
السإلما في وأالبراءا الولءا الوأل: أركان الفصل
-----------

الكافرين تولي عن - النهي1
ل يتخذ المؤمنييون الكييافرين أوألييياءا(قال الله تعالى: 

من دوأن المؤمنين وأمن يفعل ذلك فليس من الله فييي
شيءا إل أن تتقوا منهم تقاة وأيحذركم الله نفسه وأإلى

)الله المصير
ل ذل..ك ومعنىالله: " رحمه الطبري قال]... 28[آل عمران  
،دينه..م عل..ى توال..ونهم ً،وأنصارا ًظهرا الكفار المؤمنون أيها تتخذوا

عل..ى وت..دلونهم ،الم..ؤمنين دون م..ن المسلمين على وتظاهرونهم
ب..ذلك يعني ،شيء في الله من فليس ذلك يفعل من فإنه ،عوراتهم

ف..ي ودخ..وله دين..ه ع..ن بارتداده منه الله وبرىء الله من برىء فقد
).227 ص3ج الطبري " (تفسيرالكفر

ًا لهم بأن المنافقين بشر(وقال الله تعالى:  ًا عذاب أليم
المييؤمنين دوأن ميين أوألييياءا الكييافرين يتخييذوأن الييذين

ًا لله العزة فإن العزة عندهم أيبتغون ].139 ) [النساءجميع
تتخييذوأا ل آمنييوا الييذين أيهييا يييا(وق..ال الل..ه تع..الى: 

تجعلييوا أن أتريييدوأن المييؤمنين دوأن ميين أوألياءا الكافرين
رحم..ه الط..بري ]. ق..ال144 ) [النساءًمبينا ًسإلطانا عليكم لله

توال..وا ل ورسوله بالله آمنوا الذين أيها يا ثناؤه جل لهم يقولالله: "
الم..ؤمنين م..ن ودينك..م ملتك..م أه..ل دون م..ن فت..وازروهم الكف..ار
5ج الط..بري " (تفس..يرالمن..افقين من النار له أوجب كمن فتكونوا

).337ص
اليهييود تتخييذوأا ل آمنوا الذين أيها يا(وقال الله تعالى: 

منكييم يتييولهم وأمن بعض أوألياءا بعضهم أوألياءا وأالنصارى
فترى الذين الظالمين، القوما يهدي ل الله إن منهم فإنه

في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولييون نخشييى أن
تصيبنا دائرة فعسييى اللييه أن ييأتي بالفتييح أوأ أمير مين
عنده فيصبحوا على مييا أسإييروأا فييي أنفسييهم نييادمين،
وأيقول الذين آمنييوا أهييؤلءا الييذين أقسييموا بييالله جهييد
أيميييانهم إنهيييم لمعكيييم حبطيييت أعميييالهم فأصيييبحوا
خاسإرين، يا أيها الذين آمنوا مين يرتيد منكيم عين دينيه
فسييوف يييأتي اللييه بقييوما يحبهييم وأيحبييونه أذليية علييى
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدوأن في سإبيل الله
وأل يخافون لومة لئم ذلك فضل اللييه يييؤتيه ميين يشيياءا

آمنييوا وأالذين وأرسإوله الله وأليكم إنماوأالله وأاسإع عليم، 
وأميين راكعون، وأهم الزكاة وأيؤتون الصلة يقيمون الذين
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هييم اللييه حييزب فييإن آمنييوا وأالييذين وأرسإييوله اللييه يتييول
اتخييذوأا الييذين تتخييذوأا ل آمنييوا الييذين أيهييا يييا الغييالبون،

ًا دينكم ًا هزوأ قبلكييم ميين الكتيياب أوأتييوا الييذين ميين وألعبيي
نيياديتم وأإذا مييؤمنين، كنتم إن الله وأاتقوا أوألياءا وأالكفار

ًا اتخييذوأها الصييلة إلييى ًا هييزوأ ل قييوما بييأنهم ذلييك وألعبيي
].58- 51 ) [المائدةيعقلون
وم..ن( :بق..وله ذك..ره تع..الى يعن..يالل..ه: " رحمه الطبري قال

المؤمنين دون والنصارى اليهود يتول  ومن)منهم فإنه منكم يتولهم
من     فهو     المؤمنين     على     ونصرهم     تولهم من  فإن: يقول.منهم فإنه
وم..ا وب..دينه ب..ه وهو إل ًأحدا متول يتولى ل فإنه ،وملتهم     دينهم     أهل
وسخطه خالفه ما عادى فقد دينه ورضي رضيه وإذا راض، عليه هو

).277 ص6ج الطبري حكمه" (تفسير حكمه وصار
رض..ي عم..ر اب..ن ح..ديث شرح في العسقلني حجر ابن وقال

وم الل.ه أنزل : " إذا عنهما الله ًا بق ك.ان م.ن الع.ذاب أص.اب ع.ذاب
   ).7108( البخاري أعمالهم" رواه على بعثوا ثم فيهم

مش..روعية ه..ذا م..ن : "ويس..تفاد الل..ه رحم..ه حجر ابن قال 
النف..س إلق..اء من معهم القامة لن الظلمة ومن الكفار من الهرب

أو     أع..ان     ف..إن ،بأفع..الهم     ي..رض     ول..م     يعنه..م     لم     إن هذا التهلكة، إلى
).61 ص31ج الباري " ( فتحمنهم     فهو     رضي

تع..الى: ق..ال الن..ار، في الخلود لهم سبحانه الله أوجب ولذلك
قييدمت مييا لييبئس كفييروأا الذين يتولون منهم ًكثيرا ترى(

هييم العييذاب وأفييي عليهييم اللييه سإييخط أن أنفسييهم لهم
مييا إليه أنزل وأما وأالنبي بالله يؤمنون كانوا وألو ،خالدوأن

].80 ) [المائدةفاسإقون منهم ًكثيرا وألكن أوألياءا اتخذوأهم
آبيياءاكم تتخييذوأا ل آمنوا الذين أيها يا(وقال الله تعالى: 

وأميين اليمييان علييى الكفيير اسإييتحبوا إن أوألياءا وأإخوانكم
قل إن كان آبيياؤكم الظالمون، هم فأوألئك منكم يتولهم

وأأبنيياؤكم وأإخييوانكم وأأزوأاجكييم وأعشيييرتكم وأأمييوال
اقترفتموها وأتجارة تخشون كسادها وأمساكن ترضونها
أحب إليكم من الله وأرسإوله وأجهاد في سإبيله فتربصوا
)حتى يأتي الله بأمره وأالله ل يهدي القييوما الفاسإييقين

البيهقي الحافظ الله: "وروي رحمه كثير ابن ]. قال24 ،32 [التوبة
الج..راح بن عبيدة أبي أبو قال: جعل شوذب بن الله عبد حديث من

أك..ثر فلم..ا عن..ه، يحي..د عبي..دة أب..و وجع..ل ب..در، ي.وم اللهة له ينعت
الية. هذه فيه الله فأنزل فقتله، عبيدة أبو ابنه قصده الجراح

علي..ه الل..ه -ص..لى  عن..ه44 م15 خ الص..حيح ف..ي ثب..ت وق..د
أك.ون ح.تى أح.دكم ي.ؤمن ل بي.ده نفس.ي قال: "والذي وسلم- أنه
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ج ك..ثير اب..ن أجمعين" " (تفسير والناس وولده والده من إليه أحب
).344 ،343 ص2

والتقية. الموالة بين أ- الفرق
اتق..اء وبين عنها المنهي الكافرين موالة بين الشريعة فرقت

ل يتخذ المؤمنون الكافرين أوألييياءاتعالى: ( الله قال شرهم،
من دوأن المؤمنين وأمن يفعل ذلك فليس من الله فييي
شيءا إل أن تتقوا منهم تقاة وأيحذركم الله نفسه وأإلى

وقوله"الله:  رحمه كثير ابن قال]. 28[آل عمران  )الله المصير
 أي من خاف في بع..ض البل..دان)إل أن تتقوا منهم   تقاة( :تعالى

 كم..ا،بظاهره ل بباطنه ونيته فله ان يتقيهم ،والوقات من شرهم
 إن..ا لنكش..ر ف..ي وج..وه: عن أب..ي ال..درداء أن..ه ق..ال:قال البخاري

لي..س التقي..ة : وقال الثوري قال ابن عب..اس.أقوام وقلوبنا تلعنهم
).358 ص1ج ك..ثير اب..ن (تفس..ير" بالعم..ل إنم..ا التقي..ة باللس..ان

)142 ص5لسان العرب ج. ( بدو السنان عند التبسمُ:ْرشَالكو
ًوقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى  (وأضرب الله مثل

للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لييي عنييدك
بيت في الجنة وأنجني من فرعييون وأعملييه وأنجنييي ميين

 أنه..م ل،وهذا مث..ل ض..ربه الل..ه للم..ؤمنين" :القوما الظالمين)
 كم.ا ق.ال،تض.رهم مخالط.ة الك.افرين إذا ك.انوا محت.اجين إليه.م

ل يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن( :تعالى
)"يفعل ذلك فليس م..ن الل..ه ف..ي ش..يء إل أن تتق..وا منه..م تق.اة

)394 ص4ج كثير ابن (تفسير
:ومجاه..د جب..ل ب..ن مع..اذ ق..الالل..ه: " رحم..ه القرطبي وقال

فق..د الي..وم فأما ،المسلمين قوة قبل السلم جدة في التقية كانت
ن يتق.وا أن الس.لم الله أعز أن  ه.و:عب.اس اب.ن  ق.ال.ع.دوهم م

 ق..الً.  مأثم..ا     ي..أتي     ول     يقتل     ول باليمان مطمئن وقلبه بلسانه يتكلم
.القتل     في     تقية     لو ،القيامة يوم إلى للنسان جائزة  التقية:الحسن

.....................
ي..داريهم أن فل..ه الكف..ار بي..ن ًقائما كان إذا المؤمن نإ :وقيل

 والتقي..ة.باليم..ان مطمئن وقلبه نفسه على ًخائفا كان إذا باللسان
أك..ره  وم..ن.العظي..م     الي..ذاء     أو     القطع     أو     القتل     خوف مع إل تحل ل

بكلم..ة التلفظ إلى يجيب ول يتصلب أن له أن فالصحيح الكفر على
).57 ص4ج القرطبي " (تفسيرذلك له يجوز بل ،الكفر

أن  إل)تق..اة منه..م تتق..وا أن إلالل..ه: "( رحم..ه الطبري وقال
الولية لهم فتظهروا ،أنفسكم على فتخافوهم سلطانهم في تكونوا

علي..ه     ه..م     م..ا     على     تشايعوهم     لو ،العداوة لهم وتضمروا ،بألسنتكم

23 من       الول الفصل                                         3



 ص3ج الطبري " (تفسيربفعل     مسلم     على     تعينوهم     لو ،الكفر     من
227.(

الل..ه- لم..ا رحم..ه– تيمية ابن السلم شيخ قرره ما هذا ويؤيد
الله: رحمه فقال جيشهم، في الخروج على التتار أكرهه عمن تكلم

فقت..ل ،الل..ه شاء ما المسلمين من قتل وإن ًواجبا الجهاد كان وإذا"
م..ن أعظ..م ليس الجهاد لحاجة المسلمين من صفهم فى يقتل من
 .هذا

ولي..س ،سيفه بكسر الفتنة قتال فى المكره النبى أمر قد بل
:ق..ال بك..رة أب..ى ع..ن مس..لم صحيح فى كما ،قتل وإن يقاتل أن له

تك..ون ث..م أل ،فتن تكون ثم أل ،فتن ستكون نها"إ :الله رسول قال
م..ن خي..ر فيه..ا يوالماش.. ي،الماش.. م..ن خي..ر فيه..ا القاع..د ،فت..ن

،ب..ابله فليلح..ق إب..ل ل..ه ك..ان فمن وقعت أو نزلت فإذا أل ي،الساع
ه كانت ومن ه فليلح.ق غن.م ل فليلح.ق أرض ل.ه ك.انت وم.ن ،بغنم

إب..ل ل..ه يكن لم من أرأيت الله رسول  يا:رجل  فقال:قال "،بأرضه
ث..م ،بحجر حده على فيدق سيفه إلى يعمد" :قال ،أرض ول غنم ول

ه..ل الله..م بلغت هل اللهم بلغت هل اللهم ،النجاة إستطاع نإ لينج
بى ينطلق حتى أكرهت أن أرأيت الله رسول  يا:رجل  فقال"بلغت

أو بس..يفه رج..ل يفيض..ربن ،الفئ..تين إح..دى أو الص..فين إح..دى إلى
أص..حاب م..ن ويك..ون وإثم..ك ب..اثمه يب..وء" :ق..ال ي،فيقتلن.. بسهمه

".النار
بم..ا أم..ر ب..ل ،الفتنة فى القتال عن نهى أنه الحديث هذا ففى

وقد ،به يقاتل الذى السلح إفساد أو عتزالاال من القتال معه يتعذر
ك..ان ًظلم..ا قتل إذا المكره أن بين ثم ،وغيره المكره ذلك فى دخل

إبن..ى قص..ة ف..ى تع..الى ق..ال كما ،المقتول وإثم باثمه باء قد القاتل
.آدم

.................
ل..ه ليس الفتنة فى القتال على المكره كان إذا أنه والمقصود

ا     يقت.ل     ح.تى     يص.بر     وأن     س.لحه     إفس.اد     عليه بل ،يقاتل أن ،ً  مظلوم
ع..ن الخارج..ة الطائف..ة م..ع المس..لمين قت..ال عل..ى بالمكره فكيف
ه..ذا     أن     ريب     فل ،ونحوهم والمرتدين الزكاة يكمانع السلم شرائع
،  المس..لمون     قتله     وإن     يقاتل     ل     أن     الحضور     على     أكره     إذا     عليه     يجب
ل..و وكما ،المسلمين     ليقاتل     صفهم     حضور     على     الكفار     أكرهه     لو     كما

قتل..ه ل..ه يج..وز ل ف..إنه ،معص..وم مس..لم قت..ل على ًرجل رجل أكره
نفس..ه حف..ظ ل..ه لي..س ف..إنه بالقت..ل اكرهه وإن ،المسلمين بإتفاق
).539 ،538  ص28 ج الفتاوى مجموع" (المعصوم ذلك بقتل

ًا واجه إذا المسلم فالخلصة: أن أو للقت..ل فيه..ا تعرض ظروف
لي..رد الكلم..ات ببع..ض يتلف..ظ أن له فيجوز العظيم اليذاء أو القطع
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ًا يأتي أو به يساندهم بفعل يقوم أن دون الكافرين، أذى بها أو مأثم..
على يصبر أن له والفضل قتال، أو قتل أو بفعل مسلم على يعينهم
قتله. إلى أدى ولو الذى

مودتهم. وأترك الكافرين - بغض2
.ورسوله     الله     حاد     من     نواد     أن     وتعالى     سبحانه     الله     نهاناأ- 

ًا تجد ل (قال الل..ه تع..الى: وأالييوما بيالله يؤمنييون قومي
أوأ آبيياءاهم كييانوا وألييو وأرسإوله الله حاد من يوادوأن الخر

قلوبهم في كتب أوألئك عشيرتهم أوأ إخوانهم أوأ أبناءاهم
ميين تجييري جنييات وأيييدخلهم منييه بييروأح وأأيييدهم اليمان

عنييه وأرضييوا عنهييم الله رضي فيها خالدين النهار تحتها
 [المجادلةالمفلحون) هم الله حزب إن أل الله حزب أوألئك

ك..انوا تعالى: (ول..و قوله في الله: "وقيل رحمه كثير ابن ]. قال22
أبن..اءهم) ف..ي (أو ب.در، ي.وم أب.اه قتل عبيدة أبي في آباءهم) نزلت

مصعب إخوانهم) في (أو الرحمن، عبد ابنه بقتل يومئذ هم الصديق
عم..ر عش..يرتهم) ف..ي (أو يومئ..ذ، عمير بن عبيد أخاه قتل عمير بن

ًا قتل ًا، يومئذ له قريب الح..ارث ب..ن وعبي..دة وعل..ي حم..زة وف..ي أيض
أعلم.  فالله يومئذ عتبة بن والوليد وشيبة عتبة قتلوا

الل..ه -ص.لى الل..ه رس..ول استش..ار حين القبيل هذا ومن قلت
ب..أن الص..ديق فأش..ار بدر، أسارى في وسلم- المسلمين وآله عليه

الع..م بن..و وه..م للمس..لمين، ق..وة منه..م يؤخ..ذ م..ا فيك..ون يف..ادوا
رأى م..ا أرى عمر: "ل وقال يهديهم، أن تعالى الله ولعل والعشيرة،

وتمك..ن لعم..ر- ف..أقتله، -قريب فلن من تمكنني هل الله، رسول يا
ًا ًا وتمكن عقيل، من علي ف..ي ليس..ت أن..ه الل..ه ليعل..م فلن، من فلن

بكمالها.  للمشركين.." القصة موادة قلوبنا
............

قواهم. أي منه بروح عباس: وأيدهم ابن وقال 
...............

ب..ديع، عن..ه) س..ر ورض..وا عنهم الله تعالى: (رضي قوله وفي
عوضهم تعالى الله في والعشائر القرائب على سخطوا لما أنه وهو
،330 ص4ج ك..ثير اب..ن عنه" (تفس..ير وأرضاهم عنهم بالرضا الله

331(
يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوأا عدوأي(وقال الله تعالى: 

وأعدوأكم أوألياءا تلقون إليهييم بييالمودة وأقييد كفييروأا بمييا
يخرجيون الرسإيول وأإيياكم أن تؤمنيوا جاءاكم من الحيق

ًا فييي سإييبيلي وأابتغيياءا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهيياد
مرضاتي تسروأن إليهم بالمودة وأأنا أعلييم بمييا أخفيتييم
وأما أعلنتم وأمن يفعله منكم فقد ضييل سإييواءا السييبيل،
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ًءا وأيبسطوا إليكييم أيييديهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعدا
وأألسيينتهم بالسييوءا وأوأدوأا لييو تكفييروأن، ليين تنفعكييم
أرحامكم وأل أوألدكم يوما القياميية يفصييل بينكييم وأاللييه
بمييا تعملييون بصييير، قييد كييانت لكييم أسإييوة حسيينة فييي
إبراهيم وأالذين معييه إذ قييالوا لقييومهم إنييا بييرآءا منكييم
وأمما تعبدوأن من دوأن الله كفرنا بكم وأبدا بيننا وأبينكييم
العداوأة وأالبغضاءا أبدا حتى تؤمنوا بالله وأحييده إل قييول
إبراهيم لبيه لسإتغفرن لك وأما أملك لك من اللييه ميين
شيءا ربنا عليك توكلنا وأإليك أنبنا وأإليك المصييير، ربنييا
ل تجعلنا فتنة للذين كفييروأا وأاغفيير لنييا ربنييا إنييك أنييت
العزيز الحكيم، لقد كان لكيم فيهيم أسإيوة حسينة لمين
كان يرجو الله وأاليوما الخير وأمين يتيول فيإن الليه هيو
الغني الحميد، عسى الله أن يجعيل بينكيم وأبيين اليذين

ل عاديتم منهم مييودة وأاللييه قييدير وأاللييه غفييور رحيييم،
 عن الله ينهاكم

ميين يخرجييوكم وألييم الييدين فييي يقاتلوكم لم الذين
يحييب اللييه إن إليهييم وأتقسييطوا تييبروأهم أن دييياركم

فييي قيياتلوكم الييذين عيين اللييه ينهيياكم إنما المقسطين،
أن إخراجكم على وأظاهروأا دياركم من وأأخرجوكم الدين

-1[الممتحن..ة ) الظالمون هم فأوألئك يتولهم وأمن تولوهم
كان سبب نزول صدر هذه السورةالله: " رحمه كثير ابن قال]. 9

الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة. 
...................

 179قال المام أحمد 
...................

ًا -رض..ي الل..ه أن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علي..
عنه- يقول: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا والزبي..ر
والمقداد، فقال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، ف..إن به..ا ظعين..ة
معها كتاب، فخ.ذوه منه.ا"، فانطلقن.ا تع.ادى بن.ا خيلن.ا ح.تى أتين.ا
الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي
كتاب. قلنا: لتخرجن الكت..اب، أو لتلقي..ن الثي..اب. ق..ال: ف..أخرجت
الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فإذا فيه من ح..اطب ب..ن أب..ي بلتع..ة إل..ى أن..اس م..ن
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ص..لى الل..ه علي..ه
وسلم، فقال رسول الله صلى الله علي..ه وس..لم: "ي..ا ح..اطب م..ا
ًا في قريش، ولم ًأ ملصق هذا؟"، قال: ل تعجل علي، إني كنت أمر
أكن من أنفسهم، وكان م..ن مع..ك م..ن المه..اجرين له..م قراب..ات
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يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النس..ب فيه..م أن
ًا ًا ول ارتداد ًا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفر أتخذ فيهم يد
ًا بالكفر بعد السلم، فقال رسول الله صلى الله عن ديني ول رض
عليه وسلم: "إنه صدقكم"، فقال عمر: دعن..ي أض..رب عن..ق ه..ذا
المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن..ه ق..د ش..هد
ًا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم بدر

 م3007فقد غفرت لكم" وهكذا أخرجه الجماعة إل ابن ماج..ة خ
 م..ن غي..ر وج..ه ع..ن11585 س ك..برى3305 ت2650 د2494

4274سفيان ب..ن عيين..ة ب..ه، وزاد البخ..اري ف..ي كت..اب المغ..ازي 
فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمن..وا ل تتخ..ذوا ع..دوي وع..دوكم

أولياء. 
......................

يق..ول تع..الى لعب..اده الم..ؤمنين ال..ذين أمره..م بمص..ارمة
الكافرين وع..داوتهم ومج..انبتهم والت..بري منه..م: (ق..د ك..انت لك..م
أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه)....(إذ قالوا لقومهم إنا برآء
منكم) أي تبرأنا منكم (ومما تعبدون من دون الله كفرنا بك..م) أي
ًا) يعن..ي بدينكم وطريقكم (وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض..اء أب..د
وقد شرعت العداوة والبغضاء من الن بيننا ما دمتم على كفركم،
ًا نتبرأ منكم ونبغضكم (حتى تؤمنوا بالله وحده) أي إل..ى فنحن أبد
أن توحدوا الله فتعبدوه وح..ده ل ش..ريك ل.ه وتخلع..وا م..ا تعب..دون

)349- 345 ص4معه من الوثان والنداد" (تفسير ابن كثير ج
ًقومييا تتولييوا ل آمنييوا الييذين أيهييا يا (تعالى: الله قالو
الكفييار يئييس كما الخرة من يئسوا قد عليهم الله غضب

الل..ه: رحم..ه القرطبي ].قال13 ) [الممتحنةالقبور أصحاب من
)عليه..م الل..ه غضب ًقوما تتولوا ل آمنوا الذين أيها يا( :تعالى قوله"

يخ..برون ك..انوا المس..لمين فق..راء م..ن ًناس..ا أن وذلك ،اليهود يعني
،ثم..ارهم م..ن ب..ذلك فيصيبون ويواصلونهم ،المؤمنين بأخبار اليهود
 .ذلك عن فنهوا

....................
م..والة ت..رك م..ن بدأها بما السورة ختم تعالى الله  إن:وقيل

 .وغيره بلتعة أبي بن لحاطب خطاب وهي ،الكفار
توال..وهم ل  أي)لتتول..وا آمن..وا ال..ذين أيها يا( :عباس ابن قال

بلتعة أبي بن حاطب على وفضله بطوله تعالى رجع ،تناصحوهم ول
).76  ص18 ج القرطبي تفسير" (

.المسلمين     يبغضون     الكفار     أن     سبحانه     وأخبرناب- 
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الكتيياب أهييل من كفروأا الذين يود ماتعالى: ( الله قال
) [البق..رةربكيم من خير من عليكم ينزل أن المشركين وأل

105.[
يردوأنكييم لو الكتاب أهل من كثير وأد(تعالى:  الله قالو

) [البق..رةأنفسييهم عنييد ميين ًحسييدا كفارا إيمانكم بعد من
109.[

يحبييونكم وأل تحبييونهم أوألءا (هيياأنتمتعالى:  الله وقال
خلييوا وأإذا آمنييا قييالوا لقييوكم وأإذا كلييه بالكتاب وأتؤمنون

إن بغيظكييم موتييوا قييل الغيييظ ميين النامل عليكم عضوا
وأإن تسؤهم حسنة تمسسكم إن الصدوأر، بذات عليم الله

يضييركم ل وأتتقييوا تصييبروأا وأإن بها يفرحوا سإيئة تصبكم
ًا كيدهم -119 عم..ران ) [آلمحيييط يعملون بما الله إن شيئ

كانت من  أن:الية في والمعنى" الله: رحمه القرطبي ]. قال120
عل..ى الش..دائد بن..زول والف..رح والحقد العداوة شدة من صفته هذه

الم..ر ه..ذا ف..ي لس..يما ،بطان..ة يتخ..ذ لن ًأهل يك..ن ل..م الم..ؤمنين
" (تفس..يروالخ..رة ال..دنيا ملك ه..و ال..ذي الجه..اد م..ن الجس..يم
).183- 181 ص4ج القرطبي
طالم..ا     الم..ؤمنين     ع..ن     يرض..وا     لن     أنهم     سبحانه     أخبرنا     كماج- 
.إيمانهم     على     استمروا

النصييارى وأل اليهود عنك ترضى وألن (تعالى: الله قال
اتبعييت وألئن الهدى هو الله هدى إن قل ملتهم تتبع حتى

وألي من الله من مالك العلم من جاءاك الذي بعد أهواءاهم
].121- 120 ) [البقرةنصير وأل

ًا     المؤمنين     يردوا     أن     يتمنون     إنهم     بلد-  .إيمانهم     بعد     كفار
ًا تطيعيوا إن آمنوا الذين أيها  (ياتعالى: الله قال فريقي

 [آلكييافرين) إيمانكم بعد يردوأكم الكتاب أوأتوا الذين من
].100عمران

الييذين تطيعوا إن آمنوا الذين أيها (ياتعالى:  الله وقال
 [آلخاسإييرين) فتنقلبييوا أعقييابكم علييى يردوأكييم كفييروأا
ذلك يعن.يالل.ه: " رحم.ه الط.بري جري.ر اب.ن ]. قال149 عمران ب

الل..ه وع..د ف..ي ورس..وله الل..ه ص..دقوا ال..ذين أيه..ا  ي..ا-ذكره تعالى-
جح..دوا الذين  يعني)كفروا الذين تطيعوا إن( ،ونهيه وأمره ووعيده

فيما والنصارى اليهود  من-وسلم عليه الله صلى- محمد نبيكم نبوة
،ذل..ك ف..ي رأيه..م فتقبل..وا ،عن..ه ينه..ونكم وفيم..ا ب..ه ي..أمرونكم

عل..ى يردوك..م( ،ناص..حون في..ه لكم أنهم تزعمون فيما وتنتصحوهم
الله     والكف.ر     ،  اليم.ان     بع.د     ال.ردة     عل.ى     يحملوكم : يقول)أعقابكم ب

ف..ترجعوا : يق..ول)خاس..رين فتنقلبوا(  ،السلم     بعد     وبرسوله     وآياته
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ه.الكين  يعن.ي)خاس.رين( ،له الله هداكم الذي ودينكم     إيمانكم     عن
،وآخرتك..م دني..اكم وذهب..ت ،دينكم     عن     وضللتم أنفسكم خسرتم قد

آرائه.م ف..ي الكف..ر أه.ل يطيع.وا أن ب.الله اليم..ان أه..ل بذلك ينهي
 ) 123 ،122 ص4ج الطبري ) (تفسيرأديانهم في وينتصحوهم

الم..ؤمنين     س..بحانه- وم..والة  –     الم..ولى     محب..ة     بين     العلقةه.- 
.الله     سبيل     في     والجهاد

ومع..اداة الم..ؤمنين بم..والة الش..ريعة أم..ر بين..ا أن بع..د ون..ود
ًا نذكر أن الكافرين ًا كلم رحم..ه– تيمي..ة اب..ن الس..لم لش..يخ نفيس..
سبحانه- والجهاد. ق..ال– المولى محبة بين الوثيقة العلقة الله- في

ف..إن ،وعم..وم إطلق في..ه المحب..ة  واس..مالل..ه: " رحم..ه تيمية ابن
ك..ان وإن الم..ؤمنين وعباده وأنبياءه رسله ويحب الله يحب المؤمن

،غي..ره يس..تحقها ل لل..ه ال..تي المحبة كانت وإن ،الله محبة من ذلك
العب..ادة م..ن س..بحانه ب..ه يختص بما مذكورة الله محبة جاءت فلهذا

محب..ة تتض..من السماء هذه فكل ،ذلك ونحو له والتبتل إليه والنابة
 .وتعالى سبحانه الله

ال..دين كمال أن نّبي فقد الدين أصل محبته أن نّبي كان إنه ثم
: ق.ال-وس..لم علي..ه الل.ه صلى- النبي فإن ،بنقصها ونقصه ،بكمالها

ف..ي الجه..اد س..نامه وذروة ،الص..لة وعم..وده ،السلم المر رأس"
أعله وه..و ،العم..ل س..نام ذورة الجه..اد أن ف..أخبر "،الل..ه س..بيل

وعم..ارة الح..اج س..قاية أجعلت..م(  التوب..ة:تع..الى قال وقد ،وأشرفه
الل..ه سبيل في وجاهد الخر واليوم بالله آمن كمن الحرام المسجد

فضائل في والنصوص )،عظيم أجر( قوله  إلى)الله عند يستوون ل
والجه..اد ،العب..د به تطوع ما أفضل أنه ثبت وقد ،كثيرة وأهله الجهاد
آب..اؤكم ك..ان إن ق..ل(  التوب..ة:تع..الى ق..ال ،الكامل..ة المحب..ة دلي..ل

ص..فة ف..ي تع..الى  وق..ال)الي..ة.. وعش..يرتكم وأزواجك..م وإخوانكم
ع..ن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها يا( المائدة: المحبوبين المحبين

الم..ؤمنين عل..ى أذل..ة ويحب..ونه يحبه..م بق..وم الله يأتي فسوف دينه
لوم..ة يخ..افون ول الل..ه س..بيل ف..ي يجاه..دون الك..افرين على أعزة
 ).لئم

يح..ب م..ا يح..ب المح..ب ولن ،للجه..اد     مس..تلزمة     المحبة     فإن
،محب..وبه ي..والي م..ن وي..والي ،محب..وبه يبغ..ض م..ا ويبغ..ض ،محبوبه
يأمر بما ويأمر ،لغضبه ويغضب ،لرضاه ىويرض ،يعاديه من ويعادي

 .ذلك في موافق فهو ،عنه نهى عما وينهى ،به
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إذ ،لغض..بهم ويغضب ،لرضاهم الرب يرضى الذين هم وهؤلء
الن..بي ق..ال كم..ا ،ل..ه يغض..ب لما ويغضبون ،لرضاه يرضون إنما هم

:وبلل ص..هيب فيه..م طائف..ة ف..ي بكر  لبي-وسلم عليه الله صلى-
:له..م  فق..ال"ربك أغضبت لقد أغضبتهم كنت لئن ،أغضبتهم لعلك"
 .بكر أبا يا لك الله يغفر  ل:قالوا ،أغضبتكم هل إخوتي يا

أخ..ذت  م..ا:فق..الوا ح..رب ب..ن س..فيان أب..و به..م م..ر قد وكان
؟قري..ش لس..يد ه..ذا  أتقول..ون:بكر أبو لهم فقال ،مأخذها السيوف

،تق..دم م..ا له  فقال-وسلم عليه الله صلى- للنبي ذلك بكر أبو وذكر
الم..والة م..ن عن..دهم م..ا لكمال لله ًغضبا ذلك قالوا إنما أولئك نأل

علي..ه الل..ه صلى- النبي قال ولهذا ،لعدائهما والمعاداة ورسوله لله
عب.دي ي.زال ل" :رب.ه ع.ن ي.روى فيما الصحيح الحديث  في-وسلم
يسمع الذي سمعه كنت احببته فإذا ،أحبه حتى بالنوافل إلي يتقرب

يمشي التي ورجله ،بها يبطش التي ويده ،به يبصر الذي وبصره ،به
س..ألني ولئن ،يمشي وبي ،يبطش وبي ،يبصر وبي ،يسمع فبي ،بها

ف..اعله أن..ا ش..يء عن ترددت وما ،لعيذنه استعاذني ولئن ،لعطينه
أك..ره وأن..ا الم..وت يك..ره ،الم..ؤمن عب..دي نف..س قب..ض عن ترددي

)64 ،63 ص1ج العراقية " (التحفةمنه له بد ول مساءته

فإذاوالنصارى: " اليهود موالة عن الله رحمه تيمية ابن وقال
فكي..ف ،والم..والة المحب..ة ت..ورث دنيوي..ة أمور في المشابهة كانت

أك..ثر الم..والة من نوع إلى إفضاءها فإن ،دينية أمور في بالمشابهة
 .وأشد

أيها يا( :تعالى الله  قال.اليمان     تنافي     لهم     والموالة     والمحبة
بع..ض أولي..اء بعض..هم أولي..اء والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين
،الظ..المين الق..وم يه..دي ل الل..ه إن منه..م ف..إنه منك..م يتولهم ومن

أن نخش..ى يقول.ون فيه.م يسارعون مرض قلوبهم في الذين فترى
فيص..بحوا عن..ده من أمر أو بالفتح يأتي أن الله فعسى دائرة تصيبنا
الذين أهؤلء آمنوا الذين ويقول ،نادمين أنفسهم في أسروا ما على

فأص..بحوا أعم..الهم حبط..ت لمعك..م إنهم أيمانهم جهد بالله أقسموا
كفروا الذين لعن( :الكتاب أهل به يذم فيما تعالى وقال )،خاسرين

عص..وا بما ذلك مريم بن وعيسى داود لسان على إسرائيل بني من
ك..انوا م..ا ل..بئس فعل..وه منك..ر ع..ن يتن..اهون ل كانوا ،يعتدون وكانوا

له..م ق..دمت ما لبئس كفروا الذين يتولون منهم ًكثيرا ترى ،يفعلون
ك..انوا ول.و ،خال..دون هم العذاب وفي عليهم الله سخط أن أنفسهم
ك..ثيرا ولك..ن أولي..اء اتخ..ذوهم ما إليه أنزل وما والنبي بالله يؤمنون

 ).فاسقون منهم
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إلي..ه     أن..زل     وم..ا     والن..بي     بالله     اليمان أن وتعالى سبحانه فبين
لن ،اليم..ان     ع..دم     ي..وجب     وليته..م     فثب..وت ،وليته..م     لعدم     مستلزم

   .الملزوم     عدم     يقتضي     اللزم     عدم

الخر واليوم بالله يؤمنون ًقوما تجد ل( :وتعالى سبحانه وقال
إخوانهم أو أبناءهم أو آباءهم كانوا ولو ورسوله الله حاد من يوادون

)من..ه ب..روح وأي..دهم اليم..ان قل..وبهم ف..ي كتب أولئك عشيرتهم أو
الكف..ار     واد     فمن     ً  كافرا     يواد     مؤمن     يوجد     ل أنه وتعالى سبحانه فأخبر
محرم.ة فتك.ون الم.ودة مظن.ة الظاهرة فالمشابهة ،بمؤمن     فليس

 ص1ج المس..تقيم الص..راط ) (اقتض..اءذل..ك مث..ل تقرير تقدم كما
221، 222(

ًا وقال ،الل..ه ف..ى يع..ادى أن علي..ه والم..ؤمنالله: " رحمه أيض
،ظلم..ه نإو ،يواليه أن فعليه مؤمن هناك كان نإف ،الله فى ويوالى

طائفت..ان وإن( :تع..الى ق..ال ،اليماني..ة الموالة يقطع ل الظلم فان
عل..ى ح..داهماإ بغ..ت ف..ان بينهم..ا فأص..لحوا اقتتل..وا الم..ؤمنين م..ن

ف..اءت نإف.. الل..ه أم..ر ل..ىإ ي..ءتف ح..تى تبغ..ى التى فقاتلوا الخرى
نم..اإ ،قس..طينمال يح..ب الل..ه نإ واقسطوا بالعدل بينهما فأصلحوا

والم..ر والبغ..ى القت..ال وج..ود عم أخوة فجعلهم ..)،أخوة المؤمنون
   .بينهم بالصلح

يلتبس ما أكثر فما ،النوعين هذين بين الفرق المؤمن فليتدبر
واعتدى     ظلمك     وان     موالته     تجب     المؤمن أن وليعلم ،بالخر أحدهما

الل..ه ف..ان ،الي..ك     وأحس..ن     أعطاك     وان     معاداته     تجب     والكافر ،عليك
فيك..ون ،لل..ه كل..ه ال..دين ليك..ون الكتب وأنزل الرسل بعث سبحانه

،لع..دائه والهان..ة لولي..ائه كرامإوال ،لعدائه والبغض لوليائه الحب
   .لعدائه والعقاب لوليائه والثواب

وطاع..ة وفج..ور وش..ر خي..ر الواح..د الرج..ل ف..ى اجتم..ع واذا
في..ه م..ا بق..در والثواب   الموالة من استحق وبدعة وسنة ومعصية

م..ن في..ه م..ا بحس..ب والعق..اب المع..ادات م..ن واستحق ،الخير من
،هان..ةإوال ك..رامإال موجب..ات الواح..د الش..خص ف..ى فيجتم..ع ،الش..ر

ويعطى ،لسرقته يده تقطع الفقير كاللص ،وهذا هذا من له فيجتمع
علي..ه اتف..ق ال..ذى الص..ل ه..و هذا ،لحاجته يكفيه ما المال بيت من
).209- 207 ص28ج الفتاوى " (مجموعوالجماعة السنة أهل

.شبهة     ردو- 
ل.م ال.ذين عن الله ينهاكم تعالى: (ل قوله معنى فما قيل فإن
وتقسطوا تبروهم أن دياركم من يخرجوكم ولم الدين في يقاتلوكم

إل..ى التودد جواز على هذا يدل أل المقسطين)؟ يحب الله إن إليهم
ومحبتهم؟ الكفار
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ل العدل، وهو والقسط الخير، إيصال وهو البر أن عليها والرد
والنص..رة والتواد المحبة تتضمن التي المحرمة الموالة في يدخلن

الك.افرين واتخ.اذ والفع.ال العتق.اد ف.ي والمتابع.ة واللس.ان باليد
المسلمين. أسرار على الكافرين وإطلع بطانة

ل ينه..اكم( :ق..ال الل..ه ع..ز وج..لقال الشافعي رحمه الله: "
والل..ه- يقال :قال )،اليتين...الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

 أحسب ذل..ك، إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين-أعلم
ل تج..د( ونزل ، وقطع الولية بينهم وبينهم،لما نزل فرض جهادهم

 يؤمن...ون ب...الله والي...وم الخ...ر ي...وادون م...ن ح...اد الل...هًقوم...ا
 فلما خافوا أن تكون المودة الص..لة بالم..ال أن..زل)،الية..ورسوله

ل ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ف..ي ال..دين ول..م يخرج..وكم(
،من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقس..طين
إنما ينهاكم الله ع..ن ال..ذين ق..اتلوكم ف..ي ال..دين وأخرج..وكم م..ن

تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم دياركم وظاهروا عل إخراجكم أن
    ).الظالمون

 وك..انت الص..لة بالم..ال وال..بر:ق..ال الش..افعي رحم..ه الل..ه
والقساط ولين الكلم والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه م..ن

 وذل..ك،الولية لمن نهوا عن وليته مع المظاهرة على المس..لمين
،أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والقساط إليه..م

 ب..ل ذك..ر ال..ذين ظ..اهروا،ولم يحرم ذلك إل..ى م..ن أظه..ر عليه..م
 وكان، وكان الولية غير البر والقساط،عليهم فنهاهم عن وليتهم

النبي فادى بعض أسارى بدر وقد كان أبو عزة الجمحي ممن م.ن
، بع..داوته والت..أليب علي..ه بنفس..ه ولس..انهً وقد كان معروف..ا،عليه

 وأم..ر، بع..داوتهًومن بعد بدر على ثمامة ب..ن أث..ال وك..ان معروف..ا
 وحب..س المي..رة ع..ن،ثمامة  وأسلم،بقتله ثم من عليه بعد إساره

 ف..أذن ل..ه، فسألوا رسول الله أن ي..أذن ل..ه أن يميره..م،أهل مكة
ويطعم..ون الطع..ام عل..ى حب..ه( : وق..ال الل..ه ع..ز وج..ل،فم..ارهم
" والسرى يكونون ممن حاد الله ورس..ولهً) وأسيراً ويتيماًمسكينا

).194- 191 ص2(أحكام القرآن للشافعي -رحمه الله- ج
ًا -رحمه القيم ابن قال عل..ى والوقف الصدقة جواز الله- مبين
ل..م ال..ذين ع..ن الل..ه ينهاكم ل( :تعالى لقولهالذمة: " أهل مساكين
وتقسطوا تبروهم أن دياركم من يخرجوكم ولم الدين في يقاتلوكم

ق..اتلوكم الذين عن الله ينهاكم إنما ،المقسطين يحب الله إن إليهم
أن إخراجك..م عل..ى وظ..اهروا دي..اركم م..ن وأخرج..وكم ال..دين ف..ي

لم..ا س..بحانه الل..ه  ف..إن)الظالمون هم فأولئك يتولهم ومن تولوهم
وقط..ع ،أولي..اء الكف..ار المس..لمين اتخ..اذ ع..ن السورة أول في نهى

م..ن إليه..م والحس..ان بره..م أن بعضهم توهم ،وبينهم بينهم المودة
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الم..والة م..ن لي..س ذل..ك أن س..بحانه الل..ه ف..بين ،والمودة الموالة
يحب..ه ال..ذي الحسان من هو بل ،ذلك عن ينه لم وأنه ،عنها المنهي
الكف..ار ت.ولي عن..ه المنه..ي وإنم..ا ،ش..يء ك..ل عل..ى وكتب..ه ويرضاه
).602 ص1ج الذمة أهل ) (أحكامبالمودة إليهم واللقاء

 "وقوله تعالى: (ل ينهاكم الل..ه ع..نالله: رحمه كثير ابن قال
الذين لم يقاتلوكم في ال..دين ول..م يخرج..وكم م..ن دي..اركم) أي ل
ينهاكم عن الحسان إلى الكف..رة ال..ذين ل يق..اتلونكم ف..ي ال..دين،
(ولم يظاهروا) أي يعاونوا على إخراجكم كالنساء والضعفة منهم،
(أن تبروهم) أي تحسنوا إليهم، (وتقسطوا إليه..م) أي تع..دلوا، إن

الله يحب المقسطين.
 حدثنا هشام بن عروة عن فاطم..ة6345وقال المام أحمد 

بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت
أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي -ص..لى
الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة

"2130 م5219أفأص..لها؟ ق..ال: "نع..م ص..لي أم..ك" أخرج..اه خ
)351- 350 ص4(تفسير ابن كثير ج

بأسإييرار إليهم وأالدلءا بطانة اتخاذهم عن - النهي3
المسلمين.

بطانيية تتخييذوأا ل آمنييوا الييذين أيها ياتعالى: ( الله قال
ً يألونكم ل دوأنكم من البغضاءا بدت قد عنتم ما وأدوأا خبال
اليات لكم بينا قد أكبر صدوأرهم تخفي وأما أفواههم من
الل..ه: رحمه القرطبي ]. قال118 عمران ) [آلتعقلون كنتم إن

خاص..ته الرج..ل وبطان..ة ،والجمع الواحد به يسمى مصدر والبطانة"
.أمره يستبطنون الذين

......
الكف..ار م..ن يتخ..ذوا أن الية بهذه المؤمنين وجل عز الله نهى
،راءآال ف...ي يفاوض...ونهم وولج...اء دخلء اله...واء وأه...ل واليه...ود
م..ذهبك خلف عل..ى ك..ان من  كل: ويقال.أموالهم إليهم ويسندون

  :الشاعر قال تحادثه أن لك ينبغي فل ودينك
يقتدى بالمقارن قرين فكل    قرينه عن وسل لتسأل المرء عن

علي..ه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن داود أبي سنن وفي
".يخال.ل م.ن أح.دكم فلينظ.ر خليل.ه دي.ن على المرء" :قال وسلم
".بإخوانهم الناس اعتبروا" :قال أنه مسعود ابن عن وروي

ل( :فقال المواصلة عن نهى لجله الذي المعنى تعالى بين ثم
،فس..ادكم ف..ي الجه..د يتركون ل يعني ً، فسادا: يقولً)خبال يألونكم

ف..ي الجه..د ليتركون فإنهم الظاهر في يقاتلوكم لم وإن أنهم يعني
.والخديعة المكر
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..............
يش..ق م..ا أي ،عنتك..م ودوا أي ، مصدرية)ماعنتم ودوا( :قوله

).181- 178 ص4ج القرطبي " (تفسيرالمشقة والعنت ،عليكم
الهامة. المناصب في الكفار تولية عن - النهي4

فروى المام أحمد بإسناد ص..حيحالله: " رحمه تيمية ابن قال
 قلت لعمر رض..ي: قال-رضي الله عنه-عن أبي موسى الشعري 

 أم..ا،مال..ك قاتل..ك الل..ه" : ق..الً. إن ل..ي كاتب..ا نص..رانيا:الل..ه عن..ه
يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنص..ارى( :سمعت الله يقول

 قل.ت ي.ا أمي..ر: ق.الً" أل اتخذت حنيف.ا)أولياء بعضهم أولياء بعض
 ول،ل أكرمهم إذ أهانهم الل..ه" : قال،المؤمنين لي كتابته وله دينه

" (اقتض..اء ول أدنيه..م إذ أقص..اهم الل..ه،أعزه..م إذ أذله..م الل..ه
).50 ص1الصراط المستقيم لبن تيمية ج

: قال-عنه الله رضي- عمر وعن" الله: رحمه القرطبي وقال
عل..ى واس..تعينوا ،الرش..ا يستحلون فإنهم الكتاب أهل تستعملوا ل"

لعم..ر  وقي..ل".تع..الى الل..ه يخش..ون بال..ذين رعيتكم وعلى أموركم
من.ه أكت.ب أح.د ل الحي.رة نصارى من رجل ههنا  إن:عنه الله رضي

دون م..ن بطان..ة آخ..ذ ل" :فق..ال ؟عن..ك يكت..ب أفل ،بقل..م أخ..ط ول
م..ن ذل..ك غي..ر ول الذم..ة أه..ل اس..تكتاب يج..وز  فل".الم..ؤمنين
 .إليهم والستنابة والشراء البيع في تصرفاتهم

أه..ل تخ..اذاب الزم..ان ه..ذه ف..ي الح..وال انقلب..ت  وق..د:قل..ت
ال.ولة م.ن الغبي..اء الجهل.ة عند بذلك وتسودوا ،وأمناء كتبة الكتاب

).179 ص4ج القرطبي " (تفسير .والمراء
ف..ي الذم..ة بأه..ل يس..تعان ولالل..ه: " رحم..ه تيمي..ة ابن وقال

 إليها يفضي أو مفاسد منه يلزم لنه كتابة ول عمالة
 ل:فقال ؟الخراج مثل  في:طالب أبي رواية في أحمد وسئل

أينق..ض للمس..لمين ًن..ااديو منهم تولى  ومن.شيء في بهم يستعان
يج..ز ل..م فساده في سعى أو للمسلمين أذى منه ظهر ومن ؟عهده

رض..ي الص..ديق بك..ر أب..ا فإن ،حال بكل منه أولى وغيره ،استعماله
إل.ى ع.اد وإن ً،أح.دا ال.ردة أه..ل م.ن يس.تعمل ل أن عه.د عنه الله

الختي..ارات الكبرى، " (الفتاوىديانتهم فساد من يخاف لما السلم
بعدها)  وما607 ص4ج ،الجهاد كتاب العلمية،
وأرسإييومهم، الكفييار شييعائر تعظيييم عيين - النهييي5

بياطلهم عليى وأالمرتيدين الكفيار موافقية عين وأالنهيي
وأمدحه. ذلك وأتزيين

    والعداوة الولية فى فصل: "الله رحمه السلم شيخ قال
والكف.ار ،بع.ض أولي..اء وبعض..هم ،الل.ه أولي.اء نينالم..ؤم نإف..

الم..ؤمنين بي..ن   الم..والة أوج..ب وق..د ،المؤمنين وأعداء الله أعداء
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نأ وبي..ن ،الكف..ار موالة عن ونهى ،يمان  إ  ال     لوازم     من ذلك نأ وبين
م..والة ف..ى المن..افقين ح..ال وبي..ن الم..ؤمنين     ح..ق     ف..ى     ف  ت  من ذلك

   .الكافرين
........................................

له..م ت..بين م..ا بع..د م..ن أدبارهم على ارتدوا الذين إن( :وقال
أنهم ذل.ك ،له.م وأمل.ى له.م س.ول الشيطان الهدى لل.ذين ق.الوا ب
)،إسرارهم يعلم والله المر بعض فى سنطيعكم الله نزل ما كرهوا
 .أدبارهم على ارتدادهم     سبب كانت الكفار موالة أن وتبين

ع..ن النه..ى عقب المرتدين أئمة المائدة سورة فى ذكر ولهذا
أيه..ا يا( :وقال )،منهم فإنه منكم يتولهم ومن( :قوله ؛الكفار موالة

آمن.ا ق..الوا ال..ذين من الكفر فى يسارعون الذين يحزنك ل الرسول
للك..ذب س..ماعون ه..ادوا ال..ذين وم..ن قل..وبهم ت..ؤمن ول..م بأفواهم

مواض..عه بع..د م..ن الكل..م يحرفون يأتوك لم آخرين لقوم سماعون
ف..ذكر )،فاح..ذروا تؤت..وه ل..م وإن فخ..ذوه ه..ذا أوتيت..م إن يقول..ون

ل..م آخرين لقوم يسمعون أنهم وأخبر ،المهادنين والكفار المنافقين
المعلني..ن للكف..ار المه..ادنين والكف..ار المنافقين استماع وهو يأتوك
 .يهادنوا لم الذين

كم..ا ،للمن..افقين ًس..ماعا يك..ون ق..د من المؤمنين فى أن كما
المعن..ى أن يظ..ن الن..اس وبع..ض )،له..م س..ماعون وفيك..م( :ق..ال

وينقل..ونه يقول ما يسمعون أى الجاسوس بمنزلة لجلهم سماعون
 .اليهم

.....................
،تبعه..ميو لهم يستجيب أى لهم يسمع من فيكم المعنى وإنما

أى حم..ده لم..ن الل..ه اس..تجاب حم..ده لمن الله سمع قوله فى كما
.ويطيعه له يستجيب أى لفلن يسمع فلن يقال ،منه قبل

....................................
ه..لأ وأ المش..ركين م..ن للكف..ار ًموالي..ا الم..ة م..ن ك..ان فمن

الباط..ل أه..ل تي..انهإ مث..ل- ونحوه..ا الم..والة ن..واعأ ببع..ض الكت..اب
ال..ذم م..ن ل..ه  ك..ان-الباطل وفعالهم مقالهم من شئ فى واتباعهم
.ذلك بحسب والنفاق والعقاب

............................
م..ن والح..ق الطي..ب م..ن الخ..بيث تميي..ز يح..ب تع..الى والل..ه

نإو ،نف..اق فيه..م أو من..افقون الص..ناف ه..ؤلء نأ فيعرف ،الباطل
أن يمنع ل الظاهر فى ًمسلما الرجل كون نإف ،المسلمين مع كانوا
 .الباطن فى ًمنافقا يكون

بي..ن ق..د والق..رآن ،الظاهر فى مسلمون كلهم المنافقين نإف
الل..ه رس..ول عه..د عل..ى موج..ودين ك..انوا واذا ،وأحك..امهم صفاتهم

23 من       الول الفصل                                         15



النب..وة أعلم ظه..ور م..ع السلم عزة  وفى-وسلم عليه الله صلى-
وس..بب لس..يما ً،وج..ودا ش..دأ عنهم..ا بعدهم مع فهم ،الرسالة ونور

اءت لم.ا المع.ارض وه.و الكف.ر س.بب ه.و النف.اق " الرس.ل ب.ه ج
).202- 190 ص28ج الفتاوى (مجموع
المسلمين. على إعانتهم عن -  النهي6

اليهييود تتخييذوأا ل آمنييوا الذين أيها يا(قال الله تعالى: 
منكييم يتييولهم وأمن بعض أوألياءا بعضهم أوألياءا وأالنصارى

فترى الذين الظالمين، القوما يهدي ل الله إن منهم فإنه
في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولييون نخشييى أن
تصيبنا دائرة فعسييى اللييه أن ييأتي بالفتييح أوأ أمير مين
عنده فيصبحوا على مييا أسإييروأا فييي أنفسييهم نييادمين،
وأيقول الذين آمنييوا أهييؤلءا الييذين أقسييموا بييالله جهييد
أيميييانهم إنهيييم لمعكيييم حبطيييت أعميييالهم فأصيييبحوا

سبب في الله رحمه الطبري قال]. 53- 51 [المائدة خاسإرين)
الل..ه إن يق..ال أن عن..دنا ذل..ك ف..ي الق..ول م..ن النزول: "والص..واب

ًا الم..ؤمنين ذكره- نه..ى -تعالى والنص..ارى اليه..ود يتخ..ذوا أن جميع..
ًا ًء أنصار م..ن أن..ه وأخ..بر ورس..وله، ب..الله اليم..ان أه..ل عل..ى وحلفا

ًا اتخذهم ًا     نصير ًا     وحليف ف..إنه     والمؤمنين     ورسوله     الله     دون     من     وولي
الل..ه وأن ،والم..ؤمنين     رس..وله     وعل..ى     الل..ه     عل..ى     التحزب     في     منهم

).276 ص6ج الطبري بريئان" (تفسير منه ورسوله
إليه..م قف..ز م.ن وك..ل "التتار: الله- عن -رحمه تيمية ابن قال

ش..رائع ع..ن ال..ردة م..ن وفيه..م ،حكمهم فحكمه العسكر أمراء من
 .السلم شرائع من عنه ارتد ما بقدر السلم

ك..ونهم م..ع مرت..دين الزك..اة مانعي سموا قد السلف كان وإذ
فكي..ف ،مينلالمس.. جماع..ة يق..اتلون يكونوا ولم ويصلون يصومون

(الفت..اوى." للمس..لمين ًق..اتل ورس..وله الل..ه أع..داء م..ع ص..ار م..نب
.بعدها)  وما332 ص4ج الكبرى

دار ع..ن خ..رج م..ن أن علمن..ا وق..دالله: " رحمه حزم ابن قال
إم..ام وع..ن تع..الى الل..ه ع..ن أب..ق فق..د الح..رب دار إل..ى الس..لم

-وس..لم علي..ه الل..ه ص..لى- ح..ديثه هذا ويبين ،وجماعتهم المسلمين
علي..ه وه..و "،المش..ركين أظهر بين يقيم مسلم كل من بريء" :أنه

والمؤمن..ات والمؤمنون( :تعالى الله قال كافر من إل يبرأ ل السلم
     ].71 التوبة[ )بعض أولياء بعضهم

الكف..ر ب..دار لحق من أن بهذا  فصح:الله رحمه محمد أبو قال
الفع..ل به..ذا فه..و المس..لمين م..ن يليه لمن ًمحاربا ًمختارا والحرب

علي..ه ق..در م..تى عليه القتل وجوب من كلها المرتد أحكام له ،مرتد
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ص..لى- الل..ه رسول لن ،ذلك وغير نكاحه وانفساخ ماله إباحة ومن
      .مسلم من يبرأ  لم-وسلم عليه الله

......................
وال..ترك والص..ين والس..ند الهن..د ب..أرض س..كن م..ن وك..ذلك

الخ..روج عل..ى يق..در ل ك..ان فإن ،المسلمين من والروم والسودان
طريق لمتناع أو جسم لضعف أو مال لقلة أو ظهر لثقل هنالك من
للكف..ار ًمعين..ا للمس..لمين ًمحارب.ا هن..اك ك..ان ف..إن      ،مع..ذور فهو

.كافر فهو كتابة أو بخدمة
.....................

وأق.ر ،الس.لم دور م.ن دار عل.ى غل.ب ًمجاهدا ًكافرا أن ولو
في بنفسه المنفرد لها المالك هو أنه إل ،حالهم على بها المسلمين

دين   معلن وهو ضبطها غير من كل معه لكفربالبقاء السلم بدين
11ج " (المحل..ىذكرن..ا لم..ا مسلم أنه ادعى وإن معه وأقام عاونه

ًا199،200ص ًا" لعل..ه ). وق..وله: "ك..افر ص..وابه تص..حيف مجاه..د
ًا ًا" والله "كافر أعلم. مجاهر

الل..ه- ل..و رحمهم– تيمية وابن حزم ابن و الطبري يقول فماذا
م..ن تنطل..ق ال..تي وحلفاءه..ا المريكي..ة والجيوش الطائرات شاهدا

شاهدا لو يقولن وماذا العراق؟ في المسلمين لتضرب الخليج دول
ف..ي المس..لمين لتقت..ل باكستان من تقلع التي المريكية الطائرات

المريكي..ة والطائرات السفن شاهدوا لو يقولون وماذا أفغانستان؟
الخلي..ج دول م..ن وال..ذخائر والم..ؤن ب..الوقود ت..تزود وه..ي والغربية
الع..رب جزي..رة واحتلل الع..راق لحص..ار طريقها في ومصر واليمن
إسرائيل؟ أمن وحماية

س..كانها رؤوس عل..ى ته..دم ال..بيوت شاهدوا لو يقولون وماذا
وم..اذا حكامن..ا)، (أص..دقاء المريك..ان بسلح فلسطين مسلمي من

المجاه..دين تقص..ف المريكي..ة الط..ائرات ش..اهدوا ل..و يقول..ون
حكومتها؟ مع متواطئة اليمن في بالصواريخ

مييودتهم وأعييدما بيياطلهم وأكشييف بجهادهم - المر7
عنهم. وأالبعد

أمرن..ا ب..ل فقط، الكفار موالة سبحانه- عن– المولى ينهنا لم
ًا والمنافقين: والمرتدين الصليين الكفار بجهاد أيض

.السلم     بلد     على     استولوا     إذا     وتعينه     الصليين     الكفار     جهادأ- 
فل الس..لم بلد الع..دو دخل  وإذا "الله: رحمه تيمية ابن قال

ا     الس.لم     بلد إذ ف.القرب الق.رب عل.ى دفع.ه يج.ب أن.ه ريب كله
،غري.م     ول     وال.د     إذن بل إليه النفير يجب وأنه ،الواحدة     البلدة     بمنزلة

ًا: " ". وقالبهذا صريحة أحمد ونصوص فه..و     ال..دفع قت..ال وأم..اأيض..
فالع..دو ،ً  إجماع..ا     فواجب     والدين     الحرمة     عن     الصائل     دفع     أنواع     أشد
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م..ن     اليم..ان     بع..د     أوج..ب     ش..يء     ل     والدنيا     الدين     يفسد     الذي     الصائل
على نص وقد ،المكان     بحسب     يدفع     بل     شرط     له     يشترط     فل ،دفعه
الص..ائل دف..ع بي..ن التفري..ق فيج..ب ،وغيره..م أص..حابنا العلماء ذلك

الختي..ارات الك..برى، " (الفتاوىبلده في طلبه وبين الكافر الظالم
بعدها).  وما607 ص4ج الجهاد، كتاب العلمية،

ش..يخ المجاه..د الع..الم م..ن الش..ديد الق..وي القول هذا فتأمل
جه..اد عل..ى بالجم..اع اس..تدلله الله- ف..ي -رحمه تيمية ابن السلم
بع.د لي.س أن.ه عل..ى تأكي.ده وتأم..ل الس.لم، ل.ديار الغ..زاة الكف..ار
الم..ة علم..اء علي..ه اتف..ق مم.ا ه..ذا وأن دفعه..م، من أوجب اليمان
ًا، الله رحمهم الس..لطين علم..اء بكلم الكلم ه..ذا ق..ارن ث..م جميع..
بكل الجهاد عن المسلمين صرف في يجتهدون الذين القعود ودعاة
م..ا له..م ويت..م لبلدن..ا، غزوه..م ف..ي الغ..زاة الكفار يأمن حتى حيلة،

واطمئنان.  وراحة يسر في يريدون
.السلم     لبلد     الحاكمين     المرتدين     جهادب- 
الحك..ام جه..اد الزم..ان هذا في العيني الجهاد صور أعظم من
والنصارى، لليهود الموالين السلم شريعة بغير الحاكمين المرتدين

في..ه واستفاض..ت الل..ه، رحمه..م العلم..اء عليه اتفق مما المر وهذا
بعضها. بإيراد نكتفي هنا ونحن أقوالهم،

يحكمييوك حييتى يؤمنييون ل وأربك فل(قال الله تعالى: 
ممييا ًحرجييا أنفسيهم فيي يجييدوأا ل ثييم بينهيم شجر فيما

قال الشافعي رحم..ه]... 65 [النساءً) تسليما وأيسلموا قضيت
الله: 

    وسلم عليه الله صلى الرسول طاعة باب"
:تعالى وقال )،الرسول وأطيعوا الله أطيعوا( :تعالى الله قال

وم..ن( :تع..الى وق..ال )،الل.ه ب.إذن ليطاع إل رسول من أرسلنا وما(
يؤمن..ون ل ورب..ك فل( :تع..الى وق..ال )،الله أطاع فقد الرسول يطع
مم..ا ًحرج..ا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى

  ً).تسليما ويسلموا قضيت
ص..لى الل..ه رسول طاعة وجوب اليات  بهذه-وعل جل- فأكد

أن ب..ذلك وأف..اد ،الل..ه إطاع..ة ط..اعته أن وأب..ان ،وس..لم علي..ه الل..ه
عن يخالفون الذين فليحذر( :تعالى الله وقال ،الله معصية معصيته

مخالف..ة عل..ى فأوعد )،أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره
م..ا     تس..ليم     م..ن     والممتنع     الرسول     أمر     مخالف وجعل ،الرسول أمر
ل ورب..ك فل( :تع..الى بق..وله اليم..ان     من     ً  خارجا     فيه     والشاك     به     جاء

أنفس..هم ف..ي يج..دوا ل ث..م بينه..م شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون
 ً).تسليما ويسلموا قضيت مما ًحرجا
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وأص..ل ،مجاه..د عن ذلك روي الشك  إنه:ههنا الحرج في قيل
ف..ي ش..ك غي..ر م..ن التس..ليم المراد يكون أن وجائز ،الضيق الحرج
.ويقين وبصيرة صدر بانشراح بل ،به صدر ضيق ول تسليمه وجوب

تعالى     الله     أوامر     من     ً  شيئا     رد من أن على دللة الية هذه وفي
،الس..لم     م..ن     خ..ارج      فه..و  -  وس..لم     عليه     الله     صلى  -     رسوله     أوامر     أو

ن أو ،فيه     الشك     جهة     من     رده     سواء والمتن.اع     القب.ول     ت.رك     جه.ة م
 .التسليم     من

بارت..داد حكمه..م في الصحابة إليه ذهب ما صحة يوجب وذلك
تع..الى الل..ه  لن.ذراريه..م وس..بي وقتلهم الزكاة     أداء     من     امتنع     من

 قض..اءه  -  وس..لم     علي..ه     الل..ه     ص..لى  -     للن..بي     يس..لم     ل..م م..ن بأن حكم
رحم.ه للش.افعي الق.رآن أحك.ام" ( اليمان     أهل     من     فليس     وحكمه

).180،181  ص3 ج الله
أحسيين وأمن يبغون الجاهلية (أفحكمتعالى:  الله وقال

ًا الله من ك..ثير اب..ن ق..ال]... 50  [المائ..دةيؤمنون) لقوما حكم
،المحك..م الل..ه حك..م ع..ن خ..رج م..ن عل..ى تعالى ينكرالله: " رحمه

س..واه م..ا إل..ى وعدل ،شر كل عن الناهي ،خير كل على المشتمل
مس..تند بل الرج..ال وض..عها ال..تي صطلحاتاوال والهواء الراء من
الض..للت م..ن ب..ه يحكمون الجاهلية أهل كان كما ،الله شريعة من

م..ن التت..ار به يحكم وكما ،وأهوائهم بآرائهم يضعونها بما والجهالت
له..م وضع الذي خان زجنك ملكهم عن المأخوذة الملكية السياسات

ع..ن اقتبس..ها ق..د أحك..ام من مجموع كتاب عن عبارة وهو ،الياسق
،وغيره..ا الس..لمية والمل..ة والنص..رانية اليهودي..ة م..ن شتى شرائع
ف..ي فص..ارت ،وهواه نظرة مجرد من أخذها الحكام من كثير وفيها
رس..ول وس..نة الل..ه بكت..اب الحك..م على يقدمونها ً،متبعا ًشرعا بنيه
قت..اله     يج..ب     ك..افر فه..و ذل..ك فعل فمن ،وسلم عليه الله صلى الله
ول     قلي..ل     ف..ي     س..واه     يحك..م     فل ،ورس..وله     الله     حكم     إلى     يرجع     حتى
).68  ص2 ج كثير ابن " (تفسير كثير

.للشبهات     يروجون     الذين     المنافقين     جهادج- 
وس..لم- بجه..اد علي..ه الل..ه ص..لى– -س..بحانه- ن..بيه الل..ه أم..ر
الحدود. وإقامة الحجة وإظهار والشدة بالغلظة المنافقين

الكفيييار جاهيييد النيييبي أيهيييا ييييا( :تع...الى الل...ه ق...ال
القرط..بي ق..ال ].9 [التحري..م) عليهييم وأاغلييظ وأالمنييافقين

ف..أمره ،الل..ه دي..ن في التشديد وهو واحدة مسألة فيهالله: " رحمه
،الل..ه إل..ى وال..دعاء الحس..نة والم..واعظ بالس..يف الكفار يجاهد أن

ف..ي أح..والهم يعرفه..م وأن ،الحج..ة وإقام..ة بالغلظ..ة والمن..افقين
 وق..ال.الم..ؤمنين م..ع الص..راط به يجوزون لهم نور ل وأنهم الخرة
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ج القرط..بي تفس..ير" (عليه..م الح..دود بإقامة جاهدهم  أي:الحسن
)201 ص18

يوالييون مميين الشييرع يقبلهييا ل الييتي - العييذار8
الكفار.
ب..أنهم أع..ذارهم، المن..افقين م..ن س..بحانه الم..ولى يقب..ل ل..م

ًا وينصرونهم الكافرين يتولون ال..دول، وتغي..ر الزمان دوائر من خوف
الكف..ار عن..د للمنافقين فتكون المسلمين، على الكفار انتصر فربما

اليهييود تتخييذوأا ل آمنييوا الييذين أيهييا يا(قال الله تع..الى:  يد،
منكييم يتييولهم وأمن بعض أوألياءا بعضهم أوألياءا وأالنصارى

فترى الذين الظالمين، القوما يهدي ل الله إن منهم فإنه
في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولييون نخشييى أن
تصيبنا دائرة فعسييى اللييه أن ييأتي بالفتييح أوأ أمير مين
عنده فيصبحوا على مييا أسإييروأا فييي أنفسييهم نييادمين،
وأيقول الذين آمنييوا أهييؤلءا الييذين أقسييموا بييالله جهييد
أيميييانهم إنهيييم لمعكيييم حبطيييت أعميييالهم فأصيييبحوا

فترىالله: "( رحمه كثير ابن قال]. 53- 51[المائدة خاسإرين) 
ارعون( .ونفاق وريب شك  أي)مرض قلوبهم في الذين )فيه.م يس

يقول..ون( .والظ..اهر الباطن في ومودتهم موالتهم إلى يبادرون أي
أنه..م وم.والتهم م..ودتهم ف..ي يت.أولون  أي)دائرة تصيبنا أن نخشى

أياد لهم فتكون ،بالمسلمين الكافرين ظفر من أمر يقع أن يخشون
).71 ص2ج كثير ابن " (تفسيروالنصارى اليهود عند

وأمناصرتهم. المؤمنين بموالة - المر9
م..والة م..ن وتع..الى- عن..ه س..بحانه– الل..ه نهان..ا ما بينا أن بعد
ق..ال الل..هالم..ؤمنين.  م..والة م..ن ب..ه الل..ه أمرنا ما نوجز الكافرين
بييأموالهم وأجاهييدوأا وأهيياجروأا آمنييوا الييذين إن(تع..الى: 

أوألئييك وأنصييروأا آوأوأا وأالييذين اللييه سإييبيل فييي وأأنفسهم
من لكم ما يهاجروأا وألم آمنوا وأالذين بعض أوألياءا بعضهم
فييي اسإتنصييروأكم وأإن يهيياجروأا حييتى شيءا من وأليتهم

ميثيياق وأبينهييم بينكييم قييوما على إل النصر فعليكم الدين
أوأليياءا بعضيهم كفييروأا وأاليذين بصيير، تعملييون بما وأالله

كييبير، وأفسيياد الرض فييي فتنيية تكيين تفعلييوه إل بعييض
وأالييذين اللييه سإييبيل فييي وأجاهدوأا وأهاجروأا آمنوا وأالذين

ًا المؤمنون هم أوألئك وأنصروأا آوأوأ وأرزق مغفييرة لهم حق
معكيم وأجاهيدوأا وأهياجروأا بعيد مين آمنيوا وأاليذين كريم،

فييي ببعييض أوألييى بعضييهم الرحيياما وأأوألييو منكم فأوألئك
].75- 72النفال ) [سورةعليم شيءا بكل الله إن الله كتاب

ف..ي استنص..روكم تع..الى: (وإن الل..ه: "ق..وله رحم..ه القرطبي قال
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اجروا ل.م ال.ذين المؤمنون هؤلء دعوا إن الدين) يريد أرض م.ن يه
ف..رض ف..ذلك ف..أعينوهم، لس..تنقاذهم م..ال أو بنفير عونكم الحرب
بينك..م كف..ار ق..وم عل..ى يستنص..روكم أن إل تخ..ذلوهم، فل عليك..م
مدته.  تتم حتى العهد تنقضوا ول عليهم تنصروهم فل ميثاق وبينهم

الولي..ة ف..إن مستض..عفين أس..راء يكون..وا أن العرب..ي: إل ابن
تط..رف، عي..ن من..ا تبق..ى ل ح..تى واجب..ة لهم والنصرة قائمة، معهم
نب..ذل أو ذل..ك، يحتم..ل ع..ددنا ك..ان إن اس..تنقاذهم إل..ى نخرج حتى
ق..ال ك..ذلك دره..م لح..د يبقى ل حتى استخراجهم في أموالنا جميع
ب..الخلق حل ما على راجعون إليه وإنا لله العلماء. فإنا وجميع مالك
الم..وال خزائ..ن وبأي..ديهم الع..دو، أس..ر ف..ي إخ..وانهم تركه..م ف..ي

القرط..بي والجلد" (تفسير والقوة والعدد والقدرة الحوال وفضول
). 57 ص8ج

الم..ؤمنين، أص..ناف تع..الى الل..ه: "ذك..ر رحم..ه كثير ابن وقال
لنص..ر وجاءوا وأموالهم، ديارهم من خرجوا مهاجرين إلى وقسمهم

وإل..ى ذلك، في وأنفسهم أموالهم وبذلوا دينه، وإقامة ورسوله الله
إخ..وانهم آووا ذاك، إذ المدين..ة أه..ل م..ن المس..لمون وه..م أنص..ار

الل..ه ونص..روا أم..والهم، ف..ي وواس..وهم من..ازلهم، ف..ي المه..اجرين
منه..م ك..ل أي بع..ض، أولي..اء بعضهم فهؤلء معهم، بالقتال ورسوله

علي..ه الل..ه ص..لى -الل..ه رس..ول آخى ولهذا أحد، كل من بالخر أحق
إخوان.  اثنين كل والنصار المهاجرين وسلم- بين

....................................
وليتهم)  من مالكم يهاجروا ولم آمنوا تعالى: (والذين وقوله

................
م..ن الث..الث الص..نف ه..و ه..ذا يه..اجروا ش..يء) ح..تى (م..ن

ب..واديهم ف..ي أق..اموا ب..ل يه..اجروا ول..م آمن..وا الذين وهم المؤمنين
ماحض..روا إل خمس..ها ف..ي ول نص..يب المغانم في لهم ليس فهؤلء

القتال. فيه
.............

ل.م ال.ذين الع.راب استنصروكم)   ه.ؤلء تعالى: (وإن يقول
واج..ب ف..إنه فانص..روهم، له..م ع..دو ديني- على قتال -في يهاجروا
عل..ى يستنص..روكم أن إل ال..دين في إخوانكم لنهم نصرهم، عليكم

تخف..روا فل مدة إلى مهادنة أي ميثاق، وبينهم بينكم الكفار من قوم
اب..ن ع..ن م..روي وهذا عاهدتم، الذين مع أيمانكم تنقضوا ول ذمتكم
)330 ،329 ص2ج كثير ابن عنه) (تفسير الله رضي عباس

بعضييهم وأالمؤمنييات وأالمؤمنييون(وق..ال الل..ه تع..الى: 
المنكيير عيين وأينهييون بييالمعروأف يييأمروأن بعييض أوألييياءا

وأرسإييوله اللييه وأيطيعون الزكاة وأيؤتون الصلة وأيقيمون
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التوب..ة ) [س..ورةحكيييم عزيييز الله إن الله سإيرحمهم أوألئك
المن..افقين ص..فات تع..الى ذكر الله: "لما رحمه كثير ابن ]. قال71

فق...ال: المحم...ودة، الم...ؤمنين ص...فات ب...ذكر عط...ف الذميم...ة
يتناص..رون بع..ض) أي أولي..اء بعض..هم والمؤمن..ات (والمؤمن..ون
 "الم..ؤمن2585 م481خ الص..حيح ف..ي ج..اء كم..ا ويتعاض..دون،

ًا، بعض.ه يش.د كالبني.ان للم.ؤمن وف.ي أص..ابعه"، بي.ن وش..بك بعض.
ًا الص..حيح ت..وادهم ف..ي الم..ؤمنين  "مث..ل2586 م6011خ أيض..

ل..ه ت..داعى عض..و من..ه اش..تكى إذا الواحد، الجسد كمثل وتراحمهم
).370 ص2ج كثير ابن والسهر"." (تفسير بالحمى الجسد سائر

الخلصة:- 10
عل..ى ننص..رهم أولي..اء الكف..ار نتخ..ذ أن س..بحانه الل..ه أ- نهان..ا

مثلهم. كافر فهو ذلك فعل ومن واللسان، باليد المؤمنين
أن العظي..م الذى أو القط..ع أو القتل خاف لمن الشرع وأجاز

النف..ع- م..ن ب..ه يجل..ب بم..ا ل– نفس..ه ع..ن الذى ب..ه يدفع بما يتكلم
المس..لمين عل..ى يناص..رهم أو ب..اطنه ف..ي ي..وافقهم أن دون الكفار
ويصبر. يتصلب أن له والفضل قتال، أو قتل أو بفعل

م.ودتهم، وت.رك الك.افرين ببغ..ض س..بحانه الم.ولى ب- أمرنا
عم..ر وأن عنه، زوالنا ويتمنون ديننا على ويحسدوننا يبغضوننا وأنهم

الل..ه -رض..ي بلتع..ة أبي بن حاطب عنه- عد الله -رضي الخطاب بن
ًا ص..لى– الن..بي بمسير يخبرهم للكفار أرسل أنه لمجرد عنه- منافق

ول..م قتله، في وسعى به، لهم قبل ل بجيش وسلم- إليهم عليه الله
الل.ه ص.لى– ولكن.ه وس.لم- ذل.ك، عليه الله صلى– النبي عليه ينكر
بش..هوده العظي..م الص..الح بعمله العظيم ذنبه عن وسلم- عفا عليه
ًا. بدر

وم..والة س..بحانه الم..ولى محب..ة بي..ن وثيق..ة علقة هناك وأن
الله. سبيل في والجهاد المؤمنين
ن م.ع بالع.دل والتعام.ل الخي.ر إيصال وأن ن يعادين.ا ل.م م م

عنها. المنهي الموالة من ليس الكفار
أسرارنا. على وأمناء بطانة الكفار اتخاذ عن الشرع ج- نهانا
الهامة. المناصب في الكفار تولية عن الشرع د- نهى

وتعظيمها. وآرائهم الكفار اعتقادات اتباع عن الشرع ه.- نهانا
الكراه وأن المسلمين، على الكفار إعانة عن الشرع و- نهانا

الكفار. راية تحت الممسلمين قتال في بعذر ليس
والمرت..دين- منه..م الص..ليين– الكف..ار بجه..اد الشرع ز- أمرنا

م..ن ه..و السلم بلد على المستولين الكفار جهاد وأن والمنافقين،
العلماء. بإجماع اليمان بعد الواجبات أوجب
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ًا الكفار يوالون بأنهم المنافقين عذر الشرع يقبل ح- لم خوف..
الحوال. تقلب من

الكفار. على المسلمين مناصرة الشرع علينا ط- أوجب
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