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 بسمميحرلا نمحرلا هللا                                       

 

 هـ  0442رجب  02اجمللس األول : بعد عصر يوم األربعاء 
 

السالـ عليكم ورمحة هللا وبركاتو، إف احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور 
ن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل لو وم

ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُػَقاتِِو َوال َىُوُتنَّ }هللا وحده ال شريك لو وأشهد أف دمحماً عبده ورسولو 

َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة ََي أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا }، [ٕٓٔ]آؿ عمراف:{ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
َ الَِّذي َتَساَءُلوَف بِِو َواأَلرْ  ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اَّللَّ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ َ َكاَف َوَخَلَق ِمنػْ ـَ ِإفَّ اَّللَّ َحا

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم *  َن آَمُنوا اتػَُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًداََي أَيػَُّها الَِّذي}، [ٔ]النساء:{َعَلْيُكْم َرِقيًبا

َ َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما  ، أما بعد:[ٔٚ]األحزاب:{َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللَّ
ر األمور زلداثهتا وكػل زلدةػة بدعػة وش فإف أحسن احلديث كتاب هللا، وخري اذلدي ىدي زلمٍد 

ا اجلامعػػػة  وكػػػل بدعػػػة كػػػاللة وكػػػل كػػػاللة ا النػػػار، م مرحبػػػاً بطػػػالب العلػػػم ا مدينػػػة رسػػػوؿ هللا 
اإلسػػالمية ىديػػة ادلملكػػة العربيػػة السػػعودية للمسػػلم  ا كػػل مكػػاف، ا ىػػذه اجلامعػػة ادلتميػػزة  نه هػػا، 

 وادلتميزة بعلومها، وادلتميزة بطالهبا.
ه اجلامعػػػة الػػػع اجتمػػػع علػػػع انءػػػابها العلمػػػاء الكبػػػار، وحكػػػاـ ىػػػذه الػػػبالد، ف نءػػػ ت علػػػع يػػػد ىػػػذ

،  عاكػػلة -رمحػػو هللا-، ومعػػو اإلمػػاـ الءػػيب عبػػد العزيػػز بػػن ابز-رمحػػو هللا–اإلمػػاـ الءػػيب دمحم بػػن إبػػراىيم 
 .-رمحو هللا-بقوة وأتييٍد ونصرة من ادللك سعود بن عبد العزيز

وحكػػاـ ىػػذه الػػبالد يرعػػوف ىػػذه اجلامعػػة ويعتنػػوف بءػػ شا ىػػذه اجلامعػػة أنءػػ ت علػػع والزاؿ العلمػػاء 
األصػػػػوؿ السػػػػلفية الصػػػػعيعة، وقامػػػػأ علػػػػع ذلػػػػك، والشػػػػك أف الواجػػػػ  علػػػػع القػػػػابم  علػػػػع اجلامعػػػػة 
والعػػامل  فيهػػا ابلتػػدريس أف  ػػافظوا علػػع ىػػذا ادلػػنه  السػػلفل، وعلػػع ىػػذه األصػػوؿ السػػلفية الػػع بنيػػأ 

 امعة.عليها ىذه اجل
وقػػػد بنيػػػأ منػػػاى  اجلامعػػػة العلميػػػة علػػػع العلػػػم ادلتػػػ  علػػػع اريقػػػة العلمػػػاء ا ىػػػذه اجلامعػػػة ادلباركػػػة 
نلتقػػل ا ىػػذه الػػدورة العلميػػة ا ىػػذا الػػلنم  الطيػػ  النػػافع، وىػػذه الػػدورة العلميػػة اختػػار ذلػػا اإلخػػوة أف 

 تكوف ا موكوع الوالء واللاء.
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نو بػٌ  برىانػو، احلػق فيػو واكػح بػ  ال يتعػدد وال وتلػ، ألوانػو، والشك أف الػوالء والػلاء عظػيم شػ 
لػيس فيػو خفػاء وذلػك أف  وىو وسٌط كسابر احلػق بػ  الغلػو واجلفػاء، وبػٌ  ا كتػاب ربنػا وسػنة نبينػا 

الدين اإلسػالمل ديػٌن كامػل انبنػا علػع جلػ  ادلصػاا ودرد ادلفاسػد، فمػا مػن خػرٍي إال وفيػو بيانػو واحلػث 
وامػ  بػو  مػن شػٍر إال وا ديننػا بيانػو والتعػذير منػو، وذلػك أف ىػذا الػدين كامػٌل أكملػو هللا عليو، ما 

اْليَػػػػْوـَ َأْكَمْلػػػُأ َلُكػػػْم ِديػػػَنُكْم َوأَْىَْمػػػُأ َعلَػػػْيُكْم نِْعَمػػػِع َوَرِكػػػيُأ َلُكػػػُم  }: علػػػع ادلػػػممن  كمػػػا قػػػاؿ هللا 

 .{اإِلْسالـَ ِديًنا 

ِإنَّ ضَلْػػُن نَػزَّْلنَػػا الػػذِّْكَر َوِإنَّ لَػػُو }: األزمنػػة واألمكنػػة كمػػا قػػاؿ هللا وتكفػػل هللا ظفظػػو مهمػػا تغػػريت 

، وىذا الدين كلو زلاسن ا غاية اإلحكاـ واإلتقاف، وا غاية الرمحػة واإلحسػاف، [ٜ]احل ر:{حَلَاِفظُوفَ 
 وا غاية الفضل والعدؿ.

مػػػا يتعلػػػق بعالقػػػة اإلنسػػػاف بربػػػو  ومػػػن زلاسػػػن ىػػػذا الػػػدين العظمػػػع أنػػػو نظػػػم عالقػػػة اإلنسػػػاف سػػػواء
سػػبعانو وتعػػا  أو مػػا يتعلػػػق بعالقػػة ادلسػػلم ابلنػػػاس، كعالقتػػو بوالديػػو وعالقتػػػو  قاربػػو، وعالقتػػو  خوانػػػو 

 ادلسلم ، وعالقتو ابلكافرين.
نظم ذلك ا غاية التنظيم وأحكمو ا غاية االتقاف، ورسػم للمسػلم فيػو اريقػاً واكػعاً بػ  ال لػبس 

زمػػػو ادلسػػلم سػػػار ا دنيػػػاه سػػرياً حسػػػناً وهقػػػق لػػو بػػػو ركػػا ربػػػو وام نينػػػة قلبػػو، وسػػػعادة نفسػػػو، فيػػو إذا الت
 وسالمة دينو، وصالح قلبو وسلم من الفتنة والفساد.

نَػػػػٌة ِا اأَلْرِ  َوَفَسػػػػاٌد  }: يقػػػػوؿ هللا  َوالَّػػػػِذيَن َكَفػػػػُروا بَػْعُضػػػػُهْم أَْولِيَػػػػاُء بَػْعػػػػٍ  ِإالَّ تَػْفَعلُػػػػوُه َتُكػػػػْن ِفتػْ

، فعدـ هقيق الوالء واللاء علع الوجو الءرعل الصعيح إمػا بغلػٍو فيػو وإمػا بتفػريٍط [ٖٚ]األنفاؿ:{ِبريٌ كَ 
فيو البد من أف يقػود إ  الفػ  ا الػدين والفسػاد ا األر ، فالػذين غلػو ا ابب الػوالء والػلاء فتنػوا ا 

يح، وف ػروا ودمػروا واسػتباحوا ادلسػاجد دينهم وفتنوا ابلتكفري، وأشغلوا النػاس وصػدوا عػن ديػن هللا الصػع
 وقتلوا ادلصل  من األقرب  واألبعدين ظ ة تطبيق الوالء واللاء.

والػػػػذين يتسػػػػاىلوف ا ابب الػػػػوالء والػػػػلاء يفتنػػػػوف ا ديػػػػنهم ويػػػػذوبوف مػػػػع غػػػػريىم، ويبتعػػػػدوف عػػػػن 
تعقػق مػن ذلػك فسػاٌد كبػرٌي عقيدهتم، وغالباً يقولوف: اجلان  األكع، الذي يتنازؿ ويتنازؿ بال شايػة، وي

ا األر ، والشػػك أف للػػوالء والػػلاء منزلػػة عظمػػع ا ديننػػا وقػػد عػػده العلمػػاء أىػػل السػػنة واجلماعػػة مػػن 
مسػابل أصػوؿ الػدين الكبػػار، ومػع عظػيم شػػ نو ا ديننػا ووكػوح برىانػػو واريقػو وقػع اخللػػق فيػو عنػد كثػػرٍي 

 من ادلسلم .
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كلمػػوف فيػػو ابسػػم اإلسػػالـ، واسػػتبيح محػػع العلػػم، وصػػار كػػل والسػػيما ا زماننػػا ىػػذا الػػذي كثػػر ادلت
غريٍ  شيخاً ولر ا نودي ابإلماـ ولر ا لق  ابجملاىػد العلػم، فصػار اجملاىيػل أبمػة وعلمػاء، وصػار الصػغار 
قادة وكبارا، وصار من حقو أف يدرس ا الكتاتي  حكاماً علع العلماء الكبػار يػردوف كالمهػم بػل ولر ػا 

 لعلماء بل ولر ا كفروا أولئك العلماء.كللوا أولئك ا
وجػػرأ كثػػرٌي مػػن النػػاس السػػيما مػػع وجػػود اجلػػذر ادلعاصػػرة وىػػل الءػػبكات االلك ونيػػة بءػػ  الوسػػابل 
جروا علع الكالـ ا مسابل الدين الكلى واغ  كثرٌي من عواـ ادلسػلم   ػن يظهػروف ا تلػك الوسػابل، 

دلتكلمػػ  فيهػػا، وعػػال صػػوهتم حػػ  ارتفػػع علػػع أصػػوات أىػػل ومػػن ادلوكػػوعات الكػػلى الػػع كثػػر أولئػػك ا
احلػق موكػوع الػوالء والػلاء فغلػع بعػ  ادلسػلم  ا الػوالء والػلاء، وأدخلػوا فيػو مػا لػيس منػو حػ  حرمػوا 
ادلبػػػاح، وجرمػػػوا مػػػن يفعػػػل ادلبػػػاح، وتسػػػلطوا علػػػع ادلسػػػلم  ابللسػػػاف م ابلسػػػناف تبػػػديعاً وتفسػػػيقاً و ر ػػػاً 

 قاد ذلك إ  التف ري والتدمري ابسم الوالء واللاء.وتكفرياً، م 
واوػػذه بعػػ  أىػػل األىػػواء مطيػػة لتعقيػػق مصػػاحلهم ومػػورهبم فػػإف وافػػق أىػػوابهم عملػػوا بػػو، بػػل غلػػو 
فيػػو، وإف حي  قػػق مصػػاحلهم عطلػػوها كفعػػل ناعػػة اإلخػػواف ادلسػػلم  الػػع جعلػػأ الػػوالء منواػػاً  فكػػار 

كػػػاف مػػػع اجلماعػػػة فهػػػو الػػػوع ا بػػػوب، بػػػل والعػػػاحي ادلمػػػدوح، ومػػػن   اجلماعػػػة وابالنتسػػػاب لل ماعػػػة فمػػػن
 خال، فكر اجلماعة فهو من أىل اجلاىلية، ومن أىل اللاء.

والقسػػم األوؿ الػػذين ىػػم أىػػل الػػوالء والصػػداقة واإلخػػوة قػػد يػػدخل فيػػو الكفػػار إذا كانػػأ مصػػلعة 
ء ادلسػػلم  الػػذي وػػالفوف اجلماعػػػة اجلماعػػة ا ىػػذا، والقسػػم الثػػاف: يػػدخل فيػػو صػػػاا ادلسػػلم  وعلمػػا

وينتقدوف تلك اجلماعة، من ادلعلـو أف مفكرىم الكبري سيد قط  يقسػم اجملتمعػات إ  قسػم  ال اثلػث 
ذلمػػا، رلتمػػػع مسػػلم وىػػػو الػػذي يػػػدين بفكػػره وفكػػػر ناعتػػو، ورلتمػػػع جػػاىلل وىػػػو كػػل مػػػن حي يػػدف هبػػػذا 

 الفكر وإف صلع وإف أذف وإف نطق ابلءهادت .
ف اجملتمػع ادلسػػلم بفكػره ىػو ىػػو زلػل الػوالء وأف رلتمػػع اجلاىليػة ىػو زلػػل الػلاء ادلطلػق ولػػيس ويػرى أ

ىنػػاؾ التقػػاء ا منتصػػ، الطريػػق كمػػا يقػػوؿ ىػػو، وجفػػع بعػػ  ادلسػػلم  ا موكػػوع الػػوالء والػػلاء وكرىػػوا 
اإلسػػالـ، ووػػال،  ذكػػره وكرىػػوا بيانػػو، وكرىػػوا الكػػالـ فيػػو، وتو ػػوا أف عقيػػدة الػػوالء والػػلاء وػػال،  احػػة

يسػػر اإلسػػالـ فعطلػػوه وحػػاربوه، وحػػاربوا ادلتكلمػػ  فيػػو، ولػػو كػػاف كالمهػػم مسػػتنرياً بنػػور الكتػػاب والسػػنة، 
 وأصبعأ ترى بع  ادلسلم  ال فرؽ ب  عالقتهم ابدلسلم  وعالقتهم ابلكفار.

ا يزعمػػوف بػػل ر ػػا وجػػدت مػػن بعضػػهم غلظػػة وجفػػاًء علػػع أىػػل السػػنة واجلماعػػة، وبػػرودة وإخػػوة كمػػ
للكفار، وأصبعأ أيضاً ترى بع  ادلسلم  ال فػرؽ بػ  عالقػتهم ابدلسػلم ادلوحػد السػئ الطػابع وادلسػلم 
الػػػذي يرتكػػػ  الءػػػركيات أو مػػػن أىػػػل البػػػدع، أو مػػػن أىػػػل الفسػػػوؽ، فصػػػار النػػػاس ا ىػػػذا البػػػاب ةالةػػػة 

 أقساـ:
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 القسم األوؿ: أىل الغلو فيو، وىم درجات.
 اىل والتضييع واجلفاء فيو، وىم درجات.والقسم الثاف: أىل التس

والقسم الثالث: أىل الوسط فيو وىم أىل السنة واجلماعة الػذين صػاروا ا ىػذا البػاب علػع صػرا  
هللا ادلسػػتقيم وإف حي يسػػتقرأ ألحػػواؿ ادلنعػػرف  ا ابب الػػوالء والػػلاء مػػد أف اضلػػرافهم يعػػود إ  سػػبٍ  مػػن 

 أسباب ةالةة:
اجلهػػل بعقيػػدة أىػل السػػنة واجلماعػػة، واجلهػل أسػػاس كػػل شػر، وشػػ رة كػػل  أمػا السػػب  األوؿ: فهػو

شػػر، ومػػن حي يعػػرؼ عقيػػدة أىػػل السػػنة واجلماعػػة وقػػع فريسػػة ألىػػل األىػػواء، فاجلهػػل بعقيػػدة أىػػل السػػنة 
واجلماعػػػة معػػػل اإلنسػػػاف يتخػػػبط ا دينػػػو، ومػػػن ىنػػػا تػػػدرؾ رعػػػاؾ هللا أف أ يػػػة كػػػلى لػػػتعلم عقيػػػدة أىػػػل 

 وتعليم عقيدة أىل السنة واجلماعة. السنة واجلماعة،
وأنػػتم معاشػػر اػػالب اجلامعػػة اإلسػػالمية تتعلمػػوف ا ىػػذه اجلامعػػة وعنػػد ادلءػػايب عقيػػدة أىػػل السػػنة 
واجلماعػػة، فينبغػػل علػػيكم إذا عػػدك إ  بالدكػػم أف تعلمػػوا مػػا تعلمتمػػوه مػػن عقيػػدة أىػػل السػػنة واجلماعػػة، 

نػتم كػذا وأنػتم كػذا، فعاجػة األمػة إ  تعليمهػا عقيػدة وال يصدنكم عػن ذلػك مػن يقػوؿ لكػم كػذا وكػذا وأ
السػػل، عقيػػدة أىػػل السػػنة واجلماعػػة أعظػػم مػػن حاجتهػػا إ  الطعػػاـ والءػػراب، ومػػن حاجتهػػا إ  القػػوة 
والسػػالح بػػل ىػػل قوهتػػا وىػػل أعظػػم أسػػلعتها، وىػػذا مػػا وجػػدنه عنػػد الءػػباب الػػذين وقعػػوا ا االضلػػراؼ 

 ضلراؼ الفكري وينعرفوف فيو أيضاً: مس لة الوالء واللاء.الفكري، ومن أىم ما يوقعهم ا اال
وصلد أف أكثر ىمالء الءباب إمنا اضلرفوا ا الباب جلهلهم بعقيدة أىػل السػنة واجلماعػة، وادلعلػـو أف 
أىػػل األىػػواء يتسػػموف عػػل التػػاريب ابأل ػػاء احلسػػنة ومػػن ذلػػك تسػػميهم  ىػػل السػػنة فػػإف كثػػرياً مػػن أىػػل 

وهللا كػم مػن شػاب ال  األىواء يسموف أنفسهم أىل السنة، وىم ليسوا مػن أىػل السػنة فيغػ  الءػباب هبػم
 مػػل علمػػاً لكػػػن يقػػوؿ ضلػػػن أىػػل السػػػنة ضلػػن أىػػػل السػػنة نعتقػػػد كػػذا وكػػػذا، وإذا قلػػأ لػػػو َي أخػػل ىػػػذا 

والءػػيب صػػاا الفػػوزاف  -رمحػػو هللا–والءػػيب بػػن العثيمػػ   -رمحػػو هللا-الكػػالـ وػػال، كػػالـ الءػػيب بػػن ابز
 حفظو هللا قاؿ لك: ما أكل األمة إال ىمالء.

قػاؿ: أن  -رمحػو هللا–تو ومعو شهادة الثانوية وذكرت لو كالماً للءيب ابػن العثيمػ  وأحٌل دلا نصع
ع ملعوظػػػات علػػػع عقيػػػدة ابػػػن العثيمػػػ  فاجلهػػػل بعقيػػػدة أىػػػل السػػػنة واجلماعػػػة آذى كثػػػري مػػػن الءػػػباب 

 الطيب  ابتداًء إ  الوقوع ا اخلبث انتهاًء.
ورب وأىػػواء الفػػرؽ واجلماعػػات وإمػػا بقصػػد وأمػػا السػػب  الثػػاف: فهػػو سػػوء القصػػد، إمػػا لتعقيػػق مػػ

التكفػػػري فػػػإف بعػػػ  النػػػاس اعتقػػػدوا التكفػػػري م أخػػػذوا يبعثػػػوف عػػػن التليػػػر، فهػػػم اعتقػػػدوا تكفػػػري احلكػػػاـ 
وأكثػػر ادلسػػػلم  ابتػػداًء م أخػػػذوا يبعثػػوف بسػػػوء قصػػٍد عػػػن أسػػباٍب معلوشػػػا ح  ػػاً ذلػػػذا التكفػػري، وشلػػػا 

 فيها وحرفوا الناس فيها عن سوء قصٍد. وجدوه مس لة الوالء واللاء فاضلرفوا
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وأمػا السػػب  الثالػث: فهػػو سػوء الفهػػم لكػالـ كثػػرٍي مػن العلمػػاء ا الػوالء والػػلاء وذلػك أف كثػػرياً مػػن 
، شلػا أوقػع الػذين ال  العلماء عندما تكلموا عن قضية الوالء واللاء والسػيما الػلاء تكلمػوا  نػاٍؿ أو عمػـو

 ة العلماء وقواعد الءريعة ا الفهم اخلاائ حلقيقة الوالء واللاء.يعرفوف موارد الكالـ، واريق
ولػػذا كػػاف مػػن األمػػور ادلتعتمػػة علػػع ادلسػػلم  عمومػػاً وعلػػع اػػالب العلػػم خصوصػػاً أف يعرفػػوا فقػػو 
ىذا األصػل العظػيم فقػو الػوالء والػلاء  عرفػة مػا كػاف عليػو السػل، الصػاا ركػواف هللا علػيهم ا فهػم ىػذا 

ملوا ابلػوالء ألىلػو والػلاء ألىلػو وحققػوا العػدؿ فكػاف غػري ادلسػلم  يرغػ  كثػرٌي مػنهم ا األصل حيث ع
أف يكونوا هأ حكم ادلسلم  مع تطبيػق السػل، لعقيػدة الػوالء والػلاء شلػا يػدلك داللػة بينػة علػع أنػو ال 

ف عليػو سػل، تعار  بػ   احػة اإلسػالـ والعمػل ابلػوالء والػلاء علػع الوجػو الءػرعل الصػعيح الػذي كػا
 األمة ركواف هللا عليهم.

وضلن ا ىذه الدورة ضلاوؿ أف نب  ادلفهػـو الصػعيح للػوالء والػلاء والتفصػيل الػذي البػد منػو، حػ  
تفهػػػم عقيػػػدة الػػػوالء والػػػلاء وتطبػػػق تطبيقػػػاً صػػػعيعاً يتعقػػػق بػػػو حفػػػ  الػػػدين والعػػػدؿ ا األر  والرمحػػػة 

 هـو الوالء واللاء.واإلحساف، وأوؿ ما نبدأ بو أف نتكلم عن مف
ف مػػػا الػػػوالء ا لغػػػة العػػػرب فػػػإف مادتػػػو تػػػدؿ علػػػع القػػػرب مػػػن الءػػػلء والػػػدنو منػػػو، والنصػػػرة وا بػػػة، 

 والوالية أو الوالية كد العداوة والوع ىو القري .
وأمػػا ا الءػػرع: فػػالوالء ا اجلملػػة ىػػو الكػػوف مػػع ا بػػوب  ظػػاىراً وابانػػاً، والنصػػرة وا بػػة واإلكػػراـ، 

 لو ا بة.وأص
: الوالية كد العداوة، وأصػل الواليػة ا بػة والقػرب، ويقػوؿ -رمحو هللا-يقوؿ شيب اإلسالـ بن تيمية

الءػػػيب عبػػػد هللا بػػػن عبػػػد العزيػػػز العنقػػػري: إف ادلػػػواالة ىػػػل ادلوافقػػػة وادلناصػػػرة وادلعاونػػػة والركػػػا  فعػػػاؿ مػػػن 
 يواليهم.

، وزلبػػػػة ديػػػػن ىػػػػو زلبػػػػة هللا، وزلبػػػػة رسػػػػولو وخالصػػػػة كػػػػالـ العلمػػػػاء: أف الػػػػوالء ادلطلػػػػوب شػػػػرًعا 

َواْلُمْمِمنُػػػػوَف َواْلُمْمِمنَػػػػػاُت  }اإلسػػػػالـ، وزلبػػػػة أتباعػػػػو إ  أف يػػػػػرث هللا األر  ومػػػػن عليهػػػػا، قػػػػػاؿ تعػػػػا : 

ُ َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن آَمُنوا  }، وقاؿ تعا : {بَػْعُضُهْم أَْولَِياُء بَػْعٍ   َا َولِيُُّكُم اَّللَّ  .{ِإمنَّ
 اللاء فهو ا اللغة: البعد والتنزه والعداوة والتخلص شلا تكره رلاورتو والقطع. وأما

 وشرعاً: ىو العداوة والبغ  والبعد واخلالص، ىذا معناه العاـ، وسي يت تقسيمو.
 : وأصل العداوة البغ  والبعد.-رمحو هللا-يقوؿ شيب اإلسالـ بن تيمية



 

 7 
 

 الوالء والرباء دورة علميت يف 

شػرعاً ىػو بغػ  مػا يُعبػد مػن دوف هللا شلػن ال    ذلػك، وخالصة كالـ العلماء: أف اللاء ادلطلوب 
وبغ  الكفر جبميع مللو، وبغ  الكافرين مػع بغػ  العصػاة مػن ادلسػلم   قػدار معصػيتهم كمػا سػي يت 

 إف شاء هللا.

، {ْم أَْولَِياُء بَػْعٍ  ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَػتَِّخُذوا اْليَػُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بَػْعُضهُ  }: قاؿ هللا 

ُ َعَليْ }وقاؿ تعا :  َمْأ ذَلُْم أَنُفُسُهْم َأْف َسِخَط اَّللَّ ُهْم يَػتَػَولَّْوَف الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدَّ ِهْم تَػَرى َكِثريًا ِمنػْ
َما أُنزَِؿ إِلَْيِو َما اوََُّذوُىْم أَْولَِياَء َوَلِكنَّ َكِثريًا َوَلْو َكانُوا يُػْمِمُنوَف اِبَّللَِّ َوالنَِّبِّ وَ *  َوِا اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدوفَ 

ُهْم فَاِسُقوفَ   .[ٔٛ]ادلابدة:{ِمنػْ

َ َوَرُسػػػوَلُو َولَػػػْو َكػػػانُوا  }وقػػػاؿ تعػػػا :  ػػػُد قَػْوًمػػػا يُػْمِمنُػػػوَف اِبَّللَِّ َواْليَػػػػْوـِ ادِخػػػِر يػُػػػَوادُّوَف َمػػػْن َحػػػادَّ اَّللَّ ال  َِ

 إ  غري ذلك من ادَيت.{َناَءُىْم أَْو ِإْخَوانَػُهْم أَْو َعِءريَتَػُهْم أُْولَِئَك َكَتَ  ِا قُػُلوهِبُِم اإِل َاَف آاَبَءُىْم أَْو أَبػْ 
 والوالء ينقسم إ  قسم :
 فعلهما والء، وتركهما براء.

الركػا وادلػدح أما القسم األوؿ: فهو الػوالء مػن أجػل الػدين اب بػة أو ادلظػاىرة والنصػرة واإلعانػة، أو 
والثنػػػاء، وىػػػذا القسػػػم ا حػػػق ادلػػػممن  ادلسػػػلم  مءػػػروٌع مطلػػػوب أف هػػػ  ادلسػػػلم ىػػػذا والء مءػػػروع أف 
تعينو وتنصره ظادلاً أو مظلوماً علع الوجو ادلءروع، ىذا مءروع أف تثػئ عليػو وىدحػو مػن أجػل دينػو ىػذا 

 مءروع، ىذا والء من أجل دينو.
زلبػػة الكػػافر مػػن أجػػل كفػػره مػػن أجػػل دينػػو كفػػر، والء كفػػري أف  وا حػػق الكفػػار ىػػو شلنػػوٌع كفػػري،

   ادلسلم الكافر ألنو ملتـز بدينو ىذا والء كفري، ادلظػاىرة وادلناصػرة واإلعانػة للكفػار مػن أجػل ديػنهم 
مػن أجػػل أف يظهػػر ديػػنهم ىػػذا والء كفػػري، ادلػػدح للكفػار والثنػػاء علػػيهم والركػػا  فعػػاذلم مػػن أجػػل ديػػنهم 

 ري.ىذا والء كف
 والقسم الثاف: الوالء لغري الدين اب بة أو ادلظاىرة والنصرة واإلعانة أو ادلدح والثناء.

وىػػػذا القسػػػم ا حػػػق ادلسػػػلم  األصػػػل فيػػػو اإلابحػػػة وقػػػد وػػػرج عػػػن ذلػػػك بعػػػ  الصػػػور، وا حػػػق 
، وقد ورج عن ذلك بع  الصور القليلة وست يت ا أةنػاء  الكفار األصل فيو التعرمي ليس كفراً لكنو زلـر

 الكالـ إف شاء هللا.
وأما العدؿ فهذا حٌق واج  مطلقاً وال تعلق لو بقضية الوالء واللاء، في   العػدؿ مػع اجلميػع مػع 
ا بوب وادلبغ  الكافر وادلسػلم، وأمػا اإلحسػاف دلػن يسػتعق اإلحسػاف فػال يعػار  الػلاء، ولػيس اجلفػاء 

عاملػػة الدنيويػػة الػػػع فيهػػا تبػػػادؿ ادلصػػاا فػػػال تعلػػق ذلػػػا مػػع مػػن يسػػػتعق اإلحسػػاف مطلػػػوابً شػػرعاً، وأمػػػا ادل
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ابلػػوالء والػػلاء وإمنػػا ىػػل مبنيػػة علػػع ادلصػػلعة كػػالبيع والءػػراء واذلديػػة وضلػػو ذلػػك كمػػا سػػي يت بيانػػو إف شػػاء 
 هللا.

إذا  لػػع للمسػػلم ىػػذا األمػػر فإنػػو يضػػبط عقيػػدة الػػوالء والػػلاء، و مػػن مػػن االضلػػراؼ ا ىػػذا البػػاب 
ألوؿ الػػذي ذكػػرنه بعػػ  أىػػل العلػػم يسػميو الػػوالء احلقيقػػل يعػػئ الػػذي تتعقػػق فيػػو حقيقػػة ايػ  القسػػم ا

 الوالء.
والقسػػػم الثػػػاف: يسػػػمونو الػػػوالء التبعػػػل ىػػػو مبػػػع، وبعػػػ  أىػػػل العلػػػم يسػػػموف القسػػػم األوؿ ابلػػػوالء 

، وبعػػ  االعتقػػادي ألنػػو مػػن أجػػل الػػدين ويسػػموف القسػػم الثػػاف ابلػػوالء العملػػل ألنػػو متعلػػق بغػػري الػػدين
 أىل العلم يسموف القسم األوؿ ابلتوع، والقسم الثاف ابدلواالة.

كػػبط ىػػذا َي إخػػوة مهػػم حػػ  ال وطػػئ اإلنسػػاف ا فهػػم كػػالـ العلمػػاء بعػػ  أىػػل العلػػم يسػػموف 
القسم األوؿ وىو الوالء من أجػل الػدين اب بػة أو النصػرة أو ادلػدح والركػا يسػمونو التػوع، والقسػم الثػاف 

 دلواالة.يسمونو ا
وبعػػ  أىػػل العلػػم يػػروف أف ادلػػواالة أعػػم مػػن التػػوع، فػػالتوع قسػػم مػػن أقسػػاـ ادلػػواالة، ولػػذلك ىػػمالء 
العلماء يقولوف: ادلواالة قد تكػوف كفػر وقػد ال تكػوف كفػر، العلمػاء الػذين يػروف ىػذا وىػو أف ادلػواالة أعػم 

، فإف كانأ ابلتوع الذي ىػو القسػم األوؿ من التوع يقولوف إف ادلواالة قد تكوف كفراً وقد ال تكوف كفراً 
 فهل كفر، وإف كانأ ابلقسم الثاف فهل ليسأ كفراً.

أقوؿ ىذا ألف بع  من ال يعرؼ إحساف التعامل مع كالـ العلماء دلا  ع تفريػق بعػ  أىػل العلػم 
ب اإلسػالـ دمحم بػن الكبار ب  التوع وادلواالة وأف التوع كفر وادلواالة ليسأ كفػراً ذىػ  فوجػد كالمػاً لءػي

أف ادلػػواالة منهػا مػا ىػػو كفػر ومنهػا مػػا لػيس كفػراً، وذىػػ  يقػوؿ ادلسػك  جلهلػػو  -رمحػو هللا-عبػد الوىػاب
 إف جد ىذا العاحي يرد عليو، فهذا العاحي يقوؿ ادلواالة ليسأ كفراً وجده يقوؿ من ادلواالة ما ىو كفر.

لعلػم يػروف أف التػوع شػلء وادلػػواالة وادلسػك  مػا عػرؼ مصػطلح ىػذا ومصػطلح ىػػذا، فػبع  أىػل ا
شلء آخر فالتوع ىػو مػا ذكػرنه ا القسػم األوؿ وادلػواالة مػا ذكػرنه ا القسػم الثػاف، وبعػ  أىػل العلػم 

 يروف أف ادلواالة تءمل القسم  فهل أعم، والتوع قسم من أقساـ ادلواالة.
بغػػل أف نعلػػم أف النػػاس ا ابب ومػػن ال يعػػرؼ ىػػذا يقػػع عنػػده اخللػػط، إذا كػػاف ذلػػك كػػذلك فإنػػو ين

الػػػوالء والػػػلاء ا حقهػػػم أصػػػناؼ وليسػػػوا درجػػػة واحػػػدة، والعػػػلة ا ىػػػذا ابلػػػدين ليسػػػأ ابذلػػػوى وليسػػػأ 
 ابحلزبيات وليسأ ابدلوافقات وادلخالفات، وإمنا ابلدين.

تكػوف  : احلمد والذـ واحلػ  والػبغ  وادلػواالة وادلعػاداة إمنػا-رمحو هللا-يقوؿ شيب اإلسالـ بن تيمية
ابألشياء الػع أنػزؿ هللا هبػا سػلطانو، وسػلطانو كتابػو فمػن كػاف مممنػاً وجبػأ مواالتػو مػن أي صػنٍ، كػاف، 

 ومن كاف كافراً وجبأ معاداتو من أي صنٍ، كاف وسي يت تفصيل الكالـ إف شاء هللا.
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ُ َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذي}قاؿ تعا :  َا َولِيُُّكُم اَّللَّ  َن يُِقيُموَف الصَّالَة َويُػْمتُوَف الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوفَ ِإمنَّ

 }، وقاؿ تعا : [ٙ٘]ادلابدة:{َوَمْن يَػتَػَوؿَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإفَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُىُم اْلَغالُِبوفَ * 

ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَػتَِّخُذوا اْليَػُهوَد  }، وقاؿ تعا : {َواْلُمْمِمُنوَف َواْلُمْمِمَناُت بَػْعُضُهْم أَْولَِياُء بَػْعٍ  

، وقاؿ { َياءَ ال تَػتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِ  }، وقاؿ تعا : {َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بَػْعُضُهْم أَْولَِياُء بَػْعٍ  

 .[ٓ٘]الكه،:{أَفَػتَػتَِّخُذونَُو َوُذرِّيػََّتُو َأْولَِياَء ِمْن ُدوِف َوُىْم َلُكْم َعُدوّّ بِْئَس لِلظَّاِلِمَ  َبَداًل  }تعا : 
قػػاؿ: ومػػن كػػاف فيػػو إ ػػاٌف وفيػػو ف ػػوٌر أُعطػػل مػػن ادلػػواالة  -رمحػػو هللا-والزاؿ الكػػالـ لءػػيب اإلسػػالـ

غ  ظسػػػ  ف ػػػوره، وىػػػذه عقيػػػدة أىػػػل السػػػنة واجلماعػػػة أف احلػػػ  والػػػبغ  قػػػد ظسػػػ  إ انػػػو، ومػػػن الػػػب
متمعاف ا الءلء الواحػد لكػن مػن جهتػ ، وإف أردت مػا يقػرب ذلػك إ  قلبػك فػانظر إ  الػدواء فػإف 

 اإلنساف يبغضو دلرارتو أو أدلو و بو ألنو سبٌ  للءفاء  ذف هللا.
اف فيػو إ ػاٌف وفيػو ف ػور أعطػل مػن ادلػواالة ظسػ  : ومػن كػ-رمحػو هللا-ولذلك يقوؿ شيب اإلسالـ

إ انػػو، ومػػػن الػػػبغ  ظسػػ  ف ػػػوره، وال وػػػرج مػػػن اإل ػػاف ابلكليػػػة   ػػػرد الػػذنوب وادلعاصػػػل كمػػػا يقولػػػو 
اخلػػػوارج وادلعتزلػػػة، وال ُمعػػػل األنبيػػػاء والصػػػديقوف والءػػػهداء والصػػػاحلوف  نزلػػػة الفسػػػاؽ ا اإل ػػػاف والػػػدين 

 ة وادلعاداة يءري إ  رأي ادلرجئة.واحل  والبغ  وادلواال

نَػُهَما فَِإْف بَػَغْأ ِإْحَداُ َا َعَلع }فقاؿ تعا :  َوِإْف اَابَِفَتاِف ِمَن اْلُمْمِمِنَ  اقْػتَػتَػُلوا فََ ْصِلُعوا بَػيػْ
نَػُهَما اِبْلَعْدِؿ َوأَْقِسُطوا ِإفَّ اَّللََّ اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّع تَػْبِغل َح َّ تَِفلَء ِإَ  أَْمِر اَّللَِّ فَِإْف فَاَءْت َفَ ْصِلعُ  وا بَػيػْ

َا اْلُمْمِمُنوَف ِإْخَوٌة *   ُِ ُّ اْلُمْقِسِط َ   .[ٓٔ]احل رات:{ِإمنَّ
قاؿ: ف علهم إخوة مع وجود االقتتاؿ والبغل، االقتتاؿ من أفظع الذنوب وأكل الذنوب وحي يزاؿ  

إخوة مع وجود ىذا  ادلممن ا فسعة من دينو ما حي يص  دماً حراماً ومع ذلك جعلهم هللا 
 االقتتاؿ.

الة الػػدين، وال وقػاؿ أيضػػاً ا مػػواٍن آخػػر: وذلػذا كػػاف السػػل، مػػع االقتتػػاؿ يػواع بعضػػهم بعضػػاً مػػوا
يعػػػػادوف كمعػػػػاداة الكفػػػػار، فيقبػػػػل بعضػػػػهم شػػػػهادة بعػػػػ ، و خػػػػذ بعضػػػػهم العلػػػػم عػػػػن بعػػػػ  ويتوارةػػػػوف 
ويتنػػاكعوف ويتعػػاملوف  عاملػػة ادلسػػلم  بعضػػهم مػػع بعػػ  مػػع مػػا كػػاف بيػػنهم مػػن القتػػاؿ والػػتالعن وغػػري 

 ذلك.
مػػاء نعلػػم أف النػػػاس ا شلػػا تقػػدـ مػػن الكػػالـ كػػالـ شػػيب اإلسػػالـ ومػػػن غػػريه مػػن األدلػػة وكػػالـ العل

 الوالء واللاء من جهة إيقاع ذلك عليهم ينقسموف ةالةة أقساـ:
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القسػػم األوؿ: مػػن  ػػ  زلبػػة خالصػػة ال معػػاداة معهػػا وال بغػػ  معهػػا وىػػم ادلممنػػوف اخللػػص علػػع 
رأسهم األنبيػاء علػيهم السػالـ، ومػنهم الصػديقوف والءػهداء والصػاحلوف، وعلػع رأس أولئػك نيعػاً رسػولنا 

  م األنبياء عليهم السالـ م الصعابة ركواف هللا عليهم  ختل، ابقاهتم فإشم يتفاكػلوف ا اخلرييػة ،
 وال يسقطوف عن اخلريية.

الصػػعابة يتفاكػػلوف ا اخلرييػػة وال يسػػقطوف عػػن اخلرييػػة وىػػمالء  بػػوف زلبػػة خالصػػة ال بغػػ  معهػػا 

ْخَوانِنَػا الَّػِذيَن َسػبَػُقوَن اِبإِل َػاِف َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن }وال عداوة قاؿ تعا :  بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف َربػََّنا اْغِفْر لَنَػا َوإلِِ

، فمػػدحهم هللا هبػػذا الػػدعاء [ٓٔ]احلءػػر:{َوال َ َْعػػْل ِا قُػُلوبِنَػػا ِغػػالِّ لِلَّػػِذيَن آَمنُػػوا َربػَّنَػػا ِإنَّػػَك َرُءوٌؼ َرِحػػيمٌ 
ولػػذا كػاف حػػ  ىػمالء عالمػػة اإل ػاف، وكػػاف بغضػهم عالمػػة النفػػاؽ  وال  عػل ا قلوبنػػا غػالً للػػذين آمنػوا،

 والطغياف.
والقسػػػػم الثػػػػاف: مػػػػن يُػػػػبغ  بغضػػػػاً خالصػػػػاً ويعػػػػادى وىػػػػم الكفػػػػار اخللػػػػص مػػػػن الكفػػػػار وادلءػػػػرك  

، كػػل وادلنػػافق  وادلرتػػدين وادللعػػدين علػػع اخػػتالؼ أجناسػػهم والػػذين ممعهػػم الكفػػر  ػػا جػػاء بػػو دمحم 
ا أنػػو رسػػوؿ أو يكذبػػو  ػػا جػػاء بػػو عػػن هللا سػػبعانو وتعػػا  دخػػل ا ىػػذا القسػػم  مػػن يكػػذب دمحماً 

َفػُروا ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَػتَِّخُذوا َعػُدوِّي َوَعػُدوَُّكْم أَْولِيَػاَء تُػْلُقػوَف إِلَػْيِهْم اِبْلَمػَودَِّة َوقَػْد كَ  }: يقوؿ هللا 

 .{ِ َا َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِّ 
عػػن اوػػاذىم أوليػػاء ووصػػفهم  شػػم أعػػداء لػػو وأعػػداء للمػػممن  م بػػ  الوصػػ، الػػذي  هػػع هللا فن

، وسػبعاف هللا كيػ، يػواع ادلػممن مػن يقتضل بغضهم ومعاداهتم أال وىػو أشػم كفػروا  ػا جػاء بػو زلمػٌد 
ابلكذب، وكل من  ػع بػو وحي يػممن بػو فإنػو يتهمػو ابلكػذب، كػل مػن  ػع بػو وحي يػممن بػو  يتهم دمحماً 

 فإنو يتهمو ابلكذب.
بعػػ  النػػػاس لػػػو أف شخصػػػاً يػػػتهم معظمػػػاً عنػػدىم ابلكػػػذب كوالػػػده مػػػثالً والػػػد الءػػػخص أو ربػػػيس 

يسػػميهم   دولتػػو أو ضلػػو ذلػػك يعاديػػو ويناصػػبو العػػداء، ومػػع ذلػػك ا حػػق الكفػػار الػػذين يكػػذبوف النػػب
إخوانو ويهنئهم  ا  تفلوف بو من الءرؾ وكما قاؿ بع  من ينس  اليػـو إ  الػدعوة أىنػئ إخػواف بعيػد 

 ادليالد اجمليد.
كيػػػ،  ػػػن يػػػممن بػػػو أف   سػػػبعاف هللا لػػػو حي يكػػػن ىنػػػاؾ علػػػم يكفػػػل العقػػػل الػػػذين يكػػػذبوف النػػػب 

النصػوص الواكػعة الصػر ة ا ىػذا  يواليهم؟ الشك أف العقل يقتضػل عػدـ مػواالهتم فكيػ، وإذ جػاءت
 األمر وقد تقدـ شلء من األدلة علع ذلك.
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والقسم الثالث: من    من وجٍو ويبغ  من وجٍو فت تمع فيو ا بة والعداوة، والػوالء والػلاء وىػم 
عصػػػاة ادلػػػممن   بػػػوف دلػػػا فػػػيهم مػػػن اإل ػػػاف فمػػػن ةبػػػأ لػػػو اإل ػػػاف وحي ورجػػػو مػػػن الػػػدين ةبػػػأ لػػػو احلػػػ  

وف دلػػا فػػيهم مػػن ادلعصػػية الػػع ىػػل دوف الكفػػر والءػػرؾ، والشػػك أف حػػبهم يػػزداد ويػػنقص ظسػػ  ويبغضػػ
 درجتهم ا الطاعة وادلعصية وظس  نوع معصيتهم ف ىل البدع ليسوا ك ىل ادلعاصل العملية وىكذا.

وزلبة عصاة ادلسلم  من أجل إ اشم تقتضل مناصعتهم واإلنكار عليهم فال موز السػكوت علػع 
اصيهم ظ ة أشػم مسػلموف وأف فػيهم خػرياً وال ظ ػة نػع الكلمػة بػل يُنكػر علػيهم ويػممروف ابدلعػروؼ مع

 وينهوف عن ادلنكر ويقيم عليهم وع األمر احلدود والعقوابت ح  يكفوا عن معاصيهم.
وال  بػوف ولكنهم ال يبغضوف بغضاً خالصاً وال يتلأ منهم اللاء ادلطلق كما تقولػو اخلػوارج وادلعتزلػة، 

حبػػاً مطلقػػاً كمػػا تقولػػو ادلرجئػػة، وا ىػػذه احلػػاؿ كمػػا قلػػأ قػػد يكػػوف الػػوالء أغلػػ  مػػن الػػلاء، إذا كانػػأ 
 الطاعة أعظم، وقد يكوف اللاء أغل  من الوالء إذا كانأ ادلعصية أو ادلعاصل أعظم.

مػع مراعػاة  ىذا من جهة القل ، أما من جهة الظاىر فإنو يكوف لألغل  ا ابب ادلعاصل العملية
ادلصػػلعة يعػػئ إف كػػاف األغلػػ  عليػػو الطاعػػات يظهػػر لػػو الػػوالء مػػع النصػػح واإلنكػػار، وإف كػػاف األغلػػ  
عليػػو ادلعاصػػل العمليػػة يُظهػػر لػػو الػػلاء مػػع النصػػح واإلنكػػار مػػع مراعػػاة ادلصػػلعة إذا اقتضػػأ ادلصػػلعة أف 

 هر اللاء فقط.يُظهر اللاء فقط محاية لو أو لإلنساف نفسو أو للمسلم  فإنو يُظ
وأمػػا ا ابب البػػدع فإنػػو ا حػػاؿ القػػوة والقػػدرة يُظهػػر الػػلاء دلصػػلعة ادلبتػػدع نفسػػو لعلػػو أف ينزجػػر 
ودلصلعة اذلاجر نفسو من أجل أف يبتعد عن أىل البدع ورلالسة أىػل البػدع ومواصػلة أىػل البػدع ال أتيت 

علػػػع أىػػػل السػػػنة وتبػػػدأ أتخػػػذ منهػػػا  خبػػػري، وأقػػػل مػػػا يصػػػي  رلػػػالس أىػػػل األىػػػواء والبػػػدع أف يقصػػػوا قلبػػػو
 الكلمات أىل السنة عندىم تءدد ما عندىم أخالؽ، ما كذا ما كذا، من أتةري أىل البدع عليو.

ومن أجل مصلعة ادلسلم  ح  ال يغػ  عػواـ ادلسػلم  ببدعػة ذلػك ادلبتػدع ومواصػلة ذلػك الرجػل 
نػػدن أمػػراف يتعلقػػاف بػػو: أوالً مػػا ا القلػػ ، لػػو ومصػػلعة إعػػزاز السػػنة وإظهػػار السػػنة إذاً ادلػػممن العاصػػل ع

وادلػػممن العاصػػل مهمػػا كانػػػأ معصػػيتو ال مػػوز أف يتػػػلأ منػػو بػػراء مطلقػػػا أو أف يػػبغ  بغضػػاً مطلقػػػا ألف 
وجود اإل اف يقتضل احل ، ولكن قد يغل  البغ  احل  فيكوف الغال  ىػو الػبغ  وقػد يغلػ  احلػ  

 البغ  كما ذكرن. 
ملػػة ا الظػػاىر ىػػل نعاملػػو  قتضػػع احلػػ  أـ نعاملػػو  قتضػػع الػػبغ  والػػلاء، أمػػا واألمػػر الثػػاف: ادلعا

ادلعاصػػل العمليػػة فقلنػػا إف األصػػل عنػػد العلمػػاء أف الظػػاىر يتبػػع الغالػػ  مػػع مراعػػاة ادلصػػلعة، وأمػػا البػػدع 
ىػل فإنو مع القدرة الذي يُظهر ىو اللاء، واحل  يبقع ا القل  ولذلك ضلن نقوؿ: إذا مات رجػل مػن أ

 البدع ال يُظهر االستغفار لو علع العلن وإف كاف اإلنساف قد يستغفر لو ا صالتو.
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لكنو ا العلم ال يظهر االستغفار، وىذا ظاىر صنيع السل، الصػاا ركػواف هللا علػيهم، يقػوؿ ابػن 
أيب العػػػز احلنفػػػل: احلػػػ  والػػػبغ  يعػػػئ للمػػػممن  ظسػػػ  مػػػا فػػػيهم مػػػن خصػػػاؿ اخلػػػري والءػػػر، فػػػإف العبػػػد 

 تمع فيو سب  الوالية وسب  العداوة فيكوف زلبوابً من وجٍو مبغوكاً من وجو، واحلكم للغال .م
م أنبػػو ا ىػػذا القسػػم إ  قضػػية مهمػػة جػػداً وىػػل أف الػػلاء مػػن ادلسػػلم قػػد يكػػوف مػػن فعلػػو ال منػػو 

ئػػاً اتقػػع هللا مػػا وذلػػك إذا فعػػل ادلسػػلم شلنوعػػاً شػػرعاً لكػػن منػػع مػػن الػػلاء منػػو مػػانٌع كػػ ف يكػػوف متقػػوالً سلط
أنػػو  -ركػػل هللا عنهمػػا-عػػن ابػػن عمػػر -رمحػػو هللا-اسػػتطاع، وأتوؿ ف خطػػ  ومػػن ذلػػك مػػا روى البخػػاري

خالػػد بػػن الوليػػد إ  بػػئ جذ ػػة فلػػم  سػػنوا أف يقولػػوا أسػػلمنا فقػػالوا صػػب ن صػػب ن  قػػاؿ: بعػػث النػػب 
منػا أف يقتػل أسػريه قػاؿ ابػن عمػر  ف عل خالٌد يقتل و سر ودفػع إ  كػل رجػلٍ منػا أسػريه فػ مر كػل رجػلٍ 

فقلػػػأ: وهللا ال أقتػػل أسػػريي وال يقتػػػل رجػػل مػػن أصػػػعايب أسػػريه أي منػػع أصػػػعابو  -ركػػل هللا عنهمػػا–
 ادلقرب  من قتل أسراىم.

، قػػػاؿ «اللهـــين أب أبـــرأ ألصـــخ لـــا  ـــلي  الـــد ابـــ  الولصـــد»فقػػػاؿ:  قػػػاؿ: فػػػذكرن ذلػػػك للنػػػب 
 -رمحػو هللا-بدَيهتم وقاؿ احلاف  بن ح ػر : وخلالٍد اجتهاده ولذلك ما االبو النب -رمحو هللا-الذىب

والػذي يظهػر أف التػلأ مػػن الفعػل ال يسػتلـز إم فاعلػػو وال إلزامػو الغرامػة، فػػإف إم ادلخطػئ مرفػوٌع وإف كػػاف 
 فعلو ليس  عمود.

ع بءػػػر  أف يوجػػػد مػػػانٌع  نػػػع مػػػن التػػػلأ منػػػو كاالجتهػػػاد ىػػػذا يكػػػوف ا فعػػػل ادلسػػػلم إذا فعػػػل ادلمنػػػو 
الءػػرعل حي يمصػػل أصػػوالً فاسػػدة ويبػػئ عليهػػا ويقػػوؿ أن رلتهػػد ال، اتقػػع هللا مػػا اسػػتطاع واجتهػػد ف خطػػ  
فإنػػػو يتػػػلأ مػػػن فعلػػػو وال يتػػػلأ منػػػو، ومػػػن ذلػػػك مػػػا وقػػػع ا بعػػػ  العلمػػػاء الػػػذي اجتهػػػدوا اجتهػػػاداً شػػػرعياً 

 بل فإف فعلهم وقوذلم ال يقروف عليو وال ينتق .وأخطئوا ا بع  ادلسا
ولكنهم ال يتلأ منهم كما ىو معلـو مقرر عند أىل العلػم وىنػا وطػئ اابفتػاف: اابفػة جعلػأ ىػذا 
األصػػل يقولػػوا ضلػػن نتػػلأ مػػن الفعػػل وال نتػػلأ مػػن الفاعػػل و ػػدىم مػػع ادلبتدعػػة ويسػػريوف مػػع ادلبتدعػػة وإذا 

 م أن أتلأ من فعلهم، لكن ال أتلأ منو، وىذا الشك أنو خط .قلأ ذلم َي أخل يفعلوف قاؿ نع
واابفٌة ال تلتفأ إ  ىذه القضية فتتلأ من كل من أخط  ولو كاف لػو اجتهػاد ولػو حي يمصػل أصػوالً 
فاسػػػدة كمػػػا ابتلينػػػا ا ادلدينػػػة قبػػػل زمػػػن  ػػػن يسػػػموف ابحلّداديػػػة الػػػذين كلمػػػا رأوا ذلػػػة لعػػػاحي أقػػػاموا الػػػدنيا 

وتلبوا منو بل ر ا أمروا  حراؽ كتبو وحي يلتفتوا إ  صػنيع العلمػاء الكبػار وحي يرجعػوا إ  العلمػاء وأقعدوىا 
 الكبار ال ا ادلدينة وال ا غريىا.

وكعػػادة الفػػ  تءػػتعل زمنػػاً م تنطفػػئ خبػػالؼ احلػػق الػػذي يبقػػع نػػوره دابمػػاً والصػػواب ظسػػ  األدلػػة 
ولكل شلٍء منزلتو، وأف ال يوكع التمر مكػاف اجلمػر، وأف ال وصنيع العلماء أف يكوف لكل أمٍر حكمو، 

 يوكع اجلمر مكاف التمر.
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إذا كاف ذلك كذلك فػإف أمػر الػوالء والػلاء يكػوف متميػزاً واكػعاً للمسػلم ال يلتػبس عليػو وال يلػبس 
صػػلو عليػػو فيػػو، يتبػػ  لنػػا شلػػا تقػػدـ أف الػػوالء الكفػػري ركنػػو الػػذي البػػد منػػو أف يكػػوف مػػن أجػػل الػػدين وأ

الغالػػ  ا بػػة، فغالػػ  صػػور الػػوالء الكفػػري مػػا كػػاف زلبػػة مػػن أجػػل الػػدين وقػػد يكػػوف ابإلعانػػة مػػن أجػػل 
الػدين والغالػ  أف اإلعانػة مػن أجػل الػدين تكػوف معهػا زلبػة لكػن لػو فركػنا أشػا  ػردت مػن ا بػة لكنهػػا 

لػػدين، فإشػػا مػػن الػػوالء إعانػػة مػػن أجػػل الػػدين تبقػػع مػػن الػػوالء الكفػػري، وكػػذلك ادلػػدح والثنػػاء مػػن أجػػل ا
 الكفري، والغال  أنو يالـز ا بة ادلدح والثناء.

لكػػن لػػو فركػػنا أنػػو  ػػرد مػػن ا بػػة فإنػػو يبقػػع مػػن الػػوالء الكفػػري مػػاداـ مػػن أجػػل الػػدين إذا كػػبطنا 
ىػذا إف شػػاء هللا سػػننتقل إ  مسػػ لة مهمػػة جػػداً وكػػبطها نفػٌع جػػداً وىػػل ىػػل زلبػػة الكفػػار درجػػة واحػػدة 

م أـ أشا درجات؟ وبعبارة أخرى: ىل كل زلبػة للكػافر نقػٌ  مػن نػواق  اإلسػالـ؟ م ننتقػل إ  ا احلك
ادلس لة األخرى وىل: ىل إعانة الكفار ا حرهبم مع بع  ادلسلم  نقٌ  دابماً مطلقػاً أـ أف ذلػا صػوراً 

 وأحكاما؟ 
لػع ادلسػلم إذا كػاف مستضػعفاً م ننتقل إ  كوابط ا معاملة الكفار م ننتقل إ  ما ىػو الواجػ  ع

ا ابب الػػوالء والػػلاء كاألقليػػات ادلسػػلمة اليػػـو الػػع تعػػي  ا دوؿ الكفػػر، م ننتقػػل إ  بعػػ  شػػبهات 
ولعػل ذلػك يكػوف ا رللػس الغػد  ادلعاصرين ادلنعرف  ا ابب الوالء واللاء وصلي  عنهػا إف شػاء هللا 

سادسػػة مػػن أجػػل أف يػػدرؾ اإلخػػوة ادلسػػ د النبػػوي، إف شػػاء هللا، لكػػن عزمػػأ أف نقػػ، عنػػد السػػاعة ال
 يدركوف الدروس ا ادلس د النبوي.

نق، عند ىػذا ونكمػل إف شػاء هللا مػا أشػرت إليػو مػن مباحػث نفعػة  ذف هللا ا رللػس الغػد وهللا 
 تعا  أعلع وأعلم وصلع هللا علع نبينا وسلم.
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 هـ  0442رجب  00اجمللس الثاب: بعد عصر يوم اخلمصس 

 
علع  السالـ عليكم ورمحة هللا وبركاتو، احلمد هلل رب العادل  والصالة والسالـ األىاف األكمالف

ادلبعوث رمحة للعادل  وعلع آلو وصعبو أنع ، احلمد هلل علع نعمة اإلسالـ، واحلمد هلل علع نعمة 
التوحيد والسنة، واحلمد هلل علع نعمة لقاء األحبة، واحلمد هلل علع نعمة سكىن ادلدينة، واحلمد هلل علع  

 كل حاؿ ونعوذ ابهلل من حاؿ أىل النار.
ـو الثاف من أَيـ ىذه الدورة العلمية ادلتعلقة  وكوٍع عظيم الء ف كبري معاشر األحبة ىذا ىو الي

ادلنزلة ا ديننا، قد قل أف يُتكلم فيو ا ىذا الزماف علع وجٍو صعيح، وقل أف يذكر علع سبيل 
التفصيل والتمثيل والتدليل شلا جعل كثرياً من ادلسلم  وطئ الصرا  ادلستقيم فيو، أال وىو أصل الوالء 

 واللاء.
وقد تقدـ معنا ا رللس البارحة أمٌر من األ ية  كاف أال وىو: أف الوالء الكفري للكافرين لو 
ركٌن وىو أف يكوف من أجل كفرىم من أجل دينهم ولو وصٌ، غال  وىو ا بة ولو عند أىل العلم 

 ةالث صور يتكلموف عنها:
 الوالء واللاء. الصورة األو : ا بة، وىل الصورة الغالبة ا ابب

 والصورة الثانية: اإلعانة والنصرة وادلظاىرة وقلنا إف ىذه الصورة غالباً تكوف بسب  ا بة.

 والصورة الثالثة: ادلدح والثناء والركا وقلنا أيضاً إف ىذه الصورة غالباً تكوف بسب  ا بة.
اةرة ىنا وىناؾ يدرؾ أف الوالء ا والدارُس للوالء واللاء من خالؿ النصوص وتقريرات العلماء ادلتن 

-رمحو هللا-اجلملة يقـو علع ا بة، وأف اللاء ا اجلملة يقـو علع البغ ، يقوؿ شيب اإلسالـ بن تيمية
: أصل ادلواالة ىل ا بة كما أف أصل ادلعاداة البغ ، فإف التعاب يوج  التقارب واالتفاؽ، 

 والتباغ  يوج  التباعد واالختالؼ.
: ادلو  من الوع وىو القري ، وىذا يلل ىذا أي ىو يقرب منو، والعدو من العدوى وىو وقد قيل

البعد، ومنو العدوة والءلء إذا وع الءلء ودن منو، وقرب إليو اتصل بو كما أنو إذا عدي عنو وأنى 
 .-رمحو هللا-عنو وبعد منو كاف ماكياً عنو انتهع كالمو
صل ادلواالة ىل ا بة كما ذكرت لكم ىل الصفة الغالبة ا ىذا والءاىد من كالمو: أنو يقرر أف أ

الباب وأف أصل ادلعاداة البغ ، وىنا أتيت مس لٌة من األ ية  كاف وىل مس لة ح  الكفار ىل ح  
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الكفار نقٌ  مطلقاً من نواق  اإلسالـ؟ وىذا ما فهمو بع  الءباب وأصبعوا كلما رأوا ما يدؿ 
 ر منو ذلك، أـ أف ا ادلس لة تفصياًل؟علع احل  كفروا من صد

واجلواب: أنو الشك أف ا ادلس لة تفصيالً دلأ عليو األدلة وعمل بو األبمة، فاحل  القلب لغري 
ادلسلم  ليس شيئاً واحداً ا حكمو كما أنو ليس شيئاً واحداً ا سببو، فمنو ما ينق  الدين من 

لكنو ال ينق  اإل اف وليس كفراً ومنو: ما ال يمةر ا  أصلو، ويكفر فاعلو ومنو: ما ينقص اإل اف
 اإل اف من جهة ذاتو ال أصاًل وال كماال كما سي يت بيانو.

يقوؿ الءيب عبد اللطي، بن عبد الرمحن آؿ الءيب: إف مسمع ادلواالة الذي ورد ا ادَيت يقع 
ها ما دوف ذلك أي ال يوج  علع شع  متفاوتة منها ما يوج  الردة وذىاب اإلسالـ ابلكلية، ومن

 الردة.
وىو الذي اهتمو بع  خصومو أنو يكفر  -رمحو هللا-ويقوؿ شيب اإلسالـ دمحم بن عبد الوىاب

ابدلواالة مطلقاً وقد ب  أف رميو ابلتكفري ابدلواالة مطلقا هبتاف عظيم ا رده علع من رماه بذلك، 
ما ليس بكفر فا بة منها ما ىو كفٌر أعئ ا بة : ادلواالة منها ما ىو كفٌر ومنها -رمحو هللا-يقوؿ

 للكفار ومنها ما ىو كبرية من كبابر الذنوب ومنها ما ال يتعلق بو تكلي، فال يماخذ اإلنساف بو.
أما احل  الذي ىو كفر وينق  اإلسالـ من أصلو فهو ح  الكافر لكفره ح  الكافر من أجل 

نو الذي ىو كفٌر أو ح  كفره، ح  الكفر نفسو ح  دينو، ح  الكافر من أجل استقامتو علع دي
الدين نفسو فهذا كفٌر فمن أح  كافراً لكفره أو الستقامتو علع كفره للزومو لكفره أو أح  كفره 

 أح  دينو فهذا كفٌر ال متمع مع اإل اف أبداً.

َ َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا ال  َُِد قَػْوًما يُػْمِمُنوَف اِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ ادِخِر يػُ }: يقوؿ هللا  َوادُّوَف َمْن َحادَّ اَّللَّ
 ِبُروٍح ِمْنُو َويُْدِخُلُهْم آاَبَءُىْم أَْو أَبْػَناَءُىْم أَْو ِإْخَوانَػُهْم أَْو َعِءريَتَػُهْم أُْولَِئَك َكَتَ  ِا قُػُلوهِبُِم اإِل َاَف َوأَيََّدُىمْ 

ُهْم َوَرُكوا َعْنُو أُْولَِئَك ِحْزُب اَّللَِّ َأال ِإفَّ ِحْزَب  َجنَّاٍت َ ْرِي ِمْن َهِْتَها األَنْػَهارُ  ُ َعنػْ َخاِلِديَن ِفيَها َرِكَل اَّللَّ

 .[ٕٕ]اجملادلة:{اَّللَِّ ُىُم اْلُمْفِلُعوفَ 
يقوؿ ال  د قوماً وقوماً نكرة ا سياؽ النفل فتعم يممنوف ابهلل واليـو ادخر فيخافوف  فاهلل  

أي يبقوف ادلودة وا بة ويتبادلوف ا بة مع من حاد هللا فكاف ا جانٍ  غري توحيد هللا لقاء هللا يوادوف 
 ا جان  آخر. فكاف ا جان  والرسوؿ  سبعانو وتعا  فكاف مءركاً ابهلل، وحاد رسولو 

ح  لو كانوا أقارب فإنو ال  بهم من أجل دينهم بل يبغضهم فيبغ  االبن أابه لكفره من جهة 
الدين ويبغ  األب ابنو لكفره من جهة الدين، ولذلك لو وقع حرٌب ب  ادلسلم  والكفار لتقرب 

لقل ادلودة إ  االبن بقتل أبيو الكافر واألب بقتل ابنو الكافر، من فعل ذلك فهو ادلممن، أعئ أنو ال ي
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الكفار ويدؿ ذلك علع أف من ألقع ادلودة إ  الكفار لكفرىم أنو يكوف غري مممن، واألدلة علع ذلك  
 كثرية جدا.

وأما احل  الذي ينقص اإل اف فهو األصل ا احل  للكافر إذا حي يكن لدينو فع  ادلممن للكافر 
ـٌ وينقص اإل اف وىو علع درجات منها: أف    الكافر ألمٍر  إذا كاف لسبٍ  آخر غري دينو فإنو حرا

زلرـٍ ا ديننا لف ور لفسق ك ف    الكافر لكونو مغنياً لكونو مطرابً، فيعبو ال بكونو كافراً بل ر ا ال 
يعرؼ دينو ر ا يظنو مسلماً، الدين ىنا ال أةر لو ا ىذا احل ، وإمنا  بو من أجل ىذه الصفة ا رمة 

ـٌ و   كبرية من كبابر الذنوب.فهذا احل  حرا
 لو كاف دلسلٍم لكاف حراماً فكي، إذا كاف حباً لكافر.

والدرجة الثانية: أف يكوف حباً دلصلعة دنيوية ك ف يءارؾ ادلسلم الكافر ا  ارة ويكوف الكافر 
ـٌ ماىراً فيدخل علع ادلسلم أموااًل اابلة، فيعبو من أجل ىذه ادلصلعة الدنيوية أو ضلو ىذا، وىذا حر  ا

 وكبرية من كبابر الذنوب، وىو ذريعة إ  ا بة الدينية ولذلك ىو شلنوع.
والصورة الثالثة: أف    ادلسلم الكافر لسبٍ  مباح ك ف  بو مثاًل لكونو ماىراً ا الرماية، ا 
 بو اللع  ا السباؽ، أو  بو لكونو الع  كرة إذا قلنا أف لع  الكرة مباح، فهو ال  بو لدينو ولكن 

دلهارتو ا اللع  إذا قلنا أف اللع  مباح، فهذا أيضاً الذي يظهر وهللا أعلم أنو حراـا لعمـو النصوص 
ولكونو ذريعة إ  زلبة الدين وضلن اليـو صلد بع  الناس يقوؿ أن أح  الالع  ادلاىر وال يهمئ دينو، 

، وال يهمئ دينو ولر ا قاده ذلك إ  م ينتقل إ  أف يقوؿ أن أح  ادلبدع ا أي شلء ولو ا الغناء
 مساواة األدَيف، وضلو ذلك.

وأما احل  الذي ال يتعلق بو التكلي، فهو ما كاف عن سبٍ  يقتضيو وال  لكو اإلنساف ما كاف 
عن سب  يقتضيو وال  لكو اإلنساف يعئ ليس مكتسباً وإمنا يقع ا القل  لوجود مقتضيو وىو السب   

و  بو ألنو أبوه مع بغضو لدينو وزلبة األب البنو لكونو ابناً لو مع بغضو لدينو فهذا كمعبة االبن ألبي

ُ نَػْفًسا ِإالَّ  }يقوؿ:  حٌ  ابعل وليس حباً كسبياً، يعئ يوجد ا ابع اإلنساف وهللا  ال يَُكلُِّ، اَّللَّ

َها َما اْكَتَسَبْأ  تعلق ابلكس  ذلا ما كسبأ وعليها ما ، فالتكلي، م{ُوْسَعَها ذَلَا َما َكَسَبْأ َوَعَليػْ
 اكتسبأ.

عليو السالـ دلا كاف الطوفاف ورأى الناس يغرقوف ا ادلاء ندى ابنو وندى ربو، ندى ابنو  ونوح ٌ
فقاؿ َي بئ ارك  معنا دلاذا خصو من سابر الناس الذين يغرقوف أماـ عينيو؟ ألنو ابنو ونداه هبذه الصفة 

 ة.وىذا ال يكوف إال عن زلب
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وندى ربو فقاؿ: ريب إف ابئ من أىلل وإف وعدؾ احلق وأنأ أحكم احلاكم ، والشك أف 
وأبكع من  زار قل أمو فبكع  الذي دعاه إ  ذلك ىو ح  األب البنو من اجلهة الطبعية والنب 

ع رواه  حولو وقاؿ: است ذنأ ريب ا أف أستغفر ذلا فلم يمذف ع، واست ذنتو ا أف أزور قلىا فُ ذف
 مسلم.

ألف ىذا يدؿ علع أشا ا النار، فلم  است ذنأ ريب ا أف أستغفر ذلا فلم يمذف ع فبكع النب 
وجاء ا رواية كعيفة ا حديث ابن مسعود أف النب  أف يستغفر ذلا فبكع النب   ذف هللا لنبيو 

  :وأب استأذنت ريب يف الدعاء هلا فلين أيذن يل وأنزل علي ما كان للليب والذي  آملوا أن »قاؿ
، قاؿ: ف خذف «يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب م  بعد ما تبني هلين أهنين أ حاب اجلحصين

 عيح.ما  خذ الولد للوالد من الرقة وىذه رواية عند احلاكم ا ادلستدرؾ وعند ابن حباف ا الص
فصععها احلاكم وصععها ابن حباف ولكن إماـ احلديث ا ىذا الزماف األلباف رحم هللا اجلميع 

بكع دلا است ذف  كع، ىذه الرواية ولكن الءاىد يوجد ا الرواية الع ا صعيح مسلم أف النب 
 ربو ا أف يستغفر ألمو فلم  ذف لو.

أمو وصيصاً ىذا خلصوصها وإال فالقبور من جهة يست ذف ربو ا زَيرة قل  أيضاً كوف النب 
التذكري واحدة يدؿ علع أف احل  الطبعل ال يالـ عليو اإلنساف، ولكن األصل أف اإلنساف ال يرت  

 حي يزر قل أمو ح  است ذف ربو سبعانو وتعا . عليو شيئاً، ما يرت  عليو شلء ولذلك النب 
أذف للرجل أف يتزوج امرأة كتابية وادلعلـو  بية فإف هللا ومن ىذا النوع ح  الرجل لزوجتو الكتا

أف األصل ا الزواج أنو يقتضل ادلودة والرمحة، فمعاٌؿ أف  ذف هللا للمسلم أف يتزوج كتابية وأف يماخذه 
  عبتها من جهة كوشا زوجة، أما زلبتها من جهة الدين فهذا مفروٌغ منو أنو شلنوع.

ِإنََّك ال تَػْهِدي  }: للنب  و فإف من ا بة الطبعية وقد قاؿ هللا وكذلك زلبة الرجل ألقارب

َ يَػْهِدي َمْن َيَءاُء  ، وىذه ادية الشك أشا نزلأ ا أيب اال  الذي مات {َمْن َأْحبَػْبَأ َوَلِكنَّ اَّللَّ

، فقاؿ بع  {ِإنََّك ال تَػْهِدي َمْن َأْحبَػْبأَ  }: علع الكفر، وقد اختل، ادلفسروف ا قوؿ هللا 
   عمو أاب اال  حباً ابعياً وقاؿ بع  ادلفسرين: من أحببأ  ادلفسرين: من أحببتو فكاف النب 

ىدايتو فا بة متعلقة ابذلداية لكن األظهر وهللا أعلم أف ادلقصود من أحببتوا ألف ىذا ىو الذي فيو 
 كاف    ىداية نيع الكفار.  اخلصوصية أليب اال  وإال فالنب 

: ولو قيل معناه إنك ال هتدي من -رمحو هللا-كاف    أف يهتدي نيع الكفار، يقوؿ ابن جرير
: وقد ةبأ ا -رمحو هللا-أحببتو لقرابتو منك ولكن هللا يهدي من يءاء كاف مذىباً ويقوؿ ابن كثري



 

 18 
 

 الوالء والرباء دورة علميت يف 

و بو أي  وقد كاف  واو وينصره ويقـو ا صفو، الصعيع  أشا نزلأ ا أيب اال  عم رسوؿ هللا 
 حباً شديداً ابعياً ال شرعيا.    النب 

فهذا احل  الطبعل ال يماخذ بو اإلنساف لكن مع مالحظة البغ  من أجل الدين وقد ذكر شيب 
ما يدؿ علع أف احل  للكافر إذا حي يكن من أجل دينو ال يكوف كفراً  -رمحو هللا-اإلسالـ بن تيمية

موادهتم لرحٍم أو حاجٍة فتكوف ذنباً ينقص بو إ انو، وال يكوف بو  : وقد هصل للرجل -رمحو هللا-فقاؿ

 }وأنزؿ هللا فيو:  كافراً كما حصل من حاا  بن أيب بلتعة دلا كات  ادلءرك  ببع  أخبار النب 

، وكما حصل لسعد بن {اِبْلَمَودَِّة ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَػتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء تُػْلُقوَف ِإَلْيِهْم 
عبادة دلا انتصر البن أيب ا قصة اإلفك، فقاؿ لسعد بن معاذ: كذبأ وهللا ال تقتلو وال تقدر علع 

 قتلو.
وكاف قبل ذلك رجاًل صاحلاً ولكن احتملتو احلمية متفٌق عليو، وذلذه الءبهة  -اهنع هللا يضر-قالأ عابءة

دعئ َي رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر-وذلذه الءبهة  ع عمر حااباً منافقاً فقاؿالزاؿ الكالـ لءيب اإلسالـ، 
 أكرب عنق ىذا ادلنافق، فقاؿ: إنو شهد بدراً فكاف عمر مت والً ا تسميتو منافقاً للءبهة الع فعلها.
وكذلك قوؿ أُسيد بن حضري لسعد بن عبادة كذبأ لعمر هللا لنقتلنو إمنا أنأ منافق  ادؿ عن 

 نافق ، ىو من ىذا الباب.ادل
 إذا تقرر ىذا فإنو ي ت  علع ىذا أمراف عظيماف كبرياف:

أما أوذلما: فهو أنو إذا صدرت ا بة من مسلٍم لكافٍر وُعلمأ فإنو يُدفع عنو التكفري بذلك ح  
فيو يتع ، وىذا َي إخوة أصل شري، ا اإلسالـ، األصل دفع الكفر عن ادلممن ما أمكن، ألف األصل 

اإل اف، األصل فيو اإلسالـ فال يرفع إال بيق ، فإذا احتمل األمر فإن نبقع علع األصل، وضلملو علع 
ما دوف الكفر إال أف يتع ، فيتب  أف الفعل فُعل علع وجو الكفر، ىذا األمر األوؿ، وىذا األمر ال 

الناس، يستميأ أحدىم ليثبأ  ده إال عند أىل السنة، أما أىل التكفري فت دىم حريص  علع كفر 
 أف ىذا كافر، ولو أقمأ لو اللىاف علع أنو مسلم ألظلم وجهو وغض  كي، يكوف مسلماً.

أما أىل السنة فإشم يدفعوف الكفر عن الناس ما أمكن، ويفرحوف ببقاء الناس علع اإلسالـ، 
الرجل وال تعرفو لكن يتب  وىذه صفة شليزة للرجل من أىل السنة عن الرجل من أىل التكفري، قد تلقع 

لك أنو من أىل التكفري  ف  ده حريصاً علع التكفري وعلع إحلاؽ الكفر وعلع دفع اإل اف، بينما 
الرجل من أىل السنة تلقاه فت ده حريصاً علع دفع الكفر عن الناس الذين ةبأ إسالمهم ما أمكن 

و بيق  ال يرتفع عنو إال بيق ، ىذا األمر ألف ىذا ىو الع تقتضيو األدلة الءرعية، ومن ةبأ إسالم
 األوؿ الذي ي ت  علع ما تقدـ.
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واألمر الثاف: أف ادلرجع ا احلكم ابلكفر ا ىذا الباب إمنا ىو للعلماء الرابني  وال موز ألحٍد 
أف يفتات عليهم فيعكم ابلكفر علع أحٍد ا ابب ا بةا ألف األمر زلتمٌل ا أمٍر عظيٍم في   رده 

ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبطُونَُو َوَلْو َردُّوُه ِإَ  الرَُّسوِؿ َوِإَ   }إ  علماء السنة الكبار منهم،   أُْوِع اأَلْمِر ِمنػْ

ُهْم   ، فريد إ  علماء السنة وليس كل أحد.{ِمنػْ
بعد وفاتو ىو الرد إ  سنتو، والرد إ  سنتو إمنا يكوف ابلرد إ  علماء  ألف الرد إ  الرسوؿ 

دلس لة وىذا َي إخوة من فقو العلم، كونك اال  السنة، م ال يتكلم كل عاحٍي من علماء السنة ا ىذه ا
علماً كونك شيخاً كونك عادلاً ال يعطيك الصالحية للتكلم ا نيع القضاَي بع  االب العلم اليـو 
ليس فقط أنو يتكلم ا كل شلء، ال أكثر من ىذا لو علم أف الناس من دولة واحدة أو من دولة ما 

 اً لغض  منهم، وقاؿ كي، ما تراجعوف.اتصلوا علع شيٍب ر ا أكل منو علم
إ  الدوؿ يقوؿ من أجل توحيد الكلمة تتصلوف يب،  وقد بلغنا أف بع  الناس يرسل مناديبو

وتستءريوف وأن أشري عليكم وأفتيكم ىذا من اجلهل بفقو العلم، وبع  االب العلم ما تركوا شيئاً إال 
 وأفتوا فيو الدماء والدين واألعرا  ىمالء ما عندىم فقو العلم.

وا كبار العلماء أن حضرت الءيب أدركنا مءاونا الكبار يس لوف عن بع  ادلسابل فنقوؿ اس ل
ربيع حفظو هللا قبل سن  سئل عن مسابل من شباب فقاؿ: اذىبوا إ  كبار العلماء، ما أفتاىم وىذا 
فقو العلم، كذا الءيب عبد ا سن العباد حضرتو مراراً وتكراراً يسئل عن مسابل والسيما ا الطالؽ 

ب العلم أن أقوؿ ىذا لطالب العلم لنت دب َي إخوة ويقوؿ ارجعوا للمفع، ما يفع فيو وبع  اال
 السل، كانوا  رصوف علع فقو العلم أكثر من حرصهم علع العلم، فقو العلم الذي يسمع ابألدب.
الءاىد: أف ادلسابل الكبار ال يتكلم فيها كل علماء السنة وإمنا يتقدـ ذلا أىل االستنبا  منهم 

سنهم علع أقل أمر أف يُرجع إليهم ويءاوروا وىذا ال يعئ التقديس  الكبار الكبار ا علمهم الكبار ا
 ولكن ىذا يعئ أف يُرجع األمر إ  أىلو.

فالءاىد: أف مثل ىذه ادلسابل الكبار يرجع فيها احلكم ابلكفر علع الفاعل إ  علماء السنة 
نع وما ي ت  علع األمور من الكبار الذين يعرفوف هقيق ادلنا ، ويعرفوف اجتماع الءرو  وانتفاء ادلوا

 مصاا ومفاسد.
إذا كاف ذلك كذلك فإف االستعانة أو إعانة الكفار علع ادلسلم  أو علع بع  ادلسلم  

ومظاىرة الكفار علع بع  ادلسلم  ليسأ كفراً ا نيع صورىا بل منها ما ينق  اإل اف ومنها ما 
 ينقص اإل اف ومنها ما يكوف م ذوف فيها شرعاً.
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أما ما ينق  اإل اف فهو مظاىرهتم لكفرىم من أجل زلبة ظهور الكفر، فيناصرىم ويعينهم 
ليظهروا علع دَير ادلسلم  من أجل كفرىم من أجل دينهم فهذا الشك أنو كفر وأما ما ينقص اإل اف 

قص فهو مظاىرهتم من أجل الدنيا كعكٍم أو ماٍؿ أو محايٍة أو جنسية أو غري ذلك فهذا حراـ وين
 اإل اف لكنو ال ينق  اإل اف.

ومن أوكح األدلة علع ذلك قصة حاا  بن أيب بلتعة هنع هللا يضر عندما كات  كفار مكة سراً بعـز 
علع أف يغزوىم واجتهد ا إيصاؿ ذلك إليهم، ف عطع الكتاب إ  امرأة وأعطاىا جُعاًل  رسوؿ هللا 

فبعث خلفها ةالةة من الصعابة وحصل ما حصل   لتوصل الكتاب إ  الكفار ولكن هللا أالع نبيو
علم ذلك ابلوحل وأظهره للصعابة ابلواقع فإنو حي يقتل حااباً وحي  ورجعوا ابلكتاب، ومع كوف النب 

 يكفره، بل استفصل منو.
: َي حاا  ما ىذا؟ واالستفصاؿ يدؿ علع االحتماؿ، يعئ َي إخوة لو حي يكن ىناؾ فقاؿ 

أف يقوؿ حلاا  ما  ستفصاؿ لو كاف الفعل كفراً ا نيع صوره دلا احتاج النب احتماؿ ما صاغ اال
: ال تع ل علل َي رسوؿ هللا، إف كنأ ىذا، لكن االستفصاؿ يدؿ علع االحتماؿ فقاؿ حاا  

امرد ملصقاً ا قريٍ  وكاف شلن معك من ادلهاجرين ذلم قراابت  موف أىليهم ف حببأ إذ فاتئ ذلك 
النس  فيهم أف أوذ فيهم يداً  موف هبا قرابع، وحي أفعلو كفراً، وال ارتداداً عن ديئ وال ركاً من 

 ابلكفر بعد اإلسالـ.
يقوؿ حي أفعلو كفراً وال ارتداداً عن ديئ وال ركاً ابلكفر بعد اإلسالـ  فانظر إ  ىذا الصعايب 

أف رلرد الفعل ليس كفراً، وأشم فهموا أف  استقر عندىم -ركواف هللا عليهم-فيدؿ علع أف الصعابة
 اإلعانة إمنا تكوف كفراً إذا كانأ ركاً ابلكفر.

فقاؿ: صدقكم أو قاؿ: صدؽ، أنو حي يفعل ذلك كفراً وال ارتداداً وال ركاً ابلكفر  وأقره  النب 
أنه قد »: بعد اإلسالـ، فقاؿ عمر: دعئ َي رسوؿ هلل أكرب عنك ىذا ادلنافق، فقاؿ رسوؿ هللا 

 .«شهد بدراً وما يدريخ لعل هللا اطلي على أهل بدٍر فقال اعملوا ما شئتين فقد غفرت لكين
والصعابة  فدؿ ىذا احلديث علع أف إعانة حاا  كفار قري  علع من؟ علع رسوؿ هللا 

ل محاية ركواف هللا عليهم حي تكن كفراً ألشا حي تكن عن ركاً ابلكفر وإمنا كانأ من أجل الدنيا من أج
قاؿ وما  قاؿ صدؽ ىذا أواًل، واثنياً أف النب  كعفتو وأقاربو ا مكة يدؿ علع ذلك أف النب 

يدريك لعل هللا االع علع أىل بدٍر فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وابإلناع ال يدخل ا ىذا 
 الكفر، فإف الكفر ال يغفر ال بءهود بدٍر وال بغريىا.

ب  أف  ذلك، لكنو دؿ علع أنو ذنٌ  عظيما ألف النب  راً دلا قاؿ النب فلو كاف الفعل كف
مغفرتو بسبٍ  عظيم، وىل شهود بدٍر فدؿ ذلك علع أنو ذنٌ  عظيم، وليس كفراً فإف قاؿ قابل كما 
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يقوؿ بع  ادلروج  للتكفري ابإلعانة عن سوء قصد ألشم يريدوف تكفري حكاـ ادلسلم ، إف قيل ىذا 
اا  ألنو شهد بدراً وليس حكماً عاماً، قلنا: لو كاف الفعل كفراً دلا اختل، فيو من شهد خاص حل

 بدراً عن غريه فإف الكفر ال يغفر أبداً إال ب كو.
، أيضاً من األدلة علع ذلك حديث سهيل بن بيضاء وىو أنو كاف مسلماً  فدؿ ذلك علع العمـو

در خرج معهم والشك أف ا ىذا إعانة ذلم علع  كة وفل إسالمو م إنو خرج مع ادلءرك  بب
ال يلفلنت ملهين أحٌد أال »: ادلسلم  ووقع ا األسر أُسر كاف مع الكفار وا صفهم  فقاؿ النب 

: َي رسوؿ هللا إال سهيل بن بيضاء، فإف قد  عتو يذكر ، فقاؿ ابن مسعوٍد «بفداء أو ضربة علق
 اإلسالـ  عتو مسلماً ا مكة.

رواه اإلماـ أمحد  «أال سهصل ب  بصضاء أال سهصل ب  بصضاء»سكتة م قاؿ:  فسكأ النب 
ولو ذكر اإلسالـ ا مكة فإنو نق  إسالمو  وال مذي، فهنا لو كانأ اإلعانة كفراً مطلقاً لقاؿ النب 

 بيضاء. استثناه وقاؿ: إال سهيل بن بيضاء إال سهيل بن خبروجو مع الكفار علينا، لكن النب 
وأما اإلعانة للكفار علع بع  ادلسلم  ادل ذوف فيها فهل التعاوف مع الكفار علع دفع أذًى عاـٍ 

 ألىل األر  يءمل ادلسلم  وغري ادلسلم .
مثاؿ ىذا: عصابة اخلوارج اليـو ادلسماة بداع  فهذه أذاىا عاـ للمسلم  وغري ادلسلم  وإف  

ادلساجد وا احلرم  وا غري ذلك، فإذا حي  كن دفع أذاىم إال كاف الغال  أف أذاىا للمسلم  ا 
 ابلتعاوف مع الكفار فإف ىذا مطلوب شرعاً بضوابطو لدفع الفساد عن األر .
 ننتقل بعد ذلك إ  بع  الضوابط ادلتعلقة ابلتعامل مع غري ادلسلم :

من أجل الدين اب بة أو النصرة أو تقدـ أيها اإلخوة أف ما يتعلق ابللاء ادلمنوع للكفار ىو الوالء 
ادلدح والعظة، والوالء مع الكفار لغري الدين اب بة أو النصرة أو ادلدح وأف ادلعاملة والعدؿ واإلحساف 

ألىلو ليسأ داخلة ا قضية الوالء واللاء فليسأ والًء للكفار وال تطل  علع سبيل اللاء منهم دفعاً، 
 :وىناؾ كوابط ذلذا الباب منها

أف معروؼ غري احلربي  من الكفار يقابل ابدلعروؼ وابلل وابإلحساف في وز للمسلم أف يقابل 

ُ َعِن الَِّذيَن حيَْ يُػَقاتُِلوُكْم ِا }: معروؼ غري احلريب ابدلعروؼ وابإلحساف إليو يقوؿ هللا  َهاُكُم اَّللَّ ال يَػنػْ

، [ٛ]ادلمتعنة:{تَػبَػرُّوُىْم َوتُػْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإفَّ اَّللََّ  ُِ ُّ اْلُمْقِسِط َ  الدِّيِن َوحيَْ ُوْرُِجوُكْم ِمْن ِدََيرُِكْم َأفْ 
فمعىن ذلك أف من ك، أذاه عن ادلسلم  من الكفار فلم يقاتل ادلسلم  وحي ورجهم عن دَيرىم فإف 

 ادلسلم  يقابلوف ذلك  كافئتو ابلل واإلحساف والعدؿ معو.
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، وحي يقل أف {َأْف تَػبَػرُّوُىْم َوتُػْقِسطُوا إِلَْيِهْم  }وهبم كما تقدـا ألف هللا قاؿ: ولكنهم ال  بونو بقل

َوِإْف َجاَىَداَؾ َعلع }هبوىم كما يقولو بع  ادلعاصرين، ونظري ىذا قولو تعا  ا الوالدين الكافرين: 
نْػَيا َمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَنَب َأْف ُتْءرَِؾ يب َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاحِ  ُهَما ِا الدُّ بػْ

 .[٘ٔ]لقماف:{ِإَعَّ 
 وقد جاءت أـ أ اء إ  ابنتها تطل  صلتها وقد كانأ كافرة فاست ذنأ أ اء رسوؿ هللا 

 ، متفٌق عليو، ف مرىا ابلل واإلحساف لوالدهتا.«أمخ  ل  »فقاؿ: 
واإلحساف ال تناا اللاء، وليسأ من الوالء ا شلء، ولذلك تقوؿ الل نة فادلكافئة الدنيوية والل 

الدابمة للبعوث العلمية واإلفتاء: أحسنوا إ  من أحسن إليكم منهم وإف كانوا نصارى فإذا أىدوا 
إليكم ىدية مباحة فكافئوىم، جارؾ النصراف أرسل لك فاكهة ىدية أرسل لو فاكهة ىدية، ىكذا تقوؿ 

 لدابمة.الل نة ا
اذلدية من عظيم الرـو وىو نصراف وقبل اذلدية من اليهود انتهأ فتوى الل نة،  وقد قبل النب 

: الل والصلة واإلحساف ال يستلـز التعاب  والتوادد ادلنهل عنو، -رمحو هللا-ويقوؿ احلاف  بن ح ر
احلرب للمسلم ، وجواز برىم : ىذه ادية رخصة ا صلة الذين حي ينصبوا -رمحو هللا-ويقوؿ ابن اجلوزي

 وإف كانأ ادلواالة منقطعة عنو الع ىل زلبة القل .
ويقوؿ اإلماـ القراا مبيناً األصل ا ىذا الباب: ما أُمر بو من برىم من غري مودة ابانية كالرفق 
بضعيفهم وسد خلة فقريىم وإاعاـ جابعهم وإكساء عاريهم ول  القوؿ ذلم علع سبيل اللط، ذلم 

لرمحة ال علع سبيل اخلوؼ والذلة واحتماؿ أذيتهم ا اجلوار مع القدرة علع إزالتو لطفاً منا هبم ال وا
خوفاً وتعظيماً، والدعاء ذلم ابذلداية وأف معلوا من أىل السعادة ونصيعتهم ا نيع أمورىم ا دينهم 

عراكهم ونيع حقوقهم ودنياىم وحف  غيبتهم إذا تعر  أحٌد ألذيتهم، وصوف أمواذلم وعياذلم وأ
ومصاحلهم، وأف يعاونوا علع دفع الظلم عنهم إ  أف قاؿ: وينبغل لنا، انظروا الرعاية دلس لة القلوب 

 وينبغل لنا أف نستعضر ا قلوبنا ما جبلوا عليو من بغضنا فإف الكفار دابماً ال  بوف ادلممن .
ا واستولوا علع دمابنا وأموالنا وأشم من وأشم لو قدروا علينا الست صلوا ش فتن وتكذي  نبينا 

م نعاملهم بعد ذلك  ا تقدـ ذكره وال نظهر آاثر تلك األمور الع  أشد العصاة لربنا ومالكنا 
نستعضرىا ا قلوبنا ألف عقد العهد  نعنا من ذلك فنستعضرىا ح   نعنا ذلك من الود الباائ ذلم 

 وا ـر علينا.
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باب أف الكفار غري احلربي  موز للمسلم أف يماكلهم وأف والطهم السيما وشلا يدخل ا ىذا ال
إذا أراد من ىذا أف يظهر ذلم أخالؽ اإلسالـ، تقوؿ الل نة الدابمة: موز أف أتكل شلا يقدمو لك 
زميلك النصراف من الطعاـ سواًء كاف ذلك ا بيتو أو ا غريه إذا ةبأ لديك أف ىذا الطعاـ ليس 

  نفسو أو ُجهل حالوا ألف األصل ا ذلك اجلواز ح  يدؿ دليل علع ادلنع. عرـٍ ا
كما موز للمسلم أف يزور الكافر غري احلريب ا بيتو، وأف  ذف لو بزَيرتو ا بيتو، تقوؿ الل نة 
 الدابمة: موز أف أنذف ذلم ا بيوتنا يعئ ابلزَيرة مع األمن من الفتنة وا افظة علع حرمات األسرة

ماداـ ا ذلك أتليفاً لقلوهبم والنصح واإلرشاد عسع أف مدوا ا حسن ادلعاملة ومراعاة آداب الزَيرة 
  احة اإلسالـ فيست ي  للنصيعة ويدخل ا اإلسالـ.

ذى   وموز للمسلم أف يذى  إ  الكافر ا بيتو السيما إذا استعضر نية الدعوة فإف النب 
ات حياتو يدعوه إ  أف  يت ابلءهادت  وزار غالماً يهودي لكل إ  عمو أيب اال  ا آخر حلظ

 يدعوه لإلسالـ.
الضابط الثاف: تبادؿ ادلنافع ادلباحة مع الكفار مباح، وليس من الوالء وليس من النصرة، ادف 
بع  الناس مرموف ادلسلم  ابلتسلسل يقوؿ أنأ إذا اش يأ ىذه البضاعة ىذه البضاعة  عل 

يربح والكافر إذا ربح يتلع للكفار والكفار إذا ُتلع ذلم يستخدموف ىذا ا قتل ادلسلم ، إذاً الكافر 
 أنأ إذا اش يأ من الكافر أعنتو علع ادلسلم فهذا كفر، وىذا غري صعيح.

تبادؿ ادلنافع ادلباحة مباح وليس من الوالء ا شلء، في وز للمسلم أف يبايع الكفار يبتاع منهم 
بل وموز لو أف  خذ منهم العلم الدنيوي النافع، وقد بوب اإلماـ البخاري ا الصعيح ابب  ويبيعهم،

الءراء والبيع مع ادلءرك  وأىل احلرب وذكر فيو عن عبد الرمحن بن أيب بكٍر ركل هللا عنهما أنو قاؿ:  
يٌل بغنٍم ف اء رجٌل مءرٌؾ مءعاؿ، مءعاؿ يعئ منتف  الءرع، وقيل اويل، او  كنا مع النب 

، تعطينا بيعاً أو عطية وا رواية أـ ىبة؟ قاؿ: ال بل بيع، قاؿ: «بصعاً أم عطصة»: يسوقها فقاؿ النب 
 فاش ى منو شاة متفٌق عليو.

كانوا يتاجروف مع الكفار وكانوا يتاجروف مع   -ركواف هللا عليهم-وادلعلـو ادلستقر أف الصعابة
 اليهود والنصارى وغريىم من الكفار.

الضابط الثالث: أنو موز للمسلم أف يظهر للكافر الوالية عند الضرورة مع اامئناف القل  ابللاء 

ال يَػتَِّخِذ }: ، ويقوؿ هللا { ِإالَّ َمْن أُْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ اِبإِل َافِ  }: والبغ  يقوؿ هللا 
ُهْم اْلُمْمِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِف  اْلُمْمِمِنَ  َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك فَػَلْيَس ِمَن اَّللَِّ ِا َشْلٍء ِإالَّ َأْف تَػتػَُّقوا ِمنػْ

ُ نَػْفَسُو َوِإَ  اَّللَِّ اْلَمِصريُ   .[ٕٛ]آؿ عمراف:{تُػَقاًة َوُ َذِّرُُكُم اَّللَّ
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الكفار أو يتخذوىم شع هللا سبعانو ادلممن  أف يالافوا  -ركل هللا عنهما-يقوؿ ابن عباس
ولي ة من دوف ادلممن  إال أف يكوف الكفار عليهم ظاىرين فيظهروف ذلم اللط، ووالفوشم ا الدين 

 وذلك قولو: إال أف تتقوا منهم تقاه.
: إال أف تتقوا منهم تقاه إال أف تكونوا ا سلطاشم فتخافوىم علع -رمحو هللا-وقاؿ ابن جرير

ية  لسنتكم وتضمروا ذلم العداوة، وال تءايعوىم علع ما ىم عليو من الكفر، أنفسكم فتظهروا ذلم الوال
 وال تعينوىم علع مسلٍم بفعٍل.

: وقولو تعا  إال أف تتقوا منهم تقاة أي: إال من خاؼ ا بع  البلداف -رمحو هللا-وقاؿ ابن كثري
كاه البخاري عن أيب الدرداء أو بع  األوقات من شرىم فلو أف يتقيهم بظاىره ال بباانو ونيتو كما ح

 .أنو قاؿ: إن لنكءر ا وجوه أقواـٍ وقلوبنا تلعنهم انتهع كالمهم 
وهبذا تعرؼ ما الذي يفعلو ادلسلموف إذا كانوا هأ سلطاف الكفار، كالذين يسموف اليـو 

ال ا دَير  ابألقليات اإلسالمية ا دَير الكفر فإف الواج  عليهم البغ  ابلقلوب وىذا أمٌر ال وتل،
ادلسلم  وال ا غري دَير ادلسلم  وال تنازؿ عنوا ألف القل  ال سلطاف عليو، وال يكء، ما فيو نعم 
ينبغل علع االب العلم ا تلك البلداف أف يكونوا أذكياء وأف  سنوا احلديث عن قضاَي ادلسلم ا 

 ألف الكفار ي صدوف لطالب العلم وينقبوف ا كالمهم.
ب اجلامعة اإلسالمية يرصدوف وقد يسلط عليهم صعفل أو ضلو ذلك ليس ذلم عن بل ح  اال

مسابل من أجل أف يضبط كالـ علع ادلسلم  ا تلك البلداف ولذلك م  علع االب العلم ا 
 اجلامعة أف يكونوا أذكياء.

نبوي بل أن أقوؿ َي إخوة األصل أف تكوف ح راً مع الغري ، بع  الناس  تيك ا ادلس د ال
مثالً ما شاء هللا أنأ اال  علم أنأ تدرس ا اجلامعة من أي بلد؟ ما ا ك ر ا س ؿ ح  عن اسم 

 أمك م يبعث معك أمور كن حذراً وال تعطل لسانك لكل أحد.
وقد عرفنا وجربنا الكثري ا ىذا ونعرؼ من القصص ح  ا داخل اجلامعة اإلسالمية الءلء 

، فالبد من الذكاء من االب العلم أعود ف قوؿ: الواج  ىو البغ  الكثري حوؿ مثل ىذه القضاَي
 القلب وىذا ال وتل، وال تنازؿ عنو.

لكن ال مانع من إظهار اللط، وىذا غري الل واإلحساف َي إخوة الل واإلحساف انتهينا منو فيما 
استعضار ما ذكره  تقدـ لكن ال مانع من إظهار اللط، واالبتسامة ا معاملة من يسكنوف معهم مع

 .-رمحو هللا–القراا 
وأما التعاوف معهم علع ادلصاا العامة ا البلداف فهذا من األمور ادلطلوبة، وليس من الوالية 

 ادلمنوعة وليس من اللاء ادلطلوب أف ي ؾ ىذا األمر.



 

 25 
 

 الوالء والرباء دورة علميت يف 

ادلعاملة  فعندن أربعة أمور: القل  وم  أف يكوف فيو البغ  لكفرىم، يعئ البغ  ذلم لكفرىم،
فيو، األمر الثالث: التعاوف معهم ا ادلصاا العامة ألكن صر اً   ابلل واإلحساف وىذا قد أذف هللا 

كالعمل ابألنظمة الع ال وال، شرع هللا، وفيها كبط ادلصاا العامة فهذا مطلوب، واألمر الرابع: 
 سلطاف ذلم عليو.إظهار اللط، ذلم فهذا م ذوٌف فيو دلن كاف يعي  بينهم وكاف ال

الضابط الرابع: العهود مع الكفار ال تناا اللاء وليسأ من الوالية وحف  العهد معهم واجٌ  

ًئا َوحَيْ يُظَاِىُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا }: شرعل، قاؿ هللا  ِإالَّ الَِّذيَن َعاَىدكُّْ ِمَن اْلُمْءرِِكَ  ُمَّ حَيْ يَنُقُصوُكْم َشيػْ

هِتِْم ِإفَّ اَّللََّ  ُِ ُّ اْلُمتَِّق َ فََ ِىُّوا إِلَ  وكاف قبطياً قبل  ، وعن أيب رافٍع [ٗ]التوبة:{ْيِهْم َعْهَدُىْم ِإَ  ُمدَّ
أُلقل ا قلب اإلسالـ فقلأ  فلما رأيأ رسوؿ هللا  إسالمو أنو قاؿ: بعثتئ قري  إ  رسوؿ هللا 

 َي رسوؿ هللا إف وهللا ال أرجع إليهم أبداً أن أسلمأ وال أرجع إ  الكفار.
، يعئ إف ال أنق  العهد وال أحبس اللد، اللد نع بريد « صس ابلعهدأب ال أ»: فقاؿ 

اىدة خاصة ىذا مع وىو الرسوؿ، وال أحبس اللد ولكن ارجع زلافظة علع العهود العامة ىذه ليسأ
عهد عاـ جرى بو العرؼ وىو أف الرسل ال هبس بل ترد إ  من جاءت منو، ولكن ارجع فإف كاف ا 
نفسك الذي ا نفسك ادف فارجع إلينا، ارجع إ  قري  فإذا وصلأ إليهم وكاف ا نفسك الذي ا 

 و داود.ف سلمأ، أخرجو أب نفسك ادف فارجع إلينا قاؿ: فذىبأ م أتيأ النب 
: واتفقوا أف الوفاء ابلعهود الع نص القرآف علع جوازىا ووجوهبا -رمحو هللا-يقوؿ ابن حـز

وذكرت بصفاهتا وأ ابها وذكرت ا السنة كذلك، وأنعأ األمة علع وجوهبا أو جوازىا فإف الوفاء هبا 
 فرٌ ، وإعطابها جابز .

داموا علع عهدىم فهم معصمل الدـ وال  الضابط اخلامس: حرمة دماء أىل الذمة وادلعاىدين ما
م  قتل معاهداً مل يرح رائحة اجللة »: موز االعتداء علع نفوسهم ماداـ عهدىم قابماً، قاؿ النب 

 ، رواه البخاري.«وأن رحيها توجد م  مسرية أربعني عاماً 
وأن كان املقتول  أم  أو َأم َّ رجاًل على دمه مث قتله فأان م  القاتل بريء أميا رجل »: وقاؿ 

 ، رواه ابن حباف ا صعيعو.«كافراً 

ََي }: الضابط السادس: العدؿ فرٌ  واج  لكل أحٍد سواء كاف مسلماً أو كافرا، يقوؿ هللا 
تَػْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو  أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَػوَّاِمَ  َّللَِِّ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط َوال َمْرَِمنَُّكْم َشَنوُف قَػْوـٍ َعَلع َأالَّ 
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َوقَاتُِلوا ِا َسِبيِل اَّللَِّ }ا : ، وقاؿ تع[ٛ]ادلابدة:{أَقْػَرُب لِلتػَّْقَوى َواتػَُّقوا اَّللََّ ِإفَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِ َا تَػْعَمُلوفَ 

 .[ٜٓٔ]البقرة:{الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَنُكْم َوال تَػْعَتُدوا ِإفَّ اَّللََّ ال  ُِ ُّ اْلُمْعَتِدينَ 
املظلوم وأن كان  اتقوا دعوة »: من دعاء ادلظلـو ولو كاف كافراً، فقاؿ  وقد حذر النب 

 وحسنو األلباف. ، رواه أمحد«كافرا فإنه لصس دوهنا حجاب
بعد ىذا ننتقل إ  شلٍء من الءبهات الع يثريىا ادلنعرفوف ا دينهم من الغالة جبميع أنواع الغلو 

 من اجلماعات احلزبية ادلخالفة دلنه  السل، الصاا ركواف هللا عليهم.
من تلك الءبهات ما يطرحونو لتكفري حكاـ ادلسلم ، فيقولوف: إف ا خطاابت والة أمور 

ادلسلم  إ  حكاـ الدوؿ الكافرة والًء صر اً يقتضل تكفريهم وىذا  عناه كثرياً إذا قلأ لو ىل ا 
عنقك بيعة ألحد؟ قاؿ ال ما ا حاكم مسلم كلهم كفار، اي  ما الذي كفرىم؟ قاؿ: الوالء للكفار، 

أو ضلو ذلك، اي  كي، عرفأ الوالء للكفار؟ يقوؿ: كلهم واابوف حكاـ الكفار بقوذلم صديقل 
 فيقوؿ: صلد ا كالـ حكاـ ادلسلم  أصدقابنا كذا أو صديقل فالف وىذا والٌء صريح يقتضل كفره.

 واجلواب عن ىذه الءبهة من وجه :
الوجو األوؿ: أف ىناؾ فرقاً ب  إظهار احل  علع اللساف اتقاًء لءر الكفار وب  احل  القلب 

ال يَػتَِّخِذ }: ٌع شرعاً، علع الدرجات الع ذكرنىا قاؿ هللا فاألوؿ م ذوٌف فيو شرعاً والثاف شلنو 
ُهْم اْلُمْمِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْمِمِنَ  َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك فَػَلْيَس ِمَن اَّللَِّ ِا َشْلٍء إِ  الَّ َأْف تَػتػَُّقوا ِمنػْ

ُ نَػْفَسُو   ، وقد تقدـ معىن ىذه ادية.[ٕٛ]آؿ عمراف:{َوِإَ  اَّللَِّ اْلَمِصريُ تُػَقاًة َوُ َذِّرُُكُم اَّللَّ
فإذا كاف هللا أذف لإلنساف ادلسلم أف يظهر اللط، ا لسانو للكفار لدفع شر خاصٍ عنو فمن 
ابب أو  أف يمذف للعاكم ادلسلم ا إظهار اللط، ابللساف لدفع شٍر عاـ عن ادلسلم  ليتقل شر 

 الكفار.
الثاف: أف لو سلمنا جداًل أف ىذا من احل  القلب فليس كل حٍ  قلٍب للكافر يكوف كفراً الوجو 

ينق  اإل اف، بل األمر كما فصلناه وبيناه ودللنا عليو، وإذا كاف ذلك كذلك فإف األصل كما قررن أف 
 ال ُ مل احل  علع الوجو الكفري إال أف يتع  ذلك.

ادلكفر إال أف يتع  ذلك، فنرجع إ  أصوؿ أىل العلم ا  ألف األصل بقاء اإلسالـ، وعدـ
التكفري أيضاً ليس كل من فعل الكفر يكوف كافراً وقد ذكرت ا شرح نواق  اإلسالـ قواعد نفعة جداً 

 ا مس لة التكفري.
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الءبهة الثانية: يقولوف: إف حكاـ ادلسلم  يعينوف الكفار علع حرهبم مع بع  ادلسلم   نواٍع 
اإلعانت وإعانة الكافر علع ادلسلم كفٌر، يقولوف نكفر ىمالء الكفار ىمالء الطواغيأ يقولوف ضلن  من

نكفر ىمالء الطواغيأ ألشم يعينوف بع  الكفار علع بع  ادلسلم  وإعانة الكافر علع ادلسلم كفٌر 
 واجلواب عن ىذه الءبهة من وجوه:

ه اإلعانت فإف ادلزاعم ال تكفل وأكثرىا يكوف  الوجو األوؿ: أنو البد من التثبأ من وقوع ىذ
كذابً يعئ  ا ف ة احلرب األمريكية علع أفغانستاف كانوا يزعموف أف الطابرات تنطلق من ادلطارات 

السعودية لضرب أفغانستاف وجدن بع  الءباب ا ادلناصعة يكرر ىذا، فكنأ أقوؿ ذلم: أنتم كنتم 
وف أصوات الطابرات احلربية ا أجواء السعودية أصاًل؟ م الدولة تعيءوف ا السعودية ىل كنتم تسمع

السعودية أعلنأ إغالؽ أجوابها أماـ الطابرات احلربية ا تلك الف ة وأودعأ الوةيقة ىيئة األمم 
 ادلتعدة وىذا معروؼ ا العرؼ الدوع.

رور الطابرات جبوىا ال تنطلق الطابرات من ادلطارات السعودية ال، أغلقأ اجملاؿ اجلوي منعأ م
وأودعأ وةيقة ىيئة األمم ادلتعدة بذلك وال يقولوف الءباب الطابرات األمريكية تنطلق من ادلطارات 

 السعودية لتضرب إخواننا ا أفغانستاف.
وابعا يعئ ابلنسبة للتكفريي  أىم شلء عندىم أف يكفروا الدولة السعودية وىم يزعموف أشم أىل 

  أف بعضهم يقوؿ إف أىل السعودية أقل هقيقاً للتوحيد من أىل الدوؿ األخرى توحيد وأشم كذا، ح
مع أف أىل السعودية ليس عندىم قبور تُعبد وال ترفع راية ح  ببدعة والتوحيد يقرر ا ادلساجد لكن 
انً ما ىو ىذا التوحيد الذي يريده التكفرييوف التوحيد عند التكفريي  س  احلكاـ، كلما كاف أقبح لس

 ا س  احلكاـ كلما حقق كماؿ التوحيد عندىم.

ََي أَيػَُّها }: الءاىد: أنو البد من التثبأ من وقوع ىذه اإلعانت واألصل عدمها، قاؿ هللا 
فَػَعْلُتْم  الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَػَبٍإ فَػتَػبَػيػَُّنوا أَْف ُتِصيُبوا قَػْوًما جِبََهاَلٍة فَػُتْصِبُعوا َعَلع َما

 .[ٙ]احل رات:{َنِدِم َ 
والوجو الثاف: أنو البد من معرفة وجو ىذه اإلعانة فقد تكوف من ابب رد شر بع  ادلسلم  عن 

ادلسلم  وغريىم، اليـو ىمالء اخلوارج الذين ىم أشد قبعاً من اخلوارج ادلتقدم  ألف ىمالء اخلوارج 
 ا فيها.ادلعاصرين أخذوا من كل فرقة كالة أسوأ م

ما  كن اكتفاء شرىم إال ابلتعاوف االستخبارايت فالتعاوف لرد شرىم ىذا ليس شلنوعاً شرعاً أصاًل 
 فضالً عن أف يكوف كفراً.
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والوجو الثالث: أن لو سلمنا أف ىذا من ابب إعانة الكفار علع ادلسلم  فإنو ليسأ كل إعانة 
راً إذا كانأ اإلعانة بسب  الدين، أي من أجل ظهور للكفار علع ادلسلم  تكوف كفراً، وإمنا تكوف كف

 دين الكفار علع دين ادلسلم .
الءبهة الثالثة شلا يُكت  ويروج وينءر ب  ادلسلم : ووجدشا عند بع  العواـ ح  ا بع  

الدوؿ األع مية ومر ا زلاكرة ألقأ علل أسئلة تتعلق هبذا، الءبهة الثالثة أف بع  حكاـ ادلسلم  
يعوف الب وؿ للكفار وا ىذا إعانة ذلم علع تقتيل ادلسلم  ألشم يستعملوف الب وؿ ا تءغيل آالهتم يب

 احلربية، والتسلسل عند القـو ع ي .
فمما قرأتو ووجدتو عند بع  الناس أن ما أقولو أف بع  احلكاـ ادلسلم  يبيعوف الب وؿ للكفار 

علع ادلسلم  ألف الكفار يستعملوف ىذا الب وؿ ا تءغيل  وبيع الب وؿ للكفار فيو إعانة للكفار
 آالهتم العسكرية،.

 واجلواب عن ىذه الءبهة من وجوه:
الوجو األوؿ: أف منع بيع ادلسلم  الب وؿ للكفار ي ت  عليو اإلكرار ابدلسلم  وتعطيل 

مصادر أخرى للب وؿ وقد مصاحلهم من غري أف تندفع ادلفسدة ادلذكورة إذ ادلعلـو أف الكفار لديهم 
استفادوا من دروس التاريب فعندىم احتياايات ب وؿ ومصادر كثرية، فهذا تعطيل للمصاا وإدخاؿ 

 للضرر علع ادلسلم  من غري مصلعة غالبة.
الوجو الثاف: أف ا امتناع الدوؿ اإلسالمية من بيع الب وؿ للكفار استعداء علع الدوؿ اإلسالمية 

لم  اليـو هبم، في ت  علع عدـ بيعهم الب وؿ مفاسد أعظم من مفسدة بيعهم الب وؿ وال ااقة للمس
 وقاعدة الءريعة أنو إذا تزامحأ ادلفاسد ارتك  أخفها لدفع أعالىا.

يعئ لو امتنعأ الدوؿ اإلسالمية عن بيع ب وذلا للدوؿ الكافرة جلاءت الدوؿ الكافرة تستوع علع 
 اية آابر الب وؿ.الدوؿ اإلسالمية ظ ة مح

وجدت من بع  الءباب أنو كانأ أتتيهم أوامر خبطط من  والع ي  َي إخواف أف ا ادلناصعة
أجل استعداء الدوؿ الكافرة علع دخوؿ الدوؿ اإلسالمية والسيما السعودية، فكاف من أىداؼ تقتيل 
رعاَي الدوؿ الكافرة ا السعودية أف أتيت تلك الدوؿ وتستوع علع السعودية حلماية أكراهبا، قالوا وبعد 

 ذلك ضلن نقاتلهم.
توف ىم يقاتلوف ىمالء الكفار ألننا ضلن كفار عندىم واحد منهم يقوؿ ع: أنتم لستم مرتدين  

 أنتم كفار أصليوف أنتم ما عرفأ هللا أصاًل.
الوجو الثالث: أن لو سلمنا أف ىذه إعانة ذلم من غري عذٍر فإف إعانة من أجل الدنيا واإلعانة من 

 أجل الدنيا فإشا ليسأ كفراً كما تقدـ.
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الءبهة الرابعة: أف حكاـ ادلسلم  يلموف ادلعاىدات مع الكفار وىذه مواالة ذلم تقتضل كفرىم 
يقولوف ىمالء احلكاـ عندىم والء صريح للكفار ما ىو ىذا الوالء الصريح؟ قالوا يلموف ادلعاىدات 

 ويدخلوف ا ادلعاىدات.
إف إبراـ ادلعاىدات مع الكفار حاؿ واجلواب عن ىذه الءبهة: أف ىذا ليس من ادلواالة ا شلء ف

احلاجة إليها جابز وتقدير ذلك موكوٌؿ إ  وع أمر ادلسلم  وا حاؿ إبرامها فالوفاء هبا واج  كما 
 تقدـ معنا ا الضوابط.

الءبهة اخلامسة: أف حكاـ ادلسلم  يتبادلوف ادلعامالت االقتصادية مع الكفار وا ىذا تقوية 
عانة. يقولوف عندما تكوف ىناؾ حركة اقتصادية مع الكفار فهذا يقوي الكفار للكفار فهل مواالة وإ

 فهذه مواالة تقتضل الكفر وإعانة تقتضل كفرىم.
واجلواب: أف تبادؿ ادلصاا ادلباحة مع الكفار وادلعاملة االقتصادية مع الكفار ليسأ من ادلواالة 

 ا شلء، وليسأ شلنوعة، وقد تقدـ ىذا ا الضوابط.
بهة السادسة: أف حكاـ ادلسلم  يهدوف اذلداَي الباىظة للكفار ويقبلوف اذلداَي من الكفار، الء

ويدعوشم إ  زَيرة الدوؿ اإلسالمية ويقبلوف دعوهتم إ  زَيرة دوذلم وكل ىذا بزعمهم والٌء للكفار 
 يقتضل كفر أولئك الكفار.

ل ليس شلنوعاً علع األفراد فضاًل عن واجلواب عن ىذه الءبهة: أف ىذا ليس من الوالء أصاًل، ب
كاف يقبل ىداَي اليهود وكاف يبايعهم ومات ودرعو مرىونة عند يهودي،   احلكاـ، ومعلـو أف النب 

 وقد تقدـ تقرير ىذا ا الضوابط.
ىذه أمهات شبهات اجلماعات ادلعاصرة الع تتخذ الوالء واللاء مطية للتغرير بءباب ادلسلم ، 

 ى ترد إ  ىذه الءبو ويكوف اجلواب عنها من نوع اجلواب عن ىذه الءبو.وكل شبهة أخر 
ىذه أيها الفضالء أىم العناصر الع رأيأ أنو ينبغل إيرادىا ا ىذه الدورة ا ددة  دة يوم  بعد 

ونق، عند ىذا  العصر، وأرجو أشا إذا فقهأ، فإف ىذا الباب يضبط وال يدخلو اخللل إف شاء هللا 
ونس ؿ هللا أف يفقهنا ا دينو وأف معلنا من الداع  إ  التوحيد والسنة وهللا تعا  أعلع وأعلم  ادلوان

  وصلع هللا علع نبينا وسلم.

 
 


