .ف َق َال َل ُة النَّيِ ُّي َ " : ع َىل َأ حن ُ ََ ُّبدوا َب حينَنَدا
ُب ُ َ
حم َّتدُ حب ُ
وين :ا ح ت ح

ث ا حلعرب َأنَّا ُأ ِخ حذنَا ُ حغ َط ً  ،و َلكِن َذلِ َ ِ
ت َفنَ ُط َ ِ
وبني ا حليي ِ
دن ا حل َعدا ِم
كم ح
َ ح
وف بِة" َ ،ف َق َال ُ :س َه حي ٌل َواهللَِّ الَ َ ت ََحدَّ ُ َ َ ُ
َ َح َ َح
ا حُمل حقيِ ِ
دك إِالَّ َر َد حد َد ُة إِ َل حينَدا َ ،ق َ
َدان َع َ
يك ِمنَّا َر ُج ٌ
دىل ِدًمن ِ َ
َبَ .ف َق َال ُ :س َه حي ٌل َ :و َع َىل َأ َّن ُة الَ ًَم حأ ِ َ
دال
دل َوإِ حن َ
دل َف َكت َ
ِ
ِ
ف ًمرد إِ َىل ا حُمل ح ِ ِ
دن
ون ُ :س حي َح َ
ا حُمل حسبِ ُت َ
رش َ
جيدوزُ م ح
ان اهللَِّ َ حي َ ُ َ ُّ
اء ُم حسب ًا .ويف رواًم لبيخاري يف{ َباب َمدا َ ُ
ني َو َقدح َج َ
ِ
ٍِ
الرش ِ
وط ِيف ا ِ
ال ِم َواألَ ححكَا ِم َوا حُمل َيا ًَم َع ِ } َ ":ف َر َّد َر ُس ُ
إل حس َ
ده حي ِل
ول اهللَِّ ًَ م حو َمئذ َأ َبا َجنحدَ ِل حب َن ُس َه حي ٍل إِ َىل َأبِيدة ُس َ
ُّ ُ
ب ِن عت ٍرو  ،و َمل ًم حأ ِ
ول اهللَِّ َ أ َحدٌ ِم حن الر َج ِ
د َر ُس َ
ال إِالَّ َر َّد ُه ِيف ِ حب َ
َان ُم حسدبِ ًا" .أقدول  :فدانظر
ك ا حُملدَّ ِة َوإِ حن َ
ي
َ حَ
ح َ ح
يف ععز يار الصحاب حاشا أيب بكر  عن حتتل مثل ذه الرشوط حتى قال سه ُل بن حنَي ٍ
ف ا
َ ح ح ُ ُ ح
ِ
ِ
دي َ ل َر َد حد ُد ُة".
يف رواًم لبايخني َّ " :اهتِ ُتوا َر حأ ًَمك حُم ؛ َر َأ حًمتُني ًَم حو َم َأ ِيب َجنحدَ ٍل َ ،و َل حو َأ حستَط ُ
يع َأ حن َأ ُر َّد َأ حم َر النَّيِ ي
ِ
ِ
دم
دو ِل اهللَِّ ا َّلدذ َ
رواه اليخاري – و و يف مسبم – يف باب {إِ حث ِم َم حن َعا َ دَ ُث َّم غَ دَ َر َو َق ح
ًمن َعا َ ددح َد مدن ُحه حم ُث َّ

ون.}
ون َع حهدَ ُ حم ِيف يُل َم َّر ٍة َو ُ حم الَ ًَم َّت ُق َ
ًَمنح ُق ُض َ

 قال ابن قدام (املغني" : )706/73:ومعنى اهلدن أن ًمعقد أل ل احلرب عقد ًا عىل درك القتدال مددةِ
ٍ
ٍ
عوض  ،و ستى مهادن وموادع معا دة  ،وذلك جائز بدليل قول اهلل عاىل  :بدراءة مدن
وبغري
بعوض
اهلل ورسولة إىل الذًمن عا د م من املرش ني[التوب  ، ]7:وقدال سديحانة وإن جنحدوا لبسدبم فداجنح
هلا[األنفال ، ]47:ورو مروان ومسور بن ترم أن النيي  صالح سهيل بدن عتدرو باحلدًمييد عدىل
ٌ
عف فيهادّنم حتدى ًمقدو املسدبتون  ،وال جيدوز
و ع القتال عرش سنني  ،وألنة قد ًمكون باملسبتني
ذلك إال لبنظر ملسبتني  ،إما  :أن ًمكون هبم عف عن قتاهلم  ،وإما أن ًمطتع يف إسالمهم هبدنتهم  ،أو يف

أدائهم اجلزًم  ،والتزامهم أحكام املب  ،أو غري ذلك من املصالح"أ .د .قال ابن القيم يف ذ ر أحكام صبح
احلدًميي (زاد املعاد" : )354/3:ومنها  :أن مصاحل املرش ني بيعض ما فية يم عدىل املسدبتني جدائزة
لبتصبح الراجح ودفع ما و رش منة  ،ففية دفع أعىل املفسد ني باحتال أدنامها"أ .د.
دت َأنَدا َو َأ ِيب ُح َسد حي ٌل
( )8رو مسبم َع حن ُح َذ حًم َف َ حب ِن ا حل َي َا ِن َ ق َال َ :ما َمنَ َعنِي َأ حن َأ حش َهدَ َبدح ًرا إِالَّ َأ يين َخ َر حج ُ
حم َّتدً ا ؟ َف ُق حبنَا َ :ما ن ُِرًمدُ ُه َما ن ُِرًمدُ إِالَّ ا حَمل ِدًمنَد َ َ ،ف َأ َخ ُ
دذوا ِمنَّدا
ون ُ َ
َق َال َف َأ َخ َذنَا ُ َّف ُار ُق َر حًم ٍ َ ،قا ُلدوا  :إِ َّنك حُم ُِرًمدُ َ
َ
رب َ ،ف َق َال " :ان َ ِ
َع حهدَ اهللَِّ َو ِمي َثا َق ُة َل َنن َ ِ
ربنَا ُه حَ
حرص َف َّن إِ َىل ا حَمل ِدًم َن ِ َوالَ ُن َقا ِ ُل َم َع ُةَ .ف َأ َ حينَا َر ُس َ
حرصد َفا
اخل َ َ
ول اهللَِّ َ فأ حخ َ ح
ِ
ِ ِ
ِ
ني اهللََّ َع َب حي ِه حم" .قال ابن القيم (زاد املعاد" : )780/3:و ان من دًمة أن أعداءه
نَف حي َُهل حم بِ َع حهد حم َون حَستَع ُ
إذا عا دوا واحد ًا من أصحابة عىل عهد ال ًمرض باملسبتني من غري ر اه أمضاه هلم دا عا ددوا حذًمفد
وأباه احلسيل أن ال ًمقا ال م معة  ، فأمىض هلم ذلك وقال هلا [ :انرصفا نفي هلم بعهد م ونسدتعني اهلل
عبيهم]"أ .د.
وبوب عبية ابن حيان { :ذ ر اإلخيدار عدن نفدي
( )3رو أمحد وأبو داود وصححة ابن حيان واحلا م  ،ه
جواز حيب اإلمام أ ل العهد وأصحاب برد م يف دار اإلسالم}  ،عن َأ ِيب َرافِ ٍع َق َال َ :ب َع َثتحنِدي ُق َدر حًم ٌ إِ َىل
رس ِ
ول اهللَِّ ُ أ حل ِق َي ِيف َق حبيِي ا ِ
ت ًَ :مدا َر ُس َ
ت َر ُس َ
دع
إل حسال ُم َ ،ف ُق حب ُ
ول اهللَِّ َ ف َب َّا َر َأ حًم ُ
دول اهللَِّ! إِ يين َواهللَِّ الَ َأ حر ِج ُ
َ ُ
ِ
َ ِ
ول اهللَِّ : إِ يين الَ َأ ِخ ُ ِ
إِ َل حي ِه حم َأ َبدً اَ .ف َق َال َر ُس ُ
َدان ِيف َن حف ِس َ
دك
رب َد َ ،و َلكِ حن حار ِج حع َفدإِ حن َ
يب با حل َع حهد َوالَ أ ححي ُب ا حل ُ ُ
دار ِج حعَ .ق َ
دال َ :ف َ
ا َّل ِذي ِيف َن حف ِس َ
ت"  :قددال ابدن القديم (زاد
دي َ ف َأ حسد َب حت ُ
دم َأ َ حي ُ
دذ َ حي ُ
دك َ
دت النَّيِ َّ
ت ُث َّ
اآلن َف ح
املعاد" : )732/3:و ان دًمة أًمض ًا أال حييب الرسول عنده إذا اختار دًمنة فال ًمتنعة من البحاق بقومة ،
بل ًمرده إليهم ا قال أبو رافع  :بعثتني قرًم

إىل النيى  ، فبا أ يتة وقع يف قبيدي اإلسدالم فقبدت ً :مدا

رسول اهلل! ال أرجع إليهم فقال ( :إين ال أخيب بالعهد وال أحيب الربد  ،ارجع إليهم فإن ان يف قبيدك
الذي فية اآلن فارجع)  ،قال أبو داود  :و ان ذا يف املدة التي رشط هلم رسول اهلل  أن ًمدرد إلديهم مدن
جاء منهم وإن ان مسب ًا"أ .د.
 ولذا فعىل املسبم أن ال ًمندفع ملعدرد العاطفة ليعرتض عىل املعا داد التي كون بني والة األمور
والكفار دون النظر يف األدل بها عىل وء القواعد الكبي  ،مع النظر يف عواقب األمور التي ال حيسنها يف
الغالب إال من آ اه اهلل الرسوخ يف العبم والفهم مدن ورثد الرسدول  مدن أ دل العبدم  ،فإندة ال جمدال
عتدر ً معدرتض عدىل
لالستحساناد والتخرصاد واأل واء يف ما ًمتعبق بتصالح األم الكرب  ،فهذا
ُ
الصبح بالدني  ،وعيل ً متتنع عن حمو اليستب والرسال استعظام ًا لذلك  ،و ٌ
سهل  لو ان لدة مدن
األمر يشء لرد عىل رسول اهلل  أمره  ،و ؤالء الصدحاب ً متتنعدون عدن حبدق رؤسدهم مدن شددة

غضيهم  ،والنيي  صابر عىل أمر اهلل  ، صابر عىل صده أعدائة عن الييت احلدرام ومحيدتهم اجلا بيد ،
وصابر عىل وقف أصحابة  يف االستعاب ألمره ً ، مقول شديخ اإلسدالم ابدن يتيد (منهداج السدن
النيوًم " : )652/2:وال رًمب أن الذي محبهم عىل ذلك حب اهلل ورسدولة وبغدض الكفدار وحميدتهم أن
ًمظهر اإلًمان عىل الكفر  ،وأن ال ًمكون قد دخل عىل أ ل اإلًمان غضا

و يم من أ ل الكفر  ،ورأوا أن

قتاهلم لئال ًمضاموا ذا الضيم أحب إليهم من ذه املصاحل التي فيها من الضيم مدا فيهدا  ،لكدن معبدوم
وجوب قدًمم الن

عىل الرأي والرش ِع عىل اهلو  .فاألصل الذي افرتق فية املؤمنون بالرسل واملخالفون

هلم قدًمم نصوصهم عىل اآلراء ورشعهم عىل األ واء  ،وأصل الرش من قدًمم الرأي عىل الن

واهلدو

عىل الرشع  ...والقص انت عظيت ببغت منهم ميبغا عظيا ال حتتبدة عامد النفدوس  ،وإال فهدم خدري
اخلبق وأفضل الناس وأعظتهم عب ًا وإًمان ًا و م الذًمن باًمعوا حتت الاعرة وقدد ريض اهلل عدنهم وأثندى
عبيهم  ،و م السابقون األولون من املهاجرًمن واألنصار"أ .د .وًمقول ابن القديم دتن فوائدد أحكدام
صبح احلدًميي (زاد املعاد" : )353/3:فكدل من التتب املعاون عىل حميوب هلل عاىل مرض لدة  ،أجيدب
إىل ذلك ائن ًا من ان  ،ما مل ًمرت ب عىل إعانتة عىل ذلك املحيوب ميغوض هلل أعظم منة  ،و دذا مدن أدق
املوا ع وأصعيها وأشقها عىل النفوس  ،ولذلك اق عنة من الصحاب من اق  ،وقدال عتدر مدا قدال
حتى عتل لة أعاالً بعده"أ .د.
 الضابط الثال 
أن اإلسالم الذي جاء بالرباءة من الكفار وأوجب نرصة املسبتني بعضهم ليعض وجعبها مدن والًمدتهم
ًمتنع من نرصة املسبتني عىل الكفار إذا ان ثم عهد بني املسبتني وبني ؤالء الكفار  ،أو ان املسدبتون
عاجزًمن عن نرصة إخواّنم وال ًمعد ذلك مما ًمناقض عقيدة الوالء والرباء :
ِ
ِ
ِِ
يش ٍء َحتَّدى
( )7رك النرصة ألجل العهد  :قال َ  وا َّلذ َ
ًمن آ َمنُو حا َو َمل ح ُ َهياج ُرو حا َما َلكُم يمدن َوالَ ًَمدتهم يمدن َ ح
ِ
ِ
َنرصو حُم ِيف الدي ِ
َّرص إِالَّ َع َ
دو ٍم َب حيدنَك حُم َو َب حيدن َُهم يمي َث ٌ
دون
داق َواهللهُ بِ َدا َ حع َت ُب َ
دىل َق ح
ًمن َف َع َب حيك ُُم الن ح ُ
ُ َهياج ُرو حا َوإِن حاست َ ُ
َب ِص ٌري[ األنفال : ]18:قال الطربي يف فسري اآلًم (" : )32/75إال أن ًمستنرصونكم َ ع َىل َق حو ٍم َب حيدنَك حُم
َو َب حين َُهم يمي َث ٌ
اقً معني  :عهد قد وثق بة بعضكم عىل بعض أن ال حياربة"أ .د وقال ابن ثري( فسري القرآن
العظيم" : )370/8:فإنة واجب عبيكم نرص م ألّنم إخوانكم يف الدًمن  ،إال أن ًمستنرصو م عىل قوم
من الكفار بينكم وبينهم ميثاق  ،أي مهادن إىل مدة  ،فال َفروا ذمدتكم وال نقضدوا أًمانكدم مدع الدذًمن
عا د م  ،و ذا مروي عن ابن عياس "أ .د .وقد رك حذًمف وأبوه  نرصة النيي  يف بدر بسديب

العهد وامليثاق الذي أخذه منها هفار قرًم أن ال ًمقا ال مع النيي  فأقرمها  ا قددم يف رواًم مسبم
ِ
ِ ِ
حني قال " :ان ِ ِ
ني اهللََّ َع َب حي ِه حم".
حرص َفا نَف حي َُهل حم بِ َع حهد حم َ ،ون حَستَع ُ
َ
( )8رك النرصة ألجل الضعف  :وقد درك النيي  نرصة ثري من املستضدعفني مدن أصدحابة يف مكد
ِ
ِ
َ
دري
لعدم قدر ة عىل نرصهتم ؛ وقال هلم ملا استنرصوه ا رو اليخاري َ " :واهللَِّ َل َيت َّت َّن َ َذا األ حم ُر َحتَّى ًَمس َ
الرا ِ ِ
حب َع َىل غَ ن َِت ِة َ ،و َلكِنَّك حُم حَس َت حع ِ
اف إِالَّ اهللََّ َو ي
رض َم حو َد الَ َ َ
ون".
خي ُ
ع ُب َ
الذئ َ
َّ ُ
ب م حن َصنح َع َ
اء إِ َىل َح ح َ
ِ
حرصدو حُم ِيف الددي ِ
َّرصد، 
ًمن َف َع َبد حيك ُُم الن ح ُ
( )3رك النرصة لكون القتال غري دًمني  :لقولة عاىل َ  :وإِن حاس َتن َ ُ
ِ
حرصو حُم ِيف الددي ِ
ًمن َف َع َبد حيك ُُم
قدم قول ابن ثري قرًمي ًا( فسري القرآن العظيم" : )370/8:قولة َ وإِن حاس َتن َ ُ

َّرص اآلًم ً ،مقول عاىل  :وإن استنرص م ؤالء األعراب الذًمن مل هياجروا يف قتال دًمني عىل عدو هلدم
الن ح ُ
فانرصددو م"أ .ددد .فقيددده بالقتددال الدددًمني .وقددال العالم د عيددد الددرمحن السددعدي ( يسددري الكددرًمم
ِ
حرصو حُم ِيف الدي ِ
ًمن أي  :ألجل قتال من قدا بهم [ألجدل دًمدنهم] َ ف َع َبد حيك ُُم
الرمحنَ " :)665:وإِن حاس َتن َ ُ
َّرص ، والقتال معهم .وأما من قا بو م لغري ذلك من املقاصد فبيب عبيكم نرص م"أ .د.
الن ح ُ
 ففي عرصنا ذا قد ًمكون القتال ملقاصد دنيوًمد  :قتدال الكفدار ألجدل العصديي القيبيد  ،أو
املطامح السياسي أل داف احلر احلزبيد دون ار يداط بالقواعدد الرشدعي  ،ال ًمبتفدت دؤالء و دؤالء
لتحقيقهم التوحيد يف أنفسهم وال يف بالد م  ،وال ًمعرف أحد م من التوحيد أ ثر مما ًمعرفة أبدو جهدل ،
بل أبو جهل أعبم منة بذلك ؛ ألن أبا جهل عند الادائد ًمدعو اهلل تبص ًا لة الدًمن  ،أما ؤالء فيدعون اهلل
يف الرخاء فإذا أشتد اخلطب سألوا املدد من األولياء واملقيورًمن  ،بل ربا عادوا التوحيد وأ بدة وسدتو م
بالو ابي  .وربا رصح منظروا بعض احلر اد احلزبي أّنم لن ًمطيقوا اإلسالم حتى خيتدار الادعب ذلدك
بالتصوًمت .فهل ًمقول من ًمفهم عقيدة الوالء والرباء أن النرصدة هلدؤالء واجيد ؟ لقولدة عداىلَ ":وإِ ِن
حرصو حُم ِيف الدي ِ
ًمن َف َع َب حيك ُُم الن حَّرص دون النظر يف القيد الذي ذ ره اهلل يف اآلًم إال من و أجهل اخلبدق
حاس َتن َ ُ
باحلق.
 إذن  :فعدم نرص املسبتني بعضهم ليعض بسيب ٍ
ععز  ،أو بسيب عدم إرادة الددًمن بالقتدال  ،أو
بسيب ميثاق مع الكفار  ،أو بسيب اختالف بينهم يف يشء من ذلك د ا سيأيت قرًم ًيدا د ال ًمعندي أن دارك
ذه النرصة نا قد ظا ر الكفار أو وال م [ ا ًمقولة املتعاملون اليوم أو املتطرفون] .
()7

دددددددد
( )1زيادة بقلم شيخنا صالح الفوزان ـ حفظه اهلل ـ.

 الضابط الرابع 
أن املواالة الواجي أل ل اإلسالم كون إذا ان أمر م متفق ًا عىل طاع اهلل ورسولة  ،أما إذا اختبفوا فبيب
أحد م بأوىل من اآلخر باملواالة حتى ًمرد ذلك إىل الدليل .واألم اإلسالمي مندذ عصور ثدرية مل َتتتدع
عىل إمام واحد  ،فصار لكل ببد إمامة وأحكامة وعهوده اخلاص ؛ لبرضورة املبعئ لذلك :
 قال شيخ اإلسالم ابن يتي (جمتوع الفتاو " : )710/36:والسن أن ًمكون لبتسدبتني إمدام واحددوالياقون نوابة  ،فإذا فرض أن األم خرجت عن ذلك ملعصي من بعضها وععز من الياقني أو غري ذلك ،
فكان هلا عدة أئت لكان جيب عىل ل إمام أن ًمقيم احلدود وًمستويف احلقوق"أ .د.
 وقدال شيخ اإلسالم حمتد بن عيد الو اب(الدرر السني  : )0/2:األئت جمتعون من ل مذ ب  ،عىلأن من غبب عىل ببد أو ببدان لة حكم اإلمام يف مجيع األشياء  ،ولوال ذا ما استقامت الدنيا  ،ألن الناس
من زمن طوًمل قيل اإلمام أمحد إىل ًمومنا ذا  ،ما اجتتعوا عىل إمام واحد  ،وال ًمعرفون أحدً ا من العبداء
ذ ر أن شيئًا من األحكام  ،ال ًمصح إال باإلمام األعظم"أ .د.
وحسدنة ،
 وذ ر العالم الاو اين (السديل اجلدرار )056/6:احلددًم ا َّلددذي رواه أمحدد والرتمدذيه
وصححة ابن حيان واحلا م من حدًم س ِفينَ َ أ َّن النَّيِي َ ق َال  " :حِ
ال َف ُ َب حع ِدي َث َ
اخل َ
دم
ال ُث َ
ه
دون َع ًامدا ُ ،ث َّ
ه
َ
َِصري ُم حبكًا َع ُضو ً ا"  ،ثم قال " :ثم استتر املسبتون عىل ذه الطرًمق حي ان السبطان واحدً ا وأمر
األم جمتتع ًا  ،ثم ملا ا سعت أقطار اإلسالم ووقع االختالف بني أ بة واستوىل عىل ل قطر مدن األقطدار
سبطان ؛ ا فق أ بة عىل أنة إذا ماد بادروا بنصب من ًمقوم مقامة  ،و ذا معبوم ال خيالف فية أحدٌ بل و
إمجاع املسبتني أمجعني منذ قيض رسول اهلل  إىل ذه الغاًم مما و مر يط بالسبطان من مصالح الددًمن
والدنيا"أ .د.
 وقال العالم الصنعاين (سيل السالم )728/7:يف رشح حددًم "مدن َخدرج عدن ال هط ِدار َق
َ
َ ح َ َ
اعد َ ،و َف َ
حَ
اد َف ِت حي َت ُت ُة ِمي َت ٌ جا ِ بِ هي ٌ " " :قولة[عن الطاع ]  ،أي :طاع اخلبيف الذي وقع االجدتاع عبيدة ،
اجل َا َع َ َو َم َ
الناس عىل خبيف يف مجيدع الديالد اإلسدالمي مدن أثنداء
جيتع ُ
و أن املراد خبيف ي
أي قطر من األقطار إذ مل ُ ح
الدول العياسي  ،بل استقل أ ل ل إقبيم بقائم بأمور م  ،إذ لو محل احلدًم عىل خبيفد اجتتدع عبيدة
أ ل اإلسالم لقبت فائد ة .وقولة [ :وفارق اجلاع ]  ،أي  :خرج عن اجلاع الذًمن ا فقوا عىل طاع إمام
عدو م"أ .د.
انتظم بة شتبهم  ،واجتتعت بة بتتهم  ،وحاطهم عن ه

اجله ِ
ِ
داد
الرشدوط ِيف حِ َ
 وقد استنيط العباء أصدل دذا مدن السدن فديا رو اليخداري يف { َبداب ُّ ُ
ان ًمصدي ُق ُُّل و ِ
ِ
احلر ِ ِ ِ
وا حُملص َ ِ
عن ا حمل ِ حس َو ِر حب ِن َ ح
اح ٍد ِمن ُحه َا َح ِدًم َ
َ
ت َر َم َ َو َم حر َو َ ُ َ
الرشوط}  ،ح
َ َ
احل َم َع َأ ح ِل حَ ح
ب َو تَا َب ُّ ُ
ص ِ
رجل قدد أسدبم إاله
احيِ ِة  ،فذ ر صبح احلدًميي  ،وفية اشرتاط الكفار أنهة ال ًمأيت النيي  من املرش ني ٌ
َ
رده إليهم  ،و روب أيب بصري بعد سبيتة لبكفار  ،وفية َ " :فخَ َر َج َحتَّى َأ َى ِس َ
ت
يف ا حل َي حح ِرَ .ق َال َ :و ًَمنح َفبِ ُ
ِمنحهم َأبو جنحدَ ِل بن سهي ٍل َف َب ِ
خي ُر ُج ِم حن ُق َر حًم ٍ َر ُج ٌل َقدح َأ حس َب َم إِالَّ َِحل َق بِ َ
ح َق بِ َأ ِيب َب ِص ٍري َف َع َع َل الَ َ ح
دأ ِيب َب ِصد ٍري
ُ ح ُ َ
ح ُ ُ َح
ت لِ ُق َر حًم ٍ إِ َىل َّ
رت ُ وا َهلا َف َق َت ُبدو ُ حم
ون بِ ِع ٍري َخ َر َج ح
اجت ََت َع ح
ت ِمن ُحه حم ِع َصا َب ٌ َ ،ف َواهللَِّ َما ًَم حس َت ُع َ
الا حأ ِم إِالَّ ح
َحتَّى ح
اع َ َ
ِ
الر ِح ِم ََّملا َأ حر َس َل ؛ َف َت حن َأ َا ُه َف ُه َو ِآم ٌن َف َأ حر َس َ
دل
َو َأ َخ ُذوا َأ حم َو َُاهل حم َ ،ف َأ حر َس َب ح
ت ُق َر حًم ٌ إِ َىل النَّيِ يي  ُ نَاشدُ ُه بِاهللَِّ َو َّ

النَّيِ ُّي  إِ َل حي ِه حم" .فأبو بصري ومن معة من املسبتني  صاروا يف حاهلم مع الكفار يف حكدم غدري احلكدم
الواجب عىل النيي  ومن معة من املسبتني من وجوب الكف عن الكفار والوفاء هلم بعهد م :
 قال ابن قدام (املغني )748/73:يف رشوط عقد اهلدن و وذ ر قص أيب بصري " :فيعدوز حينئدذ ملدنأسبم من الكفار أن ًمتحيزوا ناحي [ ،وًمقتبون] من قدروا عبية من الكفار [ ،وًمأخدذون] أمدواهلم [ ،وال
ًمدخبون] يف الصبح  ،وإن تهم اإلمام إلية بإذن الكفار دخبوا يف الصبح  ،وحرم عبديهم قتدل الكفدار
وأمواهلم"أ .د.
 وقال ابن القيم (زاد املعاد )352/3:يف ذ ر الفوائد املستنيط من قص أيب بصري  يف صبح احلدًميي :"والعهد الذي ان بني النيي  وبني املرش ني مل ًمكن عهدً ا بني أيب بصري وأصحابة وبينهم  ،وعىل دذا
فإذا ان بني بعض مبوك املسبتني وبعض أ ل الذم من النصار وغري م عهدٌ جاز ملبك آخر من مبوك
املسبتني أن ًمغزو م وًمغنم أمواهلم إذا مل ًمكن بينة وبينهم عهد  ،ا أفتدى بدة شديخ اإلسدالم يف نصدار
مبطي وسييهم مستدالً بقص أيب بصري مع املرش ني"أ .دد.
 و نا نصل إىل املراد من ذا الضابط بأن النصو

الرشعي املتعبق بالعهود واملواثيدق والسدبم

واحلرب يف حال اجتاع املسبتني حتت إمام واحد قد ال نزل عىل احلال التي ًمكونون فيها متفدرقني حتدت
قدرا منذ عصور  ،وأّنم إذا انوا حتت والًماد متعددة فداختبفوا يف بعدض
والًماد متعددة تيت عبيهم ً
املسائل العهود واملواثيق مع الكفار مث ً
ال بأن ًمعقد ا اليعض وًمأبى غري م من طوائف املسبتني فيقا ل ،
فبيب أحد م أوىل باملواالة من اآلخر حتى ًمرد ذلك إىل الدليل ؛ ألن املواالة الواجيد أل دل اإلسدالم إذا
ان أمر م متفق ًا عىل طاع اهلل ورسولة فتن خالفهم فقد ا يع غري سييل املؤمنني  ،بخالف ما إذا اختبفوا
ِ
ِ
ِ
ًمن
ًمن َآمنُدو حا ا َّلدذ َ
 ،قال شديخ اإلسدالم ابدن يتيد َّملدا ذ در قولدة  إِن ََّدا َولد ُّيك ُُم اهللهُ َو َر ُسدو ُل ُة َوا َّلدذ َ

[املائدة(:]00:منهاج السن " : )362/2:فععل مواالهتم تواالة اهلل ورسولة  ،ومواالة اهلل ورسدولة ال
تم إال بطاع أمره  ،و ذلك املؤمنون ال تم مواالهتم إال بطاع أمر م  ،و ذا ال ًمكون إال إذا ان أمر م
أمر ًا متفق ًا  ،فإن أمر بعضهم بيشء وأمر آخر بضده مل ًمكن مواالة ذا بدأوىل مدن مدواالة دذا  ،فكاندت
املواالة يف حال النزاع بالرد إىل اهلل والرسول"أ .د.
 الضابط اخلامب 
أن ذه اليالد املنتسي لإلسالم تتبف يف أحواهلا من حي انطياق أحكام املواالة واملعادة عبيها بسيب عدم
جرًمان أحكام اإلسالم أو غاليها يف رشًمعاهتا  ،أو بسيب ظهور رشك األلو ي فيها مدن دعداء املقيدورًمن
والطواغيت وجعبهم وسائط بينهدم وبني اهلل من غري نكري من قيل أ بها  :عام أو عباء أو حكدام  ،بدل
ربا لو أنكر أ ل التوحيد والسن فيهم نيزوا بالو ابي أو اخلوارج أو املذ ب اخلدامب  ،دا قدال الاديخ
إسحاق بن عيد الرمحن بن حسن آل الايخ(الدرر السدني  )671/78:و دو ًمدتكبم عدن إظهدار الددًمن
الصارف عن وجوب اهلعرة " :فعبم أن إظهار الدًمن يف عيارة املوفق ومن قيبة ومن بعده من األصحاب
 ،و  :إظهار التوحيد الذي و إفراد اهلل بالعيادة  ،يف ببد خيفى فية  ،بل جيعل ده و الدًمن ؛ ومن كبم
بة و الو ايب اخلارجي  ،صاحب املذ ب اخلامب  ،الذي ًمكفر األم "أ .د .ولنسدتعرض بعدض أقدوال
العباء يف أحوال مااهب يف زمنهم :
 سئل شيخ اإلسالم ابن يتي يف زمنة (جمتوع الفتاو  : )865/ 82:حينا سئل عن ببددة "مداردًمن"فقال(جمتوع عن ببد ماردًمن " :وأما وّنا دار حرب أو سبم فهي مر ي فيها املعنيان  ،ليست بتنزل دار
السبم التي َتر عبيها أحكام اإلسالم لكون جند ا مسبتني  ،وال بتنزل دار احلرب التي أ بها فدار ،
بل ي قسم ثال ًمعامل املسبم فيها با ًمستحقة  ،وًمقا ل اخلارج عن رشًمع اإلسالم با ًمستحقة"أ .د.
عتن منع
 وقال الايخ إسحاق بن عيد الرمحن بن حسن آل الايخ (الدرر السني  )320/78:يف جوابة هاهلعرة بتكان ظهر فية الرشك بحع أن الدار دار إسالم " :فالسؤال عن حكم الدار  ،ليرت دب عبيدة مدا
زعم املعيز فاسد االعتيار  ،من وجهيدن  :األول  :أن أ ل العبم ر يوا حكم اهلعرة  ،عىل وجود الرشك ،
واليدع  ،واملعايص  ،ملن ال ًمستطيع إنكار ا .ومن املعبوم بالرضدورة  :أن الرشدك بداألمواد والغدائيني ،
والتعبق عىل األنيياء والصاحلني  ،بل  :عىل املعاذًمب واملعانني  ،قد ظهر يف دًمار م شعاره  ،و طاًمر فيهدا
رشاره  ،وثار فيها قتامة وغياره  ،وعدم فيها لبتوحيد أعوانة وأنصداره  ،مدع مدا دم عبيدة مدن اليددع يف
العياداد واالعتقاداد  ،وأصناف املعايص التي ايب البتم والنوايص .فالسؤال عن الدار  :ل ي دار
إسالم أم ال ؟ بتعنى أن املقيم فيها  ،املقيم يف ببد سامل من ذلك  ،خطأ ظدا ر ; وقدد قدرر يف عيداراد

أئتتنا احلنابب وغري م  :أّنم ًموجيون اهلعرة بتاا دة ما و دون ذلك  ،حتى من ببد ظهر فيهدا عقائدد
أ ل اليدع  ،املعتزل واخلوارج والروافض"أ .د.
 وذ ر العالم عيد الرمحن السعدي يف زمنة (الفتاو السعدًم  :املسأل الثالث والثالثون )28:اهلعرة عندعدم إظهار الدًمن فقال " :واملقصود أنة ال بد من إظهار أصول الدًمن ورشائعة  ،فإذا نظرنا إىل ما حولنددا
من املالك املذ ورة يف ذه األوقاد  ،وجدنا أنة ًمتتكن ل أحد من إظهار دًمنة ومعتقده النتاار احلرًم ،
فصار املؤمن والكافر والرب والفاجر ل ًمعبن با اعتقده  ،وإن حصل قصري أو افتتان فهو من ثرة الرشد
 ...وأما قولك  :وما ًمبزم اإلنسان يف الوالء والرباء والنطق بتكفري الكافر .فهذه مسأل مينيد عدىل أصدل
يري  ،و و أن اهلل عاىل عقد األخوة واملواالة واملحي بني املؤمنني بهم  ،وّنى عن مواالة الكافرًمن بهم
من هيود ونصار وجموس ومرش ني ومبحدًمن ومارقني وغري م ممدن ثيدت يف الكتداب والسدن احلكدم
بكفر م"أ .د.
 إذ ًا فتنزًمل نصو

الوالء والرباء أل ل اإلًمان والتوحيد اخلال

عىل مثل أحوال ذه الديالد

عىل اإلطالق دون فصيل يف أحوال أ بها أمر فية مناقض ٌ ألصل الوالء والدرباء عدىل التوحيدد واإلًمدان
والرشًمع  ،وإال فهل ًمصح عند من عقل أن نطيق أحكام الوالء والرباء وما ًمرت ب عبيها من إسالم وردة
د مع عدم إقرارنا بالظبم وما خيطط لة األعداء د عىل حال حا م العراق يف عرصنا ذا حينا غز ة اجليوش
النرصاني لإلطاح بة ؟ فنععبة من أ ل الوالء املطبق  ،وعدم نرص ة ردة ملعرد أن بعض شعية من أ دل
السن مع أنة حيكم بحكم حزب اليع الطاغويت  ،وطوائف ثرية من شعية ليسوا مدن أ دل اإلسدالم أو
السن ؟!.
 الضابط السادس 
أن اإلسالم الذي جاء بالرباءة من الكفار ال ًمتنع عقد األحالف مع الكفار أو الدخول حتدت محداًمتهم إذا
ان ذلك يف مصبح اإلسالم أو املسبتني أو لدحر عدو رضره أ رب يف حال عف املسبتني وععز م ؛
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
قال عاىل  :الَّ ًمت ِ
ِ
يش ٍء إِالَّ
ني َو َمن ًَم حف َع حل َذلِ َ
َّخ ِذ ا حُمل حؤ ِمن َ
ًمن َأ حول َياء من ُد حو ِن ا حُمل حؤمن َ
ُون ا حلكَاف ِر َ
َ
ك َف َب حي َب م َن اهللهِ يف َ ح
َأن َ َّت ُقو حا ِمن ُحه حم ُ َقا ًة[ آل عتران . ]82:قال أبو بكر بن العريب (أحكام القرآن )842/7:عند قولة عداىل
إِالَّ َأن َ َّت ُقو حا ِمن ُحه حم ُ َقا ًة .." : إال أن َافوا منهم  ،فإن ِخ حفتُم مدنهم فسداعدو م ووالدو م وقولدوا مدا
رش م وأذا م بظا ٍر منكم ال باعتقاد ؛ َّبني ذلك قو ُل ُة عاىلإِالَّ ِم حن ُأ ِحر َه َو َق حب ُي ُة ُم حط َتئِ ٌّن
ًمرصف عنكم من ي
بِا ِ
إل حًم َا ِن عىل ما ًمأيت بيانة إن شاء اهلل"أ .د .وقال شيخ اإلسالم ابن يتي (الصارم املسدبول: )884/7:

"فتن ان من املؤمنني بأرض و فيها مستضعف  ،أو يف وقت و فية مستضعف  ،فبيعتل بآًمد الصدرب

والصفح والعفو عتن ًمؤذي اهلل ورسولة من الدذًمن أو دوا الكتداب واملرشد ني  ،وأمدا أ دل القدوة فدإنا
ًمعتبون بآًم قتال أئت الكفر الذًمن ًمطعنون يف الدًمن  ،وبآًم قتال الذًمن أو وا الكتاب حتى ًمعطوا اجلزًمد
عن ًمد و م صاغرون"أ .د .وًمدل عىل ما ذ رنا :
( )7ما وا ر من أذن النيي  لبصحاب يف اهلعرة لبحيا و ان مبكها افر ًا لكنة ان عادالً  ،ففروا مدن
حكم فار قرًم

إىل حكم فار النصار  :فقد رو حمتد بن إسحاق (السدرية )726:بإسدناده قدال :

فقال هلم رسول اهلل ( : إن بأرض احليا مبكًا ال ًمظبم أحدٌ عنده  ،فاحلقوا بيالده حتى جيعدل اهلل لكدم
وترجا مما أنتم فية) .فخرجنا إليها أرساالً  ،حتى اجتتعنا ونزلنا بخيدر دار إىل خري جار ؛ أمنا عدىل
فرجا
ً
ً
دًمننا  ،ومل نخ

ظبا" .وقال ساح الايخ عيد العزًمز بن باز(جمتوع فتاو ومقداالد: )343/1:
منة ً

"وستح لبتهاجرًمن من املسبتني باهلعرة إىل احليا مع وّنا دول نرصداني ملدا يف ذلدك مدن املصدبح
لبتسبتني وبعد م عن أذ قومهم من أ ل مك من الكفار" د حتهى قال د " :و كذا بعثة املهاجرًمن من
مك إىل بالد احليا ليب ذلك مدواالة لبنصدار  ،وإندا فعدل ذلدك ملصدبح املسدبتني وَفيدف الرشد
عنهم"أ .د .وقال العالم عيد الرمحن السعدي (الفتاو السدعدًم " : )26:بدالد الكفدر نوعدان  :بدالد
حرب وا طهاد  ،وبالد عهد و دن وأمن  ،وًمدل عىل ذا أن النيي  أذن ألصحابة أن هياجروا من مك
حي

انت بالد فر وا طهاد وأذًم وفتن لبتؤمنني إىل بالد احليا  ،و ي بالد فر  ،ولكنها بالد أمدن

واطتئنان  ،و ي أخف بكثري من بالد الفتن  ،والرش القبيل أ ون من الرش الكثري  ،وهلذا متكدن الصدحاب
 من إظهار دًمنهم فيها"أ .د.
( )8دخول النيي  يف جوار ومحاًم بعض الكفار :
ب َ ق َ ِ
اس حب َن َع حي ِد ا حُمل َّطبِ ِ
دي
أ -محاًم عتة أيب طدالب و فار بني اشم لدة  :رو اليخاري َأ َّن ا حل َع َّي َ
دال لبنَّيِ ي
ك َ ،ق َال َ ُ :و ِيف َ حح َضاحٍ ِم حن ن ٍ
ب َل َ
حيو ُط َ
ت َع حن َع يت َ
َان
َ ما َأغح نَ حي َ
َار َو َل حوالَ َأنَا َلك َ
ك ؟ َفإِ َّن ُة َ
ك َو ًَمغ َحض ُ
َدان َ ُ

دن مسدع ٍ
ِيف الدَّ َر ِك األَ حس َف ِل ِم حن الن ِ
ود 
َّار"  ،ورو أمحد وابن ماجة
دن ا حب ِ ح ُ
وصححة ابن حيان واحلا م َع ح
ه
ول اهللَِّ َ فتنَعدة اهللَُّ بِعت ِ
دة َأ ِيب َطالِ ٍ
َق َال َ ":ف َأ َّما َر ُس ُ
دب"أ .دد .قدال شديخ اإلسدالم ابدن يتيد (جمتدوع
َ َ ُ
َي
الفتاو " : )776/6:و ان أبو طالب ًمنرص النيي وًمذب عنة مع رش ة  ،و ذا ثري فإن املرش ني وأ دل
َاب َم حن إِن حَأ َمنح ُة بِ ِقن َط ٍ
الكتاب  :فيهم املؤمتن ا قال عاىل َ و ِم حن َأ ح ِل ا حلكِت ِ
ار ًُم َؤ يد ِه إِ َل حي َ
ك َو ِمن ُحهم َّم حن إِن حَأ َمنح ُة
بِ ِدًمن ٍ
َار الَّ ًُم َؤ يد ِه إِ َل حي َ
ت َع َب حي ِة َقآئِ ًا[آل عتدران"]10:أ .دد .قدال احلدافظ يف رشح اليداب(فدتح
ك إِالَّ َما ُد حم َ
الياري" : )833/1:فبا بك أبو طالب نالت قرًم ٌ من رسول اهلل  من األذ ما مل طتع بة يف حيداة

أيب طالب حتى اعرت ة سفي ٌة من سفهاء قرًم

 ،فنثر عىل رأسة را ًبا  ،فحدثني اام بن عروة عدن أبيدة

قال  :فدخل رسول اهلل  بيتة ًمقول  :ما نالتني قرًم

شيئًا أ ر ة حتى ماد أبو طالب"أ .د.

ب -محاًم املطعم بن عدي  :روي اليخاري عن ُج َي ح ِري حب ِن ُم حط ِع ٍم  أن النيي  قال يف أسار بددرَ " :ل حو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رت ح ت ُُه حم َل ُة"  :وقال شيخ اإلسالم ابن يتي (الصارم
َ
َان ا حُمل حطع ُم حب ُن َعد ٍّ
ي َح ًّيا ُث َّم َ َّب َتني يف َ ُؤالَء ال َّن حتنَى َل َ َ
املسبول )376/8:وذ ر احلدًم ً" :مكافئ املطعم بإجار ة لة بتكد " .وقدال الاديخ ابدن بداز (جمتدوع
فتاو ومقاالد" :)752/4:إذا انت القوة املسبت ال كفي لردعة جاز االستعان بتن ًمظن فيهم أّنم
ًمعينون وًمساعدون عىل ف رشه وردع عدوانة  ،سواء ان املستعان بة هيودًم ًا أو نرصاني ًا أو وثني ًا أو غدري
ذلك  ،إذا رأد الدول اإلسالمي أن عنده نعدة ومساعدة لصد عدوان العدو املارتك .وقد وقع من النيي
 ذا  ،و ذا يف مك استعان بتطعم بن عدي ملا رجع من الطائف"أ .د.
حدر ِيف عه ِ
دد
( )3دخول أيب بكر  يف جوار ومحاًم رجل افر  :فقد رو اليخاري يف باب { ِج َو ِار َأ ِيب َبك ٍ َ ح
خي ُر ُج ِم حث ُب ُة َوالَ ُ ح
النَّيِ يي َ و َع حق ِد ِه} عن عائا  أن ا حب ُن الدَّ ِغنَ َ قال لقرًم  :إِ َّن َأ َبا َبك ٍحر الَ َ ح
ون
خي َر ُج َ ،أ َُ ِحر ُج َ
الضدي َ ِ
ال ًمك ِحسب ا حَملعدُ وم وًم ِص ُل الر ِحم و َ ِ
دىل ن ََوائِ ِ
دب حَ
دق َ ،ف َأ حن َف َ
دني َع َ
دذ حد
احل ي
ف َو ًُمع ُ
َّ َ َ ح
حيت ُل ا حلك ََّل َو ًَم حق ِري َّ ح
ُ ح َ ََ
َر ُج ً ُ
ُق َر حًم ٌ ِج َو َار ا حب ِن الدَّ ِغنَ ِ َو َآمنُوا َأ َبا َبك ٍحر".

( )6ودخل يف حبف النيي  بعض املرش ني ا ذ ر ابن إسحاق(سرية ابن اام )64/6:عن املسدور
ومروان وغري م من عبائنا قالوا " :فبا ان صبح احلدًميي بدني رسدول اهلل  وبدني قدرًم

دان فديا

رشطوا لرسول اهلل  ورشط هلم  :أنة من أحب أن ًمدخل يف عقد رسول اهلل  وعهدده فبيددخل فيدة ،
ومن أحب أن ًمدخل يف عقد قرًم

وعهد م فبيدخل فية  ،فدخبت بنو بكر يف عقدد قدرًم

وعهدد م ،

ودخبت خزاع يف عقد رسول  وعهده" قال الايخ رشديد ر دا( فسدري املندارً" : )685/3:مدزعم
الذًمن ًمقولون يف الدًمن بغري عبم  ،وًمفرسون القرآن باهلو يف الرأي  ،أن آًم آل عتران وما يف معنا ا مدن
قولة عاىل ً :ما َأهيا ا َّل ِذًمن آمنُو حا الَ َ ت ِ
َّخ ُذو حا ا حل َي ُهو َد َوالن ََّص َار َأ حولِ َياء[ املائدة]07:
النهي العام واخلا
َ َ
َ ُّ َ
ً ،مدل عىل أنة ال جيوز لبتسبتني أن حيالفوا أو ًمتفقوا مع غري م  ،وإن ان احلالف أو اال فاق ملصبحتهم
 ،وفاهتم أن النيي  ان حمالف ًا خلزاع و م عىل رش هم"أ .د .وقدال سداح الاديخ عيدد العزًمدز بدن
باز(فتاو ومقاالد" : )724/4:أما أن ًمستعني املسبم بكافر ليدفع رش افر آخر أو مسدبم معتدد  ،أو
خياى عدوانة فهذا ال بأس بة  ...و انت خزاع مسبتها و افر ا مع النيي  يف قتالة لكفار قرًم
الفتح"أ .د.

ًمدوم

ت ٍَ
( )0رو أبو داود ِيف { َب ٍ
اب ِيف ُص حبحِ ا حل َعدُ يو}  ،وابن ماج وأمحد بإسناد صحيح عدن ِذي ِ ح
درب  قدال :
ِ
ِ
ول  :ستُص ُِ
ت َر ُس َ
ُدم ،
َس ِت حع ُ
الرو َم ُص حب ًحا ِآمنًا َ ،ف َتغ َ
احل َ
دم َعددُ ًّوا م ح
ول اهللَِّ ًَ م ُق ُ َ َ
دن َو َرائك ح
حدزُون َأنحدت حُم َو ُ ح
ون ُّ
ول َ ،فري َفع رج ٌل ِمن َأ ِل النَّرصدانِي ِ
ِ
ون ُ ،ث َّم حَر ِج ُع َ
ون َو حَس َب ُت َ
ون َو َ حغن َُت َ
حرص َ
ح ح
ون َحتَّى َ ن ِحز ُلوا بِ َت حرجٍ ذي ُ ُب ٍ َ ح ُ َ ُ
ح َ َّ
َف ُتن َ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يب َف َي ُق ُ
ني َف َيدُ ُّق ُة َ ،ف ِعنحدَ َذلِ َ
دع
ب َر ُج ٌل م حن ا حُمل حسبت َ
الدرو ُم َ ،و َ حَت َت ُ
يب َ ،ف َيغ َحض ُ
الصب ُ
ب َّ
ول  :غَ َب َ
الصب َ
َّ
دك َ غحدد ُر ُّ

لِ حب َت حب َح َت ِ " .وقال ساح الايخ عيد العزًمز بن باز (فتاو ومقاالد" : )724/4:وصح عنة  أنة قال
( :إنكم صاحلون الروم صبحا آمنا ثم قا بون أنتم و م عدوا من ورائكم)  ،فهذا معناه االسدتعان هبدم
عىل قتال العدو الذي من ورائنا .واملقصود أن الدفاع عن املسبتني وعن بالد م جيوز أن ًمكون ذلك بقوة
مسبت  ،وبتساعدة من نصار أو غري م عن طرًمق السالح  ،وعن طرًمق اجلي

الذي ًمعدني املسدبتني

عىل صد العدوان عنهم  ،وعىل محاًم بالد م من رش أعدائهم ومكائد م".أ .د.
وأن هلدم النرصد
( )4موادع النيي  هيود املدًمن ملا اجر عىل أن عبديهم النرصدة والنفقد إذا حدارب  ،ه
واألسوة غري مظبومني ا ذ ر أصحاب السرية  ،و ذا جمتع عبية عند أ ل العبم .وسيأيت بيدان ذلدك يف
الضابط التاِل عند الدليل السابع.
 الضابط السابع 
و و متفرع عن الضابط السابق د نفرده ألمهيتة د يف بيان أن االستعان بالكفار ملصبح محاًم بيض اإلسالم
واملسبتني جائزٌ رشع ًا  ،بل قد ًمكدون واج ًيدا إذا مل ًمدتم ذلدك إال بدة  ،و دذا املو دوع دو مدن مسدائل
السياساد الرشعي الدقيق املنوط بوالة األمور وأ دل الرسوخ من العباء  ،وقد ال َضدع دذه املسدأل
ملعرد ظوا ر بعض النصو

املحتتب التي خيتبف الناس يف داللتها  ،بل َضدع لقواعدد الددًمن الكبيد

ومقاصده التي ال ًمتكن أن تيدل أو تغري أو خيتبف عبيها القاعدة الكبيد املعتدع عبيهدا " :أن ددرأ
أعظم املفسد ني باحتال أًمرسمها"  ،ولذا َتد أن العباء ًمذ رون ذه املسأل يف أبواب الفقة ال يف أبدواب
اال عتقاد  ،وحتى من اختار من العباء عدم االسدتعان بالكفدار مل ًمصدم القدائبني هبدا بتدواالة الكفدار أو
بالتهوًمن من شأّنا  :فهذا ابن املنذر ًمدذ ر يف تابدة (األوسدط{ ")711/77:بداب ذ در االخدتالف يف
املرشك ًمستعان بة عىل العدو}  ،وخيتار عدم جواز االستعان هبم  ،ثم ًمقول ":فإن استعان هبم إمام أعطوا
أقل ما قيل  ،و و أن ًمر خ هلم شيئ ًا  ،إذ ال نعبم حع وجب أن ًمسهم هلم"أ .د .قال ساح الايخ ابن
باز(جمتوع فتاو ومقاالد" : )346/1:ومما جيب التنيية عبية أن بعض الناس قدد ًمظدن أن االسدتعان
بأ ل الرشك عترب مواالة هلم  ،وليب األمر ذلك فاالستعان يشء واملواالة يشء آخر .فبم ًمكن النيي 
حني استعان باملطعم بن عدي  ،أو بعيد اهلل بن أرًمقط  ،أو بيهود خيرب مواليا أل ل الرشك  ،وال متخذا هلم

بطان  ،وإنا فعل ذلك لبحاج إليهم واستخدامهم يف أمور نفدع املسدبتني وال رضد م .و كدذا بعثدة
املهاجرًمن من مك إىل بالد احليا ليب ذلك مدواالة لبنصدار  ،وإندا فعدل ذلدك ملصدبح املسدبتني ،
وَفيف الرش عنهم .فيعب عىل املسبم أن ًمفرق ما فرق اهلل بينة  ،وأن ًمنزل األدل منازهلدا  ،واهلل سديحانة
و املوفق واهلادي ال إلة غريه وال رب سواه"أ .د.
 اخلالف يف استعان املسبتني بالكفار يف القتال 
اختبف الفقهاء يف جواز االستعان بغري املسبتني يف موطنني :
(املوطن األول)  :االستعان هبم عىل قتال أ دل احلدرب  :فدذ ب احلنفيد والادافعي واحلناببد يف رواًمد
ماهورة يف مذ يهم د و ي رواًم عن اإلمدام مالدك د إىل جدواز االسدتعان بغدري املسدبم عندد احلاجد ،
واشرتط الاافعي واحلنابب أن ًمعرف اإلمام حسن رأهيم يف املسبتني وًمدأمن خيدانتهم .وزاد الادافعي أن
ًمكون باملسبتني قب وباملاد ر ني ثرة مع ون حكم اإلسالم و الغالب عبيهم  ،و كره االسدتعان هبدم
إذا ان حكم الرشك و الظا ر .وأما املالكي فالرواًم األوىل ما قدم عن اإلمدام مالدك بداجلواز مطبقد ًا.
والثاني  :املنع مطبق ًا  ،لكن جيوز أن ًمكونوا يف خدماد اجلي  .والثالثد  :و دي املعتتددة عندد م  :مندع
االستعان باملرشك  ،لكن ال ًمتنع إذا خرج من بقاء نفسة( .املوطن الثاين)  :االستعان هبم عىل قتال اليغاة
 :فذ ب املالكي والاافعي واحلنابب عىل حترًمم االستعان بالكفدار يف قتدال اليغداة ; ألن القصدد فهدم ،
والكفار ال ًمقصدون إال قتبهم .فإن دعت احلاج إىل االستعان هبم جاز برشط القدرة عىل ف املسدتعان
هبم عن قتبهم .وأجاز احلنفي االستعان هبم عىل قتال اليغاة ولو مل كن ناك حاج برشط أن ًمكون حكم
أ ل العدل و الظا ر ; ألن أ ل العدل ًمقا بون إلعزاز الدًمن  ،واالستعان عىل اليغداة هبدم االسدتعان
عبيهم بأدواد القتال .انظر  :املغندي البدن قدامد ( ، )22/73التتهيدد( ، )783/77واالفصداح البدن
يرية( ، )824/8واملوسدوع الفقهي (مفردة  :اجلهاد  -االستعان بغري املسبتني عىل قتال العدو)
 وأدل الفرًمقني يف جواز االستعان بالكفار ما ًميل :
ِ
دي  قدال
 أدل املانعني  :استدل املالكي بحدًم رواه مسبم وأصحاب السنن َع حن َعائ َاد َ  أن النَّيِ ُّ
ِ
ني بِ ُت ح ِ
رش ٍك" .و ذا فية اختالف مع غراب يف إسناده  ،ولعل اليخاري اجتندب
ملرشك َ " :ف حار ِج حع َف َب حن َأ حستَع َ
إخراجة لذلك  ،وا تفى الرتمذي باحلكم عىل احلدًم بقولة " :حسن غرًمب"  ،وعام العباء د ومدنهم
مسبم د بقوه بالقيول لرواًم اإلمام مالك احلدًم
شا دان عيفان.

ا ي عدادة املحددثني يف أسدانيد أ دل املدًمند  ،ولدة

 أدل القائبني باجلواز لبحاج و ي ثرية :
(الدليل األول)  :دخول قييب خزاع يف حبف النيي  وفيهم مرش ون  ،وقا بوا مع النيي قرًم

عام

الفتح  ،قال ساح الايخ ابن باز(فتاو ومقاالد": )718/4:وال شك أن االستعان بغري املسبتني يف
الدفاع عن املسبتني وعن بالد م ومحاًمتها من يد األعدداء أمدر جدائز رشعد ًا  ،بدل واجدب حمدتم عندد
الرضورة إىل ذلك ملا يف ذلك من إعان لبتسبتني ومحاًمتهم من يد أعدائهم وصد العدوان املتوقع عدنهم
 ...و انت خزاع مسبتها و افر ا يف جي النيي  يف غزوة الفتح د فار أ ل مك "أ .د.
(الدليل الثاين)  :رو أمحد وأبو داود بإسناد صحيح قال النيي " : ستُص ُِ
الدرو َم ُصد حب ًحا ِآمنًدا ،
احل َ
َ َ
ون ُّ
ِ
ِ
َف َتغ َ َ
ون"  ،ذ دره ابدن حيدان يف بداب { ِذ ِ
حدر
ون َو حَس َب ُت َ
ون َو َ حغن َُت َ
حرص َ
حزُون أ حنت حُم َو ُ حم َعدُ ًّوا م حن َو َرائك حُم َ ،ف ُتن َ ُ
ِِ
ف مص َ ِ
ِ
إل حخ َي ِ
ا ِ
الدر حو َم}  ،واملعدد يف "املنتقدى" يف بداب {مدا جداء يف االسدتعان
احل ا ُمل حسدبت ح َ
ار َع حن َو حص ُ َ
ني ُّ
باملرش ني}  ،قال ساح الايخ ابن باز (فتاو ومقاالد )720/4:ميين ًا جدواز اسدتعان املسدبم بكدافر
ليدفع شدر افر آخر أو مسبم معتد " :وصح عنة  أنة قال " :إنكم صاحلون الروم صدبحا آمندا ثدم
قا بون أنتم و م عدوا من ورائكم" فهذا معناه االستعان هبم عىل قتال العدو الذي من وراءنا"أ .د.
(الدليل الثال )  :شهود ثري من املرشد ني غدزوة حندني مدع النيدي  يف جدي

 ،دا رو مسدبم يف

ان ِ
ول اهللَِّ َ ما َأ حع َط ِاين َوإِ َّن ُة ألَ حبغ َُض الن ِ
بن ُأ َم َّي َ َق َال َ :واهللَِّ َل َقدح َأ حع َط ِاين َر ُس ُ
َّاس إِ َ َِّل ،
"صحيحة" َع حن َص حف َو َ
ِ ِ
ب الن ِ
َّاس إِ َ َِّل" .قال احلافظ ابن حعر ( )712/4وذ در نسدخ حكدم عددم
َف َا َب ِر َح ًُم حعطيني َحتَّى إِ َّن ُة ألَ َح ُّ
االستعان بالكافر " :وحع النسخ شهود صفوان بن أمي حنيند ًا مدع النيدي  و دو مرشدك  ،وقصدتة
ماهورة يف املغازي"أ .د.
(الدليل الرابع)  :استعان النيي  بددروع صدفوان بدن أميد  و دو مرشدك  ،قدال اإلمدام الادافعي
(األم" : )318/6:واستعان رسول اهلل  يف غزاة حنني سن ثان بصفوان بن أمي و و مرشدك"أ .دد.
وقال ساح الايخ عيد العزًمز بن باز (جمتوع فتاو ومقاالد" : )752/4:وقال ًموم بدر  :ال أسدتعني
بترشك  ،ومل ًمقل ال ستعينوا  ،بل قال  :ال أستعني ألنة ذلك الوقت غري حمتاج هلم  ،واحلتد هلل معة مجاع
مسبتون  ،و ان ذلك من أسياب داًم الذي رده حتى أسبم .ويف ًموم الفتح استعان بدروع من صدفوان
بن أمي و ان عىل دًمن قومة"أ .د.
(الدليل اخلامب)  :استعان النيي  باملنافقني يف غزوا ة خاص يف ًموم أحد واخلنددق واملصدطبق :رو
ِِ
ني فِ َئت ح ِ
َدني ."قدال الاديخ
اليخاري ومسبم قص انخذال املنافقني عن النيي َ فنَزَ َل ح
ت َ ف َا َلك حُم ِيف ا حُملنَافق َ
يل َُهل حم َ َعا َل حو حا َقا ِ ُبو حا ِيف َسيِ ِ
السعدي " :ملا أمروا بالقتال َ وقِ َ
يل اهللهِ أي  :ذ ًبا عن دًمن اهلل ومحاًم لدة وطبيد ًا

ملر اة اهلل َ أ ِو ا حد َف ُعو حا عن حمارمكم وببد م إن مل ًمكن لكم ني صاحل "أ .دد .وقدال الصدنعاين (سديل
أيب وأصحابة"أ .د.
السالم" :)722/7:وجيوز االستعان باملنافق إمجاع ًا الستعانتة  بعيد اهلل بن ه
ًمن ُ َّف ِ
(الدليل السابع)  :استعان النيي  يف عر ة بدليل َع َىل ِد ِ
ار ُق َدر حًم ٍ دا رو اليخداري ِيف { َبداب
رش ِ ِ
حاستِئ َحع ِ
ور ِة}  ،قال ساح الايخ ابن باز (جمتوع فتاو ومقداالد )752/4:ميينًدا
ار ا حُمل ح ِ َ
الرض َ
ني عنحدَ َّ ُ
جواز االستعان بغري املسبتني " :واستعان بعيد اهلل بن أرًمقط يف سفره و عر ة إىل املدًمن  -و و افر -
ملا عرف أنة صالح هلذا اليشء وأن ال خطر منة يف الدالل "أ .د.
(الدليل الثامن)  :استعارة النيي  بتطعم بن عدي ملا رجع من الطائف وخاف أ ل مك فحداه  ،قدال
ساح الايخ ابن باز (جمتوع فتاو ومقاالد" : )752/4:فاستعار باملطعم و و من يار م يف الكفر
ومحاه ملا دعت الرضورة إىل ذلك  ،و ان ًمعرض نفسة عبية الصالة والسالم عىل املرشد ني يف مندازهلم يف
منى ًمطبب منهم أن جيريوه حتى ًميبغ رسال ربة عبية الصالة والسالم عىل نوع فر م"أ .د.
ِِ ِ
ِ
(الدليل التاسع)  :رو اليخاري " :إِ حذ جاء بدَ ًم ُل بن ور َقاء حُ ِ
اع َ د َو َدانُوا
اخلزَ اع ُّي ِيف َن َف ٍر م حن َق حومة م حن ُخزَ َ
َ َ ُ ح ح ُ َح َ
َعي َي َ ن حُصحِ رس ِ
ول اهللَِّ  ، " قال شيخ اإلسالم ابن يتي (جمتوع الفتاو " : )776/6:و انت خزاعد
َ ُ
ح
عيي نصح رسول اهلل مسبتهم و افر م  ،و ان ًمقيل نصحهم و ل ذا يف الصحيحني  ،و ان أبو طالب
ًمنرص النيي وًمذب عنة مع رش ة  ،و ذا ثري فإن املرش ني وأ ل الكتاب  :فيهم املؤمتن ا قدال عداىل 
ت ع َبي ِ
ك َو ِمن ُحهم َّم حن إِن حَأ َمنح ُة بِ ِدًمن ٍ
َاب َم حن إِن حَأ َمنح ُة بِ ِقن َط ٍ
َو ِم حن َأ ح ِل ا حلكِت ِ
َار الَّ ًُم َؤ يد ِه إِ َل حي َ
ار ًُم َؤ يد ِه إِ َل حي َ
دة
ك إِالَّ َما ُد حم َ َ ح
َقآئِ ًا"أ .د.
ِ
اع َ "  ،قال ابن
(الدليل العارش)  :اَاذ النيي  عين ًا مأمون ًا ففي صحيح اليخاري " َو َب َع َ َع حينًا َل ُة م حن ُخزَ َ
القيم (زاد املعاد )841/3:يف فوائد قص احلدًميي " :ومنهدا  :أن االسدتعان باملرشدك املدأمون يف اجلهداد
جائزة عند احلاج ؛ ألن عينة اخلزاعي ان افر ًا إذ ذاك  ،وفية من املصبح أنة أقرب إىل اختالطة بالعددو
وأخذه أخيار م"أ .د.
 فأدل القائبني باجلواز دور عىل قاعدة أن الكفار ليسوا عىل درجد واحددة يف العدداوة  ،ففديهم
املحارب  ،وفيهم املعا د واملستأمن معصوم الدم .وفيهم اخلائن الغادر  ،وفيهم املأمون صاحب النصدح :
قال شيخ اإلسالم رمحة اهلل (جمتوع الفتاو " : )776/6:و ا َتوز معدامبتهم عدىل األرض دا عامدل
النيي هيود خيرب  ،و ا استأجر النيي و وأبو بكر ملا خرجا من مك مهاجرًمن ابن أرًمقط رجد ً
ال مدن بندي
الدًمل ادًم ًا خرًمت ًا د واخلرًمت املا ر باهلداًم د  ،وائتتناه عىل أنفسها ودواهبا  ،ووعدداه غدار ثدور صديح
ثالث  .و انت خزاع عيي نصدح رسول اهلل مسدبتهم و دافر م  ،و دان ًمقيدل نصدحهم و دل دذا يف

الصحيحني  ،و ان أبو طالب ًمنرص النيي وًمذب عنة مع رش ة  ،و ذا ثري فإن املرش ني وأ ل الكتاب :
ك و ِمنحهم من إِن حَأمنحة بِ ِ
َاب من إِن حَأمنحة بِ ِقن َط ٍ ِ
ِ
ِ
ددًمن ٍ
َار الَّ
َ ُ
ار ًُم َؤ يده إِ َل حي َ َ ُ َّ ح
َ ُ
فيهم املؤمتن ا قال عاىل َ وم حن َأ ح ِل ا حلكت ِ َ ح
ًُم َؤ يد ِه إِ َل حي َ
ت َع َب حي ِة َقآئِ ًا[آل عتران ، ]10:وهلذا جاز ائتان أحد م عىل املال  ،وجاز أن ًمستطب
ك إِالَّ َما ُد حم َ
املسبم الكافر إذا ان ثق ن

عىل ذلك األئت أمحد وغريه  ،إذ ذلك من قيول خرب م فيا ًمعبتوندة مدن

أمر الدنيا وائتان هلم عىل ذلك  ،و و جائز إذا مل ًمكن فية مفسدة راجح مثل والًمتة عىل املسبتني وعبدوه
عبيهم ونحو ذلك"أ .د.
 ولذا فالقول الراجح و قول من مجع بني األدل  ،وذلك بحتل املنع عىل غري احلاجد أو اخلدوف
من غدر الكافر  ،واجلواز عىل احلاج وحصول املصبح املتحقق مع األمن من غدر م وغبيتهم  ،أو لغري
ذلك من أوجة اجلتع التي قرر ا املحققون من األئت  :قدال اإلمدام الادافعي(األم" : )847/6:الدذي
رو مالك ا رو رد رسول اهلل  مرش ًا أو مرش ني يف غزاة بدر وأبى أن ًمسدتعني إال بتسدبم  ،ثدم
استعان رسول اهلل  بعد بدر بسنتني يف غزاة خيرب بعدد من هيود بندي قينقداع دانوا أشدداء  ،واسدتعان
رسول اهلل  يف غدزاة حنني سن ثان بصفوان بن أمي و و مرشك .فالرد األول  :إن ان ألن لة اخليار أن
ًمستعني [بترشك] أو ًمرده ا ًمكون لة رد املسبم من معنى خيافة منة أو لادة بة  ،فبيب واحد من احلدًمثني
تال ًفا لآلخر .وإن ان رده ألنة مل ًمر أن ًمستعني بترشك  ،فقد نسخة ما بعده من استعانتة بترش ني  ،فدال
طوعدا"أ .دد .وقدال سداح الاديخ ابدن بداز
بأس أن ًمستعان باملرش ني عىل قتال املرش ني إذا خرجوا ً
(جمتوع فتاو ومقاالد" : )343/1:وأما االستعان بديعض الكفدار يف قتدال الكفدار عندد احلاجد أو
الرضورة  :فالصواب أنة ال حرج يف ذلك إذا رأ وِل األمر االستعان بأفراد منهم  ،أو دول يف قتال الدول
املعتدًم لصد عدواّنا ؛ عت ً
ال باألدل بها .فعند عدم احلاج والرضورة ال ًمسدتعان هبدم  ،وعندد احلاجد
والرضورة ًمستعان هبم عىل وجة ًمنفع املسبتني وال ًمرض م  ،ويف ذا مجع بني األدل الرشعي "أ .د.

 الضابط الثامن 
الرشًمع التي جاءد بالرباءة من الكفار ووجوب بغضهم جاءد باحلر

عىل حقدن دمدائهم مدا أمكدن

رجاء داًمتهم  ،و أليف قبوهبم بدإ رامهم بديعض اجلداه والرشدف أو بإعطدائهم مدن أمدوال املسدبتني
وإًمثار م هبا :
دن َد َخ َ
دل َد َار
( )7حقن الدماء  :فقد رو مسبم عن أيب رًمرة  أن رسول اهلل  قال يف َفتححِ َم َك َ َ " :م ح
ِ
ِ
دن" .قدال ابدن القديم مييند ًا
السال ََح َف ُه َو ِآم ٌن َ ،و َم حن َأغح َب َ
َأ ِيب ُس حف َي َ
ددو آم ٌ
دق َبا َبد ُة َف ُه َ
ان َف ُه َو آم ٌن َ ،و َم حن َأ حل َقى ي

املصبح يف مسامل الكفار بالرشوط(أحكام أ ل الذم " : )771:وأما مصبح أ ل الرشك فا يف بقدائهم
من رجاء إسالمهم إذا شا دوا أعالم اإلسالم وبرا ينة  ،أو ببغتهم أخياره  ،فال بد أن ًمدخل يف اإلسدالم
بعضهم  ،و ذا أحب إىل اهلل من قتبهم"أ .د.
ان حب َن ُأ َم َّي َ ِما َئ ً ِم حن النَّ َع ِم ُث َّم ِما َئ ً ُث َّم
أن النيي َ أ حع َطى ًَم حو َمئِ ٍذ َص حف َو َ
( )8إعطاء املال لبتأليف  :رو مسبم َّ
ول اهللَِّ َ ما َأ حع َط ِاين َوإِ َّن ُة ألَ حبغ َُض الن ِ
ِما َئ ً َ .ق َال َص حف َوان َ : واهللَِّ َل َقدح َأ حع َط ِاين َر ُس ُ
َّاس إِ َ َِّل َ ،ف َا َب ِر َح ًُم حعطِينِي
ب الن ِ
َّاس إِ َ َِّل" .قال شيدخ اإلسالم ابدن يتيد (السياسد الرشدعي  " :)871/7:واملؤلفد
َحتَّى إِ َّن ُة ألَ َح ُّ
مرضد ة إذا مل ًمنددفع
قبوهبم نوعان  :افر ومسبم  ،فالكافر إما أن حُر َجى بعطيتة منفع إسالمة  ،أو دفع ه
إال بذلك"أ .د.
لألنص ِ
ار ِيف َ
ت َأ َّن
( )3إعطاء املال لدفع الرش  :رو اليزار والطرباين قول النيي 
اخلنحدَ ِق " :إِ ي حين َقدح َعبِ حت ُ
َ
سو ِ
احل ِ
احدَ ٍة َ ،و َأ َّن َ
ار َ
ث ًَم حس َأ ُلك حُم َأ حن َُااطِ ُر حو ُه متَ ح َر ا َمل ِد حًمنَ ِ َ ،فإِ حن َأ َر حد حُم َأ حن َددح َف ُعوا
ال َع َر َب َقدح َر َم حتك حُم َع حن َق حو ٍ َ

إِ َل حي ِة َع َامك حُم َ َذا َحتَّى َ نح ُظ ُروا ِ حيف َأ حم ِر حُم َب حعدُ "  ،قال اهليثتي(جمتع الزوائدد": )727/4:فديها حمتدد بدن
عترو  ،وحدًمثة حسن وبقي رجالة ثقاد"أ .د .قال القرطيي(اجلامع ألحكام القرآن" : )67/2:وجيوز
عند احلاج لبتسبتني عقد الصبح بال ًميذلونة لبعدو"أ .د فذ ر القص  .وذ ر شيدخ اإلسالم ابن يتي

من اعرتض عىل النيي  يف قست حنني بإعطاء الطبقاء و رك األنصار فقال(جمتوع الفتاو )012/82:
 " :و م قوم هلم عيادة وورع وز د لكن بغري عبم  ،فاقتىض ذلك عندد م أن العطاء ال ًمكون إال لدذوي
احلاجاد  ،وأن إعطاء السادة املطاعني األغنياء ال ًمصبح لغري اهلل بزعتهم  ،و ذا من جهبهم فان العطاء
إنا و بحسب مصبح دًمن اهلل  ،فكبا ان هلل أطوع  ،ولدًمن اهلل أنفع  ،دان العطداء فيدة أوىل  ،وعطداء
احتاج إلية يف إقام الدًمن وقتع أعدائة وإظهاره وإعالئة أعظم من إعطاء من ال ًمكون ذلك  ،وإن دان
الثاين أحوج"أ .د.
 الضابط التاسع 
اإلسالم جييز لبتوحد املسبم أن جيري عدو ًا من أعداء اهلل الكفار فيكون معصوم الددم ال حيدل ألي مسدبم
ائن ًا من ان أن ًمتعرض هلذا الكافر و إال ان متعر ًا ألعظدم الوعيدد ومل ًمكدن ذلدك مناقضد ًا لعقيددة
الرباءة من الكافرًمن وبغضهم  ،قال  وإِ حن َأحدٌ من ا حُمل ح ِ ِ
دع َد َ
ال َم اهللهِ
رش َ
دار َك َف َأ ِج حر ُه َحتَّى ًَم حس َت َ
َ ي َ
َ
ني حاست ََع َ
ُث َّم َأ حببِ حغ ُة َم حأ َمنَ ُة َذلِ َ
ون[التوب : ]4:
ك بِ َأ َّّنُ حم َق حو ٌم الَّ ًَم حع َب ُت َ

ِ
ِِ
ِ
دن َأ حخ َف َدر
( )7رو الايخان َع حن َع ِ ٍّيل َ ق َال النَّيِ ُّي َ " : وذ َّم ُ ا حُمل حسبت َ
ني َواحدَ ٌة ًَم حس َعى ِ َهبدا َأ حدنَدا ُ حم َ ،ف َت ح
ِ
َّاس َأ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف َوالَ َعدح ٌل"  ،وذ ره اليخاري حتت بداب
رص ٌ
مجع َ
ُم حسب ًا َف َع َب حية َل حعنَ ُ اهللَِّ َوا حَملالَئ َك َوالن ِ ح َ
ني الَ ًُم حق َي ُل منح ُة َ ح
{ ِذم ُ ا حُملسبِ ِتني و ِجوار م و ِ
احدَ ٌة ًَم حس َعى ِ َهبا َأ حدنَا ُ حم} .قدال الندووي يف (رشح مسدبم" : )764/2:املدراد
َّ ح َ َ َ ُ ُ ح َ
بالذم نا األمان  ،معناه أن أمان املسبتني لبكافر صحيح  ،فإذا أمنة بة أحدد املسدبتني حدرم عدىل غدريه
التعرض لة مادام يف أمان املسبم  ،ولألمان رشوط معروف "أ .د .وذ ر فضيب شديخنا حمتدد بدن صدالح
العثيتني -رمحة اهلل -يف خطي عىل أثر فعري اخلدرب يف السدعودًم بخدط ًمدده  :احلددًم  ،وأن سدفك دم
املعا دد من يائر الذنوب  ،ثم قال " :ومعنى احلدًم  :أن اإلنسان املسبم إذا هأم َن إنسان ًا وجعبة يف عهده
فإن ذمتة ذم لبتسبتني مجيع ًا  ،من أخفر ا وغدر هبذا الدذي أعطدي األمدان مدن مسدبم فعبيدة لعند اهلل
واملالئك والناس أمجعني  ،وإننا لدنبعن مدن لعندة اهلل ورسدولة مالئكتدة  ،وإندة ال ًمقيدل مندة رصف وال
عدل"أ .د.
اء و ِجو ِار ِ ن} عن ُأم انِ ٍئ بِن ِ
ِ
( )8ورو اليخاري يف باب { َأ َم ِ
حت َأ ِيب َطالِ ٍ
دت إِ َىل
ت َ :ذ َ حي ُ
ب َ قا َل ح
َّ َ ح ي َ
ان الن َيس َ َ
ِ
ِ
ِ
ت َ :أنَا
ت َع َب حي ِة َ ،ف َق َالَ :م حن َ ِذ ِه ؟ َف ُق حب ُ
رت ُه َ ،ف َس َّب حت ُ
َر ُسول اهللَِّ َ عا َم ا حل َفتححِ َف َو َجدح ُ ُة ًَم حغتَس ُل َو َفاط َت ُ ا حبنَ ُت ُة حَس ُ ُ
داد م حبت ِ
دىل َثدا ِين ر َ ع ٍ
ِِ
ِ
ِ
حت َأ ِيب َطالِ ٍ
َح ًفدا ِيف
ُأ ُّم َ انِ ٍئ بِن ُ
ب َ ،ف َق َال َ :م حر َح ًيا بِ ُأ يم َ ان ٍئَ .ف َب َّا َف َر َغ م حن غُ حسبة َقا َم َف َص َّ َ َ َ َ
ُ
بو ِ
ددر َة د َف َق َ
ت ًَ :ما َر ُس َ
دي َأ َّن ُة َقا ِ ٌل َر ُج ً
دال
اح ٍدَ .ف ُق حب ُ
َث حو ٍ َ
ال َقدح َأ َج حر ُ ُة د ُفال ََن ا حب َن ُ َي حي َ
ول اهللَِّ زَ َع َم ا حب ُن ُأ يمي َع َب ٌّ
ول اهللَِّ َ : قدح َأجرنَا من َأجر ِ
َر ُس ُ
فدإن
د ًَما ُأ َّم َ انِ ٍئ" .قال ابن القيم(أحكام أ ل الذمد َّ " : )7667/3:
َ ح َ ح َ ح
األمان جيدوز عقده لكل افر  ،وًمعقده ل مسبم  ،وال ًمارتط عىل املستأمدن يشء من الرشوط  ،والذمد
ال ًمعقد ا إالَّ اإلمام أو نائية"أ .د
 الضابط العارش 
حرم إراق دماء أ ل الذم واملعا دًمن واملستأمنني إذا و َّفوا بذمتهم وعهدد م وأمداّنم  ،وجعدل
اإلسالم ه
املسبم الذي ًمفعل ذلك معر ًا ألعظم الوعيد  ،ومل ًمكدن ذلدك مناقضد ًا لعقيددة الدرباءة مدن الكدافرًمن
وبغضهم :
َري ُج حر ٍم}  ،وباب {إِ حث ِم َم حن َقت ََل ِذ يم ًّيدا بِغ ح ِ
( )7فقد رو اليخاري يف باب {إِ حث ِم َم حن َقت ََل ُم َعا َ دً ا بِغ ح ِ
َدري ُج حدر ٍم}
ِ
عن عي ِد اهللِ ب ِن عت ٍر  عن النَّيِي َ ق َال " :من َقت ََل معا دً ا َمل ًم ِرح رائِح َ حَ ِ
دن
ُوجددُ م ح
حي َهدا َ
ُ َ َ حَ ح َ َ
َ ح
َ ح
ح
َ ح ح
اجلنَّ َ ،وإِ َّن ِر َ
ُّ
ح
ِ ِ ِ
ني َع ًاما" .قال احلافظ ابن حعر (فتح الياري " : )817/78:ذا رجم بالذمي  ،وأورد اخلرب
َمس َرية َأ حر َبع َ
يف املعا د  ،و رجم يف اجلزًم ببفظ (من قتل معا دً ا) ا و ظا ر اخلدرب  ،واملدراد بدة مدن لدة عهدد مدع
املسبتني سواء ان بعقد جزًم  ،أو دن من سبطان  ،أو أمان من مسبم"أ .د.

ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
يم َقت ِحل ا حُمل َعا ِ ِد} دد
( )8ورو أبو داود يف باب { ِيف ا حل َو َفاء ل حب ُت َعا د َو ُح حر َم ذ َّمتة}  ،والنسائي يف باب { َ حعظ ُ
َري ِح يبهدا حدرم اهللَُّ ع َبي ِ
ِ
والبفظ لة د َع حن َأ ِيب َبك َحر َة َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
دة
َ ح
ول اهللَِّ َ ": م حن َقت ََل َن حف ًسا ُم َعا دَ ًة بِغ ح ِ َ َ َّ َ
حَ
حي َها" .قال ابن القيم (اجلواب الكايف " : )756/7:دذه عقوبد قا دل عددو اهلل إذا دان
اجلنَّ َ َأ حن ًَم ُا َّم ِر َ
معا د ًا يف عهده وأمانة  ،فكيف بعقوب قا ل عيده املؤمن"أ .د.
( )3ورو أمحد وابن ماجة وصححة احلا م وابن حيان َع حن َع حت ُرو حب ِن حَ
احل ِت ِق َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ 
ِ
ِ
ِِ
َدان ا َمل حقت ُ
":أ ًُّم َا َر ُج ٍل َّأم َن َر ُج ً
ُددول َددافِر ًا" .قدال شديخ
إن َ
يء َ ،و ح
ال َع َىل َدمة َث َّم َق َت َب ُة َ ،ف َأنَا من القا ِل َب ِر ٌ
اإلسالم ابن يتي (الصارم املسبول" : )27/7:ومن املعبوم أن من أظهر لكافر أمان ًا مل جيز قتبة بعد ذلك
ألجل الكفر  ،بل لو اعتقد الكافر احلريب أن املسبم آمنة و بتة عىل ذلك صار مستأمن ًا"  ،فذ ر احلدًم .
( )6ورو أبو داود يف باب { ِيف ا حل َعدُ يو ًُم حؤ َى َع َىل ِغ َّر ٍة}  ،وصححة احلا م َع حن َأ ِيب ُ َر حًم َر َة َ ع حن النَّيِ يي 
َق َال " :ا ِ
حك  ،الَ ًَم حفتِ ُ
إل ًَما ُن َق َّيدَ ا حل َفت َ
ك ُم حؤ ِم ٌن" .قال اليغوي(رشح السن " : )60/77:والفتك أن ًُمقتل َمن
لة أمان فعأة"أ .د .وقال ابن عيد الرب االستذ ار(" : )25/76والغدر أن ًَمؤ يم َن ثم ًمقتل  ،و دذا حدرام
بإمجاع"أ .د.
 بل حتَّى الكافر احلريب إذا أمنة املسبتون أو فهم ذلك مدنهم ال حيدل ألحدد أن ًمتعدرض لدة لدئال
حي ِسنُوا َأ حسد َب حتنَا} ،
ًمدخل يف نصو الوعيد السابق  ،بل قد رو اليخاري يف { َباب إِ َذا َقا ُلوا َص َي حأنَا َ ،و َمل ح ُ ح
دال ُع َت ُدر  :إِ َذا َق َ
ك ِممَّا َصدن ََع َخالِددٌ )َ .و َق َ
َو َق َال  :ا حب ُن ُع َت َر َف َع َع َل َخالِدٌ ًَم حقت ُُل َف َق َال النَّيِ ُّي َ ( : أ حب َر ُأ إِ َل حي َ
دال :
ِ
دم  ،الَ َبد ح
دم األَ حل ِس دنَ َ ُ َّب َهددا َ ،و َقد َ
دأ َس" .قددال ابددن حعددر (فددتح
دال َ َ :ك َّبد ح
درت حس َف َقدددح َآمنَ د ُة  ،إِ َّن اهللََّ ًَم حع َبد ُ
مد َ ح
الياري" : )816/4:وحاصبة أن خالد بن الوليد غزا بأمر النيي  قوم ًا فقالوا  :صيأنا  ،وأرادوا أسبتنا
 ،فبم ًمقيل خالد ذلك منهدم  ،وقتبهم بناء عىل ظا ر البفظ  ،فيبغ النيي  ذلك فأنكره  ،فددل عدىل أندة
ِ
رتس بت ٌ فارسي معنا ا ال َف  ...قولة ( :وقال  :كبم
ًمكتفى من ل قوم با ًمعرف من لغتهم  ...وم َ ح
ال بأس)  :فاعل قال و عتر ورو بن أيب شيي وًمعقوب بن سفيان يف ارخية من طرق بإسدناد صدحيح
عن أنب بن مالك قال  :حارصنا سرت فنزل اهلرمزان عىل حكم عتر  ،فبا قدم بة عبية استععم  ،فقال لة
عتر  :كبم ال بأس عبيك  ،و ان ذلك أمين ًا من عتر"أ .د .وق هرر ذلك أ ل العبم :
أمان فهدو
 نقل أبو داود عن اإلمام أمحد أنة قال(مسائبة لإلمام أمحدُّ " : )333:ل يشء ًمر العبج َأنة ٌأمان"أ .د.

 وقال ابن عيد الرب(االستذ ار" : )26/76:وسئل مالك عن اإلشارة باألمان  :أ ي بتنزلد الكدالم ؟فقال نعم  ،وإين أر أن ًمتقدم إىل اجليوش  :أن ال قتبوا أحد ًا أشاروا إلية باألمدان ؛ ألن اإلشدارة عنددي
بتنزل الكالم"أ .د.
 وقال ابن قدام فيتن ُعقد لدة عهدد دون إذن اإلمدام (املغندي" : )701/73:وإن دخدل بعضدهم داراإلسالم هبذا الصبح ان آمنا ؛ ألنة دخل معتقد ًا لألمان  ،وًمدرد إىل دار احلرب وال ًمقر يف دار اإلسالم ألن
األمان مل ًمصح"أ .د.
بت معة ما ًمعتقد
بت لة أو َع ِت َ
 وقال شيخ اإلسالم ابن يتي (الصارم املسبول" : )142/3:احلريب إذا ُق َأمان  ،و ذلك ُل من جيوز أمانة"أ .د .وقال أًمض ًا(الصارم املسبول" : )33/8:وشيه
أمان صار لة ٌ
أنة ٌ
األمان حقيقتة  ،فإن من كبم بكالم حيسيدة الكافر أمان ًا ان يف حقة أمان ًا  ،وإن مل ًمقصده املسبم "أ .د.
 فيأي وجة وحع ًمستحل ؤالء الضالل قتل املستأمنني يف اليالد السعودًم د عبديهم مدن اهلل مدا
ًمستحقون د أمل ًمرو الايخان عنة َ ق َال ( :ا حلغ ِ
َادر ًُم حر َف ُع َل ُة لِ َو ٌاء ًَم حو َم ا حل ِق َي َام ِ ًُ ،م َق ُال ِ َ :ذ ِه غَ ددح َر ُة ُفدال َِن حب ِ
دن
ُفال ٍَن)  ،وبوب عبية أبو داود فقال { :باب ِيف ا حلو َف ِ
اء بِا حل َع حه ِد} .ولذا قال شيخنا العالم حمتدد بدن عثيتدني
َ
َ
(لقاء الياب املفتوح يف صفر  7671د  :نرش يف جرًمدة املسبتون) عن قتل املستأمنني يف اليالد السعودًم :
ٍ
واحد من املسبتني  ،وإن مل ًمكن وِل ٍ
أمر ،
"وال خيفى عبينا أن االئتان أو التأمني واإلجارة ًمكون حتهى من
حتهى ولو ان امرأة  ،قال النيي َ " : قدح َأجرنَا من َأجر ِ
د ًَما ُأ َّم َ انِ ٍئ"  ،فكيف إذا ان األمان مدن والة
َ ح َ ح َ ح
األمور ؟! فهذا عني املحادة هلل ورسولة  ،وعني املاا هق هلل ورسولة"أ .د.
 الضابط احلادي عرش 
أوجب اإلسالم العدل حتى مع الكفار ممن قا بنا وعادانا  ،ولو اقتىض ذلك أن حيكم لبكافر عىل املسدبم ،
دذًمن آمنُدو حا ُونُدو حا َق ِ
ِ
ني هللهِ
دوام َ
َّ
فإن ذلك ال ًمنايف الوالء لبتسبم والرباءة من الكافر  ،قال عاىل ًَ  :ما َأ ُّ َهيا ا َّل َ َ
ِ
ِ ِ
اع ِد ُلو حا ُ َو َأ حق َر ُب لِب َّت حق َو َوا َّ ُقو حا اهللهَ إِ َّن اهللهَ َخيِ ٌري بِ َا
جي ِر َمنَّك حُم َشن ُ
َآن َق حو ٍم َع َىل َأالَّ َ حعد ُلو حا ح
ُش َهدَ اء بِا حلق حسط َوالَ َ ح
ون[املائدة: ]2:
َ حع َت ُب َ

دل ِمدن ا حليه ِ
ب َ ق َال ِ َ ":
( )7رو اليخاري َع حن األَ حش َع ِ حب ِن َق حي ٍ
ددود َأ حر ٌض َف َع َحددَ ِين
ني َر ُج ٍ ح َ ُ
َان َب حيني َو َب ح َ
ِ
ِ
َف َقدَّ حم ُت ُة إِ َىل النَّيِ يي َ ، ف َق َال ِِل َر ُس ُ
ول اهللَِّ َ : أ َل َ
احبِ ح
فَ .ق َال
ك َب يينَ ٌ ؟ َق َال ُ :ق حب ُ
ي :ح
ت الََ .ق َال َ :ف َق َال ل حب َي ُهود ي
ِ
ِ
ِ
ت ًَ :ما َر ُس َ
حيبِ َ
دم
ُ :ق حب ُ
رت َ
ب بِ َا ِِلَ .ق َال َ :ف َأ حنزَ َل اهللَُّ َ َع َاىل إِ َّن ا َّلذ َ
ف َو ًَم حذ َ َ
ول اهللَِّ إِ ًذا َ ح
ون بِ َع حهد اهللهِ َو َأ حًم َا ِّن ح
ًمن ًَم حا َ ُ
ِ ِ
ال[آل عتران ]11:إِ َىل ِ
حيبِ ُ
َث َتن ًا َقبِي ً
ف}.
آخ ِر اآل ًَم ِ "  ،بوب عبية أبو داود { َباب إِ َذا َ
َان ا حُملدَّ َعى َع َب حية ذ يم ًّيا َأ َ ح

قال اليغوي(رشح السن " :)758/75:فيدة دليدل عدىل أن الكدافر حيبدف يف اخلصدوماد  ،دا حيبدف
املسبم"أ .د.
ِ
ِ ِ
( )8ورو مالك يف املوطأ عن س ِع ِ
يد حب ِن ا حُمل َس َّي ِ
ي َف َدر َأ ُع َت ُدر َأ َّن
ب َأ َّن ُع َت َر  ح
اخت ََص َم إِ َل حية ُم حسب ٌم َو َ ُهيدود ٌّ
َ
ِ
حَ ِ
ي َف َق َىض َل ُة" .قال ابن عيد الرب(االسدتذ ار" : )85/88:ويف دذا احلددًم مدن الفقدة أن
احل َّق ل حب َي ُهود ي
املسبم والكافر والذمي يف احلكم بينها والقضاء املسبتني سواء"أ .د.
احد َ ََّملدا َب َع َثد ُة 
دن َر َو َ
( )3ويف مسند أمحد وسنن الدارقطني والييهقي َع حن َجابِ ِر َ ق َال َ :ق َال َع حيدُ اهللَِّ حب ُ
ود َخيرب َفخَ ر ع َبيهم ً :ما مع َرش ا حليه ِ
لِيه ِ
ود َأ حنت حُم َأ حبغ َُض حَ
اء اهللَِّ َ و ََذ حبت حُم َع َىل اهللَِّ ،
حََ َ َ َ ح ح َ َ ح َ َُ
َُ
اخل حب ِق إِ َ َِّل ؛ َق َت حبت حُم َأ حنيِ َي َ
حي ِت ُبنِي ُبغ ِحيض إِ ًَّما حُم َع َىل َأ حن َأ ِح َ
يف َع َب حيك حُم" .قال ساح الايخ ابن باز (جمتوع فتاو :)626/4:
َو َل حي َب َ ح
"وجيب عىل املسبم أن ًمعامل الكفار إذا مل ًمكونوا حر ًبا لبتسبتني معامب إسالمي بأداء األماند  ،وعددم
الغ واخليان والكذب  ،وإذا جر بينة وبينهم نزاع جادهلم بالتي ي أحسن وأنصدفهم يف اخلصدوم ،
ِ
ِ ِ
ال بقولة عاىل  :وال ُ ََت ِ
اد ُلوا َأ ح َل ا حلكِت ِ
عت ً
ًمن َظ َب ُتوا ِمن ُحه حم"أ .د.
َاب إِال بِا َّلتي َي َأ حح َس ُن إِال ا َّلذ َ
َ
 الضابط الثاين عرش 
أن اإلسالم أمر باإلحسان إىل بعض الكفدار مدن أ دل الذمد لقدرابتهم أو رمحهدم  ،وصديان أعرا دهم
وأمواهلم  ،والدفاع عنهم :
دال َر ُس ُ
دال َ :ق َ
الذ َم ِ } عدن َأ ِيب َذ ٍّر َ ق َ
الو َصا ُة َبأ ح ِل ي
دول اهللَِّ 
( )7فقد رو مسبم  ،والييهقي يف باب { َ
ِ
اط َ ،فاستَوصوا بِ َأ بِها َخريا ؛ َفإِ َّن َُهل ِ
ون َأ حر ً ا ًُم حذ َُر فِ َيها ا حل ِق َري ُ
محدا" .قدال ابدن
":إِ َّنك حُم َس َت حفت َُح َ
دم ذ َّمد ً َو َر ً
ح ح ُ
ح
ح َ حً
القيم(حتف املودود" : )12:أن النيي أوىص بالقيط خري ًا  ،وقال  :إن هلم ذم ورمح ًا ؛ فإن ه ًمتي اخلبيبدني
الكرًمتني إبرا يم وحمتد عبيها الصالة والسالم انتا منهم  ،ومهدا اجر ومارًم  ،فأمدا داجر  :فهدي أم
إساعيل أيب العرب  ،فهذا الرحم  ،وأما الذم  :فا حصل من رسي النيي عبية السدالم بارًمد وإًمالد دا
إبرا يم  ،وذلك ذمام جيب عىل املسبتني رعاًمتة ما مل ضيعة القيط"أ .د.
ِ
ويص حَ ِ
دال عتدر ُ : أ ِ
( )8ورو اليخاري يف باب {ًم َقا َُل عن َأ ِل ي ِ
دن
رت ُّق َ
اخلبي َفد َ م ح
َ ح ح
ون} َ :ق َ ُ َ ُ
ُ
الذ َّم َوالَ ًُم حس َ َ
ِ
دد ِ م  ،و َأ حن ًم َقا َ ِ
ِ
ِ
ي بِ ِذ َّم ِ اهللَِّ َو ِذ َّم ِ َر ُسولِ ِة َ أ حن ًُم َ
دو َق
دم َ ،و َأ حن الَ ًُم َك َّب ُفدوا َف ح
َدل م ح
َب حعد ح
دن َو َرائ ِه ح
دم بِ َع حه ح َ ُ
دوى َُهل ح

َطا َقتِ ِه حم"  ،قال شيخ اإلسالم ابن يتي (اجلواب الصحيح" : )378/7:و ذا و العدل الذي أمر اهلل بة
ورسولة  ...و ذا امتثال لقول النيي ( أال من ظبم معا د ًا  ،أو انتقصة من حقة  ،أو بفة فوق طاقتة ،
أو أخذ منة شيئا بغري طيب نفب فأنا حعيعة ًموم القيام ) رواه أبو داود  ،فكان دذا يف النصدار الدذًمن
أدوا إلية اجلزًم "أ .د.

 الضابط الثال عرش 
أن اإلسالم الذي أمر بالرباءة من الكفار وعدم وليهم ولو انوا من أقرب الناس ا قال عداىل الَ َ ِ
َتددُ
ُون بِاهللَِّ وا حليو ِم ِ
دو َاّنُ حم َأ حو
اآلخ ِر ًُم َوا ُّد َ
َق حوم ًا ًُم حؤ ِمن َ
ون َم حن َحا َّد اهللََّ َو َر ُسو َل ُة َو َل حو َانُوا آ َباء ُ حم َأ حو َأ حبنَداء ُ حم َأ حو إِ حخ َ
َ َح
َع ِا َري َ ُهت حم[ املعادل  ، ]88:أمر بإسداء املعروف واإلحسان إىل الكفار يف مدواطن وال عدارض يف ذلدك
عند من رزق الفهم  ،قال الايخ عيد الرمحن السعدي (القواعد احلسان  :القاعدة الثاني عرشة:

: )86

"ومن ذلك  :النهي يف ٍ
ثري من اآلًماد عن مواالة الكافرًمن وعن مودهتم واال صال هبدم  ،ويف بعضدها :
األمر باإلحسان إىل من لة حق عىل اإلنسان منهم ومصاحيتة باملعروف الوالدًمن ونحو م  ،فهذه اآلًماد
العاماد من الطرفني قد و حها اهلل غاًم التو يح  ...فالنهي واقع عىل التدوِل واملحيد ألجدل الددًمن ،
واألمر باإلحسان والرب واقع عىل اإلحسان ألجدل القرابد أو ألجدل اإلنسداني عدىل وجدة ال خيدل بددًمن
اإلنسان"أ .د .ولذلك جاء الرتخي

بذلك من وجهني :

( )7أمر بتصاحي ذوي القربى منهم باملعروف وصب رمحهم واهلدًم هلم ممدا ًمددل عدىل أن الدرباءة مدنهم
اك َعىل َأن ح ِ
َتتتع مع اإلحسان والرب والصب ؛ قال اهلل عاىل َ  :وإِن َجا َ دَ َ
ُرش َك ِيب َما َل حي َب َل َ
ك بِ ِة ِع حب ٌم َف َ
ال
احيها ِيف الدُّ حنيا معروف ًا[ لقان ، ]70:ورو الايخان عن َأساء بِن ِ
ِ
ِ
حدت َأ ِيب َبك ٍ
دت :
حدر َ قا َل ح
َ َ حُ
َ ح حَ َ
ُط حع ُه َا َو َص ح ُ َ
ِ
ت َع َ َّيل ُأ يمي َو ِ َي ُم ح ِ
ت ًَ :مدا َر ُس َ
ت َر ُس َ
دول اهللَِّ
ول اهللَِّ َ ف ُق حب ُ
اس َت حف َت حي ُ
َق ِد َم ح
رش َ ٌ ِيف َع حهد ُق َر حًم ٍ إِ حذ َعا َ دَ ُ حم َ ،ف ح
ك"  ،ذ دره اليخدداري يف بداب  { :حَاهل ِدًمد ِ
اغي ٌ َ ،أ َف َأ ِص ُل ُأمي ؟ َق َالَ :نعم ِص ِيل ُأم ِ
ِ
ِ
َق ِد َم ح
ت َع َ َّيل ُأ يمي َو َي َر َ
َّ
َّ
َح
ي
ِ
ِ
لِ حبت ح ِ ِ
دن ِد ًَم ِ
ًمن َمل ح ًُم َقا ِ ُبو حُم ِيف الدي ِ
ًمن َو َمل ح ُ ح
دار حُم َأ حن
رش َ
خي ِر ُجو حُم م ح
ني َ ،و َق حو ِل اهللَِّ َ َع َاىل الَ ًَمن َحها حُم اهللَُّ َع حن ا َّلذ َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ني :}قدال القرطيدي (اجلدامع ألحكدام القدرآن: )40/76:
ب ا حُمل حقسدط َ
َربو ُ حم َو ُ حقس ُطوا إِ َل حي ِه حم إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
َ ُّ
"قولة عاىل  :وص ِ
اح حي ُه َا ِيف الدُّ حن َيا َم حع ُروف ًا .." اآلًم دليل عىل صب األبوًمن الكافرًمن با أمكن من املال
َ َ
إن انددا فقددريًمن  ،وإالن د القددول والدددعاء إىل اإلسددالم برفددق"أ .ددد .وقددال القددايض عيدداض يف رشح
احلدًم (إ ال املعبم" :)083/3:فية جواز صب املرشك ذي القراب واحلرم والذمام"أ .د.
ِ
خي ِر ُجو ُم يمدن ِد ًَم ِ
ًمن َمل ح ًُم َقا ِ ُبو حُم ِيف الدي ِ
ًمن َو َمل ح ُ ح
دار حُم َأن
( )8وقال عن عتوم الكفار الَ ًَمن َحها ُُم اهللَُّ َع ِن ا َّلذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
أن َر ُس ُ
ول
ني[ املتتحن  ، ]2:رو الايخان َع حن ا حب ِن ُع َت َر َّ 
ب ا حُمل حقسط َ
َربو ُ حم َو ُ حقس ُطوا إِ َل حي ِه حم إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
َ ُّ

بح َّب ٍ ِس َ َري َاء َ " :ف َأ حر َس َل ِ َهبا ُع َت ُر إِ َىل َأخٍ َل ُة ِم حن َأ ح ِل َم َّك َ َق حي َل َأ حن ًُم حسدبِ َم" .ذ دره
اهللَِّ َ أ حر َس َل إِ َىل ُع َت َر ُ 
اليخاري ذلك يف باب املذ ور آنف ًا باب  { :حَاهل ِدًم ِ لِ حبت ح ِ ِ
ني}  ،ولدذا عقدد ابدن القديم (أحكدام أ دل
رشد َ
َّ ُ
الذم  )357/7:فص ً
ال يف حكم أوقاف أ ل الذم ووقف املسبم عبديهم  ،ميينًدا أن الصددق جدائزة عدىل
مسا ني أ ل الذم والوقف  ،فذ ر اآلًم ثم قال " :فإن اهلل سديحانة ملدا ّندى يف أول السدورة عدن اَداذ

املسبتني الكفار أولياء  ،وقطع املودة بينهم وبينهم  ،و م بعضهم أن بر م واإلحسان إليهم من املدواالة
واملودة  ،فيني اهلل سيحانة أن ذلك ليب من املواالة املنهي عنها  ،وأنة مل ًمنة عن ذلك  ،بل و من اإلحسان
الذي حيية وًمر اه و تية عىل ل يشء  ،وإنا املنهي عنة وِل الكفار واإللقاء إليهم باملودة"أ .د.
 الضابط الرابع عرش 
اإلسالم الذي جاء بوجوب بغض الكفار وحترًمم مودهتم ا قال عاىل  :الَ َ ِ
ُون بِاهللَِّ َوا حل َي حو ِم
َتدُ َق حوم ًا ًُم حؤ ِمن َ
ِ
ون َم حن َحا َّد اهللََّ َو َر ُسو َل ُة َو َل حو َانُوا آ َباء ُ حم َأ حو َأ حبنَاء ُ حم َأ حو إِ حخ َو َاّنُ حم َأ حو َع ِا َري َ ُهت حم[ املعادل ]88:
اآلخ ِر ًُم َوا ُّد َ
 ،ال حيكم بخروج املسبم من اإلسالم إذا ِ
يشء من املودة أو الرمح َتاه أحدد الكفدار إذا دان
وجدَ يف قبية ٌ
ذلك لغري عقيدهتم ودًمنهم  ،وقد ًمكون حمرم ًا  ،وقد ًمكون معفو ًا عنها :
( )7فاملحرم  :مثل قص حاطب  التي رو الايخان حني ا ب فار قرًم

بخرب النيدي  ، وقصد

انتصار سعد بن عيادة  لبتنافق  ،قال شيخ اإلسدالم ابدن يتيد (الفتداو " : )083/1:وقدد حتصدل
لبرجل موادهتم لرحم أو حاج  ،فتكون ذني ًا ًمنق بة إًمانة  ،وال ًمكون بة افر ًا  ،ا حصل من حاطب
دذًمن آمنُدوا الَ َ ت ِ
ِ
َّخ ُ
دذوا
بن أيب ببتعد ملا ا ب املرش ني بيعض أخيار النيي  ، وأنزل اهلل فية ًَ مدا َأ ُّ َهيدا ا َّل َ َ
ون إِ َل حي ِهم بِا حَمل َو َّد ِة[املتتحن  ، ]7:و ا حصل لسعد بن عيادة ملدا انترصد البدن
َعدُ يوي َو َعدُ َّو حُم َأ حولِ َياء ُ حب ُق َ
ُأ َيب يف قصد اإلفك  ،فقدال لسعد بن معاذ  :ذبت  ،واهلل ال قتبة  ،وال قدر عدىل قتبدة .قالدت عائاد :
و ان قيل ذلك رج ً
ستى عتر حاطي ًا منافق ًا"أ .د .وقال
ال صاحل ًا  ،ولكن احتتبتة احلتي  ،وهلذه الايه َّ
ددون إِ َلدد حي ِهم
ابددن العددريب (أحكددام القددرآن( :أحكددام القددرآن" : )7123/6:قولددة عدداىل  ُ  :حب ُق َ
بِا حَمل َو َّد ِة[املتتحن ً : ]7:معني يف الظا ر ؛ ألن قبب حاطب ان سبي ًا بالتوحيد  ،بدليل أن النيدي  قدال
هلم ( :أما صاحيكم فقد صدق)  ،و ذا ن

يف سالم فؤاده وخبو

اعتقاده"أ .د.

( )8والطييعي  :و و ما ًموجد يف قبب املسبم من امليل اجلييل دون الددًمني لكدافر بسديب قرابد أو رحدم
فيكون ذلك مع بغض دًمنة مياحد ًا  ،تدا لدو زوج مسبم بكتابي فأحيها املحي اجليبي التدي بدني الدزوج
وزوجتة  ،ولذا قال ابن ثري ( فسري القرآن العظيم )843/8:عند قولة  يف سورة األعدراف َ و َج َع َ
دل
ِ
دق
زَو َج َها لِ َي حسك َُن إِ َل حي َها[ األعراف" : ]722:أي ليألفها وًمسكن هبا قولة عاىل َ و ِم حن آ ًَما ِ ِة َأ حن َخ َب َ
من َحها ح
ِ
مح ً [ الدروم ]87:فدال ألفد بدني روحدني
زحواج ًا يلت حَس ُكنُوا إِ َل حي َها َو َج َع َل َب حينَكُم َّم َو َّد ًة َو َر ح َ
َلكُم يم حن َأن ُفسك حُم َأ َ
أعظم مما بني الزوجني  ،وهلذا ذ ر عاىل أن الساحر ربا وصل بكيده إىل التفرق بني املرء وزوجة"أ .د.
( )3واملعفو عنة  :و و الافق عىل الكافر لقرابتة أو إلحسانة  ،و ي ال نايف اإلًمدان دا مل نداف النيدوة
حني وقعت من ِعب َي األنيياء لكوّنم برش ًا  ،فنوح  قال  :إِ َّن ا حبنِي ِم حن َأ ح ِيل [ ود ، ]60:وإبدرا يم

ً مقول هلل ًموم القيام ا رو اليخاري ًَ " :ما َر يب إِن َ
ي ِخزح ٍي
َّك َو َعدح َنِي َأ حن الَ َُ ِحز ًَمنِي ًَم حو َم ًُم حي َع ُث َ
ون َ ،ف َأ ُّ
ِ
َ ِ
ِ َ
َ
دن َح حو َلد ُة َ ،ف َق َ
دال :
رب ُأ يمدة َف َيكَدى َو َأ حبكَدى َم ح
أ حخزَ م حن أ ِيب األ حب َعد"  ،وحمتد  فيا رو مسبم " :زَ َار َق ح َ
ِ
ت
رب َ ا َف ُأ ِذ َن ِِل"  ،وزاد أمحد " َفددَ َم َع ح
حاست حَأ َذن ُ
حت َر ييب ِيف َأ حن َأ حس َتغحف َر َهلا َف َب حم ًُم حؤ َذ حن ِِل َ ،و حاست حَأ َذ حن ُت ُة ِيف َأ حن َأ َ
زُور َق ح َ
مح ً َهلا ِم حن الن ِ
َّار" َ ،فن ُِه َي  عن االستغفار ومل ًمنة عن اليكاء  ،واليكاء والافق ال ًمكونان إال من
َاي َر ح َ
َع حين َ

ِ
دن
جييل ال ًمؤاخذ عبية اإلنسان  ،قال الطربي ( فسريه" : )02/75:إنك ًما حمتد الَ َ حهتددي َم ح
ميل ٍّ
قبيي ٍّ
ِ
ِ
اء "أن هيدًمة من خبقة  ،بتوفيقة لإلًمان باهلل وبرسولة .ولدو
َأ حح َي حي َ
ت "داًمتة َ و َلك َّن اهللََّ َ حهيدي َمن ًَم َا ُ
قيل  :معناه  :إنك ال هتدي من أحييتة ؛ لقرابتة مندك  ،ولكدن اهلل هيدي من ًمااء  ،ان مذ ًيا"أ .د.

ثامنا  :أسباب االنحراف يف فهم عقيدة الوالء والرباء :
ال شك أن عقيدة الوالء والرباء سائر عقائد اإلسالم القدر واإلًمان واألساء والصدفاد والصدحاب ،
أ ل السن فيها بني الغاِل واجلايف  ،وال ععب أن ًمكون عدم فهم النصو

الرشدعي ومقاصدد الرشدًمع

فيها مع التععل أو وجود اهلو أحد األبواب التي ولج منها اخلوارج قدًم ًا ومن وافقهم حدًمث ًا يف كفدري
املسبتني واستحالل دمائهم بحع مواالة الكفار  ،ومل ًمفرقوا بني ما ًمكون من األعدال فدر ًا أو فسدق ًا أو
مياح ًا .وإنا جاء الل ؤالء الواقعني بالتكفري الياطل من طرًمقني ٌل منها الل :
 الطرًمق األول  :األخذ بإطالقاد بعض النصو

الادرعي دون فهم املراد هبا ا فعبدت اخلدوارج ،

وًمكفي أن نتناول حادث واحدة وقعدت لبنيي  يف حنني حني اّنزم املرش ون  ،وأصاب رسدول اهلل 
فار  ،ومل ًمعط األنصدار شديئ ًا  ،وقدال َ " : فدإِ يين ُأ حعطِدي ِر َجداالً
غنائم ثدرية فقسم يف الطبقاء وفيهم ٌ
َح ِدًمثِي َع حه ٍد بِ ُك حف ٍر َأ ََأ َّل ُف ُه حم"  ،فانقسم الناس يف ذا العطاء إىل ثالث أقسام مع أن ا ُملعطي و املؤمتن األمني
عىل الوحي امليني : 
 أما القسم األول  :من رسخ إًماّنم ورشدد عقوهلم فسدبتوا لرسدول اهلل  ؛ ملعدرفتهم بأندة أمدني
َان َح ِدًم ٌ َب َبغَنِي َعنحك حُم ؟ َق َال َل ُة ُف َق َهاؤُ ُ حم
الوحي الذي ًمأ ية خرب الساء  ،فهؤالء ملا سأهلم النيي َ : ما َ
َ :أ َّما َذ ُوو َآرائِنَا ًَما َر ُس َ
ول اهللَِّ َف َب حم ًَم ُقو ُلوا َش حيئًا" .قال شيخ اإلسالم ابن يتي (الصارم املسدبول)345/8:
وذ ر املهاجرًمن واألنصار" :وذوو الرأي من القييبتني د و م اجلتهور د مل ًمتكبتوا بيشء أص ً
ال  ،بل قدد
ر وا ما آ ا م اهلل و رسولة وقالوا  :حسينا اهلل سيؤ ينا اهلل من فضبة ورسولة"أ .د.
 القسم الثاين  :فهم أ ل صدق لكن حلداث سنهم ععبوا يف األحكدام  ،وأطبقدوا العيداراد  ،ولدوال
َداس ِمنَّدا َح ِدًم َثد ٌ
سابقتهم هلبكوا  ،فهم ا وصفهم أ ل الفقة والرأي ملا مجعهدم  بقدوهلم َ " :و َأ َّمدا ُأن ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
دن ِد َمدائِ ِه حم .ويف
رت ُك األَن َحص َار َ ،و ُس ُيو ُفنَا َ حق ُط ُر م ح
أ حسن َُاّنُ حم َ ،ف َقا ُلوا ًَ :مغحف ُر اهللَُّ ل َر ُسول اهللَِّ ًُ م حعطي ُق َر حًم ًاا َو ًَم ح ُ
ِ
رواًم قالوا " :إِ َذا َان ح ِ
يتد َ غَ ح ُرينَدا"َ .و َع َ
دذ َر ُ م  فقدال َ " :فدإِ َّن اهللََّ
َت َشدًمدَ ٌة َفن حَح ُن ُندح َعى َو ًُم حع َطدى ا حلغَن َ
َو َر ُسو َل ُة ًُم َصدي َقانِك حُم َو ًَم حع ِذ َرانِك حُم" .وإنها عذر م  ألمرًمن ( :األول)  :أّنم مل ًمقولوا ذلك شدك ًا بعددل
النيي  ، وإنا ظن ًا بأن ما فعبة ان من باب االجتهاد الذي ًمتكن أن ًمراجع فية  ،ا أشار لدذلك شديخ
اإلسالم ابن يتي (الصارم املسبول( .)302/8:الثاين)  :لسابقتهم وجهاد م ونرصهتم هلذا الدًمن  ،نظري
ِ
ما قيل أل ل ٍ
ُدم" .قدال ابدن القديم (مددارج السدالكني)382/7:
بدر  ( :ح
اع َت ُبوا َما ش حئت حُم َف َقدح غَ َف حر ُد َلك ح
لبتحدب ولصداحب اإلحسدان العظديم مدا ال ًمعفدى لغدريه  ،وًمسدامح بدا ال ًمسدامح بدة
":فإنة ًمعفى ُ
غريه"أ .د.

دع ٍ
 أما القسم الثال  :فهم أ ل جفاء وقب فقة طعنوا يف عددل رسدول اهلل  دا يف حددًم َأ ِيب س ِ
يد
َ
اخلدح ِري  عند الايخني حني قال ُذو حُ ِ
حُ
رص ِة " :إِ َّن َ ِذ ِه َل ِق حس َت ٌ َما ُأ ِرًمدَ ِ َهبدا َو حجد ُة اهللَِّ" دَ .ف َق َ
دال : 
َّ
اخل َو حًم َ
ِ
جي ِ
حي ِق ُر َأ َحدُ حُم َص َ
داوزُ
ون ا حل ُق حدر َ
دع ِصد َي ِام ِه حم ًَ ،م حق َدر ُء َ
ال َ ُة َم َع َصدال َِهتِ حم َ ،وصد َي َام ُة َم َ
آن َالَ ُ َ
" َفإِ َّن َل ُة َأ حص َحا ًبا َ ح
ًمن َا ًمتر ُق السهم ِمن الر ِمي ِ "  ،يف رواًم " َلئِن َأدر ح تُهم ألَ حق ُت َبنَّهم َقت َحل ع ٍ
َراقِيهم ً ،متر ُق َ ِ
داد".
َ
ُ ح
ح حَ ُ ح
َّ ح ُ ح َّ َّ
ون م حن الدي ِ َ َ ح ُ
َ َُ ح َ ح ُ

قال شيخ اإلسالم ابن يتي (السياس الرشعي  )872/7:عن مثدل دذا العطداء لبتدأليف عدىل اإلسدالم
":وإنا ًمنكره ذوو الدًمن الفاسد ذي اخلوًمرصة الذي أنكره عىل النيي  حتى قال فية ما قال  ،و ذلك
عيل  ما قصد بة املصبح من التحكيم وحمو استة  ،ومدا ر دة
حزبة اخلوارج أنكروا عىل أمري املؤمنني ٍّ
من سيي نساء املسبتني وصيياّنم  ،و ؤالء َأ َمر النيي  بقتاهلم ألن معهم دًمنا فاسد ًا ال ًمصدبح بدة دنيدا
وال آخرة"أ .د .وقال اآلجري(الرشًمع " : )731/7:واخلوارج م الرشاة األنعاس األرجاس  ،ومدن
ان عىل مذ يهم من سائر اخلوارج ًمتوارثون ذا املذ ب قدًم ًا وحدًمث ًا  ،وخيرجون عىل األئت واألمدراء
وًمستحبون قتل املسبتني"أ .د.
 فكان الواجب أن ال خيوض يف ذا اليداب إال الراسدخون يف العبدم الدذًمن ًمدردون املتادابة إىل
املحكم والعام إىل اخلا

واملطبق إىل املقيد :

 قال الايخ عيد البطيف بن عيد الرمحن بن حسن آل الايخ تاطي ًا أشياه ؤالء الغدالة ممدن ظهدروا يفعرصه (الدرر السني  ..." :)644/7:وببغنا عنهم كفري أئت املسبتني بتكا ي املبدوك املرصدًمني  ،بدل
فروا من خالط من ا يهم من مااًمخ املسبتني  ،نعوذ باهلل من الضالل بعد اهلد واحلور بعدد الكدور.
وقد ببغنا  :عنكم نحو من ذا  ،وخضدتم يف مسدائل مدن دذا اليداب د دالكالم يف املدواالة واملعداداة ،
واملصاحل واملكا ياد  ،وبذل األموال واهلداًما  ،ونحو ذلك من مقالد أ دل الرشدك بداهلل والضدالالد ،
واحلكم بغري ما أنزل اهلل د عند اليوادي ونحدو م من اجلفاة  ،ال ًمتكبم فيها إال العباء من ذوي األلياب ،
ومن رزق الفهم عن اهلل وأويت احلكت وفصل اخلطاب .والكالم يف ذا ً :متوقف عىل معرفد مدا قددمنا ،
ومعرف أصول عام بي ال جيوز الكالم يف ذا الياب ويف غريه ملن جهبها وأعرض عنها وعن فاصيبها.
فإن اإلمجال واإلطالق  ،وعدم العبم بتعرف مواقع اخلطاب و فاصيبة  ،حيصل بة مدن البديب و اخلطدأ ،
وعدم الفقة عن اهلل ما ًمفسد األدًمان وًماتت األذ ان  ،وحيول بينهدا وبدني فهدم السدن والقدرآن  ...وأمدا
التكفري هبذه األمور التي ظننتتو ا من مكفراد أ ل اإلسالم فهذا  :مذ ب احلرورًم املارقني اخلدارجني
عىل عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ومن معة من الصحاب  ،فإّنم أنكروا عبية حتكيم أيب موسى األشعري
وعترو بن العا

يف الفتن التي وقعت بينة وبني معاوًم وأ ل الاام  ،فأنكرد اخلوارج عبية ذلك  ،و م

يف األصل من أصحابة من قراء الكوف واليرصة  ،وقالدوا  :حكهتت الرجال يف دًمن اهلل  ،وواليت معاوًمد
وعتر ًا و وليتها  ،وقد قال اهلل عداىل  :إِ ِن حُ
احلك ُحم إِالَّ هللهِ"أ .د.
 وقال الايخ أًمض ًا(الدرر السني " : )616/7:وأصل املواالة و  :احلدب والنرصدة والصدداق  ،ودونذلك مرا ب متعددة  ،ولكل ذنب حظة وقسطدة من الوعيد والذم  ،و ذا عند السبف الراسخني يف العبم
من الصحاب والتابعني معروف يف ذا الياب ويف غريه  ،وإندا أشدكل األمدر وخفيدت املعداين والتيسدت
األحكام عىل خبدوف من الععم واملولدًمن الذًمن ال دراًم هلم هبذا الاأن  ،وال ممارس هلم بتعداين السدن
والقرآن  ،وهلذا قال احلسن  : من الععت أ وا  ،وقال [أبو] عترو بن العالء لعترو بن عييد ملا ناظره يف
مسأل خبود أ ل الكيائر يف النار  ،واحتج ابن عييد  :دذا وعدد  ،واهلل ال خيبدف وعددهً .مادري إىل مدا يف
القرآن من الوعيد عىل بعض الكيائر والذنوب بالنار واخلبود  ،فقال لة ابن العالء  :مدن الععتد أ يدت ؛
ذا وعيد ال وعد  ،وأنادد قدول الاداعر { :وإين وإن أوعد دة أو وعد دة

ملخبدف إًمعداد ومنعدز

موعدي}.
وقال بعض األئت فيا نقل اليخاري أو غدريه  :إن مدن سدعادة األععتدي والعدريب إذا أسدبا  :أن ًموفقدا
لصاحب سن  ،وإن من شقاوهتا  :أن ًمتتحنا وًميرسا لصاحب و وبدع "أ .د.
ٍ
عياراد جمتب ٍ ليعض أئت الدعوة السبفي النعدًم  ،أطبقوا فيها د بعد
 الطرًمق الثاين  :ربا َ َت َّيع الغالة
قيام احلع د فر من وىل ُع َّياد القيور والطواغيت الذًمن قا بوا أ ل التوحيد  ،فأعانو م بالنفب أو املدال
أو الكبت حمي لظهور دًمنهم  ،فنزه هلا الغدالة عىل غري مراد ؤالء األئت  ،بل أنكرو ا أشد اإلنكار  ،ألّنم
فروا هبا حكام املسبتني  ،بل ربا فروا من خالطهم من عباء الدعوة  ،ومن ذه التفسرياد الي هين التي
جيب مراعاهتا عند قراءة جمتل الم العباء :
 قددال الادديخ عيددد البطيددف بددن عيددد الددرمحن بددن حسددن رمحددة اهلل يف رده عددىل أحددد الغددالة(الدددررالسني " : )644/7:فقرأد رسالتك وعرفت مضتوّنا وما قصد ة من االعتذار  ،ولكن أسأد يف قولك
 :إن ما أنكره شيخنا الوالد من كفري م أ دل احلق واعتقاد إصابتكم أنددة مل ًمصددر مدنكم  ،و دذ ر أن
إخوانك من أ ل النقيع جيادلونك وًمنازعونك يف شأننا  ،وأّنم ًمنسيوننا إىل السكود عن بعض األمور ،
وأنت عرف  :أّنم ًمذ رون ذا غالي ًا عىل سييل القدح يف العقيدة والطعن يف الطرًمقد  ،وإن مل ًمرصدحوا
بالتكفري فقد حاموا حول احلتى  ،فنعوذ باهلل من الضالل بعد اهلد ومن الغي عن سييل الرشد والعتى.
وقد رأًمت  :سن أربع وستني رجبني من أشيا كم املارقني باألحساء قد اعتزال اجلتعد واجلاعد و فدرا
من يف بك اليالد من املسبتني  ،وحعتهم من جنب حعتكم ؛ ًمقولدون  :أ دل األحسداء جيالسدون ابدن

فريوز وخيالطونة و وأمثالة ممن مل ًمكفر بالطاغود  ،ومل ًمرصح بتكفري جده الذي ر هد دعوة الاديخ حمتدد
ومل ًمقيبها وعادا ا .قاال  :ومن مل ًمرصح بكفره فهو افر باهلل مل ًمكفر بالطاغود  ،ومن جالسة فهو مثبدة.
ور يوا عىل ا ني املقدمتني الكاذبتني الضالتني ما ًمرت ب عىل الردة الرصحي من األحكام  ،حتى ر دوا رد
السالم فرفع إِل أمر م فأحرضهتم وهتدد م  ،وأغبظت هلم القدول فزعتدوا  :أوالً  :أّنددم عدىل عقيدددة
الايخ حمتد بن عيد الو اب  ،وأن رسائبة عند م  ،فكافت شيهتهم  ،وأدحضت اللتهم با حرضدين
يف املعبب  ،وأخربهتم برباءة الايخ من ذا املعتقد واملذ ب  ،وأنة ال ًمكفر إال بدا أمجدع املسدبتون عدىل
كفري فاعبة من الرشك األ رب  ،والكفدر بآًماد اهلل ورسبة  ،أو بيشء منها بعد قيام احلع وببوغها املعتيدر
 ،تكفيدر من عيد الصاحلني ودعا م مع اهلل وجعبهم أنداد ًا لة فيا ًمستحقة عدىل خبقدة  ،مدن العيداداد
جم ِت ٌع عبية أ ل العبم واإلًمان"أ .د.
واإلهلي  .و ذا ُ ح
 وقال الايخان حمتد بن عيد البطيف وعيد اهلل العنقري(الدرر السني " :)733/2:فواجدب عدىل دلمكبف  ،أخذ الدًمن عن أ بة  ،ا قال بعض السبف  :إن ذا العبم دًمن  ،فانظروا عتن أخذون دًمنكم ،
فأما من عبق بظوا ر ألفاظ من دالم العباء املحققني  ،ومل ًمعر ها عىل العباء  ،بل ًمعتتد عىل فهتدة ،
وربا قال  :حعتنا جمتوع التوحيد  ،أو الم العامل الفالين  ،و و ال ًمعرف مقصوده بذلك الكدالم  ،فدإن
ذا جهل و الل .ومن املعبوم  :أن أعظم الكالم وأصحة  ،الم اهلل العزًمز ؛ فبو قال إنسان  :ما نقيل إال
القرآن  ،و عبق بظا ر لفظ ال ًمعرف معناه  ،أو أولة عىل غري أوًمبة فقد دا ى اخلدوارج املدارقني  ،فدإذا
ان ذا حال من ا تفى بالقرآن عن السن  ،فكيف بتن عبق بألفاظ الكتب  ،و و ال ًمعرف معنا ا  ،وال
ما ًمدراد بألفاظها ؟! والكتب أًمضا فيها من األحادًم  :الصحيح والضعيف  ،واملطبدق واملقيدد  ،والعدام
واخلا

 ،والناسخ واملنسوخ  ،فإذا مل ًمأخذ العدامي عدن العبداء النقداد  ،الدذًمن دم لبحددًم بتنحزلد

الصيارف لبدذ ب والفض  ،خيط خيط عاواء  ،و اه يف وادي جهال عتيداء  ...إذا عدرف دذا يدني أن
الذي ًمدعي أنة ًمستغني بتعتوع التوحيد  ،عن األخذ عن عباء املسبتني تطئ  ،ألن النيي  ذ در أن
سيب قيض العبم مود العباء  ،فإذا ذ دب العباء واَدذ النداس رؤسداء جهداالً  ،وسدألو م وأخدذوا
بفتوا م  ،بوا وأ بوا ،عياذا باهلل"أ .د.
 وقال الايخ عيد اهلل بن عيد العزًمز العنقري رمحة اهلل ليعض من تيع عياراد بعض أئتد الددعوة دونالنظر يف سياقها وفيتن قيبت(الدرر السني " : )701/2:وقد ببغنا أن الدذي أشدكل عبديكم  :أن ُجمدرد
ُتالط الكفار ومعامبتهم بتصاحل ونحو ا  ،وقدومهم عىل وِل األمدر ألجدل ذلدك َّ ،أّندا دي مدواالة
املرش ني املنهي عنها يف اآلًماد واألحادًم  ،ور َّبا فهتتم ذلك من "الدالئل" التيي صنف الايخ سبيان

بن عيد اهلل ابن الايخ  ،ومن "سييل النعاة" لبايخ محد بن عتيق  :فدأوالً  :نيدني لكدم سديب صدنيف
"الدالئل"  ،فإن الايدخ سبيان صنفها َّملا عتت العسا ر التدر ي عىل نعد يف وقتة  ،وأرادوا اجتثاث
الدًمن من أصبة  ،وساعد م مجاعد من أ ل نعد من اليادًم واحلدارضة  ،وأحيدوا ظهدور م .و دذلك :
سيب صنيف الايخ محد بن عتيق "سييل النعاة" و َّ :ملا َ َعتت العسدا ر الرت ي عىل بالد املسبتني ،
وساعد م من ساعد م حتَّى استولوا عىل ثري من بالد نعد  ،فتعرف سيب التصنيف ِممَّا ًمعني عىل فهدم
الم العباء  ،فإنة د بحتد اهلل د ظا ر املعنى  ،فإن املراد بة  :موافق الكفار عىل فر دم  ،وإظهار مودهتم
 ،ومعاونتهم عىل املسبتني  ،وحتسني أفعاهلم  ،وإظهار الطاع واالنقياد هلم عىل فر م .واإلمام د وفقدة
اهلل د مل ًمقع يف يشء ِممَّا ذ ر  ،فإنة إمام املسبتني  ،والناظر يف مصاحلهم  ،وال بدَّ لة من التحفظ عىل رعاًمداه
ووالًمتة من الدول األجانب .واملااًمخ رمحهم اهلل الايخ سبيان بن عيدد اهلل  ،والاديخ عيدد البطيدف ،
فرسو ا باملوافق والنرصة واملعاون  ،والر دا بأفعداهلم
والايخ محد بن عتيق  ،إذا ذ روا مواالة املرش ني َّ
 ،فأنتم د وفقكم اهلل د راجعوا المهم َتدوا ذلك ا ذ رنا .قال الايخ محد بن عتيق د فيا نقبة عن الايخ
سبيان بن عيد اهلل آل الايخ د رمحهم اهلل د :و ذلك قولة  يف احلدًم ( :من جامع املرشك وسكن معدة
فإنة مثبة) عىل ظا ره  ،و و  :أن الذي ًمده عي اإلسالم  ،وًمكون مع املرش ني يف االجتاع والنرصة واملنزل
ه
ًمتدوىل
؛ بحي ًمعده ه املرش ون منهم  ،فهو افر مثبهم وإن ا هدعى اإلسالم  ،إال أن ًمكدون ًُمظهدر دًمندة وال
املرش ني .انتهى .فانظر د وفقك اهلل د إىل قولة يف ذه العيارة (و ون املرش ني ًمعدونة منهم) ًمتيني لك أن
وأما جمرد االجتاع معهم يف املنزل  ،فإن ذلك بددون إظهدار الددًمن معصدي .
ذا و الذي أوجب فره َّ ،
ون ا حُمل ح ِ ِ
ِ
وقال ابن ثري يف فسري قولة عاىل ًما َأهيا ا َّل ِذًمن آمنُو حا الَ َ ت ِ
ًمن َأ حولِ َيداء ِمدن ُد ِ
َّخ ُ
ني
دؤمن َ
دذو حا ا حلكَداف ِر َ
َ َ
َ ُّ َ
[النساءً( : ]766:معندي  :معهم يف احلقيق ؛ ًموالوّنم وًمرسون إليهم باملودة  ،وًمقولون هلم إذا خبوا هبم :
إنا معكم .فهذا و الذي أوجب فر م ال جمرد املخالط ) .فأنتم د وفقكم اهلل د الواجب عبديكم التيرصد
وأما أخذ م العبم من ُجمرد أفهامكم أو من الكتب  ،فهذا غري نافع  ،وألن العبدم
وأخذ العبم عن أ بة َّ ،
اس َأ ُلو حا َأ ح َل ي
ون[ النحل ، ]63:وقدال
الذ ِحر إِن ُنت حُم الَ َ حع َب ُت َ
ال ًُمتبقى إال من مظانة وأ بة  ،قال عاىل َ ف ح
ِ
ِ
ِ
عاىلَ  :و َل حو ر ُّدو ُه إِ َىل الرس ِ
ًمن ًَم حستَنيِ ُطو َن ُة ِمن ُحه حم ، وقدال عداىلَ  :فدإِن
ول َوإِ َىل ُأ حو ِِل األَ حم ِر من ُحه حم َل َعب َت ُة ا َّلذ َ
َّ ُ
َ
دون بِدداهللهِ وا حليددو ِم ِ
َ نَددازَ حعتُم ِيف َيش ٍء َفددر ُّدو ُه إِ َىل اهللهِ َوالرسد ِ
اآلخد ِ
در َذلِد َ
دن
دول إِن ُن دت حُم حُؤ ِمنُد َ
دري َو َأ حح َسد ُ
َ َ ح
َّ ُ
ُ
ح
دك َخد ح ٌ
ح
حَأ ِوًم ً
ال[النساء"]02،23:أ .د.

 وقال العالم ابن سحان يف رده عىل غالة نزلوا الم ًا إلمام الدعوة قالة يف قوم مرش ني ليب معهم مناإلسالم يشء عىل أعراب مبتزمني باعائر اإلسالم الظا رة ال ًمتكن ألحد ًمؤمن بداهلل واليدوم اآلخدر أن

ًمعتهم مجيعهم بالكفر ألجل ما غبب عىل بعضهم من املكفراد  ،والتبوث بكثري من املنكدراد (منهداج
أ ل احلق واال ياع يف تالف أ ل اجلهل واالبتداع" :)85:فيقال هلؤالء اجلهب الصعافق احلتقى ،الدذًمن
ال عبم هلم وال معرف لدهيم بحقائق األمور ومدارك األحكام  ،الذًمن ًمقدرؤون عدىل النداس دالم شديخ
اإلسالم حمتد بن عيد الو اب  ،و م ال ًمفهتون مواقع اخلطاب و وقيع األمور عىل ما ي عبيدة  ،حيد
ًمقول قائبهم  :نعم  ،ذا قول الايخ يف اليدو  ،واملااًمخ اليوم ًمقولون وًمقولدون .فيقدال هلدم  :إن دالم
الايخ الذي قرؤونة عىل الناس يف قوم فار ليب معهم من اإلسالم يشء  ،وذلدك قيددل أن ًمددخبوا يف
اإلسالم  ،وًمبتزموا رشائعة  ،وًمنقادوا ألوامره ،وًمنزجروا عن زواجدره ونوا يدة  ،وأمدا بعدد دخدوهلم يف
اإلسالم فال ًمقول ذلك فيهم إال من و أ دل من محار أ بة وأقبهم دًمن ًا وورع ًا  ،ومقالتة ذه أخي مدن
مقال اخلوارج الذًمن ًمكفرون بالذنوب  ،و ؤالء ًمكفروّنم بتحض اإلسالم .أما عبم ؤالء املسا ني أن
اإلسالم جيب ما قيبة  ،وأن اهلعرة هتدم ما قيبهدا  ،بدن

رسدول اهلل  ؟ وأمدا قولدة  :واملاداًمخ اليدوم

ًمقولون وًمقولون  ،فاجلواب أن نقول  :نعم املااًمخ اليوم ًمقولدون  :ال نكفدر مدن ظدا ره اإلسدالم  ،وال
ًمطبقون الكفر عىل مجيع أ ل اليادًم الذًمن م بني أظهر أ ل اإلسالم  ،وإنا ًمقولون  :من قام بدة وصدف
الكفر منهم فهو افر ؛ تن ًمعيد غري اهلل  ،وًمادرك بة أحد ًا من املخبوقني  ،أو ًمتحا م إىل الطواغيدت ،
وًمر أن حكتهم أحسن وأفضل من حكم اهلل ورسولة  ،أو ًمستهزَ بدًمن اهلل ورسولة  ،أو ًمنكر اليع .
فتن قام بة ذا الوصف الذي ذ رنا من املكفراد وغري ا مما خيرج مدن املبد يف بادًمد أو حدارضة  :فهدو
افر .ا ذ ر ذلك شيخ اإلسالم حمتد بن عيد الو اب وغريه من العباء د رمحهم اهلل عداىل د و دذا دو
الذي ندًمن اهلل بة يف أي بادًم انت أو حارضة"أ .د.
 وقال الايخ عيد البطيف بن عيد الرمحن بن حسن آل الايخ (الدرر السني  )342/2:مؤ د ًا عىل عدمالتعبق بيعض األلفاظ املطبق لبعباء  ،ومعرف مواقع اخلطاب التي قالوه فيها " :وببغني عن الايخ محد
أنة أنكر واشتد نكريه  ،ورأًمت لة خط ًا أرسبة إىل بعض اإلخوان  :بأن ما تية ابن ععدالن ردة رصحيد ،
وببغني أن بعضهم دخل من ذا الياب واعرتض عدىل ابدن عتيدق  ،ورصح بعهبدة وندال مدن عر دة ،
و عاظم ذه العيارة [ ،ورغم] أنة غال وَتاوز احلد  ،فحصل ـــــــــ
()7

( )1هكذا يف املطبوع  ،ولعلها ( :وزعم)  ،أو تكون الواو زائدة فيكون مراده " :وتعاظم هذه العبارة رغم أنه غال وجتـاوز
احلد".

بذلك نفيب أل ل اجلفاء وعياد اهلو  .والرجدل وإن صددر مندة بعدض اخلطدأ يف التعيدري  ،فدال ًمنيغدي
معار

من انترص هلل ولكتابة وذب عن دًمنة  ،وأغدبظ يف أمدر الرشدك واملرشد ني  ،عدىل مدن هتداون أو

رخ

وأباح بعض شعية  ...ورصًمح عيارة الايخ محد التي رأًمنا  ،ليست يف االسدتعان خاصد  ،بدل يف

سبيم بالد املسبتني إىل املرش ني  ،وظهور عيدادة األصنام واألوثان .ومن املعبوم  :أن مدن صدور دذا
الواقع وريض بة  ،وصوب فاعبة وذب عنة  ،وقال بحبة  ،فهو من أبعد الناس عن اإلسالم واإلًمدان  ،إذا
قام الدليل عبية .وأما من أخطأ يف عدم الفرق  ،ومل ًمدر احلقيق  ،واغرت بتسأل خالفيد  ،فحكتدة حكدم
أمثالة من أ ل اخلطأ  ،إذا ا قى اهلل ما استطاع  ،ومل ًمغبب جانب اهلو "أ .د.
 وقال الايخ عيد البطيف أًمض ًا رد ًا عىل من سبك مسبك اخلوارج فنزه ل آًمداد نزلدت يف الكفدار عدىل
أ ل اإلسالم(الدرر" : )614/7:وقد ببغني  :أنكم أولتم قولة عاىل يف سورة حمتد َ  :ذلِ َ
ك بِ َأ َّّنُ حم َقا ُلوا
ِ ِ
ًمن َِر ُ وا َما َنزَّ َل اهللَُّ َسنُطِي ُعك حُم ِيف َب حع ِ
ض األَ حم ِر[حمتد ]84:عىل بعض ما جير من أمراء الوقت مدن
ل َّبذ َ
مكا ي أو مصاحل أو دن ليعض رؤساء الضالني واملبوك املرش ني  ،ومل نظروا ألول اآلًم  ،و ى قولة :
ِ
إِ َّن ا َّل ِذًمن ار َدُّ وا ع َىل َأدب ِ ِ
ني َُهل ُم حُاهلدَ [حمتد ، ]80:ومل فقهوا املراد من ذه الطاعد
ار م يمن َب حعد َما َ َي َّ َ
َ حَ
َ ح
وال املراد من األمر املعروف املذ ور يف دذه اآلًمد الكرًمتد  ،ويف قصد  :صدبح احلدًمييد  ،ومدا طبدب
املرش ون واشرتطوه  ،وأجاهبم إلية رسول اهلل  ما ًمكفي يف رد مفهومكم ودحض أباطيبكم"أ .د.

تاسعا  :أقسام موالة الكفار وأهنا ليست عىل درجة واحدة
قسم أ ل العبم الراسخون مواالة الكفار إىل أقسام ل منها خيتبف عن اآلخر يف احلكم و نزًمبة  ،وأصل
ذا احلكم الرشعي ًمستند إىل قاعدة بي خالف فيها أ ل السن طائف اخلوارج واملعتزل ومدن وافقهدم ،
و ي أنة ال ًمبزم من قيام شعي ٍ من شعب الكفر يف مسبم أن ًُمستى افر ًا  ،قال الايخ عيد البطيف بن عيد
الرمحن بن حسن آل الايدخ يف رسال ملن اشتية عبية ذا األمر(الدرر السني  )612/7:د" :الكفر أًمض ًا :
ذو أصل وشعب  ،فكا أن شعب اإلًمان  :إًمان  ،فاعب الكفر  :فر  ،واملعايص بها من شعب الكفر ،
ا أن الطاعاد بها من شعب اإلًمان  ،وال ًمسو بينها يف األسداء واألحكدام  ،وفدرق بدني مدن درك
الصالة أو الز اة أو الصيام أو أرشك باهلل أو استهان باملصحف  ،وبني من ًمرسق وًمزين أو ًمرشب أو ًمنهب
 ،أو صدر منة نوع مواالة ا جر حلاطب  ،فتن سو بدني شدعب اإلًمدان يف األسداء واألحكدام  ،أو
ٌ
داخدل يف
سو بني شعب الكفر يف ذلك  ،فهو تالف لبكتاب والسن  ،خارج عن سييل سدبف األمد ،
عتوم أ ل اليدع واأل واء"أ .د .ولننقل شيئ ًا من النصو

التي قرر فيها األئت فاود أندواع املدواالة

من حي احلكم الرشعي عبيها :
 قال شيخ اإلسالم ابن يتي (الفتاو " : )857/82:فتن ان من األم موالي ًا لبكفار من املرش ني أوأ ل الكتاب بيعض أنواع املواالة ونحو ا  ،مثل  :إ يانة أ ل الياطل وا ياعهم يف يشء من مقاهلم وفعاهلم
الياطل ان لة من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك".
 وقال الايخ عيد البطيف بن عيد الرمحن آل الايخ(الدرر السني " : )368/2:مستى املواالة ًمقع عىلشعب متفاو  ،منها ما ًموجب الردة وذ اب اإلسدالم بالكبيد  ،ومنهدا مدا دو دون ذلدك مدن الكيدائر
واملحرماد"أ .د.
 وقال رمحة اهلل راد ًا عىل املكفر بكل مواالة (الددرر السدني " : )616/7:وأصدل املدواالة دو  :احلدبوالنرصة والصداق  ،ودون ذلك مرا ب متعددة  ،ولكل ذنب حظة وقسطدة من الوعيد والذم  ،و ذا عند
السبف الراسخني يف العبم من الصحاب والتابعني معروف يف ذا الياب ويف غريه"أ .د.
 وقال الايخ عيد الرمحن السعدي بعد ذ ر املواالة املخرج عن اإلسالم( يسري الكرًمم الرمحن)7851:" :وحتت ذلك من املرا ب ما و غبيظ  ،وما و دونة"أ .د.
 وقال الايخ الطا ر بن عاشور(التحرًمر والتنوًمر )835/6:عند قولة عاىل َ  :و َمن ًَمت ََو َُّهلم يمدنك حُم َفإِنَّد ُةِمن ُحه حم[املائدة" :]07:وقد ا فق عباء السن عىل أن ما دون الر ا بالكفر ومماالهتم عبيدة مدن الوالًمد ال

ًموجب اخلدروج مدن الربقد اإلسدالمي  ،ولكندة دالل عظديم  ،و دو مرا دب يف القدوة بحسدب قدوة
املواالة"أ .د.
ومعفو عنها :
 وعىل ذا فاملواالة ثالث أقسام  :فرًم  ،وفسقي ،
ٌ
 القسم األول  :ي املواالة العام املطبق التام املر يط بالعقيدة والدًمن  ،أو ما ًمعرب عندة بعدض أ دل
العبم بالتوِل الذي ًمكون فاعبة افر ًا مر د ًا خارج ًا عن اإلسالم :
 قال ابن عطي (املحرر الوجيز )781/0:عند قولة عاىل َ  :و َمن ًَمت ََو َُّهلم يمنك حُم َفإِ َّن ُة ِمن ُحه حم[املائدة]07: " :ومدن وال م بتعتقده ودًمنة فهو منهم يف الكفر واستحقاق النقت واخلبدود يف الندار  ،ومدن دوال م
بأفعالة من العضد ون حوه دون معتقد وال إخالل بدإًمان  ،فهدو مدنهم يف املقدت واملذمد الواقعد عبديهم
وعبية"أ .د.
 قال الايخ عيد البطيف بن عيد الرمحن آل الايخ(الدرر السني " : )616/7:وأما قولة عداىل َ و َمدنُون بِاهللَِّ وا حليو ِم ِ
ًَمت ََو َُّهلم يمنك حُم َفإِ َّن ُة ِمن ُحه حم[ املائدة ، ]07:وقولة الَ َ ِ
ون َم حن َحا َّد اهللََّ
اآلخ ِر ًُم َوا ُّد َ
َتدُ َق حوم ًا ًُم حؤ ِمن َ
َ َح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًمن
ًمن َّاَ َُذو حا دًمنَك حُم ُ زُو ًا َو َلعي ًا يم َن ا َّلذ َ
ًمن َآمنُو حا الَ َ تَّخ ُذو حا ا َّلذ َ
َو َر ُسو َل ُة[ املعادل  ، ]88:وقولة ًَ ما َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ُأو ُو حا ا حلكِتَاب ِمن َقيبِكُم وا حل ُك َّفار َأولِياء وا َّ ُقو حا اهللهَ إِن ُنتُم م ح ِ ِ
ني[ املائددة ، ]01:فقدد فرسد ة السدن
دؤمن َ
َ ح َ َ
ح ح َ
َ
ُّ
وقيد ة وخصتة باملوالة املطبق العام "أ .د.
َدو َُّهلم يمدنك حُم َفإِنَّد ُة
 وقال الطا ر بن عاشور(التحرًمدر والتندوًمر )835/6:عندد قولدة عداىل َ  :و َمدن ًَمت َِمن ُحه حم[املائدة" :]07:وملا ان املؤمن إذا اعتقد عقيدة اإلًمان وا يع الرسول ومل ًمنافق ان مسب ًا ال حمالد
انت اآلًم بحاج إىل التأوًمل ؛ وقدد أوهلا املفرسون بأحدد أوًمبني  :إما بحتل الوالًمد يف قولدة َ و َمدن
ًَمت ََو َُّهلم عىل الدوالًم الكامبد التي ي الرىض بدًمنهم والطعن يف دًمن اإلسالم  ..وإما بتأوًمل قولة َ فإِنَّد ُة
ِمن ُحه حم عىل التايية اليبيغ  ،أي  :فهو واحد منهم يف استحقاق العذاب"أ .د.
ك ُ ُم ال َّظ ُ
 وقال الايخ عيد الرمحن السعدي عند قولة عاىل َ و َمن ًَمت ََو َُّهلم َف ُأ حو َلدئِ َون[ املتتحند ]2:
دامل ِ َ
( يسري الكرًمم الرمحن" : )7851:وذلك الظبم ًمكون بحسب ه
التوِل  ،فإن ان ولي ًا ام ًا ان ذلك فر ًا
ترج ًا عن دائرة اإلسالم  ،وحتت ذلك من املرا ب ما و غبيظ وما و دونة "أ .د.
 وقال الايخ سبيان بن عيد اهلل بدن حمتدد بدن عيدد الو داب مفرقد ًا بدني املدواالة العامد املكفدرة ومدادوّنا(الدرر السني " : )702/2:وإن ان مواالهتم ألجدل دنيدا م  ،جيدب عبيدة مدن التعزًمدر بداهلعر
واألدب ونحوه ما ًمزجر أمثالة  ،وإن انت املواالة ألجل دًمنهم فهدو مدثبهم  ،ومدن أحدب قومد ًا حرشد
معهم"أ .د.

عا
 وقال الايخ عيد اهلل بن عيد العزًمز العنقري مقرر ًا اعتقاد عباء الدعوة يف التفرًمق بني املواالة التام هدوّنا(الدرر السني " )702/2:فإن املراد بة  :موافق الكفار عىل فر م  ،وإظهار مدودهتم  ،ومعداونتهم
عىل املسبتني  ،وحتسني أفعاهلم  ،وإظهار الطاع واالنقياد هلم عىل فر م"أ .د.
وقسم الايخ صالح بن فوزان الفوزان املواالة إىل أقسام مخس تتبف يف األحكام  ،فقال (رشح نواقض
 هاإلسالم(" : )704:القسم األول)  :مظا رهتم ومعاونتهم عىل املسبتني مع حمي ما م عبيدة مدن الكفدر
والرشك والضالل  ،فهذا القسم ال شك أنة فر أ رب ترج من املب  ،فتن ظا ر م وأعداّنم وسداعد م
عىل املسبتني مع حمي دًمنهم [ ،وما م عبية] والر ا عنهم  ،و و تتار  ،فإنة ًمكون فر ًا أ رب ترج ًا مدن
املب عىل ظا ر قولة عاىل َ فإِ َّن ُة ِمن ُحه حم[املائدة"]07:أ .د.
 القسم الثاين  :ي املواالة املقيدة أو اخلاص التي ال ًمكفر مر كيها  ،و ي مواالة الكفار لغرض دنيوي
مع سالم ا العتقاد وبغض الكفر وأ بة  ،أو إعانتهم وًمكون احلامل لة عدىل ذلدك مصدبح شخصدي أو
خوف أو عداوة دنيوًم بينة وبني من ًمقا بة الكفار من املسبتني  ،فهذه يرية من يدائر الدذنوب ال َُدرج
صاحيها من اإلسالم ؛ ألن جمرد النرصة العتبي لبكفار عىل املسدبتني دون عقيددة القبدب ال ًُم َك َّف ُدر هبدا ؛
الحتال أن ًمكون ذلك عن عف إًمان وعدم حمي الكفر :
َدو َُّهلم يمدنك حُم َفإِنَّد ُة ِمدن ُحه حم" : ومدن
 قال ابن عطي (املحرر الوجيز )781/0:عند قولة عاىل َ  :و َمن ًَمت َوال م بتعتقده ودًمنة فهو منهم يف الكفر واستحقاق النقت واخلبود يف النار  ،ومن دوال م بأفعالدة مدن
العضد ونحوه دون معتقد وال إخالل بإًمان  ،فهو منهم يف املقت واملذم الواقع عبيهم وعبية"أ .د.
 وقال الطا ر بن عاشور (التحرًمر والتنوًمر" : )871/3:واملواالة كون بالظا ر واليداطن  ،وبالظدا رفقط  ،و عتور ا أحوال تيعها أحكام  ،وقد استخبصت من ذلك ثاني أحدوال" د فدذ ر ا ثدم قدال د :
"احلال الثاني  :الر ون إىل طوائف الكفر ومظا رهتم ألجل قرابد وحميد دون امليدل إىل دًمدنهم يف وقدت
ًمكون فية الكفار متعا رًمن بعداوة املسبتني واالستهزاء هبم وأذا م ا ان معظم أحوال الكفدار عندد
ظهور اإلسالم  ،مع عدم االنقطاع عن مودة املسدبتني  ،و دذه حالد ال وجدب فدر صداحيها  ،إال أن
ار كاهبا إثم عظيم ؛ ألن صاحيها ًموشك أن ًمواليهم عىل مرضة اإلسالم عىل أنة من الواجب إظهار احلتي
لإلسالم والغرية"أ .د.
 وقال شيخنا حمتد العثيتني يف فسري قولة عاىل َ و َم حن ًَمت ََو َُّهل حم ِمنحك حُم َفإِ َّن ُة ِمن ُحه حم [املائدة( ]07:بواسطوجادهلم بالتي ي أحسن " : )21:و منهم يف الظا ر بال شك ؛ بسيب املعاون واملناصدرة .لكن  :دل

ًمكون منهم يف الياطن ؟ نقول ً :متكن  ،قد كون ذه املندارصة واملعاوند دؤدي إىل املحيد ثدم إىل ا ييداع
امل يب ِ "أ .د.
 وقال الايخ صالح بن فوزان الفوزان(رشح نواقض اإلسالم" :)742:التوِل عىل قسدتني ( :األول):وليهم من أجل دًمنهم  ،و ذا فر ترج من املب ( .الثاين)  :وليهم من أجل طتع الدنيا مع بغض دًمنهم ،
و ذا حمرم وليب بكفر"أ .د.
 وهلذا فرق بعض املحققني من أ ل العبم بني ذه الصورة والتدي قيبهدا  ،فدأطبقوا عدىل املدواالة
املطبق العام "التوِل"  ،وأطبقوا عىل املواالة املقيدة "املواالة"  ،وقدالوا  :املدواالة يدرية ألن اهلل عداىل
ِ
ًمن َآمنُدوا الَ
خاطب بعض الصحاب الذًمن حصل منهم نوع مواالة لبكفار بنداء اإلًمان فقال ًَ  :ما َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ِ
ِ
َدو َُّهلم يمدنك حُم
َ تَّخ ُذوا َعدُ يوي َو َعدُ َّو حُم َأ حول َياء[ املتتحن  .]7:وأما التوِل فهو فر لقولة عاىل َ  :و َمدن ًَمت َ

َفإِ َّن ُة ِمن ُحه حم[ املائدة ]07:أي الوالًم العام  ،فتن ؤالء :

 الايخ عيد اهلل بن عيد البطيف آل الايخ هملا سئل رمحة اهلل  :عن الفرق بني املواالة التوِل  ،فقال (الددررالسني " : )688/2:التوِل فر خيرج من املب  ،و و الذب عنهم  ،وإعانتهم باملال واليددن والدرأي ،
()7

واملواالة يرية من يائر الدذنوب  ،يدل الددواة  ،أو بدري القبدم  ،أو التياد

هلدم  ،لدو رفدع السدوط

هلم"أ .د.
 وقال الايخ سبيان بن سحان (عقود اجلوا ر املنضدة احلسان )764:نظ ًا يف الفرق بني املواالة والتوِلِ
وأصل ِ
املواالة عن ح
ُ
ُ
زلل
اجلهل يف حكم
ورطوا  ....و
بالء القوم حي
:
ه
ِ
ِ
ح
العتل
املدواالة التي دي يف
وحكتة  ....وبني
ما هفرقدوا بني التوِل
ح
ه
اخلبل"أ .د.
دون ذلك يف
أخف  ،ومنهدا ما ًمك هفدر فع ُبة ....ومنها ًمكون َ
دددددددددد
كثري من الكتاب اليوم هبذا النقل عن الشيخ مؤلفاهتم ليستدلوا به عىل التكفري بمطلق إعانة الكفار لتنزيلهـا عـىل الواقـ ،
( )1يصدر ٌ
ويتجاهلون أنه جيب أن حيمل هذا عىل من أعاهنم حبا هلم وانتصارا لدينهم حتى تأتلف عبارات العلـءء وال تتلـف و و ن هـذا هـو
الذي ر ّده عىل من كفر بمطلق املواالة أخذا باإلمجال وعدم معرفة مواق اخلطاب حني ذكر(الدرر السـنية )644/1:أن التكفـري هبـذه
ا مور التي ظنها الغالة من مكفرات أهل اإلسالم هو مذهب احلرورية املارقني حني قالوا لعيل  : حكّمـت الرجـال يف ديـن اهلل ،
وواليت معاوية وعمرا وتوليتهء .وحني قال واصفا منهج أهل البدع اخلارجني عن سـبيل سـلف ا مـة (الـدرر السـنية: )674/1:
" وفرق بني من ترك الصالة أو الزكاة أو الصيام أو أرشك باهلل أو استهان باملصحف  ،وبني من يرسق ويـزأ أو ي ـب أو ينهـب  ،أو
صدر منه نوع مواالة كء جرى حلاطب"أ.هـ .بل هذا الذي اضطر الشيخ عبد اهلل العنقري رمحه اهلل أن يفرسـها ملـن فهـم هـذا الفهـم
فرسـوها باملوافقـة والنوـة واملعاونـة والرضـا
بقوله(الدرر السنية" : )157/9:واملشايخ رمحهم اهلل  ..إذا ذكروا مواالة امل ـكني و
بأفعاهلم"أ.هـ .ولكن هؤالء ال يعقلون  ،وسيأيت مزيد بيان هلذا املنهج وتفصيل يف الفصل العارش.

 وقال الايخ صالح بن عيد العزًمز آل الايخ يف ذ ر أنواع املواالة(الضوابط الرشعي ملوقدف املسدبم يفالفتن " : )05:عندنا يف الرشع  ،وعند أئت التوحيد  ،لفظان هلدا معنيدان ًمبتديب أحددمها بداآلخر عندد
ثريًمن  :األول التوِل  ،الثاين  :املواالة .التوِل  :مكفر  ،املواالة غري جائزة  ،والثال  :االسدتعان بالكدافر
واستئعاره جائزة برشوطها .فهذه ثالث مسائل  :أما التوِل  :فهو الذي نزل فية قول اهلل جل وعدال ًَ مدا
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َب حع ٍ
ض َو َم حن ًَمت ََو َُّهل حم ِمنحك حُم َفإِ َّن ُة ِمدن ُحه حم إِ َّن
َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
اء َب حع ُض ُه حم َأ حول َي ُ
ًمن َآمنُوا ال َ تَّخ ُذوا ا حل َي ُهو َد َوالن ََّص َار َأ حول َي َ
ِ
ِ
ني[ املائدة ،]07:و ابط التوِل  :و نرصة الكافر عىل املسبم وقت حرب املسبم
اهللََّ ال َ حهيدي ا حل َق حو َم ال َّظامل َ
والكافر  ،قاصد ًا ظهور الكفار عىل املسبتني .فأصل التوِل  :املحي التام  ،أو النرصة لبكافر عىل املسبم ،
فتن أحب الكافر لدًمنة فهذا قد واله ولي ًا  ،و ذا فدر .وأمدا مدواالة الكفدار  :فهدي مدودهتم وحميدتهم
لدنيا م و قدًمتهم ورفعهم  ،و ي فسق وليست فر ًا .قال عاىلً :م َاأهيا ا َّل ِذًمن آمنُوا ال َ ت ِ
َّخ ُذوا َعددُ يوي
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ
ِ
السيِ ِ
يل[املتتحند .]7:
اء ُ حب ُق َ
ون إِ َل حي ِه حم بِا حَمل َو َّدة إىل قولة َ و َم حن ًَم حف َع حب ُة منحك حُم َف َقدح َ َّل َس َو َاء َّ
َو َعدُ َّو حُم َأ حول َي َ
قال أ ل العبم  :نادا م باسم اإلًمان  ،وقد دخل يف النداء من ألقى املودة لبكفار  ،فدل عىل أن فعبة ليب
فر ًا  ،بل الل عن سواء السييل"أ .د.
 األدل عىل الفرق بني املواالة املخرج عن الدًمن وبني التي ي نق

فية :

اس ِ
 الدليل األول  :ما رواه الايخان يف قص حاطب  الذي بوب اليخاري عبيها فقال [ َباب حَ
وس
اجل ُ
 ،و َقو ِل اهللَِّ َ ع َاىل  :الَ َ ت ِ
َّخ ُذوا َعدُ يوي َو َعدُ َّو حُم َأ حولِ َياء[ ]املتتحن  ، ]7:وذلك أنة  أرسل لكفار مك
َ
َ ح
ًّ ا تاب ًا مدع امرأة و عتة يف عقا

شعر ا خيرب م بعزم رسول اهلل  عىل غزو م  ،و دان النيدي 

دت
ًمكتم ذلك لييغت قرًما ًا  ،فأعبم اهلل  نيية  بذلك فسألة فأخرب أنة أراد محاًم أ بة بتك َ " :ف َأ حح َي حي ُ
ِ ِ
ب فِ ِ
ك ِم حن الن ََّس ِ
دت ُ حف ًدرا َوالَ حار ِددَ ا ًدا َوالَ
إِ حذ َفا َنِي َذلِ َ
ون ِ َهبا َق َرا َبتِي َ ،و َمدا َف َع حب ُ
حي ُت َ
يه حم َأ حن َأ ََّ َذ عنحدَ ُ حم ًَمدً ا َ ح
ال ِم د ويف رواًم " َوالَ ازح َد حد ُد لِ ِ
ِر ً ا بِا حل ُك حف ِر َب حعدَ ا ِ
إل حس َ
إل حسال ِم إِالَّ ُح ًّيا" د فقال رسول اهلل َ : ل َقدح َصدَ َقك حُم

 ..فأنزل اهلل السورة ًما َأهيا ا َّل ِذًمن آمنُوا الَ َ ت ِ
ون إِ َل حي ِهم بِا حَمل َو َّد ِة إىل قولدة
َّخ ُذوا َعدُ يوي َو َعدُ َّو حُم َأ حولِ َياء ُ حب ُق َ
َ َ
َ ُّ َ
ِ
السيِ ِ
الكفر يف إعان ِ الكفار  ،وذلك
يل[املتتحن  .]7:فدَّ ل ذا احلدًم عىل بيان ابط
َ ف َقدح َ َّل َس َواء َّ
ال ِم" َ " ،والَ ازح َد حد ُد لِ ِ
ت ُ حف ًرا َوالَ حار ِدَ ا ًدا َوالَ ِر ً ا بِا حل ُك حف ِر َب حعددَ ا ِ
إل حسدال ِم إِالَّ
إل حسد َ
يف قولة َ " : و َما َف َع حب ُ
ُح ًّيا"  ،فأقره رسول اهلل  عىل ذا  ،مما ًم َّ
دل عىل أن بعض املواالة النرصة العتبي إذا مل كن حي ًا بدًمن
ِ
الكفار أو بغض ًا يف اإلسالم ذنب من الذنوب وليست فر ًا َّ ،
ب َما َ َذا
ودل سؤال النيي حلاطب " ًَما َحاط ُ
؟" عىل وجوب االستفصال من الفاعل عن الدافع الذي محبة عىل ذلك  ،قال الايخ عيد البطيف بن عيد
الرمحن بن حسن(الدرر السني " : )613/7:فدخل حاطب يف املخاطي باسم اإلًمان ووصفة بة  ،و ناولة

النهي بعتومة  ،ولة خصدو

السيب الدال عىل إراد ة  ،مع أن يف اآلًمد الكرًمت ما ًماعر أن فعل حاطب

نوع مواالة  ،وأنة أببغ إليهم باملودة  ،وأن فاعل ذلك قد ل سواء السييل .لكن قولة ( :صدقكم  ،خبوا
سييبة) ظا ر يف أنة ال ًمكفر بذلك إذا ان مؤمن ًا باهلل ورسولة غري ٍ
شاك وال مر داب  ،وإنتددا فعدل ذلدك
لغرض دنيوي  ،ولو فر ملا قال ( :خبوا سييبة)  .وال ًمقدال  :قولة ( : ما ًمدرًمك لعدل اهلل اطبدع عدىل
أ ل بدر  ،فقال اعتبوا ما شئتم فقد غفرد لكم) و املانع من كفريه ؛ ألنا نقول  :لو فر ملدا بقدي مدن
حسنا ة ما ًمتنع من حلاق الكفر وأحكامة  ،فإن الكفدر  :هيددم ما قيبة  ،لقولة عاىل َ  :و َمن ًَم حك ُف حر بِا ِ
إل ًَما ِن
َ
دون[ األنعدام.]22:
رش ُو حا َحلديِ َط َعدنح ُهم َّمدا َدانُو حا ًَم حع َت ُب َ
َف َقدح َحيِ َط َع َت ُب ُة[املائدة ، ]0:وقولة َ  :و َل حو أ ح َ
والكفر حميط لبحسناد واإلًمان باإلمجاع  ،فال ًمظن ذا"أ .د.
 و ذا الذي قرره الايخ و الذي فهتة عام أئت اإلسالم دون من َّ
فهتة ونصيية من املنتسيني
قل ُ
لبعبم من املعارصًمن مع األسف حني نرشوا بني الاياب ضبي ً
ال واعتاد ًا عىل متاابة األدل وأقوال العباء
 :أن حاطي ًا فعل فر ًا ترج ًا عن املب د سيحانك ذا هبتان عظيم د وإنا منعة من الكفر شهوده ليددر  ،أو
ونة متأوالً  ،أو أن ذا حكم خا

بالنيي  لعبتة بصدق حاطب  ، ولدذا فأسدوق أقدوال األئتد

املعتربًمن الذًمن نصوا عىل أن مثل ذا الفعل  ،وإن ان حمرم ًا  ،فبيب و بكفر أ رب مدع اطتئندان القبدب
باإلًمان وبغض الكفر وأ بة :
 سئل اإلمام الاافعي (األم" : )862/6:أرأًمدت املسدبم ًمكتدب إىل املرشد ني مدن أ دل احلدرب بدأناملسبتني ًمرًمدون غزو م أو بالعورة من عوراهتم  ،ل حيل ذلك دمة ؟ وًمكون يف ذلك دالل عدىل ممداألة
املرش ني ؟ قال الاافعي رمحة اهلل عاىل  :ال حيل دم من ثيتت لة حرم اإلسالم  ،إال أن ًمقتل أو ًمدزين بعدد
إحصان  ،أو ًمكفر فر ًا بين ًا بعد إًمان  ،ثم ًمثيت عىل الكفر .وليب الدالل عدىل عدورة مسدبم  ،وال أًميدد
افر بأن ُحي هذر أن املسبتني ًمرًمدون منة غر ًة ليحذر ا  ،أو ًمتقدم يف نكاًم املسبتني ب ُك حفر َب ي ٍ
ني  ...قبتُة بدا ال
ًمسع مسب ًا عبتة عندي أن خيالفة بالسن املنصوص بعد االسدتدالل بالكتداب"أ .دد .ثدم ذ در حددًم
حاطب .
 وقال ابن العريب(أحكام القرآن" )7123/3:من ثر طبعة عىل عوراد املسدبتني  ،و ًُمن ييدة عبديهم ،عرف عدو م بأخيار م  ،مل ًمكن بذلك افر ًا إذا ان فعبة لغرض دنيوي  ،واعتقاده عىل ذلك سدبيم ،
و ًُم ي
ا فعل حاطب بن أيب ببتع حني قصد بذلك اَاذ اليد ومل ًمنو الردة عن الدًمن"أ .د.

 وقال النووي(رشح مسبم" : )813/74:فية أن اجلاسوس وغريه مدن أصدحاب الدذنوب الكيدائر الًمكفرون بذلك  ،و ذا اجلنب يرية قطع ًا ألنة ًمتضتن إًمذاء النيي  ، و و يرية بال شدك لقولدة عداىل
ِ
ون اهللََّ َو َر ُسو َل ُة َل َعن َُه ُم اهللَُّ[ األحزاب"]01:أ .د.
ًمن ًُم حؤ ُذ َ
إِ َّن ا َّلذ َ
 وقال أبو العياس القرطيي (املفهم )663/4:عند رشح حدًم حاطب " : ومن مجبد مدا فيدة مدنالفقة  :أن ار كاب الكيرية ال ًمكون فر ًا"أ .د.
 وقال شيخ اإلسدالم ابن يتي (الفتاو " : )083/1:وقد حتصدل لبرجدل موادهتم لرحم أو حاجد ،فتكون ذني ًا ًمنق

بة إًمانة  ،وال ًمكون بة افر ًا  ،ا حصل من حاطب بن أيب ببتع ملدا ا دب املرشد ني

بيعض أخيار النيي "أ .د.
 وقال ابن القيم (زاد املعاد" : )683/3:وفيها  :أن الكيرية العظيت مما دون الرشك قد ُك َّف ُدر باحلسدنالكيرية املاحي  ،ا وقع َ
اجل ُّب من حاطب ُم َك َّفر ًا باهوده بدر ًا"أ .د.
 وقال احلافظ ابن حعر(فتح الياري" :)386/78:وفيدة الرد عىل من فر املسبم بار كداب الدذنب ،وعىل من جزم بتخبيده يف النار".
اء  الذي رواه الرتمذي َع حن َأ ِيب ُع َي حيدَ َة حب ِن َع حي ِد اهللَِّ َع حن َع حي ِد اهللَِّ
 الدليل الثاين  :حدًم ُس َه حي ِل ا حب ِن َب حي َض َ
ول اهللَِّ  : الَ ًم حن َفبِتَن ِمنحهم َأحدٌ إِالَّ بِ ِفددَ ٍ
ب ِن مسع ٍ
يء بِاألَ َس َار َ ،ق َال َر ُس ُ
اء َأ حو
ود َق َال ََّ :ملا َ
َ َّ ُ ح َ
ح َ ح ُ
َان ًَم حو ُم َبدح ٍر َو ِج َ
ول اهللَِّ إِالَّ سهي َل ابن بي َضاء ؛ َفإِين َقددح س ِ
ب عن ٍُقَ .ق َال عيدُ اهللَِّ بن مسع ٍ
ت ًَ :ما َر ُس َ
دت حع ُت ُة ًَم ح
دذ ُُر
ود َ :ف ُق حب ُ
ُ َ ح ح َ َح َ ي
ح ُ َ ح ُ
َح
رض ِ ُ
َ
َ ح
ِ
ِ
ا ِ
َت َر ُس ُ
إل حس َ
الس َا ِء ِمنيدي
ول اهللَِّ َ ، ق َال َ :ف َا َر َأ حًمتُنِي ِيف ًَم حو ٍم َأ حخ َو َ
ال َمَ .ق َال َ :ف َسك َ
ف َأ حن َ َق َع َع َ َّيل ح َع َار ٌة م حن َّ
ول اهللَِّ  " إِالَّ سهي َل ابن ا حليي َض ِ
اء"َ .ق َ
ك ا حل َي حو ِمَ .ق َال َ :حتَّى َق َال َر ُس ُ
ِيف َذلِ َ
دال الرتمدذي  " :دذا حددًم
ُ َ ح ح َ َح

حسنة مع ون أيب عييدة مل ًمستع مدن أبيدة
حسن  ،وأبو عييدة بن عيد اهلل مل ًمستع من أبية"أ .د .قبت َّ :
ا جر عتل حذاق املحدثني من قيول حدًمثة عن أبية لكونة ان عامل ًا بة  ،ولذا قال احلا م ملدا أخرجدة
أًمض ًا  " :ذا حدًم صحيح اإلسناد  ،ومل خيرجاه" .فهذا احلدًم ًمدل عىل أن موافق الكفار يف النرصدة
الظا رة مع ونة صحيح االعتقاد ال خيرجة عن دًمنة  ،ولذا قال شيخ اإلسالم ابدن يتيد (منهداج السدن
النيوًم  )787/0:عن الكفار" :وقد ًمقا بون وفيهم مؤمن ًمكتم إًمانة ً ،ماهدد القتال معهم  ،وال ًمتكندة
اهلعرة  ،و و مكره عىل القتال  ،وًميع ًموم القيام عىل نيتة ا يف الصحيح عن النيدي  قدال ً":مغدزو
جي

ذا الييت  ،فيينا م بييداء من األرض إذ خسف هبم  ،فقيل ً :ما رسول اهلل  ،وفيهم املكره ؟ فقال

ً":ميعثون عىل نياهتم".

 الدليل الثال  :ما جاء يف قص اإلفك حني انترص سعد بن عيادة  لبتنافق ابن أيب سبول دا رو
قال سعدُ بن مع ٍ
ِ
اذ ًَ :ما َر ُس َ
دول اهللَِّ َ ،أنَدا َواهللَِّ
الايخان َع حن َعائ َا َ  حني حاست حع َذر  من ابن أيب سبول َف َ َ ح ح ُ ُ َ
َأع ُذر َك ِمنحة  ،إِ حن َ ِ
َان ِم حن إِ حخ َوانِنَا ِم حن حَ
دن األَ حو ِ
اخلزح َرجِ َأ َم حر َ نَا َف َف َع حبنَا فِ ِية َأ حم َدر َك ،
رض حبنَا ُعنُ َق ُة َ ،وإِ حن َ
َان م ح
ُ
ح ُ
س َ َ
ِ
ال ص ًِ
احت ََت َب حت ُة حَ
َف َقا َم َس حعدُ حب ُن ُع َيا َد َة َو ُ َو َس ييدُ حَ
َان َق حي َل َذلِ َ
ت
احل ِت َّي ُ د َف َق َالََ :ذ حب َ
اخلزح َرجِ د َو َ
احلا َو َلك حن ح
ك َر ُج ً َ

ك َ ،ف َقا َم ُأ َس حيدُ حب ُن ُح َض ح ٍري َ ،ف َق َال َ :
َل َع حت ُر اهللَِّ! الَ َ حق ُت ُب ُة َوالَ َ حق ِد ُر َع َىل َذلِ َ
ددر اهللَِّ! َواهللَِّ َلنَ حق ُت َبنَّدد ُة ،
َدذ حب َ
ت َل َع حت ُ
ِِ
ِ
ِ
احل َّي ِ
دان األَ حو ُس َو حَ
دار حَ
مهددوا َ ،و َر ُس ُ
دول اهللَِّ َ ع َ
َفإِن َ
دىل
َّدك ُمنَداف ٌق ُ ََتاد ُل َع حن ا حُملنَافق َ
اخلددزح َر ُج َحتَّدى َ ُّ
يدنَ .ف َث َ

ا حملِن َ ِحرب" .قال شيخ اإلسالم ابن يتي (الفتاوي )083/1:عن الكفار " :وقد حتصل لبرجل موادهتم لرحم
أو حاج  ،فتكون ذني ًا ًمنق

بة إًمانة  ،وال ًمكون بة افر ًا

ا حصل لسعد بن عيادة ملا انترص البن ُأ َيب

يف قص اإلفك  ،فقال لسعد بن معاذ  :ذبت  ،واهلل ال قتبة  ،وال قدر عىل قتبة .قالدت عائاد  :و دان
قيل ذلك رج ً
ال صاحل ًا  ،ولكن احتتبتة احلتي "أ .د.
ان ب ِن مالِ ٍ
ِ
ك  حني َق َال َقائِ ٌل ِمن ُحه حم َ :أ حًم َن َمالِ ُ
ك حب ُن الدُّ حخ ُا ِن ؟
 الدليل الرابع  :رو الايخان عن ع حت َي َ ح َ
ِ
ِ
ب اهللََّ َو َر ُسو َل ُة  ،ف َق َال النَّيِ ُّي  :الَ َ ُق حل َذلِ َ
َف َق َال َب حع ُض ُه حم َ :ذلِ َ
ك َ ،أالَ ََرا ُه َق َال  :الَ إِ َلد َة إِالَّ اهللَُّ
ك ُمنَاف ٌق الَ ُحي ُّ
ِِ
ِ
ًُم ِرًمدُ بِ َذلِ َ
ني َ ،ف َقا َل :
يح َت ُة إِ َىل ا حُملنَافق َ
ك َو حج َة اهللَِّ ؟ َق َال  :اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُة َأ حع َب ُم َ ،ق َال ُ :ق حبنَا َ :فإِنَّا ن ََر َو حج َه ُة َونَص َ
َفإِ َّن اهللََّ َح َّر َم َع َىل الن ِ
َّار َم حن َق َال " :الَ إِ َلد َة إِالَّ اهللَُّ ًَم حيت َِغدي بِ َ
دذلِ َ
ك َو حجد َة اهللَِّ" .فهدذا الصدحايب دان وجهدة
ونصيحتة لبتنافقني واَذ م بطان  ،ومع ذلك برأه النيي  من النفاق .قال شيخ اإلسدالم فديتن دان
متأوالً برمي غريه بالنفاق لايه (جمتوع الفتاو " : )088/1:و ذلك قول من قال مدن الصدحاب عدن
مالك بن الدخام منافق  ،وإن ان قال ذلك ملا رأ فية من نوع معارشة ومودة لبتنافقني"أ .دد .وقدال
اجلهددر بِالس ِ ِ
ِ
ددو ِل إِالَّ َمددن
ددوء مدد َن ا حل َق ح
ددب اهللهُ حَ ح َ ُّ َ
العالم د الطددا ر بددن عاشددور عنددد قولددة عدداىل  :الَّ ُحي ُّ
ُظبِ َم[النساء ]762:وذ ر قص عتيان ( التحرًمر والتنوًمر" :)0/6:فظن ذا القائل بالك أنة منافق
ملالزمتة لبتنافقني  ،فوصفة بأنة منافق ال حيب اهلل ورسولة .فبعل ذه اآلًم نزلت لبصدي عن املعازف بظن
النفاق بتن ليب منافق ًا"أ .د.
 الدليل اخلامب  :إمجاع أ ل العبم عىل عدم كفري اجلاسوس املسبم بتعرد التعسب  ،و قدم ما ذ ره
اإلمام الاافعي يف تابة (األم )862/6:يف {باب املسبم ًمدل املرش ني عىل عورة املسبتني} فقال رمحة اهلل
حيذر أن املسبتني ًمرًمدون منة غر ًة ليحذر ا
عاىل " :وليب الداللد عىل عورة مسبم  ،وال أًميد افر بأن َ
 ،أو ًمتقدم يف نكاًم املسبتني ب ُك حف ٍر َب ي ٍ
ني"أ .د .لكن العباء اختبفوا يف قتبة فأجازه املالكي ومنعة اجلتهور ،
ِ
ني} عند رشح حدًم
اء ِيف ا حُملت ََأ يول َ
وحكى الطحاوي اإلمجاع عىل املنع  :قال احلافظ ابن حعر يف { َباب َما َج َ

حاطب ( فتح الياري" :)386/78:واملعروف عن مالك  :جيتهد فيدة اإلمدام .وقدد نقدل الطحداوي
اإلمجاع عىل أن اجلاسوس املسبم ال ًمياح دمة  ،وقال الاافعي واأل ثر ً :معزر  ،وإن ان من أ ل اهليئداد
ًمعفى عنة  ،و ذا قال األوزاعي وأبو حنيف ً :موجع عقوب وًمطال حيسة"أ .د .قبدت  :ويف دذا أو دح
الدالل عىل عدم رد ة عند م ألنة مما جاء بة الن

واإلمجاع وجوب قتدل التدارك لدًمندة املفدارق جلاعد

املسبتني  ،ولو ان مر د ًا لوجب قتبة بال خالف.
 القسم الثال  :املواالة التي ًمعفى عنها يف الظا ر لبرضورة  ،مع بغضدهم وبغدض دًمدنهم يف اليداطن
واعتقاد بطالن ما م عبية  ،فهذه جاء الن القرآين باستثنائها من النهي يف مواطن :
ِِ
ِ ِ
ِ
( )7مع إظهار اإلسالم ا قال  : الَّ ًمت ِ
ني َو َمن ًَم حف َع حل َذلِ َ
ك
َّخ ِذ ا حُمل حؤ ِمن َ
ًمن َأ حول َياء من ُد حو ِن ا حُمل حؤمن َ
ُون ا حلكَاف ِر َ
َ
َف َبد حي َب ِمد َ ِ
يش ٍء إِالَّ َأن َ َّت ُقددو حا ِمدن ُحه حم ُ َقددا ًة[ آل عتددران : ]82:قددال ابددن ثددري  ( :فسددري القددرآن
دن اهللهِ يف َ ح

العظيم ": )313/7:وقولة عاىل  :إِالَّ َأن َ َّت ُقدو حا ِمدن ُحه حم ُ َقدا ًة أي إال مدن خداف يف بعدض اليبددان أو
األوقاد من رش م  ،فبة أن ًمتقيهم بظا ره ال بياطنة ونيتة"أ .د .وقال أبدو بكدر بدن العدريب يف (أحكدام
القرآن )842/7:عند قولة عاىل إِالَّ َأن َ َّت ُقو حا ِمن ُحه حم ُ َقا ًة .." : إال أن َافوا مدنهم  ،فدإن ِخ حفدتُم مدنهم
رش م وأذا م بظا ٍر منكم ال باعتقاد ؛ َّبني ذلك قو ُل ُة
فساعدو م ووالو م  ،وقولوا ما ًمرصف عنكم من ي
عاىلإِالَّ ِم حن ُأ ِحر َه َو َق حب ُي ُة ُم حط َتئِ ٌّن بِا ِ
إل حًم َا ِن[النحدل"]754:أ .دد.وقدال شديخنا صدالح الفدوزان(رشح
نواقض اإلسالم": )743:إِال َأ حن َ َّت ُقوا ِمن ُحه حم ُ َقا ًة[ آل عتران : ]82:و ي املداراة إذا خيش عىل املسبم
حي ي
دذ ُر ُُم اهللهُ َن حف َسد ُة َوإِ َىل اهللهِ
من رش م  ،وليب ذا من املواالة بل و من دفدع الرضدر عدن املسدبتني َ و ُ َ

ا حَمل ِص ُري[آل عتران ، ]82:فنحن ندارهيم بأن ندفع رش م بأن نعطديهم مدن املدال دفعد ًا لرشد م  ،أو مدا
ًمرًمدون من أمور الدنيا  ،وليب ذا من املواالة  ،وإنا و من املداراة لدرء رش م"أ .د.
دوالَ ِر َج ٌ
دؤو ُ حم
ُدون َونِ َسداء ُّم حؤ ِمن ٌ
َداد َّمل ح َ حع َب ُتدو ُ حم َأن َ َط ُ
دال ُّم حؤ ِمن َ
( )8مع تم اإلسالم ا قال َ  : و َل ح
ِ
َري ِع حب ٍم لِيدح ِخ َل اهللَُّ ِيف ر ِ ِ
َفت ُِصي َيكُم يمن ُحهم َّم َع َّر ٌة بِغ ح ِ
ًمن َ َف ُدروا ِمدن ُحه حم َع َ
دذاب ًا
اء َل حو َزَ ًَّم ُبوا َل َع َّذ حبنَا ا َّلدذ َ
َ حَ
ُ
محتة َمن ًَم َا ُ
ِ
دوالَ ِر َج ٌ
ُدون َونِ َسداء
دال ُّم حؤ ِمن َ
َألي ًا[ الفتح : ]80:قال ابن ثري( فسري القرآن العظيمَ " : )724/6:و َل ح
َاد ، أي بني أظهر م ممن ًمكتم إًمانة وخيفية منهم خيف عىل أنفسهم من قومهم  ،لكنهدا سدبطنا م
ُّم حؤ ِمن ٌ

عبيهم فقتبتتو م وأبد م خرضاء م  ،ولكن بني أفنائهم من املؤمنني واملؤمناد أقوام ال عرفوّنم حالد
القتل  ،وهلذا قال عاىل َّ  :مل ح َ حع َب ُتو ُ حم َأن َ َط ُؤو ُ حم َفت ُِصي َيكُم يمن ُحهم َّم َع َّر ٌة : أي إثم وغرام "أ .د .وذ در
الايخ إسحاق بن عيد الرمحن بن حسن ثالث حاالد َتفي فيها الرباءة  ،فقال(الدرر السني )350/2:
" :وقبب املؤمن ال خيبو من عداوة الكافر  ،وإنا النزاع يف إظهار العداوة  ،فإّنا قد َفى لسيب رشعدي ،

و و اإل راه مع االطتئنان  ،وقد َفى العداوة من مستض َعف معذور َ ،
عذ َره القرآن  ،وقد َفى لغدرض
دنيوي  ،و و الغالب عىل أ ثر اخلبق  ،ذا إن مل ًمظهر منة موافق "أ .د.
ه
( )3بل ربا ًماهد بعض املسبتني القتال مع الكفار مكر ًا قي يف العتدل دا قددم فديا رو الرتمدذي
ِ ِ
ٍ
ِ ٍ َ
َ
رض ِ
بدر َق َال َر ُس ُ
ب
وحسنة واحلا م وصححة يف ُأ َسار
ول اهللَِّ  : الَ ًَمنح َفبدت ََّن مدن ُحه حم أ َحددٌ إِالَّ بِفددَ اء أ حو َ ح
دول اهللَِّ إِالَّ سدهي َل ابدن بي َضداء ؛ َفدإِين َقددح س ِ
عن ٍُق"َ .ق َال عيدُ اهللَِّ بن مسع ٍ
ت ًَ :ما َر ُس َ
دت حع ُت ُة ًَم ح
دذ ُُر
ود َ :ف ُق حب ُ
ي
ح ُ َ ح ُ
َح
ُ
َ
ُ َ ح ح َ َح
َ

ددال ": إِالَّ سددهي َل ابددن ا حليي َض ِ
ا ِ
ال َم .ف َق َ
إل حس د َ
دداء"  ،قددال شدديخ اإلسددالم ابددن يتيدد (منهدداج السددن
ُ َ ح ح َ َح

النيوًم  )787/0:عن الكفار " :وقد ًمقا بون وفيهم مؤمن ًمكتم إًمانة ً ،ماهد القتال معهدم  ،وال ًمتكندة
اهلعرة  ،و و مكره عىل القتال  ،وًميع ًموم القيام عىل نيتة ا يف الصحيح عن النيدي  قدال ًَ " :م ُعدو ُذ
عائِ ٌذ بِا حليي ِ
ت َ ،ف ُي حي َع ُ إِ َل حي ِة َب حع ٌ َفإِ َذا َانُوا بِ َي حيدَ َاء ِم حن األَ حر ِ
ت ًَ :مدا َر ُس َ
دول اهللَِّ! َف َك حي َ
ض ُخ ِس َ
دف
ف ِهبِ حم َ ،ف ُق حب ُ
َ
َح
َان ِ
َار ً ا ؟ َق َال  ُ :ح
خي َس ُ
ف بِ ِة َم َع ُه حم َ ،و َلكِنَّ ُة ًُم حي َع ُ ًَم حو َم ا حل ِق َي َام ِ َع َىل نِ َّيتِ ِة"أ .د .فهدذه أقسدام املدواالة
بِ َت حن َ
الكفرًم واملحرم واملعفو عنها  ،وال ًمدخل يف ٍ
يشء منها ما ذ رناه يف الضوابط الثالث عرشد السدابق دا
ًمعتقد من ال فقة عنده.

عارشا :الضابط يف املواالة املخرجة من الدين وبيان سبب اخللط
من أ م ما أوقع يف التكفري الياطل يف باب الوالء والرباء د إ اف لأل واء املستحكت د و عدم فهم منهج
أ ل السن واجلاع وعدم يط القواعد الرشعي  ،فيضع من جهل معتقدد أ دل السدن واجلاعد بعدض
النصو

املعتب ليعض أ ل العبم  ،أو التي أطبقو ا عىل سييل التغبيط  ،أو أخطأوا فيها  :أص ً
ال ًميندى

عبيها املعتقد يف ذا الياب  ،ولو خالف الن

الرصدًمح واملدنهج املتدوارث الصدحيح  ،بخدالف طرًمدق

الراسخني يف العبم الساملني من األ دواء فهم حيتبون ما أشكل من الم أ ل العبم عىل قواعد أ ل السن
 ،ا قال شيخ اإلسالم ابن يتي (اجلواب الصحيح" : )66/6:إنة جيب أن ًُمفرس دالم املدتكبم بعضدة
بيعض  ،وًمؤخذ المة ا نا و ا نا  ،و عرف ما عاد ة ًمعنية وًمرًمده بذلك البفظ إذا كبم بدة  ،و ُعدرف
املعاين التي ُعرف أنة أراد ا يف مو ع آخر  ،فإذا ُعرف ُعر ُفة وعاد دة يف معانيدة وألفاظدة  ،دان دذا ممدا
ًُمستعان بة عىل معرف مراده  ،وأما إذا استعتل لفظة يف معنى مل َتر عاد ة باستعالة فية  ،و ََرك اسدتعالة يف
املعنى الذي جرد عاد ة باستعالة فية  ،ومحل المة عىل خالف املعنى الذي قد عرف أندة ًمرًمدده بدذلك
البفظ بععل المة متناقض ًا  ،و رك محبة عىل ما ًمناسب سدائر المدة  ،دان ذلدك حترًمفد ًا لكالمدة عدن
مو عة و يدًم ً
ال ملقاصده و ذب ًا عبية"أ .د .وقد قدم يف فصل أسياب االنحدراف يف فهدم بداب الدوالء
والرباء اآلنف حتدًمد أئت الدعوة النعدًم أسياب انحراف املوافقني هلم يف االسم املخالفني هلم يف املدنهج
والرسم يف أربع أمور ًمدور المهم حوهلا ( :األول)  :أّنم جهال يف األصول العامد الكبيد التدي دي
مدارك األحكام( .الثاين)  :أّنم مل ًمرجعوا إىل العباء لييينوا هلم ما جهبوا من القواعدد الرشدعي ومواقدع
اخلطاب( .الثال )  :إّنم أخذوا العبم من جمرد أفهامهم( .الثال )  :عدم العبم بتعرف مواقع اخلطداب
و فاصيبة .ولنأخذ أمثب ًمتيني من خالهلا خبط بعض الكتهاب يف ذه األًمام يف فهم الم أ ل العبدم ممدن
ًمعتربون امتداد ًا ملن رد عبيهم عباء الدعوة سابق ًا يف حترًمفهم لكدالم أئتد الددعوة عدىل مدا ذ دره شديخ
اإلسالم ابن يتي آنف ًا :
 املثال األول 
قال شيخ اإلسالم حمتد بن عيد الو اب د رمحة اهلل د يف رسدالتة "ندواقض اإلسدالم"(برشدحها لباديخ
صالح الفوزان" : )700:الثامن  :مظا رة املرش ني ومعاونتهم عىل املسبتني  ،والدليل قدول اهلل عداىل :
ِ
ِ
ِ
ني[املائدة"]07:أ .د .ثم َتد أندة ًمادتهر بدني
َ و َمن ًَمت ََو َُّهلم يمنك حُم َفإِ َّن ُة من ُحه حم إِ َّن اهللهَ الَ َ حهيدي ا حل َق حو َم ال َّظامل َ
الذًمن ًمتكبتون يف ذه املسأل ممن ليسوا من العباء  :أن املسبم خيرج من اإلسدالم بدأي ندوع مدن أندواع

اإلعان لبكفار دون فصيل  ،ليتوصبوا بذلك إىل كفري احلكام الذًمن هلم عالقداد جدائزة أم حمرمد مدع
ؤالء الكفار بحع أّنم ار كيوا ناقض ًا من نواقض اإلسالم  ،و ذا ٌ
محل فاسد من ثالث أوجة :
أن املظا رة عند عباء البغ والرشع ي بتعنى اإلعان واملعاون ال فدرق  :فقدد جداء
*(الوجة األول) َّ :
التعاون" .وقال اليغوي(معدامل التنزًمدلَ " :)602/3:فد َ
ال
يف(لسان العرب(" : )811/2:ال َّتظدا ُ ُر) :
ُ
ِ
ًمن [القص  ، ]24:أي  :معين ًا هلم عىل دًمنهم"أ .د .وجداء إطدالق املظدا رة يف
َ كُون ََّن َظ ِهري ًا يل حبكَاف ِر َ
القرآن الكرًمم عىل مظا رة املسبم عىل املسبم يف قولة عاىل  :وإِن َ َظا را ع َبي ِ
دة[التحدرًمم .]6:وشديخ
َ
ََ َ ح
اإلسالم هملا ذ ر املظا رة يف "النواقض" قرّنا باملعاون ؛ ألن حكتها واحدٌ ؛ و ي مرا ب منها  :ما ددو
فر إذا انت ألجل الدًمن  ،ومنها ما و فسق وظبم إذا انت ألجل الدنيا والقراب ونحو دا  ،دا قدال
ِ
الطا ر بن عاشور عند فسري قولة عاىل َ  :فد َ
ًمن [القصد ( ]24:التحرًمدر
ال َ كُدون ََّن َظ ِهدري ًا يل حبكَداف ِر َ
والتنوًمر" :)720/75:والظهري  :املعني  ،واملظا رة  :املعاون  ،و ي مرا دب أعال دا النرصدة  ،وأدنا دا
املصانع والتسامح"أ .د .وشيخ اإلسالم حمتد ًا د رمحة اهلل د أراد باملظا رة التي عده ا من نواقض اإلسالم
نا ما أراده هبا عباء اإلسالم  ،و ي املواالة املطبق التام التي عىل الدًمن  ،والتي ذ رنا ا يف القسم األول
من أقسام املواالة  ،والتي ًمعرب عنها بعض املحققني بالتوِل العام  ،قال اليغوي(معامل التنزًمدل: )602/3:
ِ
"َ ف َ
ًمن [القص  ، ]24:أي  :معين ًا هلم عىل دًمنهم  ،قال مقا ل  :وذلدك حدني
ال َ كُون ََّن َظ ِهري ًا يل حبكَاف ِر َ
ُدعي إىل دًمن آبائة  ،فذ ر اهلل نعتة  ،وّناه عن مظا رهتم عىل ما م عبية"أ .د.
*(الوجة الثاين)  :قد هبني الايخ باملثال أن املواالة واملظا رة التي ًمكفر هبا دي مظدا رة املرشد ني ألجدل
ظهور رش هم ودًمنهم الياطل  ،أو االستعان هبم مع إظهار املوافق عىل دًمنهم الفاسد  ،حني قال (الددرر
السني " : )774/75:و ذ رون  :أين أ هفر م باملواالة  ،وحاشا و ال ; ولكن أقطع  :أن فر من عيد قي
أيب طالب  ،ال ًميبغ عرش فر املوًمب وأمثالة  ،ا قال عاىل :ال ًمنحهدا ُم اهللَُّ ع ِ ِ
ًمن َمل ح ًُم َقدا ِ ُبو حُم ِيف
دن ا َّلدذ َ
َ
َ َ ُ
خي ِر ُجو حُم ِم حن ِد ًَم ِ
الدي ِ
ًمن َو َمل ح ُ ح
ار حُم اآلًمتني[املتتحن  .]2-2:وأنا أمثل لك مثداالً لعدل اهلل أن ًمنفعدك بدة ،
لعبتي أن الفتن يرية  ،وأّندم حيتعون با عرفون  ،منها  :ما ذ روا يف األوراق  ،أّنم مل ًمقصدوا بحربكم
رد التوحيد  ،وإحياء الرشك  ،وإنا قصدوا دفع الرش عن أنفسهم  ،خوف اليغي عبيهم .فنقول  :لو ُنقددي ر
أن السبطان ظبم أ ل املغرب ظب ًا عظي ًا يف أمواهلم وبالد م  ،ومع ذا خافوا استيدالء م عدىل بالد دم
ظب ًا وعدوان ًا  ،ورأوا أّنم ال ًمدفعوّنم إال باستنعاد الفدرنج  ،وعبتدوا أن الفدرنج ال ًموافقدوّنم  ،إال أن
ًمقولوا نحن معكم عىل دًمنكم ودنيا م  ،ودًمنكم و احلق  ،ودًمن السبطان و الياطل  ،و ظا روا بدذلك
لي ً
ال وّنار ًا  ،مع أّنم مل ًمدخبوا يف دًمدن الفرنج  ،ومل ًمرت وا اإلسالم بالفعل  ،لكن ملا ظا روا بدا ذ رندا ،

ومراد م دفع الظبم عنهم  ،ل ًماك أحد أّنم مر دون  ،يف أ رب ما ًمكون من الكفر والردة ؟ إذا رصحوا
فرصدح
أن دًمن السبطان و الياطل  ،مع عبتهم أنة حق  ،ورصحوا أن دًمن الفرنج و الصواب"أ .دد .ه
الايخ نا أنة ال ًمكفر بتطبدق اإلعاند واالسدتعان حتهدى تضدتن الترصدًمح بتصدحيح دًمدن املرشد ني
والترصًمح بيطالن التوحيد.
*(الوجة الثال )  :أن عباء الدعوة بينوا منهج الايخ رمحة اهلل با ال ًمدع جماالً لغال أو مب هيب  ،فتقدم لندا
قول الايخ عيد البطيف بدن عيدد الدرمحن ملدن هفدر بتطبدق املدواالة واملظدا رة  ،ونسدب ذلدك إلمدام
الدعوة(الدرر السني " : )641/7:أخربهتم برباءة الايخ من ذا املعتقد واملذ ب  ،وأنة ال ًمكفر إال بدا
أمجع املسبتون عىل كفري فاعبة من الرشك األ رب  ،والكفدر بآًماد اهلل ورسبة  ،أو بيشء منهدا بعدد قيدام
احلع وببوغها املعتيدر  ،تكفيدر من عيد الصاحلني  ،ودعا م مع اهلل  ،وجعبهم أنداد ًا لدة فديا ًمسدتحقة
عىل خبقة من العياداد واإلهلي "أ .د .و هبني شيخنا صالح بن فوزان الفوزان الذي و أحدد يدار عبداء
الدعوة املعارصًمن معنى الم إمام الدعوة بأن املظا رة ال كون فر ًا إال مع حمي الكفار لددًمنهم وإظهدار
قسم املظا رة إىل أقسام  ،فقال(رشح ندواقض اإلسدالم(" : )704:القسدم
الر ا بأفعاهلم  ،وذلك حني ه
األول)  :مظا رهتم ومعاونتهم عىل املسبتني مع حمي ما م عبية مدن الكفدر والرشدك والضدالل  ،فهدذا
القسم ال شك أنة فر أ رب ترج من املب ( ...القسم الثداين)  :أن ًمعداوّنم عدىل املسدبتني ال تتدار ًا بدل
ًمكر ونة عىل ذلك بسيب إقامتة بينهم  ،فهذا عبية وعيد شدًمد  ،وخيادى عبيدة مدن الكفدر املخدرج مدن
املب ( ...القسم الثال )  :من ًمعني الكفدار عىل املسبتدني و و تتار غري مكره مع بغضدة لددًمن الكفدار ،
وعدم الر ا عنة  ،فهذا ال شك أنة فاعل لكيرية من يائر الذنوب  ،وخياى عبية من الكفدر  ،ولدوال أندة
ًميغض دًمنهم وال حييهم حلكم عبية بالكفر  ،فهو عىل خطر شدًمد"أ .د.
 املثال الثاين 
قول الايخ عيد اهلل بن عيد البطيف آل الايخ  :عن الفرق بني املواالة التدوِل(الددرر السدني : )688/2:
"التوِل فر خيرج من املب  ،و و الذب عنهم  ،وإعانتهم باملال واليددن والدرأي  ،واملدواالة يدرية مدن
يائر الذنوب  ،يل الدواة  ،أو بري القبم  ،أو التيا
بالتكفري بتطبق إعان الكفار هبذا الن

هلم  ،لو رفع السوط هلم"أ .د .وًمستدل القائبون

ليتوصبوا بة إىل كفري من عامل مع الدول النرصداني يف زمنندا ،

وًمتعا بون موقف الايخ الرصًمح يف ر َّد ما عبية أسالفهم من ذا املذ ب املردي ؛ ألن الاديخ رمحدة اهلل
ان من أو ح عباء الدعوة يف ييني أقسام مواالة الكفار لكثرة الغالة يف عرصه من املنتسيني لدعوة شيخ
اإلسالم اإلمام حمتد ممن ال ًمفهتون قواعد الرشع ومواقع اخلطاب  ،وبيان ذلك من أوجة :

*(الوجة األول)  :أن الايخ هبني باكل وا ح ال ليب فية قواعد التكفدري يف بداب الدوالء والدرباء التدي
رصح أّندا مضدب أفهدام ومزلد أقدددام  ،منهددا  :قولدة عندد بيددان أن الكفدر ذو أصدل وشدعب (الدددرر
ه
السني " : )612/7:وال ًمسو بينها يف األساء واألحكام  ،وفرق بدني مدن درك الصدالة أو الز داة أو
الصيام أو أرشك باهلل أو استهان باملصحف  ،وبني من ًمرسق وًمزين أو ًمرشب أو ًمنهب  ،أو صدر منة ندوع
مواالة ا جر حلاطب  ،فتن سو بني شعب اإلًمان يف األساء واألحكام  ،أو سو بني شعب الكفدر
ٌ
داخدل يف عتدوم أ دل اليددع
يف ذلك  ،فهو تالف لبكتاب والسن  ،خدارج عدن سدييل سدبف األمد ،
واجلب عىل النيي 
واأل واء" .ثم قرًمره الرصًمح أن ما وقع حلاطب  و من مواالة الكفار باإلعان
ٍّ
 ،لكنها ليست من اإلعان املكفرة حني قال (الدرر السني " : )613/7:فدخل حاطب يف املخاطي باسدم
اإلًمان ووصفة بة  ،و ناولة النهي بعتومة  ،ولة خصو

السديب الددال عدىل إراد دة  ،مدع أن يف اآلًمدد

الكرًمت ما ًماعر  :أن فعل حاطب نوع مواالة  ،وأنة أببغ إليهم باملودة  ،وأن فاعل ذلك قدد دل سدواء
السييل .لكن قولة ( :صدقكم  ،خبوا سييبة) ظا ر يف أنة ال ًمكفر بذلك إذا ان مؤمن ًا باهلل ورسولة غدري
ٍ
شاك وال مر اب  ،وإنتدا فعل ذلك لغرض دنيوي  ،ولو فر ملا قال( :خبوا سييبة) .وال ًمقال  :قولة :
(ما ًمدرًمك لعل اهلل اطبع عىل أ ل بدر  ،فقال اعتبوا ما شئتم فقد غفرد لكم) و املانع من كفريه ؛ ألنا
نقول  :لو فر ملا بقي من حسنا ة ما ًمتنع من حلاق الكفر وأحكامة  ،فإن الكفدر :هيددم ما قيبة"أ .د.
*(الوجة الثاين)  :أن الايخ د رمحة اهلل د هبني ذه القواعد عن طرًمق األمثب الواقع يف عرصه  :بدأن إعاند
الكفار باملال واليدن والرأي والذب عنهم املخرج من املب ي املر يط بإعانتهم والذب عنهم ألجل دًمنهم
ووراث اخلوارج الذًمن أرادوا نسي ما قرروه من
 ،حني وقف رمحة اهلل موقف الطود الاامخ لدعاة التكفري ه
التكفري بتطبق املواالة واإلعان إلمام الدعوة  ،فتن ذلك قولة ملن فر ُجمالِب ابن فريوز ألنة مل ًمكفر جده ه
الذي ر هد دعوة الايخ بحع أنة مل ًمكفر بالطاغود  ،و ذلك قولة ملن فر أئت املسبتني بتكا يد املبدوك
املرصًمني  ،بل فر من خالط من ا يهم من مااًمخ املسبتني(الدرر السدني " : )641/7:وأمدا التكفدري
هبذه األمور التي ظننتتو ا من مكفراد أ ل اإلسالم فهذا  :مذ ب احلرورًم املارقني اخلارجني عىل عديل
بن أيب طالب أمري املؤمنني ومن معة من الصحاب  ،فإّنم أنكروا عبية حتكيم أيب موسى األشعري وعترو
بن العا

يف الفتن التي وقعت بينة وبني معاوًم وأ ل الاام  ،فدأنكرد اخلدوارج عبيدة ذلدك  ،و دم يف

األصل من أصحابة من قراء الكوف واليرصة  ،وقالدوا  :حكهتت الرجدال يف دًمدن اهلل  ،وواليدت معاوًمد
وعتر ًا و وليتها  ،وقد قال اهلل عاىل  :إِ ِن حُ
احلك ُحم إِالَّ هللهِ"أ .د .وقول الايخ(الدرر السدني :)614/7:
ِ ِ
دك بِ َ
"وقد ببغني  :أنكم أولتم قولة عاىل يف سورة حمتدد َ  :ذلِ َ
ًمن َِر ُ دوا َمدا َندزَّ َل اهللَُّ
دأ َّّنُ حم َقدا ُلوا ل َّبدذ َ

َسنُطِي ُعك حُم ِيف َب حع ِ
ض األَ حم ِر[حمتد ]84:عىل بعض ما جير من أمراء الوقدت مدن مكا يد أو مصداحل أو
ِ
ًمن حار َددُّ وا
دن ليعض رؤساء الضالني واملبوك املرش ني  ،ومل نظروا ألول اآلًم  ،و ى قولدة  :إِ َّن ا َّلدذ َ
ِ
ع َىل َأدب ِ ِ
ني َُهل ُم حُاهلدَ [حمتد ، ]80:ومل فقهوا املراد من دذه الطاعد  ،وال املدراد مدن
ار م يمن َب حعد َما َ َي َّ َ
َ حَ
األمر املعروف املذ ور يف ذه اآلًم الكرًمت  ،ويف قص صبح احلدًميي  ،وما طبب املرش ون واشرتطوه ،
وأجاهبم إلية رسول اهلل  ما ًمكفي يف رد مفهومكم ودحض أباطيبكم"أ .د.
*(الوجة الثال )  :أن عباء الدعوة دفعوا عن الايخ رمحة اهلل ذا الفهم الفاسد ملن عبق بديعض مطبدق
عتن قيبة  :الايخ عيد اهلل بن عيد العزًمز العنقدري حدني قدال(الددرر
المة هلو يف نفسة ا دافع و ه
السني " )702/2:واملااًمخ رمحهم اهلل الايخ سبيان بن عيد اهلل  ،والايخ عيد البطيف  ،والايخ محدد
فرسو ا باملوافق والنرصة واملعاون والر دا بأفعداهلم  ..دذا ددو
بن عتيق  ،إذا ذ روا مواالة املرش ني َّ
وأما جمرد االجتاع معهدم يف املنزل  ،فإن ذلك بدون إظهار الدًمن معصي  ،وقال ابن
الذي أوجب فره َّ ،
َّخ ُذو حا ا حلكَافِ ِرًمن َأولِياء ِمن د ِ ِ ِ
ثري يف فسري قولة عاىل ًما َأهيا ا َّل ِذًمن آمنُو حا الَ َ ت ِ
ني[ النساء]766:
ون ا حُمل حؤمن َ
ُ
َ ح َ
َ َ
َ ُّ َ
ً( :معندي  :معهم يف احلقيق ؛ ًموالوّنم وًمرسون إليهم باملودة  ،وًمقولون هلم إذا خبوا هبدم  :إندا معكدم) ،
فهذا و الذي أوجب فر م ال جمرد املخالط "أ .د.
( املثال الثال ) 
قول ساح الايخ عيد العزًمز بن بداز  -رمحدة اهلل (جمتدوع الفتداو " : )842/7:وقدد أمجدع عبداء
أن من ظا ر الكفار عىل املسبتني  ،وساعد م بأي نوع من املساعدة فهو افر مثبهم"أ .د.
اإلسالم عىل َّ
فأخذ بعض الناس كفري ل من عاون مع الكفار  ،أو دفع هلم ماالً  ،أو قا ل معهم عدو ًا رشه أ درب مدن
رش ذا ا ُملقا ل  ،ليتوصبوا بذلك ذلك إىل كفري احلكام املسدبتني خصوصد ًا حكدام الديالد السدعودًم
ي
السبفي  ،و ؤالء أ ّنم ال ًمعرفون من الم الايخ يف باب التعامل مع الكفار إال ذا الن

 ،و ناسوا أو

َتا بوا أن الايخ و الذي قبد استنصار الدولد السدعودًم بدالقواد النرصداني عدىل حدا م العدراق ،
فاستدلوا بن

الايخ املعتل عىل كفري الفعل الذي رصح الايخ بعوازه  ،بل جعبة من الواجياد  ،مما

ًمدل عىل أن املسأل عند م مسأل أ واء وانتصار لبياطل  ،وبيان ذا من وجهني :
*(الوجة األول)  :أن الم الايخ ان يف سياق بيان حكم فري ال ًماك مسبم بردة فاعبة  ،حي سئل
الايخ  :ما حكم الذًمن ًمطاليون بتحكيم امليادَ االشرتا ي والايوعي  ،وحياربون حكم اإلسدالم  ،ومدا
حكم الذًمن ًمساعدوّنم يف ذا املطبب  ،وًمذمون من ًمطالب بحكم اإلسالم وًمبتزوّنم وًمفرتون عبيهم ،
و ل جيوز اَاذ ؤالء أئت وخطياء يف مساجد املسبتني ؟ فكان من جواب الايخ قيل ذه العيارة التي

جردو ا من سياقها " :الذًمن ًمدعون إىل االشرتا ي أو الايوعي أو غريمها من املذا ب اهلدامد املناقضد
حلكم اإلسالم فار الل  ،أ فر من اليهود والنصار ؛ ألّنم مالحدة ال ًمؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر ،
وال جيوز أن جيعل أحد منهم خطيي ًا وإمام ًا يف مسعد من مساجد املسبتني  ،وال صح الصدالة خبفهدم ،
و ل من ساعد م عىل الهلم  ،وحسن ما ًمدعون إلية  ،وذم دعاة اإلسالم وملز م  ،فهدو دافر دال ،
حكتة حكم الطائف املبحدة التي سار يف ر اهبا وأًمد ا يف طبيها  ،وقد أمجع عباء اإلسدالم عدىل أن مدن
ظا ر الكفار عىل املسبتني وساعد م عبيهم بأي نوع من املساعدة فهو افر مثبهم" .د .فكدان الكدالم
فيتن ساعد م ن ًمفضبون حكم الطاغود وًمذمون حكم اهلل  ،و ي مواالة فرًم بال شدك وال مرًمد  ،ال
عن اإلعان واملواالة املحرم التي ًمذ ب ؤالء املفتونون إليها.
*(الوجة الثاين)  :أن الايخ ابن باز رمحة اهلل ملا استعانت الدول السعودًم بقواد نرصداني وغري دا عدىل
قتال حا م العراق آ نذاك  ،قبد ذا العتل ونرصه  ،يف الوقت الدذي ًمسدتدل دؤالء املفتوندون بكالمدة
اآلنف املعتل عىل كفري الدول السعودًم بة  ،فتا قالة الايخ يف بيان حكم االستعان بالكفار ( :جمتدوع
فتاو ومقاالد" : )346/1:ومما جيب التنيية عبية أن بعض الناس قد ًمظن أن االستعان بأ دل الرشدك
عترب مواالة هلم  ،وليب األمر ذلك فاالستعان يشء واملواالة يشء آخر .فبم ًمكن النيي  حني استعان
باملطعم بن عدي  ،أو بعيد اهلل بن أرًمقط  ،أو بيهود خيرب موالي ًا أل ل الرشك  ،وال متخذ ًا هلم بطان "أ .د.
رشه إال بددذلك  ،فقددال (فتدداو
وقددرر أنددة جيددوز االسددتعان بكددافر عددىل قتددال مسددبم معتددد ال ًمندددفع ه
ومقاالد " : )724/4:أما أن ًمستعني املسبم بكافر ليدفع رش دافر آخدر  ،أو مسدبم معتدد  ،أو خيادى
عدوانة  ،فهذا ال بأس بة وقد ثيت عنة ( استعان بدروع أخذ ا من صفوان بن أمي اسدتعار ا مندة) -
و ان صفوان افر ًا ذلك الوقت -يف قتالة لثقيف ًمدوم حنني  ،و انت خزاع مسبتها و افر ا مع النيدي
 يف قتالة لكفار قرًم

ًموم الفتح  ،وصح عنة  أنة قال ( :إنكدم صداحلون الدروم صدبحا آمندا  ،ثدم

قا بون أنتم و م عدوا من ورائكم)  ،فهذا معناه  :االستعان هبم عىل قتال العدو الذي من ورائنا"أ .د.
بددل جعددل ذلددك مددن الواجيدداد محاًم د لبييض د  ،فقددال عددن اسددتعان السددعودًم بالنصددار (فتدداو
ومقاالد" : )718/4:فهو إجراء مسدد وموفق وجائز رشع ًا  ،وقد صدر من جمبب يئ يار العباء -
وأنا واحد منهم -بيان بتأًميد ما اَذ ة احلكوم السعودًم يف ذلك  ،وأّنا قد أصدابت فديا فعبتدة ؛ عتد ً
ال
ِ
ِ
ِ
دم َمدا
بقولة سيحاندة ًَ  :ما َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ًمن َآمنُوا ُخ ُذوا ح حذ َر حُم[النسداء ]17:وقولدة سديحانة َ  :و َأعددُّ وا َُهل ح
حاس َت َط حعت حُم ِم حن ُق َّو ٍة[األنفال ، ]45:وال شك أن االستعان بغري املسدبتني يف الددفاع عدن املسدبتني وعدن

بالد م ومحاًمتها من يد األعداء أمر جائز رشع ًا  ،بل واجب حمتم عند الرضورة إىل ذلك  ،ملا يف ذلك من
إعان لبتسبتني ومحاًمتهم من يد أعدائهم  ،وصد العدوان عنهم الواقع واملتوقع"أ .د.
( املثال الرابع) 
قول ابن حزم (املحىل" : )732/77:صح أن قولة عاىل َ و َمن ًَمت ََو َُّهلم يمنك حُم َفإِ َّن ُة ِمن ُحه حم[ املائددة، ]07:
حق ال خيتبف فية اثنان من املسبتني"أ .د .فغرر
إنا و عىل ظا ره بأنة افر من مجب الكفار فقط  ،و ذا ٌ
بعض الكتاب بكثري من شياب املسبتني ليوقعو م بتكفري من عامل مع الكفار  ،ولو دان فيا دلت عبية
السياس الرشعي التي قرر ا العباء من خالل األدل الرشدعي  ،و دان الواجدب عبديهم دا قدال شديخ
اإلسالم ابن يتي أن ًُمفرسوا الم املتكبم بعضة بيعض لدئال ًمكدون ذلدك حترًمفد ًا لكالمدة عدن مو دعة
و يدًم ً
ال ملقاصده و ذب ًا عبية  ،ولذا فاملتعني محل مراد ابن حزم نا عىل املواالة املطبق التام الدًمني املعتع
عىل فر فاعبها ا حتتل مجيع عياراد األئت املطبق املومه ؛ ألن ابن حزم الذي نقل دذه اإلمجداع دو
الذي قال(املحىل" :)855/77:وأما من محبتة احلتي من أ ل الثغر مدن املسدبتني فاسدتعان باملرشد ني
احلربيني  ،وأطبق أًمدهيم عىل قتل من خافة من املسبتني  ،أو عىل أخذ أمواهلم أو سييهم  :فإن انت ًمدده
ي الغالي و ان الكفار لة أ ياع فهو الك يف غاًم الفسوق  ،وال ًمكون بذلك افر ًا ألندة مل ًمدأد شديئ ًا
أوجب بة عبية فر ًا قرآن أو إمجاع"أ .د .بل قال ابن حزم (املحىل )058/78:نفسة ً":ميداح االسدتعان
عىل أ ل احلرب بأمثاهلم"أ .د .و م قطع ًا ال ًموافقونة عىل ما قال نا  ،بل ًمرون ذا الفعل فدر ًا مطبقد ًا
احتعاج ًا بقولة املطبق ؛ ألنَّة نا فرس ما ًمرًمد بة ؛ حني ن ه عىل أندة ال ًمدر

فدر مدن اسدتعان بالكفدار

احلربيني فأطبق أًمدهيم يف قتل املسبتني وأخذ أمواهلم وسيى نسداء م إذامل ًمتضدتن ذلدك ظهدور الكفدر
حي

انت ًمده ي الغالي  ،مما ًمدل عىل وجوب محل ما نقبة من اإلمجاع عىل املواالة العام املطبقد التدي

فيها إرادة ظهور الكفار ودًمنهم  ،أما جمرد االستعان هبم عىل ظهوره  ،فهو من الفسدوق واإلجدرام  ،ولدو
ضتن متكينهم من قتل املسبتني وسييهم.
 وختام ًا ً :متيني من ذا بة أن ابط ذه املواالة املخرج عن الدًمن بأن ًمتوال م ر د ًا بددًمنهم  ،أو
ُّ
فكدل مدا
ًمعينهم بأي إعان حمي لظهور دًمنهم عىل املسبتني  ،أو ًمصحح مدذ يهم أو ًمادك يف فدر م :
أشكل عىل طالب احلق من أقوال العباء وغري ا فعبية أن ًمرجعها إىل الضابط الكيل املتفق عبية عند أ دل
السن واجلاع  ،و و أن املخرج من املب يف مواالة الكفار ي املواالة الدًمني التي فيها موافقتهم عىل دًمنهم
أو الر ا بة وبأفعاهلم  ،ونختم نا بنقبني حيتج هبا ذلك اليعض بتطبق اإلعان واملواالة جه ً
ال أو بييس ًا
:

األول  :عن الايخ سبيان بن عيد اهلل آل الايخ حني قال(الدرر السني " :)787/2:اعبم د رمحدك اهلل د
رش دم ؛ فإنهدة
ه
أن اإلنسان إذا أظهر لبترش ني املوافق عىل دًمنهم خوف ًا منهم ومداراة هلم ومدا ند لددفع ه
وحيب اإلسالم واملسبتني  ،ذا إذا مل ًمقدع مندة إال ذلدك ،
افر مثبهم  ،وإن ان ًمكره دًمنَهم وًميغضهم ،
ه
فكيف إذا ان يف دار منَ َع واستعد هبم ودخل يف طاعتهم وأظهر املوافق عىل دًمنهم الياطدل  ،وأعداّنم
عبية بالنرصة واملال وواال م  ،وقطع املواالة بينة وبني املسبتني  ،وصار من جنود القياب والرشك وأ بها
 ،بعدما ان من جنود اإلخال

فإن ذا ال ه
ًماك مسبم أنهة افر من أشده الناس عداوة
والتوحيد وأ بة  ،ه

املكره  ،و و الذي ًمستوِل عبية املرش ون فيقولون لة  :ا فر أو
هلل ولرسولة  ، وال ًمستثنى من ذلك إال َ
افعل ذا  ،وإال فعبنا بك وقتبناك  ،أو ًمأخذونة فيعذبونة حتى ًموافقهم  ،فيعوز لة املوافق بالبسدان مدع
طتأنين القبب باإلًمان  ،وقد أمجع العباء عىل أن من كبم بالكفر ازالً أنة ًمكفدر  ،فكيدف بتدن أظهدر
الكفر خوف ًا وطتع ًا يف الدنيا"أ .د.
الثاين  :قول الايخ محد بن عتيق (سييل النعاة والفكاك" : )22:املسأل الثالث  :و ي ما ًمعذر الرجل بدة
عىل موافق املرش ني  ،وإظهار الطاع هلم  ،فاعبم أن إظهار املوافق لبترش ني لة ثالث حاالد  :احلالد
األوىل  :أن ًموافقهم يف الظا ر والياطن  ،فينقاد هلم بظا ره وًمتيل إلديهم وًمدواد م بياطندة  ،فهدذا دافر
ِ
رش َح
خارج من اإلسالم ،
ٌ
سواء أ ان مكر ًا عىل ذلك أو مل ًمكن  ،و و ممن قدال اهلل فيدة َ  :و َلددكن َّمدن َ َ
ِ
يم[ النحدل .]754:احلالد الثانيد  :أن ًمدوافقهم
بِا حل ُك حف ِر َصدح ر ًا َف َع َب حي ِه حم َ
ب يم َن اهللهِ َو َُهل حم َع َذ ٌ
غَض ٌ
اب َعظ ٌ
()7

وًمتيل إليهم يف الياطن مع تالفتة هلم يف الظا ر  ،فهذا افر أًمض ًا  ،ولكن إذا عتل باإلسالم ظا ر ًا عصم
مالة ودمة و و منافق .احلال الثالث  :أن ًموافقهم يف الظا ر مع تالفتة هلم يف الياطن  ،و و عىل وجهدني :
أحدمها  :أن ًمفعل ذلك لكونة يف سبطاّنم مع رضهبم  ،أو قييد م لة  ،أو ًمتهددونة بالقتل ؛ فيقولون لة :
إما أن وافقنا و ظهر االنقياد لنا  ،وإال قتبناك  ،فإنة واحلال ذه جيوز لة موافقتهم يف الظا ر مع ون قبية
دد ِ ِ
ِ
ِ
دن ُأ ِ
حدر َه َو َق حب ُيد ُة
إًماندة إِالَّ َم ح
مطتئن ًا باإلًمان  ،ا جر لعار حني أنزل اهلل عاىل َ  :من َ َف َر بِاهللهِ من َب حع َ
ُم حط َتئِ ٌّن با ِ
إل حًم َا ِن[النحل ، ]754:و ا قال عاىل إِالَّ َأن َ َّت ُقو حا ِمن ُحه حم ُ َقا ًة[ آل عتران ، ]82:فإن اآلًمتني
متفقتان  ،ا َن َّية عىل ذلك ابن ثري يف فسري آًم آل عتدران .الوجدة الثداين  :أن ًمدوافقهم يف الظدا ر مدع
تالفتة هلم يف الياطن  ،و و ليب يف سبطاّنم  ،وإنا محبة عىل ذلك إما طتع يف رئاس أو مال  ،أو مادح
بوطن أو ٍ
عيال  ،أو خوف مما حيدث يف املآل  ،فإنة يف ذه احلال ًمكدون مر دد ًا وال نفعدة را يتدة هلدم يف
ِ
ِ ِ
ك بِ َأ َّّنُ ُم حاست ََح ُّيو حا حَ
احل َيا َة ا حلدُّ حن َيا َع َ
الياطن  ،و و ممن قال اهلل فيهم َ  :ذلِ َ
دو َم
دىل اآلخ َدرة َو َأ َّن اهللهَ الَ َ حهيددي ا حل َق ح
ِ
ًمن[النحل ، ]751:فأخرب أنة مل حيتبهم عىل الكفر اجلهل باحلق أو بغضة  ،وال حمي الياطل  ،وإنا
ا حلكَاف ِر َ

و أن هلم حظ ًا من حظوظ الدنيا فآثروه عىل الدًمن  ،دذا معنى الم شيخ اإلسالم حمتد بن عيد الو اب
رمحة اهلل عاىل وعفا عنة"أ .د.
 فا أ ثر ما حيتج املكفرون أل ل اإلسالم ومحاة التوحيد الذًمن غرروا بايابنا هبدذًمن النقبدني عدن
الايخ سبيان والايخ محد رمحها اهلل  ،ولو أنصفوا لعبتوا أن المها ان رصحي ًا يف موافق الكفدار عدىل
دًمنهم  ،ا قال الايخ سبيان " :وأظهر املوافق عىل دًمدنهم الياطدل"  ،وقددولة " :فكيدف بتدن أظهدر
الكفر خوف ًا وطتع ًا يف الدنيا"أ .د .وأما الايخ محد فيكفي استداللة باآلًماد التي ًمفهدم عدوام املسدبتني
قيل فهائهم أّنا نزلت فيتن نطق بكبت الكفر وجرد عىل لسانة ا فعل عار  .ولذا ا دطر الاديخ
مدر ثدري ًا لريسدخ يف األذ دان حدني قدال(الددرر
عيد اهلل بن عيدد العزًمدز العنقدري أن ًميدني ذلدك دا َّ
السني " : )702/2:وقد ببغنا أن الذي أشكل عبيكم  :أن ُجمدرد ُتالطد الكفدار ومعدامبتهم بتصداحل
ونحو ا  ،وقدومهم عىل وِل األمدر ألجدل ذلدك َّ ،أّندا دي مدواالة املرشد ني املنهدي عنهدا يف اآلًمداد
واألحادًم  ،ور َّبا فهتتم ذلك من "الدالئل" التيي صنف الايخ سبيان بن عيد اهلل ابن الاديخ  ،ومدن
"سييل النعاة" لبايخ محد بن عتيق  ...فإنة د بحتد اهلل د ظا ر املعنى  ،فإن املراد بة  :موافق الكفار عىل
فر م  ،وإظهار مودهتم  ،ومعاونتهم عىل املسبتني  ،وحتسني أفعاهلم  ،وإظهار الطدداع واالنقيدداد هلدم
عىل فر م  ..واملااًمخ رمحهم اهلل الايخ سبيان بن عيد اهلل  ،والايخ عيد البطيف  ،والايخ محدد بدن
فسدرو ا باملوافقد والنصدرة واملعاوند والر ددا بأفعداهلم  ..دذا دو
عتيق  ،إذا ذ روا مواالة املرش ني َّ
وأما جمرد االجتاع معهدم يف املنزل  ،فإن ذلك بدون إظهار الدًمن معصي  ،وقال ابن
الذي أوجب فره َّ ،
َّخ ُذو حا ا حلكَافِ ِرًمن َأولِياء ِمن د ِ ِ ِ
ثري يف فسري قولة عاىل ًما َأهيا ا َّل ِذًمن آمنُو حا الَ َ ت ِ
ني[ النساء]766:
ون ا حُمل حؤمن َ
ُ
َ ح َ
َ َ
َ ُّ َ
ً( :معندي  :معهم يف احلقيق ً :موالوّنم وًمرسون إليهم باملودة  ،وًمقولون هلم إذا خبوا هبدم  :إندا معكدم) ،
فهذا و الذي أوجب فر م ال جمرد املخالط "أ .د.

(تم اختصاره من ا صل يف حمافظة عنيزه حرسها اهلل بتأريخ اخلامس والع ين من شهر شوال عام ثءن وع ين
وأربعءئة وألف)
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اسئب ًمكون حوهلا اختيار مادة الوالء والرباء
س :7عرف الوالء والرباء يف االصطالح الرشعي  ،و ل و من أعال اجلوارح أم القبوب ؟ وعدىل أهيدا
ًمعبق مناط التكفري .

)61-66:

(

س : 8اذ ر أقسام الناس الثالث يف الوالء والرباء  ،وأي األقسام الذي خالف فية اخلوارج واملرجئ أ دل
(

السن واجلاع ؟ مع التو يح .

)24-24:

س :3اذ ر دلي ً
ال عىل الضابط الثال يف أن عدم نرصة املسبتني يف حرهبم مع الكفار ال نايف الوالء هلدم ،
مع ذ ر مثال عىل ذه الصورة من السن .
س :6اذ ر دلي ً
ال عىل الضابط السادس يف إباح احلبف مدع الكفدار و الددخول حتدت محداًمتهم ملصدبح
اإلسالم  ،مع ذ ر مثال عىل ذه الصورة من السن
س :0اذ ر دلي ً
ال عىل الضابط السابع يف جواز االستعان بالكفار ملصبح املسبتني  ،مع ذ ر مثال عىل ذه
الصورة من السن .
س :4اذ ر دليد ً
ال عىل الضابط الثامن يف حر

اإلسالم عىل حقدن دماء الكفار رجاء داًمتهم  ،مع ذ ر

مثال عىل ذه الصورة من السن .
س :1اذ ر دليد ً
ال عىل الضابط التاسع يف إبداح أن جييدر املسبدم افر ًا فيكون معصدوم الددم  ،مدع ذ در
مثال عىل ذه الصورة من السن .
س :2اذ ر دلي ً
ال عىل الضابط العارش يف حترًمم إراق دماء أ ل الذم واملعا ددًمن واملسدتأمنني  ،مدع ذ در
رأًمك يف حكم من قتل املعا دًمن املستأمنني يف املتبك العربي السعودًم .
ال عىل الضابط الرابع عرش يف أنة ال حيكم بخروج املسبم من اإلسالم إذا ِ
س :2اذ ر دلي ً
يشء
وجدَ يف قبية ٌ
من املودة أو الرمح َتاه أحد الكفار  ،مع ذ ر مثال عىل ذه الصورة من السن .
س :75لالنحراف يف فهم عقيدة الوالء والرباء سييان اذ رمها  ،مع ذ ر مثدال مدن الواقدع أو دليدل مدن
(

السن عىل ل منها .

)866-867:

س :77اذ ر أقسام مواالة الكفار الثالث  ،مع ذ ر دليل عىل ل قسم من القرآن أو السن وما و الضابط
يف املواالة املكفرة .

(

)821-842:

س :78استدل بعض اجلهال بقول شيخ اإلسدالم يف الندواقض " :مظدا رة املرشد ني ومعداونتهم عدىل
املسبتني" عىل التكفري بأي نوع من أنواع اإلعان لبكفار  ،فيني مدراد الاديخ يف املظدا رة املخرجد مدن
اإلسالم نا من الم الايخ نفسة و الم عباء الدعوة بعده( .

)351-358:

