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تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

المقدمة
بببالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن

فل اللببه يهببده مببن أعمالنببا، سإببيئات ومن أنفسنا شرور من
اللببه إل إلببه ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل ومن له، مضل
.ورسإوله عبده محمدا أن وأشهد له، شريك ل وحده

بعد: أما

السإببلما فببي والبببراء الولء لكتاب تلخيص البحث فهذا
- لببه اللببه غفر-  القحطاني سإعيد بن محمد السإتاذ لصاحبة

أجلء علمبباء عليببه أشببرف وقببد بببابه، فببي قيببم كتبباب وهو
خيرا. الله فجزاهم

التلخيص:     في     عملي     عن     وأما

- اللببه - حفظه المؤلف عناوين نفس بوضع أولً: قمت
المؤلبف عنهبا تكلم التي والحكاما النقاط أهم بوضع وقمت
العناوين. هذه داخل

ًا: وضببعت ًا ثانيبب وكلمببات مهمببة نقبباط بمسببمى عنوانبب
ًة كان وقد مضيئة الببتي العلمبباء أقببوال أهببم ذكببر عببن عبار
أوردهببا الببتي العلمبباء أقببوال وكذلك الكتاب، في بها مررت
القيمببة الهامببة النقبباط وبعض والتمهيد المقدمة في الشيخ

مظانهببا مببن يراجعهببا أن أراد ومببن البحث آخر في وجعلتها
الكتاب. إلى فلينظر

هببذا يجعببل وأن العمل، هذا في يوفقني أن الله وأسإأل
ًا العمل عليه. والقادر ذلك ولي إنه الكريم، لوجهه خالص

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى
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تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

الرحيم الرحمن الله بسم
كتاب تلخيص

"السإلما في والبراءا الولءا"
التوحيد:     كلمة

الله. رسإول ومحمد الله، إل إله شقين: ل وهي

الله. إل بحق معبود الول: ل معنى أما

والنتهبباء أمببر فيمببا للنبي المتابعة الثاني: فتجريد وأما
وزجر. نهى عنه عما

- - وسإببنته ولنبببيه ولكتببابه ولدينه لله ولء الكلمة فهذه
الصالحين. وعباده

ومن السإلما غير دين كل ومن الجاهلية حكم من وبراء
الله. سإوى واللهة والرباب الطواغيت

التوحيد:     كلمة     شروط

الشاعر: قول في مجموعة شروط سإبعة وهي

أقول ما فادر والنقياد      والقبول واليقين العلم
أحبه لما الله وفقك  والمحبة والخلصا والصدق

وإنمبا حفظهبا، أو عبدها ذلببك مبن المبراد تنبيه: وليس
مناقضها. وعدما التزامها المراد

التوحيد:     كلمة     لوازما     من     والبراءا     الولءا

والبغببض للمببؤمنين، والمحبببة النصببرة تسببتلزما لنهببا
بلدهببم مببن والهجببرة وجهببادهم منهببم والبببراءة للكببافرين

التوحيد. لكلمة تحقيق والبراء ذلك. فالولء ونحو الكافرة

فقط     لفظ     التوحيد     كلمة     أن     زعم     من     على     الرد
ذلك:     في     الصواب     وبيان

أوجه: عدة من بطلنه على والدلة باطل، القول هذا
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تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

وهببم النببار مببن السإببفل الببدرك فببي المنافقين ) أن1
بببه، تببؤمن ل قلببوبهم ولكببن بألسنتهم التوحيد كلمة يقولون

بشيء. التوحيد كلمة تنفعهم فلم

يكفببر أن الله إل إله ل قال لمن لبد أنه الحديث ) في2
الكفر من بد فل بها التلفظ يكفي فل الله، دون من يعبد بما

الله. دون من المعبودين والنداد بالطواغيت

- قبباتلوا عنهببم اللببه - رضببي والصببحابة بكببر أبا ) أن3
كلمببة يقولببون أنهببم مع مرتدين وسإموهم بل الزكاة مانعي

عنه. الله رضي علي حرقهم الذين وكذا التوحيد،

بكفببر - يقولببون القببول هببذا - أصحاب المرجئة ) أن4
أنببه مببع السإلما شرائع من شيئا جحد ومن البعث، أنكر من

بها. التلفظ يغنيه فل التوحيد، كلمة يقول

بلسببانه التوحيببد كلمببة قال ولو بالله أشرك من ) إن5
والعمببل القلببب عمل دون بها التلفظ يغنيه فل مشرك، فهو

ًا. المذكورة بشروطها آنف

النسان:     حياة     في     التوحيد     بكلمة     القرار     آثار

العظيم هو فالله عجيبة، عزة النفس في تنشئ ) أنها1
منه. إل يخاف فل القادر،

ًا تنشئ ) أنها2 ًا ذل، غير من تواضع كبر. غير من وترفع

النجبباة إلببى لببه سإبببيل ل أنببه يعلببم بهبا المببؤمن ) أن3
بها. بالتمسك إلى والفلحا

دار أعببدت أجلهببا فمببن العباد على نعمة أعظم ) أنها4
وهببي بالجهبباد، الرسإببل أمرت ولجلها العقاب، ودار الثواب
الرسإل. دعوة ومفتاحا الجنة، مفتاحا

منه:     بد     ل     وتعليق     الله     إل     إله     ل     نواقض

خلفببه أحببدهما زال إذا متقببابلن، واليمببان ) الكفببر1
الخر.

وهي: أركان ثلثة من يتكون السنة أهل عند ) اليمان2
أصبببح الركببان هببذه أحببد زال فببإذا واعتقبباد، وعمببل قببول

ًا. النسان كافر
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تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

- كببترك عمببل وكفببر اعتقبباد، كفببران: كفببر ) الكفببر3
-  الصلة

وكفببر التكببذيب كفببر أنواع: وهي خمسة العتقاد وكفر
النفاق. وكفر الشك وكفر العراض وكفر والسإتكبار الباء

- أصببغر وشببرك أكبببر، شببركان: شببرك ) الشببرك4
- كالرياء

النيببة وشببرك الببدعاء أنببواع: شببرك الكبببر والشببرك
المحبة. وشرك الطاعة وشرك

عمل. ونفاق اعتقاد نوعان: نفاق ) النفاق5

مخببرج وهو ذلك وغير الرسإول كتكذيب العتقاد فنفاق
الملة. من

وإذا أخلببف وعببد وإذا كببذب حببدث - إذا العمببل ونفبباق
- خان ائتمن

نطقببا وإما اعتقادا إما السإلما بعد الكفر ) الردة: هي6
فعل. وإما

إن بببه يعمببل ولم يعتقده لم وإن كفر الكفر قال من- 
ًا. يكن لم مكره

به. نطق ول يعتقده لم وإن كفر الكفر فعل ومن- 

ٍا بالكفر شرحا من-  كفر. فقد صدر

ًا يكببون قببد اللببه أنببزل مبا بغير ) الحكم7 أو أكبببر كفببر
ًا أصغر. كفر

ًا فيكون مببا بغيببر الحكم أن الحاكم اعتقد أكبر: إذا كفر
اللببه، حكم مثل أنه اعتقد أو الله، حكم من أفضل الله أنزل

أنببزل بمببا الحكببم أحقيببة جحببد أو بببه، الحكم جواز اعتقد أو
حكم أو الله، شرع دون من الوضعية بالقوانين حكم أو الله،

فهببذه "سإببلومهم"، يسبمونها الببتي والجببداد الببباء بعببادات
عليبه اللبه صبلى النببي ملة من مخرج أكبر كفر كلها الستة
.1وسإلم

إبراهيم بن محمد المفتي 1
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تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

ًا ويكون بغيببر نحوهببا أو قضببية في حكم إن ؛أصغر كفر
وأن مبذنب أنبه اعتقبباده مع رشوة وإما شهوة إما الله حكم
ًا يكفببر فهببذا الحكبباما أحسن الله حكم والكفببر أصببغر كفببر

الكبائر. أكبر من أكبر الصغر

اللببه خصببائص - مببن والتحريببم - التحليببل ) التشريع8
أشرك. فقد لنفسه ادعاه ومن

السإلما:     نواقض

هببذه ولكببن غيرها - يوجد عشرة السإلما نواقض وأهم
- وهي: وأهمها وقوعا أكثرها

الله. عبادة في ) الشرك1

ويسببألهم يببدعوهم اللببه وبيببن بينببه الوسإببائط ) جعل2
الشفاعة.

أو كفرهببم، فببي الشببك أو المشببركين، تكفيببر ) عدما3
مذهبهم. تصحيح

أن أو هببديه، مببن أكمببل النبببي غيببر هدي أن ) اعتقاد4
على الطواغيت حكم كتفضيل حكمه، من أحسن غيره حكم

حكمه.

عليببه اللببه صببلى الرسإببول ببه جباء ممببا شيئا ) بغض5
به. عمل ولو وسإلم

عقابه. أو ثوابه أو الله دين من بشيء ) السإتهزاء6

كفر. به والرضا فعله ) السحر7

المسلمين. على ومعاونتهم المشركين ) مظاهرة8

وأنه النبي إتباع عليه يجب ل الناس بعض أن ) اعتقاد9
عبن الخبروج الخضبر وسإبع كمبا شريعته عن الخروج يسعه

السلما. عليهم موسإى شريعة

به. يعمل ول يتعلمه ل الله دين عن ) العراض10

المكره. إل والخائف والجاد الهازل بين فيها فرق ول
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تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

وأهميته:     والبراءا     الولءا     تعريف

والكببون والحتراما والكراما والمحبة النصرة الولء: هو
ًا المحبوبين مع ًا. ظاهر وباطن

والبغببببض والعببببدواة والخلصا البعببببد البببببراء: هببببو
ًا للمبغوضين ًا. ظاهر وباطن

شببعب علببى اللببه" يقببع لعببداء "المببوالة مسببمى- 
بالكليببة، السإببلما وذهبباب الببردة يببوجب منهببا: مببا متفاوتة،

والمحرمات. الكبائر من ذلك دون هو ما ومنها

ـة ـولءا     أهمـي ـبراءا     اـل ـي     واـل ـاب     ـف والســنة     الكـت
والتأليف:     الدراسإة     من     ونصيبه

والسببنة الكتاب في ووضوحه الموضوع هذا أهمية رغم
العقديببة الكتببب فببي والتببأليف الدراسإببة مببن نصببيبه أن إل

أمور: إلى راجع وهذا جدا، قليل القديمة

الوائببل، المسببلمين لببدى المفهببوما هببذا ) وضببوحا1
اللببه كتبباب إلببى ورجببوعهم الله، سإبيل في بالجهاد لقيامهم

لديهم. اتضاحه في الثر لذلك فكان رسإوله، وسإنة

أدى تعببالى اللببه صببفات فببي العقببدي الخلل ) ظهور2
العقيببدة عببن الببدفاع فببي السببلف علمبباء انشببغال إلببى

غيره. في تجدها أن قل بكثرة الصفات باب في الصحيحة

العقديببة المسببلمين مؤلفات في الكلما علم ) دخول3
المفهوما. هذا إقصاء إلى أدى

الفلـسـفة     وعـلـم     والـسـنة     الكـتـاب     بـيـن     الـفـرق
والكلما:

والثانيببة المصببدر، ربانيببة المصببدر: فببالولى ) فببي1
الناقصة. البشر عقول مصدرها

الخالق وحدانية إثبات الكلما علم المنهج: فغاية ) في2
إل إلببه "ل بببب المببراد هببو هذا أن - ويظنون الربوبية - توحيد

اللوهيببة - توحيد الله إل بحق معبود ل بها المراد الله" بينما
الكلما وعلببم وحده الله عبادة إلى يدعوا القرآني - فالمنهج
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تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

يقببر كان التي الله وحدانية وإثبات والشك النظر إلى يدعوا
تنفعهم. ولم قريش كفار بها

لهببا يجعببل الربانيببة العقيببدة طببابع التببأثير: إن ) قوة3
ًا جهل على تدل التي الفلسفة بعكس النفوس، على سإلطان

أصحابها.

كافببة النبباس تخبباطب الربانيببة ) السإلوب: فالعقيدة4
سإببهلة فهببي والمعنببى اللفظ في وإعجاز البيان في بوضوحا
المصببطلحات فأسإببلوبه الفلسببفة علببم أمببا البشببر، لكافببة

لنا قيل "فإن وهو واحد نمط على يسير وأسإلوبهم المعقدة
.كذا" لهم كذا: قلنا

نمطين: على العقيدة فيعرض القرآني السإلوب أما

حقيقببة إثبببات والمعرفببة: أي الثبات في الول: توحيد
بتوحيبد يعببرف البذي وهبو وأفعباله وأسإبمائه وصفاته الرب

والصفات. السإماء وتوحيد الربوبية

ل وهببو العبادة أو اللوهية بتوحيد يعرف ما الثاني: وهو
الله. إل بحق معبود

بببأنه والثبباني خبببري علمببي توحيببد بببأنه الول ويعببرف
طلبي. إرادي توحيد

عقـيـدة     ترسـإـيخ     ـفـي     العقـيـدة     منـهـج     طرق     من
والبراءا:     الولءا

أو متبببوع أو معبببود كل وهو بالطاغوت بالكفر ) المر1
الله. سإوى مطاع

مببن بعضببهم يكببون فقببد بالباء التفاخر من ) التحذير2
جهنم. فحم

بين الخصومة لتصوير القيامة يوما مشاهد ) اسإتخداما3
والتباع. المتبوعين

السببلما عليببه لبراهيببم مثببال وأبرز المثال، ) ضرب4
ًا. ذلك عن وسإنتكلم لحق

الحجة. وإقامة البيان بعد والوعيد التهديد ) اسإتخداما5
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ـاءا ـن     أولـي ـاءا     الرحـم ـة     الشــيطان     وأولـي وطبيـع
بينهما:     العداوة

وأوليبباء الرسإببل، دعببوة أجابوا الذين هم الرحمن أولياء
عنها. أعرضوا الذين هم الشيطان

اللببه لحكببم اسإببتجابتهم الرحمببن أوليبباء صببفات ومببن
الشيطان. أولياء من بالعكس

الفريقين:     بين     العداوة     طبيعة

سإبببع فببي تتمثببل الرحمببن لوليبباء الشببيطان عببداوة
مراتب:

جنببد مببن النسببان يصبببح والشببرك: وبببذلك ) الكفببر1
وعساكره. الشيطان

بالببدين تضر لنها المعاصي من أعظم ) البدعة: فهي2
المرسإلين. دعوة وتخالف

ًا كبان مبن على فيها الشيطان ) الكبائر: ويركز3 عالمبب
عنه. الناس لينفر

النسببان علببى اجتمعببت إذا أنهببا ) الصغائر: ومعلببوما4
أهلكته.

فيهببا ثببواب ل إذ فيها فائدة بالمباحات: فل ) الشغال5
عقاب. ول

عنببه الفاضببل: لببتزاحا عببن بالمفضببول ) الشببغال6
الفاضل. العمل ثواب ويفوته الفضيلة

الذى بأنواع والجن النس من حزبه عليه يسلط ) أن7
منه. والتحذير وتكفيره وتضليله

ـاءاه     الشيطان     بين     العداوة     سإبب ـاءا     وأولـي وأولـي
الرحمن:

وعلببى الحق عن اسإتكبروا الشيطان ) الكبر: فأولياء1
والرسإالة. الرسإول

الخرة. على الدنيا الحياة ) اسإتحباب2
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الحسببد للمببؤمنين يكنون الشيطان ) الحسد: فأولياء3
ًء يكونوا أن يريدون فهم الكفر. في سإوا

والولء:  الهيمنة ) سإلب4

ًا فهي لعدائهم الرحمن أولياء عداوة طبيعة وأما تطبيق
دينهم. في يجدونها التي لعقيدتهم

فببي أعببدائهم مببع يلتقببون ل الرحمببن أولياء أن وليعلم
النبيبباء وطريقببة إبراهيببم ملة يسلكون بل الطريق منتصف

وبمعبببوداتهم بهببم والكفببر منهببم البببراءة فببي والمرسإببلين
الباطلة.

ـدة ـولءا     فــي     والجماعــة     الســنة     أهــل     عقـي اـل
والبراءا:

بعقـيـدة     الـنـاس     الرحـمـن     أولـيـاءا     يعاـمـل     كـيـف
والبراءا؟     الولءا

قسمين: على ) المسلمون: وهم1

القببائمون المؤمنببون وهببم جملببة يحبببونهم الول: مببن
السإلما. بوظائف

وهببم وجببه، مببن ويبغضونه وجه من يحبونه الثاني: من
ً خلطوا الذين المسلمون ًا عمل ًا، وآخببر صالح فيحبببون سإببيئ

مبن فيهبم مبا على ويبغضون وصلحا، خير من فيهم ما على
وفساد. شر

جملببة يبغضببونهم المرتببدين: وهببؤلء أو ) الكفببار2 
وتفصيلً.

والبببراء الببولء أن والجماعببة السببنة أهل عقيدة من- 
ً يكون أن يجب بالقلب. كامل

البدع     أصحاب     من     والجماعة     السنة     أهل     موقف
والهواءا:

ومنهبا مكفببرة، هببي ما فمنها أقساما، إلى البدع تنقسم
ل؟ا أما كفببر هببي هببل فيها يختلف التي المعاصي من هي ما

معصببية هببو مببا ومنهببا وغيرهببم، والخببوارج المرجئة كبدعة
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مكببروه. فكببل هببو مببا ومنهببا بكفببر، ليست أنها على متفق
البراءة. من بقدرها تقدر البدع هذه من واحدة

الـمـم     ـمـن     واـلـبراءا     اـلـولءا     ـفـي     حـسـنة     أسـإـوة
الماضية:

حسنة أسإوة كان السلما: فقد عليه الخليل ) إبراهيم1
أن بعببد والببده، ومنهببم قببومه مببن تبببرأ فقد الباب، هذا في

معهببم فاسإببتخدما الببدعوة، فببي أسإببلوبه فببي معهببم تببدرج
ًا ذلك يجد لم لما ثم بالحسنى، الدعوة أسإلوب اسإتخدما شيئ

أخببذ ذلببك معهم ينفع لم لما ثم الحجة، إقامة أسإلوب معهم
ّنببا وبببآلهتهم بهببم والكفر منهم بالبراءة إإ ُءء ( ُءكببْم ُءبببَرآ ْن إمّمببا إم َو
ُءدوَن ُءببب ْع إن إمببْن َت إه ُءدو ّلبب َنببا ال َفْر ُءكببْم)، َك إل المببوالة تصببح فل إب

إل والخلبة المبوالة هببذه اللبه لخليبل تصببح فلببم بالمعببادة،
مبن ببالبراء إل ولء ول لله، إل ولء ل المعاداة. فإنه بتحقيق

مببا السببلما عليببه إبراهيببم واجه كله لذلك سإواه، معبود كل
وكببانت لببه، العاقبببة كببانت ولكن النار، في إلقاءه من واجه
كتبباب مببن موضببع ما غير في طريقته بإتباع تأمر الله أوامر

َوَمْن الله ُءب ( َغ إة َعْن َيْر ّل إهيَم إم ْبَرا ّ إإ إفَه َمْن إإل ُءه)، سَإ ْفَس فكل َن
سإببفه ممببن فهببو والعلماء الدعاة من طريقته يسلك لم من

الية. بنص نفسه

إبراهيببم عليببه سإببار مببا على سإاروا النبياء أن ) اعلم2
العاصببي، ابنببه مببع وموقفه نوحا الله نبي فهذا السلما، عليه

ل الببدين - خيانبة الخبائنتين زوجتيهمببا مع ولوط هو وموقفه
- الفاحشة خيانة

الطبباغوت زوجهببا مببن تبببرأت فرعببون امرأة ) وهذه3
وقومه.

عببزما حيببن موسإى عن دافع فرعون آل مؤمن ) وهذا4
قتله. على فرعون

والببوطن الهببل تركوا الذين الكهف أصحاب ) وهؤلء5
سإبببيل قبومهم. فل بمواجهبة لهبم طاقببة ل أن علمبوا حيبن

ن بد فل الطريقان يتباين حين الشيطان أولياء مع لللتقاء م
بالعقيدة. الفرار

القرشببي بكببر أبببا جمعت فقد عظيمة، العقيدة هذه- 
ًا ً الرومي وصهيب رايتها. تحت الحبشي وبلل
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المكي:     العهد     في     والبراءا     الولءا

ولءه النسببان ينببزع أن هببو الطببواغيت يزعج الذي إن
 ويكفرهم ويسبهم منهم ويتبرأ منهم

دون العبادة مجرد يزعجهم فل ويده، بلسانه ويجاهدهم
مببا ذكرنببا فقببد صحيح تأمله لمن الكلما وهذا منهم، البراءة
صببلى لنبينببا حصببل ما ومعلوما السلما، عليه لبراهيم حصل

فكببانوا المشببركين آلهبة يبذما كان أنه حيث وسإلم عليه الله
البذي آبائنبا" فهبذا وذما أحلمنببا وسإبفه آلهتنا "سإب يقولون

والزكاة كالصلة العبادة مجرد أن ومعلوما منه، يتأذون كانوا
تؤذيهم. ل وغيرها والصوما

وسإببلم عليه الله صلى النبي جهر التحمل: لما صدق- 
فمببا كثير شيء العذاب أصناف من المسلمين مس بدعوته

الجميل. والهجر الذى على الصبر إلى منهم كان

ـفـي     وأـعـدائهم     المـسـلمين     بين     العلقة     سإمات
المكي:     العهد

بيببن العلقة تكون أن تقتضي كانت المكية المرحلة إن
للحببق بيببان علقة بل قتالية، غير علقة وغيرهم المسلمين

فيه. الذى على وصبر

ـال     عن     اليد     بكف     المر     من     الحكمة     ما ـفـي     القـت
مكة؟

مببن أقل وهم المسلمون أمر عباس: "لو ابن ) يقول1
ذلك". عليهم لشق الكفار بقتال العشر

فببترة المكيببة الفببترة كون في الحكمة تكون ) وربما2
علببى الفببرد تربيببة التربيببة أهببداف مببن فكببان وإعداد تربية

ًة. عليه يصبر ل ما على الصبر عاد

قريببش بيئة في أثر أشد السلمية الدعوة لن ) وربما3
للعناد. يؤدي معها فالقتال العنجهية،
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ًا ذلببك كان ) وربما4 كببل داخببل معركببة لنشبباء اجتناببب
كببان أنببه وسإببلم عليببه اللببه صلى نبينا عن اشتهر وقد بيت،
القتال. ذلك إلى ضم إذا ... فكيف و ووالده الولد بين يفرق

ًا أن مببن اللببه يعلمه لما ) وربما5 المعانببدين مببن كببثير
عمر؟ا ترى أل ،السإلما جند من سإيكونون

حببراما بلببد وهببو بلببدهم فببي كببانوا كببونهم ) "ومنهببا6
.2الرض" بقاع وأشرف

إل والبببراء بالولء المر المشركين: رغم القارب بر- 
ُءهَما الرحبباما بصببلة أمببر القببرآن أن ْب إح َوَصببا َيا إفببي ( ْن ّد البب

ًا). ُءروف ْع َم

المكي؟     العهد     في     البراءا     صورة     كانت     كيف

مببع الذى علببى والصبر الكفار عن بالعراض المر جاء
باطل. وأنه دينهم من البراءة إعلن

دعببوة مببن الكفببار يببأس ديببن: لمببا ولببي دينكم لكم- 
وأن سإببنة أوثببانهم عبببادة إلببى اللببه رسإول دعوا المسلمين

ُءقْل الله فأنزل سإنة معبوده هم يعبدون َها َيا ( ّي أ
ُءروَن... َ إف َكببا ْل ا

هبذه فهببم فبي للعلبم المنتسبين بعض أخطأ وقد ،السورة)
بعضببهم وفهم دينهم، على الكفار إقرار منها ففهم السورة،

غير القولين وكل القتال، من حصل بما منسوخة السورة أن
عليببه وأشده المر أول في يزل لم الله رسإول فهذا صحيح،
دينهببم وعيببب عليهببم النكببار علببى أشببد أصببحابه وعلببى

ًا اقتضت الية أن يقال وتقبيحه.. فكيف ولكببن لهببم؟ا تقريببر
ل الببدين من عليه أنتم ما وأن المحضة البراءة اقتضت الية

ًا. ويفسر عليه نوافقكم اللببه رضببي عباس ابن قول ذلك أبد
ًا أشببد القببرآن فببي "ليببس السورة هذه شأن في عنه غيظبب

الشرك". من وبراءة توحيد لنها منها، لبليس

المدني:     العهد     في     والبراءا     الولءا

تاريخية:     نبذة

ولببم المدينة إلى المسلمون خرج بالهجرة الله أذن لما
احتبسببه ومببن وعلببي بكببر وأبببا اللببه رسإببول إل بمكببة يبببق

ًا، المشركون خببروج خببافوا بذلك المشركون علم ولما كره

كثير ابن 2
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فببأجمعوا بببذلك منعة دار له سإيكون أنه وعلموا الله رسإول
أكبببر اللببه حمايببة فكببانت ، وسإلم عليه الله صلى قتله على
الذين الله أنصار المدينة في المهاجرون ووجد مكرهم، من

عمببل أول وكببان والزوجببات، والمساكن الموال شاركوهم
ًا ليكببون المسببجد بنبباء اللببه رسإببول بببه قاما لببدعوة منطلقبب

الدين، أمور تعلم في ومدرسإة للمسلمين، وملتقى السإلما
للجهاد. العسكرية القيادة مكان وهو

والنصار:     المهاجرين     بين     المؤاخاة     عند     وقفة

تكببوين فببي السإاسإببية الركيزة كانت المؤاخاة هذه إن
ًا كببانت وقد المة اجتماع مفهوما ًا تبدريب الخبوة علببى عمليب

السإلمية.

المدني:     العهد     في     والبراءا     الولءا     سإمات

الله إلى بالهجرة ابتدأ قد المدني العهد أن المعلوما من
قيبباما ثببم والنصببار، المهبباجرين بيببن المؤاخبباة ثببم بالببدين،

الله. سإبيل في الجهاد ثم المسلمة، الدولة

فببي والبببراء الولء سإمات في هامة أمور ثلثة هناك- 
المدني: العهد

مبن المسبلمين وتحبذير للسإببلما الكتاب أهل أولً: كيد
حاقدة أمة اليهود أن منصف كل عند المعلوما موالتهم: من

الدولببة قببامت ولمببا والمواثيببق، للعهببود خائنببة طبعهببا فببي
فكببانوا بببال لليهببود يهببدأ لببم النبويببة المدينببة في المسلمة
وولببوا العهببود وخببانوا النفبباق وولدوا وأهله للسإلما يكيدون

مببن القببرآن تحببذير فجبباء اللببه، رسإببول وآذوا المشببركين
ّين والنصارى هم إتباعهم - الكتبباب - أهببل يرضون ل أنهم وب

ودينهم. ملتهم بإتباع إل

ًا: النفاق يحببوي كببان المكببي العهد والمنافقون: إن ثاني
هنبباك يكببن ولببم والكفببار النبباس: المسببلمون، من صنفين

- الكفببر وإبطان السإلما إظهار - أعني النفاق لن منافقون
ليحفظببوا السإببلما لهببل الغلبببة تكببون حين إل يظهر ل دين

مببن وأهلببه السإببلما علببى أشر وهم ودمائهم أموالهم بذلك
الصببادق النببار. ولتمييببز من السإفل الدرك في وهم الكفار

البتلء. من لبد الكاذب من
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للببدعوة كيببدهم فببي المنببافقين صببفات أبببرز ومببن- 
ومن المسلمين، على والنصارى اليهود السإلمية: مظاهرة

إلببى وتحبباكمهم اللببه شببريعة إلببى التحبباكم رفببض صفاتهم
المسببلمين تخببذيل ومنهببا رغببباتهم، تحقببق التي الطواغيت

للكفار. والتجسس صفهم وبلبلة تفريقهم ومحاولة

ًا: البراء بيببن المببدني العهببد فببي التامببة والمفاصلة ثالث
صببلى للنبببي ُءأذن العهد هذا أعدائهم: في وجميع المسلمين

بقتببال لببه ُءأذن ثببم قبباتله، مببن بقتببال وسإببلم عليببه اللببه
ثلثببة بالجهبباد المببر بعد الكفار معه كافة. فكان المشركين

فأهببل ذمببة، وأهببل حببرب وأهببل وهدنببة صببلح أقساما: أهل
ُءأمر عهببده نقببض مببن فمنهببم أقسبباما علببى كببانوا العهببد فبب

ُءأمر مؤقت عهد لهم وقسم بقتالهم، إلببى عهببدهم يتببم أن فبب
ُءأمر عهببد لهببم يكببن لببم وقسببم مدتهم أربعببة يمهلهببم أن فبب

ُءأمر فببي يدخلوا أو الجزية يعطوا حتى الكفار بقتال أشهر. و
بالحجببة عليهببم والغلظة المنافقين بجهاد وأمر السإلما دين

واللسان.

وتهيمببن وحببده اللببه يعبببد الجهبباد: أن أهببداف مببن- 
الرض. في المستضعفين وينقذ شريعته

منهببم البببراءة المشببركين: وصببور من البراءة أ) صور
منعهببم ومنها مكة في الشرك شجرة اجتثاث فمنها متعددة

بالمشببركات النكبباحا منببع ومنهببا الحراما المسجد دخول من
الشرك. دار في القامة من المسلم منع ومنها

بعببد بجهببادهم المببر الكتاب: فكان أهل من ب) البراء
ًا لهم والتأنيب التقريع القرآن وجه أن سإبورة فبي وخصوص
َيببا ب تنبباديهم كانت التي عمران آل ْهببَل ( إب َأ َتببا إك ْل إلببَم...)، ا

ّين فقد وكذلك يقيمببوا حتى شيء على ليسوا أنهم القرآن ب
الله. شرع

عليببه اللببه صببلى المنببافقين: وسإببيرته مببن ج) البببراء
إلببى سإببرائرهم ويكببل علنيتهببم، منهم يقبل أن فيهم وسإلم
يعببرض أن اللببه والحجببة. وأمببره بالعلم يجاهدهم وأن الله،
عببن التخلببف فببي عذر لهم يقبل ل وأن عليهم ويغلظ عنهم

أن ونهبباه الخرى، المعارك في قبولهم عدما ثم ومن الجهاد
اسإتغفر إن أنه وأخبره قبورهم على يقوما وأن عليهم يصلي

لهم. الله يغفر فلن مرة سإبعين لهم

)14(والجهاد التوحيد منبر



تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

للببه محببادين كببانوا إذا القببارب مببع المببوالة د) قطببع
كببانوا المسببلمون أن المكببي العهببد فببي ورسإببوله: ذكرنببا

العهببد هببذا في وأما الكافرين، من أرحامهم بصلة مأمورين
مببن وأرحببامهم المسببلمين بين التامة المفاصلة جاءت فقد

حبباد من يواد ل المسلم أن بينت كثيرة آيات في المشركين
إيمببان قضببية فالقضببية أقربببائه مببن كببان ولو ورسإوله الله

قيبباما إلببى باٍق أمر فهو كافران وهما الوالدين بّر وأما وكفر
صببورته اكتملببت قببد والبببراء الببولء أن والخلصببة الساعة،
المدني. العهد في الحقيقية

ومظاهرها:     الموالة     صور

فببي الشك أو تكفيرهم وعدما الكافرين بكفر ) الرضا1
كفببر. الكببافرة مببذاهبهم مببن مببذهب أي تصحيح أو كفرهم

المسلمين. بإجماع كافر فهو كفره لجل الكافر يحب فمن

ًا واتخبباذهم العاما ) التولي2 ًا أعوانبب أو وأوليبباء وأنصببار
دينهم. في الدخول

التحبباكم أو الكفببر مببن عليببه هببم مببا ببعض ) اليمان3
الله. كتاب دون إليهم

ومحبتهم. ) مودتهم4

إليهم. ) الركون5

المؤمنين. دون من بطانة ) اتخاذهم6

ًا ) توليتهم7 المسلمين. أمور من أمر

به. ويشيرون يأمرون فيما ) طاعتهم8

الله. خونهم وقد ) اسإتئمانهم9

الكفر. من عليه هم بما ) الرضا10

حسبباب علببى ومجبباملتهم ومببداراتهم ) مببداهنتهم11
الدين.

ظلمهم. على ) نصرتهم12
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اسإببتهزائهم وقببت عليهببم والببدخول ) مجالسببتهم13
الله. بآيات

وإكرامهببم لهببم الصببدر وانشببراحا لهببم ) البشاشببة14
وتقديمهم.

فضببائلهم. وهببذا ونشببر عليهببم والثناء ) مناصحتهم15
الوقت, هذا في المة به ابتليت مما

على تطلق كالتي عليهم المعظمة اللفاظ ) إطلق16
والحكاما. السادة

سإوادهم. وتكثير ديارهم في معهم ) السكنى17

لهببم والتجسببس مخططبباتهم وتنفيذ معهم ) التآمر18
صببفهم فببي والقتببال وأسإببرارهم المسببلمين عببورات علببى
أخطر من المسلمين. فهي ضد معهم القتال كان إذا خاصة

الصور.

ًا الكفببر دار إلببى السإببلما دار مببن ) الهببروب19 بغضبب
ًا للمسلمين للكافرين. وحب

وبذل اللحادية أو العلمانية الحزاب في ) النخراط20
لها. والنصرة الولء

ـهـذه     ـفـي     يقـبـل     ل     وـمـا     الـعـذار     ـمـن     يقـبـل     ـمـا
الصور:

ًا يقبببل ل تعالى الله إن مببوالته إظهببار فببي لحببد عببذر
ًا إل للكافرين الكراه. وهو واحد عذر

ًا ينفع ل والكراه بببد فل القلبببي بالرضببا يتعلق فيما أحد
ًا القلب يكون أن ل الكببراه أن المعلببوما لهببم. ومببن مبغضبب

ومببال بقلبببه الكفببار والببى القلببوب. فمببن على له سإلطان
بلسببانه مببوالتهم أظهببر فإن حال، كل على كافر فهو إليهم

النار، في يخلد الخرة وفي بكفره الدنيا في عومل بفعله أو
ًا بالسإلما وعمل قول ول بفعل يظهرها لم وإن عصم ظاهر
النار. من السإفل الدرك في منافق وهو ودمه ماله

الصور:     هذه     تجاه     المسلم     موقف
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ًا وللمؤمنين ولدينه لله المسلم ولء يكون لكي ل خالص
ًا يكون أن بد ً التوحيد لحقيقة مدرك ه. ول ممتثل ه ببد ل أن ل

اجتنبباب يكون والشرك. فبذا والردة والكفر الجاهلية يعرف
الصور. هذه

الولءا     عقيدة     في     والرافضة     الخوارج     على     الرد
والبراءا:

أن والبببراء الببولء عقيببدة فببي الضببالين بعض يقول قد
فكيببف والرافضببة الخببوارج مصببطلحات مببن العقيببدة هذه

والجماعة؟ا السنة أهل معتقد في تدرجونه

أوجه: عدة من فنقول: الجواب

وسإببنة اللببه كتبباب فببي ورد ما بالتزاما مطالبون ) إننا1
. وسإلم عليه الله صلى رسإوله

اللببه ونببدين نعتقده عما للتنازل مستعدين لسنا ) إننا2
ًا أن أجل من به ًا أو ناعق به. أخذ زاعق

إبراهيببم أبينببا عببن يقببول أن مسببلم يسببتطيع ) هببل3
أنهم النبياء من - وغيره الباب هذا في القدوة - وهو الخليل

الخببوارج أن والرافضة! مع الخوارج مصطلحات اسإتخدموا
بعدهم. جاءوا والرافضة

الخلببل ولكببن والسببنة بالكتبباب ورد المبببدأ هببذا ) إن4
السقيمة. والرافضة الخوارج أفهاما في حصل

والبراءا:     الولءا     في     الخوارج     معتقد

علببى وخرجببوا الببدين، مببن مرقببوا الذين هم والخوارج
السإببلما أمببة علببى السببيوف وسإلوا المسلمين، السلطين

ًا وكفروا والمسلمين، اللببه صببلى النبببي أصببحاب مببن كببثير
أصببحاب وكفببروا بالعظببائم، ورمببوهم وأصهاره وسإلم عليه

خالببدون إنهببم وقالوا الصغائر أصحاب كفر وبعضهم الكبائر
والزارقببة الحروريببة أسإببمائهم ومببن يتوبوا، لم إن النار في

خوارج. فكلهم والباضية والنجدية

إل يتولببون ل والبببراء: فببإنهم الببولء في معتقدهم وأما
يتولببون وهببم التكفيببر، في الغلو من طريقتهم على هو من
عنهم. الله رضي وعلي عثمان من ويتبرؤن وعمر بكر أبو

)17(والجهاد التوحيد منبر



تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

والبراءا:     الولءا     في     الرافضة     معتقد

اللببه صببلى النبي أصحاب يكفرون الذين هم والرافضة
باطنيببة فرقة وهم منهم، قليلة ثلة إل ويسبونهم وسإلم عليه

والنصببارى، اليهببود مببن وأهله السإلما على شر وهم خبيثة،
ًا فهم السإببلما أعببداء والببوا فكم المسلمين، حلوق في شج

بذلك. مسلم يشك ل زنادقة السإلما؟ا! وهم دول لسإقاط

ولء يقولون: ل والبراء: فإنهم الولء في معتقدهم وأما
بكببر أبببي مببن يتبببرأ حببتى البببيت أهببل يتببولى ل أي ببراء إل

عنهما. الله رضي وعمر

الكببافرة النصببيرية الحاضببر الببوقت في أحفادهم ومن
عشرية. والثني الشاما، أهل بها ابتلي التي

الله صلى النبي أصحاب فيحبون فإنهم السنة أهل وأما
ًا، فيتولونهم كلهم وسإلم عليه يبغضببهم، ممن ويتبرؤن جميع

ونفاق. وطغيان كفر وبغضهم وإيمان، دين حبهم أن ويرون

والبراءا:     الولءا     مقتضيات     من

أقساما: أربعة إلى تنقسم المحبة أن اعلم

مشركين. وأصحابها شركية ) محبة1

صفة وهي وأهله، الحق وبغض وأهله، الباطل ) محبة2
المنافقين.

تشببغل لم إذا والولد المال محبة مثل طبيعية ) محبة3
إعن ولم الطاعة عن مباحة. فهي المعصية على ُءت

أوثببق وهي وأهله الشرك وبغض وأهله التوحيد ) حب4
اليمان. عرى

والبراء: الولء مقتضيات من فإن المقدمة هذه ومن

المسلم:     على     المسلم     حق

ًا كثيرة وهي بالموضوع: يتعلق ما منها ونذكر جد

للكببافر فليببس فقببط، للمببؤمنين ) المببودة: وهببذه1
نصيب. فيها والمبتدع
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والدعاء عرضه عن والذب والمال ) النصرة: بالنفس2
أنحبباء فببي المسببلمين أخبببار وتتبببع الغيببب ظهببر فببي لببه

الواحد. كالجسد المسلمون يصبح كله فبهذا المعمورة،

الهجرة:

مسألتين: عن فيها ونتحدث

الكفر:     دار     في     الولى: القامة     المسألة

فيهببا لهببم ويكون الكفار، يحكمها التي الكفر: هي ودار
مببن أهلها جمهور كان ولو الكفر، أحكاما فيها وتجري الغلبة،

نوعين: وهي المسلمين،

حربيين. كفار ) دار1

صببلح المسببلمين وبيببن بينهببم مهببادنين كفببار ) دار2
وهدنة.

لهم ويكون المسلمون، يحكمها التي السإلما: هي ودار
جمهببور كببان ولببو السإببلما، أحكبباما فيها وتجري الغلبة، فيها

الكفار. من أهلها

حمببد الشيخ فقسمها الكفر دار في القامة حكم أما- 
أقساما: ثلثة إلى عتيق بن

ًا رغبة عندهم يقيم ) أن1 مببا فيرضى لصحبتهم واختيار
المسببلمين بعيببب يرضيهم أو يمدحه، أو الدين من عليه هم
اله أو بنفسبه المسبلمين على يعاونهم أو فهبو لسبانه أو بم

كافر.

ل وهببو بلد أو ولببد أو مببال لجببل عنببدهم يقيببم ) أن2
علببى يعينهببم ول الهجببرة علببى قببدرته مببع دينببه يظهببر

عبباصٍا فهببو لسببانه، ول بقلبه يواليهم ول بشيء، المسلمين
الهجرة. لتركه لله

وهببو ظهرانيهببم، بيببن القامببة في عليه حرج ل ) من3
نوعان:

لهببم ويصرحا دينهم ومن منهم بالبراءة دينه يظهر أ) أن
وليببس معببه، الهجببرة تجببب ل الذي الدين إظهار فهذا بذلك
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ل فالكببافر ويصببوما يصببلي يببتركوه أن الببدين بإظهار المراد
ذلك. من يمنعون

ًا، عندهم يقيم ب) أن اللببه يسأل أن له بد ول مستضعف
َنا ّب َنا فيقول: (َر إرْج إه إمْن َأْخ إذ إة َه َي َقْر ْل إم ا إل ّظببا َهببا ال ُءل ْه َعببل َأ َواْج

َنا ْنَك إمْن َل ُءد ًا َل ّي إل َعل َو َنا َواْج ْنَك إمْن َل ُءد ًا) لعله َل إصير يكببون أن َن
إئببَك الله قال ممن َل ْو ُءأ َف ُءه َعَسببى فيهببم: ( ّلبب َو َأْن ال ُءفبب ْع ُءهببْم َي ْن َع
َكاَن ُءه َو ّل ًا ال ّو ُءف ًا). َع ُءفور َغ

ـى     الســفر     حكــم     أمــا ـة     الكفــر     دور     إـل الحربـي
للتجارة:

المشببركين يببوالي ول دينببه إظهببار علببى بقببدر كان أن
ذلك. له يجوز فل وإل ذلك، له فيجوز

دار     إلى     الكفر     دار     من     الثانية: الهجرة     المسألة
السإلما:

السإببلما، بلد إلى الكفر بلد من هجرتان: هجرة الهجرة
الحقيقية. وهي ورسإوله الله إلى وهجرة

بيببن التناصببر وليببة اللببه قطببع فقببد الهجببرة ولهميببة
يهاجروا. لم الذين وبين المدينة إلى المهاجرين

الهجرة:     أحكاما

إلببى فببرض السإلما دار إلى الحرب دار من ) الهجرة1
القيامة. يوما

مالببك: ل المبباما البدعببة: يقببول أرض مببن ) الخروج2
السلف. فيها سإب ببلد يقيم أن لحد يحل

طلببب الحببراما. فببإن عليهببا غلب أرض عن ) الخروج3
مسلم. كل على فرض الحلل

نفسببه على خشي فإن البدن، في الذية من ) الفرار4
الخروج. في له الله أذن فقد موضع في

البلد. بعض في المرض ) خوف5

المال. في الذية خوف ) الفرار6
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الله:     سإبيل     في     الجهاد

ببذل وهببو والبببراء، الببولء مقتضبيات أعظببم مبن وهببو
الكفار. قتال في الجهد

ذلببك ويكببون النفببس مجاهببدة كببثيرة: منهببا أنواع وهو
بها. العمل على ثم الدين أمور تعلم على

يببأتي ما دفع على ذلك ويكون الشيطان مجاهدة ومنها
الشهوات. من يزينه وما الشبهات من به

والقلببب، واللسببان والمببال باليببد الكفار مجاهدة ومنها
فالقلب. فاللسان باليد الفساق مجاهدة ومنها

مببا مثببل وفضببلها العمببال ثببواب في يرد لم أنه واعلم
يشببتمل ولنببه ولغيره، لفاعله عاما نفعه لن الجهاد في ورد

فببي لببه النفببس وبببذل فيببه والمعادة الله في الموالة على
بيببن بببه والقببائم آخر، عمل عليه يشتمل ل ما عدوه محاربة
الشاهدة. وإما النصر الحسنيين: إما إحدى

ًا كببثيرة نصوصا وردت وقد َول منهببا فضببيلته فببي جببد )
َبّن إذيَن َتْحَس ّل ُءلوا ا إت إل إفببي ُءق إبي إه سَإبب ّلبب ًا ال َواتبب ٌءء َببْل َأْم َيببا َد َأْح ْنبب إع
إهببْم ّب ُءقببوَن َر إحيببَن ُءيْرَز إر َف ُءهْم إبَمببا *  َتببا ُءه آ ّلبب إه إمببْن ال إل َفْضبب

ُءروَن إش ْب َت َيْس إذيَن َو ّل ُءقببوا َلْم إبا ْلَح إهببْم َي إهببْم إمببْن إب إف ْل ّ َخ ٌءف َأل ْو َخبب
إهْم ْي َل ُءنوَن) ُءهْم َول َع التجببارة أنهببا بيببان من كثير وغيرها ،َيْحَز

.معلومة كثيرة ذلك في والدلة الرابحة

فببي كمببا وسإلم عليه الله صلى قال فقد السنة من أما
اللببه أعببدها درجببة مائببة الجنببة فببي البخبباري: "إن صببحيح

السماء بين كما الدرجتين بين ما الله سإبيل في للمجاهدين
.والرض"

ٍد قببدما اغبرتببا البخاري: "مببا وفي اللببه سإبببيل فببي عببب
.النار" فتمسه

ًا: أن وفيه ً أيض عليببه اللببه صببلى الرسإول إلى جاء رجل
أجده. قال: "ل الجهاد؟ا يعدل عمل على فقال: دلني وسإلم

ول فتقببوما مسجدك تدخل أن المجاهد خرج إذا تستطيع هل
ذلك! يستطيع قال: ومن ،تفطر؟ا" ول وتصوما تفتر
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ورد فقببد لفبباعله، الجميببل الثناء هذا كثير. ومع وغيرها
بالنفاق. وصفهم الله إن بل لتاركه، الذما

للببدعوة ضببرورة وهببو السإببلما، سإببناما ذروة والجهبباد
الجهبباد منهببج أن واعلم والتمحيص، البتلء في ربانية وسإنة
فهببم منهجهببم، غيببر منهببج فهببو الطببواغيت، تكرهببه منهببج

عليه. القضاء يحاولون

المسلمين:     على     التجسس     حكم

الكفببار مببوالة صور من وهي عظيمة، خيانة التجسس
تجسسببه كببان إذا الكبببر الكفر بين فيها الحكم يتراوحا التي
ًا إذا الكبببائر مببن كبببيرة يكون أن وبين الكفار انتصار في حب
الدنيا. لجل كان

النبببي لفعببل قتلببه يجببب الكببافر الجاسإببوس أن واعلم
فيببه فوقببع المسلم الجاسإوس وأما ، وسإلم عليه الله صلى

يجبوز أنبه علببى أحمبد عبن الروايببتين وأحببد فمالك الخلف
يجببوز ل أنببه أحمد عند والظهر حنيفة وأبو والشافعي قتله،

عنببه. الله رضي بلتعة أبي بن حاطب بقصة الجميع واسإتدل
بببذلك أفببتى كمببا كفببر فهببو الحربيين للكفار التجسس وأما

شاكر. أحمد الشيخ والمحدث المحقق

والهواءا:     البدع     أصحاب     هجر

طريقيببن: الببدع أحببد مبن يبأتي البدين فسباد أن اعلم
الهوى. وإتباع

أربعببة إلببى النبباس مخالطة الله رحمه القيم ابن قسم
أقساما:

وهببم عنهببم يسببتغنى فل كالغببذاء مخببالطته ) مببن1
كله. الربح مخالطتهم ففي الربانيون، العلماء

أنببواع: فبعضببهم علببى وهببم كالببداء، مخببالطته ) من2
أحدهما، أو والدنيا الدين معهم ُءيْخسر فهؤلء العضال كالداء
فارقببك فببإذا يؤلمببك الضببرس كوجببع مخبالطته مببن ومنهم
الثقيببل وهببو الروحا كحمى مخالطته من ومنهم اللم، سإكن

فائدة ل كلمه أن مع بكلمه أعجب تكلم فإذا العقل البغيض
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بببالمعروف عاشره الصنف وهذا ثقيلً، كان سإكت وإن فيه،
ًا. منه لك الله يجعل حتى فرج

أكببل بمنزلبة وهببذا كلببه، الهلك فيببه مخببالطته ) مبن3
العببزاء، فيببه الله فأحسن وإل الدواء لكله اتفق فإن السم،

البببدع أهببل وهببم اللببه، كببثرهم ل الناس في هؤلء أكثر وما
المتمسببك ويبغضببون السببنة، تببارك يحبون الذين والضلل،

تبببالي ول بإغضببابهم اللببه رضببى تلتمببس أن فحبباول بهببا،
بذمهم.

منببه يتبببرأ أنببه كفريببة بدعته كانت من أن لك ذكرت- 
دون بببدعته كببانت مببن أمببا الكفار من كالبراءة كاملة براءة
والزمان. الشخاصا باختلف فتختلف ذلك

نوعببان: فأولهمببا: بمعنببى الشببرعي الهجببر أن اعلم- 
لفاعلها. العقوبة وثانيهما: بمعنى المنكرات، ترك

وضببعفهم قوتهم في الهاجرين باختلف يختلف والثاني
وتببأديبه، المهجببور زجببر بببه المقصببود فإن وقلتهم وكثرتهم

الهجببر يفضببي بحيببث راجحببة ذلببك في المصلحة كانت فإن
ًا، كان الشر ضعف إلى راجحببة المفسدة كانت وإن مشروع

ًا، يكببن لم الشر زيادة إلى الهجر يفضي بحيث بببل مشببروع
صلى النبي فعل وهذا الهجر، من أنفع الناس لبعض التأليف

ًا يتألف كان فقد وسإلم عليه الله آخرين. ويهجر قوم

والكافر:     المسلم     بين     والنكاح     التوارث     انقطاع

اليمبان، رابطبة إل رابطبة ل أن المؤمنبون يعلم أن آن
ًا للكافر المسلمة نكاحا الله حرما فقد يكببون لئل دينببه كان أي

دعون فهبم عليهبا سإبلطة له تعبالى: قبال كمبا النبار إلبى ي
إئَك َل ْو ُءأ ُءعوَن ( ْد َلببى َيب إر)، إإ ّنببا علبى المشببركات نكباحا وحببرما ال

منهن. الكتابيات نكاحا إل المسلم

فببي وسإببلم عليببه اللببه صببلى فبقوله التوارث وانقطاع
الكببافر ول الكببافر، المسببلم يببرث الصببحيح: "ل الحببديث

المسلم".

يببرث المسببلم أن قببال أنهمببا ومعاويببة معاذ عن وروي
وأمببا الكتابيببة، ينكح المسلم أن كما الكافر، يرثه ول الكافر
ًا ل العلمبباء عنببد أحببد يببرث فل المرتد ًا ول مسببلم ول كببافر
ًا مثله. مرتد
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ـي ـن     النـه ـبه     ـع ـار     التـش ـى     والـحـرص     بالكـف عـل
السإلمي:     المجتمع     حماية

فببي بهببم التشبببه يببورث الظاهر في بالكفار التشبه إن
ًا. واعلببم خطر أمر وهذا مودتهم، أو العقيدة، الدلببة أن جببد

وسإببلم عليببه اللببه صببلى رسإببوله سإببنة ومببن الله كتاب من
ًا كثيرة بالكفار. التشبه عن النهي في جد

أقساما: ثلثة تحت يندرج الكتاب أهل مخالفة وتفصيل

ًا كان ) ما1 عاشببوراء كصياما يفعلونه، وهم لنا مشروع
ذلببك صببفة فببي تقع هنا فالمخالفة والصياما، الصلة وكأصل
لهببم مخالفببة وعاشببوراء تاسإوعاء صوما لنا سإن كما العمل،
كثير. هذا وأمثال

ًا كان ) ما2 وقببد كالسبببت، بالكليببة نسببخ ثببم مشببروع
أعيادهم. وكذلك فيه موافقتهم عن نهينا

فهببو كليهمببا، أو العببادات أو العبادات من أحدثوه ) ما3
وأقبح. أقبح

محرمة الثاني وفي مكروهة الول في الموافقة فحكم
حرمة. أشد الثالث وفي

علقة:     من     والولءا     التشبه     بين     ما

الهببدي - فببي الكفببار بمخالفببة الحكيببم الشببارع أمببر
منها: جليلة لحكم إل ذلك - وما الظاهر

ًا تببورث ) إنهببا1 إلببى يقببود المتشببابهين بيببن تناسإببب
والعمال. الخلق في الموافقة

والنعطبباف الضببلل أهببل عببن النقطاع توجب ) إنها2
الهدي. أهل على

بيببن التمييببز فيصبببح الظبباهر الختلط تببوجب ) إنهببا3
ًا. الفريقين صعب

؛  والنـصـارى     اليـهـود     مـشـابهة     ـمـن     واـحـد     مـثـال
(العيد):
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الشببأن هببذا في بهم التشبه تحرما كثيرة أدلة وردت قد
والعتبار: والجماع والسنة الكتاب من

إذيَن الكتاب: فقال أما ّلبب َوا ُءدوَن ل تعالى: ( َه ،الببّزوَر) َيْشبب
المشركين. أعياد  إنها:وغيره مجاهد قال فقد

رسإول قال: قدما عنه الله رضي أنس السنة: عن ومن
فقببال: فيهما يلعبون يومان ولهم وسإلم عليه الله صلى الله
الجاهليببة. فببي فيهمببا نلعببب اليومان؟ا" قالوا: كنا هذان "ما

أبببدلكم قببد اللببه وسإلم: "إن عليه الله صلى الرسإول فقال
ًا بهما الفطر". ويوما الضحى يوما منهما، خير

لبم وسإبلم عليبه اللبه صبلى الرسإول الدللة: أن ووجه
فيهما. يلعبون يتركهم ولم الجاهليين اليومين يقر

أمصببار فببي زالوا ما والنصارى اليهود الجماع: فإن أما
عهببد علببى يكببن لببم ذلببك ومببع أعيادهم يفعلون المسلمين

ذلببك، مببن شببيء فببي يشببركهم من المسلمين من السلف
- الذمببة أهببل بخصوصا عنه الله رضي عمر فعله ما وكذلك

ل الذمة أهل أن والفقهاء الصحابة عليه اتفق - وما وسإيأتي
السإلما. دار في أعيادهم يظهرون

بيبن فببرق فل الشببرع، جملة من العتبار: فالعياد وأما
بل المناهج، سإائر في مشاركتهم وبين العيد في مشاركتهم

فيهببا فالموافقببة الشببرائع، بببه تتميز ما أخص من العياد إن
الكفر. في موافقة

المجتـمـع     ـفـي     التمـيـز     ـصـور     من     مشرقة     صورة
الول:     السإلمي

وضببعها العمريببة" الببتي "الشببروط أهم عن نتكلم وهنا
الشروط: هذه وأهم الذمة، لهل عنه الله رضي عمر

ًا حولهببا فيما ول مدينتهم في يحدثوا أل كنيسببة ول ديببر
ًا، يببأووا ول خببرب، ما يجددوا ول راهب صومعة ول جاسإوسإبب
ًا يكتموا ول ًا، يظهببروا ول للمسببلمين، غش يمنعببوا ول شببرك

وأن المسببلمين، يببوقروا وأن السإببلما، مببن قرابتهببم ذوي
يتشبببهوا ول الجلببوس، أرادوا إذا مجالسببهم من لهم يقوموا

ول بكنبباهم، يتكنببوا ول لباسإببهم، مببن شيء في بالمسلمين
ًا، يركبببوا ًا، يتقلببدوا ول سإببرج وأن الخمببور، يبببيعوا ول سإببيف
ًا، يظهبروا ول كببانوا، حيببث زيهم يلزموا ًا ول صببليب مبن شببيئ
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إل بالنبباقوس يضببربوا ول المسببلمين، طرقببات فببي كتبهببم
ًا ًا، ضرب في كنائسهم في بالقراءة أصواتهم يرفعوا ول خفيف

مببع أصببواتهم يرفعببوا ول المسببلمين، محضببرة مببن شببيء
ًا خالفوا معهم... فإن النيران يظهروا ول موتاهم، ممببا شببيئ
لهم. ذمة فل شرطوه

هببل فيببه؟ا! تببرى نحن الذي الضعف من العزة تلك أين
للكفار؟ا! الذميين درجة في اليوما المسلمون

الببذمي، عهببد ببه ينتقبض مبا ذكروا قد العلماء أن اعلم
هي: النواقض وهذه

أو المسببلم وقتببل المسببلمين، قتببال علببى ) العانببة1
المسلمة.

عليهم. الطريق ) قطع2

يكتبببوا بببأن للكفببار التجسببس أو الجواسإببيس ) إيواء3
المسلمين. أسإرار لهم

بالمسلمة. ) الزنا4

دينه. عن المسلم ) فتن5

. وسإلم عليه الله صلى الرسإول أو الله ) سإب6

وينتقببض بببه المسببلم يقتببل كفببر والرسإول الله وسإب
والسببنة الكتبباب مببن كثيرة ذلك على والدلة به الذمي عهد

المسببلول الصببارما راجببع وللسإببتزادة والعتبببار والجمبباع
تيمية. ابن السإلما لشيخ

ـة ـتي     المكـن ـع     اـل ـه     أـعـداءا     يمـن ـا     ـمـن     الـل دخولـه
فيها:     والقامة

َيا قال َها تعالى: ( ّي أ
إذيَن َ ّل ُءنوا ا ّنَما آَم ُءكوَن إإ إر ُءمْشبب ْل ٌءس ا َنَجبب

ُءبوا َفل ْقَر َد َي إج ْلَمْس ْلَحَرامَا ا َد ا ْع إهْم َب إم َذا.. َعا وقببال ،) اليببة.َهبب
جزيببرة مببن المشببركين وسإببلم: "أخرجببوا عليببه الله صلى

.العرب"

العببرب جزيببرة فببي القامببة لهببم يجوز فل النص فبهذا
ذكببر وقببد الشببافعي، عنببد وقراها ونجد والمدينة مكة وهي

- القلببزما بحببر من أنها القتضاء في تيمية وابن أحمد الماما
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ًا الحمر البحر - العربببي - الخليببج البصببرة بحببر إلى - شرق
ًا ًا اليمببن ومببن غرب ً الشبباما إلببى جنوببب تببدخل بحيببث شببمال

دخلوا أن للكفبار يجبوز ول الشباما، تدخل ول اليمن، حبرما ي
ًا، مكة أقببل فجببائز لمصببلحة كببان فإن المدينة حرما وأما أبد
ليال. ثلث من

وجوابه:     اعتراض

فل مشببركين يسمون ل الكتاب أهل قائل: أن يقول قد
والحديث. الية في يدخلون

التوحيد، دينهم أصل أن السإلما شيخ ذكره الجواب: ما
مببا باعتبار المشركين من فهم عليهم، طارئ الشرك ولكن
يببدخلوا لببم أنهببم قببدر ولو الدين، أصل باعتبار ل لهم عرض

ًا كونهم وهو المعنوي عمومها في دخلوا الية لفظ في نجس
علته. بعموما يعم والحكم

وفـيـه     المـسـلمين     غـيـر     ـمـع     المـسـلمين     تعاـمـل
مباحث:     ثلثة

وحـسـن     الـمـوالة     بـيـن     الول: الـفـرق     المبـحـث
المعاملة:

هببي الفكببرة الديان: هذه بزمالة يسمى ما حول كلمة
قرره ما يتناسإون فهم المسلمين، من المنهزمين أفكار من

حببرب فببي بعببض أوليبباء بعضببهم الكفببار أن فببي القببرآن
لنبا أن ظبان يظبن أن الظباهرة السببذاجة فمن المسلمين،

ًا وإياهم ًا طريق ل باطببل فهببذا الببدين، لتمكيببن نسلكه واحد
علببى بقبباتلهم مطببالبون أننببا المعلببوما فمببن عببالم يقببوله

إل عنبدنا لهبم فليبس أببوا فبإن فالجزيبة أببوا فبإن السإلما
على المستعان والله المنهزمون، هؤلء يقول كما ل السيف

يصفون. ما

المعاملببة بالحسببنى: إن والمعاملة الموالة بين الفرق
فببي ل الشخصببية المعاملت في يكون والتسامح بالحسنى
ًا يقبببل ل فببالله العتقببادي، التصببور وهببذا السإببلما، إل دينبب
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والممثلببة شببيء والنصببرة بالحب الممثلة فالموالة معلوما،
لذلك. فتنبه آخر شيء إليهم والحسان والصلة بالنفقة

الكفار:     مع     الثاني: التعامل     المبحث

أمور: عدة هنا وسإأذكر

الصببل فببي والشراء: وهببو البيع في معهم ) التعامل1
ًا يكون وقد مباحا، بببه يعينهببم ما يبيعهم منها: أن بأمور حرام
ًا يبيعهم كأن المحرمات على ًا أو عنب ًا، يتخببذونه عصير خمببر

قببد المبيعببات مببن معهببم ممببا أن علببم إن كببذلك ويحببرما
السإبتنقاذ، وجبه علبى يشبتريها أن إل معصبوما من غصبوها

ًا: كببأن بيعهببم يكببون وقببد أنهببم يعلببم أشببياء يبببيعهم كفببر
أعلم. والله ،المسلمين حرب في يستخدمونها

أن رجببي إذا فتشرع عيادتهم وتهنئتهم: أما ) عيادتهم2
ذلببك فببي يطمع لم إذا فأما السإلما، في الدخول إلى يجيب

المختصببة الكفببر شببعائر علببى كانت تهنئتهم: فإن فل. وأما
ومخبباطبتهم تعظيمهم هذا في ويدخل بالتفاق، فحراما بهم

ًا، حراما وهذا بالسيد الرشيد. أو بالصالح يخاطبون ول قطع

بيببن خلف فيها المسألة عليهم: وهذه السلما ) حكم3
يبدءون بل قوما وقال بالسلما يبدءون ل قوما السلف: فقال

سإفر. أو جوار أو صحبة كحق لسبب السلما بلفظ بالسلما

وقببالت وجببوبه، علببى فببالجمهور عليهببم السلما رد أما
وعليكم. بلفظ الرد ويكون يجب، ل طائفة

عندهم:      وبما     بالكفار     الثالث: النتفاع     المبحث

غيببر مبن المسببلم يتلقبى أن فبي يتسبامح السإببلما إن
العلبوما هبذه تنعببدما حين وذلك العلوما من ينفعه ما المسلم

ولكبن ذلبك، غيبر فبي بهبم النتفباع ويجوز تقي، مسلم من
بببدينه يتعلببق شببيء أي المسببلم يتلقببى أن يبيببح ل السإببلما

صلى الله رسإول سإنة في موجودة بهم النتفاع وأدلة منهم،
ًا اسإتأجر فقد وسإلم عليه الله المدينببة إلببى هبباجر لمببا خريت

أن الممتنببع وإنمببا الفقهبباء، عامببة مببذهب وهببذا ذلببك وغير
إذلل مببن فيببه لمببا المشببرك مببن نفسببه المسببلم يببؤاجر

إل ذلك الحرب دار في يعيش لمن العلم أهل وكره المسلم
ل وأن فعلببه للمسببلم يحببل فيمببا عمله يكون بشرطين: أن

المسلمين. على فعله ضرر يعود
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النهي ورد الغزو: فقد في المشرك اسإتئجار مسألة أما
اللببه صببلى النبببي المشركين احد اسإتأذن حين وذلك بذلك،
مشببرك، وهببو المعركببة فببي معه يصيب أن في وسإلم عليه
أسإببتعين فلببن وسإببلم: "فببارجع عليببه الله صلى النبي فقال

الببباب، هببذا فببي العلببم أهببل اختلببف فقببد هذا ومع بكافر"،
ًا بالمشببركين السإببتعانة منببع إلببى جماعببة فببذهبت مطلقبب

للمباما أن إلبى طائفبة وذهببت السابق، بالحديث مستدلين
حاجببة المسببلمين فببي يكون بشرطين: أن بهم يستعين أن

هببذان فقببد فببإن بهببم، يوثببق ممببن يكونببوا وأن ذلببك، إلببى
اللببه صببلى النبببي بأن وقالوا ذلك، للماما يجز لم الشرطان

في أمية بن وبصفوان قينقاع بني بيهود اسإتعان وسإلم عليه
هوزان. قتال

المسببلمين وليببات مببن شببيء فببي اسإببتعمالهم وأمببا
ً ًا فببإنه للشببرع، صببريحة مخالفببة أنببه عن ففضل إذلل أيضبب
أبببي مببع عمببر وقصببة للكببافرين، وعببز للمسببلمين، صببريح
موسإى أبو اسإتعمل حين ذلك في معلومة الشعري موسإى

ًا ًا كاتب قببال: ثببم ،الله؟ا" قاتلك عمر: "مالك له فقال نصراني
ًا؟ا" اتخذت "أل دينببه، وله كتابته، موسإى: لي أبو فقال ،حنيف

أذلهم إذا أعزهم ول الله، أهانهم إذا أكرمهم عمر: "ل فقال
الله". أقصاهم إذا أدنيهم ول الله،

والكراه:     التقية

باليمببان، مطمئببن وقلبببه باللسبان التكلم التقية: وهي
العمل. ل باللسان وهي

يكببون منهببا: أن بشروط التقية تكون تقية؟ا تكون متى
ويببداريهم كفببار قببوما فببي المببؤمن يكببون أو غالبين، الكفار

ًا يسببتحل أن غيببر من باللسان ً أو دمبب ًا مببال يظهببر أو حرامبب
خببوف من إل تكون ل المسلمين. والتقية عورة على الكفار
عظيم. أجره فله صبر فلو رخص هذه إن ثم القتل،

الكراه: 

الكراه، قضية يوضح ما أقوى من ياسإر بن عمار وقصة
فيه؟ا نزلت الكراه وآية كيف

وبعببض وأمببه وأببباه أخببذوه المشببركين أن وقصببته
ووجيببء بعيريببن بيبن ربطببت فإنهببا سإمية أمه أما الصحابة،

عمببار - وأمببا عمببار - أبببو زوجهببا وقتببل فقتلت بحربة قبلها

)29(والجهاد التوحيد منبر



تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

ًا، بلسانه أرادوا ما فأعطاهم النبببي إلببى عمببار فببأتى مكرهبب
اللببه صببلى النبي له فقال يبكي، وهو وسإلم عليه الله صلى
كيببف قلت" فببانظر بما لهم فعد لك عادوا وسإلم: "إن عليه
بعببد وذلببك باليمان مطمئن وقلبه بلسانه بالكفر كلمه كان
ًا الكفر قال من أما وتعذيبه، وأمه أبيه قتل غيببر مببن اختيببار

ًا بالكفر شرحا قد لنه يكفر فهذا إكراه الية. في كما صدر

أربعببة ذلببك فببي حجببر ابببن  ذكببرالـكـراه:     شروط
شروط:

بببالمكره، إيقبباعه على قادر الكراه فاعل يكون ) أن1
بالفرار. ولو دفعه عن عاجز والمكره

أكره ما عن امتنع إن أنه المكره ظن على يغلب ) أن2
ذلك. به أوقع عليه

ًا، به هدد ما يكون ) أن3 كببذا تفعل لم إن قال فلو فوري
ًا، ضربتك ًا اليوما يعد ل فإنه غد ًا يعد ولكنه مكره ًا، غد مكرهبب

ًا ذكر إذا ما ويستثنى ًا زمن ًا. قريب جد

اختياره. على يدل ما المكره من يظهر ل ) أن4

ًا العلماء بعض ويذكر ًا شرط التهديببد يكون أن وهو آخر
فل. وإل الشديد العذاب أو بالقتل

الجمهببور، عند والفعل القول على الكراه بين فرق ول
النفس. كقتل كان ما الفعل من ويستثنى

لببه يجببوز ل الكفببر علببى أكببره مببن أن علببى وأجمعببوا
ًا الكفر بكلمة التلفظ يوهم وبما بالمعاريض يأتي بل تصريح

بشببرط ذلببك لببه يببباحا التصببريح علببى أكببره فلببو كفببر، أنببه
لمببا معتقببد غيببر بببأنه إيمببانه مببع باليمببان، القلببب طمأنينة
الصحابة. لفعل أفضل لكان صبر ولو يقوله،

الكراه:     أنواع

أنواع: ثلثة المصنف ذكر

ويكببون والختيببار، الرضببا فيببه ينعببدما ) اللجاء: حيث1
ذلك. نحو أو الشديد بالتعذيب
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ًا، الختيار ينعدما ول الرضا، ينعدما ) التهديد: وفيه2 تمام
خيببروه حيببن قببومه مع السلما عليه شعيب حال هذا ومثال

تجببوز فل قريتهببم، مببن يخببرج أن أو ملتهببم إلببى بببالرجوع
هذا. لمثل السإتجابة

نحببت ولكنببه تهديد، ول تعذيب ل ) السإتضعاف: وهنا3
هببذا تحببت دخببوله كببان فببإن غيره، من عليه مفروض وضع

لفعببل ذلك أمكنه ولو منه والخروج دفعه عن لعجزه الوضع
ًا كان إن أما عنه، معفي فهذا التضحية كانت مهما ولببم قادر
ًا يفعل الهجرة. في ذكره سإبق فقد للعاقبة إيثار

والبراءا؟     الولءا     السلف     طبق     كيف

وسإببلم عليببه اللببه صببلى الله رسإول صحابة ) موقف1
حببتى هجروهببم فقببد تبببوك، غزوة عن الثلثة المخلفين من
فمببا وجوبه، وقت في الجهاد تركوا قد أنهم مع السلما، في
لببم الببذين عصرنا في الزنادقة من يتبرؤن ل المسلمين بال

المحرمببات يجتنبوا ولم حرموها بل فحسب الوجبات يتركوا
أوجبوها!!. بل

ٍء وأعجب  ففببوق مالك بن كعب قصة قصتهم في شي
يقول غسان ملك من رسإالة تأتيه الهجر حالة في يعيش أنه

ولرسإببوله للببه كعب ولء فكان ،نواسإك" بنا ألحق.  "..:فيها
ًا والمؤمنين ًا غسان ملك من براؤه وكان عجيب حيببن واضببح

التنور. في كتابه أحرق

من أباه منع حين سإلول أبي بن الله عبد ابن ) موقف2
. وسإلم عليه الله صلى الرسإول من بإذن إل المدينة دخول

فببي أببباه قتببل فلقببد الجببراحا بببن عبيدة أبي ) موقف3
بدر. معركة

تببوك: غبزوة فببي وسإبلم عليه الله صلى النبي ) قال4
ًا بالمدينة "إن ًا سإببرتم ما أقوام ًا قطعتببم ول مسببير إل واديبب

عليببه اللببه صببلى قببال بالمدينببة!، معكم" قالوا: وهببم كانوا
هببذا إلببى العببذر". فببانظر حبسببهم بالمدينببة وسإلم: "وهببم

بالببدعاء إخببوانهم مببع فهببم العببذر حبسببهم ممببن الببولء
رحببم مببن - إل المسلمين خذلن فنرى اليوما أما والمتابعة،

بل بذلك بعضهم يكتفي ول الله سإبيل في - للمجاهدين الله
الكفرة. الله أعداء يوالي أن بد ل

)31(والجهاد التوحيد منبر



تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

الحاضر:     عصرنا     في     والبراءا     الولءا     صور

هجمببة الونببة هببذه فببي نعيببش أننببا بالببذكر الجدير من
والمسببلمين، السإلما على نحلهم بجميع الكفرة من شرسإة

ٌءل هذا وغزوهم وهجومهم العسببكري أمرين: الغزو في متمث
هو والثاني المجاهدين، تكبيرات مع يسقط أن يلبث ل وهذا
أفكببار المسببلمين بيببن انتشر فبه الشد وهو الفكري الغزو
واللبببس للببدين ومببا والقتصبباد؟ا للببدين "ما بك غريبة غربية

للببدين ومببا والفببن؟ا للببدين ومببا المببرأة؟ا ملبببس وخاصببة
الببذي والواقببع للببدين مببا وباختصببار والذاعببة؟ا والصببحافة

.الرض" على نعيشه

النتسبباب مببن يستحي جيل تكوين الغزو هذا عن ونشأ
شببعائره، مببن بشببيء يقببوما وهببو يببرى أن ويكببره للسإلما،
ًا الناس يراه أن يحب هؤلء من فالواحد خمببارة، مببن خارج

ًا يروه أن يحب ول أن عليببه السببهل ومن مسجد، من خارج
قيببل لببو وجهببه يسببود لكنببه نسببوة بعشرة زنى بأنه يوصف
أو القببرآن مبن آيبات تلوة فبي يفكبر أأن أما باثنتين متزوج
فهببذا وسإببلم عليه الله صلى النبي سإنة من شيء إلى يرجع

ال، علبى له يخطر ل ما بنبا ألحبق البذي هبو الجيبل وهبذا ب
ميدان. كل في الهزائم

المنخببدعين خطببط معرفببة مببن بد ل أنه نعلم هنا ومن
منها: التي الوروبية بالثقافة

فببي سإببلكوا قببد السإلما أعداء والتعليم: إن ) التربية1
هما: سإبيلين والتعليم التربية مناهج غزو

الداخل: فهببا في التعليم على الول: السيطرة السبيل
التفسببير مببن الببدين فمببواد مناهجنا، في تأثيرهم نرى نحن

ًا تتجبباوز ل والتجويد والفقه والحديث والتوحيد ًا كتيببب صببغير
يهتمببون كيببف ونببرى اللببه، رحببم ما إل البلدان من كثير في

بتببدريس يهتمببون ول الملحدة الوثنية أوروبة تاريخ بتدريس
مببادة يضببعون كيببف نببرى بببل المشببرق، المسلمين ماضي

يبأمرون كيببف ونببرى أسإاسإببية، كمببادة الغربيببة الموسإببيقى
والجهبباد والبببراء كببالولء السإببلما أصببول بحذف المسؤلين

المستعان. والله

الكافرة: فهببذا الدول إلى البتعاث الثاني: وهو السبيل
ًا المسبلم ولء يجعبل ا يبرى وهبو متذببذب ه، بهبر م ويزيبد ب

ًا ويزيده وقيمه، بدينه جهالة الطالب يجببد ثببم بببالغرب تعلقبب
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أو يشببعر حيث من وقيمه دينه من انسلخ قد نفسه الطالب
ًا. وكلمه ومشربه ومأكله لبسه في فتجده يشعر ل غربي

والتلفزيببون بالذاعببة متمثلببة العلما: وهببي ) وسإائل2
وغيرها. والدش والفيديو والجريدة والمجلة

عقيببدة زعزعببة فببي كبببير خطببر كلهببا هببذه وفببي
أنهببا تبدعي الببتي البلد فببي المؤسإببف مببن فإن المسلمين،

علببى شببعواء بحببرب تقببوما فيها العلما وسإائل أن إسإلمية
وتزيببن والفساد العهر تنشر هي فها نكير، بل وأهله السإلما

ضببد معهببم والوقببوف الكفببار مببوالة إلى وتدعوا الجريمة،
ما الرهاب أعظم أن علموا - وما الجهاد به - ويراد الرهاب

إلببى وتببدعوا الفسبباد، مببن وإسإببرائيل أمريكببا بببه تقببوما
تحببدث الخيريببن وبهذين ذلك، وغير وأهله بالدين السإتهزاء

العظيم. الله من العقوبة وتحل الردة

العقلء عنببد المعلببوما المستشرقين: من كتب ) نشر3
خدمببة فببي كبببيرة جهببود مببن المستشببرقون بببه قاما ما أن

علببى الحقد من يحملونه لما كان والسإلمي العربي التراث
تشببويه فببي المناسإبة الفرصة بذلك فوجدوا وأهله، السإلما
وسإببلم عليببه اللببه صببلى النبي في والطعن السإلما، صورة
فإن هذا وبفعلهم بالعقل، مناقضتها إلى والدعوة سإنته وفي

اليمان. ضعاف نفوس في كبيرة زعزعة أحدثت قد كتبهم

في السإلما أعداء اسإتخدما اللدينية: ولقد ) المذاهب4
سإبيلين: ذلك

ول بربريببة بأنها السإلمية الشريعة على الول: الهجوما
رجعية. أنها أو العصر روحا تساير

ومببدحها الهدامببة للمببذهب الشببرعية الثبباني: إضببفاء
العصر. تساير بأنها عليها والثناء

فهببا يبطلهببا، فببالواقع إبطببال إلى تحتاج ل الشبه وهذه
آمان. ول بأمن تنعم ل الكافرة الدول هي

فيهببا يكون والتي والوطنية القومية المذاهب هذه ومن
والبعثيببة والشببتراكية، العلمانيببة، ومنهببا الجنس، في الولء

فببإن ببالله، كفببر أنهببا القوميببة فببي القول وغيرها. وخلصة
قيببل ومببا أجلهببا، مببن ويضحي لها ويعادي لها يوالي صاحبها

الببولء يمسببخ ففيهببا النسببانية أو العالميببة فببي يقببال فيهببا

)33(والجهاد التوحيد منبر



تلخيص؛ الولء والبراء 
في السإلما

ًا. فالعمل والبراء ل التي القائمة البشرية المذاهب بهذه كلي
وسإببنة ولدينه لله محادة والسنة الكتاب من وجودها تستمد

للكفببار مببوالة لنببه صببريح كفببر وسإلم عليه الله صلى نبيه
وأهله. السإلما من وبراءة

النجاة:     وسإبيل     الخلص     طريق     السإلما

ًا السإلما إلى الرجوع في يكمن الحل إن ًا رجوع حقيقيبب
العقيدة صفاء إلى الرجوع في ويكمن السلف عليه كان كما

مفهببوما وتصحيح التوحيد، كلمة مفهوما في: تصحيح الممثل
والسنة، الكتاب على الجيل وتربية حياة، نظاما وأنها العبادة
فببي والبببراء الولء قضية وتعميق الفكري، الغزو آثار وطرد
وحببزب اللببه حزب بين العداوة على والتأكيد الناس، نفوس

أعلببم تعببالى واللببه الله، نصر بقرب المل وبعث الشيطان،
وأحكم.

وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسإلم الله وصلى
أجمعين

مضيئة وكلمات مهمة نقاط
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الولء بتحقيق إل الرض في التوحيد كلمة تتحقق لن- 
. 3البراء يستحق ممن والبراء الولء، يستحق لمن

- والبراء - الولء القضية هذه أن الناس بعض  يحسب-
قضبية إنهبا المبر حقيقبة فبي ولكبن الجزئيبة، القضبايا من

.4وكفر إيمان

الدلبة مبن فيبه حكببم تعبالى اللبه كتاب في ليس  أنه-
وجوب - بعد والبراء الولء - أي الحكم هذا من أبين ول أكثر

.5ضده وتحريم التوحيد

الكفار:     مولة     صور     من

. الله أولياء على ونصرتهم وتعظيمهم ) محبتهم1

بعببدما ورميه المطهر، بالشرع الحكم وتعطيل ) تنحية2
النتنة اللقاب من ذلك غير إلى الوحشية أو العصر، مسايرة

الكفر. في صاحبها يتردى التي

ً وتحكيمهببا الكببافرة، الوربية القوانين ) اسإتيراد3 بببدل
الرحمن. شريعة من

وتببرك اللببه وحببد ولو إسإلما له يستقيم ل النسان  إن-
بالعببداوة لهببم والتصببريح المشببركين، بعببداوة إل الشببرك
ًا تجد تعالى: (ل قال كما والبغض ،بالله...الية) يؤمنون قوم

يببدعون الببذين مببن كببثيرا أن عرفببت جيببدا هببذا فهمت فإذا
.6- الله إل إله ل - أي يعرفونها ل الدين

والنعبال بالجريبد يضبربوا أن الكلما أهبل فبي  حكمي-
مببن جببزاء ويقببال: هببذا والقبائببل العشببائر في بهم ويطاف

.7الكلما على وأقبل والسنة الكتاب ترك

رأيتها فما الفلسفية والمناهج الكلمية الطرق  تأملت-
ً تشفي ً تروي ول عليل طريقببة الطببرق أقببرب ورأيببت غليل
.8القرآن
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اللببه يخببف لببم ومببن شببيء كببل خببافه الله خاف  من-
.9شيء كل من أخافه

مببا منهببا متفاوتببة شببعب علببى يقببع المببوالة  مسمى-
الكبائر. من ذلك دون ما ومنها الردة يوجب

علببى ضببررها أن فببي الكفببار مببوالة خطببورة  تبببرز-
نفسببه فببي يكفببر مببن خطببر مببن أعظببم كافببة المسببلمين

.10فقط

َوَمببْن اللببه قول أن  صح- ُءهْم تعببالى: ( ّل َو َتبب ُءكببْم َي ْن ُءه إم ّن إإ َفبب
ُءهْم) ْن الكفببار، جملببة مببن كببافر بببأنه ظبباهره على هو إنما ،إم
.11المسلمين من اثنان فيه يختلف ل حق وهذا

تببولى مببن أنببه حكمببه من أحسن ول حكم قد الله  إن-
َوَمْن ،منهم فهو والنصارى اليهود ُءهْم ( ّل َو َت ُءكْم َي ْن ُءه إم ّن إإ ُءهْم) َف ْن ،إم

.12حكمهم... لهم كان القرآن بنص منهم أولياؤهم كان فإذا

ً المؤمنين غير  وموالة- وعصببيان ردة أنهببا عن - فضل
ل لنببه فاعلهببا حيبباة التذبذب.. في مصدر - هي سإبحانه لله
.13هؤلء إلى ول هؤلء إلى

ًا والحرب الكفر بدار لحق  من- ًا مختار يليه لمن محارب
ه مرتبد الفعبل بهبذا المسبلمين: فهبو من المرتبد أحكباما ل

ا... وأمبا ن كله افه لظلبم الحبرب أرض إلبى فبر م ولبم خ
المسببلمين فببي يجد ولم عليهم أعان ول المسلمين يحارب

مببن مكببره. أمببا مضببطر لنببه عليه شيء ل فهذا يجيره من
ًا كان ًا للمسلمين محارب فهببو كتابببة أو بخدمببة للكفببار معينبب
.14كافر

ًا أن  ولو- وأقببر السإببلما، دور مببن دار علببى غلب كافر
المنفببرد لهببا المالببك هببو أنببه إل حببالهم على بها المسلمين

السإبلما: لكفببر غيببر ببدين معلبن وهبو ضبببطها فبي بنفسه
.15مسلم أنه ادعى وإن معه وأقاما عاونه من كل معه بالبقاء
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قصببة فببي التعليببل لن يقتببل المسببلم الجاسإوس  إن-
ولببو غيببره، فببي منتفية القتل من مانعة بعلة (تعليل حاطب

ًا السإلما كان الحكببم لن منه، بأخص يعلل لم قتله من مانع
واللببه أقببوى وهببذا التببأثير عديم الخص كان بالعم علل إذا

.16أعلم)

ًا المة هذه في أحدث  من- سإببلفها عليببه يكببن لببم شيئ
الببدين، خان وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن زعم فقد
ْومَا تعالى الله لن َي ْل ُءت يقول: (ا ْلبب ْكَم ُءكببْم َأ ُءكببْم) َل َن لببم فمببا ،إدي
ٍذ يكن ًا يومئ ًا اليوما يكون ل دين .17دين

في يغمسوكم أن آمن ل فإني الهواء أهل تجالسوا  ل-
.18تعرفون ما بعض عليكم يلبسوا أو ضللتهم

فببي مشببابهة تببوجب الظبباهرة المور في  والمشابهة-
وقببد الخفببي، والتدريببج المسارقة وجه على الباطنة المور

ًا أقببل المسلمين عاشروا الذين والنصارى اليهود رأينا كفببر
معاشببرة مببن أكثروا الذين المسلمين رأينا كما غيرهم، من

ًا أقل هم والنصارى اليهود .19غيرهم... من إيمان

فببي الجهببال مببن كثير يفعله ما عنه النهي يجب  ومما-
ًا أحدهم لقي إذا زماننا علببى يببده ووضع عليه سإلم لله عدو
يشببير أو قلبببه، فببي ثابتببة محبببة يحبه أن إلى إشارة صدره

رأسإببه، علببى عنببده منزلتببه أن إلببى إشببارة رأسإه إلى بيده
ًا يكون أن فاعله على يخشى المحرما الفعل وهذا عن مرتد

والتعظيببم والمببوادة المببوالة أبلببغ مببن هببذا لن السإببلما؛
.20الله لعداء
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