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المقدمة

مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

ًا المسلمة المة تاريخ من العقود هذه تشهد ًا صصصراع والطغيصصان الكفصصر قصصوى بيصصن محتصصدم
بغزوتصصي ذروتصصه الصصصراع هذا بلغ وقد المجاهدة، وطليعتها المسلمة المة وبين والساتكبار

ضصصد الجديصصدة الصصصليبية لحملتصصه بوش إعلن من تلهما وما المباركتين، وواشنطن نييورك
الرهاب. على بالحرب أساماه ما أو السالما،

عقيصصدة خطصصورة لدراك الماساصصة الحاجة مدى ووقائعها الحرب هذه أحداث من اتضح وقد
العظيصصم الركصصن هذا بأمانة القياما في والتقصير التفريط ومدى السالما، في والبراءا الولءا

وأعصصوانهم وأتبصصاعهم الساصصلما أعصصداءا يمارساه الذي الخداع مدى ثم السالمية، العقيدة في
بصصصورة العصصداءا وإظهصصار الركيصصن، الركصصن هذا معالم بطمس المسلمة المة جماهير على

الفجار. بتهم البرار ورمي الولياءا

الصصصليبية لحملتهصصم موازيصصة وعقديصصة فكريصصة تضصصليل حملصصة يشصصنون الصصذين العصصداءا هصصؤلءا
ًا العسكرية، بلدنصصا، فصصي الحكصصم أنظمصصة تمثلصصه الذي المهترئ، الواقع ترقيع في منهم ساعي

اليهودية. الصليبية العالمية الطغيان لقوى ومذلتها وإفسادها فسادها بكل

يختلصصط حصصتى والباطصصل الحصصق بيصصن الفاصصصلة الحصصدود طمصصس إلى تهدف التي الحملة هذه
بالولياءا. العداءا

ًا وتهدف بل - المتصصصاعد الجهصصادي السالمي المد لمواجهة المحمومة محاولتها في  –أيض
ًا شصرعه، غيصر وتحكيصم اللصه لغير والذعان والتخاذل والتبعية التخاذل واقع تزيين إلى جنبص
المجاهصصدة المصصة طلئصصع رايتهصصا ترفع التي والعزة والجهاد الحق دعوة تشويه مع جنب إلى

حولها. الملتفة والجماهير وأنصارها

والقعصصود الباطصصل دعوة مقابلها في ازدادت والعزة والحق الجهاد دعوة قوة ازدادت وكلما
ًا يجدوا لم أصحابها أن حتى والمذلة، رغصصم الوائصصل المرجئصصة غلة دعوة يتبنوا أن في حرج
يجدوا ولم الفاضلة، الولى والقرون السلف عقيدة حماة أنهم المستمر ولغطهم صياحهم

الشصصريعة حصصراس أنهصصم زعمهصصم رغم الفجرة العلمانيين مقالت يتبنوا أن في غضاضة أية
ًا يكصصون أن عنصصدهم المصصرءا يضصصر فل عنها، والمدافعون ًا موظفصص فصصي الحكومصصة عصصن مصصدافع

بإسارائيل للعتراف ويروج العلمانية إلى يدعو قضائها أو إعلمها أو أمنها أجهزة أو جيشها
ًا الوقت نفس في ويكون لها، والساتسلما ًا مسلم ًا، تقي ويزكي!! ويحج ويصلي يصوما ورع

حمايصصة يزعمصصون وهصصم المريكيصصة المصصصالح خدمة في الحاكمة السار أعرق رأينا لقد حتى
بصصالقوانين ويحكمصصون العلمانية الدسااتير يفرضون الذين الكفر أئمة ورأينا التوحيد، عقيدة

تحفيصصظ مسصصابقات يرعصصون وهصصم إساصصرائيل مصصع التطصصبيع ساياساصصة في ويتسابقون الوضعية
ًا الجلديصصن أشصصد ورأينصصا فيهصصا، الحجصصاب يمنعصصون الصصتي الجامعصصات لطلب القصصرآن تعصصذيب

رواتبهصصم يقبضصصون أفغانستان في الطرق قطاع ورأينا ويعتمرون، يحجون وهم للمسلمين
ذلصك بعصد ثصم المجاهصدين، ليقصاتلوا أمصامهم المريكصان ويصدفعهم المريكيصة، القصوات من

قبورهم!!  وبتراب المجاهدين شهداءا بملبس يتبركون

رأوهصصم قصصد الناس إن حتى( فقال:  التتار عن الله رحمه تيمية ابن السالما شيخ حكى كما
ما ويسلبونه به ويتبركون الرجل ويعظمون الموال، من فيها ما ويأخذون البقعة يعظمون

أظلصصم إل بهصصا يعصصاقب ل التي العقوبات بأنواع ويعاقبونه حريمه، ويسبون الثياب، من عليه
ً والمتأول وأفجرهم، الناس ًا تأويل ًا يراه من إل يعاقب ل ديني - يعظمون وهم للدين، عاصي

  .1)  لهم؟ بقي تأويل فأي منهم،  أطوع إنه  ويقولون الدين، - في يعاقبونه من

.بعدها  وما332 ص4ج ،813 مسألة الكبرى، الفتاوى  1
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

ساصصعيها فصصي شصصيءا كصصل تخلصصط الصصتي المزبصصدة المرغية الباطل آلة فإنها ذلك في غرابة ول
وخاصصصة الطصصاهر أمتنا تراب فوق الرابض والحتلل صدورنا فوق الجاثم الفساد لساتمرار

المباركة. والقدس الشريفين بقاعه: الحرمين أقدس في

عصصن الخصصارج المفسصصد الفاساد الحكم اساتمرار متدبر؛ متأمل لي دعوتهم حصيلة هي هذه
كصل فصي المرصصود هصدفهم هو هذا الجديدة، الصليبية الحملة لقوات البلد وفتح الشريعة،

يطبعونها. أو يذيعونها أو بها ينطقون كلمة

في الفتنة يبغون أنهم وبين حقيقتهم وكشف الوائل أسالفها القرآن فضح التي الفئة هذه
ًا الكفصصار إلصصى المسصصارعون وأنهصصم قبولهصصا، إلى الناس أسارع وأنهم المسلم، الصف ضصصمان

عصصدة له لعدوا الخروج أرادوا ولو{ تعالى:  قال ، المادية ومنافعهم الشخصية لمصالحهم
إل زادوكصصم ما فيكم خرجوا لو القاعدين، مع اقعدوا وقيل فثبطهم انبعاثهم الله كره ولكن
ً ، 2 } بالظصصالمين عليصصم والله لهم ساماعون وفيكم الفتنة يبغونكم خللكم ولوضعوا خبال
إل ورساصصوله الله وعدنا ما مرض قلوبهم في والذين المنافقون يقول وإذ{ سابحانه:  وقال

ًا، النصصبي منهم فريق ويستئذن فارجعوا لكم مقاما ل يثرب أهل يا منهم طائفة وقالت غرور
ًا، إل يريدون إن بعورة هي وما عورة بيوتنا إن يقولون أقطارها من عليهم دخلت ولو فرار

ًا إل بها تلبثوا وما لتوها الفتنة سائلوا ثم .3 } يسير

فتنصصة هصصي الساصصلمية والعقيصصدة التوحيصصد العصصصر- تهصصدد هصصذا فصصي  –فتنصصة أهم أن رأينا لهذا
ًا الصفحات هذه فسطرنا الكافرين، ومعاداة المؤمنين موالة عن النحراف ًا إعذار وإنذار

الحملصصة - علصصى اللصصه بصصإذن  –المنصصصور وجهادهصصا المباركصصة صصصحوتها فصصي المسصصلمة لمتنصصا
السالما. أمة على اليهودية المريكية الصليبية

وخاتمة: فصلين إلى فيها الكلما قسمنا وقد

السالما. في والبراءا الولءا  أركانعن:     الوأل     الفصل
والبراءا. الولءا عقيدة عن النحراف من  صورعن:     الثاني     وأالفصل
عليها. التأكيد نود التي  المعانيعن:     وأخاتمة

مصصن فهصصو ذلصك غير من فيها كان وما سابحانه المولى توفيق من فهو خير من فيها كان فما
.  4}  أنيب وإليه توكلت عليه بالله إل توفيقي وما{  والشيطان، أنفسنا

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
وسالم وصحبه وآله محمد سايدنا على الله وصلى

الظواهري أيمن
1423 شوال

.47 –46 التوبة  2
14 -12 الحزاب  3
.88 هود  4
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الفصل الوأل

أركان الولءا والبراءا في 
السالما

مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

:     الكافرين     تولي     عن     النهي  - 1

ذلك يفعل ومن المؤمنين دون من أولياءا الكافرين المؤمنون يتخذ { ل:  تعالى الله قال
المصصصير الله وإلى نفسه الله ويحذركم تقاة منهم تتقوا أن إل شيءا في الله من فليس

 {5. 

ًا الكفصصار المؤمنصصون أيهصصا تتخذوا ل ذلك ومعنى: (  الله رحمه الطبري قال ًا، ظهصصر وأنصصصار
علصصى وتصصدلونهم المصصؤمنين، دون مصصن المسصصلمين علصصى وتظاهرونهم دينهم، على توالونهم
اللصصه مصصن برىصصءا فقصصد بصصذلك يعني شيءا، في الله من فليس ذلك يفعل من فإنه عوراتهم،

 .6)  الكفر في ودخوله دينه عن بارتداده منه الله وبرىءا

ًا لهم بأن المنافقين بشر{ : تعالى الله وقال ًا عذاب أوليصصاءا الكصصافرين يتخصصذون الصصذين أليم
ًا لله العزة فإن العزة عندهم أيبتغون المؤمنين دون من . 7 } جميع

المصصؤمنين دون مصن أوليصاءا الكصافرين تتخصذوا ل آمنصوا الصذين أيهصا يصصا{ :  تعالى الله وقال
ًا عليكم لله تجعلوا أن أتريدون ًا سالطان . 8}  مبين

توالصصوا ل ورساصصوله بصصالله آمنوا الذين أيها يا ثناؤه جل لهم يقول( :  الله رحمه الطبري قال
النصار لصصه أوجب كمن فتكونوا المؤمنين من ودينكم ملتكم أهل دون من فتوازروهم الكفار

. 9)  المنافقين من

أوليصصاءا بعضصصهم أوليصصاءا والنصصصارى اليهصصود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها يا{ :  تعالى الله وقال
فصصي الصصذين فصصترى * الظصصالمين القصصوما يهدي ل الله إن منهم فإنه منكم يتولهم ومن بعض

يصصأتي أن اللصصه فعسصصى دائصصرة تصصصيبنا أن نخشصصى يقولصصون فيهم يسارعون مرض قلوبهم
الصصذين ويقصصول * نصصادمين أنفسصصهم فصصي أساصصروا ما على فيصبحوا عنده من أمر أو بالفتح
فأصصصبحوا أعمصصالهم حبطصصت لمعكصصم إنهصصم أيمصصانهم جهد بالله أقسموا الذين أهؤلءا آمنوا

يحبهصصم بقصصوما اللصصه يصصأتي فسصصوف دينصصه عصصن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها يا خاسارين،
يخصافون ول اللصه ساصبيل فصي يجاهدون الكافرين على أعزة المؤمنين على أذلة ويحبونه

ورساصصوله اللصصه وليكصصم إنمصصا * عليصصم واساع والله يشاءا من يؤتيه الله فضل ذلك لئم لومة
ورساصصوله الله يتول  ومن* راكعون وهم الزكاة ويؤتون الصلة يقيمون الذين آمنوا والذين
دينكم اتخذوا الذين تتخذوا ل آمنوا الذين أيها  يا* الغالبون هم الله حزب فإن آمنوا والذين

ًا ًا هزو مصصؤمنين، كنتصصم إن الله واتقوا أولياءا والكفار قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من ولعب
ًا اتخذوها الصلة إلى ناديتم وإذا ًا هزو . 10}  يعقلون ل قوما بأنهم ذلك ولعب

.28 عمران آل  5
.227 ص3ج الطبري تفسير  6
.139 النساءا  7
.144 النساءا  8
.337 ص5ج الطبري تفسير  9

.58- 51 المائدة  10
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} منهصصم فصصإنه منكصصم يتصصولهم ومصصن{  بقصصوله ذكره تعالى يعني: {  الله رحمه الطبري قال
تصصولهم مصصن يقصصول: فصصإن } ، هصصممن فصصإنه{  المصصؤمنين دون والنصصصارى اليهصصود يتصصول ومن

ًا متول يتولى ل فإنه ،وملتهم     دينهم     أهل     من     فهو     المؤمنين     على     ونصرهم بصصه وهصصو إل أحصصد
وصصصار وساصصخطه خصصالفه مصصا عصصادى فقصصد دينصصه ورضي رضيه وإذا راض، عليه هو وما وبدينه
. 11 ) هحكم حكمه

اللصصه أنصصزل  إذا((:  عنهمصصا الله رضي عمر ابن حديث شرح في العسقلني حجر ابن وقال
ًا بقوما     .12))  أعمالهم على بعثوا ثم فيهم كان من العذاب أصاب عذاب

الظلمصصة ومن الكفار من الهرب مشروعية هذا من ويستفاد( :  الله رحمه حجر ابن قال 
فإن ،بأفعالهم     يرض     ولم     يعنهم     لم     إن هذا التهلكة، إلى النفس إلقاءا من معهم القامة لن

 .13)  منهم     فهو     رضي     أو     أعان

ًا تصصرى{ :  تعالى قال النار، في الخلود لهم سابحانه الله أوجب ولذلك يتولصصون منهصصم كصصثير
خالدون، هم العذاب وفي عليهم الله ساخط أن أنفسهم لهم قدمت ما لبئس كفروا الذين

ًا ولكن أولياءا اتخذوهم ما إليه أنزل وما والنبي بالله يؤمنون كانوا ولو فاساصصقون منهم كثير
 {14. 

اساصصتحبوا إن أوليصاءا وإخصصوانكم آبصصاءاكم تتخصصذوا ل آمنصصوا الصصذين أيهصصا يا{ :  تعالى الله وقال
وأبنصصاؤكم آباؤكم كان إن قل الظالمون، هم فأولئك منكم يتولهم ومن اليمان على الكفر

ومسصصاكن كسصصادها تخشصصون وتجارة اقترفتموها وأموال وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانكم
بصصأمره اللصصه يصصأتي حتى فتربصوا سابيله في وجهاد ورساوله الله من إليكم أحب ترضونها

. 15}  الفاساقين القوما يهدي ل والله

: قصصال شصصوذب بصصن الله عبد حديث من البيهقي الحافظ وروي( :  الله رحمه كثير ابن قال
فلمصصا عنصصه، يحيصصد عبيصصدة أبو وجعل بدر، يوما اللهة له ينعت الجراح بن عبيدة أبي أبو جعل
الصصصحيح فصصي ثبت وقد ، الية هذه فيه الله فأنزل فقتله، عبيدة أبو ابنه قصده الجراح أكثر

أكصصون حصصتى أحصصدكم يصصؤمن ل بيصصده نفسي والذي(( قال:  أنه وسالم عليه الله صلى عنه 16
. 17)) )  أجمعين والناس وولده والده من إليه أحب

:     وأالتقية     الموالةا     بين     أ- الفرق

{:  تعصصالى اللصصه قال شرهم، اتقاءا وبين عنها المنهي الكافرين موالة بين الشريعة فرقت
في الله من فليس ذلك يفعل ومن المؤمنين دون من أولياءا الكافرين المؤمنون يتخذ ل

. 18 } المصير الله وإلى نفسه الله ويحذركم تقاة منهم تتقوا أن إل شيءا

فصصي خصصاف مصصن أي } تقصصاة منهم تتقوا أن { إل تعالى ( وقوله:  الله رحمه كثير ابن قال
قصصال كمصصا ،ونيتصصه     ببصصاطنه     ل     بظصصاهره يتقيهصصم ان فله شرهم، من والوقات البلدان بعض

وقال " ، تلعنهم وقلوبنا أقواما وجوه في لنكشر إنا  ":قال أنه الدرداءا أبي عن: البخاري

.277 ص6ج الطبري تفسير  11
.7108 البخاري رواه  12
.61 ص31ج الباري فتح  13
.80 المائدة  14
.24-32 التوبة  15
.44 ما-15 خ  16
.344 ،343 ص2ج كثير ابن تفسير  17
.28 عمران آل  18
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َكْشصصُر   ،19  )"باللسان     التقية     إنما     بالعمل     التقية     ليس  ":عباس ابن قال الثوري بصصدو: وال
. 20 التبسم عند السانان

ً اللصصه : { وضصصرب تعصصالى قصصوله تفسصصير فصصي اللصصه رحمه وقال امصصرأت آمنصصوا للصصذين مثل
من ونجني وعمله فرعون من ونجني الجنة في بيت عندك لي ابن رب قالت إذ فرعون

الكافرين مخالطة تضرهم ل أنهم للمؤمنين، الله ضربه مثل ( وهذا: }  الظالمين القوما
دون مصصن أوليصصاءا الكصصافرين المؤمنون يتخذ { ل تعالى قال كما إليهم، محتاجين كانوا إذا

 .21} )  تقاة منهم تتقوا أن إل شيءا في الله من فليس ذلك يفعل ومن المؤمنين

السالما جدة في التقية كانت" :  ومجاهد جبل بن معاذ قال( :  الله رحمه القرطبي وقال
ابصصن قصصال " ، عصصدوهم مصصن يتقصصوا أن السالما الله أعز فقد اليوما فأما المسلمين، قوة قبل

قصصال " ، ً  مأثمصصا     يصصأتي     ول     يقتصصل     ول باليمصصان مطمئصصن وقلبه بلسانه يتكلم أن هو" :  عباس
: إن وقيصصل " ، القتصصل     فصصي     تقيصصة     لو القيامصصة، يصصوما إلصصى للنسصصان جائزة التقية" :  الحسن
ًا كان إذا المؤمن ًا كان إذا باللسان يداريهم أن فله الكفار بين قائم وقلبصصه نفسه على خائف
ومصصن ، العظيصصم     اليصصذاءا     أو     القطصصع     أو     القتصصل     خوف مع إل تحل ل والتقية ، باليمان مطمئن

يجصصوز بصصل الكفر، بكلمة التلفظ إلى يجيب ول يتصلب أن له أن فالصحيح الكفر على أكره
. 22)  ذلك له

ساصصلطانهم فصصي تكونصصوا أن  إل} تقصصاة منهصصم تتقصصوا أن إل { : ( اللصصه رحمصصه الطصصبري وقال
لو العصصداوة، لهصصم وتضصصمروا بألسصصنتكم، الوليصصة لهصصم فتظهصصروا أنفسصصكم، على فتخافوهم
 .23)  بفعل     مسلم     على     تعينوهم     لو ،الكفر     من     عليه     هم     ما     على     تشايعوهم

علصصى التتصصار أكرهصصه عمصصن تكلصصم لمصصا الله رحمه تيمية ابن السالما شيخ قرره ما هذا ويؤيد
ًا الجهاد كان وإذا( :  الله رحمه فقال جيشهم، في الخروج المسصصلمين مصصن قتصصل وإن واجب

. هذا من أعظم ليس الجهاد لحاجة المسلمين من صفهم فى يقتل من فقتل الله، شاءا ما
كمصصا قتصصل، وإن يقاتصصل أن لصصه وليس سايفه، بكسر الفتنة قتال فى المكره النبى أمر قد بل
تكصصون ثم أل فتن، ساتكون إنها(( :  الله رساول : قال قال بكرة أبى عن مسلم صحيح فى

أل السصصاعي، مصصن خير فيها والماشي الماشي، من خير فيها القاعد فتن، تكون ثم أل فتن،
بغنمصصه، فليلحصصق غنصصم لصصه كصصانت ومصصن بابله، فليلحق إبل له كان فمن وقعت أو نزلت فإذا
يكن لم من أرأيت الله رساول رجل: يا قال: فقال ،))  بأرضه فليلحق أرض له كانت ومن

إن لينصصج ثصصم بحجصصر، حصصده علصصى فيصصدق ساصصيفه إلصصى يعمد(( قال:  أرض، ول غنم ول إبل له
رجصصل: يصصا فقصصال )) ، بلغصصت هصصل اللهصصم بلغصصت هصصل اللهصصم بلغت هل اللهم النجاة، إساتطاع
الفئصصتين، إحصصدى أو الصصصفين إحصصدى إلصصى بصصى ينطلصصق حصصتى أكرهصصت أن أرأيصصت الله رساول

أصصصحاب مصصن ويكون وإثمك باثمه يبوءا(( قال:  فيقتلني، بسهمه أو بسيفه رجل فيضربني
.)) النار
مصصن القتصصال معصصه يتعصصذر بمصصا أمصصر بصصل الفتنصصة، فصصى القتصصال عصصن نهى أنه الحديث هذا ففى

أن بيصصن ثصصم وغيصصره، المكصصره ذلصصك فى دخل وقد به، يقاتل الذى السلح إفساد أو العتزال
ًا قتل إذا المكره قصصصة فصصى تعصصالى قصصال كمصصا المقتصصول، وإثم باثمه باءا قد القاتل كان ظلم

آدما. إبنى
إفسصصاد     عليصصه بصصل يقاتصصل، أن له ليس الفتنة فى القتال على المكره كان إذا أنه والمقصود

ًا     يقتل     حتى     يصبر     وأن     سالحه الطائفصصة مصصع المسصصلمين قتصصال على بالمكره فكيف ،مظلوم
يجصب     هصذا     أن     ريصب     فل ونحصوهم، والمرتصدين الزكصاة كمانعي السالما شرائع عن الخارجة

علصصى     الكفصصار     أكرهصصه     لصصو     كما     المسلمون،     قتله     وإن     يقاتل     ل     أن     الحضور     على     أكره     إذا     عليه
ً رجل أكره لو وكما ،المسلمين     ليقاتل     صفهم     حضور فصصإنه معصصصوما، مسلم قتل على رجل

.358 ص1ج كثير ابن تفسير  19
.142ص 5ج العرب لسان  20
.394 ص4ج كثير ابن تفسير  21
.57 ص4ج القرطبي تفسير  22
.227 ص3ج الطبري تفسير  23
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

ذلصصك بقتصصل نفسه حفظ له ليس فإنه بالقتل اكرهه وإن المسلمين، بإتفاق قتله له يجوز ل
. 24)  المعصوما

ًا واجه إذا المسلم  أن:     فالخلصاة العظيم اليذاءا أو القطع أو للقتل فيها تعرض ظروف
يسصصاندهم بفعصصل يقوما أن دون الكافرين، أذى بها ليرد الكلمات ببعض يتلفظ أن له فيجوز

ًا يأتي أو به علصصى يصصصبر أن لصصه والفضصصل قتال، أو قتل أو بفعل مسلم على يعينهم أو مأثم
قتله. إلى أدى ولو الذى

:     مإودتهم     وأترك     الكافرين     - بغض2

وأرسوله     الله     حاد     مإن     نواد     أن     وأتعالى     سبحانه     الله     أ- نهانا
:

ًا تجد ل{  : تعالى الله قال ورساصصوله اللصصه حصصاد من يوادون الخر واليوما بالله يؤمنون قوم
اليمصصان قلصصوبهم فصصي كتصصب أولئصصك عشصصيرتهم أو إخصصوانهم أو أبنصصاءاهم أو آبصصاءاهم كصصانوا ولو

عنهصصم اللصصه رضصصي فيهصصا خالصصدين النهصصار تحتها من تجري جنات ويدخلهم منه بروح وأيدهم
 .25}  المفلحون هم الله حزب إن أل الله حزب أولئك عنه ورضوا

أبصصي فصصي  نزلصصت} آبصصاءاهم كصصانوا ولصصو{  تعالى قوله في وقيل( :  الله رحمه كثير ابن قال
{ الرحمصصن، عبصصد ابنه بقتل يومئذ هم الصديق  في} أبناءاهم أو{  بدر، يوما أباه قتل عبيدة

 فصصي} عشصصيرتهم أو{  يومئذ، عمير بن عبيد أخاه قتل عمير بن مصعب  في} إخوانهم أو
ًا قتل عمر ًا، يومئذ له قريب وشصصيبة عتبصصة قتلصصوا الحصصارث بصصن وعبيدة وعلي حمزة وفي أيض

أعلم.  فالله يومئذ عتبة بن والوليد
المسصصلمين وساصصلم وآلصصه عليصصه الله صلى الله رساول اساتشار حين القبيل هذا ومن:  قلت
بنصصو وهم للمسلمين، قوة منهم يؤخذ ما فيكون يفادوا بأن الصديق فأشار بدر، أساارى في

اللصصه، رساصصول يصصا رأى مصصا أرى عمر: "ل وقال يهديهم، أن تعالى الله ولعل والعشيرة، العم
ًا وتمكن - فأقتله، لعمر قريب - فلن من تمكنني هل ًا وتمكصصن عقيصصل، مصصن عليصص مصصن فلنصص

بكمالها.  .." القصة. للمشركين موادة قلوبنا في ليست أنه الله ليعلم فلن،
قواهم.  أي} منه بروح وأيدهم{ عباس:  ابن وقال
علصصى ساصصخطوا لمصصا أنصصه وهصصو بديع،  سار} عنه ورضوا عنهم الله رضي{  تعالى قوله وفي

 .26)  عنه وأرضاهم عنهم بالرضا الله عوضهم تعالى الله في والعشائر القرائب

إليهصم تلقصون أوليصاءا وعصدوكم عصدوي تتخصذوا ل آمنصوا الذين أيها { يا:  تعالى الله وقال
ربكصصم بالله تؤمنوا أن وإياكم الرساول يخرجون الحق من جاءاكم بما كفروا وقد بالمودة

ًا خرجتم كنتم إن بمصصا أعلصصم وأنا بالمودة إليهم تسرون مرضاتي وابتغاءا سابيلي في جهاد
لكصصم يكونصصوا يثقفصصوكم إن * السبيل ساواءا ضل فقد منكم يفعله ومن أعلنتم وما أخفيتم
ًءا أرحامكم تنفعكم لن * تكفرون لو وودوا بالسوءا وألسنتهم أيديهم إليكم ويبسطوا أعدا

أساصصوة لكصصم كصصانت قصصد * بصصصير تعملصصون بمصصا والله بينكم يفصل القيامة يوما أولدكم ول
دون مصصن تعبصصدون وممصصا منكصصم بصصرآءا إنا لقومهم قالوا إذ معه والذين إبراهيم في حسنة

قصصول إل وحصصده بصصالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاءا العداوة وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا الله

.539 ،538  ص28 ج الفتاوى مجموع  24
.22 المجادلة  25
.331 ،330 ص4ج كثير ابن تفسير  26
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

أنبنا وإليك توكلنا عليك ربنا شيءا من الله من لك أملك وما لك لساتغفرن لبيه إبراهيم
* الحكيصصم العزيصصز أنت إنك ربنا لنا واغفر كفروا للذين فتنة تجعلنا ل ربنا المصير، وإليك

هو الله فإن يتول ومن الخر واليوما الله يرجو كان لمن حسنة أساوة فيهم لكم كان لقد
قصصدير واللصصه مصودة منهصم عصاديتم الذين وبين بينكم يجعل أن الله عسى * الحميد الغني
مصن يخرجصوكم ولصم الصدين فصي يقصاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم  ل* رحيم غفور والله

الصصذين عصصن اللصصه ينهاكم إنما المقسطين، يحب الله إن إليهم وتقسطوا تبروهم أن دياركم
يتولهم ومن تولوهم أن إخراجكم على وظاهروا دياركم من وأخرجوكم الدين في قاتلوكم
. 27}  الظالمون هم فأولئك

بن حاطب قصة الكريمة السورة هذه صدر نزول سابب ( كان:  الله رحمه كثير ابن قال
ًا ساصصمع أنصصه أخبره رافع أبي بن الله عبيد أن 28 أحمد الماما قال ، بلتعة أبي رضصصي عليصص
: " فقصصال والمقداد، والزبير أنا وسالم عليه الله صلى الله رساول بعثني:  يقول عنه الله

فانطلقنصا ،" منهصا فخصذوه كتصاب، معهصا ظعينصة بهصا فصإن خاخ، روضة تأتوا حتى انطلقوا
ما:  قالت ، الكتاب أخرجي:  قلنا بالظعينة، نحن فإذا الروضة، أتينا حتى خيلنا بنا تعادى
مصصن الكتصصاب فصصأخرجت:  قصصال ، الثيصصاب لتلقيصصن أو الكتصصاب، لتخرجن:  قلنا ! كتاب معي

مصصن ؛ فيصصه فصصإذا وساصصلم، عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رساول به فأتينا الكتاب فأخذنا عقاصها،
اللصصه رساصصول أمصصر ببعصصض يخصصبرهم بمكصصة المشركين من أناس إلى بلتعة أبي بن حاطب

،" هصصذا؟ ما حاطب يا: " وسالم عليه الله صلى الله رساول فقال وسالم، عليه الله صلى
ًأ كنت إني علي، تعجل ل: قال ًا أمر مصصن وكان أنفسهم، من أكن ولم قريش، في ملصق

مصصن ذلصصك فصصاتني إذ فصصأحببت بمكصصة، أهليهصصم يحمصصون قرابصصات لهصصم المهاجرين من معك
ًا فيهم أتخذ أن فيهم النسب ًا ذلك فعلت وما قرابتي، بها يحمون يد ًا ول كفر عصصن ارتداد

ًا ول ديني  إنصصه: " وساصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رساصصول فقصال الساصصلما، بعد بالكفر رض
اللصه صصلى اللصصه رساصصول فقصال المنصصافق، هذا عنق أضرب دعني: عمر فقال ،" صدقكم

ًا شهد قد  إنه: "وسالم عليه مصصا اعملوا فقال بدر أهل إلى اطلع الله لعل يدريك وما بدر
عصصن وجصصه غيصصر مصصن 29 ماجصصة ابصصن إل الجماعصصة أخرجصصه وهكصصذا"  لكم غفرت فقد شئتم

السورة. الله فأنزل 30 المغازي كتاب في البخاري وزاد به، عيينة بن سافيان
المصصؤمنين لعبصصاده تعصصالى } يقصصول أوليصصاءا وعصصدوكم عدوي تتخذوا ل آمنوا الذين أيها { يا

لكصصم كصصانت { قصصد: منهم والتبري ومجانبتهم وعداوتهم الكافرين بمصارمة أمرهم الذين
تبرأنصصا أي } منكصصم بصصرآءا إنصصا لقصصومهم قصصالوا  إذ... معصصه والذين إبراهيم في حسنة أساوة
بيننصصا { وبصصدا وطريقكصصم بصصدينكم أي } بكصصم كفرنصصا اللصصه دون مصصن تعبدون { ومما منكم

ًا والبغضاءا العداوة وبينكم مصصا بيننصصا الن مصصن والبغضصصاءا العصصداوة شرعت وقد يعني } أبد
ًا فنحن كفركم، على دمتم إلى أي } وحده بالله تؤمنوا { حتى ونبغضكم منكم نتبرأ أبد

) والنداد الوثان من معه تعبدون ما وتخلعوا له شريك ل وحده فتعبدوه الله توحدوا أن
31. 

ًا تتولوا ل آمنوا الذين أيها يا{  : تعالى الله قالو مصصن يئسصصوا قصصد عليهصصم اللصصه غضصصب قومصص
. 32}  القبور أصحاب من الكفار يئس كما الخرة

ًا تتولوا ل آمنوا الذين أيها يا{ تعالى:  قوله( :  الله رحمه القرطبي قال اللصصه غضصصب قومصص
ًا أن وذلك اليهود،  يعني} عليهم بأخبصار اليهصصود يخصصبرون كصصانوا المسصلمين فقصصراءا من ناسا

تعصصالى الله وقيل: إن ، ذلك عن فنهوا ثمارهم، من بذلك فيصيبون ويواصلونهم المؤمنين،
، وغيصصره بلتعة أبي بن لحاطب خطاب وهي الكفار، موالة ترك من بدأها بما السورة ختم

9- 1 الممتحنة  27
28  179.
.11585كبرى -س 3305ت -2650د -2494- ما 3007خ  29
30  4274.
.349- 345ص 4ج كثير ابن تفسير  31
.13 الممتحنة  32
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

تعصصالى رجصصع تناصحوهم، ول توالوهم ل  أي} لتتولوا آمنوا الذين أيها يا{ عباس:  ابن قال
. 33)  بلتعة أبي بن حاطب على وفضله بطوله

:     المسلمين     يبغضون     الكفار     أن     سبحانه     ب- وأأخبرنا

من عليكم ينزل أن المشركين ول الكتاب أهل من كفروا الذين يود ما{ :  تعالى الله قال
 .34}  ربكم من خير

ًا كفارا إيمانكم بعد من يردونكم لو الكتاب أهل من كثير ود{ :  تعالى الله قالو من حسد
. 35}  أنفسهم عند

لقصصوكم وإذا كلصصه بالكتصصاب وتؤمنون يحبونكم ول تحبونهم أولءا هاأنتم{ :  تعالى الله وقال
بصصذات عليم الله إن بغيظكم موتوا قل الغيظ من النامل عليكم عضوا خلوا وإذا آمنا قالوا

ل وتتقصصوا تصبروا وإن بها يفرحوا سايئة تصبكم وإن تسؤهم حسنة تمسسكم  إن* الصدور
ًا كيدهم يضركم . 36}  محيط يعملون بما الله إن شيئ

العداوة شدة من صفته هذه كانت من الية: أن في والمعنى( :  الله رحمه القرطبي قال
ً يكن لم المؤمنين على الشدائد بنزول والفرح والحقد فصصي لساصصيما بطانصصة، يتخصصذ لن أهل

. 37)  والخرة الدنيا ملك هو الذي الجهاد من الجسيم المر هذا

طالممما     المممؤمإنين     عممن     يرضمموا     لممن     أنهممم     سممبحانه     أخبرنمما     ج- كممما
:     إيمانهم     على     استمروأا

اللصصه هصصدى إن قل ملتهم تتبع حتى النصارى ول اليهود عنك ترضى ولن{  : تعالى الله قال
نصصصير ول ولي من الله من مالك العلم من جاءاك الذي بعد أهواءاهم اتبعت ولئن الهدى هو
 {38 .

ًا     المؤمإنين     يردوأا     أن     يتمنون     إنهم     د- بل :     إيمانهم     بعد     كفار

ًا تطيعوا إن آمنوا الذين أيها يا{  : تعالى الله قال بعد يردوكم الكتاب أوتوا الذين من فريق
.39}  كافرين إيمانكم

أعقصصابكم علصصى يردوكصصم كفصصروا الصصذين تطيعصصوا إن آمنصصوا الذين أيها يا{ :  تعالى الله وقال
.  40}  خاسارين فتنقلبوا

اللصصه صصصدقوا الصصذين أيهصصا يصصا ذكصصره تعالى بذلك يعني( :  الله رحمه الطبري جرير ابن قال
الصصذين  يعنصصي} كفصصروا الصصذين تطيعصصوا إن{  ونهيصصه، وأمصصره ووعيده الله وعد في ورساوله
بصصه يصصأمرونكم فيمصصا والنصصصارى اليهصصود من وسالم عليه الله صلى محمد نبيكم نبوة جحدوا
فيصصه لكصصم أنهصصم تزعمصصون فيمصصا وتنتصصصحوهم ذلصصك، فصصي رأيهم فتقبلوا عنه، ينهونكم وفيما

والكفصصر     اليمصصان،     بعصصد     الصصردة     علصصى     يحملوكم:   يقول} أعقابكم على يردوكم{  ناصحون،
إيمصصانكم     عصصن     فصصترجعوا:   يقصصول} خاساصصرين فتنقلبوا{  ،السالما     بعد     وبرساوله     وآياته     بالله

عصصن     وضللتم أنفسكم خسرتم قد هالكين  يعني} خاسارين{  له، الله هداكم الذي ودينكم
,76  ص18 ج القرطبي تفسير  33
.105 البقرة  34
.109 البقرة  35
.120- 119 عمران آل  36
.183- 181 ص4ج القرطبي تفسير  37
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

فصصي الكفصر أهصل يطيعصوا أن بالله اليمان أهل بذلك ينهي وآخرتكم، دنياكم وذهبت ،دينكم
   .41 ) أديانهم في وينتصحوهم آرائهم

وأالجهمماد     المممؤمإنين     وأمإوالةا     سبحانه     المولى     مإحبة     بين     العلقاة     هم
:     الله     سبيل     في

ًا نصصذكر أن الكصصافرين ومعاداة المؤمنين بموالة الشريعة أمر بينا أن بعد ونود ًا كلمصص نفيسصص
والجهاد. سابحانه المولى محبة بين الوثيقة العلقة في الله رحمه تيمية ابن السالما لشيخ

اللصصه يحصصب المصصؤمن فصصإن وعمصصوما، إطلق فيصصه المحبة  واسام(:  الله رحمه تيمية ابن قال
المحبصصة كصصانت وإن اللصصه، محبصصة مصصن ذلك كان وإن المؤمنين وعباده وأنبياءاه رساله ويحب

مصصن ساصصبحانه بصصه يختصصص بمصصا مصصذكورة اللصصه محبصصة جاءات فلهذا غيره، يستحقها ل لله التي
ساصصبحانه اللصصه محبصصة تتضصصمن الساصصماءا هذه فكل ذلك، ونحو له والتبتل إليه والنابة العبادة

وتعالى. 
ّين كان إنه ثم ّين فقد الدين أصل محبته أن ب بنقصصصها، ونقصصصه بكمالهصصا، الصصدين كمصصال أن ب

وذروة الصصصلة، وعمصصوده الساصصلما، المصصر رأس : " قصصال وساصصلم عليه الله صلى النبي فإن
وأشصصرفه، أعله وهصصو العمصصل، ساناما ذورة الجهاد أن فأخبر "، الله سابيل في الجهاد سانامه

واليصصوما بصصالله آمصصن كمن الحراما المسجد وعمارة الحاج ساقاية أجعلتم{ :  تعالى قال وقد
والنصصصوص ،}  عظيصصم أجر ؛ قوله  إلى... الله عند يستوون ل الله سابيل في وجاهد الخر

دليصصل والجهصصاد العبصصد، بصصه تطصصوع مصصا أفضصصل أنصصه ثبصصت وقد كثيرة، وأهله الجهاد فضائل في
..اليصصة وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانكم آباؤكم كان إن قل{ :  تعالى قال الكاملة، المحبة

دينصصه عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها يا{ المحبوبين:  المحبين صفة في تعالى  وقال}
يجاهصصدون الكصصافرين على أعزة المؤمنين على أذلة ويحبونه يحبهم بقوما الله يأتي فسوف

. } لئم لومة يخافون ول الله سابيل في
يبغصصض مصا ويبغصض محبصوبه، يحصصب مصا يحصصب المحصصب ولن ،للجهصاد     مستلزمة     المحبة     فإن

لغضصصبه، ويغضصصب لرضصصاه، ويرضى يعاديه، من ويعادي محبوبه، يوالي من ويوالي محبوبه،
ذلك.  في موافق فهو عنه، نهى عما وينهى به، يأمر بما ويأمر

لرضصصاه، يرضصصون إنمصصا هصصم إذ لغضصصبهم، ويغضصصب لرضاهم، الرب يرضى الذين هم وهؤلءا
فيهصصم طائفصصة فصصي بكر لبي وسالم عليه الله صلى النبي قال كما له، يغضب لما ويغضبون

لهصصم: يصصا " فقصصال ربصصك أغضصصبت لقصصد أغضصصبتهم كنت لئن أغضبتهم، لعلك : " وبلل صهيب
بكر.  أبا يا لك الله يغفر قالوا: ل أغضبتكم، هل إخوتي
ال مأخصذها، السصيوف أخذت فقالوا: ما حرب بن سافيان أبو بهم مر قد وكان أبصو لهصم فق

لصصه فقصصال وسالم عليه الله صلى للنبي ذلك بكر أبو وذكر ؟ قريش لسيد هذا بكر: أتقولون
ًا ذلك قالوا إنما أولئك لن تقدما، ما ورساصصوله للصصه المصصوالة مصصن عندهم ما لكمال لله غضب

فيمصصا الصصصحيح الحصصديث فصصي وساصصلم عليصصه الله صلى النبي قال ولهذا لعدائهما، والمعاداة
ساصصمعه كنصصت احببتصصه فصصإذا أحبه، حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال ل : " ربه عن يروى
فصصبي بها، يمشي التي ورجله بها، يبطش التي ويده به، يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي

اساصصتعاذني ولئصصن لعطينصصه، ساصصألني ولئصصن يمشصصي، وبصصي يبطصصش، وبصصي يبصر، وبي يسمع،
يكصصره المصصؤمن، عبصصدي نفصصس قبصصض عصصن تصصرددي فاعله أنا شيءا عن ترددت وما لعيذنه،
 .42)  منه له بد ول مساءاته أكره وأنا الموت

أمصصور فصصي المشابهة كانت فإذا( :  والنصارى اليهود موالة عن الله رحمه تيمية ابن وقال
نصصوع إلصصى إفضصصاءاها فصصإن دينية، أمور في بالمشابهة فكيف والموالة، المحبة تورث دنيوية

وأشد.  أكثر الموالة من
تتخصصذوا ل آمنصصوا الصصذين أيهصصا يصصا{ :  تعصصالى الله قال ، اليمان     تنافي     لهم     والموالة     والمحبة

يهصصدي ل اللصصه إن منهصصم فإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياءا بعضهم أولياءا والنصارى اليهود
تصيبنا أن نخشى يقولون فيهم يسارعون مرض قلوبهم في الذين فترى الظالمين، القوما

.123 ،122 ص4ج الطبري تفسير  41
.64 ،63 ص1ج العراقية التحفة  42
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

أنفسصصهم فصصي أساصصروا مصصا على فيصبحوا عنده من أمر أو بالفتح يأتي أن الله فعسى دائرة
حبطصصت لمعكصصم إنهصصم أيمصصانهم جهد بالله أقسموا الذين أهؤلءا آمنوا الذين ويقول نادمين،
كفروا الذين لعن{ :  الكتاب أهل به يذما فيما تعالى وقال ،}  خاسارين فأصبحوا أعمالهم

ل كانوا يعتدون، وكانوا عصوا بما ذلك مريم بن وعيسى داود لسان على إسارائيل بني من
ًا تصصرى يفعلون، كانوا ما لبئس فعلوه منكر عن يتناهون كفصصروا الصصذين يتولصصون منهصصم كصصثير

كصصانوا ولصصو خالصصدون، هصصم العصصذاب وفي عليهم الله ساخط أن أنفسهم لهم قدمت ما لبئس
. } فاساقون منهم كثيرا ولكن أولياءا اتخذوهم ما إليه أنزل وما والنبي بالله يؤمنون

فثبصصوت ،وليتهم     لعدما     مستلزما     إليه     أنزل     وما     والنبي     بالله     اليمان أن وتعالى سابحانه فبين
.   الملزوما     عدما     يقتضي     اللزما     عدما     لن ،اليمان     عدما     يوجب     وليتهم

ًا تجد ل{ وتعالى:  سابحانه وقال اللصصه حصصاد مصصن يصصوادون الخصصر واليصصوما بصصالله يؤمنصصون قوم
قلصصوبهم فصصي كتصصب أولئصصك عشصصيرتهم أو إخصصوانهم أو أبنصصاءاهم أو آبصصاءاهم كانوا ولو ورساوله
ًا     يصصواد     مؤمن     يوجد     ل أنه وتعالى سابحانه  فأخبر}منه بروح وأيدهم اليمان واد     فمصصن     كصصافر
تقريصصر تقصصدما كمصصا محرمة فتكون المودة مظنة الظاهرة فالمشابهة ،بمؤمن     فليس     الكفار

 .43 ) ذلك مثل

ًا وقال كصصان فصصإن اللصصه، فصصى ويصصوالى اللصصه، فى يعادى أن عليه والمؤمن( :  الله رحمه أيض
قصال اليمانيصة، المصوالة يقطصع ل الظلصم فصصان ظلمصصه، وإن يصصواليه، أن فعليصه مؤمن هناك

علصصى إحصصداهما بغصصت فصصان بينهمصصا فأصصصلحوا اقتتلصصوا المصصؤمنين من طائفتان وإن{ تعالى: 
بالعصصدل بينهمصصا فأصصصلحوا فصصاءات فصصإن اللصصه أمصصر إلى تفيءا حتى تبغى التى فقاتلوا الخرى

وجصصود مصصع أخصصوة فجعلهم ، } ... أخوة المؤمنون إنما المقسطين، يحب الله إن واقسطوا
بينهم.    بالصلح والمر والبغى القتال

أن وليعلصصم بصصالخر، أحصصدهما يلتبس ما أكثر فما النوعين، هذين بين الفرق المؤمن فليتدبر
أعطصصاك     وان     معصصاداته     تجصصب     والكصصافر ،عليصصك     واعتصصدى     ظلمصصك     وان     مصصوالته     تجصصب     المؤمن
فيكصصون للصصه، كلصصه الصصدين ليكون الكتب وأنزل الرسال بعث سابحانه الله فان ،اليك     وأحسن
لوليصصائه والثصصواب لعصصدائه، والهانصصة لوليصصائه والكصصراما لعصصدائه، والبغصصض لوليصصائه الحصصب

لعدائه.    والعقاب
مصصن اساتحق وبدعة وسانة ومعصية وطاعة وفجور وشر خير الواحد الرجل فى اجتمع واذا

فيصصه مصصا بحسصصب والعقاب المعادات من واساتحق الخير، من فيه ما بقدر والثواب الموالة
هصذا مصن لصه فيجتمصع والهانصة، الكصراما موجبصات الواحصد الشخص فى فيجتمع الشر، من

هصصو هصصذا لحاجته، يكفيه ما المال بيت من ويعطى لسرقته، يده تقطع الفقير كاللص وهذا،
. 44)  والجماعة السنة أهل عليه اتفق الذى الصل

:     شبهة     وأ- رد

يقماتلوكم لمم المذين عمن اللمه ينهاكم ل{ تعالى:  قاوله مإعنى فما قايل فإن
اللممه إن إليهممم وأتقسممطوا تممبروأهم أن ديمماركم مإن يخرجوكم وألم الدين في

وأمإحبتهم؟ الكفار إلى التودد جواز على هذا يدل أل ؟}  المقسطين يحب

المصصوالة فصصي يصصدخلن ل العصصدل، وهصصو والقسط الخير، إيصال وهو البر أن :     عليها     وأالرد
العتقصصاد فصصي والمتابعصصة واللسصصان باليصصد والنصصصرة والتصصواد المحبصصة تتضصصمن التي المحرمة
المسلمين. أسارار على الكافرين وإطلع بطانة الكافرين واتخاذ والفعال

يقصصاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم { ل: وجل عز الله ( قال:  الله رحمه الشافعي قال
صصصلة مصصن تصصأثم المسصصلمين بعصصض إن أعلصصم واللصصه يقصصال: قصصال }، اليصصتين...الصصدين فصصي

{ ل ونصصزل وبينهم، بينهم الولية وقطع جهادهم، فرض نزل لما ذلك أحسب المشركين،
ًا تجد فلمصصا } ،  اليصصة... ورساصصوله اللصصه حصصاد مصصن يوادون الخر واليوما بالله يؤمنون قوم

فصصي يقصصاتلوكم لصصم الذين عن الله ينهاكم { ل أنزل بالمال الصلة المودة تكون أن خافوا

.222 ،221 ص1ج المستقيم الصراط اقتضاءا  43
.209- 207 ص28ج الفتاوى مجموع  44
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

المقسصصطين، يحصصب الله إن إليهم وتقسطوا تبروهم أن دياركم من يخرجوكم ولم الدين
عصصل وظصصاهروا ديصصاركم مصصن وأخرجصصوكم الصصدين فصصي قصصاتلوكم الذين عن الله ينهاكم إنما

.    } الظالمون هم فأولئك يتولهم ومن تولوهم أن إخراجكم
والمراسالة الكلما ولين والقساط والبر بالمال الصلة وكانت:  الله رحمه الشافعي قال

علصصى المظصاهرة مصصع وليتصصه عصن نهصصوا لمصصن الوليصة مصن عنصصه نهصوا مصصا غيصصر اللصصه بحكم
ولصصم إليهم، والقساط المشركين من عليهم يظاهر لم من بر أباح أنه وذلك المسلمين،

وليتهصصم، عصصن فنهصصاهم عليهصصم ظصصاهروا الصصذين ذكصصر بل عليهم، أظهر من إلى ذلك يحرما
عصزة أبصو كصان وقد بدر أساارى بعض فادى النبي وكان والقساط، البر غير الولية وكان

ًا كان وقد عليه، من ممن الجمحي ومصصن ولسصصانه، بنفسصصه عليه والتأليب بعداوته معروف
ًا وكان أثال بن ثمامة على بدر بعد إساصصاره، بعصصد عليه من ثم بقتله وأمر بعداوته، معروف

يميرهصصم، أن له يأذن أن الله رساول فسألوا مكة، أهل عن الميرة وحبس ثمامة، وأسالم
ًا حبصصه علصصى الطعصصاما { ويطعمون: وجل عز الله وقال فمارهم، له فأذن ًا مسصصكين ويتيمصص

ًا . 45)  ورساوله الله حاد ممن يكونون والسارى } وأساير

ًا الله رحمه القيم ابن قال لقصصوله( :  الذمصصة أهل مساكين على والوقف الصدقة جواز مبين
أن ديصصاركم مصصن يخرجصصوكم ولصصم الصصدين في يقاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم ل{ تعالى: 
قصصاتلوكم الصصذين عصصن اللصصه ينهاكم  إنما* المقسطين يحب الله إن إليهم وتقسطوا تبروهم

فأولئصصك يتولهم ومن تولوهم أن إخراجكم على وظاهروا دياركم من وأخرجوكم الدين في
الكفصار المسصلمين اتخصاذ عصن السورة أول في نهى لما سابحانه الله  فإن} الظالمون هم

المصصوالة مصصن إليهصصم والحسصصان برهم أن بعضهم توهم وبينهم، بينهم المودة وقطع أولياءا،
ذلصصك، عصصن ينه لم وأنه عنها، المنهي الموالة من ليس ذلك أن سابحانه الله فبين والمودة،

تصولي عنصصه المنهصي وإنمصا شصيءا، كصل علصصى وكتبه ويرضاه يحبه الذي الحسان من هو بل
. 46 ) بالمودة إليهم واللقاءا الكفار

فصصي يقصصاتلوكم لصصم الصصذين عصصن الله ينهاكم { ل: تعالى ( وقوله : الله رحمه كثير ابن قال
ل الصصذين الكفصصرة إلصصى الحسصصان عصصن ينهصصاكم ل أي } ديصصاركم مصصن يخرجوكم ولم الدين

والضصصعفة كالنسصصاءا إخراجكصصم علصصى يعصصاونوا أي } يظصصاهروا { ولم الدين، في يقاتلونكم
يحصصب اللصصه إن تعدلوا، أي } إليهم { وتقسطوا إليهم، تحسنوا أي } تبروهم { أن منهم،

.المقسطين
أبصصي بنت أساماءا عن المنذر بنت فاطمة عن عروة بن هشاما حدثنا 47 أحمد الماما وقال
فصصأتيت عاهدوا، إذ قريش عهد في مشركة وهي أمي قدمت: قالت عنها الله رضي بكر

أفأصصصلها؟ راغبصصة وهي قدمت أمي إن الله رساول يا: فقلت وسالم عليه الله صلى النبي
 .49)  48 أخرجاه"  أمك صلي  نعم: "قال

:     المسلمين     بأسرار     إليهم     وأالدلءا     بطانة     اتخاذهم     عن     - النهي3

ً يصصألونكم ل دونكم من بطانة تتخذوا ل آمنوا الذين أيها يا{ :  تعالى الله قال مصصا ودوا خبصال
كنتصصم إن اليصصات لكصصم بينا قد أكبر صدورهم تخفي وما أفواههم من البغضاءا بدت قد عنتم

. 50}  تعقلون

الرجصل وبطانصة والجمصع، الواحصد بصه يسصمى مصدر والبطانة( :  الله رحمه القرطبي قال
مصصن يتخصصذوا أن اليصصة بهصصذه المصصؤمنين وجصصل عصصز الله نهى ، أمره يستبطنون الذين خاصته

.194- 191ص 2ج الله رحمه للشافعي القرآن أحكاما  45
.602 ص1ج الذمة أهل أحكاما  46
47  6345.
.2130ما -5219خ  48
.351- 350ص 4ج كثير ابن تفسير  49
.118 عمران آل  50
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

أمصصوالهم إليهم ويسندون الراءا، في يفاوضونهم وولجاءا دخلءا الهواءا وأهل واليهود الكفار
الشاعر:   قال تحادثه أن لك ينبغي فل ودينك مذهبك خلف على كان من ويقال: كل ،

يقتدى بالمقارن قرين فكل    قرينه عن وسال لتسأل المرءا عن

علصصى المصصرءا قصصال: " وساصصلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن داود أبي سانن وفي
النصصاس اعتصصبروا قال: " أنه مسعود ابن عن وروي  ،" يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين

". بإخوانهم
ً يصصألونكم ل{ فقصصال:  المواصلة عن نهى لجله الذي المعنى تعالى بين ثم  يقصصول:} خبصصال

ًا، فإنهم الظاهر في يقاتلوكم لم وإن أنهم يعني فسادكم، في الجهد يتركون ل يعني فساد
عنتكصصم، ودوا أي مصصصدرية،}  مصصاعنتم ودوا{ قوله:  ، والخديعة المكر في الجهد ليتركون

. 51)  المشقة والعنت عليكم، يشق ما أي

:     الهامإة     المناصاب     في     الكفار     تولية     عن     - النهي4

الشصصعري موساى أبي عن صحيح بإساناد أحمد الماما ( فروى:  الله رحمه تيمية ابن قال
ًا كاتبصصا لصصي إن: عنصصه اللصصه رضصصي لعمر قلت: قال عنه الله رضي مالصصك: "قصصال ، نصصصراني
أولياءا والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها { يا: يقول الله سامعت أما الله، قاتلك

ًا اتخذت أل } بعض أولياءا بعضهم ولصه كتصابته لصي المصؤمنين أميصصر يصا قلصصت: قال"  حنيف
أقصصصاهم إذ أدنيهصصم ول اللصصه، أذلهم إذ أعزهم ول الله، أهانهم إذ أكرمهم  ل: "قال دينه،
.52 ) " الله

الكتصصاب أهصصل تسصصتعملوا ل" قال:  عنه الله رضي عمر وعن ( : الله رحمه القرطبي وقال
تعالى" الله يخشون بالذين رعيتكم وعلى أموركم على واساتعينوا الرشا، يستحلون فإنهم

أخصصط ول منصصه أكتصصب أحصصد ل الحيرة نصارى من رجل ههنا عنه: إن الله رضي لعمر وقيل ،
أهصصل اساصصتكتاب يجوز المؤمنين". فل دون من بطانة آخذ فقال: "ل عنك؟ يكتب أفل بقلم،
إليهم. والساتنابة والشراءا البيع في تصرفاتهم من ذلك غير ول الذمة

بذلك وتسودوا وأمناءا، كتبة الكتاب أهل باتخاذ الزمان هذه في الحوال انقلبت قلت: وقد
. 53)  والمراءا الولة من الغبياءا الجهلة عند

منصصه يلصصزما لنصصه كتابصصة ول عمالة في الذمة بأهل يستعان ول( :  الله رحمه تيمية ابن وقال
 إليها يفضي أو مفاساد
. شيءا في بهم يستعان فقال: ل الخراج؟ مثل طالب: في أبي رواية في أحمد وسائل
ًا منهم تولى ومن ساصصعى أو للمسصصلمين أذى منه ظهر ومن عهده؟ أينقض للمسلمين ديوان
اللصصه رضصصي الصديق بكر أبا فإن حال، بكل منه أولى وغيره اساتعماله، يجز لم فساده في
ًا، الردة أهل من يستعمل ل أن عهد عنه فسصصاد مصصن يخصصاف لمصصا الساصصلما إلى عاد وإن أحد

. 54)  ديانتهم

عممن     وأالنهممي     وأرسمومإهم،     الكفممار     شممعائر     تعظيممم     عمن     - النهممي5
:     وأمإدحه     ذلك     وأتزيين     باطلهم     على     وأالمرتدين     الكفار     مإوافقة

اللصصه، أوليصصاءا المصصؤمنين فصصإن ؛ والعصصداوة الولية فى فصل( :  الله رحمه السالما شيخ قال
بيصصن   المصوالة أوجصب وقصد المصصؤمنين، وأعصصداءا اللصصه أعصداءا والكفار بعض، أولياءا وبعضهم

منتصصف ذلصصك أن وبيصصن الكفصصار، موالة عن ونهى ،اليمان     لوازما     من ذلك أن وبين المؤمنين
الكافرين.    موالة فى المنافقين حال وبين المؤمنين     حق     فى

.181- 178 ص4ج القرطبي تفسير  51
.50ص 1ج تيمية لبن المستقيم الصراط اقتضاءا  52
.179 ص4ج القرطبي تفسير  53
.بعدها  وما607 ص4ج الجهاد، كتاب العلمية، الختيارات الكبرى، الفتاوى  54
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

لهصصم ساصصول الشصصيطان الهصصدى لهصصم تبين ما بعد من أدبارهم على ارتدوا الذين إن : ( وقال
واللصصه المصصر بعصصض فصصى ساصصنطيعكم اللصصه نزل ما كرهوا للذين قالوا بأنهم ذلك لهم، وأملى

أدبارهم.  على ارتدادهم     سابب كانت الكفار موالة أن وتبين إسارارهم)، يعلم
ومن{ :  قوله الكفار؛ موالة عن النهى عقب المرتدين أئمة المائدة ساورة فى ذكر ولهذا

الكفصصر فى يسارعون الذين يحزنك ل الرساول أيها يا{ :  وقال ،}  منهم فإنه منكم يتولهم
للكصصذب ساصصماعون هصصادوا الصصذين ومصصن قلصصوبهم تصصؤمن ولصصم بصصأفواهم آمنصصا قصصالوا الذين من

هصصذا أوتيتصصم إن يقولصصون مواضصصعه بعصصد من الكلم يحرفون يأتوك لم آخرين لقوما ساماعون
أنهصصم وأخصصبر المهصصادنين، والكفصصار المنصصافقين فصصذكر ،}  فاحصصذروا تؤتصصوه لصصم وإن فخصصذوه

المعلنين للكفار المهادنين والكفار المنافقين اساتماع وهو يأتوك لم آخرين لقوما يسمعون
يهادنوا.  لم الذين

ًا يكون قد من المؤمنين فى أن كما لهصصم ساصصماعون وفيكم{ :  قال كما للمنافقين، ساماع
مصصا يسصصمعون أى الجاساصصوس بمنزلصصة لجلهصصم ساصصماعون المعنى أن يظن الناس وبعض ،}

اليهم.  وينقلونه يقول
لمصصن الله سامع قوله فى كما ويتبعهم، لهم يستجيب أى لهم يسمع من فيكم المعنى وإنما

لصصه يسصصتجيب أى لفلن يسصصمع فلن يقصصال منصصه، قبصصل أى حمصصده لمصصن الله اساتجاب حمده
ويطيعه.

ًا المة من كان فمن المصصوالة أنصصواع ببعصصض الكتصصاب أهصصل أو المشصصركين مصصن للكفار موالي
لصصه الباطصصل- كصصان وفعصصالهم مقالهم من شئ فى واتباعهم الباطل أهل إتيانه -مثل ونحوها

ذلك. بحسب والنفاق والعقاب الذما من
الصصصناف هؤلءا أن فيعرف الباطل، من والحق الطيب من الخبيث تمييز يحب تعالى والله

ًا الرجل كون فإن المسلمين، مع كانوا وإن نفاق، فيهم أو منافقون ل الظصصاهر فصصى مسصصلم
ًا يكون أن يمنع الباطن.  فى منافق
كانوا واذا وأحكامهم، صفاتهم بين قد والقرآن الظاهر، فى مسلمون كلهم المنافقين فإن

ظهصصور مصصع الساصصلما عصصزة وساصصلم- وفصصى عليصصه الله -صلى الله رساول عهد على موجودين
ًا، أشد عنهما بعدهم مع فهم الرساالة، ونور النبوة أعلما هصصو النفصصاق وساصصبب لساصصيما وجود
 .55)  الرسال به جاءات لما المعارض وهو الكفر سابب

:     المسلمين     على     إعانتهم     عن     -  النهي6

أوليصصاءا بعضصصهم أوليصصاءا والنصصصارى اليهصصود تتخصصذوا ل آمنصصوا الذين أيها يا{ :  تعالى الله قال
فصصي الصصذين فصصترى * الظصصالمين القصصوما يهدي ل الله إن منهم فإنه منكم يتولهم ومن بعض

يصصأتي أن اللصصه فعسصصى دائصصرة تصصصيبنا أن نخشصصى يقولصصون فيهم يسارعون مرض قلوبهم
الصصذين ويقصصول * نصصادمين أنفسصصهم فصصي أساصصروا ما على فيصبحوا عنده من أمر أو بالفتح
فأصصصبحوا أعمصصالهم حبطصصت لمعكصصم إنهصصم أيمصصانهم جهد بالله أقسموا الذين أهؤلءا آمنوا

. 56}  خاسارين

يقصصال أن عندنا ذلك في القول من والصواب( :  النزول سابب في الله رحمه الطبري قال
ًا المؤمنين ذكره- نهى -تعالى الله إن ًا والنصصصارى اليهصصود يتخصصذوا أن جميع ًءا أنصصصار وحلفصصا

ًا اتخذهم من أنه وأخبر ورساوله، بالله اليمان أهل على ًا     نصير ًا     وحليف اللصصه     دون     مصصن     وولي
اللصصه وأن ،والمصصؤمنين     رساصصوله     وعلى     الله     على     التحزب     في     منهم     فإنه     والمؤمنين     ورساوله
. 57)  بريئان منه ورساوله

فحكمصصه العسصصكر أمصصراءا مصصن إليهصصم قفصصز مصصن وكل(  : التتار عن الله رحمه تيمية ابن قال
وإذ ، الساصصلما شصصرائع مصصن عنصصه ارتد ما بقدر السالما شرائع عن الردة من وفيهم حكمهم،

يكونصصوا ولصصم ويصصصلون يصصصومون كصصونهم مصصع مرتصصدين الزكاة مانعي ساموا قد السلف كان
ً ورساوله الله أعداءا مع صار بمن فكيف المسلمين، جماعة يقاتلون . 58)  للمسلمين قاتل

.202- 190 ص28ج الفتاوى مجموع  55
.53- 51 المائدة  56
.276 ص6ج الطبري تفسير  57
بعدها  وما332 ص4ج الكبرى الفتاوى  58
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مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

فقصصد الحصصرب دار إلصصى السالما دار عن خرج من أن علمنا وقد ( : الله رحمه حزما ابن قال
عليصصه اللصه صصلى حصديثه هصذا ويصصبين وجمصاعتهم، المسلمين إماما وعن تعالى الله عن أبق

إل يصصبرأ ل السلما عليه وهو المشركين"، أظهر بين يقيم مسلم كل من : "بريءا أنه وسالم
.      59}  بعض أولياءا بعضهم والمؤمنات والمؤمنون{ :  تعالى الله قال ، كافر من
ًا والحرب الكفر بدار لحق من أن بهذا : فصح الله رحمه محمد أبو قال ًا مختار لمن محارب
عليصصه القتصصل وجصصوب مصصن كلهصصا المرتد أحكاما له مرتد، الفعل بهذا فهو المسلمين من يليه
عليصصه الله صلى الله رساول لن ذلك، وغير نكاحه وانفساخ ماله إباحة ومن عليه قدر متى

مسلم.       من يبرأ لم وسالم
المسصصلمين، مصصن والروما والسودان والترك والصين والسند الهند بأرض ساكن من وكذلك

لمتناع أو جسم لضعف أو مال لقلة أو ظهر لثقل هنالك من الخروج على يقدر ل كان فإن
ًا هناك كان فإن معذور، فهو طريق ًا للمسلمين محارب فهصصو كتابصصة أو بخدمصصة للكفصصار معينصص
كافر.

ًا أن ولو ًا كافر إل حصصالهم، على بها المسلمين وأقر السالما، دور من دار على غلب مجاهد
لكفربالبقاءا السالما دين غير بدين معلن وهو ضبطها في بنفسه المنفرد لها المالك هو أنه

. 60)  ذكرنا لما مسلم أنه ادعى وإن معه وأقاما عاونه من كل معه

ًا : " وقوله ًا كافر ًا " صوابه تصحيف " لعله مجاهد ًا كافر أعلم. " والله مجاهر

اهدا لصو اللصه رحمهصم تيمية وابن حزما ابن و الطبري يقول فماذا والجيصوش الطصائرات ش
؟ العراق في المسلمين لتضرب الخليج دول من تنطلق التي وحلفاءاها المريكية

فصصي المسصصلمين لتقتل باكستان من تقلع التي المريكية الطائرات شاهدا لو يقولن وماذا
؟ أفغانستان

بصصالوقود تصصتزود وهصصي والغربيصصة المريكيصصة والطصصائرات السصصفن شصصاهدوا لصصو يقولون وماذا
واحتلل العصصراق لحصصصار طريقهصصا فصصي ومصصصر واليمصصن الخليصصج دول مصصن والذخائر والمؤن
؟ إسارائيل أمن وحماية العرب جزيرة
بسصصلح فلسصصطين مسلمي من ساكانها رؤوس على تهدما البيوت شاهدوا لو يقولون وماذا

اهدوا لصو يقولصون  ومصاذا- حكامنصا أصصدقاءا-  المريكصان تقصصف المريكيصة الطصائرات ش
؟ حكومتها مع متواطئة اليمن في بالصواريخ المجاهدين

:     عنهم     وأالبعد     مإودتهم     وأعدم     باطلهم     وأكشف     بجهادهم     - المإر7

ًا أمرنصا بصل فقط، الكفار موالة عن سابحانه المولى ينهنا لم ار بجهصاد أيضص الصصليين الكف
والمنافقين: والمرتدين

:     السلم     بلد     على     استولوا     إذا     وأتعينه     الصاليين     الكفار     أ- جهاد

علصصى دفعصصه يجصصب أنصصه ريصصب فل الساصصلما بلد العدو دخل  وإذا( : الله رحمه تيمية ابن قال
إذن بل إليصصه النفيصصر يجب وأنه ،الواحدة     البلدة     بمنزلة     كلها     السالما     بلد إذ فالقرب القرب

.)  بهذا صريحة أحمد ونصوص ،غريم     ول     والد
ًا وقال فصصواجب     والصصدين     الحرمصصة     عصصن     الصصصائل     دفع     أنواع     أشد     فهو     الدفع قتال وأما( :  أيض

ًا فل ،دفعه     من     اليمان     بعد     أوجب     شيءا     ل     والدنيا     الدين     يفسد     الذي     الصائل فالعدو ،إجماع
وغيرهصصم، أصصصحابنا العلماءا ذلك على نص وقد ،المكان     بحسب     يدفع     بل     شرط     له     يشترط
. 61)  بلده في طلبه وبين الكافر الظالم الصائل دفع بين التفريق فيجب

.71 التوبة  59
.199،200 ص11ج المحلى  60
.بعدها  وما607 ص4ج الجهاد، كتاب العلمية، الختيارات الكبرى، الفتاوى  61
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في الله رحمه تيمية ابن السالما شيخ المجاهد العالم من الشديد القوي القول هذا فتأمل
بعصصد ليس أنه على تأكيده وتأمل السالما، لديار الغزاة الكفار جهاد على بالجماع اساتدلله
ًا، اللصصه رحمهصصم المصصة علمصصاءا عليه اتفق مما هذا وأن دفعهم، من أوجب اليمان ثصصم جميعصص
صصصرف فصصي يجتهصصدون الصصذين القعصصود ودعصصاة السصصلطين علمصصاءا بكلما الكلما هصصذا قصصارن

مصصا لهم ويتم لبلدنا، غزوهم في الغزاة الكفار يأمن حتى حيلة، بكل الجهاد عن المسلمين
واطمئنان.  وراحة يسر في يريدون

:     السلم     لبلد     الحاكمين     المرتدين     ب- جهاد

بغيصصر الحصصاكمين المرتصصدين الحكصصاما جهصصاد الزمصصان هصصذا فصصي العيني الجهاد صور أعظم من
الله، رحمهم العلماءا عليه اتفق مما المر وهذا والنصارى، لليهود الموالين السالما شريعة

ل وربصصك فل{ :  تعصصالى الله قال ، بعضها بإيراد نكتفي هنا ونحن أقوالهم، فيه واساتفاضت
ًا أنفسصهم فصي يجصدوا ل ثصم بينهصم شصجر فيمصا يحكمصوك حتى يؤمنون قضصيت ممصا حرجص

ًا ويسلموا . 62}  تسليم

: تعصصالى الله قال ؛وسالم عليه الله صلى الرساول طاعة باب( :  الله رحمه الشافعي قال
بصصإذن ليطاع إل رساول من أرسالنا وما{ :  تعالى وقال ،} الرساول وأطيعوا الله أطيعوا{ 

ل وربصك فل{ :  تعصالى وقال ،} الله أطاع فقد الرساول يطع ومن{ :  تعالى وقال ،} الله
ًا أنفسصهم فصي يجصدوا ل ثصم بينهصم شصجر فيمصا يحكمصوك حتى يؤمنون قضصيت ممصا حرجص

ًا ويسلموا عليصصه اللصصه صلى الله رساول طاعة وجوب اليات بهذه وعل جل فأكد } ، تسليم
تعصصالى الله وقال الله، معصية معصيته أن بذلك وأفاد الله، إطاعة طاعته أن وأبان وسالم،

فأوعصصد ،} أليصصم عصصذاب يصصصيبهم أو فتنصصة تصصصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين فليحذر{ : 
بصصه     جصصاءا     مصصا     تسصصليم     مصصن     والممتنصصع     الرساول     أمر     مخالف وجعل الرساول، أمر مخالفة على

ًا     فيه     والشاك فيمصصا يحكمصصوك حصصتى يؤمنون ل وربك فل{ :  تعالى بقوله اليمان     من     خارج
ًا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر ًا ويسلموا قضيت مما حرج . } تسليم
أن وجصصائز الضصصيق، الحصصرج وأصصصل مجاهصصد، عصصن ذلك روي الشك ههنا: إنه الحرج في قيل

بانشصراح بصل بصه، صصدر ضصيق ول تسصليمه وجصوب في شك غير من التسليم المراد يكون
ويقين.    وبصيرة صدر
ًا     رد من أن على دللة الية هذه وفي اللصصه     صلى     رساوله     أوامر     أو     تعالى     الله     أوامر     من     شيئ
القبول     ترك     جهة من أو ،فيه     الشك     جهة     من     رده     ساواءا ،السالما     من     خارج     فهو     وسالم     عليه

. التسليم     من     والمتناع
الزكصصاة     أداءا     مصصن     امتنصصع     مصصن     بارتصصداد حكمهصصم في الصحابة إليه ذهب ما صحة يوجب وذلك

وسالم     عليه     الله     صلى     للنبي     يسلم     لم من بأن حكم تعالى الله ذراريهم. لن وسابي وقتلهم
. 63)   اليمان     أهل     من     فليس     وحكمه     قضاءاه

ًا الله من أحسن ومن يبغون الجاهلية أفحكم{ :  تعالى الله وقال 64}  يؤمنون لقوما حكم

.

المشصتمل المحكصم، اللصه حكصم عن خرج من على تعالى ينكر( :  الله رحمه كثير ابن قال
والصصصطلحات والهصصواءا الراءا من ساواه ما إلى وعدل شر، كل عن الناهي خير، كل على
مصن بصه يحكمصون الجاهليصة أهصل كصان كما الله، شريعة من مستند بل الرجال وضعها التي

ات مصن التتصار بصه يحكم وكما وأهوائهم، بآرائهم يضعونها بما والجهالت الضللت السياسا
كتصصاب عصصن عبصصارة وهصصو الياساصصق، لهصصم وضع الذي خان جنكز ملكهم عن المأخوذة الملكية
الساصصلمية والملة والنصرانية اليهودية من شتى شرائع عن اقتبسها قد أحكاما من مجموع
ًا بنيصصه فصصي فصصصارت وهصصواه، نظرة مجرد من أخذها الحكاما من كثير وفيها وغيرها، شصصرع

ًا، فمصصن وساصصلم، عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رساول وسانة الله بكتاب الحكم على يقدمونها متبع

.65 النساءا  62
.180،181  ص3 ج الله رحمه للشافعي القرآن أحكاما  63
.50 المائدة  64
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فصصي     ساصصواه     يحكصصم     فل ،ورساصصوله     اللصصه     حكصصم     إلى     يرجع     حتى     قتاله     يجب     كافر فهو ذلك فعل
. 65)  كثير     ول     قليل

:     للشبهات     يروأجون     الذين     المنافقين     ج- جهاد

وإظهصار والشصصدة بالغلظصصة المنصصافقين بجهصصاد وساصصلم عليصصه الله صلى نبيه سابحانه الله أمر
الحدود. وإقامة الحجة

. 66}  عليهم واغلظ والمنافقين الكفار جاهد النبي أيها يا{ :  تعالى الله قال

أن فصصأمره اللصصه، ديصصن فصصي التشصصديد وهصصو واحصصدة مسألة فيه( :  الله رحمه القرطبي قال
وإقامصصة بالغلظصصة والمنصصافقين اللصصه، إلى والدعاءا الحسنة والمواعظ بالسيف الكفار يجاهد

مصصع الصصصراط بصه يجصصوزون لهصم نصور ل وأنهصم الخصصرة فصصي أحصصوالهم يعرفهصم وأن الحجصة،
 .67)  عليهم الحدود بإقامة جاهدهم الحسن: أي وقال ، المؤمنين

:     الكفار     يوالون     مإمن     الشرع     يقبلها     ل     التي     - العذار8

وينصصصرونهم الكصصافرين يتولصصون بصصأنهم أعصصذارهم، المنصصافقين مصصن سابحانه المولى يقبل لم
ًا فتكصصون المسصصلمين، علصصى الكفصصار انتصصصر فربمصصا الصصدول، وتغيصصر الزمصصان دوائصصر مصصن خوف

والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها يا{ :  تعالى الله قال يد، الكفار عند للمنافقين
* الظصصالمين القوما يهدي ل الله إن منهم فإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياءا بعضهم أولياءا
فعسصصى دائصصرة تصيبنا أن نخشى يقولون فيهم يسارعون مرض قلوبهم في الذين فترى

* نصادمين أنفسصهم فصي أساصروا مصا علصى فيصصبحوا عنده من أمر أو بالفتح يأتي أن الله
أعمصصالهم حبطت لمعكم إنهم أيمانهم جهد بالله أقسموا الذين أهؤلءا آمنوا الذين ويقول

. 68}  خاسارين فأصبحوا

اق وريصب شك  أي} مرض قلوبهم في الذين فترى { : ( الله رحمه كثير ابن قال { ، ونف
يقولصصون{  ، والظصصاهر البصصاطن فصصي ومصصودتهم موالتهم إلى يبادرون  أي} فيهم يسارعون

مصصن أمر يقع أن يخشون أنهم وموالتهم مودتهم في يتأولون  أي} دائرة تصيبنا أن نخشى
. 69)  والنصارى اليهود عند أياد لهم فتكون بالمسلمين، الكافرين ظفر

:     وأمإناصارتهم     المؤمإنين     بموالةا     - المإر9

مصصن به الله أمرنا ما نوجز الكافرين موالة من عنه وتعالى سابحانه الله نهانا ما بينا أن بعد
المؤمنين.  موالة

اللصصه ساصصبيل فصصي وأنفسصصهم بأموالهم وجاهدوا وهاجروا آمنوا الذين إن{ :  تعالى الله قال
مصصن لكصصم مصصا يهصصاجروا ولصصم آمنصصوا والصصذين بعصصض أولياءا بعضهم أولئك ونصروا آووا والذين
قصصوما علصصى إل النصصصر فعليكصصم الدين في اساتنصروكم وإن يهاجروا حتى شيءا من وليتهم

تفعلصصوه إل بعض أولياءا بعضهم كفروا  والذين* بصير تعملون بما والله ميثاق وبينهم بينكم
والصصذين اللصصه سابيل في وجاهدوا وهاجروا آمنوا  والذين* كبير وفساد الرض في فتنة تكن
ًا المؤمنون هم أولئك ونصروا آوو بعصصد مصصن آمنصصوا  والصصذين* كريصصم ورزق مغفصصرة لهصصم حق

إن الله كتاب في ببعض أولى بعضهم الرحاما وأولو منكم فأولئك معكم وجاهدوا وهاجروا
.  70}  عليم شيءا بكل الله

.68  ص2 ج كثير ابن تفسير  65
.9 التحريم  66
.201 ص18ج القرطبي تفسير  67
.53- 51 المائدة  68
.71 ص2ج كثير ابن تفسير  69
.75- 72النفال ساورة  70
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دعصصوا إن  يريصصد} الصصدين في اساتنصروكم وإن{ تعالى:  قوله( :  الله رحمه القرطبي قال
لساصتنقاذهم مصال أو بنفيصر عصونكم الحصرب أرض مصن يهصاجروا لصم الذين المؤمنون هؤلءا

بينكصصم كفصصار قصصوما علصصى يستنصصصروكم أن إل تخصصذلوهم، فل عليكم فرض فذلك فأعينوهم،
مدته.  تتم حتى العهد تنقضوا ول عليهم تنصروهم فل ميثاق وبينهم

لهصصم والنصصصرة قائمة، معهم الولية فإن مستضعفين أساراءا يكونوا أن العربي: إل ابن قال
يحتمصصل عصصددنا كصصان إن اساصصتنقاذهم إلصصى نخصصرج حصصتى تطرف، عين منا تبقى ل حتى واجبة
مالصك قصال كصصذلك درهصصم لحصصد يبقصصى ل حصتى اساصتخراجهم في أموالنا جميع نبذل أو ذلك،

أساصصر في إخوانهم تركهم في بالخلق حل ما على راجعون إليه وإنا لله العلماءا. فإنا وجميع
. 71)  والجلد والقوة والعدد والقدرة الحوال وفضول الموال خزائن وبأيديهم العدو،

 
خرجوا مهاجرين إلى وقسمهم المؤمنين، أصناف تعالى ذكر( :  الله رحمه كثير ابن وقال

وأنفسصصهم أمصصوالهم وبصصذلوا دينصصه، وإقامة ورساوله الله لنصر وجاءاوا وأموالهم، ديارهم من
المهصصاجرين إخصصوانهم آووا ذاك، إذ المدينصصة أهل من المسلمون وهم أنصار وإلى ذلك، في
بعضصصهم فهصصؤلءا معهم، بالقتال ورساوله الله ونصروا أموالهم، في وواساوهم منازلهم، في

عليصصه الله صلى الله رساول آخى ولهذا أحد، كل من بالخر أحق منهم كل أي بعض، أولياءا
. إخوان اثنين كل والنصار المهاجرين بين وسالم
} يهصصاجروا حصصتى شصصيءا من وليتهم من مالكم يهاجروا ولم آمنوا والذين{ :  تعالى وقوله

بصصواديهم فصصي أقاموا بل يهاجروا ولم آمنوا الذين وهم المؤمنين من الثالث الصنف هو هذا
القتال. فيه ماحضروا إل خمسها في ول نصيب المغانم في لهم ليس فهؤلءا
علصصى دينصصي قتال في يهاجروا لم الذين العراب هؤلءا}  اساتنصروكم وإن{ تعالى:  يقول
أن إل الصصدين فصصي إخصصوانكم لنهصصم نصصصرهم، عليكصصم واجصصب فصصإنه فانصصصروهم، لهصصم عصصدو

تخفصصروا فل مصصدة إلصصى مهادنصصة أي ميثصصاق، وبينهصصم بينكم الكفار من قوما على يستنصروكم
) عنصصه الله رضي عباس ابن عن مروي وهذا عاهدتم، الذين مع أيمانكم تنقضوا ول ذمتكم

72. 

بصصالمعروف يصصأمرون بعصصض أوليصصاءا بعضصصهم والمؤمنصصات والمؤمنصصون{ :  تعصصالى الله وقال
أولئصصك ورساصصوله اللصصه ويطيعصصون الزكصصاة ويؤتصصون الصصصلة ويقيمصصون المنكصصر عصصن وينهصصون

. 73}  حكيم عزيز الله إن الله سايرحمهم

صصصفات بصصذكر عطف الذميمة المنافقين صفات تعالى ذكر لما( :  الله رحمه كثير ابن قال
يتناصرون  أي} بعض أولياءا بعضهم والمؤمنات والمؤمنون{ فقال:  المحمودة، المؤمنين

ًا، بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن " 74 الصحيح في جاءا كما ويتعاضدون، وشصصبك بعضصص
ًا الصحيح وفي "، أصابعه بين الجسصصد كمثصصل وتراحمهم توادهم في المؤمنين "مثل 75 أيض

. 76 ) والسهر" بالحمى الجسد ساائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد،

:     - الخلصاة10

واللسصصان، باليصصد المصصؤمنين علصصى ننصصصرهم أولياءا الكفار نتخذ أن سابحانه الله نهانا-1
الذى أو القطصصع أو القتل خاف لمن الشرع وأجاز ،مثلهم كافر فهو ذلك فعل ومن

الكفصصار النفصصع- مصصن به يجلب بما ل –نفسه عن الذى به يدفع بما يتكلم أن العظيم
قتصصال، أو قتصصل أو بفعصصل المسصصلمين علصصى يناصرهم أو باطنه في يوافقهم أن دون

ويصبر. يتصلب أن له والفضل

.57 ص8ج القرطبي تفسير  71
.330 ،329 ص2ج كثير ابن تفسير  72
.71 التوبة ساورة  73
.2585ما-  481خ  74
.2586 ما6011خ  75
.370 ص2ج كثير ابن تفسير  76
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الفصل الثاني

صور من النحراف عن عقيدة 
الولءا والبراءا

مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

ويحسصصدوننا يبغضصصوننا وأنهم مودتهم، وترك الكافرين ببغض سابحانه المولى أمرنا-2
بن حاطب عد عنه الله رضي الخطاب بن عمر وأن عنه، زوالنا ويتمنون ديننا على
ًا عنه الله رضي بلتعة أبي النصصبي بمسصصير يخصصبرهم للكفصصار أرساصصل أنه لمجرد منافق

عليصصه ينكر ولم قتله، في وساعى به، لهم قبل ل بجيش إليهم وسالم عليه الله صلى
ذنبصصه عصصن عفصصا وساصصلم عليصصه اللصصه صصصلى ولكنصصه ذلصصك، وسالم عليه الله صلى النبي

ًا بشهوده العظيم الصالح بعمله العظيم محبصصة بيصصن وثيقصصة علقصصة هنصصاك وأن ، بدر
الخيصصر إيصصصال وأن ، اللصصه ساصصبيل فصصي والجهصصاد المصصؤمنين ومصصوالة سابحانه المولى

عنها. المنهي الموالة من ليس الكفار من يعادينا لم من مع بالعدل والتعامل

أسارارنا. على وأمناءا بطانة الكفار اتخاذ عن الشرع نهانا-3

الهامة. المناصب في الكفار تولية عن الشرع نهى-4

وتعظيمها. وآرائهم الكفار اعتقادات اتباع عن الشرع نهانا-5

قتصصال فصصي بعصصذر ليصصس الكصصراه وأن المسلمين، على الكفار إعانة عن الشرع نهانا-6
الكفار. راية تحت الممسلمين

جهصصاد وأن - والمنصصافقين، والمرتصصدين منهصصم الصليين  –الكفار بجهاد الشرع أمرنا-7
بإجمصصاع اليمصصان بعصصد الواجبصصات أوجب من هو السالما بلد على المستولين الكفار

العلماءا.

ًا الكفار يوالون بأنهم المنافقين عذر الشرع يقبل لم-8 الحوال. تقلب من خوف

الكفار. على المسلمين مناصرة الشرع علينا أوجب-9

اليهممود     وأمإمموالةا     اللممه     أنممزل     مإمما     بغير     الحكم     بين     جمعوا     - الحكام1
:     وأالنصارى

ًا الفئات أكثر من رغصصم - الزمصصان هصصذا فصصي والصصبراءا الصصولءا فصصي الساصصلما منهصصج عن انحراف
بلد علصصى المسصصيطرين الشصصريعة علصصى الخارجين الحكاما - فئة للسالما النتساب ادعائهم
السالما.

عصصن المصصة يحرف خطر أشد أصبحت حتى المسلمة المة على الفئة هذه خطر اتسع وقد
السالما منهج عن النحراف شديدة فئة لنها وذلك دينها، اتباع من بالقوة ويمنعها عقيدتها،
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شصصديدة الصصوقت نفصصس وفصصي وأموالهم، وأرواحهم المسلمين أمور على السيطرة شديدة
السالما. بلد من بلد شرها من يفلت يكاد فل النتشار

لموالتهصصا بالضصصافة بالشصصريعة تحكصصم ل فئصصة فهصصي مركصصب، انحصصراف الفئصصة هذه وانحراف
والنصارى. اليهود وخاصة الخارجيين السالما لعداءا واساتسلمها

فصصي وخاصصصة الساصصلما بلد حولوا قد أنهم لوجدنا والنصارى لليهود موالتهم إلى نظرنا فإذا
حصصال إلصى فالنصاظر والنصصصارى، اليهصود قصوات وحشصصد لتمصوين قواعصد إلصصى العربي العالم

ومعسكرات قواعد إلى تحولت وقد يراها والردن ومصر الخليج وإمارات العربية الجزيرة
هصصذه أن ذلصصك علصصى زد السالمي، العالم قلب في الصليبية للقوات والفني الداري للدعم

المصصة علصصى الجديصصدة الصصصليبية الحملصصة أهصصداف لخدمصصة جيوشصصها ساصصخرت قصصد الحكومات
السالمية.

يجصصدها الساصصلما بلد على المسيطرين الشريعة عن الخارجين الحكاما ظاهرة إلى والناظر
الساصصلما أعصصداءا اساصصتطاع فقصصد المعاصصصر، تاريخنصصا فصصي الزمصصان مصصن ساابقة عقود إلى تمتد

والعلقصصات المؤمرات من سالسلة عبر - والنجليز والفرنسيين واليهود المريكيين وخاصة
- والتجنيصصد والفسصصاد السرية والحسابات والرواتب الذمم وشراءا المباشر والدعم الخفية
نشصصير ولكننصصا هنصصا، شرحه مجال ليس تاريخ وهذا المسلمين، مصائر من الفئة هذه تمكين

وتصصصب تحتصصوي أن الثانيصصة العالمية الحرب بعد اساتطاعت للسالما المعادية القوى أن إلى
وهصصو الحصصرب فصصي المنتصصصرين للحلفصصاءا الممثل العالمي النظاما قالب في الحكومات هذه

المتحدة. المم قالب
يجصوز ل مسصيطرة عالمية كفرية هيئة هي السالما ميزان - في باختصار  –المتحدة والمم

لرادة والرضصصوخ الساصصلما، لشصصريعة التحصصاكم نبذ على تقوما إليها التحاكم ول فيها الدخول
المتحصصدة المصصم قيصصادة علصصى يسصصيطرون الصصدنيا، هصصذه فصصي المجرميصصن أكصصابر مصصن خمسصصة

المن. بمجلس المعروفة
ًا ونشير للكيصصان القصصانوني بصصالوجود تقبصصل الحكومات هذه جعلوا السالما أعداءا أن إلى أيض

ًا العمليصصة، والمواقصصف الرسامية التفاقيات من العديد عبر فلسطين في اليهودي مصصن بصصدءا
.1993 عاما أوسالو اتفاقيات  إلى1949 عاما الهدنة اتفاقية

قبصصول علصصى العربيصصة الصصدول إجمصصاع علصصى  لتؤكد2002 عاما الخيرة بيروت قمة جاءات ثم
ً السارائيلي الوجود ًا. قبول تام

ًا يتضصصمن فلسصصطين على باساتيلئها والعتراف إسارائيل مع الصلح أن بالذكر وجدير إنكصصار
بالضرورة.  الدين من ومعلومة واجبة شرعية لحكاما

ديصصار مصصن الغصصزاة الكفار لطرد المسلمين على المفروض العيني الجهاد إنكار يتضمن فهو
ًا، بينا كما السالما وهصصو فلسصصطين فصصي المسصصلمين نصصصرة وجصصوب إنكار يتضمن أنه كما آنف
سابيل في تقاتلون ل لكم وما { : تعالى الله قال بالضرورة، الدين من معلوما عيني واجب

هصصذه مصصن أخرجنصصا ربنصصا يقولصصون الصصذين والولصصدان والنساءا الرجال من والمستضعفين الله
ًا لدنك من لنا واجعل أهلها الظالم القرية ًا لدنك من لنا واجعل ولي . 77}  نصير

 حصصض} اللصصه ساصصبيل فصصي تقصصاتلون ل لكم وما{ تعالى:  قوله( :  الله رحمه القرطبي قال
الصصذين المشصصركين الكفصصرة أيصصدي مصصن المستضصصعفين تخليصصص يتضصصمن وهصصو الجهصصاد، على

وإظهصصار كلمتصصه لعلءا الجهاد تعالى فأوجب الدين، عن ويفتنونهم العذاب ساوءا يسومونهم
. 78)  النفوس تلف ذلك في كان وإن عباده، من الضعفاءا المؤمنين واساتنقاذ دينه

قصصد العربيصصة الصصدول معظصصم إن بصصل العينيصصة الفصصروض عصصن التخلصصف علصصى المر يقتصر ولم
الصصدول ومعظصصم وروساصصيا وأمريكصصا إساصصرائيل  مصصع1996 الشصصيخ شصصرما مؤتمر في شاركت
المجاهدين. هجمات من إسارائيل حماية على وتعاهدوا الجميع اتفق حيث الغربية

.75 النساءا  77
.279 ص5ج القرطبي تفسير  78
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للساصصلما المعاديصصة القصصوى اساتطاعت المجرمين أكابر لرادة النصياع من الطار هذا وفي
العسصصكرية أهصصدافهم لخدمصصة بلدنصصا حكومصصات يسصصخروا أن الجصصدد الصليبيون رأساها وعلى

والقتصادية.

تمصصزق ففلسطين الجدد، للصليبيين الكاملة التبعية حالة من اليوما نراه ما إلى وصلنا حتى
عليه تشن والعراق متواطئات، أو صامتات العربيات وجاراتها يوما كل أبناؤها ويذبح وتدمر
العصصرب وجيرانصصه بصصتروله ونهصصب أرضصصه وتقسصصيم المسصصلم شصصعبه لقتصصل الحملة تلو الحملة

بهصا تعبصث وأفغانسصتان الجصدد، الصصصليبيين لقصوات والدعم المساعدة أشكال كل يقدمون
علصصى السصصيطرة مصصن لتمكينهصصم المريكصصان مصصع يتواطئصصون وجيرانهصصا الصصصليبية القصصوات

وشعبها. أفغانستان

وجرائمهصصا وإفسادها فسادها يخفى ل الشريعة على الخارجين الحكاما فئة وهي الفئة هذه
أن مصصن أظهصصر والنصصصارى لليهصصود ومصصوالتهم خاصصصتهم، عصصن ناهيصصك المسلمين عامة على

تخفى.

ًا فإنهم ولذلك فصصي وخاصصصة - ضصصدهم المجاهصصد وشصصبابها المسصصلمة المصصة انتفاض من خوف
- وكشصصمير والشيشصصان والعصصراق فلسصصطين علصصى الصصصهيوأمريكي العصصدوان تصصصاعد غمرة

واساتسصصلمها، وساصصلبيتها عجزهصصا اساصصتمرار وضمان المة لتخدير الفئات من بعدد اساتعانوا
عقيصصدة إلى خلله من لتنفذ إليه، والدعوة السالما بزي تتزي التي هي الفئات هذه وأخطر

ًا وقلبها، وعقلها المة النسصصان مناعصصة جهاز تتخطى أن الفتاكة الجراثيم تحاول مثلما تمام
ًا لتعيث تدمره أو البشري.  الجسم خليا في فساد

التالية. الفقرات في سانوجزه ما وهذا

وأالصمممحافيين     الرسممممييين     ءا  العلمممما     : مإمممن     الحكمممام     - أعممموان2
الممموظفين     مإممن     وأغيرهممم     وأالمفكريممن     وأالكتمماب     وأالعلمإييممن

الباطممل     نصممرةا     مإقابممل     فممي     روأاتبهممم     يتلقممون     الممذين     الرسممميين
:     وأتشويههم     الباطل     أهل     وأمإعاداةا     وأتزيينه

ًا الفئات أعلى هي الفئة وهذه الغازيصصة الصليبية والقوات العملءا للحكاما الموالة في صوت
يفترون.  كما الذمة أهل أو السالما، لديار

لمن؟ الجزية يدفع والحرج: من الخطورة غاية في ساؤال من - هربوا للساف  –لكنهم

ًا اتبعت المختلفة بأخلطها الفئة وهذه المنحرفصصة العقائصصد بين العقائدي التلفيق من أسالوب
ًا السالما أئمة نبذها التي ًا؛ سالف والجماعة.  السنة أهل وخلف
بين: جمعت الفئة فهذه

صصصور أساوأ على الشرعية إساباغ - في حياءا بل  –صورها أفضح في الرجاءا عقيدة.1
الخارجصصة المرتصصدة الحاكمصصة النظمة تمثله الذي والنهب والفساد والتبعية النحلل

الشريعة. على

دمصصاءا واساصصتباحة وتبصديع وتفسصيق تكفيصصر فصصي الخصوارج لمنهصصج تبنيها إلى الضافةب.2
للسالما. العاملين المجاهدين وحرمات

راتبصصه يتلقصصى الصصذي المصرية الحكومة في الرسامي الموظف وهو المصرية الديار فمفتي
العلمصصاني النظصصاما علصصى الشصصرعية إساصصباغ وهصصو عليصصه؛ اساصصتأجروه الصصذي عمله ليؤدي منها

غلة عتصصاة أشصصد علصصى غلوهصصا فصصي تتفصصوق صورة في لليهود، الموالي بالمسلمين الباطش
المجاهصصدين بإعصصداما العلمانيصصة العسصصكرية المحكمة أفتي الذي نفسه هو الوائل، المرجئة
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السصلما عبصصد الحميصد وعبصد فصرج السصلما عبصد محمصصد - مصر في السالما أبطال الخمسة
وقصصع الصصذي السصصادات، أنصصور قتلصصوا - الذين طايل وعطا عباس وحسين السالمبولي وخالد

فلسصصطين، على واساتيلئها إسارائيل بدولة بالعتراف فيها تعهد إسارائيل مع اتفاقيات أربع
ساصصيناءا ساصصلح ونصصزع بصصل عليهصصا، إساصصرائيل تعتصصدي دولة أية مساندة أو عليها العتداءا وعدما
ًا السرية.  التفاقات من ذلك غير إلى إسارائيل، لمن ضمان

علصصى نصصصت  الصصتي1979 عصصاما في إسارائيل مع السلما اتفاقية هي التفاقات هذه وأشهر
تتعصصرض دولصصة أيصصة مسصصاعدة من مصر ومنعت البد، إلى وإسارائيل مصر بين الحرب إنهاءا

السياساصصية المجصصالت كصصل فصصي إساصصرائيل مصصع التطصصبيع إلصصى ودعصصت بصصل إساصصرائيل، لعدوان
أنهصصا فيهصصا ويقصصرر التفاقيصصة، هصصذه فيها يبارك فتوى الزهر أصدر ثم والفكرية، والقتصادية

!! . الشريعة مع تتفق

يعتصصبرون الصوقت نفصصس وفصصي المصصور، أوليصاءا طاعصصة إلصى يصصدعون المفصتين مصن آخر ونوع
الجصصرارة جيوشصصهم وباعتبصصار بالمريكصصان الساصصتعانة أجازوا قد وهم فتنة، دعاة المجاهدين

من اللوف مئات بلغت والتي البحر عنها ضاق التي الجبارة وأسااطيلهم الفق سادت التي
!  المستأمنين من الغزاة الجنود

بصصالقوات الساصصتعانة بجصصواز جماعيصصة فتصصاوى منهم وصدرت ؟ من يؤمن الذي من ندري ول
علصصى الشرعية وأسابغوا بل ، الضرورة، بدعوى العراقي البعثي النظاما لمواجهة المريكية

حتى القوات هذه وجود على مر وقد المسلمين، بقاع لقدس الغازية الكفار جحافل وجود
ًا عشر اثني قرابة الن  –القصصوات تلصصك فيهصصا قتلصصت واساتسصصلمه، العراق انسحاب بعد عام

الموظفصصون هصصؤلءا ينطصصق أن دون العراق في طفل مليون ونصف مليون بالحصار- قرابة
الشأن. هذا في واحدة بكلمة

احتلل أمصصر المصصر بصصل البعثيصصة، صصصداما قصصوات ضصصد الكفار بقوات اساتعانة أمر ليس والمر
جيصصوش فصصإن المريكصصان، لحضار ضرورة هناك يكن العرب. فلم جزيرة في النفط لمنابع
تحريرها. أو الكويت لحماية والغنى الكفاية فيها كان والسالمية العربية الدول

لهصصم رساصصمت التي البريطانية المخططات صنيعة هم بل لهم، إرادة ل الحكاما هؤلءا ولكن
المر لهم وأصبح البريطاني، النفوذ المريكان ورث ثم عروشهم، على ونصبتهم حدودهم،

العربي. العالم وساائر العربية الجزيرة حكاما كل على والنهي

بصصأمن شصصأن والملصصوك الشيوخ لهؤلءا وليس ممتلكاتهم، عن ليدافعوا السادة جاءا فقد إذن
عنها. الدفاع أو العربية الجزيرة

الشمال واساتقل أراضيه نصف على الجوي الحظر وفرض العراق اساتسلم أن وبعد والن
كصصل بعصصد التعويضصصات، بدفع وألزما عليه التفتيش لجان وفرضت بغداد حكومة عن الكردي

يعصصدون إنهصصم بصصل ازديصصاد، فصصي العصصرب جزيرة على الصليبي العسكري الوجود يزال ل هذا
يسصصتولوا حصصتى المسلمين، من اللف مئات تقتل أن لها ينتظر العراق على جديدة لحملة
العراق. نفط على

ثصم لتقسصيمها، السصعودية - إلى الكونجرس في صرحوا كما  –إلى ذلك بعد سايتحولون ثم
تعبيرهم. حد على الكبرى الجائزة وهي مصر إلى

وساصصيطرة ونهصصب وساصصلب احتلل مسصصألة المسألة بل اساتعانة مسألة ليست المسألة إذن
الحكصصاما العرب. وهصصؤلءا جزيرة أراضيهم؛ أقدس في المسلمين على الصليبيين من وقهر

السصصلطان ذلصصك- علمصصاءا بعصصد –يصصأتي ثم المريكي، الوجود جدار على باهت طلءا إل هم ما
وهصصذا الساصصتيلءا هصصذا تبيصصح الصصتي السصصامي، المقصصاما من لهم المحولة الفتاوى على ليوقعوا
العراق.   في المسلمين لدماءا السفك وهذا بل الصليبي التسلط وهذا النهب
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ًا  –للسعودية العاما المفتي يفتي ثم معهم عقده الذي لن إسارائيل مع الصلح - بجواز أيض
." عرفات ياسار"  المسلمين أمر ولي هو

فصصي للمريكصصان المجاهصصدين قتصصل بعصصد صصصرخوا الكويت في الدعوة إلى المنتسبين وبعض
أن ونسصصوا الذمصصة، بأهصصل وصصصفوهم الذين الصليبيين على للتعدي غاضبين وانتفضوا فيلكا،

عليهصصم وتجصصري الجزيصصة، لهم ويدفعون المسلمين، سالطان ظل تحت يعيشون الذمة أهل
وفصصي الصصصليبيين قهصصر تحصصت يعيشصصون وأمرائهصصم المشصصايخ هصصؤلءا بينمصصا الساصصلما، أحكصصاما

ًا الباهظة الموال لهم ويدفعون حمايتهم إلى ويلجأون سالطانهم، ًا طوع يرضوا حتى وكره
الجزيصة يدفع ومن من؟ ذمة في أنملة. فمن قيد إرادتهم يخالفوا أن يستطيعون ول عنهم،

؟ من قهر في ومن ؟ لمن
ًا ونسوا أصلً. فيها والنصارى اليهود بقاءا يجوز ول العرب جزيرة من الكويت أن أيض

الخصصارجين أولئصصك بطاعصصة النصصاس - يصصأمرون الله إلى الطريق يقطعون الذين - هؤلءا وكل
: مصائب عدة بذلك فارتكبوا الواجب، الجهاد ترك في الشريعة على

السالما. بلد على الكفار اساتيلءا اساتمرار على أعانوا-1
عليهم. المفروض العيني الجهاد عن الناس ثبطوا-2
الشريعة. على الخارجة الباطلة الحكومات على الشرعية أضفوا-3
عليهم. وافتروا المجاهدين سابوا-4

ولكصصن الخلص طريصصق وأنه وواجب حق الجهاد أن دعواهم هؤلءا يسوقها التي الحيل ومن
إلى للدعوة، التفرغ مرحلة الن والمرحلة العداد، مرحلة الن فالمرحلة وقته، الن ليس
الدعاوى. هذه آخر

ً الشبهة هذه عن ويجادلون ًا، جدال الخطيصصر: المحصصرج السصصؤال من يتهربون ولكنهم شديد
م المذلة من العقود هذه كل بعد لماذا ًا تعصدوا ل ول ؟ العصداد هصذا ساصينتهى ومصتى ؟ شصيئ

الخصروج أرادوا ولصو{ تعصالى:  اللصه لمصدته. قصال نهاية ل عندهم العداد لن عندهم جواب
. 79}  عدة له لعدوا

علصى أنزلصت كمصا الصصافية التوحيصد عقيصدة لهم وبينوا ، الناس عقائد أصلحوا حتى وليتهم
- يبصصدون وللساصصف  –ولكنهصصم الصصصالح، السصصلف نقلهصصا وكمصصا وساصصلم، عليه الله صلى النبي

ًا ويخفون بعضها منها. كثير

عصصن الطصصواغيت الحكاما خروج أما والضعفاءا، العامة على ينصب التوحيد في كلمهم فجل
إليه. يتطرقون فل والنصارى لليهود وموالتهم السالما

الوجصصود وليصصس عقصصود، منصصذ الجنصصبي النفصصوذ تحصصت واقعصصة الساصصلما بلد أن العجصصب ومصصن
الدولية، السياساة في طارئ انقلب أو مفاجأة نتيجة الحالي الصليبي الحتللي العسكري

لصصم ذلك ومع عاما، مائة عن يزيد لما تمتد للغرب التبعية من مستمرة ساياساة ثمرة هو بل
ًا المصيبة هذه عن هؤلءا من نسمع ًا إل شيئ وبعيدة. عابرة وبإشارات نادر

مصصن جلبصصوه مصصا وأن والمفاساصصد، المصالح يقدرون ل المجاهدين إن بقولهم يشغبون وتارة
ًا، السصصؤال على يجيبون ل ولكنهم المصالح، من حققوه مما أكثر المفاساد المحصصرج: حسصصن

 ؟ المفاساد ويتجنب المصالح يحقق والذي تقترحونه الذي الجهادي السالوب هو وما
الجهاد. هو: ترك عندهم والجواب

.46 التوبة  79
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صصصف صصصفكم؛ إلصصى وانضصصموا بصصواجبهم، يقوموا لم المجاهدين أن فرضنا : لو ساألتهم وإذا
عصصن ساصصيتوقفون المصصة أعصصداءا كصصان فهصصل المبررات، شتى تحت للجهاد التاركين القاعدين
؟ عدوانهم

ساينحسر؟ والفساد الفساد كان وهل
؟ فلسطين عن سايرحلون اليهود كان وهل
القصصصى المسصجد وهصدما فلسصصطين لتهويصصد مخططهصا عصن ساصتكف إساصصرائيل كصانت وهل

 ؟ الكبرى إسارائيل لقامة والسعى
؟ وتضليلهم زيغهم عن سايكفون العلمانيون كان وهل
؟ ويتعففون سايتوبون الفاحشة مروجو كان وهل
ويكفصصون السصصجون أبصصواب ويفتحصصون كراساصصيهم سايتركون الحاكمون الطواغيت كان وهل

 شعوبهم؟ تعذيب عن جلديهم
؟ وهل وهل وهل

ًا الشبهات هذه إلى يضيفون ثم بقصصولهم: الشصصباب فيخاطبون والحجب، السحب من مزيد
؟ العلم بطلب تنشغلون ل لماذا
؟ ومجادلتهم الكفار بمحاورة تنشغلون ل لماذا
؟ المرضى ومداواة اليتاما ورعاية المدارس بإنشاءا تنشغلون ل لماذا
؟ الصحيحة العقيدة إلى بالدعوة تنشغلون ل لماذا

العقيدة.  لتصحيح دعوتهم في صدقوا وليتهم
؟ الجهاد عن لتنشغلون هي: لماذا دعوتهم وحقيقة

الضصصياع عصاقبته فصصإن الحصصذر، أشصصد فلنحصصذره الفكصصري، العقائدي المناعة فقدان مرض إنه
والساتسلما. والذل والخسران

حصصتى المجاهصصد الشباب من الميدان وإخلءا الجهاد، عن المجاهدين تثبيط دعوتهم وحاصل
إليهصم ينظصرون الساصلما أعداءا فإن ولذلك تدافع، أو مقاومة أية من المعتدين الغزاة يأمن
لهم.  المجال بإفساح حكوماتهم على ويشيرون رضا في

الموهوم:     التصالح     - دعاةا3

إلصصى تصصدعو الصصتي الفئصصة هصصي والصصبراءا الصصولءا منهصصج عن المنحرفة الفئات من الثالثة والفئة
المة.  أعداءا لمقاومة الشريعة على الخارجة الحكومات مع التصالح

الفصصاجر مصصع ونتصالح منا، سارقه ما اساتعادة أجل من اللص مع : نتعاون منطقهم وملخص
مصصع لقصصالوا: نتصصصالح قاعصصدتهم طصصردوا ولصصو انتهكهصصا، التي العراض على الحفاظ أجل من

بصصأن ويطالبوننصصا عنا؟؟ سالما في ويرحلوا بلدنا من بالخروج نقنعهم حتى والنصارى اليهود
الوهاما.  هذه ونصدق المشاهد الواقع نكذب

ًا  –هؤلءا دعوة وحاصل قيصصاد وتسصصليم للمصصة، السااساصصي العدو عن المقاومة كف - هو أيض
عن يدافعوا لم والذين السالما، ضد بالجرائم تاريخهم يطفح الذين الخونة إلى المجاهدين
ًا، فلسطين ًا يألوا ولم يوم الصليبية. للقوات بلدنا وفتح بإسارائيل، العتراف في جهد

أمإريكا:     - مإجاهدوأ5

بعصصض هصم الزمصصان هصصذا فصصي والبراءا الولءا عقيدة عن المنحرفة الفئات من الرابعة والفئة
مصصن ومنهم المريكان والوا الذين أفغانستان، في للجهاد المنتسبين والقيادات الجماعات

المتحصصدة، المصصم علصصم تحصصت الدوليصصة السلما حفظ قوات تحرساهم بالبنان، إليه يشار كان
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نالوه ما على مسرورون وهم المريكية، القاذفات وتظلهم المريكية، القوات بهم وتحيط
! المجاهدين ودماءا شعبهم أشلءا على السلطة فتات من

* أرحصصامكم وتقطعصصوا الرض فصصي تفسصصدوا أن تصصوليتم إن عسصصيتم فهل{ تعالى:  الله قال
قلصوب علصى أما القصرآن يتصدبرون  أفل* أبصارهم وأعمى فأصمهم الله لعنهم الذين أولئك

لهصصم ساصصول الشصصيطان الهصصدى لهصصم تصصبين ما بعد من أدبارهم على ارتدوا الذين إن أقفالها،
واللصصه المصصر بعصصض فصصي سانطيعكم الله نزل ما كرهوا للذين قالوا بأنهم  ذلك* لهم وأملى

بصأنهم  ذلصك* وأدبصارهم وجصوههم يضصربون الملئكصة تصوفتهم إذا  فكيصف* إسارارهم يعلم
مصصرض قلوبهم في الذين حسب أما أعمالهم، فأحبط رضوانه وكرهوا الله أساخط ما اتبعوا

لحصصن فصصي ولتعرفنهم بسيماهم فلعرفتهم لريناكهم نشاءا  ولو* أضغانهم الله يخرج لن أن
ونبلصصو والصصصادقين منكصصم المجاهصصدين نعلصصم حصصتى ولنبلصصونكم أعمصصالكم، يعلصصم والله القول

. 80}  أخباركم

.31- 22 محمد  80
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الخاتمة

مفقود وواقع منقولة عقيدةوالبراءا الولءا

: الخطيرة المعاني من عدد على نؤكد أن نود الصفحات هذه ختاما وفي

إل إيمصصانه يتم ل المسلم، عقيدة في خطير ركن الكافرين ومعاداة المؤمنين موالة - إن1
به.

بعصصض أوليصصاءا بعضهم أولياءا والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها  (يا:تعالى الله قال
. 81 الظالمين) القوما يهدي ل الله إن منهم فإنه منكم يتولهم ومن

{:  تعصصالى قصصال بالطاغوت، بالكفر إل تتم ل بالله اليمان ركن هي التي الكافرين ومعاداة
واللصصه لهصصا انفصصصاما ل الصصوثقى بصصالعروة اساتمسصصك فقصصد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر ومن

وما إليك أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم{ :  تعالى وقال ، 82}  عليم ساميع
ويريصصد بصصه يكفصصروا أن أمصصروا وقصصد الطصصاغوت إلصصى يتحصصاكموا أن يريصصدون قبلصصك مصصن أنصصزل

ً يضلهم أن الشيطان ًا ضلل والتبرؤ وأعوانهم الطواغيت مفاصلة من لنا بد فل ، 83}  بعيد
بصصرآءا إنصصا لقصصومهم قصصالوا إذ معصصه والصصذين إبراهيم في حسنة أساوة لكم كانت { قد منهم
حتى أبدا والبغضاءا العداوة وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم

. 84 } ... وحده بالله تؤمنوا

للقضصصاءا الساصصلما أعصصداءا منها ينفذ التي الثغرة هو السااساي الركن هذا في التفريط - إن2
اللصصه قصصالوالمصصصائب.  الكصصوارث فصصي وتوريطهصصا وتخديرها ولخداعها المسلمة المة على

ً إلى زادوكم ما فيكم خرجوا لو{  :تعالى وفيكصصم الفتنصصة يبغصصونكم خللكصصم ولوضعوا خبال
. 85}  بالظالمين عليم والله لهم ساماعون

منها. وانسلخه المسلم، عقيدة انحلل إلى يؤدي السااساي الركن هذا في التفريط - إن3
فتنقلبوا أعقابكم على يردوكم كفروا الذين تطيعوا إن آمنوا الذين أيها تعالى: (يا الله قال

.   86 خاسارين)

أعصصدائه وبيصصن عنصصه، يصصدافعون الصصذين السالما أولياءا بين التفريق إلى نكون ما أحوج - إننا4
مقاومة بتوهين مصالحهم لتحقيق إل يعملون ل الذين المذبذبين وبين عليه، يعتدون الذين
تعجبصصك رأيتهصصم وإذا{  :تعصصالى اللصصه قصصالللمواجهصصة.  الحقيقي الميدان عن وصرفها المة

هصصم عليهصصم صصصيحة كل يحسبون مسندة خشب كأنهم لقولهم تسمع يقولوا وإن أجسامهم

.51 المائدة  81
.256 البقرة  82
.60 النساءا  83
.4 الممتحنة  84
.47 التوبة  85
.149 عمران آل  86
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ًا وقال ، 87}  يؤفكون أنى الله قاتلهم فاحذرهم العدو بيصصن مذبصصذبين{ :  قائل من عز أيض
ً له تجد فلن الله يضلل ومن هؤلءا إلى ول هؤلءا إلى ل ذلك . 88}  سابيل

المسصصلمة المة أعداءا أماما الميدان إخلءا إلى الرامية الدعوات نقبل أن لنا يمكن - كيف5
؟

؟ أعدائهم مقاومة حق من المسلمين حرمان في ساعيهم عن نسكت أن  يمكن كيف
هصصذا تملصصك والمة تثبيطهم عن نسكت أن يمكن كيف البشر، كل يمارساه الذي الحق وهو

؟ الصادقين والمجاهدين المكانات من الهائل المدد
بكافصصة علينصصا المجرمصصون تعصصدى وقصصد بيننصصا تسري أن الدعوات لهذه نسمح أن يمكن كيف
؟ التعدي أنواع
ًا ول حرمة فينا يرقبوا ولم ً ول خلق ؟ ذمة ول إل
أو الجهصصاد إيقصصاف إلصصى نداءا أي يقبل أن يمكن ل السالما انتصار على حريص مسلم أي إن

الوقت وفي إليها، أشرنا التي المكانيات هذه كل وجود رغم عنه، المة صرف أو تعطيله،
وثرواتنا.  وحرماتنا مقدسااتنا في يوما كل أعداؤنا ينهش الذي
ً مؤمن في يرقبون ل{  : تعالى الله قال . 89}  المعتدون هم وأولئك ذمة ول إل
إذا(( يقصصول:  وسالم عليه الله صلى الله رساول قال: سامعت عنه الله رضي عمر ابن عن

ً عليكصصم الله سالط الجهاد وتركتم بالزرع ورضيتم البقر بأذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم ل ذل
داود.  وأبو أحمد  رواه)) دينكم إلى ترجعوا حتى ينزعه

طوائفهصصا بجميصصع المة ندعو إننا بل الجهاد ليقاف دعوة أية - برفض فقط  –نكتفي - ول6
به القياما في والتنافس طريقه، في والسير الجهاد لقافلة النضماما إلى وفئاتها وشرائحها

أعدائها. في والنكاية
أليصصم، عصذاب مصن تنجيكصم تجصارة علصصى أدلكصم هصصل آمنوا الذين أيها يا{  : تعالى الله قال

إن لكصم خيصصر ذلكصصم وأنفسصصكم بصصأموالكم اللصصه سابيل في وتجاهدون ورساوله بالله تؤمنون
في طيبة ومساكن النهار تحتها من تجري جنات ويدخلكم ذنوبكم لكم يغفر تعلمون، كنتم

المصصؤمنين وبشر قريب وفتح الله من نصر تحبونها وأخرى العظيم، الفوز ذلك عدن جنات
 {90 .

عمل     خطة     في     يشاركنا حتى السالما انتصار على حريص مسلم لكل أيدينا نمد إننا - كما7
الكصصافرين     ومعصصاداة     الطصصواغيت     مصصن     الصصبراءاة     علصصى     الليصصم- ترتكصصز     واقعها     من     المة     -لنقاذ

.الله     سابيل     في     والجهاد     المؤمنين     وموالة
تحريصصر أجصصل مصصن والعطصاءا البصذل علصصى الساصلما على حريص كل فيها يتنافس عمل خطة

العالمين. بين دعوته نشر ثم دياره في السالما وسايادة المسلمين أراضي
اللصصة إن صصصدورنا، فصصوق الجاثمصصة الخطصصار عصصن والتغافصصل السصصلبية مصصن أمتنا نحذر - إننا8

ًا تسعين بعد على وتجثم الشريف، القدس تحتل اليهودية الصليبية العسكرية مصصن كيلومتر
والساصصاطيل. والجيصصوش القواعصصد مصصن بسلسصصلة الساصصلمي العالم وتحاصر المكي، الحرما
المستسلمين. الحكاما من شبكة عبر عدوانها وتدير
إننصا منصا، سانة ألف بعد على الخطر وكأن ونتصرف آخر كوكب في نعيش أن نريد ل ونحن

وجنيصصن غصصزة في البيوت تهدما التي اليهودية الدبابات - لنجد صباح أي -في عيوننا نفتح قد
تحاصرمنازلنا. 

فصصي المريكية بالصواريخ الحارثي علي أبي قتل وإن بعدها، ما لها العراق على الحملة إن
إلصصى انتقصصل قصصد فلسصصطين فصصي المجاهصصدين قتصصل في السارائيلي النمط بأن لنا نذير اليمن
ًا يكون قد منا وكل العربي، العالم ًا غد لصصن المريكي التهاما وأصبع أمريكي، لصاروخ هدف
شريف.   كاتب أو مخلص داعية أي منه يفلت

أوقات.  من ضاع ما وكفى وبسرعة، نتحرك أن علينا إن

.4 المنافقون  87
.143 النساءا  88
.10 التوبة  89
.13- 10 الصف  90
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ًا     ينتظر     أل     عليه     المسلم     الشبابو مصصن وحلفصائهم واليهود المريكان جهاد فإن ،أحد     من     إذن
ًا صار قد المرتدين المنافقين ًا فرض أن     الشصصباب     مصصن     مجموعصصة     كصصل وعلصصى بينصصا، كما عيني

ًا أرضنا نشعل أن . عليناعنها     العدوان     لرد     وتخطط     أمتها     هم     تحمل الغصصزاة أقصصداما تحت نار
ذلك. بغير يرحلوا فلن

ًا9 علصصى الصصصبر واليقيصصن، الصصصبر إلى المجاهد شبابها وخاصة المسلمة أمتنا ندعو - وختام
أيها يا{  : تعالى الله قال الله، سابيل في الجهاد سانامه؛ ذروة وخاصة الدين بأعباءا القياما
اللصصه بوعصصد واليقين ، 91}  تفلحون لعلكم الله واتقوا ورابطوا وصابروا اصبروا آمنوا الذين

.  92}  عزيز قوي الله إن ورسالي أنا لغلبن الله كتب{  : تعالى الله قال سابحانه،
عليصصه اللصصه صصصلى الله رساول قال: سامعت عنه الله رضي عامر بن عقبة عن مسلم أخرج
يضرهم ل لعدوهم قاهرين الله أمر على يقاتلون أمتي من عصابة تزال ل(( يقول:  وسالم

. ))  ذلك على وهم الساعة تأتيهم حتى خالفهم من

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وأآخر
وأسلم وأصاحبه وأآله مإحمد سيدنا علي الله وأصالى

     
أيمن
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