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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه،وبعد:
هلل ومعادا ِة أعدائِه.
ب محب ُة أوليا ِء ا ِ
هلل ورسول ِه تج ُ
فإنَه بع َد محب ِة ا ِ
ى
ى أهلهَا ويعااد َ
ن يوال َ
فمن أصولِ العقيدةِ اإلسالميةِ أنَه يَجبُ على كلِ مسلمٍ يَدينُ بهذه العقيد ِة أ ْ
أعداءَها فيحبُ أهلَ التوحيدِ واإلخالصِ ويواليهِم ،ويُبغِضُ أهلَ اإلشراكِ ويعاديهِم ،وذلك من مل ِة
إبراهيمَ والذين معه،الذين أُمِرْنَا باالقتداءِ بهم،حيث يقولُ سبحانه وتعالى (:قَدْ كَا َنتْ لَكُممْ ُسسْموٌ
حٌسٌنَة فِي إِبْرٌاهِيمٌ وٌالَذِينٌ مٌ ٌعهُ إِذْ قَالُوا ِلقَ ْومِهِمْ إِنَا بُرٌآءُ مِنْكُمْ ٌو ِممَا تَعْبُدُونٌ مِنْ دُونِ الَلهِ َكفَرْنَا
ؤمِنُوا بِالَل ِه وٌحْدٌهُ) (الممتحنة.)4:
بِكُ ْم ٌوبٌدٌا بٌيْنَنَا وٌبٌيْنَكُ ْم الْعٌدٌاوٌ ُ وٌالْبٌغْضٌاءُ َُبٌدًا حٌتَى تُ ْ

وهو منْ دينِ محمدٍ عليه الصالةُ والسالمُ.قال تعالىٌ ( :ياَُيُهٌا الَذِينٌ آمٌنُوا لَما تَتَِِمذُوا الْيٌهُمو ٌد
وٌالنَصٌارٌى َُ ْولِيٌاءٌ بٌعْضُهُمْ َُ ْولِيٌاءُ بٌ ْعضٍ ٌومٌنْ يٌتَ ٌولَهُمْ مِنْكُمْ َفإِ َنهُ مِنْهُمْ إِنَ الَلهٌ لَا يٌهْمدِ ا ْلقَموْ ٌم
ن )( .المائدة)15:
الّظَا ِلمِي ٌ

ب خصوصًا وقال في تحري ِم مواال ِة الكفاا ِر عمومااً (:يٌاَُيُهٌما
وهذه في تحريمِ مواالةِ أهلِ الكتا ِ
الَذِينٌ آمٌنُوا لَا تَتَِِذُوا عٌدُوِ

ولِيٌاءٌ) (الممتحنة)5:
وٌعٌدُوَكُمْ َُ ْ

بل لقد حرَم على المؤمنِ مواالةَ الكفارِ ولو كانوا من أقربِ الناسِ إليه نَسَباً،قال تعالى (:يٌاَُيُهٌما
علَى ا ْلإِيمٌانِ ٌومٌمنْ يٌتَم ٌولَهُ ْم
حبُوا الْ ُكفْرٌ ٌ
الَذِينٌ آمٌنُوا لَا تَتَِِذُوا آبٌاءٌكُمْ وٌإِِْوٌانَكُمْ َُ ْولِيٌاءٌ إِنْ اسْتَ ٌ
ولَئِكٌ هُ ْم الّظَا ِلمُونٌ)(.التوبة.)32:
مِنْكُ ْم َفأس ْ

وقال تعالى (:لَا تَجِدُ قَ ْومًا يُ ْؤمِنُونٌ بِالَلهِ وٌالْيٌوْمِ الْآِِرِ يُوٌادُونٌ مٌنْ حٌادَ الَلهٌ وٌرٌسُو َلهُ ٌو َلوْ كَانُوا
و عٌشِيرٌتَهُمْ)(.المجادلة)33:
آبٌا ٌءهُمْ َُوْ َُبْنَا ٌءهُمْ َُوْ إِِْوٌانَهُمْ َُ ْ
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وقد جَ ِهلَ كثيرٌ منْ الناسِ هذا األصلَ العظيمَ،حتى لقد سمعتُ بعضَ المنتسبينَ إلى العلمِ والدعو ِة
ل عن النصارى  :إنَهُم إِخوانُنا،ويا لها من كلم ٍة خطيرةٍ.
في إِذاع ٍة عربي ٍة يقو ُ
وكما أنَ اهللَ سبحانه حرَم موالةَ الكفارِ أعداءِ العقيدةِ اإلسالميةِ فقاد أوجابَ سابحانه ماواال َة
المؤمنين ومحبتَهم ،قال تعالى (:إِ َنمٌا ٌولِيُكُمْ الَلهُ وٌرٌسُوُلهُ وٌالَذِينٌ آمٌنُوا الَذِينٌ ُيقِيمُمونٌ الصَملَا َ
َ اللَمهِ هُم ْم
ن حِم ْز ٌ
وٌيُؤْتُونٌ الزَكَا َ ٌوهُمْ رٌاكِعُونٌ(ٌ )55ومٌنْ يٌتَوٌّلَ الَل ٌه وٌرٌسُو َل ُه وٌالَذِينٌ آمٌنُوا َفإِ َ
الْغَالِبُونٌ )(.المائدة.)11:
ء بٌيْنَهُمْ )(.الفتح.)32:
حمٌا ُ
علَى الْ ُكفَا ِر رُ ٌ
ن مٌ ٌع ُه َُشِدَا ُء ٌ
حمَ ٌد رٌسُو سّل الَل ِه وٌالَذِي ٌ
وقال تعالى (:مُ ٌ
ؤمِنُونٌ إِِْوٌ )(.الحجرات.)51:
وقال تعالى  (:إِ َنمٌا ا ْلمُ ْ

ن
فالمؤمنون إخوةٌ في الدينِ والعقيدةِ وإنْ تباعدتْ أنسابُهم وأوطانُهمْ وأزمانُهم قال تعالى ( :وٌالَذِي ٌ
ن سٌ ٌبقُونَا بِا ْلإِيمٌانِ ٌولَا تَجْعٌّلْ فِي ُقلُوبِنَما
غفِرْ لَنَا ٌو ِلإِِْوٌانِنَا الَذِي ٌ
جٌاءُوا مِنْ بٌعْ ِدهِمْ يٌقُولُونٌ رٌبَنَا ا ْ
ك ٌرءُوف رٌحِيمٌ )(.الحشر.)51:
غَل ًا ِللَذِينٌ آمٌنُوا رٌبَنَا إِنَ ٌ
ِ

فالمؤمنون منْ أولِ الخليقةِ إلى آخرِها مهما تباعدتْ أوطانُهم وامتدتْ أزمانُهم إخاوةٌ متحاابون
ض ويستغف ُر بعضهُم لبعضٍ.
يَقتدي أخرُهم بأولهِم ويدعو بعضُهم لبع ٍ
وللوالءِ والبرا ِء مّظاهر تد سّل عليهما:
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أوالً
من مّظاه ِر موال ِ الكفارِ
 -1التش ُب ُه بهم في الملبسِ والكال ِم وغيرِهما:
س والكال ِم وغيرِهما يدلُ على محب ِة المتشبَهِ به،ولهذا قال النبي : 
ن التشبُ َه بهم في الملب ِ
أل َ
ن تَشَ َب ٌه ِبقَوْ ٍم فَهُ ٌو مِنْهُمْ ))5( .
( مٌ ْ
ِ
فيَحْرُمُ التشبهُ بالكفارِ فيما هو من خصائِصِهم مِنْ عاداتِهم،وعباداتِهم  ،سِمَتِهمْ وأخالقِهم كحلا ِ
ب
اللحى وإطالةِ الشواربِ،والرطانةِ بلغتِهم إال عندَ الحاجةِ،وفي هيئةِ اللباسِ ،واألكالِ والشار ِ
وغيرِ ذلك.
-2اإلقام ُة في بالدِهم وعدمُ االنتقاّلِ منْها إلى بالدِ المسلمينٌ ألج ِّل الفرارِ بالدينِ:
ألنَ الهجرةَ بهذا المعنى،ولهذا الغرضِ واجبةٌ على المسلمِ.ألنَ إقامتَه في بالدِ الكفارِ تدلُ علاى
مواال ِة الكافرينَ -ومنْ هن ا حرَم اهللُ إقامةَ المسلمِ بينَ الكفارِ إذا كانَ يقدرُ على الهجرةِ،قالَ تعالى
ض
 ( :إِنَ الَذِينٌ تَوٌفَاهُمْ ا ْل ٌملَائِ َكةُ ّظَا ِلمِي َُنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمٌ كُنتُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْ ٌعفِينٌ فِي الْم َأ ْر ِ
قَالُوا َُلَمْ تَكُنْ َُ ْرضُ الَلهِ وٌاسِ ٌعةً فَتُهٌاجِرُوا فِيهٌا َفأس ْولَئِكٌ ٌمأْوٌاهُمْ جٌهٌنَمُ وٌسٌا ٌءتْ مٌصِيرًا(ِ)79إلَما
ك
ا ْلمُسْ َتضْ ٌعفِينٌ مِنْ الرِجٌاّلِ وٌالنِسٌاءِ وٌالْ ِولْدٌانِ لَا يٌسْتَطِيعُونٌ حِي َلةً ٌولَا يٌهْتَدُونٌ سٌبِيلًا(َ )79فأس ْو َلئِم ٌ
غفُورًا )(.النساء.)29-29:
عفُوًَا َ
ن الَل ُه ٌ
ن يٌ ْعفُ ٌو عٌنْهُ ْم وٌكَا ٌ
عٌسٌى الَلهُ َُ ْ

ن
فلمْ يعذرْ اهللُ في اإلقامةِ في بالدِ الكفارِ إال المستضعفينَ الذين ال يستطيعونَ الهجرةَ.وكذلك ما ْ
هلل ونشرِ اإلسالمِ في بالدِهم.
كان في إقامت ِه مصلحةٌ دين ٌة كالدعو ِة إلى ا ِ
 - 1أخرجه أبو داود  ،كتاب اللباس  ،باب يف لبس الشهرة .
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ض النُزْهةِ ومتع ِة ال َنفْسِ.
-3السف ُر إلى بالدِهم لغر ِ
ت النافعا ِة
ج والتجار ِة والتعلي ِم للتخصصا ِ
والسفرُ إلى بالدِ الكفارِ محرَ ٌم إال عن َد الضرور ِة كالعال ِ
ب
التي ال يمكنُ الحصولُ عليها إال بالسفرِ إليهم فيجوزُ بقَدْرِ الحاجةِ،وإذا انتهتْ الحاجاةُ وجا َ
ع إلى بال ِد المسلمينَ.
الرجو ُ
ن
ن مُظهِرًَا لدينِ ِه معتزًا بإساالمِ ِه مبتعادًا عان ماواط ِ
ن يكو َ
ويُشتَرَطُ كذلك لجوازِ هذا السف ِر أ ْ
ل
الشرِ،حَذِراً منْ دسائسِ األعداءِ ومكائِدِهم،وكذلك يجوزُ السفرُ أو يجبُ إلى بالدِهم إذ كان ألج ِ
هلل ونشرِ اإلسالمِ.
الدعو ِة إلى ا ِ
َ عنْهُم.
-4إعانتُهمْ ومناصرٌتُهم على المسلمينٌ ومدحُهم والذ ُ
ب الرِدَ ِة – نعو ُذ باهللِ منْ ذلك.
وهذا -من نواقضِ اإلسال ِم وأسبا ِ
-5االستعانةُ بهم والثقةُ بهم وتوليتُهم المناصٌَ التي فيها ُسرارُ المسلمينٌ واتِاذهمُ بِطانم ًة
ومستشارينٌ.
قال تعالى (:يٌاَُيُهٌا الَذِينٌ آمٌنُوا لَا تَتَِِذُوا بِطَا َنةً مِنْ دُونِكُمْ لَا ٌي ْألُونَكُمْ َِبٌاالً وٌدُوا مٌا عٌنِمتممْ قَم ْد
ن ُكنْم ُت ْم
ت ِإ ْ
ِفِمي صُمدُو ُر ُه ْم َُ ْكبٌم ُر قَم ْد ٌب َينَما َلكُم ْم الْآيٌما ِ
ن َُ ْفوٌا ِه ِه ْم ٌومٌا ُت ْ
ت ا ْل ٌب ْغضٌا ُء ِم ْ
ٌب ٌد ْ
تَ ْع ِقلُونٌ()119هٌاَُنْتُمْ ُسوْالءِ تُحِبُونَهُمْ ٌولَا يُحِبُونَكُمْ وٌتُ ْؤمِنُونٌ بِالْكِتَاَِ ُكِلهِ وٌإِذَا َلقُوكُمْ قَالُوا آمٌنَما
علِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ()117
علَيْكُمْ ا ْلأَنَامِّلَ مِنْ الغَيّْظِ قُّلْ مُوتُوا بِغَيّْظِكُمْ إِنَ الَلهٌ ٌ
ِلَوْا عٌضُوا ٌ
وٌإِذَا َ
ن تُصِبْكُمْ سٌيِئَة ٌيفْرٌحُوا بِهٌا )(.آل عمران.)531-559:
ن َتمْسٌسْكُ ْم حٌسٌنَة تَسُ ْؤهُ ْم وٌإِ ْ
إِ ْ
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فهذه اآلياتُ الكريمةُ تَشرحُ دخائلَ الكفارِ وما يَكُنُونَهُ نح َو المسلمينَ منْ بُغضٍ ما يُدبِرونَه ضِده ْم
منْ مكرٍ وخيانةٍ وما يُحِبونَه من مَضَرةِ المسلمينَ وإيصاالِ األذى إلايهم بكالِ وسايلةٍ،وأنَهم
ل منهم.
ن لإلضرا ِر بِه ْم والني ِ
ن بهم فيُخَطِطو َ
يستغلونَ ثق َة المسلمي َ

روى اإلمامُ أحمدُ عن أبي موسى األشعري - قال :قلتُ لعمرَ

ي
:لي كاتابٌ نصاران ٌ

،قال :مالَكَ قاتلَكَ اهللُ  ،أما سمعتَ قولَه تعالى ( يٌاَُيُهٌا الَذِينٌ آمٌنُوا لَا تَتَِِذُوا الْيٌهُودٌ وٌالنَصٌارٌى
َُ ْولِيٌا ٌء بٌعْضُهُمْ َُ ْولِيٌاءُ بٌ ْعضٍ )(.المائدة.)15:أال اتخذتَ حنيفاً ! قلتُ :يا أميرَ المؤمنينَ لي كتابتُاه
هلل  ،وال أُدينهم وقد أقصاهم اهللُ .
هلل  ،وال أُعزُهم إذ أَذلَهم ا ُ
وله دينُه  ،قال:ال أُكرمُهم إذ أهانَهم ا ُ
حقَمه عنمد
وروي األمام أحمد ومسلم ُن النبي َِ رٌج إلى بٌدْرٍ فَ َتبِ ٌعهُ رٌجُّلٌ مِنْ المشركين فَل ِ
الحٌر ِ فقاّل :إِني َُردتُ ُنْ َُِتَبِعٌكٌ وٌُسصِيٌَ مٌعٌكٌ ،قَاّلَ تُ ْؤمِنُ بِالَلهِ وٌرٌسُو ِلهِ قَاّلَ ال  ،قَاّلَ  :ارْجِم ْْ
ن
ل المسالمي َ
َفلَنْ َُسْتَعِينٌ ِبمُشْرِكٍ ) ( )3ومن هذه النصوصِ يتبينُ لنا تحريمُ توليةِ الكفارِ أعماا َ
ِ
التي يتمكنونَ بواسطتِها من االطالعِ على أحوالِ المسلمينَ وأسرارِهم ويكيادونَ لهام بإلحاا ِ
الضر ِر بِهم
ومن هذا ما وقعَ في هذا الزمانِ من استقدامِ الكفارِ إلاى باالدِ المسالمينَ  -باالد الحارمين
الشريفين -وجعلِهم عماالً وسائقينَ ومستخدمينَ ومربينَ في البيوتِ وخلطِهم ماع العوائِالِ ،أو
خلطِهم مع المسلمينَ في بالدِهم.

شةَ زَوْجِ النَبِيِ  أَنَهَا قَاَلتَِْ ( :رٌجٌ رٌسُوّلس اللَهِ  قِبٌّلَ بٌدْرٍ فَلَمَا كَانٌ بِحٌرَ ِ الْوٌبٌرٌ ِ َُدْرٌكَهُ رٌجُّلٌ قَ ْد كَانٌ يُمذْكَرُ
 - 2نص الحديث في صحيح مسلم عَنْ عَا ِئ َ
مِنْهُ جُرَُْ وٌنَجْدٌ

فَفَرِحٌ َُصْحٌاَُ رٌسُوّلِ اللَهِ 

حِينٌ رٌَُوْهُ فَلَمَا َُدْرٌكَهُ قَاّلَ لِرٌسُوّلِ اللَهِ  : جِئْتُ لِأَتَبِعٌكٌ وٌُسصِيٌَ مٌعٌكٌ قَاّلَ لَهُ رٌسُوّلس اللَمهِ  : تُمؤْمِنُ

بِاللَهِ وٌرٌسُولِهِ قَاّلَ لَا قَاّلَ فَارْجِْْ فَلَنْ َُسْتَعِينٌ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ ثُمَ مٌضٌى حٌتَى إِذَا كُنَا بِالشَجٌرٌ ِ َُدْرٌكَهُ الرَجُّلس فَقَاّلَ لَهُ كَمٌا قَاّلَ َُوَّلَ مٌرَ ٍ فَقَاّلَ لَهُ النَبِيُ  كَمٌما
قَاّلَ َُوَّلَ مٌرَ ٍ قَاّلَ فَارْجِْْ فَلَنْ َُسْتَعِينٌ بِمُشْرِكٍ قَاّلَ ثُمَ رٌجٌٌْ فَأَدْرٌكَهُ بِالْبٌيْدٌاءِ فَقَاّلَ لَهُ كَمٌا قَاّلَ َُوَّلَ مٌرَ ٍ تُؤْمِنُ بِاللَهِ وٌرٌسُولِهِ قَاّلَ نَعٌمْ فَقَاّلَ لَهُ رٌسُوّلس اللَمهِ 
فَانْطَلِقْ  .وأخرجه الترمذ  ،كتاب السير ،باب ماجاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين .وُحمد في باقي مسند األنصار .
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خ الميالد
خ الذ يعب ُر عن طقوسِهم وُعيادِهم كالتاري ِ
-6التأريخُ بتاريِِهم ِصوص ًا التاري ُ
ن
والذي هو عبارةٌ عن ذكرى مولدِ المسيحِ عليه السالمُ ،والذي ابتدعوه منْ أنفسِهم وليس هو م ْ
ح عليه السالمُ ،فاستعمالُ هذا التاريخِ فيه مشارك ٌة في إحياءِ شعارِه ْم وعيدِهم.
ن المسي ِ
دي ِ
ولِتَجَنْبِ هذا لما أرادَ الصحابةُ  -رضي اهللُ عنهم-وضعَ تاريخٍ للمسلمينَ فاي عهادِ الخليفا ِة

عمرَ عَدَلوا عنْ تواري ِخ الكفارِ ،وأرَخوا بهجر ِة الرسو ِل 

ب مخالفا ِة
مما يدلُ على وجو ِ

ن خصائصِهم -واهلل المستعان.
الكفا ِر في هذا وفي غيرِه مما هو م ْ
-9مشاركتُهم في ُعيادِهم ُو مساعدتُهم في إقامتِها ُو تهنئتُهم بمناسبتِها ُو حضورُ إقامتِها
ن الزُو ٌر )(.الفرقان.)93:
ن لَا يٌشْهٌدُو ٌ
وقد فُسِرَ قولُه سبحانَ ُه وتعالى ( :وٌالَذِي ٌ

ن أعيا َد الكفارِ.
ن أنَه ْم ال يَحضرو َ
ت عبا ِد الرحم ِ
ن صفا ِ
أي وم ْ
ن
-9مدحُهم واإلشاد ُ بما همْ عليه من المدنيةِ والحضار ِ واإلعجاَِ بأِالقِهم ومهاراتِهم دو ٌ
نّظرٍ إلى عقائدِه ْم الباطلةِ ودينِه ُم الفاس ِد
قالَ تعالىٌ ( :ولَا َتمُدَنَ عٌيْنَيْكٌ ِإلَى مٌا مٌتَعْنَا ِبهِ َُزْوٌاجًا ِمنْهُمْ ٌزهْرٌ َ الْحٌيٌا ِ الدُنيٌا لِ َنفْتِم َنهُمْ فِيم ِه
ك َِيْ ٌر وٌَُ ْبقَى )(.طه.)525
ق رٌبِ ٌ
وٌرِ ْز ُ

وليس معنى ذلك أنَ المسلمينَ ال يتخذونَ أسبابَ القوةِ منْ تَعلُمِ الصناعاتِ ومقوماتِ االقتصاا ِد
ح واألساليبِ العسكريةِ بلْ ذلك مطلوبٌ ،قالَ تعالى( :وٌَُعِدُوا لَهُمْ مٌا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُموَ ٍ ).
المبا ِ
(األنفال.)01

7

وهذه المنافعُ واألسرارُ الكونيةُ هي في األصلِ للمسلمينَ،قالَ تعالى (:قُّلْ مٌنْ حٌرَمٌ زِي َنةَ الَلهِ الَتِي
ج لِعِبٌادِهِ وٌالطَيِبٌاتِ مِنْ الرِ ْزقِ قُّلْ هِيٌ ِللَذِينٌ آمٌنُموا فِمي الْحٌيٌما ِ المدُنْيٌا َِالِصٌمةً يٌموْ ٌم
َُِْرٌ ٌ
ا ْلقِيٌا ٌمةِ)(.األعراف.)23:
جمِيع ًا مِ ْنهُ )(.الجاثية.)52:
ض ٌ
ت ٌومٌا فِي ا ْلأَ ْر ِ
سمٌاوٌا ِ
وقال تعالى  ( :وٌسٌَِ ٌر لَكُ ْم مٌا فِي ال َ

وقال تعالى( :هُ ٌو الَذِ

جمِيعاً )(.البقرة).32:
ض ٌ
ق لَكُ ْم مٌا فِي ا ْلأَ ْر ِ
َِل َ
َ

فالواجبُ أنْ يكونَ المسلمونَ سباقينَ إلى استغاللِ هذه المنافعِ وهذه الطاقاتِ،وال يسْتَجدونَ الكفا َر
ن يكونَ له ْم مصان ُع وتقنياتٌ.
لأْ
ل عليها،ب ْ
في الحصو ِ
-7التسمي بأسمائِهمْ
بحيثُ يُسمِي بعضُ المسلمينَ أبنائَهم وبناتِهم بأسماءٍ أجنبيةٍ ويتركونَ أساماءَ آباائِهم وأُمهااتِهم

وأجدادِهم وجداتِهم واألسماءَ المعروفةَ في مجتمعِهم.وقد قال النبيُ 

َِ( :يْرُ ا ْلأَسْممٌاءِ عٌبْم ُد

ب
حمٌنِ ) ( )2وبسببِ تغييرِ األسماءِ فقد وُجِدَ جيلٌ يحملُ أسماءً غريبةً  ،مما يساب ُ
الَلهِ وٌعٌبْدُ الرَ ْ
االنفصالَ بينَ هذا الجيلِ واألجيالِ السابقةِ ويقطعُ التعارفَ بينَ األسرِ التي كانتْ تُعرفُ بأسمائِها
الخاصةِ.
-51االستغفا ُر له ْم والترح ُم عليهِم
وقد حرَم اهللُ ذلك بقولِه تعالى( :مٌا كَانٌ لِلنَبِيِ وٌالَذِينٌ آمٌنُوا َُنْ يٌسْتَ ْغفِرُوا ِل ْلمُشْرِكِينٌ ٌولَوْ كَمانُوا
ُس ْولِي قُرْبٌى مِنْ بٌعْدِ مٌا تَبٌيَنٌ لَهُمْ َُنَهُمْ َُصْحٌاَُ الْجٌحِيمِ)(.التوبة.)552ألنَ هاذا يتضامنُ حابَه ْم
ح ما همْ عليهِ.
وتصحي َ
 - 3رواه أمحد يف مسند الشاميني .
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ثانياً
من مّظاهر مواال المؤمنين
ن
-1الهجر ُ إلى بالدِ المسلمينٌ وهج ُر بال ِد الكافري ٌ
ن
ل الفرا ِر بالدي ِ
ن بال ِد الكفا ِر إلى بال ِد المسلمينِ ألج ِ
والهجر ُة هي االنتقالُ م ْ
والهجرةُ بهذا المعنى وألجلِ هذا الغرضِ واجبةٌ وباقيةٌ إلى طلوعِ الشمسِ منْ مغربِها عندَ قياا ِم
الساعةِ

وقد تبرأَ النبيُ 

ن المشركينَ فتَحْرُمُ على المسل ِم اإلقاماةُ فاي
منْ كلِ مسل ٍم يُقي ُم بي َ

هلل
بالدِ الكفارِ إال إذا كانَ ال يستطيعُ الهجرةَ منْها  .أوكانَ في إقامتِهِ مصلحةٌ دينيةٌ كالدعوةِ إلى ا ِ
ونش ِر اإلسالمِ  .قال تعالى  (( :إِنَ الَذِينٌ تَوٌفَاهُمُ ا ْل ٌملَائِ َكةُ ّظَا ِلمِي َُنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمٌ كُنتُمْ قَمالُوا
كُنَا مُسْتَضْ ٌعفِينٌ فِي ا ْلأَ ْرضِ قَالُوا َُلَمْ تَكُنْ َُ ْرضُ الَلهِ وٌاسِ ٌعةً فَتُهٌاجِرُوا فِيهٌما َفأس ْولَئِمكٌ مٌمأْوٌاهُ ْم
جٌهٌنَمُ وٌسٌا ٌءتْ مٌصِيراً(ِ)79إلَا ا ْلمُسْتَضْ ٌعفِينٌ مِنْ الرِجٌاّلِ وٌالنِسٌاءِ وٌالْ ِولْدٌانِ لَا يٌسْتَطِيعُونٌ حِيلَم ًة
غفُورًا ).
عفُوًَا َ
ن الَل ُه ٌ
ن يٌ ْعفُ ٌو عٌنْهُ ْم وٌكَا ٌ
ك عٌسٌى الَلهُ َُ ْ
ٌولَا يٌهْتَدُونٌ سٌبِيالً(َ )79فأس ْولَئِ ٌ
(النساء.)29-29:

-2مناصر ُ المسلمينٌ ومعاونتُهمْ بالنفسِ والماّلِ واللسانِ فيما يحتماجونٌ إليمهِ فمي ديمنِه ْم
ودنياهُمْ
ض )( .التوبة) 95 :
ت بٌعْضُهُمْ َُ ْولِيٌا ُء بٌ ْع ٍ
ن وٌا ْلمُ ْؤمِنَا ُ
قال تعالى (:وٌا ْلمُ ْؤمِنُو ٌ

علَى قَوْ ٍم بٌيْنَكُ ْم وٌبٌيْنَهُ ْم مِيثَاق )
ن فَ ٌعلَيْكُ ُم النَصْ ُر ِإلَا ٌ
وقال تعالى  ( :وٌإِنْ اسْتَنصٌرُوكُ ْم فِي الدِي ِ
( األنفال . ) 93:

 -3التأل ُم أللمِهمْ والسرو ُر بسرورِهمْ
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قال النبي 

طفِهِ ْم مٌثَ سّل الْجٌسٌدِ إِذَا اشْمتَكَى مِنْم ُه
حمِهِمْ ٌوتَعٌا ُ
( :مٌثَّلس ا ْلمُ ْؤمِنِينٌ فِي تَوٌا ِدهِمْ وٌتَرٌا ُ

حمَى والسَهٌ ِر ) (. )4
عُضْ ٌو تَدٌاعٌى َلهُ سٌائِ ُر الْجٌسٌدِ بالْ ُ
ن
ضهُ بٌعْضماً وٌشَمبَكٌ بٌميْ ٌ
وقال أيضا عليه الصالة والسالم (:ا ْلمُ ْؤمِنُ ِل ْلمُ ْؤمِنِ كَالْ ُبنْيٌانِ يٌشُدُ بٌعْ ُ
َُصٌابِ ِعهِ )
ح له ْم ومحب ُة الِي ِر له ْم وعدمُ غشِهِ ْم وِديعتِهِمْ
-4النص ُ
سهِ ))1( .
َ لِ َنفْ ِ
ح ُ
َ ِلأَِِي ِه مٌا يُ ِ
ح َ
قال  ( : لَا يُ ْؤمِنُ َُحٌدُكُ ْم حٌتَى يُ ِ
ن
سَِ امْرِئٍ مِمنْ الشَمرِ َُ ْ
س ِل ُمهُ  ،بِحٌ ْ
حقِرُهُ ٌولَا يٌِْ ُذُلهُ واليُ ْ
سلِمِ لَا يٌ ْ
سلِمُ َُُِو ا ْلمُ ْ
وقال  ( : ا ْلمُ ْ
ضهُ ) )0( .
سلِ ِم حٌرٌامٌ ٌد ُم ُه ٌومٌاُل ُه وٌعِرْ ُ
علَى ا ْلمُ ْ
سلِ ِم ٌ
سلِ ٌم  ،كُ مّل ا ْلمُ ْ
حقِرٌ ََُِا ُه ا ْلمُ ْ
يٌ ْ
وقال عليه الصالة والسالم  ( :ال تَبٌاغَضُوا وٌال تَدٌابٌرُوا وٌال تَنَاجٌشُوا واليٌب ْْ بٌعضُكُ ْم عٌلمى بٌيم ِْ
ض وٌكُونُوا عِبٌا ٌد الَلهِ إِوا َناً ) )9( .
بع ٍ
 -5احترامُه ْم وتوقيرُه ْم وعد ُم تَ َنقْصِهِ ْم وعيبِهم
قال تعالى  ( :يٌاَُيُهٌا الَذِينٌ آمٌنُوا لَا يٌسَِْرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عٌسٌى َُنْ يٌكُونُوا َِيْراً مِنْهُمْ ٌولَا نِسٌما ٌء
مِنْ نِسٌاءٍ عٌسٌى َُنْ يٌكُنَ َِيْراً مِنْهُنَ ٌولَا َت ْلمِزُوا َُنفُسٌكُمْ وٌال تَنَمابٌزُوا بِا ْل َأ ْلقَماَِ بِمئْسٌ االِسْممُ
ن
ا ْلفُسُوقُ بٌعْدٌ ا ْلإِيمٌانِ ٌومٌنْ لَمْ يٌ ُتَْ َفأس ْولَئِكٌ هُمْ الّظَا ِلمُونٌ()11يٌاَُيُهٌا الَذِينٌ آمٌنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِ ْ
حَُ َُحٌدُكُمْ َُنْ ٌيأْ ُكّلَ َلحْمٌ َُِِيم ِه
الّظَنِ إِنَ بٌ ْعضٌ الّظَنِ إِثْمٌ وٌال تَجٌسَسُوا ٌولَا يٌغْ َتَْ بٌعْضُكُمْ بٌعْضاً َُيُ ِ
َ رٌحِي ٌم )  ( .الحجرات .)53-55 :
ن الَل ٌه تَوَا ٌ
مٌيْت ًا فَكَ ِرهْتُمُو ُه وٌا َتقُوا الَلهٌ إِ َ
 - 4أخرجه مسّلم  ،كتاب الرب والصلة  ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم  .وأمحد يف املسند من حديث النعمان بن بشري .
 - 5أخرجه البخاري  ،كتاب املظامل  ،باب نصر املظلوم .

 - 6أخرجه البخاري  ،كتاب املظامل  ،باب اليظلم املسلمُ املسلمَ واليسلمه  .ومسّلم  ،كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي ظلم املسلم .

 - 7أخرجه البخاري  ،كتاب األدب باب ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن  .ومسّلم  ،كتاب الصلة واآلداب باب حترمي الظن والتجسس والتناجش وحنوها .

 -التناجش  :النجش  :وهو الزيادة يف مثن السلعة خلداع الغري .
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ن معه ْم في حاّلِ العسرِ واليسرِ والشد ِ والرِا ِء
ُ -6نْ يكو ٌ
ل
بخالفِ أهلِ النفاِِ الذين يكونونَ مع المؤمنينَ في حالِ اليسرِ والرخاءِ ويتخلَونَ عنْهم في حاا ِ
الشد ِة .
ن
قال تعالى ( :الَذِينٌ يٌتَرٌبَصُونٌ بِكُمْ َفإِنْ كَانٌ لَكُمْ فَ ْتحٌ مِنْ الَلهِ قَالُوا َُلَمْ نَكُمنْ مٌعٌكُممْ وٌإِنْ كَما ٌ
ؤمِنِينٌ )( .النساء .)545:
ن ا ْل ُم ْ
علَيْكُ ْم وٌ َنمْنَعْكُ ْم مِ ْ
َ قَالُوا َُلَ ْم نَسْتَحْوِ ْذ ٌ
ن نَصِي ٌ
ِللْكَافِرِي ٌ

ِ معه ْم
-9زيارتُه ْم ومحب ُة االلتقا ِء بهمْ واالجتما ِ
وفي الحديثِ القدسيِ  (:وٌجٌ ٌبتْ مٌحٌبَتِي ل ْلمُتَزٌاوِرِينٌ فِيَ ) )9( .وفي حديث أخر (َُنَ رٌجُالً زٌا ٌر
ن تُرِي ُد ؟ قَاّلَُ :زورُ َُِ ًا لِي فِمي اهللِ،
علَى مٌدْرٌجٌ ِت ِه ٌملَك ًا فسأله َُيْ ٌ
َُِاً َلهُ فِي اهللِ َفأَرْصٌدٌ الَلهُ َلهُ ٌ
ك
علَ ْيهِ مِنْ نِ ْع ٌمةٍ تَرُبُهٌا قَاّلَ :لَا  ،غَيْرٌ َُنِي َُحْ ٌببْ ُتهُ فِي الَلهِ قَاّلََ :فإِنِي رٌسُوّلس الَلهِ ِإ َليْ ٌ
قَاّلَ هٌّلْ لَكٌ ٌ
ن الَل ٌه قَدْ َُحٌبَكٌ َكمٌا َُحْبٌبْ َت ُه فِيهِ ))2( .
ِبأَ َ
-9احترامُ حقوقِهمْ
فال يبيعُ على بيعِهمْ وال يَسُومُ على سَوْمِهمْ وال يخطِبُ على خِطبتِهم وال يَتَعرَضُ لما سَبقوا إلي ِه
ن المباحاتِ.
مْ

قال 

علَى ِِطبٌ ِتهِ) )51( .وفي رواية ( واليٌسُ ْم
طَُ ٌ
علَى بٌ ْيِْ َُِِيهِ ٌولَا يٌِْ ُ
ُ ( :الاليٌبْْ الرَجُّلس ٌ

على سٌ ْو ِمهِ) )55( .

 - 8رواه أمحد  ،مسند األنصار  .ومالك  ،كتاب اجلامع ،باب ماجاء يف املتحابني يف اهلل .
 - 9رواه مسّلم  ،كتاب الرب والصلة ،باب فضل احلب يف اهلل .

- 11رواه البخاري  ،كتاب البيوع باب اليبع على بيع أخيه  .ومسّلم  ،كتاب النكاح باب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه .

 - 11أخرجه مسّلم  ،كتاب النكاح  ،باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها  .وابن ماجه  ،كتاب التجارات  ،باب اليبيع الرجل على بيع أخيه
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-7الرفق بضعافهم

كما قال النبي 

 ( :لَيْسٌ مِنَا مٌنْ لَمْ يُوٌقِرْ كَبِيرٌنَا وٌيٌرْحٌمْ صٌغِيرٌنَا )( .

) وقاال 
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(همّل

ن إالبِضُ ٌعفَائِكُمْ ))52( .
ن وتُرْزٌقُو ٌ
تُنْصٌرُو ٌ
وقال تعالى ( :وٌاصْبِرْ َنفْسٌكٌ ٌمٌْ الَذِينٌ يٌدْعُونٌ رٌبَهُمْ بِالْغَدٌا ِ وٌالْعٌشِيِ يُرِيدُونٌ وٌجْ ٌههُ ٌولَما تَعْم ُد
ك عٌنْهُ ْم تُرِي ُد زِي َن َة الْحٌيٌا ِ الدُنْيا)(.الكهف)39:
عٌيْنَا ٌ

-11الدعا ُء له ْم واالستغفا ُر له ْم
ؤمِنَاتِ)(.محمد.)52
ن وٌا ْلمُ ْ
ك ٌو ِل ْلمُ ْؤمِنِي ٌ
قال تعالى ( :وٌاسْتَ ْغفِ ْر لِذَنْبِ ٌ
و ِلإِِْوٌانِنا الَذِينٌ سٌ ٌبقُونَا بِا ْلإِيمٌانِ )(.الحشر .)51
غفِ ْر لَنَا ٌ
وقال سبحانه  (:رٌبَنَا ا ْ

تنبيه :
ن
وأما قولُه تعالى (:لَا يٌنْهٌاكُمْ الَلهُ عٌنْ الَذِينٌ لَمْ ُيقَا ِتلُوكُمْ فِي الدِينِ ٌولَمْ يُِْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٌمارِكُمْ َُ ْ
َ الْ ُمقْسِطِينٌ)(.الممتحنة.)9:
ح ُ
ن الَل ٌه يُ ِ
تَبٌرُوهُ ْم وٌ ُتقْسِطُوا ِإلَيْهِمْ إِ َ

ن
فمعناه أنَ منْ كَفَ أذاهُ منْ الكفارِ فلمْ يُقاتلْ المسلمينَ ولمْ يُخرجْهُمْ منْ ديارِهمْ فاإنَ المسالمي َ
ل
هلل قاا َ
نا َ
ي وال يُحِبُونَ ُه بقلوبِهم أل َ
ل الدنيو ِ
ل مَعَ ُه في التعام ِ
ن والعد ِ
يقابلونَ ذلك بمكافأتِه باإلحسا ِ
ل توالونَه ْم وتُحبونَهمْ.
َُ ( :نْ تَبٌرُوهُ ْم وٌ ُتقْسِطُوا ِإلَيْهِ ْم ) .ولم يق ْ
ن الكافرينِ:
ونظيرُ هذا قولُه تعالى في الوالدي ِ

 - 12أخرجه التّرمذي  ،كتاب الرب والصلة  ،باب ماجاء يف رمحة الصبيان  .وأمحد يف مسند ب ي هامم .

 - 13أخرجه التّرمذي  ،كتاب اجلهاد  ،باب ماجاء يف االستفتاح بصعاليك املسلمني .والنسائي  ،كتاب اجلهاد  ،باب االستنصار بالضعيف  .وأبو داود  ،كتاب اجلهاد  ،االستنصار

برذل اخليل والضعفة  .وأمحد يف مسند األنصار .
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علْمٌ َفلَا تُطِعْ ُهمٌا وٌصٌاحِبْ ُهمٌا فِي الدُنْيٌا مٌعْرُوف ًا
( وٌإِنْ جٌاهٌدٌاكٌ عٌلى َُنْ تُشْرِكٌ بِي مٌا لَيْسٌ لَكٌ ِبهِ ِ
ي )(.لقمان.)51:
وٌاتَ ِبْْ سٌبِي َّل مٌنْ َُنَاٌَ إِل َ

صلَتَها وهيٌ كافِر فَاستَأذَنتْ ُسماءُ رٌسُوّلَ الَلهِ  في ذلك
سمٌاءٌ إليها تطُلَُ ِ
( وقد جا ٌءتْ ُسمُ َُ ْ
ك ) )14( .
صلِي سُمَ ِ
َفقَا َّل لهاِ :

وقد قال اهللُ تعالى  ( :لَا تَجِدُ قَوْماً يُ ْؤمِنُونٌ بِالَلهِ وٌالْيٌوْمِ الْآِِرِ يُوٌادُونٌ مٌنْ حٌادَ الَلهٌ وٌرٌسُمو َل ُه
ءهُمْ )(.المجادلة.)33:
ٌولَوْ كَانُوا آبٌا ٌءهُمْ َُوْ َُبْنَا ٌ

فالصل ُة والمكافأ ُة الدنيويةُ شي ٌء ،والمودةُ شي ٌء أخرُ.
وألنَ في الصلةِ وحسنِ المعاملةِ ترغيباً للكفارِ في اإلسالمِ فَهُما منْ وسائلِ الدعوةِ بخالفِ المود ِة
والمواالةِ فهما يدالنِ على إقرارِ الكافرِ على ما هو عليه والرضى عنه وذلك يسببُ عدمَ دعوتِه
إلى اإلسالمِ.
ل معه ْم بالتجار ِة المباح ِة واساتيرا ِد البضاائ ِع
وكذلك تحريمُ مواالةِ الكفارِ ال تَعني تحري َم التعام ِ
ن خبراتِهم ومخترعاتِهم .
ت النافع ِة واالستفادةِ م ْ
والمصنوعا ِ

فالنب ُي 

ض اليهودِ.
ن بع ِ
ن أريقط الليثيِ ليدلَه على الطريِِ وهو كاف ٌر واستدانَ م ْ
أستأج َر اب َ

وما زالَ المسلمونَ يستوردونَ البضائعَ والمصنوعاتِ منْ الكفارِ وهذا منْ بابِ الشاراءِ مانْه ْم
ل ومِنّةٌ.
ن وليسَ له ْم علينا فيهِ فض ٌ
بالثم ِ
ض
وليس هو منْ أسبابِ محبتِهمْ ومواالتَهم ،فإنَ اهللَ أوجبَ محبةَ الماؤمنينَ وماواالتهمْ وبُغا َ
ن ومعاداتهم .
الكافري َ
 - 14أخرجه البخاري  ،كتاب اهلبة  ،باب اهلدية للمشركني  .ومسّلم  ،كتاب الزكاة  ،باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد .
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قال تعالى( :إِنَ الَذِينٌ آمٌنُوا ٌوهٌاجٌرُوا وٌجٌاهٌدُوا ِب َأمْوٌالِهِمْ وٌَُنفُسِهِمْ فِي سٌبِيّلِ الَلهِ وٌالَمذِينٌ آوٌوْا
وٌنَصٌرُوا ُس ْولَئِكٌ بٌعْضُهُمْ َُ ْولِيٌاءُ بٌ ْعضٍ )(.األنفاال )93:إلى قوله تعالى  ( :وٌالَذِينٌ َك َفرُوا بٌعْضُمهُ ْم
ض وٌفَسٌادٌ كَبِيرٌ ) (األنفال.)92:
ن فِتْنَة فِي ا ْلأَ ْر ِ
َُ ْولِيٌا ُء بٌ ْعضٍ ِإلَا َتفْ ٌعلُو ُه تَكُ ْ

ض وٌفَسٌادٌ كَبِيرٌ )
ن فِتْنَة فِي ا ْلأَ ْر ِ
قال الحافظ ابن كثير  :ومعنى قوله ِ( :إلَا َتفْ ٌعلُو ُه تَكُ ْ
أي إِنْ لمْ تُجانبوا المشركينَ وتوالوا المؤمنينَ وإال وقعتْ فتنةٌ في النَاسِ وهاو التبااسُ األما ِر
واختالطُ المؤمنينَ بالكافرينَ فيقعُ في الناسِ فسادٌ منتشرٌ عريضٌ طويلٌ …) انتهى..قلتُ :وهاذا
هلل المستعانُ.
ما حصلَ في هذا الزمانِ ،وا ُ
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ُقسا ُم الناسِ فيما يجَُ في حقِهمْ
ن الوالءِ والبراءِ
مْ
س في الوال ِء والبراءِ على ثالث ِة أقسا ٍم :
النا ُ
ب محب ًة خالص ًة ال معاد َة معها
ن يُحَ ُ
القسمُ األولُ :م ْ
ن والشهدا ِء والصالحينَ.
ن الخُلَصُ منْ األنبيا ِء والصديقي َ
وهم المؤمنو َ
س
وفي مقدمتِهِمْ رسولُ اهللِ  فإنَه تجبُ محبتُهُ أكثرَ منْ محبةِ النفسِ والوالادِ والولادِ والناا ِ
ن.
أجمعي َ
ن
ثم زوجاتُه أمهاتُ المؤمنينَ وأهلُ بيتِهِ الطيبونَ وصحابتُه الكرامُ –خصوصاً  -الخلفاءُ الراشدو َ
وبقيةُ العشرةِ والمهاجرونَ واألنصارُ وأهلُ بدرٍ وأهلُ بيعةِ الرضوانِ ثم بقيةُ الصحابةِ – رضي
هلل عنهم –أجمعين.
ا ُ
ن المفضل ُة وسلفُ هذه األم ِة وأئمتُها كاألئم ِة األربع ِة .
ن والقرو ُ
ث َم التابعو َ
ن
غفِرْ لَنَا ٌو ِلإِِْوٌانِنَا الَذِينٌ سٌ ٌبقُونَا بِا ْلإِيمٌما ِ
قال تعالى ( :وٌالَذِينٌ جٌاءُوا مِنْ بٌعْ ِدهِمْ ٌيقُولُونٌ رٌبَنَا ا ْ
ك ٌرءُوف رٌحِيمٌ ) ( .الحشر .)51:
غّل ًا ِللَذِينٌ آمٌنُوا رٌبَنَا إِنَ ٌ
ٌولَا تَجْعٌ ّْل فِي ُقلُوبِنَا ِ

ن
ض الصحاب َة وسلفَ هذه األم ِة مَنْ في قلبِه إيما ٌ
وال يُبغ ُ
هلل العافي َة .
لا َ
ج  ،نسأ ُ
ِ وأعدا ُء اإلسال ِم كالرافض ِة والخوار ِ
ل الزَيْ ِغ والنفا ِ
وإنما يُبغِضهمْ أه ُ
ن ال محبةَ وال مواال َ معهما
ض ويُعادٌى بُغضاً ومعادا ً ِالصيْ ِ
ن يُبغ ُ
القس ُم الثانى :م ْ
ف
وهم الكفارُ الخُلَصُ من الكفارِ والمشركينَ والمنافقينَ والمرتادينَ والملحادينَ علاى اخاتال ِ
أجناسِه ْم .
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كما قال اهللُ تعالى  (:لَا تَجِدُ قَوْماً يُ ْؤمِنُونٌ بِالَلهِ وٌالْيٌوْمِ الْآِِرِ يُوٌادُونٌ مٌنْ حٌادَ اللَمهٌ وٌرٌسُمو َل ُه
و عٌشِيرٌتَهُمْ) ( .المجادلة .) 33:
ٌولَوْ كَانُوا آبٌا ٌءهُمْ َُوْ َُبْنَا ٌءهُمْ َُوْ إِِْوٌانَهُمْ َُ ْ

ت
وقال تعالى ،عائباً على بني إسرائيل  ( :تَرٌى كَثِيراً مِنْهُمْ يٌتَ ٌولَوْنٌ الَذِينٌ َكفَرُوا لَبِئْسٌ مٌا قَم َد ٌم ْ
ي
ن بِالَل ِه وٌالنَبِم ِ
علَيْهِمْ وٌفِي الْعٌذَاَِ هُمْ َِالِدُونٌ(ٌ )91ولَوْ كَانُوا يُ ْؤمِنُو ٌ
لَهُمْ َُنفُسُهُمْ َُنْ سٌِِطَ الَلهُ ٌ
ن ) ( .المائدة .)91-92:
سقُو ٌ
ٌومٌا ُسنزِّلَ ِإلَ ْي ِه مٌا اتََِذُوهُ ْم َُ ْولِيٌا ٌء ٌولَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُ ْم فَا ِ

ض منْ وج ٍه
َ من وج ٍه ويُب َغ ُ
ح ُ
القسم الثالث  :من يُ ٌ
فتجتمعُ فيه المحبةُ والعداوةُ وهمْ عصاةُ المؤمنينَ  .يُحَبونَ لِمَا فيهمْ منْ اإليمانِ ويُبْغَضاونَ []51
ك.
ن الكف ِر والشر ِ
ن المعصي ِة التي هي دو َ
لما فيهم م ْ
ومحبتُهمْ تَقتضي مُناصحَتَهمْ واإلنكارَ عليهمْ .فال يجوزُ السكوتُ على معاصيِهِمْ بلْ يُن َكرُ عليهِمْ .
ن
ويُؤمرونَ بالمعروفِ ويُنهونَ عنْ المُنكرِ وتُقامُ عليهم الحدودُ والتعزيراتُ حتاى يكفُاوا عا ْ
معاصيِهم ويتوبوا منْ سيئاتِه ْم .
ولكنْ ال يُبغضونَ بُغضاً خالصاً ويُتبرأُ منْهم كما تقولُه الخوارجُ في مرتكبِ الكبيرةِ التاي هاي
ك.
ن الشر ِ
دو َ
وال يُحبونَ ويُوالوْنَ حُباً ومواالةً خالصيْن كما تقولُه المرجئةُ بل يُعتدلُ في شأنِهم على ما ذكرنا
َ ُه ِّل السن ِة والجماع ِة .
كما هو مذه ُ

 - 15بُغض المسلم العاصي ليس كبغض الكافر وعداوته كما بينه الشيخ – حفظه اهلل  ،والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري بسنده عَنْ عُمَرَ بْانِ

الْخَطَابِ  أَنَ رَ ُجلًا َعلَى عَهْدِ النَبِيِ  كَانَ اسْ ُمهُ عَبْدَالَلهِ وَكَانَ ُيلََقبُ حِمَارًا وَكَانَ ُيضْحِكُ َرسُولَ الَلهِ  وَكَانَ النَبِيُ 
جلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَ ْومِ اللَ ُهمَ الْعَ ْنهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى ِبهِ فَقَالَ النَبِيُ  ( : لَا تَلْعٌنُوهُ فَوٌاللَهِ مٌا عٌلِمْتُ إِنَهُ يُحَُِ اللَهٌ وٌرٌسُولَهُ )
فَأُتِيَ ِبهِ يَوْمًا فَأَمَرَ ِبهِ فَ ُ

جلَدَهُ فِي الشَارَابِ
قَدْ َ
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والحبُ في اهللِ والبغضُ في اهللِ أوثُِ عُرى اإليمانِ  ،والمرءُ مع منْ أَحبَ يومَ القيامةِ كما فاي
ث )50( .
الحدي ِ
ن
وقد تغيرَ الوضعُ وصارَ غالبُ مواالةِ الناسِ ومعاداتهم ألجلِ الدنيا فمنْ كان عنده طماعٌ ما ْ
ن.
ن المسلمي َ
هلل ولرسولِ ِه ولدي ِ
ن كانَ عدوًا ِ
مطام ِع الدنيا والوْ ُه وإ ْ
ب
ن ولياً هللِ ولرسولِهِ عناد أدناى ساب ٍ
ومنْ لمْ يكنْ عنده طمعٌ منْ مطامعِ الدنيا عادوْهُ ولو كا َ
وضايقوه واحتقروه .
هلل عنهما :-
س – رضى ا ُ
ن عبا ٍ
هلل ب ُ
وقد قال عب ُد ا ِ
حٌَ فِي اهللِ وُبغضٌ في اهللِ ووالى في اهللِ وعادى في اهللِ فإنما تُناّلس وٌاليةُ اهللِ بمذلك ،
( مٌنْ َُ ٌ
س على ُمرِ الدُنيا وذلك ال يُجد
ت عام ُة مُؤاِا ُ النا ِ
وق ْد صار ْ

على ُه ِلهِ شَيئ ًا ) رواه ابن جرير

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَهِ  : إِنَ اللَهَ تعالى قَالَ ( :مٌنْ عٌادٌى لِي ٌولِيًما َفقَم ْد
َ ) الحديث رواه البخاري )59( .
آذَنْ ُت ُه بِالْحٌرْ ِ

هلل  وسبَهم وتنَقصه ْم
لا ِ
ن عادى أصحابَ رسو ِ
هلل مَ ْ
س محارب ًة ِ
وأش ُد النا ِ
وقد قال ( : الَلهٌ الَلهٌ فِي َُصْحٌابِي لَا تَتَِِذُوهُمْ غَرٌضاً  ،فمٌنْ آذَاهُمْ َفقَدْ آذَانِي ٌومٌنْ آذَانِي َفقَ ْد
ي وغيرُه ()59
ن ٌيأُِْذَ ُه )  .أخرجه الترمذ ُ
ن آذَى الَل ٌه يُوشِكُ َُ ْ
آذَى الَل ٌه ٌومٌ ْ
ف الضال ِة .
ض الطوائ ِ
ت معادا ُة الصحاب ِة وسبُهم دينًا وعقيد ًة عند بع ِ
وقد صار ْ
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 -نص الحديث في البِار  ،كتاب األدب  ،باب عالمة حب اهلل عز وجل ،قَالَ عَبْدُ الَلهِ بْنُ َمسْعُودٍ  : جَاءَ رَجُلٌ ِإلَى َرسُولِ اللَاهِ  فَقَاالَ يَاا

حبَ قَوْماً َوَلمْ َيلْحَِْ بِ ِهمْ فَقَالَ َرسُولُ الَلهِ  ( : الْمٌرْءُ مٌٌْ مٌنْ َُحٌََ ) وأخرجه مسلم  ،كتاب الصلة  ،باب المارء ماع
َرسُولَ الَلهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَ َ
من أحب .
59
59

 أخرجه البِار  ،كتاب الرقاِ  ،باب التواضع . -أخرجه الترمذ  ،كتاب المناقب  ،باب فيمن سب أصحاب النبي  .وُحمد في أول مسند المدنيين  .ونصه عند الترمذ  ،عَنْ عَبْدِ الَلهِ بْانِ مُغَفَالٍ

قَالَ :قَالَ َرسُولُ الَلهِ  ( : اللَهٌ اللَهٌ فِي َُصْحٌابِي اللَهٌ اللَ هٌ فِي َُصْحٌابِي لَا تَتَِِذُوهُمْ غَرٌضاً بٌعْدِ فَمٌنْ َُحٌبَهُمْ فَبِحُبِي َُحٌمبَهُمْ وٌمٌمنْ َُبْغَضٌمهُمْ فَبِبُغْضِمي
َُبْغَضٌهُمْ وٌمٌنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وٌمٌنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَهٌ وٌمٌنْ آذَى اللَهٌ يُوشِكُ َُنْ يٌأُِْذَهُ )
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نعوذُ باهللِ منْ غضبِهِ وأليمِ عقابِهِ ،ونسألُهُ العفوَ والعافيةَ ،وصلى اهللُ وسلَمَ وباركَ علاي نبيِناا
محم ٍد وآلِ ِه وصحبِه .
تّمت
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