
بيان في الحث 
على المقاطعة

الموالةا لنأواع خاطئ تقسيم
العلي الله عبد بن حامد للشيخ؛

*      *      *
؛الحبيب شيخنا
وبركاته. الله ورحمة عليكم السلما
وبيججان التججالي السججؤال علججى الجابججة نأرجججو

هججذا هججل ذلججك، يسججتدعي كججان ان المججر خطججورةا
 ؟صحيح التقسيم

إلى:  ومظاهرتهم الكفار موالةا تنقسم
مججع الظججاهر فججي ومججوالتهم  مظججاهرتهم)1
المخججرج النججوع وهججو الباطن، في مودتهم و حبهم

المكفر. الملة من
الظجججاهر فجججي ومجججوالتهم  مظجججاهرتهم)2

ملكججه أو نأفسججه، علججى وخججوفه الشججخص لمصججلحة
ليس الذنأوب كبائر من كبيرةا النوع وهذا وسلطته،

الملة. من مخرجا
لمصججججلحة ومظججججاهرتهم مججججوالتهم) 3

النججوع وهججذا عنهججم والفتنة الشر ودرء المسلمين،
جائز.

*      *      *
الجواب:

وعلللى محمللد نبينللا علللى والسلما والصلةا لله، الحمد
.وصحبه آله

وبعد: 

الكتللاب نصللوص تنقضلله خطأ التقسيم هذا أن ريب ل
مؤلفلاتأ امتلتأ وقلد العللم، أئملة لكلما ومخلالف والسنة،

الفتللاوى مللن الللدعوةا أئمللة مللن والمتللأخرين المتقللدمين
يكللاد ل ممللا التقسلليم، هذا بطلن على تدل التي والرسائل

كتبهم. طالع من على يخفى

عللللى ومظلللاهرتهم الكفلللار ملللوالةا ملللن أن ذللللك
سنذكر كثيرةا نصوص بدللة السلما، نواقض من المسلمين

ردةا علللى بلله يحكم فإنه كذلك كان وما الله، شاء إن بعضها
اطنه، ملافي عللى ردته تتوقف وليقال فاعله، فل وحينئلذ ب
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تنللاقض من التقسيم مافي مع هذا المذكور، للتقسيم معنى
ومظللاهرتهم (موالتهم يقول: أنه ذلك وتركيبه، ألفاظه في

مللوالةا تكللون كيللف شللعري  فليللت!المسلللمين) لمصلللحة
القللرآن نللص وقللد المسلمين، مصلحة من الكفار ومظاهرةا

وأهله؟ السلما على شيء أضر أنها على العظيم

إل بعللض أوليللاء بعضللهم كفللروا تعالى: {والللذين قال
كبير}. وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوه

{إل قللوله الللله: (ومعنللى رحملله كللثير ابن الماما قال
لللم إن أي ؛كللبير} وفسللاد الرض فللي فتنللة تكللن تفعلللوه
فللي فتنللة وقعللت وإل المللؤمنين وتوالللوا المشركين تجانبوا
فيقع بالكافرين المؤمنين واختلطا المر التباس وهو الناس

طويل). عريض منتشر فساد الناس بين

وأولياء أولياءه بين بهم ليميز إل  الرسل الله بعث وما
يكون أن من الكفر لمنع إل أصل الجهاد شرع ول الطاغوتأ،

فتنللة لتكللون حللتى تعللالى: {وقللاتلوهم قللال كمللا ظللاهرا،
الكفر. هي لله} والفتنة كله الدين ويكون

يتخللذوا أن مللن الكفار لمنع إل العزةا سيوف سلت ول
أوليللاء الكللافرين المؤمنون يتخذ تعالى: {ل قال كما أولياء،

فللي الللله ملن فليللس ذلللك يفعللل ومللن المللؤمنين دون من
أن علللى  (أبايعللك:الحللديث فللي صللح وكما شيء... الية}،

المسلللمين، وتناصح الزكاةا، وتؤتي الصلةا، وتقيم الله، تعبد
جريللر حديث من والنسائي أحمد المشركين) [رواه وتفارق
عنه]. الله رضي البجلي

أن شلليء فللي المسلللمين مصلللحة مللن تكللون فكيف
المسلللمين علللى واسللتعلءهم ظهللورهم علللى الكفار يعان

!؟بالقوةا

الللذين يتولون منهم كثيرا تعالى: {ترى قال وقد كيف
عليهلم اللله سلخط أن أنفسلهم لهم قدمت ما لبئس كفروا
وما والنبي بالله يؤمنون كانوا ولو خالدون، هم العذاب وفي
؟فاسقون} منهم كثيرا ولكن أولياء اتخذوهم ما إليه أنزل

بالحسنى، معاملتهم أو قال: مداراتهم السائل أن ولو
وجه. لذلك لكان المسلمين لمصلحة شرهم، اتقاء أو
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لمللا أسللماء تعالى الله جعلها التي اللفاظ أن ومعلوما
المصللالح وبيللن بينهللا يجمع أن بحال يصح ل اليمان، يناقض

أو الكفللر أو النفللاق إن يقللال أن بحللال يصللح فل الشللرعية،
يقللال أن يصللح ل فكللذلك المسلللمين، مصلللحة من الشرك
بعينلله، الكفللر وهللي ومظللاهرتهم الكفللار مللوالةا إن بحللال

المسلللمين. فللالواجب مصلحة من ورسمه باسمه والشرك
لهذا. السائل يتنبه أن

فيمججا     السنة،     أهل     أصول     في     تقرر     قد     أنأه     كما
مهما:      أمران     المرتد     بأحكاما     يتعلق

عللن الردةا حكم يندفع ل اليمان نواقض  أنأحدهما:
لنله اقترفهللا ملن - أمللا المكلره عللن - إل بعللم فيها الواقع

يرفللع بعللذر هللذا فليللس الخللرةا، على الدنيا الحياةا استحب
أعظللم هللو الدنيا حب أليس الله، وسبحان الردةا، حكم عنه
اسللتحبوا بللأنهم تعالى: {ذلك كما كفرهم إلى الكفار دعا ما

* الكافرين القوما يهدي ل الله وأن الخرةا على الدنيا الحياةا
وأبصللارهم وسللمعهم قلللوبهم علللى الللله طبللع الذين أولئك

هللم الخللرةا فللي أنهللم جللرما * ل الغللافلون هللم وأولئللك
؟الخاسرون}

عنلله الللله رضللي هريللرةا أبللي حديث من مسلم وروى
كقطللع فتنللا بالعمللال وسلللم: (بللادروا عليلله الله صلى قال

أو كللافرا، يمسللي و مؤمنللا، الرجللل يصللبح المظلللم، الليللل
الدنيا). من بعرض دينه يبيع كافرا، يصبح و مؤمنا يمسي

يحكللم عملللي، بنللاقض أتللى مللن  أنالثججانأي:     المر
بجهللله يعللذر مثله كان إن البيان ويشترطا البيان، بعد بكفره

علمنللا إذا إل يكفللر ل إنله ؛يقلال ول الجليلة، الملور غير في
بللل المرجئللة، إل يقللوله ل هللذا بللل لظللاهره، باطنه موافقة

كفللرا إل يكون ل ما فعل من ؛يقولون منهم المتقدمين حتى
بالعمللل شللرعا أمرنللا لننللا ظللاهرا بكفره نحكم الظاهر في

بخلف بللاطنه كللان فللإن السللرائر، يتللولى والللله بالظللاهر
العصللر، مرجئة بعض قال وإنما الله، عند مؤمن فهو ظاهره

بللاطنه أن يعللرف أن بعللد إل بنللاقض أتللى من بكفر يحكم ل
ظاهره!! يوافق

إلللى سللبيل ثمللة يكللن لم إن نصنع ماذا شعري، فليت
؟إذا الشرطا هذا فائدةا باطنه... فما معرفة
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الكفللار، والللى لللو مللاذا ؛وأمللر أدهللى هللي وأخللرى
عللروةا؟ عللروةا السلللما ديللن نقض على وأعانهم وظاهرهم

يغنللي فمللا بقلبه، بديننا مؤمن أنه بلسانه يزعم ذلك مع وهو
لسللانه قللول يزيللد وهللل بفعللله، الللدين يهدما وهو لسانه عنا

تتبيب؟!  غير المر يزيد وهل شناعة غير فعله جريمة

اشتراطا أعني-  الشرطا هذا الفقهاء يذكر لم جرما فل
بلله يصللير مللا ذكللر  عنللد- للظللاهر البللاطن بموافقللة العلللم

يجللري ول لللذكره، لمعنللى لنلله الفعال، من مرتدا المسلم
الشريعة فقه على ذاته حد في ردةا الفعل كان إذا اشتراطه

نفللس منللع فللاعله علللى بللالردةا بللالحكم المقصللود إذ البتة،
أن بلسللانه يزعللم أن مرتللد لكل يمكن أنه يخفى ول الفعل،
ا يفعلل ثلم فعله، لظاهر مخالف باطنه اء م ن يش أفعلال م
هللذا في المنكر عن والنهي بالمعروف المر فيطوى الردةا،
الباب.

من إل ليصدر بفعل أتى من بردةا الفقهاء يحكم ولهذا
.الظاهر في كافر

نكفلر اللله: (وكلذلك رحمله عياض القاضي يقول كما
وإن كللافر مللن إل يصللدر ل أنلله المسلللمون أجمع فعل بكل
إلللى كالسللعي ذلللك فعللله مللع بالسلما مصرحا صاحبه كان

الزنانير) [الشللفاء شد ومن بزيهم، أهلها مع والبيع الكنائس
2/1072 1073.[

القطعيللة والسللنة الكتاب نصوص مقتضى أن ومعلوما
علللى ويظللاهرهم الكللافرين يتللولى مللن أن والدللة الثبوتأ

فللي هذا بسطنا وقد كافر، مرتد ليمانه ناقض أنه المؤمنين
سابقة.  أسئلة عدةا على الجواب

تزيججد     الججدعوةا     أئمججة     عن     نأقول     يلي     فيما     ونأذكر
وضوحا:      ذكرنأاه     ما

الوهللاب عبللد بللن محمللد السلما شيخ ابني أجوبة في
وهللي: الثانيللة (المسللألة يلي: ما الله وعبد حسين المامين
إظهللار مرتللدا... الثانيللة؛ المسلللم بهللا يصللير الللتي الشللياء
قللوله والللدليل ،دينهللم علللى للمشللركين والموافقة الطاعة

لهللم تبين ما بعد من أدبارهم على ارتدوا الذين تعالى: {إن
قللالوا بللأنهم ذلللك لهللم، وأملللى لهللم سول الشيطان الهدى
والللله المللر بعللض فللي سنطيعكم الله نزل ما كرهوا للذين
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يضللربون الملئكللة تللوفتهم إذا فكيللف إسللرارهم، يعلللم
.)وأدبارهم} وجوههم

الشلليخ بلن الللله عبللد الشلليخ بن سليمان الفقيه وذكر
مللن آيللة عشللرين المسللألة هللذه في الوهاب عبد بن محمد
وسلللم، عليلله الللله صلللى الله رسول عن وحديثا الله، كتاب

والموافقلللة الطاعلللة أظهلللر إذا المسللللم أن بهلللا اسلللتدل
مللن خارجا مرتدا بذلك يكون أنه إكراه، غير من للمشركين

الركللان ويفعللل الللله، إل لاللله أن يشللهد كان وان السلما،
].403 التوحيد [مجموعة ينفعه ل ذلك أن الخمسة

(أن الوهللاب: عبللد بللن محمللد السلللما شلليخ وقللال
ليللس وهو الباطن في لهم مخالفته مع الظاهر في يوافقهم

أو رياسللة في طمع إما ذلك على حمله وانما سلطانهم، في
فللي يحللدث ممللا خللوف أو عيللال، أو بللوطن مشللحة أو مال

كراهتلله تنفعلله ول مرتللدا يكللون الحال هذه في فانه المآل،
بلأنهم  {ذللك:فيهلم الللله قللال مملن وهلو الباطن، في لهم

القلوما يهلدي ل اللله وأن الخلرةا على الدنيا الحياةا استحبوا
أو الجهللل الكفللر علللى يحملهللم لللم أنلله فللاخبر الكافرين}،

حظللوظ مللن حظا لهم أن هو وانما الباطل، ولمحبة بغضه،
].418 التوحيد الدين) [مجموعة على فآثروه الدنيا

من أنواع: الول؛ على معنا أعداؤنا (نقول أيضا: وقال
في العتقاداتأ هذه وأن ورسوله الله دين التوحيد أن عرف
التوحيلد اللى يلتفت ولم الشرك انه والبشر والشجر الحجر
نقاتله).  كافر فهذا الشرك ترك ول وعمل علما

أهللل سللب ولكللن عللرف الثللاني: مللن قال: (النوع ثم
- والخضر علي وأبي والشقر يوسف عبد من ومدح التوحيد

لهللا ويسللجد بهللا ويستغاث حولها يطاف كانت أضرحة وهي
يشللفعون الذين الصالحين من فيها المقبورين أن زعم على
فهللذا الشللرك وتللرك الله وحد من على - وفضلهم الله عند

كفرا. اعظم

وعللرف واتبعلله واحبه التوحيد عرف من الثالث؛ النوع
مللن ويحللب التوحيللد في دخل من يكره لكن وتركه الشرك

كافر. أيضا فهذا الشرك على بقي

ن سللم من الرابع؛ النوع بلدله أهلل لكلن كلله هلذا م
ويسللعون الشرك، أهل واتباع التوحيد أهل بعداوةا يصرحون

أهللل فيقاتللل عليلله، يشللق وطنه ترك أن وعذره قتالهم في
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أيضللا فهللذا ونفسلله، بمللاله ويجاهللد بلللده، أهللل مع التوحيد
إل ذلك يمكنه ول رمضان، صياما بترك أمروه لو لنهم كافر،

ول أبيله، املرأةا يلتزوج أن أملروه وللو فعلل، وطنله بفلراق
علللى موافقتهم وأما فعل، وطنه بفراق إل مفارقتهم يمكنه
ورسوله الله دين قطع يريدون أنهم مع ونفسه بماله الجهاد
فيهللم الللله قال ممن كافر أيضا فهذا بكثير، ذكرنا مما فأكبر

يأمنوكم... الية}) [المسللائل أن يريدون آخرين {ستجدون
].4/300 النجدية

المشللهورةا: العشللرةا السلللما نللواقض ذكر بعد وقال
على ومعاونتهم المشركين مظاهرةا الثامن؛ الناقض (ومنها

فللأنه منكللم يتللولهم تعالى: {ومن قوله والدليل المسلمين،
الظالمين}).  القوما يهدي ل الله إن منهم

هللذه جميللع فللي فللرق الللله: (ول رحملله المللاما وقال
المكره). إل والخائف والجاد الهازل بين النواقض

أهللل عللن "الللدفاع فلي علتيق بلن حمللد الشليخ وقال
مظلللاهرةا أن تقلللدما (وقلللد ]:32والتبلللاع" [ص السلللنة

عنهللم الذب أو المسلمين عوراتأ على ودللتهم المشركين
ممللن مكفللراتأ هللذه كللل عليلله، هللم بما الرضى أو بلسان،
مع كان وإن مرتد، فهو المذكور الكراه غير من منه صدرتأ

المسلمين). ويحب الكفار يبغض ذلك

:  والخلصة

يقللال أن والصللحيح صللحيح، غير المذكور التقسيم أن
نللواقض مللن المسلللمين على ومظاهرتهم الكفار موالةا إن

ملللك فللي طمعا أو الكفار، في حبا ذلك فعل سواء اليمان،
قللومه أو زعللامته أو لشخصلله مصلللحة أو دنيللا، في رغبة أو

لللم و السللنة، و الكتللاب نصللوص مقتضى كله وهذا وقبيلته،
إليهللم نسللب أو ذلك غير قال ومن الدعوةا، أئمة فيه يختلف

بينا. غلطا عليهم غلط فقد غيره

يكللون أن بالضرورةا يلزما ل الكفار مع التعامل أن غير
أن حللد إلللى تبلللغ قللد معللاملتهم أن ومعلللوما لهللم، مللوالةا
تبلللغ ل وقللد ردةا، فتكللون والمظللاهرةا الموالةا اسم يتناولها

لهلم، توليا ليست هي التي الموالةا قبيل من تكون بل ذلك،
فيجعلهللا والمللوالةا ردةا، فيجعللله التللولي بين يفرق من عند
ن فتكلون الكبائر، من لن لفلرق أنله والصلحيح الكبلائر، م

أكثر. ل للفعل اشتقاقان والموالةا التولي
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ثم الجملة، في المشروع التعامل قبيل من تكون وقد
فيكللون عاملة، أو خاصللة مصلللحة التعامللل بهللذا يحصللل قد

كللان شرعية كانت إن عليه المترتبة المصالح بحسب حكمه
المباح، قبيل من ذلك كان دنيوية أو الصالح، العمل من ذلك
منهما، للرجح الحكم كان والمفاسد المصالح بين جمع وإن

دنيوية. أو دينية كانت سواء

ل  –العصللر هللذا فللي سلليما ل-  العللالم أن إلللى وننبلله
غيرهم، مع التعامل غير من المسلمون فيه يعيش أن يمكن

شللعوب تجميللع ضللخمة شللبكاتأ فللي يشللتبك كللله فالعللالم
يمكللن ل تحصللى، ل تعللاملتأ فللي-  أبللوا أما شاؤوا-  العالم

عين. طرفة عنها تنفصل أن دولة أو لمجتمع

عللدوها مللع التصللرفاتأ بعللض تعللد أمة فكل ذلك ومع
قد السلمية المة هذه كذلك منها، المروق تستوجب خيانة
هللي المسلللمين علللى ومظللاهرتهم الكفار موالةا فيها جعل

المة هذه من فاعلها مروق تستوجب التي العظمى الخيانة
أن لهللا يعتللذر أن ينفعلله  ول- محكوما أو حاكما كان  سواء-

مرتللد كللافر مللارق هو  بل!هيهاتأ المة، هذه مع كان باطنه
عونللا يكللون أن لنفسلله سللمح أن منللذ وأمتلله، لللدينه خللائن
تعيللش وهللي المللة هللذه علللى الخبيثة ومخططاتهم للكفار
ينصرها. من إلى تكون ما أحوج وهي محنتها، أزمنة أحلك

الشعراء بعض قالها التي الجميلة البياتأ بهذه ولنختم
-190/لل 7[ النجديللة الجوبللة فللي السللنية الللدرر فللي وهللي
191:[

شر بين مضاعا وصار  حبله وانبت الدين شمل وشتت
العساكر

حزب بالتوحيد يرض ولم      أهلها والطبل بالناقوس وأذن
المزامر

في طريد وبين       معاقب بين الحق أهل وأصبح 
صائر القبائل

بين الدين يوما ستحشر  بظلمهم المستجير للغوي فقل 
الصاغر

أما مجير ينجو وهل أضاع      بضاعة أي للمرتاب ويكشف 
عامر

ماكر مكر من يلقاه وما جناها   جناية أي الجمع يوما ويعلم 
اقتحاما يوما وآثاره         نبيها سبيل ضلت أمة فيا 

الكبائر
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راض بين ما بهم وأنتم       وآله الصليب دين بهم يعز
وآمر

وسط بالقانون ويحكم ومصاحف الهدى آياتأ وتهجر 
العساكر

سوء الجمع يوما دار   إذااعتذارهم للمجرمين نافع وهل 
الدوائر

تلك بين مضاعا ضعيفا  كارها كنت المفترى الشقي وقال
العساكر

الهدى نبذ حقيقتها      متبر لكل تلقاها أماني 
والشعائر

من ثوب في وتظهر     فضيلة بكل تحضى أن شئت فإن 
باهر المجد

العلى فوق غاية إلى     جلله جل الجبار من وتدنو 
والمظاهر

بالهدى وراغم رضاه    طالبا البرية رب إلى فهاجر 
جائر كل

والتعطيل الشرك ذوي   بربهم العادلين سبيل وجانب
غادر كل

البلوى كاشف إلى   ضارعا الشكاية رفع إلى وبادر
السرائر عليم

من ثوب في  وترفع   عذرها النفس تبلغ إلىأن وكابد
ساتر العفو

أقرب الله وإن  مجيب       إنه ربك صنع من تيأسن ول
ناصر

يسرا العسر بعد ويعقب    بلطفه يبدي الله أن تر ألم
لصابر
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