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تشيد ىذه العقود من تاريخ األمة المسممة صراعًا محتدمًا بين قوى الكفر والطغيان واالستكبار وبين األمة 
اركتين، وما تالىما من المسممة وطميعتيا المجاىدة، وقد بمغ ىذا الصراع ذروتو بغزوتي نييورك وواشنطن المب
 إعالن بوش لحممتو الصميبية الجديدة ضد اإلسالم، أو ما أسماه بالحرب عمى اإلرىاب.

 
وقد اتضح من أحداث ىذه الحرب ووقائعيا مدى الحاجة الماسة إلدراك خطورة عقيدة الوالء والبراء في األسالم، 

م في العقيدة اإلسالمية، ثم مدى الخداع الذي يمارسو ومدى التفريط والتقصير في القيام بأمانة ىذا الركن العظي
ظيار األعداء  أعداء اإلسالم وأتباعيم وأعوانيم عمى جماىير األمة المسممة بطمس معالم ىذا الركن الركين، وا 

 بصورة األولياء ورمي األبرار بتيم الفجار.
 

م الصميبية العسكرية، سعيًا منيم في ترقيع ىؤالء األعداء الذين يشنون حممة تضميل فكرية وعقدية موازية لحممتي
فسادىا ومذلتيا لقوى الطغيان العالمية  الواقع الميترئ، الذي تمثمو أنظمة الحكم في بالدنا، بكل فسادىا وا 

 الصميبية الييودية.
 

 ىذه الحممة التي تيدف إلى طمس الحدود الفاصمة بين الحق والباطل حتى يختمط األعداء باألولياء.
إلى تزيين واقع  - في محاولتيا المحمومة لمواجية المد األسالمي الجيادي المتصاعد –يدف أيضًا بل وت

التخاذل والتبعية والتخاذل واإلذعان لغير اهلل وتحكيم غير شرعو، جنبًا إلى جنب مع تشويو دعوة الحق والجياد 
 الممتفة حوليا.والعزة التي ترفع رايتيا طالئع األمة المجاىدة وأنصارىا والجماىير 

 
وكمما ازدادت قوة دعوة الجياد والحق والعزة ازدادت في مقابميا دعوة الباطل والقعود والمذلة، حتى أن أصحابيا 
لم يجدوا حرجًا في أن يتبنوا دعوة غالة المرجئة األوائل رغم صياحيم ولغطيم المستمر أنيم حماة عقيدة السمف 

أية غضاضة في أن يتبنوا مقاالت العممانيين الفجرة رغم زعميم أنيم حراس والقرون األولى الفاضمة، ولم يجدوا 
الشريعة والمدافعون عنيا، فال يضر المرء عندىم أن يكون موظفًا مدافعًا عن الحكومة في جيشيا أو أجيزة أمنيا 

في نفس الوقت  أو إعالميا أو قضائيا يدعو إلى العممانية ويروج لالعتراف بإسرائيل واالستسالم ليا، ويكون
 مسممًا تقيًا ورعًا، يصوم ويصمي ويحج ويزكي!!

 
حتى لقد رأينا أعرق األسر الحاكمة في خدمة المصالح األمريكية وىم يزعمون حماية عقيدة التوحيد، ورأينا أئمة 

إسرائيل الكفر الذين يفرضون الدساتير العممانية ويحكمون بالقوانين الوضعية ويتسابقون في سياسة التطبيع مع 
وىم يرعون مسابقات تحفيظ القرآن لطالب الجامعات التي يمنعون الحجاب فييا، ورأينا أشد الجالدين تعذيبًا 
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لممسممين وىم يحجون ويعتمرون، ورأينا قطاع الطرق في أفغانستان يقبضون رواتبيم من القوات األمريكية، 
 لك يتبركون بمالبس شيداء المجاىدين وبتراب قبورىم!! ويدفعيم األمريكان أماميم ليقاتموا المجاىدين، ثم بعد ذ

 
حتى إن الناس قد رأوىم يعظمون البقعة ويأخذون ) رحمو اهلل عن التتار فقال: ابن تيمية كما حكى شيخ اإلسالم 

ما فييا من األموال، ويعظمون الرجل ويتبركون بو ويسمبونو ما عميو من الثياب، ويسبون حريمو، ويعاقبونو 
اع العقوبات التي ال يعاقب بيا إال أظمم الناس وأفجرىم، والمتأول تأوياًل دينيًا ال يعاقب إال من يراه عاصيًا بأنو 

  . 1(  في الدين، ويقولون  إنو أطوع  منيم، فأي تأويل بقي ليم؟ - من يعاقبونو -لمدين، وىم يعظمون 
 

تخمط كل شيء في سعييا الستمرار الفساد الجاثم فوق  وال غرابة في ذلك فإنيا آلة الباطل المرغية المزبدة التي
 صدورنا واالحتالل الرابض فوق تراب أمتنا الطاىر وخاصة في أقدس بقاعو: الحرمين الشريفين والقدس المباركة.

 
ىذه ىي حصيمة دعوتيم ألي متأمل متدبر؛ استمرار الحكم الفاسد المفسد الخارج عن الشريعة، وفتح البالد لقوات 

 ممة الصميبية الجديدة، ىذا ىو ىدفيم المرصود في كل كممة ينطقون بيا أو يذيعونيا أو يطبعونيا.الح
 

ىذه الفئة التي فضح القرآن أسالفيا األوائل وكشف حقيقتيم وبين أنيم يبغون الفتنة في الصف المسمم، وأنيم 
قال تعالى:  ، الشخصية ومنافعيم المادية صالحيمأسرع الناس إلى قبوليا، وأنيم المسارعون إلى الكفار ضمانًا لم

ولو أرادوا الخروج ألعدوا لو عدة ولكن كره اهلل انبعاثيم فثبطيم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما } 
} ، وقال سبحانو:  2 { زادوكم إال خبااًل وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون ليم واهلل عميم بالظالمين

ذ يقول المنافقون والذين في قموبيم مرض ما وعدنا اهلل ورسولو إال غرورًا، وقالت طائفة منيم يا أىل يثرب ال  وا 
مقام لكم فارجعوا ويستئذن فريق منيم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما ىي بعورة إن يريدون إال فرارًا، ولو دخمت 

 .3 { ثوا بيا إال يسيراً عمييم من أقطارىا ثم سئموا الفتنة آلتوىا وما تمب
 

تيدد التوحيد والعقيدة اإلسالمية ىي فتنة االنحراف عن مواالة  -في ىذا العصر –ليذا رأينا أن أىم فتنة 
نذارًا ألمتنا المسممة في صحوتيا المباركة وجيادىا  المؤمنين ومعاداة الكافرين، فسطرنا ىذه الصفحات إعذارًا وا 

 حممة الصميبية األمريكية الييودية عمى أمة اإلسالم.عمى ال - بإذن اهلل –المنصور 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1
 .وما بعدىا 883ص 4، ج818الفتاوى الكبرى، مسألة  

2
 .47– 46التوبة   

 
3
 14- 13األحزاب  
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 وقد قسمنا الكالم فييا إلى فصمين وخاتمة:
 

 أركان الوالء والبراء في اإلسالم. الفصل األول عن:
 صور من االنحراف عن عقيدة الوالء والبراء. والفصل الثاني عن:

 المعاني التي نود التأكيد عمييا. وخاتمة عن:
 

وما } فييا من خير فيو من توفيق المولى سبحانو وما كان فييا من غير ذلك فيو من أنفسنا والشيطان،  فما كان
ليو أنيب  .  4{  توفيقي إال باهلل عميو توكمت وا 

 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو وسمم
 

 أيمن الظواىري
 1438شوال 

 

                                                 
4
 .88ىود   
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 الفصل األول

أركان الوالء 

 والبراء في اإلسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 : النهي عن تولي الكافرين -1
 

 إال شيء في اهلل من فميس ذلك يفعل ومن المؤمنين دون من أولياء الكافرين المؤمنون يتخذ ال} :  تعالى اهلل قال
لى نفسو اهلل ويحذركم تقاة منيم تتقوا أن  . 5{  المصير اهلل وا 
 

فار ظيرًا وأنصارًا، توالونيم عمى دينيم، ومعنى ذلك ال تتخذوا أييا المؤمنون الك: )  قال الطبري رحمو اهلل
وتظاىرونيم عمى المسممين من دون المؤمنين، وتدلونيم عمى عوراتيم، فإنو من يفعل ذلك فميس من اهلل في 

 . 6(  شيء، يعني بذلك فقد برىء من اهلل وبرىء اهلل منو بارتداده عن دينو ودخولو في الكفر
 

بأن ليم عذابًا أليمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون بشر المنافقين } : تعالى اهلل وقال
 . 7 { عندىم العزة فإن العزة هلل جميعاً 

 
يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعموا هلل عميكم } :  تعالى اهلل وقال

 . 8{  سمطانًا مبيناً 
 

يقول ليم جل ثناؤه يا أييا الذين آمنوا باهلل ورسولو ال توالوا الكفار فتوازروىم من دون ) :  ي رحمو اهللقال الطبر 
 . 9(  أىل ممتكم ودينكم من المؤمنين فتكونوا كمن أوجب لو النار من المنافقين

 
ولياء بعض ومن يتوليم منكم يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا الييود والنصارى أولياء بعضيم أ} :  تعالى اهلل وقال

 أن نخشى يقولون فييم يسارعون مرض قموبيم في الذين فترى * فإنو منيم إن اهلل ال ييدي القوم الظالمين
 ويقول * نادمين أنفسيم في أسروا ما عمى فيصبحوا عنده من أمر أو بالفتح يأتي أن اهلل فعسى دائرة تصيبنا
 الذين أييا يا خاسرين، فأصبحوا أعماليم حبطت لمعكم إنيم أيمانيم جيد باهلل أقسموا الذين أىؤالء آمنوا الذين
 الكافرين عمى أعزة المؤمنين عمى أذلة ويحبونو يحبيم بقوم اهلل يأتي فسوف دينو عن منكم يرتد من آمنوا

ا وليكم اهلل إنم * عميم واسع واهلل يشاء من يؤتيو اهلل فضل ذلك الئم لومة يخافون وال اهلل سبيل في يجاىدون
                                                 

5
 .88 عمران آل  

 
6
 .337ص 8ري جتفسير الطب 

7
 .189النساء   

 
8
 .144النساء  

9
 .887ص 5تفسير الطبري ج  
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ومن يتول اهلل ورسولو والذين آمنوا فإن  * ورسولو والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وىم راكعون
يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ىزوًا ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من  * حزب اهلل ىم الغالبون

ذا ناديتم إلى الصالة اتخذوىا ىزوًا ولعبًا ذلك بأنيم قوم ال قبمكم والكفار أولياء واتقوا  اهلل إن كنتم مؤمنين، وا 
 . 10{  يعقمون

 

د والنصارى ومن يتول الييو  { ومن يتوليم منكم فإنو منيم} يعني تعالى ذكره بقولو : }  قال الطبري رحمو اهلل
، فإنو ال ى المؤمنين فيو من أىل دينيم وممتيمتوالىم ونصرىم عميقول: فإن من يم { ، فإنو من} دون المؤمنين 

ذا رضيو ورضي دينو فقد عادى ما خالفو وسخطو  يتولى متول أحدًا إال وىو بو وبدينو وما ىو عميو راض، وا 
 . 11 (و كمو حكموصار ح

 
إذا أنزل اهلل بقوم عذابًا أصاب  ))وقال ابن حجر العسقالني في شرح حديث ابن عمر رضي اهلل عنيما : 

    . 12((  من كان فييم ثم بعثوا عمى أعماليم العذاب
 

ويستفاد من ىذا مشروعية اليرب من الكفار ومن الظممة ألن اإلقامة معيم من ) قال ابن حجر رحمو اهلل :  
 . 13(  فإن أعان أو رضي فيو منيم، إن لم يعنيم ولم يرض بأفعاليمإلقاء النفس إلى التيمكة، ىذا 

 

ترى كثيرًا منيم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت } :  بحانو ليم الخمود في النار، قال تعالىولذلك أوجب اهلل س
ليم أنفسيم أن سخط اهلل عمييم وفي العذاب ىم خالدون، ولو كانوا يؤمنون باهلل والنبي وما أنزل إليو ما اتخذوىم 

 . 14{  أولياء ولكن كثيرًا منيم فاسقون
خوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عمى اإليمان ومن يا أ} :  تعالى اهلل وقال ييا الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وا 

خوانكم وأبناؤكم آباؤكم كان إن قليتوليم منكم فأولئك ىم الظالمون،   اقترفتموىا وأموال وعشيرتكم وأزواجكم وا 
 اهلل يأتي حتى فتربصوا يموسب في وجياد ورسولو اهلل من إليكم أحب ترضونيا ومساكن كسادىا تخشون وتجارة
 . 15{  الفاسقين القوم ييدي ال واهلل بأمره

 
: جعل أبو أبي عبيدة بن  وروي الحافظ البييقي من حديث عبد اهلل بن شوذب قال) :  قال ابن كثير رحمو اهلل

فقتمو، فأنزل يدة الجراح ينعت لو اآللية يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنو، فمما أكثر الجراح قصده ابنو أبو عب

                                                 

 
10

 .58 -51المائدة  
11

 .377ص 6تفسير الطبري ج  
 
12

 .7118رواه البخاري  
 
13

 .61ص 81فتح الباري ج 
 
14

 .81المائدة  
 
15

 .34-83التوبة  
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والذي نفسي بيده ال يؤمن )) عنو صمى اهلل عميو وسمم أنو قال:  16وقد ثبت في الصحيح ،  اهلل فيو ىذه اآلية
 . 17(( (  أحدكم حتى أكون أحب إليو من والده وولده والناس أجمعين

 
 : الفرق بين المواالة والتقية -أ
 

 الكافرين المؤمنون يتخذ ال} :  ا وبين اتقاء شرىم، قال اهلل تعالىفرقت الشريعة بين مواالة الكافرين المنيي عني
لى نفسو اهلل ويحذركم تقاة منيم تتقوا أن إال شيء في اهلل من فميس ذلك يفعل ومن المؤمنين دون من أولياء  اهلل وا 

 . 18 { المصير
 

 من واألوقات البمدان بعض في خاف من أي { تقاة منيم تتقوا أن إال}  تعالى وقولو) :  قال ابن كثير رحمو اهلل
 وجوه في لنكشر إنا " :قال أنو الدرداء أبي عن: البخاري قال كما ،ونيتو بباطنو ال بظاىره يتقييم ان فمو شرىم،
: والَكْشر   ،  19 ( "بالمسان التقية إنما بالعمل التقية ليس " :عباس ابن قال الثوري وقال " ، تمعنيم وقموبنا أقوام
 . 20 التبسم عند اناألسن بدو

 

 عندك لي ابن رب قالت إذ فرعون امرأت آمنوا لمذين مثالً  اهلل وضرب: }  تعالى قولو تفسير في اهلل رحمو وقال
 ال أنيم لممؤمنين، اهلل ضربو مثل وىذا) : {  الظالمين القوم من ونجني وعممو فرعون من ونجني الجنة في بيت

 دون من أولياء الكافرين المؤمنون يتخذ ال}  تعالى قال كما إلييم، تاجينمح كانوا إذا الكافرين مخالطة تضرىم
 . 21{ (  تقاة منيم تتقوا أن إال شيء في اهلل من فميس ذلك يفعل ومن المؤمنين

 
كانت التقية في جدة اإلسالم قبل قوة المسممين، فأما " :  قال معاذ بن جبل ومجاىد) :  وقال القرطبي رحمو اهلل

ىو أن يتكمم بمسانو وقمبو مطمئن باإليمان " :  قال ابن عباس " ، أعز اهلل اإلسالم أن يتقوا من عدوىم اليوم فقد
: إن  وقيل" ،  ال تقية في القتلالتقية جائزة لإلنسان إلى يوم القيامة، و " :  قال الحسن " ، وال يقتل وال يأتي مأثماً 

والتقية  ، م بالمسان إذا كان خائفًا عمى نفسو وقمبو مطمئن باإليمانالمؤمن إذا كان قائمًا بين الكفار فمو أن يداريي
ومن أكره عمى الكفر فالصحيح أن لو أن يتصمب وال ،  خوف القتل أو القطع أو اإليذاء العظيمال تحل إال مع 

 . 22(  يجيب إلى التمفظ بكممة الكفر، بل يجوز لو ذلك

                                                 

 
16

 .44م -15خ  
 
17

 .844، 848ص 3تفسير ابن كثير ج 
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 .88 عمران آل 
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 .858ص 1ير ابن كثير جتفس 
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 .248ص 5ج العرب لسان 
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 .894ص 4تفسير ابن كثير ج  
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 .57ص 4تفسير القرطبي ج 
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إال أن تكونوا في سمطانيم فتخافوىم عمى أنفسكم، فتظيروا  { نيم تقاةإال أن تتقوا م}  : ) وقال الطبري رحمو اهلل
 ال تعينوىم عمى مسمم بفعل، و ال تشايعوىم عمى ما ىم عميو من الكفرليم الوالية بألسنتكم، وتضمروا ليم العداوة، و 

 )23 . 
 

مى الخروج في جيشيم، فقال ويؤيد ىذا ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل لما تكمم عمن أكرىو التتار ع
ن قتل من المسممين ما شاء اهلل، فقتل من يقتل فى صفيم من المسممي) :  رحمو اهلل ذا كان الجياد واجبًا وا  ن وا 

 . لحاجة الجياد ليس أعظم من ىذا
ن قتل، كما فى صحيح مسمم عن أب ى بل قد أمر النبى المكره فى قتال الفتنة بكسر سيفو، وليس لو أن يقاتل وا 

إنيا ستكون فتن، أال ثم تكون فتن، أال ثم تكون فتن، القاعد فييا خير من )) :  : قال رسول اهلل بكرة قال
الماشي، والماشي فييا خير من الساعي، أال فإذا نزلت أو وقعت فمن كان لو إبل فميمحق بابمو، ومن كانت لو 

فقال رجل: يا رسول اهلل أرأيت من لم يكن لو  ، قال:((  غنم فميمحق بغنمو، ومن كانت لو أرض فميمحق بأرضو
يعمد إلى سيفو فيدق عمى حده بحجر، ثم لينج إن إستطاع النجاة، الميم ىل )) إبل وال غنم وال أرض، قال: 

فقال رجل: يا رسول اهلل أرأيت أن أكرىت حتى ينطمق بى إلى إحدى  (( ، بمغت الميم ىل بمغت الميم ىل بمغت
ثمك ويكون من )) ئتين، فيضربني رجل بسيفو أو بسيمو فيقتمني، قال: الصفين أو إحدى الف يبوء باثمو وا 

 .(( أصحاب النار
ففى ىذا الحديث أنو نيى عن القتال فى الفتنة، بل أمر بما يتعذر معو القتال من االعتزال أو إفساد السالح الذى 

ثم المقتول،  يقاتل بو، وقد دخل فى ذلك المكره وغيره، ثم بين أن المكره إذا قتل ظممًا كان القاتل قد باء باثمو وا 
 كما قال تعالى فى قصة إبنى آدم.

عميو إفساد سالحو وأن يصبر حتى والمقصود أنو إذا كان المكره عمى القتال فى الفتنة ليس لو أن يقاتل، بل 
الم كمانعي الزكاة والمرتدين ، فكيف بالمكره عمى قتال المسممين مع الطائفة الخارجة عن شرائع اإلسيقتل مظموماً 

ن قتمو المسممون، كما لو أكرىو الكفار ونحوىم،  فال ريب أن ىذا يجب عميو إذا أكره عمى الحضور أن ال يقاتل وا 
، وكما لو أكره رجل رجاًل عمى قتل مسمم معصوم، فإنو ال يجوز لو قتمو عمى حضور صفيم ليقاتل المسممين

ن اكرىو بال  . 24(  يس لو حفظ نفسو بقتل ذلك المعصومقتل فإنو لبإتفاق المسممين، وا 
 

أن المسمم إذا واجو ظروفًا تعرض فييا لمقتل أو القطع أو اإليذاء العظيم فيجوز لو أن يتمفظ ببعض  : فالخالصة
 الكممات ليرد بيا أذى الكافرين، دون أن يقوم بفعل يساندىم بو أو يأتي مأثمًا أو يعينيم عمى مسمم بفعل أو قتل

 أو قتال، واألفضل لو أن يصبر عمى األذى ولو أدى إلى قتمو.
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 : بغض الكافرين وترك مودتهم -2
 
 : نهانا اهلل سبحانو وتعالى أن نواد من حاد اهلل ورسولو -أ
 

بناءىم ال تجد قومًا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسولو ولو كانوا آباءىم أو أ}  : تعالى اهلل قال
أو إخوانيم أو عشيرتيم أولئك كتب في قموبيم اإليمان وأيدىم بروح منو ويدخميم جنات تجري من تحتيا األنيار 

 . 25{  خالدين فييا رضي اهلل عنيم ورضوا عنو أولئك حزب اهلل أال إن حزب اهلل ىم المفمحون
 

أو } نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر،  { ىمولو كانوا آباء}  وقيل في قولو تعالى) :  قال ابن كثير رحمو اهلل
في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن  { أو إخوانيم} في الصديق ىم يومئذ بقتل ابنو عبد الرحمن،  { أبناءىم

في عمر قتل قريبًا لو يومئذ أيضًا، وفي حمزة وعمي وعبيدة بن الحارث قتموا عتبة  { أو عشيرتيم} عمير يومئذ، 
 لوليد بن عتبة يومئذ فاهلل أعمم. وشيبة وا

ومن ىذا القبيل حين استشار رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم المسممين في أسارى بدر، فأشار : قمت 
الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منيم قوة لممسممين، وىم بنو العم والعشيرة، ولعل اهلل تعالى أن ييدييم، وقال 

فأقتمو، وتمكن عميًا من عقيل، وتمكن  - قريب لعمر -رسول اهلل، ىل تمكنني من فالن  عمر: "ال أرى ما رأى يا
 .." القصة بكماليا. . فالنًا من فالن، ليعمم اهلل أنو ليست في قموبنا موادة لممشركين

 أي قواىم. { وأيدىم بروح منو} وقال ابن عباس: 
، وىو أنو لما سخطوا عمى القرائب والعشائر في اهلل سر بديع { رضي اهلل عنيم ورضوا عنو} وفي قولو تعالى 

 . 26(  تعالى عوضيم اهلل بالرضا عنيم وأرضاىم عنو
 

 جاءكم بما كفروا وقد بالمودة إلييم تمقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ال آمنوا الذين أييا يا} :  تعالى اهلل وقال
ياكم الرسول يخرجون الحق من  تسرون مرضاتي وابتغاء سبيمي في جياداً  خرجتم كنتم إن ربكم باهلل تؤمنوا أن وا 

 لكم يكونوا يثقفوكم إن * السبيل سواء ضل فقد منكم يفعمو ومن أعمنتم وما أخفيتم بما أعمم وأنا بالمودة إلييم
 يفصل مةالقيا يوم أوالدكم وال أرحامكم تنفعكم لن * تكفرون لو وودوا بالسوء وألسنتيم أيدييم إليكم ويبسطوا أعداءً 
 منكم برآء إنا لقوميم قالوا إذ معو والذين إبراىيم في حسنة أسوة لكم كانت قد * بصير تعممون بما واهلل بينكم
 إبراىيم قول إال وحده باهلل تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوة وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا اهلل دون من تعبدون ومما
ليك توكمنا عميك ربنا شيء من اهلل من لك أممك وما لك ألستغفرن ألبيو ليك أنبنا وا   فتنة تجعمنا ال ربنا المصير، وا 
 واليوم اهلل يرجو كان لمن حسنة أسوة فييم لكم كان لقد * الحكيم العزيز أنت إنك ربنا لنا واغفر كفروا لمذين
 قدير واهلل مودة منيم اديتمع الذين وبين بينكم يجعل أن اهلل عسى * الحميد الغني ىو اهلل فإن يتول ومن اآلخر
ال ينياكم اهلل عن الذين لم يقاتموكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروىم وتقسطوا  * رحيم غفور واهلل
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إلييم إن اهلل يحب المقسطين، إنما ينياكم اهلل عن الذين قاتموكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاىروا عمى 
 . 27{  وليم فأولئك ىم الظالمونإخراجكم أن تولوىم ومن يت

 
 اإلمام قال،  بمتعة أبي بن حاطب قصة الكريمة السورة ىذه صدر نزول سبب كان) :  قال ابن كثير رحمو اهلل

 عميو اهلل صمى اهلل رسول بعثني:  يقول عنو اهلل رضي عمياً  سمع أنو أخبره رافع أبي بن اهلل عبيد أن 28 أحمد
 ،" منيا فخذوه كتاب، معيا ظعينة بيا فإن خاخ، روضة تأتوا حتى انطمقوا : " فقال ،والمقداد والزبير أنا وسمم

 ! كتاب معي ما:  قالت ، الكتاب أخرجي:  قمنا بالظعينة، نحن فإذا الروضة، أتينا حتى خيمنا بنا تعادى فانطمقنا
 اهلل رسول بو فأتينا الكتاب أخذناف عقاصيا، من الكتاب فأخرجت:  قال ، الثياب لتمقين أو الكتاب، لتخرجن:  قمنا

 أمر ببعض يخبرىم بمكة المشركين من أناس إلى بمتعة أبي بن حاطب من؛  فيو فإذا وسمم، عميو اهلل صمى
 تعجل ال: قال ،" ىذا؟ ما حاطب يا: " وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال وسمم، عميو اهلل صمى اهلل رسول
 يحمون قرابات ليم المياجرين من معك من وكان أنفسيم، من أكن ولم ريش،ق في ممصقاً  أمرأً  كنت إني عمي،
 وال كفراً  ذلك فعمت وما قرابتي، بيا يحمون يداً  فييم أتخذ أن فييم النسب من ذلك فاتني إذ فأحببت بمكة، أىمييم
 فقال ،" صدقكم إنو : " وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال اإلسالم، بعد بالكفر رضاً  وال ديني عن ارتداداً 
 لعل يدريك وما بدراً  شيد قد إنو : "وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال المنافق، ىذا عنق أضرب دعني: عمر
 غير من 29 ماجة ابن إال الجماعة أخرجو وىكذا"  لكم غفرت فقد شئتم ما اعمموا فقال بدر أىل إلى اطمع اهلل
 .السورة اهلل فأنزل 30 المغازي كتاب في البخاري وزاد بو، عيينة بن سفيان عن وجو
 الكافرين بمصارمة أمرىم الذين المؤمنين لعباده تعالى يقول{  أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ال آمنوا الذين أييا يا} 

 برآء إنا لقوميم قالوا إذ ... معو والذين إبراىيم في حسنة أسوة لكم كانت قد} : منيم والتبري ومجانبتيم وعداوتيم
 العداوة وبينكم بيننا وبدا}  وطريقكم بدينكم أي { بكم كفرنا اهلل دون من تعبدون ومما}  منكم تبرأنا أي { كممن

 منكم نتبرأ أبداً  فنحن كفركم، عمى دمتم ما بيننا اآلن من والبغضاء العداوة شرعت وقد يعني { أبداً  والبغضاء
 من معو تعبدون ما وتخمعوا لو شريك ال وحده فتعبدوه اهلل اتوحدو  أن إلى أي { وحده باهلل تؤمنوا حتى}  ونبغضكم
 . 31(  واألنداد األوثان

 
يا أييا الذين آمنوا ال تتولوا قومًا غضب اهلل عمييم قد يئسوا من اآلخرة كما يئس الكفار من }  : قال اهلل تعالىو 

 . 32{  أصحاب القبور
 

يعني الييود،  { الذين آمنوا ال تتولوا قومًا غضب اهلل عمييميا أييا } قولو تعالى: ) :  قال القرطبي رحمو اهلل
ذلك من ثمارىم، وذلك أن ناسًا من فقراء المسممين كانوا يخبرون الييود بأخبار المؤمنين، ويواصمونيم فيصيبون ب
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ن أبي وقيل: إن اهلل تعالى ختم السورة بما بدأىا من ترك مواالة الكفار، وىي خطاب لحاطب ب،  فنيوا عن ذلك
أي ال توالوىم وال تناصحوىم، رجع تعالى بطولو  { يا أييا الذين آمنوا التتولوا} قال ابن عباس: ،  بمتعة وغيره

 . 33( وفضمو عمى حاطب بن أبي بمتعة 
 

 : وأخبرنا سبحانو أن الكفار يبغضون المسلمين -ب
 

 . 34{  ن أن ينزل عميكم من خير من ربكمما يود الذين كفروا من أىل الكتاب وال المشركي} :  قال اهلل تعالى
 
 . 35{  ود كثير من أىل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدًا من عند أنفسيم} :  قال اهلل تعالىو 
 

ذا خموا عضوا } :  وقال اهلل تعالى ذا لقوكم قالوا آمنا وا  ىاأنتم أوالء تحبونيم وال يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كمو وا 
ن تصبكم  * ألنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن اهلل عميم بذات الصدورعميكم ا إن تمسسكم حسنة تسؤىم وا 

ن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدىم شيئًا إن اهلل بما يعممون محيط  . 36{  سيئة يفرحوا بيا وا 
 

الحقد والفرح بنزول والمعنى في اآلية: أن من كانت ىذه صفتو من شدة العداوة و ) :  قال القرطبي رحمو اهلل
الشدائد عمى المؤمنين لم يكن أىاًل ألن يتخذ بطانة، السيما في ىذا األمر الجسيم من الجياد الذي ىو مالك 

 . 37(  الدنيا واآلخرة
 

 : كما أخبرنا سبحانو أنهم لن يرضوا عن المؤمنين طالما استمروا على إيمانهم  -ج
 

وال النصارى حتى تتبع ممتيم قل إن ىدى اهلل ىو اليدى ولئن اتبعت ولن ترضى عنك الييود }  : قال اهلل تعالى
 . 38{  أىواءىم بعد الذي جاءك من العمم مالك من اهلل من ولي وال نصير

 
 : بل إنهم يتمنون أن يردوا المؤمنين كفاراً بعد إيمانهم -د
 

 .39{  ا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرينيا أييا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتو }  : قال اهلل تعالى
 

 .  40{  يا أييا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم عمى أعقابكم فتنقمبوا خاسرين} :  وقال اهلل تعالى
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يعني بذلك تعالى ذكره يا أييا الذين صدقوا اهلل ورسولو في وعد اهلل ووعيده ) :  قال ابن جرير الطبري رحمو اهلل
من الييود  نبيكم محمد صمى اهلل عميو وسمميعني الذين جحدوا نبوة  { إن تطيعوا الذين كفروا} ونييو،  وأمره

والنصارى فيما يأمرونكم بو وفيما ينيونكم عنو، فتقبموا رأييم في ذلك، وتنتصحوىم فيما تزعمون أنيم لكم فيو 
د اإليمان، والكفر باهلل وآياتو وبرسولو بعد يحمموكم عمى الردة بع:  يقول { يردوكم عمى أعقابكم} ناصحون، 

يعني ىالكين  { خاسرين} الذي ىداكم اهلل لو،  فترجعوا عن إيمانكم ودينكم:  يقول { فتنقمبوا خاسرين} ، اإلسالم
، وذىبت دنياكم وآخرتكم، ينيي بذلك أىل اإليمان باهلل أن يطيعوا أىل الكفر وضممتم عن دينكمقد خسرتم أنفسكم 

   . 41 ( ائيم وينتصحوىم في أديانيمفي آر 
 
 : ومواالة المؤمنين والجهاد في سبيل اهلل سبحانو العالقة بين محبة المولى ىـ
 

ونود بعد أن بينا أمر الشريعة بمواالة المؤمنين ومعاداة الكافرين أن نذكر كالمًا نفيسًا لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 المولى سبحانو والجياد.رحمو اهلل في العالقة الوثيقة بين محبة 

 
واسم المحبة فيو إطالق وعموم، فإن المؤمن يحب اهلل ويحب رسمو وأنبياءه وعباده  ):  قال ابن تيمية رحمو اهلل

ن كانت المحبة التي هلل ال يستحقيا غيره، فميذا جاءت محبة اهلل مذكورة  ن كان ذلك من محبة اهلل، وا  المؤمنين وا 
عبادة واإلنابة إليو والتبتل لو ونحو ذلك، فكل ىذه األسماء تتضمن محبة اهلل سبحانو بما يختص بو سبحانو من ال

 وتعالى. 
ثم إنو كان بيَّن أن محبتو أصل الدين فقد بيَّن أن كمال الدين بكماليا، ونقصو بنقصيا، فإن النبي صمى اهلل عميو 

"، فأخبر أن الجياد ذورة  لجياد في سبيل اهللرأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامو ا : " وسمم قال
أجعمتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باهلل } :  سنام العمل، وىو أعاله وأشرفو، وقد قال تعالى

، والنصوص في فضائل {  أجر عظيم؛ إلى قولو  ... واليوم اآلخر وجاىد في سبيل اهلل ال يستوون عند اهلل
قل إن } :  يرة، وقد ثبت أنو أفضل ما تطوع بو العبد، والجياد دليل المحبة الكاممة، قال تعالىالجياد وأىمو كث

خوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ..اآلية يا أييا الذين آمنوا } وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين:  { كان آباؤكم وا 
عمى المؤمنين أعزة عمى الكافرين يجاىدون في من يرتد منكم عن دينو فسوف يأتي اهلل بقوم يحبيم ويحبونو أذلة 

 . { سبيل اهلل وال يخافون لومة الئم
، وألن المحب يحب ما يحب محبوبو، ويبغض ما يبغض محبوبو، ويوالي من يوالي فإن المحبة مستمزمة لمجياد

عنو، فيو  محبوبو، ويعادي من يعاديو، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبو، ويأمر بما يأمر بو، وينيى عما نيى
 موافق في ذلك. 

وىؤالء ىم الذين يرضى الرب لرضاىم، ويغضب لغضبيم، إذ ىم إنما يرضون لرضاه، ويغضبون لما يغضب لو، 
لعمك أغضبتيم، لئن كنت  : " كما قال النبي صمى اهلل عميو وسمم ألبي بكر في طائفة فييم صييب وبالل

 أغضبتكم، قالوا: ال يغفر اهلل لك يا أبا بكر.  " فقال ليم: يا إخوتي ىل أغضبتيم لقد أغضبت ربك
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وكان قد مر بيم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت السيوف مأخذىا، فقال ليم أبو بكر: أتقولون ىذا لسيد 
؟ وذكر أبو بكر ذلك لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فقال لو ما تقدم، ألن أولئك إنما قالوا ذلك غضبًا هلل  قريش

دىم من المواالة هلل ورسولو والمعاداة ألعدائيما، وليذا قال النبي صمى اهلل عميو وسمم في الحديث لكمال ما عن
ال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبو، فإذا احببتو كنت سمعو الذي يسمع  : " الصحيح فيما يروى عن ربو

ا، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده التي يبطش بيا، ورجمو التي يمشي بي
وبي يمشي، ولئن سألني ألعطينو، ولئن استعاذني ألعيذنو، وما ترددت عن شيء أنا فاعمو ترددي عن قبض 

 . 42(  نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءتو وال بد لو منو
 

المشابية في أمور دنيوية تورث المحبة  فإذا كانت) :  وقال ابن تيمية رحمو اهلل عن مواالة الييود والنصارى
 والمواالة، فكيف بالمشابية في أمور دينية، فإن إفضاءىا إلى نوع من المواالة أكثر وأشد. 

يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا الييود والنصارى أولياء } :  قال اهلل تعالى ، والمحبة والمواالة ليم تنافي اإليمان
ليم منكم فإنو منيم إن اهلل ال ييدي القوم الظالمين، فترى الذين في قموبيم مرض بعضيم أولياء بعض ومن يتو 

يسارعون فييم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهلل أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا عمى ما أسروا 
لمعكم حبطت أعماليم فأصبحوا  في أنفسيم نادمين، ويقول الذين آمنوا أىؤالء الذين أقسموا باهلل جيد أيمانيم إنيم

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عمى لسان داود وعيسى } :  ، وقال تعالى فيما يذم بو أىل الكتاب{  خاسرين
بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ال يتناىون عن منكر فعموه لبئس ما كانوا يفعمون، ترى كثيرًا منيم 

ما قدمت ليم أنفسيم أن سخط اهلل عمييم وفي العذاب ىم خالدون، ولو كانوا يؤمنون  يتولون الذين كفروا لبئس
 . { باهلل والنبي وما أنزل إليو ما اتخذوىم أولياء ولكن كثيرا منيم فاسقون

فثبوت واليتيم يوجب عدم ، اإليمان باهلل والنبي وما أنزل إليو مستمزم لعدم واليتيمفبين سبحانو وتعالى أن 
 .   ألن عدم الالزم يقتضي عدم الممزوم، ناإليما

ال تجد قومًا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسولو ولو كانوا آباءىم أو } وقال سبحانو وتعالى: 
ال فأخبر سبحانو وتعالى أنو  {أبناءىم أو إخوانيم أو عشيرتيم أولئك كتب في قموبيم اإليمان وأيدىم بروح منو

، فالمشابية الظاىرة مظنة المودة فتكون محرمة كما تقدم تقرير من يواد كافرًا فمن واد الكفار فميس بمؤمنيوجد مؤ 
 . 43 ( مثل ذلك

 
والمؤمن عميو أن يعادى فى اهلل، ويوالى فى اهلل، فإن كان ىناك مؤمن فعميو أن يواليو، ) :  وقال أيضًا رحمو اهلل

ن ظممو، فان الظمم ال يقطع المواال ن طائفتان من المؤمنين اقتتموا فأصمحوا بينيما } ة اإليمانية، قال تعالى: وا  وا 
فان بغت إحداىما عمى األخرى فقاتموا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر اهلل فإن فاءت فأصمحوا بينيما بالعدل 

البغى واألمر ، فجعميم أخوة مع وجود القتال و {  ... واقسطوا إن اهلل يحب المقسطين، إنما المؤمنون أخوة
 باالصالح بينيم.   

المؤمن تجب مواالتو وان فميتدبر المؤمن الفرق بين ىذين النوعين، فما أكثر ما يمتبس أحدىما باآلخر، وليعمم أن 
، فان اهلل سبحانو بعث الرسل وأنزل الكتب والكافر تجب معاداتو وان أعطاك وأحسن اليك، ظممك واعتدى عميك
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فيكون الحب ألوليائو والبغض ألعدائو، واإلكرام ألوليائو واالىانة ألعدائو، والثواب ألوليائو ليكون الدين كمو هلل، 
 والعقاب ألعدائو.   

واذا اجتمع فى الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من المواالة والثواب بقدر ما 
فيو من الشر، فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات  فيو من الخير، واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما

اإلكرام واإلىانة، فيجتمع لو من ىذا وىذا، كالمص الفقير تقطع يده لسرقتو، ويعطى من بيت المال ما يكفيو 
 . 44(  لحاجتو، ىذا ىو األصل الذى اتفق عميو أىل السنة والجماعة

 
 : رد شبهة -و
 

اكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروىم وتقسطوا إليهم ال ينه} فإن قيل فما معنى قولو تعالى: 
 ؟ أال يدل ىذا على جواز التودد إلى الكفار ومحبتهم؟{  إن اهلل يحب المقسطين

 
المحبة  أن البر وىو إيصال الخير، والقسط وىو العدل، ال يدخالن في المواالة المحرمة التي تتضمن : والرد عليها

طالع الكافرين عمى أسرار  والتواد والنصرة باليد والمسان والمتابعة في االعتقاد واألفعال واتخاذ الكافرين بطانة وا 
 المسممين.

 
: قال ،{ اآليتين...الدين في يقاتموكم لم الذين عن اهلل ينياكم ال} : وجل عز اهلل قال) :  اهلل رحمو الشافعي قال
 الوالية وقطع جيادىم، فرض نزل لما ذلك أحسب المشركين، صمة من تأثم المسممين عضب إن أعمم واهلل يقال
 خافوا فمما ،{  اآلية ... ورسولو اهلل حاد من يوادون اآلخر واليوم باهلل يؤمنون قوماً  تجد ال}  ونزل وبينيم، بينيم
 أن دياركم من يخرجوكم ولم الدين في ميقاتموك لم الذين عن اهلل ينياكم ال}  أنزل بالمال الصمة المودة تكون أن

 دياركم من وأخرجوكم الدين في قاتموكم الذين عن اهلل ينياكم إنما المقسطين، يحب اهلل إن إلييم وتقسطوا تبروىم
 .    { الظالمون ىم فأولئك يتوليم ومن تولوىم أن إخراجكم عل وظاىروا

 عنو نيوا ما غير اهلل بحكم والمراسمة الكالم ولين واإلقساط والبر بالمال الصمة وكانت:  اهلل رحمو الشافعي قال
 من عمييم يظاىر لم من بر أباح أنو وذلك المسممين، عمى المظاىرة مع واليتو عن نيوا لمن الوالية من

 واليتيم، عن فنياىم عمييم ظاىروا الذين ذكر بل عمييم، أظير من إلى ذلك يحرم ولم إلييم، واإلقساط المشركين
 عميو، من ممن الجمحي عزة أبو كان وقد بدر أسارى بعض فادى النبي وكان واإلقساط، البر غير الوالية نوكا
 بعداوتو، معروفاً  وكان أثال بن ثمامة عمى بدر بعد ومن ولسانو، بنفسو عميو والتأليب بعداوتو معروفاً  كان وقد
 أن لو يأذن أن اهلل رسول فسألوا مكة، أىل عن الميرة وحبس ثمامة، وأسمم إساره، بعد عميو من ثم بقتمو وأمر

 واألسرى { وأسيراً  ويتيماً  مسكيناً  حبو عمى الطعام ويطعمون} : وجل عز اهلل وقال فمارىم، لو فأذن يميرىم،
 . 45(  ورسولو اهلل حاد ممن يكونون
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ال ينياكم اهلل عن } ولو تعالى: لق) :  مبينًا جواز الصدقة والوقف عمى مساكين أىل الذمة رحمو اهللقال ابن القيم 
إنما  * الذين لم يقاتموكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروىم وتقسطوا إلييم إن اهلل يحب المقسطين

ينياكم اهلل عن الذين قاتموكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاىروا عمى إخراجكم أن تولوىم ومن يتوليم 
هلل سبحانو لما نيى في أول السورة عن اتخاذ المسممين الكفار أولياء، وقطع المودة فإن ا { فأولئك ىم الظالمون

بينيم وبينيم، توىم بعضيم أن برىم واإلحسان إلييم من المواالة والمودة، فبين اهلل سبحانو أن ذلك ليس من 
نما المواالة المنيي عنيا، وأنو لم ينو عن ذلك، بل ىو من اإلحسان الذي يحبو ويرضاه وك تبو عمى كل شيء، وا 

 . 46 ( المنيي عنو تولي الكفار واإللقاء إلييم بالمودة
 

 من يخرجوكم ولم الدين في يقاتموكم لم الذين عن اهلل ينياكم ال} : تعالى وقولو)  : قال ابن كثير رحمو اهلل
 عمى يعاونوا أي { يظاىروا ولم}  الدين، في يقاتمونكم ال الذين الكفرة إلى اإلحسان عن ينياكم ال أي { دياركم

 يحب اهلل إن تعدلوا، أي { إلييم وتقسطوا}  إلييم، تحسنوا أي { تبروىم أن}  منيم، والضعفة كالنساء إخراجكم
 .المقسطين

 عنيا اهلل رضي بكر أبي بنت أسماء عن المنذر بنت فاطمة عن عروة بن ىشام حدثنا 47 أحمد اإلمام وقال
 اهلل رسول يا: فقمت وسمم عميو اهلل صمى النبي فأتيت عاىدوا، إذ قريش عيد يف مشركة وىي أمي قدمت: قالت
 . 49(  48 أخرجاه"  أمك صمي نعم : "قال أفأصميا؟ راغبة وىي قدمت أمي إن
 
 : النهي عن اتخاذىم بطانة واإلدالء إليهم بأسرار المسلمين -3
 

ن دونكم ال يألونكم خبااًل ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة م} :  قال اهلل تعالى
 . 50{  من أفواىيم وما تخفي صدورىم أكبر قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقمون

 
 الرجل خاصتو الذين يستبطنون أمرهوالبطانة مصدر يسمى بو الواحد والجمع، وبطانة ) :  قال القرطبي رحمو اهلل

بيذه اآلية أن يتخذوا من الكفار والييود وأىل األىواء دخالء وولجاء يفاوضونيم نيى اهلل عز وجل المؤمنين ، 
ويقال: كل من كان عمى خالف مذىبك ودينك فال ينبغي لك أن تحادثو قال  ، في اآلراء، ويسندون إلييم أمواليم

 الشاعر:  
 عن المرء التسأل وسل عن قرينو    فكل قرين بالمقارن يقتدى

 
المرء عمى دين خميمو فمينظر أحدكم  ود عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال: "وفي سنن أبي دا

 ". اعتبروا الناس بإخوانيم وروي عن ابن مسعود أنو قال: " ، " من يخالل
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يقول: فسادًا، يعني ال يتركون  { ال يألونكم خباالً } ثم بين تعالى المعنى الذي ألجمو نيى عن المواصمة فقال: 
ن لم يقاتموكم في الظاىر فإنيم ال } قولو: ،  يتركون الجيد في المكر والخديعةالجيد في فسادكم، يعني أنيم وا 

 . 51(  مصدرية، أي ودوا عنتكم، أي ما يشق عميكم، والعنت المشقة{  ودوا ماعنتم
 
 : تولية الكفار في المناصب الهامة النهي عن -4
 

 قمت: قال عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي عن صحيح بإسناد أحمد اإلمام فروى) :  قال ابن تيمية رحمو اهلل
 ال آمنوا الذين أييا يا} : يقول اهلل سمعت أما اهلل، قاتمك مالك: "قال ، نصرانياً  كاتبا لي إن: عنو اهلل رضي لعمر
 كتابتو لي المؤمنين أمير يا قمت: قال"  حنيفاً  اتخذت أال { بعض أولياء بعضيم أولياء والنصارى الييود تتخذوا
 .52(  " اهلل أقصاىم إذ أدنييم وال اهلل، أذليم إذ أعزىم وال اهلل، أىانيم إذ أكرميم ال : "قال دينو، ولو
 

ال تستعمموا أىل الكتاب فإنيم يستحمون الرشا، " وعن عمر رضي اهلل عنو قال: )  : وقال القرطبي رحمو اهلل
وقيل لعمر رضي اهلل عنو: إن ىينا رجال من  ، م بالذين يخشون اهلل تعالى"واستعينوا عمى أموركم وعمى رعيتك

نصارى الحيرة ال أحد أكتب منو وال أخط بقمم، أفال يكتب عنك؟ فقال: "ال آخذ بطانة من دون المؤمنين". فال 
 راء واالستنابة إلييم.يجوز استكتاب أىل الذمة وال غير ذلك من تصرفاتيم في البيع والش

وقد انقمبت األحوال في ىذه األزمان باتخاذ أىل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجيمة األغبياء من قمت: 
 . 53(  الوالة واألمراء

 
 وال يستعان بأىل الذمة في عمالة وال كتابة ألنو يمزم منو مفاسد أو يفضي إلييا ) :  وقال ابن تيمية رحمو اهلل

 . : في مثل الخراج؟ فقال: ال يستعان بيم في شيءوسئل أحمد في رواية أبي طالب
ومن تولى منيم ديوانًا لممسممين أينقض عيده؟ ومن ظير منو أذى لممسممين أو سعى في فساده لم يجز 
استعمالو، وغيره أولى منو بكل حال، فإن أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو عيد أن ال يستعمل من أىل الردة 

ن عاد إلى ا  . 54(  الم لما يخاف من فساد ديانتيمإلسأحدًا، وا 
 
دين على باطلهم وتزيين ذلك النهي عن تعظيم شعائر الكفار ورسومهم، والنهي عن موافقة الكفار والمرت -5

 : ومدحو
 

فإن المؤمنين أولياء اهلل، وبعضيم أولياء بعض، ؛ فصل فى الوالية والعداوة ) :  قال شيخ االسالم رحمو اهلل
، ونيى عن من لوازم اإليماناهلل وأعداء المؤمنين، وقد أوجب المواالة   بين المؤمنين وبين أن ذلك والكفار أعداء 

 وبين حال المنافقين فى مواالة الكافرين.    منتف فى حق المؤمنينمواالة الكفار، وبين أن ذلك 
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ليم وأممى ليم، ذلك بأنيم قالوا إن الذين ارتدوا عمى أدبارىم من بعد ما تبين ليم اليدى الشيطان سول  : ) وقال
سبب لمذين كرىوا ما نزل اهلل سنطيعكم فى بعض األمر واهلل يعمم إسرارىم(، وتبين أن مواالة الكفار كانت 

 عمى أدبارىم.  ارتدادىم
 { ومن يتوليم منكم فإنو منيم} :  وليذا ذكر فى سورة المائدة أئمة المرتدين عقب النيى عن مواالة الكفار؛ قولو

يا أييا الرسول ال يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواىم ولم تؤمن قموبيم ومن } :  ، وقال
الذين ىادوا سماعون لمكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكمم من بعد مواضعو يقولون إن أوتيتم ىذا 

ن لم تؤتوه فاحذروا كفار الميادنين، وأخبر أنيم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك وىو ، فذكر المنافقين وال{  فخذوه وا 
 استماع المنافقين والكفار الميادنين لمكفار المعمنين الذين لم ييادنوا. 

، وبعض الناس يظن أن { وفيكم سماعون ليم} :  كما أن فى المؤمنين من قد يكون سماعًا لممنافقين، كما قال
 جاسوس أى يسمعون ما يقول وينقمونو الييم. المعنى سماعون ألجميم بمنزلة ال

نما المعنى فيكم من يسمع ليم أى يستجيب ليم ويتبعيم، كما فى قولو سمع اهلل لمن حمده استجاب اهلل لمن  وا 
 حمده أى قبل منو، يقال فالن يسمع لفالن أى يستجيب لو ويطيعو.
مثل إتيانو أىل -ببعض أنواع المواالة ونحوىا  فمن كان من األمة مواليًا لمكفار من المشركين أو أىل الكتاب

 كان لو من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك. -الباطل واتباعيم فى شئ من مقاليم وفعاليم الباطل
واهلل تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب والحق من الباطل، فيعرف أن ىؤالء األصناف منافقون أو فييم نفاق، 

ن كانوا مع المسممين،   فإن كون الرجل مسممًا فى الظاىر ال يمنع أن يكون منافقًا فى الباطن. وا 
فإن المنافقين كميم مسممون فى الظاىر، والقرآن قد بين صفاتيم وأحكاميم، واذا كانوا موجودين عمى عيد رسول 

م عنيما أشد وفى عزة االسالم مع ظيور أعالم النبوة ونور الرسالة، فيم مع بعدى -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
 . 55( وجودًا، السيما وسبب النفاق ىو سبب الكفر وىو المعارض لما جاءت بو الرسل 

 
 : النهي عن إعانتهم على المسلمين  -6
 

يا أييا الذين آمنوا ال تتخذوا الييود والنصارى أولياء بعضيم أولياء بعض ومن يتوليم منكم } :  تعالى اهلل قال
 أن نخشى يقولون فييم يسارعون مرض قموبيم في الذين فترى * القوم الظالمين فإنو منيم إن اهلل ال ييدي

 ويقول * نادمين أنفسيم في أسروا ما عمى فيصبحوا عنده من أمر أو بالفتح يأتي أن اهلل فعسى دائرة تصيبنا
 . 56{  ينخاسر  فأصبحوا أعماليم حبطت لمعكم إنيم أيمانيم جيد باهلل أقسموا الذين أىؤالء آمنوا الذين

 
 -تعالى ذكره-والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن اهلل ) :  قال الطبري رحمو اهلل في سبب النزول

نيى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا الييود والنصارى أنصارًا وحمفاًء عمى أىل اإليمان باهلل ورسولو، وأخبر أنو من 
سولو والمؤمنين فإنو منيم في التحزب عمى اهلل وعمى رسولو نصيرًا وحميفًا ووليًا من دون اهلل ور اتخذىم 
 . 57(  ، وأن اهلل ورسولو منو بريئانوالمؤمنين
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وكل من قفز إلييم من أمراء العسكر فحكمو حكميم، وفييم من الردة عن )  : قال ابن تيمية رحمو اهلل عن التتار
ذ ك،  ر ما ارتد عنو من شرائع اإلسالمشرائع اإلسالم بقد ان السمف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونيم وا 

(  يصومون ويصمون ولم يكونوا يقاتمون جماعة المسممين، فكيف بمن صار مع أعداء اهلل ورسولو قاتاًل لممسممين
58 . 
 

أبق عن اهلل تعالى وعن  وقد عممنا أن من خرج عن دار اإلسالم إلى دار الحرب فقد)  : قال ابن حزم رحمو اهلل
: "بريء من كل مسمم يقيم بين أظير  أنو صمى اهلل عميو وسممإمام المسممين وجماعتيم، ويبين ىذا حديثو 

 والمؤمنون والمؤمنات بعضيم أولياء بعض} :  قال اهلل تعالى، المشركين"، وىو عميو السالم ال يبرأ إال من كافر 
 }59      . 

: فصح بيذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارًا محاربًا لمن يميو من المسممين فيو  قال أبو محمد رحمو اهلل
بيذا الفعل مرتد، لو أحكام المرتد كميا من وجوب القتل عميو متى قدر عميو ومن إباحة مالو وانفساخ نكاحو 

 وغير ذلك، ألن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لم يبرأ من مسمم.      
سكن بأرض اليند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسممين، فإن كان ال يقدر عمى وكذلك من 

الخروج من ىنالك لثقل ظير أو لقمة مال أو لضعف جسم أو المتناع طريق فيو معذور، فإن كان ىناك محاربًا 
 لممسممين معينًا لمكفار بخدمة أو كتابة فيو كافر.

عمى دار من دور اإلسالم، وأقر المسممين بيا عمى حاليم، إال أنو ىو المالك ليا ولو أن كافرًا مجاىدًا غمب 
ن ادعى  بدين غير دين المنفرد بنفسو في ضبطيا وىو معمن اإلسالم لكفربالبقاء معو كل من عاونو وأقام معو وا 

 . 60(  أنو مسمم لما ذكرنا
 

 " واهلل أعمم. اىراً كافرًا مج " لعمو تصحيف صوابو " كافرًا مجاىداً  : " وقولو
 

وابن تيمية رحميم اهلل لو شاىدا الطائرات والجيوش األمريكية وحمفاءىا التي  ابن حزم فماذا يقول الطبري و
 ؟ تنطمق من دول الخميج لتضرب المسممين في العراق

 ؟ نوماذا يقوالن لو شاىدا الطائرات األمريكية التي تقمع من باكستان لتقتل المسممين في أفغانستا
وماذا يقولون لو شاىدوا السفن والطائرات األمريكية والغربية وىي تتزود بالوقود والمؤن والذخائر من دول الخميج 

 ؟ واليمن ومصر في طريقيا لحصار العراق واحتالل جزيرة العرب وحماية أمن إسرائيل
أصدقاء  -ح األمريكان وماذا يقولون لو شاىدوا البيوت تيدم عمى رؤوس سكانيا من مسممي فمسطين بسال

وماذا يقولون لو شاىدوا الطائرات األمريكية تقصف المجاىدين بالصواريخ في اليمن متواطئة مع  - حكامنا
 ؟ حكومتيا
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 : باطلهم وعدم مودتهم والبعد عنهم األمر بجهادىم وكشف -7
 

 ار األصميين والمرتدين والمنافقين:لم ينينا المولى سبحانو عن مواالة الكفار فقط، بل أمرنا أيضًا بجياد الكف
 
 : وتعينو إذا استولوا على بالد اإلسالم جهاد الكفار األصليين -أ
 

ذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنو يجب دفعو عمى األقرب فاألقرب إذ  ) : قال ابن تيمية رحمو اهلل بالد وا 
 .(  بيذا، ونصوص أحمد صريحة إذن والد وال غريميو بال ، وأنو يجب النفير إلاإلسالم كميا بمنزلة البمدة الواحدة

الصائل ، فالعدو الدفع فيو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً وأما قتال ) :  وقال أيضاً 
، وقد فال يشترط لو شرط بل يدفع بحسب اإلمكان، الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإليمان من دفعو

 61(  عمى ذلك العمماء أصحابنا وغيرىم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طمبو في بالده نص
. 
 

فتأمل ىذا القول القوي الشديد من العالم المجاىد شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل في استداللو باإلجماع عمى 
أنو ليس بعد اإليمان أوجب من دفعيم، وأن ىذا مما اتفق جياد الكفار الغزاة لديار اإلسالم، وتأمل تأكيده عمى 

عميو عمماء األمة رحميم اهلل جميعًا، ثم قارن ىذا الكالم بكالم عمماء السالطين ودعاة القعود الذين يجتيدون في 
ر صرف المسممين عن الجياد بكل حيمة، حتى يأمن الكفار الغزاة في غزوىم لبالدنا، ويتم ليم ما يريدون في يس

 وراحة واطمئنان. 
 

 : جهاد المرتدين الحاكمين لبالد اإلسالم -ب
 

من أعظم صور الجياد العيني في ىذا الزمان جياد الحكام المرتدين الحاكمين بغير شريعة اإلسالم الموالين 
تفي بإيراد يم، ونحن ىنا نكلمييود والنصارى، وىذا األمر مما اتفق عميو العمماء رحميم اهلل، واستفاضت فيو أقوال

حرجًا فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينيم ثم ال يجدوا في أنفسيم } :  تعالى اهلل قال،  بعضيا
 . 62{  مما قضيت ويسمموا تسميماً 

 
أطيعوا اهلل وأطيعوا } :  قال اهلل تعالى؛ عة الرسول صمى اهلل عميو وسممباب طا) :  اهلل رحمو الشافعي قال

ومن يطع الرسول فقد } :  ، وقال تعالى{ وما أرسمنا من رسول إال ليطاع بإذن اهلل} :  ال تعالى، وق{ الرسول
حرجًا  فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينيم ثم ال يجدوا في أنفسيم} :  ، وقال تعالى{ أطاع اهلل

ول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وأبان بيذه اآليات وجوب طاعة رس جل وعالفأكد { ،  مما قضيت ويسمموا تسميماً 
فميحذر الذين يخالفون عن أمره } :  أن طاعتو إطاعة اهلل، وأفاد بذلك أن معصيتو معصية اهلل، وقال اهلل تعالى

مخالف أمر الرسول والممتنع ، فأوعد عمى مخالفة أمر الرسول، وجعل { أن تصيبيم فتنة أو يصيبيم عذاب أليم
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فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما } :  بقولو تعالى لشاك فيو خارجًا من اإليمانمن تسميم ما جاء بو وا
 . { شجر بينيم ثم ال يجدوا في أنفسيم حرجًا مما قضيت ويسمموا تسميماً 

قيل في الحرج ىينا: إنو الشك روي ذلك عن مجاىد، وأصل الحرج الضيق، وجائز أن يكون المراد التسميم من 
 تسميمو وال ضيق صدر بو، بل بانشراح صدر وبصيرة ويقين.   غير شك في وجوب 

فيو خارج  صمى اهلل عميو وسممرد شيئًا من أوامر اهلل تعالى أو أوامر رسولو وفي ىذه اآلية داللة عمى أن من 
 . جية ترك القبول واإلمتناع من التسميم، أو من سواء رده من جية الشك فيو، من اإلسالم

وقتميم وسبي ذرارييم. ألن  بارتداد من امتنع من أداء الزكاةذىب إليو الصحابة في حكميم وذلك يوجب صحة ما 
 . 63(   قضاءه وحكمو فميس من أىل اإليمان لم يسمم لمنبي صمى اهلل عميو وسمماهلل تعالى حكم بأن من 

 
 . 64{  أفحكم الجاىمية يبغون ومن أحسن من اهلل حكمًا لقوم يؤمنون} :  وقال اهلل تعالى

 
ينكر تعالى عمى من خرج عن حكم اهلل المحكم، المشتمل عمى كل خير، الناىي عن ) :  قال ابن كثير رحمو اهلل

كل شر، وعدل إلى ما سواه من اآلراء واألىواء واالصطالحات التي وضعيا الرجال بال مستند من شريعة اهلل، 
ما يضعونيا بآرائيم وأىوائيم، وكما يحكم بو التتار كما كان أىل الجاىمية يحكمون بو من الضالالت والجياالت ب

من السياسات الممكية المأخوذة عن ممكيم جنكز خان الذي وضع ليم الياسق، وىو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسيا عن شرائع شتى من الييودية والنصرانية والممة اإلسالمية وغيرىا، وفييا كثير من األحكام 

د نظرة وىواه، فصارت في بنيو شرعًا متبعًا، يقدمونيا عمى الحكم بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل أخذىا من مجر 
فال يحكم سواه في ، كافر يجب قتالو حتى يرجع إلى حكم اهلل ورسولوصمى اهلل عميو وسمم، فمن فعل ذلك فيو 

 . 65(  قميل وال كثير
 
 : جهاد المنافقين الذين يروجون للشبهات -ج
 

قامة الحدود. صمى اهلل عميو وسممسبحانو نبيو  أمر اهلل ظيار الحجة وا   بجياد المنافقين بالغمظة والشدة وا 
 . 66{  يا أييا النبي جاىد الكفار والمنافقين واغمظ عمييم} :  تعالى قال اهلل

 
السيف والمواعظ فيو مسألة واحدة وىو التشديد في دين اهلل، فأمره أن يجاىد الكفار ب) :  قال القرطبي رحمو اهلل

قامة الحجة، وأن يعرفيم أحواليم في اآلخرة وأنيم ال نور ليم  الحسنة والدعاء إلى اهلل، والمنافقين بالغمظة وا 
 . 67(  وقال الحسن: أي جاىدىم بإقامة الحدود عمييم،  يجوزون بو الصراط مع المؤمنين

 
 : يقبلها الشرع ممن يوالون الكفار األعذار التي ال -8
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قبل المولى سبحانو من المنافقين أعذارىم، بأنيم يتولون الكافرين وينصرونيم خوفًا من دوائر الزمان وتغير لم ي

يا أييا الذين آمنوا } :  تعالى اهلل قالالدول، فربما انتصر الكفار عمى المسممين، فتكون لممنافقين عند الكفار يد، 
بعض ومن يتوليم منكم فإنو منيم إن اهلل ال ييدي القوم ال تتخذوا الييود والنصارى أولياء بعضيم أولياء 

 بالفتح يأتي أن اهلل فعسى دائرة تصيبنا أن نخشى يقولون فييم يسارعون مرض قموبيم في الذين فترى * الظالمين
 جيد باهلل أقسموا الذين أىؤالء آمنوا الذين ويقول * نادمين أنفسيم في أسروا ما عمى فيصبحوا عنده من أمر أو

 . 68{  خاسرين فأصبحوا أعماليم حبطت لمعكم إنيم أيمانيم
 

أي  { يسارعون فييم}  ، أي شك وريب ونفاق { فترى الذين في قموبيم مرض}  : ) قال ابن كثير رحمو اهلل
أي يتأولون في مودتيم  { يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة}  ، يبادرون إلى مواالتيم ومودتيم في الباطن والظاىر

 . 69(  ون ليم أياد عند الييود والنصارىالتيم أنيم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسممين، فتكوموا
 
 : ألمر بمواالة المؤمنين ومناصرتهما -9
 

 عنو من مواالة الكافرين نوجز ما أمرنا اهلل بو من مواالة المؤمنين.  سبحانو وتعالىبعد أن بينا ما نيانا اهلل 
 

إن الذين آمنوا وىاجروا وجاىدوا بأمواليم وأنفسيم في سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئك } :  ىتعال اهلل قال
ن استنصروكم في  بعضيم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يياجروا ما لكم من واليتيم من شيء حتى يياجروا وا 

والذين كفروا بعضيم أولياء بعض  * صيرالدين فعميكم النصر إال عمى قوم بينكم وبينيم ميثاق واهلل بما تعممون ب
والذين آمنوا وىاجروا وجاىدوا في سبيل اهلل والذين آوو ونصروا  * إال تفعموه تكن فتنة في األرض وفساد كبير

والذين آمنوا من بعد وىاجروا وجاىدوا معكم فأولئك منكم وأولو  * أولئك ىم المؤمنون حقًا ليم مغفرة ورزق كريم
 .  70{  أولى ببعض في كتاب اهلل إن اهلل بكل شيء عميماألرحام بعضيم 

 
ن استنصروكم في الدين} قولو تعالى: ) :  قال القرطبي رحمو اهلل يريد إن دعوا ىؤالء المؤمنون الذين لم  { وا 

يياجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال الستنقاذىم فأعينوىم، فذلك فرض عميكم فال تخذلوىم، إال أن 
 وكم عمى قوم كفار بينكم وبينيم ميثاق فال تنصروىم عمييم وال تنقضوا العيد حتى تتم مدتو. يستنصر 

ابن العربي: إال أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الوالية معيم قائمة، والنصرة ليم واجبة حتى ال تبقى منا قال 
يع أموالنا في استخراجيم حتى ال عين تطرف، حتى نخرج إلى استنقاذىم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جم

نا إليو راجعون عمى ما حل بالخمق في تركيم إخوانيم  يبقى ألحد درىم كذلك قال مالك وجميع العمماء. فإنا هلل وا 
 . 71(  ال والقدرة والعدد والقوة والجمدفي أسر العدو، وبأيدييم خزائن األموال وفضول األحو 
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عالى أصناف المؤمنين، وقسميم إلى مياجرين خرجوا من ديارىم وأمواليم، ذكر ت) :  وقال ابن كثير رحمو اهلل

لى أنصار وىم المسممون من أىل  قامة دينو، وبذلوا أمواليم وأنفسيم في ذلك، وا  وجاءوا لنصر اهلل ورسولو وا 
القتال معيم، المدينة إذ ذاك، آووا إخوانيم المياجرين في منازليم، وواسوىم في أمواليم، ونصروا اهلل ورسولو ب

فيؤالء بعضيم أولياء بعض، أي كل منيم أحق باآلخر من كل أحد، وليذا آخى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
 . ين واألنصار كل اثنين إخوانبين المياجر 
ىذا ىو الصنف الثالث من { من شيء حتى يياجروا  ا ولم يياجروا مالكم من واليتيموالذين آمنو } :  وقولو تعالى

منين وىم الذين آمنوا ولم يياجروا بل أقاموا في بوادييم فيؤالء ليس ليم في المغانم نصيب وال في خمسيا إال المؤ 
 ماحضروا فيو القتال.

ن استنصروكم} يقول تعالى:  عمى عدو ليم فانصروىم، فإنو  ىؤالء األعراب الذين لم يياجروا في قتال ديني{  وا 
ي الدين إال أن يستنصروكم عمى قوم من الكفار بينكم وبينيم ميثاق، أي واجب عميكم نصرىم، ألنيم إخوانكم ف

ميادنة إلى مدة فال تخفروا ذمتكم وال تنقضوا أيمانكم مع الذين عاىدتم، وىذا مروي عن ابن عباس رضي اهلل 
 . 72 ( عنو
 

عن المنكر ويقيمون والمؤمنون والمؤمنات بعضيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينيون } :  تعالى اهلل وقال
 . 73{  الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسولو أولئك سيرحميم اهلل إن اهلل عزيز حكيم

 
لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، ) :  قال ابن كثير رحمو اهلل

 " 74 ون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيحأي يتناصر  { والمؤمنون والمؤمنات بعضيم أولياء بعض} فقال: 
"مثل المؤمنين في  75"، وفي الصحيح أيضًا  المؤمن لممؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضًا، وشبك بين أصابعو

 . 76(  توادىم وتراحميم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالحمى والسير"
 

 : الخالصة -11
 

و أن نتخذ الكفار أولياء ننصرىم عمى المؤمنين باليد والمسان، ومن فعل ذلك فيو كافر نيانا اهلل سبحان - أ
وأجاز الشرع لمن خاف القتل أو القطع أو األذى العظيم أن يتكمم بما يدفع بو األذى عن نفسو ، مثميم

عل أو قتل من الكفار دون أن يوافقيم في باطنو أو يناصرىم عمى المسممين بف -ال بما يجمب بو النفع–
 أو قتال، واألفضل لو أن يتصمب ويصبر.
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الثانيالفصل   

صور مه االوحراف عه عقيدة 

 الولء والبراء

أمرنا المولى سبحانو ببغض الكافرين وترك مودتيم، وأنيم يبغضوننا ويحسدوننا عمى ديننا ويتمنون  - ب
زوالنا عنو، وأن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو عد حاطب بن أبي بمتعة رضي اهلل عنو منافقًا لمجرد 

النبي صمى اهلل عميو وسمم إلييم بجيش ال قبل ليم بو، وسعى في قتمو،  أنو أرسل لمكفار يخبرىم بمسير
عممو ولم ينكر عميو النبي صمى اهلل عميو وسمم ذلك، ولكنو صمى اهلل عميو وسمم عفا عن ذنبو العظيم ب

ة المؤمنين وأن ىناك عالقة وثيقة بين محبة المولى سبحانو ومواال،  الصالح العظيم بشيوده بدراً 
وأن إيصال الخير والتعامل بالعدل مع من لم يعادينا من الكفار ليس من ،  د في سبيل اهللوالجيا

 المواالة المنيي عنيا.
 

 نيانا الشرع عن اتخاذ الكفار بطانة وأمناء عمى أسرارنا. - ت
 

 نيى الشرع عن تولية الكفار في المناصب اليامة. - ث
 

 يميا.نيانا الشرع عن اتباع اعتقادات الكفار وآرائيم وتعظ - ج
 

نيانا الشرع عن إعانة الكفار عمى المسممين، وأن اإلكراه ليس بعذر في قتال الممسممين تحت راية  - ح
 الكفار.

 
والمنافقين، وأن جياد الكفار المستولين عمى  - األصميين منيم والمرتدين –أمرنا الشرع بجياد الكفار  - خ

 مماء.بالد اإلسالم ىو من أوجب الواجبات بعد اإليمان بإجماع الع
 

 لم يقبل الشرع عذر المنافقين بأنيم يوالون الكفار خوفًا من تقمب األحوال. - د
 

 أوجب عمينا الشرع مناصرة المسممين عمى الكفار. - ذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل اهلل ومواالة اليهود والنصارى -1
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 - رغم ادعائيم االنتساب لإلسالم -والء والبراء في ىذا الزمان من أكثر الفئات انحرافًا عن منيج اإلسالم في ال

 فئة الحكام الخارجين عمى الشريعة المسيطرين عمى بالد اإلسالم.
 

وقد اتسع خطر ىذه الفئة عمى األمة المسممة حتى أصبحت أشد خطر يحرف األمة عن عقيدتيا، ويمنعيا بالقوة 
النحراف عن منيج اإلسالم شديدة السيطرة عمى أمور المسممين وأرواحيم من اتباع دينيا، وذلك ألنيا فئة شديدة ا

 وأمواليم، وفي نفس الوقت شديدة االنتشار فال يكاد يفمت من شرىا بمد من بالد اإلسالم.
 

وانحراف ىذه الفئة انحراف مركب، فيي فئة ال تحكم بالشريعة باإلضافة لمواالتيا واستسالميا ألعداء اإلسالم 
 ين وخاصة الييود والنصارى.الخارجي

 
فإذا نظرنا إلى مواالتيم لمييود والنصارى لوجدنا أنيم قد حولوا بالد اإلسالم وخاصة في العالم العربي إلى قواعد 
مارات الخميج ومصر واألردن يراىا وقد  لتموين وحشد قوات الييود والنصارى، فالناظر إلى حال الجزيرة العربية وا 

عسكرات لمدعم اإلداري والفني لمقوات الصميبية في قمب العالم اإلسالمي، زد عمى ذلك أن تحولت إلى قواعد وم
 ىذه الحكومات قد سخرت جيوشيا لخدمة أىداف الحممة الصميبية الجديدة عمى األمة اإلسالمية.

 
قود سابقة من والناظر إلى ظاىرة الحكام الخارجين عن الشريعة المسيطرين عمى بالد اإلسالم يجدىا تمتد إلى ع

عبر  -الزمان في تاريخنا المعاصر، فقد استطاع أعداء اإلسالم وخاصة األمريكيين والييود والفرنسيين واإلنجميز 
 سمسمة من المؤمرات والعالقات الخفية والدعم المباشر وشراء الذمم والرواتب والحسابات السرية واإلفساد والتجنيد

ين، وىذا تاريخ ليس مجال شرحو ىنا، ولكننا نشير إلى أن القوى المعادية تمكين ىذه الفئة من مصائر المسمم -
لإلسالم استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية أن تحتوي وتصب ىذه الحكومات في قالب النظام العالمي الممثل 

 لمحمفاء المنتصرين في الحرب وىو قالب األمم المتحدة.
إلسالم ىي ىيئة كفرية عالمية مسيطرة ال يجوز الدخول فييا وال في ميزان ا - باختصار –واألمم المتحدة 

التحاكم إلييا تقوم عمى نبذ التحاكم لشريعة اإلسالم، والرضوخ إلرادة خمسة من أكابر المجرمين في ىذه الدنيا، 
 يسيطرون عمى قيادة األمم المتحدة المعروفة بمجمس األمن.

ىذه الحكومات تقبل بالوجود القانوني لمكيان الييودي في فمسطين عبر ونشير أيضًا إلى أن أعداء اإلسالم جعموا 
إلى اتفاقيات أوسمو عام  1949العديد من االتفاقيات الرسمية والمواقف العممية، بدءًا من اتفاقية اليدنة عام 

1998. 
سرائيمي قبواًل لتؤكد عمى إجماع الدول العربية عمى قبول الوجود اإل 3113ثم جاءت قمة بيروت األخيرة عام 

 تامًا.
 

وجدير بالذكر أن الصمح مع إسرائيل واالعتراف باستيالئيا عمى فمسطين يتضمن إنكارًا ألحكام شرعية واجبة 
 ومعمومة من الدين بالضرورة. 

فيو يتضمن إنكار الجياد العيني المفروض عمى المسممين لطرد الكفار الغزاة من ديار اإلسالم كما بينا آنفًا، كما 
أنو يتضمن إنكار وجوب نصرة المسممين في فمسطين وىو واجب عيني معموم من الدين بالضرورة، قال اهلل 
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وما لكم ال تقاتمون في سبيل اهلل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا }  : تعالى
 . 77{  لنا من لدنك نصيراً وليًا واجعل  من ىذه القرية الظالم أىميا واجعل لنا من لدنك

 
حض عمى الجياد، وىو يتضمن  { وما لكم ال تقاتمون في سبيل اهلل} قولو تعالى: ) :  قال القرطبي رحمو اهلل

تخميص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونيم سوء العذاب ويفتنونيم عن الدين، فأوجب تعالى 
ظيار دينو  ن كان في ذلك تمف النفوسالجياد إلعالء كممتو وا   . 78(  واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وا 

 
ولم يقتصر األمر عمى التخمف عن الفروض العينية بل إن معظم الدول العربية قد شاركت في مؤتمر شرم الشيخ 

ائيل من مع إسرائيل وأمريكا وروسيا ومعظم الدول الغربية حيث اتفق الجميع وتعاىدوا عمى حماية إسر  1996
 ىجمات المجاىدين.

 
وفي ىذا اإلطار من االنصياع إلرادة أكابر المجرمين استطاعت القوى المعادية لإلسالم وعمى رأسيا الصميبيون 

 الجدد أن يسخروا حكومات بالدنا لخدمة أىدافيم العسكرية واالقتصادية.
 

الجدد، ففمسطين تمزق وتدمر ويذبح أبناؤىا كل حتى وصمنا إلى ما نراه اليوم من حالة التبعية الكاممة لمصميبيين 
يوم وجاراتيا العربيات صامتات أو متواطئات، والعراق تشن عميو الحممة تمو الحممة لقتل شعبو المسمم وتقسيم 
أرضو ونيب بترولو وجيرانو العرب يقدمون كل أشكال المساعدة والدعم لقوات الصميبيين الجدد، وأفغانستان تعبث 

 الصميبية وجيرانيا يتواطئون مع األمريكان لتمكينيم من السيطرة عمى أفغانستان وشعبيا. بيا القوات
 

فسادىا وجرائميا عمى عامة المسممين ناىيك  ىذه الفئة وىي فئة الحكام الخارجين عمى الشريعة ال يخفى فسادىا وا 
 عن خاصتيم، ومواالتيم لمييود والنصارى أظير من أن تخفى.

 
وخاصة في غمرة تصاعد العدوان  -فًا من انتفاض األمة المسممة وشبابيا المجاىد ضدىم ولذلك فإنيم خو 

استعانوا بعدد من الفئات لتخدير األمة وضمان  - الصييوأمريكي عمى فمسطين والعراق والشيشان وكشمير
إليو، لتنفذ من  استمرار عجزىا وسمبيتيا واستسالميا، وأخطر ىذه الفئات ىي التي تتزي بزي اإلسالم والدعوة

خاللو إلى عقيدة األمة وعقميا وقمبيا، تمامًا مثمما تحاول الجراثيم الفتاكة أن تتخطى جياز مناعة اإلنسان أو 
 تدمره لتعيث فسادًا في خاليا الجسم البشري. 

 
 وىذا ما سنوجزه في الفقرات التالية.

 
ميين والكتاب والمفكرين وييرىم من الموففين ء الرسمييين والصحافيين واإلعال: من العلما أعوان الحكام -2

 : ينو ومعاداة أىل الباطل وتشويههمالرسميين الذين يتلقون رواتبهم في مقابل نصرة الباطل وتزي
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وىذه الفئة ىي أعمى الفئات صوتًا في المواالة لمحكام العمالء والقوات الصميبية الغازية لديار اإلسالم، أو أىل 

  الذمة كما يفترون.
 ىربوا من سؤال في غاية الخطورة والحرج: من يدفع الجزية لمن؟ - لألسف –لكنيم 

 
وىذه الفئة بأخالطيا المختمفة اتبعت أسموبًا من التمفيق العقائدي بين العقائد المنحرفة التي نبذىا أئمة اإلسالم 

 سمفًا وخمفًا؛ أىل السنة والجماعة. 
 فيذه الفئة جمعت بين:

 
في إسباغ الشرعية عمى أسوأ صور االنحالل والتبعية  - بال حياء –في أفضح صورىا عقيدة اإلرجاء  .1

 والفساد والنيب الذي تمثمو األنظمة الحاكمة المرتدة الخارجة عمى الشريعة.
 

اإلضافة إلى تبنييا لمنيج الخوارج في تكفير وتفسيق وتبديع واستباحة دماء وحرمات المجاىدين ب .3
 العاممين لإلسالم.

 
فتي الديار المصرية وىو الموظف الرسمي في الحكومة المصرية الذي يتمقى راتبو منيا ليؤدي عممو الذي فم

استأجروه عميو؛ وىو إسباغ الشرعية عمى النظام العمماني الباطش بالمسممين الموالي لمييود، في صورة تتفوق في 
المحكمة العسكرية العممانية بإعدام المجاىدين غموىا عمى أشد عتاة غالة المرجئة األوائل، ىو نفسو الذي أفتي 

محمد عبد السالم فرج وعبد الحميد عبد السالم وخالد اإلسالمبولي وحسين  -الخمسة أبطال اإلسالم في مصر 
الذين قتموا أنور السادات، الذي وقع أربع اتفاقيات مع إسرائيل تعيد فييا باالعتراف بدولة  - عباس وعطا طايل

يالئيا عمى فمسطين، وعدم االعتداء عمييا أو مساندة أية دولة تعتدي إسرائيل عمييا، بل ونزع سالح إسرائيل واست
 سيناء ضمانًا ألمن إسرائيل، إلى غير ذلك من االتفاقات السرية. 

 
التي نصت عمى إنياء الحرب بين مصر  1979وأشير ىذه االتفاقات ىي اتفاقية السالم مع إسرائيل في عام 

سرائيل إلى األبد، ومنعت مصر من مساعدة أية دولة تتعرض لعدوان إسرائيل، بل ودعت إلى التطبيع مع  وا 
إسرائيل في كل المجاالت السياسية واالقتصادية والفكرية، ثم أصدر األزىر فتوى يبارك فييا ىذه االتفاقية، ويقرر 

 !! . فييا أنيا تتفق مع الشريعة
 

عة أولياء األمور، وفي نفس الوقت يعتبرون المجاىدين دعاة فتنة، وىم قد ونوع آخر من المفتين يدعون إلى طا
أجازوا االستعانة باألمريكان وباعتبار جيوشيم الجرارة التي سدت األفق وأساطيميم الجبارة التي ضاق عنيا البحر 

 !  والتي بمغت مئات األلوف من الجنود الغزاة من المستأمنين
وصدرت منيم فتاوى جماعية بجواز االستعانة بالقوات األمريكية لمواجية النظام  ؟ وال ندري من الذي يؤمن من

البعثي العراقي بدعوى الضرورة، ، بل وأسبغوا الشرعية عمى وجود جحافل الكفار الغازية ألقدس بقاع المسممين، 
المو، قتمت فييا تمك وقد مر عمى وجود ىذه القوات حتى اآلن قرابة اثني عشر عامًا بعد انسحاب العراق واستس
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قرابة مميون ونصف مميون طفل في العراق دون أن ينطق ىؤالء الموظفون بكممة واحدة في  -بالحصار –القوات 
 ىذا الشأن.

 
واألمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية، بل األمر أمر احتالل لمنابع النفط في جزيرة 

حضار األمريكان، فإن جيوش الدول العربية واإلسالمية كان فييا الكفاية والغنى العرب. فمم يكن ىناك ضرورة إل
 لحماية الكويت أو تحريرىا.

 
ولكن ىؤالء الحكام ال إرادة ليم، بل ىم صنيعة المخططات البريطانية التي رسمت ليم حدودىم، ونصبتيم عمى 

مر والنيي عمى كل حكام الجزيرة العربية وسائر عروشيم، ثم ورث األمريكان النفوذ البريطاني، وأصبح ليم األ
 العالم العربي.

 
إذن فقد جاء السادة ليدافعوا عن ممتمكاتيم، وليس ليؤالء الشيوخ والمموك شأن بأمن الجزيرة العربية أو الدفاع 

 عنيا.
 

كومة واآلن وبعد أن استسمم العراق وفرض الحظر الجوي عمى نصف أراضيو واستقل الشمال الكردي عن ح
بغداد وفرضت لجان التفتيش عميو وألزم بدفع التعويضات، بعد كل ىذا ال يزال الوجود العسكري الصميبي عمى 
جزيرة العرب في ازدياد، بل إنيم يعدون لحممة جديدة عمى العراق ينتظر ليا أن تقتل مئات اآلالف من 

 المسممين، حتى يستولوا عمى نفط العراق.
 

إلى السعودية لتقسيميا، ثم إلى مصر وىي الجائزة  - كما صرحوا في الكونجرس –لى ثم سيتحولون بعد ذلك إ
 الكبرى عمى حد تعبيرىم.

 
إذن المسألة ليست مسألة استعانة بل المسألة مسألة احتالل وسمب ونيب وسيطرة وقير من الصميبيين عمى 

طالء باىت عمى جدار الوجود األمريكي، المسممين في أقدس أراضييم؛ جزيرة العرب. وىؤالء الحكام ما ىم إال 
عمماء السمطان ليوقعوا عمى الفتاوى المحولة ليم من المقام السامي، التي تبيح ىذا االستيالء  -بعد ذلك–ثم يأتي 

 وىذا النيب وىذا التسمط الصميبي بل وىذا السفك لدماء المسممين في العراق.  
 

بجواز الصمح مع إسرائيل ألن الذي عقده معيم ىو ولي أمر المسممين  - أيضاً  –ثم يفتي المفتي العام لمسعودية 
 ." ياسر عرفات" 
 

وبعض المنتسبين إلى الدعوة في الكويت صرخوا بعد قتل المجاىدين لألمريكان في فيمكا، وانتفضوا غاضبين 
طان المسممين، لمتعدي عمى الصميبيين الذين وصفوىم بأىل الذمة، ونسوا أن أىل الذمة يعيشون تحت ظل سم

ويدفعون ليم الجزية، وتجري عمييم أحكام اإلسالم، بينما ىؤالء المشايخ وأمرائيم يعيشون تحت قير الصميبيين 
وفي سمطانيم، ويمجأون إلى حمايتيم ويدفعون ليم األموال الباىظة طوعًا وكرىًا حتى يرضوا عنيم، وال 

 ؟ ؟ ومن في قير من مة من؟ ومن يدفع الجزية لمنيستطيعون أن يخالفوا إرادتيم قيد أنممة. فمن في ذ
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 ونسوا أيضًا أن الكويت من جزيرة العرب وال يجوز بقاء الييود والنصارى فييا أصاًل.
 

يأمرون الناس بطاعة أولئك الخارجين عمى الشريعة في ترك  - الذين يقطعون الطريق إلى اهلل -وكل ىؤالء 
 : ائبالجياد الواجب، فارتكبوا بذلك عدة مص

 
 أعانوا عمى استمرار استيالء الكفار عمى بالد اإلسالم. - أ
 ثبطوا الناس عن الجياد العيني المفروض عمييم. - ب
 أضفوا الشرعية عمى الحكومات الباطمة الخارجة عمى الشريعة. - ت
 سبوا المجاىدين وافتروا عمييم. - ث

 
خالص ولكن ليس اآلن وقتو، ومن الحيل التي يسوقيا ىؤالء دعواىم أن الجياد حق وواجب وأنو طريق ال

 فالمرحمة اآلن مرحمة اإلعداد، والمرحمة اآلن مرحمة التفرغ لمدعوة، إلى آخر ىذه الدعاوى.
 

ويجادلون عن ىذه الشبية جدااًل شديدًا، ولكنيم يتيربون من السؤال المحرج الخطير: لماذا بعد كل ىذه العقود 
؟ وال جواب عندىم ألن اإلعداد عندىم ال نياية لمدتو. قال  اإلعداد؟ ومتى سينتيى ىذا  من المذلة لم تعدوا شيئاً 

 . 79{  ولو أرادوا الخروج ألعدوا لو عدة} اهلل تعالى: 
 

وليتيم حتى أصمحوا عقائد الناس ، وبينوا ليم عقيدة التوحيد الصافية كما أنزلت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم، 
 يبدون بعضيا ويخفون كثيرًا منيا. - لألسفو  –وكما نقميا السمف الصالح، ولكنيم 

 
فجل كالميم في التوحيد ينصب عمى العامة والضعفاء، أما خروج الحكام الطواغيت عن اإلسالم ومواالتيم 

 لمييود والنصارى فال يتطرقون إليو.
 

اللي الصميبي ومن العجب أن بالد اإلسالم واقعة تحت النفوذ األجنبي منذ عقود، وليس الوجود العسكري االحت
الحالي نتيجة مفاجأة أو انقالب طارئ في السياسة الدولية، بل ىو ثمرة سياسة مستمرة من التبعية لمغرب تمتد لما 

 يزيد عن مائة عام، ومع ذلك لم نسمع من ىؤالء عن ىذه المصيبة شيئًا إال نادرًا وبإشارات عابرة وبعيدة.
 

رون المصالح والمفاسد، وأن ما جمبوه من المفاسد أكثر مما حققوه من وتارة يشغبون بقوليم إن المجاىدين ال يقد
المصالح، ولكنيم ال يجيبون عمى السؤال المحرج: حسنًا، وما ىو األسموب الجيادي الذي تقترحونو والذي يحقق 

 ؟  المصالح ويتجنب المفاسد
 والجواب عندىم ىو: ترك الجياد.

 

                                                 

 
79
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ذا سألتيم لم يقوموا بواجبيم، وانضموا إلى صفكم؛ صف القاعدين التاركين لمجياد  : لو فرضنا أن المجاىدين وا 
 ؟ تحت شتى المبررات، فيل كان أعداء األمة سيتوقفون عن عدوانيم

 وىل كان الفساد واإلفساد سينحسر؟
 ؟ وىل كان الييود سيرحمون عن فمسطين

 ؟  ى والسعى إلقامة إسرائيل الكبرىوىل كانت إسرائيل ستكف عن مخططيا لتيويد فمسطين وىدم المسجد األقص
 ؟ وىل كان العممانيون سيكفون عن زيغيم وتضميميم

 ؟ وىل كان مروجو الفاحشة سيتوبون ويتعففون
 وىل كان الطواغيت الحاكمون سيتركون كراسييم ويفتحون أبواب السجون ويكفون جالدييم عن تعذيب شعوبيم؟ 

 ؟ وىل وىل وىل
 

ت مزيدًا من السحب والحجب، فيخاطبون الشباب بقوليم: لماذا ال تنشغمون بطمب ثم يضيفون إلى ىذه الشبيا
 ؟ العمم

 ؟ لماذا ال تنشغمون بمحاورة الكفار ومجادلتيم
 ؟ لماذا ال تنشغمون بإنشاء المدارس ورعاية األيتام ومداواة المرضى

 ؟ لماذا ال تنشغمون بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة
 

 يم لتصحيح العقيدة. وليتيم صدقوا في دعوت
 ؟ وحقيقة دعوتيم ىي: لماذا التنشغمون عن الجياد

 
 إنو مرض فقدان المناعة العقائدي الفكري، فمنحذره أشد الحذر، فإن عاقبتو الضياع والخسران والذل واالستسالم.

 
خالء الميدان من الشباب المجاىد حتى يأمن الغ زاة المعتدين وحاصل دعوتيم تثبيط المجاىدين عن الجياد، وا 

من أية مقاومة أو تدافع، ولذلك فإن أعداء اإلسالم ينظرون إلييم في رضا ويشيرون عمى حكوماتيم بإفساح 
 المجال ليم. 

 
 دعاة التصالح الموىوم: -3
 

والفئة الثالثة من الفئات المنحرفة عن منيج الوالء والبراء ىي الفئة التي تدعو إلى التصالح مع الحكومات 
 عمى الشريعة لمقاومة أعداء األمة.  الخارجة

 
وممخص منطقيم : نتعاون مع المص من أجل استعادة ما سرقو منا، ونتصالح مع الفاجر من أجل الحفاظ عمى 
األعراض التي انتيكيا، ولو طردوا قاعدتيم لقالوا: نتصالح مع الييود والنصارى حتى نقنعيم بالخروج من بالدنا 

 يطالبوننا بأن نكذب الواقع المشاىد ونصدق ىذه األوىام. ويرحموا في سالم عنا؟؟ و 
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ىو كف المقاومة عن العدو األساسي لألمة، وتسميم قياد المجاىدين إلى الخونة  - أيضاً  –وحاصل دعوة ىؤالء 
 الذين يطفح تاريخيم بالجرائم ضد اإلسالم، والذين لم يدافعوا عن فمسطين يومًا، ولم يألوا جيدًا في االعتراف

 بإسرائيل، وفتح بالدنا لمقوات الصميبية.
 
 مجاىدو أمريكا: -5
 

والفئة الرابعة من الفئات المنحرفة عن عقيدة الوالء والبراء في ىذا الزمان ىم بعض الجماعات والقيادات 
فظ المنتسبين لمجياد في أفغانستان، الذين والوا األمريكان ومنيم من كان يشار إليو بالبنان، تحرسيم قوات ح

السالم الدولية تحت عمم األمم المتحدة، وتحيط بيم القوات األمريكية، وتظميم القاذفات األمريكية، وىم مسرورون 
 ! عمى ما نالوه من فتات السمطة عمى أشالء شعبيم ودماء المجاىدين

 
ن لعنيم اهلل فأصميم أولئك الذي * فيل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم} قال اهلل تعالى: 
أفال يتدبرون القرآن أم عمى قموب أقفاليا، إن الذين ارتدوا عمى أدبارىم من بعد ما تبين ليم  * وأعمى أبصارىم

ذلك بأنيم قالوا لمذين كرىوا ما نزل اهلل سنطيعكم في بعض األمر واهلل  * اليدى الشيطان سول ليم وأممى ليم
ذلك بأنيم اتبعوا ما أسخط اهلل وكرىوا  * المالئكة يضربون وجوىيم وأدبارىمفكيف إذا توفتيم  * يعمم إسرارىم

ولو نشاء ألريناكيم  * رضوانو فأحبط أعماليم، أم حسب الذين في قموبيم مرض أن لن يخرج اهلل أضغانيم
كم والصادقين فمعرفتيم بسيماىم ولتعرفنيم في لحن القول واهلل يعمم أعمالكم، ولنبمونكم حتى نعمم المجاىدين من

 . 80{  ونبمو أخباركم
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 : وفي ختام ىذه الصفحات نود أن نؤكد عمى عدد من المعاني الخطيرة
 
 إن مواالة المؤمنين ومعاداة الكافرين ركن خطير في عقيدة المسمم، ال يتم إيمانو إال بو. -1

الذين آمنوا ال تتخذوا الييود والنصارى أولياء بعضيم أولياء بعض ومن يتوليم منكم فإنو  )يا أييا :تعالى اهلل قال
 . 81 منيم إن اهلل ال ييدي القوم الظالمين(

ومن يكفر بالطاغوت } :  ومعاداة الكافرين التي ىي ركن اإليمان باهلل ال تتم إال بالكفر بالطاغوت، قال تعالى
ألم تر إلى الذين } :  ، وقال تعالى 82{  وة الوثقى ال انفصام ليا واهلل سميع عميمويؤمن باهلل فقد استمسك بالعر 

يزعمون أنيم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبمك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بو 
 كانت قد} عوانيم والتبرؤ منيم ، فال بد لنا من مفاصمة الطواغيت وأ 83{  ويريد الشيطان أن يضميم ضالاًل بعيداً 

 بيننا وبدا بكم كفرنا اهلل دون من تعبدون ومما منكم برآء إنا لقوميم قالوا إذ معو والذين إبراىيم في حسنة أسوة لكم
 . 84{  ... وحده باهلل تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوة وبينكم
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ذ منيا أعداء اإلسالم لمقضاء عمى األمة المسممة إن التفريط في ىذا الركن األساسي ىو الثغرة التي ينف -3
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلى خبااًل }  :تعالى اهلل قالولخداعيا وتخديرىا وتوريطيا في الكوارث والمصائب. 

 . 85{  وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون ليم واهلل عميم بالظالمين
 
ي يؤدي إلى انحالل عقيدة المسمم، وانسالخو منيا. قال اهلل تعالى: )يا أييا إن التفريط في ىذا الركن األساس -8

 .   86 الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم عمى أعقابكم فتنقمبوا خاسرين(
 
إننا أحوج ما نكون إلى التفريق بين أولياء اإلسالم الذين يدافعون عنو، وبين أعدائو الذين يعتدون عميو، وبين  -4

المذبذبين الذين ال يعممون إال لتحقيق مصالحيم بتوىين مقاومة األمة وصرفيا عن الميدان الحقيقي لممواجية. 
ن يقولوا تسمع لقوليم كأنيم خشب مسندة يحسبون كل صيحة }  :تعالى اهلل قال ذا رأيتيم تعجبك أجساميم وا  وا 

مذبذبين بين ذلك ال إلى } :  أيضًا عز من قائل، وقال  87{  عمييم ىم العدو فاحذرىم قاتميم اهلل أنى يؤفكون
 . 88 { ىؤالء وال إلى ىؤالء ومن يضمل اهلل فمن تجد لو سبيالً 

 
 ؟ كيف يمكن لنا أن نقبل الدعوات الرامية إلى إخالء الميدان أمام أعداء األمة المسممة -5

 ؟ كيف يمكن  أن نسكت عن سعييم في حرمان المسممين من حق مقاومة أعدائيم
وىو الحق الذي يمارسو كل البشر، كيف يمكن أن نسكت عن تثبيطيم واألمة تممك ىذا المدد اليائل من 

 ؟ اإلمكانات والمجاىدين الصادقين
 ؟ كيف يمكن أن نسمح ليذه الدعوات أن تسري بيننا وقد تعدى المجرمون عمينا بكافة أنواع التعدي

 ؟ ذمةولم يرقبوا فينا حرمة وال خمقًا وال إاًل وال 
إن أي مسمم حريص عمى انتصار اإلسالم ال يمكن أن يقبل أي نداء إلى إيقاف الجياد أو تعطيمو، أو صرف 
األمة عنو، رغم وجود كل ىذه اإلمكانيات التي أشرنا إلييا، وفي الوقت الذي ينيش أعداؤنا كل يوم في مقدساتنا 

 وحرماتنا وثرواتنا. 
 . 89{  ؤمن إاًل وال ذمة وأولئك ىم المعتدونال يرقبون في م}  : تعالى اهلل قال

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم )) عن ابن عمر رضي اهلل عنو قال: سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول: 
رواه أحمد  (( بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجياد سمط اهلل عميكم ذاًل ال ينزعو حتى ترجعوا إلى دينكم

 وأبو داود. 
 
برفض أية دعوة إليقاف الجياد بل إننا ندعو األمة بجميع طوائفيا وشرائحيا وفئاتيا إلى  - فقط –وال نكتفي  -6

 االنضمام لقافمة الجياد والسير في طريقو، والتنافس في القيام بو والنكاية في أعدائيا.
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عذاب أليم، تؤمنون باهلل ورسولو وتجاىدون يا أييا الذين آمنوا ىل أدلكم عمى تجارة تنجيكم من }  : تعالى اهلل قال
في سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعممون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخمكم جنات تجري من تحتيا 
األنيار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونيا نصر من اهلل وفتح قريب وبشر 

 . 90{  المؤمنين
 
إلنقاذ األمة من -يشاركنا في خطة عمل إننا نمد أيدينا لكل مسمم حريص عمى انتصار اإلسالم حتى كما  -7

 .ترتكز عمى البراءة من الطواغيت ومعاداة الكافرين ومواالة المؤمنين والجياد في سبيل اهلل -واقعيا األليم
حرير أراضي المسممين وسيادة خطة عمل يتنافس فييا كل حريص عمى اإلسالم عمى البذل والعطاء من أجل ت

 اإلسالم في دياره ثم نشر دعوتو بين العالمين.
إننا نحذر أمتنا من السمبية والتغافل عن األخطار الجاثمة فوق صدورنا، إن اآللة العسكرية الصميبية الييودية  -8

اإلسالمي بسمسمة من تحتل القدس الشريف، وتجثم عمى بعد تسعين كيمومترًا من الحرم المكي، وتحاصر العالم 
 القواعد والجيوش واألساطيل. وتدير عدوانيا عبر شبكة من الحكام المستسممين.

في -ونحن ال نريد أن نعيش في كوكب آخر ونتصرف وكأن الخطر عمى بعد ألف سنة منا، إننا قد نفتح عيوننا 
 نازلنا. لنجد الدبابات الييودية التي تيدم البيوت في غزة وجنين تحاصرم - أي صباح

ن قتل أبي عمي الحارثي بالصواريخ األمريكية في اليمن نذير لنا بأن  إن الحممة عمى العراق ليا ما بعدىا، وا 
النمط اإلسرائيمي في قتل المجاىدين في فمسطين قد انتقل إلى العالم العربي، وكل منا قد يكون غدًا ىدفًا لصاروخ 

 نو أي داعية مخمص أو كاتب شريف.  أمريكي، وأصبع االتيام األمريكي لن يفمت م
 إن عمينا أن نتحرك وبسرعة، وكفى ما ضاع من أوقات. 

، فإن جياد األمريكان والييود وحمفائيم من المنافقين المرتدين قد الشباب المسمم عميو أال ينتظر إذنًا من أحدو 
. عمينا وتخطط لرد العدوان عنياكل مجموعة من الشباب أن تحمل ىم أمتيا صار فرضًا عينيًا كما بينا، وعمى 

 أن نشعل أرضنا نارًا تحت أقدام الغزاة فمن يرحموا بغير ذلك.
 
وختامًا ندعو أمتنا المسممة وخاصة شبابيا المجاىد إلى الصبر واليقين، الصبر عمى القيام بأعباء الدين  -9

لذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا يا أييا ا}  : تعالى اهلل قالوخاصة ذروة سنامو؛ الجياد في سبيل اهلل، 
كتب اهلل ألغمبن أنا ورسمي إن اهلل قوي }  : تعالى اهلل قال، واليقين بوعد اهلل سبحانو،  91{  اهلل لعمكم تفمحون

 .  92{  عزيز
ال تزال )) أخرج مسمم عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنو قال: سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول: 

 صابة من أمتي يقاتمون عمى أمر اهلل قاىرين لعدوىم ال يضرىم من خالفيم حتى تأتييم الساعة وىم عمى ذلكع
 )) . 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 .18 -11الصف  
 
91

 .311آل عمران  
 
92

 .31المجادلة  
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 وآلو وصحبو وسلموصلى اهلل علي سيدنا محمد 
 

      
 أيمن الظواىري

 ىـ1423شوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

من ىذه المادة تم تنـزيل  

حيد منبر التى

 والجهاد
 

http://www.tawhed.ws 

http://www.almaqdese.com 

http://www.alsunnah.info  
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